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I. About the Department 

The Department of Modern Indian Languages and Literary Studies (MIL&LS), University of 
Delhi, was established in 1961.  A unique feature that identifies the department as the first 
and only one of its kinds in the Indian University system is its institutional and 
methodological structure that enables a dialogue among Indian Literatures, Languages and 
Cultures. The Department is engaged in teaching and research in 11 Indian Languages and 
Literatures.   The language programmes offered at different levels are Assamese, Bengali, 
Gujarati, Kannada, Malayalam, Manipuri, Marathi, Odia, Sindhi, Tamil and Telugu.   
Besides, post-graduate programmes are offered in Bengali, Tamil and Comparative Indian 
Literature.   Three thrust areas under which the department is carrying out in-depth research 
are - Comparative Indian Literature, Translation among Indian Languages, and Folklore and 
Tribal Lore of India.   
 
The Department started offering M.A. Bengali in 1963, as the first M.A. program of the 
Department. The Department celebrated the Golden Jubilee the Bengali Program in 2014 
through organizing international conferences and cultural programs. The Bengali section of 
the department has been enriched by Prof. Rabindra Kumar Dasgupta, who conceptualized 
the idea of Comparative Indian Literature and later became the Director of the National 
Library; Prof. Sisir Kumar Das, celebrated author of the History of Indian Literature; Prof. 
Nilratan Sen, who contributed in the study of the Charyapada manuscript and Bengali 
prosody; Prof. Bishnupada Bhattacharya, whose proficiency in more than ten Indian 
languages and expertise in Bhakti literature were exceptional; Prof. Tapodhir Bhattacharjee, 
renowned expert of Literary Theory.  
 
The M A. in Bengali revised syllabus under Choice Based Credit System has been prepared 
by the experts of Bengali Literature working in the department.  In the process of making of 
the syllabus the views of former and current students, research scholars, and teachers of 
undergraduate programmes, as stake-holders, have been taken into consideration. Stake-
holders have appreciated the comprehensiveness and inclusion of emerging areas in the 
syllabus. There have been specific suggestions from stake-holders, most of which have been 
incorporated in the syllabus. Experts from India and Bangladesh have also reviewed the 
syllabus and appreciated it.  

 
 

II. Introduction to CBCS (Choice Based Credit System) 

Choice Based Credit System:  

The CBCS provides an opportUnity for the students to choose courses from the prescribed 
courses comprising core, elective/minor or skill-based courses. The courses can be evaluated 
following the grading system, which is considered to be better than the conventional marks 
system. Grading system provides uniformity in the evaluation and computation of the 
Cumulative Grade Point Average (CGPA) based on student’s performance in examinations 
whichenables the student to move across institutions of higher learning. The uniformity in 
evaluation system also enables the potential employers in assessing the performance of the 
candidates. 

Definitions: 
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(i) ‘Academic Programme’ means an entire course of study comprising its programme 
structure, course details, evaluation schemes etc. designed to be taught and evaluated in a 
teaching Department/Centre or jointly under more than one such Department/ Centre 

(ii) ‘Course’ means a segment of a subject that is part of an Academic Programme 

(iii) ‘Programme Structure’ means a list of courses (Core, Elective, Open Elective) that 
makes up an Academic Programme, specifying the syllabus, Credits, hours of teaching, 
evaluation and examination schemes, minimum number of credits required for successful 
completion of the programme etc. prepared in conformity to University Rules, eligibility 
criteria for admission 

(iv) ‘Core Course’ means a course that a student admitted to a particular programme must 
successfully complete to receive the degree and which cannot be substituted by any other 
course 

(v) ‘Elective Course’ means an optional course to be selected by a student out of such courses 
offered in the same or any other Department/Centre 

(vi) ‘Open Elective’ means an elective course which is available for students of all 
programmes, including students of same department. Students of other Department will opt 
these courses subject to fulfilling of eligibility of criteria as laid down by the Department 
offering the course. 

(vii) ‘Credit’ means the value assigned to a course which indicates the level of instruction; 
One-hour lecture per week equals 1 Credit, 2 hours practical class per week equals 1 credit. 
Credit for a practical could be proposed as part of a course or as a separate practical course  

(viii) ‘SGPA’ means Semester Grade Point Average calculated for individual semester. 

(ix) ‘CGPA’ is Cumulative Grade Points Average calculated for all courses completed by the 
students at any point of time. CGPA is calculated each year for both the semesters clubbed 
together. 

(x) ‘Grand CGPA’ is calculated in the last year of the course by clubbing together of CGPA 
of two years, i.e., four semesters.Grand CGPA is being given in Transcript form. To benefit 
the student a formula for conversation of Grand CGPA into %age marks is given in the 
Transcript. 

III. M A in Bengali Programme Details: 

Programme Objectives (POs): 

This programme aims at training students in Bengali Literary studies in a way so that they 
can pursue further research in the field. There are papers on the basic concepts of literary 
studies and trends in literary theory to provide an understanding of the conceptual points of 
departure in literary studies. One paper on socio-political background of Bengali literature 
and Units on such background in individual papers are expected to provide knowledge on 
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how to situate literary production in the larger context of socio-political history. Papers on 
texts from various phases and genres of Bengali literature will introduce the student to the 
salient features of respective phases, features of respective genres and contribution of 
individual authors. Further, these courses will help in understanding various ways of reading 
literary texts. Understanding of the idea of research will be nurtured through the course on 
Research Methodology and guided dissertation writing. Elective and Open Elective courses 
will initiate the student in a selected area providing indepth and comprehensive understanding 
of that area forming the base for formulating research questions and pursuing research in that 
area.  

Programme Specific Outcomes (PSOs): 

This programme will enable students to have a comprehensive understanding of the 
history of Bengali literature, its socio-political background, important movements, 
genres and authors, concepts and practices of literary studies, and basich skill for 
research writing. It is expected that the course will form the knowledge and skill-
base for the student to take up various teaching assignments and to pursure further 
research in the field.  

Programme Structure: 

The M. A. in Bengali programme is a two-year course divided into four-semester. A student 
is required to complete 80 (eighty) credits for the completion of course and the award of the 
degree. 

  Semester  Semester  
Part – I First Year Semester I Semester II 
Part – II Second Year Semester III Semester IV 

 
 

Course Credit Scheme 
 

* For each Core and Elective Course there will be 4 lecture hours of teaching per week. 
* Open Electives to the maximum total of 8 credits. 

Semeste
r 

Core Courses Elective Course Open Elective Course Total 
Credits 

No. 
of 
paper
s 

Credit
s 
(L+T) 

Total 
Credits 

No. 
of 
paper
s 

Credits 
(L+T) 

Total 
Credi
ts 
 

No. of 
papers 

Credits 
(Lecture) 

Total 
Credits 

I  04  16+4     20    -     -    -     -       -     - 20 
II  04  16+4     20    -     -    -     -       -     -  20 
III  02  08+2     10  02    08+2   10    01     04    04 24 
IV  02  08+2     10  02    08+2   10    01     04    04 24 

Total 
Credits 
for the 
Course 

 
 12 

 
48+12 

 
    60 

 
 04 

 
   16+4 

 
  20 

 
   02 

 
    08 

 
   08 

 
88 



6	
	

* Duration of examination of each paper shall be 3 hours. 
* Each paper will be of 100 marks out of which 70 marks shall be allocated for semester 

examination and 30 marks for internal assessment.  
 

Semester wise Details of M. A. in Bengali  

SEMESTERWISE DISTRIBUTION 

                                                                 Semester---I 

Course 
Code 

Paper Number                Paper Titles                  Credits 

   Theory Tutorial Total 
BENCC          101 বাংলা সািহেত*র আথ.-সামািজক 

পটভূিম 
(Socio-political Background 
of Bengali Literature) 

04 01 05 

BENCC             102 সািহত*িবদ*ার শ8েকাষ 
(Vocabulary of Literary 
Studies) 

04 01 05 

BENCC             103 :াচীন ও মধ*যুেগর সািহত* (Old 
and Medieval Literature) 

04 01 05 

BENCC             104 মধ*যুেগর সািহত* (Medieval 
Literature) 

04 01 05 

Total 4  16 04 20 
                       

Semester- II 

Course Paper Number                Paper Titles                  Credits 
   Theory Tutorial Total 
BENCC          201 ভাষািবCান ও বাংলাভাষা (Linguistics 

& Bengali Language) 
04 01 05 

BENCC          202 উিনশ শতেকর কাব* ও গদ* সািহত* 
(19th Century Poetry and Prose) 

04 01 05 

BENCC          203 উিনশ শতেকর নাটক ও উপন*াস (19th 
Century Drama and Novel) 

04 01 05 

BENCC          204 রবীEনাথ ঠাকুর (Rabindranath 
Tagore) 

04 01 05 

Total 4  16 04 20 
 

Semester- III 

Course Paper Number               Paper Titles                  Credits 
   Theory Tutorial Total 
BENCC            301 Gপদী ও আধুিনক সািহত*তH: :াচ* ও 04 01 05 
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:তীচ* (Classical and modern 
literary theory: East & West) 

BENCC            302 িবশ শতেকর কিবতা, নাটক ও 

গদ*সািহত* (20th Century Poetry, 
Drama and Prose) 

04 01 05 

BENEC 303 (i) 
or 

303 (ii) 
or 

303 (iii) 

অনুবাদতH ও অনুবােদ িবJসািহত* 
(Translation Theory and World 
Literature in Translation) 
or 
জনসািহত*  (Popular Literature ) 
or  
নারীরিচত কিবতা ও গদ- 
(Women’s Poetry and Prose) 

04 01 05 

BENEC 304 (i) 
or 

304 (ii) 
or 

304 (iii) 

বাংলােদেশর কিবতা, নাটক ও গদ* 
(Poetry, Drama and Prose of 
Bangladesh) 
or 
িবশ শতেকর সাংKৃিতক পিরসর: নব* 

িবষয় ও ভাবাদশ. (20th Century 
Cultural Sphere: Emerging 
Themes and Ideology) 
or  
.লাকসং23 িততT (Theories of 
Folk Culture). 

04 01 05 

BENOE 305 (i) 
or 

305 (ii) 

19th Century Bengal: Social and 
Cultural Trends 
or 
Bengali Language and 
Literature in North-East 

04 00 04 

Total 5  20 04 24 
                                                               

Semester- IV 

Course Paper Number                Paper Titles                  Credits 
   Theory Tutorial Total 
BENCC 401 িবশ শতেকর কথাসািহত* (20th 

Century Fiction) 
04 01 05 

BENCC 402 গেবষণা পOিত ও অিভসPভ. রচনা 
(Research Methodology and 
Dissertation Writing) 

04 01 05 

BENEC 403 (i) 
or 

403 (ii) 
or 

403 (iii) 

অনুবােদ ভারতীয় সািহত* (Indian 
Literature in Translation) 
or 
জনসংKৃিত (Popular Culture) 
or  

04 01 05 
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নারীরিচত কথাসািহত* ও আQজীবনী 
(Women’s Fiction and  
Autobiography) 

BENEC 404 (i) 
or 

404 (ii) 
or 

404 (iii) 

বাংলােদেশর কথাসািহত*  (Fiction 
of Bangladesh) 
or 
িবশ শতেকর সািহিত*ক ও সাংKৃিতক 
আেPালন (Literary and Cultural 
Movements of 20th Century) 
or 
বাংলার .লাকপর6রা  (Folk 
Tradition of Bengal) 

04 01 05 

BENOE 405 (i) 
or 

405 (ii) 
 

20th Century Bengal: Social and 
Cultural Trends 
or 
Cinematic Adaptation of 
Bengali Literature 

04 00 04 

Total 5  20 04 24 
 

TOTAL CREDITS = 88 

Minimum requirement of credits for promotion: 80 

	

List of Elective Course  

Elective Courses: 04 
Paper 
No. 

                                          Course Title Credits 

BENEC 
303 (i) 

or 
303 (ii) 

or 
303 (iii) 

অনুবাদতH ও অনুবােদ িবJসািহত* (Translation Theory and World 
Literature in Translation) 
or 
জনসািহত*  (Popular Literature ) 
or  
নারীরিচত কিবতা ও গদ- (Women’s Poetry and Prose) 

     5 

BENEC 
304 (i) 

or 
304 (ii) 

or 
304 (iii) 

বাংলােদেশর কিবতা, নাটক ও গদ* (Poetry, Drama and Prose of 
Bangladesh) 
or 
িবশ শতেকর সাংKৃিতক পিরসর: নব* িবষয় ও ভাবাদশ. (20th Century 
Cultural Sphere: Emerging Themes and Ideology) 
or  
.লাকসং23 িততT (Theories of Folk Culture). 

     5 

BENEC 
403 (i) 

or 

অনুবােদ ভারতীয় সািহত* (Indian Literature in Translation) 
or 

     5 
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403 (ii) 
or 

403 (iii) 

জনসংKৃিত (Popular Culture) 
or 
নারীরিচত কথাসািহত* ও আQজীবনী (Women’s Fiction and  
Autobiography) 

BENEC 
404 (i) 

or 
404 (ii) 

or 
404 (iii) 

বাংলােদেশর কথাসািহত*  (Fiction of Bangladesh) 
or 
িবশ শতেকর সািহিত*ক ও সাংKৃিতক আেPালন (Literary and Cultural 
Movements of 20th Century) 
or 
বাংলার .লাকপর6রা  (Folk Tradition of Bengal) 

     5 

 
 

Open Elective Courses: 02 
Course 
No. 

                                  Course Title Credits 

BENOE 
305 (i) 

or 
305 (ii) 

19th Century Bengal: Social and Cultural Trends 
or 
Bengali Language and Literature in North-East 
 

    4 

BENOE 
405 (i) 

or 
405 (ii) 

20th Century Bengal: Social and Cultural Trends 
or 
Cinematic Adaptation of Bengali Literature 

    4         

 
 
Selection of Elective Courses:  

Department offers Area-wise elective courses, each area having 2 papers. Students are 
expected to study both the papers of the area selected by them. In the beginning of the 
academic year the PGCC will announce the Areas available for that academic year.  

Teaching: 
 
The Department of Modern Indian Languages and Literary Studies is primarily 
responsible for organizing lectures of M. A. in Bengali programme. There will be 4 (four) 
theory classes and 1 (one) tutorial for each paper in a week except the Open Elective 
Courses, which will have no tutorial.  All the classes will be held in the First Floor, 
Tutorial building, Faculty of Arts, University of Delhi.  Teaching will be arranged as per 
the Time-Table to be circulated in the beginning of every semester and the students will 
get information about the tutorials from the course teacher.  There shall be 90 
instructional days excluding examination in a semester.   
 
Details about Projects/Dissertation and role of supervisor: 
After the introductory classes on Research Methodology, individual supervisors will be 
assigned to each student depending on the area of interest provided by the student.  
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Eligibility for Admissions: 
 Admission to the M. A. in Bengali programme will be given through Entrance Test and 
Direct admission mode.  Eligibility Criteria in detail is available in the Department website, 
www.mil.du.ac.in as well as Delhi University Website, www.du.ac.in 

Assessment of Students’ Performance and Scheme of Examinations: 

1. Bengali shall be the medium of instruction and examination. For Open Elective Courses 
medium of instruction and examination shall be English.  
2. Assessment of students’ performance: 

i. Examinations shall be conducted at the end of each Semester as per the 
Academic Calendar notified by the University of Delhi. 

ii. Marks will be changed to Credits; 5 (five) credits per paper under Core and 
Elective Courses as per university rules.  Each Open Elective course will be of 4 
(four) credits and the marks will be converted to credits accordingly. 

iii. The system of evaluation shall be as follows: 
a. Each course will carry 100 marks, of which 30 marks shall be reserved for 

internal assessment based on classroom participation, seminar, term 
courses, tests and attendance. Weightage given to each of these 
components shall be decided and announced at the beginning of the 
semester by the PGCC.  Any student who fails to participate in classes, 
seminars, term courses, tests will be debarred from appearing in the end-
semester examination in the specific course and non-Internal Assessment 
marks will be awarded.  His/her Internal Assessment marks will be 
awarded as and when he/she attends regular classes in the course in the 
next applicable semester.   

b. The remaining 70 marks in each paper shall be awarded on the basis of a 
written examination at the end of each semester.  The duration of written 
examination for each paper shall be of three hours. 

iv. Examinations for courses shall be conducted only in the respective odd and even 
Semesters as per the Scheme of Examinations.  Regular as well as Ex-Students 
shall be permitted to appear/re-appear/improve in courses of Odd Semesters only 
at the end of Odd Semesters and courses of Even Semesters only at the end of 
Even Semesters. 

 

Pass Percentage & Promotion Criteria: 

The minimum percentage of marks required to declare pass in individual paper is 40% and 
minimum requirement of the credits for promotion is 80 (eighty) 

 
Part I to Part II Progression: 
Semester to Semester: Students shall be required to fulfill the Part to Part Promotion 
Criteria.  Within the same Part, students shall be allowed to be promoted from a Semester to 
the next Semester, provided she/he has passed at least half of the courses, i.e. two courses of 
the current semester. 
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Part to Part: 

Part I to II: In order to be promoted from Part A to Part B of the course a student is required 
to clear two papers from Semester I and two papers from Semester II amounting to 16 
credits.  However, the student has to clear the remaining papers while studying in Part-II of 
the Programme. 
Examinations for courses shall be conducted only in the respective odd and even Semesters 
as per the Scheme of Examinations.  Regular as well as Ex-Students shall be permitted to 
appear/re-appear/improve in courses of Odd Semesters only at the end of Odd Semesters and 
courses of Even Semesters only at the end of Even Semesters. 

Conversion of Marks into Grades: 

As per University of Delhi Examination guidelines 

Grade Points: 
Grade point table as per University Examination rule 

CGPA Calculation: 
As per University Examination rule 

Grand SGPA Calculation: 
As per University Examination rule 
 
Conversion of Grand CGPA into Marks 
As notified by the competent authority the formula for conversion of Grand CGPA into 
marks is: Final %age of marks = CGPA based on all four semesters × 9.5 

Division of Degree into Classes: 
Post Graduate degree to be classified based on CGPA obtained into various classes as 
notified into Examination policy. 

Attendance Requirement: 
No student shall be considered to have pursued a regular course of study unless he/she is 
certified by the Head of the Department of Modern Indian Languages and Literary Studies, 
University of Delhi, to have attended 75% of the total number of lectures, tutorials and 
seminars conducted in each semester, during his/her course of study.  Provided that he/she 
fulfills other conditions the Head, Department of Modern Indian Languages and Literary 
Studies, may permit a student to the next Semester who falls short of the required percentage 
of attendance by not more than 10 percent of the lectures, tutorials and seminars conducted 
during the semester. 

Span Period: 
No student shall be admitted as a candidate for the examination for any of the 
Parts/Semesters after the lapse of four years from the date of admission to the Part-
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I/Semester-I of the M A in Comparative Indian Literature Programme. 
 
Guidelines for the Award of Internal Assessment Marks M.A. Bengali Programme 
(Semester Wise) 
 
Internal assessment marks will be awarded based on classroom participation, seminar, term 
courses, tests and attendance. Weightage given to each of these components shall be decided 
and announced at the beginning of the semester by the PGCC.   
 
IV: Course Wise Content Details for M.A. Bengali Programme: 
 

MASTER OF ARTS 
BENGALI 

 
COURSE CONTENTS 

 
Core Courses: 12 
Paper 
No. 

Course Title Credits 

101 বাংলা সািহেত*র আথ.-সামািজক পটভূিম (Socio-political Background of 
Bengali Literature)  

     5 

102 সািহত*িবদ*ার শ8েকাষ (Vocabulary of Literary Studies)       5 
103 :াচীন ও মধ*যুেগর সািহত* (Old and Medieval Literature)      5 

104 মধ*যুেগর কাব*-সািহত* (Medieval Literature)       5 

201 ভাষািবCান ও বাংলা ভাষা (Linguistics & Bengali Language)      5 
202 উিনশ শতেকর কাব* ও গদ* সািহত* (19th Century Poetry and Prose)      5 
203 উিনশ শতেকর নাটক ও উপন*াস (19th Century Drama and Novel)      5 
204 রবীEনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore)      5 
301 Gপদী ও আধুিনক সািহত*তH: :াচ* ও :তীচ* (Classical and modern literary 

theory: East & West) 
     5 

302 িবশ শতেকর কিবতা, নাটক ও গদ*সািহত* (20th Century Poetry, Drama and 
Prose) 

     5 

401 িবশ শতেকর কথাসািহত* (20th Century Fiction)       5 
402 গেবষণাপOিত ও অিভসPভ. রচনা (Research Methodology and Dissertation 

Writing)  
     5 

 
Elective Courses: 04 
Paper 
No. 

                                          Course Title Credits 

303 (i) 
or 

303 (ii) 
or 

অনুবাদতH ও অনুবােদ িবJসািহত* (Translation Theory and World 
Literature in Translation) 
or 

     5 
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303 (iii) জনসািহত*  (Popular Literature ) 
or  
নারীরিচত কিবতা ও গদ- (Women’s Poetry and Prose) 

304 (i) 
or 

304 (ii) 
or 

304 (iii) 

বাংলােদেশর কিবতা, নাটক ও গদ* (Poetry, Drama and Prose of 
Bangladesh) 
or 
িবশ শতেকর সাংKৃিতক পিরসর: নব* িবষয় ও ভাবাদশ. (20th Century 
Cultural Sphere: Emerging Themes and Ideology) 
or  
.লাকসং23 িততT  (Theories of Folk Culture). 

     5 

403 (i) 
or 

403 (ii) 
or 

403 (iii) 

অনুবােদ ভারতীয় সািহত* (Indian Literature in Translation) 
or 
জনসংKৃিত (Popular Culture) 
or 
নারীরিচত কথাসািহত* ও আQজীবনী (Women’s Fiction and  
Autobiography) 

     5 

404 (i) 
or 

404 (ii) 
or 

404 (iii) 

বাংলােদেশর কথাসািহত*  (Fiction of Bangladesh) 
or 
িবশ শতেকর সািহিত*ক ও সাংKৃিতক আেPালন (Literary and Cultural 
Movements of 20th Century) 
or 
বাংলার .লাকপর6রা  (Folk Tradition of Bengal) 

     5 

 
 

Open Elective Courses: 02 
Paper 
No. 

                                  Course Title Credits 

305 (i) 
or 

305 (ii) 

19th Century Bengal: Social and Cultural Trends 
or 
Bengali Language and Literature in North-East 

    4 

405 (i) 
or 

405 (ii) 

20th Century Bengal: Social and Cultural Trends 
or 
Cinematic Adaptation of Bengali Literature 

    4         
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SEMESTER-I 
CORE COURSES 

 
BENCC- 101 

বাংলা সািহেত*র আথ.-সামািজক পটভূিম 
(Socio-political Background of Bengali Literature) 

 
Marks: 70+30=100                                                                        Duration: 50 hours 
                                                                                                         Credits: 05 
Objectives:  
This course has been designed as the background course for Bengali literature and culture. 
The course introduces the students to the political, religious, social and economic history of 
Bengal from 9th/10th century to present time.   

Course learning outcomes: 
The course will enable the students to historicize and contextualize a particular text so that 
they can comprehend the complexity which made the production of that particular text 
possible.  

Course Units: 
I: :থম একক: বাংলার রাজৈনিতক ইিতহাস                 (20 marks) 

:াU ঔপিনেবিশক বাংলা: শশাW-এর আমল, পাল ও েসন যুেগর শাসনব*বYা; তুিক. আZমণ; মুসলমান 
সুলতানেদর শাসনকাল; ই[ ইি\য়া েকা]ািনর শাসনকাল; ি^িটশ পাল.ােম_ তথা মহারাণীর শাসন; ভারেতর 
`াধীনতা; েদশভাগ; পূব. পািকaােনর ইিতহাস; ভাষা আেPালন; মুিbযুO ও বাংলােদেশর `াধীনতা; পিcমবেdর 
রাজৈনিতক ইিতহাস 

II: িeতীয় একক: বাংলার ধম.ীয় ইিতহাস      (20 marks) 
আিaক ও নািaক ধারা–সাধারণ পিরচয়; তf ও েবৗOধম.; ৈবiব সjদায়; ইসলাম; েগৗড়ীয় ৈবiব সjদায়; 
েদব-েদবী ও পুরাণ; শাb; বাউল-ফিকর এবং অন*ান* সjদায়; িm[ধম.;  ^াnসমাজ-িহPুধেম.র পুনopান; 
রামকৃi-িবেবকানP আেPালন 

III: তৃতীয় একক: বাংলার সামািজক ইিতহাস                                         (20 marks) 
শশাW, পাল ও েসন আমেলর সমাজব*বYা; ইসলামী শাসেন বাংলার সমাজ-জীবন; ৈচতন*আেPালন ও তার 
সামািজক :ভাব; সqদশ ও অrাদশ শতেকর বাঙািল সমাজ; িডেরািজও ও ইয়ং েবdল; রামেমাহন, িবদ*াসাগর 
ও সমাজ-সংKার; জাতীয়তাবােদর উpান ও Zমিবকাশ; আেতাষ মুেখাপাধ*ায় ও িশwাসংKার; বাঙািলর 

সমাজ-জীবেন েদশভাগ; িবJায়ন ও বাঙািল সমাজ 

IV: চতুথ. একক: বাংলার অথ.ৈনিতক ইিতহাস                 (10 marks) 
:াগাধুিনক বাংলা; েকা]ািন আমল; মহারািনর আমল; `াধীন ভারেতর ও বাংলােদেশর অথ.ৈনিতক ইিতহাস 
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 4 weeks 
Unit II: 4 weeks 
Unit III: 4 weeks 
Unit IV: 2 weeks 
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Suggested Readings:  
নীহাররxন রায়,( ১৯৯৫), বাঙালীর ইিতহাস আিদপব., কলকাতা: েদ’জ 
েশখর বেP*াপাধ*ায় (২০০৬), পলািশ েথেক পািট.শান, কলকাতা: ওিরেয়_ লংম*ান 
Dasgupta, S.B. (1995), Obscure Religious Cults, Kolkata: Firma KLM Private Ltd. 
Majumder, R. C.  Ed. (2006), The History of Bengal, Vol. I, Dacca: University of Dacca 
Sarkar, Jadunath (2006), The History of Bengal 1200-1757, Vol. II, Dacca: University of 
Dacca 
 
Further Readings: 
অতুল সুর (১৯৮২), বাংলার সামািজক ইিতহাস, কলকাতা: িজCাসা 
আিনসু�ামান (২০০৮), মুসিলম মানস ও বাংলা সািহত*, কলকাতা: :িতভাস 
আেতাষ মুেখাপাধ*ায়, (১৯৪৯), জাতীয় সািহত*, কলকাতা: কিলকাতা িবJিবদ*ালয় 
ইরফান হািবব (২০০৪), মধ*যুেগর ভারেতর অথ.ৈনিতক ইিতহাস একিট সমীwা, কলকাতা: পিcমবd ইিতহাস 
সংসদ  
ওয়ািকল আহমদ, (১৯৯৭), উিনশ শতেক বাঙািল মুসলমােনর িচ�া ও েচতনার ধারা, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
দীেনশচE সরকার (১৯৮৫), পাল-পূব. যুেগর বংশানুচিরত, কলকাতা: সািহত*েলাক 
দীেনশচE সরকার (১৯৮২), পাল-েসন যুেগর বংশানুচিরত, কলকাতা: সািহত*েলাক 
দীেনশচE সরকার (১৯৮২), সাংKৃিতক ইিতহােসর :সd, কলকাতা: সািহত*েলাক 
নেরE নাথ ভ�াচায. (২০০৬), ভারতীয় ধেম.র ইিতহাস, কলকাতা: েজনােরল ি:_াস. এ\ পাবিলশাস. :া. িল. 
নৃেপE ভ�াচায. (১৩৬১/১৯৫৪), বাংলার অথ.ৈনিতক ইিতহাস, কলকাতা: ওিরেয়_ বুক 
মুহ�দ আবদুর রিহম ও েমাহা�াদ আসাদু�ামান (১৯৮২), বাংলার সামািজক ও সাংKৃিতক ইিতহাস, ঢাকা: বাংলা 
একােডমী 
রণবীর চZবত.ী (১৯৯১), :াচীন ভারেতর অথ.ৈনিতক ইিতহােসর স�ােন, কলকাতা: আনP পাবিলশাস. 
রমাকা� চZবত.ী (২০০৭), বেd ৈবiব ধম., কলকাতা: আনP পাবিলশাস.  
রমাকা� চZবত.ী (২০০৭), ৈচতেন*র ধম.ােPালন: মূল*ায়ণ, কলকাতা: পিcমবd ইিতহাস সংসদ  
রেমশচE মজুমদার (১৯৭৪-১৯৭৫), বাংলােদেশর ইিতহাস (১ম-৪থ. খ�), কলকাতা: েজনােরল  
রাখালদাস বেP*াপাধ*ায় (২০১০), বাdালার ইিতহাস (১ম ও ২য় খ� একে�), কলকাতা: েদ’জ 
রামশরণ শম.া (১৯৯৬), :াচীন ভারেতর সামািজক ও অথ.ৈনিতক ইিতহাস, কলকাতা: ওিরেয়_ লংম*ান 
হারানচE রিwত, (২০০৯), িভে�ািরয়া যুেগর বাংলা সািহত*, কলকাতা: পাoল :কাশনী 
শিশভূষণ দাশq, (১৯৮৪), েবৗOধম. ও চয.াগীিত, কলকাতা: ওিরেয়_ বুক ক]ািন 
সুকুমার েসন (১৯৬২), :াচীন বাংলা ও বাঙালী, কলকাতা: িবJভারতী  
সুকুমার েসন (১৯৪৫), মধ*যুেগর বাংলা ও বাঙালী, কলকাতা: িবJভারতী 
সুকুমার েসন (১৯৯৯), বd ভূিমকা িm[পূব. ৩০০-১২৫০, কলকাতা: পিcমবd বাংলা আকােদিম 
সুভাষ মুেখাপাধ*ায় (১৯৯৯), বাঙালীর ইিতহাস, কলকাতা: পিcমবd বাংলা আকােদিম 
Chatterjee, Partha (1992), The Nation and Its Fragments, New Delhi: OUP                      
Chatterjee, Partha (1997), A Possible India, New Delhi: OUP                                                         
Dutt, R. C.  (1902), The Economic History of India, Vol. I. London: Kegan Paul                             
Dutt, R. C.  (1904), The Economic History of India, Vol. II. London: Kegan Paul 
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BENCC- 102 
সািহত*িবদ*ার শ8েকাষ 

(Vocabulary of Literary Studies) 
 

Marks: 70+30=100                                                                       Duration: 50 hours 
                                                                                                       Credits: 05 
Objectives: 

The course will make the students familiar with few of the key terms in contemporary literary 
studies and will try to investigate and explore them. To explore them the course will 
historicize those concepts and would try to trace back their origins.    

Course learning outcomes: 

The course will primarily enable students to deal with those terms with their theoretical 
meanings and empower them with an analytical and creative faculty to design particular 
reading methods for specific texts.   

Course Units: 

 I: :থম একক: সািহত* ও কৃিr/সংKৃিত/কালচার     (14 marks) 
 II: িeতীয় একক: �rা/েলখক ও কতৃ.�       (14 marks) 
 III: তৃতীয় একক: িলখন, ��ন ও ��,      (14 marks) 
 IV: চতুথ. একক: পাঠক, পাঠিZয়া ও বয়ান      (14 marks) 
 V: প�ম একক: িবষয়ী, আQতা ও িলd       (14 marks) 
     

  
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I : 4 weeks 
Unit II : 4 weeks 
Unit III: 3 weeks 
Unit IV: 3 weeks 
 
Suggested Readings:  
িশবাজী  বেP*াপাধ*ায়,(২০০৮), ‘অথিবিনম.াণ’, আিলবাবার qভা�ার, কলকাতা:গাঙিচল 
সত*েজ*ািত চZবত.ী (অনু),(১৪১৫/২০০৮), সায়ণ মাধবীয় সব.দশ.নসং�হ, কলকাতা:সািহত*� 
Cary Nelson and Paula Treichler (eds.), Cultural Studies, London: Routledge, pp. 277-294. 
Hall, Stuart (1992), “Cultural Studies and Its Theoretical Legacies”, Lawrence Grossberg,  
Saussure, Ferdinand de (1959), “Nature of Lingustic Sign”, Course in General Linguistics, 
trans. Wade Baskin, New York: Philosophical Library 
Volosinov, N. (1973), “Verbal Interactions”, Marxism and the Philosophy of Language, New 
York and London: Seminar Press 

 
Further Readings: 

 অিনব.াণ দাস (স]া), (২০০৪), িবিনম.াণ /অিবিনম.াণ, কলকাতা:অবভাস 
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 অমল বেP*াপাধ*ায়, (২০১৪), উ�র-আধুিনক িচ�া ও কেয়কজন ফরাসী ভাবুক,  কলকাতা: এবং মুশােয়রা 
 ওয়া�ার েবxািমন, (২০১৩), “িশ�কলা যািfক পুনoৎপাদেনর যুেগ”, :কাশ রায় (অনু), বকলম, ২য় বষ. ১ম 
সংখ*া 

 গায়�ী চZবত.ী ি�ভাক, (২০১৩-২০১৪), “েসপাই িক কথা বলেত পাের?”, :বাল দাশq (অনু), বকলম, ৩য় 
বষ. ১ম ও ২য় সংখ*া এবং ৪থ. বষ. ১ম সংখ*া 

 েগাপীচP নারঙ (২০১৬), গঠনবাদ, উ�র-গঠনবাদ ও :াচ* কাব*তH, নতুন িদ�ী:সািহত* অকােদমী 
 জুিলয়া িZেaভা, (২০১৩), “ভাষা, ভাষাতf, বচন ইত*ািদ”, সPীপ বেP*াপাধ*ায় (অনু), বকলম, ৩য় বষ. ২য় 
সংখ*া 

 তেপাধীর ভ�াচায., (২০০৬), :তীেচ*র সািহত*তH, কলকাতা: অমৃতেলাক সািহত* পিরষদ  

 নেবPু েসন(স]া), (২০০৯), পাcাত* সািহত*তH ও সািহত*ভাবনা, কলকাতা: র�াবলী 
 িমখাইল বাখিতন, (২০১৫), “ব�ভািষকতা:বাচন, উ�ারণ আর ৈশলী”, সPীপ বেP*াপাধ*ায় (অনু), বকলম, ৫ম 
বষ. ১ম সংখ*া 

 েরালা ঁবাত., (২০১২), “েলখেকর মৃতু*”, েকৗিশক সান*াল (অনু), বকলম, ২য় বষ. ২য় সংখ*া 
 হানা আের\, (২০১৬), “কতৃ.� কী?”, শংকর কু\ু (অনু), বকলম, ৬� বষ. ১ম সংখ*া 
 িশবাজী বেP*াপাধ*ায় (২০০৮), আিলবাবার qভা�ার, কলকাতা:গাঙিচল 
 সুধীর চZবত.ী (স]া), (২০১১), বুিOজীবীর েনাটবই, কলকাতা:পুaক িবপিণ 
 Eagleton, Terry (1996), Literary Theory: An Introduction, Minneapolis: University of 
Minnesota Press  

 Foucault, Michel (1984), “What is an Author?” in Paul Rabinow ed., The Foucault Reader 
 Harmondsworth: Penguin, pp. 101-120 
 Frank Lentricchia and Thomas McLaughlin ed. (1990), Critical Terms for Literary Study, 
 Chicago: University of Chicago Press  
 Grossberg, Lawrence; Nelson, Cary and Treichler, Paula ed. (1992), Cultural Studies, 
London: Routledge  

 Williams, Raymond (1958), Culture and Society 1780-1950, New York: Columbia Press 
 Williams, Raymond (1983), Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, New York: 
OUP  

 Young, Robert (ed.) (1981), Untying the Text: A Post-Structuralist Reader, Boston, London 
and Henley: Routledge & Kegan Paul,  
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BENCC- 103 

:াচীন ও মধ*যুেগর সািহত* 
(Old and Medieval Literature) 

 
 
Marks: 70+30=100                                                                       Duration: 50 hours 
                                                                                                        Credits: 05 
Objectives: This course aims at reading of selected old and medieval texts in the perspective 
of respective philosophical and aesthetic background. Old and Medieval Bengal has gone 
through various phases of socio-political changes and religious movements, changes in the 
nature and political importance of Bengali language, emergence of new literary performative 
genres. This course will aim at providing an understanding of these changes through the 
reading of selected texts.  
 
Course learning outcomes:  
This course will enable students to get familiar with old and medieval Bengali texts along 
with an understanding of the literary genres, contribution of individual authors and the 
philosophical-aesthetic paradigm of the time.  
 
Course Units: 

I: (:থম একক): চয.াপদ        (14 marks) 
II: (িeতীয় একক):  �কৃiকীত.ন       (14 marks) 
III: (তৃতীয় একক): ৈবiব পদাবলী (িনব.ািচত কিব)                                               (14 marks) 
IV: (চতুথ. একক): বাংলা চিরতসািহত*- ৈচতন* চিরতামৃত, রসুলিবজয় (িনব.ািচত অংশ)    (14 marks) 
V: (প�ম একক): শাb পদাবলী (রাম:সাদ, কমলাকা�)    (14 marks) 

 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 3 weeks 
Unit II: 3 weeks 
Unit III: 3 weeks 
Unit IV: 3 weeks 
Unit V: 2 weeks 
 
Prescribed Texts: 
অমেরEনাথ রায় (স]া), (২০০২), শাbপদাবলী (চয়ন), একাদশ সংKরণ, কলকাতা: কিলকাতা িবJিবদ*ালয় 
আবুল আহসান েচৗধুির(স]া),(২০১৭),আহমদ শরীফ, রসুলিবজয়, মধ*যুেগর কিব ও কাব*,  ২য় খ�, ঢাকা: 
েশাভা :কাশ 

আহমদ শরীফ, (২০০২), মধ*যুেগর কাব*-সং�হ, বাংলােদশ: সময় :কাশন 
উেপEনাথ মুেখাপাধ*ায়, (১৯৯৭), � � ৈচতন*চিরতামৃত আিদ, মধ*, অ�লীলা কৃiদাস কিবরাজ-েগা`ামী, 
কলকাতা: বসুমতী সািহত* মিPর 
খেগEনাথ িম�, সুকুমার েসন, িবJপিত েচৗধুরী, শ*ামাপদ চZবত.ী (স]া), (২০১৪),ৈবiব পদাবলী (চয়ন), 
কলকাতা: কিলকাতা িবJিবদ*ালয় 
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বস�রxন রায় িবee�ভ (স]া),(১৩৮০), চ�ীদাস িবরিচত �কৃiকীত.ন, নবম সংKরণ, কলকাতা: বdীয় 
সািহত* পিরষৎ 
হর:সাদ শা�ী, (১৩৩২), হাজার বছেরর পুরাণ বাdালা ভাষায় েবৗOগান ও েদাঁহা, কলকাতা: বdীয় সািহত* পিরষৎ 
 
Suggested Readings: 
অিম�সূদন ভ�াচায. (স]া), (১৯৯৯), বড়ুচ�ীদাস, �কৃiকীত.ন, কলকাতা: েদ’জ 
িনম.ল দাস(স]া), (২০০৫), চয.াগীিত পিরZমা, কলকাতা: েদ’জ 
নীলরতন েসন, (১৯৬৮), ৈবiব পদাবলী পিরচয়, কলকাতা: সািহত*েলাক 
সুকুমার েসন, (১৯৯৪), চ�ীদাস, িনউ িদি�: সািহত* অকােদিম 
সুখময় মুেখাপাধ*ায়, (২০০৬), বাংলা সািহেত*র :াচীন কিবেদর পিরচয় ও সময়, কলকাতা: ভারতী বুক [ল 
সুখময় মুেখাপাধ*ায়, (১৯৭৪), মধ*যুেগর বাংলা সািহেত*র তথ* ও কালZম, কলকাতা: িজ ভরeাজ এ\ েকাং 
 
Further Readings: 
অিসতকুমার বেP*াপাধ*ায় (স]া), শিশভূষণ দাশq (সংকলন), (১৯৮৯), নব চয.াপদ, কলকাতা: কিলকাতা 
িবJিবদ*ালয় 
wুিদরাম দাশ, (২০১৫), ৈবiব- রস-:কাশ, কলকাতা: েদ’জ 
তারাপদ মুেখাপাধ*ায়,(১৯৭২), �কৃiকীত.ন, কলকাতা: িম� ও েঘাষ 
তারাপদ মুেখাপাধ*ায়, (১৩৮৫), চয.াগীিত, কলকাতা: িবJভারত 
ি�পুরাশWর েসনশা�ী, (১৯৮৮), শাb পদাবলী সাধন তH ও রসিবে¡ষণ, কলকাতা: এস বানাজ.ী এ\ েকাং 
দীেনশচE েসন, (২০০৬), :াচীন বাdালা সািহেত* মুসলমােনর অবদান, কলকাতা: কoণা 
িবমানিবহারী মজুমদার, (২০১৬), ৈচতন*চিরেতর উপাদান, কলকাতা: সংKৃত বুক িডেপা 
মুহ�দ মিজoি¢ন িময়া, (১৯৯৩), বাংলা সািহেত* রসুল চিরত (১২৯৫-১৯৮০), ঢাকা: বাংলা একােডমী 
শWরী:সাদ বসু,(১৯৯৮), মধ*যুেগর কিব ও কাব*, কলকাতা: েজনােরল পাবিলশাস. 
                      (১৯৯৯), চ�ীদাস ও িবদ*াপিত, কলকাতা: েদ’জ 
শিশভূষণ দাশq, (১৩৭২), ভারেতর শিbসাধনা ও শিbসািহত*, কলকাতা: সািহত* সংসদ 
সাইমন জাকািরয়া ও নাজিমন মতু.জা, (২০১০), বাংলা সািহেত*র অিলিখত ইিতহাস, ঢাকা: অ*াডণ. পাবিলেকশন 
সুকুমার েসন, (১৯৯৫), চয.াগীিত পদাবলী, কলকাতা: আনP 
সুকুমার েসন, (১৯৭০), ৈবiবীয় িনব�, কলকাতা: £পা 
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BENCC- 104 
 মধ*যুেগর সািহত* 

(Medieval Literature) 
 

 
Marks: 70+30=100                                                                        Duration: 50 hours 
                                                                                                          Credits: 05 
 
Objectives:  
As a continuation of the preceding course, this course aims at reading of selected medieval 
texts in the perspective of respective philosophical and aesthetic background. This course will 
aim at providing an understanding of various phases of socio-political changes and religious 
movements, emergence of new literary performative genres and individual excellence in 
these genres through the reading of selected texts.  
 
Course learning outcomes:  
This course will enable students to get familiar with old and medieval Bengali texts along 
with an understanding of the literary genres, contribution of individual authors and the 
philosophical-aesthetic paradigm of the time.  
 
Course Units: 

I: (:থম একক): সতীময়না েলারচEানী, ইউসুফ েজােলখা (িনব.ািচত অংশ)  (14 marks) 
II: (িeতীয় একক): িবজয়েqর মনসামdল      (14 marks) 
III: (তৃতীয় একক): মুকুP চZবত.ীর চ�ীমdল /ভারতচেEর অ¤দামdল  (14 marks) 
IV: (চতুথ. একক):  অনুবাদ সািহত* (কৃি�বাসী রামায়ণ, চEাবতীর রামায়ণ)              (14 marks) 
V: (প�ম একক):বাউল ও ফিকর       (14 marks) 

 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I:  3 weeks 
Unit II: 3 weeks 
Unit III: 3 weeks 
Unit IV: 3 weeks 
Unit V: 2 weeks 
 
Prescribed Texts: 
আহমদ শরীফ, (২০০২), মধ*যুেগর কাব*-সং�হ, বাংলােদশ: সময় :কাশন 
বস�কুমার ভ�াচায., (১৯৩৫), িবজয়েqর প¥াপুরাণ বা মনসামdল, কলকাতা: সুধাং সািহত* মিPর 
^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, সজনীকা� দাশ(স]া), (১৩৪৯ ব), অ¤দামdল, ভারতচE–��াবলী, কলকাতা: 
বdীয় সািহত* পিরষৎ 
�কুমার বেP*াপাধ*ায়, িবJপিত েচৗধুরী(স]া), (১৯৬২), কিবকWণ চ�ী, কলকাতা: কিলকাতা িবJিবদ*ালয়  
 
Suggested Readings:  
অিভিজৎ মজুমদার, (২০০৫), চ�ীমdল (আেখিটক খ�), কলকাতা: েদ’জ পাবিলিশং 
আহমদ শরীফ, (২০০২), মধ*যুেগর বাংলা সািহত*, ঢাকা :আগামী :কাশনী 
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               (২০০৪), মধ*যুেগর সািহেত* সমাজ ও সংKৃিতর £প, ঢাকা: আগামী :কাশনী 
wুিদরাম দাশ, (১৯৯৯), কিবকWণ- চ�ী, ১ম খ�, কলকাতা: েদ’জ 

চাoচE বেP*াপাধ*ায়, (১৯২৫), কিবকWণচ�ী: চ�ীমdলেবািধনী, কলকাতা: কিলকাতা িবJিবদ*ালয় 
িনম.েলPু মুেখাপাধ*ায়(স]া), (১৯৮৬), ভারতচE, অ¤দামdল, কলকাতা: মডান. বুক এেজি¦ 
শিbনাথ ঝা, (২০১০),ব¨বাদী বাউল, কলকাতা: েদ’জ 

 
Further Readings:  
আহমদ শরীফ, (২০১১), বাঙলার সূফী সািহত*, ঢাকা: সময় 
              (২০১০), বাউলতH, ঢাকা: বুকস েফয়ার 
আেতাষ ভ�াচায.,(২০০২), বাংলা মdলকােব*র ইিতহাস, কলকাতা: এ মুখািজ. এ\ েকা :াইেভট িলিমেটড 
ওয়ািকল আহমদ(২০০৭), েলাকসংKৃিত, বাংলােদশ: এিশয়ািটক েসাসাইিট 
জহর েসন মজুমদার, (২০০৯), মধ*যুেগর কাব* `র ও সংকট, কলকাতা: বdীয় সািহত* সংসদ 
মুহ�দ আবদুল হাই, আহমদ শরীফ (স]া), (১৯৮৫), মধ*যুেগর বাংলা গীিতকিবতা, ঢাকা: মাওলা ^াদাস. 
শিbনাথ ঝা, (১৪২১), ফিকর লালন সাঁই, েদশ কাল ও িশ�, পিরমািজ.ত সংKরণ, কলকাতা: বণ.পিরচয় 
পাবিলশাস. 
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SEMESTER-II 
CORE COURSES 

 
BENCC- 201 

ভাষািবCান ও বাংলা ভাষা 
(Linguistics & Bengali Language) 

 
Marks: 70+30=100                                                                        Duration: 50 hours 
                                                                                                        Credits: 05 
Objectives:  
Basic knowledge of the linguistic features of a language is essential for understanding the 
literature of that language. This course aims to introduce students with the basic concept of 
Linguistics with special reference to the linguistic features of the Bengali language.  
 
Course learning outcomes: 
The course will help the students to understand feature of Bengali language in linguistic 
terms.  
  
Course Units: 
     I: (:থম একক): ভাষা ও ভাষািবCােনর সাধারণ ধারণা                (10 marks) 
  II: (িeতীয় একক): ©িনতH –  ©িনমূল-এর ধারণা; ©িনমূল সনাbকরণ ও েªিণিবভাগ; দল/অwর; 
`র©িন; অধ.`র; েযৗিগক`র; ব*xন©িন; Jাসাঘাত       (20 marks)    
   III: (তৃতীয় একক): £পতH – মূল£েপর ধারণা; শ8গঠন: :ত*য়িন«¤ শ8, েযৗিগক শ8, শ8 িe�; 
শ8াথ.তH; বাংলা শ8ভা�ার              (20 marks) 
    IV: (:থম একক): অ¬য় – বাংলা বােক*র অ¬য়, বাংলা উপবােক*র েªিণিবভাগ ও ৈবিশr* (20 
marks) 

  
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I:   2 week 
Unit II:  4 weeks 
Unit III: 4 weeks 
Unit IV: 4 weeks 
 
Suggested Readings:  
পিব� সরকার ও গেনশ বসু, (১৯৯৪), ভাষা-িজCাসা, কলকাতা: িবদ*াসাগর পুaক মিPর 
	পিব� সরকার,(১৯৯৮),পেকট বাংলা ব*াকরণ, কলকাতা: আজকাল	
রবীEনাথ ঠাকুর,(১৯৩৮),বাংলা ভাষা পিরচয়, কলকাতা: িবJভারতী	
রােমJর শ’,(১৯৯৬), সাধারণ ভাষািবCান ও বাংলা ভাষা, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
িশিশর কুমার দাশ, (১৯৯৯), ভাষািজCাসা, কলকাতা: প*ািপরাস 
সুকুমার েসন, (১৯৯৩), ভাষার ইিতবৃ�, কলকাতা: আনP 

সুনীিতকুমার চে�াপাধ*ায়, (১৯৩৬), বাdালা ভাষাতেHর ভূিমকা, কলকাতা: কলকাতা িবJিবদ*ালয়  
 
Further Readings:  
িeেজEনাথ বসু, (১৯৭৫), বাংলা ভাষার আধুিনক তH ও ইিতকথা, কলকাতা:পুঁিথপ� 
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পিব� সরকার, (২০১৪), বাংলা ব*াকরণ :সd, কলকাতা: েদ’জ 
পেরশচE মজুমদার, (২০১৫), বাঙলাভাষা পিরZমা, ২ খ�, কলকাতা:েদ’জ 
পাব.তীচরণ ভ�াচায., (১৯৯১), শে8র জগৎ, কলকাতা:িজCাসা 
মুহা�দ আবদুল হাই,(১৯৮৫), ©িনিবCান ও বাঙলা ©িনতH, ঢাকা: মি�ক ^াদাস. 
 মুহা�দ শহীদু�া, (২০০৬), বাংলাভাষার ইিতবৃ�, ঢাকা: মাওলা ^াদাস.	
রবীEনাথ ঠাকুর, (১৩৯১/১৯৮৪), বাংলা শ8তH, কলকাতা: িবJভারতী 
�মায়ুন আজাদ (স]া), (১৯৯৭), বাঙলা ভাষা, ২ খ�, ঢাকা: আগামী :কাশনী 
সুনীিতকুমার চে�াপাধ*ায়, (১৯৮৮), ভাষা:কাশ বাdালা ব*াকরণ, কলকাতা: £পা 
Chatterji, S.K., (1926), The Origin and Development of the Bengali Language, Kolkata: 
Calcutta University 

Hockett, C.F. (1967), A Course in Modern Linguistics, New York: Macmillan  
Langacker, R. (1967), Language and its structure, U.S.A.: Harcourt, Brace and World 
Saussure, Ferdinand de (1981), Course in General Linguistics, trans. Wade Baskin, Bungay: 
Suffolk 

Volosinov, N. (1973), Marxism and the Philosophy of Language, New York and London: 
Seminar Press 
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BENCC- 202 
উিনশ শতেকর কাব* ও গদ* সািহত* 
(19th Century Poetry and Prose) 

 
 
Marks: 70+30=100                                                                        Duration: 50 hours 
                                                                                                       Credits: 05 
 
Objectives:  
19th Century Bengal witnessed the coming of a new era in its socio-political and cultural 
history. New socio-political institutions emerged, reformist movements took place, and a new 
cultural sensibility took shape. This course aims at introducing the students to selected 
literary texts from 19th century along with an understanding of the emergence of new genres 
and new aesthetics in the context of the change in larger socio-cultural history.  
 
Course learning outcomes:  
This course will enable students to understand the emergence of new genres and new 
aesthetics in 19th century Bengal along with an understanding of the contribution of 
respective authors.  
 
Course Units: 

I: (:থম একক):  েমঘনাদবধকাব*       (20 marks) 
II: (িeতীয় একক): সারদামdল       (10 marks) 
III: (তৃতীয় একক): িবহারীলাল-পরবত.ী গীিতকিবতা                   (20 marks) 
IV: (চতুথ. একক): সীতার বনবাস, �েতাম প*াঁচার নকশা, িবিবধ :ব� (িনব.ািচত)    (20 marks)

                                   
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I:  4 weeks 
Unit II:  2 weeks 
Unit III: 4 weeks 
Unit IV: 4 weeks 
 
Prescribed Texts: 
অoণ নাগ (স]া), (২০০৮), সটীক �েতাম প*াঁচার নকশা, কলকাতা: আনP 
অoণকুমার মুেখাপাধ*ায়, (২০১৭), ঊনিবংশ শতা8ীর বাংলা গীিতকাব*, কলকাতা: েদ’জ 

^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, সজনীকা� দাস (স]া),(১৩৫৬ব),িবহারীলাল চZবত.ী,সারদামdল, কলকাতা:বdীয় 
সািহত* পিরষৎ 
^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, সজনীকা� দাস (স]া), (১৮০৮), মাইেকল মধুসূদন দ�, েমঘনাদবধ কাব*, কলকাতা: 
বdীয় সািহত* পিরষৎ 
^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, সজনীকা� দাস (স]া), (১৪০৪ব), ঈJরচE িবদ*াসাগর, সীতার বনবাস, কলকাতা: 
বdীয় সািহত* পিরষৎ  
^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, সজনীকা� দাস (স]া), (১৩৫৭ব), বিWমচE, িবিবধ :ব�, কলকাতা:বdীয় সািহত* 
পিরষৎ 
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Suggested Readings: 
অসীম চে�াপাধ*ায়, (২০০৪), সুেশাভন সরকার, বাংলার েরেনসাঁস, কলকাতা: দীপায়ন 
েw� q (স]া), (২০০৮), বিWমচE চে�াপাধ*ায়, িবিবধ :ব�, কলকাতা: পুaক িবপিণ 

                 (১৩৯১ব), মধুসূদেনর কিব-আQা ও কাব*িশ�, কলকাতা: এ েক সরকার এ\ েকাং 
েগাপা েদ, (২০১০), উিনশ শতেকর িতন নারী কিব, কলকাতা: েদ’জ 
েগালাম মুরিশদ, (২০০৬), আশার ছলেন ভুিল, কলকাতা: আনP পাবিলশাস. 
তারাপদ মুেখাপাধ*ায়, (১৯৯৯), আধুিনক বাংলা কাব*, কলকাতা: িম� ও েঘাষ পাবিলশাস. 
তীথ.পিত দ� (স]া), (১৯৯৮), সীতার বনবাস, িবদ*াসাগর রচনাবলী, ১ম খ�, কলকাতা: তুিলকলম 
বিWমচE চে�াপাধ*ায়, (১৮৯৬), িবিবধ :ব�, ২য় সংKরণ, কলকাতা; েহয়ার ে:স 
ভবানী েগাপাল সান*াল (স]া), (১৪০৭ ব), িবহারীলাল চZবত.ী, সারদামdল, কলকাতা: েদ’জ 
সুেবাধচE েসনq, (১৯৭৫), বিWমচE, কলকাতা: এ মুখািজ. এ\ েকাং 
সুেরশচE ৈম�, (২০১০), বাংলা কিবতার নবজ° (১৮৫৮-১৮৯১), কলকাতা: র�াবলী 
 
Further Readings: 
অেলাক রায়, (১৯৮১), বাঙািল কিবর কাব*িচ�া: উিনশ শতক, কলকাতা: প*ািপরাস 
তেপা^ত েঘাষ, (২০০২), েগারা ও িবনয়, কলকাতা: অবভাস 

িবনয় েঘাষ, (১৩৬৪ব), িবদ*াসাগর ও বাঙালী সমাজ, কলকাতা: েবdল পাবিলশাস. 

^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, (১৩৫০), কালী:স¤ িসংহ (১৮৪০-১৮৭০), সািহত* সাধক চিরতমালা, কিলকাতা: 

বdীয় সািহত* পিরষৎ 
ভবেতাষ দ�, (১৯৬৬), কাব*বাণী, কলকাতা: প*ািপরাস 
              (১৯৬১), িচ�ানায়ক বিWমচE, কলকাতা: প*ািপরাস 
ম°থনাথ েঘাষ, (২০০৮), মহাQা কালী:স¤ িসংহ, কলকাতা: পাoল :কাশনী   
েমািহতলাল মজুমদার, (১৯৬৫), বাংলার নবযুগ, কলকাতা: কoণা 
                              (১৯৬৫), কিব� মধুসূদন, কলকাতা: িবদ*ালয় লাইে^ির :াইেভট িলিমেটড 
িশিশর কুমার দাশ, (১৯৮৯), মধুসূদেনর কিবমানস, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
Das, Sisirkumar, (2002), Artist in Chains, Kolkata: Papyrus 
Dasgupta, Harendramohan, (1969), Studies in Western Influence on Nineteenth Century 
Bengali poetry (1857-1887), Calcutta: Semushi 
De, S. K., (1962), Bengali Literature in the Nineteenth Century, Kolkata: Firma KLM 
Sen Asok, (1977), Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones, Calcutta: Riddhi-
India 
Sen, Priyaranjan, (1966), Western Influence in Bengali Literature, Calcutta: Acadamic 
Publishers 
Roy, Alok (ed ), (1973-75), Nineteenth Century Studies, Volume.1-3.  
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BENCC- 203 
উিনশ শতেকর নাটক ও উপন*াস 

(19th Century Drama and Novel) 
 

 
Marks: 70+30=100                                                   Duration: 50 hours 
                                                                                                         Credits: 05 
 
Objectives:  
As a continuation of the preceding course, this course aims at introducing the students to 
selected literary texts from 19th century along with an understanding of the emergence of new 
genres and new aesthetics in the context of larger socio-political changes of 19th Century 
Bengal.  
 
Course learning outcomes:  
This course will enable students to understand the emergence of new genres and new 
aesthetics in 19th century Bengal along with an understanding of the contribution of 
respective authors.  
 
Course Units: 

I: (:থম একক):  কৃiকুমারী        (15 marks) 
II: (িeতীয় একক): নীলদপ.ণ        (15 marks) 
III: (তৃতীয় একক):রাজিসংহ/আনPমঠ                  (20 marks) 
IV: (চতুথ. একক): কWাবতী/িবষাদিস�ু/কাহােক                                     (20 marks) 

        
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 3 weeks 
Unit II: 3 weeks 
Unit III: 4 weeks 
Unit IV: 4 weeks 
 
Prescribed Texts: 
^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, সজনীকা� দাস (স]া), (১৩৫২ব), মাইেকল মধুসূদন দ�, কৃiকুমারী নাটক, 
কলকাতা: বdীয় সািহত* পিরষৎ 
^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, সজনীকা� দাস (স]া), (১৩৬৬ব), দীনব�ু িম�,নীলদপ.ণ, কলকাতা: বdীয় সািহত* 
পিরষৎ 

ৈ�েলাক*নাথ মুেখাপাধ*ায়, (১৯৮০), কWাবতী, কলকাতা: িম� ও েঘাষ পাবিলশাস. 
^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, সজনীকা� দাস (স]া), (১৩৬৯),রাজিসংহ চতুথ. সংKরণ, কলকাতা: বdীয় সািহত* 
পিরষৎ 

                                                (১৩৪৫), আনPমঠ, কলকাতা: বdীয় সািহত* পিরষৎ 
মীর েমাশাররফ েহােসন, (১৯৯৮), িবষাদ িস�ু, কলকাতা: হরফ :কাশনী 
`ণ.কুমারী েদবী, (২০০২), কাহােক, কলকাতা: েদ’জ 
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Suggested Readings: 
অেলাক রায় (স]া), (২০০১), মাইেকল মধুসূদন দ�, কৃiকুমারী নাটক, কলকাতা: েদ’জ 

আেতাষ ভ�াচায., (১৯৬০), বাংলা নাট* সািহেত*র ইিতহাস,  কলকাতা: এ মুখািজ. এ\ েকাং 
 েw� q (স]া), (১৯৬৭), নীলদপ.ণ, দীনব�ু িম� রচনাবলী, কলকাতা: সািহত* সংসদ 
েw� q (স]া), ( ১৯৮৯), বিWমচE চে�াপাধ*ায়, রাজিসংহ, কলকাতা: বামা 
েগালাম মুরিশদ, (১৯৮৪), সমাজ সংKার আেPালন ও বাংলা নাটক(১৮৫৪-১৮৭৬), বাংলােদশ: ঢাকা বাংলা 
একােডমী 
�কুমার বেP*াপাধ*ায়, (১৯৫০), বdসািহেত* উপন*ােসর ধারা, কলকাতা: মডান. বুক এেজি¦ 

সুদিwণা েঘাষ, (২০০৮), েমেয়েদর উপন*ােস েমেয়েদর কথা কাহােক েথেক সুবণ.লতা, কলকাতা: েদ’জ 
 
 Further Readings: 
অিজতকুমার েঘাষ, (২০০৫), বাংলা নাটেকর ইিতহাস, ১ম খ�, কলকাতা: েদ’জ 

অিম�সূদন ভ�াচায., (১৯৯১), বিWমচE জীবনী, কলকাতা: আনP পাবিলশাস. 

                   (১৩৭৯ব), বিWমচE ও বdদশ.ন, কিলকাতা: িজCাসা 
অেলাক রায়, (২০০৪), েকহ বেল ±ামািটক, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
আহমদ শরীফ, (২০১৬), জীবেন সমােজ সািহেত*, ঢাকা: আগামী :কাশনী 
েনহাল কিরম (স]া), (২০১২), আহমদ শরীফ, বাঙলার মনীষা, ঢাকা: অনন*া 
^েজEনাথ বেP*াপাধ*ায়, (১৯৬১) ৈ�েলাক*নাথ বেP*াপাধ*ায়(১৮৪৭-১৯১৯),সািহত* সাধক চিরতমালা, 
কিলকাতা: বdীয় সািহত* পিরষৎ 
সুধাকর চে�াপাধ*ায়, (১৩৭০ব), কথাসািহেত* বিWমচE, কলকাতা: এ মুখািজ. 

সুেবাধচE েসনq, (১৯৭৫), বিWমচE, কলকাতা: এ মুখািজ. এ\ েকাং 
সুশীল কুমার েদ, (১৩৭৯), দীনব�ু িম�, কিলকাতা:  এ মুখািজ. 
Das, Sisirkumar, (2002), Artist in Chains, Kolkata: Papyrus 
De, S. K., (1962), Bengali Literature in the Nineteenth Century, Kolkata: Firma KLM 
Guha-Thakurta, P, (2013), The Bengali Drama: Its Origin and Development, London: 
Routledge 
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BENCC- 204 
রবীEনাথ ঠাকুর 

(Rabindranath Tagore) 
Marks: 70+30=100                                                                      Duration: 50 hours 
                                                                                                       Credits: 05 
 
Objectives:  
Rabindranath Tagore stands as the most important and most influential figure in the history of 
Bengal. He influenced Bengali thought and literary-artistic productions irreversibly and 
continues to the most important reference point even in contemporary Bengali culture. This 
course aims at offering detail study of selected Tagore-writings from various genres in the 
perspective of his philosophical-aesthetic positions.  
 
Course learning outcomes:  
This course will enable students to understand Tagore’s contribution in various genres along 
with an understanding of the themes and styles of selected texts.  
 
Course Units: 

I: (:থম একক): স�িয়তা       (14 marks) 
II: (িeতীয় একক): েচােখর বািল/চতুরd      (14 marks) 
III: (তৃতীয় একক): একরাি�, হালদার েগা�ী, wুিধত পাষাণ, �ীর প�, মিণহারা, নrনীড়, ল*াবেরটরী    
                   (14 marks)                                                                                                                 
IV: (চতুথ. একক): রbকরবী/ িবসজ.ন      (14 marks) 
V: (প�ম একক): :ব�: িনব.ািচত       (14 marks) 

 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I : 3 weeks 
Unit II: 3 weeks 
Unit III: 3 weeks 
Unit IV: 3 weeks 
Unit V: 2 weeks 
 
Prescribed Texts: 
রবীEনাথ ঠাকুর,(১৩৮২ ব), স�িয়তা, কলকাতা: িবJভারতী ��ন িবভাগ 
          (১৪০১ব), গ�², অখ�, কলকাতা: িবJভারতী 
  (১৯৭৫), চতুরd, কলকাতা: িবJভারতী  

(১৯৭৫), েচােখর বািল, কলকাতা: িবJভারতী ��ন িবভাগ 
(১৯৬৮), িবসজ.ন, কলকাতা: িবJভারতী ��ন িবভাগ 
 (১৩৮৮ব), রbকরবী, কলকাতা: িবJভারতী ��ন িবভাগ 

        
Suggested Readings:  
অিজতকুমার চZবত.ী, (১৩২২ব), কাব*পিরZমা, কলকাতা: িবJভারতী 
অ³কুমার িসকদার, (১৩৭৪ব), রবীEনােট* £পা�র ও ঐক*, কলকাতা: ��িনলয় 
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জগদীশ ভ�াচায., (১৯৯৭), কিবমানসী ১ম ও ২য় খ�, কলকাতা: ভারিব 
তেপা^ত েঘাষ, (২০০১), রবীE েছাটগে�র িশ�£প, কলকাতা: েদ’জ 
:ভাতকুমার মুেখাপাধ*ায়, (১৪২০ব), রবীEজীবনী, ১ম খ�, ৫ম সংKরণকলকাতা:িবJভারতী 

         (১৪২০ব), রবীEজীবনী, ২য় খ�, ৫ম সংKরণ কলকাতা: িবJভারতী 
         (১৪২০ব), রবীEজীবনী, ৩য় খ�, ৫ম সংKরণ কলকাতা: িবJভারতী 
         (১৩৭১ব), রবীEজীবনী, ৪থ. খ�, পিরবিত.ত সংKরণ কলকাতা: িবJভারতী 
          (১৪২৩ব), রবীEজীবনকথা, কলকাতা: আনP 

:শা� কুমার পাল, (২০০৭), রিবজীবনী (১ম-৯ম খ�), কলকাতা: আনP 
 

Further Readings:  
আবু ৈসয়দ আইয়ুব, (১৯৭১), আধুিনকতা ও রবীEনাথ, কলকাতা: েদ’জ 
জগদীশ ভ�াচায., (২০০১), রবীE কিবতাশতক, কলকাতা: ভারিব 
:মথনাথ িবশী, (১৯৭৬), রবীEকাব*:বাহ, কলকাতা: ওিরেয়_ বুক েকাং 
বুOেদব বসু, (১৯৯৭), কিব রবীEনাথ, কলকাতা: েদ’জ 

     (১৯৮৪), রবীEনাথ: কথাসািহত*, কলকাতা: িনউ এজ 
                 (২০০৪), সd, িনসd: রবীEনাথ, কলকাতা: েদ’জ 
িহর°য় বেP*াপাধ*ায়, (১৩৭৭), রবীE-িশ�তH, কলকাতা: রবীEভারতী িবJিবদ*ালয় 
শµ েঘাষ, (১৯৮৪), কােলর মা�া ও রবীE নাটক, কলকাতা: েদ’জ 

   (২০০১), এ আিমর আবরণ, কলকাতা: প*ািপরাস 
   (২০০২), িনম.াণ আর সৃিr, কলকাতা: প*ািপরাস 

OসH বসু, (১৩৮০ব), রবীEকােব*র েগাধূিল পয.ায়, কলকাতা: ম\ল বুক হাউস 
Kripalini Krishna, (1974), Rabindranath Tagore: a biography, Kolkata: Visvabharati 
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SEMESTER-III 
 

CORE COURSES 
 

BENCC- 301 
Gপদী ও আধুিনক সািহত*তH: :াচ* ও :তীচ* 

(Classical and modern literary theory: East & West) 
 
Marks: 70+30 = 100           Duration: 50 hours 
                                                                                    Credits: 05 
Objectives:  
An understanding of various schools of literary theory is one of the most essential 
requirements for literary studies. This course will familiarize students with key figures, 
concepts and texts of classical and modern literary theory of East and West. This course will 
offer understanding of Classical Indian and Western schools of thought as well as that of 
important modern schools of thought.  
 
Course learning outcomes: 
The students will be able to understand the changing couture of the conceptualization of 
literature from classical time to modern era.    
 
Course Units: 
I: (:থম একক):সংKৃত সািহত*তেHর :ধান ছয়িট :Yান িবষেয় সাধারণ ধারণা এবং রসবাদ ও ©িনবাদ- এর 
িবaািরত পাঠ, :াচীন তািমল সািহত*তH                                                                      (20 marks) 
II: (িeতীয় একক): রবীEনােথর সািহত* ও েসৗPয.িচ�া, অবনীEনােথর িশ� ও েসৗPয. ভাবনা     (20 marks)                                                                                                                                                                                                                                  
III: (তৃতীয় একক): Gপদী �ীU ও ল*িটন, সািহত*তH: ে¶েটা ও অনুকরণ; অ*াির[টল ও েমাwণ; েহােরস ও 
:পাইিট; লনজাইনাস ও উদগিত                             (10 marks) 
IV: (চতুথ. একক): মাক.সবাদী সািহত* পাঠ পOিত, মন: সমীwণী সািহত* পাঠ পOিত              (20 marks)                                                                                                                
  
Teaching Plan: Lecture- 40 hrs., Discussions- 5 hrs, Presentations- 5 hrs. 
 
Unit I : 2 weeks 
Unit II : 4 weeks 
Unit III: 4 weeks 
Unit IV: 4 weeks 
                                               
Suggested Readings: 
অবনীEনাথ ঠাকুর (১৯৪৭), ভারত িশে� ষড়d, কলকাতা: িবJভারতী 
অবনীEনাথ ঠাকুর (১৯৮৯), িশ�ায়ন, কলকাতা: আনP পাবিলশাস. 
িচরxীব শূর (স]া), (২০১৬), :তীেচ*র সািহত*তH ও সািহত* সমােলাচনা, কলকাতা: আেলাচনা চZ 
:বাসজীবন েচৗধুরী (১৯৮২), কাব* মীমাংসা, কলকাতা: পিcমবd রাজ* পুaক পষ.দ 
িবiুপদ ভ�াচায. (১৯৫৩), :াচীন ভারতীয় অলংকারশাে�র ভূিমকা, কিলকাতা: চলি�কা ে:স 
যতীEনাথ েসনq (১৯৬৩), কাব*-পিরিমিত, কিলকাতা: িজCাসা 
রবীEনাথ ঠাকুর, (১৯০৭),সািহত* , কলকাতা: িবJভারতী 
রবীEনাথ ঠাকুর, (১৯৩৭),সািহেত*র পেথ , কলকাতা: িবJভারতী 
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শ*ামাপদ চZবত.ী (১৯৫৪), কােব*র £প ও রস, কিলকাতা:ইি\য়ান অ*ােসািসেয়েটড েকাং 
শ*ামাপদ চZবত.ী (১৯৫৬), অলংকার-চিEকা, কিলকাতা: ইি\য়ান অ*ােসািসেয়েটড েকাং 
িশিশর কুমার দাশ (১৯৭৭), কাব*তH অ*াির[টল, কলকাতা: আশা :কাশনী 
সুধীরকুমার দাশq (২০১২), কাব*ােলাক, কলকাতা:েদ’জ  
Bhaduri, Sugata & Malhotara, Simi (2010), Literary Theory: An Introductory Reader, Delhi: 
Anthem Press  
Culler, Jonathan (2011), Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford: OUP 
J, W. H. Atkins (1934), Literary Criticism in Antiquity, 2 Vol., Cambridge: Cambridge 
University Press  
Russel, D. R. (1972), Ancient Literary Criticism: The Principal Texts in New Translations, 
Oxford: Clarendon Press 
Wellek, Rene & Warren, Austin (1956), Theory of Literature, London: Penguin Books 
 
Further Readings: 
অবনীEনাথ ঠাকুর (২০০৮), বাগীJরী িশ� :ব�াবলী, কলকাতা: আনP পাবিলশাস. 
Bohne, Carl Gorge (1971), Primitive Stage, Calcutta: Firma K. L. M. 
De, S. K (1988), History of Sanskrit Poetics, Calcutta: Firma K. L. M. 
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BENCC- 302 
িবশ শতেকর কিবতা, নাটক ও গদ* সািহত* 

(20th Century Poetry, Drama and Prose) 
 

Marks: 70+30=100                                                                        Duration: 50 hours 
                                                                                                        Credits: 05 
 
Objectives:  
20th Century Bengal went through various socio-political movements and changes, including 
Nationalist movements, Leftist movements, Partition and Independence, Language movement 
and the Liberation war leading to the emergence of Bangladesh etc. The field of cultural and 
literary production also witnessed pathbraeking changes. This course aims at teaching 
selected poems and plays of 20th century in the perspective of the socio-political and aesthetic 
trends of 20th century Bengal.  
 
Course learning outcomes:  
This course will enable students to understand the contribution of selected authors in their 
respective genres along with an understanding of the socio-political and aesthetic trends at 
play.   
 
Course Units: 

I: (:থম একক): কিবতা: জীবনানP দাশ, সুধীEনাথ দ�, অপরািজতা েদবী, বুOেদব বসু, সমর েসন, 
সুভাষ মুেখাপাধ*ায়, রাজল·ী েদবী, শামসুর রহমান, কিবতা িসংহ, শিb চে�াপাধ*ায়, িবনয় মজুমদার, শিbপদ 
^nচারী (িনব.ািচত)         (30 marks)                

II: (িeতীয় একক): নাটক: েদবীগজ.ন/এবং ইEিজৎ/ ৈজবতী কন*ার মন  (20 marks) 
III: (তৃতীয় একক):গদ*: `ামী িবেবকানP, :মথ েচৗধুরী, আবদুল কিরম সািহত* িবশারদ,  

রাজেশখর বসু, এস ওয়ােজদ আলী, সুধীEনাথ দ�, অ¤দাশWর রায়, ৈসয়দ মুজতবা আলী, বুOেদব বসু, 

বdব�ু েশখ মুিজবুর রহমান, আহমদ শরীফ, অেশাক িম� (িনব.ািচত)                          (20 marks)           
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 5 weeks 
Unit II: 5 weeks 
Unit III: 4 weeks 
 
Prescribed Texts: 
বাদল সরকার, (১৩৭৫), এবং ইEিজৎ, কলকাতা: দাশq 
িবজন ভ�াচায., (২০০১), েদবীগজ.ন, কলকাতা: :মা :কাশনী 
বুOেদব বসু (স]া), (১৯৭৩), আধুিনক বাংলা কিবতা, কলকাতা: এম িস সরকার এ� স¦ 
�মায়ুন আজাদ, (১৯৯৪), আধুিনক বাঙলা কিবতা, ঢাকা: আগামী :কাশনী 
েসিলম আলদীন, (২০০৯), ৈজবতী কন*ার মন, েসিলম আলদীন রচনাসম�, ৪থ. খ�, ঢাকা: মাওলা ^াদাস. 
 
Suggested Readings: 
অিচ�*কুমার েসনq, (১৯৫১), কে�াল যুগ, কলকাতা: এম িস সরকার এ\ স¦ 
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অেলাক রায়, পিব� সরকার, অ¸ েঘাষ (স]া),(২০১৪) দুশ বছেরর বাংলা :ব�সািহত*, ১ম ও ২য় খ�, 
িদি�: সািহত* অকােদিম 

জীবনানP দাশ, (১৯৫৬), কিবতার কথা, কলকাতা: িসগেনট ে:স 
পুিলন দাস, (১৪১৩), বd রdম� ও বাংলা নাটক, ২য় খ�, কলকাতা: এম িস সরকার এ\ স¦ 
বাদল সরকার, (২০০৭), :বােসর িহিজিবিজ, কলকাতা: েলখনী 
      (২০০৮), নাটেকর পরা-পাঠ এবং ইEিজৎ ও বািক ইিতহাস, কলকাতা: কে�াল 
বুOেদব বসু, (১৯৫৯), কােলর পুতুল, কলকাতা: িনউ এজ 
শিbপদ ^nচারী, (২০০৮), শিbপদ ^nচারীর কিবতাসং�হ, ি�পুরা: অwর :কাশনী 
েশখ মুিজবুর রহমান, (২০১৭), অসমাq আQজীবনী, ঢাকা: িদ ইউিনভািস.িট ে:স িলিমেটড 
Bose, Buddhadeva, (1982), An Acre of Green Grass, Kolkata: Papyrus 
 
Further Readings: 
অধীর েদ, (১৯৮৮), আধুিনক বাংলা :ব� সািহেত*র ধারা, কলকাতা: উ¹ল সািহত* মিPর 
অেলাক রায়, (২০০৪), েকহ বেল ±ামািটক, কলকাতা: পুaক িবপিণ 

অেলাকরxন দাশq, েদবী:সাদ বেP*াপাধ*ায়, (১৯৬৬), আধুিনক কিবতার ইিতহাস, কলকাতা: েদ’জ 
অ³কুমার িসকদার, (১৯৭৫), আধুিনক বাংলা কিবতার িদগবলয়, কলকাতা: অoণা :কাশন 
                   (১৯৯৪), কিবর কথা কিবতার কথা, কলকাতা: অoণা :কাশনী 
আহমদ শরীফ, (১৯৯৯), িবশ শতেক বাঙালী, ঢাকা: মাওলা ^াদাস. 
দীিq ি�পাঠী, (১৯৭৪),আধুিনক বাংলা কাব* পিরচয়, কলকাতা:েদ’জ 
মানসী জামান, (১৯৯২), বাংলা নাটক(১৯৪০-১৯৬০) আথ. সামািজক দৃশ*পট, কলকাতা: জগৎমাতা পাবিলশাস. 
সেরাজ বেP*াপাধ*ায়, (২০০০), বাংলা কিবতার কালা�র, কলকাতা: েদ’জ 

সুতপা ভ�াচায., (১৯৮৭), কিবর েচােখ কিব, কলকাতা: অoণা :কাশনী 
Hudson, W. H., (2000), An Introduction to the Study of Literature, Kolkata: Radha 
Publishing House 
Nicoll, A, (1996), The Theory of Drama, Delhi: Doada House 
Seely, Clinton B, (2008), Barisal and Beyond Essays on Bangla Literature, New Delhi: 
Chronicle Books. 
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ELECTIVE COURSES 
 

BENEC-303 (i) 
অনুবাদতH ও অনুবােদ িবJসািহত* 

(Translation Theory and World Literature in Translation) 
 
Marks: 70+30=100                                                                        Duration: 50 hours 
                                                                                                    Credits: 05 
 
Objectives: 
The objective of this course is to offer introduction to the theories of translation and reading 
of literatures from around the world through translation. 
Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand various theoretical positions on translation and 
introduce them to world literature through selected translated texts. 
 
Course Units: 
         I: (:থম একক): অনুবােদর ইিতহাস, অনুবাদক ও অনুবাদ :িZয়া, অনুবােদর িবিভ¤ তH   (20 marks) 
        II: (িeতীয় একক):  সরলা এেরিPরা ও তার িনদয়া ঠাকুরমার কািহিন-মানেবE বেP*াপাধ*ায়, সমুºতেট 
কাফকা- অিভিজৎ মুখািজ.                                                                     (25 marks)                                   
       III: (তৃতীয় একক):  ব�যুেগর ওপার হেত- িশিশর কুমার দাশ, শাল. েবাদেলয়ার তাঁর কিবতা-বুOেদব বসু                                                                   
                                                                  (25 marks)                  
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 4 weeks 
Unit II: 5 weeks 
Unit III: 5 weeks 
 
Prescribed Texts: 
বুOেদব বসু, (২০১৫), শাল. েবাদেলয়ার তাঁর কিবতা, কলকাতা: েদ’জ  
মানেবE মুেখাপাধ*ায় (অনু), (১৯৯৩), সরলা এেরিPরা ও তার িনদয়া ঠাকুরমার কািহিন, কলকাতা: ভুজ.প� 
হাoিক মুরাকািম, অিভিজৎ মুখািজ. (অনু),(২০১৬-২০১৭), সমুºতেট কাফকা, কলকাতা: যাদবপুর িবJিবদ*ালয় 
:কাশনা 
িশিশর কুমার দাশ (অনু), (২০১৬), ব�যুেগর ওপার হেত, কলকাতা: প*ািপরাস    
 
Suggested Readings: 
বুOেদব বসু, (১৯৫৬), েমঘদূত, ভূিমকা, কলকাতা: এম িস সরকার এ\ স¦ 
রবীEনাথ ঠাকুর, (১৪১০ব), ‘িবJসািহত*’, সািহত*, রবীE রচনাবলী, ৪থ. খ�, কলকাতা: িবJভারতী 
Basnett, Susan & Lefevere, Andre, (1990), Translation, History & Culture, New York: 
Cassell 
Bhatnagar, Y.P, (1993), Theory & Practice of Translation, Delhi 
Brower, R.A, (1959), On Translation, New York 
Chaudhuri, Sukanta, (1999), Translation & Understanding, New Delhi: OUP 
Das, S. K., (2001), Indian Ode to the West Wind, Delhi: Pencraft Internation 
Mukherji, Sujit, (1994), Translation as Discovery, New Delhi: Orient Longman 
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Nida, E. & Taber, C.R., (1969), The Theory & Practice of Translation, Leiden 
Steiner, T. R. (ed.), (1975), English Translation Theory 1650 – 1800, Van Gorcum: Assen 
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BENEC- 301 (ii) 

জনসািহত*  
(Popular Literature) 

Marks: 70+30 = 100     Duration: 50 hours 
                                                                                                            Credits: 05 

 
Objectives:  
The course will explore the scope of popular literature as genre studies. With a basic 
introduction to the theory and methods of popular literature the course will explore three 
major genres as case studies of Bengali popular narrative: children literature, detective novel 
and science fiction.   
Course learning outcomes: 
The course will help the student to revisit and interrogate the age long distinction between 
high/classic and popular literature and also enable them to identify texts as cultural 
productions.  
 
Course Units:	 

I: িশ সািহত*                  (20 marks)	
সুকুমার রায়, আেবাল তােবাল/ হযবরল; উেপEিকেশার রায়েচৗধুরী, টুনটুিনর বই; লীলা মজুমদার, পিদিপিসর বম.ীবা»/ 

িদন-দুপুের 

II:	েগােয়Pা কািহনী        (25 marks)	
পাঁচকিড় েদ, শরিদPু বেP*াপাধ*ায়, ে:েমE িম�, নারায়ণ সান*াল ও সত*িজৎ রায়-এর িনব.ািচত রচনা  

III:		ক�িবCান কািহিন	        (25 marks)	
জগদানP রায়, Z ¸মণ; জগদীশচE বসু, িনoে¢েশর কািহিন; ে:েমE িম� সত*িজৎ রায় ও অºীশ বধ.ন-

এর িনব.ািচত রচনা 

 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I : 2 week 
Unit II : 4 weeks 
Unit III: 4 weeks 
 
Suggested Readings:   
অºীশ বধ.ন (২০০৪), েসরা ক�িবCান অমিনবাস, কলকাতা: প� ভারতী 
অºীশ বধ.ন (২০০৮), :েফসার নাটব�ু চZ সং�হ, কলকাতা: আনP 
নারায়ণ সান*াল (২০১৫), কাঁটায় কাঁটায়, খ� ১-৬, কলকাতা: িম� ও েঘাষ  

পাঁচকিড় েদ (২০১০-২০১৫), পাঁচকিড় েদ রচনাবলী, খ� ১-৫, কলকাতা: কoণা :কাশনী   
ে:েমE িম� (২০০৪), পরাশর সম�, কলকাতা: আনP  

ে:েমE িম� (২০১৪), ক�িবCান সম�, কলকাতা: েদ’জ  
লীলা মজুমদার (১৯৭৩), পিদিপিসর বম.ীবা», কলকাতা: িসগেনট ে:স  

লীলা মজুমদার (১৯৭২), িদন-দুপুের, কলকাতা: িসগেনট ে:স 
শরিদPু বেP*াপাধ*ায় (২০১৫), েব*ামেকশ সম�, কলকাতা: আনP  

সত*িজৎ রায় (২০১৫), েফলুদা সম�, কলকাতা: আনP 
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সত*িজৎ রায় (২০১৪), শWু সম�, কলকাতা: আনP 

িসOাথ. েঘাষ (স]া), (২০০৪), সুকুমার রায়, আেবাল তােবাল, কলকাতা: সুবণ.েরখা 
িসOাথ. েঘাষ (স]া), (২০০৪), সুকুমার রায়, হযবরল, কলকাতা: সুবণ.েরখা  
  
Further Readings: 
খেগEনাথ িম� (২০০১), শতা8ীর িশ সািহত*, কলকাতা: পিcমবd বাংলা আকােদিম  
িশবাজী বেP*াপাধ*ায় (২০১৩), েগাপাল-রাখাল e¼সমাস: উপিনেবশবাদ ও বাংলা িশ সািহত*, কলকাতা: 
কািরগর 
                     (১৪১৪ব), বাংলা িশসািহেত*র েছাট েমেয়রা, কলকাতা: গাঙিচল 
িসOাথ. েঘাষ (২০১৮), :ব� সং�হ, খ� ১-২, কলকাতা: বুক ফাম. 

সুকুমার েসন (১৯৮৮), Zাইম কািহিনর কালZাি�, কলকাতা: আনP 
Ashley, Bob ed.(1989), The Study of Popular Fiction: a Source Book, London:Pinter 
Publishers 
Bennett, Tony ed.(1990), Popular Fiction: Technology, Ideology, Production, Reading, 
London: Routledge 
Eco, Umberto ed.(1966), The Bond Affair, MacDonald & Co.: London  
Eco, Umberto (1995), Six Walks in the Fictional Woods, Massachusetts: Harvard Univ. Press 
Porter, Dennis (1981), The Pursuit of Crime: Art and Ideology in Detective Fiction, 
Yale:Yale Univ. Press  
Saricks, Joyce G. (2009), The Readers’ Advisory Guide to Genre Fiction, Chicago: American 
Library Assosation 
Sutherland, John (1981), Bestsellers, London: Routledge& Kegan Paul 
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BENEC- 303 (iii) 
নারীরিচত কিবতা ও গদ* 

(Women’s Poetry and Prose) 
Marks: 70+30=100                                                                        Duration: 50 hours 
                                                                                                    Credits: 05 
 
Objectives: 
Women have contributed to Bengali literature from the beginnings of the 15th century. But 
due to the dominance of patriarchal order many of women’s writings were wiped out or 
marginalized. In 19th Century, however, movements for women’s liberation took shape and 
Bengali women’s writings became one of the most important streams of Bengali literature.   
In this context, this course is designed to give the students an understanding of the pre-19th 
century instances of women’s writings, women’s liberation movement of 19th century, and 
reading of selected poetry and prose from Bengali women’s writings.  
 
Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand various theoretical positions of feminism and 
introduce them to selected texts of Bengali women’s writings. 
 
Course Units: 

 I: (:থম একক): নারীবাদ স]িক.ত :াথিমক ধারণা, বাংলায় উিনশ শতক পূব.বত.ী নারীসািহেত*র 
ইিতবৃ�, বাংলায় উিনশ শতেক ‘নারী’- ধারণার িনম.াণ ও ইিতহাস                                            (20 marks)                                                                                              
  II: (িeতীয় একক): কিবতা: িগরীEেমািহনী দাসী, কািমনী রায়, মানকুমারী বসু, রাধারানী েদবী, মি�কা 
েসনq, মPাZা�া েসন, কল*াণী চাড়াঁল (িনব.ািচত)                                                             (30 marks)            
  III: (তৃতীয় একক): গদ*সািহত*: বাঙািল েমেয়র ভাবনামূলক গদ*-সুতপা ভ�াচায. (স]া), সীতা েথেক 

o- নবনীতা েদবেসন (িনব.ািচত অংশ)                                                      (20 marks)                                                                                                                                  
                                                                                                                            
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 4 weeks 
Unit II: 6 weeks 
Unit III: 4 weeks 
 
Prescribed Texts: 
নবনীতা েদবেসন (১৯৯৬), সীতা েথেক o, কলকাতা: আনP 
সুতপা ভ�াচায. (স]া), (২০১১), বাঙািল েমেয়র ভাবনামূলক গদ* উিনশ শতক, িদি�: সািহত* অকােদিম 
 
Suggested Readings: 
ধনxয় েঘাষাল (স]া), (২০১১), বলাকা, নবেচতনায় বdনারী, সংখ*া ২০: ৩০ 
নবনীতা েদবেসন (স]া) (২০০২), রাধারানী েদবীর েª� কিবতা, কলকাতা: ভারিব 
বাণী রায় (স]া) (১৩৮৮ বdা8), কিবচতুrয়ী, কলকাতা: িম� ও েঘাষ পা½িলশাস. 
মPাZা�া েসন, (২০০৪), মPাZা�া েসেনর কাব*সং�হ, কলকাতা: সqিষ. 
মি�কা েসনq, (২০১৬), েª� কিবতা, কলকাতা: েদ’জ 
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Further Readings: 
অনু£পা েদবী, (১৯৪৯), সািহেত* নারী �rা ও সৃিr, কলকাতা: ন*াশনাল পাবিলশাস. 
েগালাম মুরিশদ, (১৯৯৩), রাসসুPরী েথেক েরােকয়া নারী :গিতর একেশা বছর, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
েগালাম মুরিশদ, (২০০১), নারী :গিত: আধুিনকতার অিভঘােত বdরমণী, কলকাতা: নয়া উেদ*াগ 
CােনশচE ৈম�, (১৯৮৭), নারীজাগৃিত ও বাংলা সািহত*, কলকাতা: ন*াশনাল পাবিলশাস. 
পিরমল চZবত.ী, (২০০৪), বাংলা কাব*ধারা: নারী মনীষা, প*ািপরাস 
েযােগEনাথ q, (১৯৫৩), বেdর মিহলা কিব, কলকাতা: েদ’জ 
শাহীন আখতার, (২০০৮), সতী ও `ত�রা: বাংলা সািহেত* নারী-১, ঢাকা: িদব*:কাশ 
                   (২০০৮), সতী ও `ত�রা: বাংলা সািহেত* নারী-২, ঢাকা: িদব*:কাশ 
                   (২০০৭), সতী ও `ত�রা: বাংলা সািহেত* নারী-৩, ঢাকা: িদব*:কাশ 
স¾ুO চZবত.ী, (১৯৯৮), অPের অ�ের উিনশ শতেক বাঙািল ভºমিহলা, কলকাতা: �ী 
Niranjana, Seemanthini, (2001), Gender and Space, New Delhi: Sage  
Todd, Janett, (1988), Feminist Literary History, London 
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BENEC- 304 (i) 
বাংলােদেশর কিবতা, নাটক ও গদ* 

(Poetry, Drama and Prose of Bangladesh) 
                                            
Marks: 70+30=100                                                                                    Duration: 50 hours 
                                                                                                                     Credits: 05 
Objectives: 
Bengal was divided in 1947. Then in 1971 Bangladesh emerged as a new nation out of the 
then Pakistan. Since then Bengali literature has taken a new turn in Bangladesh. The 
objective of this course is to offer introduction to this literature through reading of selected 
poetry, drama and prose. 
 
Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand the contribution of selected authors in their 
respective genres in the perspective of the literary trends in Bangladesh. Further, the prose 
writings will enable students to appreciate the experiences of the liberation war of 
Bangladesh.  
 
Course Units: 
  I: (:থম একক): কিবতা: আল মামুদ, শহীদ কাদরী, মহ�দ রিফক, মহােদব সাহা, িনম.েলPু ণ, 
ফারহাদ মাজহার, �মায়ুন আজাদ, oº মুহ�দ শিহদু�া   (িনব.ািচত)                                   (20 marks) 
  II: (িeতীয় একক): নাটক: ঈষ.া- ৈসয়দ শামসুল হক, েকাথাও েকউ েনই-�মায়ুন আহেমদ  

(20 marks) 
III: (তৃতীয় একক):একা�েরর ডােয়রী- সুিফয়া কামাল, একা�েরর িদনিল-জাহানারা ইমাম                                                                                                                 

(30 marks) 
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I:  4 weeks 
Unit II: 5 weeks 
Unit III: 5 weeks 
 
Prescribed Texts: 
জাহানারা ইমাম, (১৯৮৬), একা�েরর িদনিল, বাংলােদশ: স�ানী :কাশনী 
দাউদ হায়দার (স]া), (১৯৮৫ ), বাংলােদেশর কিবতা, কলকাতা: এম িস সরকার এ\ স¦ 

oº মুহ�দ শিহদু�াহ (২০০৭), oº মুহ�দ শিহদু�াহ রচনাবলী-১, ঢাকা: মাওলা ^াদাস. 
�মায়ুন আহেমদ, (১৯৮৫), েকাথাও েকউ েনই, ঢাকা: চারিদক 
সােজদ কামাল (স]া) (২০১৬), একা�েরর ডােয়রী, সুিফয়া কামাল রচনাসং�হ, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
ৈসয়দ শামসুল হক (২০১৬ ), ঈষ.া, ঢাকা: চাoিলিপ :কাশন 
 
Suggested Readings:  
আজহার ইসলাম, (২০১৫),বাংলা সািহেত*র ইিতহাস (আধুিনক যুগ), ঢাকা: অনন*া 
আহমদ শরীফ, (২০০৭), বাঙলা বাঙালী বাঙলােদশ, ঢাকা: মহাকাল  
েমা: মাহবুবর রহমান, (২০০৬), বাংলােদেশর ইিতহাস, ১৯৪৭-৭১, ঢাকা: সময় 
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বদoি¢ন উমর, (১৯৭০), পূব.বাঙলার ভাষা আেPালন ও তৎকালীন রাজনীিত, ১ম খ�, কলকাতা: আনPধারা 
:কাশন 

(১৯৭৬), তেদব, ২য় খ�, তেদব 
(১৯৮১), তেদব, ৩য় খ�, তেদব  

মাহবুবুল আলম, (২০১২), বাংলা সািহেত*র ইিতহাস, ১৪শ সংKরণ, ঢাকা: খান ^াদাস. এ\ ক]ািন 
শহীদ ইকবাল, (২০১৬), বাংলােদেশর সািহেত*র স]ূণ. ইিতবৃ�, ঢাকা: কথা:কাশ 
                     (২০১৫), বাংলােদেশর কিবতার ইিতহাস (১৯৪৭-২০০০), ঢাকা: েরােদলা 
  
Further Readings:  
অমেলPু েদ, (১৯৭৮), বাঙািল বুিOজীবী ও িবি²¤তাবাদ, কলকাতা: র�া :কাশন 
আহমদ শরীফ, (২০০৮), `িনব.ািচত :ব�, ঢাকা: সূিচপ� 
িনম.লকুমার বসু (২০১৪), সাতচি�েশর ডােয়ির, কলকাতা: পুনc 
মনসুর মুসা (স]া), (১৯৯৩), মুহ�দ এনামুল হক রচনাবলী, ২য় খ�, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
ৈসয়দ মুজতবা আলী, (১৯৭০), পূব. পািকaােনর রা¿ভাষা, কলকাতা: নবজাতক 
Murshid, Khan Sarwar (ed.), (2004) Literature in Bangladesh: Contemporary Bengali 
Writings, Dhaka: University Press Ltd 
Sengupta, Nitish, (2012), Bengal divided: the making of a Nation, Delhi: Penguin 
Siddiqui, Jillur Rahaman, (1982), Literature of Bangladesh and Other Essays, Dhaka: Book 
International Ltd 
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BENEC- 304 (ii) 
িবশ শতেকর সাংKৃিতক পিরসর: নব* িবষয় ও ভাবাদশ. 

(20th Century Cultural Sphere: Emerging Themes and Ideology) 
 

Marks: 70+30 = 100             Duration: 50 hours 
Credits: 05 

 
Objectives:  
This is an advance course on 20th century Bengali culture. It will introduce the students to 
some of the major themes and predominant ideas of that time and will focus on the ideas of 
reception and thematic study.  
 
Course learning outcomes: 
The course will enable the students to understand the significance of 20th century Bengali 
culture as an area of study and will help them to explore the major literary themes of this 
time. The course will also help them to understand how ideas has been received and 
negotiated.  
 
Course Units: 

	
I: 	শহর ও িবশ শতেকর সংKৃিত: িনব.ািচত আখ*ান, কিবতা ও চলি�� (20 marks)	

II: মনঃসমীwেণর �হণ-:িত�হণ:         (25 marks) 
িগরীEেশখর বসু, `Á, িনব.ািচত আখ*ান ও :ব�	
III: মা».বােদর �হণ-:িত�হণ: গণনাট* ও তারপর       (25 marks)	

েগাপাল হালদার, িবনয় েঘাষ ও অেশাক িম�-এর িনব.ািচত :ব�; উৎপল দ�, শÂু িম�, অিজেতশ 

বেP*াপাধ*ায় ও ধীেরEনাথ গেdাপাধ*ায়-এর িনব.ািচত নাটক 

 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I : 4 week 
Unit II : 5 weeks 
Unit III: 5 weeks 

	
Suggested Readings:  
অিচ�* কুমার েসনq, “িববােহর েচেয় বড়”, অিচ�*কুমার েসনq রচনাবলী, ১ম খ�, কলকাতা: ��ালয় 
েগৗতম ভ�াচায.(১৯৯৬), ¡ীলতা অ¡ীলতা ও রবীEনাথ, কলকাতা: প*ািপরাস 
জীবনানP দাশ (২০০৮), সফলতা িনÃলতা, কলকাতা: :িতwণ 
বুOেদব বসু (১৯৩২), এরা, আমরা ওরা ও আেরা অেনেক, কলকাতা: q েÄ\স এ\ েকাং 
বুOেদব বসু(১৯৭৫), “যবিনকা পতন”, বুOেদব বসু রচনাবলী, ২য় খ�, কলকাতা: ��ালয় 
রামকৃi ভ�াচায. (২০১৫), মা».ীয় নPনতH, কলকাতা: অবভাস 
সত*িজৎ রায় (১৯৬৩), মহানগর, কলকাতা আর িড বানসাল এ\ েকাং 

 
Further Readings: 
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অেলাকরxন দাশq ও েদবী:সাদ বেP*াপাধ*ায় (২০০৩), আধুিনক কিবতার ইিতহাস, কলকাতা: ভারত বুক 

এেজি¦ 

অিমতরxন বসু স]া (২০১৭), অ�ি�ত িগরীEেশখর, কলকাতা: অনুrুপ 
অিরPম চZবত.ী ও অিনল আচায. (২০১৬), বাঙািলর ইওেরাপচচ.া, কলকাতা: অনুrুপ 
অ³কুমার িশকদার (১৯৯৪), কিবর কথা কিবতার কথা, কলকাতা: অoণা :কাশনী 
অ³কুমার িশকদার (১৯৯৯), আধুিনক কিবতার িদÅ বলয়, কলকাতা: অoণা :কাশনী 
েগৗতম ভ�াচায. (১৯৮৭), কে�ােল রবীEনাথ, কলকাতা: প*ািপরাস 
েগৗতম ভ�াচায. (১৯৯৩), কে�ােল রবীEনাথ, কলকাতা: প*ািপরাস 
েগৗতম ভ�াচায. (২০০৭), রবীEনাথ ও শিনবােরর িচিঠ, কলকাতা: প*ািপরাস 
েগৗতম ভ�াচায. (২০১১), কিবতায় রবীEনাথ, কলকাতা: েদ’জ 

জীেবE িসংহরায় (২০০৮), কে�ােলর কাল, কলকাতা: েদ’জ 
জগদীশ ভ�াচায.  (২০০৪), আমার কােলর কেয়কজন কিব, কলকাতা: ভারিব  
েদবী:সাদ বেP*াপাধ*ায় (২০০৩), মুহূেত.র ভাষ*, কলকাতা: ভারত বুক এেজি¦ 

ধনxয় দাশ (২০০৮), মা».বাদী সািহত*-িবতক., কলকাতা: কoণা 
িবমলকৃi মিতলাল (২০১৬), আিম ও আমার মন, কলকাতা: অনুrুপ 
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BENEC- 304 (iii) 
েলাকসংKৃিততH 

(Theories of Folk Culture) 
 
Marks: 70+30=100                                                                                  Duration: 50 hours 
                                                                                                                  Credits: 05 
 
Objectives: 
This course aims at giving general understanding of the theories of folk culture and folklore. 
Detail analysis of various definitions of folk and tribal culture and literature, features of folk-
language, the concept of folk-aesthetics, methods of folklore research, and the history of 
folkloristics in Bengal will be taught in this course.  
 
Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand various theoretical aspects of folk studies and 
will introduce them to to the history of folk studies in Bengal. 
 
Course Units: 

 I: (:থম একক): েলাকসংKৃিত ও েলাকসািহত*, সংCা ও ৈবিশr*; আিদবাসী সংKৃিত: সংCা ও ৈবিশr* ,
আিদবাসী সংKৃিত ও েলাকসংKৃিত                                     (25 marks) 
  II: (িeতীয় একক): েলাকভাষা        (10 marks) 

III: (তৃতীয় একক):   েলাকসািহেত*র নPনতH                                           (10 marks) 
 IV: (চতুথ. একক):     েলাকসংKৃিত গেবষণার পOিত                                              (25 marks) 
              

Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I:  5 weeks 
Unit II:  2 weeks 
Unit III: 2 weeks 
Unit IV: 5 weeks 
 
Suggested Readings: 
আশরাফ িসি¢কী, (২০০৮), েলাকসািহত*, ১ম খ�, ঢাকা: গিতধারা 
 আেতাষ ভ�াচায., (১৯৭২), বাংলার েলাকসািহত*, ১ম খ�, কলকাতা: েদ’জ 
েকশব আড়ু, (২০১৩), েলাকসংKৃিতর পাঠ-ভবন, কলকাতা: Æপদী 
 েw� q, (১৯৯২), সংেযােগর স�ােন েলাকসংKৃিত, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
প�ব েসনq, (১৯৯৫), েলাকসংKৃিতর সীমানা ও `£প, কলকাতা: 
প�ব েসনq, (২০০০), েলাককথার অ�েল.াক, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী সংKৃিত েকE, তথ* ও 
সংKৃিত  িবভাগ,  পিcমবd সরকার 
দুলাল েচৗধুির, (১৯৯৮), েলাকসংKৃিত সমীwার পOিত, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী সংKৃিত েকE, তথ* 
ও সংKৃিত  িবভাগ,  পিcমবd সরকার  
পিব� সরকার, (১৯৯৭), েলাকভাষা-েলাকসংKৃিত, কলকাতা: েদ’জ   
বoণকুমার চZবত.ী, (২০১২), বdীয় েলাকসংKৃিত েকাষ, কলকাতা: অপণ.া বুক িডিÇিবউটাস. 
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মযহাoল ইসলাম, (১৯৮২), েফাকেলার চচ.ায় £পতািHক িবে¡ষণ, কলকাতা:  
Dundes, A. (Ed), (1978), The Study of Folklore, New Jersey. 
 
Further Readings: 
অিচ�* িবJাস, (২০০৬), েলাকসংKৃিত িবদ*া, কলকাতা: অxিল পাবিলশাস. 
অিচ�* িবJাস, (২০০৮), েলাকসংKৃিত ও বাংলা সািহত*, কলকাতা: অxিল 
আেতাষ ভ�াচায., (১৯৫৪), বাংলার েলাকসািহত*, ১ম সংKরণ, কলকাতা: ক*ালকাতা বুক হাউস 
িদব*েজ*ািত মজুমদার, (২০০৭), পিcমবেdর আিদবাসী েলাককথা, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী সংKৃিত 
েকE 
দুলাল েচৗধুরী, (১৯৯৮), েলাকসংKৃিত সমীwার পOিত, কলকাতা: আর. িম� 
ধীেরEনাথ বােK, (২০০১), আিদবাসী : সমাজ ও পালপাব.ণ, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী সংKৃিত েকE 
নাজমূল হক, (২০০৭), উ�রবেdর েলাকসািহেত*র নৃতািHক ও সমাজ তািHক সমীwা, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
পিব� সরকার, (১৯৯৯), েলাকসংKৃিতর নPনতH, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী সংKৃিত েকE, তথ* ও 
সংKৃিত  িবভাগ,  পিcমবd সরকার  
বoণকুমার চZবত.ী, (১৩৮৭), েলাকসংKৃিত নানা :সd, কলকাতা: বুকÈা[ 
রবীEনাথ ঠাকুর, (১৩১৪), েলাকসািহত*, কলকাতা: িবJভারতী ��ালয় 
শাি�ময় েঘাষাল, (১৯৮৪), বাংলা েলাকসািহত*, কলকাতা: পুaকিবপিণ 
েশখ মকবুল ইসলাম, (২০০৮), েলাকসংKৃিত িবCান িশকেড়র স�ান, কলকাতা: বdীয় সািহত* পিরষদ 
সামীয়ূল ইসলাম, (১৯৮১), পালা জাির গান, বাংলােদশ: ঢাকা বাংলা একােডমী 
েসৗেমন দাশ, (২০০৬), তুলনামূলক েলাকসািহত* পOিত ও :েয়াগ, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
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OPEN ELECTIVE COURSES 
 

BENOE- 305 (i)  
19TH CENTURY BENGAL: IDEAS AND CULTURAL TRENDS 

 
Marks: 70+30 = 100     Duration: 50 hours 
                                                                                                            Credits: 04 
Objectives:  
This course aims to introduce the primary ideas of nineteenth century Bengal and would 
follow their trajectory in social and cultural sphere. Nineteenth century Bengal being the 
point of departure for the colonial modernity in India this course will explore the notions like 
Renaissance, Nation and Nationalism, Colonial Pedagogy and the Culture of Print. 
  
Course learning outcomes: 
This course will enable the students to understand 19th century Bengal as an area of study and 
will give them a general idea of Bengali society and culture in the 19th century. 
  
Course Units: 

I: Colonial Education and Bengali Bhadralok    (15 marks) 
II: Idea of Renaissance and Nineteenth Century Bengal   (15 marks) 
III: Print and Emergence of New Literary Form    (20 marks) 
IV: Conceptualizing Nation and Bengali Intelligentsia   (20 marks) 

 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I : 3 week 
Unit II : 3 weeks  
Unit III: 4 weeks 
Unit IV: 4 weeks 
 
 
Suggested Readings:		

Datta, Michael Madhusudan (2004), The Slayin of Meghanada: A Ramayana from Colonial 
Bengal, New York: OUP 
Harder, Hans (2001), Bankimchandra Chattopadhyay’s Srimadbhagbadgita: Translation  
and Analysis, Delhi: Monohar 
Macaulays, Thomas Babington (1835), Minutes on Education in India, Calcutta: Baptist 
Mission Press 
Sastri, Sibnath and Lethbridge, Roper (!972), A history of the renaissance in Bengal: 
Ramtanu Lahiri, Brahman & reformer: From the Bengali of Sivanath Sastri, Michigan: 
University of Michigan 
 
 
Further Readings: 
Bandyopādhyāẏa, Śibājī (2015), The Gopal-Rakhal Dialectic: Colonialism and Children's 
Literature in Bengal, New Delhi: Tulika Books 
Chatterjee, Parta (1992), The Nation and Its Fragments, New Delhi: OUP 
De, S. K (1973), Bengali Literature inThe Nineteenth Century, Calcutta: Firma K. L. M. 
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Ray, Alok (1972-1974), Nineteenth Century Studies, Calcutta: ICSSR  
Sarkar, Sumit (2002), Beyond Nationalist Frames: Postmodernism, Hindu Fundamentalism, 
History, Indiana: Indiana University Press, 
Sarkar, Sushovan (1997), Notes on Bengal Renaissance, Kolkata: Papyrus 
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BENOE- 305 (ii) 
Bengali Language and Literature in North-East 

 
Marks: 70+30=100                                                                                    Duration: 50 hours 
                                                                                                                     Credits: 04 
 
Objectives:  
This course aims at offering an understanding of Bengali Language and Literature in North-
East in the perspective of North-East as a geo-political entity. This course also aims at 
introducing some important Bengali literary texts from North-East in translation.  
 
Course learning outcomes:  
This course will enable the students to understand North-East as a multi-lingual, multi-ethnic 
entity and give them an overview of Bengali Language in North-East and Bengali Literature 
from North-East.  
 
Course Units: 
I: North-East as a Geo-political entity; Bengal and North-East.    (15 marks) 
II: Languages of North-East; Bengali Language in North-East    (15 marks) 
III: Bengali Literature from North-East: General Overview    (20 marks) 
IV: Bengali Literature from North-East: Selected readings in Translation    (20 marks)  
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 3 weeks 
Unit II: 3 weeks 
Unit III: 4 weeks 
Unit IV: 4 weeks 
 
Suggested Reading: 
Baral, Kailash C. (ed.) (2009), Earth Songs: Stories from Northeast India. New Delhi: 
Sahitya Akademi. 
Dharmarajan, Geeta. (ed) (2004), The Heart of the Matter: Handpicked Fictions from 
Meghalaya, Manipur, Mizoram, Assam and Nagaland. New Delhi: Katha.  
Bhattacharjee, Nirmal Kanti., Das, Dipendu. (eds.) (2012), Barbed Wire Fence: Stories of 
Displacement from the Barak Valley of Assam. New Delhi: Niyogi Books. 
Misra, Tilottama. (ed.) (2011), The Oxford Anthology of Writings from North-East India. 
New Delhi: Oxford University Press. 
Ngangom, Robin S., Nongkynrih, Kynpham S. (eds.) (2009), Dancing Earth: An Anthology 
of Poetry from North-east India. New Delhi: Penguin 
Nongkynrih, Kynpham S., Ngangom, Robin S. (eds.) Anthology of Contemporary Poetry 
from the Northeast. Shillong: NEHU 
Sen, Geeti. (ed.) (2006), Where the Sun Rises When Shadows Fall: The North East. New 
Delhi: Oxford University Press.  
Zama, Margaret Ch. (ed.) (2013), Emerging Literatures from Northeast India: The Dynamics 
of Culture, Society and Identity. New Delhi: Sage Publications. 
 
Further Readings: 
Bhaumik, Subir., (2009), ‘Preface’ in Troubled Periphery: Crisis of India’s Northeast, New 
Delhi: Sage Publications, , pp xiv-xxiv. 
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(2009), ---., ‘India’s Northeast: Frontier to Region’ in Troubled Periphery: Crisis of India’s 
Northeast, New Delhi: Sage Publications,  pp 1-25. 
(2009) ---., ‘Ethnicity, Ideology and Religion’ in Troubled Periphery: Crisis of India’s 
Northeast. New Delhi: Sage Publications, 2009, pp 25- 61. 
Datta, Birendranath. (2012), Cultural Contours of North-East India, New Delhi: Oxford 
University Press. 
Biswas, Prasenjit., Suklabaidya, Chandan. (2008), ‘Reconceptualizing an Ethnic Life-World’ 
in Ethnic Life Worlds in North-East India: An Analysis. Delhi: Sage Publications, , pp 17- 50.  
(2008) ---., ‘Return of the Native’ in Ethnic Life-Worlds in North-East India: An Analysis. 
Delhi: Sage Publications, , pp 51- 108. 
(2008) ---., ‘The Native and the Nation: Jawaharlal Nehru-Verrier Elwin's Philosophical 
Anthropology’ in Ethnic Life-Worlds in North-East India: An Analysis. Delhi: Sage 
Publications, , pp 109- 152. 
Gill, Preeti,(ed.). (2010) The Peripheral Centre: Voices from India’s Northeast. New Delhi: 
Zubaan.  
Hassan, M. Sajjad, (2008) Building Legitimacy: Exploring State- Society Relations in 
Northeast India. Delhi: Oxford University Press 
Hazarika, Sanjoy. (2000) Stangers of the Mist. Delhi: Penguin,  
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SEMESTER – IV 
 

CORE COURSES 
 

BENCC- 401 
িবশ শতেকর কথাসািহত* 
(20th Century Fiction) 

 
Marks: 70+30=100                                                                        Duration: 50 hours 
                                                                                                       Credits: 05 
 
Objectives: 20th Century Bengal went through various socio-political movements and 
changes, including Nationalist movements, Leftist movements, Partition and Independence, 
Language movement and the Liberation war leading to the emergence of Bangladesh etc. The 
field of cultural and literary production also witnessed pathbraeking changes. This course 
aims at teaching selected fiction of 20th century in the perspective of the socio-political and 
aesthetic trends of 20th century Bengal.  
 
Course learning outcomes:  
This course will enable students to understand the contribution of selected authors along with 
an understanding of the socio-political and aesthetic trends at play.   
 
Course Units: 

I: (:থম একক): ধা�ীেদবতা/ইছামতী/:থম :িত³িত                              (20 marks) 
II: (িeতীয় একক):  পুতুলনােচর ইিতকথা/চাঁেদর অমাবস*া/`রিলিপ                   (20 marks) 
III: (তৃতীয় একক): েছাটগ�: রাজেশখর বসু, জগদীশ q, তারাশWর বেP*াপাধ*ায়, বনফুল, 

ে:েমE িম�, মািনক বেP*াপাধ*ায়, লীলা মজুমদার, আশালতা িসংহ, শহীদুল জিহর (িনব.ািচত) (30 marks) 
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 4 weeks 
Unit II: 4 weeks 
Unit III: 6 weeks 
 
Prescribed Texts: 
আশাপূণ.া েদবী, (১৪১৫),:থম :িত³িত, কলকাতা: িম� ও েঘাষ পাবিলশাস. 
তারাশWর বেP*াপাধ*ায়, (১৪০৫), ধা�ীেদবতা, কলকাতা: েবdল পাবিলশাস. 
িবভূিতভূষণ বেP*াপাধ*ায়, (১৪০৭),ইছামতী, কলকাতা: িম� ও েঘাষ পাবিলশাস. 
মািনক বেP*াপাধ*ায়, (১৪১৩),পুতুলনােচর ইিতকথা, কলকাতা::কাশ ভবন 
সািব�ী রায়, (২০০৫), `রিলিপ, সািব�ী রায় রচনাসং�হ, ১ম খ�, সুিমতা সাম� (স]া), কলকাতা: ��ালয় 
ৈসয়দ ওয়ালীউ�া, (২০১৫), চাঁেদর অমাবস*া, বাংলােদশ: েশাভা :কাশ 
 
Suggested Readings: 
অিসতকুমার বেP*াপাধ*ায়, অিজতকুমার েঘাষ (সংক ও স]া),  (২০০১),  বাংলা  গ�  সংকলন,  িদি�: 
সািহত* অকােদিম  
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আশাপূণ.া েদবী, (১৪২৪), আর এক আশাপূণ.া, কলকাতা: িম� ও েঘাষ পাবিলশাস. 
িকশলয় ঠাকুর, (১৯৭৮), পেথর কিব, কলকাতা: আনP পাবিলশাস. 
জগদীশ ভ�াচায., (১৯৯৪), আমার কােলর কেয়কজন কথািশ�ী, কলকাতা: ভারিব 
                  (২০১৩), ভারতিশ�ী তারাশWর, কলকাতা: ভারিব 
নবনীতা েদবেসন, (১৩৯০ব), ঈJেরর :িতe¼ী ও অন*ান* :ব�, কলকাতা: কoণা :কাশনী 
েমাহা�দ আবদুর রশীদ (স]া), (২০১৩), শহীদুল জিহর সম�, বাংলােদশ: পাঠক সমােবশ 
সুতপা ভ�াচায., (১৯৯৫), কথাসািহেত*র একলা পিথক-িবভূিতভূষণ, কলকাতা: পুaক িবপিণ  
সুদিwণা েঘাষ, (২০০৮), েমেয়েদর উপন*ােস েমেয়েদর কথা কাহােক েথেক সুবণ.লতা, কলকাতা: েদ’জ 
অিসতক8 মার বে;-াপাধ-ায়, অিজতক8 মার .ঘাষ (সংক ও স6া),  (২০০১),  বাংলা  গD  সংকলন,  িদি� 
ল: সািহত- অকােদিম  
 
Further Readings:  
:দু*É ভ�াচায., (২০০১), তারাশWর ব*িb� ও সািহত*, কলকাতা: সািহত* অকােদিম 
               (২০১৪), আখ*ান ও সমাজ: তারাশংকর, কলকাতা: অবভাস 
oশতী েসন, (১৯৯৩), িবভূিতভূষণ: eে¼র িবন*াস, কলকাতা: প*ািপরাস 
িশিশর চে�াপাধ*ায়, (১৯৬২), উপন*াস পােঠর ভূিমকা, কলকাতা: বুকল*া\ :াইেভট িলিমেটড 
�কুমার বেP*াপাধ*ায়, (১৯৫০), বd সািহেত* উপন*ােসর ধারা, কলকাতা: মডান. বুক এেজ¦ী 
সেত*Eনাথ রায়, (২০০৯), বাংলা উপন*াস ও তার আধুিনকতা, কলকাতা: েদজ  

সেরাজ বেP*াপাধ*ায়, (১৯৮০), বাংলা উপন*ােসর কালা�র, কলকাতা: েদ’জ 
সেরাজেমাহন িম�, (১৯৯৯), মািনক বেP*াপাধ*ােয়র জীবন ও সািহত*, কলকাতা: ��ালয় :াইেভট িলিমেটড 
েসৗরীন ভ�াচায., (২০০০), “`রিলিপ: `গত কথন”, পিরকথা, েম সংখ*া, পৃ-১৫৬-১৫৭ 
সুকুমারী ভ�াচায., (১৯৯২০, “সািব�ী রােয়র উপন*াস চতুরd”, বষ. ৫৩, সংখ*া ৮ 
Forster, E. M., (1990), Aspects of the Novel, London: Penguin Books 
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BENCC- 402 
গেবষণাপOিত ও অিভসPভ. রচনা 

(Research Methodology and Dissertation Writing) 
 

Marks: 70+30=100                                                                        Duration: 50 hours 
                                                                                                        Credits: 05 
 
Objectives:  
This course will introduce the basics of the methodology of research, basic components of 
research, and research writings. Apart from teaching theoretical and methodological issues, 
students will be trained in writing short research dissertations, research-based translation, and 
research-based screenplay.  
  
Course learning outcomes:   
This course will enable students to understand the basics of research methodology and enable 
them to write short research dissertation, research-based translation, and research-based 
screenplay.  
 
  
Course Units:  

I: (:থম একক): গেবষণা পOিত       (20 marks) 
II: (িeতীয় একক): অিভসPভ. রচনা      (50 marks) 

 
  
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
UNIT I: 4 weeks 
UNIT II: 10 weeks 
 
Suggested Readings: 
েক. মউদুদ ইলাহী, (২০১৩), গেবষণা পOিত ও :িতেবদন :ণয়ন, ঢাকা: নেভল পাবিলিশং হাউস 
তারকনাথ ভ�াচায., (২০১২), গেবষণা: তথ* ও :েয়াগ, কলকাতা: :Cা িবকাশ 
সুরিভ বেP*াপাধ*ায় ,(২০০৫) ,গেবষণা: :করণ ও পOিত, কলকাতা: েদ’জ 

সিফকু¤বী সামাদী ,(২০১৪),সািহত* গেবষণা: িবষয় ও েকৗশল, ঢাকা: িবJসািহত* ভবন 
ৈসয়দ আিজজুল হক :মুখ, (২০১৮), বdিবদ*া  উৎসিনেদ.শরীিত, কলকাতা: আ�জ.ািতক বdিবদ*া পিরষৎ 

Eco Umberto, (2015), How to Write a Thesis, Cambridge: The MIT Press 
  
Further Readings: 
কামoল হাসান মxু, কাজী েমৗসুমী েহােসন, (২০০০), গেবষণা: রীিত ও পOিত, বাংলােদশ: মাস লাইন 
িমিডয়া েস_ার  

েমা: মুিজবুর রহমান, (২০১৭), িশwায় গেবষণা, ঢাকা: :ভাতী লাইে^রী 
Altick, Richard D., (1963), The Art of Literary Research, W.W. Norton Company: New York 
 Guerin, Wilfred L. (et al). (2010). Eds. A Handbook of Critical Approaches to Literature. 
(Fourth edition) Delhi: OUP.  
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Harris R. Steven and Kathleen A. Johnson. (2009). Eds. Teaching Literary Research: 
Challenges in a Changing Environment. Chicago: Association of College and Research 
Libraries.  
Hilway, Tyres, (1964) ,Introduction to Research, Houghton Mifflin Company: Boston 
Kumar, Ranjit. (2014). Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners. New 
Delhi: Sage Publications. 
The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors and Publishers. 
Latest Edition 
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ELECTIVE COURSES 
 

BENEC- 403 (i) 
অনুবােদ ভারতীয় সািহত* 

(Indian Literature in Translation) 
 
Marks: 70+30=100                                                                       Duration: 50 hours 
                                                                                                       Credits: 05 
 
Objectives:   
The objective of this course is to offer reading of selected texts translated from Indian 
Languages into Bengali. 
 Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand Indian literature through the reading of 
translations from various Indian Languages. 
 
Course Units: 

 I: (:থম একক):  ভারতীয় সািহেত*র ইিতহাস                                     (30 marks) 
 II: (িeতীয় একক): মািটর টােন –িবiুপদ ভ�াচায. (িশবরাম কারা�, মরািল মাি¤েগ,ক¤ড়),উিনশ িবঘা 

দুই কাঠা-ৈম�ী Ê (ফিকরেমাহন েসনাপিত, ছ মাণ আঠ Ë, ওিড়য়া)                  (20 marks) 
III: (তৃতীয় একক): যুগা�-অo�তী বেP*াপাধ*ায় (ইরাবতী কােব., যুগা�, মারাঠী)/সাঁওতািল সািহত* 

ও ককবরক সািহত*/ ৈভকম মহ�দ বশীেরর েছাটগ� (িনব.ািচত)                    (20 marks) 
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 6 weeks 
Unit II: 4 weeks 
Unit III: 4 weeks 
 
Prescribed Texts: 
অo�তী বেP*াপাধ*ায় (অনু), (১৯৯০), যুগা�, িনউ িদি�: সািহত* অকােদিম 
চEকা� মুরািসং (অনু), (২০০৩), ককবরক েলাকসংগীত ও কিবতা, িনউ িদি�: সািহত* অকােদিম 
িবiুপদ ভ�াচায. (অনু), (১৯৭৭), মািটর টােন, িনউ িদি�: সািহত* অকােদিম 
মানেবE বেP*াপাধ*ায়, (১৯৯৩), ৈভকম মুহ�দ বশীেরর েছাটগ�, কলকাতা: প*ািপরাস 
ৈম�ী Ê (অনু ও স]া), (১৯৫৯), উিনশ িবঘা দুই কাঠা, িনউ িদি�: সািহত* অকােদিম 
িশিশর কুমার দাশ, (১৯৯৯), ভারত সািহত*কথা, কলকাতা: িবJভারতী 
সুÌদকুমার েভৗিমক(অনু ও স]া),(২০০৬), সাঁওতািল গান ও কিবতা, িনউ িদি�: সািহত* অকােদিম 
 
Suggested Reading: 
বুOেদব বসু, (১৯৬৫), সািহত*চচ.া, কলকাতা: েদ’জ 
Boulton, John Victor, (1993), Phakirmohana senapati: his life and prose –fiction, Orissa: 
Orissa Sahitya Akademi 
Das, Sisir Kumar, (2005), A History of Indian Literature, 500-1399, New Delhi: Sahitya 
Akademi 
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                                 (1995), A History of Indian Literature, 1911-1956, New Delhi: Sahitya 
Akademi 
                              (1993), A History of Indian Literature, 1800-1910, New Delhi: Sahitya 
Akademi 
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BENEC- 403 (ii) 
জনসংKৃিত 

(Popular Culture) 
 

Marks: 70+30 = 100              Duration: 50 hours 
      Credits: 05 

 
Objectives:  
This paper will focus on three major areas of popular culture: print, visual and mass media. It 
will introduce the students with the basic aspects of print, visuals and popular media with 
special reference to Bengal. Primary approach of the course will be historical. It will explore 
the cultural impact of print, photography, film and mass media. 
  
Course learning outcomes: 
The course will familiarize he student with the history of print, photography, film and mass 
media in Bengal and will enable them to explore these field in a creative way.  
 
Course Units: 

 
 I: মুºেণর সংKৃিত        (25 marks) 

মুºণযেfর আগমন ও িবaার, মুºণ-:যুিbর িববত.ন, ��িনম.ােণর েসকাল একাল, :²দ ও অলংকরণ 

  II: দৃশ*£প         (25 marks) 
েফােটা�ািফ, চলি��, িবCাপন 

III: বাংলা জনমাধ*ম        (20 marks)  
সংবাদপ�, েবতার, দূরদশ.ন, আ�জ.ােলর যুেগ জনমাধ*ম 

 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I : 4 week 
Unit II : 6 weeks 
Unit III: 4 weeks 

	
Suggested Readings:		 	
আিশস খাaগীর, (২০১৪), উিনশ শতেকর বাংলা ছাপাখানা, কলকাতা: েসাপান 
কালীশ মুেখাপাধ*ায়, (২০১২), বাংলা চলি�� িশে�র ইিতহাস ১৮৯৭-১৯৪৭, কলকাতা: প�ভারতী 
পিব� কুমার লাহা, (২০১২), ভারেতর সংবাদপ� ও গণমাধ*ম ইিতহােসর কালপxী, কলকাতা: কমিলনী	
িসOাথ. েঘাষ, (২০১৫), ছিব েতালা: বাঙািলর েফােটা�ািফ-চচ.া, কলকাতা: আনP 

সুধীর চZবত.ী, (২০০২), Gবপদ :সd: দৃশ*£প, কলকাতা: Gবপদ  
 

Further Readings: 
অিমতাভ ভ�াচায.,(২০১৭), ইিতহােস জনসংKৃিত পিরসের উিনশ িবশ শতক,  কলকাতা: গাঙিচল  

েগৗতম ভº (২০১১), ন*াড়া বটতলায় যায় ক’বার?, কলকাতা: ছািতম বুকস  
েদবী:সাদ েঘাষ (২০১১), বাংলা ভাষায় চলি�� চচ.া, কলকাতা: :িতভাস  
িনম.াল* আচায. ও িদেব*Pু পািলত (১৯৯৬-১৯৯৮), শতবেষ. চলি��, কলকাতা: আনP  
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িপনাকী চZবত.ী (২০০৬), চলি�ে�র ইিতহােস িনউ িথেয়টাস., কলকাতা: আনP  

ে:মাWুর আতথ.ী (২০১১), িনব.াক যুেগর ছায়ােলােকর কথা, কলকাতা: অoণা :কাশন  
�পা� (১৯৯৭), বটতলা, কলকাতা: আনP 
িসOাথ. েঘাষ (২০১৮), :ব� সং�হ, খ� ১-২, কলকাতা: বুক ফাম. 

সুকুমার েসন (১৯৮৯), বটতলার ছাপা ও ছিব, কলকাতা: আনP 

`পন চZবত.ী স]া (২০০৭), মুºেণর সংKৃিত ও বাংলা বই,কলকাতা: অবভাস 
Barthes, Roland (1981), Camera Lucida: Reflections on Photography, New York: Hill and 
Wang 

Berger, John, (1973), Ways of Seeing, London: Penguin Books  
Chatterjee, Partha (1995), Text in Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal, 
Minneapolis: Univ. of Minnesota Press 

Hauser, Arnold (1995), The Social History of Art, Vol-IV, London: Routledge 
Sontag, Susan (1990), On Photography, New York: Anchor Books 
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BENEC- 403 (iii) 
নারীরিচত কথাসািহত* ও আQজীবনী  

(Women’s Fiction and Autobiography) 
 
Marks: 70+30=100                                                                                   Duration: 50 hours 
                                                                                                                   Credits: 05 
 
Objectives: 
The objective of this course is to offer reading of selected fiction and autobiographies written 
by women writers in the context of respective socio-political and aesthetic positions. Further, 
this course aims at understanding the contribution of selected authors in respective genres.  
 
Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand important texts written by the women authors 
in Bengal in the perspective of relevant socio-political history and aesthetic modes.  
 
 
Course Units: 
I: (:থম একক): গ�: অনু£পা েদবী, িনoপমা েদবী, আশালতা িসংহ, মহােJতা েদবী, েসিলনা েহােসন, 
নাসিরন জাহান (িনব.ািচত)                                 (20 marks) 
II: (িeতীয় একক): উপন*াস: খনা িমিহেরর িঢিপ- বাণী বসু/ সখী রdমালা- শাহীন আখতার/ শামুকেখাল- 
িতেলা�মা মজুমদার                       (20 marks)                                                 
III: (তৃতীয় একক): আQজীবনী: আমার জীবন-রাসসুPরী েদবী, আমার কথা- িবেনািদনী দাসী, আমার 
েমেয়েবলা- তসিলমা নাসিরন, আেলা-আঁধাির- েববী হালদার (িনব.ািচত)                    (30 marks) 
                    
                                                                     
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 4 week 
Unit II:  4 weeks 
Unit III: 6 weeks  
 
Prescribed Texts: 
অিসতকুমার বেP*াপাধ*ায়, অিজতকুমার েঘাষ (সংক ও স]া),  (২০০১),  বাংলা  গ�  সংকলন,  িদি�: 
সািহত* অকােদিম  
তসিলমা নাসিরন (২০১৩ ), আমার েমেয়েবলা, কলকাতা: আনP 
িতেলা�মা মজুমদার, (২০০৫), শামুকেখাল, কলকাতা: আনP  

বাণী বসু, (২০০৭), খনা িমিহেরর িঢিপ, কলকাতা: আনP   
িবেনািদনী দাসী, েসৗিম� চে�াপাধ*ায়, িনম.াল* আচায. (স]া), (১৪২২), আমার কথা ও অন*ান* রচনা, কলকাতা: 
সুবণ.েরখা 
েববী হালদার, (২০০২ ), আেলা-আঁধাির, পিcমবd: েরাশনাই :কাশন 
রাসসুPরী দাসী, (২০১৫), আমার জীবন, কলকাতা: েদ’জ পাবিলেকশন 
শাহীন আখতার (২০১৫), সখী রdমালা, ঢাকা: েবdল পাবিলেকশনস 
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Suggested Readings: 
অজয় q, (২০০৯), মহােJতা েদবীর েª� গ�, কলকাতা: েদ’জ 
নাসিরন জাহান, (২০১০), এক² গ�, ঢাকা: েলখােলিখ 
সাগরময় েঘাষ (স]া), (২০১৩), েদশ সুবণ.জয়�ী গ� সংকলন (১৯৩৩-১৯৮৩), কলকাতা: আনP 
 
Further Readings: 
আিনসু�ামান, মােলকা েবগম (স]া), (২০১২), নারীর কথা, বাঙািল নারীর অিধকার স]িক.ত ভাবনা, ঢাকা: 
ঐিতহ* 
সুতপা ভ�াচায., (২০০৪), েস নিহ নিহ, কলকাতা: সুবণ.েরখা 
সুদিwণা েঘাষ, (২০০৮), েমেয়েদর উপন*ােস েমেয়েদর কথা কাহােক েথেক সুবণ.লতা, কলকাতা: েদ’জ 

 (২০০৭), মৃণােলর কলম, কলকাতা: প*ািপরাস 
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BENEC- 404 (i) 
বাংলােদেশর কথাসািহত* 

(Fiction of Bangladesh) 
 
Marks: 70+30=100                                                                                     Duration: 50 hours 
                                                                                                                     Credits: 05 
 
Objectives: 
In continuation of the preceding course the objective of this course is to give an 
understanding of the contribution of selected authors in the history of fiction in Bangladesh. 
Through a reading of selected novels and short stories this course aims at providing close 
reading of texts as well.  
 
Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand the general history of fiction in Bangladesh as 
well as the contribution of selected authors.  
 
Course Units: 
  I: (:থম একক) সূয.দীঘল বাড়ী-আবু ইসহাক, আবু ই^াহীেমর মৃতু*-শহীদুল জিহর     (20 marks)                                                           

II: (িeতীয় একক): িচেলেকাঠার েসপাই-আখতাo�ামান ইিলয়াস, হাdর নদী ে�েনড-েসিলনা েহােসন                                                                                  
           (30 marks) 

 III: (তৃতীয় একক): েছাটগ�: হাসান আিজজুল হক, আলাউি¢ন আল আজাদ, শহীদুল জিহর, নাসিরন 
জাহান, মাহমুদুল হক, ইমদাদুল হক িমলন, শওকত ওসমান, শওকত আলী (িনব.ািচত গ�)      (20 marks)                                                                                                       
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 4 week 
Unit II: 6 weeks 
Unit III: 4 weeks 
 
Prescribed Texts: 
আখতাo�ামান ইিলয়াস (১৯৯৩ ), িচেলেকাঠার েসপাই, কলকাতা: :িতভাস 
আবু ইসহাক (২০১৭), সূয. দীঘল বাড়ী, ঢাকা: নওেরাজ সািহত* সÂার 
েমাহা�দ আবদুর রিশদ(স]া),(২০১৩), আবু ই^াহীেমর মৃতু*, শহীদুল জিহর সম�, বাংলােদশ: পাঠক 

সমােবশ 

েসিলনা েহােসন (২০১৭), হাdর নদী ে�েনড, বাংলােদশ: অনন*া :কাশন 
 
Suggested Readings: 
আজহার ইসলাম, (১৯৯৬), বাংলােদেশর েছাটগ�: িবষয়ভাবনা `£প ও িশ�মূল*, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
                (২০১৫),বাংলা সািহেত*র ইিতহাস (আধুিনক যুগ), ঢাকা: অনন*া  
আবু জাফর, (২০০৫), হাসান আিজজুল হেকর গে�র সমাজ বাaবতা, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
আবু েহনা েমাaফা এনাম (স]া) (২০১২), মাহমুদুল হক অ�ি�ত গ�, বাংলােদশ সািহত* :কাশ 
আলাউি¢ন আল আজাদ, (২০১৩), `িনব.ািচত গ�, ঢাকা: বইপ� 
ইমদাদুল হক িমলন, (২০০৯ ), েª� গ�, ঢাকা: মাওলা ^াদাস. 
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নাসিরন জাহান(২০১০), এক² গ�, ঢাকা: েলখােলিখ 
মাহবুবুল আলম, (২০১২), বাংলা সািহেত*র ইিতহাস, ১৪শ সংKরণ, ঢাকা: খান ^াদাস. এ\ ক]ািন 
মুহ�দ জািহদ েহােসন, (২০০১), বাংলােদেশর েছাটগ� জীবন ও সমাজ, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
েমাহা�দ আবদুর রশীদ (স]া) (২০১৩), শহীদুল জিহর সম�, বাংলােদশ: পাঠক সমােবশ 
েমা: মাহবুবর রহমান, (২০০৬), বাংলােদেশর ইিতহাস, ১৯৪৭-৭১, ঢাকা: সময় 
শওকত আলী, (২০১৬ ), শওকত আলীর সব গ� (১ম খ�), ঢাকা: িদব* :কাশন 
 শওকত ওসমান,(২০১২), িবগত কােলর গ�, ঢাকা: সময় :কাশন 
হাসান আিজজুল হক (২০১২), `িনব.ািচত গ�, বাংলােদশ: নাPিনক 
 
Further Readings: 
অমেলPু েদ, (১৯৭৮), বাঙািল বুিOজীবী ও িবি²¤তাবাদ, কলকাতা: র�া :কাশন 
আিজজ মিহবুল, (২০০৪), বাংলােদেশর উপন*ােস �ামীণ িনÉবগ., ঢাকা: জাতীয় �� :কাশন 
আিনসু�ামান (২০০৯), `£েপর স�ােন, কলকাতা: েদ’জ 

জীবন সরকার ও অনসূয়া কর (স]া) (২০১৩), দ*ােশর ভাষায় গ�, কলকাতা: েকােড» 
তেপাধীর ভ�াচায., (২০১৭), কথাপিরসর বাংলােদশ, কলকাতা: বdীয় সািহত* সংসদ 
পৃÍীশ সাহা (স]া), (১৯৯৭), আখতাo�ামান ইিলয়াস সািহত* ও সমাজভাবনা, কলকাতা: সমেবত :য়াস 
বদoি¢ন ওমর, (১৯৮৭), বdভd ও সাjদািয়ক রাজনীিত, কলকাতা: িচরায়ত 

মুহ�দ ইিºস আলী, (১৯৮৫), বাংলােদেশর উপন*াস সািহেত* মধ*িব� েªিণ (১৯৪৭-৭০), ঢাকা: বাংলা একােডমী 
রেমPু মজুমদার(স]া), (২০০৪), বাংলােদেশর নাট*চচ.ার িতন দশক, ঢাকা: অন*:কাশ  
শহীদ ইকবাল, (২০১৫), বাংলােদেশর কিবতার ইিতহাস (১৯৪৭-২০০০), ঢাকা:েরােদলা  
                 (২০১৬), বাংলােদেশর সািহেত*র স]ূণ. ইিতবৃ�, ঢাকা: কথা:কাশ 
িশরীন আখতার, (২০০১), বাংলােদেশর িতনজন ঔপন*ািসক, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
ৈসয়দ আকরম েহােসন, (১৯৮৫), বাংলােদেশর সািহত* ও অন*ান* :ব�, ঢাকা: বাংলা একােডমী 
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BENEC- 404 (ii) 
িবশ শতেকর সািহিত*ক ও সাংKৃিতক আেPালন  

(Literary and Cultural Movements of 20th Century) 
	

Marks: 70+30 = 100             Duration: 50 hours 
        Credits: 05 

 
Objectives:  
In continiuation to the preceding course, this is a course on 20th century Bengali literature 
focusing primarily on three major areas, i.e., the primary ideas and themes of 20th century 
modernist poetry, the literary journals and the counter culture of this era. 
  
Course learning outcomes: 
The course will enable the students to have a deeper understanding of 20th century literary 
practices in Bengal and will help them to understand the literary milieu of this time.  
 
Course Units: 
  I: িবশ শতেকর আধুিনকতাবািদ কিবতা: ভাবাদশ. ও �হণ-:িত�হণ                      (25 marks) 
জীবনানP দাশ, সুধীEনাথ দ�,  অিময় চZবত.ী ও বুOেদব বসু িনব.ািচত :ব� 

জীবনানP দাশ, সুধীEনাথ দ�,  অিময় চZবত.ী, বুOেদব বসু ও িবiু েদ িনব.ািচত কিবতা 
II:	িবশ শতেকর সািহত* পি�কা                           (20 marks) 

:বাসী, ভারতবষ., সবুজ প�, কে�াল, কািল-কলম, :গিত, িবিচ�া, িশখা, পিরচয়, কিবতা, কৃি�বাস, wুধাত.  

III:	িবশ শতেকর :িত-সংKৃিতর ধারা                 (25 marks)	
হাংির েজনােরশান আেPালন, নকশাল অেPালন ও বাংলা সািহত*, িলিটল ম*াগািজন আেPালন 
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I : 5 weeks 
Unit II : 4 weeks 
Unit III: 5 weeks 

	
Suggested Readings: 
 জীবনানP দাশ (১৪০৯), কিবতার কথা, কলকাতা িসগেনট ে:স 
সুধীEনাথ দ� (২০০০), সুধীEনাথ দে�র :ব�সং�হ, কলকাতা েদ’জ 

অিময় চZবত.ী (১৯৬৩), সাjিতক, কলকাতা নাভানা 
বুOেদব বসু (২০১০), কােলর পুতুল, কলকাতা িনউ এজ 

ৈশেলJর েঘাষ (স]া), (২০১৫), হাংির েজনােরশেনর �rােদর wুধাত. সংকলন, কলকাতা েদ’জ 
	

Further Readings: 
অেশাককুমার কু�ু (১৩৮৯), পি�কাপxী, কলকাতা: বাংলাভাষা সািহত* ও সংKৃিত গেবষণা সংYা 

উ�ম দাশ(১৯৮৬), হাংির ³িত ও শা�িবেরাধী আেPালন, কলকাতা: মহািদগ� :কাশনী 

উ�ম দাশ (১৯৯৫), wুিধত :জ° ও অন*ান* :ব�, কলকাতা: মহািদগ� :কাশনী 
গীতা চে�াপাধ*ায় (২০০১), বাংলা সামিয়ক পি�কাপxী, কলকাতা: বdীয় ��াগার পিরষদ  
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সত* হ (১৯৭০), একােলর গদ*পদ* সািহত* আেPালেনর দিলল, কলকাতা: অধুনা :কাশনী 
ৈশলJর েঘাষ (১৯৯৭), হাংির েজনােরশান আেPালেনর ইিতহাস, কলকাতা: :মা 
সব*সাচী েসন (স]া) (২০১৫), হাংির েজনােরশন রচনা সং�হ, কলকাতা: েদ’জ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64	
	

BENEC- 404 (iii) 
বাংলার েলাকপর]রা 

(Folk Tradition of Bengal) 
 
Marks: 70+30=100                                                                                     Duration: 50 hours 
                                                                                                                     Credits: 05 
Objectives: 
This course aims at introducing students to various genres of Bengali folk tradition. Apart 
from introducing the salient features of various folk genres, a detail study of selected 
examples of each genre will be offered in this course.  
 
Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand the salient features of various folk genres and 
analyse those genres textually and theoretically.  
 
Course Units: 
  I: (:থম একক): বাংলা েলাকসংKৃিত চচ.ার ইিতহাস                (14 marks) 
            II: (িeতীয় একক): বাংলার ^ত ও পাব.ণ                                                       (14 marks) 

III: (তৃতীয় একক): ছড়া, ধাঁধা, :বাদ                                                                   (14 marks) 
  IV: (চতুথ. একক): েলাককথা                                                                                (14 marks) 

V: (প�ম একক):  েলাকগীিত                                                                               (14 marks) 
 
 
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 
 
Unit I: 2 weeks 
Unit II: 3 weeks 
Unit III: 3 weeks 
Unit IV: 3 weeks 
Unit V:  3 week  
 
Suggested Readings: 
অমর পাল ও দুলাল েচৗধুরী) ,১৯৮৪ ,(বাংলার েলাকসdীত ,কলকাতা :পা�ালী :কাশন 
আশরাফ িসি¢কী, (২০০৮), েলাকসািহত*, ২য় খ�, ঢাকা: গিতধারা 
আেতাষ ভ�াচায., (১৯৭২), বাংলার েলাকসািহত*, ষ� খ�, কলকাতা: েদ’জ 
আেতাষ মজুমদার, (১৯৯৯), েমেয়েদর ^তকথা, কলকাতা: েদবসািহত* কুিটর 
কমল েচৗধুরী, (স]া), (২০১৫), বাংলার ^ত ও আলপনা, কলকাতা: েদ’জ 
িদব*েজ*ািত মজুমদার, (২০০৭), আিদবাসী েলাককথা, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী সংKৃিত েকE, তথ* 
ও সংKৃিত িবভাগ, পিcমবd সরকার 
িদব*েজ*ািত মজুমদার, (১৯৮৬), েলাককথার ঐিতহ*, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী েকE, তথ* ও সংKৃিত  
িবভাগ, পিcমবd সরকার  
ধীেরEনাথ বােK, (২০০৯), আিদবাসী সমাজ ও পালাপাব.ণ, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী সংKৃিত েকE, 
তথ* ও সংKৃিত িবভাগ, পিcমবd সরকার 



65	
	

বoণকুমার চZবত.ী, (২০১৩), বাংলার েলাকসািহত* চচ.ার ইিতহাস, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
বাসুেদব েঘাষ, (২০০৩) :বােদর গ�, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী েকE, তথ* ও সংKৃিত  িবভাগ,   
পিcমবd সরকার 
েলাকনাথ দ�, (১৯৯৮), সাঁওতাল কািহিন, কলকাতা: কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী সংKৃিত েকE, তথ* ও 
সংKৃিত িবভাগ, পিcমবd সরকার 
রীতা েঘাষ, (২০০৩), বাংলা েলাককথার £পতH, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
শিbনাথ ঝা, (২০১০), ব¨বাদী বাউল, কলকাতা: েদ’জ 
শীলা বসাক, (২০০০), বাংলার ^তপাব.ণ, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
সিবতা দ� মজুমদার, (২০১২), :বাদ :বচন, কলকাতা: থীমা 
সুহািসনী েদবী, (২০১৩), েমেয়িল ^তকথা, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
Aarne, A., (1910), The Types of Folktale, Helsinki. 
 
Further Readings: 
আেতাষ ভ�াচায., (১৩৮৩), বাংলার েলাকনৃত* ১ম খ�-েছৗ, কলকাতা: কিলকাতা জয়o ি:ি_ং ওয়াক.স 
         (১৩৮৯), বাংলার েলাকনৃত* ২য় খ�, িবিবধ নৃত*, কলকাতা: কিলকাতা জয়o ি:ি_ং ওয়াক. 
(১৯৫৪), বাংলার েলাকসািহত*, ১ম সংKরণ, কলকাতা: ক*ালকাতা বুক হাউস 
     (১৯৬২), বাংলার েলাকসািহত* ১ম খ�-আেলাচনা, কলকাতা: ক*ালকাটা বুক হাউস  

(১৯৬৬), বdীয় েলাকসdীত র�াকর ১ম খ�, কলকাতা: এ মুখাজ.ী 
  (১৯৭২), বাংলা েলাকসািহত* ৬� খ�-:বাদ, কলকাতা: েদ’জ পাবিলিশং 

(১৯৭৭), বdীয় েলাকসdীত র�াকর ৩য় খ�, কলকাতা: নবীন সর`তী ে:স 
 (১৯৭৭), বdীয় েলাকসdীত র�াকর ৪থ. খ�, কলকাতা: নবীন সর`তী ে:স 

দীেনE কুমার সরকার, (১৯৮৬), :বােদর উৎস-স�ােন, কলকাতা: েদ বুক ে[ার 
িদব*েজ*ািত মজুমদার, (২০০৭), পিcমবেdর আিদবাসী েলাককথা, কলকাতা: েলাকসংKৃিত ও আিদবাসী সংKৃিত 
েকE 
বoণকুমার চZবত.ী, (১৯৮২), বাংলা :বাদ Yান কাল, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
শীলা বসাক, (১৯৯৮), বাংলা ধাঁধার িবষয় ৈবিচ�* ও সামািজক পিরচয়, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
শীলা বসাক, (১৯৯৮), বাংলার ^তপাব.ণ, কলকাতা: পুaক িবপিণ 
সিললকুমার বেP*াপাধ*ায়, (১৯৯৪), রবীEনাথ ও েলাকসংKৃিত, কলকাতা: েদ’জ 
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OPEN ELECTIVE COURSES 
 

BENOE- 405 (i) 
20TH CENTURY BENGALI CULTURE: EMERGENT THEMES AND ISSUES 

 
Marks: 70+30 = 100              Duration: 50 hours 
                                                                                                                     Credits: 04 
 
Objectives:  
This course will offer an overview of 20th century Bengali Culture. It will explore the primary 
themes and major issues of 20th century Bengali culture. 
  
Course learning outcome: 
 The course will help the students to understand the range of cultural archive available in 20th 
Century Bengal and will enable them to identify specific points of departure required for 
understanding 20th Century Bengal. 

Course Units: 
I: City as an emerging theme of modern life                (10 marks) 
II: 20th century modernist poetry: Ideas and receptions   (20 marks) 
III: Reception of Psychoanalysis      (20 marks) 
IV: Reception of Marx: IPTA & After     (20 marks) 

 
  
Teaching Plan: Lecture- 40 hrs., discussions-10 hrs, assignments/presentations 
 
Unit I : 2 weeks 
Unit II : 4 weeks 
Unit III: 4 weeks 
Unit IV: 4 weeks 
 
Suggested Readings: 
Bardhan, Kalpana (2010), The Oxford India Anthology of Bengali Literature, Vol 1&2, 
Delhi: OUP 
Bose, Buddhadeva ed. (1971), An Anthology of Bengali Writing, Bombay: Macmilan 
Datta, Sudhindranath (1970), in The World of Twilight, Calcutta: OUP 
Hartnack, Christiane (2001), Psychoanalysis in Colonial India, New Delhi:OUP 
Pradhan, Sudhi (1979-1985), Marxist Cultural Movement in India: Chronicles and 
Documents, Calcutta: National Book Agency 
Ray, Sibnarayan&Maddern, Marian (1974), I Have Seen Bengal’s Face: A Selection of 
Modernn Bengali Poetry in English Translation, Calcutta: Editions Indian 

 
Further Readings: 
Chatterjee, Partha (1997), A Possible India, New Delhi: OUP 
Das, Sisir Kumar (2006), A History of Indian Literature 1911-1956, New Delhi: 
SahityaAkademi 

Sen, Sukumar (1987), History of Bengali Literature, New Delhi: SahityaAkademi 
Tagore, Rabindranath & Das, Sisir Kumar (2010), Selected Writing on Literature and 
Language, New Delhi: OUP 
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BENOE- 405 (ii) 

CINEMATIC ADAPTATION OF BENGALI LITERATURE 
Marks: 70+30 = 100              Duration: 50 hours 
                                                                                                                     Credits: 04 
 
Objectives:  
This course will offer an understanding of the nuances of adaptation of literary texts in other 
media through the study of major cinematic adaptations of Bengali literary texts.  
  
Course learning outcome: 
The course will help the students to understand the relation between film and literature 
through the study of selected cinematic adaptations of Bengali literary texts.  

Course Units: 
I: History of the cinematic adaptation of Bengali Literary texts          (10 marks) 

II: Chokher Bali        (20 marks) 

III: Devdas                                          (20 marks) 

IV: Pather Panchali                                         (20 marks) 

 

  
Teaching Plan: Lecture-40 Hours, Discussions-5 Hours, Presentations- 5 Hours 

Unit I : 2 weeks 

Unit II : 4 weeks 

Unit III: 4 weeks 

Unit IV: 4 weeks 

 

Suggested Readings: 

Bansali, Sanjay Leela, (2002), Devdas, Bharat S. Shah, Bombay, Film. 

Bandyopadhyay, Bibhutibhushan, (1999), Pather Panchali-Song of the Road, T.W. Clark and 

Tarapada Mukherjee (trans), New Delhi: Harper Collins Publishers 

Chattopadhyay, Sharatchandra, (2002), Devdas, Delhi: Penguin Books. 

Ghosh, Rituparno, (2003), Chokher Bali, Srikant Meheta, Mahendra Soni, Kolkata, Film. 

Roy, Bimal, (1955), Debdas, Bimal Roy Productions, Mohan Films, Bombay, Film.  

Roy, Dilip, (1979), Devdas, Sunil Ram, Kolkata, Film. 

Ray, Satyajit (1955), Pather Panchali, Government of West Bengal, Kolkata, Film. 

 Ray, Satyajit (2003), The Apu Trilogy, Calcuta: Seagull Books. 

 Ray, Satyajit (2016), The Pather Panchali Sketchbook, New Delhi: Harper Collins Publishers 
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 Sen, Satu, (1938), Chokher Bali, Associate Producers, Kolkata, Film 

Tagore, Rabindranath, (2005), Chokher Bali, Radha, Chakravarty, (trans.), Delhi: Rupa 

 
Further Readings: 
Andrew, Robinson, (1989), Satyajit Roy-The Inner Eye, Berkeley: University of California 

Press 

Bazin, Andre (1967-1971), What Is Cinema?, Berkeley: University of California Press 

Ghatak, Ritwik, (1987), Cinema and I, Kolkata: Ritwik Memorial Trust 

Mast, Gerald & Cohen, Marshall Ed. (1974), Flim Theory and Criticism, New York: Oxford 

University Press 

Ray, Satyajit (1992), Our Films Their Films, Calcuta: Orient Longman 

Ray, Satyajit (2011), Deep Focus: Reflections on Cinema, New Delhi: HarperCollins 

Publishers 

Monaco, James (1977), The New Wave, New York: Oxford University Press 

Robinson, Andrew (2010), TheApu Trilogy: Satyajit Ray and the Making of an Epic, Delhi: 

Taxmann Publications 

Sen, Mrinal, (2004), Always Being Born, Steller Publishers 

Wood, Robin (2016), The Apu Trilogy, Michigan: Wayne State University Press 

 

 
 


