Vacancy Application
NYC Education Councils
July 1, 2017 - June 30, 2019 Term

সেকশন I: আবেদনকারীর তথ্য
নামের প্রথে অংশ

নামের শশষ অংশ

বাড়ির ঠিকানা
ইমেইল

শ ান

আপড়ন শে কড়েউড়নটি এডু মকশন কাউড়িমল আমবদন কমরমেন তা ড়িড়িত করুন: 8 পৃষ্ঠার ড়নমদে শাবলীমত “শক আমবদন করার শোগ্য” অংমশ শদখুন।
কড়েউড়নটি এডু মকশন কাউড়িল (CEC) ড়ডড়িক্ট

ড়িটিওয়াইড কাউড়িল অন শেশাল এডু মকশন (CCSE)
ড়িটিওয়াইড কাউড়িল অন ইংড়লশ লযাঙ্গুময়জ লানোরি
(CCELL)

ড়িটিওয়াইড কাউড়িল অন হাই স্কু লিেূহ (CCHS)
বমরা

ড়িটিওয়াইড কাউড়িল

র ড়ডড়িক্ট 75 (CCD75)

শশক্ষাথ্ী যাচাইকরণ
ড়ডড়িক্ট/বমরা এর শেখামন শিবা করার জনয আপড়ন আমবদন করমেন ও শেখামন বতে োমন আপনার একটি ড়শশু রময়মে তার প্রড়তটি স্কু মলর তাড়লকা
করুন। ড়নমদে শাবলীমত" আপনার িন্তামনর স্কু মলর ড়ডড়বএন খুুঁজন
ু " অংমশ শদখুন (পৃষ্ঠা 8)।

শশক্ষাথ্ী 1
ড়শক্ষাথীর শপ্রাগ্রাে(িেূহ)

ড়শক্ষাথীর নাে

General Education
Special Education Services / IEP
ESL/Dual Language
District 75 program

িম্পকে
ড়শক্ষাথীর শগ্রড
স্কু মলর নাে/ড়ডড়বএন

শশক্ষাথ্ী 2

ড়শক্ষাথীর শপ্রাগ্রাে(িেূহ)

ড়শক্ষাথীর নাে

General Education
Special Education Services / IEP
ESL/Dual Language
District 75 program

িম্পকে
ড়শক্ষাথীর শগ্রড
স্কু মলর নাে/ড়ডড়বএন

শশক্ষাথ্ী 3

ড়শক্ষাথীর শপ্রাগ্রাে(িেূহ)

ড়শক্ষাথীর নাে

General Education
Special Education Services / IEP
ESL/Dual Language

িম্পকে
ড়শক্ষাথীর শগ্রড

District 75 program

স্কু মলর নাে/ড়ডড়বএন
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সযাগ্যতা যাচাইকরণ
ড়নমির প্রশ্নগুমলার উত্তর ড়দন। আপনার শোগ্যতা ড়নড়িত করমত অড়তড়রক্ত প্রশ্ন ড়জজ্ঞািা করা হমত পামর। আমবদন ড়নমদে শাবলীর শোগ্যতা গুণাবলী
পেোমলািনা করুন। শকান অংশ খাড়ল রামখা না।

হযাুঁ

না

হযাুঁ

না

হযাুঁ

না

হযাুঁ

না

হযাুঁ

না

আপড়ন ড়ক বতে োমন ড়শক্ষা ড়বভামগ্ কেেরত আমেন?
যশদ হযাাঁ হয়, অনুগ্রহ কবর শনবে আপনার কাবের পদশে এেং অেস্থান শনবদে শ করুন:

আপনার ড়ক জাতীয়, শেট, জুড়ডড়শয়াল বা অনয দমলর িমেলন বা শকামনা শদমশর কড়েটির িদিয বযতীত অনয
শকামনা শকামনা ড়নবোিনী পাবড়লক অড় ি বা শকামনা ড়নবোিনী বা ড়নময়াগ্কৃ ত দলীয় অবস্থান রময়মে? যশদ হযাাঁ হয়
তবে অনুগ্রহ কবর শনবে েণে না করুন।

আপনামক ড়ক কখনও শকামনা অপরামে শদাষী িাবযস্ত করা হময়মে? যশদ হযাাঁ হয় তবে অনুগ্রহ কবর শনবে েণে না করুন।

আপনামক ড়ক কখনও শকামনা গুরুতর অপরাে অপরামে শদাষী িাবযস্ত করা হময়মে? যশদ হযাাঁ হয় তবে অনুগ্রহ কবর শনবে
েণে না করুন।

আপনামক ড়ক কখনও ড়পএ/ড়পটিএ, স্কু ল ড়লডারশীপ টীে, ড়ডড়িক্ট শপ্রড়িমডন্টি কাউড়িল, বমরা হাই স্কু ল
কাউড়িল, টাইমটল I কড়েটি, একটি কড়েউড়নটি স্কু ল শবাডে, একটি কড়েউড়নটি ড়ডড়িক্ট এডু মকশন কাউড়িল,
ড়িটিওয়াইড কাউড়িল অন ইংড়লশ লযাঙ্গুময়জ লানোরি, ড়িটিওয়াইড কাউড়িল র শেশাল এডু মকশন বা
ড়িটিওয়াইড কাউড়িল র ড়ডড়িক্ট 75 হমত আপিারণ করা হময়মে? যশদ হযাাঁ হয় তবে অনুগ্রহ কবর শনবে েণে না করুন।
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For FACE use only (শুধুমাত্র FACE এর েযেহাবরর েনয)

কাউড়িল:
সেকশন II: আবেদনকারীর পােশিক সরাফাইি
অযাড়িমকশমনর বাড়ক অংশ শথমক পৃথক এই ড়বভামগ্র িেস্ত তথয কাউড়িমল পাওয়া োমব।
আবেদনকারীর নাম

নামের প্রথে অংশ

নামের শশষ অংশ

ইমেইল

শ ান নম্বর

"ড়শক্ষাথী োিাইকরণ" এর অেীমন ড়শশুর অংশগ্রহন করা স্কু মলর তাড়লকা করুন।
শশক্ষাথ্ী 1

শুধুমাত্র স্কু ি তাশিকাভুক্ত করুন; শশক্ষাথ্ীর নাবমর তাশিকা করবেন না

ড়শক্ষাথীর শপ্রাগ্রাে(িেূহ)

স্কু মলর নাে

General Education
Special Education Services / IEP

স্কু মলর ড়ডড়বএন

ESL/Dual Language
District 75 program

শশক্ষাথ্ী 2

ড়শক্ষাথীর শপ্রাগ্রাে(িেূহ)

স্কু মলর নাে

General Education
Special Education Services / IEP

স্কু মলর ড়ডড়বএন

ESL/Dual Language
District 75 program

শশক্ষাথ্ী 3

ড়শক্ষাথীর শপ্রাগ্রাে(িেূহ)

স্কু মলর নাে

General Education
Special Education Services / IEP

স্কু মলর ড়ডড়বএন

ESL/Dual Language
District 75 program

শশক্ষাথ্ী 4
ড়শক্ষাথীর শপ্রাগ্রাে(িেূহ)

স্কু মলর নাে

General Education
Special Education Services / IEP

স্কু মলর ড়ডড়বএন

ESL/Dual Language
District 75 program
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সেকশন II: আবেদনকারীর পােশিক সরাফাইি
আবেদনকারীর েযশক্তগ্ত শেেৃশত

আপড়ন অংশগ্রহণ কমরমেন এেন স্কু ল িম্পড়কে ত, কড়েউড়নটি বা নাগ্ড়রক কােেক্রে বণেনা করুন ো আপড়ন ড়বশ্বাি কমরন শে
আপনামক একজন শক্ত প্রড়তদ্বন্দ্বী ড়হমিমব প্রড়তড়ষ্ঠত করমব।
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শিকশন III
প্রমতযক ড়নময়াগ্কতে ার নামের তাড়লকা (স্ব-োড়লকানােীন বযবিািহ):

•
•

শেটা শথমক আপড়ন প্রদত্ত শিবা বা ড়বড়ক্রত বস্তুর জনয শে তাড়রমখ এই
জনয $1,000 শপময়মেন, এবং/অথবা, এবং/অথবা
আপড়ন োর প্রমদয় িদিয, কেেকতে া, পড়রিালক, বা ট্রাড়ে

র/ন

সেকশনটি রবযােয না হবি স্পষ্টভাবে "রবযােয নয়" শনবদে শ করুন।

ড়নময়াগ্কতে ার নাে
(কেেিংস্থান তাড়রখ)

কামজর পদড়ব বা িংড়ক্ষপ্ত কামজর ড়ববরণ।
DoE এর িমঙ্গ আপনার ড়ক শকামনা শোগ্ামোগ্
আমে? েড়দ হযাুঁ হয় তমব বণেনা করুন এবং
ড়নমদে শ করুন শে আপড়ন ড়ক কড়েউড়নটি
এডু মকশন কাউড়িল ড়ডড়িমক্ট কাজ কমরন
শেখান আপড়ন আমবদন করমেন।

উদাহরণ: োমপল

রে পূরণ করমেন তার 12 োমির েমেয উৎপাড়দত তার

শোর েযামনজার

ড়নময়াগ্কতে া ড়ক
কড়েউড়নটি স্কু ল
ড়ডড়িক্টিহ DoE এর
িামথ শকামনা ভামব
জড়িত? উত্তর: হযাুঁ, না
বা অজানা

হযাুঁ

েড়দ প্রমোজয হয়, কড়েউড়নটি স্কু ল
ড়ডড়িক্টিহ ড়ডওএ এর িামথ
ড়নময়াগ্কতে ার বযবিাড়য়ক শলনমদমনর
ড়ববরণ ড়দন
DOE শক

িরবরাহ কমর ড়কন্তু ড়ডড়িক্ট

32

এ নয়

আমবদনকারীর স্বতঃস্ফূ তে পড়জশন
প্রমতযক প্রড়তষ্ঠামনর তাড়লকা করুন শেখামন আপড়ন শকানও অড় িার, পড়রিালক বা ট্রাড়ের েত শস্বচ্ছামিবী (অববতড়নক) অড় ি বা পদড়ব কাজ কমরমেন।
এেন িংগ্ঠনগুড়লর তাড়লকা করমবন না শেখামন আপড়ন শকবল একজন িদিয।
সেকশনটি রবযােয না হবি স্পষ্টভাবে "রবযােয নয়" শনবদে শ করুন। র/ন

িংস্থার নাে

িংস্থার েরন

আপনার শস্বচ্ছামিবােূলক
কােেকলামপর ড়শমরানাে বা
িংড়ক্ষপ্ত ড়ববরণ ড়দন। ড়ডওএ এর
িমঙ্গ আপনার ড়ক শকামনা
ড়েথড়িয়া আমে? েড়দ হযাুঁ হয় তমব
বণেনা করুন এবং ড়নমদে শ করুন শে
আপড়ন ড়ক কড়েউড়নটি এডু মকশন
কাউড়িল ড়ডড়িমক্ট শস্বচ্ছামিবক
ড়হমিমব কাজ কমরন শেখান আপড়ন
আমবদন করমেন।

উদাহরণ: ড়ট্র টপ
ইনকমপোমরমটড

শপ্রড়িমডন্ট

Cooperative Nursery School

5

ড়নময়াগ্কতে া ড়ক কড়েউড়নটি স্কু ল
ড়ডড়িক্টিহ ড়ডওএ এর িামথ শকামনা
ভামব জড়িত?
উত্তর: হযাুঁ, না বা অজানা

না
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আবেদনকারীর শেশনবয়াগ্
শকবলোত্র েড়দ আপড়ন একটি কড়েউড়নটি ড়শক্ষা পড়রষমদর আমবদন করমলই এই শিকশনটি পূরণ করুন।
আপড়ন এই েেটি পূরণ করার তাড়রখ হমত আপনার কেপমক্ষ 5% বা $10,000 (এর কে হমলও) এর োড়লকানা আমে এেন প্রড়তষ্ঠামনর তাড়লকা করুন।
িাবেজনীন শকামনা বযবিা প্রড়তষ্ঠান তাড়লকাভু ক্ত করমবন না েড়দ না আপড়ন শকাম্পাড়নর শকামনা পমদ থামকন (উদাহরণ: অড় িার, পড়রিালক, কেেিারী)।
সেকশনটি রবযােয না হবি স্পষ্টভাবে "রবযােয নয়" শনবদে শ করুন। র/ন

িংস্থার নাে

উদাহরণ: শজানি িািাই শকাম্পাড়ন

োড়লকানার শতকরা
হার/ড়বড়নময়ামগ্র
পড়রোণ

অড়েকৃত পদড়ব

িংস্থা ড়ক কড়েউড়নটি স্কু ল
ড়ডড়িক্টিহ DoE এর িামথ
শকামনা ভামব জড়িত? উত্তর: হযাুঁ,
না বা অজানা

শপ্রড়িমডন্ট

52%

না

আবেদনকারীর স্বামী/স্ত্রী অথ্ো সরশেস্টার্ে সর্াবমশস্টক পার্েনার এেং আনইমানশেবপটির্ শশশুর শেশনবয়াগ্
আপড়ন এই রেটি পূরণ করার তাড়রখ হমত আপনার স্বােী/স্ত্রী অথবা শরড়জোডে শডামেড়েক পাটেনার এবং আনইোনড়িমপটিড ড়শশুর কেপমক্ষ 5% বা
$10,000 (এর কে হমলও) এর োড়লকানা আমে এেন প্রড়তষ্ঠামনর তাড়লকা করুন। িাবেজনীন শকামনা বযবিা প্রড়তষ্ঠান তাড়লকাভু ক্ত করমবন না েড়দ না
তারা শকাম্পাড়নর শকামনা পমদ থামকন (উদাহরণ: অড় িার, পড়রিালক, কেেিারী)।
সেকশনটি রবযােয না হবি স্পষ্টভাবে "রবযােয নয়" শনবদে শ করুন। র/ন

স্বােী/স্ত্রী অথবা
শরড়জোডে শডামেড়েক
পাটেনার অথবা
ড়শশুর নাে
এবং িম্পকে

উদাহরণ: James Smith/স্বােী

োড়লকানার
শতকরা
হার/ড়বড়নময়ামগ্র
পড়রোণ

িংস্থার নাে

শজানি িািাই
শকাম্পাড়ন

52%
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অড়েকৃত
পদড়ব

শপ্রড়িমডন্ট

িংস্থা ড়ক কড়েউড়নটি
স্কু ল ড়ডড়িক্টিহ DoE
এর িামথ শকামনাভামব
বযবিা কমর?
উত্তর: হযাুঁ, না বা
অজানা

না

Vacancy Application
NYC Education Councils
July 1, 2017 - June 30, 2019 Term

িাক্ষযদান

আড়ে,

(উপমর

ড়নমজর নাে ড়লখুন)

, প্রতযয়ন করড়ে শে প্রদত্ত িকল তথয িঠিক ও আোর জ্ঞানেমত িঠিক।

ড়নউ ইয়কে শেট পযামনল ল 175.30 শথমক:
“একজন বযড়ক্ত ড়দ্বতীয় ড়ডড়গ্রমত ভরাট করার জনয একটি ভু য়া েন্ত্র প্রদান করার অপরামে অপরােী েখন জানা োয় শে একটি ড়লড়খত ইিট্রু মেন্ট একটি
ড়েথযা বক্তবয বা ড়েথযা তথয োরন করমে, শি এটা িরকারী অড় ি বা িরকারী কেেকতে ার ড়নকট উপস্থাপন কমর বা প্রদান কমর এই জ্ঞান বা ড়বশ্বামি শে
এটি পূরণ করা হমব বা শরড়জিার করা হমব বা শরকডে করা হমব বা অনয কথায় এটি এই েরমনর িরকারী অড় মির বা িরকারী কেীর শরকমডের অংশ
হমব।”
আড়ে উপলড়ি করড়ে আোর আমবদমনর বযাপামর ড়েথযা তথয প্রদান করা শ ৌজদারী শাড়স্তর আওতায় পিমত পামর এবং/বা NYC Education Council
শথমক অমোগ্যতা বা অপিারমণর কারণ হমত পামর।
এই পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করার োেযমে আড়ে ড়নড়িত করড়ে শে আড়ে একটি কড়েউড়নটি বা ড়িটিওয়াইড কাউড়িল এডু মকশন কাউড়িল এ কাজ করার
উপেুক্ততার শতে াবলী ও আড়ে েড়দ ড়নবোড়িত হই তাহমল একজন িদিয আোর দাড়য়ত্বিেূহ পমিড়ে ও উপলড়ি কমরড়ে।
আড়ে বুঝমত পারড়ে শে েড়দ আড়ে ড়নবোড়িত হই তাহমল আোমক ো করমত হমব:
• শকামনা ক্ষড়তপূরণ োিাই কাজ করমত হমব (এটি একটি শস্বচ্ছামিবােূলক পদ)
• কাউড়িমলর োড়িক ড়েটিং এবং অনযানয ড়েটিং বা শুনাড়নিেূমহ শোগ্দান করব শেগুমলা কাউড়িমলর কামজর িামথ িম্পড়কেত; এবং কড়েটিিেূমহ
শোগ্দান করব।
• শুেু আোর ড়শশু নপয বরং িকল ড়শশুর িাড়হদাবলী দ্বারা িাড়লত হমবা।
• ড়বড়িত্র িংস্কৃ ড়ত ও ভাষার পড়রবারবমগ্ের িাড়হদাবলীর প্রড়ত িংমবদনশীল থাকব।
• আোর কাউড়িমলর িকল িদিয ও DOE কেীমদর িামথ কাজ করব।
• প্রড়ত বের কেপমক্ষ একবার প্রড়শক্ষণ শপ্রাগ্রামে অংশগ্রহণ করব।

•

আোমদর পাবড়লক স্কু ল ড়িমেে উন্নত করমত িেমে কাজ করমত অঙ্গীকারবদ্ধ

আোমদর আমবদমনর িামথ িম্পড়কেত শকামনা প্রশ্ন থাকমল ড়নমির নম্বমর আোমক পাওয়া োমব:

(শটড়লম ান নম্বর)

আমবদনকারীর স্বাক্ষর

পূরণকৃ ত আমবদনপত্র জো ড়দন
• ইমেইমল: CCECinfo@schools.nyc.gov
• েশইমল: DIVISION OF FAMILY AND COMMUNITY ENGAGEMENT (FACE)
52 Chambers Street, New York, NY 10007
প্রশ্ন? ইমেইল CCECinfo@schools.nyc.gov অথবা কল করুন 212-374-1936
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ড়নমদে শাবলী
শকান অংশ খাড়ল রাখমবন না। এই
অযাড়িমকশমনর শকান অংশ েড়দ আপনার
জনয প্রমোজয না হয় তাহমল অনুগ্রহ কমর
শিই অংমশ

সক আবেদন করার সযাগ্য:
• ড়িটিওয়াইড কাউড়িল অন হাই স্কু লিেূমহর
জনয - বতে োন হাই স্কু ল ড়শক্ষাথীমদর
(CCHS)
ড়পতাোতা।
• ড়িটিওয়াইড কাউড়িল অন ইংড়লশ লযাঙ্গুময়জ

"প্র/ন" (প্রমোজয নয়) ড়নমদে শ করুন।

লানোরি (CCELL)- বতে োন বা গ্ত দুই বেমরর
েমেয বাইড়লঙ্গুয়াল অথবা ESL শপ্রাগ্রাে ("ELL
ড়শক্ষাথী") এর ড়শক্ষাথীমদর ড়পতাোতা।

আপনার শশশুর স্কু বির েনয DBN খুাঁেন
ু :
প্রড়তটি স্কু মলর জনয একটি একক DBN
আমে।
(ড়ডড়িক্ট, বমরা এবং স্কু ল নম্বর) ।
DBN খুুঁজমত এখামন োন
http:schools.nyc.gov/SchoolSearch/

এবং অনুিন্ধান বামে স্কু মলর নাে
ড়লখুন। একবার আপড়ন িঠিক স্কু মলর
অবস্থান ড়িড়িত করমল স্কু মলর নামের
পর বমরা এবং স্কু ল নম্বর তাড়লকাভু ক্ত
করা হমব (কী: M=Manhattan; X =
Bronx;
K = Brooklyn; Q = Queens;
R = Staten Island); you will need
DBN িম্পূণে করমত আপনামক শশষ

লাইমন ড়ডড়িক্ট নম্বর শোগ্ করমত হমব।
শোগ্যতা িংড়ক্ষপ্তিার
শোগ্যতা:
িযামিলমরর ড়বোন

D-140, D-150, D-160, এবং
D-170 কড়েউড়নটি এবং ড়িটি ওয়াইড

এডু মকশন
কাউড়িল শেম্বারমদর শোগ্যতার
প্রময়াজনীয়তা নড়থভু ক্ত করুন।
িম্পূণে ড়বোনটি
পাওয়া োমব
এখামন: http://

• ড়িটিওয়াইড কাউড়িল অন শেশাল এডু মকশন

(CCSE) - ড়শক্ষা ড়বভাগ্ (DOE)

কতৃে ক প্রদানকৃ ত ও/অথবা পড়রমশাড়েত
বতে োমন শেশাল এডু মকশন গ্রহণকারী IEP
িহ ড়শক্ষাথীমদর ড়পতাোতাগ্ণ।

• ড়িটিওয়াইড কাউড়িল র ড়ডড়িক্ট 75
(CCD75) – বতে োমন ড়িটিওয়াইড (D75)
শপ্রাগ্রাে অথবা স্কু মল শোগ্দানকারী ড়শক্ষাথীমদর
ড়পতাোতাগ্ণ।
• কড়েউড়নটি এডু মকশন কাউড়িল
(CECs) এর জনয - ড়কন্ডারগ্ামটেন শথমক 8 পেেন্ত
grades

ড়শক্ষাথীমদর ড়পতাোতা োরা বতে োমন ননিাটোর পাবড়লক স্কু মল শোগ্দান কমরমে শে
শিবা ড়দমত িায়। ড়নবোড়িত হমল CEC িদিযগ্ণ
ড়ডড়িমক্ট
আমবদনকারী
CECজনয
শত অনুমোড়দত,
দু
ই
বেমরর
জনয
িাভে করার
এেনড়ক ড়শশুটি শে স্কু মল শোগ্দান কমর।
িযামিলমরর ড়বোন অনুোয়ী,
একজন ড়পতা/োতা একজন ড়পতা/োতা,

আইড়ন অড়ভভাবক অথবা ড়শশুর িামথ
অড়ভভাবকীয়
িম্পকে ড়হমিমব ড়বমবড়িত হয়।
ড়শশুর অড়ভভাবকীয় িম্পড়কে ত একজন বযড়ক্ত
ড়েড়ন িরািড়র একটি ড়শশুর
ড়নয়ড়েত েে ও শহ াজমতর জনয
ড়পতা/োতা অথবা অড়ভভাবক ড়হমিমব দায়ী।

schools.nyc.gov/
RulesPolicies/
ChancellorsRegulations/
default.htm. আমবদমনর
িেয় শোগ্যতা ড়নেোড়রত
হমব।
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সক অংশগ্রহণ করার সযাগ্য নয়:
• শে বযড়ক্ত ইমলকটিভ পাবড়লক অড় ি
অথবা ইমলকটিভ বা ড়নেুক্ত পমদ আমেন
(শকামনা জাড়ত, শেট, জুড়ডড়শয়াল অথবা
অনয পাটিের িমেলন অথবা
কাউড়ন্ট কড়েটির িদিয প্রড়তড়নড়ে
অথবা প্রড়তড়নড়ের ড়বকল্প বযতীত)।
• বতে োমন ড়শক্ষা ড়বভাগ্
(DOE) এ কেেরত।
• শে বযড়ক্ত অপরামে দড়িত,
ড়িটিওয়াইড কাউড়িল বা
কড়েউড়নটি এডু মকশন কাউড়িল
(CEC) শথমক অপরামের জনয অপিাড়রত,
ো িরািড়র ড়িটিওয়াইড কাউড়িল বা
CEC এর িামথ িম্পড়কে ত, অথবা শকামনা
অপরামে
দড়িত
ো িরািড়র
ড়িটিওয়াইড কাউড়িল বা
CEC এর িামথ িম্পড়কে ত।

• পযামনল র দয এডু মকশন পড়লড়ির
িদিয।
• শে বযড়ক্ত PA/PTA, স্কু ল ড়লডারশীপ টীে,
ড়ডড়িক্ট অথবা বমরা শপ্রড়িমডি কাউড়িল
অথবা টাইমটল I কড়েউড়নটি
শথমক অপরামের জনয অপিাড়রত,
ো িরািড়র শিািাইমটশন,
টীে, কাউড়িল অথবা
কড়েটির শিবা িম্পড়কে ত।
• শে বযড়ক্তর DOE এড়থে অড় িার
বা িযামিলমরর েমনানীত
বযড়ক্তর িামথ স্বামথের
দ্বন্দ্ব আমে।

