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বধমান িব িবদ ালয় 
াতেকা র বাংলা পাঠ ম  

২০২০-২০২১ িশ াবষ থেক েযাজ  

মাট ন র : ১০২৫         মাট সেম ার : ০৪ 

 

 

 
 

সম  পাঠ মিট ২১িট কােস িবভ । এর মেধ  ২০িট হল িথেয়ািরর কাস এবং ১িট (MA/BENG-400) কাস 

া  িটক াল (Community Engagement Course), যিটর ন র ২৫।  

 ২০িট িথওির কাস-এর িতিটর ন র ৫০। এই ২০িট িথওির কােসর মেধ  ১৫িট হেব কার কাস, ৪িট 

হেব িবষয়া গত ঐি ক কাস (Major Elective) এবং ১িট (MA/BENG-305) হেব িবষয়-বিহভূতঐি ক  

(Interdisciplinary Elective)। কােনা িশ াথী িসেলবােস থাকা চারিট িবষয়া গত ঐি ক (Major Elective)-

এর মেধ  য- কােনা একিট হণ কের ওই ঐি েকর চারিট কাস সমা  করেত বাধ  থাকেব। িতিট কাস দুিট 

একেক িবভ  হেব। িতিট একক থেক পরী াথীেক ১০ ন েরর দুিট ে র উ র িলখেত হেব। পে  িতিট 

একেক ে র সংখ া থাকেব ৪িট। অথাৎ িতিট কােসর জন  একক- িত ২িট কের মাট ৪িট ে র উ র লখা 

বাধ তামূলক। িতিট কােস অভ রীণ মূল ায়েনর জন  ১০ ন র ধায হেব। 

MA/BENG-305 কাসিট হল আ িবভাগীয় ঐি ক (Interdisciplinary Elective)। কােনা িশ াথী ই া 

করেল িবভাগীয় সিমিতর অনুেমাদন- েম SWAYAM Platform থেক ওই ঐি ক কাস হণ করেত পারেব। 
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Course Structure 

 
Semester Course-

Code 
Course Type Course Status Marks Distribution 

(End Sem + Int.Ass 
40+10=50) 

Credit 
Value 

I MA/BENG-101 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-102 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-103 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-104 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-105 Theory Core Course 40+10=50 5 

Sem I Total 250 25 
II MA/BENG-201 Theory Core Course 40+10=50 5 

MA/BENG-202 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-203 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-204 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-205 Theory Core Course 40+10=50 5 

Sem II Total 250 25 
III MA/BENG-301 Theory Core Course 40+10=50 5 

MA/BENG-302 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-303 

(A/B/C/D/E) 
Theory Major Elective 40+10=50 5 

MA/BENG-304 
(A/B/C/D/E) 

Theory Major Elective 40+10=50 5 

 
MA/BENG-305 

 

Theory Interdisciplinary 
Elective 

40+10=50 4 

However, students may opt for a 4 credit course 
from SWAYAM Platform and can avail the option of 
credit transfer. 

 Sem III Total 250 24 
IV MA/BENG-400 Practical Community 

Engagement 
Course 

20+05=25 2 

MA/BENG-401 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-402 Theory Core Course 40+10=50 5 
MA/BENG-403 

(A/B/C/D/E) 
Theory Major Elective 40+10=50 5 

MA/BENG-404 
(A/B/C/D/E) 

Theory Major Elective 40+10=50 5 

MA/BENG-405 Project paper 

( ক  প ) 
Core Course 40+10=50 5 

Sem IV Total 270 27 
Grand Total 1025 101 
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থম সেম ার 
 

MA/BENG101  (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50) 

History of Bengali Literature (10-15th Century); Historical & Descriptive Linguistics  

101/1 (Marks 20+5 = 25) 

বাংলা সািহেত র ইিতহাস (১০-১৫ শতক) 

101/2 (Marks 20+5 = 25) 

ঐিতহািসক ও বণনামূলক ভাষািব ান 

(পঠনীয় িবষয় : ভারতীয় আযভাষার ইিতহাস ও তুলনামূলক আেলাচনা, িনত  ও পত , IPA) 

 

MA/BENG102  (CORE COURSE)  (Marks 40+10 = 50) 

Old & Medieval Literature & Poetry of 19th Century  

102/1 (Marks 20+5 = 25) 

াচীন ও মধ যুেগর কাব -কিবতা 

(ক) চযাচযিবিন য় (হাজার বছেরর পুরাণ বা ালা ভাষায় রিচত বৗ  গান ও দাহা --হর সাদ শা ী-স ািদত ও 

ব ীয় সািহত  পিরষৎ- কািশত) [পাঠ  পদ-সংখ া : ১, ২, ৫, ৬, ৮, ১০, ২৬, ২৮, ৩৩, ৪০] 

(খ) কৃ কীতন : বড়ু চ ীদাস (বস র ন রায় িব ভ-স ািদত ও ব ীয় সািহত  পিরষৎ- কািশত) 

[পাঠ -অংশ : জ খ , তা ুলখ , দানখ , বংশীখ , রাধািবরহ] 

102/2 (Marks 20+5 = 25) 

উিনশ শতেকর কাব -কিবতা 

(ক) মঘনাদবধ কাব —মাইেকল মধুসূদন দ  

(খ) উিনশ শতেকর বাংলা গীিতকিবতা (অ ণকুমার মুেখাপাধ ায়-স ািদত) [পাঠ  কিবতা-সমূহ :ভাষা—ঈ রচ  , 

াধীনতা-স ীত—র লাল বে াপাধ ায়; েমর িত—িবহারীলাল চ বতী; ভারতিবলাপ— হমচ  বে াপাধ ায়; 

মাতৃ- িত—সুের নাথ মজুমদার; গাও ভারেতর গান—সেত নাথ ঠাকুর; কন ভােলাবািস—নবীনচ  সন; রমণীর 
মন— গািব চ  দাস; কৃিত— দেব নাথ সন; ভাব—িগরী েমািহনী দাসী; সুখ-- কািমনী রায়; -রাণী—
অ য়কুমার বড়াল; িবরহ—ি য় দা দবী] 

 

MA/BENG103 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50) 

Tagore’s & his contemporary Poetry 

103/1 (Marks 20+5 = 25) 

রবী নােথর কিবতা 

(ক) িচ া/ খয়া 
(খ) পুন / শষস ক 

103/2 (Marks 20+5 = 25) 

রবী -সমকােলর বাংলা কিবতা [পাঠ  কিবতা-সমূহ : সাধ--মানকুমারী বসু; ব  আমার! জনিন আমার! ধাি  আমার! 
আমার দশ—ি েজ লাল রায়; মােয়র দওয়া মাটা কাপড়—রজনীকা  সন; বাংলা ভাষা—অতুল সাদ সন; 

ি হের, আষােঢ়-- ক ণািনধান বে াপাধ ায়; আেবশ, ফণী-মনসার ফুল--যতী েমাহন বাগচী; আমরা, চ া-- 
সেত নাথ দ ; একিট তারার িত, ভীম-- কুমুদর ন মি ক; হাট, দুখবাদী-- যতী নাথ সন ; পা , নারীে া -- 
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মািহতলাল মজুমদার; পৗেষর গান, আষাঢ়স  থম িদবেস-- কািলদাস রায়; িবে াহী, আমার কিফয়ৎ-- কাজী 

নজ ল ইসলাম] 

 

MA/BENG 104 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50)  

Fiction& Autobiography  

104/1 (Marks 20+5 = 25) 

গদ  আখ ান 

(ক) নববাবুিবলাস--ভবানীচরণ বে াপাধ ায় (ব ীয় সািহত  পিরষৎ- কািশত)/আলােলর ঘেরর দুলাল–প ারীচাঁদ  িম   

(খ)আমার জীবন—রাসসু রী দাসী/আমার জীবনী—মীর মশাররফ হােসন/আমার কথা—িবেনািদনী দাসী 

104/2 (Marks 20+5 = 25) 

উপন াস 

(ক) িবষবৃ —বি মচ  চে াপাধ ায় 

(খ) পুতুলনােচর ইিতকথা— মািনক বে াপাধ ায় 

 

MA/BENG105 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50)  

Literary Theory & Essays 

105/1(Marks 20+5 = 25) 

সািহেত র ত  ও গঠন 

(ক) আির টেলর পােয়িটক   (িশিশরকুমার দাশ-অনূিদত) 

(খ) উপন াস ও ছােটাগে র গঠন-স িকত সাধারণ ধারণা ও শলী 

105/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) ব -পাঠ : 

রামেমাহন রায় :পাদির ও িশষ  স াদ 

ঈ রচ  িবদ াসাগর : বাল িববােহর দাষ 
অ য়কুমার দ  : প ী াম  জােদর দুরব া বণন 
বি মচ  চে াপাধ ায়: শকু লা, িমর া ও দসিদেমানা; বা ালার ইিতহাস স ে  কেয়কিট কথা; বা ালা ভাষা; 
ব িববাহ 
হর সাদ শা ী : নূতন গড়া কথা; বা ালা ভাষা 
ামী িবেবকান  : াচ  ও পা াত  (িনবািচত অংশ)   

রােম সু র ি েবদী : সৗ য ত ; সুখ না দুঃখ; িনয়েমর রাজ  

(খ) অন ান  সািহত ধারা : িশ -িকেশার সািহত ,  ক িব ান সািহত , মণসািহত , গােয় াসািহত  
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ি তীয় সেম ার 
 

MA/BENG201 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50)             

History of Bengali Literature (16-18th Century) & Linguistics  

201/1 (Marks 20+5 = 25) 

বাংলা সািহেত র ইিতহাস (১৬-১৮ শতক) 

201/2 (Marks 20+5 = 25) 

সংবতনী-স ননী ভাষািব ান, বাংলা বােক র গঠন, সমাজভাষা-িব ান 

 

MA/BENG202 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50)    

Poetry of Medieval & Modern age 

202/1 (Marks 20+5 = 25) 

মধ যুেগর কাব -কিবতা 

(ক)প াবতী— সয়দ আলাওল ( দবনাথ বে াপাধ ায়-স ািদত) 

(খ) চ ীম ল--মুকু  চ বতী (সুকুমার সন-স ািদত, সািহত  অকােদিম- কািশত) 

202/2 (Marks 20+5 = 25) 

আধুিনক কােলর কিবতা 

(ক) জীবনান  দােশর কিবতা : [মৃতু র আেগ; বাধ; বাংলার মুখ আিম দিখয়ািছ; বনলতা সন; অ কার; সুেচতনা; 
হাজার বছর ধের ধু খলা কের; কুিড় বছর পের; হাওয়ার রাত; িশকার; আট বছর আেগর একিদন; ঘাড়া; গাধূিল 
সি র নৃত ; অ ুত আঁধার এক] 

(খ) আধুিনক কােলর কিবতা : [পাঠ  কিবতা-সমূহ :ঘর--অিময় চ বতী; নৗকাডুিব—সুধী নাথ দ ; মুখ— েম  

িম ; রাত িতনেটর সেনট-১—বু েদব বসু; জল দাও—িব ু  দ; অমরতার কথা—অ ণ িম ; মদনভে র াথনা—
সমর সন; ফুল ফুটুক না ফুটুক—সুভাষ মুেখাপাধ ায়; জ ভূিম আজ—বীের  চে াপাধ ায়; বাতাসী—নীের নাথ 

চ বতী; বণমালা আমার দুিখনী বণমালা—শামসুর রহমান; অপমােনর জন  িফের আিস—কিবতা িসংহ; পুনবাসন—
শ  ঘাষ; একিট কথার মৃতু বািষকীেত—অেলাকর ন দাশ ; হমে র অরেণ  আিম পা ম ান—শি  চে াপাধ ায়; 

আমার খািনকটা দির হেয় যায়—সুনীল গে াপাধ ায়; একিট উ ল মাছ—িবনয় মজুমদার; আপিন বলুন, মা —

মি কা সন ] 

 

MA/BENG203 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50)   

Tagore’s Fiction & Modern Short-stories  

203/1 (Marks 20+5 = 25) 

রবী নােথর কথাসািহত  

(ক) গারা 
(খ) গ  (পাঠ  গ -সমূহ : একিট আষােঢ় গ ; মধ বিতনী; দুরাশা; অধ াপক; মিণহারা; হালদারেগা ী; হম ী; 
বা মী; অপিরিচতা; পয়লা ন র; নাম ুর গ ; সং ার; রিববার; শষ কথা; বদনাম) 
203/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) িলিপকা-- রবী নাথ ঠাকুর 
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(খ) রবীে া র বাংলা ছােটাগ  [িনবািচত গ সমূহ : শি তা অভয়া—জগদীশ ; বুধনী—বনফুল; পর রােমর 
কুঠার—সুেবাধ ঘাষ; গণনায়ক—সতীনাথ ভাদুড়ী; সমু — জ ািতির  ন ী; সািগনা মাহােতা— গৗরিকেশার ঘাষ; 

কাঠেগালাপ—নের নাথ িম ; ভেবিছলাম—সে াষকুমার ঘাষ; ভারতবষ—রমাপদ চৗধুরী; ব লার ভলা—মিত ন ী; 

মাহাদু : একিট পকথা—মহাে তা দবী; গরম ভাত অথবা িনছক ভূেতর গ —সুনীল গে াপাধ ায়] 

 

MA/BENG204 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50) 

Drama & Fiction 

204/1 (Marks 20+5 = 25) 

নাটক 

(ক) সধবার একাদশী—দীনব ু  িম /জমীদারদপণ—মীর মশাররফ হােসন 

(খ) জনা/বিলদান—িগিরশচ  ঘাষ 

204/2 (Marks 20+5 = 25) 

উপন াস 

(ক) পেথর পাঁচালী/ আরণ ক—িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায় 

(খ) ধা ীেদবতা/ রাধা—তারাশ র বে াপাধ ায় 

 

MA/BENG205 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50) 

Aesthetics, Critical Theory& Essay-literature 

205/1 (Marks 20+5 = 25) 

সািহত ত  

(ক) াচীন ভারতীয় সািহত ত  

(খ) আধুিনক সািহত ত  : যাদু বা বতা (Magic Realism); মেনাসমী ণবাদ (Psychoanalytical Theory); 

নারীবাদ (Feminism); পিরেবশবাদ (Eco-Criticism); িন বগত  (Subaltern Theory); উ র-

ঔপিনেবিশকতাবাদ (Post Colonialism) 

205/2 (Marks 20+5 = 25) 

রবী -সমকাল ও উ রকােলর গদ   

(ক) ব : 

মথ চৗধুরী : সাধুভাষা বনাম চিলত ভাষা; সািহেত  অ ীলতা : আলংকািরক মত 

অবনী নাথ ঠাকুর : িশে  অিধকার; সৗ েযর সমাধান 
অ দাশংকর রায় : জীবনিশ ী রবী নাথ; য দেশ ব  ধম ব  ভাষা 
আবু সয়ীদ আইয়ুব : আধুিনক কােব র সমস া : িব াস 

বু েদব বসু : রবী নাথ ও উ রসাধক 

িব ু  দ : ঈ রচ   

শ ু  িম  : িনবারণ পি ত 

উৎপল দ  : রিবঠাকুেরর মূিত 

শ  ঘাষ : এ আিমর আবরণ 
(খ) গদ  রচনা :  

প ত — সয়দ মুজতবা আলী/সুন র জানাল : নারায়ণ গে াপাধ ায় 
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তৃতীয় সেম ার 
 

MA/BENG301 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50) 

History of Bengali Literature (19th Century) & Bengali Fiction & Drama 

301/1 (Marks 20+5 = 25) 

বাংলা সািহেত র ইিতহাস (১৯ শতক) 

301/2  (Marks 20+5 = 25) 

(ক) হাজার চুরািশর মা/অরেণ র অিধকার–মহাে তা দবী 

(খ) কবর-- মুনীর চৗধুরী/িক নেখালা-- সিলম আলদীন 

 

MA/BENG302 (CORE COURSE)  (Marks 40+10 = 50) 

Drama 

302/1 (Marks 20+5 = 25) 

রবী নােথর নাটক 

(ক) িবসজন/মািলনী 
(খ) রাজা/র করবী 
302/2 (Marks 20+5 = 25) 

রবী -পরবতী নাটক 

(ক)চাঁদ বিণেকর পালা—শ ু  িম  

(খ)িটেনর তেলায়ার—উৎপল দ  

 

MAJOR ELECTIVE COURSE—A (Old & Medieval Bengali Literature) 

MA/BENG303 (Marks 40+10 = 50) 

Old & Medieval Social History of Bengal & Literature 

িবষয়া গত ঐি ক কাস  (১)  

াচীন ও মধ যুেগর বাংলা সািহত  ও সং ৃ িত 

303/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) বাংলার সামািজক-রাজৈনিতক-সাং ৃ িতক ইিতহাস (দশম-প দশ শতক) 

(খ) বাংলার সামািজক-রাজৈনিতক-সাং ৃ িতক ইিতহাস ( ষাড়শ-অ াদশ শতক)  

303/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) কৃ িবজয় : মালাধর বসু (খেগ নাথ িম -স ািদত) 

(খ) রামপাঁচালী : কৃি বাস ওঝা (সুখময় মুেখাপাধ ায়-স ািদত) 

 

MA/BENG304 (Marks 40+10 = 50) 

Medieval Bengali Literature 

304/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) মমনিসংহ গীিতকা (দীেনশচ  সন স ািদত, কিলকাতা িব িবদ ালয়- কািশত) 
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 [পাঠ  গীিতকা : ম য়া, মলুয়া, চ াবতী, দওয়ানা মিদনা] 

(খ) বাংলা পুিথ : পিরচয় ও বিশ , পুিথপাঠ, পুিথ-সং হ, পুিথ-সংর ণ ও স াদনা 

304/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) চতন ম ল—জয়ান  (িবমানিবহারী মজুমদার ও সুখময় মুেখাপাধ ায়-স ািদত, এিশয়ািটক সাসাইিট কািশত) 

(খ) মনসািবজয়-– িব দাস িপিপলাই (সুকুমার সন-স ািদত)  

 

MAJOR ELECTIVE COURSE—B (19th Century Bengali Literature& Culture) 

MA/BENG303 (Marks 40+10 = 50) 

Literature & Culture of 19th Century Bengal 

িবষয়া গত ঐি ক কাস  (২)  

উিনশ শতেকর সািহত  ও সং ৃ িত 

303/1 (Marks 20+5 = 25) 

উিনশ শতেকর িত ান, ধমীয় ও সামািজক আে ালন ও বাংলা সািহত -সং ৃ িত : ফাট উইিলয়ম কেলজ, 

আকােদিমক অ ােসািসেয়শন, ত েবািধনী সভা, বথুন সাসাইিট, িবেদ াৎসািহনী সভা, ভারতবষীয় িব ান সভা, 
ু েড স অ ােসািসেয়শন, ক ালকাটা পাবিলক লাইে ির, চতন  লাইে ির, ব ীয় সািহত  পিরষৎ, া ধেমর উৎপি , 

া সমােজর উ ব ও িববতন, ইয়ংেব ল, সমাজসং ার আে ালন, িহ ু পুনজাগরণ, িবিবধ রা ীয় িবে াহ। 

303/2 (Marks 20+5 = 25) 

উিনশ শতেকর গদ   

(ক) েতাম প াঁচার নকশা-- কালী স  িসংহ/ সকাল আর একাল-- রাজনারায়ণ বসু 

(খ) রামতনু লািহড়ী ও তৎকালীন ব সমাজ—িশবনাথ শা ী 

 

MA/BENG304 (Marks 40+10 = 50) 

19th Century Bengali Drama & Poetry 

304/1 (Marks 20+5 = 25) 

উিনশ শতেকর নাটক ও হসন 

(ক) কৃ কুমারী-- মাইেকল মধুসূদন দ   

(খ) এমন কম আর করব না (অলীকবাবু)-- জ ািতির নাথ ঠাকুর 

304/2 (Marks 20+5 = 25) 

উিনশ শতেকর কাব -কিবতা 

(ক) পি নী উপাখ ান-- র লাল বে াপাধ ায়/পলাশীর যু -- নবীনচ  সন  

(খ) সারদাম ল—িবহারীলাল চ বতী/মানসী-- রবী নাথ ঠাকুর 

 

MAJOR ELECTIVE COURSE—C (Bengali Fiction & Short-stories) 

MA/BENG 303 (Marks 40+10 = 50) 

Theoretical concept on Fiction & Short-story; Bengali Fiction   

িবষয়া গত ঐি ক কাস  (৩)  

কথাসািহত  

303/1 (Marks 20+5 = 25) 
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(ক) সামািজক-রাজৈনিতক-অথৈনিতক ি েত বাংলা কথাসািহত  : সাধারণ ধারণা 

(খ) কথাসািহত  : গঠনৈবিশ   ও িবচারপ িত স েক তাি ক ধারণা     

303/2 (Marks 20+5 = 25)  

(ক) মহারা জীবন ভাত—রেমশচ  দ /যুগা র—িশবনাথ শা ী 

(খ) ক াবতী— েলাক নাথ মুেখাপাধ ায় 

 

MA/BENG304 (Marks 40+10 = 50) 

Bengali Fiction 

DEPT 304/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) কা  (২য়পব)-– শরৎচ  চে াপাধ ায় 

(খ)অ ঃশীলা—ধূজিট সাদ মুেখাপাধ ায়/একদা— গাপাল হালদার 

DEPT 304/2  (Marks 20+5 = 25) 

(ক) জাগরী/ ঢাঁড়াইচিরতমানস—সতীনাথ ভাদুড়ী 

(খ) অ জলী যা া—কমলকুমার মজুমদার/ গড় খ /িনবাস—অিময়ভূষণ মজুমদার 

 

MAJOR ELECTIVE COURSE—D (Drama, Stage& Dramatic theory) 

MA/BENG 303 (Marks 40+10 = 50) 

Theory of Drama & History of Bengali Theatre 

িবষয়া গত ঐি ক কাস  (৪)  

নাটক 

303/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) নাট ত  

নাট তে র াথিমকপাঠ : অ াির টেলর নাট ত  ও আচায ভরেতর নাট শা   

(খ) নাটেকর প ও রীিত সং া  ধারণা : ােজিড, কেমিড, হসন, মেলা ামা, কাব নাট , গীিতনাট , নৃত নাট , 

একা  নাট , অ াবসাড নাট , থাড িথেয়টার 

303/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) বাংলা র মে র ইিতহাস ( া  - পশাদার ও পশাদার িথেয়টােরর ইিতহাস) 

(খ) ভারতীয় গণনাট  সংঘ ও প িথেয়টােরর ইিতহাস 

 

MA/BENG 304 (Marks 40+10 = 50) 

Bengali Drama 

304/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) কুলীন কুলসব  : রামনারায়ণ তকর  

(খ) িবধবািববাহনাটক : উেমশচ  িম  

304/2  (Marks 20+5 = 25) 

(ক) সুের -িবেনািদনী : উেপ নাথ দাস 

(খ) িসরাজেদৗ া : িগিরশচ  ঘাষ 
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MAJOR ELECTIVE COURSE--E (Linguistics) 

MA/BENG 303 (Marks 40+10 = 50) 

Modern Linguistics 

িবষয়া গত ঐি ক কাস  (৫)  

আধুিনক ভাষািব ান 

303/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) িনত  

(খ) পত  

303/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) স ননী অ য়ত  

(খ) শ াথত  (Semantics), হারেমিনউিটক  (Hermeneutics), াগেমিটক  (Pragmatics)    

 

MA/BENG 304 (Marks 40+10 = 50) 

Sociolinguistics, Dialectology & Field Survey; Ancient Linguistic Schools, Historical & 

Comparative Linguistics   

304/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) সমাজভাষািব ান 

(খ) উপভাষাত , সমী া (বাংলা উপভাষা ও লাকভাষা)  

304/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) াচীন ভারতীয়, ি ক ও রামানািদ ভাষাচচা- ান 

(খ) ঐিতহািসক ও তুলনামূলক ভাষািব ান 
 

চতুথ সেম ার 
 

MA/BENG 400    Community Engagement Course (Project Based) (Marks 20 + 05 = 25) 

 

MA/BENG401 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50) 

History of Bengali Literature (20th Century), Essays of Tagore 

401/1 (Marks 20+5 = 25) 

বাংলা সািহেত র ইিতহাস (২০ শতক) 

401/2 (Marks 20+5 = 25) 

রবী নােথর ব  

(ক) সািহত /সািহেত র পেথ 
(খ) কালা র 
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MA/BENG 402 (CORE COURSE) (Marks 40+10 = 50) 

Literary Movement, Translation Theory, Poetic Metre, Research Methodology 

402/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) প -পি কা ও সািহত -আে ালন 

ব দশন, সবুজ প , কে াল, গিত সািহত -আে ালন, হাংির সািহত -আে ালন 

(খ) অনুবাদ ত  ও অনুবাদ সািহত  পাঠ 

সং ৃ ত-বাংলা–-সীতার বনবাস : ঈ রচ  িবদ াসাগর 

বাংলা-ইংেরিজ--গীতা িল : রবী নাথ ঠাকুর  

ইংেরিজ-বাংলা—সমারেসট মেমর গ  

402/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) ছ ত  ও বাংলা ছে র ইিতহাস   

(খ) গেবষণা-স েভর িবষয় িনবাচন, সংি সার িলখন, স ভ-িলখন, সূ -িনেদশ, িনঘ  িনমাণ, পি  িনমাণ, 

-স াদনা-স িকত আেলাচনা 

 

MAJOR ELECTIVE COURSE—A (Old & Medieval Bengali Literature) 

MA/BENG 403 (Marks 40+10 = 50) 

Vaishnab Padabali, Mongal Kavya, Sati Moina 

িবষয়া গত ঐি ক কাস  (১)  

াচীন ও মধ যুেগর বাংলা সািহত  ও সং ৃ িত 

403/1 (Marks 20+5 = 25) 

ব ব পদাবলী—হেরকৃ  মুেখাপাধ ায়-স ািদত (সািহত  সংসদ কািশত) 

[পাঠ  তািলকাভু  পদসমূহ: 

িবদ াপিত: সসব জৗবন দরসন ভল; জব গাধূিল সময় বিল; নব অনুরািগণী রাধা; আজু রজনী হাম ভােগ 
পাহায়লঁু; তাতল সকত বািরিব ু  সম 

চ ীদাস: রাধার িক হেলা অ ের ব থা; িপরীিত বিলয়া এ িতন আখর ভুবেন আিনল ক; এ ঘার রজনী মেঘর ঘটা; 
সিখ কহিব কানুর পায়; ব িদন পের বঁধুয়া এেল 

ানদাস: চূড়ািট বাঁিধয়া উ ; আেলা মুিঞ কন গলুঁ; মেনর মরম কথা; মানস গ ার জল; বঁধু তামার গরেব গরিবনী 
হাম 
গািব দাস: নীরদ নয়েন নীর ঘন িস েন; যাহাঁ যাহাঁ িনকসেয়; ক ক গািড় কমলসম পদতল; আদের আ সির রাই 
দেয় ধির; যাহাঁ প ঁ অ ণ চরেণ চিলযাত 

বাসু ঘাষ: শচীর আিঙনায় নােচ িব র রায়; আহা মির গারা েপর িক িদব তুলনা; পাগিলনী িব ু ি য়া িভজা ব  
চুেল; আিজকার পেনর কথা; িসংহ ার ত িজ গারা সমু  আেড় যায় 
বলরামদাস: দাঁড়াইয়া নে র আেগ; আমার শপিত লােগ; নটবর নব িকেশার রায় রিহয়া রিহয়া যায় গা; রানী ভােস 
আন  সাগের; ন ঁ সু ির মঝু অিভলাষ 
জগদান : ম ু িবকচ কুসুম পু ;  সজনী গা কন গলাম যমুনার জেল 

রায়েশখর (কিবেশখর) : সিখ হামাির দুেখর নািহ ওর; অ ািলকা উপির বিসয়া িকেশারী 
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403/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) ধমম ল--মািনকরাম গা ুলী (িবিজতকুমার দ  ও সুন া দ -স ািদত) 

(খ) লার-চ াণী ও সতী ময়না-- দৗলত কাজী ( দবনাথ বে াপাধ ায়-স ািদত) 

 

MA/BENG 404(Marks 40+10 = 50) 

Shibayan,  Maharashtra Puran,  Folk tradition of Medieval Literature, Criticism of Medieval 

Bengali Literature in 19th& 20th Century 

404/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) িশবায়ন-- রােম র ভ াচায (কিলকাতা িব িবদ ালয়- কািশত) 

(খ) মহারা পুরাণ—কিব গ ারাম (ব ীয় সািহত  পিরষৎ পি কায় কািশত) 

404/2   (Marks 20+5 = 25) 

(ক) মধ যুগীয় লাকগােনর ধারা (পাঁচালী, আযা, তজা, কীতন, ঢপ-কীতন, কৃ যা া, কিবগান, খউড়, আখড়াই, হাফ-

আখড়াই)  

(খ) উিনশ ও িবশ শতেক মধ যুেগর বাংলাসািহত -চচার ধারা 

 

MAJOR ELECTIVE COURSE—B (19th Century Bengali Literature & Culture) 

MA/BENG 403  (Marks 40+10 = 50) 

Battala Literature, Social History of 19th Century Bengal, Writings of Bankimchandra 

িবষয়া গত ঐি ক কাস  (২)  

উিনশ শতেকর সািহত  ও সং ৃ িত 

403/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) বটতলার সািহত  ও সং ৃ িত  

(খ) উিনশ শতেকর সংবাদ সামিয়কপ  ও সমকালীন সমাজ-সং ৃ িত  

403/2 (Marks 20+5 = 25) 

বি মচে র রচনা 

(ক) উপন াস : কপালকু লা/আন মঠ/ দবী চৗধুরানী 
(খ) িবিবধ গদ  : লাকরহস /কমলাকাে র দ র 
 

MA/BENG 404  (Marks 40+10 = 50) 

19th Century Bengali Fiction, Women movement& Literature, Theatre 

404/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) বি ম-সমসামিয়ক উপন াস : ণলতা-- তারকনাথ গে াপাধ ায়/ যুগা র-- িশবনাথ শা ী  

(খ) উিনশ শতেক বাঙািলর সািহেত র ইিতহাস রচনা ও চচার ধারা 

404/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) উিনশ শতেকর নারীিশ া, নারীমুি  আে ালন ও নারী-রিচত সািহত  : 

অপূব সতী-- সুকুমারী দ / সেকেল কথা-- িন ািরণী দবী  

(খ) উিনশ শতেকর বাংলা যা া নাট ম  ও নাট ািভনয় 
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MAJOR ELECTIVE COURSE—C (Bengali Fiction & Short-stories) 

MA/BENG 403 (Marks 40+10 = 50) 

Bengali Fiction 

িবষয়া গত ঐি ক কাস  (৩)  

কথাসািহত  

403/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) িকনু গায়ালার গিল/ শষ নম ার চরেণষু মােক– সে াষকুমার ঘাষ 

(খ) থম িত িত/সুবণলতা—আশাপূণা দবী 

403/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) অসময়/পূণ অপূণ–-িবমল কর 

(খ) িবিট রােডর ধাের/মহাকােলর রেথর ঘাড়া/টানােপােড়ন–-সমেরশ বসু 

 

MA/BENG 404 (Marks 40+10 = 50) 

Modern Bengali Stories 

404/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) েম  িমে র গ  (পাঠ  গ -সমূহ : হয়েতা; তেলনােপাতা আিব ার; াভ; সংসার সীমাে ; কুয়াশায়; 
পু াম; করানী) 
(খ) বাংলা মজিলিশ গ  : পাঠ  গ -সমূহ: চার-ইয়ািরকথা— মথ চৗধুরী; ল কণ, দি ণরায়— পর রাম; য়ংবরা, 
তীথহীনা— সয়দ মুজতবা আলী 

404/2 (Marks 20+5 = 25) 

আধুিনক বাংলা গ  

[পাঠ  গ -সমূহ : িনম অ পূণা— কমলকুমার মজুমদার; উ া — অিময়ভূষণ মজুমদার; লুে িশয়া— বাণী রায়; 

সুধাময়— িবমল কর; অিন—অসীম রায়; গা — সয়দ মু াফা িসরাজ; চ েন েরর মাচান তলায়—শ ামল গে াপাধ ায়, 

নরেকর হরী—দীেপ নাথ বে াপাধায়; িবজেনর র মাংস—স ীপন চে াপাধ ায়; ে র ভতের মৃতু —শীেষ ু 

মুেখাপাধ ায়; উদয়ন ঘােষর স ােন চারিট চির —উদয়ন ঘাষ; দুপুর— দেবশ রায়; িমরা —নবনীতা দবেসন; 

পাতােল হাসপাতােল—হাসান আিজজুল হক; জাতীয় পতাকা—িদেব ু পািলত; মহগিন—সাধন চে াপাধ ায়; 

আইনশৃ লা—অিভিজৎ সন; ল মারার ভমরা মািঝ—ভগীরথ িম ; দূরিবেনর দু-িদক িদেয়ই দখা যায়—জয়া িম ; 

অ  চরণ ষাল হাঁটু— ময় চ বতী; দানপ —অমর িম ; ভূতেজ াৎ া—নিলনী বরা; সিমনারজীবী—িক র রায়; 

মুেখাশ— সকত রি ত; বাঁকুচাঁেদর গর ািল—রামকুমার মুেখাপাধ ায়; িবষাদ ও জল—অিনতা অি েহা ী 

 

MAJOR ELECTIVE COURSE—D(Drama, Stage & Dramatic theory) 

MA/BENG 403  (Marks 40+10 = 50) 

Bengali Drama of 19th& 20th Century 

িবষয়া গত ঐি ক কাস  (৪)  

নাটক 

403/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) নবা  : িবজন ভ াচায/ ছঁড়া তার : তুলসী লািহড়ী 



Page 14 of 17 
 

(খ) বািক ইিতহাস : বাদল সরকার/এবং ই িজৎ : বাদল সরকার 

403/2 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) মৃতু সংবাদ : মািহত চে াপাধ ায় 

(খ) সু রিবিবর পালা : শখর সমা ার/ উই ল টুই ল : াত  বসু 

 

MA/BENG 404  (Marks 40+10 = 50) 

Adapted Drama, One Act Play, Essays on Drama and Theatre 

404/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক)পুতুলেখলা : শ ু  িম /ম রী আেমর ম রী : অিজেতশ বে াপাধ ায় 

(খ) িনবািচত একা  নাটক :   

িশককাবাব : বনফুল 

দবী : তুলসী লািহড়ী 

     রাজপুরী : ম থ রায় 

   পাশ- ফল : নারায়ণ গে াপাধ ায় 

 পািখ : মেনাজ িম  

404/2  (Marks 20+5 = 25) 

(ক) নাট ব  : 

বতমান র ভূিম—িগিরশচ  ঘাষ; ভরেতর নাট কলা ও রচনাপ িত— জ ািতির নাথ ঠাকুর; র ম —রবী নাথ 

ঠাকুর; নাটকািভনেয় সুর, ভােবর অিভব ি , ভি মা—অপেরশচ  মুেখাপাধ ায়; আমার কিফয়ৎ--িশিশরকুমার ভাদুিড়; 

নাটক ও দশকমন—িবধায়ক ভ াচায, নাটেকর সংকট— গাপাল হালদার; আে ালেনর েয়াজন—শ ু  িম ; ধমতলার 
হ ামেলট--উৎপল দ ; পশাদার হেতই হেব—অিজেতশ বে াপাধ ায়, বা  বনাম চাতাল— পিব  সরকার; অ নম  
: রাজৈনিতক িবেবচনা—শমীক বে াপাধ ায়  

(খ) বাংলানাট -সমােলাচনার ইিতহাস : সকাল-একাল 

 

MAJOR ELECTIVE COURSE—E Linguistics  

MA/BENG 403  (Marks 40+10 = 50) 

Modern Linguistics& Linguistic Schools  

িবষয়া গত ঐি কেকাস  (৫)  

আধুিনক ভাষািব ান 

403/1 (Marks 20+5 = 25) 

(ক) সািহেত র আি ক-ভাষা- শলী : সং প, আখ ান ও শলীিবচার 

(খ) উিনশ শতেকর ভাষাচচা- ান 

403/2 Marks 20+5 = 25) 

িবশ শতেকর ভাষািব ান চচার ান : স াপীর, ুমিফ , স াসুর, শ অবয়ববাদ, সংগঠনবাদী ও উ র- 

সংগঠনবাদী ভাষািব ান 
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MA/BENG 404  (Marks 40+10 = 50) 

Semiotics, Language Planning, Lexicography 

404/1  (Marks 20+5 = 25) 

(ক) িচ িব ান 

(খ) ভাষাপিরক না ও ভাষাসং ার 

404/2   (Marks 20+5 = 25) 

(ক) পিরভাষা ও অিভধানত  

(খ) িলিপত  

 

MA/BENG 405(Marks 40+10 = 50) 

PROJECT PAPER 

ক -প  রচনা  [মান : ৪০+১০)] 

 

 

 

MA/BENG 305(INTERDISCIPLINARY ELECTIVE COURSE)   (Marks 40+10 = 50) 
[To be taken other than the students of MA Bengali] 

 

History of Old & Medieval Bengali Literature, 19th& 20th Century Bengali Literature 

305/1  (Marks 20+05=25) 

(ক) াচীন ও মধ যুেগর বাংলা সািহেত র ইিতহাস [চযাগীিত, কৃ কীতন, মনসাম ল, চ ীম ল, ধমম ল, 

অ দাম ল, ব ব পদাবলী, শা  পদাবলী] 

305/2  (Marks 20+05=25) 

(খ) উিনশ-িবশ শতেকর বাংলা সািহত  

মঘনাদবধ কাব  ( থম, চতুথ ও নবম সগ)—মাইেকল মধুসূদন দ  

বাংলা গ  : 

অপিরিচতা, পয়লা ন র, িডেটকিটভ—রবী নাথ ঠাকুর; জলসাঘর—তারাশ র বে াপাধ ায়; াৈগিতহািসক—মািনক 

বে াপাধ ায়; পুইঁমাচা—িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায়; সুধাময়—িবমল কর; দুপুর— দেবশ রায় 

বাংলা নাটক : 

িটেনর তেলায়ার—উৎপল দ /সওদাগেরর নৗকা—অিজেতশ বে াপাধ ায় 
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সাহায কারী  (List of Reference Books) 

O.D.B.L.:Suniti Kumar Chatterji 

ভাষার ইিতবৃ  : সুকুমার সন 

আধুিনক ভাষািব ান ও বাংলাভাষা : রােম র শ’  

তুলনামূলক ও ঐিতহািসক ভাষািব ান : মায়ুন আজাদ 
বাক ত  : মায়ুন আজাদ 

ভাষা- দশ-কাল : পিব  সরকার 

ভাষািব ান : উদয়কুমার চ বতী, নীিলমা চ বতী 

বাংলা পদ সংগঠন : উদয়কুমার চ বতী 

বা ালা সািহেত র ইিতহাস : সুকুমার সন 

বাংলা সািহেত র ইিতবৃ  : অিসতকুমার বে াপাধ ায় 

বাংলা সািহেত র পেরখা : গাপাল হালদার 

বাংলা সািহেত র ইিতকথা : ভূেদব চৗধুরী 

ব সািহেত  উপন ােসর ধারা : কুমার বে াপাধ ায় 

বাংলা উপন ােস কালা র : সেরাজকুমার বে াপাধ ায় 

বাংলা উপন ােসর ইিতহাস :   

বাংলা ছােটাগ  ও গ কার: ভূেদব চৗধুরী 

বাংলা ছােটাগ : িশিশরকুমার দাশ 

ছােটাগে র কথা : রথী নাথ রায় 

আধুিনক বাংলা কিবতার থম পযায় : সুিমতা চ বতী 

আধুিনক বাংলা কিবতার ি তীয় পযায় : সুিমতা চ বতী 

কথাসািহেত র নতুন পাঠ : কৃ প চ বতী 

কাব ােলাক : সুধীর দাশ  

কাব িজ াসা : অতুলচ   

উপন ােসর কথা : দবীপদ ভ াচায 

উপন াস িনেয় : দেবশ রায় 

উপন ােসর নতুন ধরেনর খাঁেজ : দেবশ রায় 

উপন ােসর সািহত ত  : অ ন সন ও উদয়নারায়ণ িসংহ 

সািহেত  ছােটাগ  : নারায়ণ গে াপাধ ায় 

কথাসূ  : পিব  সরকার 

ঊনিবংশ শতা ীর বাংলা : যােগশচ  বাগল 

িহ ুেমলার ইিতবৃ  : যােগশচ  বাগল  

ব  সং ৃ িতর কথা : যােগশচ  বাগল 

কিলকাতার সং ৃ িত ক  : যােগশচ  বাগল 

বাংলার িব ৎ সমাজ : িবনয় ঘাষ 

বাংলার নবজাগৃিত: িবনয় ঘাষ 
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বাংলায় নবেচতনার ইিতহাস : পন বসু 

উিনশ শতক : অেলাক রায় 

বটতলার ছাপা ও ছিব : সুকুমার সন 

বটতলার ভারেবলা : জীবান  চে াপাধ ায় 

ন াড়া বটতলায় যায় ক’বার : গৗতম ভ  

বাঙািলর বটতলা, খ  ১, ২ : অ ীশ িব াস ও অিনল আচায স ািদত 

যা াগােনর ইিতবৃ  : বীের র বে াপাধ ায়  

বাঙািলর নাট েচতনার মিবকাশ : মণী লাল কু ু   

ব ীয় নাট শালার ইিতহাস : েজ নাথ বে াপাধ ায়  

The Story of the Calcutta Theatre : S. K.Mukherjee 

বাংলা নাট ািভনেয়র ইিতহাস : অিজতকুমার ঘাষ 

িবলািত যা া থেক েদিশ িথেয়টার : সুবীর রায়েচৗধুরী (স ািদত) 

ছ  : রবী নাথ ঠাকুর 

বাংলা ছে র মূলসূ  : অমূল ধন মুেখাপাধ ায় 

নূতন ছ -পির মা: েবাধচ  সন 

বাংলা ছ িচ ার মিবকাশ : েবাধচ  সন  

আধুিনক বাংলা ছ (পব ১, ২) : নীলরতন সন 

বাংলা ছ  িববতেনর ধারা : নীলরতন সন 

বাংলা ছ -সািহেত র ইিতহাস : রামবহাল তওয়ারী 

গাপাল-রাখাল সমাস উপিনেবশবাদ ও বাংলা িশ সািহত  : িশবাজী বে াপাধ ায় 

শতা ীর িশ -সািহত  : খেগ নাথ িম  

গেবষণা-প  অনুস ান ও রচনা : জগেমাহন মুেখাপাধ ায়  

 
 

 

 

 

 


