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

SEMESTER - I
Name of the Course : Foundation Course

Paper Code : FC - 01 /FCM - 101T

Title of the Paper :  Bangla Bhasar Itihas       
                                                                                                                                    

বাংলা ভাষার ইতিহাস 
১।  ইন্দো-ইউন্রাপীয় ভাষা-বংন্ের পতরচয়।
২। প্াচীন, মধ্য ও আধুতনক বাংলা ভাষার ধ্বতনিাত্বিক ও রূপিাত্বিক তববি্তন।
৩। বাংলা ভাষার উদ্ভন্বর ইতিহাস।
৪।  প্াচীন, মধ্য ও আধুতনক বাংলা ভাষার ধ্বতনিাত্বিক ও রূপিাত্বিক তববি্তন।
৫। বাংলা ভাষার আঞ্চতলক উপভাষা ঃ 
 (ক)  ভাষা ও উপভাষার সম্পক্ত
 (খ) বাংলা উপভাষার অবস্ান
 (গ) বাংলার পাঁচতি প্ধান উপভাষার (রাঢ়ী, বঙ্ালী, বন্রন্দী, ঝাড়খণ্ী ও কামরূপী) ধ্বতনিাত্বিক ও  

 রূপিাত্বিক ববতেষ্্য।
৬।  বাংলা ভাষার ধ্বতনি্বি ঃ 
 (ক)  স্বরধ্বতন ও ব্যঞ্জনধ্বতনর শ্রেতিতবভাগ 
 (খ)  অক্ষন্রর গঠনপ্কৃতি
 (গ)  ধ্বতন পতরবি্তন
৭। বাংলা ভাষার রূপি্বিঃ সতধি, সমাস, প্ি্যয়, কারক, তবভততি, তলঙ্, বচন এবং পদপতরচয়
৮। বাংলা েব্দভাণ্ার ও েব্দার্ত পতরবি্তন্নর ধারা।
৯। ভাষাতবজ্ান্নর আধুতনক শ্ক্ষত্র, ভাষার ববতচত্র্য ও সমাজভাষা তবজ্ান
১০। আন্তজ্তাতিক ধ্বতনমূলক বি্তমালা (IPA), বাংলা শ্রন্ক আন্তজ্তাতিক ধ্বতনমূলক বি্তমালায় তলপ্যন্তরি।

Suggested Readings :

১) ‘The Origin and development of the Bengali Language’, Suniti Kr. Chatterjee - Rupa & Co.
২) ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’, সুকুমার শ্সন — আনদে পাবতলোস্ত।
৩) ‘সাধারি ভাষাতবজ্ান ও বাংলাভাষা’ — রান্মশ্বরি পুস্তক তবপতি।
৪) ‘সংসৃ্ি ও প্াকৃি ভাষার ক্রমতবকাে’, পন্রেচন্দ মজুমদার — শ্দ’জ পাবতলতেং।
৫) ‘ভাষা তজজ্াসা’, তেতেরকুমার দাে — প্যাতপরাস।
৬)  ‘আধুতনক বাংলা ভাষাি্বি’, সুচতরিা বন্দে্যাপাধ্যায় — প্যাতপরাস।
৭)  ‘ব্যাকরন্ি ভয় শ্নই’, ড. অতনব্তাি সাহু, নন্লজ ব্যাঙ্ক পাবতলোস্ত এণ্ তডত্রিতবউিস্ত।
৮)  ‘উচ্চির বাংলা ব্যাকরি’, বামনন্দব চক্রবি্তী।
৯) ‘বাংলা ব্যাকরি প্সঙ্’, পতবত্র সরকার — শ্দজ পাবতলতেং।
১০)  ‘বাংলা ভাষা পতরক্রমা’, পন্রেচন্দ মজুমদার — শ্দ’জ পাবতলতেং। 
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SEMESTER - I
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 01 /CCM - 101T

Title of the Paper :  Banglar-Samaj-Sanskriti O Pragadhunik Bangla Sahitya 

বাংলার - সমাজ - সংসৃ্তি ও প্াগাধুতনক বাংলা সাতহি্য
১। নবম - দেম েিক শ্রন্ক পঞ্চদে েিক পর্তন্ত সময়কান্ল বাংলার আর্ত-রাজননতিক, সামাতজক 

ও ধম্তীয় শ্প্ক্ষাপি এবং সমকালীন সাতহন্ি্য িার প্ভাব ও প্তিফলন।
২। শ্ষাড়ে ও সপ্তদে েিকীয় সব্তভারিীয় ভততি আন্দোলন্নর আন্লান্ক বাংলার ভততিবাদ — শ্গৌড়ীয় 

ববষ্ণব দে্তন ও সূতফ দে্তন এবং সমকালীন বাঙাতলর সাতহি্যকন্ম্ত এবং জীবনন্চিনায় এগুতলর 
প্ভাব তবচার। 

৩। ঔপতনন্বতেক আধুতনকিার অতভঘাি — বাংলার নবজাগরি ও িার পুনতব্তচার — উতনে েিন্কর 
বাঙাতল জীবন ও সাতহন্ি্য িার প্ভাব ও প্তিতক্রয়ার স্বরূপ সধিান (সমাজসংস্ার, জািীয়িাবাদ, 
ধম্তসংস্ার, তেক্ষাসংস্ার)। 

৪। স্বাধীনিা - পরবি্তী সময়কান্লর আর্ত - রাজননতিক, সামাতজক ও সাংসৃ্তিক শ্প্ক্ষাপন্ি সমকালীন 
বাংলা সাতহন্ি্যর গতিপ্কৃতি পর্তান্লাচনা। 

৫। চর্তাপদ ঃ 
 পাঠ্যপদ — 
 (ক) কা আ িরুবর পঞ্চ - তব ডাল — লুইপাদ
 (খ) উঁচা উঁচা পাবি িঁতহঁ বসই সবরী বালী — েবরপাদ
 (গ) িালি শ্মার ঘর নাতহ পড়ন্বষী — শ্েনেনপাদ
 (ঘ) ভবিই গহন গম্ীর শ্বন্গঁ বাহী — চাতিলপাদ
 (ঙ) কানহতর তঘতন শ্মতল অচ্ছহু কীস — ভুসুকুপাদ
 (চ) নগর বাতরতহন্রঁ শ্ডাতবি শ্িাহতর কুতড়আ — কাহ্নপাদ
৬।  শ্রীকৃষ্ণকীি্তন ( জন্মখণ্, িাবুিলখণ্, বংেীখণ্, রাধাতবরহ )।
৭।  ববষ্ণবপদাবলী ঃ 
 তনম্নতলতখি পদসমূহ ঃ — 
 তবদ্যাপতি
 (ক) চীর চদের ঊন্র হার ন শ্দলা
 (খ) তপয়া রব আওব এ মঝু শ্গন্হ
 চন্ীদাস
 (ক) ঘন্রর বাতহন্র দন্ণ্ েিবার
 জ্ানদাস
 (ক) রূপলাতগ আঁতখ ঝুন্র গুন্ি মন শ্ভার
 (খ) আন্লা মুতি জান্না না
 শ্গাতবদেদাস
 (ক) নীরদ  নয়ন্ন নীর ঘন তসঞ্চন্ন 
 (খ) মতদের বাতহর কতঠন কপাি
৮। মঙ্লকাব্য ঃ 
 (ক) তবজয়গুপ্ত — মনসামঙ্ল
 (খ) কতবকঙ্কি মুকুদে চক্রবি্তী — চন্ীমঙ্ল
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 (গ) রান্মশ্বর ভট্াচার্ত — তেবায়ন
 (ঘ) ভারিচন্দ — অন্নদামঙ্ল
৯। বচিন্যজীবনী ঃ 
 (ক) বৃদোবন দাস — শ্রীনচিন্যভাগবি (আতদখণ্)
 (খ) কৃষ্ণদাস কতবরাজ — শ্রীশ্রীনচিন্যচতরিামৃি (মধ্যলীলা)
১০। অনুবাদ সাতহি্য ঃ
 (ক) মালাধর বসু — শ্রীকৃষ্ণতবজয়
 (খ) কৃতত্তবাস — রামায়ি (আতদকাণ্, লঙ্কাকাণ্)
 (গ) কােীরাম দাস — মহাভারি (আতদপব্ত, তবরািপব্ত, ভীষ্মপব্ত)
১১) আরাকান রাজসভার কাব্য ঃ
 (ক) শ্দৌলিকাজী — শ্লারচন্দানী
 (খ) আলাওল — পদ্াবিী
১২। োতিপদাবলী ঃ 
 (ক) রামপ্সাদ শ্সন
 (খ) কমলাকান্ত ভট্াচার্ত

Suggested Readings :

১)  ‘বাঙ্ালীর ইতিহাস’ (আতদপব্ত), নীহাররঞ্জন রায় — শ্দ’জ পাবতলতেং।
২) ‘বাঙ্ালীর ইতিহাস’, রাখালদাস বন্দে্যাপাধ্যায় — শ্দ’জ পাবতলতেং।
৩।  ‘বৃহৎ বঙ্’ (২য় খণ্), দীন্নেচন্দ শ্সন — শ্দ’জ পাবতলতেং।
৪)  ‘বাঙালীর নৃিাত্বিক পতরচয়’, অিুল সুর, তজজ্াসা।
৫)  ‘বাংলা ও বাঙালী’, অিুল সুর, সাতহি্যন্লাক।
৬)  ‘ভারিীয় ভততি সাতহি্য’, তবষু্ণপদ ভট্াচার্ত্য — শ্লখাপড়া।
৭)  ‘শ্গৌড়ীয় ববষ্ণব সম্প্রদায় ঃ ভততিরস ও অলঙ্কার-োস্ত্র’, তবষু্ণপদ ভট্াচার্ত্য — আনদে পাবতলোস্ত ।
৮)  ‘শ্গৌড় কাতহনী’, বেন্লন্দকুমার শ্ঘাষ — তড. এম. লাইন্রেরী।
৯)  ‘বন্ঙ্ ববষ্ণব ধম্ত’, রমাকান্ত রায় — আনদে পাবতলোস্ত ।
১০)  ‘বন্ঙ্ সুফী প্ভাব’, মুহম্মদ এনামুল হক — তবন্বকানদে বুক শ্সন্ার।
১১) ‘বচিন্যাবদান’, সুকুমার শ্সন, অানদে পাবতলোস্ত।
১২) ‘বাংলার আতর্তক ইতিহাস’ (ঊনতবংে েিাব্দী), সুন্বাধ কুমার মুন্খাপাধ্যায়, শ্ক তপ বাগচী এ্যাণ্ শ্কাং।
১৩) ‘রামিনু লাতহড়ী ও িৎকালীন বঙ্সমাজ’, তেবনার োস্ত্রী, তনউ এজ।
১৪) ‘বাংলার শ্রন্নসাঁস’ অন্নদােঙ্কর রায়, বািীতেল্প।
১৫) ‘ইিালীয় শ্রন্নসাঁন্সর আন্লান্ক বাংলার শ্রন্নসাঁস’, েততিসাধন মুন্খাপাধ্যায়, প্ন্রেতসভ পাবতলোস্ত।
১৬) ‘ঊতনে েিক’, আন্লাক রায়, প্মা।
১৭) ‘ইিাতলর শ্রন্নসাঁস বাঙাতলর সংসৃ্তি’, অমন্লে তত্রপাঠী, আনদে পাবতলোস্ত।
১৮) ‘ঊতনে েিন্কর বাঙাতল জীবন ও সংসৃ্তি’, স্বপন বসু ও ইন্দতজৎ শ্চৌধুরী (সম্পাঃ), পুস্তক তবপতি।
১৯) ‘ঊতনে েিন্কর কলকািা ও সরস্বিীর ইির সন্তান’, সুমন্ত বন্দে্যাপাধ্যায়, অনুষু্প প্কােনী।
২০) ‘পলােীর ষড়রন্ত্র ও শ্সকান্লর সমাজ’, রজিকান্ত রায়, আনদে পাবতলোস্ত।
২১) ‘পলােীর রুদ্ধ’, িপনন্মাহন চন্ট্াপাধ্যায়, শ্দ’জ।
২২) ‘পলােীর পন্র বক্ার’, আনদেন্মাহন চন্ট্াপাধ্যায়।
২৩) ‘ঈশ্বরগুপ্ত রতচি কতব জীবনী’, ভবন্িাষ দত্ত (সম্পাঃ), পতচিমবঙ্ বাংলা আকান্দতম।
২৪) ‘তবে েিক’, অন্লাক রায়, প্মা।
২৫) ‘তবে েিন্কর বাঙাতল জীবন ও সংসৃ্তি’, স্বপন বসু ও হষ্ত দত্ত (সম্পাঃ), পুস্তক তবপতি।



(9)

২৬) ‘শ্দেতবভাগ ঃ পচিাৎ ও শ্নপর্য কাতহনী’, ভবানীপ্সাদ চন্ট্াপাধ্যায়, আনদে পাবতলোস্ত।
২৭) ‘দুই তবশ্বরুন্দ্ধর মধ্যকালীন বাংলা করাসাতহি্য’, শ্গাতপকানার রায়ন্চৌধুরী, শ্দ’জ।
২৮) ‘উত্তাল চতলিে অসমাপ্ত তবপ্লব’, অমন্লদুে শ্সনগুপ্ত, প্তিভাস।
২৯) ‘তিন েিন্কর গিআন্দোলন’, অতনল আচার্ত (সম্পাঃ), অনুষু্প প্কােনী।
৩০) ‘চর্তাগীতির ভূতমকা’, জাহ্নবী কুমার চক্রবি্তী।
৩১) ‘চর্তাগীতি পতরক্রমা’, তনম্তল দাে, শ্দ’জ।
৩২) ‘চর্তাগীতি পদাবলী’, সুকুমার শ্সন, আনদে পাবতলোস্ত।
৩৩) ‘হাজার বছন্রর পুরাি বাঙ্ালা ভাষার শ্বৌদ্ধ গান ও শ্দাহা’, হরপ্সাদ োস্ত্রী, বঙ্ীয় সাতহি্য পতরষদ।
৩৪) ‘শ্বৌদ্ধ ধম্ত ও চর্তাগীতি’, েতেভূষি দােগুপ্ত, ওতরন্য়ন্াল বুক শ্কাম্পাতন।
৩৫) ‘বড়ু চণ্ীদান্সর শ্রীকৃষ্ণকীি্তন’, অতমত্রসূদন ভট্াচার্ত, শ্দ’জ।
৩৬) ‘ববষ্ণব পদাবলী (চয়ন)’, খন্গন্দনার তমত্র, সুকুমার শ্সন, তবশ্বপতি শ্চৌধুরী, ে্যামাপদ চক্রবি্তী (সম্পাঃ), কতলকািা 

তবশ্বতবদ্যালয়।
৩৭) ‘ববষ্ণব রসপ্কাে’, কু্ষতদরাম দাস, শ্দ’জ।
৩৮) ‘মধ্যরুন্গর কতব ও কাব্য’, েঙ্করীপ্সাদ বসু, শ্দ’জ।
৩৯) ‘ববষ্ণব পদাবলী’, সনািন শ্গাস্বামী।
৪০) ‘ববষ্ণব পদাবলী’, সি্য তগতর (সম্পাঃ), রত্াবলী।
৪১) ‘বাংলা মঙ্ল কান্ব্যর ইতিহাস’, আশুন্িাষ ভট্াচার্ত, সপ্ততষ্ত।
৪২) ‘কতবকঙ্কন মুকুদে তবরতচি চণ্ীমঙ্ল’, সুকুমার শ্সন (সম্পাঃ), সাতহি্য আকান্দতম।
৪৩) ‘কতবকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ীমঙ্ল ঃ বীক্ষা ও সমীক্ষা’, তবশ্বনার রায় (সম্পাঃ), এবং মুোন্য়রা।
৪৪) ‘তবজয়গুন্প্তর মনসামঙ্ল’, অতচন্ত্য তবশ্বাস (সম্পাঃ), অঞ্জতল পাবতলোস্ত।
৪৫) ‘তবপ্দাস তপতপলাইন্য়র মনসামঙ্ল’, অতচন্ত্য তবশ্বাস (সম্পাঃ), রত্াবলী।
৪৬) ‘রান্মশ্বর রচনাবলী’, পঞ্চানন চক্রবি্তী (সম্পাঃ), বঙ্ীয় সাতহি্য পতরষদ।
৪৭) ‘ভারিচন্দ রেন্াবলী’, রেন্জন্দনার বন্দে্যাপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাঃ), বঙ্ীয় সাতহি্য পতরষদ।
৪৮) ‘ভারিচন্ন্দর অন্নদামঙ্ল’, জতয়িা দত্ত, রত্াবলী।
৪৯) ‘কতব ভারিচন্দ’, েঙ্করীপ্সাদ বসু, শ্দ’জ।
৫০) ‘বৃদোবন দাস তবরতচি বচিন্যভাগবি’, সুকুমার শ্সন (সম্পাঃ), সাতহি্য আকান্দতম।
৫১) ‘বচিন্যন্দব ঃ জীবনী, কালক্রম, পতরমণ্ল, তপ্য়মণ্ল’, সুখময় মুন্খাপাধ্যায়, তড এম লাইন্রেতর।
৫২) ‘বচিন্যচতরিামৃি’, সুকুমার শ্সন (সম্পাঃ), সাতহি্য আকান্দতম।
৫৩) ‘শ্রীকৃষ্ণতবজয়’, খন্গন্দনার তমত্র (সম্পাঃ), কতলকািা তবশ্বতবদ্যালয়।
৫৪) ‘রামায়ি ঃ কৃতত্তবাস তবরতচি’, হন্রকৃষ্ণ মুন্খাপাধ্যায় (সম্পাঃ), সাতহি্য সংসদ।
৫৫) ‘মহাভারি — কােীরাম দাস’, শ্দবনার বন্দে্যাপাধ্যায় (সম্পাঃ), সাতহি্য সংসদ।
৫৬) ‘শ্লারচন্দানী ও সিী ময়না — শ্দৌলি কাজী’, শ্দবনার বন্দে্যাপাধ্যায় (সম্পাঃ), সাতহি্য সংসদ।
৫৭) ‘পদ্াবিী (২ খণ্), বসয়দ আলাওল’, শ্দবনার বন্দে্যাপাধ্যায় (সম্পাঃ), সাতহি্য সংসদ।
৫৮) ‘রাজসভার কতব ও কাব্য’, শ্দবনার বন্দে্যাপাধ্যায়, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
৫৯) ‘োতি পদাবলী’ (চয়ন), অমন্রন্দ নার রায়, কতলকািা তবশ্বতবদ্যালয়।
৬০) ‘ভারন্ির েততি-সাধনা ও োতি সাতহি্য’, েতেভূষি দােগুপ্ত, সাতহি্য সংসদ।
৬১) ‘োতি পদাবলী ও েততিসাধনা’, জাহ্নবী কুমার বসু, তড. এন. লাইন্রেতর।
৬২) ‘বঙ্ভাষা ও সাতহি্য’, দীন্নে চন্দ শ্সন, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পষ্তদ।
৬৩) ‘বাঙ্ালা সাতহন্ি্যর ইতিহাস’ (৫ খণ্),  সুকুমার শ্সন, আনদে পাবতলোস্ত।
৬৪) ‘বাংলা সাতহন্ি্যর ইতিবৃত্ত’ (৯ খণ্), অতসি কুমার বন্দে্যাপাধ্যায়।
৬৫) ‘বাংলা সাতহন্ি্যর ইতিকরা’ (৫ খণ্), ভূন্দব শ্চৌধুরী, শ্দ’জ পাবতলতেং।
৬৬) ‘প্াগাধুতনক বাংলা সাতহি্যচচ্তা’, সি্যবিী তগতর, শ্দ’জ পাবতলতেং।
৬৭)  মধ্যরুন্গর বাংলা সাতহন্ি্যর ির্য ও কালক্রম’, সুখময় মুন্খাপাধ্যায়।           
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SEMESTER - I
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 02 / CCM - 102T
Title of the Paper :  Kabya-Kabita

কাব্য-কতবিা 
১।  মধুসূদন দত্ত — শ্মঘনাদবধ কাব্য (সমরে)
২।  তবহারীলাল চক্রবি্তী — সান্ধর আসন
৩। নজরুল ইসলাম — সতঞ্চিা
 তনম্নতলতখি কতবিাসমূহ ঃ
 (ক) আজ সৃতষ্-সুন্খর উলিান্স
 (খ) পূজাতরিী
 (গ) কান্ারী হুতেয়ার
 (ঘ) দাতরদ্্য
 (ঙ) জীবনবদেনা
৪। জীবনানদে দান্ের শ্রেষ্ঠ কতবিা ঃ 
 তনব্তাতচি কতবিা —
 (ক) বাংলার মুখ আতম শ্দতখয়াতছ
 (খ) এখান্ন আকাে নীল
 (গ) বনলিা শ্সন
 (ঘ) তসধুিসারস
 (ঙ) তেকার
 (চ) শ্গাধুতলস্নধতর নৃি্য
 (ছ) রাতত্র
 (জ) অদু্ভি আঁধার এক
৫। তবষু্ণ শ্দ' র তনব্তাতচি কতবিা ঃ
 (ক) প্াকৃি কতবিা
 (খ) জল দাও 
 (গ) ২৫শ্ে ববোখ
 (ঘ)  দাতমনী
 (ঙ)  গান
 (চ)  শ্বকার তবহঙ্
 (ছ)  পদধ্বতন
 (জ)  সাি ভাই চম্পা
৬। েততি চন্ট্াপাধ্যান্য়র তনব্তাতচি কতবিা ঃ 
 (ক)  অনন্ত কুয়ার জল
 (খ)  আনদে বভরবী
 (গ)  চাতব
 (ঘ)  জঙ্ন্লর মন্ধ্য ঘর ঈশ্বর গন্ড়ন
 (ঙ)  এতপিাফ
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 (চ)  শ্হমন্ন্তর অরন্ি্য আতম শ্পাস্টম্যান
 (ছ)  চিুরঙ্
 (জ)  এবার হন্য়ন্ছ সধি্যা
৭।  নীন্রন্দনার চক্রবি্তীর তনব্তাতচি কতবিা ঃ 
 (ক)  এতেয়া
 (খ)  তনন্জর কান্ছ প্তিশ্রুতি
 (গ)  কলকািার তরশু
 (ঘ)  উলঙ্ রাজা
 (ঙ)  েন্ব্দ েন্ব্দ শ্িরান্কািা

Suggested Readings :

১)  'মধুসূদন রচনাবলী', শ্ক্ষত্র গুপ্ত (সম্পাঃ), সাতহি্য সংসদ।
২) 'কতব শ্রীমধুসূদন', শ্মাতহিলাল মজুমদার, করুিা।
৩)  'মধুসূদন ঃ কতব আত্া ও কাব্যতেল্প', শ্ক্ষত্র গুপ্ত (সম্পাঃ), এ. শ্ক. সরকার অ্যাণ্ শ্কাং।
৪) 'তবহারীলাল চক্রবি্তীর শ্রেষ্ঠ কতবিা', অন্লাক রায় (সম্পাঃ), ভারতব।
৫) 'তবহারীলাল চক্রবি্তী ঃ সান্ধর আসন', পীরুপদ মাতলক, প্জ্া তবকাে।
৬) 'কতবিার নজরুল ঃ নজরুন্লর কতবিা', প্সূন মাতঝ, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
৭) 'আমার কান্লর কন্য়কজন কতব', জগদীে ভট্াচার্ত, ভারতব।
৮) 'আধুতনক বাংলা কাব্য পতরচয়', দীতপ্ত তত্রপাঠী, শ্দ'জ পাবতলতেং।
৯) 'আধুতনক বাংলা কতবিা ইউন্রাপীয় প্ভাব', মঞু্জভাষ তমত্র, শ্দ'জ পাবতলতেং।
১০) 'বাংলা কতবিার কালান্তর', সন্রাজ বন্দে্যাপাধ্যায়, শ্দ'জ পাবতলতেং।
১১) 'রবীন্দাকুমারী কতব সমাজ', অরুি কুমার মুন্খাপাধ্যায়।
১২) 'কান্লর পুিুল', বুদ্ধন্দব বসু, তনউ এজ।
১৩) 'কতবিার করা', জীবনানদে দাে, তসগন্নি শ্প্স।
১৪) 'আধুতনক বাংলা কতবিার রূপন্রখা', বাসন্তী কুমার মুন্খাপাধ্যায়।
১৫) 'আধুতনক কতবিার তদগ ্বলয়', অশ্রুকুমার তেকদার।
১৬) শ্রেষ্ঠ কতবিা — জীবনানদে দাে — ভারতব
১৭) শ্রেষ্ঠ কতবিা   — তবষু্ণ শ্দ — শ্দ'জ পাবতলতেং।
১৮) শ্রেষ্ঠ কতবিা   — েততি চন্ট্াপাধ্যায় — শ্দ'জ পাবতলতেং।
১৯) শ্রেষ্ঠ কতবিা   — নীন্রন্দনার চক্রবি্তী — শ্দ'জ পাবতলতেং।
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SEMESTER - I
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 03 /CCM - 103T

Title of the Paper :  Bangla Upanyas

বাংলা উপন্যাস
১।  বাংলা উপন্যান্সর সংজ্া, স্বরূপ, উদ্ভব ও তবকাে, রূপ-রীতি ববতচত্র্য, বেলী-তবচার এবং গতিপ্কৃতি। 
২।  উতনে ও তবে েিন্কর উপন্যান্সর ধারা ঃ
 তনব্তাতচি শ্লখক —
 (ক)  স্বি্তকুমারী শ্দবী
 (খ)  তবভূতিভূষি বন্দে্যাপাধ্যায়
 (গ)  িারােঙ্কর বন্দে্যাপাধ্যায়
 (ঘ)  মাতনক বন্দে্যাপাধ্যায়
 (ঙ)  সিীনার ভাদুড়ী
 (চ)  অনবৈি মলিবম্তি
 (ছ)  সুন্বাধ শ্ঘাষ 
 (জ)  সমন্রে বসু
 (ঝ)  মহান্শ্বিা শ্দবী
 (ি) সুনীল গন্ঙ্াপাধ্যায়
 (ি)  ভগীরর তমরে
 (ঠ)  রামকুমার মুন্খাপাধ্যায়
 (ড)  নতলনী শ্বরা
 (ে)  অতনল ঘরাই
৩। উপন্যাস তবচান্র আধুতনক ি্বি ও সাম্প্রতিক ধারিা ঃ 
 (ক)  মাক্তসীয় বীক্ষা
 (খ)  নারীন্চিনাবাদ
 (গ)  উত্তর / নব্য ঔপতনন্বতেক ি্বি
 (ঘ)  উত্তর আধুতনক ি্বি
 (ঙ)  তনম্নবগ্তীয় শ্চিনা
 (চ)  বাখতিন্নর ি্বি
৪।  েরতদদুে বন্দে্যাপাধ্যায় — 
 িুঙ্ভদ্ার িীন্র
৫।  আোপূি্তা শ্দবী — 
 প্রম প্তিশ্রুতি
৬।  অতনল ঘরাই — 
 নুনবাতড়
৭।  সন্ন্তাষ কর — 
 দাঁড়-জাল-মুতিামাছ
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Suggested Readings :

১)  ‘বঙ্সাতহন্ি্য উপন্যান্সর ধারা’, শ্রীকুমার বন্দে্যাপাধ্যায়, মডাি্ত বুক এন্জতসি।
২) ‘উপন্যান্সর করা’, শ্দবীপদ ভট্াচার্ত, শ্দ’জ।
৩) ‘বাংলা উপন্যান্সর কালান্তর’, সন্রাজ বন্দে্যাপাধ্যায়, শ্দ’জ।
৪) ‘উপন্যাস তনন্য়’, শ্দন্বে রায়, শ্দ’জ।
৫) ‘উপন্যান্সর নিুন ধরন্নর শ্খাঁন্জ’, শ্দন্বে রায়, শ্দ’জ।
৬) ‘কান্লর প্তিমা’, অরুিকুমার মুন্খাপাধ্যায়, শ্দ’জ।
৭) ‘উত্তাল চতলিে অসমাপ্ত তবপ্লব’, অমন্লদুে শ্সনগুপ্ত, প্তিভাস।
৮) ‘বাংলা উপন্যাস শ্কাষ’, রাহুল দােগুপ্ত, প্তিভাস।
৯) ‘তিন দেন্কর গিআন্দোলন’, অতনল আচার্ত (সম্পাঃ), অনুষু্প প্কােনী।
১০) ‘সাতহি্য তবচান্র অবয়ববাদ উত্তর আধুতনকিা ও উপতনন্বেবাদ’, আনদে শ্ঘাষ হাজরা, একুে েিক।
১১) ‘আধুতনকিা, আধুতনন্কাত্তরবাদ, উত্তর আধুতনকিা ি্বি ও প্ন্য়াগ’, বরুিন্জ্যাতি শ্চৌধুরী, একুে েিক।
১২) ‘তনম্নবন্গ্তর ইতিহাস’, শ্গৌিম ভদ্ ও পার্ত চন্ট্াপাধ্যায় (সম্পাঃ), আনদে পাবতলোস্ত।
১৩) ‘বাংলা উপন্যাস ও মাক্তসীয় শ্চিনা’, তবধানচন্দ রায়, একুে েিক।
১৪) ‘উপন্যাস ি্বি ও তকছু করা’, রতবন পাল, এবং মুোন্য়রা।
১৫) ‘ইউন্রাপীয় সাতহি্য ধ্রুপদী ও আধুতনক’, সুন্দষ্ণা চক্রবি্তী, এবং মুোন্য়রা।
১৬) ‘উপন্যান্সর বি্তমালা’, সুতমিা চক্রবি্তী, পুস্তক তবপতি।
১৭) ‘নকোল আন্দোলন ও বাংলা করাসাতহি্য’, ফতিক চাঁদ শ্ঘাষ, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
১৮) ‘বাখতিন ঃ ি্বি ও প্ন্য়াগ’, িন্পাধীয় ভট্াচার্ত, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
১৯) ‘বাংলা করা সাতহি্য ঃ চতলিন্ের সময় ও সমাজ’, আসরফী খািুন, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
২০) ‘দাঁড় জাল মুতিামাছ’, সন্ন্তাষ কর, তদঘলপত্র। 
২১) ‘সন্ন্তাষ কন্রর ‘দাঁড় জাল মুতিামাছ ঃ সমুদ্পান্ড়র জীবন-বয়ন’, ড. অতনব্তাি সাহু, তদঘলপত্র।
২২) ‘বাংলা উপন্যান্সর পঁতচে বছর’, সমন্রে মজুমদার, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
২৩) ‘আোপূি্তা ঃ নারী পতরসর’, িন্পাধীয় ভট্াচার্ত (সম্পাঃ), বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
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SEMESTER - II
Name of the Course : Soft Skill Course

Paper Code : EC - 01 / ECM - 201T
Title of the Paper :  Bangla Chotogalpo

বাংলা শ্ছািগল্প 
১। বাংলা শ্ছািগন্ল্পর সংজ্া, স্বরূপ, উদ্ভব ও তবকাে, রূপ-রীতি ববতচত্র্য এবং বেলী তবচার 
২। বাংলা শ্ছািগন্ল্পর গতিপ্কৃতি ঃ 
 [ শ্দে-কান্লর তববি্তন্নর শ্প্তক্ষন্ি শ্ছািগল্প সম্পতক্তি সাধারি আন্লাচনা ]
৩। উতনে ও তবে েিন্কর শ্ছািগন্ল্পর ধারা ঃ 
 তনব্তাতচি শ্লখক —
 (ক)  প্ভািকুমার মুন্খাপাধ্যায়
 (খ)  বনফুল
 (গ)  শ্প্ন্মন্দ তমত্র
 (ঘ)  পরশুরাম
 (ঙ)  নন্রন্দনার তমত্র
 (চ)  সুন্বাধ শ্ঘাষ
 (ছ)  সমন্রে বসু
 (জ)  শ্জ্যাতিতরন্দ নদেী
 (ঝ)  তবমল কর
 (ি) মতি নদেী
 (ি)  লীলা মজুমদার
 (ঠ)  মহান্শ্বিা শ্দবী
 (ড)  সুনীল গন্ঙ্াপাধ্যায় 
 (ে)  শ্সান্মন চদে
 (ি)  আোলিা তসংহ
 (ি)  সন্ন্তাষ কর
৪।  স্বাধীনিা-পূব্তবি্তী বাংলা শ্ছািগল্প ঃ 
 (ক)  িারােঙ্কর বন্দে্যাপাধ্যান্য়র শ্রেষ্ঠ গল্প / বাছাই গল্প —
  পাঠ্য গল্পসমূহ ঃ নারী ও নাতগনী, ডাইনী, অরেদানী, ইমারি
 (খ)  মাতনক বন্দে্যাপাধ্যান্য়র শ্রেষ্ঠ গল্প / বাছাই গল্প —
  পাঠ্য গল্পসমূহ ঃ দুঃোসনীয়, তেল্পী, রান্ক ঘুষ তদন্ি হয়, শ্ছাি বকুলপুন্রর রাত্রী
 (গ) প্ভািকুমার মুন্খাপাধ্যান্য়র বাছাই / শ্রেষ্ঠ গল্প — 
  পাঠ্য গল্পসমূহ ঃ শ্দবী, ফুন্লর মূল্য, মািৃহীন, রসময়ীর রতসকিা, কুড়ান্না শ্মন্য়
 (ঘ)  শ্প্ন্মন্দ তমন্ত্রর শ্রেষ্ঠ গল্প —
  পাঠ্য গল্পসমূহ ঃ সংসার সীমান্ন্ত, শ্িন্লনান্পািা আতবষ্ার, সাগর সঙ্ম, শ্স্টাভ, মো (ঘনাদা)
 (ঙ)  বনফুন্লর শ্রেষ্ঠ গল্প — 
  পাঠ্য গল্পসমূহ ঃ শ্রীপতি সামন্ত, হৃদন্য়শ্বর মুখুন্জে, রামায়ন্ির এক অধ্যায়, জারেি শ্দবিা
৫।  স্বাধীনিা-পরবি্তী বাংলা শ্ছািগল্প ঃ
 (ক)  কমলকুমার মজুমদান্রর গল্প —
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  তনব্তাতচি গল্পসমূহ ঃ শ্গালাপ সুদেরী, তনম অন্নপূি্তা, মতিলাল পাদরী, সুহাতসনীর পন্মিম
 (খ)  শ্সান্মন চন্দের গল্প — 
  পাঠ্য গল্পসমূহ ঃ ইঁদুর, বনস্পতি, সংন্কি, দাঙ্া
 (গ)  লীলা মজুমদান্রর  গল্প — 
  পাঠ্য গল্পসমূহ ঃ শ্পোবদল, শ্পন্নতিন্ি, ভূিুন্র গল্প, ভয়,  সতি্য নয়
 (ঘ)  মহান্শ্বিা শ্দবীর গল্প — 
  পাঠ্য গল্পসমূহ ঃ শ্দ্ৌপদী, জািুধান, বাঁন্য়ন, শ্দৌলতি
 (ঙ)  সুনীল গন্ঙ্াপাধ্যান্য়র গল্প —
  পাঠ্য গল্পসমূহ ঃ  গরম ভাি অরবা তনছক ভূন্ির গল্প, পাতখ, মহাপৃতরবী, রািী ও অতবনাে 
৬।  বাংলান্দে ও উত্তর-পূব্তাঞ্চন্লর গল্প —
 (ক)  বসয়দ ওয়ালীউলিাহ — একতি িুলসী গান্ছর কাতহতন
 (খ)  শ্সতলনা শ্হান্সন — পরজন্ম
 (গ)  দুলাল শ্ঘাষ — সমপতরমাি মাতি
 (ঘ)  রিবীর পুরকায়স্ — শ্মাহন দান্সর জন্মবৃত্তান্ত
৭।  অনূতদি শ্ছািগল্প — 
 (ক)  শ্মাপাসাঁ — শ্নকন্লস
 (খ)  ও শ্হনতর — তগফি অফ দ্য শ্মজাই (শ্মজাই-এর উপহার)
 (গ)  শ্চখভ্ — শ্ডর অফ এ ক্াক্ত (শ্করািীর মৃিু্য)

Suggested Readings : 

১)  'বাংলা শ্ছািগল্প', তেতের কুমার দাে, শ্দ'জ পাবতলতেং।
২) 'বাংলা সাতহন্ি্যর শ্ছািগল্প ও গল্পকার', ভূন্দব শ্চৌধুরী, মডাি্ত বুক এন্জসিী।
৩) 'কান্লর পুত্ততলকা', অরুি কুমার মুন্খাপাধ্যায়, শ্দ'জ পাবতলতেং।
৪) 'আমার কান্লর কন্য়কজন করাতেল্পী', জগদীে ভট্াচার্ত, ভারতব।
৫) 'সাতহন্ি্য শ্ছািগল্প', নারায়ি গন্ঙ্াপাধ্যায়, শ্দ'জ পাবতলতেং।
৬) 'শ্ছািগন্ল্পর করা', ররীন্দনার রায়, সুপ্কাে প্াইন্ভি তলতমন্িড।
৭) 'তবষয় ঃ বাংলা শ্ছািগল্প', সমীরি মজুমদার (সম্পাঃ), সুপ্কােনী।
৮) 'গল্পচচ্তা', উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
৯) 'গল্পপাঠন্কর ডান্য়তর', উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
১০) 'সুন্বাধ শ্ঘান্ষর তনব্তাতচি গল্প ঃ পাঠপ্তিতক্রয়া', অতনন্মষ শ্গালদার (সম্পাঃ), তদয়া।
১১) 'বাংলা শ্ছািগল্প ঃ কান্লর বৃন্ত্ত', জতয়ি দত্ত (সম্পাঃ), প্ন্রেতসভ পাবতলোস্ত (১-২ খণ্)।
১২) 'বাংলা শ্ছািগল্প তবতচত্রা ঃ মনন্ন ও তবন্লেষন্ি', সন্রাজন্মাহন তমত্র (সম্পাঃ)।
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SEMESTER - II
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 04 /CCM - 201T
Title of the Paper :  Bangla Natak

বাংলা নািক
১। নািন্কর সংজ্া, স্বরূপ ও শ্রেতিতবভাগ — 
 ঊনতবংে  ও তবংে েিাব্দীর আর্ত-সামাতজক, রাজননতিক, সাংসৃ্তিক পিভূতম ও আন্দোলন সমূহ 

এবং বাংলা নািক।
২।  বাংলা নািন্কর তবচার-তবন্লেষন্ি প্াচ্য-পাচিাি্য নাি্যি্বি ও নাি্যতবচার পদ্ধতির প্াসতঙ্কিা।
৩।  স্বাধীনিা - পূব্তবি্তী এবং স্বাধীনিা - পরবি্তী বাংলা নািক ও নাি্যসমান্লাচনার  

গতিপ্কৃতি। 
৪।  বঙ্রঙ্মন্ঞ্চর ইতিহাস ঃ 
 [ সূচনা শ্রন্ক নাি্য তনয়ন্ত্রি তবল ( ১৮৭৬, মাচ্ত) পর্তন্ত। ]
 তনম্নতলতখি তবষয়সমূহ ঃ —
 (ক)  শ্লন্বডফ ও শ্বঙ্তল তরন্য়িার
 (খ)  নবীনচন্দ বসুর ে্যামবাজার তরন্য়িার
 (গ)  শ্বলগাতছয়া নাি্যোলা
 (ঘ)  শ্জাড়াসাঁন্কা নাি্যোলা
 (ঙ)  ন্যােনাল তরন্য়িার
 (চ)  নাি্য তনয়ন্ত্রি তবল
৫।  বাংলা নাি্যসাতহন্ি্যর ইতিহাস ঃ সাধারি পাঠ
 তনব্তাতচি নাি্যকার — 
 (ক)  রামনারায়ি িক্তরত্
 (খ)  মধুসূদন দত্ত
 (গ)  দীনবধুি তমত্র
 (ঘ)  শ্জ্যাতিতরন্দনার ঠাকুর
 (ঙ)  তগতরেচন্দ শ্ঘাষ
 (চ)  তবৈন্জন্দলাল রায়
 (ছ)  তবজন ভট্াচার্ত
 (জ)  বুদ্ধন্দব বসু
 (ঝ)  উৎপল দত্ত
 (ি) মন্মর রায়
 (ি) শ্মাতহি চন্ট্াপাধ্যায়
 (ঠ)  মন্নাজ তমত্র
৬।  মীর মোররফ শ্হান্সন — 
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 জমীদার দপ্তি
৭।  েমু্ তমত্র —
 চাঁদ বতিন্কর পালা
৮।  বাদল সরকার — 
 বাতক ইতিহাস

Suggested Readings : 

১)  ‘বাংলা, বাঙ্ান্লর ইতিহান্সর উপাদান’, েঙ্কর ভট্াচার্ত, প. ব. রাজ্য পুস্তক পষ্তদ।
২) ‘বঙ্ীয় নাি্যোলার ইতিহাস’, রেন্জন্দনার বন্দে্যাপাধ্যায়, বঙ্ীয় সাতহি্য পতরষদ।
৩) ‘বাংলা নািন্কর ইতিহাস’, অতজিকুমার শ্ঘাষ, শ্দ’জ।
৪) ‘বাংলা তরন্য়িান্রর ইতিহাস’, দে্তন শ্চৌধুরী, পুস্তক তবপতি।
৫) ‘সন্মাগ্ত সপর্তা’, েমু্ তমত্র, এম. তস. সরকার।
৬) ‘গিনাি্য আন্দোলন্নর প্রম পব্ত’, দে্তন শ্চৌধুরী।
৭) ‘নাি্য সাতহন্ি্যর আন্লাচনা ও নািক তবচার’, সাধন কুমার ভট্াচার্ত।
৮) ‘রবীন্দ নাি্যধারা’, আশুন্িাষ ভট্াচার্ত।

৯) ‘চাঁদবতিন্কর পালা ঃ আধুতনক িপাখ্যান’, অপূব্ত শ্দ, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
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SEMESTER - II
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 05 /CCM - 202T

Title of the Paper :  Bangla Prabondha O Samalochana Sahitya

বাংলা প্বধি ও সমান্লাচনা সাতহি্য
১।  উতনে - তবে েিন্কর প্বধি সাতহন্ি্যর ধারা ঃ 
 তনব্তাতচি প্াবতধিক — 
 (ক)  শ্ফাি্ত উইতলয়াম
 (খ)  রামন্মাহন রায়
 (গ)  ঈশ্বরচন্দ তবদ্যাসাগর
 (ঘ)  বতঙ্কমচন্দ চন্ট্াপাধ্যায়
 (ঙ)  স্বামী তবন্বকানদে
 (চ)  হরপ্সাদ োস্ত্রী
 (ছ)  রান্মন্দসুদের তত্রন্বদী
 (জ)  প্মর শ্চৌধুরী
 (ঝ)  অবনীন্দনার ঠাকুর
 (ি) অন্নদােঙ্কর রায় 
২। বতঙ্কমচন্দ চন্ট্াপাধ্যায় — 
 কমলাকান্ন্তর দপ্তর
 তনব্তাতচি প্বধি পাঠ ঃ 
 (ক)  মনুষ্যফল
 (খ) আমার মন
 (গ) বড়বাজার
 (ঘ) আমার দুন্গ্তাৎসব
৩। স্বামী তবন্বকানদে — 
  বি্তমান ভারি
৪। রান্মন্দসুদের তত্রন্বদী —
  তজজ্াসা
৫। অবনীন্দনার ঠাকুর —
  বান্গশ্বরী তেল্পপ্বধিাবলী  
  তনব্তাতচি রেন্পাঠ — 
 (ক) দৃতষ্ ও সৃতষ্
 (খ) তেল্প ও ভাষা
 (গ) শ্সৌদেন্র্ত্যর সধিান
 (ঘ) অন্তর বাতহর
 (ঙ) অসুদের
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 (চ) অরূপ না রূপ
৬। তনব্তাতচি প্বধিপাঠ ঃ
 (ক) হরপ্সাদ োস্ত্রী — নূিন করা গড়া, বাঙ্ালা ভাষা
 (খ) প্মর শ্চৌধুরী — ভারিচন্দ, সাতহন্ি্য অলেীলিা-আলঙ্কাতরক মি (গ) বুদ্ধন্দব বসু — রামায়ি, 

জীবনানদে দাে-এর স্মরন্ি
 (ঘ) আবু সয়ীদ আইয়ুব — অমঙ্লন্বাধ ও আধুতনক কতবিা 
     (আধুতনকিা ও রবীন্দনার), সুদের ও বাস্তব।
৭। তনব্তাতচি প্বধি পাঠ ঃ 
 (ক) সন্রাজ আচার্ত — সাতহন্ি্যর রাজনীতি
 (খ) জীবনানদে দাে — বাংলা ভাষা ও সাতহন্ি্যর ভতলষ্যৎ
 (গ) সুন্োভন সরকার — রবীন্দনার ও বাংলার নবজাগরি
 (ঘ) অতময়কুমার বাগচী — তবশ্বায়ন ও সাধারি মানুন্ষর        

তবপন্নিান্বাধ। 
Suggested Readings :

১)  ‘আধুতনক বাংলা প্বধি সাতহন্ি্যর ধারা’ — অধীর শ্দ, উজ্জ্বল সাতহি্য মতদের (৩য় খণ্)
২)  ‘সাতহি্য-প্বধি ঃ প্বধি সাতহি্য’— হীন্রন চন্ট্াপাধ্যায়, কৃষ্ণন্গাপাল রায় (সম্পাঃ) বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
৩)  ‘তবে েিন্কর বাংলা প্বধি চচ্তা’ (১৯৪৮ - ২০০০), রীিা শ্মাদক, উৎপল মণ্ল, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ
৪)  ‘বতঙ্কমচন্দ চন্ট্াপাধ্যান্য়র কমলাকান্ন্তর দপ্তর’, প্িাপরঞ্জন হাজরা, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।

৫)  ‘রবীন্দ প্বন্ধির রূপন্রখা’, মীনাক্ষী তসংহ, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
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SEMESTER - II
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 06 /CCM - 203T

Title of the Paper :  Prachya O Paschatya Sahitya Tattwa

প্াচ্য  ও পাচিাি্য সাতহি্যি্বি
১। ভারিীয় কাব্যি্বি ঃ
 (ক) অলঙ্কারবাদ
 (খ) রীতিবাদ
 (গ) বন্ক্রাততিবাদ
 (ঘ) ঔতচি্যবাদ
 (ঙ) ধ্বতনবাদ
 (চ) রসবাদ
 (ছ) তচত্রকাব্য
 (জ) দতলি সাতহি্যি্বি
২। পাচিাি্য সাতহি্যি্বি ঃ 
 (ক) ট্্যান্জতডি্বি
 (খ) কল্পনাি্বি
 (গ) প্কােি্বি
 (ঘ) অতস্তত্ববাদ ও অ্যাবসাড্তবাদ
 (ঙ) তচহ্নতবজ্ান ও িাৎপর্ততবজ্ান
 (চ) মাক্তসবাদী সাতহি্যি্বি
৩। পাচিাি্য সমান্লাচনা পদ্ধতি ঃ 
 (ক) পরম্পরাগি তবচার পদ্ধতি — 
 [ বনতিক - দাে্ততনক, ঐতিহাতসক, শ্লখক জীবনীতভতত্তক, িুলনামূলক ]
 (খ) বাস্তববাদী তবচার পদ্ধতি —  
 [ ররাতস্িবাদ, পরাবাস্তববাদ, জাদু-বাস্তববাদ, সমাজিাতন্ত্রক বাস্তববাদ ]
 (গ) সাতহন্ি্যর রূপবাদী তবচার পদ্ধতি
 (ঘ) সংসৃ্তি তবন্লেষিমূলক তবচার পদ্ধতি
 (ঙ) অবয়ববাদী এবং উত্তর - অবয়ববাদী তবচার পদ্ধতি
 (চ) নারীন্চিনামূলক তবচার পদ্ধতি। 
৪।  উজ্জ্বলনীলমতি ঃ 
 (ক) নায়কন্ভদ প্করি 
 (খ) হরতপ্য়া প্করি
 (গ) নাতয়কান্ভদ প্করি 
 (ঘ) েৃঙ্ারন্ভদ প্করি
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৫। অ্যাতরস্টিল — 
 শ্পান্য়তিক্ 
৬। শ্হান্রস
 অন দ্য আর্ত অফ শ্পান্য়তট্

Suggested Readings :

১) ‘ কাব্য তজজ্াসা ‘, অিুলচন্দ গুপ্ত — তবশ্বভারিী

২) ‘ কাব্যি্বি তবচার ‘, দুগ্তােঙ্কর মুন্খাপাধ্যায় — মড্তান বুক এন্জসিী।

৩) ‘ নাি্যি্বি তবচার ‘, দুগ্তােঙ্কর মুন্খাপাধ্যায় — করুিা প্কােনী।

৪) ‘ কাব্যি্বি ঃ আতরস্টিল ‘, তেতেরকুমার দাে — প্যাতপরাস।

৫) ‘ সাতহি্য তবন্বক ‘, তবমল মুন্খাপাধ্যায় — শ্দ’জ পাবতলতেং।

৬) ‘ সাতহন্ি্যর রূপরীতি ও অন্যান্য প্সঙ্ ‘, কুন্তল চন্ট্াপাধ্যায় — রত্াবলী।  

৭) ‘ সাতহি্যি্বি সাতহি্যপ্সঙ্ ও সমান্লাচনা তবতচত্রা ‘,  দুগ্তােঙ্কর মুন্খাপাধ্যায় — করুিা প্কােনী।

৮) ‘ সাতহি্যি্বি-তবচার ঃ ি্বি ও প্ন্য়াগ,’ তবমলকুমার মুন্খাপাধ্যায় — শ্দ’জ

৯) ‘ মাক্্তীয় সাতহি্যি্বি ‘, তবমলকুমার মুন্খাপাধ্যায় — শ্দ’জ পাবতলতেং

১০) ‘ সাতহি্য প্করি ‘, হীন্রন চন্ট্াপাধ্যায় — বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ। 

১১) ‘ সমান্লাচনার করা ‘, অতসিকুমার বন্দে্যাপাধ্যায় — মড্তান বুক এন্জসিী।

১২) ‘ পাচিাি্য সাতহি্যি্বি ও সাতহি্যভাবনা ‘, নন্বদুে শ্সন (সম্পাঃ), রত্াবলী।   

১৩) ‘ অ্যাতরস্টিন্লর শ্পান্য়তিকস্ ও সাতহি্যি্বি ‘, সাধনকুমার ভট্াচার্ত — শ্দ’জ পাবতলতেং।

১৪) ‘ অ্যাতরস্টিন্লর কাব্যি্বি সমীক্ষা ‘, দুগ্তােঙ্কর মুন্খাপাধ্যায় — করুিা প্কােনী।

১৫) ‘ মহাকাব্য-তজজ্াসা ‘, সাধনকুমার ভট্াচার্ত্য — শ্দ’জ পাবতলতেং।

১৬) ‘ সাতহি্য তবচান্র অবয়ববাদ, উত্তর আধুতনকিা ও উপতনষদ ‘, আনদে শ্ঘাষ হাজরা — একুে েিক।

১৭) ‘ আধুতনকিা, আধুতনন্কাত্তরবাদ, উত্তর-আধুতনকিা ি্বি ও প্ন্য়াগ, ‘ বরুিন্জ্যাতি শ্চৌধুরী — একুে েিক।

১৮) ‘Beginning Theory : An Introduction to literary and cultural theory,’ PeterBarry, 

Viva Books                                                                                                                                            
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SEMESTER - III
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 07 /CCM - 301T

Title of the Paper :  Loksanskriti O Loksahitya

শ্লাকসংসৃ্তি ও শ্লাকসাতহি্য
১। শ্লাকসংসৃ্তি ও শ্লাকসাতহন্ি্যর সাধারি পতরচয়, করান্তর
২। শ্লাকসাতহি্য তবচান্রর নানা প্ন্য়াগ ও পদ্ধতি — 
 (ক) ঐতিহাতসক
 (খ) শ্ভৌন্গাতলক
 (গ) মাক্তসীয়
 (ঘ) িুলনামূলক
 (ঙ) মনস্তাত্বিক 
৩। িাইপ ও শ্মাতিফ ইনন্ডক্ ( ববতেষ্্য ও প্ন্য়াগ তেক্ষা ) 
৪। মহুয়া পালা ( বমমনতসংহ গীতিকা )
৫। গীতিকা ঃ প্াচীন পূব্তবঙ্ - গীতিকা (১ম খণ্), তক্ষিীেচন্দ শ্মৌতলক সম্পাতদি
 পাঠ্য গীতিকা সমূহ ঃ 
 সুদেরী মলুয়া, দসু্য শ্কনারাম, আয়নাতবতবর পালা।
৬। অবনীন্দনার ঠাকুর — বাংলার রেি
৭। সাংসৃ্তিক নৃি্বি ঃ 
 সব্তপ্ািবাদ, আত্া, কুলপ্িীক
৮। শ্লাকনাি্য ঃ 
 গম্ীরা, মুখাপালা. গাজন, শ্চার-চুরতন, বনতবতবর পালা, আলকাপ। 
৯। রাঢ় অঞ্চন্লর শ্লাকসাতহি্য ও সংসৃ্তির শ্ক্ষত্রীয় অনুসধিান এবং শ্লাক উপাদান সংরেহ তনভ্তর 

প্তিন্বদন রচনা। 
১০। সাতহতি্যকন্দর উপর বাংলা শ্লাকসাতহন্ি্যর প্ভাব — 
 (ক) রবীন্দনার
 (খ) অবনীন্দনার ঠাকুর
 (গ) উন্পন্দতকন্োর রায়ন্চৌধুরী
 (ঘ) বত্রন্লাক্যনার মুন্খাপাধ্যায়
 (ঙ) তবভূতিভূষি বন্দে্যাপাধ্যায়
 (চ) িারােঙ্কর বন্দে্যাপাধ্যায়
১১। ঝাড়খন্ণ্র জনজাতি ও িান্দর শ্লাকসংসৃ্তি
১২) ঝাড়খন্ণ্র বাইন্র শ্লাকসংসৃ্তি (আসাম, তত্রপুরা)
১৩। বাংলান্দন্ে শ্লাকসাতহি্যও সংসৃ্তি চচ্তার গতিপ্কৃতি
১৪। বাংলার রেি ও পাব্তি ঃ তবন্েষ পাঠ — পুতি্যপুকুর, মাঘমন্ল, শ্সঁজুতি
১৫। শ্লাকছড়া
১৬। শ্লাকনৃি্য ঃ তবন্েষ পাঠ — বাউল, ভাতিয়ালী, ভাওয়াইয়া।



(23)

Suggested Readings :

১) ‘ বাংলার রেি ‘, অবনীন্দনার ঠাকুর — তবশ্বভারিী।
২) ‘ শ্লাকায়ন চচ্তার ভূতমকা ‘, অরুিকুমার রায় — শ্লাকসংসৃ্তি ও আতদবাসী সংসৃ্তি শ্কন্দ।
৩) ‘ শ্লাক-সাতহি্য (২য় খণ্), ‘ আেরাফ তসদ্ীতক — মতলিক রোদাস্ত।
৪) ‘ বাংলার শ্লাক-সাতহি্য ঃ নৃি্যাতঙ্ক শ্প্তক্ষি ‘ আতেস পাল — পুস্তক তবপতি
৫) ‘ বাংলার শ্লাকসাতহি্য ‘, আশুন্িাষ ভট্াচার্ত্য — ন্যাোনাল বুক ট্াস্ট।
৬) ‘ সাংসৃ্তিক নৃতবজ্ান ‘, কাতি্তকচন্দ োসমল — বুকল্যাণ্।
৭) ‘ শ্লাককরা ‘, তদব্যন্জ্যাতি মজুমদার — শ্লাকসংসৃ্তি ও আতদবাসী সংসৃ্তি শ্কন্দ।
৮) ‘ শ্লাককরার তলতখি ঐতিহ্য ‘, তদব্যন্জ্যাতি মজুমদার — গাঙতচল।
৯) ‘ বাংলা শ্লাকরার িাইপ ও শ্মাতিফ ইনন্ডকস্ ‘, তদব্যন্জ্যাতি মজুমদার — গাঙতচল।
১০) ‘ শ্লাকসংসৃ্তি সীমানা ও স্বরূপ ‘, পলিব শ্সনগুপ্ত — পুস্তক তবপতি।
১১) ‘ গীতিকা ঃ স্বরূপ ও ববতেষ্্য ‘, বরুিকুমার চক্রবি্তী — পুস্তক তবপতি।
১২) ‘ শ্ফাকন্লার পতরতচতি ও পঠন-পাঠন ‘, ময়হারুল ইসলাম — অবসর। 
১৩) ‘ শ্লাকসাতহি্য ‘, রবীন্দনার ঠাকুর — তবশ্বভারিী।
১৪) ‘ সামাতজক-সাংসৃ্তিক নৃতবজ্ান ‘, শ্রবিীন্মাহন সরকার — নন্বাতজ হাউস।
১৫) ‘ শ্দে-তবন্দন্ের শ্লাকব্যততিত্ব ‘, সুদীপ্ত শ্চৌধুরী — বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
১৬) ‘ বন্ঙ্ির ভারন্ির শ্লাকসংসৃ্তি ‘, তেপ্া শ্ঘাষ — পুস্তক তবপতি।
১৭) ‘ শ্লাকসংসৃ্তি তবজ্ান ঃ ি্বি, পদ্ধতি ও প্ন্য়াগ ‘, শ্েখ মকবুল ইসলাম —বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
১৮) ‘ মাক্তসীয় দৃতষ্ন্ি শ্লাকসংসৃ্তি ‘, সন্ি্যন্দনারায়ি মজুমদার — মনীষা। 
১৯) ‘ সামাতজক-সাংসৃ্তিক নৃ-তবজ্ান ‘, সুমহান বন্দে্যাপাধ্যায় — পারুল প্কােনী।
২০) ‘ শ্লাকসংসৃ্তি ঃ ি্বিতজজ্াসা ‘, শ্সৌন্মন শ্সন — অঞ্জলী প্কােনী। 
২১) ‘ শ্লাকসংসৃ্তি ঃ প্শ্ন-পতরপ্শ্ন ‘, শ্সৌন্মন শ্সন — অঞ্জলী প্কােনী।
২২) ‘ Traditions and Institution of the Santals ‘, P. O. Bodding - Gyan Publishing House.
২৩) ‘ Folklore of the Santal Parganas ‘, C. H. Bompas - David Nutt
২৪) ‘ Magic : A very short Introduction ‘, Owen Davils - Oxford.
২৫) ‘ The Golden Bough ‘, G. J. Frazer - Penguin Books.
২৬) ‘ Totem & Taboo ‘, Sigmmel Freud - Routledge.
২৭) ‘ Myth and Reality ‘, D. D. Ko Sambi -  Popular Prakashan
২৮) ‘ The Folktale ‘, Stith Thompson - Berklay University of California Press.
২৯) ‘ বাংলার শ্লাকসাতহি্য (৬ খণ্), ‘ আশুন্িাষ ভট্াচার্ত্য — ক্যালকািা বুক। 
৩০) ‘ ঝাড়খন্ণ্র শ্লাকসাতহি্য ‘, বতঙ্কমচন্দ মাহাি।
৩১) ‘ মানভূম সংসৃ্তি ‘, ক্ষীন্রাদচন্দ মাহাি — বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ।
৩২) ‘ সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ী বাঙলার রোমীি েব্দন্কাষ ‘, সুধীরকুমার করি — দ্য এতেয়াতিক শ্সাসাইতি।
৩৩) ‘ সীমান্ত বাঙলার শ্লাকরান ‘, সুধীরকুমার করি — আোদীপ
৩৪) ‘ আতদবাসী সমাজ ও পালপাব্তি ‘, ধীন্রন্দনার বান্স্ — শ্লাকসংসৃ্তি ও আতদবাসী সংসৃ্তিক শ্কন্দ। 
৩৫) ‘ আতদবাসী সমাজ ‘, ধীন্রন্দনার বান্স্।
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SEMESTER - III
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 08 /CCM - 302T

Title of the Paper : Tulanamulak Sahitya

িুলনামূলক সাতহি্য 

১। কাতলদাস — অতভজ্ান েকুন্তলম্ (তনব্তাতচি অংে)
 [ বতঙ্কমচন্ন্দর ‘ েকুন্তলা - তমরদো - শ্দসতদমনা, ‘ তবদ্যাসাগন্রর েকুন্তলা, রবীন্দনান্রর ‘প্াচীন 

সাতহি্য’ ইি্যাতদ রচনা ]
 জয়ন্দব — গীিন্গাতবদেম্ (তনব্তাতচি অংে)
২। রমাকান্ত রর — শ্রীরাধা (কাব্য) 
 [ িারােঙ্কর বন্দে্যাপাধ্যান্য়র রাধা, রবীন্দনার ও শ্রীেচন্দ সম্পাতদি পদরত্াবলী ইি্যাতদ রচনা ]
৩। ওড িু এ নাইতিন্ঙ্ল — জন কীিস্ ও অ্যান্ডান্নইস — 
 তপ. তব. শ্েতল
 [ রবীন্দনার প্মুখ শ্রাম্যাতন্ক কতবন্দর তবতবধ কতবিা ]
৪। তেবেঙ্কর তপলিাই — তচংতড় (উপন্যাস), সন্ন্তাষ কর — দাঁড়-জাল-মুতিামাছ / তগতরে কারনাড — 

হয়বদন (নািক)
৫। উপন্যাস ঃ মাদার — ম্যাতক্ম শ্গাতক্ত 
 [ রবীন্দনান্রর - শ্গারা, সিীনার ভাদুড়ীর -  জাগরী, মহান্শ্বিা শ্দবীর - হাজার চুরাতের মা ইি্যাতদ 

রচনা ]
৬। আন্ন্তস্ট শ্হাতমংওন্য় — তদ ওল্ড ম্যান এন্ দ্য সী
 [ মাতনক বন্দে্যাপাধ্যান্য়র পদ্ানদীর মাতঝ, অনবৈি মলিবম্তন্নর তিিাস একতি নদীর নাম, সমন্রে 

বসুর গঙ্া প্ভৃতি রচনা ]
৭। শ্েক্পীয়র — তকং তলয়ার / ম্যাকন্বর 
 [ মধুসূদন দন্ত্তর ‘কৃষ্ণকুমারী’, তবৈন্জন্দলাল রান্য়র ‘সাজাহান’ ইি্যাতদ নািক ]
৮। তি. এস. এতলয়ি — ট্াতডেন অ্যান্ ইতন্তভজুয়াল ি্যান্লন্
 [ রবীন্দনার, তবষু্ণ শ্দ, সুধীন্দনার প্মুন্খর প্বধি ]
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SEMESTER - III
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 09 /CCM - 303T

Title of the Paper : Jharkhander Bangla Sahitya Path O Sahitya Charcha

ঝাড়খন্ণ্র বাংলা সাতহি্য পাঠ ও সাতহি্য চচ্তা
১। তনব্তাতচি উপন্যাস পাঠ ঃ 
 (ক) মহান্শ্বিা শ্দবী — 
  শ্চাতট্ মুন্া এবং িার িীর
 (খ) সুনীল গন্ঙ্াপাধ্যায় — 
  অরন্ি্যর তদনরাতত্র
 (গ) বুদ্ধন্দব গুহ —  
  শ্কান্য়ন্লর কান্ছ
 (ঘ) বেন্লেচন্দ বন্দে্যাপাধ্যায় — 
  সুবি্তন্রখার িীন্র
২। সুন্বাধ শ্ঘান্ষর তনব্তাতচি শ্ছািগল্প পাঠ ঃ 
 (ক) ফতসল
 (খ)  অরাতন্ত্রক
 (গ) সুদেরম
 (ঘ) পরশুরান্মর কুঠার
 (ঙ) গরল অতময় শ্ভল
 (চ) জিুগৃহ 
 (ছ) শুক্তভসার
 (জ) ঠতগনী
 (ঝ) জগমতির পাহাতড় ময়না 
 (ি) মন্নাবাতসিা
 (ি)  আত্জা
 (ঠ) মায়াকুন্হতল
৩। সঞ্জীবচন্দ চন্ট্াপাধ্যায় —
  ‘ পালান্মৌ ‘ (ভ্রমি সাতহি্য)
৪। ঝাড়খন্ণ্ বাংলা সাতহি্য চচ্তা ( ১ম পব্ত) ঃ 
 (ক) রবীন্দনার ও ঝাড়খণ্
 (খ) শ্জ্যাতিতরন্দনার ও রাঁতচ — 
  ‘ শ্বদব্যান্সর তবরোম ‘ পব্ত
 (গ) েরৎচন্দ রান্য়র জনজাতি চচ্তা — 
          প্সঙ্ ঃ ‘ দ্য তবরহড় ‘
 (ঘ) মহান্শ্বিা শ্দবীর জনজাতি চচ্তা — 
  প্সঙ্ ঃ অরন্ি্যর অতধকার
৫। ঝাড়খন্ণ্ বাংলা সাতহি্য চচ্তা (২য় পব্ত) ঃ
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 (ক) কতবিা — 
  স্বন্দে শ্সন
  কাজল শ্সন
  রাজকুমার সরকার
  রীিা শ্ভৌতমক
  শ্হমাতদি্য রায়ন্চৌধুরী
  অন্লাক কুমার শ্সনগুপ্ত
 (খ) উপন্যাস — 
  সুন্বাধ শ্ঘাষ
  কমল চক্রবি্তী
 (গ) গল্প — 
  অতজি রায়
  সুবল দত্ত 
 (ঘ) প্বধি — 
  শ্রবিী শ্মাহন সরকার
  প্কাে চন্দ উরাঁও
  ধীন্রন্দনার সাহা
  বারীি শ্ঘাষাল
  তবনয় কুমার মাহািা
  তচত্তরঞ্জন লাহা

৬। ঝাড়খণ্ শ্রন্ক প্কাতেি বাংলা পত্র-পতত্রকা ঃ
 (ক) ভারিী (রাঁতচ)
 (খ) মাহুি (রাঁতচ)
 (গ) কাতলমাতি (জামন্েদপুর)
 (ঘ) ঘুনন্পাকা (শ্বাকান্রা)
 (ঙ) ে্যামতলমা (দুমকা)
 (চ) সৃজনী (হাজাতরবাগ)
 (ছ) বেলী (ধানবাদ)
 (জ) ঊশ্রী (তগতরতড)
৭। ঝাড়খন্ণ্ বাংলা সাতহি্য সমান্লাচনার গতিপ্কৃতি 
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SEMESTER - III
Name of the Course : Elective Course
Paper Code : EC - 02 /ECM - 301T

Title of the Paper : Panch Pratibeshi Rajyyer Bangla Sahitya Charcha O Sahitya 
Path

পাঁচ প্তিন্বেী রান্জ্যর বাংলা সাতহি্য চচ্তা ও সাতহি্যপাঠ
১।  তবহান্রর বাংলা সাতহি্য চচ্তা ঃ
 কতবিা — 
 (ক) কল্যাি শ্সনগুপ্ত (খ) মলয় রায়ন্চৌধুরী (গ) গন্নে প্সাদ বসুমতলিক
 ভ্রমি / উপন্যাস — 
 (ক) সিীনার ভাদুড়ী (খ) তবভূতিভূষি মুন্খাপাধ্যায় (গ) সুতবমল বসাক
 গল্প — 
 (ক) সিীনার ভাদুড়ী (খ) তবভূতিভূষি মুন্খাপাধ্যায় (গ) বনফুল
 নািক — (ক) বনফুল (খ) েরতদদুে বন্দে্যাপাধ্যায়
 প্বধি — 
 নদেদুলাল রায় (খ) সুধীরকুমার করি 

২। আসান্মর বাংলা সাতহি্য চচ্তা ঃ
 কতবিা —
 (ক) েততিপদ রেহ্মচারী (খ) অতমিাভ শ্দবন্চৌধুরী (গ) তনম্তন্লদুে গুি
 উপন্যাস — 
 (ক) বীন্রন্দকুমার ভট্াচার্ত (খ) অঞ্জতল লাতহড়ী (গ) সমর শ্দব
 গল্প — 
 (ক) অতরতজৎ শ্চৌধুরী (খ) বদরুজোমান শ্চৌধুরী (গ) মতহম বরা
 নািক — 
 (ক) শ্েখর শ্দবরায় (খ) প্দু্যৎ চক্রবি্তী
 প্বধি — 
 (ক) িন্পাধীর ভট্াচার্ত (খ) ঊষারঞ্জন ভট্াচার্ত

৩। তত্রপুরার বাংলা সাতহি্য চচ্তা ঃ 
 কতবিা — 
 (ক) পীরূষ রাউি (খ) শ্সতলম মুস্তাফা (গ) অতনল সরকার
 উপন্যাস — 
 (ক) জয়া শ্গায়ালা (খ) দুলাল শ্ঘাষ (গ) তবমল তসংহ
 গল্প — 
 (ক) ভীষ্মন্দব ভট্াচার্ত (খ) শ্দবরেি শ্দব (গ) মীনাক্ষী শ্সন
 নািক — 
 (ক) কমল রায়ন্চৌধুরী (খ) চদেন শ্সনগুপ্ত
 প্বধি —
 (ক) রামপ্সাদ দত্ত (খ) তবকচ শ্চৌধুরী (গ) মঞ্জরী শ্চৌধুরী
৪। প্তিন্বেী সাতহি্য পাঠ (ওতডসা) ঃ 
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 (ক) রবীন্দনার ও ওতডসা 
 (খ) ফতকরন্মাহন শ্সনাপতি — ‘ছ মাি আি গুন্ঠ’ (ওতড়য়া উপন্যাস ) বাংলা   অ নু ব া ন্ দ 

‘উতনে তবঘা দুই কাঠা’
 (গ) শ্গাপীনার মহাতন্ত — ‘অমৃির সন্তান’ (ওতড়য়া উপন্যাস) 
 (ঘ) ফতকরন্মাহন শ্সনাপতি — ‘শ্পন্িন্ শ্মতডতসন’ (ওতড়য়া শ্ছািগল্প)
 (ঙ) মন্নাজ দাস (ওতড়য়া সাতহন্ি্য ‘তবষু্ণ েম্তা’ নান্ম পতরতচি)  
 ‘উপকরা েিকরা’ (ওতড়য়া শ্ছািগল্প)
 (চ) কাতলদেীচরি পাতনরোহী — ‘তবজয় উৎসব’ (ওতড়য়া শ্ছািগল্প)
 (ছ) প্তিভা েিপরী — ‘িন্ময় ধূতল’ (কাব্য রেন্)
 (জ) রামেঙ্কর রায় — কতলকাল (ওতড়য়া প্হসন) 
 [ এই প্হসন্নর বাংলা অনুবাদ কন্রন্ছ্ন তবপ্লব চক্রবি্তী ]  
৫। পতচিমবন্ঙ্র বাংলা সাতহি্য চচ্তা ঃ 
 কতবিা — 
 (ক) অন্লাকরঞ্জন দােগুপ্ত 
 (খ) কতবিা তসংহ 
 (গ) েঙ্খ শ্ঘাষ
 উপন্যাস — 
 (ক) শ্দন্বে রায় 
 (খ) স্বপ্নময় চক্রবি্তী 
 (গ) তিন্লাত্তমা মজুমদার
 গল্প — 
 (ক) রমাপদ শ্চৌধুরী
 (খ) সুন্লখা সান্যাল 
 (গ) অতভতজৎ শ্সন
 নািক — 
 (ক) মন্নাজ তমত্র 
 (খ) োঁওলী তমত্র 
 (গ) রোি্য বসু
 প্বধি — 
 (ক) অতসিকুমার বন্দে্যাপাধ্যায় 
 (খ) নৃতসংহপ্সাদ ভাদুড়ী  
 গ) বাতরদবরি শ্ঘাষ
 (ঘ) পতবত্র সরকার 
 (ঙ) তচন্ময় গুহ 
 (চ) প্ভাি কুমার দাস
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 10 - CCM - 401T

Title of the Paper : Rabindra-Jiban O Sahitya (Part I)

রবীন্দ-জীবন ও সাতহি্য (১ম পব্ত)
 
 ১। কাব্যরেন্ ঃ তচত্রা 
 ২। নািক ঃ অচলায়িন
 ৩। উপন্যাস ঃ চিুরঙ্
 ৪। আত্জীবনী ঃ আত্পতরচয়

Suggested Readings :

১) অতজিকুমার চক্রবি্তী, কাব্য পতরক্রমা, তবশ্বভারিী।
২) উন্পন্দনার ভট্াচার্ত্য, ‘ রবীন্দ কাব্য পতরক্রমা ‘, ওতরন্য়ন্ বুক শ্কাম্পানী।
৩) কু্ষতদরাম দাস, ‘ রবীন্দ প্তিভার পতরচয় ‘ , মতলিক রোদাস্ত।
৪) তেতেরকুমার দাে, ‘ জীবনী আত্জীবনী ও রবীন্দনার ‘, 
৫) উন্পন্দনার ভট্াচার্ত্য, ‘ রবীন্দ নাি্য পতরক্রমা ‘ ওতরন্য়নচ বুক শ্কাম্পানী। 
৬) প্মর নার তবেী, ‘ রবীন্দ নাি্যপ্বাহ ‘, তমত্র ও শ্ঘাষ।
৭) জগদীে ভট্াচার্ত্য, ‘ কতব - মানসী ‘ ( ২ খণ্), ভারবী
৮) জগন্নার চক্রবি্তী, ‘ গীিাঞ্জলী ঃ অতস্তত্ব তবরহ ‘, আনদে পাবতলোস্ত। 
৯) জগদীে ভট্াচার্ত্য, ‘ রবীন্দ কতবিা েিক ‘, ভারবী
১০) শ্গাতপকানার রায়ন্চৌধুরী, ‘ রবীন্দ উপন্যান্সর তনম্তাি তেল্প ‘, শ্দ’জ পাবতলতসং ।
১১) শ্রুতিনার চক্রবি্তী, ‘ রতিকরবী ও অন্যান্য ‘, সুজন প্কােনী।
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Core Course
Paper Code : CC - 11 /CCM - 402T

Title of the Paper : Rabindra-Jiban O Sahitya (Part II)

রবীন্দ-জীবন ও সাতহি্য (২য় পব্ত)
 ১। কাব্যরেন্ ঃ পুনচি  
 ২। উপন্যাস ঃ শ্গারা
 ৩। গল্পগুচ্ছ (িৃিীয় খণ্) ঃ
 তনব্তাতচি গল্প — 
 (ক) গুপ্তধন 
 (খ) মাস্টারমোয় 
 (গ) অপতরতচিা 
 (ঘ) িপতস্বনী 
 (ঙ) সংস্ার
 (চ) নামঞু্জর গল্প
৪। স্বন্দেতচন্তা ও সমাজ-তচন্তা তবষয়ক তনব্তাতচি প্বধি ঃ 
 (ক) রাজা-প্জা — 
  কি্তার ইচ্ছায় কম্ত, সমস্যা
 (খ) কালান্তর —
  সন্ি্যর আহবান, রবীন্দনান্রর রাষ্ট্রননতিক মি —
 (গ) পলিীপ্কৃতি — 
  অরি্যন্দবিা, পলিীপ্কৃতি
 (ঘ) সমবায় — 
  সমবায় নীতি
 (ঙ) আত্েততি — 
  ছাত্রন্দর প্তি সম্াষি, স্বন্দেী সমাজ এবং স্বন্দেী সমান্জর পতরতেষ্
Suggested Readings :

১) কু্ষতদরাম দাস, ‘ রবীন্দ প্তিভার পতরচয় ‘, মতলিক রোদাস্ত।
২) উন্পন্দনার ভট্াচার্ত্য, ‘ রবীন্দ কাব্য পতরক্রমা, ওতরন্য়ন্ বুক শ্কাম্পানী।
৩) শ্গাতপকানার রায়ন্চৌধুরী, ‘ রবীন্দ উপন্যাস ঃ ইতিহান্সর শ্প্তক্ষি ‘ শ্দ ‘জ
৪) বুদ্ধন্দব বসু, ‘ রবীন্দনার ও করাসাতহি্য, তনউ এজ। 
৫) নারায়ি গন্ঙ্াপাধ্যায়, ‘ করান্কাতবদ রবীন্দনার, প্কাে ভবন। 
৬) বীিন্োক ভট্াচার্ত্য ও সুবল সামন্ত (সম্পা ঃ)’ করান্কাতবদ রবীন্দনার, এবং মুোন্য়রা
৭) িন্পারেি শ্ঘাষ, ‘ রবীন্দ শ্ছািগন্ল্পর তেল্পরূপ ‘ , শ্দ ‘জ  পাবতলতসং ।
৮) প্মরনার তবেী, ‘ রবীন্দনার ও শ্ছািগল্প, ‘ তমত্র ও শ্ঘাষ।
৯) রামকৃষ্ণ ভট্াচার্ত্য, ‘ রবীন্দনান্রর তিনসঙ্ী ‘ 
১০) তনি্যতপ্য় শ্ঘাষ, ‘ ইংন্রতজ শ্লখায় এবং মুোন্য়রা রবীন্দনার।
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Elective Course
Paper Code : EC - 03 /ECM - 401T

Title of the Paper : Rabindra-Jiban O Sahitya (Part III)

রবীন্দ-জীবন ও সাতহি্য (৩য় পব্ত)
৪। রবীন্দনান্রর তনব্তাতচি প্বধি ঃ
 (ক) প্াচীন সাতহি্য — শ্মঘদূি
 (খ) সাতহি্য — সাতহন্ি্যর িাৎপর্ত
 (গ) আধুতনক সাতহি্য — বতঙ্কমচন্দ 
 (ঘ) সাতহন্ি্যর পন্র — ির্য ও সি্য, বাস্তব, সাতহন্ি্যর নবত্ব, আধুতনক কাব্য
১। রবীন্দনান্রর ধম্ত - দে্তন - তবজ্ান তচন্তা ঃ
 (ক) ধম্ত — উৎসব 
 (খ) মানুন্ষর ধম্ত — ভূতমকা ও মানবসি্য
 (গ) তবশ্বপতরচয় — সন্ি্যন্দনার বসুর উন্দ্ন্ে্য তলতখি উৎসগ্ত ও উপসংহার
২। রবীন্দনান্রর তেক্ষা - তচন্তা ঃ
 (ক) সংগীি তচন্তা — 
  তেক্ষা ও সংসৃ্তিন্ি সংগীন্ির স্ান
 (খ) তেক্ষা — 
  তেক্ষার তমলন, তবশ্বতবদ্যালন্য়র রূপ
৩। রবীন্দনান্রর সাতহি্য - তচন্তা, ভাষা ও অনুবাদ ভাবনা ঃ
 (ক) বাংলা ভাষা পতরচয়, পতরতেষ্ — 
  ভাষার করা 
 (খ) সাতহি্য — 
  ঐতিহাতসক উপন্যাস, কতবজীবনী
 (গ) প্াচীন সাতহি্য —
  কুমারসম্ব ও েকুন্তলা
 (ঘ) সাতহন্ি্যর স্বরূপ — 
  গদ্যকাব্য
 (ঙ) েব্দি্বি —
  বাংলা ব্যাকরি

Suggested Readings : 

১) রবীন্দ রচনাবলী, সুলভ সংরেহ (১৯ খণ্) ঃ তবশ্বভারিী।
২) রবীন্দ রচনাবলী, পঃ বঃ বাংলা আকান্দমী, (১৯ খণ্)। 
৩) অতনলকুমার মুন্খাপাধ্যায়, ‘ রবীন্দ শ্চিনায় উপতনষৎ ‘, তনউ এজ পাবতলন্কেন। 
৪) অরুিা মাধব, ‘ রবীন্দনার ও উপতনষদ ‘ এম. তস. সরকার।
৫) তক্ষতিন্মাহন শ্সন, ‘ রবীন্দনার ও োতন্ততনন্কিন ‘, পুনচি। 
৬) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, (সম্পাঃ) ‘ রান্ির িারা তদন্নর রতব ‘ আনদে। 
৭) ভূন্দব শ্চৌধুরী, ‘ রবীন্দ ভাবনা ‘, বাংলা আকান্দমী। 
৮) প্ন্বাধচন্দ শ্সন, ‘ রবীন্দনান্রর তেক্ষা তচন্তা, ‘ পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পষ্তৎ
৯) েঙ্খ শ্ঘাষ, ‘ েঙ্খ শ্ঘান্ষর গদ্য সংরেহ (রবীন্দ খণ্ / পঞ্চম খণ্) ‘ শ্দ ‘জ
১০) িন্পারেি শ্ঘাষ, ‘ রবীন্দ শ্ছািগন্ল্পর তেল্প রূপ ‘ শ্দ ‘জ। 
১১) সুধীর চন্দ, ‘ রবীন্দ সংগীি ঃ রাগ সুর তনন্দ্ততেকা ‘, প্যাতপরাস। 
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১২) েতেভূষি দােগুপ্ত, ‘ উপতনষন্দর পিভূতমকায় রবীন্দনার ‘ সুপ্ীম পাবতলোস্ত।
১৩) োতন্তন্দব শ্ঘাষ, ‘ রবীন্দসঙ্ীি ‘, তবশ্বভারিী।
১৪) প্মরনার তবেী, ‘ রবীন্দ সরিী ‘, তমত্র ও শ্ঘাষ। 
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SEMESTER - IV
Name of the Course : Compulsory Course
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রবীন্দ-জীবন ও সাতহি্য (৪র্ত পব্ত)
১। রবীন্দনান্রর তেল্পময় জীবননবতচত্র্য ঃ
 কতবর তচত্রতচন্তা ও তচত্রতেল্পীরূন্প আত্প্কান্ের ইতিহাস ; নৃি্যনাি্য — রচনার ইতিহাস ; কতবর 
মন্ঞ্চ অতভনন্য়র ভূতমকা ; তবশ্বরাত্রী রূন্প রবীন্দনার (ইংল্যাণ্-ভ্রমি, চীন - জাপান - পারস্য ভ্রমি, 
আন্মতরকা ভ্রমি, রাতেয়া ভ্রমি, ইউন্রাপ ভ্রমি, িৎসংক্রান্ত অতভজ্িা ও প্তিতক্রয়া)।
২। রবীন্দনান্রর কম্তী - পতরতচতি ও কম্তজীবন্নর রূপন্রখা ঃ 
 স্বন্দেী সমাজ গঠন্নর পতরকল্পনা, তবশ্বভারিী — পলিীচচ্তা শ্কন্দ ; সংকল্প ও সংগঠন্নর সংতক্ষপ্ত ইতিহাস ; কলাভবন ও সংগীিভবন ; 
উন্দ্ে্য ও ঐতিহাতসক িাৎপর্ত ; স্বন্দন্ের তেল্প - সংগীি - নৃি্য আন্দোলন্ন এই দুই প্তিষ্ঠান্নর ভূতমকা।
৩। রবীন্দনার ও ভারিীয় সাতহি্য (িুলনামূলক)।
৪। রবীন্দনান্রর সাতহি্য জীবন্নর তববি্তন ও রুগতবভান্গর প্ন্য়াজনীয়িা ও পদ্ধতি ঃ
 কতবর কাব্যরেন্, গল্প-উপন্যাস, নািক ও গদ্য-প্বধি রেন্ন্র প্কাে ইতিহাস।

Suggested Readings :

১) প্ভািকুমার মুন্খাপাধ্যায়, ‘ রবীন্দবষ্ত পঞ্জী ‘, শ্দ’ জ পাবতলতেং।
২) প্ভািকুমার মুন্খাপাধ্যায়, ‘ রবীন্দজীবনী ও রবীন্দ সাতহি্য প্ন্বেক ‘ ৪র্ত খণ্, তবশ্বভারিী।
৩) প্োন্তকুমার পাল, ‘ রতবজীবনী ‘ (৯ খণ্) আনদে। 
৪) শ্নপাল মজুমদার, ‘ ভারন্ি জািীয়িা ও আন্তজ্তাতিকিা এবং রবীন্দনার ‘ (৬ খণ্), শ্দ’ জ পাবতলতেং। 
৫) চারুচন্দ বন্দে্যাপাধ্যায়, ‘ রতবরশ্ী ‘ (২ খণ্), শ্দ বুক শ্স্টার।
৬) জগদীে ভট্াচার্ত্য, ‘ কতব-মানসী ‘ (২ খণ্) , ভারবী।
৭) অরতবদে শ্পাদ্ার, ‘ রবীন্দনার / রাজননতিক ব্যততিত্ব ‘, প্ি্যয় প্কােনী।
৮) তচন্ন্মাহন শ্সহনবীে, ‘ রবীন্দনার ও তবপ্লবী সমাজ ‘, তবশ্বভারিী।
৯) ররীন্দনার ঠাকুর, ‘ তপিৃসৃ্মতি ‘, তবশ্বভারিী।
১০) মধুরা চক্রবি্তী, ‘ তছন্নপন্ত্রর ির্যন্কাষ ‘, বঙ্ীয় সাতহি্য সংসদ। 
১১) আবু সয়ীদ আইয়ুব, ‘ আধুতনকিা ও রবীন্দনার ‘, শ্দ’ জ পাবতলতেং । 
১২) আবু সয়ীদ আইয়ুব, ‘ পান্জন্নর করা ‘, শ্দ’ জ। পাবতলতেং 
১৩) আবু সয়ীদ আইয়ুব, ‘ পন্রর শ্েষ শ্কারায় ‘, শ্দ’জ পাবতলতেং 
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