
ফাাংলা 
স্নাতককাত্তর (সিসফসিএি) কার্যক্রম 

এম. এ 

প্রথম সিকমস্টার 

 

B-CORE-101 
 

ফাাংলা িাসিকতের ইসতিাি : প্রাচীন ও মধেরু্গ 
 

াঠ-িিায়ক উাদান  

 

 

মুক্ত ও দূরফতযী সিক্ষা অসধকরণ 
ডাইরক্টকরট অপ ওকন এোণ্ড সডস টোন্স লাসনযাং   

কলোণী সফশ্বসফদোলয় 
কলোণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫  

সিমফঙ্গ  



 

বিষয় সবিবি  

১. বিভাগীয় প্রধান, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় সভাবি  

২.  অধযাক সুখেন বিশ্বাস, অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয়   সদ্সয 

৩. অধযাক নবিনী িযানাজ ী, অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয়             সদ্সয 

৪. অধযাক আবদ্িযকুিার লালা, অধযাক, িাাংলা বিভাগ, গগৌড়িঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়             সদ্সয 

৫.  ড. রাজখেের নিী, সহকারী অধযাক (চুবিবভবিক),            , বডওবডএল, কলযাণী 

বিশ্ববিদ্যালয় 

   সদ্সয 

৬. ড. শ্রািন্তী ান, সহকারী অধযাক (চুবিবভবিক),            , বডওবডএল, কলযাণী 

বিশ্ববিদ্যালয় 

   সদ্সয 

৭. অবধকি া, বডওবডএল, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়ক 
 
 

াঠ প্রখণিা   

অধযাক ড. কলযাণীেঙ্কর ঘটক —              ,                               
       ড.          —                     ,                                
অধযাক ড. সুখেন বিশ্বাস —       িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
অধযাক ড. প্রিীর প্রািাবণক —    বিভাগীয় প্রধান, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
অধযাক ড. সনৎকুিার নস্কর —     িাাংলা বিভাগ, কলকািা বিশ্ববিদ্যালয় 
      ড. িুষার টুয়া —      সহকারী অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
ড. রাজখেের নিী —   সহকারী অধযাক (চুবিবভবিক),            , বডওবডএল, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 

বডখসম্বর ২০২১ 

িুি ও                    ,                      

িুি ও                     ,                   দ্বারা       ।   

সি স্বত্ব সাংরবিি িুি ও দূ্রিি ী বেিা অবধকরণ,  কলযাণী বিশ্ববিদ্যালখয়র অনুিবি িযিীি িি িান াঠ সহায়ক উাদ্াখনর 

অন্তভু ি গকাখনা অাংখের অনযত্র প্রকাে বনবষদ্ধ। 

         আ           াঠ- সহায়ক              গলেক িা াঠ প্রখণিা সাংবিষ্ট বিষখয়র জনয                

      ।  
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ফাাংলা 
স্নাতককাত্তর (সিসফসিএি) কার্যক্রম 

এম. এ 

প্রথম সিকমস্টার 

 

B-CORE-102 
 

ফাাংলা িাসিকতের ইসতিাি : আধুসনক রু্গ 
 

াঠ-িিায়ক উাদান  

 

 

মুক্ত ও দূরফতযী সিক্ষা অসধকরণ 
ডাইরক্টকরট অপ ওকন এোণ্ড সডস টোন্স লাসনযাং   

কলোণী সফশ্বসফদোলয় 
কলোণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫  

সিমফঙ্গ  



 

বিষয় সবিবি  

১. বিভাগীয় প্রধান, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় সভাবি  

২.  অধযাক সুখেন বিশ্বাস, অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয়   সদ্সয 

৩. অধযাক নবিনী িযানার্জী, অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয়             সদ্সয 

৪. অধযাক িবদ্িযকুিাল লালা, অধযাক, িাাংলা বিভাগ, ড়গবঙিগ ব বিশ্ববিদ্যালয়             সদ্সয 

৫.  ড. লার্খেেল নিী, সহকালী অধযাক (চুবিবভবিক),            , বডওবডএল, কলযাণী 

বিশ্ববিদ্যালয় 

   সদ্সয 

৬. ড. শ্রািন্তী ান, সহকালী অধযাক (চুবিবভবিক),            , বডওবডএল, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয়    সদ্সয 

৭. অবধকিজা, বডওবডএল, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় িহ্বায়ক 
 
 

াঠ প্রখণিা   

অধযাক ড. ড়ককা ঘটক —              ,                                
অধযাক ড. সুখেন বিশ্বাস —       িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
অধযাক ড. প্রিীল প্রািাবণক —    বিভাগীয় প্রধান, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
অধযাক ড. বিশ্বিনু্ধ ভট্টাচার্জ —               , িাাংলা বিভাগ, িধজিান বিশ্ববিদ্যালয় 
অধযাক ড. সুখেিুসুিল গখগ বাাধযায়—            , িাাংলা বিভাগ, কলকািা বিশ্ববিদ্যালয় 
অধযাক ড. িরুণ িুখোাধযায় —            , িাাংলা বিভাগ, কলকািা বিশ্ববিদ্যালয় 
অধযাক ড. হীখলন চখট্টাাধযায় —            , িাাংলা বিভাগ, ড়প্রবসখডবি কখলর্  
        শ্রী হখলন ড়ভববিক —      অাংেকালীন       ,                               
 অধযাক ড. সবিৎ িণ্ডল —      িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
          ড. ীরূ্ষ ড়াদ্দাল —   সহকালী অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
          ড. োন্তনু িণ্ডল—     সহকালী অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
  

বডখসম্বল ২০২১ 

িুি ও                    ,                      

িুি ও                     ,                   দ্বালা       ।   

সিজস্বত্ব সাংলবিি িুি ও দূ্লিিজী বেিা অবধকলণ,  কলযাণী বিশ্ববিদ্যালখয়ল অনুিবি িযিীি িিজিান াঠ সহায়ক উাদ্াখনল 

অন্তভুজি ড়কাখনা অাংখেল অনযত্র প্রকাে বনবষদ্ধ। 

         আ           াঠ- সহায়ক              ড়লেক িা াঠ প্রখণিা সাংবিষ্ট বিষখয়ল র্নয                

      ।  
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ফাাংরা 
স্নাতককাত্তয (সসফসএ) কামযক্রভ 

এভ. এ 

প্রথভ সকভস্টায 

 

B-CORE-103 
 

ফাাংরা বালাতত্ত্ব  
 

াঠ-ায়ক উাদান  

 

 

ভুক্ত ও দূযফতযী সক্ষা অসধকযণ 
ডাইযক্টকযট অপ ওকন এযাণ্ড সডস টযান্স রাসনযাং   

করযাণী সফশ্বসফদযারয় 
করযাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫  

সিভফঙ্গ  



 

বিষয় সবিবি  

১. বিভাগীয় প্রধান, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় সভাবি  

২.  অধযাক সুখেন বিশ্বাস, অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয়   সদ্সয 

৩. অধযাক নবিনী িযানার্জী, অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয়             সদ্সয 

৪. অধযাক িবদ্িযকুিাল লালা, অধযাক, িাাংলা বিভাগ, ড়গবঙিগ ব বিশ্ববিদ্যালয়             সদ্সয 

৫.  ড. লার্খেেল নিী, সহকালী অধযাক (চুবিবভবিক),            , বডওবডএল, কলযাণী 

বিশ্ববিদ্যালয় 

   সদ্সয 

৬. ড. শ্রািন্তী ান, সহকালী অধযাক (চুবিবভবিক),            , বডওবডএল, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয়    সদ্সয 

৭. অবধকিজা, বডওবডএল, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় িহ্বায়ক 
 
 

াঠ প্রখণিা   

অধযাক ড. সুখেন বিশ্বাস —       িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
ড. েযািশ্রী বিশ্বাস ড়সনগুপ্ত —   সহকালী অধযাক, িাাংলা বিভাগ, কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
 

বডখসম্বল ২০২১ 

িুি ও                    ,                      

িুি ও                     ,                   দ্বালা       ।   

সিজস্বত্ব সাংলবিি িুি ও দূ্লিিজী বেিা অবধকলণ,  কলযাণী বিশ্ববিদ্যালখয়ল অনুিবি িযিীি িিজিান াঠ সহায়ক উাদ্াখনল 

অন্তভুজি ড়কাখনা অাংখেল অনযত্র প্রকাে বনবষদ্ধ। 

         আ ন  ন      াঠ- সহায়ক       ন   ন  ড়লেক িা াঠ প্রখণিা সাংবিষ্ট বিষখয়ল র্নয                

     ন।  
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