
  

                B.A Semester II (Honours) Examination,2022 (CBCS)  

                                                    Sub: Music 

 (Introduction of Rabindra Sangeet and theoretical knowledge of Ragas, talas and Notations)                                                                 

    Time: 3 Hours                                            Paper: CC-3                                                          Full Marks: 60 

                                              The figures in the margin indicate full marks.                                                                                                                

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

 

     যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোওঃ                                                                         ৬ x ৫= ৩০  

১। রবীন্দ্র সংগীনের সং ল  যে গ্রন্থটিনে আনছ যসই গ্রন্থটির  োম ক ? গ্রন্থটিনে ভূকম োর গো টির প্রথম 

পঙক্তিটি যলখ। গ্রন্থটিনে যমোি রবীন্দ্রসংগীনের সংখযো  ে? গ্রন্থটিনে প্রথনম য ো  পে যোয় সং কলে হনয়নছ? 

যসই পে যোনয়র প্রথম গো টির প্রথম পঙক্তিটি যলখ। 

২। ভভরব এবং ইম  রোগ দটুির পরূ্ য শোস্ত্রীয় পকরচয় দোও। 

৩। রবীন্দ্রসংগীনের যমোি  েগুকল পে যোয় আনছ? এ টি  নর গোন র উদোহরর্ সহ পে যোয়গুকলর  োম যলখ। 

৪। যে য ো  কে টি রোনগর আনরোহ, অবনরোহ ও প ড় উনেখ  র – 

       কবলোবল, খোম্বোজ, যবহোগ,  োফী, আশোবরী।  

৫। রবীন্দ্রসংগীনের স্বরকলকপ যে গ্রন্থগুকলনে কলকপবদ্ধ আনছ যসই গ্রন্থগুকল ক   োনম পকরকচে? যমোি প্র োকশে 

স্বরকলকপ গ্রনন্থর সংখযো  ে? স্বরকলকপগুকলর শুদ্ধ,য োমল স্বর ক ভোনব কলকপবদ্ধ আনছ উনেখ  র। 

৬। ঝো াঁপেোল ও সুরফো েোল দটুির পূর্ য শোস্ত্রীয় পকরচয় দোও। 

৭। যে য ো  কে টি তালের ঠেকা ঠেখ – 

       ঠতওড়া   ককতাে পকক  াাাার  ঠৌততাে   

৮। আ োর মোক্তি  স্বরকলকপ  য  প্রবেয   নর । এই স্বরকলকপ পদ্ধকের যে য ো  প্রধো  পো াঁচটি ক য়মোবলী উনেখ 

 র।    

 

      ঠে ঠকাল া তত টি প্রলের উত্তর দাওঃ                                                          ৩ x ১০= ৩০ 

৯  রবীন্দ্র োথ বোলয োনল যজোড়োসো াঁন ো ঠো ুরবোকড়নে ক রূপ সোংগীকে  পকরনবশ যপনয়কছনল  আনলোচ ো  র। 

১০  রবীন্দ্র ালের সংগীত গুরুলদর সম্পলকে োহা জা  ঠেখ  

১১  রবীন্দ্র সষৃ্ট েোল  য়টি এবং ক  ক ? এ টি  নর গোন র উদোহরর্ সহ েোলগুকলর পূর্ য পকরচয় দোও। 

১২  ভোেখনে স্বরকলকপ পদ্ধকের ক য়মোবলী কবস্তোকরে আনলোচ ো  র। 

১৩  রবীন্দ্র ালের সোংগীকে  সৃজ শীলেো  সম্পন য এ টি প্রবন্ধ যলখ।  

                                                                          


