
B.A. 5
th

 Semester (General) Examination 2020 (CBCS) 

Subject: Santali  

Paper: GE-1 

(History of Santali Literature)  

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.  

 

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

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me তুরুয় গট াং (6) কুকলি রেয় ক্ রতি  অিমে | 
o. sanTazi savheD carcaw re L.O. Skrefsrud sahebX ag enem ol me |  

ক। স ন্ত লি স াঁওমেদ চ েচ ওমে  স মেফ ক এমনে অি রে । 

T. “kerwal b�fsa dh�r�} Put|i” reyag }uNzud sata} kaHato Te ol me |  

খ। ‘রখেওয় ি ফাংশ  ধেে ুলি’ রেয় ক েুিুত স ত ে খ টমত অিমে ।   

g. sanTazi  savheD lahanTi re dHa.rwa.g paTHam reyag enem ol me|  

গ। স ন্ত লি স াঁওমেদ ি ে লন্তমে ‘ঢৗেওয়ৗক’  ি ে রেয় ক এমনে অিমে ।   

f. roZ savheD reyag upurum em me | 

ঘ। েি স াঁওমেদমেয় ক উুরুে এেমে ।   

l. sanTazi  savheD lahanTi re PaTHam ko reyag enem ol me |  

ঙ। স ন্ত লি স াঁওমেদ  ি ে লন্তমে  ি েক রেয় ক এমনে অি রে ।   

 
a. saDHuramcaNDx murmur Do sanTazi savheD okalekay carcaw akaDa 

KHatoTe ol me | 

    চ। স ধুে ে চ াঁদ েুেেু দ স ন্ত লি স াঁওমেদ  অক মিক য় চ েচ ও আক দ  খ টমত অিমে । 

k. sanTazi savheD carcaw re niT ha.bij Te okoy ko sirpa. Ko hamet 
akaDa biboron em me ?  

    ছ। স ন্ত লি স াঁওমেদ চ েচ ও রে লনত ে লফ রত অকয় ক লসৌক ে মেট আক দ  লফফেন এেমে ।  

j. Tala jugx re sanTazi savheD okaleka carcaw akana ol me  |  

জ। ত ি যুগমে স ন্ত লি স াঁওমেদ অক মিক  চ েচ ও আক ন  অিমে ।  

 

 



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

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me র NV¡w (3) L¥L¢m রেয় ক্ রতি  অিমে | 
o.  sanTazi savheD ar pa.rsi carcaw re misonari sahebX kowag enem 
ol me  |  

    ক। স ন্ত লি স াঁওমেদ আে ৗেলস চ েচ ওমে লেসন লে স মেফ কওয় ক এমনে অিমে ।  

T. sanTazi savheD carcaw re “P�~{it r�g|u~a�h }ur}urwag enem ol 
me |  

খ। স ন্ত লি স াঁওমেদচ েচ ওমে লিত েঘুন ি েুেেু আক এমনে অি রে ।  

g. sanTazi onoNzhe savheD okaleka haraburu akana ol me |  

     গ। স ন্ত লি  অনিমোঁ স াঁওমেদ  অক মিক  ে ে  ফুরু আক ন  অিমে  । 

  
f. sanTazi savheD carcaw re “be~aga.{iya. }is�~” reayag e~e} �l 

me |  

ঘ। স ন্ত লি স াঁওমেদ চ েচ ওমে রফন গৗলিয়ৗ লেশন রেয় ক্ এমনে অিমে ।  

 
……………………. 

OR 

 

B.A. 5
th

 Semester (General) Examination, 2021(CBCS) 

Subject: Santali 

Paper: GE-I (History Of Santal Rebellion) 
Time: 3 Hours                                                                                                          Full Marks: 60 

 

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 gotaf kukli reyag Tela olme|                          6X5=30  

জ ে াঁমগ তুরুই গট াং কুকলি রেয় ক্’ রতি  অিমে। 
�) „|ul‟ }e~te cete} bujha.g-a ? Tin reko hula? 

ক) ‘হুি’ রেনমত রচৎএে ফুঝৗক্আ ? লতন রেক হুি  ? 



T) „sanTal hul‟ reyag eTohop kaTHa olme| 

খ) ‘স নত ি হুি’ রেয় ক্’ এতে ক ি  অিমে। 

g) sanTali savheT ceTan „sanTal hul‟ reyag jahan orsof menag-a? 

olme| 

গ) স নত লি স াঁওমেৎ রচত ন ‘স নত ি হুি’ রেয় ক্’ জ ে ন অেসাং রেন ক্’ আ? অিমে। 

f) „sanTal hul‟ reyag kaTHa oka jeleq gamam re menag-a ? ona reyag 

meraTeT rodocme| 

ঘ) ‘স নত ি হুি’ রেয় ক্’ ক ি  অক  রজমিঞ গ ে েমে রেন ক্’আ ? অন  রেয় ক্’ রেে মতৎ েিচমে। 

l) „sanTal hulre‟ pHulo ar jHanowag enem olme| 

ঙ) ‘স নত ি হুিমে’ পুি আে ঝ নওয় ক্’ এমনে অিমে। 

a) gel gotaf sanTal hulga.riya. kowag quTum olme| 

চ) রগি গট াং স নত ি হুিগৗলেয়ৗ কওয় ক্’ ঞুতুে অিমে। 

k) 1855 sahiT renag „sanTal hul‟ seNgel okakore juNzilena ol soDorme| 

ছ) ১৮৫৫ স লেত রেন ক্’ ‘স নত ি হুি’ রসাঁমগি অক কমে জুাঁলিমিন  অি সদেমে। 

j) siqoT Disom pHurga.l lazawna Do oka kana ? ona lazawna iDi kaTe 

kHato macHa nagam olme| 

জ) লসঞঅত্ লদশে পুেগৗি ি ি ওন  দ অক  ক ন  ? অন  ি ি ওন  ইলদ ক মত খ ট ে ছ  ন গ ে অিমে।  

2) jahaNge pe gotaf kukli reyag Tela olme|                           3X10=30 
জ ে াঁমগ র গট াং কুকলি রেয় ক্’ রতি  অিমে। 

o) oka oje kaTe 1855 salre hul eTohop lena olme| 

ক) অক  অমজ ক মত ১৮৫৫ স িমে হুি এতে রিন  অিমে। 

T) sanTal hulga.riya. kowag enem olme| 

খ) স নত ি হুিগৗলেয়ৗ কওয় ক্’ এমনে অিমে।  

g) „sanTal hulre‟ Tirla. hopon kowag enem ol soDorme| 



গ) ‘ স নত ি হুিমে’ লতেিৗ েন কওয় ক্’ এমনে অি সদেমে। 

f) “e Phul dela Phul relga.{ire dej�g Phul 

   dumka. Jela qel-------------------------------------|ale{ale”---nowa sereq oka okTo 

reyag kana? nowa sereq TalaTe oka ciTa.r JHalkawakana ol soDorme|  

ঘ) ‚ এ পুি রদি  পুি রেিগৗলিমে রদজক্’ পুি 

        িুেকৗ রজি  রঞি---------------ে মিি মি‛--- নওয়  রসমেঞ অক  অক্ত রেয় ক্’ ক ন  ? নওয়  

রসমেঞ ত ি মত অক  লচতৗে ঝ িক ওআক ন  অি সদেমে। 

l) „sa~tal |ul‟ d� �k�y birudxre cedag |Oyle~a| 

ঙ)  ‘স নত ি হুি’ দ অকয় লফরুদমে রচদ ক্ রে য় রিন । 

 

………………………… 


