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কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য় 

িাাংল্া বিভাগ   

 

                        কল্যাণী, নবদ্য়া, ৭৪১২৩৫, পশ্চিমিঙ্গ  

স্নাতককাত্তর পাঠক্রম (িাাংল্া) বি বি বি এি ২০২১-২০২২ বিক্ষাির্ ষ থেকক 

কার্ ষকর হকি  

প্রস্তািনা : সাহিত্যের গত্ভে হিহিয থাত্ে সমাজ–ইহযিাস-ধম ে–রাজিীহয-পুরাণ–হিজ্ঞাি-পহরত্িশ–

সংসৃ্কহযর িািাি িান্দহিে হিে। হিষয় প্রোত্শর হিহরত্ে সংরূত্পরও পাথ েেে ঘত্ে যায়। িাংলা ভাষা 

সাহিত্যের ইহযিাস িাজার িছত্রর বিহশ সময় ধত্র িািা িা াঁে িিত্লর মধে হিত্য় অগ্রসর িত্য়ত্ছ, িত্য় 

চত্লত্ছ। েলোণী হিশ্বহিিোলত্য়র িাংলা হিভাত্গর পাঠক্রম হিম োত্ণ িাংলা ভাষা সাহিযে সংসৃ্কহযর বসই 

ঐহযিেত্ে প্রাধািে বিওয়া িত্য়ত্ছ। যাই পাঠক্রম হিম োত্ণ বিৌদ্ধিে ও মািহসে হিোত্শর হিেগুত্লার 

প্রহয আত্লােপায েরা িত্য়ত্ছ। বোর বোস ে, হিহসহিি বেহসহিে ইত্লহিভ, বজত্িহরে ইত্লহিভ 

বোস ে, হস্কল এিিান্সত্মন্ট বোস ে, এহিহলটে এিিান্সত্মন্ট বোস ে – এভাত্ি পাঠক্রমত্ে হিিেস্ত েরা 

িত্য়ত্ছ হিশ্বহিিোলয় মঞ্জরুী আত্য়াত্গর (ইউ দ্ধজ হস) হিত্িেহশো অিুসাত্র। যাত্য সমসমত্য়র ছাত্র-

ছাত্রী গত্িষে বসই পাঠক্রম আয়ত্ব েত্র েম েজীিত্ি প্রত্িশ েরত্য পাত্র, েত্ম ে িক্ষযা অজেি েরত্য 

পাত্র, বিৌদ্ধিে  মািহসে আধোদ্ধিে হিত্ের পহরপুষ্টযা লাভ েরত্য পাত্র।  

উকেিয : এই পাঠক্রম হিি োচি ও হিিোত্সর িািাহিধ উত্েশে আত্ছ। বোর বোস েগুত্লার মধে হিত্য় 

িাংলা ভাষা সাহিত্যের মূলসূত্রগুত্লার সত্ে ছাত্র-ছাত্রীত্ির পহরহচয েরাত্িা িত্ি। অযীয িযেমাি 

ভহিষেত্যর এেো পারম্পয ে বযমি এর মধে হিত্য় আয়ত্ব েরত্ি, বযমহি সাহিযে বয সমাজ – রাষ্ট্রিীহয 

– ধম ে – সংসৃ্কহযর হিিযেিত্ে ধারণ েত্রত্ছ যারও িহিশ পাত্ি ছাত্র-ছাত্রী। সাহিত্যের িািাি হিে আত্ছ, 

বোি এেটে হিত্শষ হিে হিি োচি েত্র বসই হিত্ের অিুপুঙ্খ পাঠ বিত্ি এিং যাত্য হিত্শষজ্ঞ িত্য় 

উঠত্ি। হি এস ই বয পাাঁচটে হিত্শষ পত্র অন্তভভ েক্ত িত্য়ত্ছ। হস হি হস এস পিহয অিুযায়ী যার হিজস্ব 

হিষয় িেহযয হিযীয় ষাম্মাহসত্ে হিত্জর পছন্দ ময অিে হিষয় হিি োচি েরত্য পাত্র। ছাত্র-ছাত্রী 

যাত্ির ভাত্লালাগা অিুযায়ী এেটে হিষয় পড়ত্য পাত্র। যাই দ্ধজ ই হস । হিহভন্ন েম েমুেী বক্ষত্ত্র যাত্য 

ছাত্র-ছাত্রী প্রত্িশ েরত্য পাত্র হস্কল এিিান্সত্মন্ট বোত্স ে বসরেম হিষয় যাহলোভভক্ত িত্য়ত্ছ। উচ্চযর 

হিিোচচোয় গত্িষণা গুরুত্বপূণ ে হিষয়। এ ই হস হস এিং বপ্রাত্জত্ির ময হিষয় হিি োচি েত্র গত্িষণার 

পিহযহিজ্ঞাি সম্পত্েে অিহিয েরা িত্ি। হসত্লিাস এভাত্ি হিিেস্ত েত্র ছাত্র-ছাত্রীত্ির েম েমুেী েরা 

ও আদ্ধিে হিে বথত্ে সমিৃ েরার পহরেল্পিা রত্য়ত্ছ। হিিো অজেি েত্র যাত্য আিশদ্ধক্তত্য ভরপরু 

িত্য় উঠত্য পাত্র, আধোদ্ধিে ও নিহযে মিত্ি সমৃি িত্য পাত্র, বসহিত্ে িৃটষ্টিাি েরা িত্য়ত্ছ।  

পরীক্ষা পদ্ধবত 
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অভেন্তরীণ মূলোয়ি প্রহয পত্ত্র ১০ অথ োৎ মূল পাঠক্রত্মর ২০ শযাংশ। মূল পরীক্ষার প্রহয পত্ত্র ৪০ 

িাম্বার অথ োৎ পাঠক্রত্মর ৮০ শযাংশ। অভেন্তরীণ মলূোয়ি হলহেয এিং বমৌহেে িুই পিহযত্যই িত্য 

পাত্র। 

প্রশ্নপকের পদ্ধবত 

প্রহয পত্ত্র ১০ িাম্বাত্রর ৪ (চার) টে প্রত্ের উত্তর েরত্য িত্ি। প্রহয প্রত্ের সত্ে এেটে অথিা থােত্ি। 

দ্ধজ ই হস িা হস হি হস এস এ অথিা সি প্রহযটে হিভাগ বথত্ে এেটে েত্র প্রত্ের উত্তর েরত্য িত্ি। 

প্রহযটে প্রত্ের মাি ৮ (আে)।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বি বি বি এি 

িাাংল্া বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য় 

২০২১ – ২০২২ বিক্ষাির্ ষ থেকক কার্ ষকরী 

র্ান্মাবনক অনুর্ায়ী পাঠক্রকমর বিনযাি পবরকল্পনা 

থিকমস্টার – ১ 



3 
 

পাঠক্রম পত্র পত্য়ন্ট বক্রহিে ঘন্টা/ সপ্তাি 

B-Core-101 িাংলা সাহিত্যের 

ইহযিাস : প্রাচীি 

ও মধে যুগ 

৫০ ৪ ৬ ঘন্টা  

B-Core-102 িাংলা সাহিত্যের 

ইহযিাস : 

আধুহিে যুগ 

৫০ ৪ ৬ ঘন্টা 

B-Core-103 িাংলা ভাষাযত্ত্ব ৫০ ৪ ৬ ঘন্টা 

B-Core-104 প্রাচীি ও 

মধেযুত্গর িাংলা 

োিে-েহিযা 

৫০ ৪ ৬ ঘন্টা 

A E C C  সাহিযে গ্রন্থ 

সমত্লাচিা, ভ্রমণ 

োহিহি/ ফিচার 

রচনা, 

সাক্ষাৎোর/ 

প ুঁফিপাঠ, 

বসহমিার 

বপ্রত্জত্ন্টশি  

৫০ ৪ ৬ ঘন্টা  

                                                      ২৫০                   ২০                  ৩০ ঘন্টা  

থিকমস্টার – ২  

পাঠক্রম পত্র পত্য়ন্ট বক্রহিে ঘন্টা/ সপ্তাি 

B-Core-205 উহিশ ও হিশ 

শযত্ের িাংলা 

োিে েহিযা 

৫০ ৪ ৬ ঘন্টা 

B-Core-206 রিীন্দ্রসাহিযে ৫০ ৪ ৬ ঘন্টা 

B-Core-207 আধুহিে িাংলা 

উপিোস 

৫০ ৪ ৬ ঘন্টা 

B-Core-208  উহিশ ও হিশ 

শযত্ের িাংলা 

িােে 

৫০ ৪ ৬ ঘন্টা 

C.B.C.S/ G E C  ৫০ ৪ ৬ ঘন্টা 

                                                      ২৫০                   ২০                 ৩০ ঘন্টা  

থিকমস্টার – ৩  

পাঠক্রম পত্র পত্য়ন্ট বক্রহিে ঘন্টা/ সপ্তাি 

B-Core-309 িাংলা প্রিন্ধ ৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

B-Core-310 িাংলা বছাত্োগল্প ৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

D S E– 301 হিত্শষপত্র ৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

D S E– 302  হিত্শষপত্র ৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

 D S E– 303  হিত্শষ পত্র ৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

S E C গত্িষণা পিহয 

হিজ্ঞাি 

৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

                                                      ৩০০                   ২৪                  ৩০ ঘন্টা 
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থিকমস্টার – ৪  

পাঠক্রম পত্র পত্য়ন্ট বক্রহিে ঘন্টা/ সপ্তাি 

B-Core-411 িন্দিযত্ত্ব ৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

B-Core-412  যভলিামূলে 

সাহিযে  

৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

D S E–404  হিত্শষপত্র ৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

D S E–405 হিত্শষপত্র ৫০ ৪ ৫ ঘন্টা 

Project  গত্িষণা সন্দভে 

রচিা 

১০০ ৮  ১০ ঘন্টা 

                                                      ৩০০                   ২৪                  ৩০ ঘন্টা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিস্তাবিত পাঠক্রম 

প্রথম বসত্মস্টার  

বি-থকার (B-Core) – ১০১ 

উদ্দেশ্য – িাংলা সাহিত্যের যুগহিভাজি সম্পত্েে েষ্ট ধারিা পাত্ি। ঐহযিাহসে, সামাদ্ধজে, 

রাজনিহযে, সাংসৃ্কহযে, িৃযাদ্ধত্ত্বে পহরিযেত্ির হিহরত্ে সাহিত্যের িা াঁেিিত্লর হচহ্ন গুত্লা হচহহ্নয 

েরত্য প্রয়াসী িত্ি। প্রাচীি মধেযুত্গর আথ ে-সামাদ্ধজে-ধমীয় সাংসৃ্কহযে পহরসত্রর পাঠ বিত্ি ছাত্র-

ছাত্রী। ঐহযত্িের প্রহয হিষ্ঠা জাগত্ি এিং িযেমাি ও ভহিষেত্যর সত্ে বমলিন্ধত্ির িাযািরণ নযহর 

িত্ি।  

িাাংল্া িাবহকতযর ইবতহাি : প্রাচীন ও মধ্যর্ুগ  

ে) প্রাচীিযুগ ( পালযুগ ও সমোল)  



5 
 

যুগ হিভাত্গর প্রাসহেেযা 

িাংলা ও িাঙাহলর েথা 

প্রাচীিযুগ : চয োপি ও সমোল  

ে) মধেযুগ : সচূিা ও প্রসারযা, শ্রীেৃষ্ণেীযেি োিে, মেলোিে  

গ) অিুিাি সাহিযে , জীিিী সাহিযে, নিষ্ণি সাহিযে  

ঘ) িাথসাহিযে, গীফিকা, বলােসাহিযে, বরামাহন্টে প্রণয়োিেধারা  

বি-থকার (B-Core)– ১০২  

উদ্দেশ্য – পাশ্চাত্যের সংেত্শ ে িাংলা সমাজ-সংসৃ্কহয-সাহিত্যের পে পহরিযেি ঘত্ে। সাহিত্যের িযভি 

সংরূপ হিহম েয িয় আধুহিে যুত্গই। সমাজ সংস্কার ঘত্ে এই সময় পত্ি েই সি োত্পক্ষা বিহশ। ছাত্র-ছাত্রী 

প্রাচে-পাশ্চাত্যের সংলগ্নযা জায িযভি সংসৃ্কহযর সত্ে পহরহচয িত্ি, িযভি সংসৃ্কহয িাহিয সাহিত্যের 

সত্ে পহরচয় লাভ েরত্ি। হিষয় ও আহেত্ের নিহচত্ত্রে সমাজ পহরিযেিত্ে জািত্য সক্ষম িত্ি।  

িাাংল্া িাবহকতযর ইবতহাি : আধ্ুবনক র্গু  

ে) প্রাে আধুহিে যতু্গর সাহিযে, পযভ েগীজ হমশিারীত্ির িাংলা গিে, বিােে উইহলয়াম েত্লজ (১৮০০-

১৮৬০) ও িাংলা গিে  

ে) িাংলা প্রিন্ধ সাহিত্যের ধারা, িাংলা োিে সাহিত্যের ধারা  

গ) িাংলা উপিোস সাহিত্যের ধারা, িাংলা বছাত্োগত্ল্পর ধারা 

ঘ) িাংলা িােেসাহিত্যের ধারা এিং িােেমত্ের আত্লাচিা, সামহয়ে পত্র ও অিোিে 

বি-থকার (B-Core) – ১০৩ 

উদ্দেশ্য – ভাষাযত্ত্ত্বর প্রাথহমে সূত্রগুত্লা সম্পত্েে ধারণা লাভ েরত্ি। ভাষাযত্ত্ত্বর বশ্রহণহিভাগ, ধারা 

সম্পহেেয পাঠ বথত্ে ভাষার ইহযিাস, হিিযেি, নিহচত্রে সম্পহেেয জ্ঞািাদ্ধজেয িত্ি। িাংলা ভাষায় 

অিোিে ভাষার প্রভাি বথত্ে বিশ-হিত্িত্শর ভাষা সম্পহেেয আত্লাচিায় এে এেজি িেদ্ধক্ত হেভাত্ি 

এেটে প্রহযষ্ঠাি িত্য় উত্ঠত্ছ যার ও ইহযিাস জািত্ি।  

িাাংল্া ভার্াতত্ত্ব : 

ে) ভাষার সংজ্ঞা-স্বরূপ-নিহশষ্টে, িাংলা ভাষার জন্ম ও ইহযিাস, িাংলা ভাষার যুগহিভাজি ও নিহশষ্টে 

(প্রাচীি িাংলা, মধে িাংলা, আধুহিে িাংলা, অযোধুহিে িাংলা), িাংলা ভাষা ও মাগধী প্রােৃয, বাাংলা 

ভাষা ও সংসৃ্কয ভাষা, িাঙাহল জাহয ও িাংলা ভাষা   

ে) িাংলা ভাষায় অিায ে প্রভাি ও হিত্িহশ প্রভাি, ভাষাহিজ্ঞাত্ির ধারা (িণ েিামূলে ভাষাহিজ্ঞাি, 

ঐহযিাহসে ভাষাহিজ্ঞাি, যভলিামূলে ভাষাহিজ্ঞাি) সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, হিত্িেশমূলে িোেরণ-

িাঙমীমাংসা-ভাষাহিজ্ঞাি, চমহস্কর িোেরণ সম্পত্েে সাধারণ ধারণা   
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গ) িাগযন্ত্র, ভাষািত্ত্ব (ধ্বহিযত্ত্ব, রূপযত্ত্ব, িােেযত্ত্ব, শব্দাথ েযত্ত্ব) সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, িাংলা রূপযত্ত্ব 

--- িামশব্দ, উপসগ ে, অিুসগ ে, হিভদ্ধক্ত, অিেয়, প্রযেয় 

ঘ) রিীন্দ্রিাত্থর ভাষাচচো, ভাষাহিজ্ঞাি চচোয় সুিীহযেুমার চত্টাপাধোয়, সুেুমার বসি-এর িাংলা 

ভাষাচচো, বিযার-টেহভ-সংিািপত্ত্রর ভাষা, িাংলা হিজ্ঞাপত্ির ভাষা, বই ও পত্র-পদ্ধত্রোর ভাষা, আই হপ 

এ (হিয়মািলী ও রূপান্তর)  

বি-থকার (B-Core) – ১০৪  

উদ্দেশ্য – প্রাচীি ও মধেযতু্গর যুগনিহশষ্টে ধারণ েত্র আত্ছ প্রাচীি ও মধেযুত্গর রহচয সাহিযে। এই 

পত্ি ে বয গ্রন্থগুত্লা হিি োচি েরা িত্য়ত্ছ যাত্য পরুাত্ণর অিুষে, যৎোলীি সমাজ, ধমীয় পহরত্িশ, 

হিশ্বাস, মূলেত্িাত্ধর প্রসে ঠা াঁই বপত্য়ত্ছ। এোত্লর ছাত্র-ছাত্রী বসোত্লর বসোত্লর সাহিযে সংসৃ্কহযর 

রসাস্বািি েরত্ি। এই পত্ি ে হিি োহচয মুহিয গ্রন্থ মাধেত্ম ছাত্র-ছাত্রী মধেযতু্গর সত্ে পহরচয় লাভ 

েরত্ি। মধেযুত্গর োত্িের গঠি হিিোস বেমি িয় যা প্রযেক্ষ েরত্ি।  

প্রাচীন ও মধ্যর্ুকগর িাাংল্া কািয-কবিতা : 

ে) চয োপি (যে য াদ্দ া ৮ টি হিি োহচয পি) 

১) কাআ িরুবর পঞ্চ ফব ডাল 

২) িুহল িুহি হপো ধরণ ি জাই  

৩) ভিণই গিণ গম্ভীর বিত্গাঁ িািী 

৪) োত্িত্র বঘহণ বমহল অচ্ছভ িভ  েীস 

৫) বসাত্ি ভহরলী েরুণা িািী 

৬) িগর িাহিহর বর বিাহম্ব বযাত্িাহর েুহড়আ 

৭) সুজ লাউ সহস লাত্গহল যান্তী 

৮) অপত্ণ রহচ রহচ ভিহিি োণা  

৯) উাঁচা উাঁচা পািয যহিাঁ  িসই সিরী িালী 

১০) ভি ি বিাই অভাি ি জাই  

১১) োলয বমার ঘর িাহি পড়ত্িশী  

১২) বজা মণ বগাঅর আলা জালা  

১৩) হচঅ সিত্জ শূণ সংপনু্না  

১৪) িাজ ণাি পাড়ী পাঁউআ ো াঁত্ল িাহিউ  

ে) শ্রীেৃষ্ণেীযেি ( বিৌো েণ্ড/ িংশী েণ্ড/রাধাহিরি – বয-বোত্িা এেটে)  
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গ) নিষ্ণি পিািলী (বয-বোত্িা ৪ জি েহির ২ টে েত্র পি পাঠিািোত্ল িলা 

িত্ি) 

ফবদ্যাপফি: ১) হািক দ্রপণ 

২) অব মি রাপ র মাধব গগল 

৩) এ সফি হামাফর 

৪) অঙ্ক র িপন িার্প 

চণ্ডীদ্াস : ১) এমন ফপরীফি 

২) যি ফনবাফরর্ি চাই 

৩) বুঁধ ূফক আর বফলব 

৪) বুঁধ ূিুফম গয আমার প্রাণ 

গগাফবন্দদ্াস : ১) রূর্প ভফরল ফদ্ঠঠ 

২) কন্টক গাড়ী 

৩) মন্দন্দর বাফহর 

৪) মাধব ফক কহব 

জ্ঞানদ্াস : ১) আর্লা ম ন্দি জার্না না 

২) রূপ লাফগ আুঁফি ঝ র্ড় 

৩) বুঁধ ূগিামার গরর্ব গরফবনী 

৪) স র্ির লাফগয়া এ ঘর বা ুঁফধন  

রায়র্েির : ১) গগর্ন অবঘন 

২) শুন শুন সজফন ! ফক কহব 

৩) গহর্দ্ গহ ফনলজ কানাই 

৪) মরমর বফরর্ি সঘর্ন জল-ধারা 

ঘ) পদ্মাপুরাণ – হিজয় গুপ্ত/ অভয়ামেল – মুেুন্দরাম চক্রিযী/ধম েমেল – 

রূপরাম চক্রিযী/ হশিায়ি – রাত্মশ্বর ভটাচায ে (বযত্োত্িা এেটে)  

এ ই বি বি/ A E C C  

ে) সাফহিয গ্রন্থ সমাত্লাচিা 
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ে) ভ্রমণোহিহি/ হিচার রচিা  

গ) সাক্ষাৎোর ( বয বোত্িা শাোর প্রেোয িেদ্ধক্তত্ব)/ পুাঁহথপাঠ 

ঘ) বসহমিার বপ্রত্জত্ন্টশি   

 

 

 

 

হিযীয় বসত্মস্টার 

বি-থকার (B-Core) – ২০৫ 

উদ্দেশ্য - উহিশ ও হিশ শযত্ের িাংলা োিে-েহিযার এই পাঠক্রম হিি োচত্ির িিভ হিধ উত্েশে আত্ছ। 

িাংলা েহিযার ঐহযিে ও পরম্পরার বয প্রিািমািযা যার সত্ে জীিত্ির হমথদ্ধিয়া চলত্ছ 

হিরিদ্ধচ্ছন্নভাত্ি। চলমাি জীিত্ির চক্রমত্ির সত্ে ঐহযত্িের পুণঃহিম োি িত্য় চত্লত্ছ। জীিত্ির 

িিভ হিধ সংত্িত্ির সত্ে সাহিত্যের সংত্যাগত্ে পহরসিু্ে েরা এিং হিত্েষণ ও পয েত্িক্ষত্ণর মধে হিত্য় 

জীিত্ির সত্ে সাহিত্যের হিহিড় সম্পেেত্ে প্রোহশয েরা এই পাঠক্রত্মর উত্েশে।   

উবনি ও বিি িতককর িাাংল্া কািয কবিতা :  

ে) বমঘিািিধ োিে : মধসুূিি িত্ত (১-ম, ২-য়, ৩-য়, ৪-ি ে, ৫-ম, ৬-ষ্ট, ৭-ম, ৮-ম, ৯-ম হিি োহচয বয-

বোত্িা িুটে সগ ে পড়াত্িা িত্ি)  

ে) সাত্ধর আসি : হিিারীলাল চক্রিযী/ িতৃ্রসংিার োিে : বিমচন্দ্র িত্ন্দোপাধোয় 

গ) জীিিািন্দ িাশ এর হিি োহচয েহিযা (বনলিা গসন, ফেকার, গগাধূফল সফির নৃিয, রান্দত্র, ফিফমর 

হনর্নর গান, ১৯৪৬-১৯৪৭, নগ্ন ফনজেন হাি, ফদ্নরাি) 

ঘ) উত্েহেয েহিত্ির বশ্রষ্ঠ েহিযা (পাঠদ্ানকার্ল জানার্না হর্ব)  

১) সুধীন্দ্রিাথ িত্ত – সংিযে, যযাহয, উেপাহে 

২) িুিত্িি িসু – মাছধরা, িন্দীর িন্দিা, মৃযভ ের পত্র জত্ন্মর আত্গ 

৩) সমর বসি – মিভ য়ার বিশ, এেটে বিোর বপ্রহমে, উি েশী 

৪) সুভাষ মুত্োপাধোয় – যয িতূ্রই যাই, পাথত্রর িুল, হমহছত্লর মুে 

৫) শদ্ধক্ত চত্টাপাধোয় – অিন্ত েুয়ার জত্ল চা াঁি পত্ড় আত্ছ, চাহি, বস িড় সুত্ের সময় িয় বস িড় 

আিত্ন্দর সময় িয় 

৬) শঙ্খ বঘাষ – িািত্রর প্রাথ েিা, বিযাত্লর লাটঠ , আিঘায 
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৭) েহিযা হসংি – িহরণা নিরী, অপমাত্ির জিে হিত্র আহস, বপ্রত্ম যভ হম 

৮) অত্লােরঞ্জি িাশগুপ্ত – িনু্ধরা হিিূপ েত্র , রক্তাক্ত ঝাত্রাো, যায়ত্রহসয়াস 

বি-থকার (B-Core) – ২০৬ 

উদ্দেশ্য - রিীন্দ্রসাহিযে—রিীন্দ্রিাথ ঠােুর (১৮৬১-১৯৪১) বোি এেজি িেদ্ধক্তর িাম িয়, এেটে 

প্রহযষ্ঠাত্ির িাম। রিীন্দ্রিাত্থর জীিি, িশ েি, সাহিযেভািিার সাত্থ পহরহচয িা িত্য় িাংলা সাহিত্যের 

অধোয়িই শুধু অসম্ভি িয়,  বয িাংলা ভাষা িহল িত্ল আমরা ‘িাঙালী’ – বসই ‘িাঙালী’ িত্য় ওঠাই 

অসম্ভি। েহিযা, গাি, বছােগল্প, উপিোস, িােে, প্রিন্ধ ইযোহি সাহিত্যের সি শাোত্যই যাাঁর অিাধ 

হিচরণ হিত্শ্বর হিস্ময়। রিীন্দ্রিাত্থর অত্িেগুহল রচিা আমাত্ির িযেমাি পাঠেসূচীর অন্তভভ েক্ত েত্র 

পাঠেসচূীত্ে সমিৃ েরা িত্য়ত্ছ। িাংলা সাহিত্যের ধারার ক্রমহিোত্শর জ্ঞাি চচোর বক্ষত্ত্র রিীন্দ্র 

সাহিত্যের হিহভন্ন শাো গুহলর সম্পত্েে প্রযেক্ষ ধারণা এোন্ত প্রত্য়াজি। 

রিীন্দ্রিাবহতয : 

ে) সূয োিযে -  অিলোর প্রহয, উি েশী, িুঃসময়, েৃপণ, সুন্দর যভ হম এত্সহছত্ল আজ প্রাত্য, সাধারণ বমত্য়, 

আহিো, আহম, ঐেযাি, বযামার সৃটষ্টর পথ গরর্িছ আকীণ ে কফর (হিি োহচয ১০ টে েহিযা)  

ে) রক্তেরিী/ মুক্তধারা 

গ) গল্পগুচ্ছ – গপাস্টমাস্টার, ফনেীর্ি, দ্ রাো, ফবচারক, ক্ষ ফধি পাষাণ, গবাষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, হহমন্তী, 

লযাবর্রটরী, রফববার 

ঘ) বগারা/ চযভরে  

বি-থকার (B-Core) – ২০৭ 

উদ্দেশ্য - রিীত্ন্দ্রাত্তর িাংলা উপিোত্সর হিস্তাহরয ধারণা, িাংলার গ্রামজীিি, জিজাহয, প্রেৃহয ও 

মািুত্ষর সমহিয জীিিত্িাত্ধর পহরিেহপ্ত জ্ঞাি সোর েরাই এই উপিোসগুহল পাত্ঠর উত্েশে। 

উপিোসগুহলর গঠি প্রেরণ হিহভন্ন পয োত্য়র প্রহযহিহধস্থািীয় রচিাগুহলর সত্ে হিহিড় পাঠ এোরত্ণই 

হিত্শষ গুরুত্বপূণ ে। যারাশঙ্কর িত্ন্দোপাধোয়, হিভূহযভূষণ িত্ন্দোপাধোয়, মাহিে িত্ন্দোপাধোয়, 

আশাপূণ ো বিিী, সযীিাথ ভািুড়ী, শরহিন্দ ু িত্ন্দোপাধোয়, অনিয মেিম েণ প্রমুত্ের উপিোত্স 

সমোলীি আথ ে-সামাদ্ধজে বপ্রক্ষাপত্ে িেদ্ধক্ত ও সমাত্জর হিহিড় পহরচয় প্রোহশয িত্য়ত্ছ। উপিোত্সর 

এই পি েটে িাংলা সাহিযে পাত্ঠর বক্ষত্ত্র অপহরিায ে িত্ল মত্ি েরা যায়।   

উপনযাি : 

ে) হিষিৃক্ষ –িদ্ধঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধোয়/ গণত্িিযা - যারাশঙ্কর িত্ন্দোপাধোয়   

ে) আরণেে – হিভূহযভূষণ িত্ন্দোপাধোয়/ যভেভিার যীত্র – শরহিন্দ ুিত্ন্দোপাধোয়   

গ) পুযভলিাত্চর ইহযেথা – মাহিে িত্ন্দোপাধোয়/ হযযাস এেটে িিীর িাম – অনিয মেিম েণ 

ঘ) প্রথম প্রহযশ্রুহয – আশাপূণ ো বিিী / ব া াঁড়াই চহরয মািস – সযীিাথ ভািুড়ী  
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বি-থকার (B-Core) – ২০৮ 

উদ্দেশ্য – নাটক িিভ স্তরীয় জীিি অত্িষণ ও হিত্েষণ সাহিত্যের এেটে গুরুত্বপূণ ে হিে। িােে 

সাহিত্যের বক্ষত্ত্র পুরাণ, সমাজ, রাজিীহয ও ইহযিাত্সর আশ্রত্য় জীিিত্ে প্রোশ েরিার রীহযও 

িিভ হিত্ির। িােত্ের এই পত্ত্র পুরাণ, ইহযিাত্সর আশ্রয় হিত্য় আধুহিে সমত্য়র জীিি-জটেলযা ও 

যন্ত্রণাত্ে িিভ ত্েৌহণেভাত্ি হিত্েষণ েরা এই পত্ত্রর এেটে মুেে উত্েশে।   

উবনি ও বিি িতককর িাাংল্া নাটক :  

ে) হিল্বমেল/ জিা – হগহরশচন্দ্র বঘাষ, িরিারায়ণ – ক্ষীত্রািপ্রসাি হিিোহিত্িাি (গয গকার্না একঠট 

নাটক) 

ে) িূরজািাি/ সাজািাি/ চন্দ্রগুপ্ত – হিত্জন্দ্রলাল রায় (গয গকার্না একঠট নাটক) 

গ) িিান্ন – হিজি ভটাচায ে, শ্রীমধসুূিি/ হিিোসাগর – িিিুল, িাহে ইহযিাস – িািল সরোর (গয 

গকার্না একঠট নাটক) 

ঘ) হসংিাসত্ির ক্ষয়ত্রাগ – বমাহিয চত্টাপাধোয়, টেত্ির যত্লায়ার – উৎপল িত্ত, চা াঁি িহণত্ের পালা – 

শম্ভভ  হমত্র (গয গকার্না একঠট নাটক)  

শ্চি ই বি/ বি বি বি এি 

উদ্দেশ্য – ইউ দ্ধজ হস-র িযভি পিহয অিুযায়ী হস হি হস এস প্রথা চালু িত্য়ত্ছ। এই পিহযত্য হিজ 

হিষয় িেহযয ছাত্র-ছাত্রী অিে বযত্োত্িা এেটে হিষয় হিি োচি েরত্য পাত্র। বযত্িযভ  বযত্োত্িা হিভাগ, 

শাো বথত্েই িাংলা ভাষা সাহিযে হিি োচি েরত্য পাত্র, যাই পাঠক্রত্ম হিজ্ঞাি, ইহযিাস, পরুাণ, 

রাষ্ট্রিীহয, িশ েি, অথ েিীহয, সম্প্রীহয, সংসৃ্কহযর িািা হিষয়ত্ে অন্তভভ েক্ত েরা িত্য়ত্ছ। হশল্পেলা, সেীয, 

চলদ্ধচ্চত্ত্রর মত্যা হিষয় ছাত্র-ছাত্রীত্ির মত্িাগ্রািী েত্র পাঠক্রত্ম স্থাি বিওয়া িত্য়ত্ছ।  

িাাংলা ভাষা ও সাবিতয পবিচয়:                                            ৮ x ৫ = ৪০  

ে) িাংলা েহিযা (হিি োহচয ৪ টে)  

রিীন্দ্র েহিযা – বসািারযরী (বসািারযরী), জীিি বিিযা (হচত্রা), অহভসার (েথা), ভারযযীথ ে 

(গীযাঞ্জহল) আধুহিে েহিযা – (মািুষ, িিলযা বসি, অিিী িাহড় আত্ছা, বেউ েথা রাত্েহি) 

ে) উপিোস   

বশত্ষর েহিযা– রিীন্দ্রিাথ ঠােুর/ েহি– যারাশঙ্কর  িত্ন্দোপাধোয়  

বছাত্োগল্প   

িরযাত্রী, েোিভাসার, সংসার সীমাত্ন্ত, বোপ, হিষাি, গপর্ল গলর্গ যা, আহম আমার স্বামী ও এেটে 

িুহলয়া, এেটে যভলসী গাত্ছর োহিিী, স্বত্ের হভযর মযৃভ ে  

গ) প্রকয়াকগর িাাংল্া ভার্া 
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১) ভাষার সংজ্ঞা, স্বরূপ, নিহশষ্টে 

২) িাংলা ভাষা ও িাঙাহল 

৩) অযোধুহিে িাংলা ভাষা 

৪) হিজ্ঞাপত্ির ভাষা 

৫) সম্প্রচাত্রর ভাষা 

৬) পরচচো-পরহিন্দার ভাষা 

ঘ) িােে ও িােেমে  

ক) পাঠদ্ানকার্ল ফনব োফচি গয-গকানও ১ ঠট নাটক ও নাটযমঞ্চ পড়ার্না হর্ব 

১) রবীন্দ্রনাি ঠাক র–ম ক্তধারা 

২) ফির্জন্দ্রলাল রায়–গমবারপিন 

৩) মর্নাজ ফমত্র–গল্প গহফকম সার্হব 

ি) নাটযমঞ্চ ও গণনাটয আর্ন্দালন 

ঙ) িাাংল্া িাবহতয ও চল্শ্চিে 

১) চলদ্ধচ্চত্ত্রর স্বরূপ 

২) িাংলা সাহিযে, হচত্রিােে 

৩) চলদ্ধচ্চত্ত্র জীিি ও সমাজ 

৪) চলদ্ধচ্চত্ত্রর িান্দহিেযা  

 

 

 

 

 

 

 

 

তৃতীয় থিকমস্টার  

বি-থকার (B-Core) – ৩০৯ 

উদ্দেশ্য - িাংলা সাহিত্যের এেটে হিহশষ্ট ধারা প্রিন্ধ সাহিযে। িাংলার সমাজ-সাহিযে-সংসৃ্কহযর িািা 

হিষয় এোত্ি আত্লাহচয। িাংলা ভাষার হিিযেত্ির ইহযিাসও এর অন্তভভ েক্ত। প্রাচে ও পাশ্চাত্যের 
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যভলিামূলে চচো, িাংলার ধমীয় আত্ন্দালি, সংসৃ্কহযর রূপ ও রূপান্তর হিসযৃ্যভাত্ি এই সমস্ত প্রিত্ন্ধর 

হিষয় হিত্সত্ি হিত্িহচয িত্য়ত্ছ। হিহভন্ন সমত্য়র স্বিামধিে প্রািহন্ধত্েরা িাংলা প্রিন্ধ সাহিযেত্ে সমৃি 

েত্রত্ছি।  

িাাংল্া প্রিন্ধ :  

ক) স্নাতককাত্তর িাাংল্া কবিতা ও প্রিন্ধ িাংকল্ন (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য় 

প্রকাবিত) গ্রন্থ থেকক এই প্রিন্ধগুবল্ পাঠয   

১) রামর্মাহন রায় – সহমরণ ফবষয়ক প্রবর্ত্েক ও ফনবর্ত্ের্কর সম্বাদ্ 

২) বন্দিমচন্দ্র চর্টাপাধযায় – বঙ্গদ্ে ের্নর পত্রসূচনা 

৩) রবীন্দ্রনাি ঠাক র – আধ ফনক কাবয 

৪) রার্মন্দ্রস ন্দর ন্দত্রর্বদ্ী – ফনয়র্মর রাজত্ব 

খ) স্নাতককাত্তর িাাংল্া কবিতা ও প্রিন্ধ িাংকল্ন (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য় 

প্রকাবিত) গ্রন্থ থেকক এই প্রিন্ধগুবল্ পাঠয   

১) প্রমি গচৌধ রী – সাধ  ভাষা বনাম চফলি ভাষা 

২)  অন্নদ্ােির রায় – জীবনফেল্পী রবীন্দ্রনাি 

৩) ব দ্ধর্দ্ব বস  – রবীন্দ্রনাি ও উর্ত্রসাধক 

৪) আব  সয়ীদ্ আইয় ব – ভূফমকা : আধ ফনক বাাংলা কফবিা 

গ) প্রাচয ও পাশ্চার্ত্য – স্বামী ফবর্বকানন্দ  

ঘ) সংসৃ্কহযর রূপান্তর (হিি োহচয ভাগ) – বগাপাল িালিার  

 

 

বি-থকার (B-Core) – ৩১০ 

উদ্দেশ্য - িাংলা বছােগল্প – রিীন্দ্রিাত্থর পত্র িাংলা বছােগত্ল্প প্রহযভািাি হশল্পীরা হেভাত্ি িাংলা 

বছােগত্ল্পর জয়যাত্রাত্ে এহগত্য় হিত্য় হগত্য়ত্ছি যার এেটে সুেষ্ট পহরচয় ছাত্রত্ির বিওয়ার জিে এই 

হসত্লিাত্স প্রভাযেুমার মুত্োপাধোয়, িিিুল, বপ্রত্মন্দ্র হমত্র, পরশুরাম, িত্রন্দ্রিাথ হমত্র, সুত্িাধ বঘাষ, 

েমলেুমার মজমুিার, বজোহযহরন্দ্র িন্দী প্রমুত্ের বছােগল্প পাঠে যাহলোর অন্তগ েয েরা িত্য়ত্ছ। 

স্বাধীিযা ও বিশ হিভাত্গর পর িাংলা বছােগত্ল্পর হিষয় ও প্রেরত্ণ িািা পহরিযেি লহক্ষয িয়। এই 

সমত্য় বছােগল্পগুহলর রচহয়যা িত্লি সমত্রশ িসু, হিমল ের, মহয িন্দী, সত্ন্তাষেুমার বঘাষ, লীলা 

মজমুিার, সযেদ্ধজৎ রায় এাঁত্ির রচিায় আধুহিে িাংলা বছােগত্ল্পর সম্পূণ ে পহরচয় পাঠিাত্ির মাধেত্ম 
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সম্পন্ন িত্ি িত্ল মত্ি েরা যায়। িাংলা সাহিত্যের সম্পণূ ে পহরচয় জািত্য বগত্ল িাংলা বছােগত্ল্পর এই 

হিস্যৃয অধোত্য়র পাঠ আিশেে।  

স্নাতককাত্তর িাাংল্া থ াটগল্প িাংকল্ন (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য় প্রকাবিত) 

গ্রন্থ থেকক এই থ াটগল্পগুবল্ পাঠয   

ক) প্রভাযেুমার , িিিুল, বপ্রত্মন্দ্র হমত্র, পরশুরাম (প্রহয বলেত্ের ১ টে েত্র হিি োহচয গল্প) 

১) প্রভািক মার ম র্িাপাধযায় – ক ড়ার্না গমর্য়, ফববার্হর ফবজ্ঞাপন, রসময়ীর রফসকিা 

২) বনি ল – শ্রীপফি সামন্ত, হৃদ্র্য়শ্বর ম ি র্ে, ফনমগাছ 

৩) গপ্রর্মন্দ্র ফমত্র – সাংসার সীমার্ন্ত, হয়র্িা, মহানগর 

৪) পরশুরাম – শ্রী শ্রী ফসর্দ্ধশ্বরী ফলফমর্টড, উলটপ রাণ, গা মান ষ জাফির কিা 

খ) িত্রন্দ্রিাথ হমত্র, সুত্িাধ বঘাষ, েমলেুমার মজমুিার, বজোহযহরন্দ্র িন্দী (প্রহয বলেত্ের ১ 

টে েত্র হিি োহচয গল্প)  

১) নর্রন্দ্রনাি ফমত্র – গচার, রস, গসিার 

২) স র্বাধ গঘাষ – িফসল, স ন্দরম, পরশুরার্মর ক ঠার 

৩) কমলক মার মজ মদ্ার – মফিলাল পাদ্ফর, ফনম অন্নপূণ ো 

৪) গজযাফিফরন্দ্র নন্দী – সম দ্র, ফগরফগঠট, বর্নর রাজা  

গ) সমত্রশ িসু, হিমল ের, সত্ন্তাষেুমার বঘাষ, মহয িন্দী (প্রহয বলেত্ের ১ টে েত্র হিি োহচয 

গল্প)   

১) সমর্রে বস  – স্বীকার্রান্দক্ত, েহীর্দ্র মা, গপর্ল গলর্গ যা  

২) ফবমল কর – জননী, ইুঁদ্ র, ফনষাদ্ 

৩) মফি নন্দী – আত্মভূক, েবাগার, একঠট ফপকফনর্কর অপমৃিুয 

৪) সর্ন্তাষক মার গঘাষ – ফিজ, কানাকফড়, গভর্বফছলাম 

ঘ) নসয়ি মুস্তািা হসরাজ, সযেদ্ধজৎ রায়, মিাত্শ্বযা বিিী, সুিীল গত্োপাধোয় (প্রহয বলেত্ের 

১ টে েত্র হিি োহচয গল্প)  

১) নসয়ি মুস্তািা হসরাজ - িািশা, গগাঘ্ন, গাছটা বর্লফছল    

২) সিযন্দজৎ রায় – ফপক র ডায়ফর, স জন হরর্বালা, িগম  

৩) মহার্শ্বিা গদ্বী –গদ্রৌপদ্ী, রাবণ, জািুধান 
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৪) স নীল গর্ঙ্গাপাধযায় – গরম ভাি অিবা ফনছক ভূর্ির গল্প, সা ুঁর্কা, ওরা এই পৃফিবীর গকউ না 

 

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : ভার্াতত্ত্ব)  – ৩০১ 

ঐবতহাবিক ভার্াবিজ্ঞান ও িাাংল্া ভার্ার ইবতহাি : 

ে) পৃহথিীর ভাষািংশসমূি, ইর্ন্দা-ইউর্রাপীয় ভাষাবাংে (গশ্রফণফবভাগ, ধ্বফন পফরবিের্নর সূত্র, গুরুত্ব), 

ভারযীয় আয েভাষার ইহযিাস ও যুগহিভাজি-হিিশ েি-নিহশষ্টে, সাম্প্রফিক িাংলা ভাষা (নিহশষ্টে ও 

রূপান্তর) 

 ে) িাঙাহল জাহয ও িাংলা ভাষা, প্রাচে বগাষ্ঠীর ভাষা হিসাত্ি িাংলা ভাষা, অসহময়া ওহড়য়ার সিিরা 

হিত্সত্ি িাংলা ভাষা, েলোযা, িিীয়া ও মুহশ েিািাত্ির ভাষা 

গ) ঐহযিাহসে ভাষাহিজ্ঞাি (ঐহযিাহসে ও প্রানগহযিাহসে পি ে), িণ েিামূলে ভাষাহিজ্ঞাি, যভলিামূলে 

ভাষাহিজ্ঞাি,  অভেন্তরীণ পিুগ েঠি ও িািে পুিগ েঠি 

ঘ) ভাষা-উপভাষা সম্পেে, উপভাষার লক্ষণ, উপভাষা সংগ্রি পিহয, উপভাষা চচোর ইহযিাস, 

উপভাষা জহরপ, ভাষাঋণ   

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : ভার্াতত্ত্ব) – ৩০২ 

ভার্াবিজ্ঞান : পদ্ধবত ও প্রকয়াগ : 

ে) িাংলা স্বরধ্বহি ও িেঞ্জিধ্বহি,  যুক্তিেঞ্জি, হিস্বর, অক্ষর গঠি ও িাংলা অক্ষত্রর গঠিরূপ, িাংলা 

অহিভাজে স্বহিম (মাত্রা, শ্বাসাঘায, সুরযরে, যহয, িাহসেেীভিি), িাংলা স্বহিম (স্বরস্বহিম, 

িোঞ্জিস্বহিম, অিুিাহসে স্বরস্বহিম) 

ে) রূহপম : সংজ্ঞা-নিহশষ্টে-হিণ েয় পিহয, হিিা’র পাাঁচটে সূত্র, িাংলা রূপমূত্লর মূলসূত্র : হলে, িচি, 

োরে, দ্ধক্রয়ার োল, পুরুষ 

গ) িােেযত্ত্ব : প্রথাগয িোেরত্ণর ধারা, িাত্েের সংজ্ঞা ও গঠি, হিহভন্ন িাত্েের ধারণা, শুি িাত্েের 

দ্ধত্রসূত্র, বাাংলা পিক্রম, বার্কযর অিেিহিয ও চরম গঠিগয উপািাি। 

ঘ) চমহস্ক িোেরত্ণর ধারা : সংিযেিী-সঞ্জিিীর িোেরত্ণর স্বরূপ ও নিহশষ্টে, িীজ িােে, িাংলা 

পিগুচ্ছ সংগঠি (হিত্শষে ও দ্ধক্রয়াপি)   

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : ভার্াতত্ত্ব)  – ৩০৩ 

ভার্া আকল্াচনায় প্রাচয ধ্ারা : 

ে) প্রাচীি ও মধেভারত্য ভাষাযত্ত্বচচো : পাহণহি, োযোয়ি, পযঞ্জহল, ভযৃেিহর, বিমচন্দ্র 

ে) িাংলা ভাষাচচো (হিত্িহশত্ির িারা) : মাত্িাএল, িোলত্িি, উইহলয়াম বেহর, উইহলয়াম বজািস, 

শ্রীরামপুর হমশি 
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গ) িাংলা ভাষাচচো (উহিশ শযে) : রামত্মািি রায়, হিিোসাগর, িদ্ধঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধোয়, শোমাচরণ 

সরোর 

ঘ) িাংলা ভাষাচচো (হিশ শযে) : রিীন্দ্রিাথ ঠােুর, সুিীহযেুমার চত্টাপাধোয়, স ক মার গসন, মিুম্মি 

শিীিুোি, আিিুল িাই, সাম্প্রহযে িাংলা ভাষাচচো  

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে:  নাটক ও নাটযমঞ্চ) - ৩০১                                                                   

উবনি িতককর িাাংলা নাটক  : 

ে) েুলীিেুলসি েসস্ব : রামিারায়ণ যেেরত্ন/ জমীিার িপ েণ : মীর মশাররি বিাত্সি/ োসিেল : 

অমৃযলাল িসু (বয বোিও ১টে) 

ে) েৃষ্ণেুমারী : মধুসূিি িত্ত/ অশ্রুমযী : বজোহযহরন্দ্রিাথ ঠােুর/ আলমগীর : ক্ষীত্রািপ্রসাি 

হিিোহিত্িাি (বয বোিও ১টে)  

গ) হিত্য় পাগলা িুত্ড়া : িীিিনু্ধ হমত্র,  িুত্ড়া সাহলত্ের ঘাত্ড় বরা াঁ/ এত্েই হে িত্ল সভেযা? : মাইত্েল 

মধুসূিি িত্ত (বয বোিও ১টে) 

ঘ) আহলিািা : ক্ষীত্রািপ্রসাি হিিোহিত্িাি, নচযিেলীলা/ িুিত্িিচহরয : হগহরশচন্দ্র বঘাষ (বয বোিও 

১টে) 

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে :  নাটক ও নাটযমঞ্চ) - ৩০২ 

বিি িতককর িাাংল্া নাটক : 

ে) রত্থর রহশ/ অচলায়যি/ রাজা : রিীন্দ্রিাথ ঠােুর (বয বোিও ১টে)  

ে) োরাগার : মন্মথ রায়, হসরাজত্িৌো : শচীন্দ্রিাথ বসিগুপ্ত, প্রথম পাথ ে : িুিত্িি িসু (বয বোিও ১টে 

িােে) 

গ) বিিীগজেি / জিািিন্দী : হিজি ভটাচায ে, িযভি ইিভ হি : সহলল বসি, িাস্তুহভো : হিহগন্দ্রচন্দ্র 

িত্ন্দোপাধোয় (বয বোিও ১টে িােে) 

ঘ) যভলসী লাহিড়ী –গছুঁড়া িার, বমাহিয চত্টাপাধোয় - রাজরক্ত, অদ্ধজত্যশ িত্ন্দোপাধোয় – সওিাগত্রর 

বিৌো (বয বোিও ১টে িােে)  

বি এি ই/ D S E (বিকির্পে : নাটক ও নাটযমঞ্চ) – ৩০৩ 

নাটযিাল্া ও নাটযতত্ত্ব :                                                   

নাটযিাল্ার ইবতহাি 

 ) সাংসৃ্কি রঙ্গালয়, িাংলায় হিত্িহশ রোলয়, বলত্িত্িি  

খ) শত্ের িােেশালা, বপশািাহর িােেশালা, গণিােে, িিিােে  
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নাটযতত্ত্ব  

গ) িােে ও িােেীয়যা, িােত্ে ঘেিা, গহয, সংঘষ ে, বেৌযূিল, ইংত্রদ্ধজ িােে ও সংসৃ্কয িৃশেোত্িের 

সংজ্ঞা-বশ্রহণহিভাগ  

ঘ) ট্র্োত্জহি, েত্মহি, প্রিসি, অহযিােে, এোদ্ধঙ্কো, িে, চহরত্র, িৃশে, সংগীয, িােত্ের অঙ্ক হিভাগ, 

পেসহন্ধ, িােেীয় ঐেে, ক্লাহসে ও বরামাহন্টে িােে, রূপে ও সাংত্েহযে িােে, যত্ত্বিােে, 

সমসোমূলে িােে িা ক্রাইহসস বি 

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে :  রিীন্দ্রিাবহতয) – ৩০১ 

ে) হচত্রা/ প্রাহন্তে/ িিজাযে ( হিি োহচয েহিযা) 

ে) পুিশ্চ/ শোমলী/ বশষসপ্তে (হিি োহচয েহিযা) 

গ) অচলায়যি/ িালগ্ুিী (হিি োহচয ১টে) 

ঘ) যাত্সর বিশ/ শোমা (হিি োহচয ১টে) 

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে :  রিীন্দ্রিাবহতয) – ৩০২ 

ে) বযাগাত্যাগ/ মালে/ চার অধোয় (বয বোিও ১টে) 

ে) আিপহরচয়/ মািুত্ষর ধম ে (বয বোিও ১টে) 

গ) হলহপো/ গল্পসল্প/বস (বয বোিও ১টে) 

ঘ) হছন্নপত্র/ হচটঠপত্র (বয বোিও ১টে)   

 

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : রিীন্দ্রিাবহতয) – ৩০৩ 

রিীন্দ্রজীিি : প্রিম পব ে (১৮৬১ – ১৮৮১)  

                 ফিিীয় পব ে (১৮৮১ – ১৯০১) 

                 িৃিীয় পব ে (১৯০১ – ১৯২১) 

                  চিুি ে পব ে (১৯২১ - ১৯৪১)  

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : আধ্ুবনক িাাংল্া কািয-কবিতা) – ৩০১ 

যত্ত্ব ও মযিাত্ির বপ্রহক্ষত্য িাংলা েহিযা : 

ে) যত্ত্ব ও মযিাি 

 অদ্ধস্তত্বিাি, প্রযীেিাি, হচত্রেল্পিাি, অহভিেদ্ধক্তিাি, পরািাস্তিিাি, বপাস্টমডাহি েজম  
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ে) স্বাধীিযা-পূি েিযী েহিযা-হিষয়ে প্রিন্ধ (হিি োহচয িুটে প্রিন্ধ পাঠে) 

সাহিত্যে িিত্ব : রিীন্দ্রিাথ ঠােুর 

েহিযার েথা : জীিিািন্দ িাশ 

েহিযার সাযহসাঁহড় : িিুত্িি িস ু

গ) রিীন্দ্র-পরিযী িাংলা েহিযা-হিষয়ে প্রিন্ধ (হিি োহচয িুটে প্রিন্ধ পাঠে)  

েহিযার জীিি ও িুষ্প্রত্িশেযা : মণীন্দ্র গুপ্ত 

আধুহিে েহিযা িুত্ি োধে লাত্গ বেি : প্রণত্িন্দ ুিাশগুপ্ত 

েহিযা বেি বলো : নসয়ি সামসুল িে 

ঘ) রিীন্দ্রিাথ ও সমসামহয়ে েহিত্ির েহিযা (প্রত্যেে েহির ফনব োফচি িুটে েত্র েহিযা পাঠে) 

রিীন্দ্রিাথ ঠােুর : বসািার যরী, জীিিত্িিযা, বযামার সৃটষ্টর পথ 

িজরুল ইসলাম : আমার নেহিয়ৎ, সিেসাচী, হিজহয়িী 

বমাহিযলাল মজমুিার: অত্ঘারপন্থী, স্মরগরল, মািস-লক্ষ্মী 

যযীন্দ্রিাথ বসিগুপ্ত : িুেিািী, েহচিাি, পরাভি 

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে :  আধ্ুবনক িাাংল্া কািয-কবিতা) – ৩০২                                                                    

 হিংশ শযাব্দীর হযি ও চাত্রর িশত্ের িাংলা েহি (প্রত্যেে েহির হিি োহচয ৩ টে 

েহিযা পাঠে) :  

ে) জীিিািন্দ িাশ: শঙেমালা, সুত্চযিা, আেিছর আত্গর এেহিি, এই সি হিিরাদ্ধত্র, সুহিিয় 

মুস্তাহি, সমারূঢ় সুধীন্দ্রিাথ িত্ত: নিমন্তী, শাশ্বযী, উেপাহে, বজসি, জাহযস্মর, প্রযীক্ষা 

ে) িিুত্িি িসু: এেোিা িায, হচল্কায় সোল, রিীন্দ্রিাত্থর প্রহয, আর হেছভ  িাহি সাধ, িন্দীর 

িন্দিা, বিৌপিীর শাহড়  

হিষু্ণ বি: বঘাড়সওয়ার, মিাত্শ্বযা, িাহমিী, বক্রহসিা, পিধ্বহি,  

গ) সুভাষ মুত্োপাধোয়: প্রস্তাি ১৯৪০, িধ,ূ িুল িুেভে িা িুেভে, বযত্য বযত্য, োল মধুমাস, 

এেটে েহিযার জিে িীত্রন্দ্র চত্টাপাধোয়:  বযামার মুে, মুত্োশ, যুত্ির হিরুত্ি, জন্মভূহম আজ, 

আমার ভারযিষ ে, িুেপাত্যর েহিযা 

ঘ) অরুণ হমত্র: এ জ্বালা েেি জতু্ড়াত্ি, অমরযার েথা, আর এে আরত্ম্ভর জিে, িৃক্ষমতূ্ল, 

প্রাত্জ্ঞর মত্যা িয়, হিসত্গ ের িুত্ে  
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িীত্রন্দ্রিাথ চক্রিযী: িৃত্ক্ষর স্বভাত্ি, েলোযার যীশু, স্বত্গ ের পযুভল, বিশ বিোচ্ছ অন্ধোত্র, 

িাযাহস, েলঘত্র হচত্লর োন্না 

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : আধ্ুবনক িাাংল্া কািয-কবিতা) – ৩০৩ 

স্বাধীিযা উত্তর িাংলা েহিযা (প্রত্যেে েহির হিি োহচয ৩ টে েহিযা পাঠে) : 

ে) মণীন্দ্র গুপ্ত: এেি ওসি েথা থাে, জাহযস্মর, মা, প্রথম মণীন্দ্রগুপ্ত, মেল, অলাযচক্র  

উৎপলেুমার িসু: িিধারাজত্ল, পুরী হসহরজ-এর বশষ েহিযা, হপপাসা, হপ্রয়যমা, েিিযীর িাচ-

১, েভসু আমার হচন্তামহণ 

ে) শঙ্খ বঘাষ: আড়াত্ল, আরুহণ উোলে, সহেিী, মুে ব ত্ে যায় হিজ্ঞাপত্ি, শূত্িের হভযত্র ব উ, 

অন্ধহিলাপ 

শদ্ধক্ত চত্টাপাধোয়: অিিী িাহড় আত্ছা, আিন্দ নভরিী, বিমত্ন্তর অরত্ণে আহম বপাস্টমোি, বযত্য 

পাহর হেন্তু বেি যাত্িা, গাধা ও জেত্লর মত্ধে চা াঁি, জেত্ল যািার 

গ) প্রণত্িন্দ ুিাশগুপ্ত: অিে, েহিযার জন্ম, িাওয়া েশ ে েত্রা, িািুড়, বয জীিি েন্দমাি, 

আহলেি  

ভাস্কর চক্রিযী: বচৌ-রাস্তায় িা াঁহড়ত্য় আমরা চারজি, শীযোল েত্ি আসত্ি সুপণ ো, আত্রেটে 

বপ্রত্মর েহিযা (এত্সা সসুংিাি এত্সা), মািুত্ষর বিত্শ, োোেুটে, িাগপাশ 

ঘ) েহিযা হসংি: অপমাত্ির জিে হিত্র আহস, সিজসনু্দরী-৩, িা, গজেি সত্তর, িহরণা নিরী, 

আহন্তত্গাত্ি  

গীযা চত্টাপাধোয়: স্মৃহযচন্দত্ি চন্দরা, বিত্রিযীর জত্ল আমার ছায়া, চম্পেলযার গোজহল িভ ত্র, 

বেউ োহলিাস িয়, িহরণ, পুহণেপুেুর 

 

এস ই বস/ S E C 

গদ্দিষণা পদ্ধবত বিজ্ঞা :  

গর্বষণার স্বরূপ, গর্বষণার উর্েেয, গর্বষণার গশ্রফণফবভাগ, গর্বষণা পদ্ধফি  
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চযভথ ে বসত্মস্টার 

বি-থকার (B-Core) – ৪১১ 

উর্েেয - িন্দিযত্ত্ব (প্রাচে ও পাশ্চাযে) -- হশল্প িল সজৃি। সজৃিশীলযা মত্ির প্রসার ঘোয়। মিত্ে 

হিম েল, পহিত্র, বোমল েত্র। সাধারণয প্রহযটে মািুষই িুটে সমসোয় হিপয েস্ত িয়। বসগুহল িল 

শারীহরে সমসো ও মািহসে সমসো। িাক্তার, ওষুধ, হচহেৎসায় শারীহরে সমসো িরূীভূয িয়। হেন্তু 

মািহসে সমসো িরূীভূয েরত্য সৃজিশীলযা যথা হশত্ল্পর প্রত্য়াজি িত্য় পত্ড়। সাহিযে, সেীয, িৃযে, 

হচত্র ইযোহি সৃজি িা যার রসাস্বািত্ি মািুষ িান্দহিে আিন্দ অিুভি েত্র। এই জত্িেই িন্দিযত্ত্ব 

পাঠিাি আমাত্ির োত্ছ প্রত্য়াজিীয় িত্য় পত্ড়ত্ছ।   

নন্দনতত্ত্ব : প্রাচয ও পাশ্চাতয  

ে) ভামি, িামি, িণ্ডী, বক্ষত্মন্দ্র, েুন্তে, হিশ্বিাথ, আিন্দিধ েি (ফনব োফচি পাুঁচজন)  

ে) িদ্ধঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধোয়, রিীন্দ্রিাথ ঠােুর, অিিীন্দ্রিাথ ঠােুর, শ্রীঅরহিন্দ, সুধীন্দ্রিাথ িত্ত, আিন্দ 

বেহন্টশ েুমারস্বামী (ফনব োফচি পাুঁচজন) 

গ) বিত্ো, অোহরস্টেল, হশলার, বিাত্রস, লিজাইিাস, বোলহরজ (ফনব োফচি পাুঁচজন) 

ঘ) েলস্টয়, জাাঁ-পল-সাত্র ে, এহলয়ে, োমুে, েিওত্য়ল, বক্রাত্চ (ফনব োফচি পাুঁচজন)  

বি-থকার (B-Core) – ৪১২ 

উর্েেয - যভলিামূলে সাহিযে – স্নাযত্োত্তর পাঠেমালার এই পয োয়টে িুটে অংত্শ হিভক্ত। প্রথম অংত্শ 

মূল গ্রন্থ োহলিাত্সর অহভজ্ঞাি শেুন্তলম ও বমঘিযূ, হিযীয় অংত্শ সত্িাত্ক্লত্স এর আহন্তত্গাত্ি 

িােে। োহলিাত্সর অহভজ্ঞাি শেুন্তলম ও বমঘিযূ গ্রন্থিুটের আধুহিে িাংলা সাহিত্যের হিহভন্ন ধারায় 

েযো প্রভাি হিস্তার েত্রত্ছ বসই হিষয়টে হশক্ষাথীরা জািত্য পারত্ি। অপরহিত্ে আহন্তগত্ি িােেটের 

আধুহিে িাংলা িােেসাহিত্যে বেমি ভাত্ি প্রভাি হিস্তার েত্রত্ছ যার পাঠও হিত্য পারত্ি হশক্ষাথীরা। 

যভলিামূলে আত্লাচিার মধে হিত্য় হশক্ষাথীরা সাহিযে সমাত্লাচিার যথাথ ে পাঠটে হিত্য পারত্ি, 
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বসত্ক্ষত্ত্র হশক্ষাথীরা সাহিযে পাত্ঠর বক্ষত্ত্র গ্রিণ িজেত্ির হিষয়টে সম্পত্েে েষ্ট ধারণা লাভ েরত্য 

পারত্ি।   

তুল্নামূল্ক িাবহতয: 

ে) যভলিামূলে সাহিযে : সাধারণ ধারণা 

ে) অহভজ্ঞাি শেুন্তলম্্ (চযভথ ে অঙ্ক) : োহলিাস 

 শেুন্তলা, হমরান্দা এিং বিসহিমিা : িদ্ধঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধোয়  

শেুন্তলা : হিিোসাগর  

শেুন্তলা : অিিীন্দ্রিাথ ঠােুর  

শেুন্তলা (প্রাচীি সাহিযে) : রিীন্দ্রিাথ ঠােুর  

গ) বমঘিযূ (পূি েত্মঘ) : োহলিাস   

বমঘিযূ (প্রাচীি সাহিযে) : রিীন্দ্রিাথ ঠােুর  

বমঘিযূ (নচযাহল) : রিীন্দ্রিাথ ঠােুর 

যক্ষ (সািাই) : রিীন্দ্রিাথ ঠােুর 

যত্ক্ষর হিত্িিি : সত্যেন্দ্রিাথ ঠােুর  

ঘ) সত্িাত্ক্লস এর আহন্তত্গাত্ি : হশহশর েুমার িাশ অনূফদ্ি  

িোমত্লে : বশক্সপীয়ার (অিুিাি সুধাংশুরঞ্জি বঘাষ)  

চাে ভাঙা মধ ু: মত্িাজ হমত্র 

েিোিাি : হিজয় বযণ্িভ লোর (অিুিাি – এস হি বযাশী এিং িীহযশ বসি)  

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : ভার্াতত্ত্ব) – ৪০৪ 

ভার্া আকল্াচনায় পািাত্তয ধ্ারা : 

ে) প্রাচীি গ্রীস ও গরার্ম ভাষািত্ত্বচচো : বিত্ো, অোহরস্টেল, থ্রাক্স, িুসত্োত্লাস (প্রাচীি গ্রীস), ভাত্রা, 

েুইহন্তহলয়ািুস, বিািাযভস, হপ্রহস্কয়ািুস (প্রাচীি বরাম) 

ে) জাম োহি ও ইংলোত্ে ভাষাযত্ত্বচচো : বেত্গল, রাস্ক, গ্রীম, হিিহরে পে, োইোর, ি্রুগমোি 

(জাম োহি), বিিহর সুইে, বজ. আর. িাথ ে, িোহিত্য়ল বজািস, উইহলয়াম বজািস (ইংলোে)  

গ) হিশ্বভাষা, গঠিমূলে ভাষাচচো (বিহিেিা িে বসোসরু), ভাষা পহরেল্পিা  

ঘ) চমহস্কর িোেরণ : ভাষাত্িাধ-ভাষাপ্রত্য়াগ, অত্ধাগঠি-অহধগঠি, ভাষা সঞ্জিি, ভাষা সংিযেি, ভাষা 

হিশ্বজিীিযা  
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বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : ভার্াতত্ত্ব) – ৪০৫ 

ভার্াতত্ত্ব অনুিীল্ন ও প্রকয়াগ :    

ে) নশহলহিজ্ঞাি, অহভধািহিজ্ঞাি, সমাজভাষাহিজ্ঞাি, মত্িাভাষাহিজ্ঞাি 

ে) নিঃশত্ব্দর ভাষা, সমাত্লাচিার ভাষা, পিে ভাষা, গিে ভাষা, বমত্য়হল ভাষা, েোম্পাত্সর ভাষা 

গ) সম্ভাষত্ণর ভাষা, লুপ্ত ভাষা, েিত্রর ভাষা, ভত্য়র ভাষা, উিািরত্ণর ভাষা, িাংলা প্রেপত্ত্রর ভাষা  

ঘ) হিযীয় ভাষা, পরেীয়া ভাষা, ব্ল্োেত্মত্লর ভাষা, িাংত্রদ্ধজ ভাষা, স্তািেযার ভাষা, হমথো ভাষা 

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : নাটক ও নাটযমঞ্চ) – ৪০৪  

নাটক : অনুিীল্ন ও  প্রকয়াগ : 

ক) িােোহভিয় িােে প্রত্যাজিা (মেস্থাপযে, আত্লােসম্পায, মেসজ্জা, রূপসজ্জা, আিি রচিা)  

ি) িােেেলা, অহভিয়েলা অিুশীলি ও পাঠ                                                                       

 গ) িাংল্াপ রচনা                                                                      

 ঘ) নাটয বির্য়ক প্রিন্ধ     

ফির্য়টার্রর ভাষা - উৎপল দ্র্ত্, অণ্বয় : গবর্রাল্ট গেেট – অন্দজর্িে বর্ন্দযাপাধযায়,  প্রসঙ্গ ফনর্দ্েেনা – 

অর্োক ম র্িাপাধযায়, ফির্য়টার ও ফসর্নমা – ফবভাস চক্রবিী, ফির্য়টার ফনর্য় – রুদ্রপ্রসাদ্ গসনগুপ্ত, 

রঙ্গমঞ্চ – রবীন্দ্রনাি ঠাক র, কার্ক বর্ল নাটযকলা – েম্ভু ফমত্র, িৃিীয় ফির্য়টার্রর বাঙাফল দ্ে েক – 

বাদ্ল সরকার                  

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : নাটক ও নাটযমঞ্চ) – ৪০৫ 

নাটয িাংরূপ ও তার বিিতষন : 

ে) এোঙ্ক িােে – হিি োহচয ৬ টে এোঙ্ক িােে 

বিিী – যভলসী লাহিড়ী, হিগ্রি প্রহযষ্ঠা – যারাশঙ্কর িত্ন্দোপাধোয়, রাজপুরী – মন্মথ রায়, হশে োিাি – 

িিিুল, অপচয় – হিহগন্দ্রচন্দ্র িত্ন্দোপাধোয়,  এে সন্ধোয় – িারায়ণ গত্োপাধোয়,  বোথায় বগল! - 

হেরণ নমত্র, জবানবন্দী – ফবজন ভটাচায ে, গলাহার ভীম – উৎপল দ্র্ত্  

ে) পথিােে – উৎপল িত্ত, পািু পাল, বজাছি িদ্ধস্তিার, হচররঞ্জি িাস, হশি শম ো 

গ) গ্রুপ হথত্য়োর ,সৎিােে, নাটয পত্র-পন্দত্রকা  

ঘ)  থািে হথত্য়োর , অোিসািেধমী িােে , বিাথ ে হথত্য়োর, বিাথ েওয়াল  

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : রিীন্দ্রিাবহতয) – ৪০৪ 

ক) রিীন্দ্রদ্ি ষন                                                               (১০x২=২০) 
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খ) য়কুরাপ প্রিািীর পে/ িাপান র্ােী (থর্ককান একটট)                      (১০ x ১ = ১০) 

গ) জাভাোত্রীি পত্র/ িাবশ্য়াি বচটঠ  (থর্ককান একটট)                           (৫x২=১০)   

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : রিীন্দ্রিাবহতয) – ৪০৫ 

পাঠয ও অনুিীল্ন  :                                                                                                     

ে) রিীন্দ্র-িােে প্রত্যাজিা : পাঠ ও অিুশীলি                       

খ) রিীন্দ্র-রচিাংশ বথত্ে িাশ েহিে যাৎপয ে                                                 

গ) রিীন্দ্র- গত্ল্পর িােেরূপ      

ঘ) রবীন্দ্র সাফহর্িযর পাঠান্তর                                           

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : আধ্ুবনক িাাংল্া কািয-কবিতা) – ৪০৪ 

িৃিত্তর বপ্রহক্ষত্য উপমিাত্িত্শর েহিযা : 

ে) ইহযিাত্সর প্রহক্ষত্য েহিযা হিষয়ে পত্রপদ্ধত্রো (হিি োহচয ৪ টে পদ্ধত্রো) 

েহিযা, পহরচয়, শযহভষা, েৃহত্তিাস, কু্ষধাযে, শ্রুহয 

ে) অিে ভারযীয় ভাষার েহিযা (চারজি েহির িুটে েত্র েহিযা) 

পাঞ্জাহি : অমৃযা প্রীযম – আহিসংগীয, আহিরচিা, আহিপুস্তে, আহিহচত্র 

মালয়ালম : আইয়াপ্পা পাহিের – অক্ষত্রর বিিী, িুি, েহিযামে, সত্যের মািুষ 

অসহময়া : িিোন্ত িড়ুয়া – আাঁধার এহলদ্ধজ, বি অরণে বি মিািগর, মত্ি পত্ড় হে অরুন্ধযী, 

এোত্ি িিী হছল 

হিদ্ধন্দ : বেিারিাথ হসং – ঠাণ্ডায় মত্র িা শব্দ, মাযৃভাষা, ছভ াঁচ-সুত্যার মাঝোত্ি, িাঘ 

গ) ইহযিাত্সর বপ্রহক্ষত্য িাংলাত্িত্শর েহিযার বপ্রক্ষাপে (পাঠিাি োত্ল 

জািাত্িা িত্ি) 

(বিশভাগ, ভাষা আত্ন্দালি ও মুদ্ধক্তযুত্ির বপ্রক্ষাপে) 

ঘ) িাংলাত্িত্শর েহি ও েহিযা (হিি োহচয চারজি েহি ও েহিযা) 

আল মািমুি:  রিীন্দ্রিাথ, এেিা এে িিী 

শামসুর রািমাি: িণ েমালা আমার িুঃহেিী িণ েমালা, পান্থজি 
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মিাত্িি সািা: িুল েই অত্ের উোস, যুত্ির হিরুত্ি আহম 

হিম েত্লন্দ ুগুণ: ওো হেছভ  িয়, হিরঞ্জত্ির পৃহথিী 

শিীি োিরী: সমোলীি জীিত্ন্দিযার প্রহয, পরেত্রর হিত্ে 

িাউি িায়িার: আমারও িাই ঘর, জন্মই আমার আজন্ম পাপ 

বি এি ই/ D S E (বিকির্ পে : আধ্ুবনক িাাংল্া কািয-কবিতা) – ৪০৫ 

ফবশ্বসাফহিয ও আধ ফনক বাাংলা কফবিা : 

ক) বাাংলায় অনূফদ্ি অনযর্দ্র্ের কফবিা (ফনব োফচি ৩ জন কফবর কফবিা পাঠয) 

োল ে গবাদ্র্লয়র - আত্মস্থিা, গতাত্র (অন বাদ্: ব দ্ধর্দ্ব বস ) 

পল এল যয়ার - সহজ, িুফম আমায় যিটা গচর্না (অন বাদ্:ফচন্ময় গুহ) 

ঠট. এস.এফলয়ট - গপার্ড়া জফম (ফনব োফচি-গহায়াট দ্য িান্ডার গসইড/বজ্রবাণী) (অন :জগন্নাি চক্রবিী) 

ফসলফভয়া প্ল্যাি - ফচল, প্রফিিন্দিনী (অন বাদ্ উফম েলা চক্রবিী) 

 গবর্রাল্ড গেিট – জওয়ার্নর বউ, বই গপাড়ার্নার উৎসব (অন বাদ্ : েঙ্খ গঘাষ)  

রাইনার মাফরয়া ফরলর্ক – অফিেয় র্সর প্রফি সর্নট-৩ (অন বাদ্ : অফমিাভ গচৌধ রী)  

(উৎস – সপ্তফসি  দ্েফদ্গন্ত, েঙ্খ গঘাষ ও অর্লাকরঞ্জন দ্ােগুপ্ত সম্পাফদ্ি ; ফনব োফচি ফসফলফভয়া প্ল্যাি, 

উফম েলা চক্রবিী; রাইনার মাফরয়া ফরলর্কর কফবিা সাংগ্রহ, অফমিাভ গচৌধ রী; অনয জলবািাস অনয 

গেউ, ফচন্ময় গুহ)   

ি) বাাংলা কার্বয পাশ্চািয প্রভাব: (ফনব োফচি ৩ জন কফব)  

    ওয়াডেসওয়াি ে, গেলী, কীটস, এফলয়ট, ইর্য়টস, গবাদ্র্লর্য়র  

গ) দ্েক ফভফর্ত্ক বাাংলা কফবিার গফি প্রকৃফি (১৯৫০—১৯৭০) 

স্বাধীনিা পরবিী দ্ ই দ্ের্কর বাাংলা কফবিার হবফেষ্টয, প্রবণিা ফবর্েষণ 

ঘ) সাম্প্রফিক বাাংলা কফবিা (ফনব োফচি ৩ জন কফব) 

জয় গগাস্বামী, মৃদ্ ল দ্ােগুপ্ত, অন রাধা মহাপাত্র, মফিকা গসনগুপ্ত, যর্োধরা রায়র্চৌধ রী 

যপ্রাদ্দজক্ট : গদ্দিষণা সন্দভভ 

 হলহেয - ৭০  

 বমৌহেে সাক্ষাৎোর - ৩০  


