
 

 

১। ত োমোর গৃহ পররবেবের রেরিন্ন অংবের নোমগুবেো তেখ। 

২। রনবে উবেরখ  গৃবহর অিযন্তরীণ স্থোনগুবেোবে ছবে সোজোও এেং তসই স্থোনগুবেোব  ত োমোর 
পররেোবরর সদসযরো েী েী েোজ েবর  ো উবেখ ের; 

তেোেোর ঘর, ড্রইং রুম, রোন্নোঘর, খোওযোর ঘর, পডোর ঘর, েোথরুম; 

গৃবহর গৃবহর অিযন্তরীণ রেরিন্ন স্থোবনর রেনযোস অিযন্তরীণ স্থোবনর নোম সম্পোরদ  েোজ 

আনুষ্ঠোরনে স্থোন     

অনোনুষ্ঠোরনে স্থোন     

েোবজর স্থোন     

 

গৃহ হে এমন এেটো স্থোন তেখোবন আমরো পররেোর েদ্ধ হবয েোস েরর। গৃহ আমোবদর তমৌরেে 
চোরহদোগুবেোর মবযয অনয ম । আমরো আমোবদর রেরিন্ন রেম চোরহদো পূরবণর জনয সোরোরদন নোনো 
েোবজ েযস্ত থোরে। েোবজর তেবে রেশ্রোম ও আরোবমর জনয আমরো গৃবহ রিবর আরস । িবে 
আমোবদর সে ক্লোরন্ত দরূ হয । 

গৃবহ আমোবদর খোদয, েস্ত্র ও তপোেোে পররচ্ছদ, রেক্ষো ,স্বোস্থয, রনরোপত্তো, রেবনোদন, রেরিন্ন েখ ই যোরদ পূরণ 
হয। এখোবন সেোর প্রর  শ্রদ্ধো িোবেোেোসো ও সহবেোরগ ো থোেোর িবে পোররেোররে েন্ধনটো ও মজেু  
হয। 

১। ত োমোর গহৃ পররবেবের রেরিন্ন অংবের নোমগুবেো তেখ 

প্রর টি মোনে রেশুর জীেবনর প্রথম পররবেে হে গৃহ। আবেপোবের সে রেছু রনবয গৃহ পররবেবের 
সৃরি হয। গৃবহর রি র ও েোইবরর সে অংে রনবযই গবড ওবে গৃহপররবেে। 

পররেোবরর সদসযবদর সুখ-েোরন্ত এেং েোরীররে ও মোনরসে সুস্থ ো রনিভ র েবর গৃহ পররবেবের উপর। 

গহৃপররবেবের অংেগুবেোর অন্তিভু ক্ত হবেোোঃ 

 রেরিন্ন ঘর েো েক্ষ, 

 ছোদ/চোেো, 
 েোরোন্দো, 
 আরঙনো ই যোরদ। 
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২। রনবে উবেরখ  গৃবহর অিযন্তরীণ স্থোনগুবেোবে ছবে সোজোও এেং তসই স্থোনগুবেোব  ত োমোর 
পররেোবরর সদসযরো েী েী েোজ েবর  ো উবেখ ের; 

তেোেোর ঘর, ড্রইং রুম, রোন্নোঘর, খোওযোর ঘর, পডোর ঘর, েোথরুম; 

গৃবহর গৃবহর অিযন্তরীণ 
রেরিন্ন স্থোবনর রেনযোস 

অিযন্তরীণ স্থোবনর নোম সম্পোরদ  েোজ 

আনুষ্ঠোরনে স্থোন  ড্রইং রুম, 

 খোওযোর ঘর। 

 অর রথ, েনু্ধ েোন্ধে এবে এই স্থোবন 
 োবদর অিযথভনো জোনোই, আপযোযন 
েরর। 

  োবদর থোেোর েযেস্থো েবর থোরে। 

অনোনুষ্ঠোরনে স্থোন  তেোেোর ঘর, 

 পডোর ঘর। 

 এখোবন আমরো রেশ্রোম তনই, ঘুমোই। 

 এসে স্থোবন আমরো পডোবেোনো, 
সোজসজ্জো েরর ই যোরদ। 

েোবজর স্থোন 

 রোন্নোঘর, 

 েোথরুম 

 • এ স্থোবন রোন্নো েরো, রেরিন্ন রেম 
পররষ্কোর-পররচ্ছন্ন োর েোজ , রেরিন্ন 
দ্রেয েথোেথিোবে সংরক্ষণ ই যোরদ 
েোজ েরো হয। 

 • এছোডোও খোেোর পররবেেন েরোর 
জনয েোসনপত্র, গ্লোস, জগ, চোমচ, ছুরর, 

েোাঁটো চোমচ, তটরেে মযোট ই যোরদ 
েথোেথিোবে রোখোর েোজগুবেো হবয 
থোবে। 

 

 

 


