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রিন  cvV welq পৃষ্ঠা  

 প্ররিক্ষন্টেি উন্টেশ্য ও লক্ষয  ২  

1g  পরিচয় রিরিময় / ট্রেড সম্পর্কে আর্ াচিা ৩  

2q   ইর্েরিয়ি রডজাইি পরিরচরি ৩  

3q   ইর্েরিয়ি রডজাইি রিক্ষা িা ট্রের্ডি উর্েশ্য ৩  

4_©  এক্সর্েরিয়ি রডজাইি পরিরচরি ৩  

5g  িকিা িা রডজাইি প্রণয়র্িি উপকিণসমূহ ৩  

6ô  রডজাইিাি ও ট্রডর্কার্িের্িি পরিরচরি ৪  

7g  রডজাইিার্িি গুিাির  ৪  

8g  ইর্েরিয়ি রডজাইি এি ট্রক্ষত্রসমূহ ৪  

9g  আিাসস্থার্িি িকিা  ৫  

10g  িারিরজিক ভির্িি/এ াকাি িকিা  ৫  

11 Zg  অরিরির্সিামূ ক স্থার্িি িকিা  ৬  

12 Zg  স্বাস্থর্সিামূ ক স্থার্িি িকিা  ৬  

13 Zg  ইর্ভে ম্যার্িজর্মে পরিরচরি ৬  

14 Zg  রিল্প িা Art ৬  

15 Zg   িকিা তিিী কিাি রির্িচি রিষয় ৬  

16 Zg   রিল্প উপাদাি ৭  

17 Zg   িং (Color) ৭  

18 Zg   গঠি অনুযায়ী ির্েি প্রকাির্ভদ ৭  

19 Zg   িণ েচক্র ৭  

20 Zg  উষ্ণ িং (Warm Color) 
৭  

21 Zg  িীি  িং (Cold Color) ৭  

22 Zg  ির্েি মিস্তারিক রদক ৭  

23 Zg  ট্রিখা ৮  

24 Zg  আকাি ৮  

25 Zg   রিন্দু ৮  

26 Zg   জরমি ৮  

27 Zg   রিল্প িীরি ও রম  ৯  

28 Zg  ভািসাম্য ও ভািসার্ম্যি প্রকাি ট্রভদ ৯  

29 Zg  পরিচয় রিরিময় / ট্রেড সম্পর্কে আর্ াচিা ৯  

30 Zg  ইর্েরিয়ি রডজাইি পরিরচরি ১০  

31 Zg  ইর্েরিয়ি রডজাইি রিক্ষা িা ট্রের্ডি উর্েশ্য ১০  

32 Zg  এক্সর্েরিয়ি রডজাইি পরিরচরি ১১  

33 Zg  সমানুপাি ১১  

34 Zg  ছন্দ ১২  

35 Zg  প্রাধান্য ১২  

36 Zg  পুষ্প-সজ্জা ১৩  

37 Zg  পুষ্প-সজ্জাি রিয়মাির  ১৩  

38 Zg  িাজা ফুর্ ি রিল্পকম ে (ইর্কিািা) ১৩  

39 Zg  ট্রলাি প্ল্িাি ১৩  

40 Zg  ট্রলাি প্ল্িাি এি রির্িচি রিষয় ১৪  

41 Zg  স্যারিোরি প্ল্িাি ১৪  

42 Zg  ফারি েচাি প্ল্িাি ১৫  

43 Zg  আনুষারিক িা এর্ক্সসরিস প্ল্িাি ১৫  

44 Zg  সাইে প্ল্িাি ১৫  

45 Zg  িকিা কিাি রির্িচি রিষয়সমূহ ১৫  

 

 
 

 
   

 

রিন  cvV welq পৃষ্ঠা   

46 Zg  িকিা কিাি রির্িচি রিষয়সমূহ ১৫ 
 

47 Zg  
ইর্কিািা তিিীি রিরভন্ন পদ্ধরিসমূহ 

১৬ 
 

48 Zg  Basic style- C & D ১৬ 
 

49 Zg  Upright Style ১৬ 
 

50 Zg  Heavenly Style ১৬ 
 

51 Zg  One Row Style ১৬ 
 

52 Zg  
ল্যান্ডর্েপ 

১৬ 
 

53 Zg  
ট্রদয়া  ট্রেিা িাগাি ল্যান্ডর্েপ   ১৭ 

 

54 Zg  
গ্রামীি পরির্িি ল্যান্ডর্েপ   ১৭ 

 

55 Zg  
মরুভূরমি সার্ি সম্পরক েি ল্যান্ডর্েপ   ১৭ 

 

56 Zg  
কৃরত্রম জ াধাি সম্পরক েি ল্যান্ডর্েপ   ১৭ 

 

57 Zg  
সর্ি োচ্চ ট্রেিীি ল্যান্ডর্েপ   ১৭ 

 

58 Zg  
আধুরিক ল্যান্ডর্েপ  ১৭ 

 

59 Zg  
আসিাি ক্রর্য়ি রির্িচি রিষয়সমূহ  ১৮ 

 

60 Zg  
আসিাি রিন্যার্সি রির্িচি রিষয়সমূহ  ১৮ 

 

61 Zg  
ইর্েরিয়ি রডজাইননি আদি ে মাপ  ১৮ 

 

62 Zg  
আসিার্িি আদি ে মাপ  ১৮ 

 

63 Zg  
রমরির্য়চাি  ১৯ 

 

64 Zg  
রমরির্য়চাি  ১৯ 

 

65 Zg  
রমরির্য়চাি মর্ড  তিিী  ১৯ 

 

66 Zg  
রমরির্য়চাি মর্ড  তিিী  ১৯ 

 

67 Zg  
পার্েি তিিী পারখি িাসা  ২০ 

 

68 Zg  
পার্েি তিিী পারখি িাসা  ২০ 

 

69 Zg  
ককেিীে ট্রডর্কার্িিি  ২১  

70 Zg  
ট্রিাি  ক্রিাফেস  ২১  

71 Zg  
চর্েি ফু   ২১  

72 Zg  
ট্রমাজাি ফু   ২২  

73 Zg  
পর রির্িি ফু   ২২  

74 Zg  
গ্লাস ট্রপইে এিং ট্রফাম িীর্েি ফু   ২২  

75 Zg  
টিস্যিি ফু  

২৩ 
 

76 Zg  
আয়িা 

২৩ 
 

77 Zg  
চর্েি ট্রেরি  িািাি ও ওয়া  হ্াং 

২৩ 
 

78 Zg  
ট্রডর্কার্িিি কুিি কভাি 

২৪ 
 

79 Zg  
পিীক্ষা (র রখি) 

২৪ 
 

80 Zg  
পিীক্ষা (ব্যিহারিক) 

২৪ 
 

 

 

সূচীপত্র 
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প্র  রি  ক্ষ  নে  ি 

উন্টেশ্য 

   

 কম েহীি ট্রিকাি িািীর্দি রিরভন্ন প্ররিক্ষর্ণি মাধ্যর্ম িার্দি স্বাি ম্বী কর্ি ট্রিা া সম্ভি । এমিই একটি প্ররিক্ষণ হর্ া 

ইন্টেরিয়ি রিজাইন এন্ড ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে । ট্রয সক  িািীিা ইন্টেরিয়ি রিজাইন অথবা ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে নেক্টন্টি  

কাজ কির্ি ইচ্ছুক িার্দি জন্য এই প্ররিক্ষণটি অিিন্ত ফ প্রসূ । িি েমার্ি সািারির্ে ইন্টেরিয়ি রিজাইন এন্ড ইন্টেে 

ম্যান্টনজন্টেে জিরপ্রয় হর্য় উর্ঠর্ছ। ট্রসই দৃরির্কাণ ট্রির্ক এই ট্রকাস েটিি গুরুত্ব অপরিসীম। একজি িািী এই প্ররিক্ষণ 

গ্রহর্ণি পি ট্রযর্কার্িা ধির্িি  ইন্টেরিয়ি রিজাইরনিং ফান্টে ে অথবা ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে ন াম্পারনন্টে ট্রযমি িাি 

কিারিয়াি শুরু কির্ি পার্ে্ি ট্রিমিই একটি ন াম্পারন  প্ররিষ্ঠা কর্ি উর্যাক্তা রহর্সর্িও িাি কিারিয়াি শুরু কির্ি 

পার্ি। এভার্ি ট্রস িাি রির্জি সার্ি সার্ি িাি পরিিার্িি উন্নরি সাধি কির্ি সক্ষম। 

 

 

 

 

 

প্র র ি ক্ষ র্ ণ ি   

 ক্ষি 

১. ইন্টেরিয়ি রিজাইন এন্ড ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে প্ররিক্ষর্ণি মাধ্যর্ম এই রিষর্য়ি উপি ব্যাপক দক্ষিা অজেি কিা। 

২. ট্রকাস ে ট্রির্ষ কর্ম েি মাধ্যর্ম উপাজেি কর্ি পরিিার্িি পার্ি দাাঁডার্িা। 

৩. প্ররিক্ষর্ণি মাধ্যর্ম রির্জি আত্মরিোস অজেি এিং িা বৃরদ্ধ কিা। 

৪. এই প্ররিক্ষর্ণি মাধ্যর্ম িািীর্দি আত্মরিভ েিিী  হর্ি সাহায্য কিা। 

৫. প্ররিক্ষর্ণি মাধ্যর্ম অি েনিরিকভার্ি স্বাি ম্বী হওয়া। 

৬. সমার্জি মানুর্ষি দৃরি ভরির্ি পরিিি েি আিয়ি কিা। 
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 ১ে রিন  – পরিচয় রবরনেয় / নেি েম্পন্ট ে আন্টলাচনা : এই ক্লান্টে নেইনাি ও প্ররিক্ষোথীন্টিি েন্টে পরিচয় রবরনেয় হন্টব। ইন্টেরিয়ি রিজাইন এন্ড 

ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে প্ররিক্ষন্টেি োেন্টে োধািে নািীিা নে ন ান অেযন্তিীন ন িাি োেন্টে 2D ও 3D অিং ন  িন্টে পািন্টব। এছাড়া ঘন্টিায়া ইন্টেে 

নথন্ট  শুরু  ন্টি নে ন ান আউটন্টিাি ইন্টেে  িাি েন্টো িক্ষো অজেন  িন্টে পািন্টব। ইন্টেরিয়ি রিজাইন এন্ড ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে নেন্টিি রবরেন্ন 

ব্যবহারি  রিক্ষাি োেন্টে রেন্ন রেন্ন ব্যবো পরিচালনাি োেন্টে েরহলািা স্বাবলম্বী হন্টে পািন্টব।  
২য় রিন  ইন্টেরিয়ি রিজাইন (Interior Design) পরিরচরে: ো র ছু সুন্দি, ো র ছু আিােিায়  এবিং ো র ছু আোন্টিি দিনরন্দন প্রন্টয়াজন 

নেটায় োই রিল্প। রবজ্ঞান েম্মে এবিং দিরল্প  উপান্টয় রিল্প উপািান ও রিল্প নীরেি েথােথ প্রন্টয়াগ  ন্টি অেযন্তিীন নে ন িা পরি ল্পনা  িা হয় োই 

ইন্টেরিয়ি রিজাইন। ইন্টেরিয়ি রিজাইন অথ ে অেযন্তিীে ন িা। র ন্তু বে েোন্টন এই অেযন্তিীে ন িা শুধু বাো-বারড়ি নক্ষন্টত্রই নয়; অরফে, িাস্তাঘাট, 

রিক্ষা প্ররেষ্ঠানা, িরপিংেল, নেরিয়াে, নহান্টটল-নোন্টটল ও রবরেন্ন প্রিি েনীয়মূল  এলা ায় ভূরে া িান্টে। নোট  থা ব্যবহারি  চারহিা রচন্তা  ন্টি 

ইন্টেরিয়ি রিজাইন  িা হন্টয় থান্ট ।  
৩য় রিন  ইন্টেরিয়ি রিজাইন রিক্ষা বা নেন্টিি উন্টেশ্য :  

 

 ▪ ইন্টেরিয়ি রিজাইন রিক্ষাি োেন্টে নািীিা হান্টে  লন্টে জ্ঞান অজেন  ন্টি এই অরজেে জ্ঞান্টনি োেন্টে নািীিা প্রেযক্ষ ও পন্টিাক্ষোন্টব 

অথ েননরে  োন্টব স্বাবলরম্ব হন্টে পান্টি । 

▪ নতুন নতুন উন্টযাক্তা সৃরি হন্টব ফন্টল বহু োনুন্টেি  ে েস্থান সৃরি হন্টব। 

▪ নািীিা পারিবারি , োোরজ  ও িািীয় উন্নয়ন্টন ভূরে া িােন্টব ফন্টল েম্পন্টিি সুেে বেন হন্টব।  

▪ ইন্টেরিয়ি রিজাইন এন্ড ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে প্ররিক্ষন্টনি োেন্টে নািীিা রবরেন্ন ব্যবহারি  হান্টে  লন্টে রিক্ষা পায় ফন্টল োিা নে 

ন ান  াজ  ন্টি রনন্টজন্ট  আত্নরনে েিিীল  ন্টি গন্টড় তুলন্টে পান্টি । 

▪ এই প্ররিক্ষন্টেি োেন্টে নািীন্টিি জ্ঞান্টনি পরিরধ বৃরি পায়। 

 

৪থ ে রিন   – এক্সর্েরিয়ি রডজাইি (Exterior Design) পরিরচরে: রবজ্ঞান েম্মেোন্টব দিরল্প  উপান্টয় রিল্প উপািান ও রিল্প নীরেি েথােথ 

প্রন্টয়াগ  ন্টি বারি  নে ন িা পরি ল্পনা  িা হয় োই এক্সর্েরিয়ি রডজাইি। বে েোন্টন এক্সর্েরিয়ি রডজাইি রবরেন্ন বারড় বা অরফন্টেি বারি  ন িা 

ও নেৌন্দে ে বৃরিন্টে গুরুত্বপূে ে ভূরে া পালন  িন্টছ। এছাড়া িাস্তা-ঘাট, পা েেহ বারি  রবরেন্ন ন িায় এক্সর্েরিয়ি রডজাইি এি ভূরে া অপরিেীে। 

এয়ািন্টপাট ে এলা া ও ঢা া ইউরনোরে েটি এলা ায় লক্ষয  িন্টল আেিা এক্সর্েরিয়ি রডজাইি এি প্রন্টয়াগ বুঝন্টে পারি। এছাড়া  যােম্যাে এলা ায় 

এক্সর্েরিয়ি রডজাইি এি প্রন্টয়াগ ব্যপ োন্টব নিো োয়।  
 

 

 

 

 

 

 

 

৫ে রিন  – ইন্টেরিয়ি রিজাইন  িাি েেয় নে ে ল  উপ িন 

ব্যবহাি  িা :  

 ) গ্রাফ নপপাি   ে)  াগজ,  লে, নপরিল,নেল।    গ)  ালাি   

ঘ) প্লারে  স্লাইি/  েিীট  
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৬ষ্ঠ রিন – রিজাইনাি ও নিন্ট ান্টিটন্টিি পরিরচরে : রেরন ন িা পরি ল্পনা  ন্টিন োন্ট  রিজাইনাি বলা হয় আি রেরন পরি ল্পনা ন িাি বাস্তব রুপ 

নিন রেরন হন্টেন নিন্ট ান্টিটি । একজি রিজাইনাি োধািেেঃ রিরক্ষে, িক্ষ ও ে ল  ান্টজি েম্পন্ট ে জ্ঞান িান্টে; অন্যরিন্ট  এ জন নিন্ট ান্টিটি 

এ টি রনরি েি রবেন্টয় জ্ঞান িান্টে। রিজাইনাি ইরিরনয়ািন্টিি োন্টথ েিােরি ে ম্পৃক্ত থা ন্টে পান্টি । নিন্ট ান্টিটি রেন্ন রেন্ন  ান্টজি িক্ষো িান্টেন নেেন 

: িাজরেরি, টাইলে রেরি,  াঠরেরি, স্যারনটািী রেরি । এ জন রিজাইনান্টিি অবশ্যই ে ল প্রযুরক্তগে জ্ঞান থা ন্টে হন্টব। আি নিন্ট ান্টিটি-এি 

রনজস্ব  ান্টজ জ্ঞান থা ন্টলই হয় ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ে রিন – ইন্টেরিয়ি রিজাইন-এি নক্ষত্রেমূহ : োধািেোন্টব আেিা ৫ টি নক্ষন্টত্র ইন্টেরিয়ি রিজাইন  িন্টে পািন্টবা।  

আবােস্থন্টল বারেরজয  এলা ায় অরেরথ আপ্যায়ন নেবা এলা ায় স্বাস্থয নেবা মূল  এলা ায় ন ান উপলক্ষ বা ঘটনামূল  এলা ায়। 

এ জন  ইন্টেরিয়ি রিজাইনািন্ট  সৃজলিীল ও রিরক্ষে হন্টে 

হন্টব আি নিন্ট ান্টিটি  ে রিরক্ষে হন্টলও চন্টল ।  

এ জন ইন্টেরিয়ি রিজাইনাি চাইন্টল নিন্ট ান্টিটি হন্টে  

পান্টি , আি নিন্ট ান্টিটি রিজাইনাি হন্টে পান্টি না  ািন  

োি এ টি রনরি েি রবেন্টয় জ্ঞান থান্ট । এ জন োল রিজাইনাি 

হন্টে হন্টল  ান্টজি প্ররে দৃঢ় েন্টনাোব থা ন্টে হন্টব ।  

আগ্রহ িক্ষো ও প্রযুরক্তগে জ্ঞান থা ন্টে হন্টব  

এছাড়া রিজাইনািন্ট  ে ল জায়গায় েেন্টঝাো  িন্টব  

হন্টব সৃজনিীল হন্টে হন্টব এবিং  াজ েহজ  ন্টি  িাি  

উপায় জানন্টে হন্টব । 

৭ে রিন – রিজাইনান্টিি গুনাবলী : এ জন োল  

রিজাইনাি হন্টে হন্টল নে ে ল গুন থা া িি াি  

আেিা ো েম্পন্ট ে জানন্টবা । নেেন : 

১।  ান্টজি প্ররে োন্টলাবাো ২।  ান্টজি প্ররে আগ্রহ ও রনষ্ঠা 

৩। সৃজনিীলো ৪। প্রযুরক্তগে িক্ষো ইেযারি। এ জন 

রিজাইনাি হন্টে হন্টল নে-ে ল গুন থা া িি াি, আেিা 

নেগুন্টলা েম্পন্ট ে এই ক্লান্টে জানান্টবা।  
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১০ রিন – িারিরজিক ভির্িি/এ াকাি িকিা (Commercial Design) 

নে ে ল ন িা বারেরজয  এলা াি জন্য  িা হয় োন্ট  commercial Design বলা হয় নে ন ান িরপিংেল,  

রেউরজয়াে, স্কুল  ন্টলজ অরফে, এরিরেিন গ্যালারি, রবরডিং ইেযারি জায়গায় এ ে ল ন িা  িা হয় । নেেন :- 

৯ে রিন – আবােস্থান্টনি ন িা  

(Residential Design) :  

Residential Design বলন্টে 

রবরেন্ন বারড়ি রিজাইনন্ট  বলা হয় ।  

োধািনেঃ বারড়, ঘি, ফ্ল্যাট ডুন্টপ্লি 

বা বহুেল েবন নেোন্টন বেবাে নোগ্য  

নেই ে ল জায়গায় এ ন িা  িা হয়।  

নগাপনীয়ো ও নেৌন্দে ে িক্ষা  ন্টি োনুন্টেি চারহিা অনুোয়ী রেন্ন রেন্ন  ন্টক্ষি জন্য  

Residential Design  িা হয় । আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুোয়ী ইন্টেরিয়ি  

রিজাইন ব্যবহাি এি  াচাাঁোল ও আনুোরি  ব্যবহাি  িা হয়। এছাড়া পরিবান্টিি েিস্যন্টিি  

বয়ে, পারিবারি  আয়, পারিবারি  েিংস্কৃরে, োন্টিি রুরচ ইেযারি েহ আন্টিা অন্টন  রবেন্টয়ি উপি  

রনে েি  ন্টি ন িা প্রেয়ন  িা হয়।   
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Retail-mall: িরপিং নেোি, রিপাট েন্টেোল েল, বাজাি ইেযারি 

Corporate office : নবেি ারি অরফে, ব্যািং  ইেযারি  

Institutional Building : েি ারি অরফে, আিালে, রবযালয়,  ন্টলজ ইেযারি 

Industrial Facilities : উৎপািন মূল   ান্টজি জায়গা, প্ররিক্ষন্টেি সুরবধা , আেিারন ও িপ্তারনি সুরবধা 

Exhibition : জাদুঘি, গ্যালারি ……নিা রুে। 

Traffic Area : বাে নেিন, রবোনবন্দি, নিলন্টেিন, লঞ্চঘাট, টারে েনাল, োবন্টেিন। 

Sports : নেরিয়াে, ক্লাব হল, জীে হল 
 

 

১১ েে রিন – অরিরির্সিামূ ক স্থার্িি িকিা (Hospitality Design): োধািনে নহান্টটল নোন্টটল নিস্টুন্টিে আবারে -অনাবারে  নহান্টটল, 

রিন্টোট ে,  যারেন্টনা বাি ইেযারি ন িা  িা হয় । রিন্টোট ে,  যান্টফ রেউরজ  রথন্টয়টাি,  নোট ে হল, জীে নহলথ ক্লাব Hospitality Design এি 

অন্তভূেক্ত।  

১২ েে রিন – স্বাস্থযট্রসিামূ ক স্থার্িি িকিা (Health care Design) : িারি  অন্টথ ে ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে বলন্টে মূলেঃ ন ান ঘটনাি োবেীয় 

ব্যবস্থাপনান্ট ই নবাঝায় এবিং এি বাস্তরব  ধািোও োই। নেন্ট ান্টনা ঘটনা, অনুষ্ঠান বা ন ান্টনা আন্টয়াজন েম্পন্ন  িন্টে োরব ে  নেন্ট ান  াে েক্রে 

পরিচালনা  িাই হন্টে ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে। প্রথন্টে এ টি ইন্টেেন্ট  োজান্টনা এবিং পরিন্টিন্টে ো পরিচালনা  িা েম্পূে েটাই ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে-এি 

অিংি।  এই ক্লান্টে আেিা ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেন্টেি োবেীয় রবেয় রনন্টয় রবস্তারিে আন্টলাচনা  িন্টবা। 
 

১৩ েে রিন – ইর্ভে ম্যার্িজর্মে (Event management) পরিরচরি : রিল্প উপািান ও রিল্প নীরেি েথােথ প্রন্টয়াগ  ন্টি ন ান অনুষ্ঠান উপলক্ষয 

বা উৎেন্টবি আন্টয়াজন ই হন্টে Event management । নেেন :- রবন্টয়, জন্মরিন, মৃতুযবারে ে ী ইেযারি।  

১৪ েে রিন – রিল্প বা Art : সুন্দি, আ ে েেীয় ও ব্যবহািন্টোগ্য নেন্ট ান র ছুই রিল্প বা Art। রিল্প দুই ধিন্টনিঃ  
১. চারুরিল্পঃ- নৃেয, গান,  রবো ইেযারি। ২.  ারুরিল্পঃ- পাট,  াঠ, নপািা , অলিং াি গৃহেজ্জা ইেযারি। 

আেিা এই ন ান্টে ে মূলেঃ  ারুরিল্প রনন্টয়ই আন্টলাচনা  িন্টবা এবিং রবরেন্ন ধিন্টেি  ারুরিল্প-হান্টে  লন্টে প্ররিক্ষোথীন্টিিন্ট  নিোন্টবা।  

 

১৫ েে রিন – ন িা  িাি রবন্টবচয রবেয় : নে-ন্ট ান বারড়, অরফন্টেি অেযন্তিীে ন িা  িাি েেয় নোগান্টোগ ব্যবস্থা, পার েিং ব্যবস্থা, রের উরিটি 

ব্যবস্থা এবিং ইউটিরলটিি ব্যবস্থা রবন্টবচনা  ন্টি  াজ  িন্টে হন্টব। উপযু েক্ত রবেয়েমূন্টহি েন্টে নেন্ট ান এ টিও েরি ঠি োন্টব  াজ না  ন্টি, োহন্টল 

পুন্টিা রিজাইনটাই রবফন্টল নেন্টে পান্টি। ো-ই এই রবেয়গুন্টলাি উপি আলািা নজি রিন্টে হন্টব। 
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১৬েে রিন – রিল্প উপািান : রিল্প সৃরিন্টে নে-ে ল উপািান েঠি োন্টব প্রন্টয়াগ  িা হয় িা-ই রিল্প উপািান। রিল্প উপািান ৭টি েথাঃ 

১। নিো (Line)। ২। আ াি (Shape)। ৩। িে (Color) ৪। মাি (ির্েি গাঢ়র্ত্বি মাি) (Value)। ৫। গঠি/আকৃরি (Form)। 

৬। গঠিরিন্যাস/জরমি (Texture)। ৭। ব্যবধান (Space)। 
এই ক্লার্স উপর্য েক্ত ৭টি রিষয় রির্য় সংর্ক্ষর্প আর্ াচিা কিা হর্ি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২২ েে রিন – বে েচক্র : এ টি  

নগালা াি চন্টক্র রেনটি প্রাথরে  িিং.  

রেনটি োেরে  িিং, ও ছয়টি েিংরেরিে  

িিং পে োন্টয়ক্রন্টে পরি রল্পে োন্টব োরজন্টয় নে চক্র দেরি  িা হয় োন্ট  বে েচক্র বলা হয় ।  

 

১৭ েে রিন – িিং বা Color : িিং হন্টে এ প্র াি অনুভূরে বা িরক্ত। িিং নিোি জন্য নচাে এবিং আন্টলাি 

প্রন্টয়াজন হয়। আেিা জারন সূন্টে েি আন্টলান্টে ৭টি িিং িন্টয়ন্টছ।  সূন্টে েি আন্টলাি এই ৭টি িিং ন ান বস্তুি উপি 

পড়ন্টল নেই বস্তু োি ধে ে ও গুনাগুে অনুোয়ী র ছু িিং নিােে  ন্টি ও র ছু িিং প্ররেফরলে  ন্টি। এই প্ররেফরলে 

িিং-ই হন্টে বস্তুি িিং ো আোন্টিি দৃরিন্টগাচি হয়। উৎে অনুোয়ী িিং ২ প্র ািঃ 

 ) প্রাকৃরে  িিংঃ  নে িিং প্রকৃরে হন্টে পাই িা-ই প্রাকৃরে  িিং। নেেনঃ ফুল, লো-পাো ইেযারি। 

ে) কৃরত্রে িিংঃ নে িিং িাোয়রন োন্টব দেিী হয় িা-ই কৃরত্রে িিং। নেেনঃ জলিিং, নোেিিং ইেযারি। 

১৮, ১৯, ২০, ২১ েে রিন  

িিংন্ট  মূলে রেন োন্টগ োগ  িা হয় :  

 ) প্রাথরে  িিং ( Primary color)    ে) োেরে  িিং (Secondary color)  

গ) েিংরেরিে িিং (Tertiary color) 

প্রাথরে  িিং (Primary color) :   
নে-ে ল িিং অন্য ন ান িিং নথন্ট  তিিী  িা োয় না  

োন্ট  প্রাথরে  িিং বন্টল।এই িিং-ন  নেৌরল  িিংও বলা হয়।  

নেেনঃ লাল, নীল, হলুি। 

োেরে  িিং (Secondary color) :   

রনরি েি পরিোন্টন দুটি প্রাথরে  িন্টেি েিংরেিন্টে নে িিং তিিী  িা হয়  

োন্ট  োেরে  িিং বন্টল। নেেনঃ  েলা, নবগুনী, েবুজ। 

েিংরেরিে িিং (Tertiary color):  

রনরি েি পরিোন্টন এ টি প্রাথরে  িিং ও এ টি োেরে  িন্টেি  

েিংরেিন্টে নে িিং তিিী  িা হয় োন্ট  েিংরেরিে িিং বন্টল। নেেনঃ  

লালন্টচ  েলা, হলন্টি েবুজ, নীলন্টচ েবুজ, নীলন্টচ নবগুনী, 

লালন্টচ নবগুনী। এই ক্লাসগুর্ ার্ি আমিা গঠি অনুযায়ী ির্েি  

প্রকাির্ভদগুর্ া রির্য় রিস্তারিি আর্ াচিা কির্িা এিং ব্যিহারিক অনুিী ি কির্িা। 
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২৩েে রিন- উষ্ণ িিং (warm color) : নে-ে ল িিং  

উোেপূে ে, আনন্দপূে ে, উষ্ণেয় পরিন্টবি, গিে েন্টবি সৃরি  

 ন্টি োন্ট  উষ্ণ িিং বন্টল।নেেন : লাল,  েলা, হলুি,  

 ান্টলা ইেযারি ।  

দবরিিয : 

▪ উষ্ণ িিংন্ট  অগ্রগােী িিং বলা হয়,  ািন  

উষ্ণা িিং বস্তুন্ট  বারি  দৃরিন্টে  ান্টছ আন্টন।  

▪ এই িিং বস্তুি আ াি নছাট  ন্টি ।  

▪ এই িিং  ন্টক্ষন্টি আ াি বারি  দৃরিন্টে  

নছাট  ন্টি।  

২৪ েে রিন – িীেল িিং(cold color)  :  
নে িিং িারন্তপূন ে, রিগ্ধ , িীেল, আিােিায়   

পরিন্টবি ঠান্ডাোন্টবি সৃরি  ন্টি নেই িিংন্ট  িীেল  

িিং বন্টল। নেেন- নীল, েবুজ, নবগুনী, োিা ইেযারি।  

দবরিিয : 

▪ িীেল িিংন্ট  দূিগােী িিং বলা হয়।  

▪ এ িিং দূন্টিি বস্তুন্ট  দূন্টি নিোয়।  

▪ এ িিং বারি   দৃরিন্টে বস্তুি আ াি বড়  ন্টি।  

২৫ েে রিন– িন্টেি েনস্তারি  রি  : প্রেযারহ  জীবন্টনি রবরেন্ন নক্ষন্টত্র  

নে ে ল িিং ব্যবহাি  িা হয় নেগুন্টলা রবরেন্ন েনস্তারি  রি  রিন্টয় েমৃি 

িন্টেি েনস্তারি  রি  েম্পন্ট ে েঠি  ধািনা থা ন্টল নেগুন্টলা প্রন্টয়াজন অনুোয়ী রবরেন্ন ব্যবহাি  িা েম্ভব ।  

নীল িিং – িীেল, িারন্তপূন ে, িান্ত, িক্ষেিীল, েিংেে ।  

নীলন্টচ নবগুনী – িীেল, পরিপক্ক, িান্ত, িক্ষেিীল, নেৌম্য ।  

নবগুনী – িীেল, েে োিাপূন ে, িাজ ীয়, িহস্য।  

লালন্টচ নবগুনী – উন্টেজনাপূন ে, উষ্ণ, প্রানবন্ত ও েহস্যপূন ে।   

লাল িিং – অগ্রগােী, োহেী, উন্টেজনাপূন ে, িরক্তিালী, স্পিোব।  

লালন্টচ  েলা – উষ্ণ, চারহিাপূন ে, উন্টেজনাপূন ে, অগ্রগােী।  

 েলা – উষ্ণ, প্রানবন্ত, আনন্দপূন ে, োিন্যোব রবরিি ।  

হলন্টি  েলা – উষ্ণ, প্রানবন্ত, আনন্দপূন ে, প্রফুল্ল ও িীরপ্তপূন ে।  

হলুি – উষ্ণ, প্রানবন্ত, আনন্দপূন ে, ধনী, সুেী এবিং বন্ধুত্বপূন ে োব রবরিি।  

হলন্টি েবুজ – উষ্ণ, আনন্দপূে ে. িীপ্তেয়, বন্ধুত্বপূন ে ।  

নীলন্টচ েবুজ – িীেল, িান্ত, আনন্দপূন ে, এবিং েিংহেোব রবরিি । 

 

২৬ েে রিন – নিো : নিো এ টি নেৌরল  রিল্প উপািান। ন ান  

গরেিীল রবন্দুন্ট  নিো বন্টল । উৎে অনুোয়ী নিো দুই প্র াি েথা:  

১। প্রাকৃরে  নিো- নে ে ল নিো প্রাকৃরেন্টে পাওয়া োয় োই প্রাকৃরে   

নিো নেেন : গাছ, লো-পাো, রঝনু , িামু , োছ ইেযারি।  

২। কৃরত্রে নিো – কৃরত্রে উপান্টয় নে ে ল নিো দেরি  িা হয় োই কৃরত্রে 

নিো নেেন : নলোি অক্ষি, ছরব, ঘিবারড় ন িা ইেযারি।  

নিোন্ট  প্রধানে ২ োন্টগ োগ  িা োয় :   

১। েিল নিো – নে নিো চলাি পন্টথ রি  পরিবে েন না  ন্টি নোজাপন্টথ  

চন্টল োন্ট  েিল নিো বন্টল।  

 

 

২। বক্র নিো : নে নিো চলাি পন্টথ রি  পরিবে েন  ন্টি আঁ াবা া পন্টথ চন্টল োন্ট  বক্র নিো বন্টল।  

 

 

নিোি অবস্থান : অবস্থান 

অনুোন্টি নিোন্ট  ৪ োন্টগ 

োগ  িা হয়। 

১। লম্ব নিো – নে নিো লম্বা লরম্ব অবস্থান  ন্টি োন্ট  লম্ব নিো বন্টল।  লম্ব নিো বস্তুি আ াি বারি  দৃরিন্টে লম্বা  ন্টি।  
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২। রিগন্ত নিো : নে নিো আড়াআরড় োন্টব অবস্থান  ন্টি োন্ট  রিগন্ত নিো বন্টল। এ নিো বারি  দৃরিন্টে বস্তুি আ াি নছাট  ন্টি ও রিগ্ধ এবিং িান্ত  

     পরিন্টবন্টিি আনুভুরে সৃরি  ন্টি।        

৩। ন ৌরে  নিো : নে নিো ন ানান্ট ারন োন্টব অবস্থান  ন্টি োন্ট  নেৌরগ  নিো বন্টল। এ নিো ন ান বস্তু ও বারি  দৃরিন্টে চঞ্চল ও গরেিীল  ন্টি,  

     উেল ও প্রােবন্ত  ন্টি, উৎোহ নোগায়। 

৪। রজগজযগ নিো- িীক্ষ্ণ ন ান রবরিি আঁ াবাাঁ া নিোন্ট  রজগজযাগ নিো বন্টল। রজগজযাগ নিোন্ট  গরেিীল নিোও বলা হয়  ািন এই নিো র ছু      

    দূি পি পি রি  পরিবে েন  ন্টি। 

২৭ েে রিন আ াি : আ াি বলন্টে ন ান বস্তুি োেরগ্র  গঠন প্রোলীন্ট  নবাঝায়।  

উৎন্টেি রেরেন্টে আ াি দুই প্র াি। েথাঃ ১। প্রাকৃরে  আ াি   ২। কৃরত্রে আ াি  

প্রাকৃরে  আ ি- প্রাকৃরে  রবরেন্ন উৎে নথন্ট  প্রাপ্ত আ ািন্ট  প্রাকৃরে  আ াি বন্টল ।  

নেেন : গাছ-পালা, লো-পাো, ফুল-ফল।  

কৃরত্রে আ াি – োনুে কৃরত্রে উপান্টয় োি প্রন্টয়াজন অনুোন্টি নে আ াি দেরি  ন্টি  

োই কৃরত্রে আ াি। নেেন : ঘিবারড়ি আ াি, আেবাব পন্টত্রি আ াি, নপািান্ট ি আ াি।  

আ ািন্ট  প্রধানে ২ োন্টগ োগ  িা হয় ।  

১। যুক্ত আ াি : েেন ন ান বস্তুি আ াি যুক্তোন্টব দেরি হয় অথ োৎ ন ান্টনা রনয়ে নেন্টন দেরি  

 িা হয় না োন্ট  যুক্ত আ াি বন্টল। োধািনে প্রান্টনি েন্টি জরড়ে ে ল আ ািই যুক্ত আ াি।  

২। জযারেরে  আ াি : জযারেরে  রনয়ে নেন্টন নে আ াি দেরি  িা হয় োন্ট  জযারেে   

আ াি বন্টল। নেেন : বৃে, বগ ে, আয়ান্টক্ষত্র রত্রভূজ ইেযারি।   

জযারেরে  ও যুক্ত আ াি আবাি দুই োন্টগ রবেক্ত।   

১. নোলা আ াি : নে ে ল বস্তুি আ াি েম্পূে ে 

বন্ধ অবস্থায় থান্ট  না। োন্ট  নোলা  

 আ াি বন্টল ।  নেেন : ফুলিারন, েগ, গ্লাে, 

পুকুি, নিী  ইেযারি ।   

২. বন্ধ আ াি : নে ে ল বস্তুি আ াি েম্পূে ে 

বন্ধ অবস্থায় থান্ট  োন্ট  বন্ধ আ াি বন্টল ।   

নেেন : রিে, বল, িেন্টগাল্লা বই ইেযারি।   

নেৌরল  আ াি রেন প্র াি : 

 

▪ বৃে – নগাল আ াি রবরিি  

▪ রত্রভূজ – রত্রন্ট ান আ াি রবরিি  

▪ চতুেন্ট ান – চতুেন্ট ান আ াি রবরিি  

 

২৮ েে রিন: রবন্দু : রিল্পপলায় এ টি গুরুত্বপূে ে 

উপািান । রবন্দু এি ন ান োত্রা বা েল ননই ।   

এটি নগালা াি োন্টব খুব নছাট এ টি স্থান িেল  

 ন্টি থান্ট । উৎন্টেি রেরেন্টে রবন্দু ২ প্র াি েথা : 

* প্রাকৃরে  রবন্দু , * কৃরত্রে রবন্ধু. 

প্রাকৃরে  রবন্দু : প্রাকৃরে  উপান্টয় সৃি রবন্দু বা প্রকৃরে  

নথন্ট  প্রাপ্ত রবন্দু হন্টে প্রাকৃরে  রবন্দু।নেেন : ক্ষুদ্র পারনি রবন্দু, রিরিি রবন্দু, প্রজাপরেি িানায় রবন্দু রেরে  ন িা ।  ফুন্টলি রবন্দু যুক্ত িিং ইেযারি।  

কৃরত্রে রবন্দু : কৃরত্রেোন্টব নে রবন্দু সৃরি  িা হয় বা 

রবন্দু রেরে  ন িা  িা হয় োন্ট  কৃরত্রে রবন্দু 

বন্টল।  নেেন : ব্ল  ছাপাি ন োি রবন্দু, ধাতুি 

অলিং াি রবন্দু যুক্ত ন িা ইেযারি । রবন্দুন্ট  

প্রধানেঃ দুই োন্টগ োগ  িা োয়। েথা: 

১.োত্রা ছাড়া রবন্দু : নে রবন্দুি ন ান োত্রা নাই োন্ট  

োত্রা ছাড়া রবন্দু বন্টল । নেেন :  াগন্টজি উপি 

 লন্টেি নফাটা, ফুন্টলি পাাঁপরড়ন্টে রবন্দুি েোন্টিাহ 

ইেযারি ।  

২. োত্রাযুক্ত রবন্দু : নে রবন্দুি দিঘ েয, প্রস্থ, 
 

গেীিো ইেযারিি োপ থান্ট  োন্ট  োত্রাযুক্ত রবন্দু বলা হয় । োধািনেঃ োত্রাযুক্ত রবন্দুই োত্রা ছাড়া রবন্দুি বড় আ াি ।  নেেন : বড় আ ান্টিি রবন্দু 

রেরে  ন ি, দত্রোরত্র  রবন্দু রেরে  ন িা ইেযারি।  

 

২৯ েে রিন: জরেন : ন ান বস্তুি উপরিোন্টগি রনজস্ব দবরিিযন্ট   ঐ বস্তুি জরেন বলা হয় । উৎন্টেি রেরেন্টে জরেন ২ প্র াি । েথা :-   

১. প্রাকৃরে  জরেন : প্রকৃরেন্টে নে জরেন নিেন্টে পাওয়া োয় বা প্রাকৃরে  উপান্টয় সৃি জরেনই প্রাকৃরে  জরেন । নেেন : গাছ পালা, লো পাোি, 

ফুল ফল, পশুপারে ইেযারিি িিীন্টিি উপরিোগ ইেযারি ।  

২. কৃরত্রে জরেন : োনুে োি প্রন্টয়াজন অনুোন্টি নে জরেন দেরি  ন্টি ো-ই কৃরত্রে জরেন। নেেন : নপািান্ট ি জরেন, আেবান্টবি জরেন ইেযারি।  

জরেন রবরেন্ন ধিন্টনি হয় : েসৃন জরেন, অেসৃন জরেন. চ চন্ট  জরেন, েেেন্টে জরেন,  াাঁটা  াাঁটা জরেন, উঁচু রনচু জরেন ।  

অনুেব অনুোন্টি জরেনন্ট  ২ েন্টগ োগ  িা োয় । েথা :-  
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প্রাকৃরে  জরেন কৃরত্রে জরেন 

১. দৃরি অনুভূে জরেন : েেন বস্তুি জরেন নচান্টে নিন্টে নবাঝা োয় বা অনুেব  িা োয় েেন নেই জরেনন্ট  দৃরি অনুভূে জরেন বন্টল । নেেন :ন ান 

র ছুি অবয়ব, ছরব,  ান্টপ েন্টটি ন িা, গ্রাে বািংলাি ছরব  ইেযারি ।  

২. স্পি ে অনুভূে জরেন : েেন ন ান বস্তুি জরেন হাে রিন্টয় স্পি ে  ন্টি নবাঝা োয় বা অনুেব  িা োয় েেন নেই জরেন ন  স্পি ে অনুভূে জরেন বন্টল 

নেেন : েসৃন – অেসৃন  াপড়, রলচু,  াাঁঠাল, নোিাই ন িা ইেযারি ।  

৩০ েে রিন : রিল্প নীরে : রবন্টিে  েগুন্টলা রনয়ে অনুেিন  ন্টি সুন্দি ও সুশৃঙ্খল োন্টব নতুন র ছু দেরি  িান্ট  রিল্প বন্টল । এই রিল্প বা ন িা 

সৃরিি  ান্টজ নে ে ল রনয়ে- নীরে অনুেিন  ন্টি রিল্প উৎপািন গুন্টলা েঠি েন্টব  ান্টজ লাগান্টনা হয় ঐ ে ল নীরে বা রনেয় ানুনন্ট  রিল্পনীরে বলা 

হয় । এই রিল্প নীরে ৫ টি েথা :    ১.রেল    ২.োিোম্য    ৩.েোনুপাে    ৪.ছন্দ    ৫. প্রাধান্য  

রেল : রেল বলন্টে রিল্প লা বা ন িাি রবরেন্ন অিংন্টিি রেেন্টি এ টি োবলীল েম্প ে থা ান্ট  নবাঝায় । উৎে অনুোন্টি রেল ২ প্র াি। 

১. প্রাকৃরে  রেল : প্রকৃরেন্টে নে রেল নিেন্টে পাওয়া োয় বা প্রাকৃরে  উপান্টয় নে রেন্টলি সৃরি হয় োন্ট  প্রাকৃরে  রেল বন্টল । নেেন: েয়ূন্টিি নপেে, 

নািন্ট ন্টলি পাো, প্রাকৃরে  ঝড়না ইেযারি ।  

২. কৃরত্রে রেল : কৃরত্রে উপান্টয় নে রেন্টলি সৃরি হয় োন্ট  কৃরত্রে রেল বন্টল। কৃরত্রে উপান্টয় প্রন্টয়াজন্টনি উপি রেরে  ন্টি রেন্টলি সৃরি  িা হয় । নেেন: 

ব্ল  ছাপাি ন িা, অেযন্তিীে গৃহেজ্জাি িিং, নিো, আ াি, গৃন্টহি িিজাি োন্টথ অন্য  ন্টক্ষি িিজাি রেল ইেযারি।  

৩১ েে রিন : োিোম্য ও োিোন্টম্যি প্র ািন্টেি : ন ান্টনা েে রবন্দুি উেয় পান্টি েোন দূিত্ব অনুোন্টি এ ই ওজন, এ ই আ াি ও এ ই ন িাযুক্ত 

বস্তু স্থাপন  িান্ট  োিোম্য বন্টল। উৎে অনুোন্টি োিোম্য ২ প্র াি েথা: -  

১.প্রাকৃরে  োিোম্য : প্রকৃরেন্টে নে োিোম্য নিেন্টে পাওয়া োয় বা প্রাকৃরে  উপান্টয় নে োিোম্য এি সৃরি হয় োন্ট  প্রাকৃরে  োিোম্য বন্টল ।  

নেেন : পারেি িিীন্টিি দু‘পান্টিি িানা, প্রজাপরে, গাছপালা, ফুল ইেযারি ।   

২. কৃরত্রে োিোম্য : কৃরত্রে উপান্টয় নে োিোম্য-এি সৃরি হয় োন্ট  কৃরত্রে োিোম্য বন্টল ।  কৃরত্রে উপান্টয় প্রন্টয়াজন্টনি উপি রেরে  ন্টি োিোম্য-এি 

সৃরি  িা হয়। নেেন : নটরবল নচয়ান্টিি পায়া, নচয়ান্টিি হােল, ঘন্টিি িিজাি ও জানালাি োিোম্য ইেযারি ।  

 
 

 

প্রেন্টক্ষয োিোম্য অপ্রেযক্ষ োিোম্য নিরিয়াল োিোম্য 

োিোম্যন্ট  প্রধানেঃ রেনোন্টগ োগ  িা হন্টয়ন্টছ ।  েথা :   

১.প্রেন্টক্ষয োিোম্য  : ন ান েে রবন্দুি উেয় পান্টি েোন দূিত্ব অনুোন্টি এ ই আ াি , এ ই ওজন, ও এ ই ন িাযুক্ত বস্তু স্থাপন  ন্টি নে োিোম্য 

িক্ষা  িা হয় োন্ট  প্রেযক্ষ োিোম্য বন্টল । নেেন :- নটরবন্টলি োন্টঝান্টন এ টি ফুলিারন এবিং উেয় পান্টি এ ই ওজন ও ন িাযুক্ত দুটি নোেবারে। 

২. অপ্রেযক্ষ োিোম্য : ন ান েে রবন্দুি উেয় পান্টি রেন্ন ধেী বস্তু স্থাপন  ন্টি নে োিোম্য িক্ষা  িা হয় োন্ট  অপ্রেযক্ষ োিোম্য বন্টল ।  অপ্রেযক্ষ 

োিোন্টম্যি নক্ষন্টত্র বড় বস্তু ন ান রবন্দুি  ান্টছ ও নছাট বস্তু ন ন্দ্ররবন্দু নথন্ট  দূন্টি স্থাপন  িন্টে হয় । নেেন :- নটরবন্টলি এ পান্টি এ টি ল্যাম্প, আি 

এ পান্টি এ টি অযােন্টে ।   

৩. নিরিয়াল োিোম্য : ন ান েেরবন্দুি চািপান্টি েোন দূিত্ব অনুোন্টি এ ই আ ান্টি এ ই ওজন এবিং এ ই ন িাযুক্ত বস্তু স্থাপন  ন্টি  নে োিোম্য 

িক্ষা  িা হয় োন্ট  নিরিয়াল োিোম্য বন্টল ।  নেেন :- দবদুযরে  পাো, োবাি নটরবল ও নচয়ান্টিি রবন্যাে ।  
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৩২ েে রিন : েোনুপাে : েোনুপাে রিল্প লা ও ন িাি এ টি গরুত্বপূে ে নীরে । েোনুপাে বলন্টে এ টি অিংন্টিি েন্টি আি এ টি অিংন্টিি েম্প ে 

অথবা এ টি অিংন্টিি েন্টি েেগ্র অিংন্টিি েম্পন্ট েন্ট  নবাঝায় । উৎে অনুোন্টি েোনুপাে ২ প্র াি েথা :  

 

১.প্রাকৃরে  েোনুপাে : প্রকৃরেন্টে নে েোনুপাে নিেন্টে পাওয়া োয় োই প্রাকৃরে  েোনুপাে বন্টল । নেেন : গান্টছি পাোি োন্টথ গান্টছি েম্প ে 

অথবা  ান্টন্ডি োন্টথ েম্পূে ে অিংন্টিি েম্প ে ।  েয়ূন্টিি নপেন্টেি োন্টথ িিীন্টিি েম্প ে ইেযারি ।  

২. কৃরত্রে েোনুপাে : কৃরত্রে উপান্টয় নে েোনুপাে সৃরি  িা হয় োন্ট  কৃরত্রে েোনুপাে বন্টল । কৃরত্রে েোনুপাে রবরেন্ন  াজ ও ব্যবহান্টিি প্ররে লক্ষ 

 ন্টি সৃরি  িা হয় । নেেন :- অেযান্তিীন গৃহেজ্জায় বোি ঘন্টি নোফান্টেন্টটি োন্টথ ঘন্টিি অন্যান্য আেবাবপন্টত্রি েম্প ে । োটিি দেরি ফুলিারনি 

রনন্টচি অিংন্টিি োন্টথ উপন্টিি অিংন্টিি েম্প ে ইেযারি ।  

৩৩ েে রিন : ছন্দ : ছন্দ বলন্টে আ ে েনীয় গরেিীল োবধািান্ট  নবাঝায় ।  ন ান র ছু পুনিাবৃরেি োেন্টে দ্বন্টন্দি সৃরি  িা হন্টয় থান্ট  । উৎে 

অনুোন্টি দ্বন্দ ২ প্র াি । েথা:-  

১. প্রাকৃরে  ছন্দ : প্রাকৃরে  উপান্টয় 

নে ছন্দ সৃরি হয়  বা প্রকৃরেন্টে নে 

ছন্দ নিেন্টে পাওয়া োয় োন্ট  

প্রাকৃরে  ছন্দ বন্টল । নেেন : উড়ন্ত 

পারেি ঝাাঁ , গান্টছ ফুন্টট থা া ফুল, 

পাহান্টড়ি োরি, পাহান্টড়ি ঢাল 

নথন্ট  ননন্টে আো ঝিনা ইেযারি ।  

২. কৃরত্রে ছন্দ : োনুে োি প্রন্টয়াজন 

অনুোয়ী কৃরত্রে উপান্টয় নে ছন্দ সৃরি 

 ন্টি োন্ট  কৃরত্রে ছন্দ বন্টল । নেেন 

: বি ছাপাি ন িা, বাযেন্টেি 

ন িা, স্থাপেয রিন্টল্পি ন িা, 

পালন্টোলা ননৌ াি োরি ইেযারি ।  
 

 

 প্রাকৃরে  ছন্দ কৃরত্রে ছন্দ 
 

ছন্দন্ট  প্রধানেঃ দুই োন্টগ োগ  িা োয় :  

পুনিাবৃরেি োেন্টে ছন্দ : পুনিাবৃরেি োেন্টে দেরি 

ছন্টন্দ এ ই আ াি, িিং, জরেন, নিো বা অন ে ন ান 

বস্তু পুন: পুন: ব্যবহাি  ন্টি ছন্টন্দ সৃরিি োেন্টে 

পুনিাবৃরে ছন্দ দেরি হয় । নেেন:  াপন্টড়ি ব্লন্ট ি 

ন িা, আলপনা, িাড়ীি পাড়, আেবাবপন্টত্রি ন িা 

ইেযারি । 

ক্রোন্বন্টয় পরিবে েন ও অগ্রগরেি োেন্টে দেরি ছন্দ : 

রবরেন্ন রিল্প উৎপািন ও অন্যান্য বস্তু ও রেেি ক্রোন্বন্টয় 

পরিবে েন এন্টন শুরু নথন্ট  নিে পে েন্ত নে ছন্টন্দি সৃরি 

হয় োন্ট  ক্রোন্বন্টয় পরিবে েন ও অগ্রগরেি োেন্টে 

দেরি ছন্দ বন্টল । নেেন : বড় আ াি নথন্ট  শুরু  ন্টি 

নছাট আ ান্টিি ন ান েজ্জামূল  বস্তুি ব্যবহাি ।   
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৩৪ েে রিন : প্রাধান্য : প্রাধান্য বলন্টে আ ে েন্টনি ন ন্টন্দ্রন্ট  নবাঝায় । ন ান রিল্প সৃরি বা ন িা দেরিি েেয় এগুন্টলাি ন ান এ টা অিংন্টি অন্যান্য 

অিংন্টিি তুলনায় অরধ  গুরুত্ব নিয়া হয় অথবা ন িাটিন্ট  এেন োন্টব দেরি  িা হয় োন্টে এি রবন্টিে এ টি অিংন্টিি উপি েবাি আন্টগ দৃরি পন্টড় ।  

উৎে অনুোন্টি নপ্রাধান্য দুই প্র াি েথা: 

১. প্রার রে  প্রাধান্য : প্রাকৃরে  উপান্টয় নে 

প্রাধান্য এি সৃরি হয় োন্ট  প্রাকৃরে  প্রাধান্য 

বন্টল । নেেন : েয়ূন্টিি নপেে, গান্টছ ফুন্টট থা া 

ফুল ইেযারি। 

২. কৃরত্রে প্রাধান্য : কৃরত্রে উপান্টয় নে প্রাধান্য 

সৃরি  িা হয় োন্ট  কৃরত্রে প্রাধান্য বন্টল।  নেেন 

: বোি ঘন্টি িরেন োন্টছি জাি, েন্টনািে 

পুষ্পেজ্জা ইেযারি ।  

 
প্রাধান্য ন  দুইোন্টগ োগ  িা োয় । েথা:  

১. এ  োন্টব দেরি প্রাধান্য : ন ান্টনা এ টি 

স্থান্টন এ  োন্টব এ টি আ ে েনীয় বস্তু ব্যবহাি 

 ন্টি প্রাধান্য সৃরি  িান্ট  এ  োন্টব দেরি 

প্রাধান্য বন্টল । নেেন : অেযন্তিীে গৃহেজ্জাি 

ঘন্টিি নিয়ান্টল ন িাযুক্ত নিয়ালেজ্জা ইেযারি।  

২. িলবি উপান্টয় দেরি প্রাধান্য :  ন্টয় টি 

বস্তুন্ট  এ ন্টত্র স্থাপন  ন্টি েেন প্রাধান্য সৃরি 

 িা হয় েেন োন্ট  িলবি উপান্টয় দেরি 

প্রাধান্য বন্টল। নেেন : নিয়ান্টল  ন্টয় টি ছরব 

এ ন্টত্র োরজন্টয় নিন্টে িলবি উপান্টয় প্রাধান্য 

দেরি  িা হয় ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

৩৫ েে রিন : পুষ্প েজ্জা  

পুষ্প েজ্জা বলন্টে রবন্টিে  েগুন্টলা রনয়ে অনুেিন  ন্টি ফুল, লোপাে, িাল 

ইেযারিন্ট  এ ন্টত্র আ ে েেীয় োন্টব োজান্টনান্ট  নবাঝায়। রনয়েোরে  োন্টব েরি ফুল 

োজান্টনা োয়। েন্টব োোন্য  ন্টয় টি ফুল, পাো, িাল ইেযারি ব্যবহাি  ন্টিও 

দবরচত্রযপূে ে পুষ্প েজ্জা  ি েম্ভব । পুষ্প েজ্জা নানা  ািন্টন  িা হন্টয় থান্ট । েথা :  

১. গৃন্টহি পরিন্টবি ন  সুন্দি ও েন্টনািে  িাি জন্য পুষ্প েজ্জাি প্রন্টয়াজন হয়। 

২. িািীরি  ও োনরে  স্বাস্থয োন্টলা িাোি জন্য পুষ্প েজ্জাি প্রন্টয়াজন হয় । 

৩. এ  নঘন্টয়রে দূি  িাি জন্য পুষ্প েজ্জাি প্রন্টয়াজন হয় ।  

৪. অবেি েেন্টয় আনন্দপূে েোন্টব  ান্টজ লাগান্টনাি জন্য ।  

৫. পুষ্প েজ্জাি োেন্টে রুরচি পরিচয় িান  িা োয় ।  

৬.  ক্ষ-েজ্জাি প্রধান্য সৃরিি  ান্টজ লাগান্টনাি জন্য পুষ্প  েজ্জাি প্রন্টয়াজন । 

৭. োোরজ  ধেীয় ইেযারি আচাি-অনুষ্ঠান্টন পুষ্প েজ্জাি প্রন্টয়াজন হয় । 

৮. অরেরথ অযাপ্যায়ন্টন পুষ্প েজ্জা রবন্টিে ভূরে া পালন  ন্টি।  

৯. পুষ্প েজ্জা  িাি েেয় পরিবান্টিি ে ল েিস্য অিংি গ্রহন্টনি োেন্টে ে ন্টলি   

    েন্টে সুেম্প ে স্থাপন  িা েম্ভব হয়। 

১০. পুষ্প েজ্জা প্রাকৃরে  েম্পিন্ট  রিল্প েম্মে উপান্টয় ব্যবহান্টিি উৎোহ প্রিান  ন্টি 

।  
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পুষ্প েজ্জাি নিেীরবোগ  

পুষ্প েজ্জান্ট  প্রধানেঃ ২ োন্টগ োগ  িা োয় । েথা :  ১. প্রাচয পিরেন্টে পুষ্প েজ্জা  ২. পশ্চােয পিরেন্টে পুষ্প েজ্জা 

১. প্রাচয পিরেন্টে পুষ্প েজ্জা : প্রাচয পিরেন্টে পুষ্প েজ্জা বলন্টে প্রাচয পিরে অবলম্বন  ন্টি নে পুষ্প েজ্জা  িা হয় োন্ট  নবাঝায় । প্রাচয পিরেন্টে 

পুষ্প েজ্জায় জাপান িীন্টে ে অবস্থান  িন্টছ । এ   থায় প্রাচয পিরেন্টে পুষ্প েজ্জা বলন্টে জাপারন পুষ্প েজ্জান্ট  নবাঝায় ।   ে েিংখ্য  ফুল ও িাল 

পাো রিন্টয় ফুল োজান্টনা হয় ।  

২. পশ্চােয পিরেন্টে পুষ্প েজ্জা : পাশ্চােয পিরেন্টে নে পুষ্প-েজ্জা  িা হয় োন্ট  পাশ্চােয পিরেি পুষ্প-েজ্জা বলা হয়। এই ধিন্টনি পুষ্প-েজ্জায় 

অরধ  পরিোন্টন ফুল ব্যবহাি  িা হয়। এই পদ্ধরির্ি োধািেেঃ প্রেযক্ষ োিোম্য িক্ষা  ন্টি এবিং স্তপূা ান্টি ফুল োজান্টনা হয়।  

৩৬ েে রিন : পুষ্প েজ্জাি রনয়োবলী :   

পুষ্প-েজ্জাি র ছু োধািে রনয়োবলী রনন্টে আন্টলাচনা  িা হন্টলাঃ 

১. নে পিরে অনুেিে  ন্টি ফুল োজান্টনা হয় নে েম্পন্ট ে েঠি  ধািনা থা া ।  

২. পুষ্প েজ্জাি েেয় রিল্প লাি উপািান ও নীরে েমূহ েঠি  োন্টব অনুেিে  ন্টি ফুল োজান্টনা ।   

৩. ফুল োজান্টনাি েেয় ফুলিানীি অবেি অথ োৎ দিঘ েয , প্রষ্থ এবিং গেীিোি েন্টি েম্প ে িক্ষা  ন্টি ফুল এবিং অন্যান্য বহু োেগ্রী রনব োচন  িা ।  

৪. পুষ্প েজ্জা োজা িাোি জন্য সূন্টে েি নেজ েেন  ে থা ন্টব েেন িাল/ফুল/গাছ  াটা ।  

৫. পুষ্প েজ্জাি প্রুরনিং এ টি গুরুত্বপূে ে রবেয় । এি োেন্টে ফুল োজা িাো োয় । প্রুরনিং এি জন্য রবরেন্ন উপায় অবলম্বন  িা োয় । এ টি হন্টলা   

    পুষ্প েজ্জায় প্রন্টয়াজন্টন েরি ফুল পাো পারনি র ছু অিংি  াটা হয় েন্টব ো পারনন্টে ডুরবন্টয় িান্টলি রনন্টচি অিংি োোন্য বাাঁ া  ন্টি  াটা ।   

৬. ফুলন্ট  োজা িাোি জন্য পারনন্টে োেন্য পরিোন হাইন্টরান্টক্লারি  এরেি বা োলরফউরি  এরেি রেরিন্টয় নেই পারনন্টে ফুল ডুরবন্টয় িােন্টে হন্টব ।  

    এছাড়া ফুল বা িাল োজা িাোি জন্য িান্টলি রনন্টচি অিংি োোন্য লবে ঘন্টে নিয়া । 

 

৩৭ েে রিন : োজা ফুন্টলি রিল্প ে ে (ইন্ট বানা) 

ইন্ট  অথ ে োজা , বানা অথ ে ফুল , অথ োৎ োজা ফুন্টলি রিল্প ে ে ইন্ট বানা, োি ব্য িে স্বগ ে, োনুে আি পৃরথবী । োজ েজ্জাি উপন্টোগী  িন্টে রবন্টিে 

পিরেন্টে ফুল বাাঁরচন্টয় িাোি নােই ইন্ট বানা । জাপারন এ পুষ্প  দিরলি মূল অিংন্টি রেনটি ফুন্টলি েেন্বয় ঘন্টট । েবাি উপন্টি থান্ট  পুষ্প রল , ো স্বন্টগ ে 

ও েন্টো অন্টিো ন ান্টনা েম্ভাবনাি  ো  ন্টল োন্টঝিটা হয় অধ েপ্রস্ফুটিে, ো োনুন্টেি েন্টোই,  েন্টনা নচনা ,  েন্টনা অন্টচনা েেই নিো নহা  র ছু 

জানাি বার  থান্ট  েব েেয় । নিন্টেি ফুল েম্পূে ে ফুটন্ত োি অথ ে পৃরথবী েম্পূে ে উম্মকু্ত, নোলান্টেলা ।  

ইন্ট বানাি ক্রেরব াি : জাপারন দিলী বন্টল এি ব্যাপ  পরিরচরে থা ন্টল ও এি উপরে স্থল চীন । নবৌি রেক্ষুিা োন্টিি উপােনালয়ন্ট  োজান্টেন 

ইন্ট বানা রিন্টয় । এিপি রেক্ষু ও েন্তিা েেন চীন নথন্ট  জাপান্টন োন েেনই জাপান্টন এি ব্যাপ  প্রোি ঘন্টট ।  েন্টব জাপান্টন প্রোি ঘটাি রপছন্টন 

এ টি প্রধান রবন্টিে  ািে হন্টে শুধু চীন নয় , পৃরথবীি অন্য ে ল নিন্টিি তুলনায় জাপান্টন েবন্টচন্টয় নবিী ফুল আবাি হয়  । 

ইন্ট বানা পিরে : ইন্ট বানাি রবরেন্ন ধািাি েন্টে েবন্টচন্টয় জনরপ্রয় এটি বানান্টনাি জন্য প্রন্টয়াজনীয় রজরনেগুন্টলা হন্টলা :-  

১. রপন   ২.  াাঁরচ    ৩. রবরেন্ন আকৃরেি পাত্র     ৪. ফুল, িাল, পাো ইেযারি     ৫. রফলাি ো ছাড়া পুষ্প েজ্জা হয় না ।  

 

ইন্ট বানা রিল্প ক্রন্টেই জনরপ্রয় হন্টয় উঠন্টছ। শুরুি রিন্ট  রেনটি ফুল রিন্টয় োজান্টনা হন্টলও এেন পাাঁচটি ফুল রিন্টয় বানান্টনা হন্টে। এি দবরিিয হন্টলা  ে 

ফুল ও পাো ব্যবহাি  ন্টি োজান্টনা। এটি তিিী  িন্টে এ টি চযাপ্টা ফুলিারনন্টে নিড় ইরঞ্চ পরিোন পারন রনন্টে হন্টব। পাো/ফুল গুন্টজ িাোি জন্য 

এ টি ফ্ল্াওয়াি ফ্রগ লাগন্টব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৯ েে রিন : নফ্ল্াি প্লযান- 

এি রবন্টবচয রবেয় :  

এছাড়া নফ্ল্াি প্লান  িাি 

েেয় আিও র ছু রবেয় 

রবন্টবচনা আনন্টে হন্টব ো 

হন্টলা – 
১. পরিবান্টিি েিস্য েিংখ্যা  

২. েিস্যন্টিি নপিা,  

৩. েিস্যন্টিি বয়ে,  

৪. েিস্যন্টিি রুরচ, 

৫. েিস্যন্টিি বান্টজট,  

৬. আবহাওয়া ও জলবায়ু।  

এই ক্লান্টে আেিা নফ্ল্াি 

প্লযান েম্পন্ট ে রবস্তারিে 

আন্টলাচনা  িন্টবা। 

হন্টলা ।  

 

৩৮ েে রিন : নফ্ল্াি প্লান  

ন ান োিা  াগন্টজ বা নোলা স্থান্টন উপি নথন্ট  োর ন্টয় দবজ্ঞারন  নে ন িা 

পরি ল্পনা  িা হয় োন্ট  নফ্ল্াি প্লান বন্টল । নোট  থা , োিা  াগন্টজি উপি 

বা ন ান্টনা স্থান্টন নে েেড়া ন িা  িা হয় োন্ট  নফ্ল্াি প্লান বন্টল ।  

 



 

ইন্টেরিয়ি রিজাইন এন্ড ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে_      

  14  

 

৪০ েে রিন : ইন্টল েরন  প্লান : ন ান্টনা স্থান্টনি রবরেন্ন দবদুযরে  েিিান্টেি সুষ্ঠু ও রনিাপি েিংন্টোগ নিওয়াই ইন্টলরি  প্লান । এই প্লান  িাি ফন্টল 

নে ন ান্টনা প্রন্টয়াজন্টন অথবা দুঘ েটনাি োৎক্ষরন  দবদুযরে  নে ন ান্টনা ব্যবস্থা ব্যবস্থা গ্রহন  িা োয়।  

 

 ৪১ েে রিন : স্যারনটারি প্লান : পারন ও পয়রনষ্কািন ব্যবহাি পরি ল্পনা  িান্ট  মূলে স্যারনটারি-প্ল্িাি বন্টল। স্যারনটারি প্লযান েঠি োন্টব  িন্টে পািন্টল 

বাথরুে, টয়ন্টলট, িান্নাঘি ইেযারিন্টে ব্যবহৃে রেঙ্ক, টাব ইেযারি সুষ্ঠু ও সুন্টোগেে  ান্টজ লান্টগান্টনা োয়।  
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 ৪২ েে রিন : ফারে েচাি প্লযান : ঘন্টিি ন ান্টনা ন ান্টনা স্থান্টন ন ান ন ান 

আেবাব স্থাপন  িা হন্টব ো পরি ল্পনা  িাই হয় ফারে েচাি প্লান । 

আেবান্টবি আ াি আকৃরে, রনব োচন ও স্থাপন্টনি উপি ঘন্টিি আ াি, 

নেৌন্দে ে, আিাে চলাচন্টলি সুরবধা রনধ োরিে হয় ।   

 ৪৩ েে রিন : আনুেরি  বা এন্টিােরিে প্লান : নফ্ল্াি প্লান বা 

এন্টিােরিে প্লান ঘন্টিি আেবাবপত্র বান্টি অন্যান্য আনুেরি উপ িে 

নেেন – পি ো, রবরেন্ন নিারপে, রচত্র ে ে, নিয়াল েজ্জা ফুলিারন, নেন্টঝি 

আোিন ইেযারি স্থাপন  িাি পরি ল্পনা  িান্ট  নবাঝায় । এি োেন্টে 

ঘন্টিি নেৌন্দে ে বৃরিও পািাপারি ঘন্টিি পরিন্টবি আিও আ ে েনীয় হন্টয় 

ওন্টঠ । এ ই োন্টথ ঘন্টিি পরিন্টবি আব্রু ও নগাপনীয়ো িক্ষা  ন্টি । 

 ৪৪ েে রিন : োইট প্লান : ন ান্টনা উন্টেন্টশ্যি আন্টিপান্টি নে ন িা 

পরি রল্পে উপান্টয়  িা হয় োন্ট  োইট প্লান বন্টল । নেেন :- উন্টেন্টশ্যি 

আন্টিপান্টি বা আন্টছ ো অিং ন  িা হয় ।   

 

 

 ৪৫ ও ৪৬ েে রিন  : ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেন্টেি ন িা  িাি রবন্টবচয রবেয়সমূহ 

রভন্ন রভন্ন ইর্ভর্েি িকিা তিিী কিাি পন্থা রভন্ন হর্ ও রকছু রিষয় প্রায় সক  িকিাি ট্রক্ষর্ত্রই রির্িচিা কির্ি হয়। ট্রযমিঃ 

১ স্থান রনব োচনঃ অনুষ্ঠান্টনি ধিন অনুোয়ী ইনন্টিাি/আউটন্টিান্টি অনুষ্ঠান্টনি জন্য স্থান রনব োচন  িন্টে হন্টব। নছাট-োন্টটা ঘন্টিায়া অনুষ্ঠান্টনি জন্য ইনন্টিাি 

অথ োৎ ঘন্টিি রেেন্টিই অনুষ্ঠান্টনি আন্টয়াজন  িা োয়। অন্যথায় বারড়ি উঠান্টন, ছান্টি,  রেউরনটি নেোন্টি বা রবরেন্ন স্থান্টন অনুষ্ঠান্টনি আন্টয়াজন  িা োয়।  

২ োোয়াে ব্যবস্থাঃ রনব োরচে স্থান্টন োোয়াে ব্যবস্থা োন্টলা থা ন্টে হন্টব। আগেন এবিং বরহগ েেন্টনি জন্য আলািা ব্যবস্থা  িা উেে। আন্টয়ারজে স্থান্টন 

নেন েহন্টজই চলান্টফিা  িা োয় ো রবন্টবচনায় িােন্টে হন্টব।  

৩ পার েিং ব্যবস্থাঃ ন িা  িাি রবন্টবচযরবেয়গুন্টলাি েন্টে পার েিং ব্যবস্থা প্রেয়ন  িা খুবই গুরুত্বপূে ে এ টি রি । অরেরথন্টিি গারড় সুশৃঙ্খলোন্টব ন ান 

জায়গায় পা ে  িাি ব্যবস্থা না  িন্টল আন্টিপান্টি অন্যন্টিি োোয়ান্টে অসুরবধা হন্টে পান্টি। ো-ই পার েিং-এি সুব্যবস্থা িাো গুরুত্বপূে ে।  

৪ রস্প ািঃ অনুষ্ঠান ধািাবারহ োন্টব পরিচালনা  িাি জন্য এ জন সু-িক্ষ বক্তাি ব্যবস্থা  িন্টে হন্টব। রেরন  থা বলাি োেন্টে অরেরথন্টিি আনন্দ 

রিন্টে পািন্টব।  

৫  রের উরিটিঃ প্ররেটি নক্ষন্টত্র আেরেে অরেরথন্টিি রনিাপো নজািিাি  িা আবশ্য । ো-ই ন িা  িাি পূন্টব ে রের উরিটিি রবেয়টি রবন্টবচনায় িােন্টে 

হন্টব।  

৬  যাটারিিংঃ োবান্টিি োন েে োন্টলা হন্টব, অনুষ্ঠান্টনি আন্টেজ েে বৃরি পান্টব। নেজন্য প্রন্টয়াজন এ জন িক্ষ নিফ/বাবুরচ ে এি। োবান্টিি স্বান্টিি 

পািাপারি োবাি পরিন্টবিনাি রবেয়টিও নেয়াল িােন্টে হন্টব। 

৭ ইউটিরলটি ব্যবস্থাঃ রবদুযৎ, গ্যাে, পারন ইেযারি েব েেয় েিবিান্টহ িােন্টে হন্টব। প্রন্টয়াজন্টন নজনান্টিটি-এি ব্যবস্থা  িন্টে হন্টব। েবাি সুরবধান্টথ ে 

ইউরলটিি ব্যবস্থা  িা বােোমূল ।  

৮ নেৌন্দন্টযেি ব্যবস্থাঃ অনুষ্ঠান্টনি ধিে অনুোয়ী নেৌন্দে েবধ েন-এি ন িা প্রেয়ন  িন্টে হন্টব। 
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 ৪৭ েে রিন  : ইন্ট বানা দেিীি রিরভন্ন পিরেেমূহ 

ইন্ট বানা দেিীি রবরেন্ন পিরে িন্টয়ন্টছ। নেেনঃ 

Basic Style- A & B Bacis Style- C & D Upright Style Heavenly Style One Row Style 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫২িম রদি   ল্যা ন্ড ন্টে প  

পৃরথবীি উপরিোন্টগ নিী-নালা, োল-রবল, পাহাড়-পব েে, পশু-পারে, োনুেেহ ভূ-দৃশ্যন্ট  ল্যান্ডন্টেপ বন্টল।  

ল্যান্ডন্টেপ প্রধানে দুই প্র াি। যিাঃ 

১। প্রাকৃরে  ল্যান্ডন্টেপঃ প্রকৃরেন্টে নেেব ল্যান্ডন্টেপ নিো োয় নেগুন্টলাই  প্রাকৃরে  ল্যান্ডন্টেপ। নেেন: নিী-নালা, োল-রবল, পাহাড়-পব েে ইেযারি।  

২। কৃরত্রে ল্যান্ডন্টেপঃ কৃরত্রে পিরেন্টে নে েব ল্যান্ডন্টেপ  িা হয় োন্ট  কৃরত্রে ল্যান্ডন্টেপ বন্টল। নেেন: িাস্তাি পান্টি নফায়ািা, সুইরেিংপুল ইেযারি। 

 

 

ছবি 

 

Basic Style- A & B 

দবরিিযঃ  

১। এ টি িাল োড়াোন্টব থা ন্টব।  

২। Subject হন্টব ফুলিারনি তদে েি ও প্রর্স্থি  

    ট্রযাগফর্ ি সমাি।  

৩। Object হন্টব Subject-এি ১/৩ গুে। 

 ৪৮ েে রিন :  

Basic Style- C & D 

দবরিিয :  

১. দুটি িাল থা ন্টব ।  

২. Subject হন্টব ফুলিারনি নিড় গুন ।  

৩. Object হন্টব Subject এি ১/৩ গুন  

৪. মুন্টেি রিন্ট  থা ন্টল Style C ।  

৫. রপন্টনি রিন্ট  থা ন্টল Style D । 

 

 

৪৯ েে রিন :  

Upright style:  

দবরিিয :  

১. ফুলিারনি ব্যাে ও ব্যাোন্টধ েে োপ      

    হন্টব। 

২. গান্টছি নগাড়া নথন্ট  আগা পে েন্ত  

   (২-৩) টি বাাঁ  থা ন্টব।  

৩. বাাঁন্ট ি উোল অিংন্টি িাো থা ন্টব।  

৪.  ান্টনি নগাড়া েবন্টচন্টয় বড় থা ন্টব।  

 

৫০িম রদি  

Heavenly Style 
ফুলিারনি তদে েি ও প্রর্স্থি নোগফন্টলি 

োন্টপ ফুন্টলি (Subject) িালাটি হন্টব। 

Object-এি োপ: Subject-এি 
োন্টপি ১/৩ অিংি।  

 

 

 

৫১িম রদি 

One Row Style 

One Row Style এ এ টি পান্টত্র ৩টি 

ফুল থা ন্টব এবিং োড়াোন্টব  ন্টয় টি পাো 

থা ন্টব। পাো গুন্টলা অবশ্যই লম্বা এবিং 

েোন থা ন্টে হন্টব।  
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ল্যা ন্ড ন্টে ন্টপ ি  প্র  া ি ন্টে ি  

১। নিয়ালন্টঘিা েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ (Walled Garden)। ২। গ্রােীন পরিন্টবি েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ (Country Garden)। 

৩। েরুভূরেি োন্টথ েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ (Desert Garden)। ৪। কৃরত্রে জলাধাি েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ (Urban Water Garden)। 

৫। েন্টব োচ্চ নিেীি ল্যান্ডন্টেপ (Classical Landscape) ও ৬। আধুরন  ল্যান্ডন্টেপ (Modern Landscape)। 
 

 
 

  

  

৫৩ িম রদি   

নিয়াল নঘিা বাগান 

েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ  

(Walled Garden) 

নিয়াল নঘিা বাগান 

বলন্টে নিয়াল নঘিা 

োয়গায় বাগান্টনি 

পরি ল্পনা  িান্ট  

বুঝায়। োধািেে 

নোলান্টেলা জায়গায় 

নিয়াল নঘিা বাগান 

েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ 

 িা হয়।   

 

৫৪ িম রদি 

গ্রােীন পরিন্টবি 

েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ 

(Country Garden) 

গ্রােীন পরিন্টবি 

েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ 

বলন্টে গ্রােীন 

পরিন্টবন্টিি োন্টথ 

োেিস্য নিন্টে অথ োৎ 

ছাউরন, েড়-কুটা, োটি 

ইেযারি রিন্টয় পরি রল্পে 

ল্যান্ডন্টেপন্ট  নবাঝায়। 

 

৫৫ িম রদি   

েরুভূরেি োন্টথ েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ  

(Desert Garden) 

েরুভূরেি োন্টথ োেিস্য নিন্টে 

েরুভূরেি োন্টথ েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ 

পরি ল্পনা  িা হয়। িীেপ্রধান 

নিন্টি এই ধিন্টনি ল্যান্ডন্টেপ  িা 

হয়।  েরুভূরেি োন্টথ েম্প ে নিন্টে 

বারল, নুরড় পাথি ইেযারি রিন্টয় 

ল্যান্ডন্টেপ পরি ল্পনা  িা হয়। এই 

ল্যান্ডন্টেন্টপ গাছ ব্যবহান্টিি নক্ষন্টত্র 

নেজুি গাছ প্রাধান্য পায়।এই 

ল্যান্ডন্টেন্টপ উন্টটি ব্যবহািও হয় ।  

 

৫৬ িম রদি   

কৃরত্রে জলাধাি েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ 

(Urban Water Garden) 

কৃরত্রে জলাধািা েম্পর েে ল্যান্ডন্টেপ 

বলন্টে িাস্তা বা বারড়ি পান্টি রবরেন্ন 

জলািয়  রিন্টয় নে কৃরত্রে ল্যান্ডন্টেপ 

 িা হয়  োন্ট  নবাঝায়। রবরেন্ন 

বারড়ি পান্টি, িাস্তাি পান্টি, অরফে-

আিালন্টে ও রবরেন্ন িি েনীয় স্থান্টন 

োধািেে এই ধিন্টেি ল্যান্ডন্টেপ  িা 

হয়। এ ধিন্টেি ল্যান্ডন্টেপ  িাি 

নক্ষন্টত্র নীল ও েবুজ িিং এি আন্টলা 

নবরি প্রাধান্য পায়।  

 

প্রাকৃরে  ল্যান্ডন্টেপ কৃরত্রে ল্যান্ডন্টেপ 

৫৭ িম রদি   

েন্টব োচ্চন্টিনীি ল্যান্ডন্টেপ 

(Classical Landscape) 

োধািেে উচ্চ নিেীি 

ব্যরক্তবগ ে এ ধিন্টনি 

ল্যান্ডন্টেপ পরি ল্পনা 

 ন্টি। বারড়ি পান্টি োষ্কে ে 

ও সুইরেিংপুল ইেযারি 

পরি ল্পনা  িা হয়। এটি 

অন্টন  ব্যয়বহুল।  

 

৫৮ িম রদি   

আধুরন  ল্যান্ডন্টেপ  

(Modern Landscape) 

উপন্টিি পাাঁচটি ল্যান্ডন্টেপ এি 

েেন্বন্টয় নে ল্যান্ডন্টেপ  িা হয় 

োন্ট  বন্টল আধুরন  ল্যান্ডন্টেপ। 

নেেনঃ নিয়ান্টল গান্টছি ব্যবহাি, 

রবরেন্ন পারনি নফায়ািা, সুইরেিং 

পুল, গ্রােীন পরিন্টবি, োটি, 

ছাউরন, েড়কুটা, বারল, োষ্কে ে 

ইেযারিি সংরমের্ণ োধািেে 

আধুরন  ল্যান্ডন্টেপ  িা হয়।   
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৫৯ ও ৬০ িম রদি  আেবাব ক্রন্টয়ি রবন্টবচযরবেয়সমূহ 

গৃন্টহি রবরেন্ন  ান্টজি জন্য রবরবধ আেবাবপত্র ব্যবহাি  িা হয়। নেেনঃ োট, নটরবল, নচয়াি, নোফা, আলোরি ইেযারি। প্রকৃেপন্টক্ষ পরিবান্টিি 

প্রন্টয়াজন্টনি উপি রেরে  ন্টি আেবাব ক্রয়  িন্টে হয়। একটি পরিবাি এ োন্টথ ে ল আেবাব ক্রয়  িন্টে পান্টি না। পরিবান্টিি জীবনচন্টক্রি 

পরিবে েন্টনি োন্টথ োন্টথ এি প্রন্টয়াজন ও োরগি বিলায়। প্রন্টয়াজন ো-ই নহা  না ন ন, আেবাব ক্রয়  িাি পূন্টব ে  েগুন্টলা রবেয় রবন্টবচনা  িা 

প্রন্টয়াজন। নেেনঃ 

• পরিবান্টিি আ াি বা  াঠান্টো :পরিবান্টিি আ াি বা  াঠান্টোি উপি রেরে  ন্টি আেবাব ক্রয়  িন্টে হয়। পরিবাি বড় না নছাট ো লক্ষ িােন্টে হন্টব। 

• আবহাওয়া ও জলবায়ু  : পারিপারবে  আবহাওয়া, পরিন্টবি, স্থান্টনি অবস্থান ইেযারিি উপি রনে েি  ন্টি আেবাবপত্র রনব োচন  িন্টে হন্টব। নেেনঃ 

িীেপ্রধান অঞ্চন্টল  াঠ, চােড়া, নফাে, তুলা বা গিে নিয় এি ে আেবাব ক্রয়  িন্টে হন্টব।  

• পরিবান্টিি েিস্যন্টিি আয় : পরিবান্টিি েিস্যন্টিি আন্টয়ি উপি রনে েি  ন্টি আেবাবপত্র ক্রন্টয়ি ক্ষেো। পরিবান্টিি আয়  িাি ক্ষেো েম্পন্ন 

েিস্য েিংখ্যা  ে বা নবরি হন্টল আেবাব ক্রন্টয়ি উপি োি প্রোব পন্টড়।  

• পরিবান্টিি েিস্যন্টিি নপিা : পরিবান্টিি েিস্যন্টিি নপিা অনুোয়ী আেবাব রনব োচন  িন্টে হয়। রবরেন্ন পরিবান্টি রবরেন্ন নপিাি োনুে বাে  ন্টি; 

উর ল, রিক্ষ , নেন্টলায়াড়, ফযািন রিজাইনাি, িাক্তাি ইেযারি। একজি ডাক্তাি এিং একজি ট্রখর্ ায়ার্েি আসিার্িি ধিণ স্বাভারিকভার্িই 

রভন্ন হর্ি। 

• রুরচ ও নেৌন্দে ে : আেবাব রনব োচন্টন রুরচ ও নেৌন্দন্টে েি গুরুত্বন্ট  উন্টপক্ষা  িা োয় না। রুরচ ও নেৌন্দন্টে েি োন্টথ আেবাবপন্টত্র দবরচত্রয  আনা োয়। 

ন উ োিী আেবাে পছন্দ  ন্টি আবাি ন উ হাল া পছন্দ  ন্টি। বে েোন েেন্টয় বাজান্টি রবরেন্ন ধিন্টনি আেবাব পাওয়া োয়।  ন্টক্ষি আ াি, 

আয়ােন, নেন্টঝ ও নিয়ান্টলি োন্টথ রেল নিন্টে আেবাব রনব োচন  িন্টে হন্টব।  

• িক্ষোন্টবক্ষে ও আিােিায় ো : আেবাবপন্টত্রি িক্ষোন্টবক্ষে ও আিােিায় োি প্ররে লক্ষয নিন্টে আেবাব রনব োচন  িন্টে হন্টব। আেবাবপন্টত্রি 

নেিােে, পরলি, বারন েি, ো পরিোি-পরিেন্ন িাো ইেযারি নেন ব্যয় োন্টপক্ষ না হয় নেরি  রবন্টবচনায় িােন্টে হন্টব। এছাড়া আেবাব নেন 

নট েই হয় নেরিন্ট ও লক্ষয িােন্টে হন্টব।  

• নেনীয়ো : নেনীয়ো বলন্টে নবাঝায় ন ান্টনা আেবাবপন্টত্রি বহুরবধ ব্যবহাি। বহুমুেী প্রন্টয়াজন নেটান্টনাি ক্ষেো েম্পন্ন এ ই আেবান্টবি প্ররে 

অন্টনন্ট ি পক্ষপারেত্ব থা ন্টে পান্টি। এেব আেবাব প্রন্টয়াজন বুন্টঝ স্থানান্তি  ন্টি গৃন্টহি নানাি ে  াজ েম্পািন  িা োয়।  

•  ে েেৎপিো : অন্টন  পরিবাি আন্টছ োিা অরেরথপিায়ে এবিং গল্প-গুজব ও োোরজ ো পছন্দ  ন্টি। োন্টিি গৃন্টহ আেবাবপন্টত্রি েিংখ্যা নবরি 

প্রন্টয়াজন হয়। অন্টন  েেয় পরিবান্টিি নছন্টলন্টেন্টয়িা ঘন্টিি েন্টে নেলাধুলা পছন্দ  ন্টি, োন্টিি স্বেন্টন্দ চলান্টফিাি জন্য ঘন্টিি আেবাবপন্টত্রি 

আরধ য না হওয়াই উরচে।  

৬১েে রিন ইন্টেরিয়ি রিজাইন বা অেযন্তিীন ন িাি আিি ে োপ 

১। বোি  ক্ষ  (living room ) 

:(১৪x১৬) রফট 

: (১৮x২৪) রফট (আিি ে োপ) 

: (২৮x২৫) রফট (বড়) 

 

২। োবাি  ক্ষ (Dining room) 

: (১২x১৪) রফট 

: (১৪x১৬) রফট 

 

৩। নিাবাি  ক্ষ (Bed room) 

: (১০x১২) রফট 

: (১৪x১৬) রফট 

: (১৪x২১) রফট 
 

৪। অরেরথ  ক্ষ (Guest room) 

: (১০x১২) রফট 

: (১২x১৪) রফট 
 

৫। িান্না ঘি (Kitchen) 

: (১০x১০) রফট ( আিি ে োপ) 

 

৬। নগােলোনা (Bath room) 

: (৫x৮) রফট 

 

৬২িম রদি ইন্টেরিয়ি রিজাইন বা অেযন্তিীন ন িায় আেবান্টবি 

আিি ে োপ 

                োন্টটি আিি ে োপ 

১। রনয়রেে োট (Regular Bed) 

: ১২০ নে.রে x ৬০ নে.রে 

২। বাচ্চান্টিি োট (Cot Bed) 

: ১৪০ নে.রে x ৭০ নে.রে 

৩। রেন্টিল োট (Singel Bed) 

: ১৯০ নে.রে x ৯০ নে.রে 

৪। িাবল োট (Double Bed) 

: ১৯০ নে.রে x ১৪০ নে.রে 

৫। র িং োট (King Bed) 

: ২০০ নে.রে x ১৫০ নে.রে 

৬। সুপাি র িং োট (Super King Bed) 

: ২০০ নে.রে x ১৮০ নে.রে 

 

             োবাি নটরবন্টলি আিি ে োপ 

১। ২ জন্টনি নটরবল 

: ২ রফট ৪ ইরঞ্চ x ২ রফট ৬ ইরঞ্চ 

২। ৪ জন্টনি জন্য নটরবল 

: ২ রফট ৪ ইরঞ্চ x ৩ রফট ২ ইরঞ্চ 

৩। ৬ জন্টনি জন্য নটরবল 

: ৩ রফট ৪ ইরঞ্চ x৬ রফট ৩ ইরঞ্চ 

: ৩ রফট ৪ ইরঞ্চ x ৪ রফট ৮ ইরঞ্চ 

৪। ৮ জন্টনি জন্য নটরবল 

: ৩ রফট ৪ ইরঞ্চ x ৬ রফট ৮ ইরঞ্চ 

: ৪ রফট ৮ ইরঞ্চ x ৪ রফট ৮ ইরঞ্চ 
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৬৩ ও ৬৪িম রদি  রম  রি  ট্রয়  চা  ি 

প্রন্টয়াজনীয় উপ িেঃ প্রস্তুে প্রোলীঃ 

১। নফ্ল্াি প্লযান 

২।   েিীট 

৩। িিং  

৪। তুরল 

৫। Accessories 

৬। আই া 

৭।  ান্টপ েট 

৮।   েিীট  াটাি 

৯। গ্লু-গান 

১। প্রথন্টে এ টি নফ্ল্াি প্লযান, নফ্ল্াি প্লযান্টনি ছরব বা ন িা এঁন্ট  রনন্টে হন্টব ।  

২। নফ্ল্াি প্লযান অনুোয়ী োপ রনন্টয়   েিীন্টট নপরিল রিন্টয় ন িা আঁ ন্টে হন্টব ।  

৩। ন িা অনুোয়ী নপরিন্টলি িাগ বিাবি   েিীট  াটাি রিন্টয় ন ন্টট রনন্টে হন্টব ।  

৪। পিবেীন্টে আলািা আলািা  ন্টক্ষি জন্য আলািা আলািা Accessories ব্যবহাি 

 ন্টি  ক্ষগুন্টলা োজান্টে হন্টব।  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

৫। সি ের্ির্ষ আ াদা আ াদা কর্ক্ষি জন্য মািািসই িং ব্যিহাি কিা হর্ি।  

৬৫ ও ৬৬ িম রদি  রমরির্য়চাি মর্ড  তিিী 

প্রর্য়াজিীয় উপকিণঃ 

১। ককেিীে ১ ইরি এিং ০.৫ ইরি  

২। আইকা / গ্লু-গাি + গ্লু-রিক 

৩। এক্রারমি/এর্ক্রর ক িে 

৪। ট্রডন াট্রিির্িি সিঞ্জাম (পুরি, ট্র স, রপ্রর্েড ট্রপপাি, রগ্লোি, 

মাক োি, পার্েি দরে, কাপে ইিিারদ) 

 ৫। ককেিীে কাোি / এরেকাোি 

৬। ১৬ ও ২৪ িং রজআই িাি (গুিা) 

৭। ইর্ রেক িাি, রমরি  াইে (হাড েওয়্যার্িি ট্রদাকার্ি পাওয়া যায়),    িে 

ট্রসর্ ি ব্যাোরি িা সর্কে (অপিিা ) 

 

 

 

িসাি েি 

প্রির্ম ট্রলার্ি কার্প েে  

(তদে েি ১৪ ট্রস.রম. এিং প্রস্থ ১১ ট্রস.রম.)  

ব্যিহাি কির্ি হর্ি। এিপি কর্ক্ষি মাপ অনুযায়ী 

 ট্রসাফা ট্রসে,টিরভ, সাইড কণ োি, েরে, ফর্োর্েম ইিিারদ রদর্য় 

সারজর্য় রির্িা। িান্নাের্িি পাি রদর্য় িসাি ের্িি জায়গাটির্ি ডাইরিং 

ট্রেরি , ট্রিরসি, আয়িা ইিিারদ ব্যিহাি কিা যায়।  

িান্নােি 

রিচ ি ায় িান্নােি তিরি কিা হর্ি।  

িান্নাের্িি মাপ অনুসার্ি রেজ, চু া, ওয়া  ট্রকরির্িে,  

ট্রিরসি এিং রিরভন্ন আনুষারিক রজরিসপত্র ব্যিহাি কিা হর্ি।  
 

ট্রিডরুম/ট্রিািাি েি 

প্রির্ম ট্রিডরুর্মি ট্রলাি  

কার্প েে (তদে েি ১৯ ট্রস.রম. এিং  

প্রস্থ ১২ ট্রস.রম.) ব্যিহাি কির্িা। পিিিীর্ি  

কর্ক্ষি উচ্চিা অনুযায়ী রিছািা, কণ োি, আ ামারি, েরে, 

টিরভ, ফর্োর্েম ও ট্রেরসং ট্রেরি  ইিিারদ ব্যিহাি কিা যায়।  

 

িািরুম 

রিচ ি াি এক ট্রকাণ 

রদর্য় িািরুম তিরি কিা হর্ি। 

ট্রযখার্ি িািরুর্মি মাপ অনুযায়ী ট্রিরসি,  

কর্মাড, িািোি, আয়িা ইিিারদ ব্যিহাি কিা যায়। 
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 তিিী পদ্ধরিঃ 

▪ প্রির্ম ট্রয িকিাি রমরির্য়চাি মর্ড  

তিিী হর্ি িা রিখ াঁিভার্ি গ্রাফ ট্রপপার্ি 

এর্ক রির্ি হর্ি। িািপি অনুপাি ঠিক 

ট্রির্খ ট্রপরির্ ি সাহার্য্য ১ ইরি ককেিীর্ে 

িকিাটি এর্ক রির্ি হর্ি। ককেিীে 

কাোি রদর্য় িাইর্িি রদর্কি  াইি গুর্ া 

ট্রকর্ে পুর্িা িকিাো ট্রকর্ে ট্রফ র্ি হর্ি। 

একই ভার্ি রমরির্য়চার্িি ছার্দি জন্য 

হুিহু একই মাপ ও িকিা ট্রকর্ে রির্ি 

হর্ি। উর্েখ্য, যরদ ট্রকউ টির্িি চা  িা 

এমি ভািী ছাদ িািার্ি চায় ির্ি িার্ক 

ট্রস অনুযায়ী ট্রমাো ককেিীে ব্যিহাি 

কির্ি হর্ি । 

▪ এিাি আধা ইরি ককেিীে ট্রির্ক অনুপাি 

ঠিক ট্রির্খ ১০ ফুর্েি সমানুপারিক ট্রদয়া  

কাের্ি হর্ি। যি গুর্ া েি আকা হর্য়র্ছ 

ট্রস অনুযায়ী যিগুর্ া ট্রদয়া  প্রর্য়াজি িা 

ট্রকর্ে রির্ি হর্ি। গ্লু-গাি িা ট্রফরভকর্ ি 

সাহর্য্য ট্রদয়া  গুর্ া সঠিক যায়গায় দাে 

করির্য় রদর্ি হর্ি । 

▪ এিাি পুর্িা রজরিসটি িে কর্ি রির্ি হর্ি 

চারহদা মি।  

 

 

▪ এিাি ট্রছাে ট্রছাে যা যা আমার্দি িকিাটির্ি প্রর্য়াজি, ট্রসই রজরিসপত্র িািার্ি হর্ি । ট্রযমিঃ ট্রিরসি, ট্রেরি , ট্রচয়াি, কর্মাড, আ মািী, খাে, 

িাক ইিিারদ। এসি িারির্য় প্রির্মই সি রকছু প্রর্য়াজি অনুযায়ী িে কর্ি রির্ি হর্ি। এিাি এঁট্রক এঁট্রক জায়গা মি গ্লু রদর্য় িরসর্য় রদর্ি হর্ি।  

▪ এিাি গুিা রদর্য় নেঁরচর্য়  াইে িািার্ি হর্ি। ককেিীে ট্রকর্ে এরস এিং ফিাি িািার্ি হর্ি। এঁট্রক এঁট্রক সমস্ত রডর্ে  আি ট্রডর্কর্িিি কির্ি 

হর্ি।  

▪ এিাি যািা চায় িািা দুই পার্য়ি এ ইরড  াইে রির্য় প্ল্াস মাইিাস ট্রদর্খ িাি ট্রযাগ কির্ি। ট্রসই িাি িে কর্ি ব্যাোরির্ি সংর্যাগ রদর্ ই  াইে 

জ্ব র্ি। 

এিাি আমার্দি রমরির্য়চার্ি মর্ড  ট্রিরড। স্যইচ িা ব্যাোরি রদর্য়  াইে জ্বার র্য় রদর্ ই পুর্িা মর্ড  ো ফুর্ে উঠর্ি আর্িা স্যন্দিভার্ি।  

 

 

 

৬৭ ও ৬৮িম রদি 

পার্েি তিিী পারখি 

িাসা 

প্রর্য়াজিীয় উপকিণঃ 

১। খািাি িক্ত ম াে 

২। পার্েি দরে 

৩। আইকা / আঠা  

৪। পার্েি চে 

৫। ক ম  

৬। কার্ া িে 

৭। কাাঁরচ  

৮। এরেকাোি  

 

পারখি িাসাি উপর্িি অংিঃ 

প্রস্তুিপ্রণা ী 

প্রির্ম খািাি ম াের্ক রিি ট্রকার্িি মর্িা ভাজ কর্ি ের্িি মার্প 

ট্রকর্ে রির্ি হর্ি এিং গ্লু রদর্য়  ারগর্য় রির্ি হর্ি। ট্রকাি-োর্ক 

উপি ট্রির্ক ঝু ার্িাি জন্য একটু দঁরে আঠা রদর্য়  ারগর্য় রির্ি 

হর্ি। িািপি ট্রকার্িি মািাি উপি ট্রির্ক শুরু কর্ি রনচ পয েন্ত 

পার্েি দঁরে ও আঠা  ারগর্য় পুর্িাোই ট্রের্ক রদর্ি হর্ি। স্যন্দি 

ট্রদখার্িাি জন্য সাইড রদর্য় পাকার্িা দঁরে রদর্য় আউে  াইি কর্ি 

রদর্ি হর্ি। 

পারখি িাসা 

ট্রিাির্ ি উপর্ি িাসাি উপর্িি অংিো ধর্ি িাি ট্রির্ক রকছুো 

িীর্চ পারখি দিজা ট্রকর্ে রদর্ি হর্ি। িাি ট্রির্ক রকছুো িীর্চ ক ম 

গাাঁিাি জন্য ট্রগা  কর্ি ট্রকর্ে রির্ি হর্ি। ক মোি মর্ধ্য পার্েি 

দরে ট্রেঁরচর্য় ট্রিাির্ ি রভিি রদর্য় পারখর্ক িসাি জায়গা কর্ি 

রদর্ি হর্ি। এিপি পুর্িা ট্রিাি ো (কাো দিজা িার্দ) দরে রদর্য় 

মুরের্য় রদর্ি হর্ি। ভার্ া কর্ি শুকার্  িাসাি উপর্িি অংি গ্লু-

গাি রদর্য় ট্রিাির্   ারগর্য় রদর্ি হর্ি।  

পারখ 

প্রির্ম দরে কর্য়ক ভাজ কর্ি স্যিা রদর্য় ট্রেঁরচর্য় পারখি মাপ রদর্য় 

চর্েি মর্ধ্য গ্লু-গার্িি মাধ্যর্ম পারখ ট্রকর্ে রির্ি হর্ি। এিপি 

পার্েি দরে রদর্য় ট্রপরচর্য় পাখা ও ট্র জ িারির্য় পারখি গার্য় 

 ারগর্য় রদর্ি হর্ি। কার্ া িং রদর্য় পারখি ট্রচাখ আঁকর্ি হর্ি।  

 



 

ইন্টেরিয়ি রিজাইন এন্ড ইন্টেে ম্যান্টনজন্টেে_      

  21  

 

 

৬৯িম রদি  

ককেিীে ট্রডর্কার্িিি 

উপকিণঃ 

১। ককেিীে  

২। িং  

৩। ব্রাি 

৪। ক ম, ট্রপরি , ট্রে  

৫। কম্পাস 

৬। ককেিীে কাোি 

প্রস্তুিপ্রণা ীঃ 

প্রির্ম ককেিীর্েি উপর্ি 

পছন্দমর্িা িকিা (মর্ড ) 

ট্রমর্প এর্ক রির্ি হর্ি । 

ককেিীে কাোর্িি সাহার্য্য 

ককেিীে ট্রির্ক িকিা 

অনুযায়ী ট্রকর্ে রির্ি হর্ি। 

ব্রার্িি সাহার্য্য পছন্দমর্িা 

িং কর্ি রির্ি হর্ি।  

৭০িম রদি  

ট্রিাি  ক্রিাফেস 

উপকিণঃ 

১। কাাঁর্চি ট্রিাি  

২। ককেিীে 

৩। টিস্যি 

৪। পু াঁরি 

৫। দরে 

৬। রগ্লোি 

৭। আইকা+পারি 

৮। িং  

৯। ট্রজ  ট্রপি 

১০। স্পঞ্জ 

১১। ককেিীে কাোি 

১২। তুর  

১৩। গ্লু-গাি ইিিারদ। 

এই ক্লার্স আমিা ট্রিাি  রদর্য় রিরভন্ন ধির্ণি 

ট্রডর্কার্িটিভ আইর্েম তিিী কির্িা। 

 

চর্েি ফু  তিিীি পদ্ধরিঃ 

ফুর্ ি জন্য ২৪ িাম্বাি িাি রদর্য় একই সাইজ কর্ি ট্রকর্ে দরে রদর্য় ভার্ া ভার্ি ট্রপরচর্য় আইকা রদর্য়  াগার্ি হর্ি। ট্রিাস প্ল্াস রদর্য় ট্রচর্প ফুর্ ি 

ট্রিপ রদর্ি হর্ি। িািপি সাদা চর্েি উপি আইকা  ারগর্য় ফুর্ ি পািা গুর্ া  াগার্ি হর্ি এিং কাাঁরচ রদর্য় পািাি িড োি ট্রের্স কাের্ি হর্ি। িািপি 

১৮ িং িার্ি দরে রদর্য় ভার্ াভার্ি ট্রপরচর্য় গ্লু রদর্য়  াগার্ি হর্ি।  

▪ ট্রগা ার্পি ট্রক্ষর্ত্র হ োে ট্রির্পি পািাো হাি রদর্য় ট্রচর্প রভির্ি কর ি ট্রিপ কর্ি দরে রদর্য় ট্রপচার্ি হর্ি। িািপি িারক ৯ো পািা স্যন্দি মর্িা 

ট্রসে কর্ি দরে রদর্য় ট্রপচার্ি হর্ি। িািপি ট্রিাস প্ল্াস রদর্য় ফুর্ ি রির্চি অংি ট্রচর্প দরে রদর্য় ভার্ া ভার্ি ট্রপচার্ি হর্ি এিং গ্লু রদর্য় ভার্ া 

ভার্ি  াগার্ি হর্ি । ট্রডর্কার্িির্িি জন্য কা াি ট্রে, পু াঁরি, চুমরক ইিিারদ ব্যিহাি কিা যার্ি।  

▪ ট্রগা াপ ফু  কিাি জন্য ১০টি পাপরে  াগর্ি হ োে ট্রির্পি।  

▪ রিরভন্ন িকর্মি ফুর্ ি জন্য ৫টি পাপরে রদর্ি হর্ি।  

▪ ট্রিণুসহ ফু  কির্ি চাইর্  রকছু দরে একর্ত্র গুচ্ছু কর্ি লাওয়াি রির্কি মািায় ট্রির্খ ট্রিাস রপি রদর্য় চাপ রদর্য় আেকার্ি হর্ি। িািপি পাপরে 

রদর্য় খি ভার্ া ভার্ি দরে রদর্য় ট্রপরচর্য় গ্লু রদর্য়  াগার্ি হর্ি । এভার্ি তিরি হর্য় যার্ি চর্েি ফু  ।  

৭১িম রদি 

চর্েি ফু  

উপকিণঃ 

১ ।সাদা চে  

২। সাদা দঁরে  

৩। ১৮ ও ২৪, ২০, ১৬ িং রজআই িাি (গুিা) 

৪। যন্ত্রপারি, কাটিং প্ল্াস, ট্রিাস প্ল্াস ইিিারদ 

৫। ট্রডর্কার্িিি এি জন্য চুমরক, পু াঁরি, ট্রে কা াি ইিিারদ 

৬। গ্লু-গাি এিং গ্লু-রিক, আইকা 

৭। কাাঁরচ / এরে কাোি 

৮। ট্রিণু/ মন্জুরি/ কেি িাড/ তু া ইিিারদ 
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৭৩িম রদি  পর রির্িি ফু  

 
 

৭৪িম রদি   গ্লাস ট্রপইে এিং ট্রফাম িীর্েি ফু   গ্লাস ট্রপইে (১): 

 

উপকিণঃ 

১। গ্লাস 

২। গ্লাস ট্রপইে িং 

৩। িাধাই কিাি 

জন্য ট্রেম 

তিিী পদ্ধরিঃ 

প্রির্ম গ্লার্স ট্রয ট্রকার্িা ধির্িি িকিা আউে াইিাি 

রদর্য় এর্ক রির্ি হর্ি। এিপি গ্লাস ট্রপইর্েি িং 

রদর্য় কা াি কর্ি রির্ি হর্ি। িািপি গ্লাস ট্রপইে 

িাধাই কির্ি হর্ি। তিরি হর্য় ট্রগর্ া গ্লাস ট্রপইে। 

গ্লাস ট্রপইে (২): 

 

 

উপকিণঃ 

১। কাাঁর্চি গ্লাস 

২। গ্লাস ট্রপইে 

৩। আউে  াইিাি 

 

প্রস্তুি প্রণা ীঃ 

প্রির্ম একটি স্বচ্ছ পাি া কাাঁর্চি গ্লাস রির্য় িার্ি আউে 

 াইিাি রদর্য় একটি িকিা এঁর্ক রির্ি হর্ি। িািপি 

আউে াইিাি শুকার্িা পযন্তে অর্পক্ষা কির্ি হি। 

আউে াইিাি শুরকর্য় ট্রগর্  এি পছন্দমি কা াি ট্রপইে রদর্য় 

কা াি কর্ি রির্ি হর্ি। উদাহিণস্বরুপ ট্রকাি একটি ফুর্ ি 

িকিা কির্  ফু টিি পাাঁপরেগুর্ া  া  িে কর্ি রির্ি হর্ি 

এিং পািাগুর্ া সবুজ িং কর্ি রির্ি হর্ি। িািপি কা ািটি 

শুকার্িা পযন্তে অর্পক্ষা কির্ি হর্ি । সাধািণেঃ গ্লাস ট্রপইেটি 

আমিা স্বচ্ছ পাি া  াাঁচ,  াাঁট্রচি জাি, ের্মর্ো সর্সি ট্রিাি  

ইিিারদ-এি উপি কির্ি পারি।  

 

ট্রফাম িীর্েি ফু ঃ 

 

৭২ িম রদি  ট্রমাজাি ফু  

উপকিণঃ 

১ ।ফু  তিরিি ট্রমাজা 

২। ট্রিণু 

৩।কাটিং প্ল্াস, ট্রিাস প্ল্াস, 

ট্রছাে প্ল্াস 

৪। লাওয়াি ট্রেপ 

৫। লাওয়াি রিক 

৬। ১৬, ১৮ ও ২৪ িং রজআই 

িাি (গুিা) 

৭। ট্রফরভক   

৮। রগ্লোি (ট্রসািা ী/রুপা ী) 

 

তিিীি পদ্ধরিঃ 

প্রির্ম ১৮ িং গুিা রদর্য় পাাঁপরেি আকাি তিরি কর্ি ট্রেঁরচর্য় রির্ি 

হর্ি। িািপি ট্রয-ট্রকাি িং-এি ট্রমাজা রির্য় িক্ত কর্ি পাি া 

কর্ি নেঁরচর্য় রির্ি হর্ি। একইভার্ি পািাও তিরি কির্ি হর্ি। 

এিপি প্ররিটি ফু র্ক লাওয়াি ট্রেপ রদর্য় ট্রেঁরচর্য় রির্ি হর্ি। 

ট্রেঁচার্িাো এমি হর্ি ট্রযি গার্ছি ডার্ ি মর্িা মর্ি হয়। ফুর্ ি 

ঠিক মাঝখার্ি আঠা রদর্য় ট্রিণু রদর্য়  াগার্ি হর্ি। এভার্ি প্ররিো 

ফু  তিরি কিাি পি আইকা এিং ট্রেপ রদর্য় ডা  তিরি কির্ি 

হর্ি। কর্য়কটি ডা  তিরি কর্ি ট্রিাড়া িািার্িা হয় । ফুর্ ি 

ট্রসৌন্দয ে বৃরদ্ধি জন্য ফুর্ ি মাঝখার্ি রগ্লোি ব্যিহাি কিা হয় । 

এভার্ি ট্রমাজাি ফু  তিরি কিা হয়  । 

 

উপকিণ 

১। পর রিি 

২। জরি 

৩। টিস্যি 

৪। আঠা 

৫। লাওয়াি ট্রেপ 

৬। স্যিা 

৭। কাাঁরচ 

৮। লাওয়াি রিক 

 

১। পর রিি 

২। জরি 

৩। টিস্যি 

৪। আঠা 

৫। লাওয়াি ট্রেপ 

৬। স্যিা 

৭। কাাঁরচ 

৮। লাওয়াি রিক 

 

তিিীি পদ্ধরিঃ 

প্রির্ম অল্প কর্ি টিস্যি রির্য় ট্রসোর্ক ট্রগা  কির্ি হর্ি। এিপি পর রিি সাইজ 

অনুযায়ী ট্রকর্ে রির্ি হর্ি । পর রির্িি ট্রভিি টিস্যি ঢুরকর্য় ট্রগা  ট্রিপ কর্ি 

ট্রসোর্ক স্যিা রদর্য় ট্রেঁর্ধ রদর্ি হর্ি। এিপি পর রির্িি সিরদর্ক আঠা  ারগর্য় 

জরি  াগার্ি হর্ি। একটি লাওয়াি রিক রির্য় ট্রসোর্ি ফু  গুর্ া ট্রেপ রদর্য় 

 ারগর্য় রদর্ি হর্ি। এভার্ি তিরি হর্য় যার্ি পর রির্িি ফু । এছাোও আিও 

রিরভন্ন পদ্ধরির্ি পর রির্িি ফু  তিিী কিা যায়। এই ক্লার্স আমিা ট্রসগুর্ া 

রির্য়ও আর্ াচিা কির্িা।  
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উপকিণঃ 

১। রিরভন্ন ির্েি ট্রফাম রসে ২। লাওয়াি রিক ৩। গ্লু-গাি  ৪। প্রর্ি  কা াি  ৫। কাাঁরচ  ৬। আয়িি ট্রমরসি  ৭। কাগজ 

তিিীি পদ্ধরিঃ 

প্রির্ম একটি কাগজ ভাজ কর্ি ফুর্ ি আকার্ি কাাঁরচ রদর্য় ট্রকর্ে রির্ি হর্ি। এি পর্ি ট্রসই কাো ফু  আকৃরিি কাগজো ট্রফাম িীর্েি উপি ট্রির্খ 

ট্রফার্মি ফু  ট্রকর্ে রির্ি হর্ি । ইর্চ্ছ হর্  ফূ গুর্ ার্ক প্রর্ি  িে রদর্য় কা াি কির্ি পারি। এিপি একটি আয়িি ট্রমরিি গিম কর্ি রির্ি হর্ি। 

িািপর্ি ট্রফাম িীর্েি কাো ফু ো ট্রসই গিম আয়িি ট্রমরির্িি উপি রকছুক্ষণ ধর্ি িাখর্ি হর্ি। এিপি আমিা ট্রদখর্িা ট্রয, গির্মি িার্প ট্রফাম 

িীেটি রকছুো কুচরকর্য় পািাি আকাি রির্ি। এিপি একটি লাওয়াি রিক রির্য় িাি এি এক প্রান্ত একটু িাকা কর্ি ট্রফার্মি ফু ো গ্লু-গাি রদর্য় 

আেরকর্য় রদর্ি হর্ি। এইভার্ি সিগুর্ া ফু  তিিী কির্ি হর্ি।  

এছাোও আিও রিরভন্ন পদ্ধরি অি ম্বি কর্ি ট্রফাম িীে রদর্য় রিরভন্ন ট্রডর্কার্িটিভ আইর্েম িািার্িা যায়। এই ক্লার্স আমিা ট্রসগুর্ া রির্য়ও 

আর্ াচিা কির্িা। 

 

৭৫িম রদি  টিস্যিি ফু  

 

 

উপকিণঃ 

১। টিস্যি    ২। ট্রফরভক /আইকা   ৩। িং   ৪। কাাঁরচ 

টিস্যিি ফু  তিিীি পদ্ধরিঃ 

প্রির্ম একটি কর্ি টিস্যি রির্য় চাি ট্রকািা ভাজ কির্ি হর্ি । এিপি 

ট্রকািার্কারি ভাজ কির্ি হর্ি। এিপি ফুর্ ি আকৃরি কর্ি কাাঁরচ 

রদর্য় কাের্ি হর্ি । এিপি অর্িক গুর্ া ফু  ট্রকর্ে রির্ি হর্ি । 

এিপর্ি টিস্যিি ফু গুর্ া ব্যিহাি কর্ি রিরভন্ন িকম আইর্েম তিিী 

কির্ি পাির্িা। 

 

 

৭৬িম রদি   আয়িা 

  

 

৭৭িম রদি   চর্েি ট্রেরি  িািাি ও ওয়া  হ্াং 

চর্েি ট্রেরি  িািািঃ 

উপকিণঃ 

১। রিরভন্ন িং-এি চে  ২। ব্লর্কি িং/ এর্ক্রর ক িং ৩। তুর  ও ব্রাি  

৪। স্যই, স্যিা, উ   ৫। স্যরি কাপে  ৬। ট্রপরি  

তিিীি পদ্ধরিঃ 

ট্রেরি  িািাি িািার্িাি জন্য ট্রয সাইর্জি িািার্িা প্রর্িম ট্রসই মাপ অনুযায়ী চে কাের্িা । ট্রেরি  িািাি িািার্িাি জন্য ১টি িে িািাি ও ৬টি ট্রছাে 

িািাি কাের্ি হর্ি। িািপি ইচ্ছা অনুযায়ী ট্রপরি  রদর্য় িকিা আঁকর্ি হর্ি। িার্ি ব্লক িং রদর্য় িং কির্ি হর্ি। অিিা ট্রস াই কিার্ি হর্ি। আঁকাি 

পর্ি চািপার্ি ৩ ইরি স্যরি কাপে রদর্য় ট্রমরির্ি ট্রস াই রদর্য় পাইরপি কির্ি হর্ি ।  

 

 

 

 

 

 

উপকিণঃ  

১। রপচর্ি োড  ২। কার্ঠি গুাঁর্ো  ৩। িং   ৪। গ্লু রিক  ৫। পার্েি ট্রিণী   

৬। পার্েি পাাঁপরে  ৭। আয়িা  ৮। দরে  ৯। কাাঁরচ  ১০। আইকা আঠা  

আয়িা তিিীি পদ্ধরিঃ 

প্রির্ম রপচর্িাড েটি একই পরিমার্প ট্রগা  কর্ি দুই রপস ট্রকর্ে রির্ি হর্ি ।  

এিপি পার্েি দঁরে রদর্য় ট্রিরি কর্ি রির্ি হর্ি যার্ি কর্ি আয়িাটি ট্রদয়ার্   

োরির্য় িাখা যায় । এখি এক রপস রপচর্িার্ড েি চািপার্ি আইকা আঠা  

 ারগর্য় পার্েি দঁরে রদর্য় িািার্িা হ্ার্ন্ড টি আঠা রদর্য়  ারগর্য় রদর্ি হর্ি। এিপি অন্য রপচর্িাড েটির্ি আঠা  ারগর্য় উপর্ি রদর্ি হর্িএিং 

রকছুক্ষণ ট্রচর্প ধর্ি িাখর্ি হর্ি। এিপি পার্েি পাপরে রদর্য় দুই / রিি ট্র য়াি কর্ি সামঞ্জস্য ট্রির্খ আইকা আঠা রদর্য় ট্রিার্ড েি চািপার্ি 

 ারগর্য় রদর্ি হর্ি। িািপি একটি এক ট্র য়ার্িি পার্েি ট্রিনুরি রদর্য় িড োি  াইি কর্ি রদর্ি হর্ি। এিপি কার্ঠি গুাঁর্ো গুর্ া রকছু অংি 

ট্রছাে এিং রকছু অংি িে কর্ি কাাঁরচ রদর্য় ট্রকর্ে রির্ি হর্ি। প্রির্ম িে অংি এিং পর্ি ট্রছাে কার্ঠি গুাঁোি অংিগুর্ ার্ক আইকা রদর্য় আয়িাি 

চািপার্ি  ারগর্য় রির্ি হর্ি। িািপি দুর্ো পার্েি ট্রিনুরি রদর্য় ট্রগা  কর্ি দুর্ো  াইি তিরি কর্ি রদর্ি হর্ি। এিপি িংর্য়ি ট্রে রদর্য় প্রির্ম 

পার্েি পাাঁপরেগুর্ ার্ক রুপার  িং এিং এিপর্ি কার্ঠি গুাঁর্ো গুর্ ার্ক ট্রসািা ী িং কর্ি রির্ি হর্ি। িািপি আয়িাটি আঠা রদর্য় ট্রচর্প  ারগর্য় 

রির্ি হর্ি। যিক্ষণ আয়িাটি ভার্ া কর্ি িা  ার্গ িিক্ষণ আর্স্ত আর্স্ত ট্রচর্প ধর্ি িাখর্ি হর্ি। 

এছাোও এই ক্লার্স আমিা আিও রিরভন্ন উপার্য় আয়িা ট্রডর্কার্িিি সম্পর্কে আর্ াচিা কির্িা। 

 

 

চর্েি ওয়া  হ্াংঃ 

উপকিণঃ 

১। চে  ২। স্যরি কাপে  ৩। তুর  ও ব্রাস  ৪। স্যিা  ৫। িং  ৬। কাাঁরচ  ৭। ট্রপরি  

তিিীি পদ্ধরিঃ 

ওয়াি হ্াং িািার্িাি জন্য ট্রয সাইর্জি িািার্িা প্রির্মই ট্রস অনুযায়ী চে কাের্ি হর্ি। ওয়া  

হ্াং িািার্িাি জন্য প্রির্ম ১টি িে মার্পি চে  ম্বা সাইজ কর্ি ট্রকর্ে রির্ি হর্ি। িািপি ওয়া   
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হ্াং এি জন্য ট্রছাে সাইর্জি ৩টি পর্কে চাির্কািা সমাি সাইজ কর্ি ট্রকর্ে রির্ি হর্ি। িে মার্পি ট্রয চেটি কাো হর্য়র্ছ, ট্রসটিি চািপার্ি কার্ া 

কাপে রদর্য় পাইরপি কর্ি রির্ি হর্ি। িািপি ট্রয ৩টি পর্কে কাো হর্য়র্ছ ট্রসগুর্ ািও চািপাি পাইরপি কর্ি রির্ি হর্ি। পাইরপি কিাি জন্য ২ 

ইরি কাপে ট্রকর্ে ট্রমরির্ি ট্রস াই কির্ি হর্ি।  ম্বা চর্েি মর্ধ্য ২-৩ ইরি জায়গা ট্রির্খ পর্কে ৩টি িসার্ি হর্ি। িািপি ওয়ার্  ঝুর র্য় িাখি জন্য 

একটি ট্রমাো ট্রহর্ন্ড  িারির্য় মাঝখাি ট্রির্ক মাপ রির্য় ট্রস াই কির্ি হর্ি। িািার্িি ট্রির্ষ ইর্চ্ছ অনুযায়ী ট্রপরি  রদর্য় িকিা আঁকর্ি হর্ি। িািপি 

িার্ি ব্লক িং রদর্য় িং কির্ি হর্ি।  

৭৮িম রদি   ট্রডর্কার্িিি কুিি কভাি 

 

উপকিণঃ 

১। মখমর্ ি কাপে  ২। ফাইিাি তু া   ৩। স্য াঁই ও 

স্যিা  ৪। ট্রস াই ট্রমরিি  

তিরিি পদ্ধরিঃ  

ট্রগা াপঃ 

প্রির্ম কাপে চাি ভাাঁজ কর্ি  ম্বায় সার্ে ৭ ইরি ও 

পার্ি সার্ে ৬ ইরি কর্ি কাের্ি হর্ি ট্রগা াকাি 

আকৃরিি মি। পাাঁপরেি জন্য আিাি  ম্বায় সার্ে ৬ 

ইরি ও সার্ে ৫ ইরি কর্ি ট্রকর্ে রির্ি হর্ি এিং 

আর্িকটি পাাঁপরেি জন্য   ম্বায় ৫ ইরি ও পার্ি ৪ ইরি 

রির্য় কাের্ি হর্ি। পািা ট্রপরি  রদর্য় আে ে কর্ি ট্রকর্ে 

রির্ি হর্ি। মাঝখার্ি পাাঁপরেি জন্য  রজগজিাগ আকার্ি 

ট্রপরি  রদর্য় আে ে কর্ি ট্রকর্ে রির্ি হর্ি। পাাঁপরেগুর্ া 

 ার্ভি আকৃরি কর্ি ট্রকর্ে রির্য় ট্রস াই কর্ি অল্প একটু 

ফাাঁক ট্রির্খ ফাইিাি তু া ভর্ি স্য াঁই রদর্য় ট্রস াই কির্ি 

হর্ি। মাঝখার্িি পাাঁপরেি জন্য একই রিয়ম অনুসিে 

কির্ি হর্ি। পািাগুর্ া ট্রস াই কর্ি একটু ফাাঁক ট্রির্খ 

ফাইিাি তু া ভর্ি ট্রস াই কির্ি হর্ি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

স্ট্রর্িরিঃ 

কাপে চাি ভাাঁজ কর্ি  াম্বায় ২.৫ ইরি ও পার্ি ২.৫ 

ইরি রির্ি হর্ি। রভির্িি কাপে ও পািাি ট্রকাি মাপ 

ট্রিই। কাপেগুর্ া ট্রগা  আকৃরি কর্ি চাি পার্ি 

িাির্ফাাঁে রদর্য় ফাইিাি তু া রদর্য় ট্রস াই কির্ি হর্ি। 

ডার্ িও ট্রকাি মাপ ট্রিই। ট্রগা  আকৃরিি কাপেগুর্ া 

রভির্িি কাপর্েি উপি িরসর্য় স্য াঁই ও স্যিা রদর্য় ট্রস াই 

কির্ি হর্ি ও পািা িরসর্য় রদর্ি হর্ি। 

 

 

৭৯ িম রদি পিীক্ষা (র রখি) 

   

 

৮০ িম রদি   পিীক্ষা (ব্যিহারিক) 


