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Programme Outcomes : 

 এই পাঠ্য তালিকা ছাত্র-ছাত্রীদের বাাংিা সালিতয সম্পদকে ধারণা গদ়ে তুিদত এবাং পরবতেী 

গদবষণাকদমে সািায্য করদব। 

  সালিতয পাঠ্ ও সালিতয তালিক ধারণা গদ়ে তুিদত সািায্য করদব। 

  বাাংিা সালিদতযর আর্ে-সামালিক, রািনৈলতক, ধমেীয় ও ঐলতিালসক লেকগুলিদক বুঝদত সািায্য  

করদব। সমাি ইলতিাদসর পলরবতেৈ কীভাদব িৈিীবদৈ পলরবতেৈ ঘটায় এবাং সালিদতযর রূপরীলতগত 

পলরবতেৈ ঘটায় তা বুঝদত সািায্য করদব। 

  বাাংিা সালিদতযর লবলভন্ন কািপবেগুলিদক বুঝদত এবাং লবলিষ্ট সালিলতযকদের সালিতয কৃলতত্ব সম্পদকে 

ধারণা োৈ করদব। 

  িালত লিসাদব বাঙালির লৈিস্বতা, ৈৃতি, সমািতিদক িাৈদত সািায্য করদব, সসই সদে ভারতীয় 

অৈযাৈয ভাষা-সালিদতযর ধারণা োৈ করদব। 

 ছাত্রছাত্রীরা লৈি িালতসত্তার মূিাৈুসন্ধাৈ কদর আত্মসদেতৈ ৈাগলরক লিসাদব গদ়ে উঠ্দত পারদব। 

 মাৈবিীবৈ ও মাৈবেিেৈ সম্পদকে ধারণা ততলর িদব।  

Programme Specific Outcomes :  

 এই পাঠ্যতালিকা সর্দক বাাংিা সালিদতযর ইলতিাস সম্পদকে জ্ঞাৈ িাভ করদব। 

  আর্ে-সামালিক পটভূলম, গুরুত্বপূণে সামালিক সাাংসৃ্কলতক রািনৈলতক আদদািৈ, সালিদতযর প্রকরণ, 

সিখক ও সৃলষ্টকমে সম্পদকে ধারণা োৈ করদব। 

  সালিতয পাদঠ্র অভযাস গদ়ে সতািা ও পািাপালি গদবষণাকদমে েক্ষতা গদ়ে তুিদত সািায্য করদব। 

 ছাত্র-ছাত্রীর সাধারণ জ্ঞাৈ, েক্ষতা এবাং লবলভন্ন লিক্ষা সাংক্রান্ত পারেলিেতা গদ়ে তুিদব। 

 কািাৈুক্রলমকভাদব িৈিীবদৈর তবলেত্রযময় রূপদক িাৈদত পারদব।  

SEMESTER - 1 

COURSE 

CODE -1  

COURSE NAME COURSE OBJECTIVE COURSE OUTCOME 

BANG-CT-
101 

বাাংলা সাহিত্যের 
ইহযিাস – প্রথম 
পর্যায় 

বাাংলা সাহিত্যের সূচনা পবব অর্বাৎ নবম-দশম 
শযাব্দী থর্ত্ে অষ্টাদশ শযাব্দী পর্বন্ত প্রাচীন ও 
মধ্েরু্ত্ের বাাংলা ভাষা ও সাহিযে পাঠ েত্র ঐ 
সময়পত্ববর জনজীবন, ধ্মব-সাংসৃ্কহয, আর্ব-সামাহজে 
ও ঐহযিাহসে পহরহিহয সম্পত্েব ছাত্রছাত্রীরা ধ্ারণা 
তযরী েরত্য পারত্ব র্ার মধ্ে হদত্য় বাঙাহল জাহযর 
ইহযিাস ও পরম্পরা সম্পত্েব দাশবহনে-নান্দহনে 
দৃহষ্টভহি থর্ত্ে জানত্য পারত্ব। 
 

এই থোসবহি ছাত্রছাত্রীত্দর 
প্রাচীন ও মধ্েরু্ত্ের সাহিযে ও 
যার েহযপ্রেৃহয সম্পত্েব 
অবহিয েরত্ব। মধ্েরু্ত্ের 
েহব ও সমাজ-সাংসৃ্কহয 
সাংস্কারেত্দর সমাজ-
সাংসৃ্কহযত্য অবদান সম্পত্েব 
জানত্য পারত্ব। 
 

BANG-CT- বাাংলা সাহিত্যের সাহিযে িল সমাত্জর দপবণ সাহিত্যের হবষয় মানব এই থোসবহি থর্ত্ে ছাত্রছাত্রীরা 



102 ইহযিাস – হিযীয় 
পর্যায় 

চহরত্র এবাং মানব হৃদয়। উহনশ–হবশ শযত্ে আর্ব-
সামাহজে, সাাংসৃ্কহযে থপ্রক্ষাপত্ির পহরবযবত্ন 
জনজীবত্নর থর্ পহরবযবন সাহধ্য িত্ে যার ছাপ 
সাহিত্যের হবহভন্ন শাখা-প্রশাখায় পড়ত্ছ এবাং এর 
ফত্ল সমাজ-সাংস্কার আত্ন্দালন, ধ্মব-সাংস্কার 
আত্ন্দালন, নযুন সাাংসৃ্কহযে থচযনার জন্ম িত্ে 
থসগুহল সম্পত্েব পহরচয় লাভ েরত্ব। 
 

উহনশ শযত্ের আধু্হনে 
সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমহবোশ 
এবাং ধ্ারা সম্পত্েব জানত্য 
পারত্ব। সমাজ-সাংস্কার 
আত্ন্দালন ও সাংস্কারেত্দর 
ভূহমো সাহিত্যে যার প্রত্য়াে 
এবাং সাহিহযেেত্দর সম্পত্েব 
জানত্য পারত্ব। 
 

BANG-CT-
103 

ভাষাযত্ত্ব ভারযীয় আর্বভাষার সত্ি বাাংলা ভাষার সাংত্র্াে 
েীরূপ যা জানত্য থোিা পৃহর্বীর ভাষাত্োষ্ঠী যর্া 
ইত্ন্দা-ইউত্রাপীয় ভাষাত্োষ্ঠী থর্ত্ে হেভাত্ব ভারযীয় 
আর্বভাষা এত্সত্ছ এবাং ভারযীয় আর্বভাষা যার 
প্রাচীন-মধ্ে-অন্তে স্তর থপহরত্য় অর্বাৎ তবহদে-সাংসৃ্কয 
ভাষা থর্ত্ে পাহল-প্রােৃয-অপভ্রাংশ-অবিট ঠ্ িত্য় 
অন্তে ভারযীয় আর্বস্তত্র এত্স োশ্মীরী, গুজরািী, 
োত্ড়ায়াল ইযোহদ ভাষার মত্যা বাাংলা ভাষারূপ 
থপত্য়ত্ছ থস সম্পত্েব অবহিয েরা, র্াত্য ভাষা-
সাংসৃ্কহযর ধ্ারণা স্পষ্ট িয়। 
 

এই থোসব থর্ত্ে ভারযীয় 
ভাষা সমূি, হবত্শষয বাাংলা 
ভাষার উদ্ভব, ক্রমহবোশ, 
ভাষার েঠন ও অনোনে 
ভারযীয় ভাষাবাংত্শর সত্ি 
সম্পেব হবষত্য় ্ান লাভ 
েরত্ব। 
 

BANG-CT-
104 

প্রাচীন ও 
মধ্ের্ুত্ের সাহিযে 

প্রাচীন ও মধ্েরু্ত্ের এই সাহিযে থর্ত্ে থসই 
সময়োর বাাংলার আর্বসামাহজে – সাাংসৃ্কহযে 
অবিা, ভাষােয ও সাংসৃ্কহযেয হববযবন, দশবন ও 
সাহিযেরীহয, সাহিযেযত্ত্ব হচহিয িত্য় আত্ছ। 
রাজননহযে পিপহরবযবত্ন সাহিত্যের রীহয ঘহিয 
পহরবযবন এবাং সাহিত্যে যার হবধৃ্য রূপহি অত্েষণ 
েরা সম্ভব। 
 

এই থোত্সব চর্বাপদ, 
শ্রীেৃষ্ণেীযবন, তচযনেচহরযামৃয 
গ্রন্থ থর্ত্ে সাহিহযেেত্দর 
জীবনদশবন, সাহিযে প্রেরণ ও 
সাহিযে-ভাবনা সম্পত্েব 
ছাত্রছাত্রীরা ্ান লাভ েরত্ব। 
 

BANG-CT-
105 

মধ্ের্ুত্ের সাহিযে বাাংলা সাহিত্যের এই থোসবহিত্য মধ্েরু্ত্ের পঞ্চদশ 
থর্ত্ে অষ্টাদশ শযাব্দী পর্বন্ত সময়োত্লর সামাহজে-
সাাংসৃ্কহযে-অর্বননহযে ও রাজননহযে চালহচত্র হবধৃ্য 
িত্য় আত্ছ। অনুবাদ সাহিযে, মিলোবে ও তবষ্ণব 
পদাবহল এই সমত্য়র সাহিত্যের হযনহি ধ্ারায় ভাষা 
ও সাহিত্যের েহযপ্রেৃহয সি বাঙাহল-জীবত্নর নানা 
ের্া ধ্রা পত্ড়ত্ছ। 
 

মনসামিল, তবষ্ণব পদাবহল, 
শ্রীেৃষ্ণহবজয় এই হযনহি গ্রন্থ 
মধ্েরু্েীয় সাহিত্যের প্রধ্ান 
হযনহি ধ্ারার প্রহযহনহধ্ত্ব 
েরত্ছ। ছাত্রছাত্রীরা বাঙাহলর 
আত্মস্বরূপ অত্েষণ েরত্য 
পারত্ব এই সাহিযে থর্ত্ে। 
 

BANG-CT-
106 

উত্তরবত্ের সাহিযে এই সকাদসে উত্তরবদের সভৌদগালিক, রািৈযবৃত্ত, 
সাাংসৃ্কলতক ও মানব সম্পদ সম্পত্েব অবেয িওয়া 
সম্ভব। বাাংলাত্দত্শর থভৌত্োহলে পহরসর থর্ত্ে 
উত্তরবি নানা হবষত্য় স্বযন্ত্র – উত্তরবত্ির সাহিযে 
পাত্ঠ যা জানা সম্ভব। 
 

থোচহবিার রাজসভার সাহিযে 
থর্ত্ে উত্তরবত্ির সাহিযে 
চচবার অবিান থবাঝা সম্ভব। 
থোসানীমিল, মাহনে দত্ত্তর 
চণ্ডীমিল োবে থর্ত্ে 
সাাংসৃ্কহযে উত্তরাহধ্োর 
সম্পত্েব ছাত্রছাত্রীরা ্ানলাভ 
েরত্য পারত্ব। 



              

                                     2nd Semester 

BANG-CT-
201 

ভাষাহব্ান এই থোত্সব ভাষার হব্ান হভহত্তে অধ্েয়ন েরা 
সম্ভব। ভাষা হেভাত্ব সাংসৃ্কহযত্ে হনমবাণ েত্র, 
জনজীবত্নর সত্ি ভাষার আন্তঃসম্পেব ও যার 
হনয়মনীহযর অনুসন্ধান েরা এই থোত্সবর লক্ষে। 

ছাত্র-ছাত্রীরা ভাষার লবজ্ঞাৈ-
লভলত্তক অধযায়ৈ করদত 
পারদব। একটা িালতর ভাষা 
সর্দক তার ৈৃতি, সমািতি 
ভাষার গঠ্ৈ গলতপ্রকৃলত ও 
মাৈলবক সম্পদকের অধযয়ৈ 
করদত পারদব। 

BANG-CT-
202 

েদে এই সকাসে সর্দক বাাংিা গেয সালিদতযর উদ্ভব ও 
গলত প্রকৃলত সম্বদন্ধ জ্ঞাৈ িাভ সম্ভব। সমাি েলরত্র, 
বযলি েলরত্র ও মাৈলবক সম্পদকের বহুলবলেত্র প্রবণতা 
এবাং গেয সালিদতযর লবকাি উলৈি িতদকর অৈযাৈয 
সালিদতযর গদ়ে ওঠ্ার সক্ষদত্র সিায়ক িদয়দছ তা 
সবাঝা সম্ভব িদব।  

 

ছাত্র ছাত্রীরা এই সকাসে সর্দক 
বাাংিা গেয সালিদতযর উদ্ভব 
সর্দক ক্রমলবকাদির ধারালট 
অৈুধাবৈ করদত পারদব 
সীতার বৈবাস, হুদতাম পযাাঁোর 
ৈকিা ও সেদবন্দ্রৈার্ ঠ্াকুদরর 
আত্মিীবৈী পাদঠ্ লবেযাসাগদরর 
অৈুবাদের গুরুত্ব, আঞ্চলিক 
ভাষায় সালিতয রেৈার প্রদেষ্টা 
এবাং সেদবন্দ্রৈাদর্র 
আত্মিীবৈী সর্দক উলৈি 
িতদকর বাঙালির মৈৈ 
সাধৈার কর্া িাৈদত পারদব। 

BANG-CT-
203 

োবে-েহবযা এই সকাসে সর্দক আধুলৈক বাাংিা কাদবযর উদ্ভব ও 
তার গলতপ্রকৃলত সবাঝা সম্ভব। মিাকাবয আখযাৈ 
কাদবযর ধারা সর্দক গীলত কাদবযর উদ্ভব এবাং 
ক্লালসক সালিতয রীলত সর্দক মন্ময় সালিদতযর বযলি-
সকলন্দ্রক, আদবগ-উচ্ছ্বাস, ভাব ও সালিতয ভাবৈার 
পলরেয় পাওয়া সম্ভব 

এই থোসব থর্ত্ে ছাত্রছাত্রীরা 
উহনশ শযত্ের বাঙালীর নযুন 
োবেরীহয সম্পত্েব ্ান লাভ 
েরত্ব। 

BANG-CT-
204 

নািে এই সকাদসে বাাংিা ৈাটদকর উদ্ভব ও ক্রমলবকাদির 
রূপলট লবধৃত িদয় আদছ। উলৈি ও লবি িতদক 
বাাংিা ৈাটদকর ৈতুৈ রীলতদক বুঝদত সািায্য 
করদব। এই সমদয়র সামালিক ও সাাংসৃ্কলতক 
আদদািৈ কীভাদব ৈাটযকারদের সৃলষ্টকদমে সিায়ক 
িদয়দছ তা িাৈা য্াদব। 

 

এই সকাসে সর্দক ছাত্রছাত্রীরা 
ৈতুৈ ধারার ৈাটযরীলত ও 
মঞ্চায়ৈ সম্পদকে জ্ঞাৈ িাভ 
করদব। ৈাটযকারগদণর লৈিস্ব 
লেন্তা-ভাবৈা ও অবোৈ 
সম্পদকে জ্ঞাৈ িাভ করদত 
পারদব। 

BANG-CT-
205 

উপনোস এই সকাদসে উলৈি ও লবি িতদকর ৈতুৈ সালিতয 
ধারা লিসাদব উপৈযাদসর িন্ম ও ক্রমলবকাদির 
রূপলট লবধৃত িদয়দছ। যু্গিীবদৈর পলরবতেদৈর ফদি 
উপৈযাস ৈামক লিল্পরূপ আধুলৈক িীবদৈর মিাকাবয 
িদয় উদঠ্দছ তা িাৈদত ও বুঝদত সািায্য করদব। 

এই সকাসে সর্দক ছাত্রছাত্রীরা 
কপািকুণ্ডিা, লততাস একলট 
ৈেীর ৈাম ও লৈবোস উলৈি ও 
লবি িতদকর প্রলতলৈলধ স্থাৈীয় 
সিখকদের প্রলতলৈলধ স্থাৈীয় 
সৃলষ্ট সম্পদকে জ্ঞাৈ িাভ করদব 



এবাং উপৈযাস সালিদতযর 
ক্রমলবকাি বুঝদত পারদব। 

BANG-CT-
206 

প্রবন্ধ বাাংিা গেয সালিদতযর অৈযতম ধারা লিসাদব প্রবন্ধ 
সালিতয এই সকাদসের লবষয়। যু্লি তদকের দ্বারা 
লৈিস্ব ভাবৈার আদিাদক বিবয লবষয়দক প্রলতষ্ঠা 
করা, সালিতয, সমাি িীবদৈর জ্বিন্ত সমসযাগুলিদক 
বযলিদকলন্দ্রক েৃলষ্টদকাণ সর্দক লবোর করা সম্ভব 
িদব।   

এই থোসব থর্ত্ে ছাত্রছাত্রীরা 
থলখত্ের হনজস্ব দৃহষ্টত্োণ 
থর্ত্ে রু্হিজাল হবস্তার েত্র 
বিবে হবষয়ত্ে প্রহযষ্ঠা েরত্য 
হশখত্ব। 

 

3rd Semester 

BANG-CT-
301 

সাহিযেযত্ত্ব এই থোত্সব প্রাচে ও পাশ্চাযে সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিযে হবচার 
হবত্েষত্ণর রীহযপদ্ধহয হবধৃ্য িত্য়ত্ছ।প্রাচীন ভারযীয় 
ধ্রুপদী সাহিযে হবচার,পাশ্চাযে ধ্রুপদী সাহিত্যের 
যুলনামূলে অধ্েয়ন ও দাশবহনে হভহত্তত্ে জানত্য ও 
বুঝত্য সািার্ে েত্র। 

এই থোসব থর্ত্ে ছাত্রছাত্রীরা 
প্রাচে ও পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী ও 
আধু্হনে ধ্ারণা তযরী েরত্য 
পারত্ব। 
 

BANG-CT-
302 

সাহিযে 
সমাত্লাচনা ও 
সমাত্লাচনা 
সাহিযে 

এই থোত্সবর হবষয়বস্তু সাহিযে সমাত্লাচনার রীহয 
পদ্ধহয হনত্য়। প্রাত্চে ও পাশ্চাত্যে সাহিযে জানবার ও 
বুঝবার নানা পদ্ধহয েত্ড় উত্ঠত্ছ প্রােীৈকাি 
সর্দকই। ধ্রুপেী সালিতয সর্দক বস্তুবােী সমাদিােৈায় 
সমাদিােকগণ োিেলৈক েৃলষ্টভলে সর্দক সালিতযদক 
লবোর লবদেষণ করদত সেদয়দছৈ সমদয়র পলরবতেদৈ 
সালিতযলবোদর েৃলষ্টদকাণ বেদি য্ায় তা সবাঝা সম্ভব 
িদব। 

এই সকাসে সর্দক 
ছাত্রছাত্রীরা সালিতয 
সমাদিােৈার লবলভন্ন 
সামলিক মতােিে সর্দক 
বযলিদকলন্দ্রক মতােিে 
সম্পদকে বুঝদত পারদব 
এবাং সমাি-সালিতয-
সাংসৃ্কলতদক সেখবার, 
লবদেষণ করার েৃলষ্টদকাণ 
গদ়ে তুিদত পারদব।  

 
BANG-CT-
303 

রবীন্দ্র-সাহিযে বাাংিার সালিতয ইলতিাদস রবীন্দ্রৈার্ সবদেদয় 
গুরুত্বপূণে ও প্রভাবিািী বযলিত্ব। কলব, ৈাটযকার, 
উপৈযাসকার, গল্পকার, প্রাবলন্ধক, লিক্ষালবে, 
সমািতালিক - সালিতযতালিক ৈাৈা পলরেদয় 
সালিদতযর লবলভন্ন িাখা লৈিস্ব ভাব-ভাবৈা, 
োিেলৈকতা, সসৌদয্ে ভাবৈায় সমৃদ্ধ কদরদছৈ। শুধু 
তাই ৈয় পরবতেীকাদির সালিদতযর গলতপ্রকৃলতর 
লৈধোরক লতলৈ। এই সকাদসে রবীন্দ্রসালিদতযর লৈবোলেত 
অাংি সর্দক লভন্ন লভন্ন সালিদতয তাাঁর অবোৈদক 
গুরুত্ব সেওয়া িদয়দছ। 

এই সকাসে সর্দক 
ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রৈাদর্র 
সালিতয েিেৈ, িীবৈ েিেৈ 
ও কমেী রবীন্দ্রৈার্ সম্পদকে 
জ্ঞাৈ িাভ করদব।  

 

BANG-CT-
304 

থছাত্িােল্প উলৈি িতদক আর্ে-সামালিক, রািনৈলতক-সাাংসৃ্কলতক 
পলরবতেদৈ ৈতুৈ সালিতয িাখা লিসাদব সছাটগদল্পর 
িন্ম িয়। বাাংিা সালিদতয রবীন্দ্রৈাদর্র িাদত য্ার 

এই সকাদসে ছাত্রছাত্রীরা 
লৈবোলেত সিখকদের রেৈা 
সর্দক তাাঁদের েৃলষ্টভলে ও 



িন্ম এবাং পলরণলত। লবি িতদক সছাটগল্প ৈামক লিল্প 
িাখার অিগলত। লবলিষ্ট রেৈাকারগদণর রেৈা সর্দক 
এই সমদয়র সমাি আদদািদৈর সপ্রলক্ষদত সছাটগদল্পর 
লেক বেিদক বুঝদত সািায্য করদব। 

পলরবলতেত সমসয়র  
প্রবণতাগুলিদক বুঝদত 
পারদব।  

 
BANG-CT-
305 

প্রবন্ধ সাহিযে এই সকাদসে লবি িতদকর প্রবন্ধ সালিতয সম্পদকে 
পাঠ্োৈ করা িদব। সমাি-সালিতয-সাংসৃ্কলত-রািৈীলত 
ইতযালে ৈাৈা লবষদয় প্রাবলন্ধকদের েৃলষ্টভলে ও  
যু্লিিাি লবসৃ্তত িদয় আদছ। 

 

এই সকাসে সর্দক 
ছাত্রছাত্রীরা লবি িতদকর 
প্রর্ম সর্দক মধযকাি 
পয্েন্ত সালিতয-সমাি-
সাংসৃ্কলত-রািৈীলতদক 
লবদেষণ কদর লৈিস্ব সবাধ 
ও ধারণা ততলর করদত 
পারদব।  

BANG-CT-
306 

থলােসাহিযে ও 
থমৌহখে 
পরম্পরা  

এই সকাসে সর্দক লিলখত বাাংিা সালিতয সৃলষ্টর পূদবে 
বাঙালির পরম্পরাগত সমৌলখক সালিতয কীরূপ লছি, 
লিষ্ট সালিতয ও সিাকসালিদতযর পারষ্পলরক সম্পকেও 
লৈভেরিীিতা, সদবোপলর বাঙালির আত্মস্বরূপ সন্ধাৈ 
করা সম্ভব িদব। ৈৃতত্ব, সমািতদির আদিাদক িালত 
লিসাদব বাঙালির লৈিস্বতা সন্ধাৈ করা িদব। 

 

ছাত্র ছাত্রীরা এই সকাসে 
সর্দক লৈি লৈি িালতসত্তা 
ও সাংসৃ্কলতর লিক়ে সন্ধাৈ 
করদত পারদব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4th SEMESTER 

BANG-
ST(A)-401-
406 

হবত্শষপত্র - 
ভাষাযত্ত্ব ও 
ভাষাহব্ান 

প্রাচে ও পাশ্চাযে ভাষাচচবার মধ্ে হদত্য় ভাষাযত্ত্ব অর্বাৎ 
ইত্ন্দা-ইউত্রাপীয় ভাষাত্োষ্টী থর্ত্ে ভারযীয় আর্বভাষা 
উদ্ভত্বর ইহযিাস েীভাত্ব প্রাত্চে অর্বাৎ ভারযবত্ষব ও 
পাশ্চাত্যে আত্লাহচয িত্য়ত্ছ যা জানার সত্ি এগুহলর 

ছাত্রছাত্রীরা ভাষাযত্ত্ব ও 
ভাষাহব্াত্নর ইহযিাস রীহয, 
তবহশষ্টে থজত্ন প্রাচীন ঐহযিে 
থে েীভাত্ব উত্তরাহধ্োর সূত্ত্র 



ধ্বহনযাহত্ত্বে , রূপযাহত্ত্বে, বােে েঠত্নর তবহশষ্টে জানত্ব 
এবাং ভাষার মত্ধ্ে শব্দহব্ান, 
সমাজভাষাহব্ান,মত্নাভাষাহব্ান, তশলীহব্ান-এর রূপ 
ও রীহযেয হদেগুহল জানত্ব এবাং ভাষা থর্ত্িযু হলহপত্ে 
হভহত্ত েত্র হলহখয রূপ পায় যাই হলহপর উদ্ভব ও 
হবোত্শর পববগুহলত্ে হচনত্ব। 

বিন েত্র চত্লত্ছ ভাষা 
সাহিত্যের মাধ্েত্ম যার িহদশ 
পাত্ব। হনত্জর ভাষােয 
উৎত্সর সন্ধান পাত্ব। 
 

BANG-
ST(B)-401-
406 

হবত্শষপত্র – 
মধ্েরু্ত্ের 
সাহিযে  

এই সকাদসে মধযযু্দগর লকছু প্রলতলৈলধস্থাৈীয় সালিতয কমে 
অন্তভুেি আদছ। এখাৈ সর্দক মধযযু্গীয় সমাি ইলতিাদসর 
ধারাবালিক জ্ঞাৈিাদভর পািাপালি সালিলতযক সমাি- 
সাংসৃ্কলত সাংস্কারগদণর িীবৈেিেৈ, সমাি েিেৈ, সালিতয 
তালিক ধারণা গদ়ে উঠ্দব। আর্ে-সামালিক, রািনৈলতক 
ও ধমেনৈলতক পলরবতেৈ কীভাদব ৈতুৈ ৈতুৈ সালিতয 
িাখার িন্ম লেদয়দছ তা সয্মৈ িাৈা য্াদব সতমলৈ 
বাঙালির সমাি ইলতিাদসর লববতেৈিীি সেিারা উেঘাটৈ 
করা সম্ভব িদব। 

এই সকাসে সর্দক ছাত্রছাত্রীরা 
মধযযু্দগর প্রলতলৈলধস্থাৈীয় 
সালিতয কমে সম্পদকে জ্ঞাৈ 
িাভ করদত পারদব। ভাষা- 
সাংসৃ্কলত, সমাি ও েিেৈ 
সম্পদকে সুলৈলেেষ্ট ধারণা গদ়ে 
তুিদত পারদব। 

BANG-
ST(C)-401-
406 

হবত্শষপত্র – 
বাাংলা নািে 

এই সকাদসে ৈাটযতি, ৈাটযমঞ্চ ও ৈাটযালভৈদয়র ইলতিাস 
ও ৈাটদকর ইলতিাস ধারাবালিক ভাদব সবাঝা সম্ভব িদব। 
বাাংিার লৈিস্ব ৈাটযভাবৈা - সিাকৈাটয, য্াত্রা পাাঁোলি 
সর্দক কীভাদব ইউদরাপীয় ৈাটযরীলতর িাত ধদর বাাংিা 
ৈাটদকর িন্ম িি তা িাৈা য্াদব। ইউদরাপীয়দের িাত 
ধদর সয্ ৈাটযালভৈদয়র সূত্রপাত িি লবলেত্র ঘাত-প্রলতঘাত 
অলতক্রম কদর িাতীয় মদঞ্চ পলরণত িি তার রূপ িাভ 
জ্ঞাৈ িাভ করদব। লবি িতদক এদস ৈবৈাটয গণৈাদটযর 
প্রদসলৈয়াম ৈাটদকর ধারণা সর্দক র্ার্ে লর্দয়টার, সফার্ে 
লর্দয়টাদরর ধারণা এি তার তালিক, সমািনৈলতক 
োিেলৈক ধারণা পাওয়া সম্ভব িদব। সসই সদে লবলিষ্ট 
ৈাটযকারগদণর সৃলষ্ট সম্পদকে জ্ঞাৈ িাভ করা সম্ভব িদব।  

এই লবদিষ পত্র সর্দক 
ছাত্রছাত্রীরা প্রােয-পাশ্চাতয 
ৈাটযরীলত ও ৈাটযেিেদৈর 
প্রােীৈ সর্দক অতযাধুলৈক 
ধারণা পাদব। রেমদঞ্চর 
ইলতিাস, তার গুরুত্ব, 
ৈাটযালভৈয়, ৈাটযেিেৈ এবাং 
লবলিষ্ট ৈাটযকারগদণর সৃলষ্ট 
সম্পদকে জ্ঞাৈ িাভ করদব। 

BANG-
ST(D)-401-
406 

হবত্শষপত্র – 
ের্াসাহিযে 

এই সকাদসের ছাত্রছাত্রীরা বাাংিা উপৈযাস ও সছাটগল্প 
উদ্ভদবর ইলতিাস ও ৈাদলৈক সমস্ত তিগত লেক গুলি 
ধারণা লৈদয়, িরৎেন্দ্র েদটাপাধযায়, লবভূলতভূষণ 
বদদযাপাধযায়, মালৈক বদদযাপাধযায়, তারািঙ্কর 
বদদযাপাধযায় প্রমুদখর উপৈযাদসর লবষয় ও প্রকরণগত 
লেকগুলির লবলিষ্টতা সক িাৈথয পারত্ব।  পািাপালি 
িগেীি গুপ্ত, মালৈক বদদযাপাধযাদয়র সছাটগদল্পর লবষদয়র 
গলতপ্রকৃলত অধযয়ৈ করদব। এদক্ষদত্র অধুৈা বাাংিাদেদির 
উপৈযাস ও সছাটগদল্পর গলতপ্রকৃলতর লকছু লবষয় সম্পদকে 
ধারণা লৈদত পারদব।  
 

প্রােয-পাশ্চাদতযর উপৈযাস 
সালিদতযর উদ্ভদবর ইলতিাদসর 
সদে ৈাদলৈক তদির ধারণা 
লৈদয় লবলভন্ন কর্াসালিলতযদকর 
উপৈযাস ও সছাটগদল্পর স্বাতন্ত্র্য 
ও তবলিষ্টয সম্পদকে িাৈদত 
পারদব এবাং মাৈব িীবদৈর 
বহু তবলেত্রযময় িীবৈধারার 
সদে লৈদির পালরপালবেক 
িীবৈ ও প্রলতদবি সক বুঝদত 
পারদব।  

BANG-
ST(E)-401-
406 

হবত্শষপত্র – 
রবীন্দ্রসাহিযে 

রবীন্দ্রৈার্ মাৈবিীবৈদক লবলেত্র রূদপ সেদখদছৈ ও 
সালিদতযর মদধয লেদয় সসই লবলেত্র িীবদৈর রূপদক 
আিরণ কদর লগদয়দছৈ এবাং একটা লৈিস্ব রবীন্দ্র েিেৈ 
ততলর কদরদছৈ।লববমাৈদবর খন্ড িীবৈদক লতলৈ অসীম ও 
সীমার মদধয লেদয় সেলখদয় সীমা ও অসীদমর সমিবন্ধৈ 
ঘলটদয়দছৈ। ছাত্রছাত্রীরা বাস্তব ও বাস্তবতাদক উত্তীণে কদর 

রবীন্দ্রনার্ হচন্তানায়ে হিসাত্ব 
থর্মন হবত্ে পহরহচহয লাভ 
েত্রত্ছন থযমহন সাহিযেস্রষ্টা 
হিসাত্বও হবত্ে ছহড়ত্য় 
পত্ড়ত্ছন। হশক্ষার্বীরা এই 
থোসব থর্ত্ে রবীন্দ্রনাত্র্র েল্প, 



তিলল্পক মাধুদয্ের জ্ঞাৈ আিরণ করদব। লববসালিদতযর 
সদে রবীন্দ্রসালিদতযর স্বাতন্ত্র্যদক লেৈদব। 

উপনোস, েহবযা, নািে থর্ত্ে 
থসই ধ্ারণা লাভ েরত্য 
পারত্ব।  

BANG-
ST(F)-401-
406 

হবত্শষপত্র – 
থলােসাংসৃ্কহয ও 
থলােসাহিযে 

বাাংিা সিাকসালিদতযর সমৃদ্ধিািী ঐলতিয আদছ। ছ়ো,  
প্রবাে-প্রবেৈ, পাাঁোলি, সিাকৈাটয, সিাকসাংগীী্ত সিাকৈৃতয 
সমৌলখক পরম্পরা বালিত িদয় বতেমাৈ যু্দগ উপৈীত 
িদয়দছ। সিাকসালিতয ও সাংসৃ্কলত আদিােৈার প্রেলিত 
ধারণার পািাপালি পলরবতেমাৈ লবদব সিাকসালিতয-
সাংসৃ্কলত আদিােৈার তালিক পলরসর কীভাদব বেদি সগদছ 
তাও সবাঝা সম্ভব িদব। এর মদধয সর্দক িালত লিদসদব 
বাঙালির ৈৃতালিক, সমািতালিক মূিাৈুসন্ধাৈ করা সম্ভব 
িদব। 

সিাকসালিতয এই পত্র সর্দক 
সিাকসালিতয ও সিাকসাংসৃ্কলত 
আদিােৈার তালিক পলরসর 
সয্মৈ িাৈদত পারদব সতমলৈ 
বাঙালির লৈিস্ব পরম্পরাগত 
সালিতয সম্পদকে জ্ঞাৈ িাভ 
করদব।  

BANG-
ST(G)-401-
406 

হবত্শষপত্র – 
বাাংলাত্দত্শর 
সাহিযে 

এই সকাদসের সালিতয গুলি পাঠ্ কদর ছাত্রছাত্রীরা 
বাাংিাদেদির বাাংিা ভাষা ও সালিদতযর রূপ রীলত গলত-
প্রকৃলত সম্পদকে িাৈদত পারদব সসখাৈকার বাাংিাভাষী 
মুসলিম সমাদির কাঠ্াদমা ও রািৈীলতর সপ্রক্ষাপদট 
লবলভন্ন সালিতয িাখায় সসখাৈকার িৈিীবদৈর ও 
সাংসৃ্কলতর ছাপ কীভাদব ছল়েদয় পদ়েদছ সস সম্পদকে 
অবলিত িদব এবাং বাাংিাদেদির মুলিযু্দ্ধ কীভাদব 
ৈাৈািদৈর সৃ্মলতকর্ায় উদঠ্ এদসদছ তা িাৈদত 
পারদব।এছা়োও প্রলতদবিী সেিলটর সমাি সাংসৃ্কলত 
রািৈীলত অর্েৈীলত ধমে সম্পদকে জ্ঞাৈ িাভ করদত পারদব 
 

এই সকাদসে বতেমাৈ 
বাাংিাদেদির সমাি ও 
রািৈীলত সালিতয পাঠ্ করদব। 
বাাংিাদেদির সালিলতযকদের 
কাবয-কলবতা, উপৈযাস, ৈাটক, 
গল্প পাঠ্ করদব আর লকছু 
সৃ্মলতকর্া, মুলিযু্দ্ধ আত্মিীবৈী 
পাঠ্ করদব। সালিলতযকদের 
িীবৈ সম্পদকে িাৈদব এবাং 
সমাি সাংসৃ্কলত রািৈীলত 
লবদিষ কদর মুলিযু্দ্ধ সম্পদকে 
জ্ঞাৈ িাভ করদত পারদব।  

BANG-
ST(H)-401-
406 

হবত্শষপত্র – 
হবশ শযত্ের 
অধু্হনে েহবযা 

এই সকাদসে লবি িতদকর অর্োৎ ১৯০০-১৯৯৯ পয্েন্ত 
বাাংিা আধুলৈক কলবতার ইলতিাস ও তিগত  
সমাদিােৈার লেকগুলির সদে সালিতয আদদািৈ ও পত্র- 
পলত্রকার গুরুত্ব পাঠ্ করদব। সমদয়র মাপকালঠ্দত োাঁল়েদয় 
িীবৈাৈদ োি, ৈিরুি ইসিাম, সমালিতিাি মিুমোর, 
বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রৈার্ েত্ত, সুভাষ মুদখাপাধযায়, 
প্রণদবদু োিগুপ্ত, অদিাকরঞ্জৈ োিগুপ্ত প্রমুদখর আধুলৈক 
কলবতা পাঠ্ করদব। পািাপালি বাাংিাদেদির আধুলৈক 
কলবতার পাঠ্ ও সৈদব। 

ছাত্রছাত্রীরা এই থোসব থর্ত্ে 
েহবযা সম্পত্েব সামহগ্রে 
এেিা ধ্ারণা পাত্ব। এবাং 
এেই সত্ি েহবত্দর বেহিেয 
জীবন সম্পত্েব যাত্দর োত্ছ 
পহরচয় ঘিত্ব।  

 


