বাংলা িবভাগ

াতেকা র পাঠ

ম

(িস.িব.িস.এস. অনু সরেণ)

ডায়ম
ডায়ম

হারবার মিহলা িব িবদ ালয়

হারবার রাড, সিরষা, দি ণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৬৮

২০২০

িস.িব.িস.এস পাঠ
ডায়ম

ম, বাংলা িবভাগ

হারবার মিহলা িব িবদ ালয়

(Syllabus of Bengali Department, Choice Based Credit System Pattern)

থম পাঠ

ম

ণয়ণ ২০১৪

পিরমািজত পাঠ
িস.িব.িস.এস. পাঠ

ম ২০১৮
ম ২০২০
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িস.িব.িস.এস. পাঠ

জুলাই, ২০২০ িশ াবষ থেক ডায়ম

েমর ভূ িমকা

হারবার মিহলা িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভাগ তৃতীয় সেম াের দু িট

আ ঃিবভাগীয় কাস চালু করেত চেলেছ। কলা অনু ষেদর অন িবভাগ িলর ছা ীরা এই কাস থেক একিট কাস
িনবাচন করেত পারেব। একিট পাঠ ম বাংলা সািহত ছাড়া অন িবভােগর সািহেত র ছা ীেদর জন এবং অন িট
সমাজিবদ ার অ গত িবভাগ িলর ছা ীেদর জন । দু িট
সংি

ে ই পাঠ েমর িবষয় িনবাচেনর চ া করা হেয়েছ

িবভােগর ছা ীেদর পাঠ িবষয় ও তােদর পাঠ েমর সে

রেখ।কলা অনু ষেদর অন িবভােগর ছা ীেদর কােছ

পিরসের সািহত পাঠ ও িবে ষেণর একিট

এই পাঠ মদু িট গঠন করার চ া করা হেয়েছ। একই সে
পাঠ েমর চালু িবেশষপ
সািহত ) িবেশষপে র পাঠ

িলর সে

বাংলা সািহেত র সংেযােগর িবষয়িটেক মেন

জুলাই, ২০২০ িশ াবষ থেক

ক িহেসেব

াতেকা র বাংলা

নতুন িতনিট (ভাষািব ান, বাংলা কাব -কিবতা ও তুলনামূ লকভারতীয়

ম যাগ করা হল।

াতেকা েরর পাঠ মেক স ূ ণতা দওয়ার উে েশ ই এই

উেদ াগ। বাংলা ও কলা অনু ষেদর অন িবভাগ িলর ছা ীেদর

ান ও সািবক িবকােশ এই নতুন পাঠ ম হয়ত

িকছু টা ছাপ ফলেত পাের।

সি তা বসু

সহেযাগী অধ াপক ও িবভাগীয়

ধান, বাংলা িবভাগ

ডায়ম হারবার মিহলা িব িবদ ালয়
সিরষা, দি ণ ২৪ পরগনা-৭৪৬৬৩৮
জুলাই ২০২০
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পিরমািজত সং রেণর ভূ িমকা
ডায়ম

হারবার মিহলা িব িবদ ালয়-এর বাংলা িবভােগ ২০১৮-১৯ িশ াবেষ নতুন পাঠ

িব িবদ ালেয়র

িত াল

থেক একিট পাঠ ম অনু সাের িবভােগর পঠন-পাঠন

সে স িত রেখ সব িবষেয়রই পাঠ
সং ৃ িত

সবদাই

িচ স

েপর বাতাবাহক।

ছা ছা ীরা (আমােদর িব িবদ ালেয়

ধু ছা ী)

হণ করেত আ হী। সািহত তার বাইের নয়। সু তরাং সৃ জনশীল সািহত

(‘ াচীন’ থেক ‘আধু িনক’) যা িকনা পাঠক মনেক
মনেন বাংলা িবভােগর সম

মশ চেল এেসেছ। িক সমেয়র

ম পিরবতন বা নীয়। আমরা বাংলা িবভাগ-ও সই মেত িব াসী। সািহত -

পিরশীিলত

সবদাই চলমান সাং ৃ িতক পিরেবশেক

ম চালু হল।

সহকমীেদর এবং

গিতশীল ব মাি ক পথ দখায়, সকথা মাথায় রেখ আধু িনক
িতিট িবেশষপ

ও সাধারণপে র অিভ

বিহরাগত

িশ কম লীর পরামেশ আমরা এই নতুন পাঠ ম তির করলাম।

ড. তপন ম ল
অধ াপক ও িবভাগীয়
ডায়ম

ধান, বাংলা িবভাগ

হারবার মিহলা িব িবদ ালয়

সিরষা, দি ণ ২৪ পরগনা-৭৪৬৬৩৮
জুলাই ২০১৮

Page 3 of 29

Two-year Four Semester Post Graduate Course in Bengali (C.B.C.S Pattern)
Department of Bengali
Diamond Harbour Women’s University
2020
Grand Total Marks: 1000
Total Credit Point: 100

Course Structure
st

st

M.A 1 Year 1 Semester
Semester

Paper Code

Paper Name

Marks in IA/Field Work/VivaVoce (Whichever is
applicable)

Marks in End
Semester
Exam

Total Marks

Lecture Hour
per week

Total
Course
Credit

PG 1st year 1st
Semester (Core
Corse)

Beng/Th/1S/CC/101

সাধারণ ভাষািব ান

10

40

50

05

05

PG 1st year 1st
Semester (Core
Corse)

Beng/Th/1S/CC/102

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

50

200

250

25

25

PG 1st year 1st
Semester (Core
Corse)
PG 1st year 1st
Semester (Core
Corse)

াচীন ও মধ যু গ: বাংলা
সািহত ও সং ৃ িতর
ইিতহাস
Beng/Th/1S/CC/103
Beng/Th/1S/CC/104

াচীন ও মধ যু েগর বাংলা
সািহত
মধ যু েগরধমীয়ত দশনএবংসািহত

Beng/Th/1S/CC/105সািহত সং প
A
Beng/Th/1S/CC/105বাংলা কাব কিবতা পব-১
B
Total Marks/ Total Lecture Hour Per Week/ Total Course Credit

PG 1st year 1st
Semester (Core
Corse) (Any One)

M.A 1st Year 2nd Semester
Semester
PG 1st year 2nd
Semester (Core
Corse)

Paper Code

Paper Name

Marks in IA/Field
Work/Viva-Voce
(Whichever is applicable)

Marks in End
Semester Exam

Total
Marks

Lecture Hour per
week

Total
Course
Credit

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

50

200

250

25

25

বাংলা সািহত সং ৃ িতর
Beng/Th/2S/CC/201

ইিতহাস: উিনশ এবং িবশ
শতক

PG 1st year 2nd
বাংলা নাটক ও হসন
Semester (Core
Beng/Th/2S/CC/202
Corse)
PG 1st year 2nd
বাংলা িবতকমূ লক গদ Semester (Core
Beng/Th/2S/CC/203
ন শা, আ কথা ও ব
Corse)
PG 1st year 2nd
Semester (Core
Beng/Th/2S/CC/204
বাংলা উপন াস পব-১
Corse)
PG 1st year 2nd
Semester (Core
Beng/Th/3S/CC/205
রবী সািহত
Corse)
Total Marks/ Total Lecture Hour Per Week/ Total Course Credit
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M.A 2nd Year 3rd Semester
Semester

PG 2nd year 3rd
Semester
(Core Corse)
PG 2nd year 3rd
Semester
(Core Corse)

Paper Code

Paper Name

Marks in
IA/Field
Work/VivaVoce
(Whichever is
applicable)

Beng/Th/3S/CC/301

সািহত ত

10

40

50

05

05

Beng/Th/3S/CC/302

বাংলা কাব -কিবতা পব ২

10

40

50

05

05

মধ যু গ: পিরিধ, ধারণা, প িত, চচার ইিতহাস

10

40

50

05

05

লাকসং ৃ িত

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

রবী জীবেনর পবা র

10

40

50

05

05

আধু িনক বাংলা উপন াস

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

বাংলাকিবতা: উিনশশতকওআধু িনকতারসূ পাত

10

40

50

05

05

তুলনামূ লকসািহত চচারপ িতএবংভারতবেষতুলনামূ লকসািহত চচারইিতহাস

10

40

50

05

05

ত িবে রিবকাশএবংপার য

10

40

50

05

05

লাকসং ৃ িত

10

40

50

05

05

যু গ পয ]

10

40

50

05

05

রবী নােথর িচ াজগৎ

10

40

50

05

05

আধু িনক বাংলা ছাটগ

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

সামািজক-অথৈনিতক-রাজৈনিতক বণতাএবংদশকেভেদবাংলাকিবতা

10

40

50

05

05

তুলনামূ লকসািহত চচারপ িতএবংভারতবেষতুলনামূ লকসািহত চচারইিতহাস

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

সািহত এবং সমাজিবদ া

10

40

50

05

05

Total Marks/ Total Lecture Hour Per Week/ Total Course Credit

60

260

300

30

30

Beng/Th/3S/CE/303
A
Beng/Th/3S/CE/303
B

PG 2nd year 3rd
Semester Core
Elective Paper
(Candidates
have to choose
any one paper)

PG 2nd year 3rd
Semester Core
Elective Paper
(Candidates
have to choose
any one paper)

Inter
Departmental
Open Elective
Course for
students from
Arts Faculty
other than
Bengali (Any
One Course)

নাট ত ও নাট ম

Beng/Th/3S/CE/303
C
Beng/Th/3S/CE/303
D
Beng/Th/3S/CE/303
E

ভাষািব ােনরনানা

Beng/Th/3S/CE/303
F
Beng/Th/3S/CE/303
G
Beng/Th/3S/CE/303
H
Beng/Th/3S/CE/304
A
Beng/Th/3S/CE/304
B
Beng/Th/3S/CE/304
C
Beng/Th/3S/CE/304
D
Beng/Th/3S/CE/304
E
Beng/Th/3S/CE/304
F
Beng/Th/3S/CE/304
G
Beng/Th/3S/CE/304
H
Beng/Th/3S/OE/305

নাটক[রবী

িনিব ান,

Beng/Th/3S/OE/306

ান(Schools)

প িনমত , শ াথিব ান ও অ য়তে র

বাংলা সািহত : াতেকা র

াথিমক ধারণা

েবশক

M.A 2nd Year 4th Semester

Semester

Paper Code

Paper Name

Marks in IA/Field
Work/Viva-Voce
(Whichever is
applicable)

Marks in
End
Semester
Exam

Total
Marks

Lecture
Hour per
week

Total
Course
Credit

Marks in End
Semester
Exam

Total
Marks

Lecture Hour
per week
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Total
Course
Credit

PG 2nd year 4th
Semester (Core
Corse)
PG 2nd year 4th
Semester (Core
Corse)

Beng/Th/4S/CC/401
Beng/Th/4S/CC/402
Beng/Th/4S/CE/403
A
Beng/Th/4S/CE/403
B

nd

th

PG 2 year 4
Semester Core
Elective Paper
(Candidates have
to choose any one
paper)

Beng/Th/4S/CE/403
C
Beng/Th/4S/CE/403
D
Beng/Th/4S/CE/403
E
Beng/Th/4S/CE/403
F
Beng/Th/4S/CE/403
G

PG 2nd year 4th
Semester Core
Elective Paper
(Candidates have
to choose any one
paper)

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

লাকসং ৃ িত

10

40

50

05

05

বাংলানাটকঃরবী পরবতীযু গ

10

40

50

05

05

রবী নাথওিবিভ িশ মাধ ম

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

রবী নাথ: িবিবধ স

10

40

50

05

05

দশভাগওবাংলাসািহত

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

10

40

50

05

05

20

30

50

01

05

60

190

250

21

25

দশভাগওবাংলােদেশর সািহত
সমাজমনএবংমধ যু েগর িবিবধিশ সািহত মাধ ম

বাংলাকথাসািহেত রিবিভ
ভাষািব ােনর নানা

বণতা

ান ও শলীিব ান

বাংলা কিবতা: িবশ শতেক কিবতার
আধু িনকতার সূ পাত: িচ -গঠন- শলী,
স াদনা ও িতেনর দশক
সািহিত ক িত হণএবংবাংলাসািহত

Beng/Th/4S/CE/404
A

সমাজওসং ৃ িতরপর রা-ইিতহাস-

Beng/Th/4S/CE/404
B
Beng/Th/4S/CE/404
C
Beng/Th/4S/CE/404
D
Beng/Th/4S/CE/404
E
Beng/Th/4S/CE/404
F

Beng/Th/4S/CE/404
H
th

10

Beng/Th/4S/CE/403
H

Beng/Th/4S/CE/404
G

nd

বাংলা উপন াস পব-২ এবং ছাটগ

দশনএবংসািহত িবে ষণ
লাকসং ৃ িত
বাংলারনাট ব ি

ওনাট ম

চমি ত , বাংলা স ননী অ য়ত
ওসমাজভাষািব ান
আধু িনকবাংলাকিবতায়িবিভ ভাবাদেশর ভাব,
কিবতা-িবষয়ক ব ওিব কিবতার (অনূ িদত)
াথিমকপিরচয়
ঐিতহািসক ঘটনা এবং িবিভ
ভারতীয়সািহেত র অিভব ি

PG 2 year 4
Beng/Dis/4S/CC/405
গেবষণা িনব
Semester
Total Marks/ Total Lecture Hour Per Week/ Total Course Credit
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পাঠ

ম: াতেকা র বাংলা
( সেম ার প িত)

সাধারণ িনয়মাবলী:
১. ডায়ম

হারবার মিহলা িব িবদ ালয়-এর কলা অনু ষেদ

িশ াবেষ আর হয়। ২০১৮ থেক নতুন পাঠ
িস.িব.িস.এস পাঠ
২.

াতেকা র পযােয় বাংলা পঠন-পাঠন ২০১৪-১৫

ম-িট কাযকর হেয়েছ। জুলাই ২০২০ িশ াবষ থেক িব িবদ ালয়

ম চালু হে ।

াতেকা র পযােয় মাট পেনেরািট বাধ তামূ লক কাস এবং

াতেকা র ি তীয় বষ, তৃতীয় সেম াের একিট

আ ঃ িবভাগীয় কাস এবং চারিট কাস িবেশষপ িহেসেব পড়েত হেব।
৩.

েত কিট কােসর পূ ণমান প াশ যা পাঁচ

িডট পেয়ে র সমান। এরমেধ দশ ন েরর অভ রীণ মূ ল ায়ন

হেব, বািক চি শ ন র অ েসেম াের থাকেব।
৪.

াতেকা র ি তীয় বষ, তৃতীয় সেম াের একিট কাস কলা অনু ষেদর মেধ অন য কান একিট িবভােগ

িগেয় পড়েত হেব। সংি
৫.
িনবে
৬.

সেম াের এই িবষয়ক িনিদ কায ম জানােনা হেব।

াতেকা র ি তীয় বষ চতুথ সেম ােরর প ম কােস কান অভ রীণ মূ ল ায়ন হেব না, সে ে

গেবষণা

থাকেব ি শ এবং মৗিখক পরী ায় থাকেব কুিড় ন র।
াতেকা র তৃতীয় সেম ােরর

ারে

িশ াথীরা

ািবত িবেশষপ

িলর মেধ িনজ িনজ িবেশষপ

িনবাচন করেব।
৭. অন িবভাগ থেক য সকল িশ াথীরা

াতেকা র ি তীয় বষ, তৃতীয় সেম াের বাংলা পড়েব তােদর

Beng/Th/3S/OE/305ওBeng/Th/3S/OE/306 কাস িনবাচন করেত হেব। এে ে

১০ ন েরর অভ রীণ

মূ ল ায়ণ হেব এবং ৪০ ন েরর পরী া হেব অ ঃ- সেম াের। কলা অনু ষেদর সব িবভােগর
বাের ১.৩০ থেক ২.৩০ পয
৮.

এই কােসর

ে

ম ল ও বুধ

াস িল একই সমেয় হেব।

েত ক বছের িশ াথীেদর আ হ, িবষয় িনবাচন এবং িবভােগর পিরকাঠােমার উপর িনভর কের িবেশষপ

এবং আ ঃ-িবভাগীয় কাস িল পড়ার সু েযাগ দওয়া হেব।
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াতেকা র
Beng/Th/1S/CC/101

থম বষ

থম সেম ার

সাধারণ ভাষািব ান

ক. ভাষা-উপভাষা-সমাজভাষা
খ-গ.

িনত (Phonology),

পত (Morphology), আ জািতক িনমূ লকবণমালা(IPA)

ঘ-ঙ. অ য়ত এবং চমি ত

াচীন ও মধ যু গ: বাংলা সািহত ও সং ৃ িতর ইিতহাস

Beng/Th/1S/CC/102

ক-গ. বাংলা সািহত ও তৎকালীন আথ-সামািজক, রাজৈনিতক পটভূ িম
ঘ. বাংলা সািহেত র ইিতহাস— াচীন যু গ
ঙ. বাংলা সািহেত র ইিতহাস—মধ যু গ
Beng/Th/1S/CC/103

াচীন ও মধ যু েগর বাংলা সািহত

ক-খ. চযাগীিত
গ. কৃ কীতন
ঘ.ইউসু ফ জােলখা/ লারচ াণী ও সতীময়না / প াবতী
ঙ.অ দাম ল
Beng/Th/1S/CC/104

মধ যু েগর ধমীয় ত -দশন এবং সািহত

ক-খ. মধ যু েগর ধমীয় ত -দশেনর কেয়কিট ধারা
১. ভারতবষীয় ব ব এবং গৗড়ীয় ব ব
২.বে র শা -দশেনর ধারা
৩. শিরয়তী ইসলাম, সু িফ ও বাংলার লাকজ ইসলাম
গ-ঘ. মধ যু েগর সািহত
১. পদাবলী সািহত - ব ব ধারা ও শা
২. চিরত সািহত (ক)–
অ

ধারা

ৈচতন চিরতামৃত- কৃ দাস কিবরাজ (আিদ লীলার

থম ও চতুথ, মধ লীলার অ ম এবং

লীলার িবংশ পিরে দ)
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ঙ. চিরত সািহত (খ)- নবীবংশ/ রসু লিবজয়/ হ পয়কর (িনবািচত অংশ)
Beng/Th/1S/CC/105-A
ক. মধ যু েগর মৗিখক পর

সািহত সং প
রার এবং িলিখত সািহেত র সং প

খ.উিনশ শতেকর বাংলা সািহেত র িবিবধ সং প
গ.িবশ শতেকর বাংলা সািহেত র িবিবধ সং প
ঘ. সািহত সং েপর িববতন এবং আ ঃস ক
ঙ. িনবািচত সং েপর বিচ

এবং িবেশষ স েক িব ািরত পাঠ (কিবতা, নাটক, উপন াস, ছাটগ )
অথবা

Beng/Th/1S/CC/105-B

বাংলা কাব কিবতা পব-১

ক. মধু সূদন দ — মঘনাদবধ কাব / বীরা না কাব
খ. িবহারীলাল চ বতী—সারদাম ল/ সােধর আসন
গ. রবী নাথ ঠাকুর— মানসী/ সানার তরী/ িচ া
ঘ. িগরী েমািহনী দাসী/ মানকুমারী বসু / কািমনী রায়—

কিবতা

ঙ. সেত নাথ দ —কাব স য়ন/ কাজী নজ ল ইসলাম—সি তা

াতেকা র
Beng/Th/2S/CC/201

থমবষ ি তীয় সেম ার

বাংলা সািহত সং ৃ িতর ইিতহাস: উিনশ এবং িবশ শতক

ক-খ. উিনশ শতক
গ-ঘ. িবশ শতক
ঙ. বাংলা সািহেত র ইিতহাস িলখন চচা
Beng/Th/2S/CC/202

বাংলা নাটক ও

হসন

ক. মধু সূদন দ —কৃ কুমারী/ এেকই িক বেল সভ তা?/ িগিরশচ

ঘাষ- বিলদান

খ.মীর মশারফ হােসন- জমীদার-দপণ/ ি েজ লাল রায়—সাজাহান
গ.িবজন ভ াচায- নবা / দবীগজন/ তুলসী লািহড়ী- ছঁড়া তার
Page 9 of 29

ঘ. উৎপল দ —িটেনর তেলায়ার/ বাদল সরকার- বািক ইিতহাস
ঙ. শ ু িম —চাঁদ বিণেকর পালা/ মািহত চে াপাধ ায়- িসংহাসেন
Beng/Th/2S/CC/203

য়েরাগ

বাংলা িবতকমূ লক গদ -ন শা, আ কথা ও

ব

ক-গ. বাংলা িবতকমূ লক গদ এবং ন শা ( য কােনা দু ’জেনর)
১. রামেমাহন রায়/ ঈ রচ

বে াপাধ ায়/ ভূ েদব মুেখাপাধ ায়

২ ভবানীচরণ বে াপাধ ায়/ প ারীচাঁদ িম / কালী স িসংহ
ঘ. আ কথা ( য কােনা একজেনর)
১. রাসসু রী দাসী/ দেব নাথ ঠাকুর/ িবেনািদনী দাসী
ঘ-ঙ.

ব ( য কােনা দু ’জেনর)

১. রােকয়া সাখাওয়াত হােসন/

মথ চৗধু রী/ ধূ জিট সাদ মুেখাপাধ ায়

২. বু েদব বসু / অ দাশ র রায়/ আবু সয়ীদ আইয়ু ব
Beng/Th/2S/CC/204
ক. বি মচ
খ.

বাংলা উপন াস পব-১

চে াপাধ ায়—িবষবৃ / কৃ কাে র উইল

েলাক নাথ মুেখাপাধ ায়—ক াবতী

গ-ঘ. িবভূ িতভূ ষণ বে াপাধ ায়— পেথর পাঁচালী/ তারাশ র বে াপাধ ায়- রাধা/ মািনক বে াপাধ ায়পুতুলনােচর ইিতকথা ( য কান দু ’জেনর উপন াস)
ঙ. সতীনাথ ভাদু ড়ী—জাগরী/ ঢাঁড়াইচিরত মানস
Beng/Th/2S/CC/205

রবী সািহত

ক. কিবতা— িবশ শতেক রিচত বােরািট কিবতা (স িয়তা ও সূ যাবত থেক)
খ. নাটক— ডাকঘর / মু ধারা / র করবী
গ. ছাটগ —গ

( িনবািচত ছয়িট গ )

ঘ.উপন াস—চতুর / ঘের-বাইের / যাগােযাগ
ঙ.

ব —িবিচ

ব / াচীন সািহত /সািহত / সািহেত র পেথ/ কালা র (িনবািচত পাঁচিট
থেক / অ ত এেকর অিধক

ব -- পাঁচিট

থেক)
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াতেকা র ি তীয়বষ তৃতীয় সেম ার

Beng/Th/3S/CC/301
ক-খ.

সািহত ত

াচ কাব ত

১. সং ৃ ত অল ারশাে র
২. সািহত

পেরখা

ান এবং পর রার িব ািরত পিরচয়: রসবাদ এবং

িনবাদ

গ. পা াত সািহত ত
১. অ াির টল— পােয়িটক
২.িশ -সািহেত র িবিভ আে ালন— রামাি িসজম, িরয়ািলজম, িস িলজম, সু রিরয়ািলজম
ঘ. সািহত িবে ষেণ সমাজত এবং মন াি ক প িত
১. মা ীয় ন নত
২.

েয়ডীয় মনঃসমী ণ ত

ঙ. অবনী নাথ ঠাকুর—ভারতিশে র ষড় / বােগ রী িশ
Beng/Th/3S/CC/302
ক. জীবনান

বাংলা কাব -কিবতা পব ২

দাশ, সু ধী নাথ দ , িব ু দ

খ. অিময় চ বতী,

েম

গ. সু ভাষ মুেখাপাধ ায়,বীের

িম , সমর সন
চে াপাধ ায়, নীের নাথ চ বতী

ঘ. শ

ঘাষ, কিবতা িসংহ, অেলাকর ন দাশ

ঙ. শি

চে াপাধ ায়, িবনয় মজুমদার, জয় গা ামী

Beng/Th/3S/CE/303
(এর অ গত

ব াবলী

য

কানও একিট প

িবেশষ প
িনবাচন করেত হেব। িনবািচত পে র সংি

PG/Bangla/3.5, PG/Bangla/4.3, PG/Bangla/4.4-এ প

িনবাচন করেত হেব। অন পে

এলাকা

থেকই

িবেশষ পে র

এলাকা পিরবতন করা যােব না।)
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িবেশষ প ১

মধ যু েগর সািহত ও সং ৃ িত

Beng/Th/3S/CE/303A

মধ যু গ: পিরিধ, ধারণা, প িত, চচার ইিতহাস

ক-খ. পিরিধ
১. সং প এবং সময় সীমার তক
২. মৗিখক সািহত ও িলিখত সািহত িবতক
৩. ‘আধু িনক যু গ’ বনাম ‘মধ যু গ’/ ‘ াগাধু িনক’ / ‘ সকাল’
গ. ধারণা
১. মধ যু েগ ধেমর ধারণা
২. সািহেত র মাধ ম: পুিথ(পুিথ সং া

িব ািরত ধারণা) এবং অনু ান-ি য়া(Performance)

৩. ঐিতহািসক ভূ েগাল (Historical Geography), পুরােণিতহাস
৪. অনু বাদ
ঘ. প িত
১. কা , সাং ৃ িতক নৃ ত
২. অথনীিত, ইিতহাস
৩. দশন, তুলনামূ লক ধমত পুরাত ,
ঙ.চচার ইিতহাস
১. ভারত ত
২. বাংলার গৗরব
৩. সািহত ও সং ৃ িতর ইিতহাস
8. উিনশ শতেক মু ণ পূ ববতী বাংলা
িবেশষ প ২

সংকলন ও স

াদনা (িবেশষ পাঠ: পদর াবলী- রবী নাথ ঠাকুর)

লাকসং ৃ িত

Beng/Th/3S/CE/303 B
ক.Folklore এর ব ীয়
খ. লাকসং ৃ িত: সং া,

িতশ
প, বিশ

গ. লাকসং ৃ িতর িবষয়ানু ব ন : নৃ ত , সমাজত , ভূ েগাল, ইিতহাস, গিণত, না িনকতা, সািহত ইত ািদ
ঘ. লাকসং ৃ িত চচা- উপাদান ও প িত
১. লাকসং ৃ িত চচার

াথিমক উপাদান : মানা, ম ািজক, টােটম, ট াবু, িরিলিজয়ন

২. লাকসং ৃ িত চচার িবিভ প িত – ঐিতহািসক ভৗেগািলক, টাইপ- মািটফ ইনেড , নৃ তাি ক, জাতীয়তাবাদী
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ঙ. আিদবাসী সং ৃ িত, লাকসং ৃ িত ও অিভজাতসং ৃ িত – তুলনামূ লক আেলাচনা
িবেশষ প ৩

নাটক, নাট ত , নাট ম

Beng/Th/3S/CE/303 C

নাট ত ও নাট ম

[উিনশ-িবেশর আথ সামািজক-রাজৈনিতক-সাং ৃ িতক পটভূ িম ও আে ালনসহ]
ক. বাংলা নাটেকর িবচার িবে ষেণ

াচ ও পা াত নাট ত ও নাট িবচার প িতর

াসি কতা

খ-গ. বাংলা নাটেকর ইিতহাস (উিনশ-িবশ শতক)
ঘ-ঙ. বাংলা নাট মে র ইিতহাস (১৮৭২-২০০০)
িবেশষ প ৪

রবী জীবন ও রবী সািহত

Beng/Th/3S/CE/303 D

রবী জীবেনর পবা র

ক. ১৮৬১-১৮৮৪
খ-গ. ১৮৮৫-১৯১৩
ঘ. ১৯১৪-১৯৩০
ঙ. ১৯৩১-১৯৪১
িবেশষ প ৫

বাংলা কথাসািহত

Beng/Th/3S/CE/303 E

আধু িনক বাংলা উপন াস

ক. উপন ােসর ত
খ. ধূ জিট সাদ মুেখাপাধ ায় / গাপাল হালদার/ অৈ ত ম বমণ/ শরিদ ু বে াপাধ ায়
গ. কমলকুমার মজুমদার/ দেবশ রায়/ সয়দ মু াফা িসরাজ
ঘ. রমাপদ চৗধু রী/ িবমল কর/ অমেল ু চ বতী/ শ ামল গে াপাধ ায়/ বাণী বসু
ঙ. ভগীরথ িম / নবা ণ ভ াচায/
িবেশষপ ৬

ভাষািব ান

Beng/Th/3S/CE/303F
ক-খ. ভাষািব ােনর নানা

ময় চ বতী/ নিলনী বরা

ভাষািব ােনর নানা

ান (Schools)

ান
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াচীনযু গ: ভারতীয়

ান (School) [৬ শতক পয ]

বদপূ ব যু গ, বিদক যু গ: বেদর ষড় (িশ া, ব াকরণ, িন

),

ান : ি মুিন (পািণিন, কাত ায়ন, পত িল)

পািণিন-

াচীনযু গ: পা াত
ি ক

ান: সিফ

ান (School) [৬ শতক পয ]
(Sophists), সে িটস (Socrates), ােতা (Plato), অ াির টল (Aristotle),

অ ােলকজাি য়ার বয়াকরণ (Alexandrian Grammarians): িদেয়ািনসাস া
রাম

(Dionysius Thrax),

ান: মাকাস টের াস ভােরা (Marcus Terentius Varro)

মধ যু গ: ভারতীয়

ান [৭ম শতক থেক ১৭শ শতক]

পািণিন অনু সারী ব াকরণ ও টীকা-ভাষ , ভ ৃ হির এবং
মধ যু গ: পা াত

াটত , াকৃত ব াকরণ

ান [৭ম শতক থেক ১৭শ শতক]

মধ যু গ ইউেরাপ: মিডি ক

ান (Modistae / Modistic school)

গ. ভাষািব ােনর সাধারণ পিরচয়
ভাষার উ ব, আধ াি ক ও দবী উ ব মতবাদ, মানু েষর ারা ভাষার উ ব িবষয়ক মতবাদ, িলখন প িত: িলিপ
ঘ. ঐিতহািসক ভাষাত
ভাষার

ণীিবন াস,

কারগত ও

পগত

অসমবায়ী বা অশৃ িলত, বংশানু িমক

ণী (Typological Classification) – সমবায়ী বা শৃ িলত,

ণী ও ভাষা পিরবার, ভারতীয় আয ভাষা ও তার িববতন, বাংলা ভাষার

উৎস, ভারতীয় আয ভাষা থেক বাংলা ভাষার উ ব
িবেশষপ ৭

বাংলা কাব কিবতা

Beng/Th/3S/CE/303G

বাংলা কিবতা: উিনশ শতক ও আধু িনকতার সূ পাত

বাংলা কিবতা : উিনশ শতক ও আধু িনকতার সূ পাত
ক. ঈ র

(িনবািচত কিবতা) / র লাল বে াপাধ ায় (িনবািচত কিবতা)

খ. মধু সূদন দ (িনবািচত কিবতা / চতুদশপদী কিবতা)
গ. হমচ

বে াপাধ ায় / নবীনচ

ঘ. গািব চ
ঙ. ব

সন (িনবািচত কিবতা)

দাস / অ য় কুমার বড়াল / দেব নাথ সন / কািমনী রায় (িনবািচত কিবতা)

কিবতার ধারা (িনবািচত)
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তুলনামূ লক ভারতীয় সািহত

িবেশষপ ৮
Beng/Th/3S/CE/303H

তুলনামূ লক সািহত চচার প িত এবং ভারতবেষ তুলনামূ লক সািহত চচার ইিতহাস

ক - তুলনামূ লক সািহত চচার প িত .গ-.
ক সং পেকি ক চচা .(Genology)
খ িবষয়েকি ক চচা .(Thematology)
গ ইিতহাস .-িলখনেকি ক চচা (Historiography)
ঘ ভারতবেষ তুলনামূ লক সািহত চচা এবং

ািত ািনক উেদ াগ .ঙ-.

এিশয়ািটক সাসাইিট (১৭৮৪)কিলকাতা িব িবদ ালয় , (১৯১৯)সািহত অকােদিম , (১৯৫৪)যাদবপুর িব িবদ ালয় ,
(১৯৬৫)

PG/Bangla/CE/304

িবেশষ প (পূ ব িনধািরত িবেশষপে র সংি

িবেশষ প ১

মধ যু েগর সািহত ও সং ৃ িত

Beng/Th/3S/CE/304A

ত িবে রিবকাশএবংপার য

ক. িন ণসাধনা- নাথধম- িন ণভি

প িট িনবাচন করেত হেব)

(কবীর- িবজাক, গাখিবজয়)

খ-গ. ভি সূ - ভাগবত পুরাণ (দশম

)- গীতেগািব - গৗড়ীয় ব ব শা

ঘ. দবীসূ - মাকে য়পুরাণ- দবীভাগবত- বে রশা ধারা
ঙ. িহ ু -মুসলমােনর যু

সাধনার ধারা ও িববতন
লাকসং ৃ িত

িবেশষ প ২
Beng/Th/3S/CE/304 B

(এই পে অভ রীণ মূ ল ায়েন
ক-খ. লাকসং ৃ িতচচা (পূ বভারত/ বাংলার

াপট) যাজক,

করী, কাল ক, বামপাস, লালিবহারী দ, রবী নাথ ঠাকুর,

সমী া করেত হেব)
শাসক,

িত ান, ব ি , গেবষক (উইিলয়াম

সদয় দ , দীেনশচ

সন, িনমল কুমার বসু ,

িবনয় ঘাষ, এিশয়ািটক সাসাইিট, কিলকাতা িব িবদ ালয়, ব ীয়-সািহত -পিরষৎ)
গ-ঘ. লাকসং ৃ িতচচার পা াত

ি ত-

১. লাকাচার ও লাকধম- টইলার-

েয়ড-

জার- ম ািলনাি - দু খাইম
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২. পুরাকথা ও লাককথা- ম া মুলার- লিভ
ঙ.

ানু শীলন : প িত ও

াউস-

প- িমচা এলাইদ- নথপ

াই

েয়াগ

িবেশষ প ৩

নাটক, নাট ত , নাট ম

Beng/Th/3S/CE/304 C

নাটক [রবী

যু গ পয ]

ক. দীনব ু িম - নীলদপণ/ সধবার একাদশী
খ. িগিরশচ

ঘাষ—জনা/ অমৃতলাল বসু - বৗমা

গ. ম থ রায়—কারাগার/ শচীন সন

- িসরাজেদৗ া

ঘ. রবী নাথ ঠাকুর— অচলায়তন/ রাজা
ঙ. ি েজ লাল রায়—নু রজাহান/ চ

িবেশষ প ৪

রবী জীবন ও রবী সািহত

Beng/Th/3S/CE/304 D

রবী নােথর িচ াজগৎ

ক-খ. ধম, দশন ও িব ানিচ া
গ. রাজনীিত, ইিতহাস
ঘ. েদশ, সমাজ, সমবায়
ঙ. িশ া, সংগীত
িবেশষ প ৫

বাংলা কথাসািহত

Beng/Th/3S/CE/304 E

আধু িনক বাংলা ছাটগ

ক. ছাটগে র ত
খ. আশাপূ ণা দবী, সে াষকুমার ঘাষ, মহাে তা দবী, মিত ন ী, নের নাথ িম
গ. দীেপ নাথ বে াপাধ ায়, শ ামল গে াপাধ ায়, স ীপন চে াপাধ ায়, শীেষ ু মুেখাপাধ ায়, অসীম রায়, সু নীল
গে াপাধ ায়, নবনীতা দবেসন
ঘ. ণময় মা া, সাধন চে াপাধ ায়, অমর িম ,

ময় চ বতী, নিলনী বরা

ঙ. ঝেড় র চে াপাধ ায়, তপন বে াপাধ ায়, আফসার আহেমদ, শচীন দাশ, সকত রি ত
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( িতিট

থেক চারিট কের মাট ষালিট ছাটগ )

িবেশষপ ৬

ভাষািব ান

Beng/Th/3S/CE/304 F
ক-খ.

িনিব ান ও

িনিব ান,

াথিমক ধারণা

প িনমত

িনিব ান বলেত কী বাঝায়,
বাগয , বাগ িনর উ ব,

িনিব ান ও

িনত র পাথক ,

িনিব ান অনু সাের র িনর

র িন, অিধ িন, সু র, সু রন াস,
স ননী

প িনমত , শ াথিব ান ও অ য়তে র

াসাঘাত,

িন পিরবতন, স ননী

িনত

িনত

ণী,

িনিব ােনর শাখা, উ ারণ

িনিব ান,

িনিব ান অনু যায়ী ব ন িনর

ও তার নানা ধারণা,

িবষেয় সাধারণ ধারণা, চমি

ন- িনম,

ও হ ােলর ত ,

ণী, মৗিলক

িন পিরবতন সূ ,
িনর

ল ণত ,

িনর অিতল ণ বা অপিরহায ল ণ
প িনমত
গ-ঘ. শ াথিব ান ও অ য়তে র

াথিমক ধারণা

শ াথতে র আধু িনক ভাবনা ও অ গিত, শ

ও অথত , অথ পিরবতন, স ননী শ াথত

বণনামূ লক অ য়ত , বাক , বােক র গঠন, অব বিহত উপাদান
িবেশষপ ৭

বাংলা কাব কিবতা

Beng/Th/3S/CE/304 G
ক. িবশ শতেকর

সামািজক-অথৈনিতক-রাজৈনিতক

বণতা এবং দশক ভেদ বাংলা কিবতা

থম, ি তীয় ও তৃতীয় দশেকর কিব ও কিবতা (িনবািচত)।

খ. িবশ শতেকর চতুথ, প ম ও ষ দশেকর কিব ও কিবতা (িনবািচত)।
গ. িবশ শতেকর স ম ও অ ম দশেকর কিব ও কিবতা (িনবািচত)।
ঘ. িবশ শতেকর নবম ও শূ ন দশেকর কিব ও কিবতা (িনবািচত)।
ঙ. একিবংশ শতেকর

থম দশেকর কিব ও কিবতা (িনবািচত)।
তুলনামূ লক ভারতীয় সািহত

িবেশষপ ৮
Beng/Th/3S/CE/304H

জািতরাে র িনমাণ এবং ভারতীয় সািহেত র ধারণা: তাি ক

াপট

( যেকানপাঁচ-িট িনবািচত রচনার পাঠ)
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১ .World Literature- Goethe ,অ াদশ শতক
২রবী নাথ ঠাকুর -িব সািহত ., ১৩১৩ ব া
৩ ১৯০৯ , মাহনদাস করমচাঁদ গা ী -িহ

রাজ .

৩. মনেন রাজ- কৃ চ ভ াচায, ১৯৫৪
৪. সািহত অকােদিম ব ৃ তা, ১৯৬৩ – জওহরলাল নেহ / সবপ ী রাধাকৃ ন
৫. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism- Benedict
Anderson(1983)/ Nation and Narration- Homi Bhaba Edited (1990)/ National Thought and the
Colonial World: A derivative Discourse (1993)- Partha Chatterjee
৬. In T heory Classes, Nations, Literatures- Aijaz Ahmad (1992)/ Elusive Terrain: Culture and
Literary Memory- Meenakshi Mukhopadhyay (2008)
৭. Counter Points: Essays in Comparative Literature- Nabanita Debsen (1985) ৃ িত িবেলােপর /
গেনশ দবী -পের (১৯৯২)

আ ঃ-িবভাগীয় পাঠ

ম (বাংলা ব তীত কলা অনু ষেদর অন ান িবভােগর সংি

Beng/Th/3S/OE/305

বাংলা সািহত : াতেকা র

১. বাংলা সািহত ; সমাজ-সং ৃ িতর ইিতহাস :
িবশ শতক পয

াথিমক

সেম ােরর িশ াথীেদর জন )

েবশক

পেরখা (এখােন মূ লত াদশ- েয়াদশ শতক থেক উিনশ

বাংলা সািহত এবং সমাজ সং ৃ িতর িববতেনর মূ ল

বণতা িল পড়েত হেব)

২. বাংলা কিবতা: িনবািচত পাঠ ( েত ক পব থেক যেকানও একজেনর সািহত পড়েত হেব)
ক. মধু সূদন দ / হমচ
খ. জীবনান

বে াপাধ ায় / নবীনচ

দাশ / সু ধী নাথ দ / শি

সন / ি েজ নাথ ঠাকুর / িবহারীলাল চ বতী

চে াপাধ ায় / সু ভাষ মুেখাপাধ ায় / শ

ঘাষ

৩. বাংলা কথাসািহত : িনবািচত পাঠ( েত ক পব থেক যেকানও একজেনর সািহত পড়েত হেব)
ক. বি মচ

চে াপাধ ায় / ণকুমারী দবী /

েলাক নাথ মুেখাপাধ ায়

খ. শরৎচ

চে াপাধ ায় / মািনক বে াপাধ ায় / তারাশ র বে াপাধ ায় / িবভূ িতভূ ষণ বে াপাধ ায়/

জগদীশ

/ সতীনাথ ভাদু ড়ী / মহাে তা দবী / আশাপূ ণা দবী / সমেরশ বসু

৪. বাংলা নাট সািহত ( েত ক পব থেক যেকানও একজেনর সািহত পড়েত হেব)
ক. মধু সূদন দ / দীনব ু িম / িগিরশচ

ঘাষ / ি েজ লাল রায়

খ. িবজন ভ াচায/ ম থ রায় / বাদল সরকার / মািহত চে াপাধ ায় / মেনাজ িম
৫. রবী সািহত ( েত কিট বগ থেক একিট কের সািহত কেমর িনবািচত পাঠ )
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ক. মানসী (িনবািচত) / িবসজন / ছােটাগ (িনবািচত)
খ. জীবন ৃ িত / ঘেরবাইের / র করবী / কালা র
Beng/Th/3S/OE/306

সািহত এবং সমাজিবদ া

ক. সািহত সমােলাচনার প িত এবং সমাজিবদ া
পাঠ সূ িচ ( য কান একিট সমােলাচেকর সািহত সমােলাচনা প িত) ১. বি মচ

চে াপাধ ায়

২. রবী নাথ ঠাকুর

৩. ধূ জিট সাদ মুেখাপাধ ায়

৪. গাপাল হালদার

খ. ইিতহােসর উপাদান এবং সািহত
পাঠ সূ িচ ( য কান একিট রচনার িনবািচত অংশ)১. ঘেরবাইেররসািহত িচ া- শিশভূ ষণদাশ
২. ইিতহাস ও সািহত - অশীন দাশ

, ছাঁয়া

, আন

৩. আখ ানাবলী এবং ইিতহােসর িনমান- রািমলা থাপার (অনু বাদ- নূ পুর দাশ

),

ােগিসভ

৪. উপন ােস অতীত ইিতহাস ও ক ইিতহাস- মীনা ী মুেখাপাধ ায়, থীমা
৫. The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature and Theory 1957-2007Hayden White, John Hopkins University/ Narrative & History- Alun Munslow,
Macmillan
গ. কাব এবং দশন: অিভব ি র তারতম
পাঠ সূ িচ ( য কান একিট রচনার িনবািচত অংশ)১.

রাধার

মিবকাশ দশেন ও সািহেত - শিশভূ ষণ দাশ

২. রবী নােথর দশনিচ া- সেত নাথ রায় স ািদত,

, স িষ
ালয়

৩. ভাববার কথা- ামী িবেবকান
৪. সািহত িচ া- অিনবান
৫. আধু িনকতা ও রবী নাথ (অম লেবাধ ও রবী নাথ)- আবু সয়ীদ আইয়ু ব, দ’জ
৬. তীথ র- িদলীপ রায়
ঘ. সািহত এবং রাজৈনিতক রচনা
পাঠ সূ িচ ( য কান একিট রচনার িনবািচত অংশ)১. নশন কী, What is Nationalism?- রবী নাথ ঠাকুর
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২. Annihilation of Caste - B.R. Ambedkar, Navayana
৩. The Story of my Experiments with Truth- M. K. Gandhi
৪. অ দাশ র রায় (িনবািচত রচনা)
৫. সািহত এবং িশ ত
পাঠ সূ িচ ( য কান একিট রচনার িনবািচত অংশ)১. ভারতিশে র ষড় /বােগ রী িশ

ব াবলী- অবনী নাথ ঠাকুর/ দৃ ি ও সৃ ি - ন লাল বসু / বাংলার

মি র-মসিজদ- তারাপদ সাঁতরা
২. কােক বেল নাট কলা- শ ু িম , আন / আেরাপ আর উ াবন (কােক বিল নৃ ত নাট )- শ

ঘাষ,

তালপাতা
৩. স ীত িচ া- রবী নাথ ঠাকুর/

াচীন ভারেতর স ীত িচ া- অিময়নাথ সান াল, িব ভারতী/ কু র

রি িবর ী- কুমার সাদ মুেখাপাধ ায়, আন
৪. নৃ ত কলা ও রবী নাথ- শাি েদব ঘাষ, আন / নৃ ত রেস িচ মম- ম ু

চাকী সরকার, িমরা া/

ম ু রায় চৗধু রী- নৃ েত ভারত, িড. এম. লাইে ির/ New Directions in Indian Dance- Sunil
Kothari Edited, Marg Publication
৫. Our Film Their film/ িবষয় চলি

- সত িজৎ রায়/Cinema and I/ On the Cultural Front-

ঋি ক ঘটক
াতেকা র ি তীয়বষ চতুথ সেম ার
Beng/Th/4S/CC/401

বাংলা উপন াস পব-২ এবং ছাটগ

ক-খ. উপন াস--আশাপূ ণা দবী, সমেরশ বসু , মহাে তা দবী, অিময়ভূ ষণ মজুমদার (িনবািচত দু ’জন
ঔপন ািসেকর দু িট উপন াস)
গ-ঙ. ছাটগ —সু েবাধ ঘাষ, জ ািতির

ন ী, নের নাথ িম , সােমন চ , নারায়ণ গে াপাধ ায়, িবমল কর,

রমাপদ চৗধু রী, সু েলখা সান াল, দীেপ নাথ বে াপাধ ায়, অিভিজৎ সন (িনবািচত চারজন
ছাটগ কােরর বােরািট ছাটগ )
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Beng/Th/4S/CC/402

দশভাগ ও বাংলােদেশর সািহত

ক. বাংলােদেশর সািহত —আথসামািজক ও রাজৈনিতক পটভূ িম
খ. উপন াস—( য কােনা একিট) সেত ন সন, সয়দ ওয়ালীউ াহ, আখতা

ামান ইিলয়াস, আবু ইসহাক,

হাসান আিজজুল হক, সিলনা হােসন, হিরশংকর জলদাস
গ. ছাটগ —( য কােনা পাঁচিট) আখতা

ামান ইিলয়াস, আল মাহমুদ, সয়দ সামসু ল হক, আবু ইসহাক,

হাসান আিজজুল হক, সিলনা হােসন, মায়ু ন আহেমদ
ঘ.নাটক-- সয়দ ওয়ালীউ াহ, মুনীর চৗধু রী, সাইদ আহেমদ, সয়দ সামসু ল হক, সিলম আলদীন
ঙ. আ জীবনী এবং

ৃ িতকথা ( য কােনা একিট)– িবষাদবৃ - িমিহর সন

/ পূ ব পািক ান- ই ু সাহা/

ৃ িতকথায় দশভাগ— ছেড় আসা াম-দি ণার ন বসু / দয়াময়ীর কথা—সু ন া িশকদার
Beng/Th/4S/CE/403 িবেশষ প

(পূ ব িনধািরত িবেশষপে র সংি

প িট িনবাচন করেত হেব)

মধ যু েগর সািহত ও সং ৃ িত

িবেশষ প ১
Beng/Th/4S/CE/403 A

সমাজমন এবং মধ যু েগর িবিবধ িশ -সািহত মাধ ম

(এই পে অভ রীণ মূ ল ায়েনর জন

সমী া করেত হেব)

ক-গ. সমাজমন
১. শা ানু শাসন এবং অ ভুি

ত (

ৈববতপুরাণ, রঘুন ন- অ ািবংশিতত , গাপালভ - হিরভি িবলাস)

২. জািত- বণ থা (ব সূ চীেকাপিনষদ- অ েঘাষ, বৃ হ মপুরাণ, চূ ড়ামিণদাস- গৗরা িবজয়, মুকু

চ বতী-

অভয়াম ল)
৩. িল রাজনীিত (মনু সংিহতা, হাদীস, অভয়াম ল- মুকু

চ বতী, অমৃতরসাবলী- মথুরা দাস, নীিতশা বাতা)

ঘ-ঙ. িশ -সািহত মাধ ম
১. থান-মি র-মসিজদ-মাজার-পাটবািড়
২. কীতন-পালাগান-কথকতা-সু িফস ীত
৩. পুিথিচ -পাটািচ -পটিচ
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লাকসং ৃ িত

িবেশষ প ২
Beng/Th/4S/CE/403 B
ক. লাকিশ : সং া,

প, বিশ , বগীকরণ

খ. লাকিব াস-সং ার, লাকাচার, লাকিবেনাদন
গ. লাকিচিকৎসা, লাকখাদ , লাক তজস, লাক যু ি
ঘ. লাকধম : বলাহািড়, সােহবধনী, কতাভজা, লালনশাহী ইত ািদ
ঙ. মৗিখক সািহেত র নানাসং প : লাকস ীত, লাকনাট , ছড়া, ধাঁধা,

িবেশষ প ৩

বাদ, লাককথা

নাটক, নাট ত , নাট ম

Beng/Th/4S/CE/403 C

বাংলা নাটক: রবী

পরবতীযু গ

ক. িবজন ভ াচায— দবীগজন
খ. তুলসী লািহড়ী— দবী
গ. বু েদব বসু —তপ ী ও তরি ণী
ঘ. বাদল সরকার—এবং ই িজৎ
ঙ. মেনাজ িম —চাকভাঙা মধু
িবেশষ প ৪

রবী জীবন ও রবী সািহত

Beng/Th/4S/CE/403 D

রবী নাথ ও িবিভ িশ মাধ ম

(এই পে অভ রীণ মূ ল ায়েনর পিরবেত

সমী া/ ক রচনা করেত হেব)

ক-খ. গান
গ-ঘ. গীিতনাট , নৃ ত নাট ওনাট ভাবনা
ঙ. িচ কলা
িবেশষ প ৫

বাংলা কথাসািহত

Beng/Th/4S/CE/403 E

বাংলা কথাসািহেত র িবিভ

(এই পে অভ রীণ মূ ল ায়েনর পিরবেত

বণতা
সমী া/ ক রচনা করেত হেব)
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ক-খ. জনি য়তার ত এবং বাংলা কথাসািহত —শরৎচ

চে াপাধ ায়, সু েবাধ ঘাষ, ফা নী মুেখাপধ ায়, জরাস ,

অবধূ ত, যাযাবর, শরিদ ু বে াপাধ ায়, নারায়ণ সান াল, শংকর, মে য়ী দবী, বু েদব হ, িনমাই

ভ াচায,

মায়ু ন আহেমদ ( য কােনা দু ’জন)
গ. িশ -িকেশার সািহত —রবী নাথ ঠাকুর, দি ণার ন িম মজুমদার, যাগী নাথ সরকার, অবনী নাথ ঠাকুর,
উেপ িকেশার রায়েচৗধু রী, হেম কুমার রায়, সু কুমার রায়, িশবরাম চ বতী, লীলা মজুমদার,

েম

িম ,

নারায়ণ গে াপাধ ায়, সত িজৎ রায়, শীেষ ু মুেখাপাধ ায় ( য কােনা দু ’জন)
ঘ. বাংলা

মণসািহত — স ীব চ

চে াপাধ ায়,

েলাক নাথ মুেখাপাধ ায়, কৃ ভািবনী দাসী,

জলধর সন, রবী নাথ ঠাকুর, অবনী নাথ ঠাকুর, সয়দ মুজতবা আলী,
রায়, হমা িব াস, শ

স ময়ী দবী,

েবাধকুমার সান াল, অ দাশংকর

ঘাষ, নবনীতা দব সন ( য কােনা দু ’জন)

ঙ. বাংলা গােয় া কািহিন ও অ াডেভ ার— ি য়নাথ মুেখাপাধ ায়, শশধর দ, নীহারর ন

,

ভাবতী দবী

সর তী, হেম কুমার রায়, শরিদ ু বে াপাধ ায়, সত িজৎ রায়, সু নীল গে াপাধ ায়, সয়দ মু াফা িসরাজ,
সু িচ া ভ াচায ( য কােনা দু ’জন)

িবেশষপ ৬

ভাষািব ান

Beng/Th/3S/CE/403 F
ক-খ. ভাষািব ােনর নানা

ভাষািব ােনর নানা

ান ও শলীিব ান

ান

আধু িনক মতবাদ (ভারতীয় ও পা াত ধারণা)
আধু িনক যু গ: পা াত

ান (School) [১৭শ শতক থেক বতমান]

তুলনামূ লক ও ঐিতহািসক ভাষাত : স র উইিলয়ম জা
von Humboldt), অউগ

(Sir William Jones), কাল ভন মেবা ্ট (Karl

েশর August Schleicher, ইয়াকব ি ম (Jacob Grimm) এবং ি

ল (Grimm’s law), নব বয়াকরণ (Neo-grammarians) ও তাঁেদর ত
কােপনেহেগন

ান (Copenhagen School of Linguistics): লু ই হ মে ভ (Louis Hjelmslev) –The

glossematic school; হাডার (Harder) (2006)- The Danish Functional School
জেনভা

ান (Geneva School of Linguistics): ফািদন া

দ স সু র (Ferdinand de Saussure), চাল

বিল (Charles Bally)
াহা

ান (Prague school): ি

িনেকালাই ু েবৎ য় (Prince Nikolai Trubetzkoy), রামান ইয়াক সন

(Roman Jakobson)
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অ ােমিরকান

ান: া জ বায়াস (Franz Boas), িলেয়ানাড ু মিফ (Leonard Bloomfield), এডওয়াড

সািপর (Edward Sapir), ‘Sapir – Whorf hypothesis’,
Stratificational Grammar, Systemic Grammar, Tagmemic Grammar / Tagmemics,
নায়াম চমি (Noam Chomsky) ও স ননী (Generative) সংি

আেলাচনা

গ-ঘ. শলীিব ান
শলীিব ােনর সাধারণ ধারণা, ভাষা

রিজ ার,

শলী িবে ষণ,

িনিবন াস, সমা রালতা, বাক িবন াস

কৗশল/প িত, িবচু িতবাদ, আলফা মুভেম ,

ায় ভাষার ব বহার, কাব ময় গদ ভাষা, কেথাপথেনর ভাষা-িনভাষা,

িবিনেদশক-িবিনিদ সূ , কািহিন কথেনর বিচ

ও বিশ , িবেশষ বাচক রীিত, ি য়াবাচক রীিত, সময়, সংসি

িবেশষপ ৭

বাংলা কাব কিবতা

Beng/Th/3S/CE/403 G

বাংলা কিবতা: িবশ শতেক কিবতার আধু িনকতার সূ পাত: িচ -গঠন- শলী,

স াদনা ও িতেনর দশক
ক. কিবতার ভাষা- শলী-গঠন, ছ -অল ার-িচ ক
খ. িবশ শতেকর বাংলা কিবতা স

াদনা ও সংকলেন আধু িনকতার অিভমুখ

গ. রবী নাথ: আধু িনকতার মা া
ঘ. িতেনর দশক ও রবী নাথ: আধু িনকতার িবতক
তুলনামূ লক ভারতীয় সািহত

িবেশষপ ৮
Beng/Th/3S/CE/403H

সািহিত ক

ক. বাি কী রামায়ণ এবং বাংলা সািহেত

িত হণ এবং বাংলা সািহত

িত হণ ( যেকান একিট রচনার িনবািচত পাঠ)

রামপাঁচালী- কৃি বাস/ চ াবতী রামায়ণ/ মঘনাদবধ কাব - মধু সূদন দ / ভারতবেষর ইিতহােসর
ধারা- রবী নাথ ঠাকুর
খ.

পদী সং ৃ ত সািহেত র

িত হণ ও বাংলা সািহত ( যেকান একিট রচনার িনবািচত পাঠ)

কািলদাস- মঘদূ ত এবং রবী নাথঠাকুর-এর মঘদূ ত (মানসী,

াচীনসািহত , িলিপকা) শীষকরচনা

কািলদাস- অিভ ান শকু ল এবং শকু লা, িমরা া, দসিদেমানা- বি মচ
ঈ রচ

চে াপাধ ায়/শকু লা-

িবদ াসাগর/ শকু লা- অবনী নাথ ঠাকুর

গ. বৗ সািহেত র

িত হণ এবং বাংলা সািহত ( যেকান একিট রচনার িনবািচত পাঠ)

মহাব াবদান এবং শ ামা- রবী নাথ ঠাকুর/ শাদু লকণাবদান এবং চ ািলকা- রবী নাথ ঠাকুর
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ঘ. আরিব- ফািস- উদু সািহেত র
পিব

িত হণ এবং বাংলা সািহত ( যেকান একিট রচনার িনবািচত পাঠ)

কারাণ (সু রা- ইউসু ফ)- ইউসু ফ জােলখা- শাহ মুহ দ সগীর/ জসীমউি নএর -নজ ল /

রিচত গজল
ঙ. অনু বাদ এবং সািহিত ক

িত হণ

গাথাস শতী/ নািজম িহকমত- সু ভাষ মুেখাপাধ ায়/ চযাগীিত- সু ভাষ মুেখাপাধ ায়/শেতক বচননবনীতা / দবেসন ওমর খয়ােমর

বাই- শি

চে াপাধায়/ নেরন দব

Beng/Th/4S/CE/404

িবেশষ প
(পূ ব িনধািরত িবেশষপে র সংি

প িট িনবাচন করেত হেব)

মধ যু েগর সািহত ও সং ৃ িত

িবেশষ প ১

সমাজ ও সং ৃ িতর পর রা-ইিতহাস-দশন এবং সািহত িবে ষণ

Beng/Th/4S/CE/404 A

ক. চতন ম ল- লাচনদাস/ জয়ান
খ. ভি র াকর- নরহির চ বতী
গ. ধমম ল- ঘনরাম চ বতী/ িশবায়ন- রােম র ভ াচায
ঘ. বাংলার পীরসািহত
ঙ.মহারা পুরাণ- গ ারাম দ
লাকসং ৃ িত

িবেশষ প ২
Beng/Th/4S/CE/404 B
ক. রবী নাথ ঠাকুর – লাকসািহত
খ.অবনী নাথ ঠাকুর – বাংলার ত

গ.দি ণার ন িম মজুমদার – ঠাকুমা’র ঝুিল
ঘ. উেপ িকেশার রায় চৗধু রী – টুনটুিনর বই
ঙ.

সদয় দ –Folk Dances of Bengal

িবেশষ প ৩

নাটক, নাট ত , নাট ম

Beng/Th/4S/CE/404 C

বাংলার নাট ব ি

ও নাট ম

(এই পে অভ রীণ মূ ল ায়েনর পিরবেত

সমী া/ ক রচনা করেত হেব)
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ক. িশিশর কুমার ভাদু ড়ী/শ ু িমে র নাট দশন
খ. িবজন ভ াচায/ বাদল সরকােরর নাট দশন
গ. নাট মে

অিভেন ী (িবেনািদনী দাসী, তারাসু রী, তৃি িম , কয়া চ বতী)

ঘ. প -পি কায় বাংলা নাট সমােলাচনা
ঙ. বাংলােদেশর নাটেকর ইিতহাস
িবেশষ প ৪

রবী জীবন ও রবী সািহত

Beng/Th/4S/CE/404 D

রবী নাথ: িবিবধ স

ক. স াদক রবী নাথ
খ. িনজ রচনার অনু বাদক রবী নাথ
গ. সমােলাচক রবী নাথ: বাংলাসািহত , সং ৃ ত সািহত
ঘ.-ঙ. রবী রচনার

পা র এবং পাঠা র: রাজাওরানী, বউ ঠাকুরানীর হাট, রাজিষ, িবসজন, র করবী, একিট

আষােঢ় গ
িবেশষ প ৫

বাংলা কথাসািহত

Beng/Th/4S/CE/404 E

দশভাগ ও বাংলা সািহত

ক. দশভাগ:

ি ত ও সমাজ পটভূ িম

খ. দশভাগ িবষয়ক

ৃ িতকথা ও আ জীবনী—মিণকু লা সন,

েলাক নাথ চ বতী, সু েরশ দ, খাকা রায় ( য

কােনা দু ’জন)
গ-ঘ. দশভাগ িবষয়ক উপন াস— জ ািতময়ী দবী, অতীন বে াপাধ ায়, সু নীল গে াপাধ ায়, গৗরিকেশার ঘাষ,
ফু রায়, হাসান আিজজুল হক, মায়ু ন আজাদ (িনবািচত দু ’জন ঔপন ািসেকর দু িট উপন াস)
ঙ. দশভাগ িবষয়ক ছাটগ — মেনাজ বসু , জ ািতির

ন ী, নের নাথ িম ,

েবাধ কুমার সান াল, সমেরশ

বসু ,
সু েলখা সান াল, অসীম রায়,

ফু রায়, সয়দ মু াফা িসরাজ, হাসান আিজজুল হক, আখতা

ামান ইিলয়াস

(িনবািচত চারজন ছাটগ কােরর বােরািট ছাটগ )
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িবেশষপ ৬ভাষািব ান
Beng/Th/3S/CE/404 F

চমি ত , বাংলা স ননী অ য়ত ও সমাজভাষািব ান

(এই পে অভ রীণ মূ ল ায়েনর জন

সমী া করেত হেব)

ক-খ. চমি ত ও বাংলা স ননী অ য়ত
স ননী অ য়ত , ST-র

াথিমকধারণা, বাক সংবতন, পদ ে র সংগঠনসূ , সংবতনী ব াকরণ

গ. সমাজভাষািব ান
সমাজভাষািব ােনর উ ব, ভাষার সমাজতাি ক ভূ িমকা, সমাজভাষািব ােনর
আেলাচনা, পিরবতমান (Dynamic) সমাজভাষািব ান,
সমাজভাষািব ান
পার

(Descriptive

Sociolinguistics),

াথিমক পিরচয় ও ধারণা –

েয়াগমূ লক (Applied) সমাজভাষািব ান, বণনামূ লক
উপভাষাভূ েগাল/

উপভাষামানিচ ,

উপভাষািনণয়,

িরক বাধগম তা, ভাষাসংেযাগ, ি ভািষকতা (Bilingualism), রিজ ার, সমাজেভদ ও ভাষাৈবিচ ,

িম ভাষা (Mixed Language), িপিজন,

ওল

ঘ. ভাষা-পিরক না
ভাষা-পিরক না বা Language Planning, ভাষা-নীিত ও ভাষাপিরক না,

টাস ও করপাস পিরক না, ভাষা-

পিরক নার নানািদক – ভাষার আধু নীিককরণ, িলিপিনমান (Alphabetization), বাংলা িলিপর সং ার, মান ীকরণ
(Standardization),

শাসন ও বাংলা ভাষার মান ীকরণ, সংেকত ব করা (Codification), আধু িনকীকরণ

(Modernization), বানান সমতা ও নীিত িনধারণ, বাংলা নবশ িনমান ও পিরভাষা রচনা, বাংলা অিভধান,
শ েকাষ, উ ারণ- কাষ পিরক না, ব ভািষকতা (Multilingualism)

িবেশষপ ৭
Beng/Th/3S/CE/404 G

বাংলা কাব কিবতা
আধু িনক বাংলা কিবতায় িবিভ ভাবাদেশর
িব কিবতার (অনূ িদত)

ভাব, কিবতা-িবষয়ক

ব ও

াথিমক পিরচয়

ক. আধু িনক বাংলা কিবতার ত ও সািহত -সং ৃ িতর আে ালন :
অি

বাদ, অিভব ি বাদ, ডাডাবাদ,

তীকবাদ, িচ ক বাদ, িকউিবজম, িফউচািরজম, সু রিরয়ািলজম। (অ ত

পাঁচিট)।
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খ. কিবতা িবষয়ক

ব পাঠ :

রবী নাথ ঠাকুর, জীবনান

দাশ, বু েদব বসু , সু ধী নাথ দ , িব ু দ, অ ণ িম , সু ভাষ মুেখাপাধ ায়, সমর

সন, নীের নাথ চ বতী, শ

ঘাষ, অেলাকর ন দাশ

( নূ নতম দু ’জেনর পাঁচিট

ব )।

গ. বাংলা কিবতায় পা াত ভাব :
ওয়াডসওয়াথ, শলী, কীটস, ইেয়টস, এিলয়ট, িরলেক, মালােম, বাদেলয়ার, পাউ , লারকা, র◌্যাঁেবা (অ ত
পাঁচজন কিবেক িনেয় আেলাচনা)।
ঘ. বাংলায় অনূ িদত িব কিবতা :
ফরাসী : শাল বাদেলয়ার, মালােম।
জামান : রাইনার মািরয়া িরলেক।
নীয় : ফেদিরকা গারিথয়া লারকা।
ইংেরিজ : ইেয়টস, এিলয়ট।
মািকন : এিমেলােয়ল, এজরাপাউ ।
শ : ািদিমর মায়েকাভি ।
ইতালীয় : আে ািনও পাসিস। ( যেকােনা পাঁচিট দেশর পাঁচজন কিবর দু িট কের মাট দশিট কিবতা)।
ঙ. আধু িনক বাংলা কিবতার পাঠ-িনভর সমী া

িত।

তুলনামূ লক ভারতীয় সািহত

িবেশষপ ৮
Beng/Th/3S/CE/404 H

ঐিতহািসক ঘটনা এবং িবিভ ভারতীয় সািহেত র অিভব ি

ক য কান একিট রচনার সে বাংলায় রিচত ) চতন আিবভাব এবং ভারতীয় সািহেত র অিভব ি গত তারতম .
( চতন চিরেতর মূ ল

বণতার সে তুলনামূ লক আেলাচনা

ওিড়য়া চতন চিরত পর রা প সখােদর রচনা /
অসমীয়া চতন চিরতনাভাজী এব -ভ মাল /◌ং ি য়াদাস
খ য কান একিট আধু িনক ) ফাট উিলয়াম কেলজ এবং

ািত ািনক েচ ায় আধু িনক ভারতীয় ভাষাচচার সূ চনা .

ভারতীয় ভাষার ইিতহােস ফাট উইিলয়াম কেলেজর অবদান এবং বাংলা সািহেত র ইিতহােসর সে

াসি ক

(তুলনা
ল ীধর বাে য় (িহি )

িব সাে না

গ য কান একজন লখেকর রচনা এবং বাংলা সািহেত র )
(সে

(উদু )

গিতশীল লখকেগা ীর

িত া এবং বাংলা সািহত .

াসি ক তুলনা
মচ

নাগাজুন
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মুি েবাধ
ঘ . মেয়েদর কলেম ভারতবেষ নারীমুি

ফিয়জ আহেমদ/ ল ীকা

বজ বড়ুয়া

আে ালন এবং আধু িনক ভারতীয় সািহত ( যেকান একজন লখেকর

রচনা এবং বাংলা সািহেত র সে তুলনা)
তারাবাঈ িশে

মহােদবী বমা দু গা নারায়ণ ভাগবত /

অনািমকা/ নীলা ীিসংহ কৃ া সাবিত /

ইরাবতী কােভ/ যেকান একজন আিদবাসী মিহলা কিব
ঙবাংলা

সেরািজনী নাইডু /

সািব ী বাঈ ফুেল পি তা রমাবাঈ /

বীনাল ী ন াম ইরম চানু শিমলা /

য কান একজন লখেকর িনবািচত রচনা এবং) দশভাগ এবং ভারতীয় সািহেত র

িতি য়া .য় রিচত

দশভাগ কি ক রচনার তুলনামূ লক আেলাচনা
সাদাত হােসন মাে া

ইসমত চুঘতাই

খুশব

অমৃতা ি তম

Beng/Dis/4S/CC/405

িসংহ
গেবষণা িনব

(গেবষণা িনব িট গেবষণা প িত এবং তার নীিত অনু সরেণ রচনা করেত হেব।)
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