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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                                    

এম আকান কুকলি ক খন তুরুয় গটাাং(৬) কুকলি রেয়াক রতিা অি রম 
 

o. sanTazi saVheD haraburu re sili paTHam reyag enem olme |   

   ক। সানতালি সাাঁওরেদ  োোবুরু রে লসলি পাথাম রেয়াক এননম অি রম ? 

T. paTHam uCHa.nre sa sapzaw iC ag ka.mi hora Do CeD kana|  

খ । পাথাম উছৗননে সা-সাপিাওইচ আক কৗলমেো দ রচদ কানা ? 

g. sanTazi saVheD reyag jugx hatiqre nahag jugx Do Tis kHon 
lekHag kana galoC me  ?   

গ। সানতালি সাাঁওরেদ  রেয়াক জুগ  োলটঞ রে নাোক জুগ দ লতস খন রিখাক কানা গািচ 
রম? 

f. nahag jugx re sanTazi onozheN savheD Tina.g haraburu akana 
galoc me  |      

ঘ । নাোক জুগনে  সানতালি অনিনোঁ সাাঁওরেদ  লতনৗগ  োোবুরু আকানা গািচ রম । 

l. nahag jugre sores gayan onliya. Do okoy em meTaya ar CeDag | 
ajag saVheD ka.mihora korenag uprum emme |   

ঙ । নাোক জুগ রে সনেস গায়ান অনলিয়ৗ দ অকনয়ম রমতায়া  আে রচদাক  ? আজাক 

সাাঁওরেদ কালম েো ক রেনাক  উপরুম এমনম । 

a. santazi saVheD lahantire `hozsofbaD’ paTHam reyag enem ol me|  

চ। সানতালি সাাঁওরেদ  িাোলিনে `েি সম্বাদ’ পাথাম রেয়াক এননম অি রম । 

k. onol Do oka ko meTag a ? okoy Do sores onol onoliya. Kanay 
miDbar Da.yka. saVTe ajag onol ko reyag uprum em me   |   



ছ। অনি দ অকা ক রমতাক আ ? অকয় দ সনেস অনি অনলিয়ৗ কানায় লমদ বাে দৗয়কৗ 

সাাঁওনত আজাক অনি ক রেয়াক উপরুম এম রম ?  
j. niT habiC Te saVheD ka.mi hora kHaTir okoy ko CeD sirpa. Ko 

hamet akaDa  biboron em me |  

   জ। লনতোলবচনত সাাঁওনেদ কালমেো খালতে  অক্য় ক রচদ লসেপৗ ক োনমট আকাদা  লববেন 

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

এম আকান কুকলি ক খন রপ গটাাং(৩) কুকলি রেয়াক রতিা অি রম । 
   o.  sanTazi saVheD hara buru re saroDa prosaD kiskuwag enem olme  |  

  ক। সানতালি সাাঁওরেদ  োোবুরু  রে সােদা প্রসাদ লকসু্কআক  এননম অি রম । 

T. paTHam saVheD reyag nagam olme  |     

   খ। পাথাম সাাঁওরেদ  রেয়াক নাগাম অি রম ।  

g. sanTazi gamam saVheD reyag biboron em me |  

    গ। সানতালি গামাম  সাাঁওরেদ রেয়াক লববেন অি রম  । 

f. sanTazi  saVheD hara buru re Ciki reyag eper heNdej  Tina.g 
etke toNzey sirja.w akaDa galoc me | 

ঘ। সানতালি সাাঁওরেদ োোবুরু রে লচলকনেয়াক এনে্েনোঁনেচ  লতনৗক এটনকাঁটনি লসেজৗও 

আকাদা গািচ রম । 

 

………………… 


