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াঠ্যসূচচ ও অ্যাাইনমভন্ট 

শ্রেণি: নফভ                                                                                                                                                            ণফলয় : ণফজ্ঞান 

অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

প্রথভ 

অ্ধ্যায় 

উন্নততয 

জীফনধাযা 

 িাদ্য উাদান ও আদ ে 

িাদ্য চযাচভড ব্যাখ্যা 

েযমত  াযফ। 
 

 িাদ্য ংযক্ষমেয 

প্রময়াজনীয়তা ফে েনা 

েযমত াযফ। 

 স্বাস্থ্য যক্ষায় প্রাকৃচতে 

িাদ্য এফং পাস্ট ফুমডয 

প্রবাফ চফমেলে েযমত 

াযফ। 

 চবটাচভমনয উৎ এফং 

এয অ্বাফজচনত 

প্রচতচক্রয়া ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 িচনজ রফমনয উৎ 

এফং এয অ্বাফজচনত 

প্রচতচক্রয়া ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 াচন ও আঁমৄক্ত 

িাফামযয উোচযতা 

ফে েনা েযমত াযফ। 

 ফচড ভা ইনমডমক্সয 

প্রময়াজনীয়তা ফে েনা 

েযমত াযফ। 

১.1 খাদ্য ও পুণি, 1.1.1 

র্কযা ফা র্ারফ কাাইরেট, 

১.১.২ আণভল ফা শ্ররাটিন, 

১.১.৩ শ্রে দার্ ক ফা 

ণরণড।,  

 

১.৪.১ খাদ্য ংযক্ষি  

 

 

১.৩.২ উন্নত 

জীফনমারনয জন্য খাদ্য 

উাদান ফাছাই,  

 

 

 

 

১.১.৪ খাদ্যরাি ফা 

ণবটাণভন, 

 

 

 

 

১.১.৫ খণনজ দার্ ক এফং 

াণন 

 

১৭  

 

 

 

 

 

 

 

 

১। বৃস্পচতফায প্রভায আম্ম ুচার, ডার, 

উচিজ্জ ভবাজয ভতর, চি এফং ভাং চভচময় 

চিচুচি যান্না েযমরন। চফমেমর প্রভা ভয়াযা 

ভিমত ভিমত তায আব্বমুে ফরমরা ভম োর 

তাযা ফাইময ভফিামত মামফ এফং ফাইময িামফ। 

েথাভত শুক্রফাময তাযা ফাইময চিময় দুপুময 

ফ্রাইড যাই, ফ্রাইড চচমেন, পট চরংে এফং 

চফমেমর ফাি োয ভিমরা। 

ে) প্রভায গৃীত িাফাযগুমরায ভমধ্য ভোন 

িাফায চবটাচভন E মৃদ্ধ? 

ি) উমিচিত িাফাযগুমরায ভমধ্য ভোন ভোন  

িাফায উচিজ্জ উৎ ও ভোন ভোন  িাফায 

প্রাচেজ উৎ ভথমে াওয়া তা ছমেয ভাধ্যমভ 

ভদিাও।  

ি) বৃস্পচতফায প্রভায গৃীত িাফামযয এেটি 

সুলভ িাদ্য চযাচভড এঁমে উস্থ্ান েয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াঠ্য ফইময়য 

ায়তা 

চনমত াময।  

 চচত্র ামত 

আঁেমত মফ, 

াদাোমরা 

ফা যচিন ভম 

ভোনটি মত 

াময।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্চত উত্তভ 

1. অ্ঙ্কমনয, নান্দচনেতা, ঠিেতা, 

চচচিতেযে।  

2. চনর্ভ ের তমেয উস্থ্ানা, ঠিে 

মৄচক্ত প্রদান ও াঠ্যপুস্তমেয 

ামথ ম্পূন ে িচতপূে ে।  

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা পূে েভাত্রায়। 

4. চচত্র চযপূে েভাত্রায় ঠিে।   

উত্তভ 

5. অ্ঙ্কমনয ঠিেতা, চচচিতেযে।  

6. চনর্ভ ের তমেয উস্থ্ানা, ঠিে 

মৄচক্ত প্রদান ও াঠ্যপুস্তমেয 

ামথ অ্চধোং িচতপূে ে।  

7. চফলয়ফস্তুয িবীযতা অ্চধোং  

8. চচত্র ও চচচিতেযে অ্চধোং 

 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

 িামদ্য যাায়চনে 

দামথ েয ব্যফায এফং 

াযীচযে প্রচতচক্রয়া 

ফরমত াযফ। 
 

 যীময তাভাে ও 

রািময ক্ষচতেয 

প্রচতচক্রয়া ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 এইড েী ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 াযীচযে চপটমন ফজায 

যািায ভেৌর ব্যাখ্যা 

েযমত াযফ। 

১.১.৫ খণনজ দার্ ক এফং 

াণন, ১.১.৬ যারপজ ফা 

আঁ।  

 

১.২ ফণড ভা ইনরডক্স 

 

১.৪.২ খাদ্যদ্রব্য ংযক্ষরি 

যাায়ণনর্ দারর্ কয 

ব্যফায ও এয াযীণযর্ 

রণতণিয়া  

 

 

১.৫ তাভার্ ও োগ, ১.৬ 

োগ আণি  

 

 

 

১.৭ এইড  

 

 

১.৮ স্বাস্থ্য যক্ষায় 

যীযচচ কা এফং ণফোভ।  

ঘ) প্রভায স্বাস্থ্য যক্ষায় ভোন চদমনয িাফাযটি 

অ্চধেতয ায়ে? মৄচক্ত োময চফমেলে 

েয। 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। চক্ষাথী চমমফ ভতাভায ২৪ ঘন্টায এেটি 

রুটিন ততচয েয এফং ভিামন চনম্নচরচিত 

চফলয়গুমরা  উস্থ্ান েয। 

ে) চতনমফরায িাফায, টিচপন ও চফোমরয 

নাস্তা 

ি) চফশ্রাভ (ঘুভ) ও যীয চচ ো 

ি) াযাচদমনয োম োফরী (িামরিা, ঘমযয 

োজ, ফাইমযয োজ ইতযাচদ) 

ঘ) ভিরাদৄরা (ফাচিমত)  

ঙ) প্রাথ েনা  

চ) অ্ফয   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াঠ্য ফইময়য 

ায়তা 

চনমত াময।  

 প্রচতটি চফলয় 

চনফ োচমনয 

োযে ব্যাখ্যা 

েযমত মফ। 

 তদচনে রুটিন 

মামত াচফ েে 

সুস্বামস্থ্যয 

ায়ে য়, 

ভচদমে 

ভক্ষমত্র ঠিে 

বামরা 

1. অ্ঙ্কমনয ঠিেতা।  

2.চনর্ভ ের তমেয উস্থ্ানা, ঠিে 

মৄচক্ত প্রদান ও াঠ্যপুস্তমেয 

ামথ আংচেবামফ িচতপূে ে।  

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা েভ   

4. চচত্র ও চচচিতেযমে অ্িচত 

অ্গ্রিচত প্রময়াজন 

1. অ্ঙ্কমন ঠিেতায অ্বাফ 

2. তমেয উস্থ্ানা, ঠিে মৄচক্ত 

প্রদান াঠ্যপুস্তমেয ামথ 

অ্িচতপূে ে।  

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা ভনই  

4. চচত্র ও চচচিতেযে র্ভর।   

 

অ্চত উত্তভ 

1. প্রচতটি চফলয় রুটিমন অ্ন্তর্ভ েচক্ত। 

2. প্রচতটি চফলময় অ্ন্তর্ভ েচক্তয মৄচক্ত 

প্রদান। 

3. ক্ষচতোযে/ঋোত্মে চফলয় 

অ্ন্তর্ভ েক্ত না েযা 

4. ইচতফাচে দৃচিবচিয 

পূে েভাত্রায় ফচিঃপ্রো  

উত্তভ   

1. অ্চধোং চফলয় রুটিমন 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

ভিয়ার 

যািমত মফ।  

 

 

 

 

অ্ন্তর্ভ েচক্ত 

2. অ্চধোং চফলময় অ্ন্তর্ভ েচক্তয 

মৄচক্ত প্রদান  

3. ক্ষচতোযে ও ঋোত্বে চফলয় 

েভ অ্ন্তর্ভ েচক্ত 

4. ইচতফাচে দৃচিবচিয 

অ্চধোংমক্ষমত্র ফচিঃপ্রো 

বামরা  

1. ভফচেছু চফলয় রুটিমন অ্ন্তর্ভ েচক্ত  

2. ভফচেছু চফলময় অ্ন্তর্ভ েচক্তয 

মৄচক্ত প্রদান  

3. ভফ চেছু ক্ষচতোযে ও 

ঋোত্বে চফলয় অ্ন্তর্ভ েচক্ত   

4. ইচতফাচে দৃচিবচিয েভ 

ফচিঃপ্রো  

অ্গ্রিচত প্রময়াজন 

1. অ্ল্পচেছু চফলয় রুটিমন অ্ন্তর্ভ েচক্ত  

2. চফলয় ফস্তুমত মৄচক্তয অ্বাফ 

3. ক্ষচতোযে ও ঋোত্বে চফলয় 

অ্ন্তর্ভ েচক্ত  

4. ইচতফাচে দৃচিবচিয অ্বাফ  

চিতীয় 

অ্ধ্যায় 

জীফমনয 

 াচনয ধভ ে ফে েনা েযমত 

াযফ। 

 াচনয িঠন ব্যাখ্যা 

২.১.১ াণনয ধভ ক  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

জন্য াচন েযমত াযফ। 

 াচনয চফচবন্ন উৎ 

ফে েনা েযমত াযফ। 

 জরজ উচিদ ও জরজ 

প্রােীয জন্য াচনয 

প্রময়াজনীয়তা এফং 

াচনয ভানদন্ড ব্যাখ্যা 

েযমত াযফ। 

 চযমফ ংযক্ষমে 

াচনয পুনযাফতেন 

ধামূম াচনয র্ভচভো 

চফমেলে েযমত াযফ। 

 ভানম্মত াচনয 

প্রময়াজনীয়তা ফে েনা 

েযমত াযফ। 

 াচনয চফশুদ্ধেযে 

প্রচক্রয়া ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 ফাংরামদম াচনয 

উৎম দূলমেয োযে 

ব্যাখ্যা েযমত াযফ। 

 াচনদূলমেয প্রবাফ 

চফমেলে েযমত াযফ। 

 ফাংরামদম চভঠা 

াচনমত তফচিে উষ্ণতায 

প্রবাফ চফমেলে েযমত 

াযফ। 

 াচনদূলে প্রচতমযামধয 

ভেৌর ও নািচযমেয 

দাচয়ত্ব ফে েনা েযমত 

াযফ। 

 উন্নয়ন োম েক্রমভ াচনয 

২.১.২ াণনয উৎ  

 

২.১.৩ জরজ উণিরদয 

জন্য াণনয 

ররয়াজনীয়তা, ২.২ াণনয 

ভানদণ্ড  

 

২.৩ াণনয পূনযাফতকন ও 

ণযরফ ংযক্ষরি াণনয 

ভূণভর্া  

 

 

২.৩ াণনয পূনযাফতকন ও 

ণযরফ ংযক্ষরি াণনয 

ভূণভর্া  

২.৪ াণন ণফশুদ্ধর্যি  

 

 

২.৫ ফাংরারদর াণনয 

উৎর দূলরিয র্াযি  

২.৫.১ উণিদ, রািী এফং 

ভানুরলয উয াণন 

দূলরিয রবাফ 

২.৬ বফণির্ উষ্ণতা  

 

২.৭ ফাংরারদর াণন 

দূলরনয রণতরযাধ শ্রর্ৌর 

এফং নাগণযরর্য দাণয়ত্ব  

 

২.৭ ফাংরারদর াণন 

দূলরনয রণতরযাধ শ্রর্ৌর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩।  

 

             

উমযয গ্লাময াচনমত েময়েটি দূলে দাথ ে 

(ভমভনিঃ অ্দ্রফেীয় ভয়রা-আফজেনা, ফাচর, রফে 

ইতযাচদ) ভভাও । এিন এই দূচলত াচনমে 

চফচবন্ন প্রচক্রয়া অ্ফরম্বন েময চফশুদ্ধ েয।  

ে) াচন চফশুদ্ধেযে ম্পূে ে প্রচক্রয়াটি চরমি 

উস্থ্ান েয। 

ি) গ্লাম ততচযকৃত দূচলত াচন চফশুদ্ধ না েময 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াঠ্য ফইময়য 

ায়তা 

চনমত াময।  

 যীক্ষে 

োমজ 

াফধানতা 

অ্ফরম্বন 

েযমফ। 

 দূচলত াচন 

যীক্ষমেয 

চনচভমত্ত ান 

েযা মামফ 

না।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্চতউত্তভ 

1. ের ভক্ষমত্র ঠিে তে 

উস্থ্ান।  

2. যীক্ষে ম্পূে েরূম ঠিে 

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা 

চযপূে েভাত্রায় অ্নুধাফন  

4. ভস্যা চচচিত েযমেয ম্পূে ে 

ক্ষভতা  

উত্তভ  

1. অ্চধোং ভক্ষমত্র ঠিে তে 

উস্থ্ান।  

2. যীক্ষে অ্চধোংই ঠিে 

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা অ্চধোং 

চফশুদ্ধ 

াচন 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

র্ভচভো চফমেলে েযমত 

াযফ। 

 ফাংরামদম াচনয 

উৎম হুভচেয প্রবাফ 

চফমেলে েযমত াযফ। 

 াচনয উৎ ংযক্ষমেয 

প্রময়াজনীয়তা এফং 

ভেৌর ফে েনা েযমত 

াযফ। 

 ‘াচন প্রাচি ের 

নািচযমেয ভভৌচরে 

অ্চধোয’- ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 াচনপ্রফাময 

ফ েজনীনতা এফং 

আন্তজোচতে চনয়ভনীচত 

ফে েনা েযমত াযফ। 

 চফশুদ্ধ াচনয ব্যফায 

এফং সুস্থ্ জীফনমামন 

এয প্রবাফ চফলময় 

অ্নুন্ধানমূরে োজ 

চযচারনা েযমত াযফ। 

 াচনয ংেমটয 

(গৃস্থ্াচর/কৃচল/চমল্প 

ব্যফায) োযে 

অ্নুন্ধান েযমত াযফ। 

 াচন ব্যফায ও াচন 

ংযক্ষমে মচতনতা 

সৃচিয রমক্ষয ভাস্টায 

অ্ঙ্কন েযমত াযফ। 

 াচনয উৎম াচনয 

স্বাবাচফে প্রফা,দূলে 

এফং নাগণযরর্য দাণয়ত্ব  

২.৮ ফাংরারদর াণনয 

উৎর হুভণর্ 

 

২.৮ ফাংরারদর াণনয 

উৎর হুভণর্ 

 

 

 

২.৮ ফাংরারদর াণনয 

উৎর হুভণর্ 

 

২.৯ াণন রফারয 

র্ব্কনীনতা এফং 

আন্তজকাণতর্ ণনয়ভনীণত  

 

 

 

ান েযমর ভতাভায েী েী ভস্যা মত 

াময? চফমেলে েয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪। প্রজ্ঞা তায ফাফায ামথ বুচিিিা নদীমত 

ভনৌোয় েময ভফিামত ভির। দাদা ফাচিমত 

মাওয়ায ভয় নদীয ামিয ভম ছচফ তায ভমন 

ভেঁমথ চছর তায মি এই মুসৄমতে ভদিা চচমত্রয 

মি ভোন চভর খ ুঁমজ ভর না। নদীয ভোন 

াি ভনই, আমছ অ্ংখ্য দারানমোঠা, 

ভদাোনাট, চল্পোযিানা। াচনয যঙ 

এমেফামযই োমরা, দুি েন্ধভয়। ভম চফশুদ্ধ ফাতা 

ভনফায উমদ্দমে ভ ভফয ময়চছর, উমটা দুি েমন্ধ 

তায দভ ফন্ধ ময় আমত রািমরা। প্রজ্ঞায খফ 

ভন িাযা র। ভদময এত ফি নদীয এই 

দুযফস্থ্া।  

ে) বুচিিিায নদীয াচন ভাছ অ্ন্যান্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াঠ্য ফইময়য 

ায়তা 

চনমত াময। 

 ইন্টাযমনট, 

চফচবন্ন 

চভচডয়া ও 

প্রচতমফদমনয 

ায়তা 

চনমত াময।  

  

 

 

অ্নুধাফন  

4. অ্চধোং ভস্যা চচচিত েযে 

ক্ষভ 

বামরা  

1. ভফচেছু ভক্ষমত্র ঠিে তে 

উস্থ্ান।  

2. যীক্ষে অ্মধ েে ভাত্রায়  ঠিে 

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা আংচে 

অ্নুধাফন  

4. অ্ল্পচেছু ভস্যা চচচিত েযে 

ক্ষভ 

অ্গ্রিচত প্রময়াজন 

1. ঠিে তে উস্থ্ামন অ্ক্ষভ।  

2. যীক্ষে ঠিে নয় 

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা ভনই  

4. ভস্যা চচচিত েযমে অ্ক্ষভ। 

মূল্যায়ন চনমদ েেিঃ  

অ্চতউত্তভ 

1. ম্পূে েরূম াচন দূলন ও এয 

ক্ষচতেয প্রবাফ চফমেলে 

েযমত াযা।  

2. ভান ম্মত াচনয 

প্রময়াজনীয়তা পুমযাপুচয ফে েনা 

েযমত াযা।  

3. াচনয উৎ ও স্বাবাচফে প্রফা 

চনচিতেযে চফলময় ঠিে ও 

চযপুন ে উস্থ্ানা 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

ভযাধ চফলময় 

জনমচতনতা সৃচি 

েযফ। 

 াচনয অ্চয়মযাধ এফং 

োম েেয ব্যফাময 

মচতন ফ। 

জীফ ফফাময জন্য উমৄক্ত চে না? ব্যখ্যা 

েয।  

ি) বুচিিিায ামি মচদ ভোন পরী জচভ 

থামে তামর তায ভচ োম েক্রভ চে 

বুচিিিায াচন চদময় েযা ম্ভফ? ভতাভায 

উত্তমযয মক্ষ মৄচক্ত দাও।  

ঘ) বুণিগঙ্গারর্ স্বাবাণফর্ অফস্থ্ায় ণপণযরয় 

আনরত স্থ্ানীয় জনগরনয ায়তায় তুণভ ণর্ 

র্যরত ারযা? উস্থ্ান র্য। 

 

 

 4. ম্পূন েরূম াচযাচিেে 

প্রময়াজমন চনমজমে ংমৄক্ত 

েযায প্রময়াজনীয়তা অ্নুধাফন।   

উত্তভ  

1. অ্চধোং ভক্ষমত্র াচন দূলন ও 

এয ক্ষচতেয প্রবাফ চফমেলে 

েযমত াযা।  

2. অ্চধোং ভক্ষমত্রই ভান ম্মত 

াচনয প্রময়াজনীয়তা ফে েনা 

েযমত াযা।  

3. াচনয উৎ ও স্বাবাচফে প্রফা 

চনচিতেযে চফলময় ভফচযবাি 

উস্থ্ানা 

4. াচযাচিেে প্রময়াজমন 

চনমজমে ংমৄক্ত েযায 

প্রময়াজনীয়তা অ্নুধাফন।   

বামরা  

1. চেছুমক্ষমত্র াচন দূলন ও এয 

ক্ষচতেয প্রবাফ চফমেলে 

েযমত াযা।  

2. ভান ম্মত াচনয 

প্রময়াজনীয়তা াভান্য   ফে েনা 

েযমত াযা।  

3. াচনয উৎ ও স্বাবাচফে প্রফা 

চনচিতেযে চফলময় াভান্য 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

উস্থ্ানা 

4. াচযাচিেে প্রময়াজমন 

চনমজমে আংচে ংমৄক্ত 

েযায প্রময়াজনীয়তা অ্নুধাফন।   

অ্গ্রিচত প্রময়াজন   

1. াচন দূলন ও এয ক্ষচতেয 

প্রবাফ চফমেলে েযমত না 

াযা।  

2. ভান ম্মত াচনয 

প্রময়াজনীয়তা ফে েনা েযমত না 

াযা।  

3. াচনয উৎ ও স্বাবাচফে 

প্রফা চনচিতেযে চফলময় 

অ্ম্পূে ে উস্থ্ানা 

4. াচযাচিেে প্রময়াজমন 

চনমজমে ংমৄক্ত না েযা। 

  


