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Bengali Syllabus P.G: 

The Sanskrit college and university 

1, Bankim Chatterjee Street, College Square, 
Kolkata- 700073 

Syllabus for the 
P.G. (M. A.) Programme (CBCS SYSTEM) in BENGALI 
(To be effective from the academic session 2022-2023) 

Principle/Formula/Rule 

1 Lecture of 1hour per week x(14-16 weeks)= 1 
credit  
1 Lecture of 1hour=1 Tutorial/Practical/Remedial 
Coaching  
Generally Credit requirement for a PG Programme : 
80-100 Credit points  

Credit distribution:  
Core Courses : (5x16=) 80 Credits + Optional 
Courses : (4x4)=16 Credits + Inter-Disciplinary 
Courses (3x2) =6  
Grand Total : 102 Credits=1100 Marks 

Core Courses :  70-90 Credit Points  Major Elective Courses (Optional Course + Inter-
Disciplinary Generic Course) : 22 Credit Points 

Except in Core Course : PGBENOC405: Term 
Paper or Project Work, in all courses— 
Per Course Internal Assessment: 10 marks and 
Semester-end (Written) Examination: 40 marks.  

For Core Course : PGBENOC405: Term Paper or 
Project Work: Dissertation (to be written & 
submitted in printed form) : 40marks, 
Presentation: 10 marks 

There shall be a nomenclature and alpha-numeric code 
for each Course, e.g. the Course Code: 
PGBENCC101contains four components: three alfa and 
one numeric. The first two letters indicate short name of 
the programme level, the next three letters display 
subject name and remaining two letters indicate the 
course type: “CC”, “OC” and “ID” will be used for Core 
Courses, Optional Courses and Inter-Disciplinary Generic 
Courses respectively, while in the numeric code like “101” 
the first digit stands for semester number, the rest, in 
double digit, stands for course serial number. 
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Two year P.G. (M.A.) programme structure of Bengali Department 

There will be four semester in two years P.G. (M.A.) programme. It is 
constitude of 16 Core Course (CC) of 50 marks (16x50) =800, 4 Discipline 
Specific Elective (DSE)/ Optional courses (OC) of 50 marks (4x50)=200 and 2 
Inter-Disciplinary courses(ID) (2x50)=100.  P.G. (M.A) in Bengali total marks in 
four semester 1100.  

 

First and Second semester each have five (5) Core course/ compulsory course 
(CC). In Third and Fourth semester each have three (3) Core courses and two 
(2) Discipline Specific Elective (DSE)/ Optional courses (OC). Students have to 
opt one Discipline Specific Elective (DSE)/ Optional courses (OC) in Third and 
Fourth semester. Students have to prepare a Term paper/Project: Dissertation 
in Fourth semester from the Discipline Specific Elective (DSE)/ Optional 
courses (OC) paper. Students have also to opt in Third and Fourth semester 
one Inter Disciplinary course (ID) from any other departments of this 
University and similarly, students of any other departments of this University 
may opt the Inter Disciplinary (ID) course offered by the BENGALI 
Department.   
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Level M.A. 

 
Course Type 

 
Course Code 

 
Course Title 

Learning 
Hour 

distribution 
per week 

L:T:P 

 
Credit 
Points 

 
 
Marks 

Semster-I Core Course  PGBENCC101 বাঙালি জালি ও বাাংিার সাংসৃ্কলি  
Bangali jati o banglar sonskriti  

4:1:0 5 50 

Semster-I Core Course PGBENCC102 সাংসৃ্কি সালিত্িের উত্তরালিকার 
Sanskrita sahityer uttoradhikar 

4:1:0 5 50 

Semster-I Core Course PGBENCC103 প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে (আলি থেত্ক 
চৈিিে জীবিকাি) 

Pragadhunik bangla sahitya(adi-
chaitanya jibonkal) 

4:1:0 5 50 

Semster-I Core Course PGBENCC104 ভাষা লবজ্ঞাি ও বাাংিা ভাষািত্ত্ব 
Bhasha biggan o bangla bhasha 

tattwa 

4:1:0 5 50 

Semster-I Core Course PGBENCC105 আিুলিক বাাংিা সালিত্িে আলিবাসী ও 
প্রালিক জীবি 

Adhunik bangla sahitye adibasi o 
prantik jibon 

4:1:0 5 50 

Semster-II Core Course PGBENCC201 প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে (চৈিিে 
পরবিতী) 

Pragadhunik bangla sahitya 
(chaitanya poroborti) 

4:1:0 5 50 

Semster-II Core Course PGBENCC202 ভাষা লবজ্ঞাি ও বাাংিা ভাষািত্ত্ব 
Bhasha biggan o bangla bhasha 

tattwa  

4:1:0 5 50 

Semster-II Core Course PGBENCC203 ঔপলিত্বলিক বাাংিা গিে আখ্োি  
Ouponibeshik bangla gadya 

akhyan 

4:1:0 5 50 

Semster-II Core Course PGBENCC204 উত্তর-ঔপলিত্বলিক বাাংিা গিে আখ্োি 
Uttor –ouponibeshik bangla 

gadya akhyan 

4:1:0 5 50 

Semster-II Core Course PGBENCC205 রবীন্দ্র সালিিে 
Rabindra sahitya 

4:1:0 5 50 

Semester-III Core Course PGBENCC301 সালিিেিত্ত্ব ও লিল্প-সালিিে আত্দািি  
Sahitya tattwa o shilpo sahitya 

andolon 

4:1:0 5 50 

Semester-III Core Course PGBENCC302 ঔপলিত্বলিক বাাংিা িাটক ও কলবিা  
Ouponibeshik bangla natok o 

kobita 

4:1:0 5 50 
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Semester-III Core Course PGBENCC303 উত্তর-ঔপলিত্বলিক বাাংিা িাটক ও 
কলবিা  

Uttor- ouponibeshik bangla natok 
o kobita 

4:1:0 5 50 

Semester-IV Core Course PGBENCC401 আিুলিক ভারিীয় সালিিে  
Adhunik bharatiya sahitya 

4:1:0 5 50 

Semester-IV Core Course PGBENCC402 বাাংিা সমাত্িাৈিা সালিিে ও রমেরৈিা  
Bangla somalocona sahitya o 

romya rochona 

4:1:0 5 50 

Semester-IV Core Course PGBENCC403 গত্বষণা পদ্ধলি  
 Research Methodology 

4:1:0 5 50 

Semester-III Optional Course PGBENOC30
4SB 

সাংসৃ্কি ও বাাংিা সালিিে: ঐলিিে ও 
উত্তরালিকার  

Sanskrita o bangla sahitya : 
oitihya o uttoradhikar 

3:1:0 4 50 

Semester-III Optional Course PGBENOC30
4PS  

প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে  
Pragadhunik bangla sahitya 

3:1:0 4 50 

Semester-III Optional Course PGBENOC30
4AP  

আলিবাসী ও প্রালিক জীবিালিি বাাংিা 
সালিিে 

Adibasi o prantik jibonashrito 
bangla sahitya  

3:1:0 4 50 

Semester-III Optional Course PGBENOC30
4AK  

আিুলিক বাাংিা কলবিা Adhunik 
bangla kobita  

3:1:0 4 50 

Semester-III Optional Course PGBENOC30
4BN  

বাাংিা িাটক  
Bangla natok 

3:1:0 4 50 

Semester-III Optional Course PGBENOC30
4BK 

বাাংিা কোসালিিে  
Bangla kathasahitya 

3:1:0 4 50 

Semester-III Optional Course PGBENOC30
4RS 

রবীন্দ্র সালিিে  
Rabindra sahitya  

3:1:0 4 50 

Semester-III  Optional Course PGBENOC30
5SB 

সাংসৃ্কি ও বাাংিা সালিিে: ঐলিিে ও 
উত্তরালিকার  

Sanskrita o bangla sahitya : 
oitihya o uttoradhikar  

3:1:0 4 50 

Semester-III  Optional Course PGBENOC30
5PS  

প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে  
Pragadhunik bangla sahitya  

3:1:0 4 50 

Semester-III  Optional Course PGBENOC30
5AP  

আলিবাসী ও প্রালিক জীবিালিি বাাংিা 
সালিিে  

Adibasi o prantik jibonashrito 
bangla sahitya  

3:1:0 4 50 

Semester-III  Optional Course PGBENOC30 আিুলিক বাাংিা কলবিা  3:1:0 4 50 
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5AK  Adhunik bangla kobita  

Semester-III  Optional Course PGBENOC30
5BN  

বাাংিা িাটক  
 Bangla natok  

 

3:1:0 4 50 

Semester-III  Optional Course PGBENOC30
5BK 

বাাংিা কোসালিিে  
Bangla kathasahitya  

3:1:0 4 50 

Semester-III   Optional Course PGBENOC30
5RS 

রবীন্দ্র সালিিে  
Rabindra sahitya  

3:1:0 4 50 

Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
4SB 

সাংসৃ্কি ও বাাংিা সালিিে: ঐলিিে ও 
উত্তরালিকার  

3:1:0 4 50 

Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
4PS  

প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে  
Pragadhunik bangla sahitya 

3:1:0 4 50 

Semester-IV Optional Course PGBENOC40
4AP  

আলিবাসী ও প্রালিক জীবিালিি বাাংিা 
সালিিে  

Adibasi o prantik jibonashrito 
bangla sahitya 

3:1:0 4 50 

Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
4AK  

আিুলিক বাাংিা কলবিা  
Adhunik bangla kobita 

3:1:0 4 50 

Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
4BN  

বাাংিা িাটক  
Bangla natok 

3:1:0 4 50 

Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
4BK 

বাাংিা কোসালিিে 
Bangla kathasahitya  

3:1:0 4 50 

Semester-IV   Optional Course PGBENOC40
4RS 

রবীন্দ্র সালিিে 
  Rabindra sahitya 

 

3:1:0 4 50 

Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
5SB 

সাংসৃ্কি ও বাাংিা সালিিে: ঐলিিে ও  
উত্তরালিকার  

Sanskrita o bangla sahitya: 
oitihya o uttoradhikar 

3:1:0 4 50 

Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
5PS  

প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে 
Pragadhunik bangla sahitya  

3:1:0 4 50 

Semester-IV Optional Course PGBENOC40
5AP  

আলিবাসী ও প্রালিক জীবিালিি বাাংিা 
সালিিে  

Adibasi o prantik jibonashrito 
bangla sahitya 

3:1:0 4 50 

Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
5AK  

আিুলিক বাাংিা কলবিা 
Adhunik bangla kobita  

3:1:0 4 50 

Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
5BN  

বাাংিা িাটক  
Bangla natok 

3:1:0 4 50 
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Semester-IV  Optional Course PGBENOC40
5BK 

বাাংিা কোসালিিে  
Bangla kathasahitya 

3:1:0 4 50 

Semester-IV   Optional Course PGBENOC40
5RS 

রবীন্দ্র সালিিে  
Rabindra sahitya 

3:1:0 4 50 

Semester-III   Interdisciplinary 
Course  

PGBENID306
BS 

বাাংিা ভাষা ও সালিিে  
Bangla bhasha o sahitya 

2:1:0 3 50 

Semester-IV   Interdisciplinary 
Course 

PGBENID406
BS 

বাাংিা সালিিে  
Bangla sahitya 

2:1:0  3 50  
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1st Semester 
PGBENCC-101 

বাঙালি জালি ও বাাংিার সাংসৃ্কলি      

ইউলিট—১  
'বাঙািীর আবাসভূলম ও বাঙািীর িৃিালত্ত্বক পলরৈয়'— ড. অিুি সুর 
'বাঙ্গািীর সমাজলবিোস ও িৃিত্ত্ত্বর প্রবািই বাঙ্গািীর ইলিিাস'— িীিাররঞ্জি রায় 
ইউলিট—২  
‘সাংসৃ্কলি’— সুিীলিকুমার ৈত্টাপািোয়  
'বাঙ্গািী সাংসৃ্কলির রূপ-থরখ্া'— থগাপাি িািিার 
ইউলিট—৩ 
 'থগৌড়ীয় লিত্ল্পর আলিযুগ'— রাখ্ািিাস বত্দোপািোয় 
 ‘বাাংিার রসকিা-সম্পি’— গুরুসিয় িত্ত 
ইউলিট—৪  
‘থবত্ির থমত্য়’— িরপ্রসাি িাস্ত্রী  

PGBENCC-102 

সাংসৃ্কি সালিত্িের উত্তরালিকার 

ইউলিট— ১  
 'সাংসৃ্কি রস সালিিে'—জাহ্নবীকুমার ৈক্রবিতী 
 'সাংসৃ্কি সালিত্িে প্রলিফলিি থগৌড় ও বঙ্গত্িি'— লবষু্ণপি ভটাৈাযত 
ইউলিট — ২   
'সাংসৃ্কি ও বাাংিা'— ভবত্িাষ িত্ত 
‘বোঘ্র-কুমীর এবাং পলিি প্রকল্প’— িৃলসাংিপ্রসাি ভািুড়ী 
ইউলিট— ৩  
‘সীিার বিবাস’— ঈশ্বরৈন্দ্র লবিোসাগর 
'িকুিিা'— অবিীন্দ্রিাে ঠাকুর 
ইউলিট— ৪  
 'লপ্রয়িলিতকা' (িাটক) / 'কপূতর-মঞ্জরী' ('সটক' উপরূপকিাটক)— থজোলিলরন্দ্রিাে ঠাকুর 
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 'থমঘিূি' (কলবিা) / 'কণতকুিী সাংবাি' (কাবেিাটে)— রবীন্দ্রিাে ঠাকুর 
  

PGBENCC-103 

প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে (আলি থেত্ক চৈিিে জীবিকাি) 

ইউলিট—১  
ৈযতাগীলি (লিবতালৈি)  : ১, ২, ৫, ৮, ১০, ১২, ১৪, ২২, ২৬, ২৮, ৩৩, ৩৭, ৪৩, ৪৭ 
ইউলিট—২  
‘শ্রীকৃষ্ণকীিতি’— বড়ু ৈিীিাস/ শ্রীরাম পাাঁৈািী (িঙ্কা কাি) – কৃলত্তবাস ওঝা  
ইউলিট—৩  
‘মিসামঙ্গি’—  লবপ্রিাস লপলপিাই/‘মিসামঙ্গি’— লবজয় গুপ্ত 
ইউলিট—৪  
চবষ্ণব পিাবিী : লবিোপলি ও ৈিীিাস (লিবতালৈি) 

PGBENCC-104 

ভাষালবজ্ঞাি ও বাাংিা ভাষািত্ত্ব 

ইউলিট—১  
ভাষালবজ্ঞাি ৈৈতায় সাংসৃ্কি ঐলিিে 
যাস্ক, পালণলি, কািোয়ি, পিঞ্জলি, ভিৃতিলর ও সাংসৃ্কি চবয়াকরণ সম্প্রিায় 
ইউলিট—২ 
ভারিীয় আযত ভাষা  
প্রাৈীি ভারিীয় আযতভাষা, মিেভারিীয় আযতভাষা ও আিুলিক ভারিীয় আযতভাষার ভাষািালত্ত্বক চবলিষ্ট্ে।  
পালি, লবলভন্ন প্রকার প্রাকৃি ও অপভ্রাংত্ির ভাষািালত্ত্বক চবলিষ্ট্ে 
ইউলিট—৩  
ধ্বলিলবজ্ঞাি— বাগ যন্ত্র, বাাংিা স্বর ও বেঞ্জত্ির বগতীকরণ, লসত্িবত্ির িারণা, লিস্বর ও যুক্তবেঞ্জি 
ইউলিট—৪ 
ধ্বলিিত্ত্ব— মূিধ্বলি ও সিধ্বলি, বাাংিা ভাষার মূিধ্বলি, অলবভাজে মূিধ্বলি, মূিধ্বলি লবত্েষণ পদ্ধলি, সঞ্জিিী 
ধ্বলিিত্ত্ত্বর িারণা 
বাাংিা লিলপর সাংলিপ্ত ইলিিাস  
আিজতালিক ধ্বলিমূিক বণতমািা (IPA) সম্পত্কত পলরলৈলি এবাং আিুলিক বাাংিা (ধ্বলিমূিক অিরলিলপ) থেত্ক 
IPA-থি পলরবিতি। 
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PGBENCC-105 

আিুলিক বাাংিা সালিত্িে আলিবাসী ও প্রালিক জীবি 

ইউলিট—১  
প্রবন্ধ (লিবতালৈি) 
'পল্লীত্সবা'— কািীত্মািি থঘাষ 
 'সঙ্গীত্ি সাাঁওিািী ইলিিাস'— িীত্রন্দ্রিাে বাত্স্ক 
 'লিম্নবত্গতর ইলিিাস'— রণলজৎ গুি  
 'প্রািজত্ির সািিামালম : ইলিিাত্সর িারাবালিকিায়'— শুলৈব্রি থসি 
ইউলিট—২  
উপিোস (লিবতালৈি) 
'থ াাঁড়াইৈলরি মািস'— সিীিাে ভািুড়ী 
'আড়কালঠ'— ভগীরে লমি  
‘মিিত্ভলর’— চসকি রলিি 
ইউলিট—৩ 
উপিোস (লিবতালৈি) 
‘অরত্ণের অলিকার’— মিাত্শ্বিা থিবী 
 ‘রহু ৈিাত্ির িাড়’— অলভলজৎ থসি 
 ‘রলসক’ — সুব্রি মুত্খ্াপািোয় 
ইউলিট—৪  
থ াত্টাগল্প  (লিবতালৈি) 
 'ৈিুেত পালণপত্ের যুদ্ধ'— সুত্বাি থঘাষ 
 ‘মুলগত িড়াই’ — সুিীর করণ 
 ‘আঠাত্রা ভাাঁলটর মা’ — িলক্তপি রাজগুরু 
 ‘ভূি থজোৎস্না’— িলিিী থবরা 
 'কাঠ বািাত্মর ফুি'— অলিি ঘড়াই 
 ‘থ াি সমুদ্র’— সািি ৈত্টাপািোয় 
 ‘জত্ির আয়িা’ — ঝত্ড়শ্বর ৈটপািোয় 
 ‘টোাংরা’ — িৈীি িাস 
 ‘িাউত্স’ — রামকুমার মুত্খ্াপািোয় 
 ‘প্লাবিজি’— অলিিা অলিত্িাত্রী 
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2nd Semester 
PGBENCC-201 

প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে ( চৈিিে পরবিতী) 

ইউলিট—১  
চবষ্ণব পিাবিী ( লিবতালৈি পি) : থগালবদিাস, জ্ঞািিাস, বিরাম িাস, বাসুত্িব, রািাত্মািি, যিুিদি, কলববল্লভ, 
িলসর মামুি, চসয়ি মিুতজা, আকবর আিী 
ইউলিট—২  
‘শ্রীচৈিিেৈলরিামৃি’— কৃষ্ণিাস কলবরাজ (আলিিীিার ৈিুেত পলরত্েি, মিেিীিার ষষ্ঠ পলরত্েি এবাং মিেিীিার 
অষ্ট্ম পলরত্েি) 
ইউলিট—৩ 
‘িমতমঙ্গি’— ঘিরাম ৈক্রবিতী / ‘থিারৈন্দ্রািী ও সিীময়িা’— থিৌিি কাজী   
ইউলিট—৪ 
‘চমমিলসাংি গীলিকা’ (লিবতালৈি পািা) : মহুয়া, মিুয়া, কঙ্ক ও িীিা, িসুে থকিারাম, কাজিত্রখ্া, ৈন্দ্রাবিী, থিওয়াি 
ভাবিা  
                                                                                                                                                

PGBENCC-202 

ভাষালবজ্ঞাি ও  বাাংিা ভাষািত্ত্ব  

ইউলিট— ১  
আিুলিক বাাংিা ভাষার রূপিত্ত্ব 
রূলপম ও সিরূপ, রূলপম লিিতারণ, সিরূত্পর চবলৈত্রে ও িিতাবিী, বাাংিা পিগঠত্ির লিয়ম 
ইউলিট— ২ 
আিুলিক বাাংিা ভাষার বাকেিত্ত্ব 
বাাংিা বাত্কের গঠি, অবেবলিি উপািাি লবত্েষণ, সঞ্জিিী বাকেিত্ত্ত্বর িারণা— মূিত ও মি গঠি, ভাষা অলিকার ও 
ভাষা প্রত্য়াগ, বাাংিা িৃষ্ট্ািসি সাংবিতত্ির প্রকার ও প্রত্য়াগ 
ইউলিট— ৩ 
ভাষালবজ্ঞাত্ির প্রাত্য়ালগক থিত্র 

সমাজভাষালবজ্ঞাি— লবলভন্ন িাখ্া ও উত্েিে, ভাষাচবলৈত্র— উপভাষা, সমাজ— উপভাষা ও ভাষামুদ্রার 
(Register) িারণা, উপভাষািত্ত্ব, সমাজভাষা-চবলৈত্ত্রর লবলভন্ন মািক (parameters), ভাষা-সাংত্যাগ, 
বহুভালষকিা 
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ভাষাপলরকল্পিা— সাংজ্ঞা ও উত্েিে, অঙ্গ পলরকল্পিা(Corpus planning) ও  মযতািা পলরকল্পিা (Status 
planning), অলভিাি লিমতাি, পলরভাষািত্ত্ব, বাাংিা বািাি ও লিলপসাংস্কার 

 
ইউলিট— ৪ 
চিিীলবজ্ঞাি— চিিী ও চিিীলবজ্ঞাত্ির সাংজ্ঞা ও উত্েিে, চিিী আত্িাৈিার মাত্রাসমূি, চিিীলবত্েষত্ণর 
ভাষাচবজ্ঞালিক মািিি, লবৈুেলি, লিবতাৈি ও প্রমুখ্ত্ির িারণা, লিবতালৈি রৈিাাংত্ির চিিীলবত্েষণ 

 

PGBENCC-203 

ঔপলিত্বলিক বাাংিা গিে আখ্োি  

ইউলিট— ১  
গিে-আখ্োি (লিবতালৈি) 
 'আিাত্ির ঘত্রর িুিাি' — পোরীৈাাঁি লমত্র 
 ‘মুলৈরাম গুত্ড়র জীবিৈলরি’/ ‘কমিাকাি’ — বলঙ্কমৈন্দ্র ৈত্টাপািোয় 
 ‘কঙ্কাবিী’ — চত্রত্িাকেিাে মুত্খ্াপািোয় 
ইউলিট— ২  
উপিোস (লিবতালৈি) 
 ‘লবষবৃি’/ ‘রাজলসাংি’ — বলঙ্কমৈন্দ্র ৈত্টাপািোয়  
‘আরণেক’ — লবভূলিভূষণ বত্দোপািোয় 
‘পুিুিিাত্ৈর ইলিকো’ — মালিক বত্দোপািোয় 
ইউলিট— ৩ 
থ াত্টাগল্প (লিবতালৈি)  
'থসািা-করা জািুগত্রর গল্প', 'লপত্ঠ-পার্ব্তত্ি ৈীত্ি ভূি', 'লবিোিরীর অরুলৈ'— চত্রত্িাকেিাে মুত্খ্াপািোয় 
 'প্রণয় পলরণাম', 'ফুত্ির মূিে', ‘কুড়াত্িা থমত্য়’, 'গিিার বাক্স', 'রসময়ীর রলসকিা'— প্রভািকুমার মুত্খ্াপািোয় 
 ‘আলি কোর একলট', ‘ৈন্দ্রসূযত যিলিি’, 'অরূত্পর রাস', 'আঠাত্রা কিার একলট'— জগিীি গুপ্ত 
 'শুিু থকরািী', 'পুন্নাম', ‘সাগর সঙ্গম’, 'থিত্িিাত্পািা আলবষ্কার'— থপ্রত্মন্দ্র লমত্র 
 'িম্বকণত', ‘শ্রীশ্রীলসত্দ্ধশ্বরী প্রাইত্ভট লিলমত্টড’, 'ভূষিীর মাত্ঠ', ‘উিট-পুরাণ' — রাজত্িখ্র বসু (পরশুরাম)  
 'থমৌরীফুি', 'দ্রবময়ীর কািীবাস’, ‘আহ্বাি’, ‘লবপি’— লবভূলিভূষণ বত্দোপািোয়  
ইউলিট— ৪ 
আত্মজীবিী, সৃ্মলিকো, ভ্রমণ কালিলি (লিবতালৈি)  
 ‘আমার জীবি’ — রাসসুদরী িাসী 
 ‘পুরািি প্রসঙ্গ’ — লবলপিলবিারী গুপ্ত 
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PGBENCC-204 

উত্তর-ঔপলিত্বলিক বাাংিা গিে আখ্োি  

ইউলিট— ১ 
উপিোস (লিবতালৈি)   
‘প্রেম প্রলিশ্রুলি’ — আিাপূণতা থিবী 
'লিবতাস' — অলময়ভূষণ মজুমিার 
‘থিষ িমস্কার, শ্রীৈরত্ণষু মাত্ক’ — সত্িাষকুমার থঘাষ 
'খ্ালরজ’— রমাপি থৈৌিুরী  
ইউলিট— ২ 
উপিোস (লিবতালৈি)   
'মিাকাত্ির রত্ের থঘাড়া'— সমত্রি বসু 
‘অিজতলি যাত্রা’—  কমিকুমার মজুমিার 
‘ঈশ্বরীিিার রূত্পাকো’ — িোমি গত্ঙ্গাপািোয়’ 
‘লৈত্িত্কাঠার থসপাই’ — আখ্িারুজ্জামাি ইলিয়াস 
ইউলিট— ৩ 
থ াত্টাগল্প (লিবতালৈি)  
'রত্ের িত্ি' —সিীিাে ভািুড়ী 
 ‘সমুদ্র’ — থজোলিলরন্দ্রিাে িদী 
‘জিিী’ — লবমি কর 
‘িবাগার’— মলি িদী 
‘পািঙ্ক’ — িত্রন্দ্রিাে লমত্র 
থপিাবিি –িীিা মজুমিার  
‘অলি’ — অসীম রায় 
 ‘ৈযতাপত্ির িলরণী’ — িীত্পন্দ্রিাে বত্দোপািোয় 
‘লবজত্ির রক্তমাাংস’ — সদীপি ৈত্টাপািোয় 
‘সালগিা মািাত্িা’ — থগৌরলকত্িার থঘাষ 
ইউলিট— ৪ 
থ াত্টাগল্প (লিবতালৈি)  
‘থগাঘ্ন’ — চসয়ি মুস্তাফা লসরাজ 
‘িুপুর’ — থিত্বি রায় 
‘গরম ভাি অেবা লি ক ভূত্ির গল্প’ — সুিীি গত্ঙ্গাপািোয় 
‘বজরা’— বত্রি গত্ঙ্গাপািোয় 
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‘জািীয় পিাকা’ — লিত্বেদু পালিি 
 ‘গরু ঘাস খ্ায়’ — ভগীরে লমি 
‘আইি িৃঙ্খিা’ — অলভলজৎ থসি 
‘প্রত্নলবষাি ও জি’ — অলিিা অলিত্িাত্রী 
‘স্টীত্ির ৈঞু্চ’— সািি ৈত্টাপািোয় 
‘মুত্খ্াি’— চসকি রলিি 
‘ফুি থ াাঁয়াত্িা’ — স্বপ্নময় ৈক্রবিতী 

 

PGBENCC-205 

রবীন্দ্র সালিিে 

ইউলিট-১ 
কলবিা : ‘সূযতাবিত’ (লিবতালৈি) 
ইউলিট-২  
উপিোস (লিবতালৈি) :  ‘ৈিুরঙ্গ’, ‘ৈার অিোয়’ 
ইউলিট-৩  
িাটক (লিবতালৈি) :  ‘ডাকঘর’, ‘মুক্তিারা’  
ইউলিট-৪  
গল্প (লিবতালৈি):  ‘ঘাত্টরকো’, গুপ্তিি, ‘িোগ’, ‘িুলিি পাষাণ’, ‘থবাষ্ট্মী’, ‘পয়িা িম্বর’, ‘রলববার’, ‘থিষকো’ 
 
 

3rd Semester 

PGBENCC-301 

সালিিেিত্ত্ব ও লিল্প-সালিিে আত্দািি 

ইউলিট—১ 
লিল্প-সালিত্িের িালত্ত্বক প্রস্থাি    
উপলিত্বিবাি ও উত্তর-উপলিত্বিবাি 
আিুলিকিাবাি ও উত্তর-আিুলিকিাবাি 
অবয়ববাি, গঠিবাি ও উত্তর-গঠিবাি 
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ইউলিট—২ 
লিল্প-সালিত্িের িত্ত্ব  
প্রিীকবাি, সুরলরয়ালিজম, এলপক লেত্য়টার, অোবসাডত লেত্য়টার, োডত লেত্য়টার, লবলিমতাণ, িারীবাি, জািুবাস্তবিা, 
মত্িাসমীিণবাি, পলরত্বিবাি, লিম্নবগতিত্ত্ব 
ইউলিট—৩  
আত্দািত্ির পটভূলম ও লিল্প-সালিত্িে প্রলিফিি   
মন্বির, িাঙ্গা, থিিভাগ, ভাষা আত্দািি, থিভাগা, খ্ািে আত্দািি, িকিািবালড় আত্দািি, অপাত্রিি বগতা    
ইউলিট—৪ 
বাাংিা সালিিে-আত্দািি 
িাাংলর, শ্রুলি ও িাস্ত্রলবত্রািী আত্দািি, থ াটগল্প : িূিিরীলি আত্দািি, লিম সালিিে 
 

PGBENCC-302 

ঔপলিত্বলিক বাাংিা িাটক ও কলবিা 

ইউলিট— ১ 
প্রিসি (লিবতালৈি) 
'এত্কই কী বত্ি সভেিা?', 'বুড় িালিত্কর ঘাত্ড় থরাাঁ' — মাইত্কি মিুসূিি িত্ত 
‘অিীকবাবু’ — থজোলিলরন্দ্রিাে ঠাকুর 
ইউলিট— ২  
িাটক (লিবতালৈি)  
'িীিিপতণ' — িীিবনু্ধ লমত্র 
‘জমীিার িপতণ’ — মীর মিাররফ থিাত্সি 
 ‘জিা’— লগলরিৈন্দ্র থঘাষ 
ইউলিট— ৩ 
িাটক (লিবতালৈি)  
'সাজািাি'— লিত্জন্দ্রিাি রায় 
'কারাগার' —মন্মে রায়  
 'চগলরক পিাকা' — িৈীন্দ্রিাে থসিগুপ্ত 
‘িবান্ন’ — লবজি ভটাৈাযত 

ইউলিট— ৪  
কলবিা (লিবতালৈি)  
িপত্স মা , বড়লিি- ঈশ্বর গুপ্ত  
‘পরিমলণ’, ‘যমুিা িত্ট’— থিমৈন্দ্র বত্দোপািোয় 
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‘আিাকুিলকিী’, ‘কীলিতিািা’— িবীিৈন্দ্র থসি 
‘লবত্িি থফরি’ — লিত্জন্দ্রিাি রায় 
‘সাি’ — মািকুমারী বসু 
‘মাত্য়র থিওয়া থমাটা কাপড়’ — রজিীকাি থসি 
 ‘বাাংিা ভাষা’ — অিুিপ্রসাি থসি 
‘লিপ্রিত্র’, ‘আষাত্ে’— করুণালিিাি বত্দোপািোয় 
‘ফণী-মিসার ফুি’ — যিীন্দ্রত্মািি বাগৈী 
‘আমরা’, ’ৈম্পা’ — সত্িেন্দ্রিাে িত্ত 
‘একলট িারার প্রলি’ — কুমুিরঞ্জি মলল্লক 
'িুুঃখ্বািী', 'িাট' — যিীন্দ্রিাে থসিগুপ্ত  
‘পান্থ’, ‘িারীত্স্তাত্র’ — থমালিিিাি মজুমিার 
 ‘প্রােতিা’, ‘কলবর লবিায়’— কালিিাস রায় 
'আমার চকলফয়ৎ’, ‘লবত্দ্রািী ’— কাজী িজরুি ইসিাম 
‘অত্িাক িরু’— থিত্বন্দ্রিাে থসি 
‘থখ্িা’, ‘থকমত্ি অলিত্ব বনু্ধ’— লপ্রয়ম্বিা থিবী 
 ‘আিার স্বপি’, ‘ৈন্দ্রাপীত্ড়র জাগরণ’— কালমিী রায় 
‘প্রস্তুি’, ‘লঠকািা’—সুকাি ভটাৈাযত 
‘প্রলিিাি’— জসীমউলেি 
 

PGBENCC-303 

উত্তর-ঔপলিত্বলিক বাাংিা িাটক ও কলবিা  

ইউলিট— ১  
িাটক (লিবতালৈি)  
‘লটত্ির িত্িায়ার’ — উৎপি িত্ত  
 ‘থভামা’— বািি সরকার 
‘কণ্ঠিািীত্ি সূযত’— থমালিি ৈত্টাপািোয় 
ইউলিট— ২ 
িাটক (লিবতালৈি)  
‘কবর’ — মুিীর থৈৌিুরী 
‘লকত্তিত্খ্ািা’ — থসলিম আি-িীি 
‘সাজাত্িা বাগাি’ — মত্িাজ লমত্র 
ইউলিট— ৩ 
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কলবিা (লিবতালৈি)  
থগািূলিসলন্ধর িৃিে- জীবিািদ িাি  
‘প্রাকৃি কলবিা’, ‘জি িাও’ — লবষু্ণ থি 
 লবলিময়, ‘থৈিি সোকরা’ — অলময় ৈক্রবিতী   
‘রাি লিিত্টর সত্িট’ – বুদ্ধত্িব বসু  
'থযত্ি থযত্ি', ‘পােত্রর ফুি’ —সুভাষ মুত্খ্াপািোয় 
‘কাত্স্ত', ‘গ্লালি’ —লিত্িি িাস  
‘জন্মভূলম আজ’ — বীত্রন্দ্র ৈত্টাপািোয় 
'কিকািার যীশু', ‘বািাসী’ —িীত্রন্দ্রিাে ৈক্রবিতী 
'পুিবতাসি', ‘বাবত্রর প্রােতিা’- িঙ্খ থঘাষ  
 
ইউলিট— ৩ 
কলবিা (লিবতালৈি)  
‘অমরিার কো’ — অরুণ লমত্র 
‘বণতমািা আমার িুলখ্িী বণতমািা’ — িামসুর রািমাি 
‘অপমাত্ির জিে লফত্র আলস’ — কলবিা লসাংি 
'একলট কোর মৃিুেবালষতকীত্ি' — অত্িাকরঞ্জি িািগুপ্ত 
‘ৈালব’, ‘থিমত্ির অরত্ণে আলম থপাস্টমোি’ — িলক্ত ৈত্টাপািোয়  
‘আমার খ্ালিকটা থিলর িত্য় যায়’ — সুিীি গত্ঙ্গাপািোয় 
‘একলট উজ্জ্বি মা ’ — লবিয় মজুমিার 
‘আপলি বিুি, মাক্সত’, 'আমার কলবিা আগুত্ির থখ্াাঁত্জ' — মলল্লকা থসিগুপ্ত  
 

4th Semester 

PGBENCC-401 

আিুলিক ভারিীয় সালিিে 

ইউলিট—১  
 (থয থকাত্িা একলট অিূলিি উপিোস) 
'থগািাি'— থপ্রমৈদ  
'ময়িা আাঁৈি'— ফণীশ্বরিাে থরণু  
'ময়িা ৈাির'— রাত্জন্দ্র লসাং থবিী 
'লৈাংলড়' ('থৈলিি')— িক লস লিবিঙ্কর লপল্লাই  
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ইউলিট—২ 
(লিবতালৈি থ াত্টাগল্প)    

লিলদ : 
'ও থয বত্িল ি'—ৈন্দ্রির িমতা গুত্িরী   
'িৃিীয় বাবা'— লবষু্ণ প্রভাকর  
'চবষ্ণত্বর পিস্খিি'— িলরিঙ্কর পরসাই 
'িালি আিা'— কৃষ্ণা থসাবিী  
'কাত্িা শুক্রবার'-- সুিা অত্রারা  

উিুত : 
'থটাবাত্টক লসাং', 'মন্ত্র', 'লটটওয়াত্ির কুকুর'—সািাি িাসাি মাত্টা  
'িাি', 'িলির পুিুি', 'থমৌিািা সাত্িত্বর অসুখ্', 'থঘামটা' 'িরীত্রর সুঘ্রাণ’– ইসমি ৈুঘিাই  
'অমৃিসর এত্স থগত্ '—ভীষ্ম সািািী 
'ফুি কত্ব ফুটত্ব ?', 'থপত্িায়ার এক্সত্প্রস'—লকত্ষি ৈদর  
'বন্ধলকর থিাকাি', 'িাজবিী'— রালজদর লসাং থবিী  
'ভারিমািার পাাঁৈ রূপ'—খ্াজা আিমি আর্ব্াস  

পাঞ্জাবী : 
'আর লৈলঠ আসত্ব িা', 'অত্িৌলকক' — সিতার কিতার লসাং িুগ্গি  
'আর িিী বত্য় ৈিি', 'এক িম্বত্রর িফাৎ', 'িৃিীয় িারী'— অমৃিা প্রীিম 
'িালরত্য় যাওয়া পাগড়ী'—যিবি লসাং কবি 
'িকিা'--জগিারলজৎ লসাং 
কাশ্মীলর : 
‘িুই আয়িার মাত্ঝ’— হৃিয় কাউি ভারিী 
ওলড়য়া : 
'মি উপিেকা', 'িারাত্িা টুলপর রিসে'— মত্িাজ িাস 
 গাইড'— ইলদরা িাি  
'লবজয় উৎসব'—কালিদীৈরণ পালণগ্রািী  
'টড়পা'—থগাপীিাে মিালি 

অসমীয়া : 
'িুলভতি'— ভত্বন্দ্রিাে িইলকয়া 
'মা  ও মািুষ'— মলিম বরা 
'থগািাম'— থসৌরভকুমার ৈালিিা;  
'একলট লিখু্াঁি িিোকাি'— িত্রকৃষ্ণ থডকা 
 'ভয়'— থিত্মি বরত্গািালি 
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 'উত্িাম বাক্স'— ইলদরা থগাস্বামী  

রাজস্থািী : 
'িূিত থৈাত্রর গল্প', 'সমত্ঝািা'— লবজয়িাি থিো 

লসলন্ধ : 
'মঞ্জরী'— থিাকরাি িুিসীয়ািী 

গুজরালট : 
একলট গল্প' – সুবণতা রায়  
'কাাঁো' – িীরুত্বি পোত্টি  
'লৈলঠ' – িূমত্কিু  
'আসালম'— জাত্ভরৈাাঁি মাঘািী 
 'গরাি'— রাত্িিোম িমতা 

মরাঠী : 
'পাের-ভাঙ্গা মজুর'— মিামিী থগাখ্ত্ি  
'ঝরাপািা'— লবষু্ণ বামি লিরওয়াড়কর  
'বাবা'— িািারাম  
িালমি : 
'প্রাণিীিা'— সু. সমুলত্তরম 
‘পািাড়'— এস. বাইিীশ্বরণ 
'মলদত্রর ঘণ্টা'— লট. জািকীরমণ 
'মুলক্ত'— লবত্বক 
'কুিুবলমিার ও একলট লিশুর িালস'— ইলদরা পােতসারলে  
'লিত্ির থবিায় একলট পোত্সঞ্জার থেত্ি'— িন্ডপালণ জয়কািি 
থিত্িগু : 
‘এবত্ড়া থখ্বত্ড়া পে'— থবালিত্রলি সূযতরাও  
'িীলঘ'—  িাগরাজু গন্ধম  
'থিৌকাযাত্রা'— পািগুলি পদ্মরাজু 

কন্নড় : 
'অিত্র লিস্তব্ধ অেই জিরালি'— এস. লিওয়াকর 
'থভঙ্কলটগত্র রবউ'— মালস্ত থভঙ্কত্টি আত্য়ঙ্গার  
একলট অপ্রিোলিি সািাৎকার' – ইউ. আর. অিিমূলিত  
'অমাস' – থিবািুর মিাত্িব 
মািয়িম : 
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'থৈাখ্'— থক. লট. থমািািি  
'বৃলষ্ট্' – সারা থজাত্সফ  
'থিয়াি' – চভকম মুিিি বিীর  
ইউলিট— ৩  
অিুবাি িাটক (ত্য থকাত্িা একলট) 
'ৈুপ আিািি ৈিত্ '— লবজয় থিনু্ডিকর [অিুবাি : শুক্লা বসু (থসি )] 
 'থকাটত মািতাি'—স্বত্িি িীপক [অিুবাি : সলিি সরকার ] 
ইউলিট— ৪  
কলবিা ( লিবতালৈি )  

লিলদ : 
'যখ্ি অকাি'– বাবা িাগাজুতি 
'সকাি আসার আত্গ'– থকিারিাে অগ্রয়াি 
'কুলড় ব র পর'—সুিামা পাত্ি ( িুমি ) 
'অভাগা মািুষ'— অসি চজিী 

ওলড়য়া : 
'িিীর িাত্র জািািা' – িৈী রাউি রায় 
'লপ্রয়িম'– িুগতাৈরণ পলরড়া 
'লভখ্ারী'- -শ্রীমিী অলিলদিা িাস 
'থৈাত্খ্র পািায় িখ্ি'– অিুভব িুিসী  

চমলেলি : 
'অন্ধকারত্কই ভািবালস আলম'— ভীমিাে ঝা 

মারালঠ : 
'আত্মজীবিী', 'লক থডঞ্জার িাওয়াত্র বাবা'– অরুণ বািকৃষ্ণ থকািাটকর  

থিত্িগু :  
'থিিভক্ত'— সুর্ব্ারাও পালণগ্রািী 

মািয়ািম : 
'লবিায়'-- এম. থগালবদি 
'সূত্যতর মৃিুে'– এি. লভ. কৃষ্ণআইয়ার 
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PGBENCC-402 

বাাংিা সমাত্িাৈিা সালিিে ও রমেরৈিা 

ইউলিট— ১ 

প্রবন্ধ (লিবতালৈি)  
 ‘বাঙ্গািা ভাষা’, ‘বঙ্গীয় যুবক ও লিি কলব’ — িরপ্রসাি িাস্ত্রী 
 ‘লবিোপলি ও জয়ত্িব’, ‘িকুিিা, লমরদা ও থিসলিত্মািা’  — বলঙ্কমৈন্দ্র ৈত্টাপািোয় 
‘বইপড়া’, ‘ভারিৈন্দ্র’ — প্রমে থৈৌিুরী 

ইউলিট— ২   
প্রবন্ধ 
‘রঙ্গমঞ্চ’, ‘বলঙ্কমৈন্দ্র’- রবীন্দ্রিাে ঠাকুর  
 ‘িৃলষ্ট্ ও সৃলষ্ট্’, ‘থসৌদত্যতর সন্ধাি’ — অবিীন্দ্রিাে ঠাকুর  
 ‘ভূলমকা : আিুলিক বাাংিা কলবিা’, ‘’অমঙ্গিত্বাি ও আিুু্লিক কলবিা’ — আবু সয়ীি আইয়ুব  
ইউলিট— ৩ 
প্রবন্ধ 
‘জীবিলিল্পী রবীন্দ্রিাে’, ‘ভারিীয় সাংসৃ্কলির স্বরূপ’ — অন্নিািঙ্কর রায় 
‘রবীন্দ্রিাে ও উত্তরসািক’, ‘রামায়ণ’ — বুদ্ধত্িব বসু 
 ‘িাৈ গাি িাটক’, ‘গিেকলবিা আর অবিীন্দ্রিাে’ — িঙ্খ থঘাষ 
 ইউলিট— ৪ 
রমেরৈিা 
‘ৈাৈা কালিিী’ — চসয়ি মুজিবা আলি 
‘ঈশ্বর পৃলেবী ভাত্িাবাসা’  — লিবরাম ৈক্রবিতী 
‘মিা’, ‘িাাঁস’, ‘ল ি’, ‘সুত্িা’ (ঘিািা) — থপ্রত্মন্দ্র লমত্র 

 

PGBENCC-403 

গত্বষণা পদ্ধলি (Research Methodology) 

ইউলিট— ১  
গত্বষণা সম্পলকতি প্রােলমক িারণা : 

গত্বষণা: স্বরূপ ও পদ্ধলি 
গত্বষণার িিে; 
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গত্বষণার থিলণকরণ; 
গত্বষণার জিে িেেসাংগ্রত্ির পদ্ধলি : গ্রন্থাগার ও থিখ্োগার, চবিুেলিি মািেম, থিত্রসমীিা, সািাৎকার, 
পরীিণ 
সাংগৃিীি িত্েের সারলণকরণ, লবত্েষণ 
ফিপলরণাম বা লসদ্ধাি 
 

ইউলিট—২  
অলভসদভত লিখ্ি পদ্ধলি : 
অলভসদত্ভতর স্বরূপ 
অলভসদত্ভতর সাংলিপ্তসার (Synopsis) 
অলভসদত্ভতর প্রারম্ভ অাংি: িামপত্র, মুখ্বন্ধ, কৃিজ্ঞিা স্বীকার, অিোয় লবভাজি, লৈত্র িকিা-মািলৈত্র ইিোলির সূলৈ, 
সারণী-িালিকা, সাংত্িপি, সাংত্যাজত্ির িালিকা প্রভৃলি অলভসদত্ভতর মূি অাংি: প্রস্তাবিা, লবত্েষণ, সাংখ্ো-বষত-
িালরখ্ লিখ্ি পদ্ধলি, উদৃ্ধলি বেবিার, পলরত্েি, অিুত্েি, উত্ল্লখ্পলঞ্জ 
অলভসদত্ভতর সমালপ্ত অাংি: পলরলিষ্ট্ বা সাংত্যাজি, গ্রন্থপলঞ্জ, পলত্রকাপলঞ্জ, লিঘতট 
ইউলিট—৩ 
গত্বষণা সম্পলকতি অিোিে িারণা: 

উৎস লিত্িতি প্রলক্রয়া: পািটীকা, উত্তরটীকা, পািটীকা ও উত্তরটীকার পােতকে, প্রসঙ্গ লিত্িতি ও মিবে,   
গ্রন্থপলঞ্জ: আকরগ্রন্থ, সিায়ক গ্রন্থ, সিায়ক পলত্রকা, আিজতাি উৎসসূত্র, গ্রন্থপলঞ্জ ও উত্ল্লখ্পলঞ্জর পােতকে 

পলরলিষ্ট্ বা সাংত্যাজি: গত্বষণা সম্পলকতি প্রাসলঙ্গক িেে— থযমি, লৈত্র, আত্িাকলৈত্র, মািলৈত্র, পািুলিলপর 
প্রলিলিলপ, লৈলঠপত্র, লিিলিলপর পৃষ্ঠার প্রলিলিলপ, গ্রন্থ-প্রেি, পুলের পৃষ্ঠার প্রলিলিলপ, বাংিিলিকা প্রভৃলি 
বণতািুক্রলমক লবিোস, প্রশ্নমািা প্রস্তুি, অলভসদত্ভতর সাংলিপ্তসার রৈিা পদ্ধলি,  উৎসলিত্িতত্ির 
প্রত্য়াজিীয়িা 

ইউলিট—৪  
কলপরাইট আইি লবষত্য় সািারণ িারণা, গত্বষণার চিলিকিা, কুম্ভীিক বৃলত্ত সম্পত্কত সত্ৈিিিা, কুম্ভীিক বৃলত্ত 
যাৈাইত্য়র পদ্ধলি 
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ঐলেক পত্র 

PGBENOC304SB 

সাংসৃ্কি ও বাাংিা সালিিে : ঐলিিে ও উত্তরালিকার 

ইউলিট—১ 
  ‘িাটেিাস্ত্রম্’— ভরি 

ইউলিট—২ 
 ‘মৃেকলটকম্’— িূদ্রক 

ইউলিট—৩ 
‘থমঘিূিম্’— কালিিাস 

ইউলিট—৪ 
‘কািম্বরী’— বাণভট 

 

PGBENOC305SB 

সাংসৃ্কি ও বাাংিা সালিিে : ঐলিিে ও উত্তরালিকার 

ইউলিট— ১  
প্রাৈে ও পাশ্চািে গত্বষকত্ির সাংসৃ্কি লবিোৈৈতা: 

উইলিয়াম থজান স, থেডলরখ্ মোক্সমুিার, জজত আব্রািাম লগ্রয়ারসি, লসিভোাঁ থিলভ, মলরস উইন টারলিৎস, 
আেতার বোলরত্ডি লকে, মলিয়ার উইলিয়ামস , এইৈ, এইৈ. উইিসি, অয়াত্িকজান্ডার কোলিাংিাম, থিিলর 
টমাস থকািব্রুক 
মৃিুেঞ্জয় লবিোিঙ্কার, রামত্মািি রায়, ঈশ্বরৈন্দ্র লবিোসাগর, মিিত্মািি িকতািঙ্কার, িারািঙ্কর িকতরত্ন, 
থিত্বন্দ্রিাে ঠাকুর, বলঙ্কমৈন্দ্র ৈত্টাপািোর, রামিারায়ণ িকতরত্ন, মিুসূিি িত্ত, রবীন্দ্রিাে ঠাকুর 

ইউলিট— ২  
সাংসৃ্কি জ্ঞািৈৈতায় প্রলিষ্ঠাত্ির ভূলমকা: 

প্রাৈীি প্রলিষ্ঠাি: থটাি ও ৈিুষ্পাঠী  
আিুলিক প্রলিষ্ঠাি: এলিয়ালটক থসাসাইলট, থফাটত উইলিয়াম  কত্িজ, সাংসৃ্কি কত্িজ, কোিকাটা পাবলিক 
িাইত্ব্রলর, কলিকািা লবশ্বলবিোিয়  

ইউলিট— ৩ 
সাংসৃ্কি সালিিে অিুসরত্ণ রলৈি প্রবন্ধ ও সমাত্িাৈিা সালিিে (লিবতালৈি): 

বলঙ্কমৈন্দ্র: উত্তররামৈলরি 
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রবীন্দ্রিাে: কাত্বে উত্পলিিা 
বত্িন্দ্রিাে ঠাকুর: মৃেকলটক 
প্রমে থৈৌিুরী: মিাভারি ও গীিা 
বুদ্ধত্িব বসু: রামায়ণ 
িরপ্রসাি িাস্ত্রী: থমঘিূি 
ৈন্দ্রিাে বসু: িকুিিা িত্ত্ব 
প্রফুল্লৈন্দ্র বত্দোপািোয়: বাল্মীলক ও িৎসামলয়ক বৃত্তাি 
বীত্রশ্বর পাাঁত্ড়: মিাভারি 

ইউলিট— ৪ 
সাংসৃ্কি সালিত্িের বাাংিায় অিুবাি : ধ্রুপিী মিাকাবে 

মিাভারি— লবিোসাগর, কািীপ্রসন্ন লসাংি, রাজত্িখ্র বসু; িলরিাস লসদ্ধািবাগীি/  
রামায়ণ— থিমৈন্দ্র ভটাৈাযত, রাজত্িখ্র বসু 
 

PGBENOC404SB 

সাংসৃ্কি ও বাাংিা সালিিে : ঐলিিে ও উত্তরালিকার 

ইউলিট— ১  
 সাংসৃ্কি িাটত্কর অিুবাি (লিবতালৈি) 

রামিারায়ণ িকতরত্ন: অলভজ্ঞাি িকুিিম্ , মািলিমািব 
কািীপ্রসন্ন লসাংি: সালবত্রী সিেবাি 
থজোলিলরন্দ্রিাে ঠাকুর: অলভজ্ঞাি িকুিি, উত্তরৈলরি, মৃচ্চকলটক, লবক্রত্মাবতিী, মুদ্রারািস 

ইউলিট— ২   
সাংসৃ্কি সালিত্িের অিুষত্ঙ্গ রলৈি িাটক (ত্য-থকািও একলট):  

বুদ্ধত্িব বসু- অিাম্নী অঙ্গিা/ প্রেম পােত  
মলল্লকা থসিগুপ্ত - সীিায়ি 

ইউলিট— ৩  
 সাংসৃ্কি সালিত্িের অিুষত্ঙ্গ রলৈি উপিোস (ত্য-থকািও একলট):  

সমত্রি বসু- িাম্ব  
গত্জন্দ্রিাে লমত্র - পাঞ্চজিে 

ইউলিট— ৪  
সাংসৃ্কি সালিত্িের রূপাির (ত্য-থকািও একলট):  

িীত্িিৈন্দ্র থসি: রামায়ণী কো 
বুদ্ধত্িব বসু: মিাভারত্ির কো 
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িৃলসাংিপ্রসাি ভািুড়ী: মিাভারত্ির পঞ্চিারী 
 

PGBENOC405SB 

সাংসৃ্কি ও বাাংিা সালিিে: ঐলিিে ও উত্তরালিকার 

 

গত্বষণা প্রকল্প পত্র/ অলভসদভত রৈিা ও থমৌলখ্ক উপস্থাপিা 

 

ঐলেক পত্র 
PGBENOC304PS 

প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে 
ইউলিট—১  
িাে গীলিকা -- থগাপীৈত্ন্দ্রর গাি/ থগাখ্তলবজয় 
ইউলিট—২  
ৈিীমঙ্গি (বলণক খ্ি)- মুকুদ ৈক্রবিতী  
ইউলিট—৩ 
 মিারাষ্ট্াপুরাণ — গঙ্গারাম/লিবায়ি – রাত্মশ্বর ভটাৈাযত  
ইউলিট—৪  
 অন্নিামঙ্গি — ভারিৈন্দ্র 

PGBENOC305PS 
প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে 

ইউলিট—১ 
‘শ্রীরাম পাাঁৈালি’ — কৃলত্তবাস ওঝা/ ‘শ্রীকৃষ্ণলবজয়’ — মািাির বসু 
ইউলিট—২ 
‘চৈিিে ভাগবি’ — বৃদাবি িাস/ ‘চৈিিেমঙ্গি’- জয়ািদ 
ইউলিট—৩ 
‘মিাভারি’ ( আলি, সভা, বি,লবরাট ও উত্িোগ) - কািীরাম িাস 
ইউলিট—৪ 
পলশ্চমবঙ্গ গীলিকা/ গরীবউল্লাত্ির থসািাভাি (লিিলট গীলিকা পাঠে) 
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PGBENOC404PS 
প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে 

ইউলিট—১  
 আলি-মিে যুত্গর সালিিে সমৃ্পক্ত লবলভন্ন িমতিত্ত্ব ও িিতি : থবৌদ্ধ িমত, িাে িমত, চবষ্ণব িমত, চিব িমত, িাক্ত িমত, 
সুলফ িমত।  (সিায়ক প্রবন্ধ:  লিলিত্মািি থসি— বাউিত্ির মািবিমত, রমাকাি ৈক্রবিতী— চৈিিে প্রবলিতি 
িমতাত্দািত্ির থপ্রিাপট ,িরপ্রসাি িাস্ত্রী— থবৌদ্ধগাি ও থিািা ,সুকুমার থসি— কীিতত্ির কো, িলিভূষণ িািগুপ্ত— 
িলক্ত সািিা ,আিমি িরীফ— সূফীিত্ত্ব ও িিতি, থভািািাে িাে— িােিমত)  
ইউলিট—২  
িাক্ত পিাবিী (লিবতালৈি) 

 লগলর থি, থিামায় লবিয় কলর আলিত্ি থগৌরী’— রাম বসু 
 কাি স্বপত্ি িঙ্করী মুখ্ থিলর লক আিদ আমার— কমিাকাি 
 লগলর থগৌরী আমার এত্সল ি— িািরলে রায় 
 লক িত্িা িবমী লিলি চিি অবসাি থগা— কমিাকাি 
 লফত্র ৈাও থগা উমা থিামার লবিুমুখ্ থিলর— কমিাকাি 
 সিািদময়ী কািী মিাকাত্ির মত্িাত্মালিিী মা থগা—কমিাকাি 
 মত্িম ভুত্ির থবগার থখ্ত্ট— রামপ্রসাি 
 থিাষ কাত্রা িয় থগা মা—িািরলে 
 ডুব থিত্র মি কািী বত্ি— রামপ্রসাি 
 মি গরীত্বর লক থিাষ আত্ , িাত্র থকি লিদা কত্রা লমত্ — কমিাকাি 

বাউি গাি (লিবতালৈি) 
 গুরু থিািাই থিামার মিত্ক আমার িও থগা সুপত্ে— িািি ফলকর 
 খ্াাঁৈার লভির অলৈি পালখ্ কমত্ি আত্স যায়— িািি ফলকর 
 একবার জগন্নাত্ে থিখ্ থর থযত্য় জাি থকমি রাখ্ বাাঁলৈত্য়— িািি ফলকর 
 সব থিাত্ক কয় িািি লক জাি সাংসাত্র— িািি ফলকর 
 এমি সিজ পত্ে হুাঁৈট িাত্গ ওত্র লিিকািা— যািুলবদু 
 শুিু লক আল্লা বত্ি ডাকত্ি িাত্র— ফলকর পাঞ্জ িাি 
 থজত্ির বড়াই লক— ফলকর পাঞ্জ িাি 
 সািি থজত্ি করণ কর িত্ব িত্ব ফলকলর— িাউত্ড় থগাাঁসাই 
 আপি জুত্ি িা পালকত্ি লক, গা  পাকা ফি লমঠা িয়— ৈিীিাস থগাাঁসাই 
 সিে বত্ি থজত্ি িাও এই মািুষ িীিা – িুেু িাি 
 জািাজালির ঘত্র থযও িা থর মি— িুেু িাি 
 কপাত্ির থিাষ থকি িাও ভাই— িুেু িাি 
 জালি িত্মতর বড়াই থকাত্রা িা ভাই— িুেু িাি 
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 ও মি-থভািা এ মািুত্ষ িত্ে থর মািুত্ষর থখ্িা— কুবীর থগাাঁসাই 
ইউলিট—৩  
 পুাঁলে পাঠ ও ৈৈতা 
ইউলিট—৪  
থমৌলখ্ক সালিিে ( ড়া, প্রবাি, িাাঁিা, রূপকো, ব্রিকো, উপকো) 

 

PGBENOC405PS 

প্রাগািুলিক বাাংিা সালিিে 

গত্বষণা প্রকল্প পত্র/ অলভসদভত রৈিা ও থমৌলখ্ক উপস্থাপিা 

ঐলেক পত্র 
PGBENOC304AP 

আলিবাসী ও প্রালিকজীবিালিি বাাংিা সালিিে 
ইউলিট—১ (লিবতালৈি) 
 ‘মত্ি-বত্ি বিবাসী’— িৃলসাংিপ্রসাি ভািুড়ী 
‘বত্ির মািুষ’— প্রত্বািকুমার থভৌলমক 
 ‘রামৈন্দ্র ও সাাঁওিাি সমাজ’— শুলৈব্রি থসি 
‘উপজালি ও ভারি সভেিা’— সুরলজৎ লসাংি 
 ‘সভেিা, উপজালি-সমাজ ও সাংসৃ্কলি’— রলঞ্জিকুমার ভটাৈাযত 
ইউলিট— ২ (লিবতালৈি) 
 ‘বাঙ্গালি থডাম’— আশুত্িাষ ভটাৈাযত 
 ‘প্রণাত্ম পলরৈয়’— ডাবিু থসাত্রি 
 ‘থজািাক জ্বিা আত্িায়’—িালি লসাংি 
‘জঙ্গি আর জাংিী’— প্রভািকুমার সরকার 
‘জঙ্গিমিত্ি প্রিীত্কাৎসগত’— বলঙ্কম মাইলি 
ইউলিট—৩ (লিবতালৈি) 
 ‘উৎসব’— লিমতিকুমার বসু 
 ‘বাাঁলির পািাড়’— অরুণ থসি 
 িািপািার ডাক— অরুণ থৈৌিুরী 
‘সাাঁওিািী ভাষা লবকাত্ির সমসো’— বাস্তা সত্রি 
 ‘ৈা-বাগাি’ : আলিবাসী থিাকসাংসৃ্কলি’— সিৎ ৈত্টাপািোয় 
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ইউলিট—৪ (লিবতালৈি)  
 ভারিীয় িৃত্িে পুরুলিয়ার থ ৌ — আশুত্িাষ ভটাৈাযত 
 সাাঁওিািী থিাক-উৎসব — সত্িাষকুমার কুিু 
রাজবাংিীত্ির পািপাবতণ — ভবািীত্গাপাি সািোি 
‘ঘাসফুত্ির রাং: থডায়রা জিজালির থিাকসঙ্গীি’— লবমত্িদু মজুমিার 
‘বীরভূত্মর ভািুগাি’— থগৌরলকত্িার িাস 
‘বাাঁকুড়া-পুরুলিয়ার থিাকসাংসৃ্কলি’— িুষারকালি ষলন্নগ্রািী 
‘ভাওয়াইয়া অঞ্চত্ির থিাকগীলি ও কো’— লবমত্িদু মজুমিার 

PGBENOC305AP 

আলিবাসী ও প্রালিকজীবিালিি বাাংিা সালিিে 
ইউলিট—১  উপিোস পাঠ (লিবতালৈি)  
‘অরণেবলহ্ন’— িারািঙ্কর বত্দোপািোয় 
 ‘িািডুঙরী’— বুদ্ধত্িব গুি 
‘মহুিবিীর থসত্রাং’— িপি বত্দোপািোয় 

ইউলিট—২  উপিোস পাঠ (লিবতালৈি) 
বিবাসী’— অলিিঘড়াই 
‘িািবিী’— গুণময় মান্না 
‘িািলপয়াত্ির বি’— িলক্তপি রাজগুরু 

ইউলিট— ৩  গল্পপাঠ  (লিবতালৈি)  
‘বলহ্ন’— সুিীি জািা 
‘িুই বৃত্দ্ধর কালিিী’— অসীম রায় 
 ‘িরবারী’—রমাপি থৈৌিুরী 
‘থিিলর কিািী’— মিাত্শ্বিা থিবী 
‘আগন্তুক’—িিী থভৌলমক 

ইউলিট— ৪  গল্পপাঠ  (লিবতালৈি)  
‘গবরলমত্টর থিি’— সুিীরকরণ 
 ‘থজিাঙ্গী’— অলভলজৎ থসি 
‘িাম থিই’— অলিিা অলিত্িাত্রী 
‘িািমালটর গল্প’— ভাস্কর থৈৌিুরী 
‘মগিু মাত্িাড় আর মািখ্ািা’— অলজি রায় 
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আলিবাসী ও প্রালিকজীবিালিি বাাংিা সালিিে 
ইউলিট— ১  
িাটক ও কাবেিাটে (লিবতালৈি)   
 ‘িাাঁসখ্ালির িাাঁস ‘— লবজি ভটাৈাযত 
 ‘মািব মািঞ্চী কইিো’— লবভাস ৈক্রবিতী 
 ‘লকিু কািাত্রর থেটার’ /‘ৈাকভাঙা মিু — মত্িাজ লমত্র  
ইউলিট— ২  
িাটক ও কাবেিাটে (লিবতালৈি)   
 ‘িীর’— উৎপিিত্ত 
 ‘সাাঁওিাি লবত্দ্রাি’— অলজত্িি বত্দোপািোয় 
 ‘একিবে’— মঙ্গিাৈরণ ৈত্টাপািোয় 
ইউলিট— ৩  
ভ্রমণাত্িখ্ে (লিবতালৈি)   
 ‘পিলৈত্হ্নর পিাবিী’— সুিীর করণ 
 ‘থটাত্টাপাড়ার লক ুকো’— পাঞ্চালি সরকার   
 ‘খ্রার ডায়লর’— অজয় থি 
 ‘িামসা মািত্ির টাত্ি’— অরূপরিি থৈৌিুরী   
ইউলিট— ৪  
আলিবাসী ও প্রালিক জীবিলভলত্তক আিুলিক কলবিা (লিবতালৈি)  
‘উরাওাঁ গাি’/ ‘সাাঁওিাি কলবিা’/ ‘ লত্তিগড়ী গাি’ — লবষু্ণ থি 
 ‘িগর প্রশ্ন ও সাাঁওিািী প্রিুেত্তর— অত্িাকরঞ্জি িািগুপ্ত 
 ‘লিি পািাত্ড়র স্বপ্ন’— বীত্রন্দ্র ৈত্টাপািোয় 
 ‘বি উজাড় আর িরাং পািাড়’— থমালিিীত্মািি গত্ঙ্গাপািোয় 
‘আরণেক’— অলমত্িি মাইলি 
লিিকাি বিলিত্  থিই – লিিীপ বত্দোপািোয়  
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আলিবাসী ও প্রালিকজীবিালিি বাাংিা সালিিে 
 

গত্বষণা প্রকল্প পত্র/ অলভসদভত রৈিা ও থমৌলখ্ক উপস্থাপিা 
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ঐলেক পত্র 
PGBENOC304AK 

আিুলিক বাাংিা কলবিা 

ইউলিট—১  
'আিুলিক বাাংিা কলবিা' সাংকিি ( ১৯৪০ )-এর আবু সয়ীি আইয়ুব লিলখ্ি 'ভূলমকা' অাংি 
'আিুলিক বাাংিা কলবিা' সাংকিি ( ১৯৪০ )-এর িীত্রন্দ্রিাে মুত্খ্াপািোয় লিলখ্ি 'ভূলমকা' অাংি 

ইউলিট—২ 
 'আিুলিক বাাংিা কলবিা' সাংকিি (১৩৬০ বঙ্গাব্দ )-এর বুদ্ধত্িব বসু লিলখ্ি 'ভূলমকা' অাংি 
 'আিুলিক বাাংিা কলবিা’— অত্িাক লমত্র 

ইউলিট—৩  
কাত্বের মুলক্ত- সুিীন্দ্রিাে িত্ত   
কলবিার আত্মা ও িরীর— জীবিািদ িাি  
 'বাাংিা কলবিা'— সমর থসি 
‘ ত্দর বারাদা’ – িঙ্খ থঘাষ  

ইউলিট—৪  
রবীন্দ্রিাে ও আিুলিক বাাংিা কলবিার পাঁলৈি ব র'— সত্রাজ বত্দোপািোয় 
 ‘আিুলিত্কাত্তর বাাংিা কলবিা: সাম্প্রলিক লিগ বিয়’— জগন্নাে ৈক্রবিতী 
'কলবিা লিখ্ত্ি লগত্য়'— অলমিাভ িািগুপ্ত 
‘এই সমত্য়র িিুি কলবিা’— পলবত্র মুত্খ্াপািোয় 

PGBENOC305AK 

আিুলিক বাাংিা কলবিা 

ইউলিট—১ 
সুিীন্দ্রিাে িত্ত  :  থজসি, যযালি, সমালপ্ত, উটপালখ্, িাশ্বিী, সাংবিত  
জীবিািদ িাি :  থবাি, লিকার, রালত্র, িাজার ব র শুিু থখ্িা কত্র, িাওয়ার রাি, লসনু্ধসারস, সুত্ৈিিা,    
লবষু্ণ থি :  থঘাড়সওয়ার, প্রাকৃি কলবিা, থজাি িাও, ২৫থি চবিাখ্, িালমিী, সৃ্মলি সত্তা ভলবষেৎ, গাি 
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ইউলিট – ২ 
বুদ্ধত্িব বসু : রবীন্দ্রিাত্ের প্রলি, লৈল্কায় সকাি, 'থিত্ষর রালত্র', ' 'ইলিি', 'ককতটক্রালি  
 
অলময়ৈক্রবিতী :‘বড়বাবুর কাত্  লিত্বিি', 'বৃলষ্ট্', 'থৈিি সোকরা', ' মালটর থডরা', ‘সাংগলি’  
সমর থসি :‘থমঘিূি’, 'ইলিিাস', 'একলট থবকার থপ্রলমক', 'থরামন্থি', ' মহুয়ার থিি', ' িবযাত্রা', ঊবতিী, মুলক্ত  

ইউলিট—৩  
সুভাষ মুত্খ্াপািোয় :'থরামালটক', 'সাত্িমত্ির মা', 'একলট কলবিার জিে', 'বিূ', 'ফুি ফুটুক িা ফুটুক' লমল ত্ির 
মুখ্, পােত্রর ফুি, কাি মিুমাস  
বীত্রন্দ্র ৈত্টাপািোয় : 'যুত্দ্ধর লবরুত্দ্ধ', ' থফােত োইবুিাি : একলটসািাৎকার', ' আশ্চযত ভাত্িরগন্ধ',  থিয়াত্ির 
থিখ্া', জন্মভূলম আজ, মুিিীি িড়গুলি আহ্লাত্ি লৈৎকার কত্র 
িীত্রন্দ্রিাে ৈক্রবিতী : 'উিঙ্গ রাজা', 'কিকািার যীশু', 'কি ঘত্র লৈত্ির কান্না', 'বািাসী', 'থিি থিখ্াে অন্ধকাত্র'  

ইউলিট—৪   
িঙ্খ থঘাষ : 'পাাঁজত্র িাাঁত্ড়র িব্দ', 'থি মিাজীবি', 'খ্ড়', 'ফুিবাজার', ' স্বত্িি স্বত্িি কলরস কাত্র' 
িলক্ত ৈত্টাপািোয় : 'এলপটাফ', ' িূিেরঙ্গ', ' পািাি থেত্ক ডাকল ', ' 'লভিা ৈায়', ' িুুঃখ্  
অত্িাকরঞ্জি িািগুপ্ত : 'লিলমরালভসার', 'প্রজ্ঞা', 'লিিীয়ািত', 'থস', 'এখ্িও িাত্মলি বনু্ধ লিউলক্লয়ার িীত্ির থগািূলি'  
সুিীি গত্ঙ্গাপািোয় : 'পাের', ' কলঠি লমি', 'িীরার িুুঃখ্ত্ক  ুাঁত্য়', 'িীরার অসুখ্', 'থকউ কো রাত্খ্লি  
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আিুলিক বাাংিা কলবিা 

ইউলিট—১  
মণীন্দ্র রায়  : 'িাই িত্ব থিাক', 'ৈিুিতিপিী', 'লিিীয় ঈশ্বর', ‘রবীন্দ্রিাত্ের  লব’, ‘কুত্য়ার বোঙ’ 
অলমিাভ িািগুপ্ত : 'ভাসাত্ির গাি', 'থখ্াত্খ্া', 'কত্য়ক টুকত্রা', ' কিকািা', 'উলিত্ি থম আর একুত্ি থফব্রুয়ালর'  
মলণভূষণ ভটাৈাযত : 'বীজিাি', ' ঘুলড়', 'একলট িিাপাকাত্িা লৈলঠ: বাজারী বুত্ড়াত্ক', 'লিল্পকিা’, ‘িাদীমুখ্’  
পলবত্র মুত্খ্াপািোয় : 'মৃি বনু্ধত্ক', ' একা মািুষ', ' অলভমিুে', ' কুকুর', 'পৃলেবী : ১৯৭৫'  

 ইউলিট—২ 
কািীকৃষ্ণ গুি : 'জীবি যাপি লবষয়ক পািুলিলপ', ' িীি গিেভাষা', 'ঘর', 'জন্মলিত্ির কলবিা'  
িুষার রায়  : 'আিুলিকিার থিপ', 'িা:িা', 'আত্মামিায়', ' আত্মিিত্ির গাি' 
কলবিা লসাংি  : 'থজোৎস্না জত্ির পুিুি’, ' ডাক লিই জন্মজা-থক', ' আজীবি পাের-প্রলিমা', ' িলরণাচবরী', 
'ভািুমিীর িুপুর'  
জয় থগাস্বামী  : 'মািিীবািা বালিকা লবিোিয়', 'ভ্রূণ', ' রালত্র ১৮ই জুি', 'ৈন্দ্রািি',' আত্িয়া হ্রি'  
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ইউলিট—৩  
মৃিুি িািগুপ্ত : 'সূত্যতািয়', ' রান্নাঘর', ' আগামী', ' থকাি িিীত্ির মাত্ক', ' একজি ভারিীয় লিত্গ্রার কলবিা' 
সুত্বাি সরকার  : 'লমস্টার ইলন্ডয়া', ' পারিিগরবাসী', 'রুমাি', ' িুকারাম', ' আলম থিাত্ক মারত্বা' 
িবারুণ ভটাৈাযত : 'এই মৃিুে উপিেকা আমার থিি িা', 'একগুে বুত্িটপ্রুফ কলবিা', ' িীি', 'থরস্তরার খ্ািে 
িালিকা', 'িুলট প্রােলমক প্রশ্ন', 'মাাংসিগত্র’, ‘পুত্ণের বাজাত্র' 
থিবারলি লমত্র  : 'থরকডত থপ্লয়ার', 'বািাত্সর থরখ্া', 'মালট িত্ি পাত্রা', ‘খু্িী’, ‘সঙ্গিীি’, ‘বসবার ঘত্র' 

ইউলিট—৪    
কৃষ্ণা বসু : 
‘আবিমাত্ির মাদাস’, ‘এই িাি িীব্র জবা’, ‘একলিি খু্ি িলব িুই’, ‘থকাোও থিাঙ্গর কত্রলি’, ‘অলৈর সখ্া’ 
মলল্লকা থসিগুপ্ত  : পািুর পুত্রাকাঙিা', ' রাষ্ট্রপলিত্ক একলট থমত্য়র লৈলঠ', ' লিিকিো লরত্িাত্ডড', 'আমার কলবিা 
আগুত্ির থখ্াাঁত্জ', 'েত্য়ডত্ক থখ্ািা লৈলঠ'  
মঞু্জষ িািগুপ্ত : ‘িৃন্বিূ’, ‘িক্সা’, ‘গিকাি’, ‘গন্ধ’, ‘বিভূলমর জিে’ 
লপিাকী ঠাকুর  : 'পাাঁলৈি পািারা’, ‘স্ট্রাইক, ‘িকআউট', 'িরুণ কলবর মাত্ক', 'আকলরক', 'আত্মপ্রকাি', িিোরাি 
 
 

PGBENOC405AK 

আিুলিক বাাংিা কলবিা 

গত্বষণা প্রকল্প পত্র/ অলভসদভত রৈিা ও থমৌলখ্ক উপস্থাপিা 

 

 
ঐলেক পত্র 

PGBENOC305BN 

বাাংিা িাটক 

ইউলিট— ১  
পাশ্চািে িাটেিত্ত্ব  
 আলরস্টটত্ির 'থপাত্য়লটক্স'- 'অিুকরণ',  'োত্জলড' ও 'কত্মলড'-িত্ত্ব 
স্তালিস্লাভলস্কর িাটেিত্ত্ব ('Realistic style ofacting')  
থব্রত্টাল্ড থব্রখ্ট-এর  Epic theatre িত্ত্ব 
জা পি সাত্রত-এর 'বাস্তব' িাটত্কর িত্ত্ব  
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 ইউলিট— ২  
প্রাৈে িাটেিত্ত্ব: ভরি- িাটেিাস্ত্র  
ইউলিট— ৩  
প্রবন্ধ (লিবতালৈি)  
  লিি িিত্কর িাটেসমীিা' – লিলগন্দ্রৈন্দ্র বত্দোপািোয় 
 'লেত্য়টর'—বুদ্ধত্িব বসু 
 'বড় কারণ রাজচিলিক ফাাঁলকবালজ' –অলজত্িি বত্দোপািোয় 
 'িৃিীয় লেত্য়টাত্রর বাঙালি িিতক ' – বািি সরকার 
বাাংিা মঞ্চ ও অলভিত্য়র লববিতিত্রখ্া- িমু্ভ লমত্র   
িমতিিার িোমত্িট — উৎপি িত্ত 
'িাটক লক সালিিে?'—থমালিি ৈত্টাপািোয় 
অোবসাডত িাটক- পলবত্র সরকার  
ইউলিট— ৪  
বাাংিার রঙ্গািয়    
থবঙ্গলি লেত্য়টার, িবীিৈন্দ্র বসুর লেত্য়টার, থবিগাল য়া িাটেিািা, পােুলরয়াঘাটা বঙ্গ িাটোিয়, থজাড়াসাাঁত্কা 
লেত্য়টার, িোিিাি লেত্য়টার, স্টার লেত্য়টার, লমিাভতা লেত্য়টার, এমাত্রল্ড লেত্য়টার, থবঙ্গিী লেত্য়লেকাি থকাম্পািী-র 
মঞ্চ, থকালিিূর লেত্য়টার, মত্িাত্মািি লেত্য়টার, িাটেমলদর, িবিাটে মলদর, আটত লেত্য়টার, িাটেলিত্কিি, রঙমিি, 
িাটেভারিী, শ্রীরঙ্গম, মুক্তাঙ্গি , রঙ্গিা, লবশ্বরূপা, কািীলবশ্বিাে মঞ্চ  

 

 

PGBENOC305BN 

বাাংিা িাটক 

ইউলিট— ১  
বলিিাি- লগলরিৈন্দ্র থঘাষ 
বত্ঙ্গর প্রিাপালিিে- িীত্রািপ্রসাি লবিোলবত্িাি    
ইউলিট— ২  
'জবাি বদী'— লবজি ভটাৈাযত 
অঙ্গার -- উৎপি িত্ত  
 ইউলিট— ৩  
বালক ইলিিাস— বািি সরকার 
লিি পয়সার পািা' – অলজত্িি বত্দোপািোয় 
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ইউলিট— ৪  
লসাংিাসত্ির িয়ত্রাগ- থমালিি ৈত্টাপািোয়  
'িরক গুিজার' – মত্িাজ লমত্র 

PGBENOC404BN 

বাাংিা িাটক 
ইউলিট— ১  
িােবিী অিােবৎ - িাাঁওিী লমত্র  
'উইঙ্কি টুইঙ্কি'— ব্রািে বসু 
ইউলিট—২  
িাটেিি (লিবতালৈি)  
িাটেৈক্র, অিুিীিি িাখ্া, অিলিৈক্র, বহুরূপী, লিটি লেত্য়টার গ্ৰুপ ও লপপিস লিটি লেত্য়টার, িাদীকার, 
থসৌভলিক, িিাব্দী, লেত্য়টার ওয়াকতিপ, িাদীমুখ্, লেত্য়টার ইউলিট, সুদরম, গন্ধবত, রূপকার, থৈিিা, লেত্য়টার 
কলমউি, রঙ্গকমতী, সায়ক,  স্বপ্নসন্ধািী, গান্ধার, অিে লেত্য়টার, থৈিামুখ্, ৈুপকো, ব্রািেজি 
ইউলিট—৩  
বাাংিা িাটেপলত্রকা (লিবতালৈি)  
'িাৈঘর', 'িটরাজ', 'বহুরূপী', 'এলপক লেত্য়টার', ' 'গণিাটে', ' 'গ্ৰুপ লেত্য়টার', 'অলভিয়', 'িূদ্রক', 'সোস', 'শুিু 
লেত্য়টার', 'গন্ধবত', 'সাংসৃলি', 'িাটেলৈিা', 'িালব্দক িাটেপলত্রকা' 
ইউলিট—৪  
অলভত্িত্রী ও অলভত্িিার আত্মসৃ্মলি (লিবতালৈি)  
'আমার অলভত্িত্রী জীবি'— লবত্িালিিী িাসী 
'অলভত্িত্রীর ভূলমকায়'— ৈপিরািী 

PGBENOC405BN 

বাাংিা িাটক 

গত্বষণা প্রকল্প পত্র/ অলভসদভত রৈিা ও থমৌলখ্ক উপস্থাপিা 

ঐলেক পত্র 
PGBENOC304BK 

বাাংিা কোসালিিে 

ইউলিট—১ 
  উপিোত্সর উপকরণ লবিোত্সর িত্ত্বাবিী : 
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প্লত্টর চবলিষ্ট্ে, লিল্পরূপ ও উিািরণ বোখ্ো 
উপিোত্স লিরীিণলবদু (Point of view)ও উপিোত্স িৃলষ্ট্ত্কাণ 
উপিোত্সর সাংস্থাি (setting)  
উপিোত্সর বণতিা-থকৌিত্ি সময় বিি (Flash back)  

ইউলিট—২  
  উপিোত্সর বালিেকপ্রকরণ :  

সামালজক উপিোস, আত্মকেিরীলির উপিোস, ৈলরত্রকেিরীলির উপিোস, মিস্তত্ত্বমূিক উপিোস, 
পত্ত্রাপিোস, প্রিীক উপিোস, িািতলিক বা িত্ত্বপ্রিাি উপিোস, ৈলরত্রপ্রিাি উপিোস, ঐলিিালসক উপিোস, 
আত্মজীবিীমূিক উপিোস, আঞ্চলিক উপিোস, রাজচিলিক উপিোস, থৈিিাপ্রবািী উপিোস 

 ইউলিট— ৩  
উপিোত্সর পাশ্চািে িত্ত্বকো  : 

মোলজক লরয়ালিজম, িাওয়াডতফাস্ট-এর 'সমাজবাস্তব' িত্ত্ব, লমখ্াইি বাখ্লিি-এর 'ডায়ািলজ'-'পলিত্ফালি'-
'লডসত্কাসত' িত্ত্বকাঠাত্মা, ফরাসী 'nouveau roman' বা িব-উপিোস, জামতাি-সাংরূত্পর রৈলয়িার 
আত্মসমীিা মূিক 'Bildungroman' উপিোস-প্রকরণ। 

ইউলিট—৪  
  থ াত্টাগল্প-িত্ত্ব :   

থ াত্টাগত্ল্পর উদ্ভব ও লবকাি, থ াু্ত্টাগত্ল্পর গঠি, রূপকো, িীলিকো, িত্ভত্িট, উপিোস ইিোলির সত্ঙ্গ 
থ াত্টাগত্ল্পর সম্পকত, থ াটগল্প ও গীলিকলবিা, থ াত্টাগত্ল্পর উপকরণ লবিোত্সর িত্ত্ব: থ াত্টাগত্ল্প 'সূৈিা', 'সাংকট-
মুিূিত', 'সাংকট-িীষত', থ াত্টাগত্ল্প সমালপ্ত লিমতাণ 

 

PGBENOC305BK 

বাাংিা কোসালিিে 

ইউলিট—১  
পত্ের িাবী- িরৎৈন্দ্র ৈত্টাপািোয়  
িাাঁসুিীবাাঁত্কর উপকো- িারািঙ্কর বত্দোপািোয়  
ইউলিট—২  
 লিিাস একলট  িিীর িাম - অচিি মল্লবমতণ 
বাত্রা ঘর এক উত্ঠাি- থজোলিলরন্দ্র িদী   
ইউলিট—৩  
অসময় –লবমি কর  
ঘুণত্পাকা- িীত্ষতদু মুত্খ্াপািোয়  



36 
 

ইউলিট—৪  
বলরিাত্ির থযাত্গি মিি- থিত্বি রায়  
িুত্খ্ থকওড়া- রামকুমার মুত্খ্াপািোয়   
 

PGBENOC404BK 
বাাংিা কোসালিিে 

ইউলিট—১ 
গল্প পাঠ ( লিবতালৈি)   

সুত্বাি থঘাষ  : 'ৈিুেত পালণপত্ের যুদ্ধ', 'লিবািয়', 'লিি অিোয়' 
িত্রন্দ্রিাে লমত্র  : 'থৈার', 'রস', 'পািঙ্ক' 
 িারায়ণ গত্ঙ্গাপািোয়  : 'ভাঙা ৈিমা', 'থরকডত', 'জাি', বদুক  
 লবমি কর  : 'সুিাময়', 'আত্মজা', 'জিিী'  
 থজোলিলরন্দ্র িদী  : 'থৈার', 'িালরণীর বালড়বিি', 'প্রলিলিলি' 
লবমি লমত্র  : 'আত্মলরকা', 'আত্মিিোর আত্গর ঘটিা', 'িয়িাি' 
থসািারাব থিাত্সি  : 'থিাজত্খ্র থফত্রিিা', 'গাভীি সমত্য়', 'অলস্তত্ের অলিলে--এক' 

ইউলিট—২  গল্প পাঠ ( লিবতালৈি)   
সমত্রি বসু : স্বীকাত্রালক্ত, িিীত্ির মা  
মিাত্শ্বিা থিবী : থদ্রৌপিী, স্তিিালয়িী, 
মলণ মুত্খ্াপািোয়: গণিন্ত্র ও থগাপাি কািার  
লিলমরবরণ লসাংি: সূযতত্সিা  
একিবে থঘাষ; িাবা  
িলিিী থবরা : বরফপড়া লিিগুত্িায় 
অলৈিে থসি: ভাগৈাষী 
কিোণ গত্ঙ্গাপািোয়: বাত্ঘ  াগত্ি  
সুব্রি লিত্য়াগী: জিকিো  
লমলির আৈাযত : িািাি  
লসদ্ধােত সািা: থ াটবকুিপুত্রর পত্রর কো  

 
ইউলিট—৩ বাাংিাত্িত্ির উপিোস (একলট পাঠে) 

িাসাি আলজজুি িক: আগুিপালখ্  
থসলিিা থিাত্সি: কাাঁটািাত্র প্রজাপলি   

ইউলিট—৪ বাাংিাত্িত্ির গল্প পাঠ (লিবতালৈি)   
আখ্িারুজ্জামাি ইলিয়াস; ‘কান্না’, ‘থরইিত্কাট’, ‘জাি স্বপ্ন স্বত্প্নর জাি’  
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িাসাি আলজজুি িক: ‘িকুি’, ‘িৃষ্ণা’, ‘গুিীি’ 
‘মিুবাবুর আশ্চযত কান্না’— আিমাি থমাস্তফা কামাি 
‘লপিা-পুত্র সাংবাি’— জালকর িািুকিার 
‘পুরুষ রাজকুমারী’— িাসরীি জািাি 
‘সলখ্ৈাি’ — থসলিম থমারত্িি 
 ‘ডিু িিীর িাওয়া’— িিীিুি জলির 
িািীি আখ্িার : ‘আবারও থপ্রম আসত্ ’ 

 

PGBENOC405BK 

বাাংিা কোসালিিে 

গত্বষণা প্রকল্প পত্র/ অলভসদভত রৈিা ও থমৌলখ্ক উপস্থাপিা 

 

ঐলেক পত্র 

PGBENOC304RS 

রবীন্দ্র সালিিে 

ইউলিট— ১  
রবীন্দ্রিাে ঠাকুর: জীবি ও সালিিে ( প্রেম থেত্ক গীিালি ১৯১৪) 
ইউলিট— ২  
রবীন্দ্রিাে ঠাকুর: জীবি ও সালিিে ( ১৯১৪ থেত্ক ১৯৪১) 
ইউলিট— ৩  
কাবে কলবিা : লৈত্রা, গীিাঞ্জলি 
ইউলিট— ৪  
কাবে কলবিা :  পুিশ্চ, িবজািক  

PGBENOC305RS 

রবীন্দ্র সালিিে 

ইউলিট— ১  
 গল্প : লিিীত্ে, িুরািা, স্ত্রীর পত্র, চিমিী, লৈত্রকর, প্রগলিসাংিার, থমঘ ও থরৌদ্র, স্বণতমৃগ, মিেবলিতিী, িোবত্রটরী  
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ইউলিট— ২  
উপিোস:  ঘত্র-বাইত্র,  থযাগাত্যাগ  
ইউলিট— ৩  
িাটক : অৈিায়িি, রক্তকরবী 
ইউলিট— ৪  
কাবেিাটে/ িৃিেিাটে :  কণতকুিী সাংবাি, িাপত্মাৈি, ৈিালিকা  
 

PGBENOC404RS 
রবীন্দ্র সালিিে 

ইউলিট— ১  
পত্র সালিিে : ‘ল ন্নপত্র’ (লিবতালৈি  য়লট পাঠে : ২০, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৮, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৮২, ৮৫, ৮৮, ৯২, 
৯৫) 
ইউলিট— ২  
প্রবন্ধ : থমঘিূি, থ ত্িভুিাত্িা  ড়া, সঙ্গীি লৈিা, রামায়ণ, সালিত্িের িাৎপযত,  িেে ও সিে, বাস্তব, সালিত্িে 
িবে, আিুলিক কাবে, মিুষে, ির-িারী, পল্লী প্রকৃলি   
ইউলিট— ৩   
ভ্রমণ সালিিে: পলশ্চম যাত্রীর ডায়লর, জাপাি যাত্রী 
ইউলিট— ৪  
জীবিসৃ্মলি  ‘থ ত্িত্বিা’, ‘আত্মপলরৈয়’ 
 

PGBENOC405RS 

রবীন্দ্র সালিিে 

গত্বষণা প্রকল্প পত্র/ অলভসদভত রৈিা ও থমৌলখ্ক উপস্থাপিা 

 

 

PGBENID306BS 

বাাংিা ভাষা ও সালিিে  

ইউলিট -১  
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লিবতালৈি প্রবন্ধ :  

ভাষা ও রাষ্ট্র- বুদ্ধত্িব বসু  

বিতমাি সালিত্িের মূি কো- িূজতলটপ্রসাি মুত্খ্াপািোয় 

বাঙািী–জিজীবত্ির অস্তাৈি- অিুি সুর  

ওপার বাাংিার উিাস্তু- ‘লরফুলজ’- সুকুমার থসি  

মিািগত্রর গ্রামীণ মি – লিবিারায়ণ রায় 

ভাবিার কো – সুিীর ৈক্রবিতী  

ইউলিট – ২ 

বাাংিা ভাষার উদ্ভব 

প্রাৈীি বাাংিা ভাষার পলরৈয় 

মিে বাাংিা ভাষার পলরৈয় 

আিুলিক বাাংিা ভাষার পলরৈয়  

ইউলিট -৩  

বাাংিা কলবিা (লিবতালৈি) 

‘লবত্িি থফরি’ — লিত্জন্দ্রিাি রায় 
'িাট' — যিীন্দ্রিাে থসিগুপ্ত  
 ‘লঠকািা’—সুকাি ভটাৈাযত 
'আমার চকলফয়ৎ’, ‘লবত্দ্রািী ’— কাজী িজরুি ইসিাম 
বিিিা থসি – জীবিািদ িাি  
‘কাত্স্ত', ‘গ্লালি’ —লিত্িি িাস  
‘জন্মভূলম আজ’ — বীত্রন্দ্র ৈত্টাপািোয় 
'কিকািার যীশু'—িীত্রন্দ্রিাে ৈক্রবিতী 
ইউলিট -৪  

বাাংিা উপিোস (লিবতালৈি) 

কৃষ্ণকাত্ির উইি – বলঙ্কমৈন্দ্র ৈত্টাপািোয় 
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থিত্ষর কলবিা – রবীন্দ্রিাে ঠাকুর  

পলিি মিাই – িরৎৈন্দ্র ৈত্টাপািোয় 

পদ্মািিীর মালঝ – মালণক বত্দোপািোয়  

কলব – িারািঙ্কর বত্দোপািোয় 

িুঙ্গভদ্রার িীত্র – িরলিদু বত্দোপািোয়     

PGBENID406BS 

বাাংিা সালিিে  

ইউলিট -১   

বাাংিা থ াটগল্প(লিবতালৈি) 

 ুলট, গুপ্তিি – রবীন্দ্রিাে ঠাকুর 

প্রাচগলিিালসক, থ াট বকুি পুত্রর যাত্রী – মালণক বত্দোপািোয়  

থস্টাভ, থিত্িিাত্পািা আলবষ্কার – থপ্রত্মন্দ্র লমত্র  

জিসাঘর, ডাইিী, অগ্রিািী – িারািঙ্কর বত্দোপািোয়  

জিসত্র, গাত্য় িিুি, পুাঁইমাৈা – লবভূলিভূষণ বত্দোপািোয়  

ৈিুেত পালণপত্ের যুদ্ধ, ফলসি – সুত্বাি থঘাষ  

ল ন্নমস্তা- আিাপূণতা থিবী  

থরকডত – িারায়ণ গত্ঙ্গাপািোয়  

ইউলিট – ২  

বাাংিা িাটক (লিবতালৈি) 

ডাকঘর – রবীন্দ্রিাে ঠাকুর 

িবান্ন – লবজি ভটাৈাযত 

লটত্ির িত্িায়ার- উৎপি িত্ত  
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উইঙ্কি টুইঙ্কি- ব্রািে বসু  

ইউলিট -৩  

লিশু লকত্িার সালিিে  
 থটলিিা আর লসনু্ধত্ঘাটক – িারায়ণ গত্ঙ্গাপািোয়           
‘মিা’, ‘িাাঁস’, ‘ল ি’, ‘সুত্িা’ (ঘিািা) — থপ্রত্মন্দ্র লমত্র 
 

ইউলিট -৪ 

আত্মজীবিী, সৃ্মলিকো  

জীবিসৃ্মলি (লিবতালৈি) - রবীন্দ্রিাে ঠাকুর  

  

 

  

   

 


