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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 in depth 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 Hons. in Bengali programme is a three-years course divided into six-semesters. A student is 

required to complete 142 (one forty two) credits for the completion of course and the award of the 

degree. 

 

  

 
SEMESTER SEMESTER 

FIRST YEAR SEMESTER - I SEMESTER - II 

SECOND YEAR SEMESTER - III SEMESTER – IV 

THIRD YEAR SEMESTER - V SEMESTER – VI 
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B.A. HONOURS IN BENGALI 

BNG = BENGALI, C.C.= Core Course, A.E.C.C. = Ability Enhancement Compulsory 

Course, S.E.C. = Skill Enhancement Course, G.E. = Generic Elective, D.S.E. = 

Discipline Specified Elective, I.A. = International Assessment, E.S.E. = End-Semester 

Examination, Lec. = Lecture, Tu. = Tutorial and Prc. = Practical 

SEMESTER – I 

Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

AHBNG 

101C-1 
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন 
ও মধ্েযুগ) (আর্থসামাহিক-
রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য 
হবচাযথ) 

6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

102C-2 
মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

103GE-1 
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন 
ও মধ্েযুগ) (আর্থসামাহিক-
রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য 
হবচাযথ) 

6 10 40 50 5 1 – 

ACSHP 

104 

AECC-1 

Environmental Studies 4 10 40 50 4 0 – 

Total in Semester-I 22 40 160 200 19 3 – 

 

SEMESTER – II 

Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

AHBNG 

201C-3 
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (উহনশ 
ও হবশ শযক) (আর্থ-সামাহিক-
রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য 
হবচাযথ) 

6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

202C-4 
সাংসৃ্কয ও ইাংরাহি সাহিত্যের 
ইহযিাস, ছন্দ-অলঙ্কার 

6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

203GE-2 
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (উহনশ 
ও হবশ শযক) (আর্থসামাহিক-
রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য 
হবচাযথ) 

6 10 40 50 5 1 – 

ACSHP 

204 

AECC-2-

MIL 

আবহশেক বাাংলা 2 10 40 50 2 0 – 

Total in Semester-II 20 40 160 200 17 3 – 

SEMESTER – III 
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Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

AHBNG 

301C-5 
ভাষাহবজ্ঞান 6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

302C-6 
িীবনীসাহিযে, পত্র সাহিযে ও 
ভ্রমণ সাহিযে   

6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

303C-7 
উহনশ শযত্কর কাবে ও নাটক 6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

304GE-3 
ভাষাহবজ্ঞান 6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

305 

SEC-1 

বেবিাহরক বাাংলা সাহিযে, 
গত্বষণার পদ্ধহয হবজ্ঞান ও 
অনুবাদচচথা 

2 10 40 50 1 – 1 

Total in Semester-III 26 50 200 250 21 4 1 

 

 

SEMESTER – IV 

Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

AHBNG 

401C-8 
বাাংলার ললাকসাংসৃ্কহয ও ললাকসাহিযে 6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

402C-9 
বাাংলা সাহিত্যে কল্পহবজ্ঞান, 
লগাত্েন্দা কাহিহন, অহযপ্রাকৃয 
আখ্োন ও হশশুসাহিযে 

6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

403C-10 
হবশ শযত্কর কাবে ও নাটক 6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

404GE-4 
রবীন্দ্রসাহিযে 6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

405 

SEC-2 

বাাংলা রচনাশহির ননপুণে 2 10 40 50 1 – 1 

Total in Semester-IV 26 50 200 250 21 4 1 
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SEMESTER – V  
Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

AHBNG 

501C-11 
সাহিযেযত্ত্ব 6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

502C-12 
উহনশ ও হবশ শযত্কর বাাংলা 
কর্াসাহিযে 

6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

503 

DSE-1 

লয লকাত্না একহট  
১) মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 
২) কর্াসাহিযে (উপনোস) 
৩) নাটেসাহিযে 

6 10 40 50 5 1 – 

ACSHP 

504 

DSE-2 

লয লকাত্না একহট 
১) রবীন্দ্রসাহিযে 
২) আধু্হনক কহবযা 
৩) ললাকসাংসৃ্কহয ও ললাকসাহিযে 
৪) বাাংলাত্দত্শর সাহিযে 

6 10 40 50 5 1 – 

Total in Semester-V 24 40 160 200 20 4 – 

 

SEMESTER – VI 

Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

AHBNG 

601C-13 
উহনশ ও হবশ শযত্কর বাাংলা 
প্রবন্ধ সাহিযে 

6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

602C-14 
সাম্প্রহযক বাাংলা সাহিযে 6 10 40 50 5 1 – 

AHBNG 

603 

DSE-3 

লয লকান একহট (DSE-1 এর 
হনবথাহচয হবত্শষ পত্র) 
১) মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 
২) কর্াসাহিযে (ত্ছাটগল্প) 
৩) নাটেসাহিযে 

6 10 40 50 5 1 – 

ACSHP 

604 

DSE-4 

লয লকান একহট (DSE-2 এর 
হনবথাহচয হবত্শষ পত্র) 
১) রবীন্দ্রসাহিযে 
২) আধু্হনক কহবযা 
৩) বাাঁকুড়ার সাংসৃ্কহয 
৪) বাাংলাত্দত্শর সাহিযে 

6 10 40 50 5 1 – 

Total in Semester-VI 24 40 160 200 20 4 – 

 

বাাঁকুড়া হবশ্বহবদোলে 
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বাাংলা হবভাগ 

 
সাম্মাহনক স্নাযক পাঠক্রম  

(২০২২-২০২৫) 
লমাট নম্বর: ১৩০০ 

লমাট লসত্মস্টার - ০৬ 

লসত্মস্টার – ১ 

AHBNG-101C-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ) 

 (আর্থসামাহিক-রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য হবচাযথ) 
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. 

একক ১ : বাাংলা সাহিত্যের সূচনা লর্ত্ক চযুদথশ শযাব্দী পযথন্ত  

একক ২ : মঙ্গলকাবে  (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধ্মথমঙ্গল) ও হশবােন 

একক ৩ : নবষ্ণব সাহিযে (নচযনেিীবনী ও পদাবহল) এবাং শািপদাবহল 

একক ৪ : অনুসারী সাহিযে (রামােণ, মিাভারয, ভাগবয ও লরামোহিক প্রণত্োপাখ্োন) 
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AHBNG-102C-2 মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 
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: 
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. 

একক ১ : রামােণ- কৃহিবাস (অত্যাধ্োকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড)  

একক ২ : চণ্ডীমঙ্গল- কহবকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবযথী (আত্খ্হটক খ্ণ্ড) 

একক ৩ : ‘নবষ্ণব পদাবলী’ (কহলকাযা হবশ্বহবদোলে) (আিু িাম হক লপখ্লুাঁ নবদ্বীপচন্দ, নীরদ নেত্ন নীর 

ঘন হসঞ্চত্ন, িার্ক দরপণ মার্ক ফুল, রাধ্ার হক নিল অন্তত্র লবর্া, রূপলাহগ আাঁহখ্ ঝুত্র গুত্ণ  

মন লভার, কিকগাহড় কমলসম পদযল, হক লমাহিনী িান বাঁধু্ হক লমাহিনী িান, সুত্খ্র লাহগো এ 

ঘর বাাঁহধ্নু, বাঁধু্ হক আর বহলব আহম, এ সহখ্ িামাহর দুত্খ্র নাহি ওর, আিু রিনী িাম ভাত্গ 

লপািােলুাঁ, মাধ্ব বহুয হমনহয কহর লযাে)  

একক ৪ : ‘শাি পদাবলী’ (অমত্রন্দ্রনার্ রাে সাংকহলয – হগহর এবার আমার উমা এত্ল, আহম হক লিহরলাম 

হনহশ স্বপত্ন, ওত্র হগহর লকমন লকমন লকমন কত্র প্রাণ, হছলাম ভাল িননী লগা িত্ররই ঘত্র, 

ওত্র নবমী হনহশ না নিও লর অবসান, লযত্ো না রিনী আহি লত্ে যারাদত্ল, কালী িহল মা  

রাসহবিারী, ভত্বর আশা লখ্লব পাশা, শুকনা যরু মুঞ্জত্র না, বল মা আহম দাাঁড়াই লকার্া, মন 

লযার ভ্রম লগল না, আদর কত্র ধ্ত্র রাখ্)  

AHBNG-103 GE-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ)  

(আর্থসামাহিক-রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য হবচাযথ)  

একক ১ : বাাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন লর্ত্ক চযুদথশ শযাব্দী পযথন্ত 

একক ২ : মঙ্গলকাবে  (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধ্মথমঙ্গল) ও হশবােন 

একক ৩ : নবষ্ণব সাহিযে (নচযনেিীবনী ও পদাবহল) এবাং শািপদাবহল 

একক ৪ : অনুসারী সাহিযে (রামােণ, মিাভারয, ভাগবয ও লরামোহিক প্রণত্োপাখ্োন)      

ACSHP 104 AECC: Environmental Studies 
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লসত্মস্টার – ২ 
AHBNG-201C-3 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (উহনশ ও হবশ শযক) 

(আর্থসামাহিক-রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য হবচাযথ)  
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. 

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. 

একক ১ : গদেসাহিযে ও সামহেক পত্র (শ্রীরামপুর হমশন লর্ত্ক ১৯৫০ হিস্টাব্দ পযথন্ত)  

  শ্রীরামপুর হমশন ও লফাটথ উইহলোম কত্লি, রামত্মািন রাে, ভবানীচরণ বত্ন্দোপাধ্োে, ঈশ্বরচন্দ্র 

হবদোসাগর, অক্ষেকুমার দি, পোরীচাাঁদ হমত্র, কালীপ্রসন্ন হসাংি, বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োে, রবীন্দ্রনার্ 

ঠাকুর, প্রমর্ লচৌধু্রী, , অন্নদাশঙ্কর রাে। সামহেক পত্র : হদগ দশথন লর্ত্ক সবুিপত্র (হদগ দশথন, 

সমাচার দপথণ, সমাচার চহন্দ্রকা, সাংবাদ প্রভাকর, বামাত্বাহধ্নী, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশথন, সাধ্না, 

ভারযী, প্রবাসী, সবুিপত্র)  

একক ২ : কাবে সাহিযে (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লর্ত্ক ১৯৫০ হিস্টাব্দ পযথন্ত) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বত্ন্দোপাধ্োে, 

মধু্সূদন দি, লিমচন্দ্র বত্ন্দোপাধ্োে, নবীনচন্দ্র লসন, হবিারীলাল চক্রবযথী, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, 

হগরীন্দ্রত্মাহিনী দাসী, সত্যেন্দ্রনার্ দি, যযীন্দ্রনার্ লসনগুপ্ত, লমাহিযলাল মিুমদার, কািী নিরুল 

ইসলাম, িীবনানন্দ দাশ, সুধ্ীন্দ্রনার্ দি, বুদ্ধত্দব বসু, হবষু্ণ লদ, সমর লসন, সুভাষ মুত্খ্াপাধ্োে, 

সুকান্ত ভটাচাযথ, নীত্রন্দ্রনার্ চক্রবযথী, বীত্রন্দ্র চত্টাপাধ্োে।   
একক ৩ : নাটেসাহিযে (১৮৫২ – ১৯৫০ হিস্টাব্দ পযথন্ত) রামনারােণ যকথরত্ন, মধু্সূদন দি, দীনবনু্ধ হমত্র, 

অমৃযলাল বসু, হগহরশচন্দ্র লঘাষ, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, হদ্বত্িন্দ্রলাল রাে, ক্ষীত্রাদপ্রসাদ হবদোহবত্নাদ, 

হবিন ভটাচাযথ, যুলসী লাহিড়ী, মন্মর্ রাে, উৎপল দি। 
একক ৪ : কর্াসাহিযে – ভবানীচরণ বত্ন্দোপাধ্োে, পোরীচাাঁদ হমত্র, বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োে, রত্মশচন্দ্র দি,             

স্বণথকুমারী লদবী, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র  চত্টাপাধ্োে, নত্রত্লাকেনার্ মুত্খ্াপাধ্োে, িগদীশ গুপ্ত, 

পরশুরাম, লপ্রত্মন্দ্র হমত্র, হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োে, যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োে, মাহনক বত্ন্দোপাধ্োে, 

সযীনার্ ভাদুড়ী, সুত্বাধ্ লঘাষ, আশাপূণথা লদবী।  
AHBNG-202C-4 সাংসৃ্কয ও ইাংরাহি সাহিত্যের ইহযিাস, ছন্দ-অলঙ্কার 

একক ১ : সাংসৃ্কয সাহিত্যের ইহযিাস : ভাস, কাহলদাস, ভবভূহয, বাণভট, শ্রীিষথ, শূদ্রক, িেত্দব। 

একক ২ : ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস : চসার, লশক্সপীের, ওোর্থসওোর্থ, লশলী, কীটস্, হমলটন, হর্ত্কন্স, 
স্কট, বানথার্ শ, ইত্েটস, এহলেট, এর্গার অোলান-ত্পা।  

একক ৩ : ছন্দ – ছন্দ সম্পত্কথ সাধ্ারণ আত্লাচনা, অক্ষরবৃি, মাত্রাবৃি, স্বরবৃি, ছন্দহলহপ প্রস্তুয, সত্নট, 
অহমত্রাক্ষর, মুিক, গদেছন্দ।  
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একক ৪ : অলঙ্কার – অলঙ্কার সম্পহকথয সাধ্ারণ আত্লাচনা, অলঙ্কার হনণথে, অনুপ্রাস, যমক, লেষ, বত্ক্রাহি, 
উপমা, রূপক, উৎত্প্রক্ষা, হনশ্চে, সত্ন্দি, বেহযত্রক, অহযশত্োহি, বোিস্তুহয, হবত্রাধ্াভাস, 
হবভাবনা, হবত্শত্ষাহি, অসঙ্গহয। 

AHBNG-203 GE-2 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (উহনশ ও হবশ শযক)  

(আর্থসামাহিক-রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য হবচাযথ) 

একক ১ : গদেসাহিযে ও সামহেক পত্র (শ্রীরামপুর হমশন লর্ত্ক ১৯৫০ হিস্টাব্দ)  

  শ্রীরামপুর হমশন ও লফাটথ উইহলোম কত্লি, রামত্মািন রাে, ভবানীচরণ বত্ন্দোপাধ্োে, ঈশ্বরচন্দ্র 

হবদোসাগর, অক্ষেকুমার দি, পোরীচাাঁদ হমত্র, কালীপ্রসন্ন হসাংি, বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োে, মীর 

মশাররফ লিাত্সন, স্বামী হবত্বকানন্দ, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, প্রমর্ লচৌধু্রী, বুদ্ধত্দব বসু। সামহেক পত্র: 

হদগ দশথন লর্ত্ক সবুিপত্র (হদগ দশথন, সমাচার দপথণ, সমাচার চহন্দ্রকা, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, 

বঙ্গদশথন, সাধ্না, ভারযী, সবুিপত্র)  

একক ২ : কাবে সাহিযে (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লর্ত্ক ১৯৫০ হিস্টাব্দ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বত্ন্দোপাধ্োে, মধু্সূদন 

দি, লিমচন্দ্র বত্ন্দোপাধ্োে, নবীনচন্দ্র লসন, হবিারীলাল চক্রবযথী, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, হগরীন্দ্রত্মাহিনী 

দাসী, সত্যেন্দ্রনার্ দি, যযীন্দ্রনার্ লসনগুপ্ত, লমাহিযলাল মিুমদার, কািী নিরুল ইসলাম, 

িীবনানন্দ দাশ, সুধ্ীন্দ্রনার্ দি, বুদ্ধত্দব বসু, হবষু্ণ লদ, সমর লসন, সুভাষ মুত্খ্াপাধ্োে, সুকান্ত 

ভটাচাযথ, নীত্রন্দ্রনার্ চক্রবযথী, বীত্রন্দ্রনার্ চত্টাপাধ্োে।   
একক ৩ : নাটেসাহিযে (১৮৫২ – ১৯৫০ হিস্টাব্দ) রামনারােণ যকথরত্ন, মধু্সূদন দি, দীনবনু্ধ হমত্র, অমৃযলাল 

বসু, হগহরশচন্দ্র লঘাষ, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, হদ্বত্িন্দ্রলাল রাে, ক্ষীত্রাদপ্রসাদ হবদোহবত্নাদ, হবিন 

ভটাচাযথ, যুলসী লাহিড়ী, মন্মর্ রাে, উৎপল দি। 
একক ৪ : কর্াসাহিযে – ভবানীচরণ বত্ন্দোপাধ্োে, পোরীচাাঁদ হমত্র, কালীপ্রসন্ন হসাংি, বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োে, 

রত্মশচন্দ্র দি, স্বণথকুমারী লদবী, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, প্রভাযকুমার মুত্খ্াপাধ্োে, শরৎচন্দ্র  চত্টাপাধ্োে, 

নত্রত্লাকেনার্ মুত্খ্াপাধ্োে, িগদীশ গুপ্ত, পরশুরাম, লপ্রত্মন্দ্র হমত্র, হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োে, 

যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োে, মাহনক বত্ন্দোপাধ্োে, সযীনার্ ভাদুড়ী, সুত্বাধ্ লঘাষ, আশাপূণথা লদবী।                                        

ACSHP-204-AECC-2 আবহশেক বাাংলা 

একক ১ : ননত্বদে –রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর (৩০, ৬৪, ৬৫, ৭০, ৭২, ৯২ সাংখ্েক কহবযা) 

একক ২ : হনবথাহচয গল্প : লপাস্টমাস্টার, মত্িশ, লদবী, কালাপািাড়, কুম্ভীর হবভ্রাট, িারাত্নর নাযিামাই। 
একক ৩ : হনবথাহচয প্রবন্ধ : হশক্ষার হমলন -রবীন্দ্রনার্, বাঙ্গালা ভাষা -হবত্বকানন্দ, স্ত্রী িাহযর অবনহয   - 

লবগম লরাত্কো, কহবযার কর্া – িীবনানন্দ দাশ। 
একক ৪ : পহরভাষা – কহলকাযা হবশ্বহবদোলে প্রকাহশয ভাষাপাঠ সঞ্চেন-এ হনধ্থাহরয ২৫০হট পহরভাষা।  
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লসত্মস্টার – ৩ 
AHBNG-301C-5 ভাষাহবজ্ঞান  
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. 

একক ১ : প্রাচীন ভারযীে আযথভাষা লর্ত্ক নবে ভারযীে আযথভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ 

একক ২ : বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ 

একক ৩ : ধ্বহনযত্ত্ব 

একক ৪ : রূপযত্ত্ব 

AHBNG-302C-6 িীবনীসাহিযে, পত্রসাহিযে, ভ্রমণ সাহিযে  

একক ১ : আমার িীবন – রাসসুন্দরী লদবী 

একক ২ : িীবনসৃ্মহয - রবীন্দ্রনার্ 

একক ৩ : হবত্বকানত্ন্দর পত্রাবলী – স্বামী হবত্বকানন্দ (১ম খ্ণ্ড - ৩, ৪ ১১, ১৭, ১৫ ও ১৯ নাং পত্র) 

একক ৪ : লদত্শ-হবত্দত্শ – নসেদ মুিযবা আলী 

AHBNG-303C-7 উহনশ শযত্কর কাবে ও নাটক  
Objectives: 

As a continuation of the preceding course, this course aims at introducing the students to selected poetic and 

dramatic 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. 

একক ১ : বীরাঙ্গনা কাবে – মধু্সূদন দি (দুষ্মত্ন্তর প্রহয শকুন্তলা, লসাত্মর প্রহয যারা, দ্বারকানাত্র্র প্রহয 

রুহিণী, দশরত্র্র প্রহয লককেী, লক্ষ্মত্ণর প্রহয শূপথণখ্া, নীলধ্বত্ির প্রহয িনা) 

একক ২ : এষা – অক্ষেকুমার বড়াল 

একক ৩ : নীলদপথণ – দীনবনু্ধ হমত্র 

একক ৪ : প্রফুল্ল – হগহরশচন্দ্র লঘাষ 
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AHBNG-304-GE-3 ভাষাহবজ্ঞান 
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 

একক ১ : প্রাচীন ভারযীে আযথভাষা লর্ত্ক নবে ভারযীে আযথভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ 

একক ২ : বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ 

একক ৩ : ধ্বহনযত্ত্ব 

একক ৪ : রূপযত্ত্ব 

AHBNG-305SEC-1          বেবিাহরক বাাংলা সাহিযে, গত্বষণার পদ্ধহয হবজ্ঞান ও অনুবাদচচথা  
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 
একক ১ : বানান সাংস্কার (পঃ বঃ বাাংলা আকাত্দহমর বানান হবহধ্) 
একক ২ : যহযহচহ্ন, পাদটীকা, যর্েসূত্র প্রণেন হবহধ্, গ্রন্থপহঞ্জ ও হনঘথি প্রণেন হবহধ্ 
একক ৩ : গত্বষণার রীহয ও হনমথাণ পদ্ধহয, গত্বষণার আদশথ হবনোসক্রম 
একক ৪ : অনুবাদ চচথা : অনুবাত্দর নশলী, অনুবাদ চচথার সমসো 

লসত্মস্টার – ৪ 

AHBNG-401C-8 বাাংলার ললাকসাংসৃ্কহয ও ললাকসাহিযে 

একক ১ : ললাকসাংসৃ্কহযর সাংজ্ঞা, প্রকৃহয ও নবহশষ্ট্ে, মোহিক, টোবু, লটাত্টম, অোহনহমিম , অোহনহমহটিম ও 

ট্রান্সফত্মথশত্নর সত্ঙ্গ সম্পকথ 

একক ২ : ছড়া, ধ্াাঁধ্া, প্রবাদ-প্রবচন, গীহয (ঝুমুর, টুসু, ভাদু, ভাহটোহল)  

একক ৩ : নমমনহসাংি, গীহযকা : মহুো, চন্দ্রাবযী 
একক ৪ : ললাককর্া : (ক) ঠাকুমার ঝুহল - দহক্ষণারঞ্জন হমত্র মিুমদার (কলাবযী রািকনো, সায ভাই চম্পা, 

নীলকমল আর লালকমল, র্াহলমকুমার) 
  (খ্) টুনটুহনর বই – উত্পন্দ্রহকত্শার রােত্চৌধু্রী (আত্খ্র ফল, কুাঁত্িা বুহড়র কর্া, টুনটুহন আর 

নাহপত্যর কর্া, পান্তাবুহড়) 
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AHBNG-402C-9 বাাংলা সাহিত্যে কল্পহবজ্ঞান, লগাত্েন্দা কাহিহন, অহযপ্রাকৃয আখ্োন ও হশশুসাহিযে 

একক ১ : শঙু্ক সমগ্র – সযেহিৎ রাে : লবোমযাত্রীর র্ােহর, প্রত্ফসর শঙু্ক ও মোকাও, প্রত্ফসর শঙু্ক ও লগালক-

রিসে, প্রত্ফসর শঙু্ক ও লরাবু, হিপত্নাত্িন, আকাত্শর দূয। 

একক ২ : শিারুর কাাঁটা – শরহদনু্দ বত্ন্দোপাধ্োে। 
একক ৩ : ভূযুত্ড় ঘহড় – শীত্ষথনু্দ মুত্খ্াপাধ্োে  

একক ৪ : পহদহপহসর বমথীবাক্স – লীলা মিুমদার 

AHBNG-403C-10 হবশ শযত্কর কাবে ও নাটক 

Objectives: 
As a continuation of the preceding course, this course aims at introducing the students to selected Dramas 

from 20th century along with an understanding of the emergence of new genres and new aesthetics in the context 

of larger socio-political changes of 20th Century Bengal. 

Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand the emergence of new genres and new aesthetics in 20th century 

Bengal along with an understanding of the contribution of respective authors. 

একক ১ : বনলযা লসন – িীবনানন্দ দাশ (বনলযা লসন, িাওোর রায, ঘাস, বুত্না িাাঁস, শঙ্খমালা, লযামাত্ক) 

একক ২ : ফুল ফুটুক – সুভাষ মুত্খ্াপাধ্োে (আহম আসহছ, সাত্লমাত্নর মা, পারাপার, আমরা যাব, ফুল ফুটুক 

না ফুটুক, আত্রা একটা হদন) 

একক ৩ : লছাঁড়া যার – যুলসী লাহিড়ী 

একক ৪ : সািাত্না বাগান – মত্নাি হমত্র 

AHBNG-404-GE-4 রবীন্দ্রসাহিযে 
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. 

একক ১ : সঞ্চহেযা – রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর [লমঘদূয (মানসী), লসানার যরী (ত্সানার যরী), িীবন লদবযা (হচত্রা), 
আগমন (ত্খ্ো),বলাকা (বলাকা), িাহরত্ে যাওো (পলাযকা), সবলা (মহুো), লছত্লটা (পুনশ্চ),  
যাবার সমে িল হবিত্ঙ্গর (প্রাহন্তক), ঐকেযান (িন্মহদত্ন), প্রর্ম হদত্নর সূযথ (ত্শষ ললখ্া) ] 

একক ২ : গল্পগুচ্ছ – রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর (লদনাপাওনা, শাহি,  ছুহট, গুপ্তধ্ন, অহযহর্, স্ত্রীর পত্র, অপহরহচযা, 
বদনাম) 

একক ৩ : চার অধ্োে– রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর 
একক ৪ : র্াকঘর – রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

AHBNG-405-SEC-2 বাাংলা রচনাশহির ননপুণে  
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একক ১ : প্রহযত্বদন রচনা 

একক ২ : পত্ররচনা : বেহিগয ও বেবিাহরক পত্র 
একক ৩ : প্রুফ সাংত্শাধ্ন 
একক ৪ : কাল্পহনক সাক্ষাৎকার রচনা 

লসত্মস্টার – ৫ 
AHBNG-501C-11 সাহিযে যত্ত্ব  
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. 

একক ১ : কাবে হিজ্ঞাসা – অযুলচন্দ্র গুপ্ত 

একক ২ : সাহিযে – রবীন্দ্রনার্ (সাহিত্যের যাৎপযথ, সাহিত্যের হবচারক, লসৌন্দযথত্বাধ্, হবশ্বসাহিযে, বঙ্গভাষা 

ও সাহিযে, সাহিত্যের উত্েশে) 

একক ৩ : নশলীযত্ত্ব ও নশলীহবজ্ঞান – হনবথাচন, হবচুেহযকরণ, প্রমুখ্ন, কহবযার হমল ও অহমল,  

হবপহরহচহযকরণ, সমান্তরালযা 

একক ৪ : পাশ্চাযে সাহিযেযত্ত্ব : ক্ল্োহসহসিম, লরামোহিহসিম, হরোহলিম, নোচারাহলিম (যর্াহিযবাদ), 

হসম্বহলিম, সমািবািববাদ, সহবচার বািববাদ 

AHBNG-502C-12 উহনশ ও হবশ শযত্কর বাাংলা কর্াসাহিযে  
Objectives: 

As a continuation of the preceding course, this course aims at introducing the students to selected fictions and 

stories from 19th & 20th century along with an understanding of the emergence of new genres and new aesthetics 

in the context of larger socio-political changes of 19th & 20th Century Bengal. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to understand the emergence of new genres and new aesthetics in 19th & 20th 

century Bengal along with an understanding of the contribution of respective authors. 

একক ১ : কৃষ্ণকাত্ন্তর উইল -  বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োে  

একক ২ : নত্রত্লাকেনাত্র্র গল্প (বাঙ্গাল হনহধ্রাম, র্মরু চহরত্যর প্রর্ম গল্প, হদ্বযীে ও যৃযীে গল্প, মুিামালা, 

আদুরী ও আরসী) 

একক ৩ : িাাঁসুহলবাাঁত্কর উপকর্া – যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োে 

একক ৪ : অরত্ণের অহধ্কার – মিাত্শ্বযা লদবী 

 

AHBNG-503-DSE-I মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 
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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: 

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. 

একক ১ : পাাঁচশয বছত্রর পদাবলী – হবমানহবিারী মিুমদার সম্পাহদয 

একক ২ : নচযনেভাগবয – বৃন্দাবন দাস  (আহদ খ্ণ্ড) সুকুমার লসন সম্পাহদয 

একক ৩ : চণ্ডীমঙ্গল – কহবকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবযথী (বহণকখ্ণ্ড) সুকুমার লসন সম্পাহদয 

একক ৪ : মনসামঙ্গল – লকযকাদাস লক্ষমানন্দ (অক্ষেকুমার কোল ও হচত্রা লদব সম্পাহদয) 

 

AHBNG-503-DSE-I কর্াসাহিযে (উপনোস) 
Objectives: 

20th Century &21st 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. 

একক ১ : উপনোত্সর যত্ত্ব : উপনোত্সর হভহি, উপনোত্স িীবন ও হশল্প, উপনোত্স প্লট, উপনোত্স চহরত্রােণ, 

দৃহষ্ট্ত্কাণ, কর্ননশলী, একস্বহরকযা এবাং বহুস্বহরকযা, লক্রাত্নাত্টাপ, ভাষারীহয 

একক ২ : শ্রীকান্ত (প্রর্ম পবথ) – শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োে 

একক ৩ : পদ্মানদীর মাহঝ – মাহনক বত্ন্দোপাধ্োে 

একক ৪ : টানাত্পাত্ড়ন – সমত্রশ বসু 
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AHBNG-503-DSE-I                     নাটেসাহিযে 
Objectives: 

From the beginning to 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. 

একক ১ : নাটেযত্ত্ব (বৃি, চহরত্র, ট্রাত্িহর্, কত্মহর্, প্রিসন, লমত্লাড্রামা, লকারাস, হত্রহবধ্ ঐকে) 

একক ২ : বাাংলা রঙ্গমত্ঞ্চর ইহযিাস (ত্বঙ্গলী হর্ত্েটার, শত্খ্র নাটেশালা, নোশানাল হর্ত্েটার, নাটে হনেন্ত্রণ 

আইন, স্টার হর্ত্েটার) 

একক ৩ : কৃষ্ণকুমারী – মধু্সূদন দি 

একক ৪ : হবল্বমঙ্গল – হগহরশচন্দ্র লঘাষ 

AHBNG-504-DSE-II রবীন্দ্রসাহিযে 
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. 

একক ১ : নবিাযক (নবিাযক, উদ ত্বাধ্ন, প্রােহশ্চি, বুদ্ধভহি, ভূহমকম্প, রাত্যর গাহড়, এপাত্র ওপাত্র, 

িন্মহদন, লরামাহিক) 

একক ২ : অচলােযন 

একক ৩ : হযনসঙ্গী (রহববার, লোবত্রটহর, লশষকর্া)   

একক ৪ : হছন্নপত্রাবলী (পত্রসাংখ্ো ৯, ১০, ১১, ৪৬, ১২০, ১৪১) 

AHBNG-504-DSE-II আধু্হনক কহবযা 
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 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. 

একক ১ : সুধ্ীন্দ্রনার্ দি (কুকু্কট, যযাহয, কনস্মত্দবাে, িাহযস্মর, উটপাহখ্, লসািাংবাদ) 

একক ২ : হবষু্ণ লদ (উবথশী, ওত্ফহলো, লঘাড়সওোর, লক্রহসর্া, িল দাও, হভলাত্নল) 
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একক ৩ : অহমে চক্রবযথী (বৃহষ্ট্-একমুত্ঠা, বত্ড়াবাবুর কাত্ছ হনত্বদন, সাংগহয, লকার্াে চত্লছ পৃহর্বী, লচযন 

সোকরা, পযথবহসয)    

একক ৪ : অরুণ হমত্র (কসাত্কর র্াক, ১৯৪২, প্রবাসী, ফসত্লর সুত্র, িনমদুহখ্নীর ঘর, কযকাল ধ্ত্র, 

এইটুকু আত্লার বৃি) 

AHBNG-504-DSE-II ললাকসাংসৃ্কহয ও ললাকসাহিযে 

একক ১ : আত্লাচনার রীহযপদ্ধহয (যুলনামূলক, ঐহযিাহসক-ত্ভৌত্গাহলক পদ্ধহয, মাকথসীে পদ্ধহয, মনিাহত্ত্বক 

পদ্ধহয), লক্ষত্রসমীক্ষা 

একক ২ : বাাংলা ললাকসাংসৃ্কহয ও ললাকসাহিযে চচথার ইহযিাস (উইহলোম লকহর, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, 

অবনীন্দ্রনার্ ঠাকুর, দহক্ষণারঞ্জন হমত্র মিুমদার, দীত্নশচন্দ্র লসন ও আশুত্যাষ ভটাচাযথর অবদান)  

একক ৩ : অঙ্কন হশল্প (আল্পনা, পটহচত্র), মৃহিকাহশল্প (হববরদা, লসানামুখ্ী ও কৃষ্ণনগর), ললাকনাটে (আলকাপ, 

মাছাহন), ললাকক্রীড়া (লুত্কাচুহর, িা-রু্-রু্, এক্কা-ত্দাক্কা), কাঠহশল্প (পুযুল, হবহবধ্ নযিসপত্র) 

একক ৪ : ললাকনৃযে (রােত্বাঁত্শ, লছৌ, কালীকাচ), িাননাম, বেহিনাম, হবশ্বাস-সাংস্কার, পূিা-পাবথণ ও লমলা,  

উৎসব, িন্ম-হববাি ও মৃযুে-লকহন্দ্রক অনুষ্ঠান, ললাকহচহকৎসা, কৃহষ সরঞ্জাম, হশকার সরঞ্জাম, 

যানবািন, পহরধ্ান ও প্রসাধ্ন, খ্াদে-পানীে, আশীবথাদ ও অহভশাপ  

AHBNG-504-DSE-II বাাংলাত্দত্শর সাহিযে 

একক ১ : সূযথ, যুহম সার্ী - আিমদ ছফা 

একক ২ : িািার বছর ধ্ত্র - িহির রােিান 

একক ৩ : আল মািমুদ (ত্নালক, লসানাহল কাহবন-১, লসানাহল কাহবন-২, লসানাহল কাহবন-৩, লসানাহল কাহবন-

৪ 

একক ৪ : বাাংলাত্দত্শর গল্প (ইাঁদুর - লসাত্মন চন্দ, পরািে - নসেদ ওোহলউল্লাি, লিাাঁক - আবু ইসিাক, 

আত্মিা ও একহট করবী গাছ - িাসান আহিিুল িক, লখ্াাঁোহর - আখ্যারুজ্জামান ইহলোস, পরিন্ম 

- লসহলনা লিাত্সন) 
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লসত্মস্টার – ৬ 
AHBNG-601C-13 উহনশ ও হবশ শযত্কর বাাংলা প্রবন্ধ সাহিযে  

একক ১ : হনবথাহচয উহনশ শযক  

  (পল্লীগ্রামি প্রিাত্দর দুরবিা বণথন-অক্ষেকুমার দি, সামাহিক প্রকৃহয- ঐহযিাহসক হবজ্ঞাত্নর 

অপপ্রত্োগ (সামাহিক প্রবন্ধ)- ভূত্দব মুত্খ্াপাধ্োে, শকুন্তলা, হমরন্দা ও লদসহদত্মানা - বহঙ্কমচন্দ্র,  

একাল আর লসকাল - রািনারােণ বসু)  

একক ২ : লযাত্গশচন্দ্র রাে হবদোহনহধ্ - আত্মচহরয (প্রর্ম শাখ্া- নশশব ও হবদোরম্ভ, লদশহট লকার্াে?, 

হদনযাত্রা, দুত্গথাৎসব)  

একক ৩ : প্রমর্ লচৌধু্রীর হনবথাহচয প্রবন্ধ - বইপড়া, সবুিপত্র, আমাত্দর ভাষা সাংকট, রােত্যর কর্া 

একক ৪ : কু্ষহদরাম দাত্সর হনবথাহচয প্রবন্ধ – (মিাপ্রভুর বাউল বেহিত্ব ও নামপ্রীহয সাংগহয, শির কলকাযাে 

আরবী-ফাহসথ-উর দু-সাংসৃ্কয, বহঙ্কম-রবীন্দ্র সম্পকথ, রবীন্দ্রনার্ ও সাংসৃ্কয সাহিযে)  

AHBNG-602C-14 সাম্প্রহযক বাাংলা সাহিযে 

একক ১ : আগুনপাহখ্ – িাসান আহিিুল িক  

একক ২ : হনবথাহচয লছাটগল্প (হচাংহড় - সাধ্ন চত্টাপাধ্োে, গাাঁওবুত্ড়া - অমর হমত্র, রাবণ - ভগীরর্ হমশ্র, লনানা 

- ঝত্ড়শ্বর চত্টাপাধ্োে, ভাযুো মঙ্গল - নহলনী লবরা, চমকাইযলা চত্লা - রামকুমার মুত্খ্াপাধ্োে) 

একক ৩ : এবাং ইন্দ্রহিৎ - বাদল সরকার 

একক ৪ : িে লগাস্বামী (মালযীবালা বাহলকা হবদোলে, লমঘবাহলকার িনে রূপকর্া, দশচক্র, অত্স্ত্রর হবরুত্দ্ধ 

গান, মা হনষাদ, সৎকার গার্া, হৃহদ লভত্স যাে অলকানন্দা িত্ল) 

AHBNG-603-DSE-3 মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 
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: 

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. 

একক ১ : মিাভারয – কাশীরাম দাস  (আহদপবথ)  

একক ২ : ধ্মথমঙ্গল – রূপরাম চক্রবযথী (প্রর্ম চারহট পালা)  

একক ৩ : অন্নদামঙ্গল – ভারযচন্দ্র 

একক ৪ : লগাখ্থহবিে – পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাহদয (হবশ্বভারযী)  

AHBNG-603-DSE-3 কর্াসাহিযে (ত্ছাটগল্প)  



17 
 

Objectives: 

20th Century &21st 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. 

একক ১ : লছাটগত্ল্পর যত্ত্ব (ত্ছাটগত্ল্পর সাংজ্ঞা, নবহশষ্ট্ে, লছাটগত্ল্পর সূচনা ও সমাহপ্ত, কাহিহনর একমুহখ্নযা, 

প্রযীহযর সমগ্রযা, আখ্োন কর্ক, লছাটগত্ল্প সমত্ের পদহচহ্ন) 

একক ২ : যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োত্ের হনবথাহচয গল্প (িলসাঘর, যাহরণী মাহঝ, খ্ািাহঞ্চবাবু, আখ্ড়াইত্ের হদহঘ,  

নারী ও নাহগনী, কালাপািাড়) 

একক ৩ : মাহনক বত্ন্দোপাধ্োত্ের হনবথাহচয গল্প (কুষ্ঠত্রাগীর লবৌ, হশল্পী, যাত্ক ঘুষ হদত্য িে, িারাত্নর 

নাযিামাই, লছাটবকুলপুত্রর যাত্রী,  নদীর হবত্দ্রাি)  

একক ৪ : সযীনার্ ভাদুহড়র হনবথাহচয গল্প (গণনােক, চকাচকী, লফরবার পত্র্, পদাঙ্ক, লিাড়-কলম, হদগভ্রান্ত) 

 

AHBNG-603-DSE-3 নাটেসাহিযে 
Objectives: 

From the beginning to 20th Century Bengal went through various socio-political movements and changes. The 

field of cultural and literary production also witnessed path breakin 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. 

একক ১ : লমবার পযন – হদ্বত্িন্দ্রলাল রাে 

একক ২ : নবান্ন – হবিে ভটাচাযথ 

একক ৩ : সওদাগত্রর লনৌকা – অহিত্যশ বত্ন্দোপাধ্োে 

একক ৪ : রািপুরী -মন্মর্ রাে (একাহঙ্ককা) 
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AHBNG-604-DSE-4 রবীন্দ্রসাহিযে  
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. 

 

একক ১ : চযুরঙ্গ 

একক ২ : হলহপকা (পাত্ে চলার পর্, সন্ধো ও প্রভায, একহট হদন, রািপুিুর, কযথার ভূয, পট, নযুন পুযুল, 

রর্যাত্রা, আগমনী, স্বগথ-মযথে) 

একক ৩ : পঞ্চভূয (পহরচে, লসৌন্দত্যথর সম্বন্ধ, নরনারী, পল্লীগ্রাত্ম, মন, অখ্ণ্ডযা, গদে ও পদে, কাত্বের 

যাৎপযথ) 

একক ৪ : রাহশোর হচহঠ 

 

AHBNG-604-DSE-4 আধু্হনক কহবযা 

একক ১ : শঙ্খ লঘাত্ষর হনবথাহচয কহবযা (লদশিীন, অন্ধহবলাপ লিাঁযাত্লর লাহঠ, হবত্ফারণ, আে আত্রা  লবাঁত্ধ্ 

লবাঁত্ধ্ র্াহক, লদশ আমাত্দর আিও লকাত্না) 

একক ২ : অত্লাকরঞ্জন দাশগুত্প্তর হনবথাহচয কহবযা  (বুধু্োর পাহখ্, এক িানালা রাহত্র আমার, মুহি, এখ্ন 

শাহন্ত ও যুদ্ধ, আেুকর, অনত্ন্তর িনবৃত্ন্ত) 

একক ৩ : শহি চত্টাপাধ্োত্ের হনবথাহচয কহবযা (িরাসন্ধ, অনন্তকুাঁোর িত্ল চাাঁদ পত্ড় আত্ছ, আনন্দ নভরবী, 

পাহখ্ আমার একলা পাহখ্, দাাঁড়াও, লিমত্ন্তর অরত্ণে আহম লপাস্টমোন) 

একক ৪ : কহবযা হসাংির হনবথাহচয কহবযা (ঈশ্বরত্ক ইভ, পৃহর্বী লদত্খ্ না, লকাত্না এক কূপমণু্ডত্কর প্রহয, 

শমীবৃত্ক্ষ রমণী লি একা, ইচ্ছামেীর ইচ্ছা িত্ল, িহরণা নবরী) 
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AHBNG-604-DSE-4 বাাঁকুড়ার সাংসৃ্কহয 

একক ১ : বাাঁকুড়ার নাত্মর যাৎপযথ, বাাঁকুড়ার সাংসৃ্কহয সম্পত্কথ সাধ্ারণ ধ্ারণা 

একক ২ : বাাঁকুড়ার মহন্দর, িাপযেনশলী 

একক ৩ : বাাঁকুড়ার সাাংসৃ্কহযক বেহিত্ব (হনম্নহলহখ্য বেহিত্ত্বর িীবন ও সৃহষ্ট্) : যাহমনী রাে, যদু ভট, রামানন্দ 

চত্টাপাধ্োে, রামহকঙ্কর লবইি, বসন্তরঞ্জন রাে হবদ্ববল্লভ, মাহনকলাল হসাংি, কু্ষহদরাম দাস 

একক ৪ : বাাঁকুড়ার লমলা, পূিাপাবথণ 

 

AHBNG-604-DSE-4 বাাংলাত্দত্শর সাহিযে 

একক ১ : সূযথ দীঘল বাহড় - আবু ইসিাক 

একক ২ : হচত্লত্কাঠার লসপাই - আখ্যারুজ্জামান ইহলোস 

একক ৩ : শিীদ কাদরীর কহবযা - উিরাহধ্কার, অলীক, হনরুত্েশ যাত্রা, হনসত্গথর নুন, আত্লাহকয 

গহণকাবৃন্দ, হনবথাণ 

একক ৪ : গণনােক - নসেদ শামসুল িক 


