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 I mreT  
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 MRET –  I    

rf`okjuqi kd d, kk{d½ƒ  

nCk’ syko k=ke hd ^s,^ sl ^b^  

ABki rkËUfcEl slum kkFr  

Œ‡ sl ƒ &hruxf&d£f©e½„  

½ase a¨dav¼Œ„ sl ƒ &r£fyf  

 

MRET - II  

    syko k=ke hd dr ^%v^ sl ^¨v^½ƒ  



 slum kkFr ABki rkËUfcEl  

  

  V£Vu½„  wVi>  

 

 

MRET - III  

½krofd¼Ãkv k;+Mfpf  ½ƒ  

]a¨;tCfl½„  a¨vqk’i  eku sd a¨yQ&a¨ywQ]  

½d£f©e¼ase a¨dav½ŒŒƒ&Œ‡¼&hruxf½…  

  r£fyf½Œ‡&ƒ¼  



)ILAGNEB( EGAUGNAL DNOCES  
I MRET  

 
*অ- রাক ,আ- রাক ,ই- রাক  গোযে  ইুদ  ও নতি  ররে�অ  �শ  নঠগ । 
* ঃর্ণবর�   

াকঁাফ  য়াগয়াজ  র�অ  খলে , র�অ  য়েজিাস  খলে । 
ঈ- রাক  গোযে  ইুদ  ও নতি  ররে�অ  �শ  নঠগ । 
* ঃর্ণবন�য্ব  

াকঁাফ  য়াগয়াজ  র�অ  খলে । 
*ঈ- রাক ,উ- রাক ,ঊ- রাক  গোযে  ইুদ  ও নতি  ররে�অ  �শ  নঠগ । 
*১ কেথে  ০১  

)noisiveR(  

* লফু  , রলেফ  মান , বিছ  খেদে  ানেচে  ও মান  খলে । 
 
 

2 mreT  

*ঋ- রাক ,এ- রাক ,ঐ- রাক  গোযে  ইুদ  ও নতি  ররে�অ  �শ  নঠগ । 
*অ- রাক ,আ- রাক ,ই- রাক ,ঈ- রাক  �যু  �শ  য়েদি  টাছে  টাছে  য্কাব  খলে । 
* ১১  কেথে  ৫১  �র্যপ  

*ও- রাক ,ঔ- রাক  গোযে  ইুদ  ও নতি  ররে�অ  �শ  নঠগ । 
*উ- রাক ,ঊ- রাক  �যু  �শ  য়েদি  টাছে  টাছে  য্কাব  খলে । 
* র্গসবি , ু�বি�চ  গোযে  �শ  নঠগ । 
* ৬১  কেথে  ০২  �র্যপ  ায্খংস  ানণগ । 
 

 mreT – 3 
 
* �খ -ত, রা�ুনঅ  গোযে  �শ  নঠগ । 
*এ- রাক ,ঐ- রাক  �যু  �শ  য়েদি  টাছে  টাছে  য্কাব  খলে । 
* ত্তদ�  ানচর  কেথে  র�ে�  রত্তউ  টাছে  টাছে  য্কোব  খলে । 
*ও- রাক ,ঔ- রাক  �যু  �শ  য়েদি  টাছে  টাছে  য্কাব  খলে । 
* ংর  ও রানজাব  মান । 
* ত্তদ�  ানচর  কেথে  র�ে�  রত্তউ  টাছে  টাছে  য্কোব  খলে । 
* নানাব  কিঠ  রেক  খলে , য়েজিাস  �শ  নঠগ  র্ক , �শ  য়েদি  টাছে  টাছে  য্কাব  

খলে । 
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