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Programme Details
Programme Objectives (POs):
This programme aims at acquainting students with Bengali Literary studies in a way so that they
can pursue further research in the field. There are papers on the basic concepts of literary studies
and trends in literary theory to provide an understanding of the conceptual points of departure in
literary studies. One paper on socio-political background of Bengali literature and Units on such
background in individual papers are expected to provide knowledge on how to situate literary
production in the larger context of socio-political history. Papers on texts from various phases and
genres of Bengali literature will introduce the student to the salient features of respective phases,
features of respective genres and contribution of individual authors. Further, these courses will
help in understanding various ways of reading literary texts. Understanding of the idea of
research will be nurtured through the course on Research Methodology and guided dissertation
writing. Elective and Open Elective courses will initiate the student in a selected area providing
indepth and comprehensive understanding of that area forming the base for formulating research
questions and pursuing research in that area.
Programme Specific Outcomes (PSOs):
This programme will enable to have a comprehensive understanding of the history of Bengali
literature, its socio-political background, important movements, genres and authors, concepts and
practices of literary studies, and basic skill for research writing. It is expected that the course will
form the knowledge and skill-base for the students to take up various teaching assignments and
pursue further research in the field.
Programme Structure:
The M. A. in Bengali programme is a two-year course divided into four-semester. A student is
required to complete 82 (eighty two) credits for the completion of course and the award of the
degree.
PART - I
PART - II
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FIRST YEAR
SECOND YEAR

SEMESTER
SEMESTER - I
SEMESTER - III

SEMESTER
SEMESTER - II
SEMESTER - IV

Course Credit Scheme

ক োর ক োর্স : ১০১

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ১০২

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ১০৩
ক োর ক োর্স : ১০৪

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)
(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ১০৫

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

কেেোর ক োড : ১০৬ সর্. এফ

(E1=50, Credit = 1)

ক োর ক োর্স : ২০১

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ২০২

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ২০৩
ক োর ক োর্স : ২০৪

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)
(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ২০৫

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

কেেোর ক োড : ২০৬ ই. এফ

(E1=50, Credit = 1)

ক োর ক োর্স : ৩০১

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ৩০২

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ৩০৩
ক োর ক োর্স : ৩০৪
ক োর ক োর্স : ৩০৫

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)
(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)
(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ৪০১

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4

ক োর ক োর্স : ৪০২

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর ক োর্স : ৪০৩
ক োর ক োর্স : ৪০৪
ক োর ক োর্স : ৪০৫
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(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)
(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)
(E1=30,E2=20,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

স্নোতক োত্তর েোঠক্রম
(২০১৯-২০২০ সিক্ষোবর্স কেক

প্রক োজ্য হকব)

কমোট নম্বর: ১০০০
কমোট কর্কমস্টোর ০৪

কর্কমস্টোর : ১
বোাংলো র্োসহকতযর ইসতহোর্(আসি ও মধ্য ু গ)

ক োর ক োর্স : ১০১

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
This course aims at reading of selected old and medieval texts in the perspective of respective
philosophical and aesthetic background. Old and Medieval Bengal has gone through various
phases of socio-political changes and religious movements, changes in the nature and
political importance of Bengali language, emergence of new literary per formative genres.
This course will aim at providing an understanding of these changes through the reading of
selected texts.

Course learning outcomes:
This course will enable students to get familiar with old and medieval Bengali texts along
with an understanding of the literary genres, contribution of individual authors and the
philosophical-aesthetic paradigm of the time.
এ

১-:

জ্য়কিব,গোেোর্প্তিতী,প্রো ৃ তপেঙ্গল,র্ু ভোসর্ত রত্নক োর্,চ সোগীসত, শ্রী ৃ ষ্ণ ীতসন, তুস স আক্রমকের প্রভোব

এ

২-:

ববষ্ণব র্োসহতয – সবিযোেসত, চণ্ডীিোর্, জ্ঞোনিোর্, বলরোমিোর্, কগোসবন্দিোর্
জ্ীবনীর্োসহতয – বৃ ন্দোবন িোর্, কলোচনিোর্ ,জ্য়োনন্দ, ৃ ষ্ণিোর্

এ

৩-:

অনু বোির্োসহতয – ৃ সত্তবোর্ ওঝো, মোলোধ্র বর্ু ,

সবরোজ্

োিীরোম িোর্

মঙ্গল োবয - সবজ্য়গুপ্ত, মু ু ন্দ চক্রবতসী, ঘনরোম চক্রবতসী, ভোরতচন্দ্র
এ

৪-:

গোেো-র্োসহতয : কগোরক্ষসবজ্য়, কগোেীচন্দ্র–ময়নোমতী, বমমনসর্াংহ গীসত ো
আরো োন রোজ্র্ভোর র্োসহতয – কিৌলত
িোক্ত েিোবসল – রোমপ্রর্োি ও

ক োর ক োর্স : ১০২

োজ্ী ও আলোওল

মলো োন্ত

বোাংলো র্োসহকতযর ইসতহোর্ (আধ্ু সন

ু গ - উসনি িত )

(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
19th Century Bengal witnessed the coming of a new era in its socio-political and cultural
history. New socio-political institutions emerged, reformist movements took place, and a new
cultural sensibility took shape. This course aims at introducing the students to selected
literary texts from 19th century along with an understanding of the emergence of new genres
and new aesthetics in the context of the change in larger socio-cultural history.
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Course learning outcomes:
This course will enable students to understand the emergence of new genres and new
aesthetics in 19th Bengal along with an understanding of the contribution of respective
authors.
এ

১:

োবযর্োসহকতযর ইসতহোর্ - ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্ু র্ূিন, রঙ্গলোল, সবহোরীলোল, কহমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র

এ

২ : গিযর্োসহকতযর ইসতহোর্ - ক সর, মৃ তুযঞ্জয় সবিযোলঙ্কোর, রোমকমোহন, ভবোনীচরে বকন্দযোেোধ্যোয়, সবিযোর্োগর,
অক্ষয় ু মোর, বসঙ্কমচন্দ্র

এ

৩ : নোটযর্োসহকতযর ইসতহোর্ – রোমনোরোয়ে ত সরত্ন, মধ্ু র্ূিন, িীনবন্ধু, সগসরিচন্দ্র, কজ্যোসতসরন্দ্রনোে, অমৃ তলোল,
রবীন্দ্রনোে

এ

৪:

েোর্োসহকতযর ইসতহোর্ – েযোরীচোাঁি, বসঙ্কমচন্দ্র, রকমিচন্দ্র, বৈকলো যনোে, হরপ্রর্োি িোস্ত্রী, স্বেস ু মোরী কিবী

ক োর ক োর্স : ১০৩

বোাংলো ভোর্োর উৎর্, ইসতহোর্ ও ভোর্োসবজ্ঞোন
(E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
Basic knowledge of the linguistic features of a language is essential for understanding the
literature of that language. This course aims to introduce students with the basic concept of
Linguistics with special reference to the linguistic features of the Bengali language.

Course learning outcomes:
It is strongly believed that the course will help the students to understand features of Bengali
language in linguistic terms.
এ

-১:

ভোরতীয় আ ভ
স োর্ো ও বোাংলো ভোর্োর ইসতহোর্

এ

-২:

ধ্বসনতত্ত্ব - বোগ ন্ত্র,বোাংলো ধ্বসনর কেসেসবভোগ,স্বসনম সবকের্কের েদ্ধসত ও
বোাংলো ভোর্োর স্বসনম সনেসয়

এ

-৩:

বোাংলোর রূেতত্ত্ব ও ঐসতহোসর্

বযো রে - সলঙ্গ, বচন,

োর -সবভসক্ত, প্রতযয়,

উের্গস ও অনু র্গস
বো যতত্ত্ব - বো য সবকের্ে েদ্ধসত ও বোাংলো বো য
এ

-৪:

র্মোজ্ ভোর্োসবজ্ঞোন, বিলীসবজ্ঞোন, র্াংবতসনী-র্ঞ্জননী বযো রকের েসরচয়

প্রোচীন ও মধ্য ু কগর বোাংলো র্োসহতয

ক োর ক োর্স : ১০৪

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
Old and Medieval Bengal has gone through various phases of socio-political changes and
religious movements, changes in the nature and political importance of Bengali language,
emergence of new literary per formative genres. This course will aim at providing an
understanding of these changes through the reading of selected texts.

Course learning outcomes:
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This course will give scope enough to the students to get familiar with old and medieval
Bengali texts along with an understanding of the literary genres, contribution of individual
authors and the philosophical-aesthetic paradigm of the time.

এ

-১ : হোজ্োর বছকরর েুরোে বোঙ্গোলো ভোর্োয় কবৌদ্ধগোন ও কিোহো : ( ো আ তরুবর, ভবেই গহে গম্ভীর কবকগাঁ বোহী,
কর্োকন ভসরতী

রূেো নোবী, নগর বোসহসরকরাঁ কডোম্বী কতোকহোসর ু সিয়ো, উাঁচো উাঁচো েোবত তাঁসহ বর্ই র্বরী বোলী,

টোলত ঘর কমোর নোসহ েিকবর্ী) - হরপ্রর্োি িোস্ত্রী (বঙ্গীয় র্োসহতয েসরর্ৎ)
এ

-২ : শ্রী ৃ ষ্ণ ীত্তসন – বর্ন্ত রঞ্জন রোয় র্ম্পোসিত (জ্ন্ম খন্ড, কনৌ ো খন্ড, বাংিী খন্ড, রোধ্ো সবরহ)

এ

-৩ : চণ্ডীমঙ্গল(আকখসট

এ

-৪ : ববষ্ণব েিোবলী - র্ু ু মোর কর্ন র্ম্পোসিত (র্ই ক বো শুনোইল িযোম নোম, ু লমসরয়োি

খণ্ড) – মু ু ন্দ চক্রবতসী (রসবরঞ্জন চকটোেোধ্যোয় র্ম্পোসিত)

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন, আমোর িেসত লোকগ, স

ক োর ক োর্স : ১০৫

েোট উিঘোটলু াঁ,

হব কর র্সখ আনন্দ ওর, শুনলহাঁ মোেু র চলব মুরোসর)

প্রোচীন ও মধ্য ু কগর বোাংলো র্োসহকতযর আেস-র্োমোসজ্ -রোজ্পনসত -ধ্মসীয় েটভূ সম
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
Literature can’t be separated from various social, political, economic & religious background.
That is why, it is highly essential to introduce students with the background (socio historical
and economical) of Bengali Literature. This course has been designed to fulfil the motto. The
course introduces the students to the political and economic history of Bengal from 9th/10th century
to present time.

Course learning outcomes:
The course will enable the students to historicize and contextualize a particular text so that they can
comprehend the complexity which made the production of that particular text possible.
এ

-১ বোাংলোর আেস-র্োমোসজ্ -রোজ্পনসত -ধ্মসীয় ইসতহোর্ : িিম-দ্বোিি িতোব্দী

এ

-২: বোাংলোর আেস-র্োমোসজ্ -রোজ্পনসত -ধ্মসীয় ইসতহোর্ : ৈকয়োিি-েঞ্চিি িতোব্দী

এ

-৩: বোাংলোর আেস-র্োমোসজ্ -রোজ্পনসত -ধ্মসীয় ইসতহোর্ : কর্োিি িতোব্দী

এ

-৪: বোাংলোর আেস-র্োমোসজ্ -রোজ্পনসত -ধ্মসীয় ইসতহোর্ : র্প্তিি-অষ্টোিি িতোব্দী

Paper Code: 106CF

COMPULSORY FOUNDATION COURSE
(E1=50, Credit = 1)

Communicative Skill and Personality Development
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কর্কমস্টোর : ২
ক োর ক োর্স : ২০১

উসনি িতক র আধ্ু সন

বোাংলো

োবয ও

সবতো

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
As a continuation of the preceding course, this course aims at introducing the students to
selected poetic creations from 19th century along with an understanding of the emergence of
new genres and new aesthetics in the context of larger socio-political changes of 19th
Century Bengal.

Course learning outcomes:
This course will enable students to understand the emergence of new genres and new
aesthetics in 19th century Bengal along with an understanding of the contribution of
respective authors.
এ

-১ :

কমঘনোিবধ্

োবয – (১ম এবাং ৬ষ্ঠ র্গস)

এ

-২ :

েসিনী উেোখযোন – রঙ্গলোল বকন্দযোেোধ্যোয়

এ

-৩ :

র্োকধ্র আর্ন – সবহোরীলোল চক্রবতসী

এ

-৪ :

উসনি িতক র মসহলো

সব ও তোাঁকির

সবতো :

সগরীন্দ্রকমোসহনী িোর্ী – র্াংর্োর, এ সট সবধ্বোর প্রসত
মোন ু মোরী বর্ু – র্োধ্ক র প্রোেসনো, র্খী
োসমনী রোয় - মুগ্ধ প্রেয়, মোতৃেূ জ্ো

ক োর ক োর্স : ২০২

উসনি িতক র বোাংলো নোট

Objectives:
As a continuation of the preceding course, this course aims at introducing the students to
selected Dramas from 19th century along with an understanding of the emergence of new
genres and new aesthetics in the context of larger socio-political changes of 19th Century
Bengal.

Course learning outcomes:
This course will enable students to understand the emergence of new genres and new
aesthetics in 19th century Bengal along with an understanding of the contribution of
respective authors.
ু লীন ু ল র্বসস্ব- রোমনোরোয়ে ত সরত্ন

এ

-১:

এ

-২: এক ই স

এ

-৩: নীলিেসে – িীনবন্ধু সমৈ

এ

-৪: জ্নো – সগসরিচন্দ্র কঘোর্
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বকল র্ভযতো – মধ্ু র্ুিন িত্ত

ক োর ক োর্স : ২০৩

উসনি িতক র বোাংলো

েোর্োসহতয

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
As a continuation of the preceding course, this course aims at introducing the students to
selected fictions and stories from 19th century along with an understanding of the emergence
of new genres and new aesthetics in the context of larger socio-political changes of 19th
Century Bengal.

Course learning outcomes:
This course will enable students to understand the emergence of new genres and new
aesthetics in 19th century Bengal along with an understanding of the contribution of
respective authors.
এ

-১ :

হকতোমেযোাঁচোর ন িো -

এ

-২ :

সবর্বৃ ক্ষ – বসঙ্কমচন্দ্র চকটোেোধ্যোয়

এ

-৩ :

এ

-৪ :

োহোক

োলীপ্রর্ন্ন সর্াংহ

– স্বেস ু মোরী কিবী

ডমরু চসরত – বৈকলো যনোে মুকখোেোধ্যোয়
বোাংলোর র্াংস্কৃসত

ক োর ক োর্স : ২০৪

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

এ

-১:

কলো র্োসহতয - রবীন্দ্রনোে ঠো ু র

এ

-২:

বোাংলোর ব্রত – অবনীন্দ্রনোে ঠো ু র

এ

-৩:

বোঙোসলর র্াংস্কৃসত – র্ু নীসত ু মোর চকটোেোধ্যোয়

এ

-৪:

ক োর ক োর্স : ২০৫

োকলর েুতুল – বুদ্ধকিব বর্ু

উসনি িতক র বোাংলো র্োসহকতযর আেস-র্োমোসজ্ -রোজ্পনসত -ধ্মসীয় েটভূ সম
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
To comprehend literary creation knowledge about religious & social background is a must
one. So this course has been designed as the background course for Bengali literature and
culture. The course introduces the students to the social and religious history of Bengal from
9th/10th century to present time.

Course learning outcomes:
The course will enable the students to historicize and contextualize a particular text so that
they can comprehend the complexity which made the production of that particular text
possible.
এ

-১ : উসনি িতক র অেসপনসত

এ

-২ : উসনি িতক র র্োমোসজ্

এ

-৩ : উসনি িতক র রোজ্পনসত

এ

-৪ : উসনি িতক র ধ্মসীয় ইসতহোর্ : ১৮০১ কেক
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ইসতহোর্ : ১৮০১ কেক
ইসতহোর্: ১৮০১ কেক

১৯০০ সিস্টোব্দ

১৯০০ সিস্টোব্দ

ইসতহোর্: ১৮০১ কেক

১৯০০ সিস্টোব্দ

১৯০০ সিস্টোব্দ

PAPER CODE: 206EF

ELECTIVE FOUNDATION COURSE
(E1=50, Credit = 1)

Yoga and Life Skills Education
Value Education and Hum

কর্কমস্টোর : ৩
ক োর ক োর্স : ৩০১
Objectives:
20th Century Bengal went through various socio-political movements and changes. The field of
cultural and literary production also witnessed pathbraeking changes. This course aims at
teaching selected poetic creations of 20th century in the perspective of the socio-political and
aesthetic trends of 20th century Bengal.
Course learning outcomes:
This course will enable students to understand the contribution of selected authors in their
respective genres along with an understanding of the socio-political and aesthetic trends at play.

সবি িতক র আধ্ু সন

বোাংলো

সবতো

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

এ

র্ঞ্চসয়তো - রবীন্দ্রনোে ঠো ু র

-১:

সনবসোসচত

সবতো : কমঘিূ ত, জ্ীবনকিবতো, র্বলো, র্োধ্োরে কমকয়,কিসখলোম অবর্ন্ন কচতনোর

কগোধ্ূ সলকবলোয়, ‘জ্ন্মসিকন’-র ১০ র্াংখয
এ

-২:

োজ্ী নজ্রুল ইর্লোকমর কেষ্ঠ

সবতো, ‘কির্কলখো’-র ১৫ র্াংখয

সবতো

সবতো - সবকরোহী, আজ্ র্ৃ সষ্ট র্ু কখর উল্লোকর্, র্বসহোরো, আমোর

ব সফয়ৎ,েূ জ্োসরেী, র্বযর্োচী
এ

-৩:

জ্ীবনোনন্দ িোকির কেষ্ঠ

সবতো – আট বছর আকগর এ সিন, কবোধ্, হোয় সচল, সি োর, আ োকি

র্োতসট তোরো, রোসৈ, বনলতো কর্ন
এ

-৪:

আধ্ু সন

সবতো(প্রসত

সবর এ সট

কর

সবতো েোঠয)

অসময় চক্রবতসী – কচতন র্যো রো
র্মর কর্ন – মহয়োর কিি
র্ু ভোর্ মুকখোেোধ্যোয় – ফুল ফুটু
নীকরন্দ্রনোে চক্রবতসী –

নো ফুটু

ল োতোর ীশু

র্ু নীল গকঙ্গোেোধ্যোয় – সি সনবসোর্ন িোও
িসক্ত চকটোেোধ্যোয় – অবনী বোসি আকছো
অকলো রঞ্জন িোিগুপ্ত – কমকঘর মোেু র
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সবি িতক র বোাংলো নোট

ক োর ক োর্স : ৩০২

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
20th Century Bengal went through various socio-political movements and changes. The field of
cultural and literary production also witnessed pathbraeking changes. This course aims at
teaching selected plays of 20th century in the perspective of the socio-political and aesthetic trends
of 20th century Bengal.
Course learning outcomes:
This course will enable students to understand the contribution of selected authors in their
respective genres along with an understanding of the socio-political and aesthetic trends at play.
ক োর্স-১:

র্োজ্োহোন - সদ্বকজ্ন্দ্রলোল রোয়

ক োর্স-২:

নবোন্ন – সবজ্ন ভটোচো স

ক োর্স-৩:

সটকনর তকরোয়োল – উৎেল িত্ত

ক োর্স-৪:

চোাঁিবসেক র েোলো – িম্ভু সমৈ

ক োর ক োর্স : ৩০৩
সবি িতক র বোাংলো

েোর্োসহতয :

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
20th Century Bengal went through various socio-political movements and changes. The field of
cultural and literary production also witnessed path-breaking changes. This course aims at
teaching selected fictions and short stories of 20th century in the perspective of the socio-political
and aesthetic trends of 20th century Bengal.
Course learning outcomes:
This course will enable students to understand the contribution of selected authors in their
respective genres along with an understanding of the socio-political and aesthetic trends at play.

এ

-১:

েকের েোাঁচোলী – সবভূ সতভূ র্ে বকন্দযোেোধ্যোয়

এ

-২

েুতুলনোকচর ইসত েো - মোসন

এ

-৩:

েরশুরোকমর কেষ্ঠ গল্প - শ্রীশ্রী সর্কদ্ধশ্বরী সলসমকটড,সবসরসঞ্চবোবো, জ্োবোসল, িসক্ষেরোয়, উলটেুরোে

বকন্দযোেোধ্যোয়

অেবো
বনফুকলর কেষ্ঠ গল্প – h¤dÚe£, সতকলোত্তমো, তোজ্মহল, শ্রীেসত র্োমন্ত, হৃিকয়শ্বর মু ু কজ্য
এ

-৪:

সনবসোসচত গল্প (প্রসত কলখক র ১সট

কর গল্প েোঠয)

আিোেূ েসো কিবী - সছন্নমস্তো
মহোকশ্বতো কিবী - কিৌেিী
বর্য়ি মুস্তোফো সর্রোজ্ – বোিিো
মল ু মোর মজ্ুমিোর – মসতলোল েোিরী
র্মকরি বর্ু – িহীকির মো
র্ু নীল গকঙ্গোেোধ্যোয় – গরম ভোত অেবো সনছ
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ভুকতর গল্প

ক োর ক োর্স : ৩০৪

প্রোচীন ভোরতীয় এবাং েোশ্চোতয র্োসহতযতত্ত্ব ও র্োসহতযর্মোকলোচনো তত্ত্ব
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

Objectives:
An understanding of various schools of literary theory is one of the most essential
requirements for literary studies. This course will familiarize students with key figures,
concepts and texts of classical and modern literary theory of the East & West. This course
will offer understanding of Classical Indian schools of thought as well as important modern
and contemporary schools of Western thought.

Course learning outcomes:
The students will be able to understand the changing couture of the conceptualization of
literature from classical time to modern era.
ক োর্স-১:

প্রোচীন ভোরতীয় র্োসহতযতত্ত্ব – (রীসতবোি, ধ্বসনবোি, রর্বোি)

ক োর্স-২:

োবযতত্ত্ব – অযোসরস্টটল

ক োর্স-৩:

র্োসহকতযর েকে – রবীন্দ্রনোে ঠো ু র (বোস্তব, তেয ও র্তয, র্োসহকতয নবত্ব, র্োসহতয সবচোর, আধ্ু সন

ক োর্স-৪:

েোশ্চোতয র্োসহতয আকন্দোলন – (বোস্তববোি, প্র ৃ সতবোি, র্মোজ্তোসন্ত্র

োবয)

বোস্তববোি, অসধ্বোস্তববোি

বো েরোবোস্তববোি, আধ্ু সন তো ও উত্তর আধ্ু সন তো, জ্োিু বোস্তববোি, েসরকবিবোিী র্মোকলোচনো)

ক োর ক োর্স : ৩০৫

MINOR ELECTIVE
(E1=30, E2=20, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

বোাংলো ভোর্ো-র্োসহকতযর র্োধ্োরে েসরচয় ও
বোাংলো-ইাংকরজ্ী-র্াংস্কৃত র্োসহকতযর তুলনোমূ ল

আকলোচনো

ক োর্স-১:

ভোর্োতত্ত্ব – ধ্বসনতত্ত্ব ও িব্দোেস তত্ত্ব

ক োর্স-২:

র্োসহতয (র্োসহকতযর র্োমগ্রী, কর্ৌন্দ স ও র্োসহতয, র্োসহতয র্ৃ সষ্ট, ঐসতহোসর্

ক োর্স-৩:

বোাংলো ও ইাংকরসজ্ র্োসহকতযর েোরস্পসর

ক োর্স-৪:

বোাংলো ও র্াংস্কৃত র্োসহকতযর েোরস্পসর

উেনযোর্) - রবীন্দ্রনোে ঠো ু র

র্ম্প স(কর্ক্সেীয়র, ওয়োডসর্ওয়োেস, কিসল, স্কট, এসলয়ট, ইকয়টর্)
র্ম্প স ( োসলিোর্, ভোর্, িূ র , ভবভূ সত, বোেভট, জ্য়কিব)

কর্কমস্টোর : ৪
সবকির্ েৈ : মধ্য ু কগর বোাংলো র্োসহতয

Objectives:
This course aims at reading of selected medieval texts in the perspective of respective
philosophical and aesthetic background. This course will aim at providing an understanding
of various phases of socio-political changes and religious movements, emergence of new
literary per formative genres and individual excellence in these genres through the reading of
the following selected texts.

Course learning outcomes:
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This course will enable students to get familiar with old and medieval Bengali texts along
with an understanding of the literary genres, contribution of individual authors and the
philosophical aesthetic paradigm of that time.
ক োর ক োর্স : ৪০১

মহো োবয ও অনু বোি র্োসহতয
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

োণ্ড) – ৃ সত্তবোর্ ওঝো সবরসচত, র্ু খময় মুকখোেোধ্যোয় র্ম্পোসিত(ভোরসব)।

ক োর্স-১:

রোমোয়ে(আসি ও লঙ্কো

ক োর্স-২:

মহোভোরত(আসি ও র্ভোেবস) –

ক োর্স-৩:

শ্রী ৃ ষ্ণসবজ্য় - মোলোধ্র বর্ু , খকগন্দ্রনোে সমৈ র্ম্পোসিত( ল োতো সবশ্বসবিযোলয়)
(র্হোয়

ক োর্স-৪:

োিীরোম িোর্ সবরসচত, কিবনোে বকন্দযোেোধ্যোয় র্ম্পোসিত( র্োসহতয র্াংর্ি)

গ্রন্থ : রসবরঞ্জন চকটোেোধ্যোয় রসচত ‘ ৃ ষ্ণ েোয় মোলোধ্র ও মোধ্ব’)

কলোরচন্দ্রোেী ও র্তীময়নো – কিবনোে বকন্দযোেোধ্যোয় র্ম্পোসিত(র্োসহতয র্াংর্ি)

ক োর ক োর্স : ৪০২

মঙ্গল োবয
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

মনর্োমঙ্গল- ক ত োিোর্ : সবজ্নসবহোরী ভটোচো স র্ম্পোসিত(র্োসহতয অ োকিসম)

ক োর্স-২:

চণ্ডীমঙ্গল – মু ু ন্দ চক্রবতসী (বসে

ক োর্স-৩:

ধ্মসমঙ্গল – ঘনরোম চক্রবতসী : েী ূ র্ োসন্ত মহোেোৈ র্ম্পোসিত( ল োতো সবশ্বসবিযোলয়)

ক োর্স-৪:

অন্নিোমঙ্গল – ভোরতচন্দ্র : র্জ্নী োন্ত িোর্ ও ব্রকজ্ন্দ্রনোে বকন্দযোেোধ্যোয় র্ম্পোসিত (বঙ্গীয় র্োসহতয েসরর্ৎ)

খণ্ড) : র্ু ু মোর কর্ন র্ম্পোসিত(র্োসহতয অ োকিসম)

বচতনয জ্ীবনীর্োসহতয ও েুসাঁ ে

ক োর ক োর্স : ৪০৩

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

শ্রীপচতনযভোগবত(আসি খণ্ড) : বৃ ন্দোবন িোর্ ( র্োসহতয অ োকিসম )
(র্হোয়

গ্রন্থ শ্রীপচতনযভোগবত(আসি খণ্ড) – রসবরঞ্জন চকটোেোধ্যোয় র্ম্পোসিত)

ক োর্স-২:

শ্রীপচতনযচসরতোমৃত(আসি লীলোর চতুেস েসরকেি) : র্ু ু মোর কর্ন র্ম্পোসিত(র্োসহতয অ োকিসম)

ক োর্স-৩:

বচতনযমঙ্গল( আসি লীলো) - জ্য়োনন্দ (এসিয়োসট

ক োর্স-৪:

বোাংলো েুাঁসের েোঠ,সলসে ও আনু র্সঙ্গ

ক োর ক োর্স : ৪০৪

কর্োর্োইসট)

প্রর্ঙ্গ
েিোবসল র্োসহতয

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:সবিযোেসতর েিোবসল : বর্র্ব কজ্ৌবন িু হ সমসল কগল, চীর চন্দন উকর হোর নো কিলো, অব মেু রোেুর মোধ্ব কগল,
আজ্ু রজ্নী হম ভোকগ কেোহোয়লু াঁ, স

হব কর র্সখ আনন্দ ওর, তোতল বর্ কত বোসরসবন্দু র্ম, মোধ্ব বহত সমনসত

সর কতোয়।

ক োর্স-২: চণ্ডীিোকর্র েিোবসল : রোধ্োর স হইল অন্তকর বযেো, ঘকর বোসহকর িকণ্ড িতবোর, এমন সেরীসত ভু কিসখ নোসহ
শুসন, স

কমোসহনী জ্োন বাঁধ্ু স

কমোসহনী জ্োন,

োল-জ্ল ঢোসলকত র্ই

োলো মকন েকি, ত সনবোসরকয় সচকত সনবোর নো োয় কর,

সেরীসত র্ু কখর কিসখয়ো র্োকয়র।

ক োর্স-৩: কগোসবন্দিোকর্র েিোবসল: নীরি নয়কন নীরঘন সর্ঞ্চকন, েসতত কহসর োকন্দ, মর ত িরেে বরে উকজ্োর,
োহোাঁ োহোাঁ সন র্কয় তনু তনু কজ্োসত,

ন্ট

গোসি

মলর্ম েিতল, মসন্দর বোসহর

সঠন

বোট, কেৌখসল রজ্সন েবন বকহ মন্দ।

ক োর্স-৪: জ্ঞোনিোকর্র েিোবসল : র্ই কিসখয়ো কগৌরোঙ্গ চোাঁকি, চূ িোসট বোাঁসধ্য়ো উচ্চ ক সিকল ময়ূ রেুে, রূে লসগ আাঁসখ ঝুকর গুকে
মন কভোর, স

কমোহন নন্দস কিোর, র্ু কখর লোসগয়ো এ ঘর বোসন্ধলু াঁ, কতোমোর গরকব গরসবসন হোম, এক

ু লবতী সচকতর আরসত।

(হকর ৃ ষ্ণ মুকখোেোধ্যোয় র্ম্পোসিত ববষ্ণব েিোবলী - র্োসহতয র্াংর্ি প্র োসিত গ্রন্থসট েোঠয সহকর্কব সবকবসচত হকয়কছ)

12 | P a g e

কর্কমস্টোর : ৪
সবকির্ েৈ :

েোর্োসহতয

Objectives:
20th Century &2th Century Bengal went through various socio-political movements and
changes, including Nationalist movements, Leftist movements, Partition and Independence,
Language movement and the Liberation war leading to the emergence of Bangladesh etc. The
field of cultural and literary production also witnessed path breaking changes. This course
aims at teaching selected fictions & selected stories of noted authors of that time in the
perspective of the socio-political and aesthetic trends.

Course learning outcomes:
This course will enable students to understand the contribution of selected authors along with
an understanding of the socio-political and aesthetic trends at fiction & story.
ক োর ক োর্স : ৪০১
বোাংলো উেনযোর্ : সবি িতক র প্রেমোধ্স
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

স্বোধ্ীনতোর স্বোি- মোসন

ক োর্স-২:

হোাঁর্ুসল বোাঁক র উে েো - তোরোিঙ্কর বকন্দযোেোধ্যোয়

ক োর্স-৩:

জ্োগরী – র্তীনোে ভোিু িী

ক োর্স-৪:

প্রেম প্রসতশ্রুসত – আিোেূ েসো কিবী

ক োর ক োর্স : ৪০২

বকন্দযোেোধ্যোয়

বোাংলো উেনযোর্ : সবি িতক র সদ্বতীয়োধ্স ও র্োম্প্রসত

োল

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১ :

সতস্তোেোকির বৃ ত্তোন্ত – কিকবি রোয়

ক োর্স-২ :

রহচণ্ডোকলর হোি – অসভসজ্ৎ কর্ন

ক োর্স-৩ :

ধ্নেসতর সর্াংহল োৈো – রোম ু মোর মুকখোেোধ্যোয়

ক োর্স-৪ :

জ্লসতসমর – র্োধ্ন চকটোেোধ্যোয়

ক োর ক োর্স : ৪০৩

বোাংলো গল্প : সবি িতক র প্রেমোধ্স
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১: কেষ্ঠ গল্প -

িরৎচন্দ্র চকটোেোধ্যোয় (মকহি, অভোগীর স্বগস, মোমলোর ফল, রোকমর র্ু মসত),
বিলজ্োনন্দ মুকখোেোধ্যোয় ( য়লো ু সঠ, নোরীর মন, নোরীকমধ্, বধ্ূ বরে, )

ক োর্স-২: কেষ্ঠ গল্প –
জ্গিীি গুপ্ত (সিবকর্র কিকর্, আসি েোর এ সট ,েকয়োমুখম্, অরূকের রোর্,)
তোরোিঙ্কর বকন্দযোেোধ্যোয় (জ্লর্োঘর, তোসরেী মোসঝ,

োলোেোহোি, ডোইনী)

ক োর্স-৩: কেষ্ঠ গল্প মোসন

বকন্দযোেোধ্যোয় (প্রোপগসতহোসর্ , র্রীর্ৃ ে, হোরোকনর নোতজ্োমোই, কছোটব ু লেুকরর োৈী)

সবভূ সতভূ র্ে বকন্দযোেোধ্যোয় (েুাঁইমোচো, কমঘমল্লোর, সর্াঁিুরচরে, বুধ্ীর বোসি কফরো)
ক োর্স-৪: কেষ্ঠ গল্প –
র্ু কবোধ্ কঘোর্ (ফসর্ল, অ োসন্ত্র , র্ু ন্দরম্, কগোৈোন্তর)
বুদ্ধকিব বর্ু – অসভনয় নয়, এসমসলয়োর কপ্রম, মোস্টোর মিোই, র্ু কখর ঘর
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ক োর ক োর্স : ৪০৪

বোাংলো গল্প : সবি িতক র সদ্বতীয়োধ্স ও র্োম্প্রসত

োল

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১ : কেষ্ঠ গল্প
র্মকরি বর্ু (স মসলর্, প্রসতকরোধ্, গুসেন,ধ্ূ সলমুসঠ

োেি)

িীকেন্দ্রনোে বকন্দযোেোধ্যোয় - চ সোেকির হসরে, জ্টোয়ু , অশ্বকমকধ্র কঘোিো, নরক র প্রহরী
ক োর্স-২ : কেষ্ঠ গল্প
সবমল

র (আঙু রলতো,সনর্োি,

োসত, অধ্সবৃসত্ত)

মহোকশ্বতো কিবী - র্োাঁঝ র্ োকলর মো, বোাঁকয়ন, কিৌেিী, স্তনিোসয়নী
ক োর্স-৩ : কেষ্ঠ গল্প
র্ু নীল গকঙ্গোেোধ্যোয় - রোতেোসখ, গরম ভোত অেবো সনছ

ভূ কতর গল্প, েলোত

ও অনু র্রে োরী, তোজ্মহকল এ

োে চো

িীকর্সন্দু মুকখোেোধ্যোয় - উস কলর সচসঠ, লিোই, খোনো তল্লোি, আশ্চ স প্রিীে
ক োর্স-৪ : সনবসোসচত গল্প
র্োধ্ন চকটোেোধ্যোয় - কঢোল র্মুর, সস্টকলর চঞ্চু, অসিসতর জ্নয ৬সট সমসডবোর্, এলোসটাং কবলোসটাং বিল
স্বপ্নময় চক্রবতসী – স্বস্তযয়ন, কস্পয়োর েোটসস্, সভসডও-ভগবোন-ন ু লিোনো, চোরেকক্ষৈ

কর্কমস্টোর : ৪
সবকির্ েৈ : রবীন্দ্র র্োসহতয
Objectives:
Rabindranath Tagore stands as the most important and most influential figure in the history
of Bengal. He influenced Bengali thought and literary-artistic productions irreversibly and
continues to the most important reference point even in contemporary Bengali culture. This
course aims at offering detail study of selected Tagore-writings from various genres in the
perspective of his philosophical-aesthetic positions.

Course learning outcomes:
This course will enable students to understand Tagore’s contribution in various genres along
with an understanding of the themes and styles of selected texts.
ক োর ক োর্স : ৪০১

রবীন্দ্র

োবয ও রবীন্দ্রপ্রবন্ধ

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

সচৈো : (উবসিী, সবজ্সয়নী, এবোর সফরোও কমোকর, আমোর স্বগস হকত সবিোয়, সচৈো, জ্ীবনকিবতো )

ক োর্স-২:

কখয়ো : (কির্ কখয়ো, শুভক্ষে, তযোগ, আগমন, িু ুঃখমূ সতস, সবিোয়, র্োেস

ক োর্স-৩:

জ্ন্মসিকন : (১,৮,৯,১০,১৪,১৭,১৮ র্াংখয

ক োর্স-৪:

র্োসহতয : (র্োসহকতযর র্োমগ্রী, কর্ৌন্দ স ও র্োসহতয, র্োসহতয র্ৃ সষ্ট,ঐসতহোসর্
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বনরোিয)

সবতো)
উেনযোর্)

ক োর ক োর্স : ৪০২

রবীন্দ্র উেনযোর্ ও রবীন্দ্র েৈর্োসহতয
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

কগোরো

ক োর্স-২:

ঘকরবোইকর

ক োর্স-৩:

চতুরঙ্গ

ক োর্স-৪

সছন্নেৈোবলী

ক োর্স-৪:

ক োর ক োর্স : ৪০৩

রবীন্দ্র গল্প, রময রচনো ও আত্ম েো
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

সতনর্ঙ্গী (র্ব

ক োর্স-২:

সলসে ো

ক োর্স-৩:

গল্পগুে ;(এ রোসৈ, নষ্টনীি, অসতসে ,বিনোম, মুর্লমোনীর গল্প )

ক োর্স-৪:

কছকলকবলো

ক োর ক োর্স : ৪০৪

য়সট গল্প েোঠয )
তসোর ভূ ত, নতুন েুতুল, েট, কঘোিো, কতোতো

রবীন্দ্র নোট

োসহনী)

ও ভ্রমে র্োসহতয

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

রোজ্ো

ক োর্স-২:

মোসলনী

ক োর্স-৩:

মুক্তধ্োরো

ক োর্স-৪:

য়ু করোে োৈীর ডোয়োসর

কর্কমস্টোর : ৪
সবকির্ েৈ : আধ্ুসন
ক োর ক োর্স : ৪০১

বোাংলো

বোাংলো

োবয- সবতো

সবতো : সতসরকির িি

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১: সনবসোসচত

সবতো (সেরোসমড, েোসখরো, সভসখরী, হোয় সচল, র্ু সবনয় মুস্তোফী) - জ্ীবনোনন্দ িোি

ক োর্স-২: সনবসোসচত

সবতো (অেচয়, অেলোে, উটেোসখ,

ক োর্স-৩: সনবসোসচত

সবতো (বন্দীর বন্দনো, েোণ্ডুসলসে, সচকায়োয় র্ োল, করৌেিীর িোসি, রবীন্দ্রনোকের প্রসত) - বুদ্ধকিব বর্ু

ক োর্স-৪:

সবতো (কফরোরী কফৌজ্, ফযোন, কবনোমী বন্দর, র্ু িূকরর আহ্বোন, ভস্মকলোচন) - কপ্রকমন্দ্র সমৈ

সনবসোসচত
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োসত, িোশ্বতী) - র্ু ধ্ীন্দ্রনোে িত্ত

ক োর ক োর্স : ৪০২

বোাংলো

সবতো : চসল্লকির িি

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

সনবসোসচত

সবতো( মহোজ্ীবন, বতমুর, অমল োসন্ত, উলঙ্গ রোজ্ো,

ক োর্স-২:

সনবসোসচত

সবতো( আশ্চ স ভোকতর গন্ধ, সবিযোর্োগর, কবহলো নোচোকনো স্বগস, চলকছ চলকব, মুণ্ডহীন

ধ্িগুসল আহ্লোকি সচৎ োর
ক োর্স-৩:

সনবসোসচত

ক োর্স-৪:

ল োতোর ীশু) – নীকরন্দ্রনোে চক্রবতসী

কর) – বীকরন্দ্র চকটোেোধ্যোয়

সবতো( কগোধ্ূ সল, উবসিী, মহয়োর কিি, মিনভকস্মর প্রোেসনো, এ সট কব োর কপ্রসম ) – র্মর কর্ন

সনবসোসচত

সবতো(

র্োক র ডো , উত্তর কমঘ, আবোর

েো খুজ্
াঁ কত হকব, জ্নমিু সখনীর ঘর,

এতর্ব সচসনকয় সছকল – অরুে সমৈ

ক োর ক োর্স : ৪০৩

বোাংলো

সবতো : েঞ্চোকির িি

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

সনবসোসচত

সবতো( এ -জ্োনোলো-রোসৈ আমোর, এ সট

অনোয়োকর্ সভতর মসন্দকর ঢুক
ক োর্স-২: সনবসোসচত

েোর মৃ তুযবোসর্স ীকত, সনবসোর্ন, এ

বোরোঙ্গনো

োয়, স্মগ অযোলোমস) – অকলো রঞ্জন িোিগুপ্ত

সবতো( নীল বোসিটোর েোকর, জ্োগ্রত কজ্যোৎস্নোয়, এ

সর্াংহোর্ন, র্োরোসিন, আসিগন্ত) – আকলো

র্র োর
ক োর্স-৩ সনবসোসচত

সবতো( মুনোবতী, রোঙো মোসমমোর গৃ হতযোগ, র্ঙ্ঘ, রোধ্োচূ িো, আেোতত িোসন্ত লযোে) – িঙ্খ কঘোর্

ক োর্স-৪: সনবসোসচত
ির োর, বোগোন স

সবতো (

োর জ্নয একর্কছন, হলু ি বোসি, কহমকন্তর অরকেয আসম কেোস্টমযোন, র্াংর্োকর র্ন্নযোর্ী

তোর প্রসতসট গোছ কচকন)

ক োর ক োর্স : ৪০৪

– িসক্ত চকটোেোধ্যোয়

বোাংলো

সবতো : র্োট-র্ত্তকরর িি

(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১: সনবসোসচত
িোর্ন কেক

সবতো( উৎ ণ্ঠ িবসরী, এ সট কেোগোকনর জ্ন্ম, গোন্ধীনগকর এ

রোসৈ, তখকনো ডোক সন েোসখ, র্ূ ক সর

চুসর- রো) - মসনভূ র্ে ভটোচো স

ক োর্স-২: সনবসোসচত

সবতো( অনবর্োকনর গোন, অর্কঙ্কোকচ সিকয়সছ কমকল, আমোকির মোঝখোকন, জ্ীবন ধ্োরোভোর্য, মধ্যসবত্ত)

– েসবৈ মুকখোেোধ্যোয়
ক োর্স-৩: সনবসোসচত
মোক )

সবতো(র্ফর, ক্রন্দনরতো জ্ননীর েোকি, ধ্োনকখত কেক , রোন্নোঘর আকরো রোন্নোঘর, ক োকনো িহীকির

– মৃ িুল িোিগুপ্ত

ক োর্স-৪: সনবসোসচত
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সবতো( র্ু জ্োতো, আম্রেোলী, কচোখ, ফ্রকয়ডক

কখোলো সচসঠ, কমকয়কির অ আ

খ) – মসল্ল ো কর্নগুপ্ত

কর্কমস্টোর : ৪
সবকির্ েৈ : নোটযোসভনয় ও নোটয-র্োসহতয
ক োর ক োর্স : ৪০১

বোাংলো নোট
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

র্োধ্োরে নোটযতত্ত্ব েসরচয়

ক োর্স-২:

র্ধ্বোর এ োিিী – িীনবন্ধু সমৈ

ক োর্স-৩:

প্রফুল্ল - সগসরিচন্দ্র কঘোর্

ক োর্স-৪:

রকের রসি – রবীন্দ্রনোে ঠো ু র

ক োর ক োর্স : ৪০২

বোাংলো নোট
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

বোাংলো রঙ্গমকঞ্চর ইসতহোর্ – ব্রকজ্ন্দ্রনোে বকন্দযোেোধ্যোয়

ক োর্স-২:

নূ রজ্োহোন – সদ্বকজ্ন্দ্রলোল রোয়

ক োর্স-৩:

র্ীতো – ক োকগি কচৌধ্ু রী

ক োর্স-৪:

বযোসে োসবিোয় – অমৃ তলোল বর্ু

ক োর ক োর্স : ৪০৩

বোাংলো নোট
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

প্রেম েোেস – বুদ্ধকিব বর্ু

ক োর্স-২:

নবোন্ন – সবজ্ন ভটোচো স

ক োর্স-৩:

নতুন ইহসি – র্সলল কর্ন

ক োর্স-৪:

অঙ্গোর – উৎেল িত্ত

ক োর ক োর্স : ৪০৪

বোাংলো নোট
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

ক োর্স-১:

র্ওিোগকরর কনৌক ো – অসজ্কতি বকন্দযোেোধ্যোয়

ক োর্স-২:

এবাং ইন্দ্রসজ্ৎ - বোিল র্র োর

ক োর্স-৩:

চো ভোঙো মধ্ু – মকনোজ্ সমৈ

ক োর্স-৪:

অয়োসিেোউর্(অনু বোি নোট ) – িম্ভু সমৈ

ক োর ক োর্স : ৪০৫

প্র ল্প েৈ
(E1=30, E2=20, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4)

সবকির্ েৈ সনভসর গকবর্েোধ্মসী প্র ল্প েৈ
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