
ংযুক্তি-গ 

ওয়েব সাইয়ে প্রদর্শয়ের জেয  

 

 

 

ফাংরাদে লরাক  কারুক্তল্প পাউদেন  

লানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

ংস্কৃক্তি ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

www.sonargaonmuseum.gov.bd 

সসটিয়জেস চােশ ার  
 

 

 

১. ক্তবন  ক্তভন 

  
ক্তবন:  ঐক্তিযফাী লরাককারুক্তল্প অনুযাগী ংস্কৃক্তিভনস্ক জাক্তি  

 

ক্তভন:অনুন্ধান, ংগ্রগদফলণা  ভান উন্নয়দনয ভাধ্যদভ ঐক্তিযফাী লরাককারুক্তদল্পয উৎকল ষ াধন  প্রায।  
 

  

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/


২. লফা প্রোন প্রক্তিশ্রুক্তি  

২.১) নাগক্তযক লফা  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রোন দ্ধক্তি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তি 

লফা প্রোদনয 

ভয়ীভা 

োক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকিষা 

 (নাভ, েক্তফ, লপান নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পাউদেন প্রদফ   লরাক  কারুক্তল্প জাদুঘয, 

কারুক্তল্পগ্রাভ এফং পাউদেন 

চত্বয ক্তযে ষন  

প্রদফ টিক্তকট,  প্রাক্তিস্থান: 

১ এফং ২ নং লগইট এফং 

অনরাইন 

জনপ্রক্তি প্রদফ ক্তপ 

লেক্ত- ৩০.০০ (ক্তত্র) 

টাকা, ক্তফদেক্ত-

১০০(একি) টাকা, 

কাউন্টাদয/অনরাইদন 

নগে টাকা ক্তযদাধ 

কদয টিক্তকট ংগ্র  

কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত  

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

২ গাইড লফা লেক্ত-ক্তফদেক্ত ে ষনােীদক 

লরাকক্তল্প জাদুঘদযয ক্তনে ষন 

দ্রব্য, কারুক্তল্পগ্রাভ এফং 

পাউদেদনয কভ ষকাে ম্পদকষ 

অফক্তি কযা  

গাইদডয প্রদয়াজনীয়িা 

জাক্তনদয় কর্তষক্ষ ফযাফদয 

ক্তরক্তিি/লভৌক্তিক আদফেন।  

প্রাক্তনক বফন 

ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

ক) এদকএভ মুজ্জাক্তির ক 

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর:+৮৮- ০১৭১০-২৫৫৫২২ 

ইদভইর: masudsonargaon@gmail.com 

ি)লভা: ভক্তনরুজ্জাভান  

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

ইদভইর: moniruzzamantorun@yahoo.com  

৩ লরাকংস্কৃক্তি, ইক্তিা, 

ঐক্তিয  ক্তল্পকরা 

ক্তফলদয় অফগি কযা  

গ্রন্থাগাদয ফই াঠ, গাইড 

লরকচাযাদযয উস্থানায 

ভাধ্যদভ এফং স্যযদবক্তনয দ 

ক্তফক্তক্রয জন্য যক্তক্ষি 

পাউদেদনয প্রকানামূ 

প্রদমাজয নয় রাইদেক্তয  গাইড 

লফায লক্ষদত্র 

ক্তফনামূদল্য 

এফং প্রকানায লক্ষদত্র 

ক্তনধ ষাক্তযি মূল্য 

ক্তযদাধ কদয 

কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

ক)ক্তেররুফা লফগভ 

কাযী রাইদেক্তযয়ান কাভ-কযাটারগায 

লভাফাইর:+৮৮০১৯৩২-৬১২৯২০ 

ি) এদকএভ মুজ্জাক্তির ক 

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর:+৮৮০১৭১০-২৫৫৫২২ 

ইদভইর: masudsonargaon@gmail.com 

গ)লভা: ভক্তনরুজ্জাভান  

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

ইদভইর:moniruzzamantorun@yahoo.com  

mailto:rabiul.fms@gmail.com
mailto:moniruzzamantorun@yahoo.com
mailto:moniruzzamantorun@yahoo.com


ক্র:

নং 

লফায নাভ লফা প্রোন দ্ধক্তি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তি 

লফা প্রোদনয 

ভয়ীভা 

োক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকিষা 

 (নাভ, েক্তফ, লপান নম্বয  ইদভইর) 

৪ কভ ষযি কারুক্তল্পী 

প্রে ষনীদি অংগ্রণ 

ভাব্যাী লরাকজ উৎফ, 

বফািী লভরা অন্যান্য 

লভরায় স্থাক্তি স্টদর কারুণ্য 

বিক্তয  ক্তফণন 

ক্তযচারক, ফাদরাকাপা 

ফযাফদয আদফেন । 
আদফেন পযভ 

পাউদেদনয দয়ফ াইট 

এফং েিয লেদক ংগ্র 

কযা মাদফ।   

ক্তফনামূদল্য লভরা 

চরাকারীন 

কার ১০:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

এদকএভ আজাে যকায  

ক্তডদে অক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইদভইর: sarker.azad@gmail.com 

৫ ভাব্যাী লরাকজ 

উৎফ উরদক্ষ 

াংস্কৃক্তিক অনুষ্ঠান 

ক্তযদফন  

লরাকজ ভদে লরাক ংগীি 

ক্তযদফন  

ক্তযচারক, ফাদরাকাপা 

ফযাফদয আদফেন। 
আদফেন পযভ 

পাউদেদনয দয়ফ াইট 

এফং েিয লেদক ংগ্র 

কযা মাদফ।   

ক্তফনামূদল্য ১ নদবম্বয 

লেদক ১৫ 

ক্তডদম্বয ম ষন্ত 

লভা: ইয়াক্তভন িান  

লযক্তজদেন অক্তপায  

লভাফাইর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

ইদভইর: yaminbfacf@yahoo.com 

 

 

৬ কারুক্তল্পীদক পুযস্কায /স্বণ ষ 

েক প্রোদনয ভাধ্যদভ 

লরাককারুক্তল্প উৎােদন 

উৎাক্তি কযা 

ক্তনফ ষাক্তচি কারুক্তল্পীদক স্বণ ষ 

েক নগে ক্তত্র াজায 

টাকা পুযস্কায  নেত্র 

প্রোন  

ক্তত্রকায় ক্তফজ্ঞক্তিয 

ক্তযদপ্রক্তক্ষদি ক্তযচারক, 

ফাদরাকাপা ফযাফদয পুযস্কায 

প্রাক্তিয আদফেন। 

পাউদেদনয দয়ফ াইট 

লেদক আদফেন ত্র ংগ্র  

ক্তফনামূদল্য প্রক্তি অে ষফছয 

জুরাই লেদক  

ক্তডদম্বয ম ষন্ত 

আদফেন গ্রণ 

এদকএভ আজাে যকায  

ক্তডদে অক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইদভইর: sarker.azad@gmail.com 

৭ অেক্ষ জনফরদক ক্তফক্তবন্ন 

লেক্তণয কারুক্তদল্পয উয 

প্রক্তক্ষণ 

ভাস্টায ক্রাপটম্যানদক ক্তেদয় 

একটি লভয়াদে ক্তনক্তে ষষ্ট লেক্তণয 

কারুণ্য উৎােদনয উয 

প্রক্তক্ষণ প্রোন।  

লকা ষ শুরুয ১ভা পূদফ ষ 

ক্তত্রকায় ক্তফজ্ঞান, 

পাউদেদনয দয়ফ াইট 

লেদক লজদন ক্তনধ ষাক্তযি 

পযদভ আদফেন  

ক্তফনামূদল্য লকা ষ 

চরাকারীন  

কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

এদকএভ আজাে যকায  

ক্তডদে অক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইদভইর: sarker.azad@gmail.com 

৮ ফড়ক্তদি ভাছ ধযা  ভাছ ধযায ক্তনধ ষাক্তযি ক্তপ প্রোন 

কদয অনুভক্তি ংগ্র  

ক্তনধ ষাক্তযি ক্তপ ক্তযদাদধয 

ক্তযক্তট ংগ্র, প্রাক্তিস্থান-

অবযে ষনা, েিয 

িকযা দনদযা বাগ 

বযাট ১৭২৫.০০ 

টাকা ক্তপ প্রোন, ক্তযক্তট 

ংগ্র   

কার ৭:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত  

লভা: ইয়াক্তভন িান  

লযক্তজদেন অক্তপায  

লভাফাইর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

ইদভইর: yaminbfacf@yahoo.com 

 

mailto:sarker.azad@gmail
mailto:yaminbfacf@yahoo.com
mailto:sarker.azad@gmail
mailto:sarker.azad@gmail
mailto:yaminbfacf@yahoo.com


ক্র:

নং 

লফায নাভ লফা প্রোন দ্ধক্তি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তি 

লফা প্রোদনয 

ভয়ীভা 

োক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকিষা 

 (নাভ, েক্তফ, লপান নম্বয  ইদভইর) 

৯ ক্তঝদর লনৌকা ভ্রভণ ইজাযা গ্রীিাদক ক্তনধ ষাক্তযি ক্তপ 

প্রোন কদয লনৌভ্রভণ 

ক্তনধ ষাক্তযি ক্তপ ক্তযদাদধয 

ক্তযক্তট ংগ্র, লনৌকায 

ঘাট 

আধা ঘন্টা লনৌকায় 

ভ্রভদণয জন্য জন প্রক্তি 

৩০ টাকা াদয ক্তপ 

ক্তযদাধ 

কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: ইয়াক্তভন িান  

লযক্তজদেন অক্তপায  

লভাফাইর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

ইদভইর: yaminbfacf@yahoo.com 

১০ ই-টিক্তকটিং অনরাইদন প্রদফ টিক্তকট, 

ফড়ক্তদি ভাছধযা  স্যযটিং 

স্পট ক্তপ প্রোন 

http://www.sonargaon

museumticket.com.bd 

ব্যাংক 

অযাকাউন্ট,লডক্তফট/লক্র

ক্তডট কাড ষ/ লভাফাইর 

ক্তপন্যাক্তিয়ার াক্তব ষ 

(MFS) এয ভাধ্যদভ 

ক্তনধ ষাক্তযি ক্তপ ক্তযদাধ 

কদয টিক্তকট ক্রয় 

কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

১১ লভাফাইর অযা  অযান্ড্রদয়ড লভাফাইদর অযা 

ডাউনদরাড কদয 

Google Play Store ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

১২ অনরাইদন 

লরাককারুক্তল্প লভরায 

স্টদরয আদফেন 

দয়ফাইদট প্রদফ কদয 
www.folkfair.teletalk.co

m.bd  
ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

১৩ দয়ফাইট লেদক ক্তফক্তফধ 

পযভ ংগ্র 

দয়ফাইদট প্রদফ কদয 
http://sonargaonmuseum.

gov.bd 
ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

 
 

http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
http://www.folkfair.teletalk.com.bd/
http://www.folkfair.teletalk.com.bd/
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:rabiul.fms@gmail.com


১৪ ভিাভি/যাভ ষ/ 

অক্তবদমাগ প্রোন  

দয়ফাইদট প্রদফ কদয/ 

ইদভইর/ লপবুদকয ভাধ্যদভ 

http://sonargaonmuse

um.gov.bd 
 

director.s.museum@g

mail.com 

 

facebook.com/sonarga

onmuseum 

 

০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

১৫ াভাক্তজক লমাগাদমাগ 

ভাধ্যভ ব্যফায  

লপবুক  ইউটিউদফয ভাধ্যদভ 

পাউদেন ম্পক্তকষি ক্তফক্তফধ 

িথ্যাক্তে/ডকুদভদন্টন প্রচায  

facebook.com/sonarga

onmuseum 

 

youtube.com/sonargao

nmuseum 

ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

১৬ আইক্তবআয লফইজড 

লল্পদডস্ক 

ক্তনধ ষাক্তযি নাম্বাদয কর কদয 

পাউদেন ম্পক্তকষি িথ্যাক্তে 

ংগ্র 

০৯৬০৪০০০৭৭৭ অাদযটয ক্তনধ ষাক্তযি 

করদযট অনুমায়ী 

কার ৯:০০ 

টা লেদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://sonargaonmuseum.gov.bd/
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:director.s.museum@gmail.com
mailto:director.s.museum@gmail.com
mailto:rabiul.fms@gmail.com
mailto:rabiul.fms@gmail.com
mailto:rabiul.fms@gmail.com


২.৩) অবযন্তক্তযণ লফা  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রোন দ্ধক্তি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তি 

লফা প্রোদনয 

ভয়ীভা 

োক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকিষা 

 (নাভ, েক্তফ, লপান নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অক্তজষি ছুটি ছুটি নগোয়ন আদে 

জাক্তযয ভাধ্যদভ  

ক) াো কাগদজ আদফেনত্র  

ি) ক্তনধ ষাক্তযি পযদভ (ফাংরাদে 

পযভ নং-২৩৯৫) প্রধান অক্তপ 

কাযী কাভ-ক্তাফ যক্ষক কর্তষক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যিায প্রক্তিদফেন 

ইিযাক্তে 

ক্তফনামূদল্য ৭ (াি) 

কভ ষক্তেফ 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

২ াধাযণ বক্তফষ্য িক্তফর 

দি ঝণ ভঞ্জুক্তয  

আদফেদনয 

ক্তযদপ্রক্তক্ষদি 

লমৌক্তিকিা  ক্তাফ 

মাচাই পূফ ষক প্রাপ্যিা 

ক্তনধ ষাযণ  

ক) ক্তনধ ষাক্তযি পযদভ আদফেন 

(ফাংরাদে পযভ নং-২৬৩৯, 

লগদজদটড/নন-লগদজদটড) প্রাক্তিস্থান: 

প্রধান অক্তপ কাযী কাভ-ক্তাফ 

যক্ষক, ফাদরাকাপা 

ি) াধাযণ বক্তফষ্য িক্তফদর ফ ষদল 

জভাকৃি অদে ষয ক্তাফ ক্তফফযণী 

(প্রধান অক্তপ কাযী কাভ-ক্তাফ 

যক্ষক) মূর কক্ত, ভঞ্জুক্তয আদে 

জাক্তযয য লপযিদমাগ্য) 

ক্তফনামূদল্য  ৭ (াি) 

কভ ষক্তেফ 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

৩ ইন্টাযদনট ব্যফায 

স্যক্তফধা 

োিক্তযক কাম ষক্রভ 

অনরাইদন ম্পােদনয 

ক্তনক্তভত্ত কভ ষকিষা-

কভ ষচাক্তযদেয ইন্টাযদনট 

ব্যফায 

প্রদমাজয নয় ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ টা 

লেদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:rabiul.fms@gmail.com
mailto:rabiul.fms@gmail.com


২.৪) আিাধীন অক্তধেিয/েিয/ংস্থা কর্তষক প্রেত্ত লফা  

ফাংরাদে লরাক  কারুক্তল্প পাউদেদনয ক্তটিদজন চাট ষায ক্তরঙ্ক আকাদয যুি কযা দয়দছ।  
৩) অক্তবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তি (GRS) 

লফা প্রাক্তিদি অন্তুষ্ট দর োক্তয়ত্ব প্রাি কভ ষকিষায দে লমাগাদমাগ করুন।ক্তিক্তন ভাধান ক্তেদি ব্যে ষ দর ক্তনদনাি দ্ধক্তিদি লমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফক্তি করুন। 
 

ক্র: 

নং 

কিন লমাগাদমাগ কযদফন  লমাগাদমাদগয ঠিকানা  ক্তনষ্পক্তত্তয ভয়ীভা   

 

১ 

 

োক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকিষা ভাধান ক্তেদি ব্যে ষ দর 

 

GRS লপাকার দয়ন্ট কভ ষকিষা  

 

৩০ কাম ষক্তেফ 

 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইদভইর: rabiul.fms@gmail.com 

২ GRS লপাকার দয়ন্ট কভ ষকিষা ক্তনক্তে ষষ্ট 

ভদয় ভাধান ক্তেদি ব্যে ষ দর  

 

লকন্দ্রীয় অক্তবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তি 

(GRS) 

 http://www.cabinet.gov.bd 
 

http://114.130.54.4/ 
 

৩     

 

৪) আনায কাদছ আভাদেয প্রিযাা  

ক্রক্তভক নং প্রক্তিশ্রুি/ কাক্তিি লফা প্রাক্তিয রদক্ষয কযণীয় 

১) ক্তনধ ষাক্তযি পযদভ ম্পূণ ষবাদফ পূযণকৃি আদফেন জভা প্রোন  

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ক্তপ ক্তযদাধ কযা  

৩) াক্ষাদিয জন্য ক্তনধ ষাক্তযি ভদয়য পূদফ ষই উক্তস্থি োকা  

 

ক্তফ.দ্র. াধাযণি লমকর কাযদণ আদফেন ফাক্তির য় অেফা লফা প্রোন ম্ভফ য়না িা ক্তফদেলন কদয ছক পূযণ কযদি দফ। ক্তকছু ক্তফলয় কর প্রক্তিষ্ঠাদনয জন্য একই দফ এফং ক্তকছু ক্তফলয় আরাো

http://www.cabinet.gov.bd/


 


