িৃ ত মহািবদ ালয়

চ েকতুগড় শহীদু াহ

দবালয়, বড়াচাঁপা, উ র ২৪ পরগণা

সংগীেতর পাঠাশালা
এক

ক সংগীত িবষয়ক সা িফেকট কাস

সময় সীমা : ৩রা মাচ ২০২২ থেক ৩০ এি ল ২০২২
( িত বৃহ িত এবং শিনবার সকাল ৯টা থেক ১১ টা)
আেয়াজক : কালচারাল কিম , চ েকতু গড় শহীদু াহ
সহেযািগতায় : আই িকউ এ িস, চ েকতুগড় শহীদু াহ
সৃি র

ার

থেক মানব জীবেন সংগীেতর

অন তম কলা, যা চা কলার অ গত। খাদ
িনবৃ

কের িচ

িসমীত।
চািহদা

ু ধা িনবৃ

ৃিত মহািবদ ালয়

াচীন ভারতীয় িশ শা
কের শরীেরর পুি

মেত সংগীত হেলা ৬৪

ও সমু ত কের তালাই

াভািবক ভােবই সংগীতেক এখন িশ ায়াতেনর পাঠ েম অ ভূ
মটােত সাহায

করেব। আমােদর বাংলার

য ানুসে

এই িবষয় িবন াস সম

কবলমা

আেমাদ

তাহেলও এর ঔপপি ক

সই চািহদা মটােনার উপযু

করা অত

ু ধা

মাধ ম সংখ া

পূণ। আশারািখ আমােদর এই

েচ া এই

গৗরেবা ল সং ৃ িত যা সারা ভারতবষ তথা িবে র দরবাের সমাদৃত, সই

সং ৃ িতর কা ারী আমােদর প কিব। তাঁেদর অবদান স ে
িদেয় িবিভ

ভাব অপিরসীম।

সংগীেতর উে শ । সংগীত যিদও ি য়া ক িশ

কম নয়। আধু িনক যুেগ সংগীেতর অনুসি ৎসা অেনকাংেশ বেড়েছ িক

কার কলার

সাধন কের, সংগীত তমিন আ ার

ক সমু ত কের। মানব জীবেন িবেশষত মানব মেনর উপর সংগীেতর

লােভর জন নয়, জীবনেক সু
িদক র

ভাব পিরলি ত হয়।
যমন দেহর

ৃিত মহািবদ ালয়

িশ াথ েদর অবগত করা এবং সংগীেতর মুখ িবষয়-ম

সংগীত পিরেবশনেকও আমরা আমােদর পাঠ েম অ ভু

উপ াপনােক-

কেরিছ। আশা করিছ যুেগাপেযাগী আমােদর

সংগীত িপপাসু িশ াথ েক অেনকাংেশ সাহায করেব।

কাস িফ : ৭৫ টাকা িত মােস
রিজে শন িফ :
কেলেজর বতমান ছা ছা ীেদর জন
া ন ছা ছা ীেদর জন

: ২৫ টাকা
: ৪০ টাকা

অন ান

: ৫০ টাকা
বয়সসীমা ১৮ বছেরর উে
িশ াগত যাগ তা : নূন তম উ

মাধ িমক পাস

আসন সংখ া : ৫০ (আেগ আেবদেনর িভি েত )
আেবদেনর িলংক : https://forms.gle/2gG7EwWEHePv4dAVA

আেবদন করবার পর অবশ ই ওয়াটস অ াপ

প িলংেক ি ক কের ওয়াটসঅ াপ

প জেয়ন করেত হেব।

রিজে শন িফ ও কাসিফ কেলেজ এেস জমা িদেত হেব।
আেবদেনর শষ তািরখ : ২৮/০২/২০২২

Syllabus
Theory:1z
2z
3z
4z
5z
6z
7z
8z
9z

i¡la£u pwN£al pw¢rç C¢aq¡p-fË¡Q£eL¡m/jdÉL¡m/Bd¤¢eL L¡m
ül¢m¢f fÜ¢a z
nË¥¢a ül ¢hi¡Se pw¢rç f¢lQu J N¡uLl c¡o …ণ
¢q¾c¥ÙÛ¡e£ pwN£al Efl j¤p¢mj pwú«¢al fËi¡h z
S£he pwN£al Bh¢nÉLa¡ z
প¡ÕQ¡aÉ pwN£a J i¡la£u pwN£al ül pçLl HL¢V pw¢rç Bm¡Qe¡ z
eSl¦m Cpm¡j Hl pªø l¡N J a¡m pðå Bm¡Qe¡ z
lh£¾cÊ pwN£al fkÑ¡u J lh£¾cÊ pªø a¡m pðå Bm¡Qe¡ z
¢nre£u N¡e J l¡N Hl pw¢rç f¢lQu z

Practical:1z
2z
3z
4z
5z
6z
7z

lh£¾cÊ pwN£a z
eSl¦mN£¢a z
Aa¥mfËp¡c£ z
lSe£L¡¿¹l N¡e z
¢cS¾cÊN£¢a z
মাইে ােফােনর ব বহার
ম উপ াপনা

কাস শেষ িথওরী ও

াি কাল পরী ার মাধ েম মূল ায়ণ করা হেব এবং শংসাপ

দান করা হেব।

ড:িমিল দ পাল ( মা :৮২৪০০৯৮৮১২)
পৗলমী ভ াচায ( মা :৯৭৩৫৫৫২৮৩৮)
(যু সম য়কারী)

-আেদশানুসাের
ড: সেরাজ মার চে াপাধ ায়
অধ

