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The questions are of equal value/ The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words  

As far as practicable.  

 

1. Emakan kukli ko kHon Turuy gotaf(6) kukli reyag Tela ol me| 6×5=30                                    

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me তুরুয়  NV¡w (৬) L¥L¢m রেয়াক্ রতলা অলমে | 
o. sanTazi savheD carcaw re P.O. Bodding sahebag enem ol me|   

ক। সানতাড়ি সাাঁওহেদ চারচাও রর P.O. Bodding সাহেবাক্ এহনম অল রম । 

T. “hazkoren mare hapazam koreyayg katHa” puthi iDikate kHapote 
ol me  |  

খ। ‘েিকহরন মাহর োপািাম ক ররয়াক্ কাথা’ পুড়থ ইড়দকাহত খাটরত অল রম । 

g. “hoz hopon ren peza” patHam talate santazi savheD okaleka 
carcaw eTohob lena il me|  

গ। ‘েি েপন ররন রপিা’ পাথাম তালাহত সানতাড়ি সাাঁওহেদ অকাহলকা চারচাও এতেবরলনা অল রম ।  

f. hoz savheD menTe ceD em bujHawa? ona reyag ha.Tiq ko ol soDor 
me|  

ঘ। েি সাাঁওহেদ রমনহত রচদ্ এম বুঝুুৗও-আ ? অনা ররয়াক্ োড়টঞ ক অল সদর রম ।  

l. sanTazi savheD carcaw re saroDaprosaDx kisku ag enem ol me ?   

ঙ। সানতাড়ি সাাঁওহেদ চারচাওরর সারদাপ্রসাদ ড়কসু্ক-আক্ এহনম অল রম  ।  

a. misonari ko hoTeTe  sanTazi ronoz carcaw reyag biboron em me | 

চ। ড়মশনাড়র ক েহতহত সানতাড়ি রনি চারচাও ররয়াক্ ড়ববরন এম রম ।  

k. sanTazi savheD  lahanTi re pocHim bafla paTHam reyag enem ol 
me |   

ছ। সানতাড়ি সাাঁওহেদ লাোড়ি রর পড়ছম বাাংলা পাথাম ররয়াগ এহনম অল রম । 

j.  sanTazi gamam savheD okaleka  lahanTi akana ol me |  

জ। সানতাড়ি গামাম সাাঁওহেদ অকারলকা  লাোড়ি আকানা অল রম ।  

 



 

2. Emakan kukli ko kHon pe gotaf(3) kukli reyag Tela ol me| 3×10=30                                    

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me রে গটাাং  (3) L¥L¢m রেয়াক্ রতলা অলমে | 
o.  seDay jugx (a.Dx naf) re okaleka savheD carcaw huy okana ol me |  

    ক। রসদায় জুগ (অুৗদনাাং)রর অকাহলকা সাাঁওহেদ চারচাও হুয় আকানা অল রম।  

T. „Jomsim binTi‟ ka.hXni re savheD gonof bica.r me   |    

খ। ‘জমড়সম ড়বড়ি’ কাোড়নহর সাাঁওহেদ গনাং ড়বচুৗরহম ।   
 

f. pondiT roghunaTH murmur ol-ciki sirjon ar pasnaw iDi kaTe 
jaham badaya ol me  |  

গ। পড়িত রঘুনাথ মুরমু অল-ড়চড়ক ড়সরজন আর পাশনাও ইড়দকাহত জাাঁোম বাডায়া অল রম ।   

f. nahag okTre sanTazi onol savheD okaleka carcawog kana ol me  | 

ঘ। নাোক অক্তরর সানতাড়ি অনল সাাঁওহেদ অকারলকা চারচাও আকানা অল রম। 
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