
 

হরিচ াঁদ গুরুচ াঁদ রিশ্বরিদয লয় 
ঠ কুিনগি, উত্তি ২৪ পিগন , পরিমিঙ্গ- ৭৪৩২৮৭ 

 

ি াংল  রিভ গ 
 

প ঠযক্রমমি ভূরমক   

সি ক মি িরল আরম যরদ ম ন মম মি।  
অরিদ্ব ন পুত্র মযন ন রহ থ মক ঘমি।। 

খ ও ি  ন  খ ও ত মত দুুঃখ ন ই।  
মেমল মমময় রিক্ষ  দ ও এই আরম চ ই।।  

শ্রীশ্রী গুরুচ াঁদ চরিত  
উরনি িতমকি যুগ চ রহদ  অনুভি কমি আধুরনক মমন ভ মিি এত দৃঢ় প্রক ি আম মদি আজও অরভভূত কমি।  
মসই অমম ঘ উচ্চ িণ রিমি ধ যয কমি এিাং যুগপুরুষ গুরু হরিচ াঁদ ও গুরু গুরুচ াঁমদি ন মম হরিচ াঁদ গুরুচ াঁদ 
রিশ্বরিদয লময়ি প্ররতষ্ঠ । ২০২১ রিক্ষ িষয মথমক এই রিশ্বরিদয লয় মথমক স্ন তমক ত্তি প ঠদ ন শুরু কিমে। 
রিশ্বরিদয লয় মঞু্জিী আময় মগি রনমদযরিক  অনুয য়ী Choice Based Credit System অনুসিমণ িতযম ন 
প ঠযক্রমরি রনরমযত হময়মে। রিরভন্ন রিশ্বরিদয লময়ি রিমিষজ্ঞি  এই প ঠযক্রম রনময মণ ত াঁমদি অিদ ন মিমখমেন। 
ি াংল  স রহতয এিাং সাংসৃ্করতি রনয়ত পরিিতযনিীল অরভমুমখি প ি প রি মতুয়  সম্প্রদ ময়ি রিপুল স রহরতযক 
ঐরতহযমক মি ঝ ি মচষ্ট  কি  হময়মে এই প ঠযক্রমম। আি  কি  য য় রিশ্বরিদয লময়ি রিক্ষ থযীি  এই প ঠযক্রম 
মথমক উপকৃত হমিন এিাং রিদয িৃঙ্খমলি ন ন  রদমক ত াঁমদি আগ্রহ ততরি হমি।  

 

      
অধয পক িিীন্দ্রন থ িম্য প ধয য়      অধয পক তপন মন্ডল  
মচয় িময ন, প ঠযক্রম রনময ন সরমরত     আহ্বয় য়ক, প ঠযক্রম রনময ন সরমরত 
প্র ক্তন অধয পক, ি াংল  রিভ গ     অধয পক, ি াংল  রিভ গ  
এিাং প্র ক্তন অধযক্ষ, কল  অনুষদ     এিাং অধযক্ষ, কল  অনুষদ   
কলয ণী রিশ্বরিদয লয়        ড য়মন্ড হ িি ি মরহল  রিশ্বরিদয লয়  
  

১৫ জুল ই, ২০২১ 

 



 

স্ন তমক ত্তি প ঠযক্রম (রস.রি.রস.এস) 
মসমমস্ট ি সাংখয - ৪         মম ি নম্বি- ১০০০ 

Curriculum Structure 

Year & 

Semester 
Course No. 

Course 

Type 
Course Name 

Total 

Credit 
L1 T2 P3 CA4 

End 

Sem 

Total 

Marks 

PG 1st year 

1st 

Semester 

MABENG/C/101 Core Course স ধ িণ ভ ষ রিজ্ঞ ন 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/102 Core Course 
ি াংল  স রহতয-সাংসৃ্করতি 

ইরতহ স-১ 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/103 Core Course মধযযুমগি ি াংল  স রহতয 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/104 Core Course 
ি াংল  তিষ্ণি, ি ক্ত, 

সহরজয়  স রহতয 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/105 Core Course ি াংল  ক িয-করিত -১ 05 05 00 00 10 40 50 

PG 1st year 

2nd 

Semester 

MABENG/C/201 Core Course 
ি াংল  স রহতয-সাংসৃ্করতি 

ইরতহ স-২ 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/202 Core Course ি াংল  ন িক 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/203 Core Course ি াংল  কথ স রহতয-১ 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/204 Core Course 
নক্ি , প্রিন্ধ এিাং 

আত্মজীিনী 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MIE/201 

 

Minor 

Elective (for 

the students 

of other 

Departments) 

মতুয়  স রহতয এিাং 
সাংসৃ্করতি ইরতহ স 

05 05 00 00 10 40 50 

PG 2nd year 

3rd 

Semester 

MABENG/C/301 Core Course িিীন্দ্রন থ 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/302 Core Course স রহতযতত্ত্ব 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/303 Core Course ি াংল  করিত  পিয-২ 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/304-A 

Major 

Elective 

(Any One 

Course) 

ভ ষ রিজ্ঞ ন 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/304-B 
মধযযুমগি ি াংল ি সম জ 

ও সাংসৃ্করত 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/304-C নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/304- D বাাংলা উপনযাস পবব-১ 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/304-E িিীন্দ্রজীিন 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/304-F 
মতুয়  আম্ লন ও 

মতুয়  স রহতয   
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/305-A 

Major 

Elective 

(One course, 

must be the 

continuing 

course) 

তুলন মূলক ভ ষ রিজ্ঞ ন 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/305-B মধযযুমগি স রহতযপ ঠ-১ 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/305-C নাট্ক [প্রাক -রবীন্দ্র যুগ] 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/305-D আধুননক বাাংলা ছ াট্গল্প 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/305-E 
িিীন্দ্রন মথি িহুম রত্রক 

ভ িন ি জগৎ 
05 05 00 00 10 40 50 

 MABENG/MJE/305-F মতুয়  সাংসৃ্করত অধযয়ণ-১ 05 05 00 00 10 40 50 

PG 2nd year 

4th 

Semester 

MABENG/C/401 Core Course ি াংল  কথ স রহতয-২ 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/402 Core Course 
মদিভ গ ও ি াংল মদমিি 

স রহতয 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/C/403 Core Course 
গমিষণ  রনিন্ধ 

(Dissertation) 
05 05 00 00 

10 

(Viva-

Voce) 

40 50 



 

MABENG/MJE/404-A 

Major 

Elective 

(One course, 

must be the 

continuing 

course) 

সম জ ভ ষ রিজ্ঞ ন 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/404-B মধযযুমগি স রহতযপ ঠ-২ 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/404-C 
বাাংলা নাট্ক: রবীন্দ্র পরবতবী 

যুগ 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/404-D 
আধুরনক ি াংল  উপনয স 

পিয-২ 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/404-E 
িিীন্দ্রন থ ও রিরভন্ন রিল্প 

ম ধযম 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/404-F মতুয়  চরিত স রহতয         

MABENG/MJE/405-A 

Major 

Elective 

(One course, 

must be the 

continuing 

course) 

অন্বয় ও তিলী 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/405-B মধযযুমগি স রহতযপ ঠ-৩ 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/405-C 
বাাংলার নাট্যবযনিত্ত্ব ও 

নাট্যমঞ্চ 
05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/405-D ি াংল মদমিি কথ স রহতয 05 05 00 00 10 40 50 

MABENG/MJE/405-E িিীন্দ্রন থ— রিরিধ প্রসঙ্গ 05 05 00 00 10 40 50 

 MABENG/MJE/405-F মতুয়  সাংসৃ্করত অধযয়ণ-৩ 05 05 00 00 10 40 50 

Total    100      1000 

 

L- Lecture hour per week 

T- Tutorial 

P- Practical  

CA- Continuous Assessment (Internal Assessment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

প ঠযক্রম 

প্রথম িষয, প্রথম মসমমস্ট ি 

MABENG/C/101- স ধ িণ ভ ষ রিজ্ঞ ন       পূণযম ন- ৫০  

ক. ভাষা-উপভাষা (সমাজভাষা) এবাং বাাংলা নলনপর উদ্ভব-নবকাশ 
খ. ধ্বননতত্ত্ব (Phonology) এিাং আন্তজবানতক ধ্বননমূলক বর্বমালা (IPA) 
গ. রূপতত্ত্ব (Morphology), িব্দ থযতত্ত্ব 
ঘ. অন্বয়তত্ত্ব এবাং চমনিতত্ত্ব 
 

MABENG/C/102 ি াংল  স রহতয-সাংসৃ্করতি ইরতহ স-১     পূণযম ন- ৫০ 

ক. ি ঙ রল ও বাাংলা সানিতয ও তার আর্বসামানজক, রাজনননতক পট্ভূনম (প্রাচীনযুগ) 
খ. ি ঙ রল ও বাাংলা সানিতয ও তার আর্বসামানজক, রাজনননতক পট্ভূনম (মধযযুগ) 
গ. বাাংলা সানিত্তযর ইনতিাস—প্রাচীন যুগ 
ঘ. বাাংলা সানিত্তযর ইনতিাস—মধয যুগ  
 

MABENG/C/103 প্র চীন ও মধযযুমগি ি াংল  স রহতয      পূণযম ন- ৫০ 

(ননববানচত পাঠ) 
ক. চযবাগীনত (পদ সাংখযা ০১, ০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১৪. ২৮, ৩৩, ৪০, ৪৯ ) 
খ. শ্রীকৃষ্ণকীতবন  
গ. শ্রীরামপাাঁচালী     
ঘ. ছলারচন্দ্রার্ী ও সতীময়না/ পদ্মাবতী  
 

MABENG/C/104 ি াংল  তিষ্ণি, ি ক্ত, ন থ এিাং সহরজয়  স রহতয    পূণযম ন- ৫০ 

ক. শ্রীশ্রীচচতনযচরিত মৃত- কৃষ্ণদ স করিি জ (আরদ লীল  প্রথম পরিমেদ, মধয লীল  অষ্টম পরিমেদ)  
খ. তিষ্ণি পদ িরল (রিমিষপ ঠ- রিদয পরত, চণ্ডীদ স, জ্ঞ নদ স, মগ রি্দ স)  
গ. ি াংল  ন থ স রহতয (রনিয রচত)/ ি উল গ ন  
ঘ. ি ক্ত পদ িরল (রিমিষপ ঠ- ি মপ্রস দ, কমল ক ন্ত এিাং অনয নয করিি পদ) 
 

MABENG/C/105 ি াংল  ক িয-করিত -১      পূণযম ন- ৫০ 

ক. মধুসূদন দত্ত—ছমঘনাদবধ কাবয/ বীরাঙ্গনা কাবয  
খ. নবিারীলাল চক্রবতবী—সারদামঙ্গল/ সাত্ধর আসন   
গ. নগরীন্দ্রত্মানিনী দাসী/ মানকুমারী বসু / কানমনী রায়/ অক্ষয়কুমার বড়াল/ ছদত্বন্দ্রনার্ ছসন—ছেষ্ঠ কনবতা 
ঘ. সত্তযন্দ্রনার্ দত্ত—কাবযসঞ্চয়ন/ কাজী নজরুল ইসলাম—সনঞ্চতা/ ছমানিতলাল মজুমদার- স্মরগরল/ 
যতীন্দ্রনার্ ছসনগুপ্ত- ছেষ্ঠ কনবতা     



 

প্রথম িষয, রদ্বতীয় মসমমস্ট ি 

 

MABENG/C/201 বাাংলা সানিতয সাংিৃনতর ইনতিাস-২    পূণযম ন- ৫০ 

ক. বাাংলা সানিত্তযর ইনতিাস চচবা  
খ. বাাংলা সানিত্তযর ইনতিাস (উননশ শতক)  
গ. বাাংলা সানিত্তযর ইনতিাস (নবশ শতক)  
ঘ. উপননত্বশ ও স্বাধীনতা উত্তর বাাংলায় নমঃশূদ্র আত্দালন/ জানত রাজনীনত    
 

MABENG/C/202 নক্ি , প্রিন্ধ এিাং আত্মজীিনী     পূণযম ন- ৫০ 

ক. বাাংলা গদয (রামত্মািন রায়/ ঈশ্বরচন্দ্র নবদযাসাগর/ অক্ষয়কুমার দত্ত/ ভূত্দব মুত্খাপাধযায়)  
খ. বাাংলা নক শা (ভবানীচরর্ বত্দযাপাধযায়/ পযারীচাাঁদ নমত্র/ কালীপ্রসন্ন নসাংি)  
গ. আত্মকর্া ( ছয ছকাত্না একজত্নর) রাসসুদরী দাসী/ ছদত্বন্দ্রনার্ ঠাকুর/ নবত্নানদনী দাসী/ নশবরাম চক্রবতবী   
ঘ. প্রবন্ধ (ত্য ছকাত্না দু’জত্নর) বনিমচন্দ্র চত্টাপাধযায়/ রাত্মন্দ্রসুদর নত্রত্বদী/ ছরাত্কয়া সাখাওয়াত ছিাত্সন/ 
প্রমর্ ছচৌধুরী / ধূজবনট্প্রসাদ মুত্খাপাধযায়/ বুদ্ধত্দব বসু/ অন্নদাশির রায়/ সুনীনতকুমার চত্টাপাধযায়/ নবনয় 
ছঘাষ/ শঙ্খ ছঘাষ     
   
MABENG/C/203 ি াংল  ন িক       পূণযম ন- ৫০ 

ক. মধুসূদন দত্ত—কৃষ্ণকুমারী/ এত্কই নক বত্ল সভযতা?  
খ. নগনরশচন্দ্র ছঘাষ- প্রফুল্ল/ নিত্জন্দ্রলাল রায়- ছমবার পতন 
গ. নবজন ভটাচাযব- ছদবীগজবন/ উৎপল দত্ত— কত্ল্লাল 
ঘ. বাদল সরকার- এবাং ইন্দ্রনজৎ/ শমু্ভ নমত্র— চাাঁদ বনর্ত্কর পালা 
 

MABENG/C/204 ি াংল  কথ স রহতয-১      পূণযম ন- ৫০ 

ক. বনিমচন্দ্র চত্টাপাধযায়— কপালকুণ্ডলা/ কৃষ্ণকাত্ন্তর উইল  
খ. ত্রত্রত্লাকযনার্ মুত্খাপাধযায়—কিাবতী/ তারকনার্ গত্ঙ্গাপাধযায়- স্বর্বলতা   
গ. নবভূনতভূষর্ বত্দযাপাধযায়— আরর্যক/ই ামতী/ তারাশির বত্দযাপাধযায়- িাাঁসুলীবাাঁত্কর উপকর্া/ গর্ত্দবতা/ 
মাননক বত্দযাপাধযায়- পদ্মানদীর মানি/ পুতুলনাত্চর ইনতকর্া  
ঘ. সতীনার্ ভাদুড়ী— ছ াাঁড়াইচনরত মানস/ অনিত মল্লবমবন- নততাস একনট্ নদীর নাম  
 

 

 

 

 



 

MABENG/MIE/205 নমুঃিূদ্র ও মতুয়  স রহতয এিাং সাংসৃ্করতি ইরতহ স   পূণযম ন- ৫০ 

(ি াংল  ি মদ অনয রিভ মগি রিক্ষ থযীি  রনিয চন কিমত প িমি) 

ক. িঙ্গমদমিি জ রত-িণয প্রথ  ও নমুঃিূদ্র আম্ লন  
খ. মতুয়  সম্প্রদ ময়ি উদ্ভি এিাং হরিচ াঁদ-গুরুচ াঁদ ঠ কুি  
গ. মতুয়  সম জ-সাংস্ক ি আম্ লন 
ঘ. রনিয রচত মতুয়  স রহতয (আচ যয ত িক মগ াঁস ই/ আচ যয মহ ন্ হ লদ ি/ মমন হিমমৌরল রিশ্ব স/ কলয ণী 
ঠ কুি চ াঁড় ল)   
-  

রদ্বতীয় িষয, তৃতীয় মসমমস্ট ি 

MABENG/C/301 িিীন্দ্রন থ      পূণযম ন- ৫০ 

ক. কনবতা—ননববানচত দশনট্ কনবতা (সঞ্চনয়তা ও সূযবাবতব ছর্ত্ক) 
খ. নাট্ক— নবসজবন/ অচলায়তন/ রিকরবী  
গ. ছ াট্গল্প— গল্পগুচ্ছ (ত্যত্কান পাাঁচনট্ গল্প- ছপাস্টমাস্টার, মধযবনতবনী, কাবুনলওয়ালা, বলাই, কু্ষনধত পাষার্,  ুনট্, 
স্ত্রীরপত্র, লযাবত্রট্নর)  
ঘ. উপনযাস— ছচাত্খর বানল/ চতুরঙ্গ / ঘত্র-বাইত্র/ ছশত্ষর কনবতা  
 

MABENG/C/302 স রহতযতত্ত্ব      পূণযম ন- ৫০ 

ক. সাংসৃ্কত অলঙ্ক ি ি মেি রূপমিখ  (ভিত, ভ মহ, আন্িধযন, অরভনিগুপ্ত, কুন্তক, রিশ্বন থ করিি জ, 
মক্ষমমন্দ্র)   
খ. অযানরস্টট্ল—ছপাত্য়নট্কস্  
গ. নশল্প-সানিত্তযর নবনভন্ন আত্দালন এবাং পাশ্চাতয সানিতযতত্ত্ব—ছরামানিনসজম, নরয়ানলজম, নসম্বনলজম, 
সুরনরয়ানলজম, ছফনমননজম, ইত্কা-নক্রনট্নসজম, মযানজক নরয়ানলসম/মার্ক্বীয় নদনতত্ত্ব, ফ্রত্য়ডীয় মনঃসমীক্ষর্ 
তত্ত্ব, অনুবাদতত্ত্ব 
ঘ. অবনীন্দ্রনার্ ঠাকুর— বাগীশ্বরী নশল্পপ্রবন্ধাবলী (ত্যত্কান দুনট্ প্রবন্ধ- নশত্ল্প অননধকার/নশত্ল্প অনধকার/ নশল্প 
ও ভাষা/সুদর/অসুদর) 
 

MABENG/C/303 ি াংল  করিত  পিয-২     পূণযম ন- ৫০ 

প্রত্তযক বগব ছর্ত্ক অন্ততঃ একজন কনবর ননববানচত অন্ততঃ দুনট্ কনবতা পড়ত্ত িত্ব 
ক. জীবনানদ দাশ/ সুধীন্দ্রনার্ দত্ত/ নবষু্ণ ছদ/ বুদ্ধত্দব বসু  
খ. অনময় চক্রবতবী/ ছপ্রত্মন্দ্র নমত্র/ সমর ছসন   
গ. সুভাষ মুত্খাপাধযায়/ মঙ্গলাচরর্ চত্টাপাধযায়/ বীত্রন্দ্র চত্টাপাধযায়/ নীত্রন্দ্রনার্ চক্রবতবী  
ঘ. শঙ্খ ছঘাষ/ কনবতা নসাংি/ সুনীল গত্ঙ্গাপাধযায়/ অত্লাকরঞ্জন দাশগুপ্ত/ শনি চত্টাপাধযায়/ নবনয় মজুমদার/ 
জয় ছগাস্বামী/ মনল্লকা ছসনগুপ্ত  



 

 

MABENG/MJE/304-A ভ ষ রিজ্ঞ ন     পূণযম ন- ৫০ 

ক. ভ ষ রিজ্ঞ মনি ন ন  প্রস্থ ন: প্র চীন যুগ   

খ. ভ ষ রিজ্ঞ মনি ন ন  প্রস্থ ন: মধযযুগ মথমক উরনি িতমকি মধযভ গ   

গ. ধ্বরনরিজ্ঞ ন 

ঘ. ধ্বরনতত্ত্ব  

MABENG/MJE/304-B মধযযুমগি ি াংল ি সম জ ও সাংসৃ্করত  পূণযম ন- ৫০ 

ক. ি াংল ি স ম রজক—ি জচনরতক ইরতহ স (১৪-১৫িতক) 

খ. ি াংল ি স ম রজক—ি জচনরতক ইরতহ স (মষ ড়ি িতক) 

গ. ি াংল ি স ম রজক—ি জচনরতক ইরতহ স (সপ্তদি িতক) 

ঘ. ি াংল ি স ম রজক—ি জচনরতক ইরতহ স (অষ্ট দি িতক) 

 

MABENG/MJE/304-C  নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ    পূণযম ন- ৫০ 

                  [উননশ-নবত্শর আর্ব সামানজক-রাজনননতক-সাাংিৃনতক পট্ভূনম ও আত্দালনসি]   
ক. বাাংলা নাট্ত্কর নবচার নবত্েষত্র্ প্রাচয ও পাশ্চাতয নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যনবচার পদ্ধনতর প্রাসনঙ্গকতা  
খ. বাাংলা নাট্ত্কর ইনতিাস- উননশ শতক 
গ. বাাংলা নাট্ত্কর ইনতিাস- নবশ শতক  
ঘ. বাাংলা নর্ত্য়ট্াত্রর ইনতিাস (ত্বঙ্গলী নর্ত্য়ট্ার/ত্চৌরঙ্গী নর্ত্য়ট্ার/ নবীন বসুর নর্ত্য়ট্ার/ ওনরত্য়িাল 
নর্ত্য়ট্ার/ ছজাড়াসাঁত্কা নর্ত্য়ট্ার/ ছবৌবাজার নর্ত্য়ট্ার/ ছবলগান য়া নর্ত্য়ট্ার/স্টার নর্ত্য়ট্ার/ নমনাভবা নর্ত্য়ট্ার/ 
ক্লানসক নর্ত্য়ট্ার) 
 

MABENG/MJE/304- D বাাংলা উপনযাস পবব-১     পূণযম ন- ৫০ 

ক. উপনযাত্সর তত্ত্ব এবাং আখযানতত্ত্ব 
খ. বনিমচন্দ্র চত্টাপাধযায়- দুত্গবশননদনী/ নবষবৃক্ষ/ আনদমঠ  
গ. স্বর্বকুমারী ছদবী- কািাত্ক/ মীর মশররফ ছিাত্সন- নবষাদনসনু্ধ/রত্মশচন্দ্র দত্ত- রাজপুত জীবনসন্ধযা/ 
সমাজ/ সাংসার  
ঘ. শরৎচন্দ্র চত্টাপাধযায়- পল্লীসমাজ/ গৃিদাি/পত্র্র দাবী 
 

 

 



 

MABENG/MJE/304-E িিীন্দ্রজীিন      পূণযম ন- ৫০  

ক. ১৮৬১-১৮৮৪ 

খ. ১৮৮৫-১৯১৩ 

গ. ১৯১৪-১৯৩০ 

ঘ. ১৯৩১-১৯৪১ 

 

MABENG/MJE/304-F- মতুয়  আম্ লন ও মতুয়  স রহতয     পূণযম ন- ৫০ 

ক. মতুয়  আম্ লমনি গরতপ্রকৃরত  

খ. মতুয়  আম্ লমন হরিচ াঁদ ও গুরুচ াঁদ ঠ কুি  

গ. মতুয়  স রহতয পরিক্রম   

ঘ. মতুয়  পত্র-পরত্রক   

 

MABENG/MJE/305-A তুলন মূলক ভ ষ রিজ্ঞ ন    পূণযম ন- ৫০ 

ক. ঐরতহ রসক ও তুলন মূলক ভ ষ রিজ্ঞ মনি ন ন  তত্ত্ব 

খ. িণযন মূলক ও সাংগঠনমূলক ভ ষ রিজ্ঞ মনি ন ন  তত্ত্ব 

গ. রচহ্নরিজ্ঞ ন (Semiotics)  

ঘ.  রলরপম ল  তত্ত্ব (Graphemics)  

 

MABENG/MJE/305-B মধযযুমগি ক িযপ ঠ-১     পূণযম ন- ৫০ 

ক. শ্রীকৃষ্ণরিজয়- ম ল ধি িসু 

খ.  মনস মঙ্গল- রিপ্রদ স রপরপল ই/অভয় মঙ্গল- করিকঙ্কণ মকু্ চক্রিতযী  

গ. তচতনযভ গিত- িৃ্ িন দ স/ তচতনযমঙ্গল- জয় ন্    

ঘ. পুরথ চচয   

 

MABENG/MJE/305-C  নাট্ক [প্রাক - রবীন্দ্র এবাং রবীন্দ্র সমসামনয়ক যুগ] পূণযম ন- ৫০             

ক. দীনবনু্ধ নমত্র- নীলদপবর্/ সধবার একাদশী/মীর মশাররফ- জনমদার দপবর্ 
খ. নগনরশচন্দ্র ছঘাষ— নসরাজত্দৌল্লা/ অমৃতলাল বসু- খাস দখল 



 

গ. নিত্জন্দ্রলাল রায়— নূরজািান/ ত্রযিস্পশব  
ঘ. মন্মর্ রায়—কারাগার/ ছযাত্গশ ছচৌধুরী- সীতা    
 

MABENG/MJE/305- D আধুননক বাাংলা ছ াট্গল্প     পূণযম ন- ৫০ 

ক. ছ াট্গত্ল্পর তত্ত্ব  
(ননত্চর প্রনতনট্ গুচ্ছ ছর্ত্ক নতননট্ কত্র ছমাট্ বাত্রানট্ ছ াট্গল্প) 

খ. প্রভাতকুমার মুত্খাপাধযায়, জগদীশ গুপ্ত, ছপ্রত্মন্দ্র নমত্র, ত্রশলজানদ মুত্খাপাধযায়, তারাশির বত্দযাপাধযায়, 
নবভূনতভূষর্ বত্দযাপাধযায়, পরশুরাম, বনফুল, মাননক বত্দযাপাধযায়, নশবরাম চক্রবতবী 
গ. আশাপূর্বা ছদবী, গুর্ময় মান্না, সত্ন্তাষকুমার ছঘাষ, মিাত্শ্বতা ছদবী, নারায়র্ গত্ঙ্গাপাধযায়, মনত নদী, দীত্পন্দ্রনার্ 
বত্দযাপাধযায়, শযামল গত্ঙ্গাপাধযায় 
ঘ. সদীপন চত্টাপাধযায়, শীত্ষবদু মুত্খাপাধযায়, অসীম রায়, সুনীল গত্ঙ্গাপাধযায়, নবনীতা ছদবত্সন, অমর নমত্র, 
স্বপ্নময় চক্রবতবী, অননতা অনিত্িাত্রী, ননলনী ছবরা, রামকুমার মুত্খাপাধযায়, অননল ঘড়াই, সমীর রনক্ষত, সুব্রত 
মুত্খাপাধযায়       
 

MABENG/MJE/305-E িিীন্দ্রন মথি িহুম রত্রক ভ িন ি জগৎ    পূণযম ন- ৫০ 

ক. ধমযরচন্ত , দিযনরচন্ত  

খ. ি জনীরত রচন্ত   

গ. স্বমদি, সম জ, সমি য় 

ঘ. রিক্ষ  রচন্ত   

MABENG/MJE/305- F মতুয়  সাংসৃ্করত অধযয়ন  

ক. মতুয়  সাংসৃ্করত এিাং মতুয়  দিযন  

খ. মতুয়  জীিনী স রহমতযি পরিচয়  

গ. রিক্ষ  ভ িন য় মতুয়  সম্প্রদ য়  

ঘ. মতুয়  আম্ লন ও ি াংল ি অনুন্নত সম্প্রদ য়        

 

 

 

 

 



 

 

রদ্বতীয় িষয, চতুথয মসমমস্ট ি 

 

MABENG/C/401 ি াংল  কথ স রহতয-২      পূণযম ন- ৫০ 

ক. আশাপূর্বা ছদবী- প্রর্ম প্রনতশ্রুনত/ নমনত্তর বানড়/ সমত্রশ বসু- গঙ্গা/ মিাকাত্লর রত্র্র ছঘাড়া 
মিাত্শ্বতা ছদবী- িাজার চুরানশর মা/ অরত্র্যর অনধকার     
খ. অনময়ভূষর্ মজুমদার- গড় শ্রীখণ্ড/ ননববাস/ ছদত্বশ রায়- নতস্তাপাত্রর বৃত্তান্ত/ বনরশাত্লর ছযাত্গন মণ্ডল 
ননলনী ছবরা- শবরচনরত/ সুবর্বত্ররু্ সুবর্বত্রখা    
গ. ছ াট্গল্প— ছসাত্মন চদ, সুত্বাধ ছঘাষ, ছজযানতনরন্দ্র নদী, নত্রন্দ্রনার্ নমত্র, নারায়র্ গত্ঙ্গাপাধযায়, নবমল কর 
(ননববানচত চারজন ছ াট্গল্পকাত্রর ছমাট্ চারনট্ ছ াট্গল্প)  
ঘ. ছ াট্গল্প— রমাপদ ছচৌধুরী, দীত্পন্দ্রনার্ বত্দযাপাধযায়, ছদত্বশ রায়, সুত্লখা সানযাল, তত্পানবজয় ছঘাষ, অনভনজৎ 
ছসন, সাধন চত্টাপাধযায়, ত্রসকত রনক্ষত (ননববানচত চারজন ছ াট্গল্পকাত্রর ছমাট্ চারনট্ ছ াট্গল্প)  
 

MABENG/C/402 ি াংল মদমিি স রহতয    পূণযম ন- ৫০ 

ক. বাাংলাত্দত্শর সানিতয—আর্বসামানজক ও রাজনননতক পট্ভূনম, বাাংলাত্দত্শর সানিতয ও ১৯৭১-এর স্বাধীনতা 
সাংগ্রাত্ম মুনজবর রিমান 
খ. উপনযাস—(ছয ছকাত্না একনট্) ত্রসয়দ ওয়ালীউল্লাি, আখতারুজ্জামান ইনলয়াস, আবু ইসিাক, শওকত ওসমান, 
িাসান আনজজুল িক, ছসনলনা ছিাত্সন, িনরশাংকর জলদাস/ ছ াট্গল্প—(ছয ছকাত্না পাাঁচ’নট্) আখতারুজ্জামান 
ইনলয়াস, আল মািমুদ, ত্রসয়দ সামসুল িক, আবু ইসিাক, িাসান আনজজুল িক, হুমায়ুন আিত্মদ 
গ. কনবতা- শামসুর রিমান/ মিাত্দব সািা/ ননমবত্লদু গুর্/ আল মািমুদ/ দাউদ িায়দার/ নজয়া িায়দার 
(ননববানচত পাাঁচজন কনবর ছমাট্ দশনট্ কনবতা)  
ঘ. নাট্ক (ত্য ছকাত্না একনট্)-- ত্রসয়দ ওয়ালীউল্লাি, মুনীর ছচৌধুরী, সাইদ আিত্মদ, ত্রসয়দ সামসুল িক, ছসনলম 
আলদীন  
 

MABENG/C/403 গমিষণ  স্ভয      পূণযম ন- ৫০ 

গমিষণ পত্র রনময মণি িীরতনীরত অনুয য়ী গমিষণ  স্ভয প্রস্তুরত- ৪০ 

মমৌরখক পিীক্ষ - ১০  

 

MABENG/MJE/404-A  সম জ ভ ষ রিজ্ঞ ন    পূণযম ন- ৫০ 

ক. উপভ ষ তত্ত্ব  

খ. সম জ ভ ষ রিজ্ঞ ন 



 

গ. ভ ষ  পরিকল্পন   

ঘ. মক্ষত্রসমীক্ষ    

MABENG/MJE/404-B মধযযুমগি ক িযপ ঠ-২     পূণযম ন- ৫০ 

ক. ন থ স রহতয  

খ. মহ ভ িত- কিীন্দ্র পিমমশ্বি/ মহ ভ িত- ক িীি ম দ স  

গ. ধমযমঙ্গল- ঘনি ম চক্রিতযী/ রূপি ম চক্রিতযী  

ঘ. ি ক্তপদ িরল 
 

 

MABENG/MJE/404-C  বাাংলা নাট্ক: রবীন্দ্র পরবতবী যুগ    পূণযম ন- ৫০ 
ক. নবজন ভটাচাযব— নি ন্ন/ তুলসী লানিড়ী— মোঁড়  ত ি 
খ. বুদ্ধত্দব বসু— প্রথম প থয/ ি ম িসু- প থয রিমি এল  
গ. অনজত্তশ বত্দযাপাধযায়- সওদাগত্রর ছনৌকা/ উৎপল দত্ত- রিমনি তমল য় ি   
ঘ. মত্নাজ নমত্র— প রখ/ স জ মন  ি গ ন    
 

MABENG/MJE/404-D আধুরনক ি াংল  উপনয স পিয-২    পূণযম ন- ৫০ 

(প্রমতযক িগয মথমক মযমক ন একরি উপনয স পড়মত হমি)  

ক. নবভূনতভূষর্ বত্দযাপাধযায়- পত্র্র পাাঁচালী/ জীবনানদ দাশ- মালযবান/ তারাশির বত্দযাপাধযায়- কনব /ম রনক 
িম্য প ধয য়- চতুমক ণ  
খ. ধূজবনট্প্রসাদ মুত্খাপাধযায়- অন্তঃশীলা / ছগাপাল িালদার- একদা   
গ. অতীন িম্য প ধয য়- নীলকন্ঠ প রখি মখ াঁমজ/ ত্রসয়দ মুস্তাফা নসরাজ- অলীক মানুষ    
ঘ. রমাপদ ছচৌধুরী- বনপলাশীর পদাবলী/ নবমল কর- খড়কুত্ট্া/ নবারুর্ ভটাচাযব- িাববাট্ব/ সাধন চত্টাপাধযায়- 
গিীন গাঙ/ বার্ী বসু- জন্মভূনম মাতৃভূনম   
 
MABENG/MJE/404-E িিীন্দ্রন মথি রিল্প রিষয়ক প্রিন্ধ ও আমল চন   পূণযম ন- ৫০ 

ক. রচত্রকল   
খ. সঙ্গীত  
গ. নৃতয  
ঘ. ন িয 
 
MABENG/MJE/404-F মতুয়  চরিত স রহতয 

ক. শ্রীশ্রীহরিলীল মৃত- করিিসি জ ত িকচন্দ্র সিক ি (ত িক মগ াঁস ই)   

খ. শ্রীশ্রীগুরুচ াঁদচরিত- আচ যয মহ ন্ হ লদ ি  



 

গ. শ্রীশ্রীহরিগুরুচ াঁদচরিত্রসুধ - শ্রীমদ্ রিচিণ প গল  

ঘ. মস ন ি ম নুষ মগ প ল স ধু- আচ যয মহ ন্ হ লদ ি  

 

MABENG/MJE/405-A অন্বয় ও তিলী      পূণযম ন- ৫০ 

ক. ভ ষ রিজ্ঞ মনি ন ন  প্রস্থ ন (উরনি িতমকি মধযভ গ মথমক আধুরনক যুগ)  

খ. সঞ্জননী অন্বয়তত্ত্ব  

গ. ি াংল  ভ ষ ি অন্বয় তত্ত্ব  

ঘ. তিলীরিজ্ঞ ন  

 

MABENG/MJE/405-B মধযযুমগি স রহতযপ ঠ-৩      পূণযম ন- ৫০ 

ক. রিি য়ন- ি মমশ্বি ভট্ট চ যয/ অন্নদ মঙ্গল- ভ িতচন্দ্র   
খ. মধুম লতী- মুহম্মদ কিীি /তসয়দ সুলত ন- নিীিাংি  
গ. সতযন ি য়ণ/ সতযপীি প াঁচ লী    
ঘ. আধুরনক যুমগ মধযযুমগি ি াংল  স রহমতযি চচয   
 

MABENG/MJE/405-C বাাংলার নাট্য-বযনিত্ব ও নাট্যমঞ্চ     পূণযম ন- ৫০ 
ক. রগরিিচন্দ্র মঘ ষ/ নশনশরকুমার ভাদুড়ী/অহীন্দ্র মচৌধুিী/ কুমার রাত্য়র নাট্যদশবন 
খ. নবজন ভটাচাযব/ শমু্ভ নমত্র/উৎপল দত্ত/ বাদল সরকার/ ছমানিত চত্টাপাধযায়/ মত্নাজ নমত্র/ রুদ্রপ্রসাদ 
ছসনগুপ্ত/ নবভাষ চক্রবতবী/ ব্রাতয বসু-র নাট্যদশবন 
গ. নাট্যমত্ঞ্চ অনভত্নত্রী (নবত্নানদনী দাসী, তারাসুদরী, তৃনপ্ত নমত্র, ছকয়া চক্রবতবী, সানবত্রী চত্টাপাধযায়, শাাঁওলী 
নমত্র)   
ঘ. পত্র-পনত্রকায় বাাংলা নাট্য সমাত্লাচনা/ বাাংলাত্দত্শর নাট্ত্কর ইনতিাস   
 
MABENG/MJE/405-D ি াংল মদমিি কথ স রহতয      পূণযম ন- ৫০ 
ক-খ. উপনয স (ময মক ন দুরি) 
তসয়দ ওয় লীউল্ল হ- ল লস লু/ আিু ইস ক- সূযয দীঘল ি রড়/ আখত রুজ্জ ম ন ইরলয় স- রচমলমক ঠ ি মসপ ই/ 
িহীদুল্ল হ ক য়স ি- স মিাং মিৌ/ জরহি ি য়হ ন- আমিক ি ল্গুন/ িওক ত ওসম ন- পতঙ্গ রপঞ্জমি/ হ স ন 
আরজজুল হক- আগুন প রখ/ মসরলন  মহ মসন- চ াঁদমিমন 
গ-ঘ. মে িগল্প (মযমক ন রতনজন গল্পক মিি দু’রি কমি গল্প)-  
শওকত ওসমান, আবু ইসিাক, আখতারুজ্জামান ইনলয়াস, িাসান আনজজুল িক, আল মািমুদ, ত্রসয়দ সামসুল 
িক, হুমায়ুন আিত্মদ, নবপ্রদাস বড়ুয়া  
 
 



 

 

 

MABENG/MJE/405-E িিীন্দ্রন থ— রিরভন্ন প্রসঙ্গ      পূণযম ন- ৫০ 

ক. সম্প দক িিীন্দ্রন থ/ স্বকৃত িচন ি অনুি দক িিীন্দ্রন থ 
খ. পরল্ল-সাংগঠন/ পরিমিি ভ িন -য় িিীন্দ্রন থ  
গ. িিীন্দ্রিচন ি প নু্ডরলরপ ও প ঠ ন্তি (ম লতী পুরথ, ি জ  ও ি ণী, রিসজযন, িক্তকিিী- ময মক ন একরি) 
ঘ. িিীন্দ্রিচন িলী সম্প দন ি ইরতহ স/ িিীন্দ্র সম মল চন ি রূপমিখ  (রনম্নরলরখত গ্রন্থ অিলম্বমন িিীন্দ্র 
সম মল চন ি ইরতহ স আমল চন  কিমত হমি) 
িিীন্দ্রন থ, ক িযপরিক্রম - অরজতকুম ি চক্রিতযী/িরি-িরি- চ রুচন্দ্র িম্য প ধয য়/িিীন্দ্র ক িযপ্রি হ, িিীন্দ্র 
ন িযপ্রি হ- প্রমথন থ রিিী/ িিীন্দ্রসৃরষ্ট সমীক্ষ - শ্রীকুম ি িম্য প ধয য়/ িিীন্দ্র প্ররতভ ি পরিচয়- কু্ষরদি ম দ স/ 
করিম নসী- জগদীি ভট্ট চ যয / করি িিীন্দ্রন থ- িুদ্ধমদি িসু/ আধুরনকত  ও িিীন্দ্রন থ- আিু সয়ীদ আইয়ুি / 
ক মলি ম ত্র  ও িিীন্দ্রন িক, করিি অরভপ্র য়- িঙ্খ মঘ ষ  
 
MABENG/MJE/405-F মতুয়  সাংসৃ্করত অধযয়ন-২      পূণযম ন- ৫০ 

 
ক. মতুয়  সঙ্গীত (রনিয রচত দিরি গ ন) 
খ. মতুয়  প্রিন্ধ স রহতয (রনিয রচত প াঁচরি প্রিন্ধ) 
গ. মতুয়  প ল  (রনিয রচত দুরি প ল ) 
ঘ. মতুয়  সাংসৃ্করত প্রচ িক (রনিয রচত চ িজন িযরক্তত্ব)/ িরহিযঙ্গ এিাং িরহভয িমত মতুয়  সাংসৃ্করত  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


