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STRUCTURE IN MUSIC (PG) RABINDRA SANGEET
SEMESTER –I
Course
Code

Course Title

Credit

Marks

No. of Hours

I.A.

ESE

Total

Lec.

Tu.

Pr.

PG/MUSRS/101C

Biographical Knowledge of
Rabindranath in brief part-I

4

10

40

50

60

PG/MUSRS/102C

Knowledge of Acoustics

4

10

40

50

60

Knowledge of Raga with basic
knowledge of notation

4

10

40

50

-

-

60

4

10

40

50

-

-

60

50

PG/MUSRS/103C

PG/MUSRS/104C

Thematic variation of
Rabindrasangeet in Gitabitan (14
songs)

PG/MUSRS/1051A

Internal AssignmentAssignment/Seminar/Stage
Performance

4

PG/MUSRS/106CF

Communicative skill and
personality development

No
credit

Total in Semester - I

20

90

50

160

250

120

120

240
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SEMESTER –II
Course
Code

Course Title

PG/MUSRS/201C
PG/MUSRS/202C

Biographical Knowledge of
Rabindranath in brief part-II

PG/MUSRS/203C

Detailed knowledge of Gitinatya,
Nrityanatya and Ritunatya of
Rabindranath
Selected Rabindrasangeet from 6
decades of Rabindranath’s life-12

Credit

Marks

No. of Hours

I.A.

ESE

Total

Lec.

Tu.

Pr.

4

10

40

50

60

4

10

40

50

60

4

10

40

50

60

60

songs
PG/MUSRS/204C

Bengali songs ; Pre &
contemporary of Rabindranath

4

10

40

50

PG/MUSRS/205I.A

Internal AssignmentAssignment/Seminar/Stage
Performance

4

50

-

50

PG/MUSRS/206EF

Value education& human rights

No
credit
90

160

250

Total in Semester - II

20

-

-

120

240
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SEMESTER –III
Course
Code

Course Title

PG/MUS
RS/301C
PG/MUS
RS/302C

Theory of Art, General
Aesthetics and Musical
Aesthetics

Credit

Marks

No. of Hours

I.A.

ESE

Total

Lec.

Tu.

Pr.

4

10

40

50

60

Musical Aesthetics of
Rabindranath as reflected in his
writings on Music

4

10

40

50

60

PG/MUS
RS/303C

The original songs from which
Tagore adopted the tune

4

10

40

50

-

PG/MUS
RS/304C

RabindraSangeet
,Dhrupadanga,Kheyalanga,

4

10

40

50

60

4

10

40

50

60

20

50

200

250

60

Tappanga&Thumrianga,Boulang
a,
Kirtananga,Pradeshik and
Paschatto .

PG/MUS
-RS/305
EID

Practical knowledge of
RabindraSangeet
Total in Semester - III

120

180
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SEMESTER –IV
Course
Code

Course Title

Credit

Marks

No. of Hours

I.A.

ESE

Total

Lec.

Tu.

Pr.

PG/MUS
-RS401C

Tagores Musical Philosophy as
expressed in essays,Poems and
Songs

4

10

40

50

60

-

-

PG/MUS
-RS402C

Theoretical aspects of Natyagiti
and Kavyagiti

4

10

40

50

60

-

-

PG/MUS
-RS /403

Selected songs from three
gitinatyas and three Nrityanatys

4

10

40

50

-

-

60

PG/MUS
-RS /404

Thematic variation in
RabindraSangeet

4

10

40

50

-

-

60

4

50

-

50

-

-

120

20

90

160

250

120

PG/MUS
-RS/405
I.A

A short dissertation
Total in Semester - IV

240

SC = Subject Code, C= Core Course, AECC= Ability Enhancement Compulsory Course,
SEC= Skill Enhancement Course, GE= Generic Elective, DSE= Discipline Specific Elective
IA= Internal Assessment, ESE= End-Semester Examination, Lec.=Lecture, Tu.= Tutorial,
and Prc.=Practical

Department of Music
Bankura Zilla Saradamani Mahila
Mahavidyapith Bankura University
Syllabus for M.Mus
course Subject: Rabindra
Sangeet

Code: PG/Mus-RS/101C

Theoretical (Marks: 40+10)
(Credit-4)

Course Title: Biographical Knowledge of Rabindranath in brief part-I
১) ঠাকুর পররবার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান।
২) করবর বাল্য-ককর্িার পটঃ গৃহরিক্ষা, সঙ্গীতরিক্ষা ও সাঙ্গীরতক পররর্বি, রবদ্যাল্র্ের
রিক্ষা, রবর্ল্তযাত্রা ও প্রতযাবতে ন।
৩) যযৌবন পটঃ গীরতনাটয রচনা ও অরিনে, জরম্দ্ারী পররদ্িেন, সারহতযজীবর্ন নব
নব সৃরি, িারিরনর্কতর্ন ব্রহ্মরবদ্যাল্ে স্থাপন ও আশ্ররম্ক জীবন, বঙ্গিঙ্গ ঘটনার
পররর্প্ররক্ষর্ত রচনা।
৪) উত্তর যযৌবন ও যপ্রৌঢ়পবেঃ গীতাঞ্জরল্, যনার্বল্ পুরস্কার, করবর রবশ্বভ্রম্ণ, রবশ্বিারতী
স্থাপন, যিষজীবর্নর রচনা।
Code: PG/Mus-RS/102C

Theoretical (Marks: 40+10)
(Credit-4)

Course Title: Knowledge of Acoustics
Acoustics:
i)
Harmony and melody
ii) Three characteristics of musical sound
iii) Vibrations- detailed study of musical instruments :
Tanpura, Sitar, Sarode, Esraj, Tabla, Mridanga
iv)
Production and propagation of sound
v)
Ratio between the number of vibrations of any two notes
vi)
Science of vibration- Forced vibration and resonance

vii)
viii)

Principles of fixing note on the Vina by Sriniwas in the medieval
period.
Cent as a unit of measuring the intervals musical scales.

Code: PG/Mus-RS/103C

Practical (Marks: 40+10)
(Credit-4)

Course Title: Knowledge of Raga with basic knowledge of notation
১) রনম্নরল্রিত রাগগুরল্র রিক্ষাঃ
ইম্ন,ভিরব,ভিরবী,িূ পাল্ী,র্বহাগ,
যদ্ি, িাম্বাজ।
২) স্বরস্থান ও স্বররল্রপ সম্পর্কে
সাধারণ জ্ঞান।
Code: PG/Mus-RS/104C

Practical (Marks: 40+10)
(Credit-4)

Course Title: Thematic variation of Rabindrasangeet in Gitabitan (14 songs)
১)কান্নাহারসর যদ্াল্র্দ্াল্ান (গীতরবতার্নর রবরিন্ন পযোে যের্ক ১৪ টি গান)
২)অিরম্ম্ রবকরিত কর
৩)বর্ন যরদ্ ফু টল্ কুসুম্
৪)জারন তু রম্ রফর্র আরসর্ব আবার
৫)র্য যতাম্াে ছার়্ে ছা়েুক
৬)রনরিরদ্ন িরসা রারিস
৭)প্রির তপন তার্প
৮)কদ্র্ম্বরই কানন যঘরর
৯)ওর্ল্া যিফারল্ ওর্ল্া যিফারল্
১০)র্হম্র্ি যকান বসর্িরই বাণী
১১)িীর্তর বর্ন যকান যস কঠিন

১২)আকাি আম্াে িরল্ আর্ল্াে
১৩)র্য তরনী িারন িাসার্ল্ দ্ুজর্ন
১৪)অরিরিিা এস এস
১৫)না যগা এই যয ধূল্া আম্ার না এ
১৬)এম্রন কর্রই যাে যরদ্ রদ্ন যাকনা

Code: PG/Mus-RS/105IA
(Credit-4)

Practical(Marks:50)

Course Title: Internal Assignment-Assignment/Seminar/ Stage
Performance
Demonstration of 3 songs from Puja Paryay of Rabindrasangeet preferably not
from the syllabus of Semester-I

Code: PG/Mus-RS/201C

Theoretical(Marks: 40+10)
(Credit-4)

Course Title: Biographical Knowledge of Rabindranath in brief part-II
১)করব, সংগীতকার, নাটযকার, প্রবন্ধকার, যছার্টাগল্পকার, ঔপনযারসক, রিক্ষারবদ্, রচত্রকর,
নৃতযনাটয রচনাকার রবীন্দ্রনাে সম্পর্কে রবর্িষ জ্ঞান।
২)করবর রবর্িষ কর্েকটি রচনা সম্পরকেত জ্ঞানঃ প্রিাত সংগীত, সন্ধযাসংগীত, ররবছাো,
গীরতম্াল্য, গীতরবতান
৩)স্বররবতান সম্পর্কে জ্ঞান

Code: PG/Mus-RS/202C

Theoretical(Marks: 40+10)
(Credit-4)

Course Title: Detailed knowledge of Gitinatya, Nrityanatya and Ritunatya of
Rabindranath
১)রবীন্দ্রনার্ের গীরতনাটযগুরল্র রবিদ্ পররচেঃ
বারিকী প্ররতিা, কাল্ম্ৃগো, ম্াোর যিল্া।
২)নৃতযনাটয রচনার পূবে ইরতহাস, রিশুতীেে, িাপর্ম্াচন
৩)রবীন্দ্রনার্ের নৃতযনাটয গুরল্র রবিদ্ আর্ল্াচনাঃ
রচত্রাঙ্গদ্া, চন্ডারল্কা, িযাম্া

৪)রবীন্দ্রনার্ের রনম্নরল্রিত ঋতু নাটযগুরল্র পররচেঃ
ফাল্গুনী, বসি, যিষবষেণ, নটরাজ ঋতু রঙ্গিাল্া, নবীন ও শ্রাবনগাো.

Code: PG/Mus-RS/203C

Practical (Marks: 40+10)

(Credit-4)
Course Title: Selected Rabindrasangeet from 6 decades of Rabindranath’s life-12 songs
২১-৩০ বছরঃ
১)তু রম্ যকান কানর্নর ফু ল্-আ়ের্িম্টা
২)অর্নক রদ্র্েছ নাে-রত্রতাল্
৩১-৪০ বছর
৩)রনিীে নের্ন যির্ব রারি ম্র্ন-যতও়ো
৪)প্ররতরদ্ন আরম্ যহ জীবনস্বাম্ী-ঝাাঁপতাল্
৪১-৫০ বছর
৫)আরম্ বহুবাসনাে প্রাণপর্ণ চাই-একতাল্
৬)আরজ যত তারা তব আকার্ি-রত্রতাল্
৫১-৬০ বছর
৭)র্ক যগা অিরতর যস-একতাল্
৮)পূণেচাাঁর্দ্র ম্াোে-দ্াদ্রা
৬১-৭০ বছর
১)রনদ্রাহারা রার্তর এ গান-ষষ্ঠী
২)গানগুরল্ যম্ার কিবার্ল্রই দ্ল্-কাহারবা
৭১-৮০ বছর
১)আম্ার যয রদ্ন যির্স যগর্ছ-কাহারবা
২)ওই ম্হাম্ানব আর্স-কাহারবা

Code: PG/Mus-RS/204C

Practical (Marks: 40+10)
(Credit-4)

Course Title: Bengali songs ; Pre & contemporary of Rabindranath
১)নানান যদ্র্ি নানান িাষা-রাম্রনরধ গুপ্ত
২)িাব যসই এর্ক-রাম্র্ম্াহন রাে
৩)র্দ্হজ্ঞান রদ্বযজ্ঞান-যদ্র্বন্দ্রনাে ঠাকুর
৪)জার্গা সকল্ অম্ৃর্তর অরধকারী-রির্জন্দ্রনাে ঠাকুর

৫)রম্র্ল্ সব িারতসিান-সর্তযন্দ্রনাে ঠাকুর
৬)অিরতর অিরতম্ রতরন যয-যজযারতররন্দ্রনাে ঠাকুর
৭)ওই ম্হারসন্ধু র ওপার হর্ত-রির্জন্দ্রল্াল্ রাে
৮)ডার্ক যকার্েল্া বার্র বার্র-অতু ল্প্রসাদ্ যসন
৯)র্কন বরিত হব চরর্ণ-রজনীকাি যসন
১০)সৃজন ছর্ে আনর্ে-নজরুল্ ইসল্াম্

Code: PG/Mus-RS/205IA

Practical (Marks: 50)
(Credit-4)

Course Title : Internal Assignment-Assignment/Seminar/Stage Performance
Stage performance of 3 songs of Bichitra Paryay and Anusthanik Paryay,
preferably not from the syllabus.

COURSE CODE: 206EF
COURSE TITLE: VALUE EDUCATION AND HUMAN RIGHTS
MARKS : 50 (ESE-50)
CREDIT: 1
( Credit earned for these courses, shall not be considered while preparing
the final result. However, the candidates are required to obtain Satisfactory or Not Satisfactory to
become eligible for the final semester examination / award of the P.G. Degree. )
UNIT I: Concept and nature of Value Education. Need and importance of Value
Education in contemporary social context. Concept of human value with special reference to
Indian tradition and culture. Different types and components of value education.
UNIT II: Moral education vis-à-vis religious education.Moral judgment and moral action.
Concept of moral development of child. Approaches of moral development: Social theory
approach and cognitive development approach.
UNIT III: Human Rights – Universal Declaration of Human Rights Human Rights
violations – National Integration – Peace and non-violence Dr. A P J Kalam’s ten points for
enlightened citizenship Social Values and Welfare of the citizen The role of media in value
building.
UNIT IV: Environment and Ecological balance, Constitutional or national values Democracy, socialism, secularism, equality, justice, liberty,freedom and fraternity and different
social values
Suggested Readings
1. Allport, G.W., Vermon, P.E., and Lindzey, G. (1970) study of values, Buston:
Houghton Mifflin.
2. Centaral Board of Secondary Education (1997), Value Education: A Handbook for

Teachers, Delhi: Central Board of Secondary Education.
3. Delors, J. (1996), Learning: The Treasure within- Report of the International
Commission on Education for the Twenty-First Century, Paris: UNESCO.
4. Karan Singh (1996) Education for global society, in Delors, J., Learning: The Treasure
Within, Paris: UNESCO.
5. Kollberg, L. (1964), Development of moral character and ideology, in M.K. Hoffman
and L.W. Hoffman (eds) Review of Child Development Research, Vol.1, New York: Russell
Sage.
6. Kohlberg, L. (1969), Stage and sequence, in D.A. Goslin (ed) Handbook of
Socialization Theory and Research, Chicago: Rand McNally.
7. Morris, Charles W. (1956). Varieties of Human Values. Chikago: University of
Chicago Press.
8. Piaget, J. (1960). The Moral Judgment of the Child. New York: Free Press
9. Shukla, R.P.(2005). Value Education and Human Rights. Sarup& Sons, New Delhi
10. Value Education. Manish Prakashan , Plat No. 26, Rohit Nagar Colony, Baranasi
Hindu University , Varanasi.
11. M.G.Chitakra: Education and Human Values, A.P.H.Publishing Corporation, New
Delhi- 12, 2003
12. Bandiste, D.D.: Humanist Values: A Source Book, B.R.Publishing Corporation, Delhi,
1999
13. Ruhela, S.P. : Human Values and education, Sterling Publications, New Delhi, 1986
14. Kaul, G.N.: Values and Education in Independent Indian, Associated Publishers,
Mumbai, 1975
15. NCERT, Education in Values, New Delhi, 1992
16. Swami Budhananda (1983) How to Build Character A Primer : Ramakrishna Mission,
Belur Math,
17. A Cultural Heritage of India (4 Vols.), BharatiyaVidyaBhavan, Bombay. (Selected
Chapters only)
18. For Life, For the future : Reserves and Remains – UNESCO Publication
19. Values, A Vedanta Kesari Presentation, Sri Ramakrishna Math, Chennai, 1996
20. Swami Vivekananda, Youth and Modern India, Ramakrishna Mission, Chennai
21. Swami Vivekananda, Call to the Youth for Nation Building, AdvaitaAshrama, Calcutta
22. Awakening Indians to India, Chinmayananda Mission, 2003

Code: PG/MUS-RS/301C

Theoretical (Marks: 40+10)
(Credit – 4)

Course Title: Theory of Art, General Aesthetics and Musical Aesthetics
1. Aesthetics: Its definition (সংজ্ঞা: যসৌেযে দ্িেন).
2. Definition of Art.(রির্ল্পর সংজ্ঞা)
3. Relation between Theory of Art and Aesthetics.(রিল্পিাস্ত্র ও নেনতর্ের পারস্পররক সম্পকে )
4. Theory of Imitation.(অনুকরণবাদ্)
5. Croce’s Theory of Intuition.(যরার্চর কল্পনা বা প্ররতিানবাদ্)
6. Concept of Art.(রিল্পধারণা)
7. Various Schools of Musical Aesthetics.(সঙ্গীর্তর রিল্পপ্রতযে সম্পর্কে রবরিন্ন িাবধারা)
8. Art for art Sake and Art with a purpose.(রির্ল্পর জনয রিল্প অেবা উর্েিযম্ূল্ক রিল্প)
9. Aesthetic Attitude.(নােরনক দ্ৃরিিরঙ্গ)
10. The beautiful as related to Music or What is Musical Aesthetics.(সঙ্গীর্তর সর্ঙ্গ সুের্রর
সম্পকে )
11. Aesthetic ideas of Abanindranath Tagore.(অবনীন্দ্রনার্ের রিল্প রচিা)
12. Rabindranath’s Concept of the Beautiful.(রবীন্দ্রনার্ের যসৌেযে দ্িেন)

Code: PG/MUS-RS/302C

Theoretical (Marks:40+10)
(Credit – 4)

Course Title: Musical Aesthetics of Rabindranath as reflected in his writings on Music
Study of the following from Sangit Chinta:
1. Sangeet O Bhab.
2. Sangeet O Kobita.
3. Gaan Samandhe Prabandho.
4. Antar Bahir.
5. Sangeet.
6. Sangeeter Mukti.
7. Amader Sangeet.
8. Conversation and Discussion between Rabindranath and Dilip Kumar Roy about Music.
9. Discussion between Rabindranath and Dhurjati Prasad Mukhopadhyay about Music
10. Chinnapatrabali

Code: PG/MUS-RS/303C

Practical(Marks:40+10)
(Credit – 4)

Course Title: The original songs from which Tagore adopted the tune
1. তনুরম্ল্ন যদ্ পররবর (রাগ-শ্রী, যতও়ো)/ আজু বহত সুগন্ধ(বাহার, যতও়ো)
2. প্রেম্ আদ্ রিব িরি (রাগ-যসারহনী, সুরফাাঁকতাল্)/ রুম্ঝু ম্ বরর্ি(কারফ)

3. যকৌন রুর্প বর্ন যহা রাজারধরাজ(রাগ-রতর্ল্াকার্ম্াদ্, ঝাাঁপতাল্)/ ম্ুররল্ ধ্বরন শুরন
4. সপ্ত সুর রতন গ্রাম্ (রাগ-ইম্ন, যচৌতাল্)/ যবণী রনরিত িু জঙ্গ(আরানা)
5. আজুরঙ্গ যিল্ত যহারী (রাগ-যবহাগ, ধাম্ার)/ সরতন ম্দ্ম্ার্তা যে্র্ল্ যহারী(নাচারীর্তা়েী)
6. িযাম্র্কা দ্রিন নরহ(রাগ-ইম্নকল্যাণ, আ়ো যচৌতাল্)/ রুদ্রর্দ্ব রত্রণেন(কিরব)
7. আজ িযাম্ যম্াহ ল্রে বাাঁসরর বজাে যক(রাগ-িাম্াজ, একতাল্)/ সুের ল্াগ কহ রপেরবা(আ়োনা)
8. ল্ারগ যম্ার্র ঠু ম্ক পল্ঙ্গন(রাগ-ম্াল্র্কাষ, রত্রতাল্)/ এরর ম্াই সব বন অম্ুো যম্ার্ল্(পরজবাহার)
9. Go where glory waits thee/ Auld lang syne/ Drink to me only
10. আরম্ যকাোে পাব তার্র/ হররনাম্ রদ্র্ে জগত ম্াতার্ল্(বাউল্)
11. ম্নম্ারঝ সাম্াল্ সাম্াল্ ডু বল্ তরী(সাররগান)
12. ম্ার্ের এম্রন রবচার বর্ট(রাম্প্রসাদ্ী)

Code: PG/MUS-RS/304C

Practical(Marks:40+10)
(Credit – 4)

Course Title: RabindraSangeet , Dhrupadanga, Kheyalanga, Tappanga & Thumrianga, Boulanga,
Kirtananga,Pradeshik and Paschatto .

রবীন্দ্রসঙ্গীত: 12টি গান
ধ্রুপদ্াঙ্গ-যয যকার্না 4টি
1. কার রম্ল্ন চাও রবরহী-যতও়ো
2. আরজ বরহর্ছ বসি পবন-যতও়ো
3. ম্ধুর রুর্প রবরাজ-ঝাাঁপতাল্
4. চরণধ্বরন শুরন তব নাে-ঝাাঁপতাল্
5. প্রেম্ আরদ্ তব িরি-সুরফাাঁকতাল্
6. িূনয হার্ত রফরর যহ নাে-সুরফাাঁকতাল্
7. িি হৃরদ্ রবকাি-সুরফাাঁকতাল্
8. িরিরুর্প যহর্রা তাাঁর-যচৌতাল্
9. বাণী তব ধাে-যচৌতাল্
10. ডু রব অম্ৃত পাোর্র-যচৌতাল্
11. সংসার্র যকার্না িে নারহ-আ়োর্চৌতাল্
12. শুভ্র আসর্ন রবরাজ-আ়োর্চৌতাল্

ধাম্ারঅঙ্গ-যয যকার্না 2টি
1. নূতন প্রাণ দ্াও
2. অম্ৃর্তর সাগর্র
3. জার্গ নাে যজাছনা রার্ত
4. হরর্ষ জাগ আরজ
5. সুধাসাগর তীর্র যহ
6. বীণা বাজাও যহ
যিোল্াঙ্গ-যয যকার্না 2টি
1. আনেধারা বরহর্ছ িু বর্ন- রত্রতাল্
2. আরজ কম্ল্ ম্ুকুল্ দ্ল্-রত্রতাল্
3. তু রম্ নব নব রুর্প এস প্রার্ণ-রত্রতাল্
4. যম্ার্র বার্র বার্র রফরার্ল্-একতাল্
5. ম্রের্র ম্ম্ যক-একতাল্
6. নোন িারসল্ জর্ল্-চতু ম্োরত্রক একতাল্
টপ্পাঙ্গ-যয যকার্না 2টি
1. হৃদ্ে বাসনা পূণে হল্
2. এ পরবার্স রর্ব যক
3. স্বপন যরদ্ িারির্ল্
4. যতাম্াে নতু ন কর্র পাব বর্ল্
5. আরম্ রুর্প যতাম্াে যিাল্াব না
ঠু ংরী অঙ্গ-যয যকার্না 2টি
1. কিন রদ্র্ল্ পরার্ে
2. তু রম্ রকছু রদ্র্ে যাও
3. বন্ধু রর্হা রর্হা সার্ে
4. রপপাসা হাে নারহ রম্টিল্
5. ও যকন িার্ল্াবাসা
বাউল্াঙ্গ-যয যকার্না 2টি
1. আম্ার যসানার বাংল্া
2. তু রম্ এবার আম্াে ল্র্হা যহ নাে
3. আরম্ কান যপর্ত রই
4. রছ রছ যচার্ির জর্ল্ যিজাস যন আর ম্াটি
5. যা রছল্ কার্ল্া ধর্ল্া
6. যম্র্ঘর যকার্ল্ যকার্ল্ যাে যর চর্ল্
7. এই যতা িার্ল্া যল্র্গরছল্

8. যিন প়ের্ব না যম্ার পার্ের রচহ্ন
কীতে নাঙ্গ আিরযুি যয যকার্না একটি এবং আিরহীন যয যকার্না একটি
1. আরম্ যজর্ন শুর্ন তবু িু র্ল্ আরছ
2. আরম্ সংসার্র ম্ন রদ্র্েরছনু
3. ওর্হ জীবনবল্লি
4. আরজ প্রণম্ী যতাম্ার্র চরল্ব না
5. নেন যতাম্ার্র পাে না যদ্রির্ত
6. আম্ার ম্ন ম্ার্ন না
7. হৃদ্র্ের এ কূল্ ও কূল্
8. তবু ম্র্ন যরর্িা
9. তু রম্ যকান্ পর্ে যয এর্ল্
10. পাগল্া হাওোর বাদ্ল্ রদ্র্ন
প্রার্দ্রিক সঙ্গীর্তর প্রিাব যুি-যয যকার্না 1টি
1. বার্জ বার্জ রম্যবীণা-রিি িজন
2. নীল্াঞ্জন ছাো-দ্রক্ষণী সুর
3. রবশ্ববীণা রর্ব-ম্ারাঠি সুর
4. রচরবন্ধু রচর রনিে র-ম্রহশুরী সুর
5. নরম্ নরম্ িারতী-গুজরারত সুর
পাশ্চাতয সুর আরশ্রত-যয যকার্না 1টি
1. কতবার যির্বরছনু
2. ওর্হ দ্োম্ে রনরিল্ আশ্রে
3. পুরার্না যসই রদ্র্নর কো
4. কাল্ী কাল্ী বল্ যর আজ
5. সকরল্ ফু রার্ল্া

Code: PG/MUS-RS/305 EID*

Practical (Marks:40+10)
(Credit – 4)

Course Title: Practical knowledge of Rabindra Sangeet
রবীন্দ্রসঙ্গীত
1. পূজা পযোে:

দ্ুটি গান(রনবোরচত)

2. স্বর্দ্ি পযোে:

একটি গান(রনবোরচত)

3. যপ্রম্ পযোে:

দ্ুটি গান(রনবোরচত)

4. প্রকৃ রত পযোে:

রতনটি গান(রনবোরচত)

5. আনুষ্ঠারনক পযোে:

একটি গান(রনবোরচত)

6. রবরচত্র পযোে:

একটি গান(রনবোরচত)

7. ধ্রুপদ্াঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীত:

দ্ুটি(একটি িািা গান, একটি স্বকীে সৃি)

8. ধাম্ার তার্ল্ রবীন্দ্রসঙ্গীত একটি: (একটি িািা গান, একটি স্বকীে সৃি)
9. যিোল্অঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীত দ্ুটি:

(একটি িািা গান, একটি স্বকীে সৃি)

10. একটি কীতে নার্ঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত
11. িানুরসংর্হর পদ্াবরল্র যয যকানও একটি গান
12. একটি বাউল্ার্ঙ্গর রবীন্দ্রসঙ্গীত
*EID- Elective Interdisciplinary

Code: PG/MUS-RS/401C

Theoretical (Marks: 40+10)
(Credit – 4)

Course Title: Tagores Musical Philosophy as expressed in essays,Poems and Songs
ক) রনবোরচত করবতা• বাাঁরি(পুনশ্চ)
•

িীরু(পুনশ্চ)

•

গানিঙ্গ(কারহনী)

•

আরম্(িযাম্ল্ী)

•

সানাই(সানাই)

ি) গদ্য অংি• যসানা, শ্রাবনসন্ধযা(িারিরনর্কতন)
•

রবশ্বরবদ্যাল্র্ে সঙ্গীত রিক্ষা(সঙ্গীত রচিা)

•

রিক্ষা ও সংস্কৃ রতর্ত সঙ্গীর্তর স্থান(সঙ্গীত রচিা)

•

সঙ্গীর্তর উৎপরত্ত ও উপর্যাগীতা (সঙ্গীত রচিা)

গ) গীতরবতার্নর গান রবষেক গান• সুর্রর গুরু দ্াও যগা সুর্রর দ্ীক্ষা

•

তু রম্ যকম্ন কর্র গান কর্রা যহ গুণী

•

তু রম্ যয সুর্রর আগুন ল্ারগর্ে রদ্র্ল্

•

গার্ন গার্ন তব বন্ধন যাক টু র্ট

•

দ্াাঁর়ের্ে আর্ছা তু রম্ আম্ার গার্নর ওপার্র

•

রচত্ত রপপারসত যর গীতসুধার তর্র

•

আম্ার ম্র্নর ম্ার্ঝ যয গান বার্জ

•

গার্নর ডারল্ ি’যর যদ্ যগা

•

কাল্ রার্তর যবল্া গান এর্ল্া যম্ার ম্র্ন

•

আম্ার কণ্ঠ হর্ত গান যক রনল্

Code: PG/MUS-RS/402C

Theoretical (Marks: 40+10)
(Credit – 4)

Course Title: Theoretical aspects of Natyagiti and Kavyagiti
রবিাগ ক- নাটযগীরত
1. রবীন্দ্রনার্ের রবরিন্ন ধরর্ণর নাটর্ক সঙ্গীত বযবহার্রর রববরণ- রবসজে ন, িারর্দ্াৎসব-ঋণর্িাধ,
প্রােরশ্চত্ত, রাজা-অরুপরতন, রিকরবী, তার্সর যদ্ি
2. গীরতনার্টযর সুর্র যল্াকসঙ্গীত ও িাস্ত্রীে সঙ্গীর্তর প্রিাব
3. নৃতযনার্টযর পররর্বিনগত কবরিষ্ঠয
4. গীরতনাটয ও নৃতযনার্টযর ম্িকল্া ও রুপসজ্জা
রবিাগ- ি- কাবযগীরত
1. কাবযসঙ্গীর্তর সংজ্ঞা
2. কো ও সুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনার্ের অরিম্ত
3. গদ্যছর্ে সুরার্রাপ
4. কাবযগ্রন্থ ও গান-রচত্রা, কচতাল্ী, কল্পনা, ক্ষরণকা, কনর্বদ্য, গীতাঞ্জরল্
Code: PG/MUS-RS/403C

Practical (Marks: 40+10)
(Credit – 4)

Course Title: Selected songs from three gitinatyas and three Nrityanatys

গীরতনাটয:
• কাল্ম্ৃগো- তৃ তীে ও চতু েে দ্ৃিয
•

বািীরক প্ররতিা- যয যকার্না দ্ৃিয

•

ম্াোর যিল্া- রিতীে ও তৃ তীে দ্ৃিয

নৃতযনাটয:
• রচত্রাঙ্গদ্া- রিতীে/ তৃ তীে / চতু েে দ্ৃিয
•

চণ্ডারল্কা- প্রেম্/ রিতীে দ্ৃিয

•

িযাম্া- রিতীে/ চতু েে দ্ৃিয

Code: PG/MUS-RS/404C

Practical (Marks: 40+10)
(Credit – 4)

Course Title: Thematic variation in Rabindra Sangeet
ক) রবীন্দ্রসঙ্গীত: রাগারশ্রত, কাবযপ্রধান- যয যকার্না দ্ুটি
1. ম্ধুর যতাম্ার যিষ যয না পাই- যবহাগ/ দ্াদ্রা
2. রতরম্রম্ে রনরব়ে রনিা- যম্ঘ/ যতও়ো
3. রদ্নাি যবল্াে যির্ষর ফসল্- কিরবী/ কাহারবা
4. ম্র্নার্ম্াহন গহন যারম্নী যির্ষ- আিাবরী/ ঝাাঁপতাল্
5. অশ্রুনদ্ীর সুদ্র
ূ পার্র- পূরবী/ একতাল্
ি) ছর্ের পরীক্ষাম্ূল্ক রবীন্দ্রসঙ্গীত- যয যকার্না চারটি
1. নীল্নবঘর্ন আষাঢ় গগর্ন- ২/২ ছে
2. রনজে ন রার্ত রনঃিব্দ চরম্পার্ত- অিণ্ড ৪ ম্াত্রা
3. একদ্া তু রম্ রপ্রর্ে- ২/৩ ছে
4. হৃদ্ে আম্ার প্রকাি হল্- ৪/২ ছে
5. একটু কু যছাাঁওো ল্ার্গ- একটানা ৬ ম্াত্রা
6. যতাম্ার গীরত জাগাল্ স্মৃরত- ৩/৪ ছে
7. বযাকুল্ বকুর্ল্র ফু র্ল্- ৩/৬ বা ৫/৪ ছে
8. যয কাাঁদ্র্ন রহো- ৬/৩ ছে
9. দ্ুোর যম্ার পেপার্ি- একটানা ৯ ম্াত্রা
10. ও যদ্িা রদ্র্ে যয চর্ল্ যগল্- ৫/৫ ছে
11. পারি বর্ল্ চাাঁপা আম্ার্র কও- ৩/২/৩/২ ছে
12. কাাঁরপর্ছ যদ্হল্তা েরের- ৩/৪/৪ ছে
গ) নাটযগীরত- যয যকার্না ২টি
1. আরম্ রনরিরদ্ন যতাম্াে িার্ল্াবারস

রাজা ও রাণী

2. আর্রা আর্রা প্রিু

প্রােরশ্চত্ত

3. আম্ার্র যক রনরব িাই

রবসজে ন

4. নবকুে ধবল্ দ্ল্

িারর্দ্াৎসব

5. হৃদ্র্ে রছর্ল্ যজর্গ

ঋণর্িাধ

6. ও আম্ার চাাঁর্দ্র আর্ল্া

বসি

7. যিল্াঘর বাাঁধর্ত যল্র্গর্ছ

গৃহপ্রর্বি

8. আরম্ ফু ল্ তু রল্র্ত এর্ল্ম্ বর্ন

তার্সর যদ্ি

ঘ) কাবযগীরত- যয যকার্না ২টি
1. ধরা রদ্র্েরছ যগা

কর়ে ও যকাম্ল্

2. িাাঁচার পারি রছল্

যসানার তরী

3. নহ ম্াতা নহ কনযা

রচত্রা

4. যহ রনরুপম্া

ক্ষরণকা

5. রবরস রদ্ন রবরল্ কাজ

ম্হুো

6. যপ্রম্ এর্সরছল্ রনঃিব্দ চরর্ণ

সানাই

ি) রুপ যের্ক রুপাির- যয যকার্না ২টি
1. আরম্ ঝর ঝর ম্ুির

(সুরাির/ছোির, ২/২, ২/৪)

2. ম্হারবর্শ্ব ম্হাকার্ি

(সুরাির/ছোির-যতও়ো,.........

3. আম্ার রনরিে রার্তর বাদ্ল্ধারা

(ছোির)

4. ম্ার্ঝ ম্ার্ঝ তব যদ্িা পাই

(সুরাির/ কীতে ন)

5. আরম্ ম্ার্রর সাগর

(ছোির)

6. কী জারন যকাো যয

(কাল্ম্ৃগো

সর্হনা যাতনা
Code: PG/MUS-RS/405IA

যপ্রম্ পযোে } পাঠাির
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