ডায়মন্ড হারবার মিহলা িবশব্িবদালয়
স্নাতেকাত্তর বাংলা

েমাট নমব্রঃ ১০০০
েকাসর্ সংখাঃ ২০ (সাধারণ পতৰ্ – ১৮,
১৮, িবেশষ পতৰ্ – ৬)
েকাসর্ পৰ্িত নমব্রঃ ৫০
েকৰ্িডট পেয়ন্টঃ ৫ X ৫ = ২৫
েকাসর্ পৰ্িত ক্লাস সংখাঃ ৫০ X ৫ = ২৫০
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েসেমস্টার – ১ (জুলাই - িডেসমব্র)
িডেসমব্র) – (২৫০)
পৰ্থম পতৰ্ (BBCCBBCC-101)
101)
সাধারণ ভাষািবজ্ঞান (উচ্চতর পাঠ)
পাঠ) – ৫০
ক. ভাষা-উপভাষা-সমাজভাষা পৰ্ভৃিত িবষেয় সাধারণ ধারণা

(১২)

খ. ধব্িনতত্তব্ (Phonology) – বাগ্যন্তৰ্, সব্রধব্িন ও বঞ্জনধব্িনর বগর্ীকরণ, সংযু ক্ত বঞ্জন, িসেলবল, সব্িনমতত্তব্,
বাংলা সব্িনেমর িবনাস

(১২)

গ. রূপতত্তব্ (Morphology) – রূিপম রূপেভেদর পাথর্ক, রূিপম শণাক্তকরণ, বাংলা রূপতেত্তব্র মূ লসূ তৰ্ (১২)
ঘ. অনব্য়তত্তব্ (Syntax) – বাক িবেশ্লষণ পদ্ধিত, বাংলা বােকর পৰ্কৃিত, বাংলা বােকর সংগঠন, পদকৰ্ম (১০)
ঙ. বাংলা েথেক আন্তজর্ািতক ধব্িনেত িলপন্তরণ (IPA)

(৪)

পৰ্থম পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
১) W. Gelger – Pali Language and Literature – Translated in English by B.K.Ghosh (C.U.)
২) D. L. Barua – Elements of Pali Grammar
৩) Woolner – An Introduction to Prakrit
৪) সু নীিতকুমার চেট্টাপাধায় – ক) The Origin and Development of the Bengali Language, Vol.1-3
খ) বাঙলা ভাষা পৰ্সেঙ্গ
গ) বাঙলা ভাষাতেত্তব্র ভূ িমকা
ঘ) ভাষা পৰ্কাশ বাংলা বাকরণ
৫) মহম্মদ আaু ল হাই – ধব্িনিবজ্ঞান ও বাংলা ধব্িনতত্তব্
৬) রােমশব্র শ – সাধারণ ভাষািবজ্ঞান ও বাংলা ভাষা
৭) মিণরুজ্জামান – ভাষাতত্তব্ অনু শীলন
৮) সু কুমার েসন – ভাষার ইিতবৃ ত্ত
৯) িশিশরকুমার দাশ – ভাষা িজজ্ঞাসা
১০) পেরশচন্দৰ্ মজুমদার – বাংলা ভাষা পিরকৰ্মা
১১) পেরশচন্দৰ্ মজুমদার – সংস্কৃত ও পৰ্াকৃত ভাষার কৰ্মিবকাশ
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১২) পেরশচন্দৰ্ মজুমদার – আধু িনক ভারতীয় ভাষাপৰ্সেঙ্গ
১৩) পিবতৰ্ সরকার – গদরীিত পদরীিত
১৪) পিবতৰ্ সরকার – ছন্দতত্তব্ ছন্দরূপ
১৫) পিবতৰ্ সরকার – ভাষা েদশ কাল
১৬) িবজনিবহারী ভট্টাচাযর্ – বাগথর্
১৭) পাবর্তীচরণ ভট্টাচাযর্ – বাংলা ভাষা
১৮) সু চিরতা বেন্দাপাধায় – আধু িনক বাংলা ভাষাতত্তব্
১৯) অিভিজত্ মজুমদার – ৈশলীিবজ্ঞান এবং আধু িনক সািহততত্তব্
২০)

- বাংলা সািহতপাঠঃ ৈশলীগত অনু ধাবন

িদব্তীয় পতৰ্ (BBCCBBCC-102)
10 )
বাংলা সািহত ও সংস্কৃিতর ইিতহাস (পৰ্াচীন ও মধযু গ) – ৫০
ক. বাংলা সািহেতর ইিতহাস িলখন চচর্া (Historiography) –

(১২)

খ. বাংলা সািহত ও তত্কালীন সমাজ–রাজনীিত-অথর্নীিত-ধমর্-সংস্কৃিতর নানা িদক - (১৩)
গ. বাংলা সািহেতর ইিতহাস -

পৰ্াচীন যু গ

(১২)

মধযু গ

(১৩)

িদব্তীয় পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
১) দীেনশচন্দৰ্ েসন – ক) বঙ্গভাষা ও সািহত
খ) The Ballads of Bengal
২) মণীন্দৰ্েমাহন বসু – বাংলা সািহত (১ম ও ২য় খন্ড)
৩) শৰ্ীকুমার বেন্দাপাধায় – বাংলা সািহেতর িবকােশর ধারা (আিদযু গ)
৪) সু কুমার েসন – বাঙ্গালা সািহেতর ইিতহাস (১ম ও ২য় খন্ড)
৫) নীহাররঞ্জন রায় – বাঙালীর ইিতহাস
৬) অিসতকুমার বেন্দাপাধায় – বাংলা সািহেতর ইিতবৃ ত্ত (১ম - ৩য় খন্ড)
৭) ভূ েদব েচৗধু রী – বাংলা সািহেতর ইিতকথা (১ম পযর্ায়)
৮) েগাপাল হালদার - বাংলা সািহেতর রূপেরখা (১ম খন্ড)
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তৃতীয় পতৰ্ (BBCCBBCC-103)
10 )
পৰ্াচীন ও মধযু েগর বাংলা সািহত – ৫০
ক. চযর্াগীিত

(িনবর্ািচত অংশ) -

(১৩)

খ. শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন

(িনবর্ািচত অংশ) -

(১২)

গ. পদ্মাবতী

(িনবর্ািচত অংশ) -

(১২)

ঘ. অন্নদামঙ্গল

(িনবর্ািচত অংশ) -

(১৩)

তৃ তীয় পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা
গৰ্ন্থতািলকা –
১) জাহ্নবীকুমার চকৰ্বতর্ী – চযর্াগীিতর ভূ িমকা
২) নীলরতন েসন – চযর্াগীিতেকাষ
৩) িনমর্ল দাস – চযর্াগীিত পিরকৰ্মা
৪) অিমতৰ্সূ দন ভট্টাচাযর্ (সম্পািদত) – বড়ু চন্ডীদােসর শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন সমগৰ্
৫) নেরশচন্দৰ্ জানা – বৃ ন্দাবেনর ছয় েগাসব্ামী
৬) েদবনাথ বেন্দাপাধায় (সম্পািদত) – পদ্মাবতী
৭) শঙ্করীপৰ্সাদ বসু – কিব ভারতচন্দৰ্
৮) তরুণ কুমার মুেখাপাধায় – ভারতচেন্দৰ্র অন্নদামঙ্গল
চযর্াগীিত –
১) হরপৰ্সাদ শাস্তৰ্ী – হাজার বছেরর পুরান বাঙ্গালা েবৗদ্ধগান ও েদাঁহা
২) সু কুমার েসন – চযর্াগীিত পদাবলী
৩) জাহ্নবীকুমার চকৰ্বতর্ী – চযর্াগীিতর ভূ িমকা
৪) সতবৰ্ত েদ – চযর্াগীিত পিরচয়
৫) িনমর্ল দাস – চযর্াগীিত পিরকৰ্মা
৬) নীলরতন েসন – চযর্াগীিতেকাষ
৭) মণীন্দৰ্েমাহন বসু – চযর্াপদ
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শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন ১) বসন্তরঞ্জন রায় িবদব্দব্ল্লভ - বড়ু চন্ডীদাস িবরিচত ‘শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন’
২) অিচন্ত িবশব্াস (সম্পািদত) – শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন কাবকথা
৩) অিমতৰ্সূ দন ভট্টাচাযর্ (সম্পািদত) – বড়ু চন্ডীদােসর শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন
৪) নেরশচন্দৰ্ জানা – শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন চচর্া
৫) ধৰ্ুবকুমার মুেখাপাধায় – (সম্পািদত) - বড়ু চন্ডীদাস িবরিচত ‘শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন’
৬) সতবৰ্ত েদ – িবতিকর্ত শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন
পদ্মাবতী –
১) েদবনাথ বেন্দাপাধায় (সম্পািদত) – ৈসয়দ আলাওেলর ‘পদ্মাবতী’
২) ওয়ািকল আহেমদ – বাংলা েরামািন্টক পৰ্ণেয়াপাখান
৩) অমৃতলাল বালা – পদ্মাবতী সমীক্ষা
৪) মধযু গীয় বাংলা সািহেত িহন্দী সু ফীকােবর পৰ্ভাব
৫) আaু ল হািফজ - বাংলা েরামান্স কাব পিরচয়
৬) েমাহম্মদ এনামূ ল হক – আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সািহত
অন্নদামঙ্গল –
১) বৰ্েজন্দৰ্নাথ বেন্দাপাধায় ও সজনীকান্ত দাশ (সম্পািদত) – ভারতচন্দৰ্ গৰ্ন্থাবলী
২) িনমর্েলন্দু মুেখাপাধায় (সম্পািদত) – অন্নদামঙ্গল
৩) কািতর্ক ভদৰ্ (সম্পািদত) – অন্নদামঙ্গল
৪) মদনেমাহন েগাসব্ামী – রায়গুণাকর ভারতচন্দৰ্
৫) শঙ্করীপৰ্সাদ বসু – কিব ভারতচন্দৰ্
৬) অেশাক কুন্ডু (সম্পািদত) – ভারতচন্দৰ্ স্মারক গৰ্ন্থ
৭) জিয়তা দত্ত – ভারতচেন্দৰ্র অন্নদামঙ্গল
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চতুথর্ পতৰ্ (BBCCBBCC-104)
10 )
মধযু েগর ৈবষ্ণব সািহত - ৫০
ক. অনু বাদ কাব – শৰ্ীকৃষ্ণিবজয়

(১০)

খ. ৈবষ্ণব পদাবলী – পৰ্াক্ৈচতন ও উত্তরৈচতন যু েগর িনবর্ািচত পদ

(২০)

গ. শৰ্ীৈচতন চিরতামৃত – আিদলীলার ১ম ও ৪থর্ মধলীলার ৮ম পিরেচ্ছদ

(২০)

চতুথর্ পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা
গৰ্ন্থতািলকা –
১) সু কুমার েসন – বাঙ্গালা সািহেতর ইিতহাস (১ম ও ২য় খন্ড)
২) অিসতকুমার বেন্দাপাধায় – বাংলা সািহেতর ইিতবৃ ত্ত (১ম - ৩য় খন্ড)
৩) ভূ েদব েচৗধু রী – বাংলা সািহেতর ইিতকথা (১ম পযর্ায়)
৪) ক্ষুিদরাম দাস – ৈবষ্ণব রস-পৰ্কাশ
৫) শঙ্করীপৰ্সাদ বসু – মধযু েগর কিব ও কাব
৬) রাধােগািবন্দ নাথ – শৰ্ীৈচতনচিরতামৃেতর ভূ িমকা
৭) সু েখন্দুসুন্দর গেঙ্গাপাধায় – েগৗড়ীয় ৈবষ্ণব দশর্েনর ভূ িমকা
৮) েদবনাথ বেন্দাপাধায় – ৈবষ্ণব কিবপৰ্সেঙ্গ
৯) িবমানিবহারী মজুমদার ও নেরশ জানা (সম্পািদত) – ৈবষ্ণব পদাবলীর অনু কৰ্মিণকা (ক.িব.)
১০) িবমানিবহারী মজুমদার – ৈচতনচিরেতর উপাদান (ক.িব.)

পঞ্চম পতৰ্ (BBCCBBCC-105)
10 )
গেবষণা পদ্ধিত ও পৰ্করণ - ৫০
ক. গেবষণাঃ সংজ্ঞা, সব্রূপ ও ৈবিশষ্ট

(১০)

গেবষণার েশৰ্ণীেভদ
গেবষণা পেতৰ্র আদশর্ িবনাসকৰ্ম
গেবষণার রীিত ও িনমর্াণ পদ্ধিত
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খ. তথ সংগৰ্হ পৰ্ণালী ও কাডর্ ইন্েডিস্কং

(১০)

গেবষণাপেতৰ্ তথিবনাস পৰ্ণালী
তথ িবেশ্লষণ েকৗশল
গ. পৰ্াথিমক (Primary) ও েগৗণ (Secondary) উত্স সম্পিকর্ত ধারণা উত্স িনেদর্শ পদ্ধিত
ঘ. কিম্পউটার সম্পেকর্ পৰ্াথিমক জ্ঞান ও তার পৰ্েয়াগ

(১০)

ঙ. তথপৰ্যু িক্ত ও তার ববহার

(১০)

(১০)

পঞ্চম পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
১) জগেমাহন মুেখাপাধায় – গেবষণাপতৰ্ অনু সন্ধান ও রচনা, আনন্দ পাবিলশাসর্
২) সু রিভ বেন্দাপাধায় – গেবষণাঃ পৰ্করণ ও পদ্ধিত, েদ’জ পাবিলিশং
৩) Ranjit Kumar – Research Methodology, London, Sage
- Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners, Pearson
Education
৪) C. R. Kothari – Research Methodology: Methods and Techniques
৫) Gopal Lal Jain – Research Methodology: Methods Tools and Techniques, Jaipur, Mangal
Deep
৬) Jagadish R. Raiyani - Research Methodology: Theory and Techniques, New Century
Publication
৭) Tony Greenfield (Editor) – Reasearch Methods: Guidence for Post Graduates, London,
Arnold
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েসেমস্টার – ২ (জানু য়াির - জুন) – (২৫০)
পৰ্থম পতৰ্ (BBCCBBCC-201))
ভাষািবজ্ঞােনর িবেশষ এলাকা -৫০
ক. উপভাষািবজ্ঞান

(১২)

খ. সমাজ ভাষািবজ্ঞান

(১২)

গ. ৈশলীিবজ্ঞান

(১২)

ঘ. চমিস্কতত্তব্

(১৪)

*** পৰ্থম েসেমস্টাের পৰ্দত্ত

িদব্তীয় পতৰ্ (BBCCBBCC-202))
বাংলা কাব–
কাব–কিবতা – ৫০
ক. ঈশব্রগুেপ্তর েশৰ্ষ্ঠ কিবতা (িনবর্ািচত কিবতা)

(১২)

খ. মধু সূদন দত্ত – েমঘনাদবধ কাব

(১৩)

গ. িবহারীলাল চকৰ্বতর্ী – সারদামঙ্গল

(১২)

ঘ. রবীন্দৰ্কিবতা (সঞ্চিয়তা ও সূ যর্াবতর্ েথেক িনবর্ািচত ২০িট কিবতা)

(১৩)

িদব্তীয় পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
কাব-কিবতা –
১) তরুণ মুেখাপাধায় – বাঙালীর ঈশব্রগুপ্তচচর্া
২) েমািহতলাল মজুমদার – ক) কিব শৰ্ীমধু সূদন
খ) আধু িনক বাংলা সািহত
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৩) পৰ্মথনাথ িবশী – মাইেকল মধু সূদনঃ জীবনভাষ
৪) অরুণকুমার মুেখাপাধায় – ঊনিবংশ শতাaীর বাংলা গীিতকিবতা
৫) সু েবাধচন্দৰ্ েসনগুপ্ত – মধু সূদনঃ কিব ও নাটকার
৬) অেলাকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও েদবীপৰ্সাদ বেন্দাপাধায় (সম্পািদত) – আধু িনক কিবতার ইিতহাস
৭) পৰ্শান্ত পাল – রিবজীবনী (১ম-৯ম খন্ড)
৮) েমািহতলাল মজুমদার – রিব পৰ্দিক্ষণ
৯) সু েবাধচন্দৰ্ েসনগুপ্ত – রবীন্দৰ্নাথ

- িদব্েজন্দৰ্লাল
১০) জগদীশ ভট্টাচাযর্ – রবীন্দৰ্ কিবতা শতক (১ম-৩য় খন্ড)
১১) শঙ্খ েঘাষ – কােলর মাতৰ্া ও রবীন্দৰ্নাটক
১২) অরুণকুমার মুেখাপাধায় – ক) কােলর পৰ্িতমা
খ) কােলর পুত্তিলকা
১৩) পৰ্মথনাথ িবশী – রবীন্দৰ্ কাবপৰ্বাহ
১৪) েসােমন্দৰ্নাথ সরকার – সািহতসাধক ঈশব্রগুপ্ত
১৫) সঞ্জীব বসু – ঈশব্রগুপ্ত ও বাংলা সািহত
১৬) উজ্জব্লকুমার মজুমদার (সম্পািদত) – েমঘনাদবধ কাবচচর্া
১৭) জ্ঞােনন্দৰ্েমাহন দাস (সম্পািদত) - েমঘনাদবধ কাব
১৮) িবষ্ণুপদ েবরা – িবহারীলাল ও বাংলা গীিতকিবতার ধারা
১৯) অেলাক রায় (সম্পািদত) – িবহারীলাল চকৰ্বতর্ীর সারদামঙ্গল
২০) জীেবন্দৰ্ িসংহ রায় – সািহেত রামেমাহন েথেক রবীন্দৰ্নাথ
২১) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – ঈশব্র গুেপ্তর কিবতা সমগৰ্
২২) সু কুমার রায় (সম্পািদত) – মধু সূদনঃ বিক্ত ও সৃ িষ্ট
২৩) েক্ষতৰ্ গুপ্ত (সম্পািদত) – মধু সূদন রচনাবলী
২৪) েগালাম মুরিশদ – আশার ছলেন ভুিল
২৫) িবমলকুমার মুেখাপাধায় (সম্পািদত) – িবহারীলাল চকৰ্বতর্ীর সারদামঙ্গল
২৬) চারুচন্দৰ্ বেন্দাপাধায় – রিবরিশ্ম
২৭) উেপন্দৰ্নাথ ভট্টাচাযর্ – রবীন্দৰ্কাব পিরকৰ্মা
২৮) নীহাররঞ্জন রায় – রবীন্দৰ্সািহেতর ভূ িমকা
২৯) ক্ষুিদরাম দাস – িচতৰ্গীতময়ী রবীন্দৰ্বাণী
৩০) ক্ষুিদরাম দাস – রবীন্দৰ্ পৰ্িতভার পিরচয়
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তৃতীয় পতৰ্ (BBCCBBCC-203))
বাংলা নাটক – ৫০
ক. দীনবন্ধু িমতৰ্ – সধবার একাদশী

(১০)

খ. েজািতিরন্দৰ্নাথ ঠাকুর – অলীক বাবু

(১০)

গ. রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর – রক্তকরবী

(১০)

ঘ. িদব্েজন্দৰ্লাল রায় – নূ রজাহান

(১০)

ঙ. শম্ভু িমতৰ্ – চাঁদ বিণেকর পালা

(১০)

তৃতীয় পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
নাটক ১) সু শীলকুমার েদ – দীনবন্ধু িমতৰ্
২) িমিহরকুমার দাশ - দীনবন্ধু িমতৰ্ঃ কিব ও নাটকার
৩) অিজতকুমার েঘাষ – বাংলা নাটেকর ইিতহাস
৪) ৈবদনাথ শীল – বাংলা লঘু নাটেকর ধারা
৫) অেশাককুমার িমশৰ্ – বাংলা পৰ্হসেনর ইিতহাস
৬) সেন্তাষকুমার মণ্ডল (সম্পািদত) – রক্তকরবীঃ আেলািকত উদ্ভাষণ
৭) শম্ভু িমতৰ্ – পৰ্সঙ্গঃ রক্তকরবী
৮) শৰ্ুিতনাথ চকৰ্বতর্ী – রক্তকরবী ও অনান পৰ্সঙ্গ
৯) তরুণকুমার মুেখাপাধায় – রক্তকরবীঃ অন িবেবচনা
১০) রথীন্দৰ্নাথ রায় – িদব্েজন্দৰ্লাল রায়ঃ কিব ও নাটকার
১১) দু গর্াশঙ্কর মুেখাপাধায় – িদব্েজন্দৰ্লালঃ জীবন ও সািহত
১২) জগন্নাথ েঘাষ – নাটকার শম্ভু িমতৰ্
১৩) অপূ বর্ েদ (সম্পািদত) – চাঁদ বিণেকর পালা
১৪) েক্ষতৰ্ গুপ্ত (সম্পািদত) – সধবার একাদশী
১৫) িমিহরকুমার দাশ - দীনবন্ধু িমতৰ্ঃ কিব ও নাটকার
১৬) দশর্ন েচৗধু রী – উিনশ শতেকর নাটিবষয়
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১৭) সু শীল রায় – েজািতিরন্দৰ্ নাথ
১৮) সমীর সামন্ত – পৰ্হসেনর সব্তন্তৰ্ িশল্পী েজািতিরন্দৰ্নাথ
১৯) অিজতকুমার েঘাষ – বঙ্গ সািহেত হাসরেসর ধারা
২০) সাধনকুমার ভট্টাচাযর্ – রবীন্দৰ্ নাটসািহেতর ভূ িমকা
২১) আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ – বাংলা নাটসািহেতর ইিতহাস (২য় খন্ড)
২২) উেপন্দৰ্নাথ ভট্টাচাযর্ – রবীন্দৰ্ নাট পিরকৰ্মা
২৩) শািন্তকুমার দাশগুপ্ত – রবীন্দৰ্নােথর রূপকনাট
২৪) শঙ্খ েঘাষ - কােলর মাতৰ্া ও রবীন্দৰ্নাটক
২৫) শঙ্খ েঘাষ – কিবর অিভপৰ্ায়
২৬) ভবেতাষ চেট্টাপাধায় – রবীন্দৰ্নাথ ও আধু িনক মনন
২৭) সািহত সংসদ পৰ্কািশত দীনবন্ধু রচনাবলী
২৮) সািহত সংসদ পৰ্কািশত েজািতিরন্দৰ্নােথর রচনাবলী
২৯) সু শীল রায় – েজািতিরন্দৰ্নাথ
৩০) বসন্তকুমার চেট্টাপাধায় – েজািতিরন্দৰ্ জীবনস্মৃিত
৩১) পৰ্মথনাথ িবশী – রবীন্দৰ্ নাটপৰ্বাহ (২)
৩২) সু েবাধচন্দৰ্ েসনগুপ্ত – রবীন্দৰ্নাথ
৩৩) অেশাক েসন – রবীন্দৰ্নাট পিরকৰ্মা

চতুথর্ পতৰ্ (BBCCBBCC-204))
বাংলা উপনাস – ৫০
ক. বিঙ্কমচন্দৰ্ চেট্টাপাধায় – িবষবৃ ক্ষ

(১০)

খ. ৈতৰ্েলাকনাথ মুেখাপাধায় – কঙ্কাবতী

(১০)

গ. রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর – েগারা

(১০)

ঘ. শরত্চন্দৰ্ চেট্টাপাধায় – পল্লীসমাজ

(১০)

ঙ. সতীনাথ ভাদু রী - জাগরী

(১০)
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চতুথর্ পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
উপনাস –
১) রেণন্দৰ্নাথ েদব – বাংলা উপনােস আধু িনক পযর্ায়
২) সেরাজ বেন্দাপাধায় – বাংলা উপনাসঃ দব্ািন্দব্ক দপর্ণ, পিশ্চমবঙ্গ বাংলা আকােদিম
৩) অেলাক রায় – বাংলা উপনাসঃ পৰ্তাশা ও পৰ্ািপ্ত, পুস্তক িবপিণ
৪) শঙ্করপৰ্সাদ নস্কর – বাংলা উপনােস েরামািন্টিসজমঃ বিঙ্কমচন্দৰ্, রবীন্দৰ্নাথ ও শরত্চন্দৰ্, পুস্তক িবপিণ
৫) জয়ন্ত কুমার েঘাষাল – বাংলা উপনােস সমাজবাস্তবতা, পুস্তক িবপিণ
৬) অিসত িসন্হা – বাংলা উপনােস সমাজ িচন্তার িববরণঃ ১৯০০-১৯৫০, গৰ্ন্থেমলা
৭)

বাংলা উপনােস সমাজ িচন্তার িববতর্ন ১৯০০-১৯৫০

৮) শামল রায় – বাংলা উপনােস সব্েদশিচন্তা (১৮৮২-১৯২৬), পৰ্ভা পৰ্কাশনী
৯) অচুত েগাসব্ামী - বাংলা উপনােসর ধারা, পাঠভবন
১০) েক্ষতৰ্ গুপ্ত - বাংলা উপনােসর ইিতহাস (৫ম খন্ড), গৰ্ন্থিনলয়
১১) সেরাজ বেন্দাপাধায় - বাংলা উপনােসর কালান্তর, েদ’জ পাবিলশাসর্
১২) অরুণকুমার মুেখাপাধায় - বাংলা উপনােসর রূপ ও রীিতর পালাবদলঃ ষাট বছেরর (১৯৪৯-২০০৯) বাংলা
উপনাস, পুস্তক িবপিণ
১৩) অিমতৰ্সূ দন ভট্টাচাযর্ – বিঙ্কম জীবনী
১৪) অরুণকুমার মুেখাপাধায় – শরত্চন্দৰ্ পুনিবর্চার
১৫) কািতর্ক লািহড়ী – বাস্তবতা ও বাংলা উপনাস
১৬) পৰ্ফুল্ল দাশগুপ্ত – উপনাস সািহেত বিঙ্কম
১৭) িবিজতকুমার দত্ত – বাংলা সািহেত ঐিতহািসক উপনাস
১৮) েমািহতলাল মজুমদার – বিঙ্কম বরণ
১৯)

- বিঙ্কমচেন্দৰ্র উপনাস

২০)

- সািহত িবতান

২১)

- শৰ্ীকােন্তর শরত্চন্দৰ্

২২) পৰ্মথনাথ িবশী – বিঙ্কম সরণী
২৩) শৰ্ীকুমার বেন্দাপাধায় – বঙ্গ সািহেত উপনােসর ধারা
২৪) সতবৰ্ত েদ – রবীন্দৰ্ উপনাস সমীক্ষা
২৫) সেরাজ বেন্দাপাধায় – বাংলা উপনােস কালান্তর
২৬) সু েবাধচন্দৰ্ েসনগুপ্ত – শরত্চন্দৰ্
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২৭)

- বিঙ্কমচন্দৰ্

২৮) Sisir Kumar Das – The Artist in Chains: The Life of Bankimchandra Chatterjee, Papyrus,
Kolkata
বিঙ্কমচন্দৰ্ –
১) েমািহতলাল মজুমদার – বিঙ্কমবরণ, িবদালয় লাইেবৰ্রী
২) সু েরশচন্দৰ্ সমাজপিত – বিঙ্কম পৰ্সঙ্গ, নবপতৰ্ পৰ্কাশনী
৩) িদব্েজন্দৰ্লাল নাথ – বিঙ্কম সিন্ধত্সা, পুিথপতৰ্
৪) রামবহাল েতওয়ারী – বিঙ্কম িবকাশঃ অিভনব পৰ্সেঙ্গ, আনন্দ পাবিলশাসর্
৫) জয়ন্ত সাহা - বিঙ্কম িবকাশঃ বিঙ্কম উপনােস সমাজ-ইিতহাস-িনসগর্, সংবাদ
৬) শৰ্ী িশবানন্দ – বিঙ্কমচেন্দৰ্র উপনাস সমােলাচনা, ওিরেয়ন্ট বুক
৭) েক্ষতৰ্ গুপ্ত - বিঙ্কমচেন্দৰ্র উপনাসঃ িশল্পরীিত, গৰ্ন্থিনলয়
৮) ফণীভূ ষণ দাস - বিঙ্কমচেন্দৰ্র ভারতেচতনা, মহােবাধী বুক এেজন্সী
৯) শশাঙ্কেশখর বাগচী (সম্পািদত) - বিঙ্কমচেন্দৰ্র িবষবৃ ক্ষঃ ভূ িমকা ও টীকা সংবিলত, মডর্ান বুক
১০) গীতা চেট্টাপাধায় - বিঙ্কমচেন্দৰ্র হােত বঙ্গ ইিতহাস, হীরক পৰ্কাশন
১১) তপন বেন্দাপাধায় - বিঙ্কম িজজ্ঞাসা, সূ যর্ভারতী
১২) অরিবন্দ েপাদ্দার - বিঙ্কম মানস, গৰ্ন্থিবতান
১৩) িবষ্ণুপদ ভট্টাচাযর্ - বিঙ্কম মণীষা, পািপরাস
১৪) পৰ্মথনাথ িবশী ও বীিথকা চকৰ্বতর্ী - বিঙ্কম সািহত িবচার, িমতৰ্ এন্ড েঘাষ
১৫) হিরপৰ্সাদ িমতৰ্ - বিঙ্কম সািহত পথ
১৬) পৰ্মথনাথ িবশী – বিঙ্কম সরণী, িমতৰ্ এন্ড েঘাষ
১৭) অভয় চরণ েদ – বিঙ্কম উপনােস মৃতু, বঙ্গীয় সািহত সংসদ
১৮) েগাপীনাথ মুেখাপাধায় - বিঙ্কম উপনােস পৰ্িতনায়েকর কৰ্মিবকাশ, পুস্তক িবপিণ
১৯) িবনয়কৃষ্ণ ভট্টাচাযর্ – বিঙ্কমবাণী, িববিলওেপাল
২০) শঙ্করপৰ্সাদ নস্কর - বিঙ্কম িবচার
২১) অক্ষয় কুমার দাশগুপ্ত ও ভবেতাষ দত্ত (সম্পািদত) – বিঙ্কমচন্দৰ্, িজজ্ঞাসা
২২) েক্ষতৰ্ গুপ্ত – বিঙ্কমচন্দৰ্ঃ আধু িনক মন, পুস্তক িবপিণ
২৩) েক্ষতৰ্ গুপ্ত – বিঙ্কমচন্দৰ্ঃ বাস্তবতা এবং, সািহত পৰ্কাশ
২৪) েগাপালচন্দৰ্ রায় – বিঙ্কমচন্দৰ্ঃ জীবন ও সািহত, েদ’জ পাবিলিশং
২৫) িগিরজাপৰ্সন্ন রায়েচৗধু রী ও অেলাক রায় (সম্পািদত) - বিঙ্কমচন্দৰ্ঃ উপনােসর িবেশ্লষণ, বাখা ও সমােলাচনা,
পুস্তক িবপিণ
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ৈতৰ্েলাকনাথ মুেখাপাধায় ১) অিজতকুমার েঘাষ – বঙ্গ সািহেত হাসরেসর ধারা, করুণা পৰ্কাশনী
রবীন্দৰ্নাথ –
১) অিজতকুমার চকৰ্বতর্ী – রবীন্দৰ্নাথ, িবশব্ভারতী, ১৩১৯
২)

- কাবপিরকৰ্মা, িবশব্ভারতী, ১৩২২

৩) অিমতাভ েচৗধু রী – একেতৰ্ রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং
৪) অরিবন্দ েপাদ্দার – রবীন্দৰ্নাথ, ইিন্ডয়ানা
৫)

- রবীন্দৰ্নােথর রাজৈনিতক বিক্ততব্, উচ্চারণ

৬) অেলাকরঞ্জন দাশগুপ্ত – িশিল্পত সব্ভাব, সংস্কৃত পুস্তক, ১৯৬৯
৭)

- িদব্তীয় ভুবন, পৰ্মা, ১৯৯৭

৮) আবু ৈসয়দ আইয়ু ব – আধু িনকতা ও রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৬৬
৯)
১০)

- পেথর েশষ েকাথায়, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৭
- পান্থজেনর সখা, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৮১

১১) উেপন্দৰ্নাথ ভট্টাচাযর্ – রবীন্দৰ্ সািহত পিরকৰ্মা, বুক হাউস, ১৯৪৪
১২)

- রবীন্দৰ্ কাব পিরকৰ্মা, ওিরেয়ন্ট, ১৯৫০

১৩)

- রবীন্দৰ্ নাট পিরকৰ্মা, ওিরেয়ন্ট, ১৩৬১

১৪) ক্ষুিদরাম দাস – রবীন্দৰ্ পৰ্িতভার পিরচয়, বুকলান্ড
১৫)

- সমাজ, পৰ্গিত, রবীন্দৰ্নাথ, ইউ.এন.ধর, ১৯৬৭

১৬)

- রবীন্দৰ্ কল্পনায় িবজ্ঞােনর অিধকার, আনন্দ, ১৯৭৩

১৭) জগদীশ ভট্টাচাযর্ – কিবমানসী (১ম ও ২য় খন্ড), িড.এম.লাইেবৰ্রী, ১৯৬২
১৮)

- রবীন্দৰ্ কিবতা শতক, অখন্ড সংস্করণ, ভারতী, ১৯৯৮

১৯)

- সেনেটর আেলােক মধু সূদন ও রবীন্দৰ্নাথ, েবঙ্গল পাবিলশাসর্, ১৩৮৮

২০)

- রবীন্দৰ্ কােব েগাধূ িল, বঙ্গবাসী কেলজ

২১) নারায়ণ গেঙ্গাপাধায় – কথােকািবদ রবীন্দৰ্নাথ, বাক্সািহত, ১৩৬৬
২২) িনমর্লকুমারী মহালনবীশ – বাইেশ শৰ্াবণ, িমতৰ্ ও েঘাষ, ১৩৬৭
২৩) েনপাল মজুমদার – ভারেত জাতীয়তা আন্তজর্ািতকতা ও রবীন্দৰ্নাথ (৪থর্ খন্ড), েদ’জ পাবিলিশং
২৪) নীহাররঞ্জন রায় – রবীন্দৰ্ সািহেতর ভূ িমকা, িনউ এজ, ১৩৬৯
২৫) পৰ্েবাধচন্দৰ্ েসন – ছন্দগুরু রবীন্দৰ্নাথ
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২৬)

- বাংলা ছেন্দ রবীন্দৰ্নােথর দান

২৭)

- বাংলা ছেন্দর রূপকার রবীন্দৰ্নাথ

২৮) পৰ্ভাতকুমার মুেখাপাধায় – রবীন্দৰ্ জীবনী ও রবীন্দৰ্ সািহত পৰ্েবশক (৪ খন্ড), িবশব্ভারতী
২৯) পৰ্মথনাথ িবশী – রবীন্দৰ্নাথ ও শািন্তিনেকতন
৩০)

- রবীন্দৰ্ কাব পৰ্বাহ

৩১)

- রবীন্দৰ্ সরণী

৩২)

- রবীন্দৰ্নােথর েছােটাগল্প

৩৩) িবষ্ণু েদ – রবীন্দৰ্নাথ ও িশল্পসািহেত আধু িনকতার সমসা, েলখক সমবায়
৩৪)

- মাইেকল, রবীন্দৰ্নাথ ও অনান িজজ্ঞাসা, মণীষা, ১৯৬৭

৩৫) বুদ্ধেদব বসু – সব েপেয়িছর েদেশ, নাভানা, ১৯৫৩
৩৬)

- রবীন্দৰ্নাথঃ কথাসািহত, িনউ এজ, ১৯৬২

৩৭)

- সঙ্গ িনঃসঙ্গতা রবীন্দৰ্নাথ, এম.িস.সরকার, ১৯৬৩

৩৮)

- কিব রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৩

৩৯) ভবেতাষ দত্ত – রবীন্দৰ্ িচন্তাচচর্া, েদ’জ পাবিলিশং, ১৩৮৯
৪০) েমািহতলাল মজুমদার – কিব রবীন্দৰ্ ও রবীন্দৰ্ কাব, কমলা বুক িডেপা, ১৩৫৯
৪১) রাণী চন্দ – আলাপচারী রবীন্দৰ্নাথ, িবশব্ভারতী, ১৯৭৩
৪২)
৪৩)

- গুরুেদব, িবশব্ভারতী, ১৩৬৯
- সব হেত আপন, িবশব্ভারতী, ১৩৯১

৪৪) রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর – িপতৃস্মৃিত, িজজ্ঞাসা, ১৩৭৩
৪৫) সীতােদবী – পুণস্মৃিত, ৈমতৰ্ী পাবিলশাসর্, ১৯৬৪
৪৬) শঙ্খ েঘাষ – ঊবর্শীর হািস, পািপরাস, ১৯৮১
৪৭)

- এ আিমর আবরণ, পািপরাস, ১৯৮০

৪৮)

- ওকােম্পার রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৩

৪৯)

- কােলর মাতৰ্া ও রবীন্দৰ্ নাটক, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৩

৫০)

- িনমর্াণ আর সৃ িষ্ট, িবশব্ভারতী, ১৩৮৯

৫১)

- দািমনীর গান, পািপরাস, ১৯৮০

৫২)

- িভন্ন রুিচর অিধকার, তালপাতা, ২০০৯

৫৩)

- কিবর অিভপৰ্ায়, রবীন্দৰ্নাথ, ১৯৯৭

৫৪) শািন্তকুমার দাশগুপ্ত – রবীন্দৰ্নােথর রূপক নাট, বুকলান্ড, ১৯৬২
৫৫)

- রবীন্দৰ্নাট পিরচয়, বুকলান্ড, ১৯৬৩

৫৬) শািন্তেদব েঘাষ – রবীন্দৰ্ সঙ্গীত, ১৯৮০
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৫৭)

- রবীন্দৰ্ সঙ্গীত িবিচতৰ্া, আনন্দ, ১৯৭৭

৫৮)

- রবীন্দৰ্নােথর পূ ণর্াঙ্গ িশক্ষাদেশর্ সঙ্গীত ও নৃ ত, আনন্দ, ১৯৭৮

৫৯)

- গুরুেদব রবীন্দৰ্নাথ ও আধু িনক ভারতীয় নৃ ত, আনন্দ, ১৯৮১

৬০) শচীন্দৰ্নাথ অিধকারী – িশলাইদহ ও রবীন্দৰ্নাথ, িজজ্ঞাসা, ১৯৭৪
৬১)

- রবীন্দৰ্নােথর উত্স সন্ধােন, আশুেতাষ লাইেবৰ্রী, ১৯৪৬

৬২) িশবনারায়ণ রায় – েশক্সপীয়র, রবীন্দৰ্নাথ ও নক্ষতৰ্ সংেকত, পািপরাস
৬৩)

- কিবর িনবর্াসন ও অনান ভাবনা, পৰ্কাশ ভবন

৬৪) শৰ্ীকুমার বেন্দাপাধায় – রবীন্দৰ্ সৃ িষ্ট সমীক্ষা (দু ই খন্ড), ওিরেয়ন্ট, ১৯৬৭
৬৫) সজনীকান্ত দাশ – রবীন্দৰ্নাথ জীবন ও সািহত, শতাaী, ১৩৬৯
৬৬) সু ধীন্দৰ্নাথ দত্ত – কুলায় ও কালপুরুষ, িসগেনট েপৰ্স, ১৯৫৩
৬৭) অচর্না মজুমদার – রবীন্দৰ্ উপনাস পিরকৰ্মা
৬৮) েদবীপদ ভট্টাচাযর্ – উপনােসর কথা
৬৯) পৰ্মথনাথ িবশী – রবীন্দৰ্ সরণী
৭০) িবশব্পিত েচৗধু রী – কথাসািহত রবীন্দৰ্নাথ
শরত্চন্দৰ্ –
১) েগাপালচন্দৰ্ রায় – শরত্চেন্দৰ্র িচিঠপতৰ্
২) সু েরন্দৰ্ গেঙ্গাপাধায় - শরত্চেন্দৰ্র জীবেনর একিদক, পূ বর্াচল
৩) শচীনন্দন চেট্টাপাধায় - শরত্চেন্দৰ্র রাজৈনিতক জীবন, গুপ্ত েফৰ্ন্ডস
৪) েগাপালচন্দৰ্ রায় – শরত্চন্দৰ্, আনন্দ পাবিলশাসর্
৫) তরুণ মণ্ডল (সম্পািদত) - শরত্চন্দৰ্ঃ অনু পম ৈশলীেত ভাসব্র মণীষা, সারা বাংলা ১২৫তম শরত্চেন্দৰ্র
জন্মবািষর্কী
৬) উজ্জব্ল মজুমদার (সম্পািদত) - শরত্চন্দৰ্ঃ েদশ-কাল-সািহত, েসানার তরী
৭) িনতাই বসু - শরত্চন্দৰ্ঃ জীবন ও সািহত, সঞ্জয় পৰ্কাশনী
৮) রাধারাণী েদবী - শরত্চন্দৰ্ঃ মানু ষ এবং িশল্প, আনন্দ পাবিলশাসর্
৯) অরুণকুমার মুেখাপাধায় - শরত্চন্দৰ্ঃ পুনিবর্চার, পৰ্মা
১০) সু েবাধচন্দৰ্ েসনগুপ্ত - শরত্চন্দৰ্ঃ সমােলাচনা সািহত, এ.মুখাজর্ী
১১) বৰ্েজন্দৰ্নাথ বেন্দাপাধায় - শরত্চন্দৰ্ চেট্টাপাধায়, বঙ্গীয় সািহত পিরষদ
১২) কুমুদকুমার ভট্টাচাযর্ - শরত্চন্দৰ্ ও বাংলার কৃষক, বণর্পিরচয়
১৩) িনরঞ্জন চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) - শরত্চন্দৰ্ ও ভারতীয় সািহত, িনিখল ভারত বঙ্গ সািহত সেম্মলন
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১৪) িসরাজুল ইসলাম েচৗধু রী - শরত্চন্দৰ্ ও সামন্তবাদ, পািপরাস
১৫) কাজী আaু ল ওদু দ - শরত্চন্দৰ্ ও তারপর, ইিন্ডয়ান অােসািসেয়ট পাবিলিশং
১৬) উমাপৰ্সাদ মুেখাপাধায় ও অনাথবন্ধু চেট্টাপাধায় (সম্পািদত) - শরত্চন্দৰ্ পৰ্সঙ্গ, িমতৰ্ এন্ড েঘাষ
১৭) ধৰ্ুবকুমার মুেখাপাধায় – শরত্চেন্দৰ্র ‘পল্লীসমাজ’, পুস্তক িবপিণ
১৮) তরুণ মুেখাপাধায় – শরত্চন্দৰ্ায়ন, গৰ্ন্থ িবকাশ
১৯) অিজতকুমার েঘাষ - শরত্চেন্দৰ্র জীবনী ও সািহত িবচার, েদ’জ পাবিলিশং
২০) পুলেকশ েদ সরকার - শরত্চেন্দৰ্র নারীচিরতৰ্, িশশু সািহত পৰ্চার সংস্থা
২১) ধৰ্ুবকুমার মুেখাপাধায় (সম্পািদত) – শরত্চেন্দৰ্র পল্লীসমাজ, মডর্ান বুক এেজন্সী
২২) নন্দদু লাল চকৰ্বতর্ী – শরত্চিন্দৰ্কা, িসগেনট েপৰ্স
সতীনাথ ভাদু ড়ী ১) সেন্তাষকুমার মজুমদার – সতীনাথঃ জীবন ও সািহত
২) সেরাজ বেন্দাপাধায় - সতীনাথ ভাদু ড়ী, পিশ্চমবঙ্গ বাংলা আকােডিম
৩) ৈমেতৰ্য়ী েঘাষ - সতীনাথ ভাদু ড়ীঃ আধু িনক বাংলা উপনােসর একিট অধায়
৪) তরুণ মুেখাপাধায় - সতীনাথ ভাদু ড়ীঃ অেনব্ষেণ, অনু ভেব, পান্ডুিলিপ
৫) অরূপকুমার ভট্টাচাযর্ - সতীনাথ ভাদু ড়ীঃ জীবন ও সািহত, পুস্তক িবপিণ
৬) েগাপাল হালদার - সতীনাথ ভাদু ড়ীঃ সািহত ও সাধনা, অয়ন
৭) অেধর্ন্দু মুেখাপাধায় – সতীনাথ ভাদু ড়ীর জাগরী, রত্নাবলী
৮) সব্িস্ত মণ্ডল - সতীনাথ ভাদু ড়ীর জাগরী ও েঢাঁড়াই চিরতমানস, রমা পৰ্কাশনী

পঞ্চম পতৰ্ (BBCCBBCC-205))
গেবষণা পদ্ধিত ও পৰ্করণ – ৫০
ক. উদ্ধৃিতর পৰ্েয়াগ, কিপরাইট আইন, বকৰ্েলখ, যিতিচেহ্নর গুরুতব্ ও ববহার িবিধ

(১০)

পুরাতন কােলর সংখা, বষর্, তািরখ, িচহ্ন ইতািদর িলখন পদ্ধিত পাদটীকা, গৰ্ন্থপঞ্জী ও িনঘর্ন্ট পৰ্ণয়ন িবিধ
খ. গৰ্ন্থাগার ও অিভেলখাগােরর ববহার পৰ্ণালী এবং েক্ষতৰ্িভিত্তক গেবষণার রীিত–পদ্ধিত

(১০)

গ. মুদৰ্ণ-পূ বর্ ও মুদৰ্েনাত্তর যু েগর গৰ্ন্থ সম্পাদনার িনয়ন কানু ন পৰ্ুফ সংেশাধেনর িনয়মাবলী

(১০)

ঘ. বাংলা ভাষা ও সািহেতর গেবষণার চিরতৰ্ ও গিতপৰ্কৃিত

(১০)
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েসেমস্টার – ৩ (জুলাই - িডেসমব্র)
িডেসমব্র) – (২৫০)
পৰ্থম পতৰ্ (BBCC01)
BBCC-301
01)
বাংলা সািহেতর ইিতহাস (আধুিনক যু গ) – ৫০
ক. উিনশ শতক – আথর্সামািজক ও রাজৈনিতক েপৰ্ক্ষাপেট

(২০)

খ. িবশ শতক – আথর্সামািজক-রাজৈনিতক ও উপমহােদশীয় সািহেতর েপৰ্ক্ষাপেট

(২০)

গ. িবিভন্ন সািহত আেন্দালন

(১০)

পৰ্থম পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
বাংলা সািহেতর ইিতহাস ১) অিসতকুমার বেন্দাপাধায় – বাংলা সািহত, বুকলান্ড
২) সু কুমার েসন – বাঙ্গালা সািহেতর ইিতহাস (১ম-৫ম খন্ড)
৩) শৰ্ীকুমার বেন্দাপাধায় – বাংলা সািহেতর িবকােশর ধারাঃ আিদ-মধ-আধু িনক যু গ, ওিরেয়ন্ট
৪) শশীভূ ষণ দাশগুপ্ত – বাংলা সািহেতর একিদক, ওিরেয়ন্ট
৫) সু কুমার েসন – বাংলা সািহেতর গদ, মডর্ান বুক এেজন্সী
৬) অিসতকুমার বেন্দাপাধায় – বাংলা সািহেতর ইিতবৃ ত্ত, মডর্ান বুক এেজন্সী
৭) মহম্মদ আaু ল হাই, ৈসয়দ আলী আহসান - বাংলা সািহেতর ইিতবৃ ত্তঃ আধু িনক যু গ, ঢাকা িবশব্িবদালয়
৮) ভূ েদব েচৗধু রী - বাংলা সািহেতর ইিতকথা, েদ’জ পাবিলিশং
৯) ভূ েদব েচৗধু রী - বাংলা সািহেতর ইিতকথাঃ তৃতীয় পযর্ায়, েদ’জ পাবিলিশং
১০) শশীভূ ষণ দাশগুপ্ত – বাংলা সািহেতর নবযু গ, এ. মুখাজর্ী
১১) ওয়ািকল আহেমদ - বাংলা সািহেতর পুরাবৃ ত্ত, এিশয়ািটক েপৰ্স, ঢাকা
১২) অেলাকরঞ্জন দাশগুপ্ত, েদবীপৰ্সাদ বেন্দাপাধায় - বাংলা সািহেতর েরখােলখা, পাঠভবন
১৩) েগাপাল হালদার - বাংলা সািহেতর রূপেরখা, অরুণা পৰ্কাশনী
১৪) েক্ষতৰ্ গুপ্ত - বাংলা সািহেতর সমগৰ্ ইিতহাস, গৰ্ন্থিনলয়
১৫) অিসতকুমার বেন্দাপাধায় – বাংলা সািহেতর সম্পূ ণর্ ইিতবৃ ত্তঃ িখৰ্িষ্টয় দশম-িবংশ শতাaী, মডর্ান বুক এেজন্সী
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১৬) ভূ েদব েচৗধু রী - বাংলা সািহেতর সংিক্ষপ্ত ইিতহাস, েদ’জ পাবিলিশং

িদব্তীয় পতৰ্ (BBCCBBCC-3002))
সািহততত্তব্ – ৫০
ক. ভারতীয় সািহত িবচারপদ্ধিত – অলঙ্কার, রীিত, বেকৰ্ািক্ত, ঔিচত, ধব্িন, রস

(২০)

খ. পাশ্চাত সািহত তত্তব্ – অনু করণ তত্তব্, টৰ্ােজিড তত্তব্, কল্পনা তত্তব্, পৰ্কাশ তত্তব্ ও সংেকত তত্তব্

(২০)

গ. পাশ্চাত সমােলাচনা পদ্ধিত -

(১০)

-

বাস্তববাদী িবচার পদ্ধিত

-

রূপগত ও অবয়ববাদী িবচার পদ্ধিত

-

পাঠক পৰ্িতিকৰ্য়াগত িবচার পদ্ধিত

-

নারীেচতনামূ লক িবচার পদ্ধিত

-

সংস্কৃিত িবেশ্লষণমূ লক িবচার পদ্ধিত

িদব্তীয় পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
সািহত তত্তব্ –
১) Sushil Kumar De – History of Sanskrit Poetics
২) সু েবাধচন্দৰ্ েসনগুপ্ত – সািহতপােঠর ভূ িমকা
৩) সু ধীন্দৰ্কুমার দাশগুপ্ত – কাবেলাক
৪) শশীভূ ষণ দাশগুপ্ত – িশল্পিলিপ
৫) রমারঞ্জন মুেখাপাধায় – রস সমীক্ষা
৬) িবষ্ণুপদ ভট্টাচাযর্ – ক) সািহত মীমাংসা
খ) কাব মীমাংসা
৭) সু েবাধচন্দৰ্ েসনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচাযর্ (সম্পািদত) – ধব্নােলাক ও েলাচন
৮) িবমলাকান্ত মুেখাপাধায় (সম্পািদত) – ক) িবশব্নাথ কিবরােজর সািহত দপর্ণ
খ) ধব্নােলাক (১ম ও ২য় উেদাগ)
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গ) আনন্দবধর্ন ও মিহমভট্ট (বিক্ত িবেবকিবচার)
৯) দু গর্াশঙ্কর মুেখাপাধায় – ক) কিবতত্তব্ িবচার
খ) সািহত তেত্তব্র কথা
১০) িবমলকুমার মুেখাপাধায় – ক) সািহত িবেবক
খ) দপর্েণ পৰ্িতিবমব্
গ) সািহত িবচারঃ তত্তব্ ও পৰ্েয়াগ
ঘ) সািহেতর মানিচতৰ্ঃ দব্ীপ েথেক মহােদশ
১১) I. Bywater – Aristotle and the Art of Poetry
১২) সাধনকুমার ভট্টাচাযর্ – অািরষ্টটেলর েপােয়িটকস্ ও সািহততত্তব্
১৩) িশিশরকুমার দাশ – কাবতত্তব্ঃ অািরষ্টটল
১৪) হরপৰ্সাদ িমতৰ্ – সািহেতর নানাকথা
১৫) সেতন্দৰ্নাথ রায় – িশল্প সািহত েদশকাল
১৬) অজয়কুমার েঘাষ – সািহত িজজ্ঞাসাঃ বস্তুবাদী িবচার
১৭) শৰ্ী অরিবন্দ – ভিবষেতর কিবতা (ভাষান্তরঃ রােমশব্র শ)
১৮) তরুণ মুেখাপাধায় (সম্পািদত) – নন্দনতত্তব্ িজজ্ঞাসা
১৯) হীেরন চেট্টাপাধায় – সািহত পৰ্করণ
২০) সু ধীর নন্দী – নন্দনতত্তব্
২১) তেপাধীর ভট্টাচাযর্ – পৰ্তীেচর সািহততত্তব্
২২) অবন্তীকুমার সানাল – ভারতীয় কাবতত্তব্

তৃতীয় পতৰ্ (BBOC
BB C-3003))
িবেশষ পতৰ্ – ১
পৰ্াগাধুিনক বাংলা সািহত - ৫০
ক. রামায়ন – কৃিত্তদাস ওঝা – (আিদ, আরণ, লঙ্কাকান্ড)

(১৮)

খ. মহাভারত – কাশীরাম দাস – (আিদ, সভা ও বন পবর্)

(১৬)

গ. েলারচন্দৰ্াণী ও সতী ময়না – (েদৗলত কাজী)

(১৬)

[সািহত সংসদ পৰ্কািশত গৰ্ন্থ]
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িবেশষ পতৰ্ – ২
েলাকসংস্কৃিত ও েলাকসািহত – ৫০
ক. েলাকসংস্কৃিত িবদাঃ তত্তব্, পদ্ধিত (ঐিতহািসক েভৗেগািলক পদ্ধিত, জাতীয়তাবাদী পদ্ধিত, নৃ তািত্তব্ক পদ্ধিত,
মাক্সর্বাদী পদ্ধিত, আিঙ্গক সংস্থানগত পদ্ধিত, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধিত, তুলনামূ লক পদ্ধিত), সীমানা

(১৮)

খ. বাংলা েলাকসংস্কৃিত ও েলাকসািহত চচর্ার সব্রূপ ও গিতপৰ্কৃিত

(১৬)

গ. েলাকগীিতঃ ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, ভািটয়ািল, জাির, সাির, বাউল

(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ৩
উিনশ শতেকর বাংলা সািহত – ৫০
ক. আঠােরা শতেকর রাজৈনিতক-সামািজক-অথর্ৈনিতক অবস্থার সেঙ্গ পিরচয়

(১৮)

খ. উিনশ শতেকর পিরবতর্েনর সব্রূপ – ঔপিনেবিশক পটভূ িম

(১৬)

গ. নবজাগরণ তথা বঙ্গীয় েরেনসাঁস িনেয় িবতকর্; পৰ্াচ-পাশ্চাত ভাবধারার সংঘাত

(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ৪
রবীন্দৰ্সািহত - ৫০
ক. কাবগৰ্ন্থ – পূ রবী/িচতৰ্/েশষেলখা (িনবর্ািচত কিবতা)

(১৮)

খ. নাটক – রাজা/কােলর যাতৰ্া/কািহনী

(১৬)

গ. জীবনস্মৃিত/িছন্নপতৰ্াবলী/কালান্তর

(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ৫
আধুিনক সািহত - ৫০
ক. বাংলা কথাসািহেতর গিতপৰ্কৃিত

(১৮)

খ. বাংলা নাটসািহেতর গিতপৰ্কৃিত

(১৬)

গ. বাংলা কাবসািহেতর গিতপৰ্কৃিত

(১৬)
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চতুথর্ পতৰ্ (BBOC
BB C-3004))
িবেশষ পতৰ্ – ১
পৰ্াগাধুিনক বাংলা সািহত - ৫০
ক. মধযু েগর বাংলার রাজৈনিতক, আথর্-সামািজক, সাংস্কৃিতক ইিতহাস ও িবিভন্ন ধমর্ীয় তত্তব্

(১৮)

[সািহত ধারার সেঙ্গ অিনব্ত কের পড়েত হেবº ইিলয়াস শাহী বংশ, েহােসন শােহর আমল, েমাঘল যু গ, নবাবী
আমল]
খ. পদরত্নাবলী (রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর ও শৰ্ীশচন্দৰ্ মজুমদার সম্পািদত)

(১৬)

গ. ভিক্তরত্নাকর – নরহির চকৰ্বতর্ী (১ম, ৩য়, ৬ঠ, ৭ম তরঙ্গ)

(১৬)

[শৰ্ীরূপ ভগবত মহারাজ সম্পািদত ও েগৗড়ীয় িমশন পৰ্কািশত]

িবেশষ পতৰ্ – ২
েলাকসংস্কৃিত ও েলাকসািহত – ৫০
ক. ছড়া, ধাঁধা, মন্তৰ্, পৰ্বাদ

(১৮)

খ. ভাদু , টুসু , বারমাসী

(১৬)

গ. েগাপীচেন্দর গান (আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ সম্পািদত ও ক.িব. পৰ্কািশত)

(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ৩
উিনশ শতেকর বাংলা সািহত – ৫০
ক. মধু সূদন দেত্তর চতুদর্শপদী কিবতা (িনবর্ািচত)

(১৮)

খ. রেমশচন্দৰ্ দত্ত – সংসার কথা

(১৬)

গ. মীর েমাশারফ েহােসন – জমীদার দপর্ণ

(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ৪
রবীন্দৰ্সািহত - ৫০
ক. উপনাস – চতুরঙ্গ

(১৮)

খ. গল্পগুচ্ছ – তৃতীয় খন্ড (িনবর্ািচত গল্প), িলিপকা (তৃতীয় ভােগর রচনাগুিল), েস

(১৬)

গ. সব্েদশিচন্তা ও সমাজিচন্তা িবষয়ক িনবর্ািচত পৰ্বন্ধ

(১৬)
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িবেশষ পতৰ্ – ৫
আধুিনক সািহত [অন্তত ৩জেনর ৩িট,
িট, পৰ্িতবছর পৃথক]
ক] - ৫০
ক. আধু িনক বাংলা কিবতা (িনবর্ািচত) – জীবনানন্দ দাশ, সু ধীন্দৰ্নাথ দত্ত, বুদ্ধেদব বসু , েপৰ্েমন্দৰ্ িমতৰ্, অিময়
চকৰ্বতর্ী, িবষ্ণু েদ, সু ভাষ মুেখাপাধায়, অরুণ িমতৰ্, সমর েসন, বীেরন্দৰ্ চেট্টাপাধায়, নীেরন্দৰ্নাথ চকৰ্বতর্ী, শঙ্খ
েঘাষ, শিক্ত চেট্টাপাধায়, সু নীল গেঙ্গাপাধায়, িবনয় মজুমদার, অেলাকরঞ্জন দাশগুপ্ত, উত্পল কুমার বসু , কিবতা
িসংহ, পৰ্ণেবন্দু দাশগুপ্ত, েদবারিত িমতৰ্
খ. িনবর্ািচত উপনাস – [অন্তত ২জেনর ২িট, পৰ্িতবছর পৃথক]

(১৬)

েগাপাল হালদার/ধূ জর্িট পৰ্সাদ মুেখাপাধায়/কমল কুমার মজুমদার/ৈসয়দ মুস্তাফা িসরাজ/অিময় ভূ ষণ
মজুমদার/আশাপূ ণর্া েদবী/মহােশব্তা েদবী/িবমল কর/রমাপদ েচৗধু রী
গ. বুদ্ধেদব বসু – তপসব্ী ও তরিঙ্গনী
েমািহত চেট্টাপাধায় – সু ন্দর

পঞ্চম পতৰ্ (BBOC
C-3005))
িবেশষ পতৰ্ – ৬
আশৰ্য়ী গেবষণাপতৰ্ রচনা – ৫০
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েসেমস্টার – ৪ (জানু য়াির - জুন) – (২৫০)
পৰ্থম পতৰ্ (BBCC
BB C-4001))
রবীন্দৰ্ সািহত – ৫০
ক. কিবতা (কাবতত্তব্ িবষয়ক ও আখান)

(১০)

১. ভাষা ও ছন্দ (কািহনী), ক্ষিতপূ রণ (ক্ষিণকা), িচররূেপর বাণী (পুনশ্চ)
২. পুরষ্কার (েসানার তরী), সামান ক্ষিত (কথা), িবদায় অিভশাপ (সঞ্চিয়তা), িশশুতীথর্ (পুনশ্চ)
খ. নাটক – ফাল্গুণী

(১০)

গ. গল্প – িতনসঙ্গী, নষ্টনীড়, স্তৰ্ীরপতৰ্

(১০)

ঘ. উপনাস – েযাগােযাগ

(১০)

ঙ. গদ/পৰ্বন্ধ – পাগল (িবিচতৰ্ পৰ্বন্ধ), ছাতৰ্ সম্ভাষণ (িশক্ষা), পথ ও পােথয় (রাজা পৰ্জা), ভূ িমলক্ষ্মী
(পল্লীপৰ্কৃিত)

(১০)

পৰ্থম পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
১) অিজতকুমার চকৰ্বতর্ী – রবীন্দৰ্নাথ, িবশব্ভারতী, ১৩১৯
২)

- কাবপিরকৰ্মা, িবশব্ভারতী, ১৩২২

৩) অিমতাভ েচৗধু রী – একেতৰ্ রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং
৪) অরিবন্দ েপাদ্দার – রবীন্দৰ্নাথ, ইিন্ডয়ানা
৫)

- রবীন্দৰ্নােথর রাজৈনিতক বিক্ততব্, উচ্চারণ

৬) অেলাকরঞ্জন দাশগুপ্ত – িশিল্পত সব্ভাব, সংস্কৃত পুস্তক, ১৯৬৯
৭)

- িদব্তীয় ভুবন, পৰ্মা, ১৯৯৭

৮) আবু ৈসয়দ আইয়ু ব – আধু িনকতা ও রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৬৬
৯)
১০)

- পেথর েশষ েকাথায়, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৭
- পান্থজেনর সখা, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৮১

১১) উেপন্দৰ্নাথ ভট্টাচাযর্ – রবীন্দৰ্ সািহত পিরকৰ্মা, বুক হাউস, ১৯৪৪
১২)

- রবীন্দৰ্ কাব পিরকৰ্মা, ওিরেয়ন্ট, ১৯৫০

১৩)

- রবীন্দৰ্ নাট পিরকৰ্মা, ওিরেয়ন্ট, ১৩৬১
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১৪) ক্ষুিদরাম দাস – রবীন্দৰ্ পৰ্িতভার পিরচয়, বুকলান্ড
১৫)

- সমাজ, পৰ্গিত, রবীন্দৰ্নাথ, ইউ.এন.ধর, ১৯৬৭

১৬)

- রবীন্দৰ্ কল্পনায় িবজ্ঞােনর অিধকার, আনন্দ, ১৯৭৩

১৭) জগদীশ ভট্টাচাযর্ – কিবমানসী (১ম ও ২য় খন্ড), িড.এম.লাইেবৰ্রী, ১৯৬২
১৮)

- রবীন্দৰ্ কিবতা শতক, অখন্ড সংস্করণ, ভারতী, ১৯৯৮

১৯)

- সেনেটর আেলােক মধু সূদন ও রবীন্দৰ্নাথ, েবঙ্গল পাবিলশাসর্, ১৩৮৮

২০)

- রবীন্দৰ্ কােব েগাধূ িল, বঙ্গবাসী কেলজ

২১) নারায়ণ গেঙ্গাপাধায় – কথােকািবদ রবীন্দৰ্নাথ, বাক্সািহত, ১৩৬৬
২২) িনমর্লকুমারী মহালনবীশ – বাইেশ শৰ্াবণ, িমতৰ্ ও েঘাষ, ১৩৬৭
২৩) েনপাল মজুমদার – ভারেত জাতীয়তা আন্তজর্ািতকতা ও রবীন্দৰ্নাথ (৪থর্ খন্ড), েদ’জ পাবিলিশং
২৪) নীহাররঞ্জন রায় – রবীন্দৰ্ সািহেতর ভূ িমকা, িনউ এজ, ১৩৬৯
২৫) পৰ্েবাধচন্দৰ্ েসন – ছন্দগুরু রবীন্দৰ্নাথ
২৬)

- বাংলা ছেন্দ রবীন্দৰ্নােথর দান

২৭)

- বাংলা ছেন্দর রূপকার রবীন্দৰ্নাথ

২৮) পৰ্ভাতকুমার মুেখাপাধায় – রবীন্দৰ্ জীবনী ও রবীন্দৰ্ সািহত পৰ্েবশক (৪ খন্ড), িবশব্ভারতী
২৯) পৰ্মথনাথ িবশী – রবীন্দৰ্নাথ ও শািন্তিনেকতন
৩০)

- রবীন্দৰ্ কাব পৰ্বাহ

৩১)

- রবীন্দৰ্ সরণী

৩২)

- রবীন্দৰ্নােথর েছােটাগল্প

৩৩) িবষ্ণু েদ – রবীন্দৰ্নাথ ও িশল্পসািহেত আধু িনকতার সমসা, েলখক সমবায়
৩৪)

- মাইেকল, রবীন্দৰ্নাথ ও অনান িজজ্ঞাসা, মণীষা, ১৯৬৭

৩৫) বুদ্ধেদব বসু – সব েপেয়িছর েদেশ, নাভানা, ১৯৫৩
৩৬)

- রবীন্দৰ্নাথঃ কথাসািহত, িনউ এজ, ১৯৬২

৩৭)

- সঙ্গ িনঃসঙ্গতা রবীন্দৰ্নাথ, এম.িস.সরকার, ১৯৬৩

৩৮)

- কিব রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৩

৩৯) ভবেতাষ দত্ত – রবীন্দৰ্ িচন্তাচচর্া, েদ’জ পাবিলিশং, ১৩৮৯
৪০) েমািহতলাল মজুমদার – কিব রবীন্দৰ্ ও রবীন্দৰ্ কাব, কমলা বুক িডেপা, ১৩৫৯
৪১) রাণী চন্দ – আলাপচারী রবীন্দৰ্নাথ, িবশব্ভারতী, ১৯৭৩
৪২)
৪৩)

- গুরুেদব, িবশব্ভারতী, ১৩৬৯
- সব হেত আপন, িবশব্ভারতী, ১৩৯১

৪৪) রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর – িপতৃস্মৃিত, িজজ্ঞাসা, ১৩৭৩
25

৪৫) সীতােদবী – পুণস্মৃিত, ৈমতৰ্ী পাবিলশাসর্, ১৯৬৪
৪৬) শঙ্খ েঘাষ – ঊবর্শীর হািস, পািপরাস, ১৯৮১
৪৭)

- এ আিমর আবরণ, পািপরাস, ১৯৮০

৪৮)

- ওকােম্পার রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৩

৪৯)

- কােলর মাতৰ্া ও রবীন্দৰ্ নাটক, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৩

৫০)

- িনমর্াণ আর সৃ িষ্ট, িবশব্ভারতী, ১৩৮৯

৫১)

- দািমনীর গান, পািপরাস, ১৯৮০

৫২)

- িভন্ন রুিচর অিধকার, তালপাতা, ২০০৯

৫৩)

- কিবর অিভপৰ্ায়, রবীন্দৰ্নাথ, ১৯৯৭

৫৪) শািন্তকুমার দাশগুপ্ত – রবীন্দৰ্নােথর রূপক নাট, বুকলান্ড, ১৯৬২
৫৫)

- রবীন্দৰ্নাট পিরচয়, বুকলান্ড, ১৯৬৩

৫৬) শািন্তেদব েঘাষ – রবীন্দৰ্ সঙ্গীত, ১৯৮০
৫৭)

- রবীন্দৰ্ সঙ্গীত িবিচতৰ্া, আনন্দ, ১৯৭৭

৫৮)

- রবীন্দৰ্নােথর পূ ণর্াঙ্গ িশক্ষাদেশর্ সঙ্গীত ও নৃ ত, আনন্দ, ১৯৭৮

৫৯)

- গুরুেদব রবীন্দৰ্নাথ ও আধু িনক ভারতীয় নৃ ত, আনন্দ, ১৯৮১

৬০) শচীন্দৰ্নাথ অিধকারী – িশলাইদহ ও রবীন্দৰ্নাথ, িজজ্ঞাসা, ১৯৭৪
৬১)

- রবীন্দৰ্নােথর উত্স সন্ধােন, আশুেতাষ লাইেবৰ্রী, ১৯৪৬

৬২) িশবনারায়ণ রায় – েশক্সপীয়র, রবীন্দৰ্নাথ ও নক্ষতৰ্ সংেকত, পািপরাস
৬৩)

- কিবর িনবর্াসন ও অনান ভাবনা, পৰ্কাশ ভবন

৬৪) শৰ্ীকুমার বেন্দাপাধায় – রবীন্দৰ্ সৃ িষ্ট সমীক্ষা (দু ই খন্ড), ওিরেয়ন্ট, ১৯৬৭
৬৫) সজনীকান্ত দাশ – রবীন্দৰ্নাথ জীবন ও সািহত, শতাaী, ১৩৬৯
৬৬) সু ধীন্দৰ্নাথ দত্ত – কুলায় ও কালপুরুষ, িসগেনট েপৰ্স, ১৯৫৩
৬৭) অচর্না মজুমদার – রবীন্দৰ্ উপনাস পিরকৰ্মা
৬৮) েদবীপদ ভট্টাচাযর্ – উপনােসর কথা
৬৯) পৰ্মথনাথ িবশী – রবীন্দৰ্ সরণী
৭০) িবশব্পিত েচৗধু রী – কথাসািহত রবীন্দৰ্নাথ
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িদব্তীয় পতৰ্ (BBCC
BB C-4002))
বাংলা পৰ্বন্ধ ও সমােলাচনা সািহত – ৫০
[ক ও খ অংশ েথেক ২িট কের িনেয় েমাট ৫িট]
িট]
৫ x ১০ = ৫০
ক. ১) ঈশব্রচন্দৰ্ িবদাসাগর – আবার অিত অল্প হইল
২) ভূ েদব মুেখাপাধায় – সামািজক পৰ্বন্ধ (পৰ্থম অধায়)
৩) কািলপৰ্সন্ন িসংহ – হুেতাম পাঁচার নক্শা (িনবর্ািচত অংশ)
৪) বিঙ্কমচন্দৰ্ চেট্টাপাধায় – বঙ্গেদেশর কৃষক (১ম ও ২য় পিরেচ্ছদ)
৫) জীবনানন্দ দাশ – বাংলা ভাষা ও সািহেতর ভিবষত্
খ. ১) নীেরন্দৰ্নাথ রায় – সািহত িবচাের মাক্সর্বাদ
২) সু েশাভন সরকার – বাংলার েরেনসাঁসঃ রবীন্দৰ্নাথ ও বাংলার নবজাগরণ
৩) শঙ্খ েঘাষ – শেaর পিবতৰ্ িশখা
৪) অিময় কুমার বাগচী – িবশব্ায়ন ও সাধারণ মানু েষর িবপন্নতা েবাধ
৫) হাসান আিজজুল হক – বাঙািলেতব্র সংকট

িদব্তীয় পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা –
১) রঘুনাথ ভট্টাচাযর্ – বাংলা পৰ্বন্ধ সািহত, ঢাকা, পাঠকবন্ধু লাইেবৰ্রী
২) অধীর েদ – আধু িনক বাংলা পৰ্বন্ধ সািহেতর ধারা, সৃ িষ্ট পৰ্কাশনী
৩) অরুণকুমার মুেখাপাধায় – বাংলা গেদর ইিতহাস
৪)

- বাঙািল েলখেকর রায়ত িচন্তা, িজজ্ঞাসা

৫) মনেমাহন েঘাষ – বাংলা গেদর চারযু গ, দাশগুপ্ত অান্ড েকাং
৬) পৰ্মথনাথ িবশী – বাংলা গেদর পদাঙ্ক, িমতৰ্ ও েঘাষ
৭) নীেরন্দৰ্নাথ রায় – সািহতবীক্ষা, পঃ বঃ রাজ পুস্তক পষর্দ
৮) অরুণকুমার মুেখাপাধায় – বাংলা সমােলাচনার ইিতহাস, েদ’জ পাবিলিশং
৯) ধনঞ্জয় দাস – মাক্সর্বাদী সািহত িবতকর্, করুণা
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তৃতীয় পতৰ্ (BBOC
BB C-4003))
িবেশষ পতৰ্ – ১
পৰ্াগাধুিনক বাংলা সািহত – ৫০
ক. চন্ডীমঙ্গল (বিণকখন্ড) – কিবকঙ্কণ মুকুন্দ চকৰ্বতর্ী (সু কুমার েসন সম্পািদত ও সািহত আকােডিম পৰ্কািশত)
(১৮)
খ. মনসামঙ্গল – েকতকাদাস েক্ষমানন্দ (অক্ষয় কুমার কয়াল ও িচতৰ্া েদব সম্পািদত)
গ. ধমর্মঙ্গল – ঘনরাম চকৰ্বতর্ী (পীযু ষকািন্ত মহাপাতৰ্ সম্পািদত ও ক.িব. পৰ্কািশত)

(১৬)
(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ২
েলাকসংস্কৃিত ও েলাকসািহত – ৫০
ক. েলাকনাট – গম্ভীরা, মুখাপালা, আলকাপ, েলাক উত্সব - গাজন

(১৮)

খ. সাংস্কৃিতক নৃ তত্তব্ – সবর্পৰ্াণবাদ, সবর্াত্মাবাদ, কুলপৰ্তীক, িনেষধ, ধমর্, জাদু িবশব্াস
গ. কথা, গান, নাট, গীিতকার

(১৬)
(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ৩
উিনশ শতেকর বাংলা সািহত – ৫০

ক. সাম – বিঙ্কমচন্দৰ্ চেট্টাপাধায়

(১৮)

খ. েহমচন্দৰ্ বেন্দাপাধােয়র েশৰ্ষ্ঠ কিবতা (িনবর্ািচত অংশ)

(১৬)

গ. রামনারায়ণ তকর্রত্ন – কুলীনকুলসবর্সব্

(১৬)
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িবেশষ পতৰ্ – ৪
রবীন্দৰ্সািহত - ৫০
ক. রবীন্দৰ্নােথর ধমর্-দশর্ন-িবজ্ঞানিচন্তা

(১৮)

উত্সব (ধমর্), ভূ িমকা ও মানব সত (মানু েষর ধমর্), মানব পুতৰ্ কিবতা (খৃষ্ট), সেতন্দৰ্নাথ বসু র উেদ্দেশ
িলিখত উত্সগর্ ও উপসংহার (িবশব্পিরচয়), রূপ ও অরূপ (সঞ্চয়)
খ. রবীন্দৰ্নােথর িশক্ষা িচন্তা

(১৬)

িশক্ষা ও সংস্কৃিতেত সঙ্গীেতর স্থান (সঙ্গীত িচন্তা), িশক্ষার িমলন (িশক্ষা), িবশব্িবদালেয়র রূপ (িশক্ষা),
আশৰ্েমর রূপ ও িবকাশ (১ম পৰ্বন্ধ ও উক্ত গৰ্ন্থ)
গ. রবীন্দৰ্নােথর ভাষা – সািহতিচন্তা

(১৬)

ভাষার কথা (বাংলা ভাষা পিরচয়, পিরিশষ্ট), বাংলা বাকরণ (শaতত্তব্), ঐিতহািসক উপনাস (সািহত), গদ
কাব (সািহেতর সব্রূপ), কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা (পৰ্াচীন সািহত), েছেল ভুলােনা ছড়া (েলাকসািহত)

িবেশষ পতৰ্ – ৫
আধুিনক সািহত – ৫০
ক. েযেকােনা ৩জন গল্পকােরর ৬িট গল্প পড়েত হেব

(১৮)

নেরন্দৰ্নাথ িমতৰ্, নারায়ণ গেঙ্গাপাধায়, সু েলখা সানাল, সেন্তাষ কুমার েঘাষ, রমাপদ েচৗধু রী, দীেপন্দৰ্নাথ
বেন্দাপাধায়, পৰ্িতভা বসু , েদেবশ রায়, শামল গেঙ্গাপাধায়, মিত নন্দী, শীেষর্ন্দু মুেখাপাধায়
খ. িনবর্ািচত অংশ পাঠ

(১৬)

আবু ৈসয়দ আবু – পান্থজেনর সখা
সু ভাষ মুেখাপাধায় – ডাকবাংেলার ডােয়ির
শঙ্খ েঘাষ – জানর্াল
গ. বাংলােদেশর সািহত

(১৬)

শামসু র রহমােনর িনবর্ািচত কিবতা – ২িট
ৈসয়দ ওয়ালীউল্লাহ – লাল সালু
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চতুথর্ পতৰ্ (BBOC
BB C-4004))
িবেশষ পতৰ্ – ১
পৰ্াগাধুিনক বাংলা সািহত – ৫০
ক. পৰ্াচীন পুিথ চচর্া (পুিথর উপকরণ বনাম পুিথর িলিপ, েতালা পাঠ, পুিথর িচহ্ন, পুিথর পাঠ িনণর্য়, পুিথর কাল
িনণর্য়, পুিথ সম্পাদনা)
[পুিথর পাঠ িনণর্েয়র েক্ষেতৰ্, পুিথ েথেক অংশ িবেশষ তুেল েদওয়া হেব পরীক্ষায়]

(১৮)

খ. বৃ ন্দাবন দাস – ৈচতন ভাগবত (আিদ খন্ড) – সু কুমার েসন সম্পািদত

(১৬)

গ. আধু িনক সািহেত পৰ্াগাধু িনক বাংলা সািহেতর উত্তরািধকার (কাব, নাটক, কথাসািহত)

(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ২
েলাকসংস্কৃিত ও েলাকসািহত – ৫০
ক. জনপদাবলী – (সু ধীর চকৰ্বতর্ী সম্পািদত পৰ্কািশত ও বাংলা আকােডিম িনবর্ািচত পদসমূ হ)

(১৮)

খ. গীিতকা সািহত – পৰ্াচীন পূ বর্বঙ্গ গীিতকা (১ম খন্ড) [িক্ষিতশচন্দৰ্ েমৗিলক সম্পািদত]

(১৬)

েসান্দরী মলু য়া দসু  েকনারাম, আয়নািবিবর পালা (েয েকােনা ২িট)
গ. েলাকসংস্কৃিত ও েলাকসািহত চচর্ায় রবীন্দৰ্নাথ

(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ৩
উিনশ শতেকর বাংলা সািহত – ৫০
ক. নবীনচন্দৰ্ েসন – এর েশৰ্ষ্ঠ কিবতা

(১৮)

খ. েস্নহলতা – সব্ণর্কুমারী েদবী

(১৬)

গ. সু েরন্দৰ্ িবেনাদনী – উেপন্দৰ্নাথ দাস

(১৬)
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িবেশষ পতৰ্ – ৪
রবীন্দৰ্সািহত - ৫০
ক. রবীন্দৰ্নােথর জীবন ৈবিচতৰ্ঃ ছিব, গান, নাটক, নৃ ত-নাট ও িবশব্ভৰ্মণ সংকৰ্ান্ত ধারণা

(১৮)

খ. রবীন্দৰ্নােথর পল্লী পিরিচিত ও কমর্ জীবেনর রূপেরখাঃ সব্েদশী সমাজ, বৰ্হ্মচযর্, িবদাশৰ্ম, িবশব্ভারতী, কলাভবন,
সঙ্গীত ভবন, শৰ্ীিনেকতন সংকৰ্ান্ত ধারণা

(১৬)

গ. রবীন্দৰ্নােথর সািহেত জীবেনর িববতর্ন এবং তাঁর রিচত সািহেতর পৰ্কাশ ইিতহাস

(১৬)

িবেশষ পতৰ্ – ৫
আধুিনক সািহত – ৫০
ক. কিবতায় আধু িনকতার িচহ্নঃ ভাষা ও ৈশলী

(১৮)

খ. আধু িনক মঞ্চ ও বাংলার নাট বিক্ততব্ঃ িশিশর কুমার ভাদু ড়ী, শম্ভু িমতৰ্, িবজন ভট্টাচাযর্, বাদল সরকার, উত্পল
দত্ত, অিজেতশ বেন্দাপাধােয়র নাটদশর্ন (েয েকােনা ২জেনর, পৰ্িতবছর পৃথক)

(১৬)

গ. বাংলােদেশর সািহত

(১৬)

১) িনবর্ািচত ২িট গল্প – ৈসয়দ ওয়ালী উল্লাহ, আল মাহমুদ, হাসান আিজজুল হক, িরিজয়া রহমান
২) নাটক – মুনীর েচৗধু রী – কবর/েসিলম আলদীন – েকরাতমঙ্গল

িবেশষ পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা (েসেমস্টার ৩ ও ৪) –
পৰ্াগাধুিনক বাংলা সািহত
শৰ্ীকৃষ্ণিবজয় –
১) খেগন্দৰ্নাথ িমতৰ্ (সম্পািদত) – মালাধর বসু র শৰ্ীকৃষ্ণিবজয়
২) অিমতৰ্সূ দন ভট্টাচাযর্ ও সু মঙ্গল রাণা (সম্পািদত) – মালাধর বসু িবরিচত শৰ্ীকৃষ্ণিবজয়
৩) গীতা চেট্টাপাধায় – ভাগবত ও বাংলা সািহত
৪) সতবতী িগির – বাংলা সািহেত কৃষ্ণকথার কৰ্মিবকাশ
৫) অেধর্ন্দুেশখর বেন্দাপাধায় – ভাগবত কােবর অনু বােদ শঙ্করেদব ও মালাধর বসু
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ৈবষ্ণব পদাবলী –
১) হেরকৃষ্ণ মুেখাপাধায় (সম্পািদত) – ৈবষ্ণব পদাবলী
২) কিলকাতা িবশব্িবদালয় পৰ্কািশত ৈবষ্ণব পদাবলী (চয়ন)
৩) িবমানিবহারী মজুমদার (সম্পািদত) – পাঁচশত বত্সেরর পদাবলী
৪) সত িগির (সম্পািদত) - ৈবষ্ণব পদাবলী
৫) ক্ষুিদরাম দাশ – ৈবষ্ণব রসপৰ্কাশ
৬) ধীেরন্দৰ্নাথ সাহা – ৈবেষ্ণাব পদ ও পদকার
৭) শঙ্করীপৰ্সাদ বসু – মধযু েগর কিব ও কাব
৮) েদবনাথ বেন্দাপাধায় – ৈবষ্ণব কিব পৰ্সেঙ্গ
শৰ্ীৈচতনচিরতামৃত –
১) রাধােগািবন্দ নাথ (সম্পািদত) – শৰ্ী শৰ্ীৈচতনচিরতামৃত
২) সু কুমার েসন (সম্পািদত) - শৰ্ী শৰ্ীৈচতনচিরতামৃত
৩) রাধােগািবন্দ নাথ - শৰ্ী শৰ্ীৈচতনচিরতামৃেতর ভূ িমকা
৪) িবিজতকুমার দত্ত – ৈচতনজীবনকথা
৫) হংসনারায়ণ ভট্টাচাযর্ – যু গাবতার শৰ্ীকৃষ্ণৈচতন
৬) সু ধীররঞ্জন চেট্টাপাধায় – ভারতীয় দশর্ন পৰ্স্থােন ৈবষ্ণব সাধনার ধারা
৭) শািন্তকুমার দাশগুপ্ত – পুরুেষাত্তম শৰ্ীকৃষ্ণৈচতন
৮) েক্ষতৰ্ গুপ্ত (সম্পািদত) – শৰ্ীৈচতনঃ একােলর দৃ িষ্টেকাণ
৯) যেজ্ঞশব্র েচৗধু রী – যু গসৰ্ষ্টা শৰ্ীৈচতন
১০) নেরশচন্দৰ্ জানা (সম্পািদত) - শৰ্ী শৰ্ীৈচতনচিরতামৃত (মধলীলা ৮ম পিরেচ্ছদ)

িবেশষ পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা (েসেমস্টার ৩ ও ৪) –
েলাকসংস্কৃিত ও েলাকসািহত
েলাকসািহত
১) পল্লব েসনগুপ্ত – েলাকসংস্কৃিতর সীমানা ও সব্রূপ
২) তুষার চেট্টাপাধায় – েলাকসংস্কৃিতর তত্তব্রূপ ও সব্রূপ সন্ধান
৩) ডঃ মসাহারুল ইসলাম – েফাকেলারঃ পিরিচিত ও পঠন-পাঠন
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৪) ওয়ািকল আহমদ – েলাককলা তত্তব্ ও মতবাদ
৫) সনত্ কুমার িমতৰ্ (সম্পািদত) – েলাকসংস্কৃিত পদ্ধিতিবদা
৬) ডঃ সু মহান বেন্দাপাধায় – সামািজক সাংস্কৃিতক নৃ িবজ্ঞান
৭) আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ (সম্পািদত) ১-৪ খন্ড – েলাকসঙ্গীত রত্নাকর
৮) আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ (১ম খন্ড) – বাংলার েলাকসািহত
৯) শািন্ত িসংহ – েলাকসঙ্গীত সংগৰ্হঃ ঝুমুর
১০) সু খিবলাস বমর্া – ভাওয়াইয়া
১১) ডঃ ওয়ািকল আহমদ – বাংলা েলাকসঙ্গীতঃ ভািটয়ালী গান
১২) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী – গৰ্ামীণ মানু েষর জীবনগান টুসু
১৩) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – েলাকসািহত – পৰ্বাদ পৰ্সঙ্গ
১৪) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – বাংলা পৰ্বােদর স্থান-কাল-পাতৰ্
১৫) সু শীলকুমার েদ – বাংলা পৰ্বাদ
১৬) উইিলয়াম মটর্ন – দৃ ষ্টান্ত বাকসংগৰ্হ
১৭) আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ – বাংলা েলাকসািহত ষষ্ঠ খন্ড (পৰ্বাদ)
১৮) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – ধাঁ ধাঁ – সব্রূপ ও ৈবিশষ্ট
১৯) আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ – বাংলা েলাকসািহত (৫ম খন্ড)
২০) শীলা বসাক – বাংলা ধাঁধাঁর িবষয় ৈবিচতৰ্ ও সামািজক পিরচয়
২১) আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ - বাংলার েলাকসািহত (২য় খন্ড, ছড়া)
২২) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – ছড়া পিরকৰ্মা
২৩) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী – েলৗিকক মন্তৰ্
২৪) ওয়ািকল আহমদ – বাংলা েলাকসািহতঃ মন্তৰ্
২৫) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী – গীিতকাঃ সব্রূপ ও ৈবিশষ্ট
২৬) আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ - বাংলা েলাকসািহত (চতুথর্ খন্ড)
২৭) িদবেজািত মজুমদার – বাংলা েলাককথার টাইপ ও েমািটফ ইনেডক্স
২৮) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – েলাককথার সাতকাহন
২৯) িশিশর মজুমদার – েলাকনাট নাটককথা
৩০) সঞ্জীব নাথ – বাংলার েলাকনাটঃ সব্রূপ ও ৈবিশষ্ট
৩১) মহঃ নু রুল ইসলাম – আলকাপ
৩২) পুষ্পিজত্ রায় – গম্ভীরা
৩৩) পৰ্দু ত্ েঘাষ – গৰ্ামীণ নাটকঃ গম্ভীরার গান
৩৪) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুরঃ েলাকসািহত
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৩৫) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – েলাকসংস্কৃিতর সু লুক সন্ধােন
৩৬) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – েলাকসংস্কৃিত পৰ্সঙ্গ
৩৭) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – বাংলা েলাকসংস্কৃিত চচর্ার ইিতহাস
৩৮) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – বঙ্গীয় েলাকসংস্কৃিত েকাষ
৩৯) বরুণকুমার চকৰ্বতর্ী (সম্পািদত) – েলাকসংস্কৃিত ও নৃ িবদার অিভধান

িবেশষ পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা (েসেমস্টার ৩ ও ৪) –
উিনশ শতক
১) অক্ষয়কুমার ৈমেতৰ্য় – রচনা সংগৰ্হ, পারুল, কলকাতা, ২০১২
২) অক্ষয়কুমার দত্ত - রচনা সংগৰ্হ, পিশ্চমবঙ্গ বাংলা আকােডিম, ২০০৮
৩) অতুল সু র – বাঙলা ও বাঙািলর িববতর্ন, সািহতেলাক, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪
৪) অমতর্ েসন – ভারেতর অতীত বাখা পৰ্সেঙ্গ, দ এিশয়ািটক েসাসাইিট, কলকাতা, ১৯৯৯
৫) অমতর্ েসন – তকর্িপৰ্য় ভারতীয়, আনন্দ পাবিলশাসর্, কলকাতা, ২০১০
৬) অেশাক রুদৰ্ – বৰ্াহ্মণ ভাবধারা ও আধু িনক িহন্দুমন, িপপলস বুক েসাসাইিট, কলকাতা, ৪থর্ মুদৰ্ণ, ২০০৬
৭) অিসতকুমার বেন্দাপাধায় – ঊনিবংশ শতাaীর বাঙালী ও বাংলা সািহত, ইিন্ডয়ান অােসািসেয়েটড পাবিলিশং
েকাং, কলকাতা, ১৩৬৩ব
৮) অিসতকুমার বেন্দাপাধায় – ঊনিবংশ শতাaীর পৰ্থমাধর্ ও বাংলা সািহত, বুকলান্ড পৰ্াইেভট িলিমেটড,
কলকাতা, ১৯৬৫
৯) এ. আর. েদশাই – ভারতীয় জাতীয়তাবােদর সামািজক পটভূ িম, েক. িপ. বাগচী, কলকাতা, ২০০৮
১০) েগালাম মুরিশদ – সমাজ সংস্কার আেন্দালন ও বাংলা নাটক, বাংলা একােডিম, ঢাকা, ১৯৮৪
১১) তপন রায়েচৗধু রী – ইউেরাপ পুনিবর্চার, আনন্দ পাবিলশাসর্, কলকাতা, ২০১১
১২) মহিষর্ েদেবন্দৰ্নাথ ঠাকুর – আত্মজীবনী, অলকানন্দা, কলকাতা, ২০১২
১৩) নরহির কিবরাজ (সম্পািদত) – উিনশ শতেকর বাংলা জাগরণঃ তকর্ ও িবতকর্, েক. িপ. বাগচী, কলকাতা,
২০০৯
১৪) পঞ্চানন মণ্ডল – িচিঠপেতৰ্ সমাজিচতৰ্ ২য় খন্ড, িবশব্ভারতী, কলকাতা, ১৯৫৩
১৫) পরেমশ আচাযর্ – বাঙািলর িশক্ষািচন্তা, েদ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ২০১১
১৬) বািরদবরণ েঘাষ – বৰ্াহ্ম সমােজর ইিতহাস, িনউ এজ, কলকাতা, ২০০৪
১৭) িবনয় েঘাষ – িবদাসাগর ও বাঙািল সমাজ, অখন্ড সংস্করণ, ওিরেয়ন্ট লংমান, কলকাতা, ১৯৯৩
১৮) িবনয় েঘাষ – বাংলার নবজাগৃিত, ওিরেয়ন্ট লংমান, কলকাতা, ১৯৮৫
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১৯) িবনয় েঘাষ – বাংলার িবদব্ত্সমাজ, ২য় সংস্করণ, পৰ্কাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৭৮
২০) িবনয় েঘাষ – বাংলার সামািজক ইিতহােসর ধারা, পৰ্কাশ ভবন, কলকাতা, ২০০৯
২১) িবনয় েঘাষ (সম্পািদত) – সামিয়কপেতৰ্ বাংলার সমাজিচতৰ্ ১ম-৪থর্ খন্ড, েবঙ্গল পাবিলশাসর্ পৰ্া িল, কলকাতা,
১৯৬২
২২) বৰ্েজন্দৰ্নাথ বেন্দাপাধায় – সংবাদপেতৰ্ েসকােলর কথা (১ম ও ২য় খন্ড), বঙ্গীয় সািহত পিরষত্, কলকাতা,
১৪১৫
২৩) বৰ্েজন্দৰ্নাথ বেন্দাপাধায় – বাংলার সামিয়কপতৰ্, বঙ্গীয় সািহত পিরষত্, কলকাতা, ১৪১১
২৪) রণিজত্ গুহ – দয়াঃ রামেমাহন রায় ও আমােদর আধু িনকতা, তালপাতা, কলকাতা, ২০১০
২৫) রণিজত্ গুহ – েপৰ্ম না পৰ্তারণা, েদ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ২০১২
২৬) রাজনারায়ণ বসু – েসকাল আর একাল, বঙ্গীয় সািহত পিরষত্, কলকাতা, ১৩৮৪
২৭) রামকৃষ্ণ ভট্টাচাযর্ – উিনশ শতকঃ বাঙািলর নতুন আত্মপিরচয়, অবভাস, কলকাতা, ২০০৫
২৮) িশবনাথ শাস্তৰ্ী – রামতনু লািহড়ী ও তত্কালীন বঙ্গসমাজ (সম্পাদনাঃ বািরদবরণ েঘাষ), িনউ এজ, কলকাতা,
২০০৪
২৯) িশবনাথ শাস্তৰ্ী – আত্মচিরত, েদ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ২০০৯
৩০) সািহতসাধক চিরতমালা ১-৮ খন্ড, বঙ্গীয় সািহত পিরষত্, কলকাতা
৩১) েশখর বেন্দাপাধায় – পলািস েথেক পািটর্শান, ওিরেয়ন্ট লংমান, কলকাতা, ২০০৭
৩২) সু কুমার েসন – বাঙ্গালা সািহেতর ইিতহাস, ৩য় ও ৪থর্ খন্ড, আনন্দ পাবিলশাসর্, কলকাতা
৩৩) সু কুমার েসন – পিরজন-পিরেবেশ রবীন্দৰ্-িবকাশ, কিলকাতা িবশব্িবদালয়, কলকাতা, ১৯৬২
৩৪) সু মন্ত বেন্দাপাধায় – সরসব্তীর ইতর সন্তান, ৩য় সংস্করণ, অনু ষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৩
৩৫) সু িমত সরকার – আধু িনক ভারত, েক. িপ. বাগচী, কলকাতা, ২০০৩
৩৬) সু েরন্দৰ্নাথ বেন্দাপাধায় – জািত েযিদন গঠন পেথ (অনু বাদঃ ভূ েপন্দৰ্নাথ দাশ), ইিন্ডয়ান অােসািসেয়শন,
কলকাতা, ১৯৭৭
৩৭) েসৗেরন্দৰ্েমাহন গেঙ্গাপাধায় – বাঙািলর রাষ্টৰ্িচন্তা, সু বণর্েরখা, কলকাতা, ১৯৬৮
৩৮) সব্পন বসু ও ইন্দৰ্িজত্ েচৗধু ির – উিনশ শতেকর বাঙািলজীবন ও সংস্কৃিত, পুস্তক িবপিণ, কলকাতা, ২০০৩
৩৯) েযােগশচন্দৰ্ বাগল – ঊনিবংশ শতাaীর বাংলা, িবেবকানন্দ বুক ক্লাব, কলকাতা, ২০১১
৪০) েযােগশচন্দৰ্ বাগল – িহন্দুেমলার ইিতবৃ ত্ত, তালপাতা, কলকাতা, ২০১০
৪১) হরপৰ্সাদ শাস্তৰ্ী – রচনা সংগৰ্হ (৩য় ও ৪থর্ খন্ড), রাজ পুস্তক পষর্দ, ১৯৮৪, ১৯৮৯
৪২) Ashis Nandy – Return from Exile, OUP, New Delhi, 2010
৪৩) Partha Chatterjee – The Partha Chatterjee Omnibus, OUP, New Delhi, 2010
৪৪) Sushil Kumar De – History of Bengali Literature in the Ninetheenth Century: 1800-1825,
Forgotten Books, London
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িবেশষ পতৰ্ গৰ্ন্থতািলকা (েসেমস্টার ৩ ও ৪) –
রবীন্দৰ্ সািহত
১) অিজতকুমার চকৰ্বতর্ী – রবীন্দৰ্নাথ, িবশব্ভারতী, ১৩১৯
২)

- কাবপিরকৰ্মা, িবশব্ভারতী, ১৩২২

৩) অিমতাভ েচৗধু রী – একেতৰ্ রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং
৪) অরিবন্দ েপাদ্দার – রবীন্দৰ্নাথ, ইিন্ডয়ানা
৫)

- রবীন্দৰ্নােথর রাজৈনিতক বিক্ততব্, উচ্চারণ

৬) অেলাকরঞ্জন দাশগুপ্ত – িশিল্পত সব্ভাব, সংস্কৃত পুস্তক, ১৯৬৯
৭)

- িদব্তীয় ভুবন, পৰ্মা, ১৯৯৭

৮) আবু ৈসয়দ আইয়ু ব – আধু িনকতা ও রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৬৬
৯)
১০)

- পেথর েশষ েকাথায়, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৭
- পান্থজেনর সখা, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৮১

১১) উেপন্দৰ্নাথ ভট্টাচাযর্ – রবীন্দৰ্ সািহত পিরকৰ্মা, বুক হাউস, ১৯৪৪
১২)

- রবীন্দৰ্ কাব পিরকৰ্মা, ওিরেয়ন্ট, ১৯৫০

১৩)

- রবীন্দৰ্ নাট পিরকৰ্মা, ওিরেয়ন্ট, ১৩৬১

১৪) ক্ষুিদরাম দাস – রবীন্দৰ্ পৰ্িতভার পিরচয়, বুকলান্ড
১৫)

- সমাজ, পৰ্গিত, রবীন্দৰ্নাথ, ইউ.এন.ধর, ১৯৬৭

১৬)

- রবীন্দৰ্ কল্পনায় িবজ্ঞােনর অিধকার, আনন্দ, ১৯৭৩

১৭) জগদীশ ভট্টাচাযর্ – কিবমানসী (১ম ও ২য় খন্ড), িড.এম.লাইেবৰ্রী, ১৯৬২
১৮)

- রবীন্দৰ্ কিবতা শতক, অখন্ড সংস্করণ, ভারতী, ১৯৯৮

১৯)

- সেনেটর আেলােক মধু সূদন ও রবীন্দৰ্নাথ, েবঙ্গল পাবিলশাসর্, ১৩৮৮

২০)

- রবীন্দৰ্ কােব েগাধূ িল, বঙ্গবাসী কেলজ

২১) নারায়ণ গেঙ্গাপাধায় – কথােকািবদ রবীন্দৰ্নাথ, বাক্সািহত, ১৩৬৬
২২) িনমর্লকুমারী মহালনবীশ – বাইেশ শৰ্াবণ, িমতৰ্ ও েঘাষ, ১৩৬৭
২৩) েনপাল মজুমদার – ভারেত জাতীয়তা আন্তজর্ািতকতা ও রবীন্দৰ্নাথ (৪থর্ খন্ড), েদ’জ পাবিলিশং
২৪) নীহাররঞ্জন রায় – রবীন্দৰ্ সািহেতর ভূ িমকা, িনউ এজ, ১৩৬৯
২৫) পৰ্েবাধচন্দৰ্ েসন – ছন্দগুরু রবীন্দৰ্নাথ
২৬)

- বাংলা ছেন্দ রবীন্দৰ্নােথর দান

২৭)

- বাংলা ছেন্দর রূপকার রবীন্দৰ্নাথ
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২৮) পৰ্ভাতকুমার মুেখাপাধায় – রবীন্দৰ্ জীবনী ও রবীন্দৰ্ সািহত পৰ্েবশক (৪ খন্ড), িবশব্ভারতী
২৯) পৰ্মথনাথ িবশী – রবীন্দৰ্নাথ ও শািন্তিনেকতন
৩০)

- রবীন্দৰ্ কাব পৰ্বাহ

৩১)

- রবীন্দৰ্ সরণী

৩২)

- রবীন্দৰ্নােথর েছােটাগল্প

৩৩) িবষ্ণু েদ – রবীন্দৰ্নাথ ও িশল্পসািহেত আধু িনকতার সমসা, েলখক সমবায়
৩৪)

- মাইেকল, রবীন্দৰ্নাথ ও অনান িজজ্ঞাসা, মণীষা, ১৯৬৭

৩৫) বুদ্ধেদব বসু – সব েপেয়িছর েদেশ, নাভানা, ১৯৫৩
৩৬)

- রবীন্দৰ্নাথঃ কথাসািহত, িনউ এজ, ১৯৬২

৩৭)

- সঙ্গ িনঃসঙ্গতা রবীন্দৰ্নাথ, এম.িস.সরকার, ১৯৬৩

৩৮)

- কিব রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৩

৩৯) ভবেতাষ দত্ত – রবীন্দৰ্ িচন্তাচচর্া, েদ’জ পাবিলিশং, ১৩৮৯
৪০) েমািহতলাল মজুমদার – কিব রবীন্দৰ্ ও রবীন্দৰ্ কাব, কমলা বুক িডেপা, ১৩৫৯
৪১) রাণী চন্দ – আলাপচারী রবীন্দৰ্নাথ, িবশব্ভারতী, ১৯৭৩
৪২)
৪৩)

- গুরুেদব, িবশব্ভারতী, ১৩৬৯
- সব হেত আপন, িবশব্ভারতী, ১৩৯১

৪৪) রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর – িপতৃস্মৃিত, িজজ্ঞাসা, ১৩৭৩
৪৫) সীতােদবী – পুণস্মৃিত, ৈমতৰ্ী পাবিলশাসর্, ১৯৬৪
৪৬) শঙ্খ েঘাষ – ঊবর্শীর হািস, পািপরাস, ১৯৮১
৪৭)

- এ আিমর আবরণ, পািপরাস, ১৯৮০

৪৮)

- ওকােম্পার রবীন্দৰ্নাথ, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৩

৪৯)

- কােলর মাতৰ্া ও রবীন্দৰ্ নাটক, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৩

৫০)

- িনমর্াণ আর সৃ িষ্ট, িবশব্ভারতী, ১৩৮৯

৫১)

- দািমনীর গান, পািপরাস, ১৯৮০

৫২)

- িভন্ন রুিচর অিধকার, তালপাতা, ২০০৯

৫৩)

- কিবর অিভপৰ্ায়, রবীন্দৰ্নাথ, ১৯৯৭

৫৪) শািন্তকুমার দাশগুপ্ত – রবীন্দৰ্নােথর রূপক নাট, বুকলান্ড, ১৯৬২
৫৫)

- রবীন্দৰ্নাট পিরচয়, বুকলান্ড, ১৯৬৩

৫৬) শািন্তেদব েঘাষ – রবীন্দৰ্ সঙ্গীত, ১৯৮০
৫৭)

- রবীন্দৰ্ সঙ্গীত িবিচতৰ্া, আনন্দ, ১৯৭৭

৫৮)

- রবীন্দৰ্নােথর পূ ণর্াঙ্গ িশক্ষাদেশর্ সঙ্গীত ও নৃ ত, আনন্দ, ১৯৭৮
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৫৯)

- গুরুেদব রবীন্দৰ্নাথ ও আধু িনক ভারতীয় নৃ ত, আনন্দ, ১৯৮১

৬০) শচীন্দৰ্নাথ অিধকারী – িশলাইদহ ও রবীন্দৰ্নাথ, িজজ্ঞাসা, ১৯৭৪
৬১)

- রবীন্দৰ্নােথর উত্স সন্ধােন, আশুেতাষ লাইেবৰ্রী, ১৯৪৬

৬২) িশবনারায়ণ রায় – েশক্সপীয়র, রবীন্দৰ্নাথ ও নক্ষতৰ্ সংেকত, পািপরাস
৬৩)

- কিবর িনবর্াসন ও অনান ভাবনা, পৰ্কাশ ভবন

৬৪) শৰ্ীকুমার বেন্দাপাধায় – রবীন্দৰ্ সৃ িষ্ট সমীক্ষা (দু ই খন্ড), ওিরেয়ন্ট, ১৯৬৭
৬৫) সজনীকান্ত দাশ – রবীন্দৰ্নাথ জীবন ও সািহত, শতাaী, ১৩৬৯
৬৬) সু ধীন্দৰ্নাথ দত্ত – কুলায় ও কালপুরুষ, িসগেনট েপৰ্স, ১৯৫৩
৬৭) অচর্না মজুমদার – রবীন্দৰ্ উপনাস পিরকৰ্মা
৬৮) েদবীপদ ভট্টাচাযর্ – উপনােসর কথা
৬৯) পৰ্মথনাথ িবশী – রবীন্দৰ্ সরণী
৭০) িবশব্পিত েচৗধু রী – কথাসািহত রবীন্দৰ্নাথ
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১) অরুণকুমার মুেখাপাধায় – কােলর পৰ্িতমা, েদ’জ
২) অরুণকুমার মুেখাপাধায় – মধাহ্ন েথেক সায়ােহ্ন
৩) অরুণকুমার মুেখাপাধায় – কােলর পুত্তিলকা, েদ’জ
৪) বীেরন্দৰ্ দত্ত – বাংলা েছাটগল্পঃ পৰ্সঙ্গ ও পৰ্করণ
৫) উজ্জব্ল মজুমদার – গল্পচচর্া, বঙ্গীয় সািহত সংসদ
৬) অেলাকরঞ্জন দাশগুপ্ত, েদবীপৰ্সাদ বেন্দাপাধায় – আধু িনক বাংলা কিবতার ইিতহাস, েদ’জ
৭) জীবনানন্দ দাস – কিবতার কথা, িসগেনট
৮) বুদ্ধেদব বসু – কােলর পুতুল, িনউ এজ
৯) শঙ্খ েঘাষ – এই শহেরর রাখাল, বাংলা আকােডিম
১০) দীিপ্ত িতৰ্পাঠী – বাংলা আধু িনক কাব পিরচয়, েদ’জ
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১৪) সাধনকুমার ভট্টাচাযর্ – নাটক েলখার মূ লসূ তৰ্, িজজ্ঞাসা
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২০) অিজতকুমার েঘাষ – বাংলা নাটেকর ইিতহাস, েদ’জ পাবিলিশং
২১) আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ – বাংলা নাটসািহেতর ইিতহাস, এ. মুখাজর্ী
২২) তরুণ মুেখাপাধায় – কাবনাট িবভাবনা, পৰ্িতভাস
২৩) উত্পল দত্ত – গদসংগৰ্হ, েদ’জ পাবিলিশং
২৪) উত্পল দত্ত – িগিরশ মানস, এম. িস. সরকার
২৫) েগালাম মুরিশদ – সমাজ-সংস্কার আেন্দালন ও বাংলা নাটক, বাংলা আকােডিম, ঢাকা
২৬) পিবতৰ্ সরকার – নাটমঞ্চ নাটরূপ, েদ’জ পাবিলিশং
২৭) পৰ্েদাত েসনগুপ্ত – বাংলা রঙ্গালেয়র ইিতহােসর উপাদান, পিশ্চমবঙ্গ রাজ পুস্তক পষর্দ
২৮) বাদল সরকার – িথেয়টার িনেয় ও অনান, সূ তৰ্ধর
২৯) শম্ভু িমতৰ্ – সন্মাগর্ সপযর্া, এম. িস. সরকার
৩০) শম্ভু িমতৰ্ – কােক বেল নাটকলা, আনন্দ
৩১) সাধনকুমার ভট্টাচাযর্ – নাটতত্তব্ মীমাংসা
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