
Syllabus (CBCS)  
Bengali  

নিৰ্বাচি আধানিত ক্ৰেনিট পদ্ধনততত ৰ্াাংলা ষাণ্মানিক স্নাতক পাঠ্যেম (২০১৯-২০২০) 
(Honours/Non-Honours)  

Syllabus for B. A. in Bengali under Semester with CBCS w.e.f 2019-2020 onwardDetails of the 

Course StructureUnder Graduate Academic Programmes under CBCS of Dibrugarh 

University. 

এই নতি ৰ্ছতিি পাঠ্যেতম ছয়নট ষাণ্মানিক থাকতৰ্। এই পাঠ্যেতম থাকতৰ্ ১৪-নট মূল পাঠ্যেম। Core Course: 

C (only Honours)/১২-নট মূল Discpline Specific Core: DSC (only Non-Honours) পাঠ্যেতম থাকতৰ্। 

মূল নৰ্ষতয়ি িতে আৰ্নযযক চািনট পত্র থাকতৰ্ (Non-Honours- এি জিয দু’ট) আন্তঃনৰ্দযামূলক (Generic 

Elective Course: GEC),আি থাকতৰ্ চািনট মূল নৰ্ষতয়ি িক্ৰে িম্পনকবত (Discipline Specific Elective: DSE), 

এৰ্াং দুইনট দক্ষতাৰ্ধবতিি আৰ্নযযক পাঠ্যেম (Ability Enhancement Compulsory Course: AECC), দুইনট 

ক্ৰকৌযলৰ্ধবতিি পাঠ্যেম (Honours- এি জিয একনট নৰ্ষয় এৰ্াং Non-Honours- এি জিয দু’নট নৰ্ষয়) (Skill 

Enhancement Course: SEC) থাকতৰ্। প্ৰনতনট পাঠ্যেতমি মূলযাাংকঃ ৫০। 

Abbreviations used: BENG=Bengali, C=Core Course, AECC=Ability Enhancement Compulsory 

Course, SEC= Skill Enhancement Course, GE= Generic Elective/Inter Disciplinary, DSE= 

Discipline Specific Elective,DSC=Discipline Specific Core,  IA=Internal Assessment, ESE= End 

Semester Examination, Lec.= Lecture, Tue.=Tutorial and Pr.= Practical. 

1. (i)   B.A Honours in Bengali  (Core Course: C )  : Total Credit= 84 

Course Code             Course Title Credit 

 C-1 ৰ্াাংলা িানিততযি ইনতিাি 6 

 C-2 ৰ্াাংলা ভাষাি ইনতিাি ও ভাষাতত্ত্ব 6 

 C-3 ৰ্াাংলা কাৰ্য: প্ৰাচীি, মধয ও আধুনিক 6 

 C-4 পদাৰ্লীিানিতয: বৰ্ষ্ণৰ্ ও যাক্ত 6 

 C-5 িাটক, িাটয িানিততযি রূপতভদ ও ৰ্াাংলা িাটক 6 

 C-6 ৰ্াাংলা ক্ৰছাটগল্প: উদ্ভৰ্ ও  েমনৰ্কায 6 

 C-7 ৰ্াাংলা প্ৰৰ্ন্ধ ও ভ্ৰমণিানিতয 6 

 C-8 আধুনিক ৰ্াাংলা কনৰ্তা 6 

 C-9 অিুৰ্াদ িানিতয ও ক্ৰলাকিানিতয 6 



 C-10 অযানিস্টটতলি ক্ৰপাতয়নটকস  ও িানিতযতত্ত্ব 6 

 C-11 ছন্দ, অলাংকাি, ধ্বনি ও িি 6 

 C-12 িাংসৃ্কত ও ইাংতিজী িানিততযি ইনতিাি 6 

 C-13 ৰ্াাংলা উপিযািঃ উদ্ভৰ্ ও েমনৰ্কায 6 

 C-14 তুলিামূলক িানিতয 
 

6 

Total Credit 84 

 

 

 

 

(ii)   B.A. Non-Honours in Bengali   (Course: DSC (8) & 4 (others) : Total Credit= 72  

Course Code             Course Title Credit 

DSC-1 
A 

ৰ্াাংলা ভাষা ও িানিতয পনিচয় 6 

DSC-2  6 

 DSC-1 
B 

ৰ্াাংলা পদয িানিতয 6 

DSC-2  6 

 DSC-1 
C 

নৰ্াংয যততকি কনৰ্তা পাঠ্ 6 

DSC-2  6 

DSC-1 
D 

ৰ্াাংলা কথািানিতয ও প্ৰৰ্ন্ধ পনিচয় 6 

DSC-2  6 

Total Credit 48 + 24 

 (General English (6C) + (Communicative English (6C)  MIL-1 (6C) + MIL-2 

(6C) 4 Paper/(Course) = 24   Only for Non-Honours course (Core)   

Total Credit= 

72 

 

2. Ability Enhancement Compulsory Course (AECC):Total Credit= 6 

Course Code             Course Title Credit 

AECC-1 (ENG) Communicative English (2C) 2 

AECC-2 (MIL) MIL-1 [ প্ৰথমপত্র –ৰ্াাংলািানিততযিইনতিাি (িাধািণ/কমািব)] 
& 

MIL-2 [ নিতীয় পত্র – কাৰ্য, িাটক, ক্ৰছাটগল্প ও উপিযাি 
(িাধািণ/কমািব) ]  (2C) 

2 

AECC-3 (EVS) Environmental Studies /Science 2 

                                                     Total Credit 6 



 

3. Skill Enhancement Course (SEC):Total Credit= 8 

Course Code              Course Title (Creative Writings) Credit 

SEC-1                  Hons/Non-Hons ৰ্যৰ্িানিক নলখি কলাঃ িাংৰ্াদ ও নৰ্জ্ঞাপি 2 

SEC-2                  Hons/Non-Hons প্ৰনতষ্ঠাি ও ৰ্যৰ্িািম্বন্ধীয় পনিভাষা ও নচনঠ্পত্র নলখি 2 

SEC-1   Non-Hons ৰ্যৰ্িানিক নলখি কলাঃ িাংৰ্াদ ও নৰ্জ্ঞাপি 2 

SEC-2 Non-Hons প্ৰনতষ্ঠাি ও ৰ্যৰ্িািম্বন্ধীয় পনিভাষা ও নচনঠ্পত্র নলখি 2 

                                            Total Credit 8 

এই অাংতয Hons এি জিয একনট নৰ্ষয় এৰ্াং Non-Hons এি জিয দু’নট নৰ্ষয় নিৰ্বাচি কিতত িতৰ্  

 

 

 

 

4. Discipline Specific Elective (DSE):  (Hons/Non-Hons) Total Credit= 24 

Course Code             Course Title Credit 6/4 

DSE-1                  আধুনিক ভাষা অিুযীলি ও ৰ্যাকিণ  6 

DSE-2                  গতৰ্ষণা প্ৰনততৰ্দি প্ৰস্তুতকিণ   6 

DSE-3 ক্ৰে ক্ৰকাতিা একনট নিৰ্বাচি কিতত ি’ক্ৰৰ্ 
১) ৰ্াাংলা ক্ৰছাতটাগল্প ও নযশু-নকতযাি িানিতয 
২) বিশেষ পাঠ্যক্রমঃ নৰ্নযষ্ট িানিনতযক (Special Author)    

6 

DSE-4 ক্ৰে ক্ৰকাতিা একনট নিৰ্বাচি কিতত ি’ক্ৰৰ্ 
১) আধুনিক ৰ্াাংলা কনৰ্তা, প্ৰৰ্ন্ধ ও ভািতীয় অিুৰ্াদ িানিতয 
২) বিশেষ পাঠ্যক্রমঃ নৰ্নযষ্ট িানিনতযক (Special Author)    

6 

                   Total Credit 24 

 

5. Generic Elective Course (GEC): (Hons/Non-Hons)  Total Credit= 24 

Course Code             Course Title Credit 

GE-1 ৰ্যৰ্িানিক জ্ঞাতিি িানিতয 6 

GE-2 ৰ্যৰ্িানিক ভাষা নলখি ক্ৰকৌযল 6 

GE-3 অিুৰ্াদ- অিুযীলি 6 

GE-4 ৰ্াাংলাভাষায়কল্পনৰ্জ্ঞািিানিতয 6 

                   Total Credit 24 

 



এই অাংতয Hons এি জিযচািনটনৰ্ষয় এৰ্াং Non-Hons এি জিয দু’নট নৰ্ষয় থাকতৰ্   

 

Total Credits of the B.A Honours(Major)Courses :All Total Credit (Hons)-142  

Sl. No. Course Credit 

1. Honours Course  (C:1-14) 84 

2. Ability Enhancement Compulsory Course: (AECC) 06 

3. Skill Enhancement Course (SEC) 04 

4. Discipline Specific Elective (DSE) 24 

5. Generic Elective Course (GEC) 24 

Total Credit in 1st to 6th Semester 142 

 

Total Credits of the B.ANon-Honours(Pass) Courses :All Total Credit(Non-Hons): 122  

Sl. No. Course Credit 

1. Non-Honours (Pass) Course  (DSC)- 8 course x 6C = 

(48 C) & 4 course x 6C= (24 C) 

[3 course: 1. General English, (6C)  2. Communicative 

English, (6C) 3. MIL- 1(6C)  &MIL- 2 (6C) = 24C 

72 

(48+24)  

2. Ability Enhancement Compulsory Course: (AECC) 

[Multi-Disciplinary Course (4C) & Environmental 

Science (2C) = 6C ] 

06 

3. Skill Enhancement Course (SEC) 08 

4. Discipline Specific Elective (DSE) 24 

5. Generic Elective Course (GE-C) 12 

Total Credit in 1st to 6th Semester 122 

 



 

CBCS (UG) Syllabus 2019 

Marks distribution of B.A.  1
st

Semester under CBCS Syllabus 2019 

B.A. & B.Com. Honours in Bengali: 1st Semester 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 1st Semester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

G.ENG 1.1 General English 1.1 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-1 (A) Bangla Bhasa O Sahitya Parichya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-1 (B) Bangla Padya Sahitya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

AECC Multi-disciplinary  4 C 10 4 40 16 50 20 4 0 - 4 

  Total in Semester-I  22 C 70 28 280 112 350 140 19 3 0 22 Hrs. 

 

 

 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

 C-1 Bangla sahityer Itihas 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-2 Bangla Bhasar Itihas O Bhasatatwa  6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 GE-1 Byabaharik Gnaner Sahitya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

AECC-1 Communicative English 2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

AECC-2 MIL (Bengali) BNL 

Bangla sahityer Itihas (Adhunik Youg)    
2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-I 22 C 80 32 320 128 400 160 19 3 0 22 Hrs. 

 



 

CBCS (UG) Syllabus 2020  

Marks distribution of B.A.& B.Com. Semester wise(under CBCS) Syllabus 2020 

B.A. & B.Com.  Honours in Bengali: 2nd Semester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu

. 

Pr. Total 

 C-3 Bangla Kabya: Prachin, Madhya O Adhunik 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-4 Padaboli Sahitya: Baishnav Padaboli O Shakta 

Padaboli 

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 GE-2 Byabaharik Bhasa Likhan KouShal  6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

AECC-3 Environmental Science/Studies   2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-II  20 C 70 28 280 112 350 140 17 3 - 20 Hrs. 

 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 2ndSemester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

Comm.English   

1.2 
Communicative English  1.2 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-2 (A) Bangla Bhasa O Sahitya Parichay  6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-2 (B) Bangla Padya Sahity 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

AECC Environmental Science   2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-II 20 C 70 28 280 112 350 140 17 3 - 20 Hrs. 

 

 

 



 

CBCS (UG) Syllabus 2020  

Marks distribution of B.A.& B.Com. Semester wise(under CBCS) Syllabus 2020 

B.A. & B.Com.  Honours in Bengali: 3rd Semester 

Course 

Code 

Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

 C-5 Natak, Natyasahityer Rupaved O 

Bangla Natak 

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-6 Bangla Chotogalpa: Udvab O 

Kramabikash  

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-7 Bangla Prabandha O Bhraman 

Sahitya  

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 SEC-1.1 Adhunik Ganamadhyame Prayog 

O KouShal  

2 C 10 4 40 16 50 20 2 - - 2 

 GE-3 Bangla Sanskriti Ebong Anubad 

Sahitya  

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

  Total in Semester-III 26 C 90 36 360 144 450 180 22 4 - 26 Hrs. 

 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 3rd Semester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

Comm-MIL-1.1 Bangla Sahityer Abhas 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-3 (A) Bingsha Shataker Kabita Path 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-3 (B) Shishu, Bhraman O Lokasahitya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

SEC-1.1 Adhunik Ganamadhyame 

Prayog O KouShal  

 2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-III 20 C 70 28 280 112 350 140 17 3 - 20 Hrs. 

 

 

 



 

CBCS (UG) Syllabus 2020  

Marks distribution of B.A.& B.Com. Semester wise (under CBCS) Syllabus 2020 

B.A. & B.Com.  Honours in Bengali: 4th Semester 

Course 

Code 

Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

 C-8 Adhunik Bangla Kabita 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-9 Bangla Anubad Sahitya O 

Lokasahitya 

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-10 Aristrataler Poetics O Bangla Natak 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 SEC-1.2 Byabharik Bangla Bananreeti, Bodh 

Parikshan O Patra Likhan 

2 C 10 4 40 16 50 20 2 - - 2 

 GE-4 Bangla Bhasay Kalpa-Biggan Sahitya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

  Total in Semester-IV 26 C 90 36 360 144 450 180 22 4 - 26 Hrs. 

 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 4th Semester 

Course 

Code 

Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

Comm-

MIL-1.2 

Bangla Chotagalpa O Banijyik Byabharik 

Sahity 
6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-4 (A) Bangla Katha Sahity, Natak O 

Prabandha(Unabingsha Shatak) 
6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-4 (B) Bangla Katha Sahity, Natak O 

Prabandha(Bingsha Shatak)  
6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

SEC-2.1 Byabharik Bangla Bananreeti, Bodh 

Parikshan O Patra Likhan 

 2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-IV 20 C 70 28 280 112 350 140 17 3 - 20 Hrs. 

 

 

 



 

CBCS (UG) Syllabus 2020  

Marks distribution of B.A.& B.Com. Semester wise (under CBCS) Syllabus 2020 

B.A. & B.Com.  Honours in Bengali: 5th Semester 

Course 

Code 

Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

 C-11 Chando O Alankar Ebong Dhonee O Ros   6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-12 Sanskrit O English Sahityer Etihas  6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 DSE-1 Adhunik Bhasa Anusheelon  6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 DSE-2 Gabesona Pratibedan 

Prastutkaron  

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

  Total in Semester-V 24 C 80 32 320 128 400 160 20 4 - 24 Hrs. 

 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 5th Semester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

SEC-1.2 - 2 C 10 4 40 16 50 20 2 1 - 3 

DSE-1 (A) Adhunik Bhasa Anusheelon 4 C 10 4 40 16 50 20 2 1 - 3 

DSE-2 (A) Gabesona Pratibedan 

Prastutkaron 

4 C 10 4 40 16 50 20 2 1 - 3 

GE-1 Byaboharik Gyan O ProyOger 

Sahitya  
 2 C 10 4 40 16 50 20 2 1 - 3 

  Total in Semester-V 12 C 40 16 160 64 200 80 8 4 - 12 Hrs. 

 

 

 

 



CBCS (UG) Syllabus 2020  

Marks distribution of B.A.& B.Com. Semester wise (under CBCS) Syllabus 2020 

B.A. & B.Com.  Honours in Bengali: 6th Semester 

Course 

Code 

Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

 C-13 Adhunik Bangla Upanyas  6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-14 Tulanamulok Sahitya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 DSE-3 Bangla Chotogopla O Shishu-

Kishor Sahitya/Bishes 

Pathyakrom: Special Author 

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 DSE-4 Adhunik Bangla Kobita, Prabondha O 

Bharateeya Anubad Sahitya / Bishes 

Pathyakrom: Special Author 

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

  Total in Semester-VI 24 C 80 32 320 128 400 160 20 4 - 24 Hrs. 

 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 6th Semester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

SEC-2.2 - 2 C 10 4 40 16 50 20 2 1 - 3 

DSE-1 (B) Bangla Chotogopla O Shishu-

Kishor Sahitya/Bishes 

Pathyakrom: Special Author 

4 C 10 4 40 16 50 20 2 1 - 3 

DSE-2 (B) Adhunik Bangla Kobita, Prabondha 

O Bharateeya Anubad Sahitya / 

Bishes Pathyakrom: Special Author 

4 C 10 4 40 16 50 20 2 1 - 3 

GE-2 Byaboharik Bhasa Likhon Koushal   2 C 10 4 40 16 50 20 2 1 - 3 

  Total in Semester-VI 12 C 40 16 160 64 200 80 8 4 - 12 Hrs. 

 

 

 



 
Semester wise Distribution of Courses in Detail 

1st Semester 
 

C-1  প্রথম পত্ৰ       বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস   
১-ম এককঃ সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন যুগ)        ২০  

(ক) বাাংলার ঐহযিাহসক ও সামাহিক পহরচয়, চযযাপদ 

(খ) চযযাপদ: কহব পহরচয়, সমাি   

(গ) যুকযী আক্ৰমণ ও হবিয়: সমাি ও সাহিত্যে যার প্রভাব 

(ঘ) প্রাক্ চচযনে মধ্েযুত্গর সাহিযে: হবদোপহয ও বড়ু চণ্ডীদাস  

২-য় এককঃ সাহিত্যের ইহযিাস (মধ্ে যুগ)        ২০ 

(ক) অনুবাদ সাহিত্যের উৎস ও হববযযন: রামায়ণ ও মিাভারয- কৃহিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস   

(খ) বাাংলা কাত্বের ধ্ারা: মঙ্গলকাত্বের উদ্ভব ও ক্ৰমহবকাশ, মনসামঙ্গল: হবিয় গুপ্ত ও ককযকাদাস 

 কেমানন্দ, চন্ডীমঙ্গল: মুকুন্দরাম চক্ৰবযযী, অন্নদামঙ্গল: ভারযচন্দ্ৰ    

(গ) চবষ্ণব পদাবলী: কগাহবন্দদাস-কগৌরচহন্দ্ৰকা এবাং অহভসার, জ্ঞানদাস- রূপানুরাগ,  শাক্ত 

    পদাবলী: রামপ্রসাদ কসন   

৩-য় এককঃ সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ)        ৩০  

(ক) আধু্হনক বাাংলা গদে ভাষা এবাং সাহিত্যের হবকাত্শ শ্ৰীরামপুর হমশন ও ক াৰ্য উইহলয়াম কত্লি  

(খ) নবিাগরত্ণর হবকাত্শ রািা রামত্মািন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্ৰ হবদোসাগত্রর ভূহমকা  

(গ) কাবে: মধু্সূদন দি, হবিারীলাল চক্ৰবযযী, রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর  

(ঘ) উপনোস: বহিমচন্দ্ৰ চত্টাপাধ্োয়, রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্ৰ চত্টাপাধ্োয়, যারাশির বত্ন্দোপাধ্োয়  

৪-থয একক সামহয়ক পত্ৰ           ১০  

(ক) সমাচার দপযন, সাংবাদ প্রভাকর, বঙ্গদশযন 

(খ) সবুিপত্ৰ, কত্লাল 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থ—  

 
১। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয়   
২। বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস- সুকুমার কসন    
৩। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি (১-ম খণ্ড)- অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  
৪। বাাংলা সাহিত্যের সমগ্ৰ ইহযিাস- কেত্ৰ গুপ্ত   

৫। বাাংলা সাহিত্যের রূপত্রখা (১-ম খণ্ড)- কগাপাল িালদার   
 

 

 

 

 



  

 

C-২     হিযীয় পত্ৰ      বাাংলা ভাষার ইহযিাস ও ভাষাযত্ত্ব 
১-ম এককঃ বাাংলা ভাষার ইহযিাস         ৪০  

(ক) প্রাচীন ভারযীয় আযযভাষা কথত্ক বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও হববযযন 

(খ) বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্ৰমহবকাশঃ আহদ-মধ্ে ও অন্ত্ে-মধ্ে বাাংলা ভাষার ভাষাযাহত্ত্বক লেণ 

(গ) বাাংলা উপভাষা এবাং সাধু্ ও চহলয ভাষা 

২-য় এককঃ বাাংলা ভাষা ও যার চবহশষ্ট্ে        ৪০   

(ক) বাাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার ও শব্দাথয পহরবযযত্নর কারণ ও ধ্ারা  

(খ) বাাংলা ভাষার ধ্বহন ও ধ্বহন পহরবযযত্নর সূত্ৰঃ অহপহনহিহয, অহভশ্ৰুহয, বণযহবপযযয়, সমীভবন,  

   স্বরভহক্ত, স্বরত্লাপ, নাহসক েীভবন, স্বরসঙ্গহয, মূধ্যনেীভবন  
 

 

 

 

 

 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থ—  

 
১। সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা- ড. রাত্মশ্বর শ’    

২। ভাষার ইহযবৃি- সুকুমার কসন  
৩। বাাংলা ভাষা পহরক্ৰমা- শ্ৰী পত্রশচন্দ্ৰ মিুমদার   

৪। বাাংলা ভাষাযত্ত্ত্বর ভূহমকা- সুনীহযকুমার চত্টাপাধ্োয়      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

GE-1 প্রথম পত্ৰ ----> বেবিাহরক জ্ঞান ও প্রত্য়াত্গর সাহিযে  
১-ম এককঃ প্রহযত্বদন হলখন ও পহরভাষা প্রত্য়াগ          ৩০    

(ক) প্রহযত্বদন হলখন- সাধ্ারণ সূত্ৰ, পদ্ধহয ও প্রকরণ  

(খ) পহরভাষা প্রত্য়াগ- সাহিযে, হবজ্ঞান, ধ্ময, সাংসৃ্কহয, অথযনীহয ও বেবসায় সম্পকযীয়  
(গ) যন্ত্র সভেযায় কযাগাত্যাগ মাধ্েম- (ইত্লক্ট্রহনক হমহডয়া, কসাশোল হমহডয়া,  ইন্টারত্নৰ্, সৰ্য ময এবাং কহম্পউৰ্ার)    

২-য় এককঃ অনুবাদ প্রত্য়াগ ও পদ্ধহয            ২০ 

  (ক) অনুবাত্দর প্রকার চবহচত্ৰ, ভাবানুবাদ, আেহরক অনুবাদ ও কহবযার অনুবাদ 

  (খ) ইাংত্রিী কথত্ক বাাংলা অনুবাদ, অসমীয়া কথত্ক বাাংলা অনুবাদ  

৩-য় এককঃ বাাংলা বানান ও প্রত্য়াগ (কলকাযা হবশ্বহবদোলয়)        ১০  
   বাাংলা বানান রীহয, সহি প্রকরণ, স্বর ও বেঞ্জন, অশুহদ্ধ সাংত্শাধ্ন  
 

৪-থয এককঃ  অসত্মর হশল্প উত্দোগ হবষয়ক সাহিযে-           ২০     
 অসত্মর হশত্ল্পাত্দোগ - কুহৰ্র হশল্প ( বয়ন হশল্প ও মৃৎহশল্প, চা-হশল্প, বাাঁশ হশল্প ও কবয হশল্প )    

 

 

 

 

 

 
সিায়ক গ্ৰন্থ- 

১। আসাত্মর সাংসৃ্কহয- লীলা গগগ  

২। আসাত্মর কলাকসাংসৃ্কহয- হবহরহি কুমার বড়ুয়া  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AECC-2 MIL 

 

MIL-2  ----> বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ)  (কলা, হবজ্ঞান ও বাহণহিেক শাখা) 2C  
 

১-ম এককঃ গদে ও প্রবি             ১৫  
  

হনবযাহচয—শ্ৰীরামপুর হমশন, ক াৰ্য উইহলয়াম কত্লি, রািারামত্মািন রায়, ঈশ্বরচন্দ্ৰ হবদোসাগর, পোরীচাাঁদ হমত্ৰ,  
কালীপ্রসন্ন হসাংি, বহিমচন্দ্ৰ চত্টাপাধ্োয়, রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর  

ৰ্ীকা- প্রাচে ও পাশ্চাযে, প্রমথ কচৌধু্রী, পত্থ-প্রবাত্স)    

২-য় এককঃ সামহয়ক পত্ৰ             ১০ 

হনবযাহচয— হদক্ দশযন   

ৰ্ীকা- সমাচার দপযণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশযন, সবুি পত্ৰ, কত্লাল   

৩-য় এককঃ কাবে ও কহবযা             ১৫  

হনবযাহচয— মাইত্কল মধু্সূদন দি, রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, িীবনানন্দ দাশ,  

ৰ্ীকা- নিরুল ইসলাম, কপ্রত্মন্দ্ৰ হমত্ৰ, শঙ্খ কঘাষ    

 

 

 

 

 
 

সিায়ক গ্ৰন্থ-  

১। ‘বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি’- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  

২। ‘বাাংলা সাহিত্যের সমগ্ৰ ইহযিাস’- কেত্ৰ গুপ্ত  

৩। ‘আধু্হনক বাাংলা কাবে পহরচয়’ -দীহপ্ত হত্ৰপাঠী   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DSC-1 (A)      (প্রথম পত্ৰ)   বাাংলা ভাষা ও সাহিযে পহরচয়  
১-ম এককঃ বাাংলা ভাষা ও সাহিযে পহরচয়         ২০  

 বাাংলা ভাষার পহরচয়, বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্ৰমহবকাশ, প্রাচীন, মধ্ে ও আধু্হনক বাাংলা ভাষার কাল ও চবহশষ্ট্ে    
২-য় এককঃ বাাংলা শত্ব্দর উৎস ও হববযযন:          ২০  

 বাাংলা শত্ব্দর উৎস ও হববযযন, বাাংলা শব্দভাণ্ডার, বাাংলা উপভাষা, সাধু্ ও চহলয ভাষা   

৩-য় এককঃ  ধ্বহন প্রকরণ:             ২০    

 ধ্বহন প্রকরণ, স্বরাগম, অহপহনহিহয, অহভশ্ৰুহয, সমীভবন, হবপযযাস,   
৪-থয এককঃ  প্রাচীন বাাংলা সাহিত্যের সাংহেপ্ত পহরচয়:        ২০  

 প্রাচীন বাাংলা সাহিযে-  (চযযাপদ ও শ্ৰীকৃষ্ণকীযযন- রাধ্া হবরি খণ্ড)    
 
সিায়ক গ্ৰন্থ-   

১। সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা - ড. রাত্মশ্বর শ 
২। ভাষার ইহযবৃি- সুকুমার কসন  

৩। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
৪। চযযাগীহয পহরক্ৰমা- ড. হনমযল দাস  
৫। চযযাগীহয পদাবলী- শ্ৰী সুকুমার কসন   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DSC-1 (B)      (হিযীয় পত্ৰ)   বাাংলা পদে সাহিযে ও কলাকসাংসৃ্কহয  
১-ম এককঃ চবষ্ণব পদাবলী (গচযনে সমসামহয়ক ও চচযত্নোির যুগ):    ২০    

 হবদোপহয- (িাথক দপযণ মাথক  ুল), চণ্ডীদাস- (সই ককবা শুনাইল শোম  নাম),  জ্ঞানদাস- (রূত্পর পাথাত্র আাঁহখ 
 ডুহব কস রহিল), কগাহবন্দদাস- (যাাঁিা যাাঁিা হনকসত্য় যনু যনু কিোহয)   

২-য় এককঃ মঙ্গলকাবে:              ২০  
 মুকুন্দরাত্মর চণ্ডীমঙ্গল (আত্খহৰ্ক খণ্ড)   

৩-য় এককঃ  ময়মনহসাংি গীহযকা:           ২০     
 ময়মনহসাংি গীহযকা- (হনবযাহচয পালা) মহুয়া ও কদওয়ান ভাবনা   

৪-থয এককঃ   বাাংলা কলাকসাংসৃ্কহয:             ২০    

 বাাংলা কলাকসাংসৃ্কহযর সাংহেপ্ত পহরচয় (হনবযাহচয): বাাংঙ্গালীর কলাকসাংসৃ্কহয; বাাংলা কলাকসঙ্গীত্যর কভৌগহলক হববরণ; 

কলাকসাংসৃ্কহয ও কলাকসঙ্গীয; কলাকসাহিত্যের ভাষা; কলাকসাহিযে: হশষ্ট্ বা মাহিযয সাহিযে; কলাককথার উৎস; কলাকসাংসৃ্কহযর 
িাযীয়যা ও আিহলকযা; কলৌহকক কদব-কদবী হনত্য় সাহিযে কলাকগাথা; ব্রযকথা     
সিায়ক গ্ৰন্থ-  

১। চবষ্ণব পদাবলী- সম্পাদনা: সুকুমার কসন  
২। চবষ্ণব পদাবলী- অধ্োপক সুকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় (সম্পাহদয) 
৩। চবষ্ণব পদাবলীর ভাষা চশলী- মঞু্জলা কবরা  
৪। চবষ্ণব পদাবলী- সযে হগহর  
৫। চবষ্ণব পদাবলীর পহরচয়- ড. হদলীপ কুমার রায়  
৬। চণ্ডীমঙ্গল পহরক্ৰমা- সম্পাদক সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  
৭। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
৮। কলাকসাংসৃ্কহয- অহনত্মষকাহন্ত্ পাল  
৯। চমমনহসাংি ও প্রাচীন পূর্ব্যঙ্গ গীহযকা- আহশস কঘাষ  
১০। ময়মনহসাংি গীহযকা- সুখময় মুত্খাপাধ্োয় সম্পাহদয  
১১। ময়মনহসাংি গীহযকা- দীত্নশ চন্দ্ৰ কসন   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2nd Semester  
   

C-3  যৃযীয় পত্ৰ    বাাংলা কাবে: প্রাচীন, মধ্ে ও আধু্হনক 
১-ম এককঃ প্রাচীন বাাংলা কাবে          ২০ 

(ক) চযযাপদ: কাবে ও কহব,  হনবযাহচয পাাঁচহৰ্ কহবযা (সাংখো-১, ৬, ১০, ২৮, ৩৩) 

২-য় এককঃ মঙ্গলকাবে ও চচযনে িীবনী কাবে       ৩০  

(ক) চণ্ডীমঙ্গল: মুকুন্দরাম চক্ৰবযযী (আকখহৰ্ক খণ্ড-পশুগত্ণর ক্ৰন্দন কথত্ক)   

(খ) চচযনে ভাগবয: বৃন্দাবন দাস (আহদখণ্ড)  

৩-য় এককঃ আধু্হনক বাাংলা কাবে        ৩০  

(ক) মধু্সূদন দি- ‘বীরাঙ্গনা’ (হনবযাহচয কহবযা- নীলধ্বত্ির প্রহয িনা, কসাত্মর প্রহয যারা)  

(খ) রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর- ‘কসানারযরী’ (হনবযাহচয কহবযা-  কসানারযরী, কযত্য নাহি হদব) 

(গ) িীবনানন্দ দাশ- (হনবযাহচয কহবযা-  আৰ্ বছর আত্গর একহদন, বনলযা কসন) 

(ঘ) শহক্তপদ ব্রহ্মচারী- কহবযা সাংগ্ৰিঃ (হনবযাহচয কহবযা-  মনসামঙ্গল, কথাকল্প   

 

 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থঃ   

 ১। চযযাগীহয পহরক্ৰমা- হনমযল দাশ  

 ২। চযযাগীহয পদাবলী- শ্ৰী সুকুমার কসন  

 ৩। বাাংলা সাহিত্যের কথা- শ্ৰী শ্ৰীকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  

 ৪। চণ্ডীমঙ্গল- কসৌত্মন্দ্ৰ নাথ সরকার  

 ৫। চণ্ডীমঙ্গল পহরক্ৰমা- সম্পাদনা: সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  

 ৬। রবীন্দ্ৰ প্রহযভার পহরচয়- েুহদরাম দাস  

 ৭। বাাংলা কাত্বের রূপ ও রীহয- েুহদরাম দাস  

 ৮। বীরাঙ্গনা কাবে- শ্রাবণী পাল  

 ৯। বীরাঙ্গনা কাবে- ড. ভবানীত্গাপাল সানোল সম্পাহদয   

 ১০। বীরাঙ্গনা কাবে- অত্শাক কুমার হমশ্র  

 ১১। রহবরহি- চারুচন্দ্ৰ বত্ন্দোপাধ্োয়   

 

 

 

 

 

 



  

 
 

C-4  চযুথয পত্ৰ     পদাবলী সাহিযে: চবষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী 
১-ম এককঃ চবষ্ণব পদাবলী          ৪০  

(ক) চবষ্ণব পদাবলী ও চবষ্ণব কহব:  ইহযিাস ও পহরচয়     

(খ) চবষ্ণব পদাবলী (হনবযাহচয পদ)—নীরদ নয়ত্ন (কগাহবন্দ দাস), সই ককবা শুনাইল শোম নাম  

(চণ্ডীদাস), রূপ লাহগ আাঁহখ ঝুত্র গুত্ণ মন কভার (জ্ঞানদাস), সহখ হক পুছহস অনুভব কমার (কহববলভ), 

কন্টক গাহড় কমল সম পদযল (কগাহবন্দদাস), এ সহখ িামাহর দুত্খর নাহি ওর, যাযল চসকয বাহর  

হবনু্দসম (হবদোপহয)।  

 

২-য় এককঃ শাক্ত পদাবলী          ৪০  

(ক) শাক্ত পদাবলী ও শাক্ত কহব:  উদ্ভব ও ক্ৰমহবকাশ 

(খ) শাক্ত পদাবলী: হনবযাহচয পদ— হগহর এবার আমার উমা এত্ল, আহম হক কিহরলাম, মা আমায় ঘূরাত্ব 

     কয, ককবল আসার আশা, আমায় কদ মা যহবলদারী ওত্র নবমী হনহশ।    

 

 

 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থঃ   

 ১। চণ্ডীদাস ও হবদোপহয- শাংকরীপ্রসাদ বসু   

 ২। চবষ্ণব রসপ্রকাশ- েুহদরাম দাস   

 ৩। শাক্ত পদাবলী- িাহ্নবীকুমার চক্ৰবযযী  

 ৪। ভারযীয় শহক্ত সাধ্না ও শাক্তসাহিযে – শ্ৰী শহশভূষণ দাশগুপ্ত   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GE-2    হিযীয় পত্ৰ----->   বেবিাহরক ভাষা হলখন ককৌশল  

১-ম এককঃ প্রচার মাধ্েত্মর ভাষা  হলখন ও সম্পাদনা      ২৫  

 (ক) সাংবাদ হলখত্নর ভাষা, হবজ্ঞাপন হলখত্নর ভাষা   

 (খ) সম্পাদনা: প্রুফ্ সাংত্শাধ্ত্নর হবহভন্ন পযযায় ও সাংত্শাধ্নী হচত্হ্নর বেবিার      

  

২-য় এককঃ কাযযালয় সাংক্ৰান্ত্ ও অনোনে হলখন ককৌশল      ২০   

 (ক) হনত্য়াগ সাংক্ৰান্ত্, বেবসাহয়ক প্রহযষ্ঠান সাংক্ৰান্ত্, বোি ও বীমা সাংক্ৰান্ত্ আবেদন পত্র।   

 (খ) হবজ্ঞহপ্ত, সম্বধ্যনা, প্রচার, হনমন্ত্রণ ইযোহদ পত্ৰ।    

৩-য় এককঃ হবহভন্ন হবষয়ক প্রবি হলখন           ২০  

সাহিযে, সমাি, সাংসৃ্কহয, বাহণিে, অথযনীহয, রািনীহয, হবজ্ঞান ননেন্ধ রচনা।  

৪-র্থ এককঃ হলখন ক ৌশল             ১৫  

সভা-সনিনির   ার্থনেেরণী নলখন ক ৌশল  

 

 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থ—  

 

১। পাথয চত্টাপাধ্োয়- গণজ্ঞাপন: যত্ত্ব ও প্রত্য়াগ।   

২। ড. নন্দলাল ভট্টাচার্থ- ‘নেজ্ঞাপন ও নেপণন’ ।  

৩। চবদেনাথ বত্ন্দোপাধ্োয়- ‘কসকাল একাত্লর সাংবাদ পহরত্বশত্নর ধ্ারা ও লেেত্ভদ’   

৪। সুভাষ ভটাচাযয- ‘কলখক ও সম্পাদত্কর অহভধ্ান’ 

৫। হড কল্পনা কভৌহমক- ‘পানু্ডহলহপ পঠন সিাহয়কা’  

৬। সঞ্জীে কদে নস্কর- ‘ ী  বর নলখে’। 

৭। ড. েুদ্ধবদে ভট্টাচার্থ- ‘রচনা সম্পদ’।       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DSC-2 (A)      (প্রথম পত্ৰ)  বাাংলা ভাষা ও সাহিযে পহরচয়  

১-ম এককঃ ধ্বহন প্রকরণ:        ২০  

স্বর ও বেঞ্জন ধ্বহনর কশ্রহণ হবভাগ বা বগযীকরণ- (আহদ মধ্ে ও অন্ত্ স্বরাগম, স্বর ও বেঞ্জন  ধ্বহন কলাপ, স্বরভহক্ত বা 

হবপ্রকষয, স্বরসঙ্গহয, কঘাষীভবন, উষ্মীভবন, কণ্ঠনালীয় ভবন, যালবেী ভবন, নাহসকেভবন)  
২-য় এককঃ শব্দাথয যত্ত্ব:         ২০   

শব্দাথয পহরবযযত্নর কারণ ও ধ্ারা, শব্দ গঠত্নর হবহভন্ন ধ্ারা- (সমাস ও প্রযেয়)    

৩-য় এককঃ ভাষার রূপ-প্রহক্ৰয়া:        ২০    
উপসগয, অনুসগয, বাচে ও বাচে পহরবযযন  

৪-থয এককঃ বাাংলা অলাংকার:         ২০  
বাাংলা অলাংকার-  সাংজ্ঞা, উদািরণ ও হনণযয়- অনুপ্রাস, উৎত্প্রো, যমক, বোিস্তুহয, বেহযত্রক, কেষ, সত্ন্দি,  

সমাত্সাহক্ত  
 
সিায়ক গ্ৰন্থ-   

১। সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা - ড. রাত্মশ্বর শ 
২। ভাষার ইহযবৃি- সুকুমার কসন  
৩। বাাংলা অলাংকার-হিত্বন্দ্ৰ হসাংি রায়  
৪। বাাংলা অলাংকার পহরচয়- দীহলপ কুমার রায়   
৫। বাাংলা অলাংকার মঞু্জরী- অত্শাক কুমার হমশ্র  
৬। বাণী হবহচত্ৰা- পীযূষ কদ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DSC-2 (B)      (হিযীয় পত্ৰ)   বাাংলা পদে সাহিযে ও কলাকসাংসৃ্কহয  
১-ম এককঃ চবষ্ণব পদাবলী:         ২০  

চচযনে ভাগবয- আহদ খণ্ড (বৃন্দাবন দাস)  

২-য় এককঃ মঙ্গলকাবে:          ২০ 
ভারযচত্ন্দ্ৰর অন্নদামঙ্গল  (ত্দব খণ্ড) 

৩-য় এককঃ  ময়মনহসাংি গীহযকা:          ২০  

ময়মনহসাংি গীহযকা- (হনবযাহচয পালা)- মলুয়া, কি ও লীলা, চন্দ্ৰাবযী  
৪-থয এককঃ বাাংলা কলাকগান:        ২০   

বাাংলা কলাকগাত্নর সাংহেপ্ত পহরচয় (হনবযাহচয) বাউল গান, সাহর, িাহর, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ৰু্সু, ভাদু   

 
সিায়ক গ্ৰন্থ-  

১। চবষ্ণব পদাবলী- সম্পাদনা:সুকুমার কসন  
২। চবষ্ণব পদাবলী- অধ্োপক সুকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় (সম্পাহদয) 
৩। চবষ্ণব পদাবলীর ভাষা চশলী- মঞু্জলা কবরা  
৪। চবষ্ণব পদাবলী- সযে হগহর  
৫। চবষ্ণব পদাবলীর পহরচয়- ড. হদলীপ কুমার রায়  
৬। চণ্ডীমঙ্গল পহরক্ৰমা- সম্পাদক সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  
৭। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
৮। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয়    
৯। বাাংলার কলাক সাংসৃ্কহযর হবশ্বত্কাষ- সম্পাদনা ড. দুলাল কচৌধু্রী   
১০। ময়মনহসাংি গীহযকা- দীত্নশ চন্দ্ৰ কসন  
১১। চমমনহসাংি ও প্রাচীন পূর্ব্যঙ্গ গীহযকা- আহশস কঘাষ  
১২। কলাকসাংসৃ্কহয- অহনত্মষকাহন্ত্ পাল   
১৩। ময়মনহসাংি গীহযকা- সুখময় মুত্খাপাধ্োয় সম্পাহদয    
 



3rd  Semester   
   

C-5  পঞ্চম পত্ৰ   নাটক, নাটযসাহিত্যযর রূপত্েদ ও বাাংলা নাটক 
১-ম এককঃ নাটক ও নাটয সাহিত্যযর রূপত্েদ      ২০  

(ক) নাটক: উদ্ভব ও ক্রমহবকাত্ের ইহযিাস  

(খ) নাটত্কর রূপ ও রীহয: ট্র্যাত্েহি, কত্মহি, প্রিসন, রূপক, সাাংত্কহযক, পপৌরাহিক, ঐহযিাহসক,  

একাঙ্ক নাটক।    

২-য় এককঃ নাটয আত্দালন এবাং বাাংলা রঙ্গমঞ্চ     ২০  

(ক) নাটয আত্দালন: গিনাটয, নবনাটয 

(খ) বঙ্গ রঙ্গমত্ঞ্চর ইহযিাস (১৭৯৫-১৯৫০): হবত্দেী রঙ্গালয় ও পবলগাহিয়া হিত্য়টার, নযােনাল 

 হিত্য়টার, পেট নযােনাল হিত্য়টার, হমনােভা হিত্য়টার, ক্লাহসক হিত্য়টার  

 

৩-য় এককঃ হনবভাহিয বাাংলা নাটক পাঠ    (২০+২০) ৪০   

(ক) হনবভাহিয নাটক: েহমভষ্ঠা- মাইত্কল মধুসূদন দত্ত   

(খ) মুক্তধারা- রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর  
 

 

সিায়ক েন্থ—  

 
১। নাটক ও নাটযকার – ি. অহেয কুমার প াষ   
২। বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস- ি. অহেয কুমার প াষ   
৩। রবীন্দ্ৰ নাটয পহরক্রমা- উত্পন্দ্ৰ নাি েট্টািার্ভ  
৪। রবীন্দ্ৰনাি নাটযত্লাক- পুহলন দাস   
৫। বাাংলা নাটয রীহয- হবষু্ণ বসু 
৬। েহমভষ্ঠা- ি. হনমভত্লদু পেৌহমক  
৭। রবীন্দ্ৰ নাটয প্রবাি- প্রমি নাি হবহে  
 
 

 

 



 

C-6   ষষ্ঠ পত্ৰ         বাাংলা পিাটগল্প: উদ্ভব ও ক্রমহবকাে 
১ম এককঃ পিাটগল্প এবাং বাাংলা পিাটগল্প    ২০  

(ক)  পিাটগত্ল্পর উদ্ভব ও ক্রমহবকাে এবাং ববহেষ্ট্য   

(খ)  বাাংলা পিাটগল্প:  ঊহনে ও হবে েযত্কর পপ্রক্ষাপট এবাং রবীন্দ্ৰনাি  

২য় এককঃ রবীন্দ্ৰনাত্ির পিাটগল্প     ৩০      

 হনবভাহিয পিাটগল্প— স্ত্ৰীর পত্ৰ, পপাস্টমাস্টার, মহিিারা, অহযহি, ছুটি  

৩য় এককঃ হবাংে েযত্কর হবহেন্ন গল্পকাত্রর গল্প     ৩০      

সমত্রে মেুমদার (সম্পাহদয)- একে বিত্রর পসরা গল্প ( হনবভাহিয গল্প—যাহরিী মাহি (যারােঙ্কর 

বত্দযাপাধযায়), পুুঁইমািা (হবেূহযেূষি বত্দাপাধযায়), পনানা েল (বসয়দ মুেযবা আলী), অটিনেত্রী 

(আশাপূর্ণানেবী), মানুষ (প্রফুল্ল রায়), োরযবষভ (রমাপদ পিৌধুরী)   

 

 

 

 

সিায়ক েন্থ—  

 
১। বাাংলা পিাটগত্ল্পর ইহযিাস-(১-ম ও ২-য় খ  বীত্রন্দ্ৰ দত্ত 
২। কাত্লর পুত্তহলকা- অরুি কুমার মুত্খাপাধযায়ন 
৩। রবীন্দ্ৰ নাত্ির পিাটগল্প- প্রমি নাি হবহে 
৪। বাাংলা সাহিত্যযর পিাটগল্প ও গল্পকার- শ্রী েূত্দব পিৌধুরী 
৫। সাহিত্যয পিাটগল্প- নারান গত্ঙ্গাপাধযায়  
৬। রবীন্দ্ৰনাত্ির পিাটগত্ল্প সমােযত্ত্ব- পক্ষত্ৰ গুপ্ত 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C-7  সপ্তম পত্ৰ          বাাংলা প্রবন্ধ ও ভ্রমি সাহিযয 
১-ম এককঃ বাাংলা প্রবন্ধ-হনবত্ন্ধর সাধারি পহরিয় ও প্রকারত্েদ:    ৪০  

(ক) প্রবন্ধ (যন্ময় ও মন্ময়), রমযরিনা, পত্ৰ-সাহিযয, েীবনী সাহিযয, িাত্য়হর, সমাত্লািনা সাহিযয, ভ্রমি 

সাহিযয  

(খ) হনবভাহিয প্রবন্ধ পাঠ— রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর- পঞ্চেূয (হনবভাহিয প্রবন্ধ- মনুষয, পকৌযুক িাসয, মন, উৎসনবর 

টেে, সসৌন্দনযণর সম্বন্ধ)।     

 ২-য় এককঃ বাাংলা ভ্রমি সাহিযয        ৪০  

 (ক) ভ্রমি সাহিযয পাঠ— অমৃতকুনের সন্ধানে- কালকূি (সমনরশ বসু)।   
 

 

 
 

সিায়ক েন্থ—  

 

১। রবীন্দ্ৰ সৃহষ্ট্ সমীক্ষা (১-ম খণ্ড)- শ্রীকুমার বত্দযাপাধযায়  
২। সাহিত্যযর রূপ ও রীহয- কুন্তল িত্ট্টাপাধযায়  
৩। সাহিযয প্রবন্ধ, প্রবন্ধ সাহিযয- িীত্রন িত্ট্টাপাধযায়  
৪। কিাসাহিত্যয সমত্রে বসুঃ সামহেক মূলযায়ন- ি. িুমা রায় পিৌধুরী  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GE-3  বাাংলা সাংসৃ্কটত এবাং অেুবাে সাটিতয   
১-ম এককঃ  বাাংলা সামাহেক ও সাংসৃ্কটত পহরিয় :      ৪০    

 বাঙালীর েীবন ির্ভা:  বাঙালীর জেজীবে ও হেল্প সাংসৃ্কহয।     

 

২-য় এককঃ বাাংলায় অসমীয়া সাহিত্যযর অনুবাদ গল্প (হনবভাহিয ৬হট)   ৪০  

 ‘িেরী’- লক্ষ্মীোথ সবজবরুয়া, ‘এজেী জাপােী সছায়ালী’- বীনরন্দ্র কুমার িট্টাচাযণ, ‘যাত্রা’- মামটর্ রয়সম  

স াস্বামী, ‘আঘেী বাই’- বীর্া বরুয়া, ‘িাটত’- সিানমে বরন ািাই, ‘এিা  রম সকাি’- ত্রত্রলকযোথ স াস্বামী। 

 

 

 

 

 

সিায়ক গ্রন্থ- 

১। প্রহ্লাে কুমার বরুয়া- অসমীয়া সছানিা ল্প অধ্যয়ে  

২। অপূবণ বরা- অসমীয়া সছানিা ল্প অধ্যয়ে 

৩। মামটর্ রয়সম স াস্বামীর স্বহনবভাহিয গল্প- (নযােনাল বুক ট্র্াস্ট)   
৪। বাঙ্গালীর ইহযিাস (আহদ পবভ) - নীিার রঞ্জন রায়    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEC-1         আধু্টেক  র্মাধ্যম: প্রনয়া  ও সকৌশল  
১-ম এককঃ যত্ত্ব সূত্ৰ ও প্রত্য়াগ মাধযম        ৩০  
     

(ক) সাংবাে, হবজ্ঞাপে, ধ্ারাবাটিক, িক’সশা, িুইিার, সেসবুক, সঞ্চালো, ব্ল , সাক্ষৎকার, ইউটিউব 

(খ)  র্মাধ্যনমর সুেল ও কুেল     

   

২-য় এককঃ সম্পােো ও প্রুে-টরট াং          ১০  

 সম্পাদনা, প্রুফ-হরহিাং        

   

 

 

 

 

 
সিায়ক -  

১। বুহিেীবীত্দর পনাটবই- সুধীর িক্রবযভী  
২। বাাংলা ওহয়হকহপিীয়া           

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Non-Honours Core / MIL 

MIL-I      (প্রিম পত্ৰ) ----->বাাংলা সাহিত্যযর আোস (কলা ও বাহিেয োখা)    (6C) 
১-ম এককঃ কাবয-          ২০   

 রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর- কল্পনা কাবযেন্থ (হনবভাহিয কহবযা- স্বপ্ন, দুঃসময়, বষভত্েষ, ববোখ , মদনেত্ের পূত্বভ)   

২-য় এককঃ পিাটগল্প-         ২০  
  বনফুত্লর পেষ্ঠ গল্প- (হনবভাহিয গল্প- োেযত্দবযা, পিাটত্লাক, শ্রীপহয সামন্ত, েৃহয, হবরেুর মা)    
৩-য় এককঃ উপনযাস-          ২০  
  েরৎিন্দ্ৰ িত্ট্টাপাধযায়- দত্তা (উপনযাস)  

৪-িভ এককঃ নাটক-           ২০ 
  হবসেভন- রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর  

 

 
 

সিায়কেন্থ— 

 

১। রবীন্দ্র কাবয প্রবাি- প্রমথোথ টবেী   
২। রবীন্দ্ৰ কাবয পহরক্রমা- ি. উত্পন্দ্ৰনাি েট্টািার্ভ  

৩। বাাংলা সাহিত্যযর পিাটগল্প ও গল্পকার- ি. েূত্দব পিৌধুরী  

৪। বাাংলা পিাটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরি- বীত্রন্দ্ৰ দত্ত    

৫। বঙ্গসাহিত্যয উপনযাত্সর ধারা- শ্রীকুমার বত্দযাপাধযায় 

৬। েরৎিন্দ্ৰ: পুনভহবিার- অরুি কুমার মুত্খাপাধযায়  

৭। বনফুত্লর পিাটগত্ল্প মানুষ ও প্রকৃহয- ি. পসুঁেুহয পেৌহমক 

৮। রবীন্দ্ৰ নাটয পহরক্রমা- ি. উত্পন্দ্ৰনাি েট্টািার্ভ   
   

 

 

 

 

 

 



 

DSC- 3 (A)      (প্রিম পত্ৰ)  হবাংে েযত্কর কহবযা পাঠ 
১-ম এককঃ  হিত্ৰা - রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর (হনবভাহিয কহবযা):       ২০  
      

 অন্তর্ভামী, ঊবভেী, এবার হফরাও পমাত্র, হিত্ৰা  

২-য় এককঃ সহঞ্চযা - নেরুল ইসলাম (হনবভাহিয কহবযা):       ২০  

 সামযবাদী, কান্ডারী হুঁহেয়ার, আমার বকহফয়য, ফহরয়াদ   

৩-য় এককঃ  েসীমুহিত্নর কহবযা (হনবভাহিয):         ২০  

 রাখালী, কবর, নক্সীকাুঁিার মাঠ    

৪-িভ এককঃ  সুকান্ত েট্টািাত্র্ভর কহবযা (হনবভাহিয):        ২০    

 হিল, একহট পমারত্গর কাহিনী, িাড়পত্ৰ  

DSC- 3 (B)      (টিতীয় পত্ৰ)  সাটিনতযর টবটিন্ন োখা 
১-ম এককঃ  বাাংলা টশশুসাটিতয :           ৩০   

(ক) বাাংলা টশশু সাটিনতযর উৎপটি টবকাশ ও ত্রবটশষ্ট্য। 

(খ) বাাংলা টশশু সাটিনতযর টবষয় ত্রবটচত্ৰয। 

( ) সুকুমার রানয়র ‘আনবাল-তানবাল’,  

২-য় এককঃ বাাংলা ভ্রমিসাটিতয:           ৩০   

 সঞ্জীব চনট্টাপাধযায়- ‘পালানমৌ’    

৩-য় এককঃ  সলাকসাটিতয:           ২০   

(ক) সলাকসাটিতয : সাংজ্ঞা, ত্রবটশষ্ট্য ও রূপরীটত  

(খ) ছড়া, ধ্াাঁধ্াাঁ, প্রবাে, সঙ্গীত,  েীরা, টবহু, পত্টর গান, সঙ-এুঁর গান  
সিায়ক েন্থ-  

১। সুকান্ত সমে- সুকান্ত েট্টািার্ভ  

২। আধুহনক বাাংলা কাবয পহরিয়- দীহপ্ত হত্ৰপাঠী  
৩। রহবরশ্মী- িারুিন্দ্ৰ মেুমদার 
৪। বাাংলা কাত্বযর রূপ ও রীহয- কু্ষহদরাম দাস  
৫। পলাকসাংসৃ্কহয- অহনত্মষকাহন্ত পাল    
৬। বাাংলা পলাকসাংসৃ্কহয- আশুত্যাষ েট্টািার্ভ  
৭। বাাংলা িড়ার েূহমকা- হনমভত্লদু পেৌহমক   



 

4th  Semester  
  

C-8    অষ্ট্ম পত্ৰ        আধুহনক বাাংলা কহবযা   
১-ম এককঃ কহবযার রূপ-রীহয ও যাহত্ত্বক পপ্রক্ষাপট     ৩০  

(ক) কহবযার রূপ-রীহয : মিাকাবয, খণ্ডকাবয, গীহযকাবয, সত্নট, পত্ৰকাবয, পযারহি, পোককাবয 

(খ) যাহত্ত্বক পপ্রক্ষাপট: ক্ল্যাটসহসজম , পরামাহিহসহেম , হরয়াহলহেম , সুরটরয়াহলহেম   

২-য় এককঃ  কহব ও কাবয:         (২০+৩০)=৫০   

(ক)  ঊহনে েযত্কর কহব ও কাবয: শ্রীকুমার বনন্দযাপাধ্যায় ও অরুর্ কুমার মুপখাপাধ্যায়- ঊহনে েযত্কর 

 গীহযকহবযা সাংকলন : (হনবভাহিয কহবযা- েনমেূহম (ত্িমিন্দ্ৰ বত্দযাপাধযায়), মিাহনষ্ক্রমি (নবীনিন্দ্ৰ পসন), 

 ‘সুখ’ (কাহমনী রায়), দাদার হিহঠ (কুসুমকুমারী দাে)    

(খ) পম নাদ বধ কাবয:  (মাইত্কল মধুসূদন দত্ত) 

পম নাদ বধ কাবয (মাইত্কল মধুসূদন দত্ত): প্রিম সগভ এবাং ষষ্ঠ সগভ   

 

 

 

 

 
সিায়ক েন্থ-  

১। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন- সযযবযী হগহর  

২। সাহিত্যযর রূপ-রীহয ও অনযানয প্রসঙ্গ- কুন্তল িত্ট্টাপাধযায়  

৩। সাহিযয প্রবন্ধ, প্রবন্ধ সাহিযয- িীত্রন িত্ট্টাপাধযায়  
৪। আধুহনক বাাংলা কহবযা- বুিত্দব বসু সম্পাহদয  
৫। বাাংলা সাহিত্যযর সমূ্পিভ ইহযিাস (আধুহনক পবভ- ১৮০০-২০০০)- অত্োক কুমার হমে  
৬। বাাংলা কাত্বযর রূপ ও রীহয- কু্ষহদরাম দাস  
৭। পম নাদবধ কাবয- দীননাি সানযাল  
৮। পম নাদবধ কাবয- অত্োক কুমার হমে 
৯। মাইত্কল মধুসূদন দত্ত- সুত্রে িন্দ্ৰ বমত্ৰ  
১০। মাইত্কল মধুসূদন দত্ত্তর কহব-আত্মা ও কাবযহেল্প- পক্ষত্ৰ গুপ্ত।  
১১। িাোর বিত্রর বাাংলা কহবযা- অশ্রুকুমার হসকদার 
১২। আধুহনক বাাংলা কহবযা : হবিার ও হবত্েষি- েীত্বন্দ্ৰ হসাংি রায়  
১৩। বাাংলা সাহিত্যয পরামা    



 

C-9    নবম পত্ৰ          বাাংলা অনুবাদ সাহিযয ও পলাকসাহিযয 
১-ম এককঃ অনুবাদ ও বাাংলা অনুবাদ সাহিযয      ২০  

(ক) অনুবাত্দর প্রকার ববহিত্ৰয: োবানুবাদ, আক্ষহরক অনুবাদ, কহবযা অনুবাদ,  

(খ) অনুবাত্দর সমসযা: োষা ও সাংসৃ্কহযগয পেদ এবাং মূলানুগযয   

 

২-য় এককঃ বাাংলা পলাকসাহিযয       ৩০  

(ক) পলাকসাহিযয: সাংজ্ঞা, ববহেষ্ট্য, রূপ-রীহয (সাংগীয, নাটক, িড়া, ধাুঁধা, মন্ত্ৰ, গীহযকা)  

(খ) পলাককিা ও ব্ৰযকিা: ঠাকুরমার িুহল (হনবভাহিয পাঠ—িাহলমকুমার ও মন্ত্ৰীপুত্ৰ, নীলকমল আর 

লালকমল) 

(গ) পলাকগান: (বাউল গান, োহটয়াহল গান, িুমুর, গম্ভীরা, টুসু, কহবগান)      

৩-য় এককঃ পক্ষত্ৰ সমীক্ষা: সলাক টবশ্বাস ও সলাকসসৃ্কটত,     ৩০   

পলাকসাংসৃ্কহয ও পলাকসাহিযয, পলাক উৎসব, পলাকোষা, হমি, হকাংবদন্তী, িড়া, প্রবাদ, পলাকািার (আিার-

অনুষ্ঠান), পলাকহবশ্বাস  
  

 

 

 

 

 

 
সিায়ক েন্থ-  

১। পলাক-সাহিযয- (১-ম ও হিযীয় খণ্ড) আেরফ হসহিকী   

২। পলাকসাংসৃ্কহয হবশ্বত্কাষ- দুলাল পিৌধুরী   

৩। পলাকসাংসৃ্কহয হবজ্ঞান যত্ত্ব পিহয ও প্রত্য়াগ- পসখ মকবুল ইসলাম 
৪। পলাকসাংসৃ্কহয- অহনত্মষকাহন্ত পাল    

 

 

 

 



 

 

C-10 দেম পত্ৰ       অযাহরস্টটত্লর পপাত্য়হটকস  ও বাাংলা নাটক   
১-ম এককঃ অযাহরস্টটত্লর পপাত্য়হটকস       ৩০  

ট্র্যাত্েহি ও কনমট   

২-য় এককঃ বাাংলা োিক           (৩০+২০)= ৫০   

(ক) ‘কৃষ্ণ কুমারী’ মাইনকল মধু্সূেে েি, 

 (খ) েীেবনু্ধ টমনত্রর ‘জামাইবাটরক’  

 

 
সিায়ক েন্থ- 

১। মাইত্কল মধুসূদন দত্ত্তর েীবন ও সাহিযয- সুত্রে িন্দ্ৰ বমত্ৰ 
২। নাটত্কর কি- ি. অহেয কুমার প াষ   

৩।অযাহরস্টটত্লর পপাত্য়হটকস - হেহের কুমার দাে / 

 েবানীত্গাপাল সানযাল / 

 সাধন কুমার েট্টািার্ভ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GE-4         বাাংলা োষায় কল্পহবজ্ঞান সাহিযয 
১-ম এককঃ কল্পহবজ্ঞান সাহিত্যযর পহরিয়     ৩০    

(ক) কল্পহবজ্ঞান সাহিযযঃ সাংজ্ঞা, উৎপহত্ত ও হবকাে 

(খ) বাাংলা োষায় কল্পহবজ্ঞান  

২-য় এককঃ কল্পহবজ্ঞান সাহিত্যযর পাঠ (হনবভাহিয)    ৫০   

(ক)  সযযহেৎ রায়- প্রত্ফসার েঙু্ক, পবযামর্াত্ৰীর িাত্য়রী, মিাকাত্ের দূয   

(খ)  েগদীে িন্দ্ৰ বসু- অবযক্ত 

(গ) বত্ৰত্লাকযনাি মুত্খাপাধযায়- স্বত্দেী পকাম্পানী  

( ) সুনীল গত্ঙ্গাপাধযায়- রাকু্ষত্স পাির, অদৃেয পাহখ   

(ঙ) পেযাহযহরন্দ্ৰ নদী- গাি  

 

সিায়ক েন্থ—  

১। বাাংলা োষায় হবজ্ঞান িিভা- (রবীন বল, বেবযা প্রকােন),  

২। হবজ্ঞান ও সাহিযয- (েগদীে িন্দ্ৰ বসু, সাহিযয অকাত্দহম) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SEC-2           বযবিাটরক বাাংলা বাোে রীটত, পবাধ পরীক্ষি ও পত্ৰ হলখন    
১-ম এককঃ বাাংলা বাোেরীহয ও   অশুহি সাংত্োধন     ২০         

বাাংলা বাোে ও রীহয, অশুহি সাংত্োধন   
 

২-য় এককঃ পবাধপরীক্ষি (Comprehension) ও পত্ৰ হলখন    ২০  

 পত্ৰ হলখন, পবাধ পরীক্ষি (Comprehension) 

(ক) পত্ৰ হলখন-  

I. হনত্য়াগ সাংক্রান্ত আত্বদন পত্ৰ  
II. িুহট সাংক্রান্ত আত্বদন পত্ৰ  
III. বযবসা বাহিেয সাংক্রান্ত আত্বদন পত্ৰ    
IV. প্রোসহনক সাংক্রান্ত আত্বদন পত্ৰ    
V. হবহেন্ন হনমত্ৰন পত্ৰ    

(খ) পবাধ পরীক্ষি (Comprehension) 

 

সিায়ক েন্থ:- 

১।  হপ. আিার্ভ প্রবন্ধ হবহিন্তা, হবহিন্তােবন, কলকাযা 

২। বামনত্দব িক্রবযভী উচ্চযর বাাংলা বযাকরি, অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাযা।  

৩। বাাংলা বানাত্নর রীহয- পহবত্ৰ সরকার  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Non-Honours Core / MIL 
 

MIL-2    (হিযীয় পত্ৰ)->বাাংলা পিাটগল্প ও  বাহিহেযক বযবিাহরক সাহিযয (কলা ও বাহিেয োখা) 
(6C) 

   
১-ম এককঃ বাাংলা গল্প        ৪০    

সমত্রে মেুমদার (সম্পাহদয)- একে বিত্রর পসরা গল্প (হনবভাহিয গল্প- পুুঁইমািা-হবেূহযেূষি  
বত্দযাপাধযায়, োরযবষভ-রমাপদ পিৌধুরী, অহেত্নত্ৰী-আোপূিভা পদবী, দুত্ধর দাম-বনফুল, মত্িে-েরৎিন্দ্ৰ  
িত্ট্টাপাধযায়)   

২-য় এককঃ  বাহিহেযক বযবিাহরক সাহিযয       ২০   

পাহরোহষক বাাংলা প্রহযেব্দ, বাহিহেযক প্রত্য়াত্গর হিহঠ-পত্ৰ (Commercial Terms and  

Commercial Letter)  

1. িাকুরীর আত্বদন পত্ৰ 
2. এত্েহি সাংক্রান্ত পত্ৰ 
3. বযাঙ্ক ও বীমা সাংক্রান্ত পত্ৰ   
4. রপ্তাহন ও আমদাহন সাংক্রান্ত পত্ৰ  
5. েনসাংত্র্াগ সাংক্রান্ত পত্ৰ  

৩-য় এককঃ  প্রহযত্বদন (Reporting)        ১০   

I. On Market Present Economic Crisis, 

II.  E-mail Writing, 

III.  Resume Writing,  

IV. Memorandum Writing, 

V.  Paragraph Writing etc.   

৪-িভ এককঃ  প্রবন্ধ রিনা (Essay Writing)        ১০    
 

 

 

সিায়কেন্থ—  

 

১। বাাংলা সাহিত্যযর পিাটগল্প ও গল্পকার- ি. েূত্দব পিৌধুরী   

২। বাাংলা পিাটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরি- বীত্রন্দ্ৰ দত্ত    

 

 



 

DSC-4 (A)      (প্রিম পত্ৰ)   বাাংলা কিাসাহিযয নাটক ও প্রবন্ধ (উনহবাংে েযক)     
১-ম এককঃ  বাাংলা পিাত্টাগল্প:         ২০   

 সুো- রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর, আদহরনী- প্রোয কুমার মুত্খাপাধযায়, স্বত্দেী পকাম্পানী- বত্ৰত্লাকযনাি মুত্খাপাধযায়, 

হবহরহঞ্চবাবা- পরশুরাম (রােত্েখর বসু)   

২-য় এককঃ উপনযাস:           ২০    

 রেনী- বহঙ্কমিন্দ্ৰ িত্ট্টাপাধযায়    

৩-য় এককঃ  নাটক :          ২০  

 েনা- হগরীেিন্দ্ৰ প াষ   

৪-িভ এককঃ  বাাংলা প্রবন্ধ: প্রািয ও পাশ্চাযয- স্বামী হবত্বকানদ        ২০     

হনবভাহিয হবষয়- প্রািয পাশ্চাযয, ধমভ ও পমাক্ষ, স্বধমভ ও োহযধমভ, েরীর ও োহযযত্ত্ব, পপাোক ও ফযােন, পহরচ্ছন্নযা, 

আিার ও পানীয়   
 

DSC-4 (B)      (হিযীয় পত্ৰ)   বাাংলা কিাসাহিযয নাটক ও প্রবন্ধ (হবাংে েযক)    
১-ম এককঃ  বাাংলা পিাটগল্প:         ২০   

 সাত্রঙ- অহিন্তয কুমার পসনগুপ্ত, হনরুত্িে- পপ্রত্মন্দ্ৰ হমত্ৰ, ঠহগনী- সুত্বাধ প াষ, একহট পপ্রত্মর গল্প- নত্রন্দ্ৰ নাি  
হমত্ৰ  

২-য় এককঃ উপনযাস:           ২০    

 পত্ির পাুঁিালী- হবেূহযেূষি বত্দযাপাধযায়     

৩-য় এককঃ  নাটক :          ২০  

 সাোত্না বাগান- মত্নাে হমত্ৰ  

৪-িভ এককঃ  বাাংলা প্রবন্ধ: প্রবন্ধ সাংেি- প্রমি পিৌধুরী        ২০     

 সাধুোষা বনাম িহলযোষা, পূবভ ও পহশ্চম, বইপড়া, আমরা ও পযামরা  

 

 
সিায়ক েন্থ-  

১। বাাংলা পিাটগত্ল্পর ইহযিাস- বীত্রন্দ্ৰ দত্ত   
  



  
5th Semester     

 

C-11    একাদশ পত্ৰ      ছন্দ ও অলংকার এবং ধ্বনি ও রস 

১-ম এককঃ ছন্দ           ২০   
(ক) ছন্দন্দর সংজ্ঞা, স্বরূপ ও ববনশষ্ট্য: অক্ষর, দল, মাত্ৰা, যনি, পবব, পদ, পংনি, চরণ 
(খ) বাংলা ছন্দন্দর নত্ৰধারা ও রূপ-রীনি: কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত, নমশ্ৰবৃত্ত ও ছন্দ নির্ণয়  

২-য় এককঃ অলংকার         ২০ 
(গ) অলংকান্দরর সংজ্ঞা, স্বরূপ ও ববনশষ্ট্য  
(ঘ) অলংকান্দরর রূপববনচত্ৰয: অিুপ্ৰাস, শ্লেষ, যমক, উপমা, রূপক, উৎন্দপ্ৰক্ষা, বযনিন্দরক, সমান্দসানি, নিশ্চয়, 
অপহু্ননি, সন্দন্দহ, অলংকার নিণবয়  

৩-য় এককঃ ধ্বনি ও রস             (২০+২০) = ৪০    
(ক) ধ্বনিবাদ 
(খ) রসবাদ 
  

C-12     দ্বাদশ পত্ৰ      সংসৃ্কি ও ইংন্দরনি সানহন্দিযর ইনিহাস    
১-ম এককঃ সংসৃ্কি সানহন্দিযর ইনিহাস     (১০+১৫+১৫) = ৪০   

(ক) সংসৃ্কি মহাকাবয: রামায়ণ ও মহাভারি  
(খ) নিববানচি কনব— অশ্বঘ াষ, ভারনি, ভর্ত ণহনর, িয়ন্দদব, কানলদাস  
(গ) নিববানচি িাট্যকার- কানলদাস, শূদ্রক, ভাস, ভট্টিারায়র্   

২-য় এককঃ ইংন্দরনি সানহন্দিযর ইনিহাস     (১০+১৫+১৫) = ৪০    
(ক) ইংন্দরনি সানহন্দিযর যুগ নবভাগ 
(খ) নিিণানির্ কনব- িসার, নমল্টি, ওয়াৰ্বসওয়াৰ্ব, শ্লশলী, কীট্স্, বায়রণ, এনলয়ট্ 
(গ) নিববানচি িাট্যকার- শ্লশক্সপীয়ার, বািবাৰ্ব শ, ইবন্দসি, অস্কার ওয়াইল্ড  

 

 

সহায়ক গ্রন্থ-  
১। ছন্দ ও অলংকার- িীন্দবন্দ্র নসংহ রায়  
২। ইংন্দরনি সানহন্দিযর ইনিহাস- কুন্তল চন্দটাপাধযায়  
৩। ইংন্দরনি সানহন্দিযর ধারা- ধীন্দরন্দ্র মুন্দখাপাধযায়   
৪। সংসৃ্কি সানহন্দিযর রূপন্দরখা- নবিি চন্দ্র ভটাচাযব  
৫। সংসৃ্কি সানহন্দিযর ভূনমকা (খণ্ড- ১-ম ও ২-য়)- সুন্দরশ চন্দ্র বন্দন্দযাপাধযায় ও িারায়ণ ভটাচাযব  
৬। ছন্দ পনরক্রমা- শ্রী প্ৰন্দবাধ চন্দ্র শ্লসি 
৭। কাবযিত্ত্ব সমীক্ষা- অনচন্তয নবশ্বাস  
৮। ভারিীয় কাবযিত্ত্ব- অবন্তীকুমার সািযাল  
৯। কাবয নিজ্ঞাসা- অিুল চন্দ্র গুপ্ত  
১০। ছন্দ-মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা- শ্রী পন্দরশচন্দ্র ভটাচাযব   
১১। ইংন্দরনি সানহন্দিযর উজ্জ্বল িক্ষত্ৰ- কৃষ্ণন্দগাপাল রায়   

 

 

 



 
 

 

 

DSE-1 / DSE-1 (A)            আধুনিক ভাষা-অিুশীলি  
১-ম এককঃ আধুনিক ভাষার বযাকরণ  (পদ ও শব্দ প্রকরর্)    ৪০     

(ক) সনি  
(খ) নিঘশষর্ ও সিণিাঘমর শ্রেনর্ নিভাগ  
(গ) কারক ও নবভনি 
(ঘ) সমাস 

(ঙ) প্ৰিযয় 
(ি) ধারু্ ও নিয়াপদ  
 

২-য় এককঃ বাকয প্ৰকরণ         ৪০  
(ক) প্ৰবাদ-প্ৰবচি  
(খ) বাগ্ ধারা ও বাগ্ নবনধ   
(গ) িাঘকের শ্রেনর্নিভাগ ও রূপান্তর  
( ) িািে ও িািে পনরির্ণি   
(ঙ) শব্দভাণ্ডার  
(ি) িাকে সংঘকািি  
(ছ) সঘমাচ্চানরর্ নভন্নার্ণক শব্দ  
 

১। নিববানচি সহায়ক গ্রন্থঃ (সুিীনি কুমার চন্দটাপাধযায়- ভাষা-প্ৰকাশ বাংলা বযাকরণ, Rupa & co. Kolkata 
২। বামিন্দদব চক্রবিবী- উচ্চির বাংলা বযাকরণ, অক্ষয় মালঞ্চ, কলকািা 
৩। রান্দমশ্বর ‘শ- ভাষা নবজ্ঞাি  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DSE-2/ DSE-2 (A)           গন্দবষণা প্ৰনিন্দবদি প্ৰস্তুিকরণ  
১-ম এককঃ গন্দবষণার িানত্ত্বক স্বরূপ:        ৩০     

(ক) সংজ্ঞা ও স্বরূপ  
(খ) প্ৰকার ও পদ্ধনি  
(গ) গঘিষর্ার উঘেশে ও গুরুত্ব  
( ) র্ঘর্ের উৎস অিুসিাি ও শ্রেনর্নিভাগ 
(ঙ) র্র্ে সংগ্রহ ও নিঘেষর্   

২-য় এককঃ প্ৰনিন্দবদি প্ৰস্তুিকরণ:         ২৫ 
(ক) প্রনর্ঘিদি নিখি  
(খ) উদ্ধত নর্র প্রঘয়াগ  
(গ) কনপরাইট আইি ও কুম্ভীিকিতনি (Plagiarism) 
( ) প্রান্তটীকা ও সূত্র নিঘদণশ  
(ঙ) গ্রন্থপঞ্জী ও নি ণন্ট  

৩-য় এককঃ প্ৰকল্প প্ৰস্তুিকরণ:         ২৫ 
 

প্ৰকল্প প্ৰস্তুিকরণ: (নশক্ষক ও নশনক্ষকান্দদর সহায়িায় নশক্ষাৰ্বীন্দদর প্ৰকল্প নিমবাণ অিুশীলি করান্দি হন্দব)  
 
 
সহায়ক গ্রন্থ-  
১। গন্দবষণা প্ৰকরণ ও পদ্ধনি- সুরনভ বন্দন্দযাপাধযায়, শ্লদ’ি পানিনশং  
২। গন্দবষণার পদ্ধনি নবজ্ঞাি- শ্লশখ মকবুল ইসলাম, বঙ্গীয় সানহিয সংসদ 
৩। গন্দবষণা িৰ্য ও প্ৰন্দয়াগ- ৰ্. িারকিাৰ্ ভটাচাযব  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6th Semester   
 

C-13    ত্ৰন্দয়াদশ পত্ৰ  আধুনিক বাংলা উপিযাস 
১-ম এককঃ উপিযাস: উদ্ভব ও নবকাশ       ২৫ 

(ক) উপিযাস: সংজ্ঞা ও ববনশষ্ট্য  
(খ) বাংলা সানহন্দিয উপিযান্দসর উদ্ভব ও নবকাশ 
(গ) স্বরূপন্দভদ: ঐনিহানসক, সামানিক, রািবিনিক, আঞ্চনলক, মিস্তানত্ত্বক, আত্মিীবিীমূলক, শ্লচিিা প্ৰবাহ, 
কািেধমণী, শ্রগাঘয়ন্দা, অপরাধমূিক উপিোস  

২-য় এককঃ নিববানচি উপিযাস (প্ৰৰ্ম পবব)      ৩০  
(ক) পল্লীসমাি- শরৎচন্দ্র চন্দটাপাধযায়  

৩-য় এককঃ নিববানচি উপিযাস (নদ্বিীয় পবব)       ২৫   

(ক) অরঘর্ের অনধকার- মহাঘশ্বর্া শ্রদিী  
 

C-14  িরু্দণশ পত্ৰ     িুলিামূলক সানহিয 
১-ম এককঃ িুলিামূলক সানহন্দিযর পনরচয় ও পনরসর      ২০  

(ক) িুলিামূলক সানহন্দিযর উৎপনত্ত ও নবকাশ 
(খ) িুলিামূলক সানহিয অধযয়ন্দির প্ৰধাি নদকসমূহ  

২-য় এককঃ শ্ললখন্দকর প্ৰাসনঙ্গকিা নভনত্তক িুলিামূলক অধযয়ি     ২০  
(ক) সানহন্দিযর ইনিহান্দসর প্ৰবাহ নিমবািা: রবীন্দ্রিাৰ্ ঠাকুর ও লক্ষ্মীিাৰ্ শ্লবিবরুয়া  

৩-য় এককঃ  নৰ্ন্দমর ববনচত্ৰযময় প্ৰন্দয়াগনভনত্তক িুলিামূলক অধযয়ি    ২০  
(ক) িারী: (নবভূনিভূষণ বন্দন্দযাপাধযান্দয়র ‘ইনন্দর ঠাকরুণ’ চনরত্ৰ (পন্দৰ্র পাাঁচালী), এবং 

 মামনি রয়সম শ্লগাস্বামীর ‘নগনরবালা’ চনরত্ৰ (দাঁিাল হািীর উাঁন্দয় শ্লখায়া হাওদা)   
৪-ৰ্ব এককঃ  প্ৰসঙ্গ/অিুসঙ্গ         ২০ 
 (ক) ববষ্ণব আন্দন্দালি (অসম এবং বঙ্গন্দদশ)  
 
সহায়ক গ্রন্থ-  

১। মন্দহশ্বর শ্লিওগ- অসমীয়া সানহন্দিযর রূপন্দরখা, নিউ বুকস্টল, গুয়াহানট্ 
২। সন্দিযন্দ্রিাৰ্ শমবা- অসমীয়া সানহন্দিযর সমীক্ষাত্মক ইনিবৃত্ত  
৩। পল্লবী শ্লৰ্কা বুিরবরুয়া- িুলিামূলক সানহিযিত্ত্ব, বিলিা, নৰ্ব্রুগড়  
৪। উপিযান্দসর ঘরবানড়- িহরন্দসি মিুমদার  
৫। বাংলা সানহন্দিযর উপিযান্দসর ধারা- শ্রীকুমার বন্দন্দযাপাধযায়  
৬। সানহন্দিযর রূপ-রীনি- হীন্দরণ চন্দটাপাধযায়  
৭। অরন্দণযর অনধকার: ইনিহান্দসর কন্ঠস্বর- অরূপ কুমার দাস  
৮। শরৎচন্দন্দ্রর িীবি ও সানহিয- সুন্দবাধ চন্দ্র শ্লসিগুপ্ত 
৯। মহান্দশ্বিা শ্লদবী অপরান্দিয় প্ৰনিবাদী মুখ- নিমবল শ্লঘাষ   

 

 

 



 
 

 

এই পাঠ্েিঘম শ্রে শ্রকাঘিা একনট নিিণািি করঘর্ হঘি (ক)/(খ) 
 

 

DSE-3/ DSE-1(B)           িাংিা শ্রছাটগল্প ও নশশু-নকঘশার সানহিয 
(ক)  
১-ম এককঃ শ্লছাট্গল্প         ৪০  
 (ক) প্ৰভািকুমার মুন্দখাপাধযায়- নববান্দহর নবজ্ঞাপি   
 (খ) নশবরাম চক্রবিবী- শ্রীকান্দন্তর ভ্রমণকানহিী 

 (গ) শ্লপ্ৰন্দমন্দ্র নমত্ৰ- সংসার সীমান্দন্ত   
 (ঘ) পরশুরাম- নচনকৎসা সঙ্কট্  
 (ঙ) সমন্দরশ বসু- শহীন্দদর মা  
 (চ) িন্দরন্দ্রিাৰ্ নমত্ৰ- শ্লচার  
 (ছ) লীলা মিুমদার- শ্লপশা বদল   
২-য় এককঃ নশশু-নকন্দশার সানহিয       (১০+১০+২০)= ৪০  
 (ক) দনক্ষণারঞ্জি নমত্ৰ মিুমদার- ঠাকুরমার ঝুনল: (বাংলার রূপকৰ্া-ঘুমন্তপুরী, পািাল কিযা মনণমালা, 

    শ্লসািার কানট্ রূপার কানট্) 
(খ) উন্দপন্দ্রনকন্দশার রায়ন্দচৌধুরী- গুপী গান্দয়ি বাঘা বান্দয়ি  
(গ) নবভূনিভূষণ বন্দন্দযাপাধযায়: চাাঁন্দদর পাহাড়  

 
সহায়ক গ্রন্থ- 

১। বাংলা শ্লছাট্গন্দল্পর ইনিহাস- বীন্দরন্দ্র দত্ত  
২। বাংলা কৰ্া সানহন্দিযর একাল- বীন্দরন্দ্র দত্ত, পুস্তক নবপনি  
৩। দুই নবশ্বযুন্দদ্ধর মধযকালীি বাংলা সানহিয- শ্লগাপীকািাৰ্ রায়ন্দচৌধুরী, শ্লদ’ি পানিনশং  
৪। বাংলা শ্লছাট্গল্প- নশনশরকুমার দাশ  
৫। প্ৰভািকুমার মুন্দখাপাধযান্দয়র শ্লশ্ৰষ্ঠ গল্প- িগদীশ ভটাচাযব  
৬। বাংলা শ্লছাট্গন্দল্পর রীনি-প্ৰকরণ ও নিনবড় পাঠ- ইন্দ্রািী চক্রবিবী  
৭। বাংলা নশশুসানহিয রায়বানড় ও পরম্পরা- নিস্তাদত্ত রায়।   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

DSE-3(B)/ DSE-1(B)    নবন্দশষ পাঠযক্রম:  নবনশষ্ট্ সানহনিযক Special Author) Marks-80 
(খ)   

 

* নশক্ষার্ণীঘদর িাংিা সানহঘর্ের নিনশষ্ট সানহনর্েকঘদর সম্পঘকণ জািাঘিার উঘেঘশে এই পাঠ্েিমনট নিমণাি করা হঘয়ঘছ।  

  
১-ম এককঃ িাট্ক         (২০+২০)=৪০  
 (ক) মন্দিাি নমত্ৰ: সািান্দিা বাগাি    
 (খ) সনলল শ্লসি: িিুি ইহুদী     
   
২-য় এককঃ উপিযাস             (২০+২০)= ৪০  
 (ক) সমন্দরশ বসু: মহাকান্দলর রন্দৰ্র শ্লঘাড়া     

(খ) বসয়দ ওয়ানলউল্লাহ্: লাল সালু      
 
সহায়ক গ্রন্থ- 

১। আধুনিকিা ও বাংলা উপিযাস- অশ্রুকুমার নসকদার  
২। কান্দলর প্ৰনিমা- অরুণকুমার মুন্দখাপাধযায়  
৩। বাংলা িাট্ন্দকর ইনিহাস- ৰ্. অনিিকুমার শ্লঘাষ  
৪। কালিয়ী বাংলা িাট্ক: পুিনববচার- ৰ্. রবীন্দ্রিাৰ্ বন্দন্দযাপাধযায়  
৫। বাংলা উপিযাস ও িার আধুনিকিা-সন্দিযন্দ্রিাৰ্ রায়  
৬। উপিযান্দসর ঘরবানড়- িহরন্দসি মিুমদার  
৭। বাংলা িাট্যসানহন্দিযর ইনিহাস- আশুন্দিাষ ভটাচাযব   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

এই পাঠ্েিঘম শ্রে শ্রকাঘিা একনট নিিণািি করঘর্ হঘি (ক)/(খ)  
 

DSE-4  / DSE-2(B)  (আধুনিক বাংলা কনবিা, প্ৰবন্ধ ও ভারিীয় অিুবাদ সানহিয)  
(ক)  
 
১-ম এককঃ নবংশ শিন্দকর বাংলা কনবিা        ২০  
  িীবিািন্দ দান্দশর শ্লশ্ৰষ্ঠ কনবিা (নিববানচি): এখান্দি আকাশ িীল, নপরানমৰ্, কুনড় বছর পন্দর, বিলিা শ্লসি, সুন্দচিিা, 

হাওয়ার রাি, আকান্দশর সািনট্ িারা, রানত্ৰ    
  
২-য় এককঃ বাংলা প্ৰবন্ধ সানহিয  (বনঙ্কমচন্দন্দ্রর কমলাকান্দন্তর দপ্তর)   ২০  
  মিুষযফল, বসন্দন্তর শ্লকানকল, আমারমি, আমার দুন্দগবাৎসব, একনট্ গীি, স্ত্রীন্দলান্দকর রূপ, শ্ল াঁনক    
 
৩-য় এককঃ  ভারিীয় অিুবাদ সানহিয       ৪০    
 (ক) মাছ ও মািুষ (অসমীয়া) - মনহম বরা [অিুবাদক-ঊষারঞ্জি ভটাচাযব] 

(খ) বিযা (মলয়ালম) – িাকানষ নশবশঙ্কর নপল্লাই [অিুবাদক- মহান্দশ্বিা শ্লদবী]  
 (গ) চীন্দি নফনরওয়ালা (নহনন্দ)-মহান্দদবী বমবা [অিুবাদক-িিী শূর] 

(ঘ) নবিন্দয়াৎসব (ওনড়য়া)-কানলন্দীচরণ পানিগ্রাহী [অিুবাদক- এষা শ্লদ’]   
(ঙ) নদন্দির শ্লবলার একনট্ পযান্দসঞ্জার শ্লেন্দি (িানমল)- ধন্ডপানণ িয়কান্তি [অিুবাদক- সুব্রাহ্মনিয়ি কৃষ্ণমূনিব]  

(ঙ) সআদি শ্লহান্দসি মন্দটা (উদূব)- শ্লট্াবা শ্লট্ক নসং [অিুবাদক- অরুণা মুন্দখাপাধযায়] 

 

 
সহায়ক গ্রন্থ- 

১। ৰ্. অন্দশাক কুমার নমশ্ৰ- আধুনিক বাংলা কনবিার রূপন্দরখা   
২। শ্লদবীপ্ৰসাদ বন্দন্দযাপাধযায়- আধুনিক কনবিার ইনিহাস   
৩। নবপ্লব চক্রবিবী- আধুনিক ভারিীয় সানহন্দিযর ইনিহাস 
৪। রামকুমার মুন্দখাপাধযায় সম্পানদি ‘ভারি শ্লিাড়া গল্প-কৰ্া’ 
৫। একনট্ িক্ষত্ৰ আন্দস- অমু্বি বসু    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DSE-4 / DSE-2(B) (নবন্দশষ পাঠযক্রম:  নবনশষ্ট্ সানহনিযক Special Author) Marks-80  
(খ)   
 

* নশক্ষার্ণীঘদর িাংিা সানহঘর্ের নিনশষ্ট সানহনর্েকঘদর সম্পঘকণ জািাঘিার উঘেঘশে এই পাঠ্েিমনট নিমণাি করা হঘয়ঘছ।  

  
১-ম এককঃ িাট্ক          ২৫  
 (ক) শমু্ভ নমত্ৰ: চাাঁদ বনণন্দকর পালা     
  
২-য় এককঃ কনব ও কনবিা         ২৫  
 (ক) কািী িিরুল ইসলাম: (নিববানচি কনবিা- নবন্দদ্রাহী, ফনরয়াদ, সববহারা, কাণ্ডানর হুাঁনশয়ার, সামযবাদী  
৩-য় এককঃ উপিযাস         ৩০  
 (ক) রবীন্দ্রিাৰ্ ঠাকুর: ঘন্দর বাইন্দর     
 
সহায়ক গ্রন্থ- 

১। বাংলা উপিযাস ও িার আধুনিকিা-সন্দিযন্দ্রিাৰ্ রায়  
২। উপিযান্দসর ঘরবানড়- িহরন্দসি মিুমদার  
৩। িিরুল চনরি মািস- ৰ্. সুশীল গুপ্ত  
৪। বাংলা সানহন্দিযর উপিযান্দসর ধারা- শ্রীকুমার বন্দন্দযাপাধযায় 
৫। বাংলা িাট্যসানহন্দিযর ইনিহাস- আশুন্দিাষ ভটাচাযব  
৬। আধুনিকিা ও বাংলা উপিযাস- অশ্রুকুমার নসকদার  
৭। কান্দলর প্ৰনিমা- অরুণকুমার মুন্দখাপাধযায়  
৮। বাংলা িাট্ন্দকর ইনিহাস- ৰ্. অনিিকুমার শ্লঘাষ  
৯। কালিয়ী বাংলা িাট্ক: পুিনববচার- ৰ্. রবীন্দ্রিাৰ্ বন্দন্দযাপাধযায়  
১০। বাংলা উপিযাস ও িার আধুনিকিা-সন্দিযন্দ্রিাৰ্ রায়  
১১। উপিযান্দসর ঘরবানড়- িহরন্দসি মিুমদার  
১২। বাংলা িাট্যসানহন্দিযর ইনিহাস- আশুন্দিাষ ভটাচাযব  
১৩। িিরুন্দলর কনবিা ভাব ও রূপ- ৰ্. রামিীবি আচাযব  


