বাাংলা ববভাগ
বিক্ষাবর্ষ – ২০১৬-১৭
অধ্যাপক মৃন্ময় কুমার মাহাত
সাম্মাবিক
বর্ষ

প্র
থ
ম
ব
র্ষ

ববর্য়

পত্র

অলাংকার
*অলাংকার চচষ ার সাংবক্ষপ্ত
ইবতহাস

বি
তী
য়
প
ত্র

আধুবিক কাব্য-কববতার
ইবতহাসইবতহাস
(ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদি দত্ত,
রবীিিাথ – ১৮৯৬ পর্ষন্ত,
র্তীিিাথ মসিগুপ্ত,সুভার্
মুক্ াপাধ্যায়, িঙ্খ ম ার্, জয়
মগাস্বামী )
সাংস্কৃত সাবহক্তের
ইবতহাস (কাবলদাস, ভবভূবত,
বািভট্ট, ভারবব)
* সাংস্কৃত সাবহক্তের
সাংবক্ষপ্ত ইবতহাস

প্র
থ
ম

মমাট
বপবরয়ড
২৩

সময়
১৩ই জুলাই –
১০ই অক্টাবর

২৪

১লা িক্ভম্বর –
২১মি জানুয়ারী

২২

২৫মি জানুয়ারী
–
২৪মি মাচষ

প
ত্র
প্র
থ
ম
প
ত্র

পদ্ধবত

সহায়ক গ্রন্থপবি

১.বক্তৃতা পদ্ধবত
১. অলঙ্কার চবিকা – শ্যামাপদ চক্রবতী
২. আক্লাচিা পদ্ধবত
২.অলাংকার – জীক্বি বসাংহ রায়
৩.সমস্যা সমাধাি পদ্ধবত ৩. অলাংকার বজজ্ঞাসা – শুদ্ধসত্ত্ব বসু
৪. বাাংলা অলাংকার রূপ ও রূপকার – বমবহর মচৌধুরী
কাবমল্যা
৫. ছন্দ মীমাাংসা ও অলাংকার সমীক্ষা – পক্রশ্চি
ভট্টাচার্ষ
১.বক্তৃতা পদ্ধবত
১. বাাংলা সাবহক্তের ইবতবৃত্ত(৮ম ন্ড) – অবসঅকুমার
২. আক্লাচিা পদ্ধবত
বক্ন্দোপাধ্যায়
২.বাঙ্গালা সাবহক্তের ইবতবৃত্ত(৩য় ন্ড) – সুকুমার মসি
৩. কাক্লর পুতুল – বুদ্ধক্দব বসু
৪. কববতার কালান্তর – সক্রাজ বক্ন্দোপাধ্যায়
৫. আধুবিক বাাংলা কাব্য পবরচয় – দীবপ্ত বত্রপাঠী
৬. আধুবিক কববতার চালবচত্র – সুবমতা চক্রবতী
১.বক্তৃতা পদ্ধবত
১. ভারতীয় সাবহক্তের ইবতহাস – সুকুমার মসি
২. আক্লাচিা পদ্ধবত
২. সাংস্কৃত সাবহক্তের ইবতহাস – করুণাবসন্ধু দাস
৩. সাংস্কৃত সাবহক্তের রূপক্র া – ববমািচি ভট্টাচার্য্ষ
৪. সাংস্কৃত সাবহক্তের রূপক্র া – নৃবসাংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
৫. সাংস্কৃত সাবহক্তের ইবতহাস– সুকুমারী ভট্টাচার্য্ষ

বর্ষ

ববর্য়

পত্র

ডািা - বিফুল

চতুথষ পত্র

সীতা – বিক্জিলাল রায়
* মর্াক্গি মচৌধুরীর ‘সীতা’
এবাং বিক্জিলাল রাক্য়র
‘সীতা’ িাটক্কর একটি
তুলিামূলক আক্লাচিা

পঞ্চম
পত্র

মমাট
বপবরয়ড
৫৯

সময়

পদ্ধবত

সহায়ক গ্রন্থপবি

১০ই আগস্ট –
১৭ই বডক্সম্বর

১.বক্তৃতা পদ্ধবত
২. আক্লাচিা পদ্ধবত

১. বঙ্গ সাবহক্তে উপন্যাক্সর ধারা – শ্রীকুমার
বক্ন্দোপাধ্যায়
২. বাাংলা উপন্যাক্সর ইবতহাস– মক্ষত্রগুপ্ত
৩. বিফুক্লর জীবি ও সাবহতে – বিিীথ মুক্ াপাধ্যায়
৪. বিফুলঃ জীবি মি ও সাবহতে – ঊবমষ িন্দী
৫. বিফুক্লর সাবহতে ও জীবি – সক্রাজক্মাহি বমত্র
৬. বিফুক্লর কথা সাবহতে – ধীমাি দািগুপ্ত(সম্পাবদত)

১৬ই িক্ভম্বর –
২৭মি মেব্রুয়াবর

১.বক্তৃতা পদ্ধবত
২. আক্লাচিা পদ্ধবত

১. বাাংলা িাটক্কর ইবতহাস – অবজত কুমার ম ার্
২. বাাংলা িাটেসাবহক্তের ইবতহাস(২ ণ্ড) – আশুক্তার্
ভট্টাচার্ষ
৩. বিক্জিলাক্লর সাবহতে ও বিল্পী মািস – ডঃ
দুগষািঙ্কর মুক্ াপাধ্যায়
৪. বিক্জিলাল রায় – মদবকুমার রায়ক্চৌধুরী
৫. বিক্জদ্রলাল রায় ঃঃ কবব ও িাটেকার – রথীিিাথ
রায় ।
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৫৩

বর্ষ

তৃ
তী
য়
ব
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ববর্য়

পত্র

মমাট
বপবরয়ড

সময়

পদ্ধবত
১.বক্তৃতা পদ্ধবত
২. আক্লাচিা পদ্ধবত

সহায়ক গ্রন্থপবি

ববববধ প্রবন্ধ – ববঙ্কমচি
*ববঙ্কমচক্ির সাবহতেবচন্তা

র্ষ্ঠ
পত্র

৩৫

১২ই আগস্ট–
১৬ই মসক্েম্বর

প্রবন্ধ সাংগ্রহ – প্রমথ মচৌধুরী

র্ষ্ঠ
পত্র

২৯

১৯মি মসক্েম্বর
১.বক্তৃতা পদ্ধবত
– ৩রা বডক্সম্বর ২. আক্লাচিা পদ্ধবত

১. প্রমথ মচৌধুরীর প্রবন্ধ সাংগ্রহ – সুবমতা চক্রবতী
২. বীরবল ও বাাংলা সাবহতে – অরুণ কুমার মুক্ াপাধ্যায়
৩. বাাংলা সাবহক্তে প্রমথ মচৌধুরী – রথীিিাথ রায়

সাবহতে – রবীিিাথ ঠাকুর

সপ্তম পত্র

৩৫

৫ই বডক্সম্বর – ১.বক্তৃতা পদ্ধবত
২১মি জানুয়ারী
২. আক্লাচিা পদ্ধবত

১. সাবহতেতক্ত্ত্ব রবীিিাথ – সক্তেিিাথ রায়
২. রবীি িন্দিতত্ত্ব – ববমল কুমার মু পাধ্যায়
৩. সাবহতে বজজ্ঞাসায় রবীিিাথ – অবসত কুমার
বক্ন্দোপাধ্যায়
৪. রবীিিাক্থর সাবহতেতত্ত্ব – ববমল কুমার মুক্ াপাধ্যায়
৫. রবীিিাক্থর সাবহতেতত্ত্ব ববচার – দুগষািঙ্কর
মুক্ াপাধ্যায়

মলাকসাবহতে – রবীিিাথ
ঠাকুর
*রবীিসাবহক্তে
মলাকসাবহক্তের প্রভাব

অষ্টমপত্র

৩১

২৫মি
জানুয়ারী–
৬ই মাচষ

১. রবীিিাথ ও মলাকসাবহতে – আশুক্তার্ ভট্টাচার্ষ
২. রবীিিাথ ও মলাকসাংস্কৃবত – সবলল কুমার
বক্ন্দোপাধ্যায়
৩. মলাকায়ত রবীিিাথ – সুধীর কমার করণ

১.বক্তৃতা পদ্ধবত
২. আক্লাচিা পদ্ধবত

১. বচন্তািায়ক ববঙ্কমচি – ভবক্তার্ দত্ত
২.ববঙ্কমচক্ির ববববধ প্রবন্ধ – ভবািীক্গাপাল সান্যাল
৩. ববঙ্কমচক্ির প্রবন্ধ ঃঃ ববর্য় ও আবঙ্গক –
িাড়ুক্গাপাল মদ
৪. ববঙ্কমচক্ির ববববধ প্রবন্ধ – মক্ষত্র গুপ্ত

বাাংলা ববভাগ
বিক্ষাবর্ষ – ২০১৬-১৭
অধ্যাপক মৃন্ময় কুমার মাহাত
সাধারণ
বর্ষ
প্র
থ
ম

বি
তী
য়

তৃ
তী
য়

ববর্য়
প্রাচীি ও মধ্যযুক্গর সাবহতে
(রাজিীবত, ধমষ ও সমাজসাংস্কৃবতর পটভূবমক্ত আক্লাচে)

পত্র
প্রথম
পত্র

মমাট বপবরয়পড
ক – ৪৯
– ৫২

সময়
১৩ জুলাই – ২৪মি এবপ্রল

বলাকা – রবীিিাথ ঠাকুর

বিতীয়
পত্র

১৩

৮ই আগস্ট– ২২মি বডক্সম্বর ১.বক্তৃতা পদ্ধবত
২. আক্লাচিা পদ্ধবত

কপালকুন্ডলা – ববঙ্কমচি
চক্ট্টাপাধায়ায়

তৃতীয়
পত্র

১০

৫ই জানুয়ারী – ২৩মি
এবপ্রল

১.বক্তৃতা পদ্ধবত
২. আক্লাচিা পদ্ধবত

২১

১৩ আগস্ট–৩রা মাচষ

১.বক্তৃতা পদ্ধবত
২. আক্লাচিা পদ্ধবত

মলাকসাবহতে – রবীিিাথ ঠাকুর চতুথষ
পত্র

পদ্ধবত
১.বক্তৃতা পদ্ধবত
২. আক্লাচিা পদ্ধবত

সহায়ক গ্রন্থপবি
১. বাাংলা সাবহক্তের ইবতবৃত্ত(১ম-৩য় ন্ড) –
অবসতকুমার বক্ন্দোপাধ্যায়
২. বাঙ্গালা সাবহক্তের ইবতহাস(১ম ও ২য় ন্ড) –
সুকুমার মসি
১. রবীিকাব্য পবরক্রমা – উক্পিিাথ ভট্টাচার্ষ
২. রবীি প্রবতভার পবরচয় – ক্ষুবদরাম দাস
৩. রবীি কাব্য প্রবাহ – প্রমথিাথ ববিী
৪. বলাকা কাব্য পবরক্রমা – বক্ষবতক্মাহি মসি
৫. রবীিিাক্থর বলাকা – বারীি বসু
১. বঙ্গ সাবহক্তে উপন্যাক্সর ধারা – শ্রীকুমার
বক্ন্দোপাধ্যায়
২. বাাংলা উপন্যাক্সর ইবতহাস– মক্ষত্রগুপ্ত
৩. উপন্যাস সাবহক্তে ববঙ্কম – প্রফুল্লকুমার দািগুপ্ত
৪. ববঙ্কমসরণী – প্রমথিাথ ববিী
৫. ববঙ্কমচক্ির উপন্যাস – ভবক্তার্ দত্ত
১. রবীিিাথ ও মলাকসাবহতে – আশুক্তার্ ভট্টাচার্ষ
২. রবীিিাথ ও মলাকসাংস্কৃবত – সবলল কুমার
বক্ন্দোপাধ্যায়
৩. মলাকায়ত রবীিিাথ – সুধীর কমার করণ

