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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.  

 

(History of Santali Literature)  

 

 

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

Hj¡L¡e L¥L¢m L Me  (6) NV¡w L¥L¢m lu¡L am¡ Jm j | 

o. seDay jugxre sanTazi savheD okaleka carcag kan TaNheD pusta.wTe 
ol me  |  

   ক। সেদায় মুগরয োন্তাড়ি োাঁওরেদ অকাররকা চাযচাক্ কান তাাঁরেদ ুষ্টৗও সত অররভ । 
 
T. sanTazi savheD Do jugx lekaTe Tina.g ha.tiq  ganog-a ar ceD leka 

ol me  

   খ। োন্তাড়ি োাঁওরেদ মুগ সরকারত ড়ি্নৗক্ ৌড়টঞ গানক্ আ আয সচদ সরকা অররভ । 
 

g. ‘KHerwal bofsa DHorom puTHi’ reyag saTam ko KHatoTe ol Tuluj  

sanTazi savheD lahanTi re nowa puTHi reyag gonof bica.r me |  

গ। ‘সখযওয়ার ফং ধযভ ুড়ি ’ সযয়াক্ ো তাভ ক খাটরত অ্র তুরুজ োন্তাড়ি োাঁওরেদ রাোড়ন্ত  
সয নওয়া ুড়ি সযয়াক্ গনং ড়ফচৗ্য সভ ।   

 
f. Rev. P.O. Bodding saheb Do sanTazi pa.rsi ar savheD okalekay carcaw 

akaDa galocme  | 

ঘ। Rev. P.O. Bodding োরেফ দ োন্তাড়ি ৗ্যড়ে আয োাঁওরেদ অকাররকায় চাযচাও আকাদা       
গারচ সভ । 

 
l. sanTazi savheD lahanTi re ‘peZa hoZ’ patHam reyag enem olme  |  

ঙ। োন্তাড়ি োাঁওরেদ রাোড়ন্ত সয ‘সিা েি’ ািাভ সযয়াক্ এরনভ অররভ । 
 

a. nahag jugxre  savheD paTHam ko TalaTe sanTazi savheD okaleka 
carcag kana olme  | 



চ। নাোক মুগ সয োন্তাড়ি ািাভ ক্ তারারত োন্তাড়ি োাঁওরেদ অকাররকা চাযচাক্ কানা অররভ। 
 

k. sanTazi onoNzhe savheD lahanTi re onoMhiya. ‘saroDa prosaDx 
kiskuwag’ enem galoc me  | 

   ছ।  োন্তাড়ি অাঁনিরে রাোড়ন্ত সয অাঁনিড়েয়ৗ ‘োযদা প্রোদ ড়কসু্কওয়াক’ এরনভ গারাচ সভ।  
 

j. gayan savheD lahanTi re pondiT rogHunaTH murmuwag enem ol me   |  

জ। গায়ান োাঁওরেদ রাোড়ন্ত সয ড়িত যঘুনাি ভুযভুওয়াক্ এরনভ অররভ। 
 
2. Emakan kukli ko kHon pe gotaf(3) kukli reyag Tela ol me| 3×10=30                                    

Hj¡L¡e L¥L¢m L Me  (3) NV¡w L¥L¢m lu¡L am¡ Jm j | 

o.  sanTazi savheD ar pa.rsi carcaw re mison koreyag ka.mihora ko 
olme  |  

ক। োন্তাড়ি োাঁওরেদ আয ৗযড়ে চাযচাও সয ড়ভন ক সযয়াক্ কৗড়ভেযা ক অররভ। 
 

T. sanTazi gamam savheD okaleka hara buru akana ol me |  

খ। োন্তাড়ি গাভাভ োাঁওরেদ অকাররকা োযা ফুরু আকানা অররভ। 
 
g. nahag jugx sanTazi savheD lahanTi re joDunaTH pudu olag ‘lo-bir’ 

gayan reyag enem ol me |  

গ। নাোক মুগ োন্তাড়ি োাঁওরেদ রাোড়ন্তরয মদুনাি টুডু অরাক্ ‘র-ড়ফয’ গায়ান সযয়াক্ এরনভ   
অররভ। 

  
f. nahag jugx re sanTazi savheD okaleka carcag kana galoc me  |  

ঘ। নাোক্ মুগ সয োন্তাড়ি োাঁওরেদ  অকা সরকা চাযচাক্ কানা গারচরভ । 
 

....................................... 
 
 
 
 

OR 

 

 

 



 

B.A. 5th Semester (General) Examination 2021 (CBCS)  

Subject: Santali  

Paper: GE- 1  

Time: 3 Hours                                                                               Full Marks: 60   

 

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.  

(History of Santal Rebellion)  
 

1. jaNha ge Turuy(6) gotaf kukli reyag  Tela ol me |       6×5=30 

     জাোাঁরগ তুরুই (৬) গটাং কুকড়র সযয়াক্ সতরা অররভ ।  
o) sanTaR hul reyag ciTa.r onoNzhe savheD re okaleka qelig 
kana ol me |  

ক। োন্তাি হুর সযয়াক্ ড়চতৗয অনাঁিরে োাঁওরেদ সয অকাররকা সঞরক কানা অররভ ।  
T) bHaroT Disom phurga.l re sanTaz hulga.riya. kowag enem 
Tina.g gan menag akaDa ol me |  

খ। বাযত ড়দেভ পুযগৗররয োন্তাি হুর গৗড়যয়ৗ কওয়াক্ এরনভ ড়তনৗক গান সভনাক্ আকাদা অর 
সভ ।  
g) mohes Daroga Do okoy kanay ? uni iDikaTe miD bar kTha ko 
ol me |  

গ। ভরেে দাযগা দ অকয় কানায় ? উড়ন ইড়দকারত ড়ভদ ফায কািা ক অররভ ।  
F) sanTazi pa.si ar aovheD iDikaTe Tilka. ma.jhiyag uyha.r 
bhabona ko ol me |  

ঘ। োন্তাড়ি ৗযড়ে আয োাঁওরেদ ইড়দকারত  ড়তল্কৗ ভৗড়ঝয়াক উয়োয বাফনা ক অররভ ।   
l) sanTaz hul Tayom sanTazi pa.rsi Te olog pazhaw iDikaTe 
kHato macHaTe amag uyha.r bHabona ko ol me |  

ঙ। োন্তাি হুর তায়ভ োন্তাড়ি ৗযড়ে সত অরক ািোও ইড়দকারত খাট ভাছারত আভাগ উয়ৌয 
বাফনা ক অররভ ।  
a)sanTaz hul rinij bir banta caDag jiyon kaTHa katoTe ol 
me |  



চ। োন্তাি হুর ড়যড়নজ ড়ফয ফান্টা চাাঁদ আক্ ড়জয়ন কািা খাটরত অররভ ।  
k) gayan savheD re sanTaz hul reyag ozsof okaleka pazaw 
akana ol me |  

ছ। গায়ান োাঁওরেদ সয োন্তাি হুর সযয়াক্ অিেং অকাররকা ািাও আকানা অররভ ।  
j) oka oka totHare sanTaz hul pasnaw lena ol me |  

জ। অকা অকা টঠারয োন্তাি হুর ােনাওররনা অররভ ।  
 

2. jaNha ge peya(3)  kukli reyag  Tela ol me |                3×10=30 

     জাোাঁরগ তুরুই (৬) গটাং কুকড়র সযয়াক্ সতরা অররভ ।  
 

o) sanTaR hul Do ceDag huylena ? ona Do okoy ko biruD re 
huylena ?  hul iDikaTe pasnaw Te ol me |  

ক। োন্তাি হুর দ সচদাক্ হুয় সরনা ? অনা দ অকয় ক ড়ফরুদ সয হুয় সরনা ? হুর ইড়দকারত 
ােনাও সত অররভ ।  
T) hulga.riya. Tilka. ma.jHiyag jiyon kaTHa ko ol soDor me |  

খ। হুর গৗড়যয়া ড়তল্কৗ ভাড়ঝয়াক ড়জয়ন কািা ক অর েদযরভ । 
g) apnar Disom, ja.Ti , DHorom , ar lay-lakcar eman ko baqcaw 
Dohoy re siDHu kanhu Tikinag ceD ko uyha.r bHabona TaNheg 
kana galic me |  

গ। আনায ড়দেভ, জৗড়ত, ধযভ আয রায় –রাকচায এভান ক ফাঞ্চাও দেয় সয ড়েধু কৗনহু 
ড়তড়কনাক সচদ ক উয়ৌয বাফনা তাাঁরে কানা গারচ সভ ।  
f) pHulo ar JHano Tikin Do okoy kin TaNhek kana ?  unkinag 
jiyon kaTHa ko ol soDor me |   

ঘ। পুর আয ঝান ড়তড়কন দ অকয় ড়কন তাাঁরেক কানা ? উনড়কনাক্ ড়জয়ন কািা ক অর েদয সভ ।  
l) ba.jal Do akoye Taheg kana ? uniyag  jiyon kaTHa ko ol 
soDor me |  

ঙ। ফৗজৗর দ অকরয় তাাঁরে কানা ? উড়নয়াক ড়জয়ন কািা ক অর েদযরভ ।  
…………. 

 


