
  

   
                                                                      

                                                                      ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
৪৫তি রিরসএস রিরল ক্র্যাশ কক্াসস  

 

*     ৪৫তম বিবিএি বিবি ক্র্যাশ ক ার্িে িিের্মাট ৫০রি কি চার ক্লাি, ০৬ রি িশ্নিযাাং  

এনািাইবিি ক্লাি, ১০০ কসি কেইবি এক্সাম, ২০ কসি উই বি এক্সাম, ১২ কসি 

িাির্েক্ট ফাইনাি এক্সাম, ১০ কসি ফাইনাি মর্েি কটস্ট অনুবিত হর্ি। 

*   স্বল্প িমর্ে ক াছার্না িস্তুবতর েন্য বিষেবিবি  ১২ রি বিপার্রশন িু , ০১ রি 
িশ্নিযাাং  (১০ম-৪৩তম), ০১ রি মর্েি কটস্ট িু  (৬০০০ িশ্ন িাংিবিত) 
এিাং ০১ বট আপর্েট ইনর্ফা এর রিডন্িড ক্রি িদান  রা হর্ি। 

*   ি ি ক্লাি অনিাইর্ন Zoom App এর মাধ্যর্ম অনুবিত হর্ি। িবতবট 
     ক্লার্ির মাবি-  ািার pdf ক্লাির্নাট িদান  রা হর্ি এিাং বিবেও বরর্ে কদখার  
      িযিস্থা থা র্ি। 
*    কে ক ান িমিযার িমাধ্ান এিাং নতুন তর্থযর আপর্ের্টর েন্য Join  রুন  
      কফিিু  গ্রুপ          BCS উত্তিণ  

*  ি ি কেইবি পরীক্ষা অনলাইন এিাং উই বি, িাির্েক্ট ফাইনাি ও ফাইনাি মর্েি   

    কটস্ট রিরিক্যারল ও অনলাইন উিে পদ্ধবতর্ত অনুবিত হর্ি।    

    এ েন BCS িতযাশী কদশিযাপী উদ্ভাি-উর্েষ এর কের্ ার্না শাখাে পরীক্ষা  

    বদর্ত পারর্ি এিাং কের্ ার্না শাখা হর্ত বির্টটে িইিমূহ িাংগ্রহ  রর্ত পারর্ি। 

*   িবতবট পরীক্ষার তাৎক্ষবি  এনালাইরসস রিডিািস িদশসন ক্িা হডি। 

    এিং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরি কিিাল্ট কিিণ ক্িা হডি। 

*   িরািবর ব্রার্ে এর্ি অথিা অনিাইন কপর্মটট এর মাধ্যর্ম িবতে হওো োর্ি। 

*     *  বিস্তাবরত োনর্ত অথিা অনিাইর্ন িবতে হর্ত বিবেট  রুন - 

    www.uttoron.academy 

*   Helpline - 09666775566 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০২) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:০০ িা) লাইভ এক্সাি (িাত ১২:০০ িা হডত িডিি িাত ১১:৫৫ িা ির্সন্ত) 
১৫-০১-২৩ (িরিিাি) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৫ ননবত তা, মূিযর্িাধ্ ও সুশািন-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৬-০১-২৩ (কসািিাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৫ ইাংর্রবে িাষা ও িাবহতয-০৫ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৭-০১-২৩ (িঙ্গলিাি) গারণরতক্ র্রুি-০৪ আন্তেোবত  বিষোিবি-০৫ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৯-০১-২৩ (িহৃঃিাি) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৩  াবিবত  েবুি-০৪ MCQ (40×1=40); 25 min. 

২০-০১-২৩ (শুক্র্িাি) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫ িাধ্ারি বিজ্ঞান-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 
২১-০১-২৩ (শরনিাি) Weekly Exam-06 (ননরতক্তা-০১, ইংডিরি-০৫, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৫, গারণরতক্ র্রুি-০৪, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২২-০১-২৩ (িরিিাি) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৫ িাাংিার্দশ বিষোিবি-০৫ MCQ (40×1=40); 20 min. 
২৩-০১-২৩ (কসািিাি) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৬ িাাংিা িাষা ও িাবহতয-০৫ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৪-০১-২৩ (িঙ্গলিাি) গারণরতক্ র্রুি-০৫ ইাংর্রবে িাষা ও িাবহতয-০৬ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৬-০১-২৩ (িহৃঃিাি) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৭  াবিবত  েবুি-০৫ MCQ (40×1=40); 25 min. 

২৭-০১-২৩ (শুক্র্িাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৬ ইাংর্রবে িাষা ও িাবহতয-০৭ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৮-০১-২৩ (শরনিাি) Weekly Exam-07 (িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫, িাংলা-০৫, ইংডিরি-০৬, গারণরতক্ র্রুি-০৫, ইংডিরি-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৯-০১-২৩ (িরিিাি) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৮ আন্তেোবত  বিষোিবি-০৬ MCQ (40×1=40); 20 min. 

৩০-০১-২৩ (কসািিাি) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৬ ইাংর্রবে িাষা ও িাবহতয-০৮ MCQ (40×1=40); 20 min. 

৩১-০১-২৩ (িঙ্গলিাি) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৪ িাাংিা িাষা ও িাবহতয-০৬ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০২-০২-২৩ (িহৃঃিাি) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬ িাধ্ারি বিজ্ঞান-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৩-০২-২৩ (শুক্র্িাি) গারণরতক্ র্রুি-০৬ িাাংিার্দশ বিষোিবি-০৬ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৪-০২-২৩ (শরনিাি) Weekly Exam-08 (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৬, ইংডিরি-০৮, িাংলা-০৬, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৪, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৫-০২-২৩ (িরিিাি) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৭  াবিবত  েবুি-০৬ MCQ (40×1=40); 25 min. 

০৬-০২-২৩ (কসািিাি) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৭ িাাংিার্দশ বিষোিবি-০৭ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৭-০২-২৩(িঙ্গলিাি) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৯ িাাংিা িাষা ও িাবহতয-০৭ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৯-০২-২৩ (িহৃঃিাি) ক্রিউিাি ও তথ্যির্রুি-০৩ ইাংর্রবে িাষা ও িাবহতয-০৯ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১০-০২-২৩ (শুক্র্িাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৭  বিউটার ও তথযিেবুি-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১১-০২-২৩ (শরনিাি) Weekly Exam-09 (গারণরতক্ রু্রি-০৬, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৭, িাংলা-০৭, ইংডিরি-০৯, ক্রিউিাি ও তথ্যির্রুি-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১২-০২-২৩ (িরিিাি) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৮ আন্তেোবত  বিষোিবি-০৭ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৩-০২-২৩ (কসািিাি) িানরসক্ দক্ষতা-০২+০৩ িাাংিা িাষা ও িাবহতয-০৮ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৪-০২-২৩ (িঙ্গলিাি) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৮+০৯ 
মানবি  দক্ষতা-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

মানবি  দক্ষতা-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৫-০২-২৩ (িধু্িাি) ------ 
িাাংিার্দশ বিষোিবি-০৮ MCQ (40×1=40); 20 min.  

                     িাাংিার্দশ বিষোিবি-০৯MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৬-০২-২৩ (িহৃঃিাি) Weekly Exam-10 (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৭, িাংলা-০৮, িানরসক্ দক্ষতা-০২+০৩ িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৮+০৯) MCQ (100×1=100); 45 min. 

 
অনলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 

 *  Live Class অনুবিত হর্ি Zoom App এর মাধ্যর্ম। এেন্য ির্তয  বশক্ষাথেীর্  আর্  কথর্ ই বনর্ের কমািাইি/িযাপটপ/কেস্কটর্প Zoom App Install   র্র রাখার েন্য অনুর্রাধ্  রা হর্িা। 
 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি  রর্ত www.uttoron.academy ওর্েিিাইর্ট ব র্ে Join Now অপশর্ন বক্ল   র্র িবতে ৃত করবের্েশন নম্বর িযিহার  র্র Login  রর্ত হর্ি। 

 

https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
http://www.uttoron.academy/
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


বিবিএি বিবি ক্র্যাশ ক ািস এর বিলিিাি 
লেকচার রসডলিাস 

ইংডিরি ভাষা ও সারহতয 
কলক্চাি-০৫ Adverb, Preposition, Conjunction & Linkers, Synonym Vocabulary: M-P 
কলক্চাি-০৬ Caroline Age, Commonwealth Period, Neo-classical Period (The Restoration Period, The Augustan Period, The Age of Sensibility), Romantic Period 
কলক্চাি-০৭ Comparison of Degree, Transformation, Same word but different parts of speech, suffix & prefix, Antonym, Vocabulary: Q-T 

কলক্চাি-০৮ Idioms & Phrase, Clause, Voice & Narration, Spelling, Vocabulary: U-Z 

কলক্চাি-০৯ Victorian Period, Modern & Postmodern, Literary Terms 

িাংলা ভাষা ও সারহতয 
কলক্চাি-০৫ শব্দ, ি ৃবত-পতযে, পদ, ি-ত্ব বিধ্ান, ষ-ত্ব বিধ্ান, এ   থাে ি াশ। 

কলক্চাি-০৬ 

িন্ম িরিরধ্ (১৮৮৭-১৮৯৭)- সুকুমার রাে, কমাবহতিাি মেমুদার, এি ওোর্েদ আিী,  ােী আিদুি ওদুদ, বিবিপাি ইব্রাহীম খাাঁ, বিিূবতিূষি ির্্যাপাধ্যাে, আিিু  ািাম শামসুদ্দীন। 
িন্ম িরিরধ্ (১৮৯৭-১৯০১)-  ােী কমাতাহার কহার্িন, ক ািাম কমাস্তফা, আিুি মনসুর আহমদ, তারাশঙ্কর ির্্যাপাধ্যাে,  ােী নেরুি ইিিাম, েীিনান্ দাশ, িিাইচাাঁদ মুর্খাপাধ্যাে, 
অবমে চক্র্িতেী, সুধ্ীন্দ্রনাথ দি। 
িন্ম িরিরধ্ (১৯০২-১৯০৪)- ে. মুহম্মদ এনামুি হ , অবচন্তযকুমার কিনগুপ্ত, আিিু ফেি, েিীম উদ্দীন, কমাতার্হর কহার্িন কচৌধু্রী, অন্নদাশঙ্কর রাে, নিেদ মেুতিা আিী। 
িন্ম িরিরধ্ (১৯০৬-১৯০৯)- আিদুি  াবদর, ির্্ আিী বমো, হুমােনু  বির, নুরুি কমার্মন, মাবন  ির্্যাপাধ্যাে, বিষু্ণ কদ। 
িন্ম িরিরধ্ (১৯১১-১৯১৯)- আি ুোফর শামসুদ্দীন, কি ম সুবফো  ামাি, অদ্বৈত মল্লিমেি, আহিান হািীি, শও ত ওিমান, ফররুখ আহমদ, বি া্ার আি ুোফর, মহুম্মদ আিদুি 
হাই। 

কলক্চাি-০৭  ার  ও বিিবি, ির্ো  ও অপির্ো , িা যি রি িা য শুবদ্ধ, িানান রীবত, িা ধ্ারা, িিাদ-িিচন। 

কলক্চাি-০৮ 

িন্ম িরিরধ্ (১৯২০-১৯২৬)- িঙ্গিনু্ধ কশখ মবুেিরু রহমান, আহমদ শরীফ, ে. নীবিমা ইব্রাবহম, নিেদ ওোিীউল্লাহ, মুনীর কচৌধু্রী, আি ুইিহা , সু ান্ত িট্টাচােে। 
িন্ম িরিরধ্ (১৯২৭-১৯৩১)- শহীদুল্লা  ােিার, আর্নাোর পাশা, োহানারা ইমাম, শামসুর রাহমান, আিদুল্লাহ আি-মুতী শরফুদ্দীন। 
িন্ম িরিরধ্ (১৯৩২-১৯৩৪)- ে. আিাউবদ্দন আি আোদ, হািান হাবফেরু রহমান, আি ুোফর ওিােদুল্লাহ, েবহর রােহান, মমতাে উদ্দীন আহমদ, রার্িো খাতুন। 
িন্ম িরিরধ্ (১৯৩৫-১৯৪০)- নিেদ শামসুি হ , আি মাহমুদ, রাবেো খান, হািান আবেেিু হ । 
িন্ম িরিরধ্ (১৯৪১-১৯৪৭)- মাহমুদুি হ , আিদুল্লাহ আি মামুন, রবফ  আোদ, শহীদ  াদ্রী, আখতারুজ্জামান ইবিোি, আিদুি মান্নান নিেদ, আহমদ ছফা, বনমের্িন্দু গুি, কশখ 
হাবিনা, হুমােনু আোদ। 
িন্ম িরিরধ্ (১৯৪৭-১৯৬৫)- কিবিনা কহার্িন, হুমােনূ আহর্মদ, কহিাি হাবফে, মামুনুর রশীদ, কিবিম আি দীন, আবনসুি হ ।  
অন্যান্য তথ্য: বিখযাত পবি া এিাং িিাদ , িাষা আর্্ািনবিবি  রচনািমগ্র, মবুিেদু্ধবিবি  রচনািমগ্র, িাবহবতয র্দর উপাবধ্ ও ছদ্মনাম, িাবহবতয , িাবহতয মে ও িষৃ্ট চবরি। 

িাংলাডদশ রিষয়ািরল 
কলক্চাি-০৫ িাাংিার্দর্শর অথেনীবত, িাাংিার্দর্শর েনিাংখযা, আদমশুমাবর। িাাংিার্দর্শর বশল্প ও িাবিেয। 
কলক্চাি-০৬ িাংলাডদডশি সংরিধ্ান- িস্তািনা ও নিবশষ্টয, কমৌবি  অবধ্ ারিহ রাষ্ট্র পবরচািনার মূিনীবতিমূহ। িাংবিধ্ার্নর গুরুত্বপিূে অনুর্েদ, তফবিি, িাংর্শাধ্নীিমূহ।  

কলক্চাি-০৭ 
িাংলাডদডশি সিক্াি িযিস্থা- আইন, শািন ও বিচার বিিা িমহূ, আইন িিেন, নীবত বনধ্োরি, োতীে ও স্থানীে পেোর্ের িশািবন  িযিস্থাপনা  াঠার্মা, িশািবন  পনুবিেন্যাি ও িাংস্কার। 
িাংলাডদডশি িািননরতক্ িযিস্থা- রােদ্বনবত  দিিমরূ্হর  ঠন, িূবম া ও  ােেক্র্ম, ক্ষমতািীন ও বির্রাধ্ী দর্ির পারস্পবর  িি োবদ, সুশীি িমাে ও চাপ িবৃষ্ট ারী ক ািীিমহূ এিাং এর্দর 
িূবম া।   

কলক্চাি-০৮ ভূডগালঃ িাাংিার্দর্শর কিৌর্ াবি  বিিরি, পাহাড়, পিেত, িাাংিার্দর্শর িূ-ি ৃবত, নদ-নদী, িনে িিদ চর, বিি, হাওড় িিৃবত। 

কলক্চাি-০৯ 
ভূডগালঃ িাাংিার্দর্শর আিহাওো ও েিিাে।ু  
িাাংিার্দর্শর িা ৃবত  দুর্েো  আিহাওো ও েিিাে ুিিব েত িবতিান, েিিাে ুঝুাঁব  কমা ার্িিাে ির ার্রর পদর্ক্ষপ, প্রাকৃতিক দুর্যাগ ও ব্যব্স্থাপন- দুর্যারগর ধরন, প্রকৃতি ও ব্যব্স্থাপনা। 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৫ সািরিক্ কিাি, রিরভন্ন শারন্ত চুরি, বির্ের িাম্প্রবত  ও চিমান ঘটনািিাহ-০১ 

কলক্চাি-০৬ 
ভূডগালঃ িূর্ াি ও পবরর্িশ, মহা াশ, মহাবিে ও কিৌরে ৎ, পবৃথিীর আ ার ও আ ৃবত, পবৃথিীর  বত। 
িা ৃবত  িূর্ াি, পবৃথিীর অিযন্তরীি  ঠন উপাদান, নদীর বিবিন্ন  বত িা অিস্থা, পিেত, মািিূবম, িমিূবম। 
বির্ের িাম্প্রবত  ও চিমান ঘটনািিাহ-০২ 

কলক্চাি-০৭ 
ভূডগালঃ আিহাওো ও েিিােরু উপাদান, েিিােরু বনোম , িমুদ্রতির্দর্শর িূবমরুপ। বিে উষ্ণােন ও িা ৃবত  িিদ, িূবম ি সুনাবম, আর্েেব বর। িাম্প্রবত  িূর্ াি, িা ৃবত  দুর্েো , 
েিিাে ুঝুাঁব  কমা ার্িিাে নিবে  পদর্ক্ষপ। মরুিূবম, েিিপাত, িাবরমটেি, পবৃথিীর িহৃিম নদ-নদী। 

গারণরতক্ র্রুি 

কলক্চাি-০৪ শত রা, িরি ও কেৌব   মুনাফা, িাি ও ক্ষবত। 

কলক্চাি-০৫ করখা, ক াি, বিিুে ও চতুিুেে িাংক্র্ান্ত উপপাদয, বপথার্ ারার্ির উপপাদয ও িিৃ িাংক্র্ান্ত উপপাদয, পবরবমবত, িরি কক্ষি ও ঘনিস্তু। 

কলক্চাি-০৬ কিট, বিন্যাি, িমার্িশ ও িম্ভািযতা। 

সাধ্ািণ রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৩ 
জীব্ তব্জ্ঞানঃ পদারথযর জীব্তব্জ্ঞান-তব্ষয়কধর্য, তিস্যয, জজরনতিকস, জীব্বব্তিত্র্য, এতনর্যাল ডাইভারতসতি, প্লান্ি ডাইভারতসতি, এতনর্যাল তিস্যয। অগযান এব্ং অগযান তসরের্, সারলাক সংরেষণ, 
ভাইরাস, ব্যাকরিতরয়া, জওুলতজকযাল নরর্নরেিার। জব্ািাতনকযাল নরর্নরেিার, প্রাতণজগৎ, উতিদ, ফুল, ফল, রক্ত ও রক্ত সঞ্চালন, রক্তিাপ, হৃদতপণ্ড। 

কলক্চাি-০৪ 
হৃদররাগ, স্নায়রুরাগ, খাদয ও পতুি, তভিাতর্ন, র্াইররাব্ারয়ালতজ, প্লান্ি তনউতিশন, পরাগায়ন ইিযাতদ। র্ানব্রদরে, জরারগর কারণ ও প্রতিকার, সংরার্ক জরাগ, জরাগ জীব্াণরু জীব্নধারণ, র্া 
ও তশশু স্বাস্থয, ইর্ুযনাইরজশন, ভযাকতসরনশন, এইিআইতভ, এইডস, তিতব্ ও জপাতলও, এতপকালিার, জসতরকালিার, তপতসকালিার, েতিযকালিার। 

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযমু্পি 

কলক্চাি-০৩ 

তথ্য-িযুবি: কেটা ও কেটওয়া স (বিশ্বগ্রাম, কেটা  বমউবেল শে, কেটা ট্রান্সবমশে কমাে, হটস্পট),  বিউটার কেটওয়া স (কেটওয়া স টল ািবি,  বিউটার কেটওয়া স এর কেবি বিভাগ, 
কেটওয়াব সিং বেভাইি), কিিুিার কেটা কেটওয়া স ও কমািাইি িযুবির বিবশষ্ট্যিমূহ (কমািাইি িযুবি), ইন্টারলেট, ক্লালয়ন্ট িাভসার মযালেিলমন্ট ও ক্লাউে  বিউবটিং (ইন্টারলেলটর ইবতহাি, 
বিবভন্ন কিালট ি, িাভসার, ক্লাউে  বিউবটিং), বৈেবিে িীিলে তথ্য িযুবি (তথ্য-িযুবি, ই- মািস, বেতয িলয়ািেীয়  বিউবটিং িযুবি), কিাশযাি কেটওয়াব সিং (িেবিয় কিাশযাি 
কেটওয়াব সিং িাইটিমূহ), তথ্য িযুবির িড় িড় িবতষ্ঠাে ও তালৈর কিিািমূহ (িযুবি বিলশ্বর িড় িড় িবতষ্ঠােিমূহ), তথ্য িযুবির বিবভন্ন কেত্রিমূহ (তথ্য িযুবির বিবভন্ন কেত্রিমূহ,  ৃবত্রম 
িুবিমত্তা, করািবটক্স, িাইিার ক্র্াইম)। 

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০২ 
সর্সযা সর্াধান (ঘবড় বিষে  অিীক্ষা, িার ও তাবরখ বনিেে, কনৌ া-করাত, নি-কচৌিাচ্চা, িমে- াে বিষে  িমিযা) ্াতিক দক্ষিা (দপের্ি িবতবিম্ব, িরি েন্ত্র ও েবটি েন্ত্র, িি বিিােন 
নীবত, েন্ত্রাাংশ ও িরঞ্জাম) 

কলক্চাি-০৩ 
িমিযা িমাধ্ান (েযাবমবত  িমিযা, গড়, CLIMBING & SLIPPING, ব্য়স সম্পতকযি সর্সযাব্তল)  
স্থানাঙ্ক সম্পকয (স্থানাঙ্ক ব্যব্স্থা, তিত্র্ গণনা ও প্রাসতিক তিত্র্ ব্াছাই)। সংখযাগি ক্ষর্িা (অনুরর্ সম্পতকযি সর্সযা, তিরত্র্ প্রদত্ত সংখযার জ্ৌতক্তক অব্স্থান তনণযয়, ভগ্াংশ ও দশতর্ক সংখযার 
সর্সযাব্তল, ভগ্াংশ–অনুপাি, ি েমূি ও ঘনমূি বনিেে, সংখযার ধারণা, সর্ীকরণ সম্পতকযি সর্সযাব্তল) 

এক্স  


