
বাঁ�ড়া িব�িবদ
ালয় 
বাংলা িবভাগ 

 
�াতেকা�র পাঠ�ম 

(২০১৬-২০১৮ িশ�াবষ� �থেক �েযাজ� হেব) 
�মাট ন$র: ১০০০ 

�মাট �সেম'ার ০৪ 
 

       �সেম�ার : ১ 
�কার �কাস�  : ১০১                                  বাংলা সািহেত
র ইিতহাস(আিদ ও মধ
যুগ)  

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

একক-১:          জয়েদব,গাথাস.শতী,�াকৃতৈপ2ল,সুভািষত র6েকাষ,চয�াগীিত, 8কৃ9কীত� ন, তুক: আ�মেনর �ভাব 
একক-২:          <ব9ব সািহত� - িবদ�াপিত, চ=ীদাস, >ানদাস, বলরামদাস, �গািব?দাস 
                   জীবনীসািহত� - বৃ?াবনদাস, �লাচনদাস ,জয়ান?, কৃ9দাস কিবরাজ   
একক-৩:          অনুবাদসািহত� - কৃি�বাস ওঝা, মালাধর বসু, কাশীরাম দাস 
                   ম2লকাব� - িব�দাস িপিপলাই, �কতকাদাস ��মান?, মুF? চ�বত:, ঘনরাম চ�বত:, 
                   Hপরাম চ�বত:, ভারতচI 
একক-৪:          গাথা-সািহত� - �গার�িবজয়, �গািব?চI-ময়নামতী, ময়মনিসংহগীিতকা 
                   আরাকান রাজসভার সািহত� - �দৗলত কাজী ও <সয়দ আলাওল  
                   শাL পদাবলী - রাম�সাদ ও কমলাকাM  

 
 
�কার �কাস�  : ১০২                                বাংলা সািহেত
র ইিতহাস(আধুিনক যুগ) 

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

 

 একক-১:         কাব�সািহেত�র ইিতহাস - ঈOর P. �থেক ১৯৫০ পয�M  
                   গদ�সািহেত�র ইিতহাস - রামেমাহন, িবদ�াসাগর, অ�য়Fমার, বিSমচI, রবীIনাথ 
 একক-২:          উপন�াস সািহেত�র ইিতহাস - �াU-বিSমচI, বিSমচI, বিSমযুগ, রবীIনাথ, 
                   শরৎচI, মািনক, তারাশSর, িবভূিতভূষণ 
                   গYসািহেত�র ইিতহাস - রবীIনাথ �থেক ১৯৫০পয�M 
একক-৩:           নাট�সািহেত�র ইিতহাস - মধুসূদন, দীনবZু, িগিরশচI, অমৃতলাল, �জ�ািতিরIনাথ, রবীIনাথ 
একক-৪:           �বZসািহেত�র ইিতহাস - প�ারীচাঁদ, ভূেদব, বিSমচI, রবীIনাথ, �মথ �চৗধুরী 
                  সামিয়ক পে\র ইিতহাস - সূচনা �থেক ১৯৫০ পয�M 

�কার �কাস�  : ১০৩                                বাংলা ভাষার উৎস, ইিতহাস ও ভাষািবBান 
 (E1=40,E2=10,E1+E2=50,Class: 4 hrs./Week, Credit = 4) 

 
একক-১:                       ভারতীয় আয�ভাষা ও বাংলার ভাষার ইিতহাস 
একক-২:                       ]িনত^ - বাগয_,বাংলা ]িনর �`ণীিবভাগ,aিনম িবেbষেণর পcিত ও  
                                বাংলা ভাষার aিনম িনণ�য় 
একক-৩:                       বাংলার Hপত^ ও ঐিতহািসক ব�াকরণ - িল2, বচন, কারক-িবভিL, �ত�য়, 
                                উপসগ�, অনুসগ�, সব�নাম, ি�য়া          
                                বাক�ত^ - বাক� িবেbষণ পcিত ও বাংলা বাক� 
একক-৪:                       সমাজ ভাষািব>ান, <শলীিব>ান, সংবত� নী-সeননী ব�াকরেণর পিরচয়     
 



 

�কার �কাস�  : ১০৪                               Dাচীন ও মধ
যুগ বাংলা  সািহত
  
                                                     (E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4) 

 

একক-১:       চয�াগীিত পদাবলী – সুFমার �সন সgািদত (কা আ তhবর, ভবণই গহণ গiীর �বেগঁ বাহী,  
               �সােন ভিরতী কHণা নাবী, নগর বািহিরেরঁ �ডা$ী �তােহাির Fিড়য়া, lচা lচা পাবত তঁিহ বসই  
               সবরী বালী, টালত ঘর �মার নািহ পড়েবষী)     
একক-২:       8কৃ9কীত� ন – বসM রeন রায় সgািদত (জm খo, �নৗকা খo, বৃ?াবন খo,বংশী খo, রাধা িবরহ)     
একক-৩:       চ=ীম2ল(আেখpক খ=) – রিবরeন চেqাপাধ�ায় সgািদত 
একক-৪:        <ব9ব পদাবলী - সুFমার �সন সgািদত (সই �কবা rনাইল শ�াম নাম, Fলমিরয়াদ কপাট উদঘাটলঁু,  
                ন? ন?ন চ? চ?ন, আমার শপিত লােগ, িক কহব �র সিখ আন? ওর, rনলsঁ মাথুর চলব মুরাির)     
 
 
 

�কার �কাস�  : ১০৫                                                          DকH পJ   
                                                    বাংলা ভাষা, সািহত
 ও সংKৃিত িবষয়ক গেবষণাধমN DকH পJ   

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

Paper Code: 106CF                         COMPULSORY FOUNDATION COURSE  
 (E1=50, Credit = 1) 

 

            Communicative Skill and Personality Development 

                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



�সেম�ার : ২ 
 
 
�কার �কাস�  : ২০১                         ঊনিবংশ ও িবংশ শতাiীর আধুিনক বাংলা কাব
 ও কিবতা 

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

  
একক-১:              �মঘনাদবধ কাব� - ১ম, ৪থ� এবং ৬t সগ�   
একক-২:              যতীIনাথ �সনPে.র িনব�ািচত কিবতা  
                       ঘুেমর �ঘাের,েলাহার ব�থা,নবাu,শরশয�ায় ভীv,কিচ ডাব, কৃ9া, কন�াদান         
একক-৩:              �মািহতলাল মজুমদােরর িনব�ািচত কিবতা –  

                       অেঘার-পwী, নািদরশােহর �শষ, �মাqj¤cÚNl, কালাপাহাড়, মৃতু� ও নিচেকতা, বুc, কাল-<বশাখী         
একক-৪:               সেত�Iনাথ দে�র িনব�ািচত কিবতা –  
                       ব2জননী, চgা, �মথর, ঝণ�া,শূx, যে�র িনেবদন, সুyেরর যা\ী        
                           

 
�কার �কাস�  : ২০২                                       িবংশ শতাiীর আধুিনক বাংলা কিবতা 

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

 
একক-১:                 সzিয়তা - রবীIনাথ ঠাFর  
                          িনব�ািচত কিবতা : �মঘyত, জীবনেদবতা, সবলা, সাধারণ �মেয়,�দিখলাম অবসu �চতনার 
                          �গাধূিলেবলায়, ‘জmিদেন’-র ১০ সংখ�ক কিবতা, ‘�শষেলখা’-র ১৫ সংখ�ক কিবতা          
একক-২:                 কাজী নজhল ইসলােমর �`t কিবতা - িবেxাহী, কা=ারী sঁিশয়ার, সব�হারা, আমার <কিফয়ৎ,  
                          বাতায়ন পােশ Pবাক তhর সাির, অZ aেদশ �দবতা      
একক-৩:                 জীবনান? দােশর �`t কিবতা – আট বছর আেগর একিদন, আকােশ সাতp তারা,   
                          বনলতা �সন, ক�ােg, সুেচতনা, িতিমর হনেনর গান  
 
একক-৪:    আধুিনক কিবতা(�িত কিবর একp কের কিবতা পাঠ�) 
                    নীেরIনাথ চ�বত: – কলকাতার যীr  
                    সুভাষ মুেখাপাধ�ায় - সােলমেনর মা  
                    সুনীল গে2াপাধ�ায় – যিদ িনব�াসন দাও  
                    শিL চেqাপাধ�ায় –  অবনী বািড় আেছা  
                    অেলাকরeন দাশP. – �মেঘর মাথুর  
                    মি�কা �সনP. – পা=ুর পু\াকা�া   
                    কৃ9া বসু – চাঁদ বিণেকর পালা          

 
 
�কার �কাস�  : ২০৩                                                       বাংলা উপন
াস  

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

একক-১:                               কৃ9কােMর উইল – বিSমচI চেqাপাধ�ায়     
একক-২:                               ইছামতী – িবভূিতভূষণ বে?�াপাধ�ায়  
একক-৩:                               রাধা - তারাশSর বে?�াপাধ�ায় 
একক-৪:                               পুতুলনােচর ইিতকথা - মািনক বে?�াপাধ�ায়     
   
 
 
 



�কার �কাস�  : ২০৪                                                          বাংলা গH 
         (E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4) 

 

একক-১:    �ভাত Fমার মুেখাপাধ�ােয়র �`tগY - �দবী,কািশবািসনী,রসময়ীর রিসকতা,আদিরনী,েপা�মা�ার          
একক-২    পরrরােমর �`t গY - ল$কণ�, 88 িসেcOরী িলিমেটড,িবিরিzবাবা, জাবািল, দি�ণরায়      
একক-৩:    বনফুেলর �`t গY - h¤dÚe£, িতেলা�মা, তাজমহল, 8পিত সামM, ক�ানভাসার           
একক-৪:    িনব�ািচত গY (�িত �লখেকর ১p কের গY পাঠ�)    
             আশাপূণ�া �দবী - িছuম�া 
             মহােOতা �দবী - �xৗপদী  
             সুনীল গে2াপাধ�ায় – পলাতক ও অনুসরণকারী  
             শীেষ�?ু মুেখাপাধ�ায় – বৃি�েত িনিশকাM  
             <সয়দ মু�াফা িসরাজ - জুেলখা  
             সমেরশ বসু - আদাব     

 
 
 
�কার �কাস�  : ২০৫                                                         DকH পJ   
                                                           বাঁ�ড়ার সািহত
 ও সংKৃিত িবষয়ক DকH  পJ  

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

বাঁFড়ার �লাকসািহত� ও �লাকিশY,েলাকসং�ৃিত,েলাকজীবন,পঁুিথ ও পুরাকীিত� , 
বাঁFড়া �জলার �াচীন ও মধ�যুেগর সভ�তা ও সং�ৃিতর ইিতহাস,কথকতা 

 
 

 
PAPER CODE: 206EF             ELECTIVE FOUNDATION COURSE  

  (E1=50, Credit = 1) 

Yoga and Life Skills Education 

                                        Value Education and Hum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�সেম�ার : ৩ 
 
�কার �কাস�  : ৩০১                                                   বাংলা সংKৃিত 

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

একক-১:                                       �লাকসািহত�- রবীIনাথ ঠাFর  
একক-২:                                       বাংলার �ত – অবনীIনাথ ঠাFর 
একক-৩:                                       বাঙািলর সং�ৃিত – সুনীিতFমার চেqাপাধ�ায় 
একক-৪:                                       রিববােরর বাঙািল - রিবরeন চেqাপাধ�ায়  
 
 
�কার �কাস� : ৩০২                                       রবীnনােথর উপন
াস, �ছাটগH, নাটক ও Dবr   

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

�কাস�-১:                                                            �চােখর বািল  
�কাস�-২:                                    গYP� – (ছুp, কSাল, �মঘ ও �রৗx, ন�নীড়, �ীর প\)       
�কাস�-৩:                                                              রLকরবী   
�কাস�-৪:                                                                aেদশ 
 
 
�কার �কাস� : ৩০৩                                                        বাংলা নাটক 

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

�কাস�-১:                                                                নীলদপ�ন – দীনবZু িম\     
�কাস�-২:                                                               সাজাহান -  ি�েজIলাল রায় 
�কাস�-৩:                                                               pেনর তেরায়াল – উৎপল দ�  
�কাস�-৪:                                                                চাঁদবিণেকর পালা – শiু িম\  
 
 
�কার �কাস� : ৩০৪                       Dাচীন ভারতীয় সািহত
তs , সািহত
 সমােলাচনা  তs ও বাংলা Dবr  

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

�কাস�-১:      �াচীন ভারতীয় সািহত�ত^ – (অলংকারবাদ, রীিতবাদ, ]িনবাদ, রসবাদ, বে�ািLবাদ, ঔিচত�বাদ)   
�কাস�-২:      কাব�ত^ - আির'টল 
�কাস�-৩:      সািহেত�র পেথ – রবীIনাথ ঠাFর (বা�ব, তথ� ও সত�, সািহেত� নব�, সািহত� িবচার, আধুিনক কাব�)    
�কাস�-৪:      পা�াত� সািহত� আে?ালন – (বা�ববাদ, �কৃিতবাদ, সমাজতাি_ক বা�ববাদ, অিধবা�ববাদ   
              বা পরাবা�ববাদ, আধুিনকতা ও উ�র আধুিনকতা, জা� বা�ববাদ, নারীবাদ, ঔপিনেবিশকতাবাদ 
              পাঠক-�িতি�য়া িভি�ক সমােলাচনা, পিরেবশবাদী সমােলাচনা)   
    

 
�কার �কাস�  : ৩০৫                                              MINOR ELECTIVE                      

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

 বাংলা ভাষা-সািহেত
র সাধারণ পিরচয় ও  
বাংলা-ইংেরজী-সংKৃত সািহেত
র তুলনামূলক আেলাচনা  

�কাস�-১:    ভাষাত^ – ]িনত^ ও শ�াথ� ত^     
�কাস�-২:    সািহত� (সািহেত�র সাম�ী, �সৗ?য� ও সািহত�, সািহত� সৃি�, ঐিতহািসক উপন�াস) - রবীIনাথ ঠাFর  
�কাস�-৩:    বাংলা ও ইংরাজী সািহেত�র পার�িরক সgক� (েস�পীয়র, ওয়াড� সওয়াথ�, �শিল, �ট, এিলয়ট, ইেয়ট�)       
�কাস�-৪:    বাংলা ও সং�ৃত সািহেত�র পার�িরক সgক�  (কািলদাস, ভাস, শূxক, ভবভূিত, বাণভq, জয়েদব)  

 



�সেম�ার : ৪ 

িবেশষ পJ : মধ
যুেগর বাংলা সািহত
 
 
�কার �কাস�  : ৪০১                                        মহাকাব
 ও অনুবাদ সািহত
 

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

�কাস�-১:      রামায়ণ(আিদ ও লSা কা=) – কৃি�বাস ওঝা িবরিচত, সুখময় মুেখাপাধ�ায় সgািদত(ভারিব)।   
�কাস�-২:      মহাভারত(আিদ ও সভাপব�) – কাশীরাম দাস িবরিচত, �দবনাথ বে?�াপাধ�ায় সgািদত( সািহত� সংসদ)  
�কাস�-৩:      8কৃ9িবজয় - মালাধর বসু, খেগIনাথ িম\ সgািদত(কলকাতা িবOিবদ�ালয়) 
                     (সহায়ক �w : রিবরeন চেqাপাধ�ায় রিচত ‘কৃ9কথায় মালাধর ও মাধব’)     

�কাস�-৪:      �লারচIাণী ও সতীময়না – �দবনাথ বে?�াপাধ�ায় সgািদত(সািহত� সংসদ)  
 

 
�কার �কাস�  : ৪০২                                                           মxলকাব
 

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

�কাস�-১:     মনসাম2ল- �কতকাদাস : িবজনিবহারী ভqাচায� সgািদত(সািহত� অকােদিম)  

�কাস�-২:     চ=ীম2ল – মুF? চ�বত: (বিণক খ=) :  সুFমার �সন সgািদত(সািহত� অকােদিম) 
�কাস�-৩:     ধম�ম2ল –  ঘনরাম চ�বত:  :  পীযূষকািM মহাপা\ সgািদত(কলকাতা িবOিবদ�ালয়)    
�কাস�-৪:     অuদাম2ল – ভারতচI : সজনীকাM দাস ও �েজIনাথ বে?�াপাধ�ায় সgািদত (ব2ীয় সািহত� পিরষৎ)     
 

 
�কার �কাস�  : ৪০৩                                          yচতন
 জীবনীসািহত
 ও পঁুিথ  

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

�কাস�-১:    8ৈচতন�ভাগবত(আিদ খ=) : রিবরeন চেqাপাধ�ায় সgািদত(ব2ীয় সািহত� সংসদ)  
�কাস�-২:    8ৈচতন�চিরতামৃত(আিদ লীলার চতুথ� পিরে�দ) : সুFমার �সন সgািদত(সািহত� অকােদিম) 
�কাস�-৩:    <চতন�াবদান : সুFমার �সন সgািদত  
�কাস�-৪:    বাংলা পঁুিথর পাঠ,িলিপ ও আনুষি2ক �স2    
 
 
�কার �কাস�  : ৪০৪                                                   পদাবলী সািহত
 
                                                          (E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4) 
 

�কাস�-১:িবদ
াপিতর পদাবলী : <সসব �জৗবন �s িমিল �গল, চীর চ?ন উের হার না �দলা, অব মথুরাপুর মাধব �গল,  

আজু রজনী হম ভােগ �পাহায়লঁু, িক কহব �র সিখ আন? ওর, তাতল <সকেত বািরিব?ু সম, মাধব বsত িমনিত কির �তায়।              

�কাস�-২: চzীদােসর পদাবলী : রাধার িক হইল অMের ব�থা, ঘের বািহের দে= শতবার, এমন িপরীিত কভু �দিখ নািহ    rিন, িক �মািহনী জান বঁধু িক 

�মািহনী জান, কাল-জল ঢািলেত সই কালা মেন পেড়, যত িনবািরেয় িচেত িনবার না যায় �র, িপরীিত সুেখর �দিখয়া সােয়র।      

�কাস�-৩: �গািব{দােসর পদাবলী : নীরদ নয়েন নীরঘন িসzেন, পিতত �হির কাে?, মরকত দরপণ বরণ উেজার,  

যাহাঁ যাহাঁ িনকসেয় তনু তনু �জািত, ক�ক গািড় কমলসম পদতল, মি?র বািহর ক�ন কবাট, �পৗখিল রজিন পবন বেহ ম?।           

�কাস�-৪: Bানদােসর পদাবলী : সই �দিখয়া �গৗরা2 চাঁেদ, চূড়াp বাঁিধয়া উ� �ক িদেল ময়ূরপু�, Hপ লিগ আঁিখ ঝুের Pেণ মন �ভার, িক �মাহন 

ন?িকেশার, সুেখর লািগয়া এ ঘর বািZলঁু, �তামার গরেব গরিবিন হাম, এেক Fলবতী িচেতর আরিত। 
          (হেরকৃ| মুেখাপাধ
ায় স~ািদত yব|ব পদাবলী - সািহত
 সংসদ Dকািশত ��� পাঠ
 িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ)    

 
 
 
 



�সেম�ার : ৪ 
িবেশষ পJ : কথা সািহত
 

 
 �কার �কাস� : ৪০১                                                  বাংলা উপন
াস 

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

�কাস�-১:                                  aাধীনতার aাদ- মািনক বে?�াপাধ�ায়   
�কাস�-২:                                  হাঁসুিল বাঁেকর উপকথা - তারাশSর বে?�াপাধ�ায় 
�কাস�-৩:                                  ধনপিতর িসংহল যা\া – রামFমার মুেখাপাধ�ায়   
�কাস�-৪:                                  টানােপােড়ন- সমেরশ বসু 
 
 

�কার �কাস�  : ৪০২                                               বাংলা উপন
াস : আধুিনক  
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4) 

 

�কাস�-১:                                 জাগরী – সতীনাথ ভা�ড়ী  
�কাস�-২:                                 রsচ=ােলর হাড় – অিভিজৎ �সন 
�কাস�-৩:                                 লালবাঈ – রমাপদ �চৗধুরী 
�কাস�-৪:                                 জলিতিমর – সাধন চেqাপাধ�ায়  
 

  
�কার �কাস�  : ৪০৩                           বাংলা গH  

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

�কাস�-১:  �`t গY -   শরৎচI চেqাপাধ�ায় (মেহশ, অভাগীর aগ�, মামলার ফল, রােমর সুমিত),  
                       তারাশSর বে?�াপাধ�ায় (জলসাঘর, তািরণী মািঝ, কালাপাহাড়, ডাইনী) ,  
                       মািনক বে?�াপাধ�ায় (�াৈগিতহািসক, সরীসৃপ, হারােনর নাতজামাই, �ছাটবFলপুেরর যা\ী)        
�কাস�-২:  �`t গY -   শরিদ?ু বে?�াপাধ�ায় (চূয়াচ?ন, অিমতাভ, িবষকন�া, কানু কেহ রাই)    
                       <শলজান? মুেখাপাধ�ায় (কয়লাF�, নারীর মন, নারীেমধ, বধূবরণ, )    
                       জগদীশ P. (িদবেসর �শেষ, আিদকথার একp ,পেয়ামুখ�, অHেপর রাস,)  
 �কাস�-৩: �`t গY -  সুেবাধ �ঘাষ (ফিসল, অযাি_ক, সু?র�, �গা\াMর)    
                       নেরIনাথ িম\ (রস, মহােOতা, �চার, অবতরিণকা)   
                       নারায়ণ গে2াপাধ�ায়( �টাপ, হাড়, ভাঙাচশমা, �রকড� )    
�কাস�-৪:  �`t গY -   িবমল কর (আঙুরলতা,িনষাদ, যযািত, অধ�বৃি�) 
                       সমেরশ বসু (িকমিলস, �িতেরাধ, Pিণন,ধূিলমু� কাপড়)         

                      
 
�কার �কাস�  : ৪০৪                             বাংলা গH  

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

�কাস�-১ : �`t গY 
বুcেদব বসু – অিভনয় নয়, এিমিলয়ার ��ম, মা'ার মশাই, সুেখর ঘর  
সাধন চেqাপাধ�ায় - �ঢাল সমুx, ি'েলর চzু, অিদিতর জন� সpক িমিডবাস, এলাpং �বলাpং <শল  
a�ময় চ�বত: – a��য়ন, ��য়ার পাট� �, িভিডও-ভগবান-নFলদানা, চারণে�\     
�কাস�-২ : �`t গY    
আশাপূণ�া �দবী - িছuম�া, ই�ৎ,সং�ার, aীকােরািL   
মহােOতা �দবী - সাঁঝ সকােলর মা, বাঁেয়ন, �xৗপদী, �নদািয়নী   
সুিচ\া ভqাচায� - টান, �ই নারী, আ�হত�ার পের, নারীতাি_ক           
 
 



�কাস�-৩ : �`t গY 
দীেপIনাথ বে?�াপাধ�ায় - চয�াপেদর হিরণ, জটায়ু, অOেমেধর �ঘাড়া, নরেকর �হরী   
সুনীল গে2াপাধ�ায় - রাতপািখ, গরম ভাত অথবা িনছক ভূেতর গY, পলাতক ও অনুসরণকারী, তাজমহেল এক কাপ চা 
শীেষ�?ু মুেখাপাধ�ায় - উিকেলর িচ�, লড়াই, খানা ত�াশ, আ�য� �দীপ    
 
�কাস�-৪ : িনব�ািচত গY  
হাসান আিজজুল হক - শFন, Pিণন, আ�জা ও একp করবী গাছ, নাম �গা\হীন 
�সিলনা �হােসন - িলিপকার িবেয়, অতঃপর, মিতজােনর �মেয়রা, ঘরজুেড় �জ�াৎ�া 
<সয়দ শামসুল হক – তাস, শীত িবেকল, রL �গালাপ, �াচীন বংেশর িনঃa সMান    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�সেম�ার : ৪ 

িবেশষ পJ : রবীn সািহত
 
 
�কার �কাস�  : ৪০১                                                      রবীn কাব
 

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

�কাস�-১:     �সানারতরী : (েসানার তরী, <ব9ব কিবতা, �যেত নািহ িদব, মানসসু?রী,বসুZরা, িনhে�শ যা\া)    
�কাস�-২:     �খয়া : (েশষ �খয়া, rভ�ণ, ত�াগ, আগমন, �ঃখমূিত� , িবদায়, সাথ�ক <নরাশ�)    
�কাস�-৩:     �ািMক : (১,৮,৯,১০,১৪,১৭,১৮ সংখ�ক কিবতা)  
�কাস�-৪:     জmিদেন : (১,৪,৫,৭,৮,১০,১৬ সংখ�ক কিবতা)   
 
 

 
�কার �কাস�  : ৪০২                                                  রবীn উপন
াস 

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

�কাস�-১:                                           �গারা  
�কাস�-২:                                         ঘেরবাইের         
�কাস�-৩:                                        �শেষর কিবতা    
�কাস�-৪:                                           চতুর2  
  

 
�কার �কাস�  : ৪০৩                  রবীn গH, রবীn Dবr ও রম
 রচনা 

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

 
�কাস�-১:       িতনস2ী (সব কয়p গY পাঠ� )  

�কাস�-২:       িলিপকা : (কত� ার ভূত, নতুন পুতুল, পট, �ঘাড়া, �তাতা কািহনী)         
�কাস�-৩:       সািহত� : (সািহেত�র সাম�ী, �সৗ?য� ও সািহত�, সািহত� সৃি�, ঐিতহািসক উপন�াস)     
�কাস�-৪:       কালাMর (কালাMর, �লাকিহত, সভ�তার সংকট, বাতায়িনেকর প\, িশ�ার িমলন)       

 
�কার �কাস�  : ৪০৪                                   রবীn নাটক, রবীn পJ ও �মণ সািহত
 

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

�কাস�-১:                                          রাজা  
�কাস�-২:                                         মািলনী 
�কাস�-৩:                                         িছuপ\ 
�কাস�-৪:                                    য়ুেরাপ যা\ীর ডায়াির 

 
 
 
 
 
 
 
 



�সেম�ার : ৪ 

িবেশষ পJ : আধুিনক বাংলা কাব
-কিবতা   
 
 
�কার �কাস�  : ৪০১                                          বাংলা কিবতা : িতিরেশর দশক   

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

�কাস�-১:                                  জীবনান? দাশ – বনলতা �সন  
�কাস�-২:                                  সুধীIনাথ দ� – অেক� �া    
�কাস�-৩:                                  বুcেদব বসু – ব?ীর ব?না  
�কাস�-৪:                                  ��েমI িম\ – সাগর �থেক �ফরা  
      

 
�কার �কাস�  : ৪০২                                        বাংলা কিবতা : চি�েশর দশক 

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

�কাস�-১:                                  �`t কিবতা – নীেরIনাথ চ�বত:  
�কাস�-২:                                  �`t কিবতা – বীেরI চেqাপাধ�ায়   
�কাস�-৩:                                  �`t কিবতা – সমর �সন  
�কাস�-৪:                                  �`t কিবতা – অhণ িম\  
 

 
�কার �কাস�  : ৪০৩                                         বাংলা কিবতা : প�ােশর দশক  

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

�কাস�-১:                                  �`t কিবতা – অেলাকরeন দাশP.   
�কাস�-২:                                  �`t কিবতা – আেলাক সরকার  
�কাস�-৩:                                  �`t কিবতা – শিL চেqাপাধ�ায়   
�কাস�-৪:                                  �`t কিবতা – শ� �ঘাষ  
 

 
�কার �কাস�  : ৪০৪                                        বাংলা কিবতা : ষাট-স�েরর দশক 

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

�কাস�-১:                                 �`t কিবতা – মিনভূষণ ভqাচায�     
�কাস�-২:                                 �`t কিবতা – পিব\ মুেখাপাধ�ায়  
�কাস�-৩:                                 �`t কিবতা – মৃ�ল দাশP.  
�কাস�-৪:                                 �`t কিবতা – সুেবাধ সরকার  

   

 
 
 
 
 
 



�সেম�ার : ৪ 
িবেশষ পJ : নাট
ািভনয় ও নাট
-সািহত
  

 
�কার �কাস�  : ৪০১                                                 বাংলা নাটক  

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

�কাস�-১:                                  সাধারণ নাট�ত^ পিরচয়    
�কাস�-২:                                  সধবার একাদশী – দীনবZু িম\      
�কাস�-৩:                                  �ফু�  - িগিরশচI �ঘাষ   
�কাস�-৪:                                  রেথর রিশ – রবীIনাথ ঠাFর  
 

�কার �কাস�  : ৪০২                                                বাংলা নাটক 
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4) 

 

  �কাস�-১:                                বাংলা র2মেzর ইিতহাস  
�কাস�-২:                                  নূরজাহান – ি�েজIলাল রায়    
�কাস�-৩:                                  সীতা – �যােগশ �চৗধুরী   
�কাস�-৪:                                  ব�ািপকািবদায় – অমৃতলাল বসু 
 

�কার �কাস�  : ৪০৩                                                বাংলা নাটক    
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4) 

 

�কাস�-১:                                   নবাu – িবজন ভqাচায�  
�কাস�-২:                                   অ2ার – উৎপল দ�  
�কাস�-৩:                                   নতুন ইsিদ – সিলল �সন 
�কাস�-৪:                                   �থম পাথ� – বুcেদব বসু   
 

�কার �কাস�  : ৪০৪                                                    বাংলা নাটক     
(E1=40, E2=10, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4) 

 

�কাস�-১:                                   সওদাগেরর �নৗেকা – অিজেতশ বে?�াপাধ�ায় 
�কাস�-২:                                   এবং ইIিজৎ - বাদল সরকার   
�কাস�-৩:                                   চাকভাঙা মধু – মেনাজ িম\ 
�কাস�-৪:                                   নাথবতী অনাথবৎ - শাঁওলী িম\      
 
 

�কার �কাস�  : ৪০৫                                                             DকH পJ   
           (E1=30, E2=20, E1+E2=50, Class: 4 hrs./Week, Credit = 4) 

 

                                                                       িবেশষ পJ িনভ� র গেবষণাধমN DকH পJ 




