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B.A. Part-III (Honourse) Examination, 2020
Subject: Santali
Paper-V
Time: 2 Hours

Full Marks:50

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 pE (3) gotaf kukli rEyag TEla ol mE| 3×10=30
Hj¡L¡e L¥L¢m L Me f (3) NV¡w L¥L¢m lu¡L am¡ Am j |

o) ‘asaz binTi’ onozhEN rEyag bHabxTET ol soDormE|
ক) ‘আষাঢ় িবনিত’ অনড়েহঁ

রয়া

ভাবেতৎ অল সদরেম।

T) ‘hiTa.l’ puTHirE ma.nmi sirjon rEyag kaTHa okalEka bornon mEnag-a?
pusta.wTE olmE|
খ) ‘িহতৗল’ পুিথের মৗনিম িসরজন রয়া

কাথা অকােলকা বননা মনা আ ? পু ৗওেত অলেম।

g) ‘ronoz’ onozhEN rEyag bHabxTET ol soDor mE|
গ) ‘রনড়’ অনড়েহঁ রয়া

ভাবেতৎ অল সদরেম।

f) “ a.Dx rE ayO bHaroT hobor
sobHalET bo sanTal gE Thor
sobHa DEbo badhaw lEgay
bHaroT QuTum jiwi alay!”----------nowa THar oka onozhEN rEyag hiNs
kana? nowa THar rEyag joTHaTTET ol soDor mE|
ঘ) “ অৗ

র আেয়া ভারত হবর

সভােলৎ ব সানতাল গ থর
সভা দব বাডহাও লগায়
ভারত ঞু তু ম িজউিয় আলায়!”------নওয়া থার অকা অনড়েহঁ রয়া
রয়া

িহঁস কানা ? নওয়া থার

জথাৎেতৎ অল সদরেম|

l) ‘lita. gOdET’ puTHi oka lEkan puTHi kana? oka saTam cETan gaban
mEnag-a ? bichna.wTE olmE|

ঙ) ‘িলটৗ গােডৎ’ পুিথ অকােলকান পুিথ কানা ? অকা সাতাম চতান গাবান মনা আ ? িব নৗওেত
অলেম।

2. jahaNgE pun(4) gotEc kukli rEyag TEla olmE|
জাহাঁেগ

f¤e (4)

গেট

কিল রয়া

4×5=20

তলা অলেম।

o) “ sona sETag rE rupa.rO rant
TOwabaha TElaf pa.zcHa.w pa.hil,
THa.rirE DHubx Dan ma.li marsal,
sona, campalaf cuma.zaya|”---------nowa THar ko rEyag sompok paNjay
Tuluc bHEDx bHaNgawmE|
ক) “ সনা সতা

র

পৗ্েরা রাঁত

তওয়াবাহা তলাং পৗড়ছৗও পৗিহল,
থৗিরের ধু
সনা, চা

দান মৗিল মারশাল,
ালাং চু মৗড়ায়া।”------নওয়া থার স

ক পাঁজায় তু লু

ভ

ভাঁগাওেম।

T) “ a.pHor ga.chi ma bENgED rakabE
ha.rya.r mET ahaN,
Dana a.fkur uc rakabog EjaNga kEra DHuzi kahaN|--------- nowa THar ko rEyag sompok paNjay
Tuluc bHEDx bHaNgawmE|
খ) “ অৗফর গৗিছ মা বঁেগ

রাকােব

হৗ্িরয়ৗর মৎ আঁহা,
দানা অৗ ু র উ

রাকাব

এ-

জাঁগা করা ধুিড় কাঁহা।”------নওয়া থার স

ক পাঁজায় তু লু

ভ

ভাঁগাওেম।

g) ‘ go Dula.z’ onozhEN rEyag bHabxTET ol soDormE|
গ) ‘গ দুলৗড়’ অনড়েহঁ রয়া

ভাবেতৎ অল সদরেম।

f) ‘hiTa.l’ puTHirE DHa.rTi sirjon rEyag kaTHa okalEka bornon mEnaga? olmE|
ঘ) ‘িহতৗল’ পুিথের ধৗরিত িসরজন রয়া

কাথা অকােলকা বনন মনা আ ? অলেম।

l)‘DHorom birbanta’ onozhEN rEyag saTamTET ol pusta.wmE|
ঙ) ‘ধরম বীরবা া’ অনড়েহঁ রয়া

সাতামেতৎ অল পু ৗওেম

a) ‘pEyalapur’ onozhEN rEyag saTamTET ol soDormE|
চ) ‘ পয়ালাপুর’ অনড়েহঁ রয়া

সাতামেতৎ অল সদরেম।
------------------------

