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The figures in the margin indicate full marks 

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

 

1. Answer any three questions.                                                                       (10 × 3 = 30) 

 যে য োন ো  তি টি প্রনের উত্তর তি । 
(a) Write down the influence of Dhrupad on Rabindra Sangeet. 

             রবীন্দ্রসঙ্গীনি ধ্রুপি গোন র প্রভোব সম্পন ে  তিখু ।    

(b) Write down the description of any two of the following talas with an example of a 

Rabindra Sangeet. Talas: Nabatal, Jhamptal, Choutal, Ektal, Teora Tal.                             

এ টি  নর রবীন্দ্রসঙ্গীনির উিোহরণসহ ত ম্নতিতখিগুতির মনযে যেন োন ো িটুি      

িোনির পণূে পতরচয় তি । িোি:  বিোি, ঝোাঁপিোি, যচৌিোি,  এ িোি, যিওরোিোি।                                                                                                   

(c) Write down the Musical contribution of Nazrul Islam.                                      

  জরুি ইসিোনমর সোঙ্গীতি  অবিো  সম্পন ে  তিখু ।                                                      

(d) Make a pedagogical Analysis on the topic ‘Raga Yemon and Raga Behag’ on 

the basis of the following points:  

ত ম্নতিতখি ত নিেশ অ েুোয়ী ‘রোগ ইম ’ এবং ‘রোগ যবহোগ’ এর তশক্ষোতবজ্ঞো সম্মি    তবনেষণ 
 রু ।  

(i) Writer briefly the essence of the content for that sub unit. 

        ওই উপএ   এর তবষয়বস্তু সংনক্ষনপ তিখু ।        

(ii) Prepare a criterion reference test of four questions with proper mentioning of 

the criterions.      

চোরটি প্রনের উনেশেতভতত্ত  অভীক্ষোপত্র প্রস্তুি  রু  এবং উনেশেগুতি উনেখ  রু ।                                                               

(d) Make a pedagogical Analysis on the topic ‘Vadi, Samavadi, Vivadi,’ on the basis 

of the following points. 

ত ম্নতিতখি ত নিেশ অ েুোয়ী বোিী, সমবোিী, তববোিী তবষনয়র তশক্ষোতবজ্ঞো সম্মি তবনেষণ 
 রু ।  

(i) Write appropriate instructional objectives. 

        উপএ   এর েন োতচি  োমে আচরণগি উনেশেগুতি তিখু ।  

(ii) Select appropriate teaching aids and teaching strategies. 

       েন োতচি তশক্ষণ প্রিীপ  ও তশক্ষোিোন র য ৌশি ত বেোচ   রু ।  

 

 

2. Answer any four questions.                                                                       (5 × 4 = 20) 

যেন োন ো চোরটি  প্রনের উত্তর তি । 
(a) What is lesson plan? Do you think a lesson plan is important for teaching music?   



পোঠ পতর ল্প ো ত ? আপত  ত  মন   নর  সংগীি পোঠিোন র জ ে পোঠ পতর ল্প ো  

গুরুত্বপূণে?                                                                                                   (2 + 3)                                                                                  

(b) Discuss about the evaluation system in music education.   

        সঙ্গীি তশক্ষোয় মিূেোয়  পদ্ধতি আনিোচ ো  রু ।                                                                

(c) What are the aims and objectives of teaching music at the secondary level?   

মোযেতম  স্তনর সংগীি তশক্ষোিোন র িক্ষে ও উনেশে গুতি ত  ত ?  

(d) What is notation system? Write in detail about ‘Akarmatrik Notation System’. 

       স্বরতিতপ পদ্ধতি ত ? আ োরমোতত্র  স্বরতিতপ পদ্ধতি সম্পন ে  বণে ো  রু ।         (1 +4) 

(e) Write five characteristics of Folk Song. 

যিো গোন র পোাঁচটি ববতশষ্ট্েতিখু ।    

(f) Prepare a lesson plan on any Rabindra Sangeet (Only Sthayee and Antara) 

mentioning the class for which it is intended  (Only preparation, presentation and 

evaluation stages).                       

য ো  যেণীর জ ে রতচি িো উনেখ  নর এ টি রবীন্দ্র সংগীনির স্থোয়ী ও অন্তরো 
অংনশর উপর এ টি পোঠটি ো প্রস্তুি  রু ।  (শুযুমোত্র আনয়োজ  উপস্থোপ  ও 
অতভনেোজ  স্তর)।  

 

 


