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ক) যেকক়াক ়া িশদি প্রকের উত্তর ি়াও।       ২ x ১০ = ২০ 

১। ইকদ়া আেয ভ়াষ়াভ়াষীর মকযে  ়া ়া জ়াদির পদরচয় প়াই। যসগুদি দক দক? 

২। ‘সংসৃ্কদি’ শব্দদি কীভ়াকব গদিি হকয়কে? ‘যি়াকসংসৃ্কদি’র ইংকরদজ অর্য দক? 

৩। ‘বান’ শব্দটি ক ান শব্দ কেক  একেকে? এর অেথ ট ? 

৪। ড. সুকুম়ার যস  েড়াকক দক  ়াকম অদভদহি ককরকে ? ব়াংি়া স়াদহদিেককির মকযে িুজ  েড়া সংগ্র়াহককর  ়াম যিক ়া। 

৫। প্রব়াকির বুেৎপদত্তগি অর্য যিক ়া। প্রব়াকি যক়া  উপ়াি়া  র়্াকক? 

৬। য়াাঁয়া শকব্দর উৎপদত্ত হকয়কে যক়া  শব্দ যর্কক? যকের অর্য দক? 

৭। কর়্া শকব্দর অর্য দক? যি়াককর়্াকি যক়া  যরকের গল্প র়্াকক? 

৮। ‘স়াাঁওি়াি’ শব্দদি যক়া  শব্দ যর্কক উদূ্ভি হকয়কে? স়াাঁওি়ািকির আদি ব়াসস্থ়া  যক়ার়্ায়?  

৯। ‘সহর়ায়’ উৎসব যক়া  ম়াকস হয়? এই উৎসকব দক কর়া হয়?  

১০। শ়াি ফুি ে   যফ়াকি ি   দক উৎসব হয়? একির  ়াকচর ও গ়াক র সুর দক? 

১১। ‘ি়াাঁশ়ায় যসকরঞ’ যক়া  ম়াকস হয়? একির  ়াকচর সকে যক়া  সুর বেবহৃি হয়? 

১২। ম়াহ়ািীকির বড িুদি উৎসব দক দক? ম়াহ়ািীকির আদি ব়াসস্থ়া  যক়ার়্ায় দেি? 

১৩। ‘দবশ্ব আদিব়াসী দিবস’ যক়া  স়াকি য ়াষে়া কর়া হয়? যক কি স়াকি প্রর্ম আদিব়াসীকির স্বীকৃদি যিয়? 

১৪। ‘পি’ শকব্দর উৎপদত্ত যিক ়া। যক়া  শিক যর্কক কি শিক পেযন্ত ব়াংি়ার পিুয়়ার়া দশল্পকময দ ময়াক  দবকশষভ়াকব 

সদিয় দেি? 

১৫। ইংকরদজ ‘Tattoo’ যক ব়াংি়ায় দক বকি? ‘Tattoo’ শব্দদি উদু্ভি হকয়কে যক়া  শব্দ যর্কক?  

 

 ) যে যক়াক ়া প়াাঁচদি প্রকের উত্তর ি়াও।         ৬ x ৫ = ৩০ 

১। ব়াাঁকুড়ার আদিব়াসী জ জ়াদির মকযে স়াাঁওি়ািকির পদরচয় ি়াও। 

২। দবব়াকহ ব়াাঁকুড়া আদিব়াসী জ জ়াদির়া দকরকম আচ়ার, দবশ্ব়াস, সংস্ক়ার প়াি  ককর? 



৩। ব়াাঁয ়া পরবকক স়াাঁওি়াির়া বকি ‘সহর়ায়’ – এই ‘সহর়ায়’ উৎসব সম্পককয ে়া জ়াক ়া যিক ়া? 

৪। আদিব়াসী ম়া ুষকির সহজ সরি জীব  দবযৃি র়্াকক যে  ়াকচ ও গ়াক  ি়ার সম্পককয সংদিপ্ত আকি়াচ ়া ককর়া। 

৫। আদিব়াসীকির জীব চচয়ার একদি দচত্র পদরসু্ফি হয় েড়ার ম়াযেকমই – যস সম্পককয যিক ়া। 

৬। যি়াকদশল্পয়ার়া পিদচকত্র আদিব়াসী জ জ়ািীকির দকরকম দচত্র আাঁক়া হকি়া - এর সম্পককয ে়া জ়া  যিক ়া। 

৭। ড়াইদ প্রর়্া আদিব়াসী সম়াকজর এক প্রচদিি কুসংস্ক়ার এর যর্কক মুদির উপ়ায় দক? আকি়াচ ়া ককর়া। 

৮। দ কজর অদযক়ার সম্পককয আদিব়াসী  ়ারীর়া কিি়া সকচি  দেি আকি়াচ ়া ককর়া। 

৯। আটিবােী েংসৃ্কটিকি কিওয়াল টিকের গুরুত্ব আকলািনা  করা। 

১০। আদর্যক দিক যর্কক ব়াাঁকুড়ার আদিব়াসী জ জ়াদির়া কিি়া উন্নি দেি ি়ার সংদিপ্ত পদরচয় ি়াও। 

 

গ) যেকক়াক ়া প়াাঁচদি প্রকের উত্তর ি়াও।          ১০ x ৫= ৫০ 

১। ব়াাঁকুড়ার আদিব়াসী জ জ়াদির সম়াজক়াি়াকম়া সম্পককয দবস্ত়াদরি পদরচয় ি়াও। 

২। আদিব়াসী জ জ়াদির  ৃ-ি়াদিক পদরচয় সম্পককয ে়া জ়াক ়া যিক ়া। 

৩। ব়াাঁকুড়া আদিব়াসী জ জ়াদির মকযে স়াাঁওি়ািকির সমকগ়াত্রীয় যক়া  জ জ়াদিকক যব়াঝ়ায়? ি়াকির জীব ে়াত্র়ার সংদিপ্ত 

পদরচয় ি়াও। 

৪। ‘ব়াাঁকুড়া যজি়ার আদিব়াসী যি়াকসংগীকির ববদচত্রে যচ়াক  পড়ার মকি়া’ – এই ববদচত্রে সম্পককয আকি়াচ ়া ককর়া। 

৫। ‘যি়াক়াভর  গুরুত্ব প়ায় প্রকয়়াগ বশিীর উপর’ – এই বশিী দবকেষকে যক়া  দবষয়গুদি অবিম্ব  করকি হয় আকি়াচ ়া 

ককর়া। 

৬। ‘এককর জ্ঞ়া  ও অক ককর বুদি দ দহি র়্াকক’ – যক়া  রচ ়াগুদিকি িিে কর়া ে়ায় আকি়াচ ়া ককর়া। 

৭। ‘ব়াে ম়ার়া’ প্রচদিি এক কুসংস্ক়ার – আদিব়াসী জ সম়াকজ এই কুসংস্ক়াকর কিি়া আচ্ছন্ন এবং এর যর্কক মুদির 

উপ়ায় দকভ়াকব সম্ভব যস সম্পককয যি়াম়াকির অদভমি ি়াও। 

৮। ব়াাঁকুড়া আদিব়াসী জ জ়াদিকির ভদবষেৎ জীব  উজ্জ্বি করকি দক দক পিকিপ গ্রহে কর়া উদচি – যস সম্পককয 

যি়াম়াকির সুদচদন্তি মি়ামি ি়াও। 


