B.A. 1st Semester (Honours) Examination 2020 (CBCS)
Subject: Santali
Paper: CC-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.
1. Emakan kukli ko kHon Turuy gotaf(6) kukli reyag Tela ol me| 6×5=30

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me তুরুয় NV¡w

(৬)

L¥L¢m রেয়াক্ রতলা অলরম

|

o. sanTazi savheD Do okalekaTe sirjon akana galoc me |
ক. সান্তাড়ি সাাঁওহেদ দ অকাহলকাহত ড়সেজন আকানা গালচহম ।

T. moze gotaf kuDum ol kaTe ona reyag Tela ol me |
খ. মাঁরি গটাাং কুদু ম অল কাহত অনা রেয়াক রতলা অল রম ।

g. miDtaf hoz ka.hxni ol kaTe onareyag sikna.Tan kaTHa ol me|
গ. ড়মদটাাং েি কৗোড়ন অল কাহত অনাহেয়াক ড়সকনৗতান কাথা অল রম ।

f. sanTazi sereq koDo jasTi kayTe bafla pa.rsi Te CeDag sereq
akana galoC me |
ঘ. সানতড়ি রসহেন কদ জাড়ি কায়হত বাাংলা পােড়স রত রচদাক রসহেন আকানা গালচ রম ।

l. miDta.F sohoray sereq ol kaTE ona reyag bHeD bHangaw me |
ঙ. ড়মদটাাং সেোয় রসহেন অলকাহত অনা রেয়াক রভদ ভআগাউ রম ।

a. ‘lelha Javay gomke reyag kaTHa’ hoZ ka.hini re Javay Do
okalekare lelha menTe sabuDenay ?
চ.‘রললো জাাঁওয়ায় গমহক রেয়াক্ কাথা’ েি কাোড়ন রে জাাঁঅয়ায় দ অকাহলকাহে রললো রমহন্ত সৗবুহদনায়?

k. moze gotaf bHenTa kaTHa ol kaTe a.ya.T re gaban me |
ছ. মাঁরিগটাাং রভন্তা কাথা অল কাহত অনাহেয়াক ভাবহতদ অল রম ।

j. miDta.f giDra. Bawli ol kaTe ona reyag bHabxTeD ol me |
জ. ড়মদটাাং ড়গদ্রৗবাওড়ল অল কাহত অনাহেয়াগ রভদ রতদ অল রম

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

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me রপ গটাাং (3) L¥L¢m রেয়াক্ রতলা অলরম
o.

|

sanTazi savheD reyag ha.tiq ko ol pusta.w me |

ক. সান্তাড়ি সাাঁওহেদ রেয়াগ োড়টঞ ক অল পুষ্টৗও রম ।

T. Pahil hapazam koDo men KaTHa ceDag ko bewhar akaDa ?
খ. পাড়েল োপািাম কদ রমন কাথা রচদাগ ক রবওোে আকাদা ?

g. binTi Do Tina.g lekana ? jaNhage miDta.f binTi iDikaTe kHato Te
ol me |
গ. ড়বড়ন্ত দ ড়তনাক রলকানা ? জাাঁোহগ ড়মদটাাং ড়বড়ন্ত ইড়দকাহত খাটরত অল রম ।

f. bakheM ar jHarni re ceD PHarak menag-a ol me |
ঘ. বাাঁরখি আে ঝৗেড়নহে রচদ ফাোক রমনাক-আ অল রম ।

……………………………

