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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                                     

এম আকান কুক লি ক খন  তুরুয় গটাাং(৬) কুকলি রেয়াগ রতিা অি রম ।   
o. ‘Boyha kuZi’ hudiq ka.hxni re boyha kuzi kinag jiyon ciTar oka 

leka soDor akan Takina ol me  |   

ক। ‘ব্য়হা কুলি’ হুলিঞ কৗহলনরে বয়হা কুলিলকনাক লজয়ন অকারিকা সদে আকান তালকনা অিরম । 
 
T. ‘KHuni maTkom Dare’ hudiq ka.hXni re kHuni Do oky pusta.w Te olme |  

    খ। ‘খুলন মাতকম দারে’ হুলিঞ কৗহলনরে খুলন দ অকয়  পুষ্টৗওরত  অি রম । 
 

g. ‘manmi hudiq’ ka.hXnire manowa kowag jiyon Dosa okaleka jHalkaw 
akana bornon me |    

গ । ‘মানলম হুলিঞ’ কৗহলনরে মানওয়া কওয়াক লজয়ন দশা অকারিকা  ঝািকাও আকানা  বর্ণন রম । 
 
f. pahaziya. koDo okoy kana ko ? nukuwag curiT ‘hazmawag a.Tu’ 

gamam teNhadTe galoc me |      

    ঘ। পাহলিয়ৗ কদ অক্য়  কানা ক ? নুকুওয়াক চুলেত  ‘হািমাওয়াক অৗতু’ গামাম  রটেঁহািরত  গািচ রম । 
 

l. ‘ojoy gada’ gamam kHon maynowag jiyon ciTa.r pusta.wTe ol me  |   

ঙ। ‘অজয় গািা’ গামাম খন মায়নওয়াক  লজয়ন লচতৗৗ্ে পুষ্টৗওরত  অি রম । 
 
a. ‘ba.puzij kin’ hudiq ka.hxni reyag muzuT saTam ol me |  

চ। বাপুলিচলকন  হুলিঞ কৗহলন রেয়াক মুিুত সাতাম  অি রম । 
 
k. ‘hazmawag a.Tu’ gamam re banDx pukHri horho reyag ciTa.r ol 

pusta.w me  |   

ছ । হািমাওয়াক আৗতু  গামামরে বােঁদ পুখলে হেহ রেয়াক লচতৗৗ্ে অি পুষ্টৗও রম । 
 



j. ‘KHuni maTkom’ Dare hudiq kahXni re menay bokawag curiT iDikaTe 
bornon me |  

জ । খুলন মাতকম দারে হুলিঞ কৗহলনরে রমনায় বকায়াওক চুলেত ইলদকারত  বর্ণন রম । 
 
2. Emakan kukli ko kHon pe gotaf(3) kukli reyag Tela ol me| 3×10=30                                             

এম আকান কুক লি ক খন  রপ গটাাং(৩) কুকলি রেয়াগ রতিা অি রম । 
o.  ‘hazmawag a.Tu’ gamam re sanTaz savTaren hoz kowag oka haloT 
soDor akana galoc me |  

ক । ‘হািমাওয়াক  অৗতু’  গামামরে সানতাি সােঁওতারেন হি কওয়াক অকা  হািত সদে আকানা গািচরম ।  
 
T. ‘manmi’ hudiq ka.hxnire menay jHarnawag curiT TalaTe manoboTa 

reyag oka upurum qamog kana galoc me |     

    খ। ‘মানলম’ হুলিঞ কৗহলনরে রমনায় ঝােনাওয়াক চুলেত তািারত মানবতা রেয়াক অকা  উপরুম ঞামক কানা 
গািচরম । 

g. ‘ojoy gada dHipre’ gamam reyag sarkaHa kHatoTe ol me  |  

    গ।  ‘অজয় গািা লিপরে’ গামাম রেয়াক সােকাথা খাটরত  অিরম ।  
 

f. ‘Boyha kuZi’ hudiq ka.hxini re somajx basToboTa reyag okaciTa.r 
soDor akana galoc me  | 

     ঘ। ‘ব্য়হা কুলি’ হুলিঞ কৗহলনরে সমাজ বাস্তবতা রেয়াক অকা লচতৗে সদে আকান গািচ রম । 

 

 

…………………….. 


