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DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE UNIVERSITY
UNIVERSITY DEPARTMENT OF B.A. (PROGRAMME) IN BENGALI

SEMESTER - I
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 1 / CCU - 101T

Title of the Paper : Bangla Sahityer Oitijhya

বাংলা সাহিত্যের ঐহ্িযে
১।  ভূহিকা ঃ  আর্থ-সািাহিক ও রািনৈহ্ক পটভূহিকায় বাংলার িাহ্, ভাষা, সাহি্যে ও সংস্কৃ হ্র 

সংহষিপ্ত পহরচয়।

২।  চর্থাপদ ঃ 

 দদশ-কাল-সিাি-ভাষা-সাহি্যে-সংস্কৃ হ্র হচত্র।

 পাঠযেপদ —

 ক)  কা আ ্রুবর পঞ্চ-হব ডাল
     চঞ্চল চীএ পইতঠা কাল - (লুইপাদ)
 
 খ) আপৈা িাংতসঁ িহরণা ববরী
  খৈি ৈ ছাড়অ ভুকু অতিহর - (ভুসুকুপাদ)

 গ)  ৈগর বাহরহি্থতরঁ দডাহবি দ্াতিাহর কুহরআ
     দছাই দছাই রাই দসা ব্াহ্মণ ৈাহড়আ - (কাহ্নপাদ)

 ঘ)  টাল্ দিার ঘর ৈাহি পড়তবষী
     িাঁড়ী্ ভা্ ৈাঁহি হৈহ্ আতবশী - (দেনেণপাদ)

৩। ্ুহক্থ আক্রিণ ও ্ার প্রহ্হক্রয়া ঃ

 সিাি ও সাহিত্যে

৪।  বড়ু চন্ীদাস ও শ্রীককৃ ষ্ণকী্্থৈ ঃ

 িন্মখন্, বংশীখন্, রাধাহবরি

৫।  কালীপ্রসন্ন হসংি ঃ

 হুত্াি পযোঁচার ৈকশা

৬। ববষ্ণবপদাবলী ঃ

 (ক)  হবদযোপহ্

 (খ)  চন্ীদাস

  (গ)  জ্াৈদাস

 (ঘ)  দগাহবন্দদাস
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Suggested Readings :

১.  ‘বাঙ্ালীর ইহ্িাস’ (আহদপব্থ), ৈীিাররঞ্জৈ রায়, দদ’ি পাবহলহশং।
২. ‘বাঙ্ালার ইহ্িাস’, রাখালদাস বতন্দযোপাধযোয়, দদ’ি পাবহলহশং।
৩. ‘বকৃিৎবঙ্’ (২ খণ্ড), দীতৈশচন্দ্র দসৈ, দদ’ি পাবহলহশং।
৪. ‘বাংলা ও বাঙাহল’, অ্ুল সুর, সাহি্যেতলাক।
৫. ‘বাঙাহলর ৈকৃ্াহ্বিক পহরচয়’, ঐ, হিজ্াসা।
৬. ‘িািার বছতরর পুরাণ বাঙ্ালা ভাষায় দবৌদ্ধগাৈ ও দদািা’, িরপ্রসাদ শাস্তী, বঙ্ীয় সাহি্যে পহরষদ।
৭. ‘চর্থাগীহ্ পহরক্রিা’, হৈি্থল দাশ, দদ’ি পাবহলহশং।
৮. ‘চর্থাগীহ্র ভূহিকা’, িাহ্নবীকুিার চক্রব্্থী।
৯. ‘চর্থাগীহ্ পদাবলী’, সুকুিার দসৈ, আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
১০. ‘দবৌদ্ধধি্থ ও চর্থাগীহ্’, শহশভূষণ দাশগুপ্ত, ওহরতয়ন্াল বুক দকাম্াহৈ।
১১. ‘বড়ু চণ্ডীদাতসর শ্রীককৃ ষ্ণকী্্থৈ সিগ্র’, অহিত্রসূদৈ ভট্াচার্থ, দদ’ি পাবহলহশং।
১২. ‘দগৌড় কাহিৈী’, বশতলন্দ্রকুিার দঘাষ, হড এস লাইতব্হর।
১৩. ‘বতঙ্ সূফী প্রভাব’, িুিম্মদ এৈািূল িক, হবতবকাৈন্দ বুক দসন্ার।
১৪. ‘ভার্ীয় ভহতি সাধৈা, হবষু্ণপদ ভট্াচার্থ, দলখাপড়া।
১৫. ‘বঙ্ভাষা ও সাহি য্ে’ (২ খণ্ড), দীতৈশ চন্দ্র দসৈ, পহচিিবঙ্ রািযে পুস্তক পষ্থদ।
১৬. ‘বাঙ্ালা সাহিত্যের ইহ্িাস’ (৫ি খণ্ড), সুকুিার দসৈ, আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
১৭. ‘বাংলা সাহিত্যের ইহ্বকৃত্ত’ (৯ খণ্ড), অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয়।
১৮. ‘বাংলা সাহিত্যের ইহ্করা’ (৫ খণ্ড), ভূতদব দচৌধুরী, দদ’ি।
১৯. ‘প্রাগাধুহৈক বাংলা সাহি্যেচচ্থা’, স্যেব্ী হগহর, দদ’ি।
২০. ‘িধযেরুতগর বাংলা সাহিত্যের ্রযে ও কালক্রি’, সুখিয় িুতখাপাধযোয়, দদ’ি।
২১. ‘সটীক হুত্াি দপঁচার ৈকশা’, অরুণ ৈাগ (সম্াঃ), আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
২২. ‘রাি্ৈু লাহিড়ী ও ্ৎকালীৈ বঙ্সিাি’, হশবৈার শাস্তী, হৈউ এি।
২৩. ‘ই্ালীর দরতৈসাঁতসর আতলাতক বাংলার দরতৈসাঁস’, শহতি সাধৈ িুতখাপাধযোয়, প্রতগ্রহসভ পাবহলশাস্থ।
২৪. ‘ঊহৈশ শ্ক’, অতলাক রায়, প্রিা।
২৫. ‘বাংলার দরতৈসাঁস’, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীহশল্প।
২৬. ‘ববষ্ণব পদাবলী’ (চয়ৈ), খতগন্দ্রৈার হিত্র, সুকুিার দসৈ (সম্াঃ), কহলকা্া হবশ্বহবদযোলয়।
২৭. ‘ববষ্ণব রস প্রকাশ’, ষুিহদরাি দাশ, দদ’ি।
২৮. ‘িধযেরুতগর কহব ও কাবযে’, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, দদ’ি।
২৯. ‘ববষ্ণব পদাবলী’, সৈা্ৈ দগাস্ািী, বািা/প্রভাহবকাশ।
৩০. ‘ববষ্ণব পদাবলী’, স্যে হগহর (সম্াঃ), রত্াবলী।
৩১. ‘বাংলা সাহিত্যে ককৃ ষ্ণকরার ক্রিহবকাশ’, স্যেব্ী হগহর, দদ’ি।
৩২. ‘শ্রীরাধার ক্রিহবকাশ ঃ দশ্থতৈ ও সাহিত্যে’, শহশভূষণ দাশগুপ্ত, সপ্তহষ্থ। 
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SEMESTER - I
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 2 /CCU - 102T

Title of the Paper : Bangla Sahityer Itihas

বাংলা সাহিত্যের ইহ্িাস

ক.  পকৃহরবীর প্রধাৈ প্রধাৈ বংতশর সাধারণ পহরচয়, ইতন্দা-ইউতরাপীয় ভাষাবংতশর সাধারণ পহরচয়, 
বাংলা ভাষার উদ্ভতবর ইহ্িাস, বাংলা ভাষার হবহভন্ন স্ততরর ববহশষ্যে,

খ.  বাংলা উপভাষা, বাংলা সাধু ও চহল্ ভাষা, বাংলা বাতকযের গঠৈ (প্ররাগ্), বাংলা শব্দভাণ্ডার,
গ.  ধ্বহৈ পহরব্্থতৈর কারণ ও সূত্রসিূি, শব্দার্থ পহরব্্থতৈর কারণ ও সূত্রসিূি 

Suggested Readings :

১. সাধারণ ভাষাহবজ্াৈ ও বাংলা ভাষা — রাতিশ্বর শ
২. ভাষাহবদযো পহরচয় — পতরশচন্দ্র ভট্াচার্থ
৩. বাংলাভাষার বযোকরণ ও ্ার ক্রিহবকাশ — হৈি্থল দাশ
৪. বাংলা ভাষা পহরক্রিা — পতরশচন্দ্র িিুিদার
৫. ভাষা্্বি ও বাংলা ভাষা — বাণী রঞ্জৈ দদ
৬. ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ — ছন্দা দঘাষাল
৭. ভাষা্্বি — অ্ীন্দ্র িিুিদার
৮. Origin and Development of the Bengali Language - Suniti Kr. Chatterjee 
৯.  বাংলা ভাষা্ত্বির ভূহিকা — সুৈীহ্কুিার চতট্াপাধযোয়
১০. বাংলা ভাষা — পাব্থ্ীচরণ ভট্াচার্থ
১১. বাংলা ভাষার ইহ্বকৃত্ত — ড. িুিম্মদ শিীদুল্াি
১২. ভাষার ইহ্বকৃত্ত — শ্রী সুকুিার দসৈ
১৩. প্রসঙ্ ঃ বাংলা ভাষা — সুতখৈ হবশ্বাস

Suggested Readings :

১. ‘বাংলা িঙ্লকাতবযের ইহ্িাস’ — আশুত্াষ ভট্াচার্থ, সপ্তহষ্থ।
২. ‘হবিয়গুতপ্তর িৈসািঙ্ল’, অহচন্যে হবশ্বাস (সম্াঃ), অঞ্জহল পাবহলশাস্থ।
৩. ‘হবপ্রদাস হপহপলাইতয়র িৈসািঙ্ল’, অহচন্যে হবশ্বাস (সম্াঃ), রত্াবলী।
৪. ‘দক্কাদাস দষিিাৈতন্দর িৈসািঙ্ল’, সৈৎ ৈস্র (সম্াঃ)।
৫. ‘কহবকঙ্কৈ িুকুন্দ হবরহচ্ চণ্ডীিঙ্ল’, সুকুিার দসৈ (সম্াঃ), সাহি্যে
৬. ‘কহবকঙ্কৈ চণ্ডী’, সৈৎ ৈস্র (সম্াঃ), রত্াবলী।
৭. ‘কহবকঙ্কৈ িুকুতন্দর চণ্ডীিঙ্ল ঃ বীষিা ও সিীষিা’, হবশ্বৈার রায় (সম্াঃ), এবং িুশাতয়রা।
৮. ‘শ্রীধি্থিঙ্ল’, পীরুষকাহন্ িিাপাত্র, কহলকা্া হবশ্বহবদযোলয়।
৯. ‘রাতিশ্বর রচৈাবলী’, পঞ্চাৈৈ চক্রবত্ত্থী (সম্াঃ), বঙ্ীয় সাহি্যে পহরষদ।
১০. ‘ভার্চন্দ্র গ্রন্াবলী’, ব্তিন্দ্রৈার বতন্দযোপাধযোয় ও সিৈীকান্ দাস (সম্াঃ), বঙ্ীয় সাহি্যে পহরষদ।
১১. ‘ভার্চতন্দ্রর অন্নদািঙ্ল’, িহয়্া দত্ত (সম্াঃ), রত্াবলী।
১২. ‘কহব ভার্চন্দ্র’, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, দদ’ি পাবহলশাস্থ।
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১৩. 'বকৃন্দাবৈ দাস হবরহচ্ বচ্ৈযে ভাগব্', সুকুিার দসৈ (সম্াঃ), সাহি্যে আকাতদহি।
১৪. 'বতঙ্ ববষ্ণবধি্থ', রিাকান্ রায়, আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
১৫. 'বচ্ৈযোবদাৈ', সুকুিার দসৈ, আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
১৬. 'বচ্ৈযেতদব ঃ িীবৈী, কালক্রি, পহরিল পাব.।
১৭. 'বচ্ৈযেতদব ঃ িীবৈী, কালক্রি; পহরিণ্ডল, হপ্রয়িণ্ডল, সুখিয় িুতখাপাধযোয়, হড. এস. লাইতব্রী।
১৮. 'দগৌড়ীয় ববষ্ণব সম্প্রদায় ঃ ভহতিরস ও অলঙ্কার শাস্ত', হবষু্ণপদ ভট্াচার্থ, আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
১৯. 'বচ্ৈযেচহর্ািকৃ্ম্' সুকুিার দসৈ (সম্াঃ), সাহি্যে আকাতদহি।
২০. 'শ্রীককৃ ষ্ণহবিয়', খতগন্দ্রৈার হিত্র (সম্াঃ), কহলকা্া হবশ্বহবদযোলয়।
২১. 'রািায়ণ ঃ ককৃ হত্তবাস হবরহচ্', িতরককৃ ষ্ণ িুতখাপাধযোয় (সম্াঃ), সাহি্যে সংসদ।
২২. 'িিাভার্ ঃ কাশীরাি দাস', দদবৈার বতন্দযোপাধযোয় (সম্াঃ), সাহি্যে সংসদ।
২৩. 'দলারচন্দ্রাৈী ও স্ী িয়ৈা', দদৌল্ কািী, দদবৈার বতন্দযোপাধযোয় (সম্াঃ), সাহি্যে সংসদ।
২৪. 'পদ্াব্ী (২ খণ্ড)', বসয়দ আলাওল, দদবৈার বতন্দযোপাধযোয়, সাহি্যে সংসদ।
২৫. 'রািসভার কহব ও কাবযে', দদবৈার বতন্দযোপাধযোয়, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
২৬. 'শাতি পদাবলী' (চয়ৈ), অিতরন্দ্র ৈার রায়, কহলকা্া হবশ্বহবদযোলয়।
২৭. 'ভারত্র শহতিসাধৈা ও শাতি সাহি্যে', শহশভূষণ দাশগুপ্ত, সাহি্যে সংসদ।
২৮. 'শাতিপদাবলী ও শহতিসাধৈা', িাহ্নবী কুিার বসু, হড. এস. লাইতব্রী।
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SEMESTER - I
Name of the Course : Generic Elective

Paper Code : GE - 1 /GEC - 101T
Title of the Paper : Bangla Bhasar Bivinna Sthar O Bangla Bhasa Charcha

বাংলা ভাষার হবহভন্ন স্তর ও বাংলা ভাষাচচ্থা

ক.  পকৃহরবীর প্রধাৈ প্রধাৈ বংতশর সাধারণ পহরচয়, ইতন্দা-ইউতরাপীয় ভাষাবংতশর সাধারণ পহরচয়, 
বাংলা ভাষার উদ্ভতবর ইহ্িাস, বাংলা ভাষার হবহভন্ন স্ততরর ববহশষ্যে,

খ.  বাংলা উপভাষা, বাংলা সাধু ও চহল্ ভাষা, বাংলা বাতকযের গঠৈ (প্ররাগ্), বাংলা শব্দভাণ্ডার,
গ.  ধ্বহৈ পহরব্্থতৈর কারণ ও সূত্রসিূি, শব্দার্থ পহরব্্থতৈর কারণ ও সূত্রসিূি 

Suggested Readings :

১. সাধারণ ভাষাহবজ্াৈ ও বাংলা ভাষা — রাতিশ্বর শ
২. ভাষাহবদযো পহরচয় — পতরশচন্দ্র ভট্াচার্থ
৩. বাংলাভাষার বযোকরণ ও ্ার ক্রিহবকাশ — হৈি্থল দাশ
৪. বাংলা ভাষা পহরক্রিা — পতরশচন্দ্র িিুিদার
৫. ভাষা্্বি ও বাংলা ভাষা — বাণী রঞ্জৈ দদ
৬. ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ — ছন্দা দঘাষাল
৭. বযোকরতণ ভয় দৈই — ড. অহৈব্থাণ সাহু
৮. ভাষা্্বি — অ্ীন্দ্র িিুিদার
৯. Origin and Development of the Bengali Language - Suniti Kr. Chatterjee 
১০.  বাংলা ভাষা্ত্বির ভূহিকা — সুৈীহ্কুিার চতট্াপাধযোয়
১১. বাংলা ভাষার ইহ্বকৃত্ত — িিম্মদ সইদউল্াি
১২. বাংলা ভাষা — পাব্থ্ীচরণ ভট্াচার্থ
১৩. ভাষার ইহ্বকৃত্ত — শ্রী সুকুিার দসৈ
১৪. প্রসঙ্ ঃ বাংলা ভাষা — সুতখৈ হবশ্বাস
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SEMESTER - II
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 3 /CCU - 201T

Title of the Paper : Sanskrit, Ingreji O Pratibesi Sahityer Itihas Ebong Chhan-
da-Alankar

সংস্কৃ ্, ইংতরহি ও প্রহ্তবশী সাহিত্যের  
ইহ্িাস এবং ছন্দ-অলংকার

১। সংস্কৃ ্ সাহিত্যের ইহ্িাস ঃ

 কাহলদাস — কহব ও ৈাটযেকার, ভবভূহ্, বাণভট্, িয়তদব 

২। ইংতরহি সাহিত্যের ইহ্িাস ঃ

 দশকস ্হপয়র — কহব ও ৈাটযেকার, হিলটৈ, ওয়াড্থসওয়ার্থ, দশহল, কীটস, এহলয়ট, স্ট, চাল্থস হডতকন্স, 
বাণ্থাড’শ।

৩।  প্রহ্তবশী সাহিত্যের ইহ্িাস ঃ হিন্দী

 (পঠৈ-পাঠৈ িতব বাংলায়)

 (ক) ভারত্নু্দ িহরশচন্দ্র

 (খ) দপ্রিচাদঁ

 (গ) িিাতদবী বি্থা

 (ঘ) ফণীশ্বরৈার দরণু

৪। ছন্দ ঃ

 ক) বাংলা ছতন্দর উদ্ভব ও ক্রিহবকাশ

 খ) বাংলা ছতন্দর রীহ্ ও রূপনবহচত্র

 গ) অষির, দল, কলা, িাত্রা, রহ্, পব্থ, পদ, পংহতি, চরণ — সংজ্া ও উদািরণ সি প্রহ্হটর  হবস্তাহর্ 
আতলাচৈা।                              

 ঘ) বাংলা ছতন্দর হত্রধারা ঃ উদািরণ । 

 ঙ) ছতন্দাহলহপ — 

 (পব্থ, পদ, পংহতি, লয়, রীহ্, িাত্রার উতল্খ বাঞ্ছৈীয়)। 

৫। অলঙ্কার ঃ 

 ক) শব্দালঙ্কার —

ক) শব্দালঙ্কার —

 অৈুপ্রাস, রিক, দলেষ, বতক্রাহতি — সংজ্া ও উদািরণ সি  
 প্রহ্হটর হবস্তাহর্ আতলাচৈা।
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 খ) অর্থালঙ্কার — 

 উপিা, রূপক, উৎতপ্রষিা, সতন্দি, সিাতসাহতি, অহ্শতয়াহতি,  
 বযেহ্তরক, হবতরাধাভাস, বযোিস্তুহ্ — সংজ্া ও উদািরণ সি  
 প্রহ্হটর হবস্তাহর্ আতলাচৈা।

Suggested Readings :

১.  ‘সংস্কৃ ্ সাহিত্যের ইহ্িাস’, ধীতরন্দ্রৈার বতন্দযোপাধযোয়, পঃ বঃ রািযে পুস্তক পষ্থদ।
২. ‘সংস্কৃ ্ সাহিত্যের ইহ্িাস’, রুহধহঠির দগাপ, সংস্কৃ ্ বুক হডতপা।
৩. ‘সংস্কৃ ্ সাহিত্যের ইহ্িাস’, দদবকুিার দাস, স্তদশ।
৪. ‘সংস্কৃ ্ সাহি্যে পহরক্রিা’, করুণাহসনু্ দাস, রত্াবলী।
৫. ‘সংস্কৃ ্ সাহিত্যের দশরত্’, সুতখনু্দ সুন্দর গতঙ্াপাধযোয়, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
৬. ‘ইংতরহি সাহিত্যের ইহ্িাস’, ধীতরন্দ্রৈার িুতখাপাধযোয়, সুতলখা লাইতব্রী।
৭. ‘ইংতরিী সাহিত্যের ইহ্িাস’, শ্রীকুিার বতন্দযোপাধযোয়, ওহরতয়ন্ বুক দকাম্াহৈ।
৮. ‘ইংতরহি সাহিত্যের উজ্জ্বল ৈষিত্র’, ককৃ ষ্ণতগাপাল রায়, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
৯. ‘ইংরাহি সাহিত্যের ইহ্িাস’, কুন্ল চতট্াপাধযোয়, রত্াবলী।
১০. ‘ইংরাহি সাহিত্যের ইহ্িাস’, শী্ল দঘাষ, আকাশ।
১১. ‘হিহন্দ সাহিত্যের ইহ্িাস’, রািবিাল দ্ওয়াহর, সাহি্যেতলাক।
১২. ‘হিহন্দ সাহিত্যের ইহ্িাস’, হবিতয়ন্দ্র স্া্ক, সাহি্যে আকাতদহি।
১৩. ‘আধুহৈক হিহন্দ সাহি্যে গহ্ ও প্রককৃ হ্’, হবপ্লব চক্রব্্থী, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
১৪. ‘ভার্ীয় সাহিত্যের ্ুলৈািূলক ইহ্িাস’, ঐ, ঐ।
১৫. ‘ছন্দ পহরচয়’, রািবিাল দ্ওয়াহর, দদ’ি।
১৬. ‘ৈূ্ৈ ছন্দ পহরক্রিা’, প্রতবাধচন্দ্র দসৈ, আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
 ‘ছতন্দাগুরু রবীন্দ্রৈার’ ঐ, ঐ।
১৭. ‘বাংলা ছন্দহশল্প ঃ প্রসঙ্-অৈুষঙ্’, অপূব্থ দঘাষ, পুস্তক হবপহণ।
১৮. ‘অলঙ্কার চহন্দ্রকা’, শযোিাপদ চক্রব্্থী।-
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SEMESTER - II
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 4 /CCU - 202T

Title of the Paper : Gadya O Prabandha, Samayik Patra Ebong Atmajibani

গদযে ও প্রবন্, সািহয়ক পত্র এবং আত্মিীবৈী 
১। গদযে ও প্রবন্ ঃ 

 ক) উহৈশ-হবশ শ্তকর আর্থ-সািাহিক পটভূহি।

 খ) বাংলা গদযেভাষা ও সাহিত্যের হবকাতশ শ্রীরািপুর হিশৈ ও দফাট্থ উইহলয়াি কতলতির ভূহিকা।

 গ) রািা রািতিািৈ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র হবদযোসাগর, বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোয়, স্ািী হবতবকাৈন্দ,   
    রাতিন্দ্রসুন্দর হত্রতবদী, প্রির দচৌধুরী, অবৈীন্দ্রৈার ঠাকুর, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধতদব বসু-র অবদাৈ।

২। প্রবন্-হৈবতন্র রূপতভদ ঃ 

 প্রবন্, রিযেরচৈা, পত্রসাহি্যে, ডায়হর, ভ্রিণ সাহি্যে, সিাতলাচৈা সাহি্যে। 

৩। প্রবন্ ঃ

 ক) স্ািী হবতবকাৈন্দ —

 প্রাচযে ও পাচিা্যে

 খ) প্রির দচৌধুরী —

 বইপড়া, সাধুভাষা বৈাি চহল্ ভাষা

৪। সািহয়ক পত্র ঃ 

 আহবভ্থাব, পহরহচহ্, অবদাৈ, হদগ ্দশ্থৈ দরতক ককৃ হত্তবাস। 

 হবতশষ অহভহৈতবশ সি পাঠ ঃ

 সিাচার দপ্থণ, সংবাদ প্রভাকর, ্্বিতবাহধৈী পহত্রকা, বঙ্দশ্থৈ, ভার্ী, সবুিপত্র, কতল্াল,   
 শহৈবাতরর হচহঠ।

৫। আত্মিীবৈী ঃ

 রাসসুন্দরী দাসী — আিার িীবৈ।

Suggested Readings :

১.  ‘রাি্ৈু লাহিড়ী ও ্ৎকালীৈ বঙ্সিাি’, হশবৈার শাস্তী, হৈউ এি।
২. ‘বাংলার দরতৈসাঁস’, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীহশল্প।
৩. ‘ঊহৈশ শ্ক’, অতলাক রায়, প্রিা।
৪. ‘হবশ শ্ক’, অতলাক রায়, প্রিা।
৫. ‘ঊহৈশ শ্তকর বাঙাহল িীবৈ ও সংস্কৃ হ্’, স্পৈ বসু ও ইন্দ্রহিৎ দচৌধুরী (সম্াঃ), পুস্তক হবপহণ।
৬. ‘ঊহৈশ শ্তকর কলকা্া ও সরস্্ীর ই্র সন্াৈ’, সুিন্ বতন্দযোপাধযোয়, অৈুষু্প প্রকাশৈী।
৭. ‘ই্াহলর দরতৈসাঁস বাঙাহলর সংস্কৃ হ্’, অিতলশ হত্রপাঠী, আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
৮. ‘আধুহৈক বাংলা প্রবন্ সাহিত্যের ধারা’ (হ্ৈ খণ্ড), অধীর দদ, উজ্জ্বল সাহিত্যের ধারা।
৯. ‘সাহি্যে প্রকরণ’, িীতরৈ চতট্াপাধযোয়, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
১০. ‘সাহিত্যের রূপরীহ্ ও অৈযোৈযে প্রসঙ্’, কুন্ল চতট্াপাধযোয়, রত্াবলী।
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১১. ‘বাংলা সািহয়ক পত্র’ (১ি খণ্ড ও ২য় খণ্ড), ব্তিন্দ্রৈার বতন্দযোপাধযোয়, বঙ্ীয় সাহি্যে পহরষদ।
১২. ‘বাংলা সািহয়ক পত্র-পহত্রকার ক্রিহবকাশ পহঞ্জ’, অতশাককুিার রায়, অ্এব প্রকাশৈী।
১৩. ‘সািহয়ক পতত্র বাংলার সিািহচত্র’, হবৈয় দঘাষ, পযোহপরাস।
১৪. ‘বাংলা সািহয়ক পতত্রর ইহ্বকৃত্ত’ (২য় খণ্ড), সন্দীপ দত্ত, গাঙহচল।
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SEMESTER - II
Name of the Course : Generic Elective

Paper Code : GE - 2 /GEC - 201T
Title of the Paper : Kabya Sahitya O Baishnab 

Sahitya Path

কাবযে সাহি্যে ও ববষ্ণব সাহি্যে পাঠ            
ক. প্রাচীৈ ও িধযেরুতগর সাহিত্যের ধারা ঃ চর্থাপদ, শ্রীককৃ ষ্ণকীত্ত্থৈ, িঙ্লকাবযে, ববষ্ণবপদাবলী
খ. আধুহৈক কাবযে সাহিত্যের ধারা ঃ িধুসূদৈ দত্ত, রবীন্দ্রৈার ঠাকুর, িীবৈাৈন্দ দাশ, ৈিরুল  ইসলাি, 
সুধীন্দ্রৈার দত্ত, অহিয় চক্রব্্থী, হবষু্ণ দদ, শহতি চতট্াপাধযোয়
গ. ববষ্ণবপদাবলী পাঠ
   হবদযোপহ্ — হচর চন্দৈ উতর িার ৈা দদলা ; এ সহখ িািাহর দুতখর ৈাহি ওর ;
   চন্ীদাস — সই দকবা শুৈাইল শযোি ৈাি ; এিৈ পীহরহ্ কভু ৈাহি দদহখ শুহৈ
   জ্াৈদাস — রূপ লাহগ আহঁখ ঝুতর ; বধুঁ দ্ািার গরতব গরহবৈী িাি
   দগাহবন্দদাস — ৈীরদ ৈয়তৈ ৈীর ঘৈ হসঞ্চতৈ, কণ্টকগাহড় কিলসি পদ্ল

Suggested Readings :

১. বাংলা সাহিত্যের ইহ্বকৃত্ত — ড. অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয়
২. বাংলা সাহিত্যের ইহ্করা — ড. ভূতদব দচৌধুরী
৩. বাঙ্ালা সাহিত্যের ইহ্িাস — ড. সুকুিার দসৈ
৪. সিগ্র বাংলা সাহিত্যের পহরচয় — ড. পতরশচন্দ্র ভট্াচার্থ
৫. বাঙলা সাহিত্যের রূপতরখা — দগাপাল িালদার
৬. সিগ্র বাংলা সাহিত্যের ইহ্িাস — দষিত্র গুপ্ত
৭. বাংলা সাহিত্যের সমূ্ণ্থ ইহ্বকৃত্ত — অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয়
৮. িঙ্লকাতবযের ইহ্িাস — আশুত্াষ ভট্াচার্থ
৯. িধযেরুতগর কহব ও কাবযে — শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১০. পাঁচশ্ বৎসতরর পদাবলী — হবিাৈহবিারী িিুিদার (সম্াদৈা)
১১. ববষ্ণব সাহি্যে — হত্রপুরা শঙ্কর দসৈ শাস্তী
১২. বাংলা সাহিত্যে ককৃ ষ্ণকরার ক্রিহবকাশ — স্যেব্ী হগহর
১৩. ববষ্ণব পদাবলী পহরচয় — িীতবনু্দ রায়
১৪. ববষ্ণব রিসযে প্রকাশ — ষুিহদরাি দাস
১৫. পদাবলী পহরচয় — িতরককৃ ষ্ণ িুতখাপাধযোয়
১৬. ববষ্ণব কহব প্রসতঙ্ — দদবৈার বতন্দযোপাধযোয়
১৭. প্রসঙ্ ঃ ববষ্ণব সাহি্যে — লাতয়ক আহল খাৈ
১৮. ববষ্ণব পদাবলী — স্যে হগহর
১৯. আধুহৈক বাংলা কহব্ার রূপতরখা — বাসন্ীকুিার িুতখাপাধযোয়  
২০. আধুহৈক কহব্ার িাৈহচত্র — িীতবন্দ্র হসংি রায়
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২১. আধুহৈক বাংলা কাবযে পহরচয় — দীহপ্ত হত্রপাঠী
২২. আিার কাতলর কতয়কিৈ কহব — িগদীশ ভট্াচার্থ 
২৩. বাংলা কহব্ার কালান্র — সতরাি বতন্দযোপাধযোয়
২৪. আধুহৈক কহব্ার হদগ্ বলয় — অশ্রুকুিার হসকদার
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SEMESTER - III
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 5 /CCU - 301T

Title of the Paper : Bangla Bhasar Itihas

বাংলা ভাষার ইহ্িাস
হৈম্নহলহখ্ হবষয়সিূি ঃ

১। প্রাচীৈ ভার ী্য় আর্থ ভাষা দরতক আধুহৈক ভার ী্য় আর্থ ভাষার হবব ্্থৈ।

২। বাংলা ভাষার উদ্ভতবর ইহ্িাস।

৩। প্রাচীৈ বাংলা, আহদ-িধযে ও অন্-িধযে বাংলা ভাষার ভাষা্ াহ্বিক লষিণ। 

৪। ভাষা-উপভাষা, ভাষা-উপভাষার সম্ক্থ, বাংলা উপভাষার ববহশষ্যে ( রাঢ়ী,   ঝাড়খণ্ডী, বতরন্দ্রী, কািরূপী [ রািবংশী 
] ও বঙ্ালী উপভাষা )।

৫। উচ্ারণ স্াৈ ও উচ্ারণ প্রককৃ হ্ অৈুরায়ী বাংলা স্র ও বযেঞ্জৈ ধ্বহৈগুহলর পহরচয়।

৬। বাংলা ভাষার ধ্বহৈ পহরব্্থতৈর রীহ্ ও প্রককৃ হ্।

৭। ভাষাহবজ্াতৈর আধুহৈক দষিত্র ও ভাষার ববহচত্রযে।

৮। সিািভাষা হবজ্াৈ।

৯। বশলীহবজ্াৈ।

১০। আন্ি্থাহ্ক ধ্বহৈিূলক বণ্থিালা (IPA), বাংলা দরতক আন্ি্থাহ্ক ধ্বহৈিূলক বণ্থিালায় হলপযেন্রণ 
( Phonetic Transcription )। 

Suggested Readings :

১.  ‘The Origin and development of the Bengali Language’, Suniti Kr. Chatterji, Rupa & Co. 
২. ‘ভাষার ইহ্বকৃত্ত’, সুকুিার দসৈ, আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
৩. ‘সাধারণ ভাষাহবজ্াৈ ও বাংলাভাষা’, রাতিশ্বর শ, পুস্তক হবপহণ।
৪. ‘সংস্কৃ ্ ও প্রাককৃ ্ ভাষার ক্রিহবকাশ’, পতরশচন্দ্র িিুিদার, দদ’ি পাবহলহশং।
৫. ‘ভাষাহিজ্াসা’, হশহশর কুিার দাশ, পযোহপরাস।
৬. ‘আধুহৈক বাংলা ভাষা্্বি’, সুচহর্া বতন্দযোপাধযোয়, পযোহপরাস।
৭.  ‘বযোকরতণ ভয় দৈই’, ড. অহৈব্থাণ সাহু, ৈতলি বযোঙ্ক পাবহলশাস্থ এণ্ড হডহ্রিহবউটস্থ।
৮. ‘উচ্্র বাংলা বযোকরণ’, বািৈতদব চক্রব্্থী।
৯. ‘বাংলা বযোকরণ প্রসঙ্’, পহবত্র সরকার, দদ’ি পাবহলহশং।
১০. ‘বাংলা ভাষা পহরক্রিা’, পতরশ চন্দ্র িিুিদার, দদ’ি পাবহলহশং।
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SEMESTER - III
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 6 /CCU - 302T

Title of the Paper : Bangla Bhashatattwa O Bangla Byakaran

বাংলা ভাষা্্বি ও বাংলা বযোকরণ
১। সাধুভাষা ও হশষ্ চহল্ভাষার দকৃষ্ান্সি আতলাচৈা।
২। ধ্বহৈ, বণ্থ ও সহন্
 ক) ধ্বহৈ (স্রধ্বহৈ ও বযেঞ্জৈধ্বহৈ)
 খ) বণ্থ (স্রবণ্থ ও বযেঞ্জৈবণ্থ)
 গ) ধ্বহৈ ও বতণ্থর পার্থকযে
 ঘ) স্রবতণ্থর উচ্ারণ স্াৈ ও রীহ্
 ঙ) বযেঞ্জৈবতণ্থর উচ্ারণ স্াৈ ও বতণ্থর ৈাি এবং রীহ্
 চ) সহন্ (স্রসহন্ ও বযেঞ্জৈসহন্)
৩। ধ্বহৈ পহরব্্থতৈর কারণ ও ধারা।
৪। বাংলা শতব্দ ও বাতকযে শ্বাসাঘা্ ও বাতকযের আভযেন্রীণ রহ্।
৫। শব্দ, পদ, ধা্ু ও হবভহতি
 ক) শব্দ ও পতদর পার্থকযে
 খ) হবহভন্ন কারক হভহত্তত্ শব্দ হবভহতির উতল্খ
 গ) হবহভন্ন কারতক হবভহতির প্রতয়াগ
 ঘ) হক্রয়ার কাতলর প্রতয়াগ
৬। শতব্দর দরেণীহবভাগ ঃ গঠৈিূলক ও প্রহসদ্ধ অর্থিূলক।
৭। বাংলা শব্দভাণ্ডার ও শব্দার্থ পহরব্্থতৈর ধারা।
৮। স্রভহতি, বযেঞ্জৈসংগহ্ (সিীভবৈ), স্রসংগহ্, ধ্বৈযোগি, ধ্বহৈতলাপ, অহপহৈহিহ্, অহভশ্রুহ্ — 
উদািরণ সি সংজ্া হৈণ্থয়।
৯। ধা্ু প্র্যেয় ও শব্দ প্র্যেয়।
১০। সিাতসর পূণ্থাঙ্ আতলাচৈা।
১১। অবযেতয়র দরেণীহবভাগ।
১২। কারক-হবভহতি ও উপসগ্থ-অৈুসগ্থ।
১৩। বাকযে প্রকরণ ও বাতকযের হবতলেষণ (সরল, দরৌহগক, িহটল এবং হিরেবাকযে)।
১৪। অর্থাৈুসাতর বাতকযের প্রতভদ
 হৈতদ্থশক, প্রশ্নতবাধক, অৈুজ্াবাচক, হবস্ময়তবাধক, ৈঞর্থক ও সদর্থক-বাকযে, অর্থাৈুসাতর গহঠ্ 
বাতকযের রূপান্র সাধৈ।
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Suggested Readings :

১.  ‘The Origin and development of the Bengali Language’, Suniti Kr. Chatterji, Rupa & Co. 
২. ‘ভাষার ইহ্বকৃত্ত’, সুকুিার দসৈ, আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
৩. ‘সাধারণ ভাষাহবজ্াৈ ও বাংলাভাষা’, রাতিশ্বর শ, পুস্তক হবপহণ।
৪. ‘সংস্কৃ ্ ও প্রাককৃ ্ ভাষার ক্রিহবকাশ’, পতরশচন্দ্র িিুিদার, দদ’ি পাবহলহশং।
৫. ‘ভাষাহিজ্াসা’, হশহশর কুিার দাশ, পযোহপরাস।
৬. ‘আধুহৈক বাংলা ভাষা্্বি’, সুচহর্া বতন্দযোপাধযোয়, পযোহপরাস।
৭.  ‘বযোকরতণ ভয় দৈই’, ড. অহৈব্থাণ সাহু, ৈতলি বযোঙ্ক পাবহলশাস্থ এণ্ড হডহ্রিহবউটস্থ।
৮. ‘উচ্্র বাংলা বযোকরণ’, বািৈতদব চক্রব্্থী।
৯. ‘বাংলা বযোকরণ প্রসঙ্’, পহবত্র সরকার, দদ’ি পাবহলহশং।
১০. ‘বাংলা ভাষা পহরক্রিা’, পতরশ চন্দ্র িিুিদার, দদ’ি পাবহলহশং।
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SEMESTER - III
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 7 /CCU - 303T
Title of the Paper : Katha Sahitya

করাসাহি্যে
১। করাসাহিত্যের রূপতভদ ঃ
 দরািান্স, উপৈযোস ঃ ঐহ্িাহসক, সািাহিক, রািনৈহ্ক, আঞ্চহলক, িৈস্তাহ্বিক ও দচ্ৈাপ্রবািরীহ্ 
এবং দছাটগল্প।
২। শরৎচন্দ্র চতট্াপাধযোয় — 
 শ্রীকান্ ( ১ি পব্থ )
৩। িাহৈক বতন্দযোপাধযোয় —
 পু্ুল ৈাতচর ইহ্করা
৪। অনবৈ্ িল্বি্থণ —
 হ্্াস একহট ৈদীর ৈাি
৫। সতন্াষ কর —
 এখৈ এই িৈ
৬। দছাটগল্প ঃ 
 (ক) প্রভা্কুিার িুতখাপাধযোয় — হববাতির হবজ্াপৈ
 (খ) সুতবাধ দঘাষ — ফহসল
 (গ) সিতরশ বসু — শিীতদর িা
 (ঘ) লীলা িিুিদার — পদীহপহসর বি্থীবাক্স
 (ঙ) সুৈীল গতঙ্াপাধযোয় — পাহখ
 (চ) দসাতিৈ চন্দ — ইঁদুর
Suggested Readings :

১.  ‘বঙ্সাহিত্যে উপৈযোতসর ধারা’, শ্রীকুিার বতন্দযোপাধযোয়, িডাণ্থ বুক এতিহন্স।
২. ‘উপৈযোতসর করা’, দদবীপদ ভট্াচার্থ, দদ’ি।
৩. ‘বাংলা উপৈযোতসর কালান্র’, সতরাি বতন্দযোপাধযোয়, দদ’ি।
৪. ‘উপৈযোস হৈতয়’, দদতবশ রায়, দদ’ি।
৫. ‘উপৈযোতসর ৈ্ুৈ ধরতৈর দখাঁতি, দদতবশ রায়, দদ’ি।
৬. ‘কাতলর প্রহ্িা’, অরুণ কুিার িুতখাপাধযোয়, দদ’ি।
৭. ‘উত্তাল চহল্শ অসিাপ্ত হবপ্লব’, অিতলনু্দ দসৈগুপ্ত, প্রহ্ভাস।
৮. ‘বাংলা উপৈযোস দকাশ’, রাহুল দাশগুপ্ত, প্রহ্ভাস।
৯. ‘হ্ৈ দশতকর গণআতন্দালৈ’, অহৈল আচার্থ (সম্াঃ) অৈুষু্প প্রকাশৈী।
১০. ‘সাহি্যে হবচাতর অবয়ববাদ উত্তর আধুহৈক্া ও উপহৈতবশবাদ’, আৈন্দ দঘাষ িািরা, একুশ শ্ক।
১১. ‘আধুহৈক্া, আধুহৈতকাত্তরবাদ, উত্তর আধুহৈক্া ্্বি ও প্রতয়াগ’, বরুণতিযোহ্ দচৌধুরী, একুশ শ্ক।
১২. ‘হৈম্নবতগ্থর ইহ্িাস’, দগৌ্ি ভদ্র ও পার্থ চতট্াপাধযোয় (সম্াঃ), আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
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১৩. ‘বাংলা উপৈযোস ও িাক্থসীয় দচ্ৈা’, হবধাৈচন্দ্র রায়, একুশ শ্ক।
১৪. ‘উপৈযোস ্্বি ও হকছু করা’, রহবৈ পাল, এবং িুশাতয়রা।
১৫. ‘ইউতরাপীয় সাহি্যে ধ্রুপদী ও আধুহৈক’, সুতদষ্ণা চক্রব ্্থী, এবং িুশাতয়রা।
১৬. ‘উপৈযোতসর বণ্থিালা’, সুহি্া চক্রব্্থী, পুস্তক হবপহণ।
১৭. সতন্াষ কতরর ‘এখৈ এই িৈ’, ড. অহৈব্থাণ সাহু (সম্াঃ), হদঘলপত্র।
১৮. ‘সতন্াষ কতরর ‘এখৈ এই িৈ ঃ সিয় অসিতয়র প্রহ্চ্ছহব’, ড. অহৈব্থাণ সাহু, হদঘলপত্র।
১৯. ‘ৈকশাল আতন্দালৈ ও বাংলা করাসাহি্যে’, ফহটক চাঁদ দঘাষ, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
২০. ‘বাখহ্ৈ ঃ ্্বি ও প্রতয়াগ’, ্তপাধীর ভট্াচার্থ, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
২১. ‘বাংলা করাসাহি্যে ঃ চহল্তশর সিয় ও সিাি’, আসরফী খা্ুৈ, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
২২. ‘বাংলা উপৈযোতসর পঁহচশ বছর’, সিতরশ িিুিদার, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
২৩. ‘আশাপূণ্থা ঃ ৈারী পহরসর’, ত্পাধীর ভট্াচার্থ (সম্াঃ), বঙ্ীয় সাহি য্ে সংসদ।
২৪. ‘বাংলা দছাটগল্প’, হশহশর কুিার দাশ, দদ’ি।
২৫. ‘বাংলা সাহিত্যের দছাটগল্প ও গল্পকার’, ভুতদব দচৌধুরী, িডাণ্থ বুক এতিন্সী।
২৬. ‘কাতলর পুত্তহলকা’, অরুণ কুিার িুতখাপাধযোয়, দদ’ি।
২৭. ‘আিার কাতলর কতয়কিৈ করাহশল্পী’, িগদীশ ভট্াচার্থ, ভারহব।
২৮. ‘সাহিত্যে দছাটগল্প’, ৈারায়ণ গতঙ্াপাধযোয়, দদ’ি।
২৯. ‘দছাটগতল্পর করা’, ররীন্দ্রৈার রায়, সুপ্রকাশ প্রাইতভট হলহিতটড।
৩০. ‘হবষয় ঃ বাংলা দছাটগল্প’, সিীরণ িিুিদার (সম্াঃ), সুপ্রকাশৈী।
৩১. ‘গল্পচচ্থা’, উজ্জ্বল কুিার িিুিদার, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
৩২. ‘গল্পপাঠতকর ডাতয়হর’, উজ্জ্বল কুিার িিুিদার, বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
৩৩. ‘সুতবাধ দঘাতষর হৈব্থাহচ্ গল্প ঃ পাঠ প্রহ্হক্রয়া’, অহৈতিষ দগালদার (সম্াঃ), হদয়া।
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SEMESTER - III
Name of the Course : Skill Enhancement Course

Paper Code : SEC - 1 /AEE - 301T
Title of the Paper : Bangla Sahityer Itihas : Adhunik Yug

বাংলা সাহিত্ যের ইহ্ িাস ঃ আধুহৈক রুগ
১। গদযেরীহ্ ও প্রবন্ ঃ শ্রীরািপুর হিশৈ, দফাট্থ উইহলয়াি কতলি, রািতিািৈ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র হবদযোসাগর, 

অষিয়কুিার দত্ত, পযোরীচাঁদ হিত্র, কালীপ্রসন্ন হসংি, বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোয়, রবীন্দ্রৈার ঠাকুর।  
    

২। কাবযে কহব্া ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্লাল বতন্দযোপাধযোয়, িধুসূদৈ দত্ত, দিিচন্দ্র বতন্দযোপাধযোয়, ৈবীৈচন্দ্র 
দসৈ, হবিারীলাল  চতিব্্থী, রবীন্দ্রৈার ঠাকুর।

৩। ৈাটক ঃ িধুসূদৈ দত্ত, দীৈবনু্ হিত্র, হগহরশচন্দ্র দঘাষ, রবীন্দ্রৈার ঠাকুর, হবৈতিন্দ্রলাল রায়, হবিৈ 
ভট্াচার্থ। 

৪।  সািহয়ক পত্র ঃ হদগদশ্থৈ দরতক বঙ্দশ্থৈ। (সংহষিপ্ত টীকা)                                                                                                                          

৫। উপৈযোস ও দছাটগল্প ঃ পযোরীচাঁদ হিত্র, বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোয়, রবীন্দ্রৈার ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চতট্াপাধযোয়, 
হবভূহ্ভূষণ বতন্দযোপাধযোয়, ্ারাশঙ্কর বতন্দযোপাধযোয়, িাহৈক বতন্দযোপাধযোয়,

৬।  অলঙ্কার ঃ অৈুপ্রাস, রিক, দলেষ, বতক্রাহতি, উপিা, রূপক, উৎতপ্রষিা, সিাতসাহতি, বযোিস্ত্তহ্, 
বযেহ্তরক — সংজ্া ও উদািরণ।

৭। সাহিত্যের রূপতভদ ঃ গীহ্কহব্া, িিাকাবযে, ট্াতিহড, কতিহড, দপৌরাহণক-ঐহ্িাহসক-সািাহিক 
ৈাটক।দরািান্, সািাহিক-ঐহ্িাহসক-পাহরবাহরক উপৈযোস, দছাটগতল্পর সংজ্া, দছাটগতল্পর সতঙ্ 
উপৈযোতসর ্ুলৈা, প্রবন্ ও রিযেরচৈা।

Suggested Readings :

১. বাংলা সাহিত্যের ইহ্বকৃত্ত — ড. অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয়
২. বাংলা সাহিত্যের ইহ্করা — ড. ভূতদব দচৌধুরী
৩. বাঙ্ালা সাহিত্যের ইহ্িাস — ড. সুকুিার দসৈ
৪. সিগ্র বাংলা সাহিত্যের পহরচয় — ড. পতরশচন্দ্র ভট্াচার্থ
৫. বাঙলা সাহিত্যের রূপতরখা — দগাপাল িালদার
৬. সিগ্র বাংলা সাহিত্যের ইহ্িাস — দষিত্র গুপ্ত
৭. বাংলা সাহিত্যের সমূ্ণ্থ ইহ্বকৃত্ত — অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয়
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SEMESTER - III
Name of the Course : Generic Elective

Paper Code : GE - 3 /GEC - 301T
Title of the Paper : Bangla Prabandha O  Katha Sahityer Dhara Ebong Prabandha Path

বাংলা প্রবন্ ও করাসাহিত্যের ধারা 
এবং প্রবন্ পাঠ  

ক. বাংলা প্রবন্ সাহিত্যের ধারা — 
 দফ্থাট উইহলয়াি কতলি, শ্রীরািপুর হিশৈ, হবদযোসাগর, বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোয়, রবীন্দ্রৈার ঠাকুর, প্রির দচৌধুরী, বসয়দ িুি্বা 
আলী, বুদ্ধতদব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়।
খ. বাংলা করাসাহিত্যের ধারা — 
 বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোয়, রবীন্দ্রৈার ঠাকুর, প্রভা্কুিার িুতখাপাধযোয়, শরৎচন্দ্র চতট্াপাধযোয়, ্ারাশঙ্কর বতন্দযোপাধযোয়, হবভূহ্ভূষণ 
বতন্দযোপাধযোয়, িাহৈক বতন্দযোপাধযোয়, শরহদনু্দ বতন্দযোপাধযোয়, বলাইচাঁদ িুতখাপাধযোয়, সিতরশ বসু। 
গ. দলাকরিসযে — 
 (বাবু, বযোঘ্াচার্থবকৃিল্াঙু্ল, ইংরাি দস্তাত্র, সুবণ্থতগালক, িৈূিবৈাবুসংবাদ) — বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোয়

Suggested Readings :

১. বাংলা সাহিত্যে গদযে — সুকুিার দসৈ
২. আধুহৈক বাংলা প্রবন্ সাহিত্যের ধারা — অধীর দদ
৩. বাংলা গদযে রীহ্র ইহ্িাস — অরুণকুিার িুতখাপাধযোয়
৪. বাংলা গতদযের ক্রিহবকাশ — িীতরন্দ্রৈার দত্ত
৫. বঙ্ সাহিত্যে উপৈযোতসর ধারা — শ্রীকুিার বতন্দযোপাধযোয়
৬. বাংলা উপৈযোতসর কালান্র — সতরাি বতন্দযোপাধযোয়
৮. বাংলা উপৈযোতসর ইহ্িাস (প্ররি দরতক সপ্তি খণ্ড) — দষিত্রগুপ্ত
৯. বাংলা উপৈযোস সিীষিা — বী্তশাক ভট্াচার্থ
১০.  বহঙ্কিচন্দ্র — সুতবাধ কুিার দসৈগুপ্ত
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 8 /CCU - 401T
Title of the Paper : Natya Sahitya

ৈাটযেসাহি্যে
১। ৈাটতকর রূপতভদ ঃ
 ট্াতিহড, কতিহড, প্রিসৈ, দিতলাড্ািা, রূপক, সাংতকহ্ক, দপৌরাহণক, ঐহ্িাহসক, সািাহিক, 
অযোবসাড্থ, একাঙ্ক, রাড্থ হরতয়টার।
২। িধুসূদৈ দত্ত —
 এতকই হক বতল সভযে্া
৩। হগহরশচন্দ্র দঘাষ — 
 িৈা
৪। হবৈতিন্দ্রলাল রায় —
 সািািাৈ
৫। হবিৈ ভট্াচার্থ — 
 ৈবান্ন
৬। উৎপল দত্ত —
 হটতৈর ্তলায়ার

Suggested Readings :

১.  ‘সাহিত্যের রূপরীহ্ ও অৈযোৈযে প্রসঙ্’, কুন্ল চতট্াপাধযোয়, রত্াবলী।
২. ‘বাংলা ৈাটতকর ইহ্িাস’, অহি্ কুিার দঘাষ, দদ’ি।
৩. ‘বাংলা ৈাটযেসাহিত্যের ইহ্িাস’ (২ খণ্ড), আশুত্াষ ভট্াচার্থ, কযোলকাটা বুক।
৪. ‘বাংলা হরতয়টাতরর ইহ্িাস’, দশ্থৈ দচৌধুরী, পুস্তক হবপহণ।
৫. ‘সাহি্যেতকাষ ঃ ৈাটক’, অতলাক রায় (সম্াঃ)।
৬. ‘হটতৈর ্তলায়ার ঃ ইস্াত্র ্তলায়ার’, অপূব্থ দদ (সম্াঃ), বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
৭. ‘হটতৈর ্তলায়ার হৈতয়’, দশ্থৈ দচৌধুরী, পুস্তক হবপহণ।
৮. ‘কাবযে্্বি হবচার’, দুগ্থাশঙ্কর িুতখাপাধযোয়, িডাণ্থ বুক এতিহন্স।
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 9 /CCU - 402T
Title of the Paper : Kabya Sahitya

কাবযেসাহি্যে
১। কাতবযের রূপতভদ ঃ
 আখযোৈকাবযে — গারাকাবযে, িিাকাবযে, গীহ্কাবযে, পত্রকাবযে ও সতৈট।
২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত — 
 (ক) ্্বি (খ) বড়হদৈ (গ) আৈারস (ঘ) হপঠা-পুহল
৩। কািী ৈিরুল ইসলাি —
 (ক) হবতদ্রািী (খ) সব্থিারা (গ) আিার বকহফয়ৎ (ঘ) সবযেসাচী
৪। কাবযে-কহব্া (১ি পব্থ) ঃ
 (ক) কাহিৈী রায় —
 সুখ, হদৈ চতল রায়
  (খ) িীবৈাৈন্দ দাশ — 
 দবাধ, িায়হচল
 (গ) হবষু্ণ দদ —
  দঘাড়সওয়ার, স্মকৃহ্ স্বিা ভহবষযেৎ
 (ঘ) সুধীন্দ্রৈার দত্ত — 
 সংবকৃ্, ররাহ্
৫। কাবযে-কহব্া (২য় পব্থ) ঃ
 (ক) অহিয় চক্রব্্থী — 
   বতড়াবাবুর কাতছ হৈতবদৈ, সংগহ্
 (খ) সির দসৈ — 
   িহুয়ার দদশ, িুহতি
 (গ) সুভাষ িুতখাপাধযোয় — 
   ফুল ফুটুক ৈা ফুটুক, কাল িধুিাস
 (ঘ) শহতি চতট্াপাধযোয় — 
   অবৈী বাহড় আতছা, চাঁদ পতড় আতছ 

Suggested Readings :

১. ‘িধুসূদৈ রচৈাবলী’, দষিত্রগুপ্ত (সম্াঃ) — সাহি্যে সংসদ।
২. ‘কহব শ্রীিধুসূদৈ’, দিাহি্লাল িিুিদার — করুণা প্রকাশহৈ।
৩. ‘িধুসূদৈ ঃ কহব আত্মা ও কাবযেহশল্প’, দষিত্রগুপ্ত — এ. দক. সরকার এযোণ্ড দকাং।
৪. ‘হবিারীলাল চক্রব ্্থীর দরেষছ কহব া্’, অতলাক রায় (সম্াঃ) — ভারহব।
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৫.  ‘হবিারীলাল চক্রব ্্থী ঃ সাতধর আসৈৎ, পীরুপদ িাহলক — প্রজ্া হবকাশ।
৬.  ‘কহব া্র ৈিরুল ঃ ৈিরুতলর কহব া্’, প্রসূৈ িাহঝ — বঙ্ীয় সাহি য্ে সংসদ।
৭. ‘আিার কাতলর কতয়কিৈ কহব’, িগদীশ ভট্াচার্থ — ভারহব।
৮.  ‘আধুহৈক বাংলা কাবযে পহরচয়’, দীহপ্ত হত্রপাঠী — দদ’ি পাবহলহশং। 
৯. ‘আধুহৈক বাংলা কহব া্ ইউতরাপীয় প্রভাব’, িঞু্জভাষ হিত্র — দদ’ি পাবহলহশং।
১০. ‘বাংলা কহব া্র কালান্র’, সতরাি বতন্দযোপাধযোয় — দদ’ি পাবহলহশং।
১১. রবীন্দ্রাৈুসারী কহব সিাি’, অরুণকুিার িুতখাপাধযোয়।
১২. ‘কাতলর পু্ুল’, বুদ্ধতদব বসু — হৈউ এি।
১৩. ‘কহব া্র করা’, িীবৈাৈন্দ দাশ — হসগতৈট দপ্রস।
১৪. ‘আধুহৈক বাংলা কহব া্র রূপতরখা’, বাসন্ীকুিার িুতখাপাধযোয়। 
১৫. ‘আধুহৈক কহব া্র হদগ ্বলয়’, অশ্রুকুিার হশকদার।
১৬. দরেঠি কহব া্, িীবৈাৈন্দ দাশ — ভারহব। 
  দরেঠি কহব া্, হবষু্ণ দদ — দদ’ি পাবহলহশং।
 দরেঠি কহব া্, শহতি চতট্াপাধযোয় — দদ’ি পাবহলহশং।
 দরেঠি কহব া্, ৈীতরন্দ্রৈার চক্রব ্্থী — দদ’ি পাবহলহশং।
১৭.  ‘বাঙ্ালা সাহিত্ যের ইহ্ িাস’ (৪র্থ খণ্ড) — আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 10 /CCU - 403T

Title of the Paper : Prabandha Sahitya

প্রবন্সাহি্যে
১। রািতিািৈ রায় — 
 সিিরণ হবষয়ক প্রব্্থক ও হৈব্্থক সবিাদ ঃ প্ররি প্রস্তাব
২। ঈশ্বরচন্দ্র হবদযোসাগর — 
 হবধবা হববাি চহল  ্িওয়া উহচ  ্হকৈা এ হ্বৈষয়ক প্রস্তাব (১ি খণ্ড) 
৩। বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোয় — 
 (ক) িৈুষযেফল (খ) বড়বািার (গ) হবদযোপহ্ ও িয়তদব (ঘ) শকুন্লা, হিরন্দা এবং দদসহদতিাৈা
৪। িরপ্রসাদ শাস্তী — 
 (ক) ৈূ্ৈ করা গড়া (খ) বাঙ্ালা ভাষা (গ) বঙ্ীয় রুবক ও হ্ ৈকহব  
৫। রাতিন্দ্রসুন্দর হত্রতবদী — 
 (ক) দসৌন্দর্থ-্্বি (খ) সুখ ৈা দুঃখ ? (গ) হৈয়তির রািত্ব
৬। একাতলর প্রবন্ সঞ্চয়ৈ (কহলকা্া হবশ্বহবদযোলয় সংস্রণ) ঃ
 হৈম্নহলহখ্ প্রবন্সিূি ঃ —
 (ক) বাঙালীর রুহচ — শ্রীকুিার বতন্দযোপাধযোয়
 (খ) হশষিা ও হবজ্াৈ — সত্যেন্দ্রৈার বসু
 (গ) ভাষা ও রাষ্ট্র — বুদ্ধতদব বসু
 (ঘ) হৈম্নবতগ্থর ইহ্িাস — রণহিৎ গুি

Suggested Readings :

১. ‘বাঙ্ালা সাহিত্যের ইহ্িাস’, সুকুিার দসৈ — আৈন্দ পাবহলশাস্থ।
২. ‘বাংলা সাহিত্যের ইহ্বকৃত্ত’, অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয় — িডাণ্থ বুক এতিন্সী 
৩. ‘বাংলা সাহিত্যের ইহ্করা’, ভূতদব দচৌধুরী — দদ’ি পাবহলহশং।
৪. ‘আধুহৈক বাংলা প্রবন্ সাহিত্যের ধারা’, অধীর দদ — উজ্জ্বল সাহি্যে িহন্দর
৫.  ‘সাহি্যে প্রবন্ ঃ প্রবন্ সাহি্যে’, িীতরৈ চতট্াপাধযোয় — বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ
৬.  ‘হবশ শ্তকর বাংলা প্রবন্ চচ্থা’, রী্া দিাদক, উৎপল িণ্ডল — বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
৭.  ‘বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোতয়র কিলাকাতন্র দপ্তর’, প্র্াপরঞ্জৈ িািরা — বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
৮.  ‘হৈম্নবতগ্থর ইহ্িাস’, পার্থ ও দগৌ্ি ভদ্র (সম্াঃ) — আৈন্দ পাবহলশাস্থ। 
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Skill Enhancement Course

Paper Code : SEC - 2 /AEE - 401T
Title of the Paper : Baishnab Padabali, Kabya Sahitya Ebong Chhanda

ববষ্ণব পদাবলী, কাবযে সাহি্যে এবং ছন্দ 

১। হৈম্নহলহখ্ পদসিূি (প্ররি পংহতি)

 (১) ৈীরদৈয়তৈ ৈীর ঘৈ হসঞ্চতৈ (২) আিু িাি হক দপখলু ৈববৈীপ চন্দ (৩) দাঁড়াইয়া ৈতন্দর আতগ 
দগাপাল কাতন্দ অৈুরাতগ (৪) ঘতরর বাহিতর দতণ্ড শ্বার (৫) রূপলাহগ আঁহখ ঝুতর গুতণ িৈ দভার 
(৬) এিৈ হপরীহ্ কভু ৈাহি দদহখ শুহৈ (৭) সহখ হক পুছহস অৈুভব দিায় (৮) কণ্টক গাহড় কিল-
সি পদ্ল (৯) িহন্দর বাহির কহঠৈ কপাট (১০) হক দিাহিৈী িাৈ বঁধু হক দিাহিৈী িাৈ (১১) এ 
সহখ িািাহর দুতখর ৈাহি ওর (১২) অঙু্কর ্পৈ ্াতপ রহদ িারব (১৩) বহুহদৈ পতর বঁধুয়া এতল।

২।  দিঘৈাদবধ কাবযে (প্ররি সগ্থ ও চ্ুর্থ সগ্থ) - িধুসূদৈ দত্ত

৩।  পুৈচি — রবীন্দ্রৈার ঠাকুর হৈম্নহলহখ্ কহব্াসিূি ঃ দছতলটা, সাধারণ দিতয়, বাঁহশ, প্ররি 
পূিা।

৪।  একাতলর কহব্া সঞ্চয়ৈ (ক. হব. সংস্রণ) হৈম্নহলহখ্ কহব্াসিূি ঃ ৈষ্ৈীড় (সির দসৈ), 
আিার ভার্বষ্থ (বীতরন্দ্র চতট্াপাধযোয়), দদশ দদখাচ্ছ অন্কাতর (ৈীতরন্দ্রৈার চক্রব্্থী), দকউ করা 
রাতখহৈ (সুৈীল গতঙ্াপাধযোয়)।

৫।  ছন্দ       
  ১. অষির, দল, কলা, িাত্রা, রহ্, পব্থ, পদ, পংহতি, চরণ — সংজ্া ও উদািরণ সি প্রহ্হটর 

হবস্তাহর্ আতলাচৈা।
  ২. বাংলা ছতন্দর হত্রধারা ঃ উদািরণ।
  ৩. ছতন্দাহলহপ (পব্থ, পদ, পংহতি, লয়, রীহ্, িাত্রার উতল্খ  বাঞ্ছৈীয়।

Suggested Readings :

১. বাংলা সাহিত্যের ইহ্বকৃত্ত — ড. অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয়
২. বাংলা সাহিত্যের ইহ্করা — ড. ভূতদব দচৌধুরী
৩. বাঙ্ালা সাহিত্যের ইহ্িাস — ড. সুকুিার দসৈ
৪. সিগ্র বাংলা সাহিত্যের পহরচয় — ড. পতরশচন্দ্র ভট্াচার্থ
৫. বাঙলা সাহিত্যের রূপতরখা — দগাপাল িালদার
৬. সিগ্র বাংলা সাহিত্যের ইহ্িাস — দষিত্র গুপ্ত
৭. বাংলা সাহিত্যের সমূ্ণ্থ ইহ্বকৃত্ত — অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয়
৮. িঙ্লকাতবযের ইহ্িাস — আশুত্াষ ভট্াচার্থ
৯. িধযেরুতগর কহব ও কাবযে — শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১০. পাঁচশ্ বৎসতরর পদাবলী — হবিাৈহবিারী িিুিদার (সম্াদৈা)
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১১. ববষ্ণব সাহি্যে — হত্রপুরা শঙ্কর দসৈ শাস্তী
১২. বাংলা সাহিত্যে ককৃ ষ্ণকরার ক্রিহবকাশ — স্যেব্ী হগহর
১৩. ববষ্ণব পদাবলী পহরচয় — িীতবনু্দ রায়
১৪. ববষ্ণব রিসযে প্রকাশ — ষুিহদরাি দাস
১৫. পদাবলী পহরচয় — িতরককৃ ষ্ণ িুতখাপাধযোয়
১৬. ববষ্ণব কহব প্রসতঙ্ — দদবৈার বতন্দযোপাধযোয়
১৭. প্রসঙ্ ঃ ববষ্ণব সাহি্যে — লাতয়ক আহল খাৈ
১৮. ববষ্ণব পদাবলী — স্যে হগহর
১৯. আধুহৈক বাংলা কহব্ার রূপতরখা — বাসন্ীকুিার িুতখাপাধযোয়  
২০. আধুহৈক কহব্ার িাৈহচত্র — িীতবন্দ্র হসংি রায়
২১. আধুহৈক বাংলা কাবযে পহরচয় — দীহপ্ত হত্রপাঠী
২২. আিার কাতলর কতয়কিৈ কহব — িগদীশ ভট্াচার্থ 
২৩. বাংলা কহব্ার কালান্র — সতরাি বতন্দযোপাধযোয়
২৪. আধুহৈক কহব্ার হদগ্ বলয় — অশ্রুকুিার হসকদার
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Generic Elective

Paper Code : GE - 4 /GEC - 401T
Title of the Paper : Upanyas O Chotogolpo Path

     উপৈযোস ও দছাটগল্প পাঠ        

১. হবষবকৃষি — বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোয়
২. পতরর পাচঁালী  — হবভূহ্ভূষণ বতন্দযোপাধযোয়
৩. দছাটগল্প সংকলৈ — 
 দপাষ্িাস্ার — রবীন্দ্রৈার
 িতিশ — শরৎচন্দ্র
 হৈি গাছ — বৈফুল
 ডাইহৈ — ্ারাশঙ্কর বতন্দযোপাধযোয়
 হচত্রতচার — সুতবাধ দঘাষ

Suggested Readings :

১. পতরর পাচঁালী ঃ িীবৈদকৃহষ্ ও হশল্পরূপ — সিতরশ িিুিদার
২. রবীন্দ্র দছাটগতল্পর হশল্পরূপ — ্তপাব্্ দঘাষ
৩. শরৎচন্দ্র িীবৈ ও সাহি্যে — ড. অহি্কুিার দঘাষ
৪. বৈফুল ঃ িীবৈ, িৈ ও সাহি্যে — ড. ঊহি্থ ৈন্দী
৫. হবভূহ্ভূষণ ঃ িীবৈ ও সাহি্যে — সুৈীলকুিার চতট্াপাধযোয়
৬. ্ারাশঙ্কর অতবেষা — সতরাি বতন্দযোপাধযোয়
৭. বাংলা দছাটগল্প ঃ ৈববীষিণ — সতরাি পাৈ
৮. রবীন্দ্রৈাতরর হৈব্থাহচ্ দছাটগল্প — অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয়
৯. বহঙ্কিচন্দ্র — সুতবাধ কুিার দসৈগুপ্ত
১০. শরৎচন্দ্র — সুতবাধ কুিার দসৈগুপ্ত
১১. আিার কাতলর কতয়কিৈ করাহশল্পী — িগদীশ ভট্াচার্থ
১২. বাংলা দছাটগল্প — হশহশর কুিার দাশ
১৩. সুতবাধ দঘাতষর দছাটগতল্পর িাৈব িৈস্ত্বি — দিাতিৈুর রসুল
১৪. বাংলা দছাটগল্প ঃ প্রসঙ্ ও প্রকরণ — বীতরন্দ্র দত্ত
১৫. গল্প চচ্থা — উজ্জ্বলকুিার িিুিদার
১৬. দছাটগতল্পর পতর পতর — রহবৈ পাল
১৭. রবীন্দ্রৈাতরর গল্প ঃ হবতলেষণীপাঠ — সিতরশ িিুিদার
১৮. রবীন্দ্রৈাতরর দছাটগল্প — প্রিরৈার হবশী
১৯. বাংলা দছাটগল্প ঃ িৈতৈ দপ্থতণ — শী্ল দচৌধুরী
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SEMESTER - V
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 11 /CCU - 501T
Title of the Paper : Rabindra Sahitya

রবীন্দ্র-সাহি্যে
১। কাবযে ঃ
 ৈবিা্ক
২। উপৈযোস ঃ
 ঘতর-বাইতর
৩। দছাটগল্প ঃ
 (ক) হৈশীতর 
 (খ) একরাহত্র 
 (গ) সুভা 
 (ঘ) পয়লা ৈবির
 (ঙ) ষুিহধ্ পাষাণ 
 (চ) লযোবতরটরী 
৪। ৈাটক ঃ
 িুতিধারা
৫। প্রবন্ ঃ 
 পঞ্চভূ্
৬। হছন্নপত্র ঃ
 হৈম্নহলহখ্ পত্রসিূি ঃ —
 পত্রসংখযো ১০ (হশলাইদতির অপর পাতর....)
  ১৮ (ঐ দর িস্ত পকৃহরবীটা চুপ কতর ....)
     ৩০ (আিাতদর ঘাতট একহট দৈৌকা ....)
     ৬৪ (দরাি সকাতল দচাখ দচতয়ই ....)
     ৬৭ (এখৈ একলাহট আিার দসই ....)
     ৭৭ (ভ্রিতণর দগালিাতলর িতধযেই ....)
পত্রসংখযো    ৮১ (ইহ্িতধযে দদখহছ খুব  ....)
    ১০২ (এহদতক গরিটাও দবশ পতড়তছ ....)
    ১০৬ (কাল দরতক িঠাৎ আিার ....)
    ১০৮ (সন্যোতবলায় পাবৈা শিতর ....)
৭। ভ্রিণ সাহি্যে ঃ
 িাপাৈরাত্রী
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৮। আত্মিীবৈী ঃ
 িীবৈস্মকৃহ্
Suggested Readings :

১.  ‘কাবযে পহরক্রিা’, অহি্কুিার চক্রব্্থী — হবশ্বভার্ী।

২.  ‘রবীন্দ্রকাবযে পহরক্রিা’, উতপন্দ্রৈার ভট্াচার্থযে — ওহরতয়ন্ বুক দকাম্াৈী।

৩. ‘রবীন্দ্র প্রহ্ভার পহরচয়’, ষুিহদরাি দাস — িহল্ক ব্াদাস্থ।

৪. ‘রবীন্দ্র উপৈযোতসর হৈি্থাণহশল্প’, দগাহপকাৈার রায়তচৌধুরী— দদ’ি   পাবহলহশং।

৫. ‘রবীন্দ্রৈার / রািনৈহ্ ক বযেহতিত্ব’, অরহবন্দ দপাদ্ার — প্র য্েয় প্রকাশহৈ।

৬.  ‘রবীন্দ্রৈার ও হবপ্লবী সিাি’, হচতন্মািৈ দিিৈহবশ — হবশ্বভার্ী।

৭. ‘রবীন্দ্রিীবৈী ও রবীন্দ্র সাহি য্ে প্রতবশক’ (৪ খণ্ড) — হবশ্বভার ী্।

৮. ‘রহবিীবৈী’ ( ৯ খণ্ড), প্রশান্কুিার পাল — আৈন্দ পাবহলশাস্থ।

৯.  ‘রবীন্দ্রৈাতরর দছাটগল্প’, প্রিরৈার হবশী — হিত্র ও দঘাষ। 
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 12 /CCU - 502T
Title of the Paper : Sahitya Tattwa

সাহি্যে্্বি

১। প্রাচযে সাহি্যে্্বি —
  অলংকার, রীহ্, বতক্রাহতি, ধ্বহৈ ও রস

২। পাচিা্যে সাহি্যে্্বি ও সাহি্যে হবচার পদ্ধহ্ —
 দরািাহণ্টক িুভতিন্, হিস্হরকযোল হক্রহটহসিম্, দপাস্-্রিাকচারাহলিম্ (উত্তরসংগঠৈবাদ),দপাস্িড্থাহৈিি 

কম্াতরহটভ হক্রহটহসিম্।

৩। দপাতয়হটক্স (হৈব্থাহচ্ অংশ) —
 (ক) অৈুকরণ — (১ি, ২য় ও ৩য় অধযোয়)
 (খ) িিাকাবযে ও ট্যোতিহড — (৫, ২৩, ২৪ ও ২৬ অধযোয়)
 (গ) ষড়ঙ্ হশল্প ট্যোতিহড — (৬ অধযোয়)
  
৪। বাংলা সিাতলাচৈা সাহি্যে ঃ
 বহঙ্কিচন্দ্র, রবীন্দ্রৈার, বুদ্ধতদব বসু, শ্রীকুিার বতন্দযোপাধযোয়।
  
৫। সিাতলাচৈা ্্বি ঃ 
  (ক) ঐহ্িাহসক সিাতলাচৈা
  (খ) ্ুলৈািূলক সিাতলাচৈা
  (গ) সিাি্াহ্বিক সিাতলাচৈা
  (ঘ) দাশ্থহৈক সিাতলাচৈা

Suggested Readings :

১. ‘ কাবযেহিজ্াসা ‘, অ্ুলচন্দ্র গুপ্ত — হবশ্বভার্ী।
২.  ‘ কাবযে্্বি হবচার ‘, দুগ্থাশঙ্কর িুতখাপাধযোয় — িড্থাণ বুক এতিন্সী।
৩. ‘ ৈাটযে্্বি হবচার ‘, দুগ্থাশঙ্কর িুতখাপাধযোয় — করুণা প্রকাশহৈ।
৪. ‘ কাবযে্্বি ঃ আহরস্টল ‘, হশহশরকুিার দাশ — পযোহপরাস।
৫. ‘ সাহি্যে হবতবক ‘, হবিল িুতখাপাধযোয় — দদ’ি পাবহলহশং।
৬. ‘ সাহিত্যের রূপরীহ্ ও অৈযোৈযে প্রসঙ্ ‘, কুন্ল চতট্াপাধযোয় — রত্াবলী।
৭. ‘ সাহি্যে্্বি সাহি্যেপ্রসঙ্ ও সিাতলাচৈা হবহচত্রা ‘, দুগ্থাশঙ্কর িুতখাপাধযোয় —করুণা প্রকাশৈী।
৮. ‘ সাহি্যে্্বি-হবচার ঃ ্্বি ও প্রতয়াগ ‘, হবিলকুিার িুতখাপাধযোয় — দদ’ি
৯. ‘ িাক্স্থীয় সাহি্যে্্বি ‘, হবিলকুিার িুতখাপাধযোয় — দদ’ি পাবহলহশং।
১০. ‘ সাহি্যে প্রকরণ ‘, িীতরৈ চতট্াপাধযোয় — বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
১১. ‘ সিাতলাচৈার করা ‘, অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয় — িড্থাণ বুক এতিন্সী।
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১২. ‘ পাচিা্যে সাহি্যে্্বি ও সাহি্যেভাবৈা ‘, ৈতবনু্দ দসৈ (সম্াঃ) — রত্াবলী।
১৩. ‘ এাহরস্টতলর দপাতয়হটক ্স ্ ও সাহি্যে্্বি ‘, সাধৈকুিার ভট্াচার্থযে — দদ’ি।
১৪. ‘ এাহরস্টতলর কাবযে ্বি ও সিীষিা ‘, দুগ্থাশঙ্কর িুতখাপাধযোয় — করুণা প্রকাশহৈ।
১৫. ‘ িিাকাবযে হিজ্াসা ‘, সাধৈকুিার ভট্াচার্থযে — দদ’ি পাবহলহশং।
১৬. ‘ সাহি্যেহবচাতর অবয়ববাদ, উত্তর আধুহৈক্া ও উপহৈতবশবাদ ‘,    আৈন্দ দঘাষ িািরা — একুশ 
শ্ক।
১৭. ‘ আধুহৈক্া, আধুহৈতকাত্তরবাদ, উত্তর-আধুহৈক্া্্বি ও প্রতয়াগ ‘,    বরুণতিযোহ্ দচৌধুরী — একুশ 
শ্ক।
১৮. ‘ Beginning Theory : An Introduction to literary and    Cultural Theory ‘, Pe-
ter Barry - Viva Books.
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SEMESTER - V
Name of the Course : Discipline Specific Elective

Paper Code : DSE - 01 / DSE - 501T
Title of the Paper : Jibani Sahitya O Patra Sahitya

িীবৈী সাহি্যে ও পত্র সাহি্যে

১. রবীন্দ্রৈাতরর হছন্নপত্র (হৈব্থাহচ্ অংশ)

 (১৬, ৩০, ৪৯, ৮০, ৯২, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১১৫)

২। আপৈ করা — অবৈীন্দ্রৈার ঠাকুর

৩। ক্ৃ ণাঙু্কর — হবভূহ্ভূষণ বতন্দযোপাধযোয়

Suggested Readings ঃ

১. হচহঠপতত্র রবীন্দ্রৈার — দশৌরীন্দ্রতিািৈ রায়তচৌধুরী

২. হবভূহ্ভূষণ িীবৈ ও সাহি্যে — সুৈীলকুিার চতট্াপাধযোয়

৩. হবভূহ্ভূষণ িীবৈ ও হশল্প — দঘাহপকাৈার রায়তচৌধুরী

৪. অবৈীন্দ্রৈার ঃ সকৃ হষ্ সিীষিা — সতরাি বতন্দযোপাধযোয়

৫. বাংলা সাহিত্যে আত্মিীবৈী — দসাতিন্দ্রৈার বসু

৬. বাংলা পতত্রাপৈযোস — অ্ুলকুিার দাশ

৭. রবীন্দ্রৈাতরর পত্রধারা ঃ হছন্নপত্র ও অৈযোৈযে — দসৌতিন্দ্রৈার সরকার
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SEMESTER - V
Name of the Course : Discipline Specific Electives

Paper Code : DSE - 02 /DSE - 502T
Title of the Paper : Bangla Bitarkamulak, Soundarjya-
tattwamulak Ebong Bijnan Chetanamulak Grantha Path

বাংলা হব্ক্থিূলক, দসৌন্দর্থ্্বিিূলক 
এবং হবজ্াৈতচ্ৈািূলক গ্রন্পাঠ

ক)  ব্িহবলাস — ঈশ্বরচন্দ্র হবদযোসাগর

খ) বাতগশ্বরী হশল্প প্রবন্াবলী — অবৈীন্দ্রৈার ঠাকুর

     ( দকৃহষ্ ও সকৃহষ্, হশল্প ও ভাষা, দসৌন্দতর্থযের সন্াৈ, অন্র বাহির, অসুন্দর, অরূপ ৈা রূপ )

গ) অবযেতি — িগদীশচন্দ্র বসু

Suggested Readings :

১. অবৈীন্দ্র-ৈন্দৈ্্বি — স্যেহিৎ দচৌধুরী

২. হবদযোসাগর — চণ্ডীচরণ বতন্দযোপাধযোয়

৩. অবযেতি — সম্া. চারুচন্দ্র ভট্াচার্থযে

৪. বাংলা সাহিত্যে হবদযোসাগর — অহস্কুিার বতন্দযোপাধযোয়

৫. হবদযোসাগর ও বাঙালী সিাি — হবৈয় দঘাষ

৬. রসসাগর হবদযোসাগর — শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৭. অবৈীন্দ্রৈার সংখযো — পহচিিবঙ্ (্রযে ও সংস্কৃ হ্ হবভাগ)

৮. হবজ্াৈসাধক আচার্থ িগদীশচন্দ্র — সম্া. সুদীপ বসু ও অতশাক উপাধযোয়



(37)

SEMESTER - VI
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 13 /CCU - 601T

Title of the Paper : Lok-Sanskriti O Lok--Sahitya

দলাকসংস্কৃ হ্ ও দলাকসাহি্যে
১। সংস্কৃ হ্র হবব্্থৈ — িগযোতৈর ্্বি — আহদি সংস্কৃ হ্ —আহদবাসী সংস্কৃ হ্ — দলাকায়্ সংস্কৃ হ্ 

— ৈাগহরক সংস্কৃ হ্ — িৈ বা গণসংস্কৃ হ্ — দলাকসাহি্যে ঃ সংজ্া ও স্রূপ, দরেহণহবভাগ, 
অৈুশীলৈ পদ্ধহ্ ও প্রহ্শব্দ।

২। বাংলায় দলাকসংস্কৃ হ্ চচ্থার স্রূপ ও গহ্প্রককৃ হ্।
৩। দলাকসাহি্যে চচ্থার স্রূপ ও গহ্প্রককৃ হ্
৪। বাংলা দলাকগাতৈর ঐহ্িযে ঃ
 দলাকগীহ্ — (ক) ভাওয়াইয়া, (খ) ঝুিুর, (গ) ভাহটয়াহল, 
    (ঘ) বাউলগাৈ।                               
৫। বাংলা ব্্করা
৬। সাংস্কৃ হ্ক ৈকৃ্্বি  ঃ
  (ক) হৈতষধ (খ) ধি্থ  (গ) িাদু-হবশ্বাস (ঘ) িাৈযো
৭। ছড়া ও ধাঁধা
৮। করা ও প্রবাদ
৯। বাংলার িৈিাহ্ ও ্াতদর দলাকসংস্কৃ হ্
১০। দলাকসংস্কৃ হ্ ও দলাকসাহি্যে চচ্থায় রবীন্দ্রৈার ঠাকুর        

১১। ঠাকুিার ঝুহল (দহষিণারঞ্জৈ হিত্র িিুিদার সম্াহদ্)

১২। ঝাড়খতণ্ডর দলাকসংস্কৃ হ্ চচ্থার গহ্প্রককৃ হ্।

Suggested Readings :

১. ‘বাংলার ব্্’, অবৈীন্দ্রৈার ঠাকুর — হবশ্বভার্ী। 
২. ‘দলাকায়ৈচচ্থার ভূহিকা,’অরুণকুিার রায় — দলাকসংস্কৃ হ্ ও আহদবাসী সংস্কৃ হ্ দকন্দ্র।
৩. ‘দলাক-সাহি্যে (২য়খণ্ড),’ আশ ্রাফ  হসহদ্হক — িহল্ক ব্াদাস্থ                                         
৪. ‘বাংলার দলাকসাহি্যে ঃ ৈকৃ্াহ্বিক দপ্রহষি্’, আহশস পাল — পুস্তক হবপহণ।
৫.  ‘বাংলার দলাকসাহি য্ে’, আশুত া্ষ ভট্াচার্থযে — ৈযোশাৈাল বুক ট্াস্।
৬. ‘সাংস্কৃ হ্ ক ৈকৃহবজ্াৈ’, কাহত্ত্থকচন্দ্র শাসিল — বুকলযোন্।



(38)

৭. ‘দলাককরা’, হদবযেতিযোহ্ িিুিদার — দলাকসংস্কৃ হ্ ও আহদবাসী দকন্দ্র। 
৮. ‘দলাককরার হলহখ্ ঐহ্িযে’, হদবযেতিযোহ্ িিুিদার — গাঙহচল।
৯. ‘বাংলা দলাকরার টাইপ ও দিাহটফ ইৈতডক ্স ্’, হদবযেতিযোহ্ িিুিদার — গাঙহচল।
১০. ‘দলাকসংস্কৃ হ্  সীিাৈা ও স্রূপ’, পল্ব দসৈগুপ্ত — পুস্তক হবপহণ।
১১. গীহ্কা ঃ স্রূপ ও ববহশষ্যে’, বরুণকুিার চক্রব ্্থী — পুস্তক হবপহণ
১২. ‘দফাকতলার পহরহচহ্ ও পঠৈ-পাঠৈ’, িয়িারুল ইসলাি — অবসর
১৩. ‘দলাকসাহি্যে’, রবীন্দ্রৈার ঠাকুর — হবশ্বভার্ী।
১৪. ‘সািাহিক-সাংস্কৃ হ্ক ৈকৃহবজ্াৈ’, দরব্ীতিািৈ সরকার — ৈতলি িাউস।
১৫. ‘দদশ-হবতদতশর দলাকবযেহতিত্ব’, সুদীপ্ত দচৌধুরী — বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
১৬. ‘বতঙ্্র ভারত্র দলাকসংস্কৃ হ্’, হশপ্রা দঘাষ — পুস্তক হবপহণ।
১৭. ‘দলাকসংস্কৃ হ্  হবজ্াৈ ঃ ্ ্বি, পদ্ধহ্  ও প্রতয়াগ — বঙ্ীয় সাহি য্ে সংসদ।
১৮. ‘িাক্থসীয় দকৃহষ্ত্  দলাকসংস্কৃ হ্ ’, সত্ যেন্দ্রৈারায়ণ িিুিদার — িৈীষা।
১৯. ‘সািাহিক-সাংস্কৃ হ্ক ৈকৃহবজ্াৈ’, সুিিাৈ বতন্দযোপাধযোয় — পারুল প্রকাশৈী।
২০. ‘দলাকসংস্কৃ হ্ ঃ ্্বিহিজ্াসা’, দসৌতিৈ দসৈ — অঞ্জলী প্রকাশৈী
২১. ‘দলাকসংস্কৃ হ্ ঃ প্রশ্ন-পহরচয়পত্র’, দসৌতিৈ দসৈ — অঞ্জলী প্রকাশৈী
২২. ‘Traditions and Institution of the Santals’, P. O. Bodding - Gyan Publishing.
২৩. ‘Folklore of the Santal Parganas’, C. H. Bompass—David Nutt.
২৪. ‘Magic : A very short Introduction’, Owen Davies - Oxford.
২৫. ‘The Golden Bough’, G. J. Frazer - Penguin Books.
২৬. ‘Totem & Taboo’, Sigmend Freud - Routledge.
২৭.’Myth and Reality’, D. D. KoSambi,                                                                                                                                         

Popular Prakashan.
২৮. ‘The Folktale’, Stith Thompson _ Berklay University of California Press.
২৯. ‘বাংলার দলাকসাহি্যে (৬ঠি খন্), আশুত্াষ ভট্াচার্থযে — কযোলকাটা বুক। 
৩০. ‘ঝাড়খতণ্ডর দলাকসাহি্যে’, বহঙ্কিচন্দ্র িািা্।
৩১. ‘িাৈভূি সংস্কৃ হ্’, ষিীতরাদচন্দ্র িািা্ — বঙ্ীয় সাহি্যে সংসদ।
৩২. ‘সীিান্রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রািীণ শব্দতকাষ’, সুধীরকুিার করণ —  হদ এহসয়াহটক 

দসাসাইহট
৩৩. ‘সীিান্ বাঙলার দলাকরাৈ’ সুধীর কুিার করণ — আশাদীপ
৩৪. ‘আহদবাসী সিাি ও পালপাব্থণ’, ধীতরন্দ্রৈার বাতস্ — দলাকসংস্কৃ হ্ ও আহদবাসী সংস্কৃ হ্ দকন্দ্র
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SEMESTER - VI
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 14 /CCU - 602T

Title of the Paper : Jharkhander Adibasi Samaj O Sanskriti

ঝাড়খতণ্ডর আহদবাসী সিাি ও সংস্কৃ হ্ 

১। ঝাড়খতণ্ডর আহদবাসী সিাি ও সংস্কৃ হ্র সাধারণ পহরচয়, রীহ্ৈীহ্ ও িূলযেতবাধ।

২। পূব্থ হসংভূি ও পহচিি হসংভূি দিলার আহদবাসী িৈতগাঠিীর িৈিীবৈ, ্াতদর ভাষা এবং সাহি্যে।

৩। ঝাড়খতণ্ডর একহট বৈচারী আহদি আহদবাসী —’হবরিড়’। ্াতদর সিাি বযেবস্ায় আহদি প্ররুহতির 
সব্থতশষ হৈদশ্থৈ — কুবিা, ্াতদর িীহবকা - অর্থৈীহ্, ধি্থীয় হবশ্বাস ও পুতিাপাব্থণ এবং ভাষা ও 
সংস্কৃ হ্।

৪। খাহড়য়া িৈতগাঠিীর সাধারণ পহরচয়, ভাষা এবং সাহি্যে।

৫। ৈাগপুরী িৈতগাঠিীর সিাি ও সংস্কৃ হ্।

৬। সাঁও্ালী িৈতগাঠিীর সাধারণ পহরচয়। 

৭। িুণ্ডা িাহ্র সিাি িীবৈ।

৮। দিা িৈিাহ্র ভাষা ও ভাষা-সংস্কৃ হ্।

৯। দকাল িৈিাহ্।

১০। ওঁরাও িৈতগাঠিীর িীহবকা ও অর্থৈীহ্, ্াতদর ধি্থীয় হবশ্বাস ও পুতিাপাব্থণ।

১১। শবর িৈতগাঠিীর সাধারণ পহরচয়।

১২। ঝাড়খতণ্ডর িূল ধারার িৈতগাঠিীর দরতক আহদবাসীতদর পকৃরক িীবৈ, ঐহ্িযে, সংস্কৃ হ্ ও ইহ্িাস।  
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SEMESTER - VI
Name of the Course : Discipline Specific Electives

Paper Code : DSE - 3 / DSE - 601T
Title of the Paper : Bangla Chhotogolpo, Bhraman Kahini O Goendya Kahini 

Path

বাংলা দছাটগল্প, ভ্রিণ কাহিহৈ 
ও দগাতয়ন্দা কাহিহৈ পাঠ

ক)  রসিয়ীর রহসক্া — প্রভা্কুিার িুতখাপাধযোয়

   দবতদৈী — ্ারাশঙ্কর বতন্দযোপাধযোয়

   প্রানগহ্িাহসক — িাহৈক বতন্দযোপাধযোয়

   িয়ত্া — দপ্রতিন্দ্র হিত্র

   অশ্বতিতধর দঘাড়া — দীতপৈ বতন্দযোপাধযোয়

খ)  িরু্ীর্থ হিংলাি — কাহলকাৈন্দ অবধূ্

গ)  সিারুর কাঁটা — শরহদনু্দ বতন্দযোপাধযোয়

Suggested Readings :

১. বাংলা দছাটগল্প ঃ প্রসঙ্ ও প্রকরণ — বীতরন্দ্র দত্ত

২. বাংলা দছাটগল্প — ভূতদব দচৌধুরী

৩. বাংলা দছাটগল্প — হশহশরকুিার দাস

৪. বাংলা গল্প হবহচত্রা — ৈারায়ণ গতঙ্াপাধযোয়

৫. দছাটগতল্প ত্রয়ী — হবশ্ববনু্ ভট্াচার্থযে

৬. দপ্রতিন্দ্র হিত্র ও আধুহৈক বাংলা সাহি্যে — ্হরণ িুতখাপাধযোয় ও শী্ল দচৌধুরী

৭. ক্রাইি কাহিহৈর কাল-ক্রাহন্ — সুকুিার দসৈ

৮. ্ারাশঙ্কতরর হশল্পীিাৈস — হৈ্াই বসু

৯. িাহৈক বতন্দযোপাধযোতয়র িীবৈদকৃ হষ্ ও হশল্পরীহ্ — দগাহপকাৈার রায়তচৌধুরী

১০. িাহৈক বতন্দযোপাধযোতয়র িীবৈ ও সাহি্যে — সতরািতিািৈ হিত্র

১১. িাহৈতকর দছাটগল্প ঃ হশল্পীর ৈবিন্ম — আহশষকুিার দদ

১২. ্ারাশঙ্কর সাহি্যে সিীষিা — দগৌরতিািৈ রায়

১৩. প্রভা্ িুতখাপাধযোয় িীবৈ ও সাহি্যে — ড. হশতবশকুিার চতট্াপাধযোয়
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১৪. বাংলা ভ্রিণ সাহিত্যে িুতিহচন্া — পার্থ চতট্াপাধযোয় 

১৫. দছাটগতল্পর রূপহশল্পী — ড. রািরঞ্জৈ রায়

১৬. দপ্রতিন্দ্র হিতত্রর দছাটগল্প িৈতৈ ও সকৃিতৈ — অহৈহন্দ্া বতন্দযোপাধযোয়

১৭. করাহশল্পী শরহদনু্দ ঃ িৈ ও হশল্প — প্রিীলা ভট্াচার্থযে

১৮. শরহদনু্দ বতন্দযোপাধযোয় — হৈ্াই বসু

১৯. দবযোিতকশ শরহদনু্দ ঃ শরহদনু্দর দবযোিতকশ — হবতবক হসংি
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SEMESTER - VI
Name of the Course : Discipline Specific Electives

Paper Code : DSE - 4 /DSE - 602T
Title of the Paper : Gadya Sahitya Path

গদযে সাহি্যে পাঠ

ক) আলাতলর ঘতর দুলাল — পযোরীচাঁদ হিত্র

খ) কিলাকাতন্র দপ্তর (হৈব্থাহচ্) — বহঙ্কিচন্দ্র চতট্াপাধযোয় 

 (আিার িৈ, প্ঙ্, আিার দুতগ্থাৎসব, একহট গী্, হবড়াল)

গ. পঞ্চ্ন্ত্র (হৈব্থাহচ্) — বসয়দ িুি্বা আলী

 (বই দকৈা, ইন্ারভুযে, হবষু্ণ শি্থা, ঐহ্িাহসক উপৈযোস)

Suggested Readings :

১. বাংলা গতদযের পদাঙ্ক — হবহি্ দত্ত

২. পযোরীচাঁদ হিত্র ও সিকালীৈ বাংলা — দসৌহরন্দ্রকুিার দঘাষ

৩. বহঙ্কি িাৈস — অরহবন্দ দপাদ্ার

৪. বহঙ্কি সরণী — প্রিরৈার হবশী

৫. বহঙ্কি কহণকা — সিীর দসৈগুপ্ত

৬. বহঙ্কি ভাবৈাতলাক — ভবত্াষ দত্ত

৭. বহঙ্কিচন্দ্র ঃ সকৃিৈ ও বীষিণ — ভবত্াষ চতট্াপাধযোয় 

৮. কিৈাকাতন্র দপ্তর — ভবাৈীতগাপাল সাৈযোল

৯. িুি্বা আলী িীবৈ ও সাহি্যে — স্া্ী ভট্াচার্থযে

১০. িিহলশী িুি্বা — দকারক পহত্রকা
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