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Course  Type of 
course 

subject    
Credit  

Teaching 
Hours 

Total 
credit 

  Semester -I    

RS/UG/CC1.1 
 
 
RS/UG/CC1.2 
 
 
RS/UG/GE1.1 
 
AECC1.1 

Theory 
 
 
Practical 
 
 
Theory 
 
Theory 

Biographical knowledge of 
Rabindranath in brief (part 1) 
 
Selected Rabindra Sangeet from six 
decades of Rabindranath’s life 
 
Biography of Rabindranath: The music 
composer 
ENG/MIL.COM/EVS 

      4 
 
         
      8 
 
     
      6 
 
      2 

     
 
 
 20                                   

  Semester-II    
RS/UG/CC2.1 
 
 
RS/UG/CC2.2 
 
 
RS/UG/GE2.1 
 
 
 
AECC2.1 

 Theory 
 
 
Practical 
 
 
Theory 
 
 
 
Theory 

Biographical knowledge of 
Rabindranath in brief (part 2) 
 
Rabindra Sangeet based on classical 
tunes(Dhrupad, Dhamar and Kheyal) 
 
Basic knowledge of Gitinatya, 
Nrityanatya, Drama(selected)n and 
Ritunatya of Rabindranath 
 
ENG/MIL.COM/EVS 

       4 
 
       
      8 
 
        
      6 
    
       
 
     2 

  
 
 
20 

  Semester-III    
RS/UG/CC3.1 
 
 
 
RS/UG/CC3.2 
 
 
RS/UG/GE 3.3 
 
 
RS/UG/GE 3.1 
 
 
 
 
RS/UG/SEC 3.1 
 
 

Theory 
 
 
 
Practical 
 
 
Practical 
 
 
Theory 
 
 
 
 
Practical 
 

Thematic classification of Rabindra 
Sangeet  and knowledge of some 
special books of Tagore 
 
Knowledge of  Raga with basic 
knowledge of Notation (part-1) 
 
Rabindra Sangeet based on different  
Ragas, Folk, Kirtan, Provincial and 
Western tunes 
Thematic variations of Rabindra 
Sangeet , influence of different types 
of tunes and use of different Talas on 
Rabindra Sangeet  
 
Development of musical skill by voice 
training and others (tanpura 
tuning,notation and Talas)/ Yoga/NSS 
 

      4 
 
        
 
     7 
 
      
     7 
 
     
     6 
 
    
 
     
    2  

  
 
 
 
26 



2 
 

Course Type of 
course 

subject    
Credit  

Teaching 
Hours 

Total 
credit 

  Semester - IV    
RS/UG/CC4.1 
 
 
 
RS/UG/CC4.2 
 
 
RS/UG/GE 4.3 
 
 
 
RS/UG/GE 4.1 
 
 
 
 
RS/UG/SEC4.1 
 
 

Theory 
 
 
 
Practical 
 
 
Practical 
 
 
 
Practical 
 
 
 
 
Practical 
 

Rabindranath The Musician: Historical 
perspective and different types of Folk 
songs of Bengal 
 
Knowledge of Raga with basic 
knowledge of notation(part-ii) 
 
Rabindra Sangeet: Thematic variations 
(Love, Nature, Swadesh, Vichitra and 
Anushthanik) 
 
Rabindra Sangeet: Thematic 
variations, based on different Talas,  
Folk, Kirtan, Provincial and Western 
Tunes  
 
Stage Presentation/ Performance/ 
Yoga/ NSS 

       4 
 
       
 
       7 
 
     
     7 
 
       
 
     6 
 
      
     
 
    2 

  
 
 
 
 
26 

  Semester -V    
RS/UG/CC5.1 
 
 
 
 
 
RS/UG/CC5.2 
 
 
 
RS/UG/DSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Theory 
 
 
 
 
 
Practical 
 
 
 
Discipline 
Specific 
Elective 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Influence of Hindusthani, Provincial 
and Western tunes on Rabindra 
Sangeet and application of various 
Talas and Rhythms on Rabindra 
Sangeet 
 
A selected portion of Gitinatya and 
Nrityanatya of Rabindranath, selected 
Rabindra Sangeet: Gitabitan vol-iii 
 
Any one group of A,B,C,D 
Group A- Bengali song , Pre, 
contemporary and post Rabindranathn 
era 
 
Group B- Bramha Sangeet and 
Patriotic songs of different  authors 
other than Rabindranath 
 
Group C- Study Hindusthani original 
songs and Rabindra Sangeet based on 
that tunes, Bhajan and Ragpradhan 
songs 
Group D- Conception of creative music 
in respect of modern Bengali songs , 
its orchestration, and production 
through Audio  recording system 

     4 
 
 
   
 
 
    8 
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RS/UG/DSE.5.1A 
 
RS/UG/DSE.5.1B 
 
 
RS/UG/DSE.5.1C 
 
 
 
RS/UG/DSE.5.1D 
 
RS/UG/DSE.5.2A 
 
 
RS/UG/DSE.5.2B 
 
 
 
RS/UG/DSE.5.2C 
 
 
 
RS/UG/DSE.5.2D 
 
 

 
Practical 
 
Practical 
 
 
Practical 
 
 
 
Practical 
 
Practical 
 
 
Practical 
 
 
 
Practical 
 
 
 
Practical 
 

 
Bengali Songs : pre Rabindranath era 
 
Bramha Sangeet: different authors 
other than Tagore family 
 
Hindusthani original songs (Dhrupad, 
Dhamar) and Rabindra Sangeet based 
on that tunes 
 
Practical lesion of Piano or Keyboard  
 
Bengali Songs : Rabindranath’s 
contemporary era 
 
Bramha Sangeet composed by 
members of Tagore family and 
Vedagana 
 
Hindusthani original songs (kheyal) 
and Rabindra Sangeet based on that 
tunes 
 
Study of different tunes of key-board 
and its application on Tagore songs 

 
    6 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
    6  

 
 
 
24 

  Semester –vi    

RS/UG/CC6.1 
 
 
RS/UG/CC6.2 
 
 
 
RS/UG/DSE.6.1A 
 
RS/UG/DSE.6.1B 
 
 
RS/UG/DSE.6.1C 
 
 
RS/UG/DSE.6.1D 
 
 
RS/UG/DSE.6.2A 
 
 
 
 
RS/UG/DSE.6.2B 

 Theory 
 
 
Practical 
 
 
 
Practical 
 
Practical 
 
 
Practical 
 
 
Practical  
 
 
Theory 
 
 
 
 
Theory 

Knowledge of Notation systems and 
Talas: Indian and Western 
 
Notation reading, writing (dictation) 
and knowledge of different Talas, used 
in Rabindra Sangeet 
 
Bengali songs : Najrul and selected  
songs of post Rabindranath era  
Selected Bengali patriotic songs of 
other than Rabindranath 
 
Selected Hindi Bhajan, Bengali 
Ragpradhan songs 
 
Knowledge of Audio recording and its 
application 
 
Musical contribution of different 
authors , composers of Bengali Songs 
(Pre, contemporary and post 
Rabindranath era) 
 
Study of Bramha sangeet and patriotic 

   4 
 
    
    8 
 
 
   
    6 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    6 

   
 
  
 
 
24 
 



4 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
RS/UG/DSE.6.2C 
 
 
 
 
RS/UG/DSE.6.2D 

 
 
 
 
Theory 
 
 
 
 
Theory 

songs; musical contribution of 
different authors, composers of these 
songs 
 
Musical analysis of selected Tagore 
songs based on Hindusthani Music, 
study of Bhajan and Bengali 
Ragpradhan songs 
 
 Short study of acoustics and world 
music  
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B. A HONS. in Rabindra Sangeet 

Semester -1  

RS/UG/C.C  1.1 (Theory)      credit 4  

রবী জীবেনর সংি  পিরচয়ঃ পব -১ 

(Biographical knowledge of Rabindranath Tagore in brief-part-1 ) 

রবী জীবেনর সংি  পিরচয় (পািরবািরক পিরিচিত সহ) িবেশষ িবেশষ কালপব 
যথা বাল , কেশার, যৗবন পব  

(ক) ঠা র পিরবার স েক সম ক ান 

(খ)কিবর বাল - কেশার পবঃ গৃহিশ া, স ীত-িশ া ও সাংগীিতক পিরেবশ, 

িবদ ালয় িশ া, িহমালয় মণ, পািরবািরক অিভনয়, িবলাতযা া ও ত াবতন । 

(গ) যৗবন পবঃ গীিতনাট  রচনা ও অিভনয়, জিমদাির পিরদশন ও পূববে  

বাস, সািহত জীবেন নব নব সৃি পব, শাি িনেকতেন িবদ ালয় াপন ও 

আ িমক জীবন, আ ীয় িবেয়াগ, ব ভ  ঘটনা, গান ও নাট রচনা। 

(practical) 1.2/UG/RS 

রবী জীবেনর ছয়দশেকর িনবািচত গান( য কানও ১৮ ) credit -8 

(Selected Rabinda Sangeet from six decades of Rabindranath’s life)  any 18 songs 

২১ – ৩০ বছর 

১।সঘন ঘন ছাইল-ি তাল 

২। ডেকেছন ি য়তম-ঝাঁপতাল 

৩। তুিম কান কানেনর ফুল-আড়েখমটা 

৪। একবার তারা মা বিলয়া ডাক- একতাল 

৫। মধুর বস  এেসেছ- কাহারবা 
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৩১-৪০ বছর 

৬। ধু যাওয়া আসা-কাহারবা 

৭। দেয়র এ ল অ ল- দাদরা 

৮। মধুর মধুর িন বােজ –কাহারবা 

৯। িনশীথ শয়েন ভেব রািখ- তওড়া 

১০। িতিদন আিম হ জীবন ামী- ঝাঁপতাল 

৪১-৫০ বছর 

১১। আিম চ ল হ-দাদরা 

১২। আিজ নািহ নািহ িন া-ি তাল 

১৩। ওের মািঝ ওের  আমার-একতাল 

১৪। আিম ব  বাসনায়- একতাল 

১৫। আিজ এ আন স া- তওড়া 

৫১-৬০ বছর 

১৬। কেগা অ রতর স- একতাল 

১৭। পূণ চাঁেদর মায়ায়-দাদরা 

১৮। আমাের তুিম অেশষ কেরছ- ঝ ক 

১৯। হ মার দবতা- একতাল 

২০। াবেণর ধারার মেতা- দাদরা 

৬১-৭০ বছর 

২১। িন াহারা রােতর এ গান- ষ ী 

২২।।এ কী সুধারস আেন-ি তাল 



7 
 

২৩। গান িল মার শবােলরই দল- কাহারবা  

২৪। ত যত িত যত- দাদরা 

২৫। সকল কলুষ তামসহর- দাদরা 

৭১-৮০ বছর 

২৬। আমার য িদন ভেস গেছ- কাহারবা 

২৭। ম এেসিছল িনঃশ  চরেণ- কাহারবা 

২৮। িছ  িশকল পােয় িনেয়- ষ ী 

২৯। বাদল িদেন থম- দাদরা 

৩০। ওই মহামানব আেস- কাহারবা 

 

1. GE/UG/RS1heoryT       Credit-6 

রবী জীবেনর স ীতসৃি র ধারাঃ 

(Biography of Rabindranath: the music composer) 

(ক) ঠা র পিরবােরর সা ীিতক পিরেবশ ও রবী নােথর স ীত িশ া, 

রবী নােথর উপর িব ু  চ বত , যদুভ  ও জ ািতির নােথর ভাব।  

(খ) রবী নােথর স ীতসৃি র িবিভ  কালপবঃ  

যৗবন থেক গীতা িলর পূব পয  সমেয়র গীিতরচনা 

গীতা িল থেক ঋতুনাট  রচনার পূব পয  (১৩২১) 

রবী নােথর স ীতসৃি র শষপবঃ (১৯২১-১৯৪১) 

SEM-ii 

RS/UG/ CC 2.1 (Theory)       credit- 4 

রবী জীবেনর সংি  পিরচয়- পব ২ 
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(Biographical knowledge of Rabindranath in brief-part 2) 

(ক) রবী জীবেনর সংি  পিরচয়ঃ উ র যৗবন ও ৗঢ় পব 

গীতা িল, িবেলতযা া, নােবলপুর ার, িব ীকৃিত, থম মহাযু , কিবর 
িব মণ, িব ভারতী াপন, রািশয়া মণ, ি তীয় মহাযু , মহা য়াণ। 

(খ)রবী িতভার ব মুিখতাঃ কিব, স ীতকার, নাট কার, অিভেনতা ও 

নাট িনেদশক, ব কার ও সমােলাচক, কথাসািহিত ক( ছাটগ কার ও 

ঔপন ািসক), িশ ািবদ, িচ কর, নৃত নাট  রচনাকার রবী নাথ স েক িবেশষ 

ান। 

 

RS/UG/ CC 2.2 (Practical)       credit-8 

শা ীয় ( পদ, ধামার ও খয়াল) অে র রবী স ীত( য কানও ১৮  গান) 

(Rabindra Sangeet based on classical tunes )[Dhrupad, dhamar and Kheyal] 

any 18 songs  

১। এত আন িন-ধামার 

২। নূতন াণ দাও- ধামার 

৩। মম অ েন ামী- ধামার  

৪। গরব মম হেরছ- ধামার 

৫। তাঁহাের আরিত কের- চৗতাল 

৬। আিজ মম মন চােহ- চৗতাল 

৭। আন  রেয়েছ জািগ- চৗতাল 

৮। ভােত িবমল আনে - চৗতাল 

৯।  আসেন িবরাজ- আড়ােচৗতাল 

১০। বাজাও তুিম কিব- সুরফাঁকতাল 
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১১। ভ  িদিবকাশ- সুরফাঁকতাল 

১২। চ  গজেন আিসল- সুরফাঁকতাল 

১৩। দাঁড়াও মন অন  -সুরফাঁকতাল 

১৪। দয়ন নবেন- ঝাঁপতাল 

১৫। মধুর েপ িবরাজ- ঝাঁপতাল 

১৬। বেহ িনর র অন - ঝাঁপতাল 

১৭। অ ের জািগছ অ যামী- ঝাঁপতাল 

১৮। কার িমলন চাও- তওড়া 

১৯। মাের ডািক লেয় যাও- তওড়া 

২০। তামাির রািগণী জীবন ে - তওড়া 

২১। আমার িমলন লািগ তুিম- তওড়া  

২২। জগেত আন যে - একতাল 

২৩। লাবেণ  পূণ াণ- একতাল 

২৪। মি ের মম ক- একতাল 

২৫। বেস আিছ হ- একতাল 

২৬। আঁিখজল মুছাইেল – ি তাল 

২৭। আিজ এই গ িবধুর- ি তাল 

২৮। মন জােগা ম লেলােক- ি তাল 

২৯। িনিশিদন মার পরােণ- ি তাল 
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RS/UG/GE 2.1(Theory)       Credit-6 

রবী নােথর গীিতনাট , নৃত নাট , নাটক(িনবািচত)ও ঋতুনাট িলর সাধারণ ান 

(Basic knowledge of Gitiinatya, Nrityanatya, Drama(selected), and Ritunatya of 
Rabindranath) 

(ক)রবী নােথর গীিতনাট , নৃত নাট িলর সাধারণ পিরচয়  

বা ীিক িতভা, কালমৃগয়া, মায়ার খলা, িচ া দা, চ ািলকা ও শ ামা 

নৃত নাট  রচনার পূব ইিতহাস- তােসর দশ, িশ তীথ ও শাপেমাচন।  

(খ)  রবী নােথর নাট স ীত ও ঋতুনাট স ীত িবষয়ক আেলাচনাঃ 

 শারেদাৎসব, রাজা, অচলায়তন, মু ধারা, র করবী, ফা নী, শষবষণ, 

নটরাজ ঋতুর শালা, বস  ও নবীন। 

 

Semester-iii    

RS/UG/ CC 3.1 (Theory)       Credit-4 

রবী স ীেতর িবষয়গত িবে ষণ ও কিবর িবেশষ কেয়ক  রচনা স িকত ান 

(Thematic classification of Rabindra Sangeet and knowledge of some special 
books of Tagore)    

(ক) রবী স ীেতর িবষয়গত পিরিচিত (মূলতঃ গীতিবতােনর পযায়িবভাগ 

অবল েন) –পূজা পযায়, ম ও কৃিত পযােয়র গান, রবী নােথর েদশ 

চতনা ও েদশ পযােয়র গান, িবিচ  পযােয়র গান, উৎসব ও অনু ােনর 

গান (মােঘাৎসব, বৃ েরাপণ, হলকষণ, গৃহ েবশ, িববাহস ীত, জে াৎসব, 

রেণাৎসব ইত ািদ।  

(খ)কিবর িবেশষ কেয়ক  রচনা স িকত ানঃ ভাতস ীত, রিব ায়া ক না, 

বািহণী, গীিতমাল , পলাতকা, নবীন,বস , বকালী, গীতিবতান (১-৩), 

গীতবীিথকা, গীতপ ািশকা, কালা র, সভ তার সংকট। 
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Semester-iii 

RS/UG/ CC 3.2 (Practical)     Credit-7 

শা ীয় রাগস ীতিশ া ও তৎসহ রিলিপর সাধারণ ান(পব-১) 

(Knowledge of Raga with basic knowledge of notation part-1)  

(ক) িন িলিখত রাগ িলর মেধ  য কােনা ছয়  রাগ িশ াঃ  

ইমন, ইমনকল াণ, ভরব, ভূপালী, কাফী, ভরবী, খা াজ 

(খ) র ান ও রিলিপ স েক সাধারণ ান 

   

RS/UG/ CC 3.3 (Practical)     Credit-7 

 

রবী স ীতঃ রাগাি ত, বাউল, কীতন, ােদিশক, পা াত  সুরাি ত ( য কানও 

১৮ ) 

RabindraSangeet : based on different Ragas, Folk, Kirtan, Provincial  and 
Western tunes (any 18 songs) 

১। এেসা শ ামলসু র-ি তাল 

২। িচরব ু িচরিনভর-ষ ী 

৩। িনভৃত ােণর দবতা- একতাল 

৪। সুখহীন িনিশিদন- ি তাল 

৫। অ ীর সুদূরপাের- একতাল 

৬। িব সােথ যােগ যথায়- কাহারবা 
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৭। রাি  এেস যথায় মেশ- একতাল 

৮। িবপুল তর  র- তওড়া 

৯। আিজ কান সুের বাঁিধব-কাহারবা 

১০। িব  যখন িন ামগন- একতাল   

১১। মাের ডািক লেয় যাও- তওড়া 

১২। েম ােণ গােন গে - নবতাল 

১৩। য বপদ িদেয়ছ- ঝ ক 

১৪। ক িদল আবার আঘাত-কাহারবা 

১৫। দুয়াের দাও মাের রািখয়া- একাদশী 

১৬। িদেনর পের িদন য গল- দাদরা 

১৭। ওেহ জীবনব ভ- একতাল 

১৮। আিম জেন েন তবু- দাদরা 

১৯। ওই আসনতেলর- কাওয়ািল 

২০। ভােলােবেস সখী- একতাল 

২১। সজিন সজিন রািধকা লা- একতাল 

২২। িনত  তামার য ফুল- একতাল 

২৩। আমার মন যখন জাগিল- দাদরা 

২৪। তামার খালা হাওয়া- কাহারবা 

২৫। ওের আ ন আমার ভাই- দাদরা 



13 
 

২৬। আমার ােণর মানুষ- দাদরা 

২৭। আিমকান পেত রই- দাদরা 

২৮। কাথা আছ ভু- একতাল 

২৯। আন েলােক ম লােলােক- একতাল 

৩০। কালী কালী বেলা র 

৩১। সকিল ফুরােলা পন ায় 

৩২। আহা আিজ এ বসে  

৩৩। বােজ বােজ রম বীণা 

৩৪। সকাতের ওই কাঁিদেছ   

  

RS/UG/ GE 3.1 (Theory)      Credit-6  

রবী স ীেতর পযায়গত িবভাজন, সাংগীিতক গঠেন িবিভ  সেুরর ভাব ও 

িবিভ  তালছে র ব বহার 

(Thematic variations of Rabindra Sangeet;  influence of different types of tunes 
and  use of different talas in Rabindra Sangeet) 

(ক)  রবী স ীেতর পযায়গত িবভাজেনর পিরিচিত িবষয়ক আেলাচনাঃ 

পুজা, েদশ, ম, কৃিত, িবিচ  ও আনু ািনক, গীতিবতান তৃতীয় খ  

(খ) রবী স ীেত শা ীয়, ােদিশক ও পা াত  সুেরর ভাব 

(গ) রবী স ীেত িবিচ  ছ  ও তােলর ব বহার  
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semester-iv 

RS/UG/ CC 4.1(Theory)      Credit-4 

স ীতকার রবী নাথঃ ঐিতহািসক ি ত ও বাংলার িবিভ  লাকস ীেতর পিরচয়  

Rabindranath : The Musician: Historical  perspective and different types of folk 
songs of Bengal 

(ক) রবী স ীেতর পটভূিম িহসােব অ াদশ – ঊনিবংশ শতা ীর বাংলাগােনর 

িব ািরত িববরণঃ  

শ ামাস ীত, আগমনী-িবজয়া, কিবস ীত, পাঁচালী, কীতন, ঢপকীতন, ট া, 
নাট গীিত, স ীত ও েদশ স ীত ইত ািদ 

(খ) বাংলার িবিভ  লাকস ীেতর পিরচয়ঃ  

ভা য়ািল-সাির, ভাওয়াইয়া-চটকা, ঝুমুর, বাউল, সামািজক উৎসবমূলক 
গান ইত ািদ  

বাংলার দশী ও লৗিকক স ীেতর বাহ স েক রবী নােথর অিভমত 

 

RS/UG/ CC 4.2 (Practical)     Credit-7 

 

শা ীয় রাগস ীত িশ া তৎসহ রিলিপর সাধারণ ান (পব-২) 

(Knowledge of Raga with basic knowledge of notation part -2) 

(ক) িন িলিখত রােগর মেধ  য কােনা ছয়  রাগ িশ া 

আলাইয়া িবলাবল, টািড়, িপলু, কােলংড়া, পুব , দশ, বহাগ 

(খ)পাঠ রােগর বি েশর রিলিপ গাওয়ার অভ াস 
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RS/UG/ CC 4.3 (Practical)     Credit-7  

রবী স ীতঃ ম, কৃিত, েদশ, িবিচ , আনু ািনক পযায় ভু  রবী স ীত  

( য কােনা ১৮ ) 

RabindraSangeet: Thematic Variations (Love, Nature, Swadesh, Vichitra 

and Anushthanik) Any 18 songs 

১। িবরস িদন িবরল কাজ-ঝ ক/ ম 

২। আসা যাওয়ার পেথর ধাের-দাদরা/ ম 

৩। পুরােনা জািনয়া চেয়ানা- দাদরা/ ম 

৪। তামােরই কিরয়ািছ- ঝাঁপতাল / ম 

৫। িদনেশেষর রাঙা মু ল-কাহারবা/ ম 

৬। েলিন আেলা অ কাের-ষ ী/ ম 

৭। দীপ িনেব গেছ মম- অধঝাঁপ/ ম 

৮। কন সারািদন ধীের- পকড়া/ ম 

৯। ক িদল আবার আঘাত- কাহারবা/ ম 

১০। আিজ বিরষণ মুখিরত- কাহারবা/ ম 

১১। কন আমায় পাগল কের- তওড়া/ ম 

১২। মধ িদেনর িবজন বাতায়েন- ষ ী/ কৃিত- ী   

১৩। আমার িদন ফুরােলা- দাদরা/ বষা 

১৪। ও আষােঢ়র পূিণমা- ষ ী/ বষা 

১৫। শাঙনগগেন ঘার ঘনঘটা- ি তাল/বষা 

১৬। এেসা গা েল িদেয় যাও- ২/২ ছ / বষা 

১৭।  শরত আেলার কমলবেন- পকড়া/ শরৎ 



16 
 

১৮। নব ধবল দল-ি তাল/শরৎ 

১৯। সিদন আমায় বেলিছেল- কাহারবা/ হম  

২০। শীেতর বেন কান স- কাহারবা/ শীত 

২১। আিজ বস  জা ত ের- ি তাল/বস  

২২। আকাশ আমায় ভরল আেলায়- দাদরা/বস  

২৩। িনিবড় অমা িতিমর হেত- ঝ ক/বস  

২৪। অিয় ভূবনমনেমািহনী- কাহারবা/ েদশ 

২৫। িবিধর বাঁধন কাটেব তুিম- দাদরা/ েদশ 

২৬। সাথক জনম আমার- মু ছ / েদশ 

২৭। স কান বেনর হিরণ- দাদরা/ িবিচ  

২৮। মা র দীপখািন- ি তাল/িবিচ  

২৯। জােগা আলসশয়ন িবল -কাহারবা/িবিচ  

৩০। চাখ য ওেদর- দাদরা/ িবিচ   

৩১। আয় আয় আমােদর অ েন- দাদরা/ আনু ািনক 

৩২। ম িবজেয়র কতন উড়াও- দাদরা/আনু ািনক 

৩৩। য তরণীখািন- একতাল/আনু ািনক 

৩৪। অি িশখা এেসা এেসা- কাহারবা/আনু ািনক 

৩৫। সংগছ ং সংবদ ং- বদগান 

৩৬। তমী রনং- বদগান 

৩৭। শৃ িবে - বদগান 

৩৮। ওঁ িপতা না  িস- বদগান 
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RS/UG/ GE 4.1 (Practical)     Credit-6 

রবী স ীতঃ িবিভ  পযােয়র অ গত িবিভ  তাল ছ  ও বাউল, কীতন, 
ােদিশক, পা াত  সুরাি ত ( মাট ১৬  গান) 

(Rabindra sangeet: Thematic variations, based on different talas, Folk, Kirtan, 
Provincial  and Western tunes)  (any 18 songs) 

১। তুিম য সুেরর আ ন- পূজা /দাদরা 

২। আমার সকল রেসর ধারা- পূজা/ ি তাল 

৩। আমার মাথা নত কের- পুজা/ তওড়া 

৪। আকাশ জেুড় িননু- পূজা/ কাহারবা 

৫। যিদ তার ডাক েন – েদশ/ দাদরা 

৬। এখন আর দরী নয়- েদশ/কাহারবা 

৭। াণ চায় চ ু  না চায়- ম/ ি তাল 

৮। বেন যিদ ফুটল সুম- ম/ কাহারবা 

৯। আিম িচিন গা িচিন- ম/ দাদরা 

১০। দা ণ অি  বােণের- কৃিত/ ী / কাহারবা 

১১। আজ নবীন মেঘর সুর লেগেছ- বষা /দাদরা 

১২। কান পুরাতন ােণর – বষা/কাহারবা 

১৩। শরেত আজ কান অিতিথ- শরৎ/ তওড়া 

১৪। হমে  কান বসে রই বাণী- হম / দাদরা 

১৫। শীেতর হাওয়ার লাগল নাচন- শীত/ দাদরা 

১৬। ওের  ভাই ফা ন লেগেছ- বস / কাহারবা 

১৭। নীল িদগে  ওই- বস  / কাহারবা 
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১৮।আনে রই সাগর হেত- িবিচ / তওড়া 

১৯। আিম িফরব না র- িবিচ / দাদরা 

২০। িফের চল িফের চল- আনু িনক/ দাদরা  

২১। সবাের কির আ ান- আনু িনক/কাহারবা 

২২।  ওেঠা ওেঠাের- চৗতাল 

২৩। আঁধার শাখা উজল কির- ঝাঁপতাল 

২৪। আমার মুি  আেলায়- তওড়া 

২৫। মম িচে  িনিত নৃেত - কা ীির খমটা 

২৬। এই লিভনু স  তব- ঝ ক 

২৭। িনিবড় ঘন আঁধাের- নবতাল 

২৮। কন সারািদন ধীের ধীের- পকড়া 

২৯। দীপ িনেব গেছ- অধঝাঁপ 

৩০। এেসা নীপবেন- ২/২ ছ  

৩১। আমরা নূতন যৗবেনরই দূত- ষ ী 

৩২। বাংলার মা  বাংলার জল- একতাল 

৩৩। তামরা যা বল তাই-দাদরা 

৩৪। আমার মি কাবেন- দাদরা 

৩৫। ভেঙ মার ঘেরর চািব- কাহারবা 

৩৬। ামছাড়া ওই রাঙামা র- কাহারবা 

৩৭। আন েলােক ম লােলােক- একতাল 

৩৮। সকাতের ওই কাঁিদেছ – একতাল 
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৩৯। কতবার ভেবিছনু- একতাল 

৪০। পুরােনা সই িদেনর- একতাল  

 

 

 

 

Semester-v 

RS/UG/ CC 5.1(Theory)      Credit-4 

রবী স ীেত িহ ু ানী, ােদিশক, পা াত  স ীেতর ভাব ও ছ  ও তােলর 
িবিচ  েয়াগ  

(Influence of Hindusthani, Provincial and Western tunes on Rabindra Sangeet 
and application of various talas anad rhythms on it) 

(ক) িব ু পুর ঘরানার পিরচয় 

(খ) িহ ু ানী গান স েক রবী নােথর অিভমত ও রবী স ীেত পদ, খয়াল, 
ট া ও ঠুংরীর ভাব  

(গ)রবী স ীেত ােদিশক ও পা াত  স ীেতর ভাব  

(ঘ)  রবী স ীেত ছ  ও তােলর িবিচ  েয়াগ, থাগত তােলর ব বহাের 
বিচ  ও নতুন তাল-ছ  

RS/UG/ CC 5.2 (Practical)     Credit-8 

রবী নােথর গীিতনাট  ও নৃত নােট র অংশিবেশষ ও িনবািচত রবী স ীতঃ 

গীতিবতান তৃতীয় খ  

(A seected portion of Geetinatya or Nrityanatya of 
Rabindranath,selected Rabindra Sangeet: Gitabitan volume-3)  

(ক) গীিতনাট  বা ীিক িতভা ও নৃত নাট  চ ািলকার িনবািচত অংশিবেশষ 
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(খ)গীতিবতান তৃতীয় খ  থেক িনবািচত গান( য কানও ১২  ) 

১। গহন সুম মােঝ- একতাল / ভানুিসংেহর পদাবলী 

২। আজ ুসখী মু - ঝাঁপতাল / ভানুিসংেহর পদাবলী 

কাব গীিত 

৩। নাচ শ ামা তােল তােল-  একতাল / িববাহ উৎসব 

৪। আঁধার শাখা উজল- ঝাঁপতাল / ভ দয় 

৫। ওই জানালার কােছ- একতাল/ িববাহ উৎসব 

৬। ভােলা যিদ বাস সখী- ঝাঁপতাল / িববাহ উৎসব 

৭। এিক সত  সকিল সত -  দা া/ক না 

৮। কতকাল রেব বল- ি তাল/ িচর মার সভা 

৯। বধঁুয়া অসমেয় কন – ঝাঁপতাল/ ায়ি  

১০। আমরা িচ  অিত িবিচ - কাহারবা/ তােসর দশ 

জাতীয় স ীত 

১১। তামাির তের মা সিঁপনু- মু ছ  

১২। কন চেয় আছ গা  মা- কাহারবা 

পূজা ও াথনা 

১৩। মহািসংহাসেন বিস- ঝাঁপতাল 

১৪। আজ বুিঝ আইল ি য়তম- ি তাল 

১৫। কা   ভী েক ভয় দখািব- দাদরা 

আনু ািনক স ীত 

১৬। িব িবদ াতীথ া ণ- তওড়া 
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১৭। হ নূতন দখা িদক- কাহারবা 

১৮। সমুেখ শাি  পারাবার – কাহারবা 

১৯। একিদন যারা মেরিছল- দাদরা 

ম ও কৃিত 

২০। সেহ না যাতনা- ি তাল 

২১। বধঁু িমেছ রাগ- একতাল 

২২। িরিমিক িরিমিক ঝের- ২/২ ছ  

২৩। উদািসনী বেশ- কাহারবা 

 

RS/UG/ DSE (Discipline Specific Elective) 

(A, B, C, D group  এর মেধ  য কানও এক ) 

 Group A  

রবী পূব, সমকালীন ও উ র পেবর িনবািচত বাংলা গান 

(Bengali Songs : Pre, contemporary and post Rabindranath era) 

Group B  

রবী নাথ ব তীত অন ান  রচিয়তােদর স ীত ও েদশীগান   

(Bramha-Sangeet and patriotic songs of different authors other 

than Rabindranath) 

Group C  

িহ ু ানী মূল গান ও সুরাি ত রবী স ীত; ভজন, বাংলা রাগ ধান িশ া  

(Study of Hindusthani Original song and tune based Rabindra 

sangeet; Bhajan and Bengali Ragapradhan songs) 

Group D  
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বাংলা স ীত সৃি , সুর েয়াগ, য ানুস  এবং সই স ীেতর িন হণ          

স েক সাধারণ ান  

(conception of creative music in respect of modern Bengali 

songs, its orchestration and production through the articulation of 
audio recording system) 

 

RS/UG/ DSE 5.1 A(Practical)      Credit- 6 

রবী পূব যুেগর িনবািচত বাংলা গান( য কানও ৮ ) 

(Bengali songs, pre-Rabindranath era) (any 8 songs) 

১। তামারই তুলনা তুিম াণ- রামিনিধ  

২। িমলেন যেতক সুখ-   ,, 

৩। লুিকেয় ভােলাবাসব তাের-  ,, 

৪। মােয়র ভাব কী ভেব- রাম সাদ সন 

৫। মন র কৃিষকাজ জান না- ,, 

৬। িগির গেণশ আমার ভকারী- দাশরিথ রায় 

৭। দেখা না নয়েন িগির-   ,, 

৮। কশব  ক ণা-   ,,  /কীতন 

৯। যও না যও না নবমী রজনী- নবীনচ  রায় 

১০। িদও না আজ ঊমায় যেত- রিশকচ  রায় 

১১। এেসা মা ঊমা, বােলা না- ােন নাথ রায় কাব তীথ 
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RS/UG/ DSE 5.1B (Practical)      Credit-6 

স ীতঃ ঠা রবািড়র সদস  ব তীত অন ান  রচিয়তাগণ( য কানও ৮  গান) 

Bramhasangeet: different authors  other than Tagore’s family (any 8 songs) 

১।ভাব সই এেক – রামেমাহন রায় 

২। ভয় কিরেল যাের-   ,, 

৩। জােগা পুরবাসী-   উেপ িকেশার রায় 

৪। অন  অপার তামায়- মনেমাহন চ বত  

৫। েমর মি ের তাঁর – সু মার রায় 

৬। ভু ম ল শাি  সুধাময়- িশবনাথ শা ী 

৭। িবপদভয় বারণ -   যদুভ  

৮। দিখ এ দয় মি ের-   ,, 

৯। যিদ ডাকার মত পািরতাম-  হিরনাথ মজমুদার 

১০। মেন জয় জয় -  নাথ চ  

১১। জীবেন মরেণ তুিম - েলাক নাথ সান াল 

১২। মন চল িনজ িনেকতেন- অেযাধ া নাথ পাকড়ািশ 

১৩। মিলন কৃ  মেন-   িবজয়কৃ  গা ামী 

১৪। হির হ এই িক তুিম-  সীতানাথ ত ভূষণ 

১৫। সকেলরই ভু তুিম-  কািমনী রায়  

RS/UG/ DSE 5.1 C (Practical)      Credit- 6 

িহ ু ানী মূলগান ( পদ, ধামার)ও সুরাি ত রবী স ীত ( য কান ৫ ) 

Hindusthani original songs (Dhrupad,Dhamar)and tune based Rabindra 

Sangeet (Any 5 songs) 
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১। জয় বল বগবতী(বৃ াবনী সারং/ তওড়া)- জয় তব িবিচ  আন  

২। স সুর িতন াম  (ইমন/ চৗতাল) -  শি প হর তাঁর 

৩। বণী িনরখত ভুজ   (আড়ানা/ চৗতাল)-   বাণী তব ধায় 

৪। তনু িমলন দ পরবর  ( / তওড়া)-  কার িমলন চাও 

৫। ওঁকার মহােদব শ র- ( ভরবী/সুরফাঁকতাল)   আন  তুিম ামী 

৬। কৗন যাগী ভেয়া-  ( বহাগ/ ঝাঁপতাল)     অ ের জািগছ অ রযামী 

৭। ব র বজাও বংশী-   (পূরবী/ তওড়া)     আিজ এ আন স া 

৮। কৗন প বেন হ  (িতলককােমাদ/ ঝাপঁতাল) মধুর েপ িবরাজ 

৯। চাির চাির মাচত ঁ ( কদার/ধামার)    িদমি র াের 

 

RS/UG/ DSE 5.1D  (Practical)      Credit- 6 

িপয়ােনা/ কী- বাড-এর ােয়ািগক িশ া 

Knowledge of Piano /Key-Board Playing 

(ক) ল স েক সাধারণ ান 

(খ)িপয়ােনা/ কী- বাড-এর ােয়ািগক িশ া ও রবী স ীেত (িনবািচত) তার  
েয়াগ 

(গ) Chord স েক সাধারণ ান এবং িহ ু ানী স ীতপ িতর দশ  ঠােট তার 

েয়াগ 

 

RS/UG/ DSE 5.2 A (Practical)      Credit- 6 

 

রবী সমকালীন পেব িনবািচত বাংলা গান 
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(Bengali songs,  Rabindranath’s contemporary era) 

১। ওই মহািস ু র ওপার হেত – ি েজ লাল রায় 

২। চািহ অতৃ  নয়েন -   ,, 

৩। মারা নািচ ফুেল ফুেল-   ,, 

৪। আয় র বস -    ,, 

৫। আিজ নূতন রতেন -   ,, 

৬। এিক শ ামল সুষমা -   ,, 

৭। ডােক কােয়লা বােরবাের-  অতুল সাদ সন 

৮। ওেগা িনঠুর দরদী-    ,, 

৯। আজী এ িনিশ সখী-   ,, 

১০। যাব না যাব না ঘের-   ,, 

১১। এেসা গা একা ঘের-     ,, 

১২। একা মার গােনর তরী   ,, 

১৩। াবণঝুলােত বাদলরােত   ,, 

১৪। তুিম িনমল কর-     রজনীকা  সন 

১৫। কেব তৃিষত এ ম  -  ,, 

১৬। কন বি ত হব চরেণ-   ,, 

১৭। েম জল হেয় যাও    ,, 

১৮। ওই বিধর যবিনকা   ,, 
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RS/UG/ DSE 5.2B (Practical)      Credit-6 

 স ীতঃ  ঠা রবািড়র রচিয়তাগণ এবং বদগান 

(Bramha Sangeet composed by members of Tagore family and Vedagana) 

১। দহ ান িদব ান – দেব নাথ ঠা র 

২। মিলন মুখ চি মা –   ি েজ নাথ ঠা র 

৩। অনুপম মিহম পূণ -   ,, 

৪। আনে  আ ল সেব -   ,, 

৫। কন ভােলা িচর সু েদ-  সেত নাথ ঠা র 

৬। অতুল জ ািতর জ ািত-   ,, 

৭। দয়া ঘন তামা হন -  ,, 

৮। ণমািম অনািদ অন -  জ ািতির নাথ ঠা র 

৯। অ রতর অ রতম িতিন য-   ,, 

১০। জািন তুিম ম লময় -  ,, 

১১। হির তব সু র মূরিত-   িতভা দবী 

১২। দিখেল তামার সই - গেণ নাথ ঠা র 

১৩। গাও হ তাঁহার নাম-    ,, 

১৪। অসীম রহস  মােঝ-  বেল নাথ ঠা র 

১৫। তাঁের রেখা রেখা তব – ইি রা দবী 

১৬। ভিদন ভ ণ  -  জ ািতির নাথ ঠা র 

 

বদগান 
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১৭। যেদিম ু রি ব 

১৮। শৃ  িবে  

১৯। ওঁ িপতা না  িস 

 

 

RS/UG/ DSE 5.2 C (Practical)      Credit- 6 

 

িহ ু ানী মূল গান( খয়াল)ও সুরাি ত রবী স ীত ( য কানও ৫  গান) 

Hindusthani original song(Kheyal)and tune based Rabindra Sangeet 

(any 5 songs) 

১। প ালা মুেঝ ভর দ (রামেকিল/ ি তাল)  দাও হ দয় ভের দাও 

২। ক ায়েস কােটাি  রনা ( বহাগ/ ি তাল)  িতিমর িবভাবরী কােট  

৩। পােয়িলয়া মাির বােজ (ইমন/ কাওয়ািল)  এখনও তাের চােখ দিখিন 

৪। জােগা মাহন প াের   ( ভরব/ি তাল)    মন জােগা ম লেলােক 

৫। এ সখী অব কেস ধ  (ছায়ানট/একতাল) হ সখা মম দেয় রেহা 

৬। বােজা র বােজা ম ল (ইমনভূপালী/ ি তাল) এ কী এ সু র শাভা 

৭। এিরমা সব বন অমূয়া বােল (পরজবাহার/ ি তাল)ওের ভাই ফা ন লেগেছ 

৮। কাির কাির কমিরয়া   (পরজ / ি তাল)  তব মসুধারেস 
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RS/UG/ DSE 5.2 D  (Practical)      Credit- 6 

কী- বােডর িবিভ  যে র সাংগীিতক িন স েক ান ও রবী স ীেত তার 
েয়াগঃ 

(Study of different tunes of key-board and its application on Tagore songs) 

(ক) িক বােড া  িবিভ  সাংগীিতক য ািদর িন স েক ান 

(খ) িনবািচত কেয়ক  রবী স ীত িক- বাড সহেযােগ পিরেবশন  

১। আ েনর পরশমিণ ছাঁয়াও ােণ 

২। তামার হল   

৩। হ নূতন দখা িদক আরবার 

৪। জনগণমন অিধনায়ক 

৫। আমার সানার বাংলা 

 

 

 

Semester -vi 

RS/UG/ CC 6.1 (Theory)        Credit- 4 

 রিলিপ ও তােলর পিরচয়ঃ ভারতীয় এবং পা াত  

(knowledge of Notation and Talas: Indian and Western) 

(ক) ভারতীয় রিলিপ প িতর মিবকােশর িববরণঃ 

 দ মাি ক, আকারমাি ক, িহ ু ানী রিলিপ প িতর পিরচয় 
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(খ) ভারতীয় তাল প িতর পিরচয় (উ র ভারতীয়, দি ণ ভারতীয়, কীতনা ,

 মিণপুরী) 

(গ) পা াত  রিলিপ প িতর সাধারণ ান ও খরজ পিরবতন স েক ধারণা, 

 পা াত  রিলিপ প িতেত রিলিপ িলখন 

 

 

RS/UG/ CC 6.2 (Practical)        Credit- 8 

রিলিপ পঠন ও িলখন ( িতিলখন) ও রবী স ীেত ব ব ত তােলর েয়াগগত 

িশ া 

(Notation reading and writing (dictation) and knowledge of different talas 
(detail study) used in Rabindra Sangeet)  

 

RS/UG/ DSE 6.1 A (Practical)        Credit- 6 

নজ ল ও রবী -পরবত  যুেগর িনবািচত বাংলা গান( য কােনা ৮  গান) 

(Bengali songs: Najrul and selected songs of post Rabindranath era) (any 8 
songs) 

১। সৃজন ছে  আনে - নজ ল ইসলাম 

২। আিম সূযমুখী -  ,, 

৩। লবািগচায় বুলবুিল-  ,, 

৪। সতীহারা উদাসী ভরব-  ,, 

৫। মঘিবহীন খরৈবশােখ-  ,, 

৬। সবার কথা কইেল-   ,, 

৭। আমার নয়েন নয়ন রািখ-  ,, 

৮। কেনা শাখার পাতা ঝের- হীেরন বসু 
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৯। আিজ শে  শে  ম ল গাও-  ,, 

১০। আমার আঁধার ঘেরর দীপ - ,,  

১১। ল ছেড় এেস -  ান কাশ ঘাষ 

১২। িমেছ এ ধরণী-    ,, 

১৩। আিম সুের সুের -   ,, 

১৪। মহানগরীর রাজপেথ যত -  হমা  িব াস 

১৫। তামার কাে টাের িদও -   ,, 

১৬। যাের ছািড়য়া নাও-    ,, 

১৭। এেসা মু  কেরা-    জ ািতির  ম  

১৮। হয়েতা তােক দখিন কউ-  সিলল চৗধুরী 

১৯। ধরণীর পেথ পেথ -    ,, 

২০। িধতাং িধতাং বেল-    ,, 

 

 

RS/UG/ DSE 6.1 B(Practical)        Credit- 6 

রবী নাথ ব তীত িনবািচত বাংলা দশা েবাধক গান, ( য কােনা ৮ ) 

(Selected Bengali patriotic songs of other than Rabindranath)Any 8 songs 

১। মিলন মুখ চ মা-    ি েজ নাথ ঠা র 

২। বে মাতরম-     বি ম চ  চে াপাধ ায় 

৩। চল র চল র চল র ও ভাই -  মেনােমাহন চ বত  

৪। নানান দেশর নানান ভাষা-  রামিনিধ  

৫। িমেল সব ভারতস ান-   সেত নাথ ঠা র 
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৬। ল  ভােয়র দাঁেড়র টােন-   ণ মারী দবী 

৭। চল র চল সেব ভারতস ান- জ ািতির নাথ ঠা র 

৮। অতীত গৗরববািহনী-   সরলা দবী 

৯। মােগা যায় যন জীবন চেল-  কালী স  কাব িবশারদ 

১০। াধীনতা হীনতায় ক-   র লাল বে াপাধ ায় 

১১। মােয়র দওয়া মাটা কাপড়-  রজনীকা   সন 

১২। উেঠা গা ভারতল ী-   অতুল সাদ সন 

১৩। তারা েন যা আমার-   কািমনী রায় 

১৪। কারার ওই লৗহ কপাট-   নজ ল ইসলাম 

১৫। হািসেত খিলেত-    মু  দাস 

 

RS/UG/ DSE 6.1 C (Practical)        Credit- 6 

 

িহ ী ভজন ও বাংলা রাগ ধান িশ া( য কােনা ছয়  গান) 

(Selected Hindi Bhajan, Bengali Ragpradhan songs) 

১। পােয়া জী ম ায়েন রাম রতনধন -    মীরাবাঈ 

২। চেলা মন গ া যমুনা তীর -     ,, 

৩। তুমহাের কারণ -        ,, 

৪। যা এক নীর হ গ াজী -      নানক 

৫। মর কর মা   তঁু -       ,, 

৬। আঁিখয়া হির দরশনেক -      ,, 
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৭। অবেহা কেস বর কেরা-         হিরদাস 

৮। ভুজী তুম চ ন হম পানী-     ইদাস 

৯। িমেছ এ ধরণী -       ান কাশ ঘাষ 

১০। ছলনা জািন তবু-        ,, 

১১। বল এখন িফরােব তাের-      ােন সাদ গা ামী 

১২। যিদ মেন পেড় -      ভী েদব চে াপাধ ায় 

 

RS/UG/ DSE 6.1 D (Practical)        Credit- 6 

 সা ীিতক িন হণ স েক  ােয়ািগক  ান(সংি ) 

(Short knowledge of Audio recording and its application) 

 

(ক)সা ীিতক িন হণ িশ া (সংি ) 

(খ) িনজ সৃ  স ীত (কথা ও সুর) য ানুষ  সহ পিরেবশন ও তার রিলিপ 
 সহ উপ াপন ও িন হণ 

 

 

 

RS/UG/ DSE 6.2 A (Theory)        Credit- 6 

রবী পূব, সমকালীন ও উ রপেবর স ীতকারেদর পিরচয় ও সা ীিতক অবদান 

Musical contribution of different authors , composers of Bengali Songs (Pre, 
contemporary and post Rabindranath era) 

 

(ক)রবী পূব যুেগর কেয়কজন স ীতকােরর সা ীিতক অবদান 
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(খ) রবী  সমকালীন গীত রচিয়তা ি েজ লাল রায়, অতুল সাদ সন ও 

রজনীকা  সন –এর জীবন ও স ীত রচনা 

(গ) নজ ল ও রবীে া র পেবর সূচনা, কেয়কজন স ীতকােরর সা ীিতক 

অবদান 

 

RS/UG/ DSE 6.2 B(Theory)        Credit- 6 

 

বাংলা স ীত ও দশা েবাধক গােনর পিরচয় ও কেয়কজন গীিতকােরর 
সা ীিতক অবদান(রবী নাথ ব তীত) 

(Study of Bramha sangeet and patriotic songs; musical contribution of 

different authors, composers of these songs) 

(ক) বাংলা স ীেতর িব ািরত পিরচয় ও কেয়কজন রচিয়তার সা ীিতক 

অবদান  

(খ) বাংলা দশা েবাধক গােনর পিরচয় ও কেয়কজন গীিতকােরর সা ীিতক 

অবদান  

 

RS/UG/ DSE 6.2 C (Theory)        Credit- 6 

িহ ু ানী মূল গান  ও সুরাি ত রবী স ীত, ভজন ও বাংলা রাগ ধান গােনর 
পিরচয় 

(Musical analysis of selected Tagore songs based on Hindusthani Music, study 

of Bhajan and Bengali Ragpradhan songs) 

(ক)িহ ু ানী মূল গান  ও সুরাি ত রবী স ীত- সা ীিতক িবে ষণ  

(খ) িহ ী ভজন ও বাংলা রাগ ধান গােনর পিরচয় 

কেয়কজন িহ ী ভজন রচিয়তার জীবন ও সা ীিতক অবদান 
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বাংলা রাগ ধান গােনর িবিশ  কেয়কজন িশ ীর পিরচয় 

 

RS/UG/ DSE 6.2 D (Theory)      Credit-6  

িনিব ান স েক সংি  পিরচয় ও িব স ীত সংি  পিরিচিত 

(Short study of acoustics and world music) 

(ক) সা ীিতক িন, স ীত ও িব ান, শে র জািতকা ণ, মনুষ ক  ও 

ক র স েক সংি  ধারণা  

(খ) িব স ীেতর সংি  পিরচয়, কেয়কজন পা াত  স ীতকােরর সা ীিতক 

অবদান   

 

 

 


