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১। �যেকােনা দ�ু �ে�র উ�র দাও :          ১০×২=২০ 
 

(ক) ‘ সুর ও সংগিত ‘ ��� কতসােল �কািশত হয় ? সংগীত িবষেয় রবী�নােথর সে� কার এই প�ালাপ হেয়িছল 

এবং এই প�িবিনমেয়র �ারা স�ীেতর �য সম� িবষয় আেলািচত হেয়িছল তার বণ�না দাও।  
 

(খ) ‘ ইহােত শি� আেছ , িক� লীলা নাই ‘- উধৃতাংশ� �কান �বে�র অ�গ�ত ? �ব� অবল�েন উি��র 

তাৎপয� ব�াখ�া কর। 
 

(গ) ‘ গান স�ে� �ব� ‘ – কিবর কত বয়েসর রচনা ? এই �বে� �য �ব� পােঠর কথা বলা হেয়েছ তা কত 

সােল , �কাথায় , কার সভাপিতে� পাঠ কেরিছেলন রবী�নাথ ? গােনর উে�খসহ �ব��র ব�ব� িবষয় আেলাচনা 

কর। 
 

(ঘ) ‘ আমােদর সংগীত ‘ �বে� সংগীেতর �যসব িবষেয় রবী�নাথ আেলাচনা কেরেছন তার বণ�না দাও। 

 

                                                         

২। �যেকােনা চার� �ে�র উ�র দাও         ৫×৪=২০ 

 

(ক) ‘ সংগীেতর মুি� ‘ �বে� রবী�নাথ �ভরব ,পরজ ,কানাড়া ,�ভরবী ,মুলতান , ও পুরবীর িক ব�াখ�া 

িদেয়েছন ? 
 

(খ) ‘ িছ�প�াবলী ‘ র �মাট প� সংখ�া কত ? এ�িল রবী�নাথ কার উে�েশ� িলেখিছেলন ? ��� কত সােল রিচত 

হেয়িছল ? 
 

(গ)  ‘ যুি�র ভাষা গদ� আমােদর িব�াস করায় , আর কিবতার ভাষা আমেদর উে�ক করায় ‘ – �কান �বে�র 

অংশ ? এখােন কিব এই ‘ িব�াস করােনা ‘ এবং ‘ উে�ক করােনা ‘  বলেত িক �বাঝােত �চেয়েছন ? �ব� 

অবল�েন উি��র তাৎপয� বুিঝেয় �লখ । 
 

(ঘ) সংগীত িবষেয় রবী�নাথ ও িদলীপ রােয়র �য আেলাচনা হেয়িছল , �সখােন ‘ িহ�ু�ানী সংগীত ‘ িবষেয় 

রবী�নােথর মতামত ব�াখ�া কর । 
 

(ঙ) ‘ আট�  িজিনসটােত সংযেমর �েয়াজন সকেলর �চেয় �বিশ ‘ – উধৃতাংশ� �কান �বে�র অ�গ�ত ? �ব��র 

রচনাকাল উে�খ কর। উি��র তাৎপয� ব�াখ�া কর । 
 

(চ) ‘ সংগীত ও ভাব ‘ �ব�� কতসােল �কান পি�কায় �কািশত হেয়িছল ? এই �বে� ভাব ও অনুভাব বলেত 

রবী�নাথ িক �বাঝােত �চেয়েছন ?  

 

 



 


