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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                                    

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me তুরুয়  NV¡w (৬) L¥L¢m রেয়াক্ রতলা অলমে | 
o. sanTazi pa.rsi Do a.di mare pa.rsi kana menTeko meTa -a| amag 

moT ol soDor me    

ক. সান্তাড়ি পৗরড়স দ আড়ি মারর পৗরড়স কানা মমরন্ত ক মমতাক-আ । আমাক মত অ সদর মম ।  

T. sanTazi pa.rsi reyag gunko ol soDor me |  

     খ. সান্তাড়ি পৗরড়স মরয়াক গুনক অ সদর মম ।  
 

g. pa.rsi begor  saVheD benawog-a se baf | amag moT ol soDor me ?   

গ. পৗরড়স মেগর সাাঁওরেদ মেনাও অক আরসোাং । আমাক মত অ সদর মম ।  

f. pa.rsi gHaNroqjx menTe CeD em bujHa.w a  |      

ঘ. পৗরড়স ঘারঞ্জ মমরন্ত মচদ এম েুঝৗও-আ ?  

l. sanTazi pa.rsi re bafla pa.rsi reyag orsof ceDag pazaw akana 
jukTi em Tuluj ol me |   

ঙ. সান্তাড়ি পৗরড়সমর োাংা পৗরড়স মরয়াক  অিসাং মচদাগ পািাও আকানা ? যুড়ি এম তুুজ অ মম ।  

a. sanTazi pa.rsi Do oka pa.rsi GhaNroqjx renag pa.rsi kana ? 
CeDag  ona pa.rsi GHaNrojxc rebon leKHaya |  

চ. সান্তাড়ি পৗরড়স দ অকা পৗরড়স ঘারঞ্জ  মরনাগ পৗরড়স কানা ? মচদাগ অনা পৗরড়স ঘারঞ্জমর েন মখায়া ?  

k. oka oka sanTazi a.za koDo soskriT pa.rsi re bewharog kana olme|     

ছ. অকা অকা সান্তাড়ি কদ সাংসৃ্কত পারড়সমর মেভারক কানা অমম ।  

j. sanTazi pa.rsi lahanTi reyag hordahar koDo CeD ko kana olme |  

    জ. সান্তাড়ি পারড়স াোড়ন্ত মরয়াগ ের দাোর কদ মচদ ক কানা অমম ।  

 



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

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me রে গটাাং  (3) L¥L¢m রেয়াক্ রতলা অলমে | 
o.  ostrik pa.rsi GHanroqjx reyag pa.rsi koDo ciTa.r TalaTe ol soDor 
me |  

     ক. অড়িক পৗরড়স  ঘারঞ্জ  মরয়াক পৗরড়স কদ ড়চতৗর তাারত অ সদর মম ।  

T. Pa.rsi reyag gun ko ol soDor me  |     

     খ. পৗরড়স মরয়াক গুন ক অ সদর মম ।  

g. sanTazi pa.rsi reDo jasTi kayTe oka pa.rsi reyag orsof pazaw 
akana Tojbij kaTe ol me  |  

গ. সান্তাড়ি পৗরড়সমরদ জৗড়ি কায়রত অকা পৗরড়স মরয়াক অিসাং পািাও আকানা ? তচড়েচ কারত অ মম ।   

f. sanTazi Do kHerwazi pa.rsi gHaNroqjx renag pa.rsi kana| jukTi 
saVTe moT em me  

ঘ. সান্তাড়ি দ মখরওয়াড়ি পৗরড়স ঘারঞ্জ  মরনাক পৗরড়স কানা । যুড়ি সাাঁওরত মত এমমম।    
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