
 
Course: M.A. (Bangla) 

Semester ____ 4 Paper Number MBNG4401 

Paper Title বাাংলা কথাসাহিত্য ২ (Bangla Fiction II) 
No. of Credits 6 

No. of periods assigned Th:6 

Name of Faculty member(s) to be decided later 

Course description/ objective  

Syllabus  মহিউল ১  উপন্যাস  
প্রহত্হি ইউহন্ি থথকক থে থকাকন্া একহি ককে উপন্যাস পাঠ্য 
ইউহন্ি ১                                                                                       ১৫+৫=২০ 
বাকোঘে এক উকঠ্ান্  - থ্যাহত্হেন্দ্র ন্ন্দী  
থেওয়াল - হবমল কে 
হিকলককাঠ্াে থসপাই - আখত্ারুজ্জামান্ ইহলয়াস  
িা্াে িুোহিে মা - মিাকেত্া থেবী  
থিকল থ েঁডা িাকত্ে থখােঁক্ - সমকেি বসু   
ইউহন্ি ২                                                                                      ১৫+৫=২০ 
হত্ত্াস একহি ন্েীে ন্াম  -  অদ্বৈত্ মল্লবমমণ  
লালসালু / কােঁকো ন্েী কােঁকো -সসয়ে ওয়াহলউল্লাহ্ 
অলীক মানু্ষ  - সসয়ে মুস্তাফা হসো্ 
প্রকোকষ  প্রাকৃত্্ন্ - িওকত্ আলী 
হত্স্তা পাকেে বৃত্তান্ত - থেকবি োয় 
মহুলহিিাে হেন্  - অহন্ত্া অহিকিাত্রী  
 
মহিউল ২  থ ািগল্প  
প্রহত্হি ইউহন্ি থথকক থে থকাকন্া হত্ন্্ন্ থলখককে েুহি ককে থ ািগল্প পাঠ্য 
ইউহন্ি ১                                                                                      ১৫+৫=২০ 
ন্কেন্দ্রন্াথ হমত্র, েমাপে থিৌধুেী, কমলকুমাে ম্ুমোে,  আিাপূণমা থেবী, েীকপন্দ্রন্াথ বকন্দযাপাধযায়, িযামল 
গকগাপাধযায়, সন্দীপন্ িকটাপাধযায় । 
ইউহন্ি ২                                                                                      ১৫+৫=২০ 
ন্বন্ীত্া থেবকসন্, স্বপ্নময় িক্রবত্মী, ভগীেথ হমশ্র, সাধন্ িকটাপাধযায়, অমে হমত্র, মীন্াক্ষী থসন্, েহবিঙ্কে বল। 
 

Texts   

Reading/Reference Lists  

Evaluation  
 
 

CIA:            20 
End-Sem: 40 
End Semester examination paper format: 
Module I: (15*1) + (5*1) + (15*1) + (5*1) = 40 
Module II: (15*1) + (5*1) + (15*1) + (5*1) = 40 

 
PAPER No.: to be given by COE 
Faculty: indicate faculty members who will be teaching the paper/modules of the paper 
Course description: essentially the aim of the course/ a brief description of what the course will impart 
Syllabus: When laying down syllabus for a paper please indicate: 
 Modules; marks per module/section/topic; number of periods allotted to each 
 May be submitted as annexure if space in this box is insufficient 

Texts: texts to be studied in the paper (leave blank if not applicable) 

Reading/Reference: books that might be listed as required reading/ advised or suggested reading/ etc. 
Evaluation: End-Sem 80; CIA 20 

However if the dept. has decided on alternative modes of assessment for the paper they are to be  indicated in the 
evaluation plan. 

 Example:  End-Sem:  40 
   CIA:   20 
   Presentation:  20 (Module 1) 
   Project:   20 (Module 2) 
    

 
 



 
Course: M.A. (Bangla) 

Semester ____ 4 Paper Number MBNG4402 

Paper Title বাাংলা সাহিত্যচচচা: কয়েকহি প্রবণত্া (Bangla Literary Studies: Select Areas) 
No. of Credits 6 

No. of periods assigned Th:6 

Name of Faculty member(s) to be decided later 

Course description/ objective  

Syllabus  ইউহন্ি ১: বাাংলা সাহিকত্যে ইহত্িাস-িিমা      ১৫+৫=২০ 
১। প্রাথহমক পকবমে আকলািন্া 
২। উহন্ি িত্ককে সাহিকত্যে ইহত্িাস-িিমা 
৩। হবি িত্ককে সাহিকত্যে ইহত্িাস-িিমা 
 
ইউহন্ি ২: বাাংলা হিশুসাহিত্য ও হিশুসাহিত্য িিমাে ইহত্িাস (হন্েবাহিত্ প্রসগ)  ১৫+৫=২০ 
বাাংলা হিশুসাহিকত্যে ইহত্িাস: প্রথম পবম  
বাাংলা হিশুসাহিকত্যে ইহত্িাস: হৈত্ীয় পবম 
অনু্বাকে হিশুসাহিত্য  
বাাংলা সাহিত্যসমাকলািন্া ও ‘হিশুসাহিত্য’ (হন্বমাহিত্ প্রবন্ধ) 
 
ইউহন্ি ৩: ্ন্হপ্রয় সাহিত্য (হিবচাহচত্ প্রসঙ্গ)     ১৫+৫=২০ 
্ন্হপ্রয় সাহিত্য িিমাে ইহত্িাস 
্ন্হপ্রয় সাহিত্য: হবহবধ প্রবণত্া (হন্বমাহিত্) 
্ন্হপ্রয় সামহয়কপত্র ও ‘্ন্হপ্রয়ত্া’ে হন্মমাণ  
্ন্হপ্রয় আখযান্ (হন্বমাহিত্ েিন্া) 
ধমম ও ্ন্হপ্রয় সাহিত্য (হন্বমাহিত্) 
 
ইউহন্ি ৪: অনু্বাে-িিমা (হিবচাহচত্ প্রসঙ্গ)      ১৫+৫=২০ 
অধযাত্মবাে ও অনু্বাে 
পাঠ্যপুস্তক ও অনু্বাে 
থলাকোন্ ও অনু্বাে 
ভােত্ীয় সাহিকত্যে অনু্বাে 
ইয়োথোপীয় কথাসাহিত্য ও ন্ািক অনু্বাে 
আধুহন্কত্াবাে ও অনু্বাে: প্রসগ কহবত্া 
ইউকোককহন্দ্রকত্াে বাইকে 
পুকবে হেকক: এহসয়া ও আহিকাে সাহিকত্যে অনু্বাে 

Texts   

Reading/Reference Lists  

Evaluation  
 
 

CIA:            20 
End-Sem: 40 
End Semester examination paper format: 
Module I: (15*1) + (5*1) + (15*1) + (5*1) = 40 
Module II: (15*1) + (5*1) + (15*1) + (5*1) = 40 

PAPER No.: to be given by COE 
Faculty: indicate faculty members who will be teaching the paper/modules of the paper 
Course description: essentially the aim of the course/ a brief description of what the course will impart 
Syllabus: When laying down syllabus for a paper please indicate: 
 Modules; marks per module/section/topic; number of periods allotted to each 
 May be submitted as annexure if space in this box is insufficient 

Texts: texts to be studied in the paper (leave blank if not applicable) 

Reading/Reference: books that might be listed as required reading/ advised or suggested reading/ etc. 
Evaluation: End-Sem 80; CIA 20 

However if the dept. has decided on alternative modes of assessment for the paper they are to be  indicated in the 
evaluation plan. 

 Example:  End-Sem:  40 
   CIA:   20 
   Presentation:  20 (Module 1) 
   Project:   20 (Module 2)  



 
Course: M.A. (Bangla) 

Semester ____ 4 Paper Number MBNG4403 

Paper Title ঔপহন্কবহিক পকবমে েুগলক্ষণ ও বাাংলা সাহিত্য: ৩ (Colonial Period and Bengali Literature III) 
(special/optional paper) 

No. of Credits 6 

No. of periods assigned Th:6 

Name of Faculty member(s) to be decided later 

Course description/ objective  

Syllabus  মহিউল ১ 
ইউহন্ি ১         ১৫+৫=২০ 
বাাংলা কাবযকহবত্ায় পাশ্চাত্য প্রভাব 
উহন্ি িত্ককে আখযান্কাবয 
অক্ষয়িন্দ্র থিৌধুেী | ঈিান্িন্দ্র বকন্দযাপাধযায় | ো্কৃষ্ণ োয় | ো্কৃষ্ণ মুকখাপাধযায় | হিবন্াথ িাস্ত্রী 
ইউহন্ি ২         ১৫+৫=২০ 
সূিন্ালকিে কহব (ঈেে গুপ্ত, েগলাল বকন্দযাপাধযায়) 
ঈেে গুপ্ত: ‘ত্ত্ত্ব’, ‘স্নান্োত্রা’, ‘পােঁঠ্া’; েগলাল বকন্দযাপাধযাকয়ে ‘স্বাধীন্ত্া-সগীত্’, ‘িায় থকাথা থসইহেন্’, 
‘হেবাবসাকন্’ 
গীহত্কহবত্াে ধাো (হবিােীলাল িক্রবত্মী, েবীন্দ্রন্াথ ঠ্াকুে, কাহ্ ন্্রুল ইসলাম, থেকবন্দ্রন্াথ থসন্, সকত্যন্দ্রন্াথ 
েত্ত, অক্ষয়কুমাে বডাল, থমাহিত্লাল ম্ুমোে, েত্ীন্দ্রন্াথ থসন্গুপ্ত) 
(হগেীন্দ্রকমাহিন্ী োসী, কাহমন্ী োয়, কুসুমকুমােী োি, োধাোণী থেবী) 
 
মহিউল ২ 
ইউহন্ি ১         ১৫+৫=২০ 
পাশ্চাত্য প্রভাহবত্ মিাকাবয (মাইককল মধুসূেন্ েত্ত, থিমিন্দ্র বকন্দযাপাধযায়, ন্বীন্িন্দ্র থসন্) 
ঔপহন্কবহিক পকবমে ন্াকিযাকেযাগ 
থগোহসম হলকবকয়কেফ 
েগালকয়ে ইহত্িাস ও ন্যািন্াল হথকয়িাে প্রহত্ষ্ঠা 
ইউহন্ি ২         ১৫+৫=২০ 
ঔপহন্কবহিক পকবমে বাাংলা ন্ািক 
বাাংলা ন্ািকক পাশ্চাত্য প্রভাব ও অনু্বাে-ন্ািক (ত্াোিেণ হিকোে, িেিন্দ্র থঘাষ, হ্ হস গুপ্ত, থ্যাহত্হেন্দ্রন্াথ 
ঠ্াকুে) 
ঔপহন্কবহিক পকবমে থমৌহলক ন্ািক (ন্ীলেপমণ- েীন্বনু্ধ হমত্র/ ্হমোে েপমণ– মীে মিােেফ থিাকসন্/ 
হসো্উকদৌলা- হৈক্ন্দ্রলাল োয় / কাোগাে- মন্মথ োয়) 

Texts   

Reading/Reference Lists  

Evaluation  
 
 

CIA:            20 
End-Sem: 40 
End Semester examination paper format: 
Module I: (15*1) + (5*1) + (15*1) + (5*1) = 40 
Module II: (15*1) + (5*1) + (15*1) + (5*1) = 40 

PAPER No.: to be given by COE 
Faculty: indicate faculty members who will be teaching the paper/modules of the paper 
Course description: essentially the aim of the course/ a brief description of what the course will impart 
Syllabus: When laying down syllabus for a paper please indicate: 
 Modules; marks per module/section/topic; number of periods allotted to each 
 May be submitted as annexure if space in this box is insufficient 

Texts: texts to be studied in the paper (leave blank if not applicable) 

Reading/Reference: books that might be listed as required reading/ advised or suggested reading/ etc. 
Evaluation: End-Sem 80; CIA 20 

However if the dept. has decided on alternative modes of assessment for the paper they are to be  indicated in the 
evaluation plan. 

 Example:  End-Sem:  40 
   CIA:   20 
   Presentation:  20 (Module 1) 
   Project:   20 (Module 2) 
  



 
Course: M.A. (Bangla) 

Semester ____ 4 Paper Number MBNG4404 

Paper Title ঔপহন্কবহিক পকবমে েুগলক্ষণ ও বাাংলা সাহিত্য: ৪ (Colonial Period and Bengali Literature IV) 
(special/optional paper) 

No. of Credits 6 

No. of periods assigned Th:6 

Name of Faculty member(s) to be decided later 

Course description/ objective  

Syllabus  Dissertation 
 
 

Texts   

Reading/Reference Lists  

Evaluation  
 
 

Submitted dissertation + Viva-voce 

PAPER No.: to be given by COE 
Faculty: indicate faculty members who will be teaching the paper/modules of the paper 
Course description: essentially the aim of the course/ a brief description of what the course will impart 
Syllabus: When laying down syllabus for a paper please indicate: 
 Modules; marks per module/section/topic; number of periods allotted to each 
 May be submitted as annexure if space in this box is insufficient 

Texts: texts to be studied in the paper (leave blank if not applicable) 

Reading/Reference: books that might be listed as required reading/ advised or suggested reading/ etc. 
Evaluation: End-Sem 80; CIA 20 

However if the dept. has decided on alternative modes of assessment for the paper they are to be  indicated in the 
evaluation plan. 

 Example:  End-Sem:  40 
   CIA:   20 
   Presentation:  20 (Module 1) 
   Project:   20 (Module 2) 
  



 
 


