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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¢m L Me তুরুয় NV¡w (৬)L¥L¢m lu¡L ততলা অল তম |  
o. Gunun pa.ris Do oka ko meTag-a ? Tina.g ha.tiq Te ha.tiq akana ol 

me |    

ক। গুনুন পৗরিস দ অকাক তমতাক্-আ ? রতনৗক হারিঞতত হারিঞ আকানা অল তম ।  
 

T. Goron Do oka ko meTag-a ? Tina.G THok re ha.tiq menag-a Da.yka. 
savTe ol me  ?  

  খ। গিন দ অকা ক তমতাগ-আ? রতনাক থক তি হারতন তমনাগ-আ দায়কা সাাঁওতত অলতম ।   
 

g. Janaf a.za. Do oka KHon hej akana ? sanTazi ronoz re janaf 
reyag ha.tiq ko Da.yka. salag ol me |  

গ। জানাাং আড়ৗ দ অকাখন তহজ আকানা ? সানতারড়  িনড়তি জানাাং তিয়াক্ হারিঞ ক দৗয়কৗ সালাকঅলতম   
 

f. jeneD Do oka ko meTag-a ? Tin ha.tiq re ha.tiq akana Da.yka. 
salag  ol me |  

ঘ। তজননদ দ অকা ক তমতাক্-আ ? রতনাক হারিঞতি হারিঞ অকানা দৗয়কৗ সালাক অলতম।  
 
l. ciki Do oka ko meTag-a ? “mid Pa.rsi mid ciki”- nowa kaTHa reyag 

bHabx TeD ol soDor me |   

ঙ। রচরক দ অকা ক তমতাক্-আ ? “রমদ পৗিরস রমদ রচরক” – নওয়া কাথা তিয়াক্ ভাবততদ অল সদি তম ।  
 
a. ciki ar akHor muDx re ceD pHarak menag-a ?  

চ। রচরক আি আখি মুদনি তচদ ফািাক তমনাক্-আ ?  
 

k. sanTazi pa.rsi re ka.nuwa. reyag bewhar iDi kaTe galoc me |   

ছ। সানতারড়  পৗিরস তি কৗনুওয়ৗ তিয়াক্ তবওহাি ইরদকানত গালচ তম ।  
 

j. sanTazi pa.rsi re gotaf reyag bewhar iDi kaTe pusta.w Te ol me 



জ। সানতারড়  পৗিরসতি গিাাং তিয়াক্ তবহাি ইরদ কানত পুস্টৗওতত অল তম ।  
 

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

Hj¡L¡e L¥L¢m L Me  (3) NV¡w L¥L¢m lu¡L am¡ Jm j | 

o.  naf reyag la.ya.ri ol Tuluj ha.tiq ko Da.yka. savTe ol me |  

ক। নাাং তিয়াক্ লৗয়অৗরি অল তুলুজ হৗরিঞক  দৗয়কৗ সাাঁওতত অল তম ।  
 
T. A.ya.T Do oka ko meTag-a ? A.ya.T reyag ha.tiq ko ol me |    

 খ। অৗয়ৗত দ অকাক তমতাক্-আ ? অৗয়ৗত তিয়াক্ হারিঞক অল তম ।  
 

m. Qunum reyag ha.tiq ko ol me |  

গ। ঞুনুম তিয়াগ হারিঞক  অল তম ।  
  

f. “ronoz do Pa.rsi reyag bisijaf kana” nowa satam cetan onol ol 
me | 

   ঘ। “িনড় দ পৗিরস তিয়াক্ রবরস জাাং কানা” নওয়া সাতাম তচতান অনল অল তম ।   

 

 

……………………… 


