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Candidates are required to give  their answers in in their own words as far as practicable. 

                                                              বিভাগ – ক 

        বিম্নবিবিত যে যকানিা চারটি প্রনের উত্তর দাওঃ                                                       ৫ x ৪= ২০  

১। পূজা পে যানের যে যকানিা দুটি উপ পে যাে সম্পনকয িীকা যিি। 

২। িঙ্গভঙ্গ আনদািনির পূি যিতী ও পরিতী সমনে রবচত স্বনদশ পে যানের রিীন্দ্র সংগীনতর পবরচে দাও। 

৩। রিীন্দ্রিাথ তাাঁর সংগীত রচিাে কীতযি সংগীত দ্বারা কতিা প্রভাবিত হনেবিনিি ? 

৪। সংগীনতর উৎপবত্ত সম্পনকয  Herbart Spensor এর মত রিীন্দ্রিাথ বকভানি প্রকাশ কনরবিনিি ? 

৫। শযামা িৃতযিানিযর ি্রনসি, শযামা, উত্তীে, যকািাি ও সিীগনির কনে গীত একটি গানির প্রথম পঙবত যিি। 

৬। িহী িঙ্গীে সংগীনতর সুর বকভানি রিীন্দ্রিানথর গানি িযিহৃত হনেবিি মূি গানির উদাহরণ সহ যিি। 

৭। ‘িাল্মীবক প্রবতভা’ গীবত িানিয কী কী ভানির গাি আনি ? উদাহরণ সহ যিি। 

                                                                          বিভাগ - ি 

       বিম্নবিবিত যে য োন ো চোরটি প্রনের উত্তর দোওঃ                                         ১০ x ৪ = ৪০ 

৮। রবীন্দ্র সৃষ্ট তোল গুললর পূর্ ণ পলরচয় দোও। 

৯।  চন্ডোলল ো  ৃতয োনিযর  োলি ী দৃশ্য অ ুেোয়ী বযোখ্যো  র। 

১০। রবীন্দ্র োনের গোন  যপ্রমনচত োর লবমূতণতোর লবষনয় আনলোচ ো  র। 

১১। রবীন্দ্রসংগীনত পোশ্চোতয সংগীনতর বযবিোর ল  রূনপ ঘনিনে মূল গোন র উদোিরর্ সিনেোনগ লববতৃ  র। 

১২। সংগীত ও  লবতোর পোে ণ য রবীন্দ্র োে ল ভোনব আনলোচ ো  নরনে  তো  সসংগীত লচাো  অ ুেোয়ী বযোখ্যো  র। 

১৩। রবীন্দ্রসংগীনত ধ্রুপদ ও যখ্য়োল গোন র প্রভোব মূল গো  সি আনলোচ ো  র। 

১৪। রবীন্দ্রসংগীনত  সনিমা  ও সশ্ীত  ঋতু ল ভোনব প্র োলশ্ত িনয়নে গোন র উদোিরর্ সিনেোনগ যবোঝোও। 

১৫। সআমোনদর সংগীত  প্রবনের বক্তবয লবষয় ল নের ভোষোয় লববৃত  র।   

 

 

  


