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Semester-1 

Sant-101 paper- I জোসতসিজ্ঞোন (Ethnology) Full Marks 40+10= 50 

পোঠ-   ১) জোসতসিজ্ঞোননর পসরভোো  

      ২) া যয়ন ধেত্র 

      ৩) া যয়ন সিস  

      ৪) া যয়ন উনেলয 

      ৫) া যয়ন উপনযোসগতো 

        ৬)  জোসত সিজ্ঞোনের লোখো – প্রলোখো 

     ৭) াঅসদ্িোস োমোেয পসরচয়,প্রজোসত,ধগো....োমোসজক িযিস্থো, াঅসথিক িযিস্থো, 

         োসমিক িযিস্থো    

োয়ক পোঠযিাআ -১. Descriptive Ethnology – E. T Dalton  

                                         ২.   Introduction to the social Anthropology – D. N. Majumdar 

                                         ৩.   মোেি সিজ্ঞোে - লযোমচরে দ্নুি  

            ৪. জোসত িযিস্থো – এে. প্রোদ্ 

            ৫. ঝোরখন্ড ধক জনজোসতয়ো – ডো.সি.স.লমিো 

            ৬. ঝোরখন্ড কো াঅসদ্িোস সজিন াঅর মোজ –ডো.ধক.স.টুডু 

            ৭. পসম িোাংোর াঅসদ্িোস মোজ –  ীনরন্দ্রনোথ িোনে 

SANT-101, Paper –II  োমোনয ভোো সিজ্ঞোন(General Linguistic) Full Marks – 40+10=50 

                  পোঠ- ১. পসরভোো 

         ২. া যননর প্রকোর-উচোরন(ধ্বসন) সিজ্ঞোন,পদ্ সিজ্ঞোন,িোকয সিজ্ঞোন  

         ৩. উপনযোসগতো 



         ৪. ভোোর পসরিিতন 

         ৫. ভোো সিজ্ঞোন এি ানযোনয সিয় নগ ম্পক 

পোঠযিাআ-  ১. ভোো সিজ্ঞোন ভুসমকো –ধদ্নিন্দ্রনোথ লমিো 

       ২. ভোো সিজ্ঞোন – ভোনোথ সতওিোসর 

       ৩. ভোো ও মোজ – রোম সিো লমিো 

       ৪. ভোো পসরসকসত –রোম রজ্ঞন ধন 

SANT-103 Paper-III  প্রচীন ভোরতীয় োসতয(Ancient Indian Literature ) Full Marks – 40+10=50 

    পোঠ – ১.  প্রচীন ভোরতীয়(াংেৃত) োসতযর াআসতো  

      ২. ধিদ্ 

     ৩. পুরোন 

     ৪. উপসননদ্ 

     ৫. রোমোয়োন 

    ৬. মোোভোরত 

পোঠযিাআ – ১. াংেৃত োসতয কো াআসতো –িোচস্পসত গগনরোো 

        ২. াংেৃত োসতয কো াআসতো –াঅচোযিয িনদ্ি উপো যয় 

SANT-104 Paper- IV াঅ ুসনক ভোরতীয় োসতয(Present Indian Literature) ) Full Marks – 40+10=50 

        ১. িোাংো োসতয োমোনয পসরচয় 

         ২. সন্দী োসতয োমোনয পসরচয় 

         ৩. াোসময়ো োসতয োমোনয পসরচয় 

         ৪. ধেে্ ত্রীয় ভোো এি সতয পসরচয় 

পোঠযিাআ – ১. িোাংো োসতয াআসতো – 

        ২. সন্দী োসতয াআসতো - 

        ৩. াোসময়ো োসতয াআসতো - 



        ৪. ধেে্ ত্রীয় এি জনজোসত উদ্ভোি এি সিকো – ানুজ কুমোর 

SANT-105 Paper V  োসতয সেোন্ত(Theory of Literature) Full Marks – 40+10=50 

      পোঠ – ১. ভোরতীয় এি পোশ্চোতয োসতযর পসরভোো 

            ২. োসতযর সিসনি সিস  – ৩. কোিয ৪. গীত 

           ৪. কোনী ৬. নোটক ৭. উপনযো ৮. একোাংসক ৯. সজিনী 

           ১০. াঅত্মকথো ১১. াংস্মরন ১২. ধরখোসচত্র ১৩. াঅনোচনো 

           ১৪. র ১৫. াাংকোর ১৬. ছন্দ 

পোঠযিাআ – ১. কোিয ধক র. –গুোর রোম 

        ২. কোিয ধক তত্ব – ধদ্নিন্দ্র নোথ লমিো 

        ৩. কোিয লোস্ত্র সিসি  াঅয়োম – ম  ুকরোনট 

        ৪. র এি াাংকোর – লম্ভনোথ পোনন্ড 

 

 

SEMESTER -2 

SANT-201 Paper VI  োমোনয ধোক োসতয(General Folk Literature) Full Marks – 40+10=50 

পোঠ -১. ধোক োসতযর াথি 

    ২. া যয়ন পরম্পরো 

    ৩. পসরভোো এিাং সদ্ধোন্ত ৪. িযোসি ৫. স্বরূপ  

    ৬.মতু  ৭. উপনযোসগতো ৮.প্রকোর 

পোঠযিাআ – ১. ধোক োসতয সিজ্ঞোন - ডো.নতযন্দ্র 

       ২. ধোক োসতযর ভুসমকো – ডো.কৃওনদ্ি উপযোদ্যোয় 

       ৩. ধোক োসতয এিাং াংেৃসত – ডো.সদ্সনল প্রোদ্ 

       ৪. Folklore An Introduction – Jawahaslal Honda 

SANT- 202 Paper VII োাঁওতোস ধোক োসতয(Santali Folk Literature) Full Marks – 40+10=50 



পোঠ – ১. োাঁওতোস ধোক োসতয উদ্ভি এিাং সিকো 

     ২. োাঁওতোস ধোক গীত –ডোোর, িোো কোরোম, রোয়  

     ৩. োাঁওতোস ধোক াংেৃসত গীত –জন্ম, সিিো, মৃতু,পপি, ধমো 

     ৪. োাঁওতোস ধোক কোনী – পোসপ কুস়িয়ো কোথো ,োসত াঅর মুচ ধরয়ো 

       কোথো,  পোসর গুসি ধরয়ো কোথো,এয়োয় িয়ো সমনরো ধরয়ো কোথো াঅসদ্ 

     ৫.  িযোকরন োসতয – ধভন্তোকোথো, োাআকোথো, কুদ্মু, 

     ৬. োাঁওতোস ধোক োসতযর মতয 

পোঠযিাআ – ১. Tribal Religion – J. Troisi 

                          ২. োাঁওতোস ধোক োসতয – ডো.কৃও চন্দ্র টুশ ডু 

       ৩. ধখরওিো ডোোর –ডো.কৃও চন্দ্র টুশ ডু 

       ৪. ারনয দ্লিন ও োাঁওতোস উপসননদ্ – ডো. ুহৃদ্ কুমোর ধভৌসমক 

SANT-203 Paper –VIII োাঁওতোস ভোো সিজ্ঞোন (Santali Linguistic) Full Marks – 40+10=50 

পোঠ –  িসন োস্ত্র 

    ২. পদ্ োস্ত্র 

    ৩. িোিয োস্ত্র 

    ৪. পোসরভোসক োস্ত্র  

    ৫. ধকোল লোত্র 

    ৬. োাঁওতোস িযকরন – ১. জ্ঞো  ২. িিনোম ৩. সগ ৪. িচন  

    ৫. পূরু ৬.ক্রয়ো ৭. কো ৮. প্রতয় ৯. জীি এিাং সনজীি 

পোঠযিাআ – ১. Linguistic survey of India – G.A.Grierson 

                         2. An Introduction to the Santali Language . 

                      a. Phonology  b. Morphology – Rev. P.O.Bodding  

                    Material for Santali Grammar – Rev. P.O.Bodding  

                 ৪. োাঁওতোস ভোো সিজ্ঞোন – ডো.কৃও চন্দ্র টুডু 



     ৫.   োাঁওতোস পোরস উনুরুম- ডো.কৃও চন্দ্র টুডু 

SANT -204  

Paper –IX   োাঁওতোস  োসতযর াআসতো(History of Santali Literature ) Full Marks – 40+10=50 

পোঠ – ১. োাঁওতোস ধমৌসখক োসতযর াআসতো 1854 াআ. পূিি োসত 

               ২. োাঁওতোস ম যকোর োসতয 1855াআ ধথনক  1947 পযিন্ত  

             ৩.  োাঁওতোস োসতযর াআসতো াঅ ুসনক কো 1947 াআ ধথনক এখন পযিন্ত  

পোঠযিাআ- ১. োাঁওতোস ভোো ও োসতযর াআসতো – ীনরন্দ্র নোথ িোনে 

       ২. োাঁওতোস োসতযর াআসতো – পসরম ধম্ব্রম 

       ৩. োাঁওতোস োসতয িনি উদ্ভি াঅর সিকো –ডো.কৃও চন্দ্র টুডু 

       ৪. Brief History Of Santali Literature and Writers – Ezichel Hembram 

SANT- 205 Paper - X  োাঁওতোস কোিয োসতয(Santali Poetry) Full Marks – 40+10=50 

 পোঠ – ১. োাঁওতোস কোিয োসতযর পসরচয 

      ২. োাঁওতোস কসির পসরচয – ১)মোসঝ রোমদ্ো টুডু রসকো ২)ো  ু

        রোমচোাঁদ্ মুরমু ৩)পসন্ডত রঘুনোথ মুরম ু৪)াঅসদ্তযসমত্র োাঁওতোস ৫)ডমন 

        োহু সমর 

পোঠযিাআ – ১. ান়িন িোো ডোওিো –পোও জঝুোর নরন  

       ২. াঅো়ি সিসন্ত –নোরোযন নরন তন়িুতোম 

       ৩. সতরনয়ো ধততোাং – সরর োাঁদ্ো  

       ৪. সসর সসরজ-লযমচরন ধম্ব্রম 

Semester -3 

SANT- 301 Paper XI      োাঁওতোস কোসন োসতয(Santali Story) Full Marks – 40+10=50 

পোঠ -  ১. োাঁওতোস কোসন োসতযর পসরচয় 

      ২. োাঁওতোস কোসন োসতযর ধখক পসরচয়-১)প্রনের কৃও চন্দ্র টুডু 



      ২)প্রনের সদ্গির োাঁদ্ো ৩) মোনদ্ি োাঁদ্ো ৪)কনন্দ্র নোথ মোসন্ড ৫)ভোনোথ ধিরো 
৬)ধগোমস্তো প্রোদ্ নরন ৭)যনলোদ্ো মুরম ু

পোঠযিাআ -১. োনতোস়ি কোসন গোন্থোর - .প্র.ধিৌসলো ধম্ব্রম প্র.প্র োন কুমোর োাঁদ্ো 

      ২)সমতোয় সমত্ কোসন – ডো.ুহৃদ্ কুমোর ধভৌসমক  

            (ধয ধকোন ৫ টি কোসন াংগ্র ,া যপক সননদ্িল) 

      ১. মো়িঘোটি –সদ্গোম্বর োাঁদ্ো 

      ২. দ্ুো়ি থোসতর – লযোম ধিলরো 

      ৩. াঅনথোোো – ভোনোথ ধিলরো 

      ৪. িোজমুদ্োম াঅসদ্তয সমত্র োাঁওতোস  

      ৫. নসমতো – যনলোদ্ো মুরম ু

SANT -302  

Paper – XII   োাঁওতোস উপনযো োসতয(Santali Novel Literature ) ) Full Marks – 40+10=50 

পোঠ - োাঁওতোস উপনযো োসতযর উদ্ভি এিাং সিকো 

      উপনযো ধখক পসরচয় 

   ধখক- 

        পোিোর ধক সকেু, িোদ্ ধম্ব্রম, লযোম ধিলরো, মোসঝ রোম নরন  

পোঠযিাআ – ১. ো়িমোওয়োাঃ াঅতু – াঅর কোটিয়ো 

          তরজমো – ধরোনিন রনন সকেু রোপোজ 

        ২. মোনুমোসত –চন্দ্রনমোন োাঁদ্ো 

        ৩. াঅতুা়িোাঃ –ডমন চন্দ্র োাঁদ্ো  

SANT- 303 

Paper – XIII        োাঁওতোস নোটক োসতয( Santali Drama Literature) Full Marks – 40+10=50 

পোঠ – ১. োাঁওতোস নোটক োসতযর উদ্ভি এিাং সিকো 

    ২. নোটক ধখনকর পসরচয় 



ধখক-  ১) কৃও চন্দ্র টুডু ২)কোসরোম নরন ৩) রূনোরোয়ন টুডু ৪)থরওয়ো 

       নরন ৫) লযোম ুন্দর ধম্ব্রম  ৬) প.র ুনোথ মুরম ু

পোঠযিাআ – ১. জসুর থোসতর - কৃও চন্দ্র টুডু 

        ২. াংোর ধেদ্ – ো ু রোম চোাঁদ্ মুরম ু

        ৩. দ্োন়ি ধগ  ন - প.র ুনোথ মুরম ু

        ৪. সকসরঞ সদ্রু – ধক.স.টুডু 

SANT- 304  

Paper – XIV    োাঁওতোস সনিন্দ োসতয( Santali Essay Literature) Full Marks – 40+10=50 

     পোঠ – ১. োাঁওতোস সনিন্দ োসতয উদ্ভি এিাং সিকো 

       ২. োাঁওতোস সনিন্দ ধখনকর পসরচয় 

ধখক- ১. সদ্গোম্বর োাঁদ্ো 

      ২. নোথোসনয মরুম ু

পোঠযিাআ -১. ানমোো -সদ্গোম্বর োাঁদ্ো 

       ২. ধথরওয়ো াঅসরিোাঁসদ্ –ডো.কৃও চন্দ্র টুডু 

       ৩. োনতোস়ি ান – িোিুো মুরম ুাঅসদ্িোস 

SANT -305 

Paper – XV  োাঁওতোস পত্র-পসত্রকো োসতয ( Santali Magazine Literature) Full Marks – 40+10=50 

 

     পোঠ – ১. োাঁওতোস পত্র-পসত্রকো োসতয উদ্ভি এিাং সিকো 

       ২. পসত্রকোর নোম 

পোঠযিাআ পসত্রকোর – ১. োাঁওতোস োসতয উদ্ভি এিাং সিকো -ডো.কৃও চন্দ্র টুডু 

              ২. সস পসত্রকো ৩)়ি ম্বোদ্ পসত্রকো ৪)সরজ পসত্রকো 

             ৫) এনভন োকওয়ো পসত্রকো ৬)ধততনর পসত্রকো৭)পসচন িোাংো 

               পসত্রকো৮)োনগন োকোম পসত্রকো ৯)মোরো পসত্রকো  



              ১০)জগুসসরজ 

Semester 4 

SANT-401 

Paper – XVI    জোসত সিনল া যয়ন                                                                          Full Marks – 

40+10=50                  

      পোঠ- ১. াঅসদ্িোস োমোনয পসরচয় – 

           (োাঁওতো,মুন্ডো,ওরোাং,থোস়িয়ো,ির,পোস়িয়ো,ভুসমজ,) 

           ২. প্রজোসত – 

           ৩. ধগোষ্টী- 

           ৪. োমোসজক িযিস্থো-  

           ৫. াঅসথিক িযিস্থো-  

           ৬.  োসমিক িযিস্থো- 

পোঠযিাআ – ১. পসশ্চমিনদ্র াঅসদ্িোস মোজ –  ীনরন্দ্র নোথ িোনে 

        ২. ঝোরথন্ডী াঅসদ্িোস সজিন ানদ্র মোজ – ডো.ধক.স.টুডু 

        ৩. ঝোরথন্ড কো াঅসদ্িোস – ডো.চতুভুজ োহু 

SANT- 402 

Paper XVII     োাঁওতোস াঅনোচনো োসতয( Criticism Writing) Full Marks – 40+10=50 

    পোঠ – ১. পসরভোো/াথি 

          ২. প্রকোর 

পোঠযিাআ- সিসভি পত্র-পসত্রকো 

        ১)সস ২) এনভন োকওয়ো ৩)োোসন্ত ৪)জগুসসরজ  

        ৫)়ি ম্বোদ্ 

 

SANT- 403 

Paper -XVIII  ধথরওয়ো জোসতর ধোকোচোর োসতয(folk Culture of Kherwal) Full Marks  40+10=50 



 পোঠ – ১. ছোটয়োর ২.সিিো ৩. মৃতুয ৪. পিি-পোিিন ৫.ধমো ৬.যোত্রো 

 পোঠযিাআ – ১. ়িকনরন মোনর োপ়িোম ক ধরযোাঃ কোথো- ধেেরু়ি 

         ২. ধখরওয়ো িাংলী  রম পুসথ – মোসঝ রোমদ্ো টুডু 

         ৩. ধথরওয়ো াঅসরিোাঁসদ্ –ডো.কৃও চন্দ্র টুডু 

SANT -404  

Paper –XIX                ধলো  প্রসিস   (Research Methodology )                  Full Marks  40+10=50 

পোঠ – ১. ধলো /গনিনো – পসরভোো , প্রকোর, 

      ২. উনেলয 

     ৩. উপনযোসগতো 

     ৪. ধলো  প্রসিস  

     ৫. প্রকোর -িনিোত্মক , তুনোত্মক, সিনেনোত্মক  

     ৬. সিয় প্রোরুপ 

পোঠযিাআ – ১. Research Methodology  

                         ২. ধলো  প্রসিস  

SANT 405  

Paper-  XX  রচনোত্মক ধথন এিাং ধেত্র কোযিয(Dissertation Writing &Field Work) 

                                                                                                                                         Full Marks  40+10=50 

 পোঠ – ১. ভোো 

      ২. োসতয 

      ৩. াংেৃসত- 

      ৪. োসতযকোর –  

      ৫. োাঁওতোস োসতয 

     


