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ভশরষকশনশ ংকোযশনোত ফষধষনষলেধ:
এআ দরষরটষ টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেডেয ভোতোতষ,
টোযেডভশযোট এবষ কযোতক
ৃ ূযফ
ো রষখষত নহভতষ ফোমতসত ননহভদষত কশয নষকট এয োযকশ,
হনঃভহদয
ো ণ ও োতশনোতকযণ ভোূযন
ো নষলষদোধ।
বূভষকশ
টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেড গোযশকেয গনসমতশ যকোলশ কযতে এফং গোযশকেয তথোম উনোভক
হ োত এফং
োফচোছবশফে যষচশরনশ কযতে োযতষোযত
হ ষফদোধ। কভোশনষ মেকর ফোমকোতষগত তথোম ংগোয কযে এফং
োযকোযষমশ কযে তশ োযতষটষ কোলেতোযে নহযধকৃত ণোম এফং যষলেফশয উয নষযোবয কযে।
গনসয়তশ ংকোযশনোত ফষফৃতষ:







কভোশনষ কসবশফে গোযশকেয ফোমকোতষগত তথোম ংগোয কযে এফং োযকোযষমশ কযে তশয একটষ
ংকোলষোত ফষফযণ োযদশন কযে এফং গোযশককে তথোম হযকোলশ অআন, নষমভ এফং োযশঙোগষক
োযফষধশনেয ধসনে কভোশনষয ফশ গোযশকেযয নষমনত
ো োযণ ফশ এখতষমশযেয ধসনে গোযশকেয
ধষকশয ভোযোকে জশনশম;
োফশবশফষক ফোমকোতষদেয উদোদেোমে যষচশরষত ম মশযশ কভোশনষয ফযোতভশন ফশ ভোবশফোম
গোযশক, থফশ নহভদষত োযতষনষধষ/এজেনোট ফশ অআনষ তোতশ ফশ কন োফশবশফষক ফোমকোতষয
হফষধশোযশোত োফতোফশধষকশযস মে/মশযশ ফযোতভশন ফশ ভোবশফোম গোযশক;
োফশবশফষক ফোমকোতষদেয উদোদেোমে যষচশরষত ম মশযশ তসতে কভোশনষয শথে এআ ধযনেয
ফোমফশমষক ভোযোকমহকোত ছষর, মেকোলেতোযে কভোশনষ গোযশকেয ফোমকোতষগত তথোম নোমশনোম
তৃতসম কোলকে োযদশন কযে ে ভোযোকে তথোম থশকে (উদশযণোফযূ, কভোশনষয যষলেফশ
োযদশনকশযস)।

গোযশকেয তথোমকে কখনও কখনও "ফোমকোতষগত তথোম" ফরশ ম। কভোশনষ কখনও কখনও
ভোভষরষতবশফে গোযশকেয ফোমকোতষগত তথোম যষচশরনশ, ংগোয, হযকোলশ এফং ংযকোলণেয কথশ উরোরেখ
কযতে শযে ফশ এআ ধযনেয ফোমকোতষগত তথোম “োযকোযষমশকযণ” কযশয ভত কনও দকোলে নষতে
শযে। এআ ফষফৃতষতে উরোরেখষত ফোমকোতষগত তথোম ফরতে এভন কন তথোম ফঝশয় মশ গোযশককে
নশকোত কযে ফশ চষোনষত কযতে শযে, এয ভধোমে থশকতে শযে, উদশযণোফযূ, গোযশকেয নশভ, ঠষকশনশ,
নশকোতকযণ নভোফয।
অভশদেয যষচষতষ

টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেড র েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনোেয অআনেয ধসনে
আনকযোযেটেড কভোশনষ মশয নষফনোধন নভোফয ২৩০৭১ অআফষষ ২০১৫, মশয োযধশন কশযোমশরয়
শভযক রজ, ভশযে যড, কষংোটন েনোট বষনেনোট োমশনোড গোযেনশডশআনোে ফোথষত এফং এটষ (এযয
থেকে "কভোশনষ" ষেফে উরোরেখ কযশ য়েছে) টোযেডষং োরোমশটপযোভেয ভশধোমভে তশয গোযশকদেয কশছে
ফষনষমগ এফং অনহলঙোগষক যষলেফশ োযদশন কযে। অযও তথোমেয জনোম নহগয
ো  কযে
www.forexmart.com বষজষট কযহন।
অভযশ কন ধযনেয ফোমকোতষগত তথোম োযকোযষমশ কযষ এফং কথশয় থেকে ংগোয কযষ
অভযশ অভশদেয ফোমফশমষক ভোযোকেয যষোযেকোলষতে অভশদেয ওমেফশআট/োরোমশটপযোভেয ভশধোমভে
অভশদেয গোযশকদেয কশছ থেকে ফষবষনোন ধযণেয ফোমকোতষগত তথোম ংগোয এফং োযকোযষমশ কযষ।
অভযশ অভশদেয যষলেফশ োযদশনকশযসদেয কশছ থেকে ফোমকোতষগত তথোম ংগোয ও োযকোযষমশ কযষ মশ
অভযশ ফৈধবশফে শআ এফং অভশদেয োযকোযষমশ কযশয নহভতষ যয়েছে।
অভযশ হধহভশতোয যষংখোমশনগত উদোদেোমে এফং কভোশনষয ফষণনজনষত োযচশযশবষমশনেয উনোনতষয
োযচেলোটশম এফং অনশয দোফশযশ আতষভধোমে গৃসত নষমভ ও যোতশফরসয দোফশযশ নহভদষত যষযে
তৃতসম কোলেয কশছে ফোমকোতষগত নশকোতমগোম তথোম োযদশন কযষ।
এআ তথোমেয নোতযোবহকত
ো (কষনোতহ সভশফদোধ নম) থশকতে শযে ফোমকোতষগত ফষফযণ মেভন নশভ, ঠষকশনশ,
জনোভ তশযষখ, মগশমগেয ফষফযণ, োযভশণসকযণেয তথোম [মেভন োফশকোলয], কযোভংোথশনেয ফষফযণ,
ভোদ এফং দশমফদোধতশ, অআনষ তোতশয কোলেতোযে কযোযেট শযোটষপষকেট এফং োযমজোম কোলেতোযে
যোথনৈতষক ও অযোথষক োযেকোলশটেয শশশষ নোমশনোম োযমজনসম অযোথষক ফশ োযশঙোগষক তথোম
োযকশকশযস ফোমকোতষগত তথোম।
* ভমে ভমে অভযশ অযও তথোমেয জনোম নহযধ কযতে শযষ মশয ভশধোমভে অনশকে দেয়শ
অভশদেয যষলেফশ উনোনত কযতে শশমোম কযতে শযে।
ফষনষয়গ এফং আনোটশযেোট যেট এফং কশযেনোষ ফষলয়ক ণোম এফং যষলেফশ
মেকর নষযোদষলোট তথোম মশ অভযশ োযদশন কযশয নহযধ কযতে শযষ তশয ভধোমে যমেছে: েমশয
ভোযোকে জোঞশন ও বষজোঞতশ, পশনোড এফং আনোটশযেোট যেট/কশযেনোষ ণোম, ফষনষয়গেয কর এফং
হমগ, ফোমকোতষগত ফষনষমগেয যোটপরষও, ফোমকোতষগত উদোদেোম।
অনশয ফোমকোতষগত তথোম অভশদেয োযদশন কযশয জনোম অনশয কন ফশধোমফশধকতশ অছে কষনশ
অভযশ অনশয শথে একটষ ফোমফশমষক ভোযোক এগষমে নষয়ে মশওয়শয জনোম, অনশকে ফোমআ
অনশয ফোমকোতষগত তথোম অভশদেয োযদশন কযতে ফে মশ একটষ ফোমফশমষক ভোযোকেয োযমজনসম
ূচনশ ও ফশোতফশমনেয জনোম এফং অভশদেয চহকত
ো ষগত ফশধোমফশধকতশয জনোম োযমজনসম। ভশনষ
রনোডশযষং অআনেয ফষধশন নহমশমস অভযশ এআ ধযনেয ফোমকোতষগত তথোম ংগোয কযতে ফশধোম এফং
অভশদেয শথে অনশয থফশ অনশয নহভদষত অআনষ তোতশ থফশ নহভদষত োযতষনষধষ /
এজেনোট থফশ ফেনষপষষয়শর ওউনশযেয শথে একটষ চহকোতষ ফশ ফোমফশমষক ভোযোক োথশন কযশয
জনোম অভশদেযকে অনশয যষচম মশচশআ কযতে ফে। তএফ, অনশকে ফোমআ নোততকোলে
অনশয যষচমতোয/শযোট, অনশয হয নশভ, জনোভোথশন (য ও দে) এফং অনশয
অফশষক ঠষকশনশ অভশদেযকে োযদশন কযতে ফে মশতে অভযশ উযে উরোরষখষত অভশদেয ফষধষফদোধ
ফশধোমফশধকতশ ভেনে চরতে শযষ।

দমশ কযে ভনে যশখফেন মে অনষ মদষ অভশদেয োযমজনসম তথোম োযদশন নশ কযেন, তশরে অভযশ
একজন ফোমকোতষ ফশ নহভদষত োযতষনষধষ/এজেনোট ফশ অআনষ তোতশয ফেনষপষষয়শর ওউনশয ষশফে
অনশয শথে ফোমফশমষক ভোযোক ূচনশ ফশ চশরষমে মেতে শযষ নশ।
কেন এফং কন অআনষ বষতোতষতে অভযশ অনশয ফোমকোতষগত তথোম োযকোযষমশ কযষ
অভযশ নষভোনরষখষত এক ফশ একশধষক কশযণে অনশয গনসমতশ যকোলশ এফং অনশয তথোম উনোভহকত
ো
এফং োফচোছ দোধতষতে যষচশরনশ কযতে োযতষোযত
হ ষফদোধ মশ ূযফ
ো ে উরোরেখ কযশ য়েছেঃ
ক. চহকত
ো ষ ভোশদনেয জনোম:
অভযশ অভশদেয গোযশকেয শথে চহকোতষয উয বষতোতষ কযে অভশদেয অযোথষক যষলেফশগহরষ ভোশদন
এফং োযদশন কযশয জনোম ফোমকোতষগত তথোম োযকোযষমশ কযষ, একআ শথে ভোবশফোম গোযশকদেয শথে
একটষ চহকত
ো ষতে অতে কোলভ আ। ফোমকোতষগত তথোম োযকোযষমশকযণেয উদোদেোম োযতষটষ ণোম ফশ
যষলেফশয োযমজনসমতশয উয নষযোবয কযে।
খ. অআনষ ফশধোমফশধকতশ ভেনে চরশয জনোম:
োযশঙোগষক অআনগহরষ থেকে অভশদেয কোলেতোযে োযমজোম নেকগহরষ অআনগত ফশধোমফশধকতশ যয়েছে ।
এআ ধযনেয ফশধোমফশধকতশ এফং োযমজনসমতশগহরষ অভশদেয উয কোযেডষট চেক, যষচম মশচশআকযণ,
অদশরতেয অদে ভেনে চরশ, কয অআন ফশ যষযোটষংমেয নোমশনোম ফশধোমফশধকতশ এফং োযমজোম
ভমে ভশনষ রনোডশযষং নষমনত
ো োযণেয জনোম োযমজনসম ফোমকোতষগত তথোম োযকোযষমশকযণ কশযোমকোযভ
অয কযে।
গ. ফৈধ োফশযোথ যকোলশয উদোদেোমে:
অভশদেয ফশ তৃতসম কোলেয দোফশযশ যষচশরষত ফৈধ োফশযোথ যকোলশয জনোম অভযশ ফোমকোতষগত তথোম
োযকোযষমশ কযষ। ফৈধ োফশযোথ ফরতে অভশদেয কশছে অনশয তথোম ফোমফশয কযশয জনোম কন
ফোমফশমষক ফশ ফশণষজোমষক কশযণ ফঝশয়। কষনোতহ নোমশমোমবশফে অনশয জনোম মশ ঠষক এফং
যোফতোতভ তশয ফষযহদোধে মশওমশ উচষত নম।
ঘ. অনষ অনশয ভোভতষ োযদশন কযেছেন:
অনষ অভশদেয োযকোযষমশকযণেয জনোম অনশয হনষযোদষলোট ভোভতষ দষমেছেন এফং েআ ভোভতষয
উয এআ োযকোযষমশকযণেয ফৈধতশ বষতোতষ কযে। অনশয মে কন ভম ভোভতষ োযতোমশশয কযশয
ধষকশয অছে। তফে অনশয োযতোমশশযেয নহযধ োযশোতষয ূযফ
ো ে ফোমকোতষগত তথোম োযকোযষমশকযণ
োযবশফষত ফে নশ।
কে অনশয ফোমকোতষগত তথোম গোযণ কযফে
অভশদেয চহকত
ো ষবষতোতষক এফং ফষধষফদোধ ফশধোমফশধকতশ ভোশদনেয ভম অনশয ফোমকোতষগত তথোম
কভোশনষয ফষবষনোন ফষবশগকে োযদশন কযশ মেতে শযে। ফষবষনোন যষলেফশ োযদশনকশযস এফং
যফযশকশযসও অনশয ফোমকোতষগত তথোম েতে শযে মশতে অভযশ অভশদেয দশমষতোফ শরন কযতে
শযষ। এআ ধযনেয যষলেফশ োযদশনকশযস এফং যফযশকশযসযশ কভোশনষয শথে চহকোতষতে অফদোধ মশয
দোফশযশ তশযশ গনসমতশ শরন কযতে অআনত ফশধোম।
উযে উরোরেখষত যষোথষতষতে অনশয ফোমকোতষগত তথোমেয োযশক তে শযে, উদশযণোফযূ:










ততোতফ
ো শফধশমক এফং নোমশনোম নষমনোতয
ো ক এফং যকশযস কযোতৃকোল, মেেতহ একটষ ফষধষফদোধ
ফশধোমফশধকতশ ফষদোমভশন;
োযমজোম কোলেতোযে অমকয কযোতৃকোল, পজদশযষ োযষকষউন কযোতৃকোল;
অভশদেয যোথ-শচশয ফষযধস োযকোযষমশয কোলেতোযে, মেভন কোযেডষট যেপশযেনো এজেনোষ;
ফশোমষক অআনষ যশভযোদশতশ;
নষযসকোলক এফং ষশফযকোলক;
ফষণন কশযোমকোযভ;
োযতশযণশ োযতষযধ ংোথশ;
অনশকে োযমহকোতষগত দকোলতশ, ভশধশন ও শমতশ োযদশন এফং যোথ োযদশনেয হফষধশ
োযদশন কযে এভন ফ কভোশনষ মেগহর অভশদেয যষলেফশগহরষ কশযোমকযবশফে ভোশদনেয
জনোম অভশদেয শমতশ কযে।

তৃতসম কন দেে ফশ অনোতযোজশতষক ংোথশম অনশয ফোমকোতষগত তথোম োথশনশনোতয
অনশয ফোমকোতষগত তথোম তৃতসম কন দেে োথশনশনোতযষত তে শযে [মেভনঃ দেেয ফশআযে
কভোশনষ ফশ গোযশকেয নষমনত
ো োযণ ফশ এখতষমশয থশকরে]। এআ ধযনেয কোলেতোযে [মেভন অনশয
েভেনোট ফশ ফষনষমগেয যোডশয কশযোমকয কযশয জনোম] থফশ এআ তথোম োথশনশনোতয অআন দোফশযশ
ফশধোমতশভূরক রে [মেভনঃ কয অআনেয ধসনে োযতষফেদন োযদশনেয ফশধোমফশধকতশ] থফশ অনশয
ভোভতষ োযদশনেয কোলেতোযে ফোমকোতষগত তথোম োথশনশনোতয কযশ মেতে শযে। তৃতসম দেেয োযকোযষয়শকশযস
তথোম হযকোলশয অআন ভেনে চরতে এফং োযমজোম ফষধষ নহমশমস অনশয তথোম োথশনশনোতযেয
কোলেতোযে উমহকোত হযকোলশ োযদশন কযতে ফশধোম।
টভেটেড ডষষন-ভেকষংয়েয ফোমশোতষ এফং ফোমফশমষক ভোযোক োথশন ও যষচশরনশয জনোম
োযপশআরষং এয কোলেতোযে, অভযশ শধশযণত কন টভেটেড ডষষন-ভেকষং ফোমফশয কযষ নশ।
ফোমকোতষগত দষক (োযপশআরষং) ভূরোমশমন কযশয রকোলোমে, অনশয শথে চহকত
ো ষ োফশকোলয কযশয জনোম
অভযশ োফমংকোযষমবশফে অনশয কষছহ তথোম োযকোযষমশ কযতে শযষ।
কতদষন অভযশ অনশয ফোমকোতষগত তথোম ংযকোলণ কযফ
অভযশ অনশয ফোমকোতষগত তথোম অনশয শথে ফোমফশমষক ভোযোকেয ভয়কশর যোমনোত ংযকোলণ
কযফ। অনশয শথে অভশদেয ফোমফশমষক ভোযোক েল মে গেরে, অভযশ অনশয তথোম শাঁচ (৫)
ফছয যোমনোত ংযকোলণ কযতে শযষ। অভযশ অনশয তথোম অআনষ ফশ োযমহকোতষগত কশযণে ভহছে
পেরতে নশ শযরে শাঁচ (৫) ফছযেয ফেষ ভম ধযেও ংযকোলণ কযতে শযষ।
অনশয তথোম হযকোলশ ধষকশয
অভশদেয কশছে ংযকোলষত অনশয ফোমকোতষগত তথোমেয নষযষখে অনশয নষভোনরষখষত ধষকশয যমেছেঃ
অনশয ফোমকোতষগত তথোমেয োযফেশধষকশয অভশদেয কশছে ংযকোলষত অনশয ফোমকোতষগত তথোমেয
একটষ কষ ফশ নহরষষ োযদশন এফং অভযশ এটষ অআনগতবশফে োযকোযষমশকযণ কযছষ কষনশ তশ মশচশআ
কযতে অনশকে শশমোম কযফে। োযফেশধষকশযেয জনোম support@forexmart.com- এ নহযধ
শঠশতে ফে।

যশযষ ফষণনেয উদোদেোমে অনশয ফোমকোতষগত তথোম োযকোযষমশকযণেয কোলেতোযে অনশয অতোতষ
কযশয ধষকশয অছে। মেেতহ এটষ যশযষ ফষণনেয শথে ভোযোকষত েেতহ এটষ োযপশআরষংও
নোতযোবহকত
ো কযে। মদষ অনষ যশযষ ফষণনেয উদোদেোমে োযকোযষমশকযণ কযতে অতোতষ কযেন,
তশরে অভযশ এআ ধযনেয উদোদেোমে অনশয ফোমকোতষগত তথোম োযকোযষমশকযণ ফনোধ কযে দেফ।
ফোমকোতষগত তথোমেয কষ ফশ নহরষষ শওমশয নহযধেয কোলেতোযে নোমশনোম ংোথশয় োযেযণেয জনোম
কশঠশভগত এফং শধশযণবশফে ফোমফৃত একটষ পযভোমশটে অনশয ভোযোকষত ফোমকোতষগত তথোমেয কষ
ফশ নহরষষ োযদশন কযশ ফে। অনশয ফোমকোতষগত তথোম অনষ যশযষ নোম ংোথশয কশছে
োযেযণেয ধষকশয ংযকোলণ কযেন।
অনশয ফোমকোতষগত তথোম োযকোযষমশকযণ ভোযোকে অনষ মে ভোভতষ দষমেছেন তশ মে কন ভম
োযতোমশশয কযতে শযফেন। একোলেতোযে ভনে যশখতে ফে মে ভোভতষ োযতোমশশযেয ূযফ
ো ে োযদশনকৃত
ভোভতষয বষতোতষতে োযকোযষমশকযণেয ফৈধতশকে োযবশফষত কযফে নশ।
অনশয কন ধষকশয োযমগ কযতে, থফশ অভশদেয দোফশযশ অনশয ফোমকোতষগত তথোমেয ফোমফশয
ভোযোকে অনশয মদষ নোম কন োযোন থশকে, তশরে support@forexmart.com এ অভশদেয
গোযশক শযোট টষভেয শথে মগশমগ কযহন। অভযশ অনশয ফ নহযধ দোযহত ভশধশনেয
চেলোটশ কযফ।
অনশয ফোমকোতষগত তথোমেয নষযশতোতশ এফং হযকোলশ
শআট ফশ যষলেফশয ফোমফশযকশযস ষশফে নষফনোধনেয কোলেতোযে অনষ মে ফোমকোতষগত তথোম োযদশন
কযেন, তশ নষফনোধন তথোম ষশফে োযেণসফদোধ কযশ ম। নষফনোধনেয তথোম ফষবষনোন উশমে হযকোলশ
োযদশন কযশ য়। অনষ অনশয নষযোফশচষত শওমশযোডেয ভশধোমভে অনশয নষফনোধন তথোম োমশকোে
কযতে শযফেন। এআ শওমশযোডটষ এনকোযষোট কযশ মেছে এফং হধহভশতোয অনশয কশছেষ অছে।
অনশয শওমশযোড কনবশফেআ কশয কশছে োযকশ কযশ মশফে নশ। নষফনোধনেয তথোম নষযশদে
শযোবশযে ংযকোলণ কযশ য় মশ হধহভশতোয নহভদষত কযোভসযশ শওমশযোডেয ভশধোমভে োমশকোে
কযতে শযে। কভোশনষ ভোত ফোমকোতষগত তথোম এনকোযষোট কযে যশখে কশযণ এটষ কভোশনসয কশছে
োথশনশনোতযষত কযশ য়েছে এফং ননহভদষত কেউ মশতে এ ধযনেয কন তথোম দেখতে নশ শয়
েজনোম ভোত োযমজনসম ফোমফোথশ গোযণ কযেছে। অভশদেয কভোশনষকে োযদতোত ফোমকোতষগত
তথোম মশ নষফনোধন তথোম নম তশও নষযশদে শযোবশযে ংযকোলষত থশকে এফং শওমশযোডেয ভশধোমভে
হধহভশতোয নহভদষত কযোভসযশআ তশ োমশকোে কযতে শযে। এআ তথোম অনষ নরশআনে োমশকোে
কযতে শযফেন নশ, হতযশং এআ তথোম দেখশয ফশ যষফযোতন কযশয জনোম কন শওমশযোড নষযোফশচন
কযশ ফে নশ।
গনসয়তশ ংকোযশনোত ফষফৃতষয যষফযোতন
অভযশ ভমে ভমে ংোরষলোট গনসয়তশ ংকোযশনোত ফষফৃতষয যষফযোতন ফশ ংধন কযতে শযষ।
এআ োযশআবেষ োটেটভেনোটে যষফযোতন কযশয ফষলয়টষ অভযশ অনশকে মথশমথবশফে ফষত কযফ এফং
অভযশ এআ ৃলোঠশয সযোলে ংধনেয তশযষখ যষভশযোজনশ কযফ। তফে অভযশ অনশকে এআ ফষফৃতষটষ
যোমশমকয
ো ভে যোমশরচনশ কযশয জনোম উৎশষত কযে থশকষ মশতে অভযশ অনশয ফোমকোতষগত তথোম
কষবশফে োযকোযষমশকযণ এফং হযকোলশ োযদশন কযছষ ে ভোযোকে অনষ যোফদশ ফগত থশকতে
শযেন।
রষগোমশর ডষকোরেআভশয

অআন নহমশমস এফং োযমজন নহমশমস মদষ অভযশ ফষোফশ কযষ মে অভশদেয ধষকশয যকোলশয
জনোম এফং/থফশ অভশদেয ওমেফশআটে োযদতোত ফষচশযষক কশযোমকোযভ, অদশরতেয অদে ফশ অআনষ
োযকোযষমশ ভেনে চরশয জনোম অনশয ফোমকোতষগতবশফে নশকোতমগোম তথোম োযকশ কযশ োযমজন,
তফে অভযশ েআ তথোম োযকশ কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযষ। অভশদেয ওমেফশআটে কহকষজেয পরে
ফোমকোতষগত তথোমেয ফোমফশয ফশ শযষয়ে গেরে অভযশ দশয়ফদোধ নআ কশযণ কহকষজেয উয অভশদেয
োযফেশধষকশয ফশ নষমনোতয
ো ণ নেআ। অনশয শওমশযোডেয ফোমফশয ফশ তোযহটষূযোণ ফোমফশয, ফেরশ
ফশ ৎ উদোদেোমেয কশযণে অনশয ফোমকোতষগত তথোমেয ফেঅআনষ ফশ ননহভদষত ফোমফশযেয জনোম
অভযশ দশমফদোধ থশকফ নশ, তফে অভশদেয শথে এ ফষলয়ে মগশমগ কযতে শযফেন।
কহকষ
অনশয ফোযশউজষং বষজোঞতশ উনোনত কযশয জনোম অভশদেয ওমেফশআট কহকষজ ষেফে ছট
অকশযেয পশআর ফোমফশয কযে। অভযশ যষংখোমশনগত উদোদেোমে শযষোটোমশনোট কহকষজ েট কযষ।
শযষোটোমশনোট কহকষজ অভশদেয ফোমফশযকশযসদেয ফোথশন এফং অগোয টোযোমশক ও যোমফেকোলণ
কযতে শশমোম কযে এফং অভশদেয শআটে যষলেফশয বষজোঞতশ উনোনত কযতে কোলভ কযে। অনষ
কহকষজ োযতোমশখোমশন কযরেও, অভশদেয শআট ফোমফশয কযতে শযফেন। অভশদেয কষছহ ফোমফশমষক
শযোটনশয অভশদেয শআটে কহকষজ ফোমফশয কযে। এআ কহকষজে অভশদেয কন োমশকোে ফশ
নষমনত
ো য
ো ণ নেআ।

