
B.A. 5
th

 Semester (Honours) Examination 2020 (CBCS) 

Subject: Santali  

Paper: DSE-2 

(poem & poetry 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 

 এম আকান কুকলিক খন তুরুয় গটাাং (৬) কুকলি  রেয়াক রতিা অি রম । ৬×৫ = ৩০ 
    o.  „kuNfkurbuD‟ onozheNre pa.rsi reyag ceD gunko soDor akana  ? 

    ক। ‘কুাংকুেবুদ’ অনড়হ েঁহে  ৗেলি রেয়াক রচদ গুনক িদ্ আকান ?  
 

T. 1943(1943) sal akalreyak CiTa.r gOrCaND tudu olag onoheN teNhatTe 
olme  |  

খ । ১৯৪৩ িাি আকাি রেয়াক লচতৗৗ্ে রগাোচােঁদ টুডু অিাক অনড়হ েঁ রটেঁ াটহত  অি রম । 
 
g. „Bubul bofa‟ husiD onzheN reyag saTam pusta.VTe olme  |  

গ। ‘বুবুি বঙ্গা হুলিদ’ অনড় র েঁ রেয়াক িাতাম ুষ্টৗওহত  অিহম । 
 
f. ``ser}are sif b�fga” �~z|eNre onozhia. Do CeDlekan SikHana.Tan 

kaTHa koy Cal akaDbona olme  |  

ঘ। ‘সেরমারর সেঞবঙ্গা’ অনড়র েঁরর অনড়স য়ৗদ সচদরেকান সিখনৗতান কাথাকয় চােআকাদবনা  
অেরম । 
 
l. „mejisiyan‟ onzheNre onozhiya. Do raja.ri reyak oka CiTa.re sab 

rakab akaDAy pusta.VTe olme   |  

ঙ। ‘মযাসজসেয়ান’ অনড়র েঁরে  অনড়স য়ৗদ রাজঅৗসর সরয়াক অকা সচতৗৗ্রে োব রাকাব  
আকাদায় পুষ্টৗওরত  অেরম ।  

 
a. „ha.zya.r DHubi‟ GHas onzheNre naCar manmiyag haloT DHubigHas 

proTik lekaTe beYhar akana galoC me  | 

চ। ‘ ৗড়য়ৗে  ধুলবঘাি’  অনড়হ েঁহে নাচাে মানলময়াক   াল্ত  ধুলব ঘাি প্রতীক রিকাহত রবও াে আকানা 
গািচ  রম । 
 



k. �~z|iya. D� ``}araf �g” �~z|eN re ayO azaf uTna.V lagiD okalekan 
Dis huDis e Cal akaD bona  |  

ছ। অনড়স য়ৗ দ ‘ মারাাং অক’ অনড়র েঁরর আরয়া আড়াাং উৎনৗও  োসগদ অকারেকান সদি 
হুসদরে চাে আকাদবনা । 
 

j. „bubul bofga husiD‟ onzheNre  bofga buru tHen sOprODog reyak 
oka CiTa.r soDor akana olme  |  

    জ। ‘বুবুি বঙ্গা হুলিদ’ অনড়হ েঁহে  বঙ্গা বুরু  রঠন রিাহোদক  রেয়াক  অকা লচতৗে িদ্র আকানা অিহম ।  
 

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

এম আকান কুকলিক খন র গটাাং (৩) কুকলি রেয়াক রতিা অি রম । ৩×১০ = ৩০ 
o.  ‘mejisiyan‟ onzheNre  onzhiya. Do CeD lekan mejik reyak kaTHay 

bornon akaDa  |  

ক। ‘মযালজলিয়ান’ অনড়হ েঁহে অনড়স য়ৗ দ সচদ সেকান মযাসজক সরয়াক কাথায় বর্ণন আকাদা । 
 
T. „kufkurbuD‟ onzheNreyag QuTum Tinag joTHaT akana   |     

   খ। ‘কুাংকুেবুদ’ অনড়হ েঁহেয়াক ঞুতুম লতনৗক জথাত আকানা ।   
 
 
   G .  ``oky Tire DHon okoy Tire pon  

ATu Disom re unige ser}a re sif b�fga”----- nowa kaTHa reyak 

sompok paNjay TuluC BHeD BHaNgaw me ।   

   গ।  ‘ অকয় লতহে ধন অকয় লতহে ন  
আতু লদশমহে উলনহগ  রিেমাহে লিঞ বঙ্গা’ ……… নওয়া  কাথা রেয়াক  িম্পক ােঁজায় তুিুচ  রেদ 
োেঁগাওহম । 
  

f. „Akal‟ onzheNre sanTaz kowag oka haloT bornon akana ol me | 

     ঘ। ‘আকাি’ অনড়হ েঁহে িানতাড়  কওয়াক অকা  ািত বর্ণন আকানা অিহম । 

 

 

 

OR 

B.A. 5
th

 Semester (Honours) Examination 2020 (CBCS) 

Subject: Santali  

Paper: DSE-2 

(Prose 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      

          এমআকান কুকলিক খন তুরুয় গটাাং (৬) কুকলি রেয়াক রতিা অি রম । ৬×৫ = ৩০ 
o.  „a.Tu ozag‟ ga}a} re~ }uzut curiT iDikaTe bornon me | 

ক। ‘অৗতু অড়াক’ গামাম রেন মুড়ুত চুলেত ইলদকাহত বর্ণন রম ।     
 

T.  „ankHa laha‟ hudiq ka.hxnire purkiT reyag oka CiTa.r sabx 
rakab akana bornon me | 

খ। ‘আনখা ো া’  হুসিঞ  কৗ সনরর পুরসকত সরয়াক অকা  সচতৗর োব রাকাব আকানা বর্ণন 
সম।  

 
    G. „mayajal‟ |u{iq ka.|xni reyag muzuT kaTHa ol me |  

    গ। ‘ মায়াজাি’ হুলডঞ কৗ লন রেয়াক মুড়ুত কাথা অি রম । 
 

    F. “s�~a }uDa.}” ka.hxnire savTa susa.r renag ciTa.r okaleka  
saBrakab akana galoc me|  

    ঘ। ‘িনা মুদৗৗ্ম’ কৗ লনহে িােঁওতা িুিৗে রেনাক লচতৗে অকাহিকা িাব োকাব আকানা গািচ রম । 
 

    L.  “}iD�a.f kuziq Dula.z leDeya” ~�wa gamam Do okoyag ol kana ? 
nowa gamam reyag quTum Tina.g joTHaT akana galoC me |   

    ঙ। ‘লমদ টাাং কুলড়ঞ দুিৗড় রিহদয়া’ নওয়া গামাম দ অকয়াক অি কানা ? নওয়া  গামাম রেয়াক ঞুতুম 
ততনৗক জথাত আকানা গালচ রম ।  
   a.  „Debi sa.Zi‟ |u{iq ka.hxnire okoy sa.zi kiriq reyag kaTHay 
monsuba. akaDa ? ajak ba.zijx haloT reyag upurum em me | 

   চ। ‘ রদলব িৗলড়’ হুলডঞ  কৗ লনহে অকয় িৗলড় লকলেঞ  রেয়াক কাথায় মনিুবৗ আকাদা ? আজাক বালড়জ 
 ািত রেয়াক উরুম এমহম । 
   K.   „bHarando‟ gamam reyag sar kaTha ol buta.y me |   

   ছ। ‘োোনড’ গামাম রেয়াক  িাে কাথা অি বুটৗয় রম । 
j. „aTu ozag‟ gamam re aTu hoz kowag muruk Dosa renag ciTa.r 

okalekay sabrakab akaDa bornon me |  

জ। ‘ আতু অড়াক’ গামামহে আতু  ড় কওয়াক মুরুক দশা রেনাক লচতৗে অকাহিকায় িাব োকাব আকাদা 
বর্ণন  রম ।  

 

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

এম আকান কুকলিক খন র গটাাং (৩) কুকলি রেয়াক রতিা অি রম । ৩×১০ = ৩০ 



o.  ‘Debi sa.Zi‟ |u{iq ka.|~ire sa~taz savta reyag oka pahata 
soDor akana galoc me  |  

ক। ‘রদলব িৗলড়’ হুলডঞ কৗ লনহে িানতাড় িােঁওতা রেয়াক অকা া টা িদে আকানা গািচ রম ।    
 
U. „a.Tu ozag‟ reyag lahanTi dahar re okaleka jageNDaram Teyarog 

kana aTu ozag gamam lekaTe ol me   |    

খ। ‘ অৗতু অড়াক’ রেয়াক িা ানলত ডা ােহে অকাহিকা জােঁহগদাোম  রতয়ােক কানা অৗতু অড়াক গামাম 
রিকাহত অিহম ।  
 
f. „mayajal‟ hudiq ka.hxini re okaleka Dula.z maya reyag ciTa.r 

soDor akana ol me ?   

    গ। ‘মায়াজাি’ হুলডঞ কৗ লনহে অকাহিকা দুিৗড় মায়া রেয়াক লচতৗে িদ্ে আকানা অি রম ।  
g. „bHarando‟ gamam ren muzuT curiT Do oky kanay ? uniyag curiT 

bornon me  | 

    ঘ। ‘োোনড’ গামাম রেন মুড়ুত চুলেত দ অকয় কানায় ? উলনয়াক চুলেত বর্ণন রম । 

 

 


