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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. Em akan kukli ko kHon Turuy gotaf(6) kukli reyag Tela ol me| 6×5=30                                    

এম াঅকান কুকলি ক খন তুরুয় গটাাং(৬) কুকলি রেয়াক রতিা াি রম 
o. miDtaf  Dasay sereq ol kaTe onareyag bHabx TeD ol soDor me  |   

    ক। লমদটাাং দাাঁসায় রসরেঞ ািকারত ানারেয়াক  ভাবরতদ াি সদর রম । 

T. seDay reyag Duwa.r bapla iDikaTe miDtaf onol  ol me |  

খ। রসদায় রেয়াক দুয়ৗে বাপ্লা াআলদকারত লমদটাাং ানি ািরম । 
 

g. binTi Do okako meTag-a ? jaNhage miDta.F binTi iDikaTe ol me |   

    গ। লবনলত দ াকা ক রমতাক াঅ ? জাাঁহারগ লমদটাাং লবনলত াআলদকারত ািরম । 

f. baNKHeM Do oka ko meTag-a  ? jaNhage miDta.F baNKHeM ol me |     

     ঘ। বাাঁরখড় াকা ক রমতাক াঅ ? জাাঁহারগ লমদটাাং বাাঁরখড় ািরম । 

l. Cuma.wza Do ceD kana ? jaNhage miDta.F Cuma.wza sereq ol me |   

ঙ। চুমৗওড়া দ রচদ কানা ? জাাঁহারগ লমদটাাং চুমৗওড়া রসরেঞ ািরম । 

a. maTkom buta. binTi Do ceD ko binTiya ? ceDag ko biNnTiya ? 

চ। মাতকম বুটৗ লবনলত দ রচদ ক লবনলতয়া ? রচদাক ক লবনলতয়া 

k. dHiguwa.n DaNzan baboD re ceD kaTHa kom badaya  ol me  |   

ছ। ডৗঁঙু্গয়ৗন দাাঁড়ান বাবদ রে রচদ কাথাকম বাডায়া াি রম  ? 

j. lagxMe kaTHa reyag meneD Do ceD ? miDta.f lagxMe sereq ol kaTe 
bHabx TeD ol me |  

    জ। িাাঁগরড় কাথা রেয়াক  রমরনদ দ রচদ ? লমদটাাং িাাঁগরড় রসরেঞ ািকারত ভাবরতদ াি 

রম।  



 

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

এম াঅকান কুকলি ক খন রে গটাাং(৩) কুকলি রেয়াক রতিা াি রম । 

    o.  hoz savheD Do oka ko meTag-a ? nowa reyag ha.tiq ko ol soDor me |  

   ক। হড়সাাঁরহদ দ াকা ক রমতাক াঅ ? নওয়া রেয়াক হালটঞ ক াি সদে রম । 

T. Gira. Do ceD kana ? Tona.g lekana pustaw Te ol me |     

   খ। লগৌ দ রচদ কানা লতনৗক রিকানা েুষ্টৗও রত াল্ রম । 

g. Sohoray porobx re moMe Din reyag ka.mihora ko ol soDor me |  

   গ। সহোয় েেব রে মাঁরড়লদন রেয়াক কালমহো ক াি সদে রম ।  

f. Baha ar mag moMe re ceD pHarak menaG-a ol me | 

    ঘ। বাহা াঅে মাাঃমাঁরড় রে রচদ ফাোক রমনাক াঅ াি রম । 

 

 

……………………. 


