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কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য় 
িাাংল্া বিভাগ 

এম.বিল্ এিাং বিএইচ.বি িাঠক্রমমর প্রমিবিকা িরীক্ষা (KURET) র 
নতুন িাঠযসূবচ ২০১৯ 

   িূণণমান-১০০ 
বনমদ্ণবিকা: ৫০বি প্রমের বিকল্প উত্তমরর মমযয থেমক সবঠক উত্তর বনিণাচন। 

৫০ x ২= ১০০ 
 

Unit: I 

িাাংল্া ভাষার উদ্ভি ও ক্রমবিকাি  
১। প্রাচীন, মযয ও নিয ভারতীয় আর্ণভাষার ধ্ববনতাবিক ও রূিতাবিক বিবিষ্ট্য, িাাংল্া ভাষার উদ্ভমির 

ইবতহাস। 

২। প্রাচীন, মযয ও আযুবনক িাাংল্া ভাষার ধ্ববনতাবিক ও রূিতাবিক বিিতণন ও িাাংল্া ভাষার আঞ্চবল্ক 

উিভাষা 

৩। িাাংল্া ভাষার ধ্ববনতাবিক; স্বরধ্ববন ও িযঞ্জনধ্ববনর থেবণবিভাগ, অক্ষমরর গঠনপ্রকৃবত, ধ্ববনিবরিতণন 

৪। িাাংল্া ভাষার রূিতি; সবি, সমাস, প্রতযয়, বিভবি, বল্ঙ্গ, িচন এিাং িদ্িবরচয় 

৫। িাাংল্া িব্দভাণ্ডার ও িব্দােণ িবরিতণমনর যারা 

Unit-II 

প্রাগাযুবনক িাাংল্া সাবহতয 
১। চর্ণািদ্ 

২। শ্রীকৃষ্ণকীতণন (জন্মখণ্ড, তামু্বল্খণ্ড, িাংিীখণ্ড, রাযাবিরহ) 

৩। বিষ্ণি িদ্ািল্ী--- বিদ্যািবত, চণ্ডীদ্াস, জ্ঞানদ্াস, থগাবিন্দদ্াস,িল্রামদ্াস 

৪। মঙ্গল্কািয—বিজয়গুপ্ত- মনসামঙ্গল্ (নরখণ্ড), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রিতণী- চণ্ডীমঙ্গল্- (িবণকখণ্ড), রামমশ্বর 

ভট্টাচার্ণ- বিিায়ন (চাষিাল্া), ভারতচন্দ্র- অন্নদ্ামঙ্গল্ (১ম খণ্ড) 

৫। বচতনযজীিনী—িৃন্দািন্দাস – বচতনযভাগিত (আবদ্খণ্ড), কৃষ্ণদ্াস কবিরাজ (মযযল্ীল্া), কািীরামদ্াস- 

মহাভারত (আবদ্িিণ, বিরািিিণ, ভীষ্মিিণ) 

৬। আরাকান রাজসভার কািয—থদ্ৌল্তকাজী- থল্ারচন্দ্রাণী, আল্াওল্- িদ্মািতী 

৭। িাি িদ্ািল্ী- রামপ্রসাদ্ থসন, কমল্াকান্ত ভট্টাচার্ণ  

৮। ময়মনবসাংহ গীবতকা- মহুয়া িাল্া, দ্সুয থকনারামমর িাল্া  

Unit-III 



কািয কবিতা  

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত- (তি, িড়দ্াবন, স্নানর্াত্রা, িাাঁঠা, তপ মস মাছ, আনারস, বিঠা-িুবল্) 

২। মযুসূদ্ন দ্ত্ত- থমঘনাদ্িযকািয 

৩। বিহারীল্াল্- সামযর আসন 

৪। কাবমনী রায়—(প্রণয় িাযা, থসবক? চন্দ্রিীমড়র জাগরণ, সুখ, বদ্ন চমল্ র্ায়) 

৫। কাজী নজরুল্ ইসল্াম- (বিমরাহী, আজ সৃবষ্ট্ সুমখর উল্লামস, সিণহারা, আমার বকবিয়ৎ, িূজাবরণী, 

সিযসাচী) 

৬। জীিনানন্দ দ্াি—(থিায, হায় বচল্, বসিুসারস, বিকার, থগাযূবল্সিযায় নৃতয, রাবত্র) 

৭। বিষু্ণ থদ্—( থঘাড়সওয়ার, প্রাকৃত কবিতা, জল্ দ্াও, ২৫থি বিিাখ, দ্াবমনী, সৃ্মবত সত্তা ভবিষযত) 

৮। সুযীন্দ্রনাে দ্ত্ত—(থজসন্ , সাংিতণ, র্র্াবত) 

৯। অবময় চক্রিতণী—(ঘর, থচতন সযাকরা, িমড়ািািুর কামছ বনমিদ্ন, সাংগবত, বিবনময়) 

১০। সমর থসন—(থমঘদূ্ত, মহুয়ার থদ্ি, একিী থিকার থপ্রবমক, উিণিী, মুবি) 

১১। সুভাষ মুমখািাযযায়- (প্রস্তাি: ১৯৪০, বমবছমল্র মুখ, িুল্ িুিুক না িুিুক, থর্মত থর্মত, িােমরর িুল্, কাল্ 

মযুমাস) 

১২। িবি চমট্টািাযযায়- (অনন্ত কুয়ার জমল্ চাাঁদ্ িমড় আমছ, আনন্দভভরিী, অিনী িাবড় আমছা, চাবি, থহমমন্তর 

অরমণয আবম থিাস্টমযান, থর্মত িাবর বকন্তু থকন র্ামিা) 

১৩। কবিতা বসাংহ- (রামজশ্বরী নাগমবণমক বনমিবদ্ত, থপ্রম তুবম, আবন্তমগামন, গজণন সত্তর, হবরণা বিরী) 

Unit-IV  

নকিা ও উিনযাস  
১। কাল্ীপ্রসন্ন বসাংহ- হুমতাম িযাাঁচার নকিা 

২। িবঙ্কমচন্দ্র চমট্টািাযযায়- বিষিৃক্ষ 

৩। িরৎচন্দ্র চমট্টািাযযায়- শ্রীকান্ত (১ম িিণ) 

৪। বিভূবতভূষণ িমন্দযািাযযায়- িমের িাাঁচাল্ী  

৫। মাবনক িমন্দযািাযযায়- িুতুল্নামচর ইবতকো  

৬। তারািঙ্কর িমন্দযািাযযায়- রাযা 

৭। সতীনাে ভাদু্ড়ী- থ াাঁড়াইচবরতমানস 

৮। িরবদ্নু্দ িমন্দযািাযযায়- তুঙ্গভরার তীমর  

৯। অভৈত মল্লিমণণ- বততাস একবি নদ্ীর নাম 

১০। আিািূণণ থদ্িী- প্রেম প্রবতশ্রুবত 

১১। অবময়ভূষণ মজুমদ্ার- বনিণাস 

Unit-V 



থছািগল্প  
১। প্রভাতকুমার মুমখািাযযায়- কুড়ামনা থমময়, বিিামহর বিজ্ঞািন 

২। িনিুল্- শ্রীিবত সামন্ত, হৃদ্ময়শ্বর মুখুমে 

৩। থপ্রমমন্দ্র বমত্র- মিা(ঘনাদ্া), সাংসার সীমামন্ত  

৪। িরশুরাম- শ্রী শ্রী বসমেশ্বর বল্বমমিি, উল্িিুরাণ 

৫। নমরন্দ্রনাে বমত্র- থচার, রস 

৬। সুমিায থঘাষ- িবসল্, সুন্দরম 

৭। কমল্কুমার মজুমদ্ার- মবতল্াল্ িাদ্রী, বনম অন্নিূণণা 

৮। সমমরি িসু- স্বীকামরাবি , িহীমদ্র মা 

৯। থজযাবতবরন্দ্র নন্দী- সমুর, বগরবগবি  

১০। বিমল্ কর- জননী, ইাঁদু্র  

১১। মতী নন্দী—আত্মভুক, িিাগার 

১২। সমন্তাষকুমার থঘাষ- বৈজ, কানাকবড় 

১৩। ল্ীল্া মজুমদ্ার- িবদ্বিবসর িবমণিাক্স, থিিািদ্ল্ 

১৪। মহামশ্বতা থদ্িী- থরৌিদ্ী, জাতুখান 

১৫। সুনীল্ গমঙ্গািাযযায়- গরম ভাত অেিা বনছক ভূমতর গল্প, িাবখ 

১৬। বসয়দ্ মুস্তািা বসরাজ- িাদ্িা, থগাঘন  

Unit- VI 

নািক ও প্রহসন  
১। মযুসূদ্ন দ্ত্ত- এমকই বক িমল্ সভযতা 

২। মীর মিাররি থহামসন- জবমদ্ারদ্িণণ  

৩। বগবরিচন্দ্র থঘাষ- জনা 

৪। বৈমজন্দ্রল্াল্ রায়- সাহাজান 

৫। বিজন ভট্টাচার্ণ- নিান্ন 

৬। িুেমদ্ি িসু- প্রেম িােণ 

৭। িমু্ভ বমত্র- চাাঁদ্ িবণমকর িাল্া 

৮। উৎপল দত্ত- বিমনর তমল্ায়ার 

৯। িাদ্ল্ সরকার- িাবক ইবতহাস 

১০। থমাবহত চমট্টািাযযায়- বসাংহাসমনর ক্ষয়মরাগ 

Unit- VII 

প্রিি, রমযরচনা, আত্মজীিনী ও সামবয়কিত্র  



প্রিি  
১। রামমমাহন রায়- সহমরণ বিষয়ক প্রিতণক বনিতণমকর সম্বাদ্: প্রেম প্রস্তাি 

২। িবঙ্কমচন্দ্র চমট্টািাযযায়- মনুষযিল্, িড়িাজার, বিদ্যািবত ও জয়মদ্ি, িকুন্তল্া, বমরন্দা ও থদ্সবদ্মমানা, 

িঙ্গদ্িণমনর িত্রসূচনা 

৩। স্বামী বিমিকানন্দ- প্রাচয ও িাশ্চাতয 

৪। হরপ্রসাদ্ িাস্ত্রী- িঙ্গীয় রু্িক ও বতনকবি, নতুন কো গড়া, িাাংল্া ভাষা 

৫। রামমন্দ্রসুন্দর বত্রমিদ্ী- থসৌন্দর্ণ তি, সুখ না দু্ুঃখ? অবতপ্রাকৃত-১ম প্রস্তাি, বনয়মমর রাজত্ব  

৬। প্রমে থচৌযুরী- ভারতচন্দ্র, িইিড়া, মল্াি সমামল্াচনা, সাযুভাষা িনাম চল্বত ভাষা, সাবহমতযর অশ্লীল্তা- 

আল্ঙ্কাবরক মত 

৭। অিনীন্দ্রনাে ঠাকুর- বিমল্প অনবযকার, বিমল্প অবযকার, দৃ্বষ্ট্ ও সৃবষ্ট্, থসৌন্দমর্ণর সিান (িামগশ্বরী বিল্প 

প্রিিািল্ী) 

৮। অন্নদ্ািঙ্কর রায়- জীিনবিল্প রিীন্দ্রনাে, ভারত সাংসৃ্কবতর স্বরূি, িাবরিাবরক নারীসমসযা 

৯। িুেমদ্ি িসু- রিীন্দ্রনাে ও উত্তরসাযক, রামায়ণ, উত্তর বতবরি, জীিনানন্দ দ্ামির স্মরমণ, িুরানা িল্টন 

১০। আিু সয়ীদ্ আইয়ুি- অমঙ্গল্মিায ও আযুবনক কবিতা (আযুবনকতা ও রিীন্দ্রনাে), সুন্দর ও িাস্তি, 

ভূবমকা: আযুবনক িাাংল্া কবিতা (িমের থিষ থকাোয়) 

আত্মজীিনী  
১। রাসসুন্দরী দ্াসী- আমার জীিন 

সামবয়ক িত্র  
১। তিমিাবযনী ২। িঙ্গদ্িণন ৩। প্রিাসী ৪। সিুজ িত্র ৫। কমল্লাল্ 

Unit- VIII 

 রিীন্দ্রসাবহতয  
১। কািয- বচত্রা, িুনশ্চ, নিজাতক 

২। উিনযাস- ঘমর-িাইমর, চতুরঙ্গ 

৩। থছািগল্প- বনিীমে, দু্রািা, স্ত্রীর িত্র, বহমন্তী, ল্যািমরিরী  

৪। নািক- অচল্ায়তন, মুিযারা 

৫। প্রিি- থমঘদূ্ত (প্রাচীন সাবহতয), থছমল্ভুল্ামনা ছড়া ১ (থল্াকসাবহতয), িবঙ্কমচন্দ্র (আযুবনক সাবহতয), 

সাবহমতযর তাৎির্ণ (সাবহতয), তেয ও সতয, িাস্তি, সাবহমতযর নিত্ব, আযুবনক কািয (সাবহমতযর িমে), মনুষয, 

নরনারী (িঞ্চভূত), িল্লীপ্রকৃবত-১ 

৬। ভ্রমণসাবহতয- জািানর্াত্রী 

৭। আত্মজীিনী- জীিনসৃ্মবত 

Unit-IX 



ছন্দ- অল্াংকার  

ছন্দ: 
১। িাাংল্া ছমন্দর উদ্ভি ও ক্রমবিকাি 

২। িাাংল্া ছমন্দর রূিরীবত ও রূিভিবচত্রয 

৩। িাাংল্া ছমন্দর িবরভাষা- িবরচয় [দ্ল্, কল্া, মাত্রা, িিণ, িিণাঙ্গ, অবতিিণ, থছদ্, র্বত, িাংবি, স্তিক, বমল্, 

ল্য়, বিবভন্ন ছন্দরীবতর নামভিবচত্রয] 

 

অল্াংকার   
১। িব্দাল্াংকার: অনুপ্রাস, র্মক, থশ্লষ, িমক্রাবি, িুনরবিদ্াভাস 

২। অেণাল্াংকার:  উিমা, রূিক, উৎমপ্রক্ষা, সমন্দহ, অিহু্নবত, বনশ্চয়, ভ্রাবন্তমান, অবতিময়াবি, অপ্রস্তুত প্রিাংসা, 

িযবতমরক, সমামসাবি, বিমরাযাভাস, বিভািনা, বিষম, িযাজস্তুবত, স্বভামিাবি 

Unit-X 

ভারতীয় ও িাশ্চাতয কািযতি 
১। অল্াংকারিাদ্, রীবতিাদ্, রসিাদ্, ধ্ববনিাদ্, বচত্রকািয, ঔবচতয, িমক্রাবিিাদ্ 

২। উজ্জ্বল্নীল্মবণ: নায়কমভদ্ প্রকরণ, হবরবপ্রয়া প্রকরণ, নাবয়কামভদ্ প্রকরণ, িৃঙ্গারমভদ্ প্রকরণ 

৩। অযাবরস্টিল্ থিাময়বিকস  

 


