
 বিষয় : বিবিল কনস্ট্রাকশন-১ (বিতীয় পত্র) বিষয় ককাড : ৬৭২৩ 

 

অধ্যায় ও 

বশর ানাম 

পাঠ্বয্  পুস্তরক প্দত্ত  

 বশখন ফল 

       বিষয় িস্তু  

(পাঠ্ব ও পারঠ্ব  বশর ানাম) 

জরি  তাবলকা  বপব য়ড 

(তাবিক) 

বপব য়ড 

(ব্যিহাব ক) 

মন্তব্য 

প্রথম অধ্যায় : 

হযামা   

১.১ বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত হযামা  িম্পরকম জ্ঞাত 

হরি। 

১.২ বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন প্রকা  হযামার   

নাম বলখরত পা রি। 

১.৩ বিবিন্ন প্রকা  হযামার   বিত্র পাঠ্ব ক রত 

পা রি। 

১.৪ বিবিন্ন প্রকা  হযামার   ব্যিহা  িণ মনা ক রত 

পা রি। 

বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত হযামা , 

হযামার   নাম,  

বিবিন্ন প্রকা  হযামার   বিত্র 

এিং 

ব্যিহা  িম্পরকম বশক্ষরত 

পা রি। 

 ০ ০  

বিতীয় অধ্যায় 

: 

কাটং টুলি 

২.১ বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন কাটং টুলি এ  

নাম িলরত পা রি। 

২.২ বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন কাটং টুলি 

িনাক্ত ক রত পা রি। 

২.৩ বিবিন্ন প্রকা  কাটং টুলি এ  বিত্র পাঠ্ব ক রত 

পা রি। 

২.৪ বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন প্রকা  িণ মনা 

বিরজরল  ব্যিহা  ব্যাখ্যা ক রত পা রি। 

বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন 

কাটং টুলি এ  নাম, িনাক্ত, 

বিত্র এিং বনম মাণ কারজ 

ব্যিহৃত বিবিন্ন প্রকা  িণ মনা 

বিরজরল  ব্যিহা  িম্পরকম 

বশক্ষরত পা রি। 

 ০ ০  

তৃতীয় অধ্যায় 

: 

বমজাব ং টুলি 

৩.১ বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন প্রকার   বমজাব ং 

টুলি এ  নাম িলরত পা রি। 

৩.২ বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন প্রকার   বমজাব ং 

টুলি িনাক্ত ক রত পা রি। 

৩.৩ বিবিন্ন প্রকার   বমজাব ং টুলি এ  বিত্র পাঠ্ব 

ক রত পা রি 

৩.৪ বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বমজাব ং টুলি িমূরহ  

ব্যিহা  িণ মনা ক রত পা রি। 

৩.৫ বনম মাণ কারজ বডবজটাল বমজাব ং টুলি িমূরহ  

ব্যিহা  িণ মনা ক রত পা রি। 

বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন 

প্রকার   বমজাব ং টুলি এ  

নাম, িনাক্ত,  বিত্র, ব্যিহা , 

এিং বডবজটাল বমজাব ং টুলি 

িমূরহ  ব্যিহা  িম্পরকম 

বশক্ষরত পা রি। 

 ০ ০  

 

 

 

 

 

 



অধ্যায় 

ওবশর ানাম 

পাঠ্বয্  পুস্তরক প্দত্ত  

 বশখন ফল 

বিষয় িস্তু 

(পাঠ্ব ও পারঠ্ব  বশর ানাম) 

জরি  তাবলকা  বপব য়ড 

(তাবিক) 

বপব য়ড 

 (ব্যিহাব ক) 

মন্তব্য 

িতুথ ম অধ্যায় : 

কিবকং, স্মবুথং 

টুলি এিং 

বমবসং কমবশন 

৪.১ িাইরেট  যরে  িণ মনা ক রত পা রি। 

৪.২ সু্মবথং কমবশরন  িণ মনা ক রত পা রি। 

৪.৩ কনবিট বমক্িা  কমবশরন  িণ মনা ক রত 

পা রি। 

িাইরেট  যে, স্মুবথং কমবশন 

এিং কনবিট বমক্িা  কমবশন 

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

 ২   

পঞ্চম অধ্যায় : 

কলরিবলং টুলি 

৫.১ বিবিন্ন বিব ট কলরিরল  িণ মনা ক রত 

পা রি। 

৫.২ বিবিন্ন বিব ট কলরিরল  ব্যিহা  উরেখ 

ক রত পা রি। 

বিবিন্ন বিব ট কলরিরল  

িণ মনা এিং ব্যিহা  িম্পরকম 

বশক্ষরত পা রি। 

 ১   

ষষ্ঠ অধ্যায় : 

ব্যিহাব ক 

যেপাবত  

 ক্ষণারিক্ষণ 

৬.১ বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন প্রকা  

হযামার    ক্ষনারিক্ষন পদ্ধবত  িণ মনা ক রত 

পা রি। 

৬.২ বিবিন্ন প্রকা  ি’ এ   ক্ষনারিক্ষন পদ্ধবত  

িণ মনা ক রত 

পা রি। 

৬.৩ হযান্ড বিল ও হযান্ড পাওয়া  বিরল  

 ক্ষনারিক্ষন পদ্ধবত  িণ মনা ক রত পা রি। 

৬.৪ কমজাব ং কটপ িমূরহ   ক্ষনারিক্ষন পদ্ধবত  

িণ মনা ক রত পা রি। 

৬.৫ বিবিন্ন প্রকা  কাটং টুলি এ   ক্ষনারিক্ষন 

পদ্ধবত  িণ মনা ক রত পা রি। 

৬.৬ কংবিট বমকিা  কমবশরন   ক্ষনারিক্ষন 

পদ্ধবত  িণ মনা ক রত পা রি। 

৬.৭ িাইরেট  এ   ক্ষনারিক্ষন পদ্ধবত  িণ মনা 

ক রত পা রি। 

৬.৮ বিবিন্ন প্রকা  বিব ট কলরিরল  

 ক্ষনারিক্ষন পদ্ধবত  িণ মনা ক রত পা রি। 

৬.৯ ট্রাইরকায়ার    ক্ষনারিক্ষন পদ্ধবত  িণ মনা 

ক রত পা রি। 

৬.১০ কলাটং কমবশরন   ক্ষনারিক্ষন পদ্ধবত  

িণ মনা ক রত পা রি। 

বনম মাণ কারজ ব্যিহৃত বিবিন্ন 

প্রকা  হযামা , 

ি’, হযান্ড বিল, হযান্ড পাওয়া  

বিল,  

কমজাব ং কটপ, কাটং টুলি, 

কংবিট বমকিা  

কমবশন,িাইরেট , বিবিন্ন 

প্রকা  বিব ট কলরিল, 

ট্রাইরকায়া  এিং কলাটং 

কমবশরন   ক্ষনারিক্ষন পদ্ধবত 

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

 

 ৪   

 

 

 



অধ্যায় 

ওবশর ানাম 

পাঠ্বয্  পুস্তরক প্দত্ত  

 বশখন ফল 

       বিষয় িস্তু  

(পাঠ্ব ও পারঠ্ব  বশর ানাম) 

জরি  তাবলকা  বপব য়ড 

(তাবিক) 

বপব য়ড 

(ব্যিহাব ক) 

মন্তব্য 

অস্টম অধ্যায় : 

স্ট্রাকিা  

৮.১িাি-স্ট্রাকিা  এিং সুপা -স্ট্রাকিা  িম্পরকম 

িণ মনা ক রত পা রি। 

৮.২ বিবত্ততল প্রস্তুবত  পদ্ধবত িণ মনা ক রত 

পা রি। 

৮.৩ বিবত্ততল, ফুটং গিী তা িণ মনা ক রত 

পা রি। 

৮.৪ প্রধান কদওয়াল, পাট মশন কদওয়াল, কপ ারপট 

এ  বনম মাণ ককৌশল িণ মনা ক রত পা রি। 

৮.৫ বলরেল, িানরিড, িপওয়াল, আি ম(বখলান) 

এ  বনম মাণ ককৌশল উরেখ ক রত পা রি। 

৮.৬ িীম, কলাম, বিবি ঘর   বনম মাণ ককৌশল 

ব্যাখ্যা ক রত পা রি। 

িাি-স্ট্রাকিা , সুপা -

স্ট্রাকিা , বিবত্ততল, ফুটং 

গিী তা, প্রধান কদওয়াল, 

পাট মশন কদওয়াল, কপ ারপট 

,বলরেল, িানরিড, িপওয়াল,  

িীম, কলাম এিং বিবি ঘ  

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

১. ইমা রত  কল-

আউট কদওয়া  

ককৌশল 

২. ইমা রত  বুবনয়াদ 

বনম মান ককৌশল 

৩. ইরট  কদওয়াল 

বনম মান। 

৪. বৃত্তাকা  ইরট  

গাথুনী। 

৫. কণ মা  কদওয়াল 

বনম মান। 

৩ ৪৫  

নিম অধ্যায় : 

ব রটইবনং 

ওয়াল 

৯.১ব রটইবনং ওয়াল এ  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

৯.২ব রটইবনং ওয়াল এ  অিস্থান িণ মনা ক রত 

পা রি। 

৯.৩ ব রটইবনং ওয়াল এ  প্রকা রিদ িলরত 

পা রি এিং নসা উপলবি ক রত পা রি। 

ব রটইবনং ওয়াল এ  িংজ্ঞা, 

অিস্থান, প্রকা রিদ িম্পরকম 

বশক্ষরত পা রি। 

 

 

১   

দশম অধ্যায় : 

এযািাটরমে ও 

পায়া  

১০.১ এযািাটরমে ও পায়া ি এ  িংজ্ঞা িলরত 

পা রি। 

১০.২ এযািাটরমে ও পায়া  এ  পাথ মকয উরেখ 

ক রত পা রি। 

এযািাটরমে ও পায়া ি এ  

িংজ্ঞা, পাথ মকয  িম্পরকম 

বশক্ষরত পা রি। 

 ১   

একাদশ অধ্যায় 

: 

বখলান (আি ম) 

১১.১ আরি ম  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

১১.২ আরি ম  কেণীবিিাগ  ক রত পা রি। 

১১.৩ আরি ম  প্ররয়াজনীয়তা িণ মনা ক রত পা রি। 

১১.৪ আরি ম  বিবিন্ন অংরশ   নাম ও মাপ উরেখ 

ক রত পা রি। 

বখলান (আি ম)এ  িংজ্ঞা, 

কেণীবিিাগ, প্ররয়াজনীয়তা 

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি।  

৬. বখলান (আি ম) 

বনম মান ককৌশল 

 

২ ৯  

িাদশ অধ্যায় : 

বি াবমক বেকি 

ও টাইলি 

১২.১ বি াবমক বেকি ও টাইলি এ  িংজ্ঞা 

িলরত পা রি। 

১২.২ টাইলরি  প্রকা রিদ উরেখ ক রত পা রি। 

১২.৩ বি াবমক বেকি ও টাইলি এ  গুণাগুণ 

িণ মনা ক রত পা রি। 

বি াবমক বেকি ও টাইলি 

এ  িংজ্ঞা, প্রকা রিদ এ  

গুণাগুণ িম্পরকম বশক্ষরত 

পা রি। 

৭. কদওয়ারল  কিৌন্দয ম 

মবন্ডত কারজ  

ককৌশল 

২ ৯  

ত্ররয়াদশ অধ্যায় 

: 

১৩.১ ফাঁপা ব্লক এ  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

১৩.২ ফাঁপা ব্লক এ  প্ররয়াজনীয়তা িণ মনা ক রত 

ফাঁপা ব্লক এ  িংজ্ঞা 

প্ররয়াজনীয়তা িম্পরকম 

 ১   



ফাঁপা ব্লক পা রি। বশক্ষরত পা রি। 

িতুদ মশ অধ্যায় : 

ফল্ি বিবলং 

১৪.১ ফল্ি বিবলং এ  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

১৪.২ ফল্ি বিবলং এ  প্রকা রিদ ক রত পা রি। 

১৪.৩ ফল্ি বিবলং এ  প্ররয়াজনীয়তা িলরত 

পা রি। 

ফল্ি বিবলংএ  িংজ্ঞা, 

প্রকা রিদ,  প্ররয়াজনীয়তা 

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

৮. ফম ম তত ী ক ণ। ২ ৯  

পঞ্চদশ অধ্যায় : 

থাই 

অযালুবমবনয়াম 

১৫.১ থাই অযালুবমবনয়াম কারজ   প্ররয়াজনীয় 

মালামাল িম্পরকম জ্ঞাত হরি। 

১৫.২ থাই অযালুবমবনয়াম এ  প্ররয়াজনীয়তা 

িলরত পা রি।  

থাই অযালুবমবনয়াম 

প্ররয়াজনীয় মালামাল, 

প্ররয়াজনীয়তা িম্পরকম 

বশক্ষরত পা রি। 

 ১   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  বিষয় : বিবিল কনস্ট্রাকশন-২ (বিতীয় পত্র) বিষয় ককাড : ৬৭২৪ 

 

অধ্যায় 

ওবশর ানাম 

পাঠ্বয্  পুস্তরক প্দত্ত  

 বশখন ফল 

       বিষয় িস্তু  

(পাঠ্ব ও পারঠ্ব  বশর ানাম) 

জরি  তাবলকা  বপব য়ড 

(তাবিক) 

বপব য়ড 

(ব্যিহাব ক) 

মন্তব্য 

প্রথম অধ্যায় : 

এম, এি,  ড 

(ব ইন কফাবিং 

িা ) স্থাপন  

 

১.১ এম, এি,  ড স্থাপন ও িাধাইরয়  পদ্ধবত 

(িংবিষ্ট িইং কদরখ) িণ মনা ক রত পা রি। 

১.২ কিাব ং এিং িারপারট ম  উপ  বিয়াব ং এ  

প্ররয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা ক রত পা রি। 

১.৩ বস্ট াপ ব্যিহার   প্ররয়াজনীয়তা ও ককৌশল 

উরেখ ক রত পা রি। 

এম, এি,  ড স্থাপন ও 

িাধাইরয়  পদ্ধবত,  

কিাব ং এিং িারপারট ম  উপ  

বিয়াব ং এ  প্ররয়াজনীয়তা 

এিং বস্ট াপ ব্যিহার   

প্ররয়াজনীয়তা িম্পরকম বশক্ষরত 

পা রি। 

িীম বনম মারণ এম এি 

 ড িাঁধাই। 

০ ০  

বিতীয় অধ্যায় : 

কমরে  

২.১ কমরে  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

২.২ কমরে  প্রকা রিদ বলখরত পা রি। 

২.৩ কমরে ততব   মালামাল উরেখ ক রত পা রি। 

২.৪ কমরে ততব   ককৌশল িণ মনা ক রত পা রি। 

২.৫ কমরে  ততব   কক্ষরত্র প্ররয়াজনীয় িািধানতা  

কমরে  িংজ্ঞা,  

কমরে  প্রকা রিদ, কমরে 

ততব   মালামাল,  

কমরে ততব   ককৌশল এিং 

কমরে  ততব   কক্ষরত্র 

 ০ ০  



িণ মনা বদরত পা রি। প্ররয়াজনীয় িািধানতা িম্পরকম 

বশক্ষরত পা রি। 

তৃতীয় অধ্যায় : 

ছাদ  

৩.১ ছারদ  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

৩.২ কমরে ও ছারদ  মরধ্য পাথ মকয উরেখ ক রত 

পা রি। 

৩.৩ বিবিন্ন প্রকা  ছারদ  নাম বলখরত পা রি। 

৩.৪ একমুখী ও বিমূখী ছারদ  পাথ মকয উরেখ ক রত 

পা রি। 

৩.৫ ছাদ বনম মাণ ককৌশল িলরত পা রি। 

৩.৬ ছাদ ততব   মালামারল  নাম উরেখ ক রত 

পা রি। 

৩.৭ ছাদ বনম মারণ বন াপত্তা উরেখ ক রত পা রি। 

ছারদ  িংজ্ঞা, কমরে ও ছারদ  

মরধ্য পাথ মকয,  

বিবিন্ন প্রকা  ছারদ  নাম, 

একমুখী ও বিমূখী ছারদ  

পাথ মকয, ছাদ বনম মাণ ককৌশল,   

ছাদ ততব   মালামারল  নাম 

এিং ছাদ বনম মারণ বন াপত্তা 

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

ছারদ এম এি  ড 

িাঁধাই। 

 
 

২ ১৮  

িতুথ ম অধ্যায় : 

কমাজাইক  

৪.১ কমাজাইক এ  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

৪.২ কমাজাইক ততব   মালামারল  নাম উরেখ 

ক রত পা রি। 

৪.৩ কমাজাইক ততব   মালামারল  অনুপাত উরেখ 

ক রত পা রি। 

৪.৪ কমাজাইক কারজ ব্যিহৃত যেপাবত  নাম ও 

ব্যিহার   উরেশ্য িলরত পা রি। 

 

কমাজাইক এ  িংজ্ঞা,  

কমাজাইক ততব   মালামারল  

নাম, কমাজাইক ততব   

মালামারল  অনুপাত, 

কমাজাইক কারজ ব্যিহৃত 

যেপাবত  নাম এিং ব্যিহা  

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

কমাজাইক ক ণ। 

 
 

২ ১৮  

পঞ্চম অধ্যায় : 

কপইে ও 

কপইবেং  

৫.১ বিবিন্ন প্রকা  কপইে এ  নাম উরেখ ক রত 

পা রি। 

৫.২ বিবিন্ন প্রকা  কপইে এ  উরেশ্য উরেখ ক রত 

পা রি। 

৫.৩ কপইে প্ররয়ারগ  পূরি ম গাত্রতল প্রস্তুরত  িণ মনা 

বদরত পা রি। 

৫.৪ কপইবেং কারজ  কলারকৌশল িণ মনা ক রত 

পা রি। 

 

বিবিন্ন প্রকা  কপইে এ  

নাম,বিবিন্ন প্রকা  কপইে এ  

উরেশ্য, কপইে প্ররয়ারগ  পূরি ম 

গাত্রতল প্রস্তুরত  িণ মনা এিং 

কপইবেং কারজ  কলারকৌশল 

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

 ৩   

ষষ্ঠ অধ্যায় : 

পরয়বেং  

৬.১ বনধ মাব ত কারজ অনুপাত অনুযায়ী বিরমরে  

পব মান বনণ ময় ক রত পা রি। 

৬.২ বনধ মাব ত কারজ িাবল  পব মান বনণ ময় ক রত 

পা রি 

বনধ মাব ত কারজ অনুপাত 

অনুযায়ী বিরমরে এিং 

িাবল  পব মান  িম্পরকম 

বশক্ষরত পা রি। 

বনট বিরমে বফবনবশং 

 
 

১ ১৮  

িপ্তম অধ্যায় : 

বডিরটম্পা 

৭.১ বডিরটম্পা  এ  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

৭.২ বডিরটম্পা  এ  প্ররয়াজনীয়তা উরেখ ক রত 

বডিরটম্পা  এ  িংজ্ঞা, 

প্ররয়াজনীয়তা এিং 

বডিরটম্পা  ক ণ 

 
২ ১৮  



  পা রি। 

৭.৩ বডিরটম্পা  প্ররয়ারগ  জন্য গাত্রতল প্রস্তুরত  

িণ মনা বদরত পা রি। 

  

বডিরটম্পা  প্ররয়ারগ  জন্য 

গাত্রতল প্রস্তুত  

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

 

অস্টম অধ্যায় : 

প্লাবষ্টক কপইে  

৮.১ প্লাবস্টক কপইে এ  িংজ্ঞা িম্পরকম জ্ঞাত হরি। 

৮.২ প্লাবস্টক কপইে এ  ব্যিহা  িম্পরকম জানরত 

পা রি। 

 

প্লাবস্টক কপইে এ  িংজ্ঞা 

এিং ব্যিহা   িম্পরকম বশক্ষরত 

পা রি। 

প্লাবস্টক কপইবেং 

 
 

২ ১৮  

নিম অধ্যায় : 

কনা-কিম  

৯.১ কনা-কিম এ  িংজ্ঞা িম্পরকম জ্ঞাত হরি। 

৯.২ কনা-কিম এ  ব্যিহা  িম্পরকম জানরত পা রি। 

 

কনা-কিম এ  িংজ্ঞা এিং 

ব্যিহা  িম্পরকম বশক্ষরত 

পা রি। 

 
 

১   

দশম অধ্যায় : 

ওরয়দা  ককাট  

১০.১ ওরয়দা  ককাট এ  িংজ্ঞা িম্পরকম  িলরত 

পা রি । 

১০.২ ওরয়দা  ককাট এ  প্ররয়াজনীয়তা উরেখ ক রত 

পা রি। 

ওরয়দা  ককাট এ  িংজ্ঞা এিং 

প্ররয়াজনীয়তা  

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

 ১   

একাদশ অধ্যায় 

: 

বনষ্কাশন নালা  

১১.১ বনষ্কাশন নালা  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

১১.২ রুফ কিরনজ, ওয়াল কিরনজ পাইপ বফটংি এ  

কলা ককৌশল িম্পরকম ব্যাখ্যা ক রত পা রি। 

১১.৩ িা রফি কিরন  কক্ষত্র িণ মনা ক রত পা রি। 

১১.৪ আন্ডা  গ্রাউন্ড কিন বনম মারণ  বন াপত্তা িম্পরকম 

িণ মনা ক রত পা রি। 

 

বনষ্কাশন নালা  িংজ্ঞা, রুফ 

কিরনজ, ওয়াল কিরনজ, পাইপ 

বফটংি এ  কলা ককৌশল, 

িা রফি কিরন  কক্ষত্র িণ মনা 

এিং আন্ডা  গ্রাউন্ড কিন 

বনম মারণ  বন াপত্তা  িম্পরকম 

বশক্ষরত পা রি। 

 ৩   

িাদশ অধ্যায় : 

ট্যাঙ্ক  

১২.১ পাবন  ট্যারঙ্ক  িংজ্ঞা িলরত পা রি। 

১২.২ ওিা  কহড ও আন্ডা  গ্রাউন্ড ওয়াটা  ট্যারঙ্ক  

ব্যিহা  উরেখ ক রত পা রি। 

১২.৪ ওয়াটা  ট্যাঙ্ক পাইপ িংরযাগ পদ্ধবত ব্যাখ্যা 

ক রত পা রি। 

পাবন  ট্যারঙ্ক  িংজ্ঞা,ওিা  

কহড ও আন্ডা  গ্রাউন্ড ওয়াটা  

ট্যারঙ্ক  ব্যিহা  এিং ওয়াটা  

ট্যাঙ্ক পাইপ িংরযাগ পদ্ধবত 

িম্পরকম বশক্ষরত পা রি। 

 ২   

ত্ররয়াদশ 

অধ্যায় : 

বেক িবলং  

১৩.১ বনধ মাব ত কারজ ইরট  পব মান (িংখ্যা) িলরত 

পা রি। 

১৩.২ বনধ মাব ত কারজ িাবল  পব মান িলরত 

পা রি। 

 

বনধ মাব ত কারজ ইরট  পব মান 

(িংখ্যা)এিং 

বনধ মাব ত কারজ িাবল  

পব মান িম্পরকম বশক্ষরত 

পা রি। 

 ১   

 

 

 


