
মাধ্যমমক  উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ববাড ড, যশলার 

র্ ড-বাম ডক পরীক্ষা-২০১৮ 

বেমি: নবম 

মবয়: আাম  ননমিক মলক্ষা (বহুমনব ডাচমন)  
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 [দ্রষ্টব্য: রবরাকৃি বহুমনব ডাচমন ভীক্ষার উত্তরপশের প্রশের ক্রমমক নম্বশরর মবপরীশি প্রদত্ত বি ডমূ শি ঠিক উত্তশরর বৃত্তটি কাশা ব পশয়ন্ট কম দ্বারা ভরাট কশরা। প্রমিটি 

প্রশের মান ১। ক প্রশের উত্তর মদশি শব।] 

 ১। অকাআদ লশের র্ ড কী? 

 ক) অনুগিয    খ) মবশ্বামাা   

 গ) মনয়মি     ঘ) লামির পশর্ চা 

২। দাউদ (অঃ) এর পর বিীি ড য় বকান গ্রন্থটি? 

 ক) িারাি     খ) আমি   

 গ) অ-কুরঅন    ঘ) যাবুর 

৩। আামশক পূি ডাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা য় কারি এশি রশয়শে------- 

 i.    আকাীন ব মবশয়র বি ডনা  

 ii.  মবশ্ব জগশির সৃমষ্ট  ধ্বংশর বি ডনা  

 iii. মৃত্যয  মৃত্যযর পরবিী জীবশনর বি ডনা  

মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i  ii    খ) i  iii   

 গ) ii  iii     ঘ) i, ii  iii 

মনশচর উদ্দীপশকর অশাশক ৪  ৫ নং প্রশের উত্তর দাঃ 

 মফাি ব ডদা িয কর্া বশ। কাউশক প্রমিশ্রুমি মদশ মনশজর ক্ষমি 

শ কখশনা ব িা ভঙ্গ কশর না।  

৪। মফাি এর অচরশি বকানটি প্রকাল বপশয়শে? 

 ক) অখাশক ামমদা   খ) অমর মব মারুফ   

 গ) নাম অমন মুনকার   ঘ) অখাশক যামমমা 

৫। িার এরূপ অচরশির ফশ----- 

 i.    িার পূশের পাল্লা ভামর শব   

 ii.  ব মাশজ ম্মামনি শব 

 iii. িার পমরবাশর স্বচ্ছিা র্াকশব  

মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i  iii    খ) i ii   

 গ) ii iii    ঘ) i, ii  iii 

৬। ননমিকিার মূ মভমত্ত কী? 

 ক) লাীনিা    খ) য়াদা পান   

 গ) মদক    ঘ) িাকয়া 

৭। যাকািশক আাশমর বত্যবন্ধ বা য়। বকননা যাকাি------- 

 i) ম্পশদর ভারাম্য নিমর কশর   

 ii) পামরবামরক লামি অনয়ন কশর 

 iii) ম্পশদর পমরশুদ্ধিা মনমিি কশর 

মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i  ii    খ) i iii   

 গ) ii iii    ঘ) i, ii  iii 

৮। ‘য়াদা’এর অরমব প্রমিলে কী?   

 ক) অ-অদু   খ) িাকয়া   

 গ) ামদকু    ঘ) অদ 

৯। পমবে কুরঅন এক াশর্ নাময না য়ার কারি----- 

 i.    মানু যাশি র্ীশর র্ীশর বুঝশি পাশর 

 ii.  প্রশয়াজন  ঘটনার পমরশপ্রমক্ষশি নামযশর জন্য 

 iii. রাসু (ঃ) এর ির মজবুি করার জন্য  

মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i  ii    খ) i iii    

 গ) ii iii  ঘ) i, ii iii 

মনশচর উদ্দীপশকর অশাশক ১০  ১১নং প্রশের উত্তর দা। 

 মময়ানমার বর্শক ববৌদ্ধশদর মনষ্ঠুর মনয ডািশন জমাজমম টাকা পয়া 

বামি-ঘর ামরশয় বাংাশদশল ক্ষ ক্ষ বরামঙ্গা মুমান অেয় 

মনশয়শে। এ কঠিন পমরমস্থমিশি মান অল্লার উপর িাশদর ট 

মবশ্বা রশয়শে। 

১০। বরামঙ্গা মুমাশনর মবশ্বা মকশর লামম? 

 ক) িাাউফ    খ) মরাাি   

 গ) িামদ    ঘ) িাকয়া 

১১। বরামঙ্গা মুমানরা এ মবশ্বাশর ফশ------ 

 i.    প্রমিশলার্ প্রবি শয় উঠশব 

 ii.  অত্মময ডাদালী শয় উঠশব 

 iii. ঐকয  ভ্রাতৃত্ব প্রমিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ শব 

মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i  ii    খ) i  iii    

 গ) ii  iii    ঘ) i, ii  iii 

১২। আমাশনর প্রর্ম স্তর বকানটি? 

 ক) বফশরলিাগশির প্রমি মবশ্বা    

 খ) অল্লা িায়াার প্রমি মবশ্বা    

 গ) অমামন মকিাবমূশ মবশ্বা    

 ঘ) নমব রাসুগশির প্রমি মবশ্বা 

১৩। বকানটি মানমব (াঃ) এর মজরি করার মূখ্য কারি?  

 ক) অল্লার মনশদ ডল   

 খ) মনমব ডশে আাম প্রচার   

 গ) মমদনাবামর অমন্ত্রি     

 ঘ) িযাচার বর্শক অত্মরক্ষা 

মনশচর উদ্দীপশকর অশাশক ১৪  ১৫নং প্রশের উত্তর দা: 

     জনাব আউনু অম পর্ারা মানুশদরশক আাশমর পশর্ ডাকার 

জন্য পািা-মল্লায় বঘাশরন। এ কাশজ িাঁর উপর শনক মনয ডািন 

বনশম অশ। জনাব অকরাম াশশবর কাশে একজন ব্যমি বমশয়র 

মবশয়র জন্য শযামগিা চায়। মিমন বাকটিশক ৭,০০০ টাকা দান 

কশরন।  

১৪। উদ্দীপশক আউনু অমর কাজটি রাসু (া:) এর বকান কাশজর 

াশর্ াদৃশ্যপূি ড? 

 ক) নবুয়িী কাজ  খ) কুরঅন মলক্ষার কাজ 

 গ) আাম প্রচাশরর কাজ  ঘ) মাজ ংস্কাশরর কাজ 

১৫। জনাব অকরাম াশশবর কাশজ  বকান সূরার মলক্ষা প্রমিফমি 

শয়শে?   

 ক) অি-িীন    খ) অ-মাউন   

 গ) অদ-দুা    ঘ) অল-লাম 

  

      মবয় বকাড: ১১১ 
বট : খ 



১৬। লমরয়শির উৎ কয়টি? 

 ক) ২   খ) ৩   গ) ৪    ঘ) ৫ 

১৭। য়াদা পান করশ---- 

 i.    ব্যমি ময ডাদাবান  অস্থালী য় 

 ii.  অল্লার ন্তুমষ্ট মজডি য়  

 iii. মাশজ লামি প্রমিমষ্ঠি য় 

 মনশচর বকানটি ঠিক?  

 ক) i  ii খ) ii  iii  গ) i  iii  ঘ) i, ii  iii 

১৮। অল্লার ভশয় যাবিীয় পাপাচার বর্শক মবরি র্াকাশক কী বশ? 

 ক) অমানি    খ) িাকয়া   

 গ) িযবামদিা   ঘ) য়াদা পান 

 মনশচর উদ্দীপশকর অশাশক ১৯  ২০ নং প্রশের উত্তর দা: 

মবমলষ্ট ংমবর্ান প্রশিিা জনাব ‘ক’ অজ বর্শক বহু অশগর একটি 

ংমবর্ান ম্পশকড অশাচনা করশন। এটিশক মানব আমিাশর 

ব ডপ্রর্ম মমখি ংমবর্ান বা য়। ন্যমদশক জনাব ‘খ’ যাবিীয় 

পাপাচার, খারাপ, শ্লী  ৎ কাশজ মপ্ত র্াশক। 

১৯। জনাব ‘ক’ এর অশাচনায় বকান ংমবর্াশনর আমঙ্গি পায়া যায়? 

 ক) বৌমদ ংমবর্ান   খ) মমদনা নদ   

 গ) মামকডন ংমবর্ান   ঘ) ভারিীয় ংমবর্ান 

২০। জনাব ‘খ’ বক বয পমরিাম বভাগ করশি শব--- 

 i. বদাশয়ি বর্শক বমিি শব  

 ii. ামামজকভাশব লামিশি র্াকশব 

 iii. উভয় জগশি ামিি  পমামনি শব 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i  ii    খ) i  iii   

 গ) ii  iii    ঘ) i, ii  iii  

২১। যরি উমান (রাঃ) বক জামমউ কুরঅন বা য়। বকননা মিমন 

কুরঅন----- 

 ক) মশখমেশন   খ) ংকন কশরমেশন 

 গ) ংরক্ষি কশরমেশন ঘ) মুখস্থ কশরমেশন 

২২। আামন মাজ ব্যবস্থার মূ মভমত্ত বকানটি? 

 ক) ম্পদলাী য়া   খ) জ করা   

 গ) অমানিদামরিা   ঘ) লাীনিা বজায় রাখা 

 

 

২৩। সূরা অ-আনমলরা বিীশি ডর মূ উশদ্দশ্য কী? 

 ক) মুলমরকশদর খারাপ কাশজর বি ডনা                

খ) রাসু পাক (াঃ) এর ান্ত্বনা প্রদান         

 গ) কামফরশদর কশঠার লামস্তর বি ডনা                 

ঘ) কুরাআলশদর মাশাচনা 

২৪। অমরা াাি অদায় করব। বকননা াাশির মাধ্যশম------ 

 ক) ামামজক ময ডাদা মজডি য় খ) অল্লার ননকট্য াভ করা যায়   

  গ) লারীমরকভাশব সুস্থ র্াকা যায় ঘ) মাশজ পমরমচি য়া যায় 

 মনশচর উদ্দীপশকর অশাশক ২৫  ২৬ নং প্রশের উত্তর দা: 

জনাব ামফজ াশশবর মনকট বাশকরা টাকা জমা রাশখ। মিমন িা 

কখশনা খরচ কশরন না। বফরি চায়া মােআ জমাকারীশক িার 

টাকা  বফরি বদন। 

২৫। জনাব ামফজ াশশবর কাজটি মকশর লামম? 

 ক) অমানিদামরিা   খ) িযবামদিা   

 গ) কিডব্যপরায়িিা    ঘ) মানবশবা 

২৬। জনাব ামফজ াশব এটি রক্ষা কশরন বকন? 

 ক) সুনাম জডশনর জন্য  খ) এটি অল্লার মনশদ ডল   

 গ) রকামর পদক পায়ার জন্য  ঘ) র্ ড উপাজডশনর জন্য 

২৭। “া-আাা আল্লাল্লাহু” দ্বারা কীশর বঘািা বদয়া শয়শে? 

 ক) আাশমর    খ) কামমার   

 গ) মরাাশির   ঘ) িামশদর 

২৮। াশমর মাধ্যশম মজডি য়----- 

 i) অল্লাভীমি   ii) মমম ডিা  iii) বক্রার্ 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i  ii    খ) i  iii   

 গ) ii  iii    ঘ) i, ii  iii 

২৯। “অল্লার ক” অদায় করশি শ অমাশদর কয়টি কাজ করশি 

শব? 

 ক) ২টি     খ) ৩টি   

 গ) ৫টি     ঘ) ৭টি 

৩০) অ-কুরঅশনর ব ড প্রর্ম নামযকৃি অয়ািগুশা বকান সূরার 

িগ ডি? 

 ক) সূরা অাক্ব   খ) সূরা অি-িাবা   

 গ) সূরা অন-মনা   ঘ) সূরা-বাকারা 

 

 

 



মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ববার্ ড, যশলার 

র্ ড-বাম ডক পরীক্ষা-২০১৮ 

বেমি: নবম 

মব: আাম ও ননমিক মলক্ষা (সৃজনলী) 
        

ম: ২ ঘন্টা ৩০ মমমনট                               পূি ডমান: ৭০ 

           

[ দ্রষ্টব্য: র্ান পাশলর ংখ্যা প্রশের পূি ডমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুশা মশনাশযাগ কাশর পড় এবং ংমিষ্ট প্রেগুশার উত্তর দাও। বয বকান ািটি প্রশের উত্তর মদশি শব। ] 

 

১. মাসুম িার মামার াশে সুন্দর এআ পৃমেবী কার মনশদ ডশল সুশৃঙ্খ ভাশব পমরচামি শে এটা মনশ কো বমি। মামাশক ব প্রে কর, পৃমেবীশি 

এি লামি বকন? মামা বশন, মানু অল্লার মবমর্-মবর্ান বমশন চশি না বশআ এি লামি । মামা অরও বশন, ‘অল্লা রাব্বু অামমনশক 

এক নামদ ও নি মশশব অমাশদর মানা দরকার’। 

 ক. অমকদা কাশক বশ? ১ 

 খ. আমান ও আাশমর ম্পকড কী?  ব্যাখ্যা কর।   ২ 

 গ. মামার বক্তশব্য আাশমর বকান মদকটি প্রমিফমি শশি? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ. মামার বলশাক্ত বক্তশব্য বয মবটি পৄশট উশেশি িার স্বপশক্ষ কুরঅন ও ামদশর মৄমক্ত উপস্থাপন কর। ৪ 
 

২. লমরফ ও িামরফ দুআ বন্ধু। লমরফ আাশমর মবমর্-মবর্ান যোরীমি বমশন চশ। এক অল্লার আবাদি কশর। িামরফ এ ব্যাপাশর ম্পূি ড উদাীন। ব 

সৃমষ্টকিডা ও সৃমষ্ট ম্পশকড মবমভন্ন খারাপ মিব্য কশর। একমদন লমরফ িার বন্ধু িামরফশক বশ, অমাশদর প্রশিেশকর মৃত্যেবরি করশি শব ও আামম  

মনম-কানুন বমশন না চশ পরকাীন জীবশন কঠিন লামি বপশি শব।  

 ক. িাকমদর কাশক ব? ১ 

 খ. অমামন মকিাশব মবশ্বা পমরায ড বকন?  ২ 

 গ. লমরশফর চামরমিক নবমলষ্টে দ্বারা কী প্রকাল বপশশি? ব্যাখ্যা কর।   ৩ 

 ঘ. িামরফ এর মবশ্বাশর পমরিমি মবশিি কর। ৪ 
   

৩. মামা অ-কুরঅন মিাওাি করশি। বমশর কুরঅন মিাওাি শুশন বাবা বশন, বিামার মিাওাি শুদ্ধ শে না। মিাওাি শুদ্ধ করার 

জন্য মিমন বমশশক একটি বআ মকশন মদশন। কুরঅন মলক্ষার মনম-কানুন বপশ মামা ল্প মদশনর মশধ্যআ শুদ্ধভাশব অ কুরঅন মিাওাি 

মলক্ষা াভ কর। 

 ক. আামম লমরি কাশক বশ ? ১ 

 খ. নামজরা মিাওাি পমরায ড বকন?  ২ 

 গ. মামা শুদ্ধভাশব কুরঅন বলখার জন্য বকান মবশর জ্ঞান জডন কর ? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ. মামার বাবার কায ডক্রম মচমিি কশর শুদ্ধভাশব অ-কুরঅন মলক্ষার গুরুত্ব বি ডনা কর।  ৪ 
 

৪. জনাব ‘ক’ বাক বদখাশনার উশদ্দশে নামাজ পশড়, প্রমিশবলীর াশে ভা অচরি কশরনা। গৃস্থামর প্রশাজনী বিাট খাশটা বস্তু ন্যশক বদ না। 

পক্ষািশর জনাব ‘খ’ মশন কশর “মনশ্চআ কশষ্টর াশে স্বমি রশশি”। িাআ যখনআ ব ম পা আবাদশি মলগু োশক এবং িার প্রমিপাশকর প্রমি 

মশনামনশবল কশর। 

 ক. মমি সূরা কাশক বশ ?  ১ 

 খ. লাশন নুমৄ কী?  বুমিশ বখ।   ২ 

 গ. জনাব ‘ক’ এর কম ডকাশে বকান সূরার মলক্ষা প্রকাল বপশশি? ব্যাখ্যা কর।    ৩ 

 ঘ. জনাব ‘খ’ এর অচরি উদ্দীপশক উশল্লমখি সূরার অশাশক মবশিি কর।  ৪ 
  

৫. অব্দু াাম াশব একজন বড় ব্যবাী। লি ব্যিিার মাশিও ম মি মমজশদ যান ও ংমিষ্ট  আবাদিটি যোযেভাশব অদা কশরন। 

 জনাব অম াশব মাশি মাশি বদাা চাওার জন্য মবমভন্ন মাযাশর যান। 

 ক. আবাদি কাশক বশ? ১ 

 খ. কীভাশব জামাাশি াাি অদা দ্বারা ামামজক বন্ধন নিমর  ? ২ 

 গ. অঃ াাম াশব এর কম ডকাে দ্বারা কী প্রকাল বপশশি? ব্যাখ্যা কর।  ৩ 

 ঘ. জনাব অম াশশবর কাজটি মচমিি কশর উার পমরিমি মবশিি কর।  ৪ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

       মব বকার্: ১১১ বট: খ 



৬. জনাব মাসুম প্রমি বির এক মবশল ময ডাদা ম্পন্ন মাশ ম্পশদর মাব কশর ১৬ ক্ষ টাকা বেশক ৪০ াজার টাকা ৪ জন া গরীব মানুশর 

মাশি মবিরি কশরন। িার বিাট ভাআ মারুফ াশব মাশজ প্রমিষ্ঠা াশভর জন্য বির বলশ মনমদ ডষ্ট পমরমাি ে ড বকব িার পিশন্দর বাকশদর মাশি 

মবিরি কশরন। 

 ক. াওম কাশক বশ ? ১ 

 খ. াক্কু আবাদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ. মারুফ াশশবর কাশজ কার অশদল মিি শশি- ব্যাখ্যা কর।   ৩ 

 ঘ. মাছুম াশশবর আবাদিটি মচমিিপূব ডক এর ামামজক গুরুত্ব মবশিি কর। ৪ 
  

৭. অব্দু কমরম  একটি কাপড় মকশন বদাকানদারশক দুআ মদন পর টাকা বদার কো ব। ব যো মশ উক্ত টাকা পমরশলার্ কর। নামফ এর বন্ধু 

ফাাদ যশলার বেশক ঢাকা অার পশে ফমরদপুর বমাশড় বাশ মিনিাআকারীশদর কবশ পশড়। মিনিাআকারীশদর মজজ্ঞাা ব িার মনকট রমক্ষি 

টাকা পার কো প্রকাল কশর বদ।  

 ক. অখাক কাশক ব? ১ 

 খ. সুন্দর চমরিআ পূণ্য বকন ? ব্যাখ্যা কশরা। ২ 

 গ. অমফ এর অচরশি অখাশক ামমদার বকান গুিটি প্রকাল বপশশি? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ. ফাাশদর কাজটি মচমিি কশর উার ফাফ মবশিি কর।  ৪ 
 

৮. জনাব নামর াশব উদার ও উন্নি চমরশির একজন মানু। ন্যান্য সৃমষ্টর প্রমিও িার ীম দরদ। মিমন ক্ষুর্ািডশক ন্ন,বস্ত্রীনশক বস্ত্রদান কশরন। 

িার বন্ধু জনাব ‘ক’ একটি বকাম্পামনশি কমম্পউটার পাশরটর পশদ কম ডরি। একমদন মিমন িার দামশত্ব োকা গুরুত্বপূি ড মকছু ফাআ কমম্পউটার 

বেশক মুশি বফশন।  িার উদ্ধডিন কম ডকিডা িাশক াশি নাশি র্শর বফশন এবং বশন, আিঃপূশব ডও বিামার মবরুশদ্ধ এ র্রশির মভশযাগ অশি। 

 ক. ‘অখাশক যামমমা’ কাশক ব? ১ 

 খ. মুত্তামকগি ফিা াভ কশরন বকন?  ব্যাখ্যা কশরা। ২ 

 গ. জনাব নামর াশশবর কম ডকাশে বকান গুিটি পৄশট উশেশি? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ. ‘ক’ এর মশধ্য অখাশক ামমদার বকান গুিটির ভাব িা মচমিি কশর িার পমরিমি মবশিি কর। ৪ 
 

৯.  জামকর এাকার শচিন এক মৄবক। িার এাকা  িগড়া-ফাাদ, মারামামর ও ংঘাি বশগআ োশক। ব মকছু বন্ধুশদরশক মনশ লামি প্রমিষ্ঠার 

জন্য একটি মমমি গেন কশর। মল্লার মমজশদর আমাম াশব িাশদর এ কাশজর প্রলংা কশরন ও বশন, মানবী (া.) িার জীবশন এমন একটি 

মমখি ংমবর্ান প্রিন কশরমিশন যার মাধ্যশম আাম ও িার বেষ্ঠত্ব পৄশট উশে। 

 ক. ‘ারবু মফজার’ কী?  ১ 

 খ. প্রাক আামম মৄশগ নারীশদর বস্থা বকমন মি? ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ. জামকশরর উশযাগটি মানবী (াঃ) এর জীবশনর বকান ঘটনার াশে াদৃেপূি ড? ব্যাখ্যা কর।  ৩ 

 ঘ. আমাম াশশবর বল বক্তশব্য বয মবটি পৄশট উশেশি িা উশল্লখ পূব ডক িার মবমভন্ন মদক অশাচনা কর। ৪ 
 

১০. জনাব বমম াশব িার মফশ র্ীনস্থ এক কম ডকিডাশক একজন মান ব্যমক্তর গল্প বশন, মযমন দমরদ্র মিশন বশট মকন্তু কখশনা বাভী মিশন না। 

মববাশর পর স্ত্রী িার ব্যবাশর পুশরা  দামত্ব স্বামীশক বদন এবং মিমন প্রচুর ম্পশদর মামক ন। এআ ম্পদ মিমন বভাগ না কশর া, দুঃখী, 

ও গমরব মমমকশনর ববা ব্য কশরন। মিমন অরও বশন, “িে প্রচাশরর বক্ষশি উক্ত মামানব মিশন দৃঢ় প্রিেী এবং নর্য ডলী”। 

 ক. বক মুাম্মদ (াঃ) বক ার্ারি বাক বশ উশল্লখ কশরন?  ১ 

 খ. বকান মৄশগ কাবা ঘশর ৩৬০ টি মূমিড স্থাপন করা শমি এবং বকন? ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ. উদ্দীপশকর মান ব্যমক্ত দ্বারা কাশক আমিি করা শশি? ব্যাখ্যা কর।   ৩ 

 ঘ. বমম াশশবর বল উমক্তটি মবশিি কর।  ৪ 
 

১১. জনাব অকরাম পমবি কুরঅশন নমব রাসুশদর বাধ্য ওার কারশি মান অল্লা পূব ডবিী জামিমূশক ধ্বং কশরশিন। এগুশা জানা শেও 

মনমদ্ধ ক কাশজ মপ্ত ন। মবমভন্ন িী ও পাপ কাশজ জমড়শ পশড়ন। পক্ষািশর জনাব অফজা াশব গমরব-দুঃখী ও এমিশমর প্রমি িেি 

নলী। 

 ক. বাত্য আযযা কী? ১ 

 খ. অ-কুরঅন অরমব ভাা নামজ ওার কারি ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ. বকান সূরার মলক্ষার ভাশব অকরাম াশব এরূপ ননমিক কাশজ জমড়শ পশড়ন? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ. জনাব অফজা াশশবর চমরি বয সূরার মলক্ষার াশে মম রশশি িা মচমিি কশর উার মলক্ষা বখ। ৪ 

 


