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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| jahaNge TuruY(6) gotaf kukli reyag Tela olme|                        6×5=30 

   জাাঁহাগগ তুরুয়(৬)  গটাাং কুকল ররয়াক্ রতা অগম|  
o. kerap sahebx Do okoyoko meTaya? sanTazi savheD corcay re uniyag 

kHatomacHa enem olme | 

ক। রকরা সাগহব দ অকয় ক রমতায়া? সান্তালি সাাঁওগহদ চরচায়গর উলনয়াক্ খাটমাছা এগনম অগম।। 

T. seDay jugx re sanTazi savheD Do okaleka carca hOy akana olme| 

খ। রসদায় যুগগর সান্তালি সাাঁওগহদ দ অকাগকা চারচাগহায় আকানা অগম। 
 

g. sanTazi savheD lahanTi re saDHuram caNDx murmu-ag enem galoc me| 

গ। সান্তালি সাাঁওগহদ াহালন্তগর সাধুরামচাাঁদ মুরমু-আক্ এগনম গাচগম। 
 

f. Tala jugxre paTHam TalaTe savheD okaleka carca akana galoc me| 

ঘ। তাাযুগগর াথাম তাাগত সাাঁওগহদ অকাগকা চারচা আকানা গাচগম। 
 

l. roz savheD menTe Do ceD-em bujHa.w a? nowa reyag ha.tiq ko olme| 

ঙ। রি সাাঁওগহদ রমনগত দ রচদএম বুঝৗওয়া ? নওয়া ররয়াক্ হৗলটঞ ক অগম। 
 

a. miDtaf giDxra. Bawli olkaTe bHabTeD ol pusta.wTe olme| 

চ। লমদটাাং লগদরৗ বৗওল অকাগত ভাবগতদ অ ুস্তৗওগত অগম। 
 

k. sanTazi savheD lahanTi re Rev. P.O.Bodding ag enem olme| 

ছ। সানতালি সাাঁওগহদ াহানলতগর Rev. P.O.Bodding আক এগনম অগম। 
 

j. sanTazi savheD reyag puylu onoMhe (kabbo) puTHi Do oka kana ? savheD 

lahanTi re nowa reyag gonof bica.rme|  

জ। সান্তালি সাাঁওগহদ ররয়াক ুইু অনাঁিগহ(কাবয) ুলথ দ অকাকানা? সাাঁওগহদ াহালন্তগর নওয়া ররয়াক গনাং লবচৗরগম। 



 
 

2| jahaNge pe(3)  gotaf kukli reyag Tela olme|                           3×10=30 

জাাঁহাগগ র(৩) গটাাং কুকল ররয়াক রতা অ রম| 
o. ‘hoz koren mare hapzam ko reyag kaTHa’- Do okoyag ol kana? Nnowa puNTHi 

reyag savheD gonof bica.r me| 

ক। ‘হি কগরন মাগর হািাম ক ররয়াক কাথা’ দ অকয়াক অকানা ? নওয়া ুলথগরয়াক সাাঁওগহদ গনাং লবচৗরগম । 

T. sohray a.za. reyag meneD Do ceDkana? Sohray porob Do TinDin ko manawa? 

onako Din reyag sereq ol buta.y me| 

খ। সহরায় অৗিৗ ররয়াক রমগনদ দ রচদ কানা? সহরায় রব দ লতনলদনক মানাওয়া ? অনাক লদনগরয়াক রসগরঞ অ 

বুটৗয়গম। 
g. pondiT rogHunaTH murmu olciki okalekay pasnaw akaD galoc me| 

গ। লিত রঘুনাথ মুরমু অলচলক অকাগকায় াসনাও আকাদ গাচগম। 
 

f. savheD lahanTi re misonari kowag enem okaleka ol buta.y me| 

ঘ। সাাঁওগহদ াহালন্তগর লমসনালর কওয়াক এগনম অকাগকা অ বুটৗয়গম। 

 

……………………………. 


