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No – MU (R)/ 171/2021-2022

Date:13/09/2021
NOTIFICATION

It is notified for information of all concerned that Murshidabad University in its meeting, held on 09/09/2021 approved
the ad-hoc syllabus, M.A/M.Sc. course of study in Bengali under CBCS in the Postgraduate dept. of the University.
The above shall be effective from academic session 2021-2022.

মুর্শিদাবাদ র্বশ্বর্বদযালয়
বাাংলা র্বভাগ
পাঠ্যক্রম : স্নাতক াত্তর পর্িায়
২০২১-২০২২ র্শক্ষাবর্ি থেক

প্রচর্লত

প্রেম ও র্িতীয় অর্িবার্র্ি ী

থ ার্ি থ াড

পাঠ্যক্রম

থক্রর্ডট

পূ ণিমান

৪

৫০

৪

৫০

প্রেম অর্িবার্র্ি ী
CC-T-1

বাাংলা র্ার্িকতযর ইর্তিার্ (প্রাক্-আর্ু র্ন

পবি)

CC-T-2

বাাংলা র্ার্িকতযর ইর্তিার্ (আর্ু র্ন

CC-T-3

র্ার্ারণ ভার্ার্বজ্ঞান ও বাাংলা ভার্াতত্ত্ব : পবি ১

৪

৫০

CC-T-4

প্রাক্-ঔপর্নকবর্শ

৪

৫০

CC-T-5

উর্নশ শতক র গদয-প্রবন্ধ ও র্ামর্য়

৪

৫০

২০

২৫০

পবি)

বাাংলা র্ার্িতয পাঠ্
পত্র

থমাট থক্রর্ডট-পূ ণিমান
র্িতীয় অর্িবার্র্ি ী
CC-T-6

র্ার্ারণ ভার্ার্বজ্ঞান ও বাাংলা ভার্াতত্ত্ব : পবি ২

৪

৫০

CC-T-7

প্রেম র্বশ্বর্ু দ্ধ-পূ বিবতিী বাাংলা

৪

৫০

CC-T-8

বাাংলা নাট

৪

৫০

CC-T-9

বাাংলা

োর্ার্িতয

৪

৫০

CC-T-10

র্বশ শতক র প্রবন্ধ-র্নবন্ধ

৪

৫০

থমাট থক্রর্ডট-পূ ণিমান

২০

২৫০

ও প্রির্ন

াবয- র্বতা

**নম্বর র্বভাজন রীর্ত : অভযন্তরীণ মূ লযায়ণ ১০ + অর্ন্তম অর্িবার্র্ি ী ৪০

প্রেম অর্িবার্র্ি ী

) বাঙার্লর নৃ তার্ত্ত্ব

খ) প্রাক্-চর্িা র্ু কগ বাঙার্ল রর্চত র্াংস্কৃত-প্রা ৃ ত-অপভ্রাংশ র্ার্িতয

বাাংলা র্ার্িকতযর
ইর্তিার্

পর্রর্চর্ত।

মর্ডউল ১

গ) চর্িাপদ ও র্ম ালীন র্ার্িতয।
ঘ) তুর্ ি আগমন : ঐর্তিার্র্

(প্রাক্-ঔপর্নকবর্শ
পবি)

ঘটনাক্রম, অন্ধ ার র্ু গ র্বত ি, র্ার্ির্তয , আেি-

র্ামার্জ -র্মিীয় পালাবদল।
) শ্রী ৃ ষ্ণ ীতিন।
খ) ববষ্ণব পদাবর্ল(প্রাক্-বচতনয, বচতনয ালীন ও উত্তরচচতনযর্ু গ)।
মর্ডউল ২

গ) বচতনযজীবন ও দশিন, পরবতিী র্ার্িকতয বচতনয প্রভাব, বচতনযজীবনী র্ার্িতয।
ঘ) অনু র্দত র্ার্িতযর্ারা(রামায়ণ, মিাভারত, ভাগবত)।

CC-T-1

) মঙ্গল াবযর্ারা(মনর্া, চন্ডী, র্মি,)
খ) শাক্ত র্ার্িতয
মর্ডউল ৩

গ) নােপন্থা ও র্ার্িতয।
ঘ) ইর্লার্ম র্ার্িতয (রর্ু ল র্বজয়, জঙ্গনামা, নবীবাংশ, পুর্ে র্ার্িতয)
) র্ু র্ি দশিন ও বাাংলা থরামার্ি

মর্ডউল ৪

প্রণকয়াপাখযান।

খ) বমমনর্র্াংি-গীর্ত া।
গ) বাউল-মুর্শির্দ-মার্রির্ত গান।
ঘ) র্ু গর্র্ন্ধ াকলর র্ার্িতয (র্শবায়ন, অন্নদামঙ্গল)

গদযরীর্ত ও প্রবকন্ধর ইর্তিার্

গদয-প্রবকন্ধর উদ্ভব ও ক্রমর্ব াশ (উর্নশ শত )

বাাংলা র্ার্িকতযর
ইর্তিার্
(আর্ু র্ন

পবি)

মর্ডউল ১

গদয-প্রবন্ধ র্ব াকশর রূপকরখা (র্বশ শত )
উর্নশ শতক র র্মাজ-র্াংস্কারমূ ল

ও র্বদযায়তর্ন

প্রর্তষ্ঠাকনর র্াংর্ক্ষপ্ত ইর্তিার্

এবাং র্াংর্িষ্ট র্ার্িতযর্নদশিন
াবয- র্বতার ইর্তিার্

অষ্টাদশ ও উর্নশ শতক র

র্বগাকনর রূপকরখা

বাাংলা মিা াকবযর ইর্তিার্ (উর্নশ শত )

CC-T-2
মর্ডউল ২

বাাংলা গীর্ত াবয ও গীর্ত র্বতার ইর্তিার্ (উর্নশ ও র্বশ শত )
আর্ু র্ন

বাাংলা

র্বতার রূপকরখা (স্বার্ীনতা-পূ বি ও স্বার্ীনতা-উত্তর পবি)

নাটক র ইর্তিার্

অনূ র্দত নাটক র র্ারা (উর্নশ শত )
মর্ডউল ৩

বঙ্গরঙ্গমকের উদ্ভব ও প্রেম র্ু কগর বাাংলা নাট
রবীন্দ্রনাে ও রবীকন্দ্রাত্তর বাাংলা নাট

CC-T-2

(উর্নশ শত )

(র্বশ শত , প্রাক্-স্বার্ীনতা পবি)

বাাংলা নাটক র রূপকরখা (স্বার্ীনতা-উত্তর পবি)
োর্ার্িকতযর ইর্তিার্

প্রাক্-বর্িম ন শা ও উপনযার্-প্রর্তম রচনার র্ারা (উর্নশ শত )
মর্ডউল ৪

বর্িমচন্দ্র ও র্মর্ামর্য়

োর্ার্ির্তয

(উর্নশ শত )

রবীন্দ্রনাে, শরৎচন্দ্র ও র্মর্মকয়র ঔপনযার্র্ -গল্প ার (র্বশ শত , প্রা -স্বার্ীনতা পবি)
োর্ার্িকতযর র্ারা (স্বার্ীনতা-উত্তর পবি)

র্ার্ারণ ভার্ার্বজ্ঞান
ও বাাংলা ভার্াতত্ত্ব:

মর্ডউল ১

পবি ১

) বযা রণ, ভার্াতত্ত্ব ও ভার্ার্বজ্ঞান : প্রাের্ম

র্ারণা

খ) ভার্াচচিার ইর্তিার্ : প্রাচয ও পাশ্চাতয
গ) ভার্ার রীর্ত পদ্ধর্ত : তুলনামূ ল , ঐর্তিার্র্

ওএ

ার্ল

) পৃর্েবীর ভার্াবাংশ এবাং ইকদা-ইউকরাপীয় ভার্া
মর্ডউল ২
CC-T-3

খ) ভারতীয় আর্িভার্া : প্রাচীন, মর্য ও নবয
গ) বাাংলা ভার্ার উদ্ভব ও র্ববতিন
) ধ্বর্নর্বজ্ঞান, থের্ণর্বভাগ ও বাগর্ন্ত্র

মর্ডউল ৩

খ) ধ্বর্নতত্ত্ব ও বাাংলা ধ্বর্নর আকলাচনা(স্বর, বযঞ্জন, র্িস্বর, অক্ষর)
গ) স্বর্নম, র্বস্বন, স্বর্নম র্নর্িারণ পদ্ধর্ত
) রূপ, রূর্পম, র্িরূপ, রূকপর থের্ণর্বভাগ, রূপ র্নাক্ত রণ পদ্ধর্ত

মর্ডউল ৪

খ) শব্দর্নমিাণ পদ্ধর্ত
গ) পদর্নমিাণ পদ্ধর্ত

চর্িাপদ
প্রাক্-

মর্ডউল ১

(মিামকিাপার্যায় িরপ্রর্াদ শাস্ত্রী র্ম্পার্দত ‘িাজার বছকরর পুরাণ বাঙ্গালা ভার্ায় থবৌদ্ধগান ও

ঔপর্নকবর্শ

থদািা’)

বাাংলা র্ার্িতয

পদর্াংখযা ১, ২, ৫, ১০, ১৪, ২০, ২৮, ৩৩, ৪০, ৪৯

পাঠ্
) বডু চণ্ডীদার্: শ্রী ৃ ষ্ণ ীতিন (কনৌ াখণ্ড, বাংশীখণ্ড, রার্ার্বরি)
(কর্ক াকনা ১র্ট খণ্ড)
মর্ডউল ২
খ) মালার্র বর্ু : শ্রী ৃ ষ্ণর্বজয়
( র্ব পর্রচয়, ৃ কষ্ণর জন্ম, পুতনা বর্, র্মলাজুিন ভঙ্গ,

ালীয়দমন, ইন্দ্রপূ জা নাশ ও থগাবর্িন

র্ারণ, রার্লীলা, শঙ্খচূ ড বর্, অক্রূকরর রকে ৃ কষ্ণর মেু রাগমন, ু র্ির প্রর্ত ৃ পা,
বর্, িার া র্নমিাণ, ৃ কষ্ণর রুর্িণী িরণ ও রুর্িণী র্ববাি, র্যমন্ত

াংর্ার্ু র

মর্ণিরণ, র্তযভামার থ াপ

ও পার্রজাত িরণ, ৃ কষ্ণর র্কঙ্গ বানরাজার র্ু দ্ধ, র্দু বাংশ ধ্বাংর্, বযাকর্র শরাঘাকত ৃ কষ্ণর মৃতুয)
) পদর্ার্িতয

CC-T-4

ববষ্ণব পদ ( র্নবিার্চত পাাঁচর্ট পদ পাঠ্য ) : নীরদনয়কন নীরঘন র্র্েকন (কগার্বদদার্), রার্ার
বিল অন্তকর বযো (চণ্ডীদার্), রূপ লার্গ আাঁর্খ ঝুকর (জ্ঞানদার্), র্ই থ মকন র্র্রব র্িয়া
(চণ্ডীদার্), ু ল মর্রয়াদ পাট উদঘাটলু াঁ (কগার্বদদার্), বাঁর্ু তুর্ম থর্ আমার প্রাণ (চণ্ডীদার্),
র্
মর্ডউল ৩

অব মেু রাপুর মার্ব থগল (র্বদযাপর্ত), র্
িব থর র্র্খ (র্বদযাপর্ত), ওকগা রাই মুই থ ন
আইলাম জকল (নর্র্র মামুদ), ওকি পরাণ বাঁর্ু তুর্ম (চর্য়দ মতুিজা)
শাক্ত পদ ( র্নবিার্চত পাাঁচর্ট পদ পাঠ্য ) :

কব র্াকব বল র্গর্ররাজ ( মলা ান্ত), র্গর্ররাণী এই

নাও থতামার উমাকর ( মলা ান্ত), একর্া মা একর্া মা উমা বকলা না আর র্াই র্াই (র্গর্রশচন্দ্র
থঘার্), র্

িল নবমীর্নর্শ বিল অবর্ান থগা ( মলা ান্ত),

থর্ন), মা আমায় ঘুরাকব

ালী ির্ল মা রার্র্বিারী (রামপ্রর্াদ

ত (রামপ্রর্াদ থর্ন), মকলম ভূ কতর থবগার থখকট (রামপ্রর্াদ থর্ন),

মন থর ৃ র্র্ াজ জান না (রামপ্রর্াদ থর্ন)
বাউল পদ ( র্নবিার্চত পাাঁচর্ট পদ পাঠ্য ) : স্বরূপ র্বিকন রূকপর জনম (চন্ডীদার্), র্ব থলাক
য় লালন

ী জাত (লালন ির্ র), আর্ম এ র্দনও না থদর্খলাম তাকর (লালন ির্ র), আর্ম

থ াোয় পাব তাকর (গগন ির রা), এমন মানবজনম আর র্
চাইয়া থদর্খ (িার্ন রাজা), থলাক

িকব (লালন ির্ র), র্বচার

র

বকল বকল থর ঘরবার্ড ভালা না আমার (িার্ন রাজা), থর্

থখাাঁকজ মানু কর্ থখাদা থর্ই থতা বাউল (দু দ্দু শাহ্), শুর্ু কর ভাই র্াতায়াকতর থদাকর্ র্ির্রর্ঙ্গরা রাজা
িল একদকশ একর্ (দু দ্দু শাহ্)
খ) অনূ র্দত র্ার্িতয (কর্ক াকনা ১র্ট)

ৃ র্ত্তবার্ ওঝা: শ্রীরাম পাাঁচালী (অকর্ার্যা াণ্ড)
থদৌলত

াজী: থলারচন্দ্রাণী ও র্তীময়না

) মঙ্গল াবয (কর্ক াকনা ১র্ট)

ঘনরাম চক্রবতিী: র্মিমঙ্গল (র্নবিার্চত অাংশ)
মর্ডউল ৪

রায়গুণা র ভারতচন্দ্র: অন্নদামঙ্গল (র্নবিার্চত অাংশ)
খ) জীবনী াবয (কর্ক াকনা ১র্ট)

ৃ ষ্ণদার্

র্বরাজ: শ্রীশ্রীচচতনযচর্রতামৃত (র্নবিার্চত অাংশ)

বর্য়দ র্ু লতান: নবীবাংশ (র্নবিার্চত অাংশ)

র্ামর্য়

উর্নশ শতক র
গদয-প্রবন্ধ ও
র্ামর্য়

মর্ডউল ১

পত্র

পকত্রর ইর্তিার্

উর্নশ শতক র র্মাজ-র্াংস্কার আকদালকনর থপ্রর্ক্ষকত র্াংবাদ-র্ামর্য়
মর্িলা র্ম্পার্দত র্ামর্য়

পকত্রর তেযর্ভর্ত্ত

পকত্রর ইর্তিার্

রূপকরখা

র্ার্ু রীর্তর গদযগ্রন্থ (কর্ক াকনা ১র্ট)

মর্ডউল ২

ভবানীচরণ বকদযাপার্যায় :

মলালয়/ নববাবুর্বলার্

র্ল াতা

জার্তকভদ : র্শবনাে শাস্ত্রী
চর্লতরীর্তর গদযগ্রন্থ (কর্ক াকনা ১র্ট)

মর্ডউল ৩

ালীপ্রর্ন্ন র্র্াংি : হুকতাম পযাাঁচার ন শা
য়ু করাপ প্রবার্ীর পত্র : রবীন্দ্রনাে ঠ্া ু র

CC-T-5
প্রবন্ধ-র্নবন্ধ (কর্ক াকনা ৫র্ট)

রামকমািন রায় : র্িমরণ র্বর্য়

প্রবত্তি

ও র্নবত্তিক র র্ম্বাদ

ঈশ্বরচন্দ্র র্বদযার্াগর : বালযর্ববাকির থদার্/ অর্ত অল্প িইল
অক্ষয় ু মার দত্ত : পল্লীগ্রামস্থ প্রজার্দকগর দু রবস্থা বণিন/ প্রাচীন বকঙ্গর র্াংস্কৃর্ত
ভূ কদব মুকখাপার্যায় : পার্রবার্র
মর্ডউল ৪

প্রবন্ধ (র্নবিার্চত অাংশ)/ র্ামার্জ

প্রবন্ধ (র্নবিার্চত অাংশ)

মদনকমািন ত িালিার : স্ত্রীর্শক্ষা
বর্িমচন্দ্র চকটাপার্যায় : শ ু ন্তলা, র্মরদা ও থদর্র্দমনা/ জয়কদব ও র্বদযাপর্ত
চন্দ্রনাে বর্ু : নকভল বা

োগ্রকন্থর উকদ্দশয/ অর্ভজ্ঞানশ ু ন্তকলর অেি

ব লার্বার্র্নী থদবী : র্ভযতা ও ু র্াংস্কার/ র্িদু অবলা ু কলর র্বদযাভযার্ ও তািার র্মুন্নর্ত
থজযার্তর্রন্দ্রনাে ঠ্া ু র : থমঘনাদবর্
িরপ্রর্াদ শাস্ত্রী : বাঙ্গালা ভার্া

াবয/ ভারকতর নাটয লা ও রচনা-পদ্ধর্ত

র্িতীয় অর্িবার্র্ি ী

র্ার্ারণ
ভার্ার্বজ্ঞান ও

) বাক যর গঠ্নগত ও ভাবগত উপাদান র্বকির্ণ
মর্ডউল ১

বাাংলা

খ) বাক্যের উপাদান — পদক্রম, উকদ্দশয, র্বকর্য়, উপবা য ও পদগুচ্ছ
গ) চমর্স্কর বা যতত্ত্ব (পদগুচ্ছ র্াংগঠ্ন র্ূ ত্র, র্াংবতিনী র্ূ ত্র, র্ঞ্জননী বযা রণ)

ভার্াতত্ত্ব : পবি
২
) শব্দ ও অকেির র্ম্প ি, অকেির নানার্দ , শব্দাকেির গুরুত্ব( প্রর্ঙ্গ, অর্ভপ্রায়, বযঞ্জনা, র্চহ্ন,
মর্ডউল ২

িযেিকবার্ তা)
খ) বাক যর র্কঙ্গ শব্দাকেির র্ম্প ি
গ) শব্দােি র্বর্য়

CC-T-6

তার্ত্ত্ব

র্ভর্ত্ত

) র্মাজভার্ার্বজ্ঞান
(ভার্া ও র্মাজ, থরর্জস্টার, র্পর্জন, থক্রওল, নারীর ভার্া, র্িভার্র্ তা, বহুভার্র্ তা, ভার্া
মর্ডউল ৩

পর্র ল্পনা)
খ) উপভার্ার্বজ্ঞান
(আের্ল

ভার্াচবর্চত্রয, উদ্ভকবর ইর্তিার্, উপভার্া ভূ কগাল, থক্ষত্রর্মীক্ষার পদ্ধর্তর্বদযা)

) বশলীর্বজ্ঞান
(উদ্ভব, রীর্ত ও বশলী, বশলী র্নর্িার
মর্ডউল ৪

মানদন্ড, প্রকয়াগ ববর্চত্রয)

খ) মকনাভার্ার্বজ্ঞান
(ভার্া ও মর্িষ্ক, LAD ও র্শশুর ভার্া, ভার্ার প্রকয়াগ র্মর্যা - অযািার্র্য়া)

বাাংলা আখযান াবয (কর্ক াকনা ১র্ট)

প্রেম র্বশ্বর্ু দ্ধপূ ববি তিী বাাংলা

মর্ডউল ১

থমঘনাদবর্
বৃ ত্রর্াংিার

াবয- র্বতা

বরবত

াবয (১ম র্গি, ৩য় র্গি, ৪েি র্গি, ৬ষ্ঠ র্গি) : মাইক ল মর্ু র্ূদন দত্ত
াবয (র্নবিার্চত অাংশ) : থিমচন্দ্র বকদযাপার্যায়

(র্নবিার্চত অাংশ) : নবীনচন্দ্র থর্ন

বাাংলা গীর্ত াবয (কর্ক াকনা ১র্ট)

CC-T-7

মর্ডউল ২

র্ারদামঙ্গল/ র্াকর্র আর্ন (র্নবিার্চত অাংশ) : র্বিারীলাল চক্রবতিী
ন াঞ্জর্ল/ এর্া (র্নবিার্চত অাংশ) : অক্ষয় ু মার বডাল
স্বপ্নপ্রয়াণ (র্নবিার্চত অাংশ) : র্িকজন্দ্রনাে ঠ্া ু র

খণ্ড র্বতা (র্নবিার্চত ৫র্ট)

মর্ডউল ৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত: দু র্ভিক্ষ, পাাঁটা
রঙ্গলাল বদযাপার্যায়: ভারতভূ র্মর অভযেিনা, থভ -মুর্র্ক র র্ু দ্ধ (র্নবিার্চত অাংশ-দীঘি
র্ত্রপদী)
র্গরীন্দ্রকমার্িনী দার্ী: বঙ্গ মর্িলাগকণর িীনাবস্থা, আবািন, থপ্রমাঞ্জর্ল, ঈশ্বরী পাটনী

মর্ডউল ৩

ার্মনী রায়: চন্দ্রপীকডর জাগরণ, র্দন চকল র্ায়
থগার্বদচন্দ্র দার্: থ

থবশী র্ু দর, আমার র্চতায় র্দকব মঠ্

রবীন্দ্র- র্বতা (র্নবিার্চত ৫র্ট)

CC-T-7

র্নঝিকরর স্বপ্নভঙ্গ (প্রভাত র্াংগীত), অিলযার প্রর্ত (মানর্ী), র্বদায়-অর্ভশাপ,
মর্ডউল ৪

থর্কত নার্ি র্দব (কর্ানার তরী), ব্রাহ্মণ, উবিশী (র্চত্রা), বর্িামঙ্গল ( ল্পনা), ভার্া
ও ছদ ( ার্িনী), ক্ষর্তপূ রণ, জন্মান্তর (ক্ষর্ণ া), শুভক্ষণ, তযাগ (কখয়া), ভারততীেি
(গীতাঞ্জর্ল)
(শঙ্খ থঘার্ র্াং র্লত ও র্ম্পার্দত ‘র্ূ র্িাবতি’ রবীন্দ্র র্বতা-র্াং লনর্ট অনু র্রণ
রা িকব)

উর্নশ শত

বাাংলা নাট

ও

প্রির্ন

মর্ডউল ১

(র্নবিার্চত ১র্ট)

মাইক ল মর্ু র্ূদন দত্ত- ৃ ষ্ণ ু মারী
দীনবন্ধু র্মত্র – র্র্বার এ াদশী
র্গর্রশচন্দ্র থঘার্-- জনা/ প্রিুল্ল
র্বশ শত

(প্রা -স্বার্ীনতা পবি)

(র্নবিার্চত ১র্ট)

মর্ডউল ২

রবীন্দ্রনাে ঠ্া ু র- র্বর্জিন/ রক্ত রবী/ থগাডায় গলদ
র্িকজন্দ্রলাল রায়-- র্াজািান/ থমবার পতন
শচীন্দ্রনাে থর্নগুপ্ত-- র্র্রাজকদৌল্লা
র্বশ শত

CC-T-8

(উত্তর-স্বার্ীনতা পবি)

(র্নবিার্চত ১র্ট)

মর্ডউল ৩

বাদল র্র ার – বার্

ইর্তিার্/ বল্লভপুকরর রূপ ো

শম্ভু র্মত্র- চাাঁদ বর্ণক র পালা/

ােনরঙ্গ

মকনাজ র্মত্র -- গল্প থির্ মর্াকিব/ র্া থনই ভারকত

এ াি নাট

(কর্ক াকনা ৫র্ট)

তুলর্ী লার্িডী -- থদবী
মন্মে রায় -- রাজপুরী
বনিুল-- র্শ
র্বর্ায়
CC-T-8

মর্ডউল ৪

াবাব

ভটাচার্ি -- তািার নামর্ট রঞ্জনা

নারায়ণ গকঙ্গাপার্যায় -- এ

র্ন্ধযায়

র্ু নীল দত্ত -- ু য়াশা
র্ রণ বমত্র -- থ াোয় থগল
থমার্িত চকটাপার্যায় -- মার্ছ
চদন থর্ন -- অরাজচনর্ত
রকমন লার্িডী – মকনার্ব লন
পানু পাল-

ত র্াকন

ত চাল

থর্াকমন্দ্রচন্দ্র নদী- র্শক্ষা (ইউকজন অয়কনকস্কার ‘দয থলর্ন’ নাটক র অনু বাদ)

উর্নশ শতক র উপনযার্
(থর্ক াকনা ১র্ট)

বাাংলা
োর্ার্িতয

মর্ডউল ১

বর্িমচন্দ্র চকটাপার্যায়- ৃ ষ্ণ াকন্তর উইল /চন্দ্রকশখর
স্বণি ু মারী থদবী-

ািাক / দীপর্নর্ব্িাণ

র্শবনাে শাস্ত্রী- র্ু গান্তর
র্বশ শতক র উপনযার্ (১ম পবি)
(থর্ থ াকনা ১র্ট)

মর্ডউল ২

রবীন্দ্রনাে ঠ্া ু র- ঘকর-বাইকর/ চতুরঙ্গ
শরৎচন্দ্র চকটাপার্যায়- থদনাপাওনা/ থদবদার্
র্বশ শতক র উপনযার্ (২য় পবি)
(থর্ থ াকনা ১র্ট)

CC-T-9
মর্ডউল ৩

র্বভূ র্তভূ র্ণ বকদযাপার্যায়- আরণয / ইছামতী
র্তীনাে ভাদু ডী- জাগরী/ থ াাঁডাই চর্রত মানর্
মিাকশ্বতা থদবী- অরকণযর অর্র্ ার/

র্ব বদযঘটী গার্ির জীবন ও মৃতুয

প্রাক্-স্বার্ীনতা থছাটগল্প- (থর্ থ াকনা ৪র্ট)

রবীন্দ্রনাে ঠ্া ু র (ক্ষুর্র্তপার্াণ, স্ত্রীর পত্র), প্রভাত ু মার মুকখাপার্যায় (কদবী, মাতৃিীন), পরশুরাম
(মকিকশর মিার্াত্রা, গামানু র্ জার্তর

ো), জগদীশ গুপ্ত (পকয়ামুখম্, চন্দ্র-র্ূ র্ি-র্তর্দন),

তারাশির বকদযাপার্যায় (নারী ও নার্গনী, ডাইনী)
CC-T-9
মর্ডউল ৪

স্বার্ীনতা-উত্তর থছাটগল্প- (থর্ থ াকনা ৪র্ট)

থপ্রকমন্দ্র র্মত্র (িয়কতা, মিানগর), মার্ন

বকদযাপার্যায় (র্রীর্ৃ প, বশলজ র্শলা), র্ু কবার্ থঘার্

(ির্র্ল, র্ু দরম্), থজযার্তর্রন্দ্র নদী (নদী ও নারী, র্গরর্গর্ট), থর্াকমন চদ (ইাঁদুর, র্তযবতীর
র্বদায়), রমাপদ থচৌর্ু রী ( ভারতবর্ি,

রুণ

নযা)

গুচ্ছ ‘ ’(র্নবিার্চত ৫র্ট প্রবন্ধ)

র্বশ শতক র
প্রবন্ধ-র্নবন্ধ

স্বামী র্বকব ানদ: মযা র্মুলার ৃ ত রাম ৃ ষ্ণ ও তািার উর্ক্ত/ ভাববার

ো/ বাঙ্গালা ভার্া

থবগম থরাক য়া শাখাওয়াৎ থিাকর্ন: স্ত্রীজার্তর অবনর্ত/ র্ু লতানার স্বপ্ন
র্বর্পনচন্দ্র পাল: বর্িমর্ার্িকতয রাষ্ট্রনীর্ত/ র্িদুকমলা ও নবকগাপাল র্মত্র
মর্ডউল ১

রবীন্দ্রনাে ঠ্া ু র: থলা র্িত/ বাতায়র্নক র পত্র/ র্কতযর আহ্বান/ র্ভযতার র্াং ট
শার্ন্তর্ু র্া থঘার্: শাাঁখা-র্র্াঁদুর-কঘামটা
র্কতযন্দ্রনাে বর্ু : র্বজ্ঞাকনর র্াং ট/ প্রাচীন ভারকত র্বজ্ঞাকনর অগ্রগর্ত

CC-T-10

অন্নদাশাং র রায়: বাাংলা র্খন এ
থরজাউল

র্ছল/ থর্ থদকশ বহু র্মি বহু ভার্া

র্রম: ভারকতর র্াংস্কৃর্ত র্মন্বয়

অম্লান দত্ত: গান্ধী ও ইর্তিার্র্চন্তা/ শুভবুর্দ্ধ ও মুক্তর্মাজ
আর্নর্ু জ্জামান: বাঙার্লর আত্মপর্রচয়/ র্মির্নরকপক্ষতা ও বাাংলাকদশ

গুচ্ছ ‘খ’(র্নবিার্চত ৫র্ট প্রবন্ধ)

রাকমন্দ্রর্ু দর র্ত্রকবদী: অর্তপ্রা ৃ ত (১,২)/ মিা াকবযর লক্ষণ
জীবনানদ দাশ:

র্বতার

ো/ রবীন্দ্রনাে ও আর্ু র্ন

প্রমে থচৌর্ু রী: র্ার্িকতয থখলা/

বাাংলা

াকবয অিীলতা— আলাং ার্র

র্বতা
মত

বুদ্ধকদব বর্ু : র্ার্িতযপত্র/ রামায়ণ
মর্ডউল ২

উৎপল দত্ত: রর্বঠ্া ু করর মূ র্তি/ র্মিতলায় িযামকলট
শর্শভূ র্ণ দাশগুপ্ত : মিার্ান থবৌদ্ধর্মি ও থবদান্ত/ বাাংলা

র্মউর্নস্ট র্ার্িতয র্ম্বকন্ধ দু ’চার্রর্ট

র্শর্শর ু মার দাশ : জননীর থ াকল র্শশু/ থদি, র্পপার্া ও থজযাৎস্না/

র্ব ও র্ন্নযার্ী/

আকল জাণ্ডার ও পুরু
শিরীপ্রর্াদ বর্ু : ববষ্ণব

াকবয র্বরল ট্র্যার্জ

শঙ্খ থঘার্ : র্নিঃশকব্দর তজিনী/

CC-T-10

র্শবাজী বকদযাপার্যায় : অলর্ পাঠ্

মর্ডউল ৩

শূ নযতাকবার্

ল্পনার র্ির্স্টর্রয়া
ও রবীন্দ্রগল্প/ থ াাঁডাইকয়র আকগ পকর

রমযরচনা

র্াগরময় থঘার্ র্ম্পার্দত ‘পরম রমণীয়’ থেক

র্নবিার্চত ৫র্ট রচনা।

স্মৃ র্ত ো, ভ্রমণ- ার্িনী ও আত্মজীবনী (থর্ক াকনা ৪র্ট রচনা)

নটী র্বকনার্দনী: আমার
মর্ডউল ৪

ো (র্নবিার্চত অাংশ)

আমার র্ার্িতয জীবন: তারাশির বকদযাপার্যায় (র্নবিার্চত অাংশ)
র্ু ভার্ মুকখাপার্যায়: আমার বাাংলা (র্নবিার্চত অাংশ)
র্ু নদা র্শ দার: দয়াময়ীর

ো (র্নবিার্চত অাংশ)

ট্র্া বািকন মযা মািকন: নবনীতা থদবকর্ন (র্নবিার্চত অাংশ)
র্দকনর পকর র্দন থর্ থগল: র্ু ু মার থর্ন (র্নবিার্চত অাংশ)
বীর র্ু মন: িকয় ওঠ্া গান (র্নবিার্চত অাংশ)
মকনারঞ্জন বযাপারী: ইর্তবৃ কত্ত চণ্ডাল জীবন (র্নবিার্চত অাংশ)

*******

ো

