
খুবা মাটির শর্তাদি 

 

মাটি জৈব পিার্ ত, খদিৈ, গ্যাস, র্রল এবং প্রাণীর দমশ্রণ যা একসাথর্ ৈীবিথক সমর্ তি কথর। 

পৃদর্বীর মাটির দিহথক দপথ াস্ফিযার বলা হয, উস্ফিথির দবকাথশর মাধ্যম দহসাথব চারটি গুরুত্বপূণ ত 

কাৈ রথযথে। ৈীবৈগ্থর্র আবাসস্থল দহসাথব, ৈল সঞ্চয করার মাধ্যম দহসাথব, সরবরাহ এবং 

দবথশাধ্ি পৃদর্বীর বাযুমণ্ডথলর একটি পদরবর্তিকারী। এই সমস্ত কায তক্রথম, র্ার পদরবথর্ত, মাটি 

এবং এর জবদশষ্ট্যগুদলথক সংথশাধ্ি কথর। 

মাটিটিথক সাধ্ারণর্ পৃদর্বী বা মযলা দহসাথবও উথেখ করা হয দকেু জবজ্ঞাদিক সংজ্ঞাগুদল দবথশষ 

কথর বাস্তুচুযর্ মাটিথর্ পূব তবর্ী শব্দটিথক সীমাবদ্ধ দরথখ মযলা দর্থক মযলা আলািা কথর। 

দপথ াস্ফিযার দলথর্াস্ফিযার, হাইথরাস্ফিযার, বাযুমণ্ডল এবং বাথযাস্ফিযাথরর সাথর্ ইন্টারথেস 

কথর। দপথ াদলর্ শব্দটি সাধ্ারণর্ মাটি দবাঝাথর্ বযবহৃর্ হয, এটি প্রাচীি গ্রীক স্থল, পৃদর্বী দর্থক 

দমৌদলক প্রস্তর অথর্ ত স্থল প্রস্তরথক অিুবাি কথর। মাটি খদিৈ এবং জৈব পিাথর্ তর একটি শক্ত 

পয তাথয (মাটি মযাটিক্স), পাশাপাদশ একটি দেদ্রযুক্ত স্তর যা গ্যাস (মাটির বাযুমণ্ডল) এবং ৈল 

(মাটির দ্রবণ) ধ্ারণ কথর। র্িিুসাথর, মাটি দবজ্ঞািীরা মৃদিকা দর্িটি রাষ্ট্রীয পিার্ ত, র্রল এবং 

গ্যাথসর বযবস্থা দহসাথব কল্পিা করথর্ পাথরি। 

মাটি দবদিন্ন কারথণর একটি পণয: ৈলবাযুর প্রিাব, ত্রাণ (উচ্চর্া, অদিমুখীকরণ এবং িূখথণ্ডর  

ৈীব এবং মাটির দপর্ামহুল উপকরণগুদল (মূল খদিৈ) সমথযর সাথর্ দযাগ্াথযাগ্ কথর। এটি 

ক্রমাগ্র্ অসংখয শারীদরক, রাসাযদিক এবং জৈদবক প্রস্ফক্রযাগুদলর মাধ্যথম দবকাশ লাি কথর, যার 

সাথর্ সম্পদকতর্ ক্ষথযর সাথর্ আবহাওযা অন্তিুতক্ত র্াথক। এর ৈটিলর্া এবং শস্ফক্তশালী অিযন্তরীণ 

সংথযাগ্ দিওযা, মাটির বাস্তুদবিরা মাটিটিথক একটি বাস্তুর্ন্ত্র দহসাথব দবথবচিা কথর as 

পৃদর্বী গ্রথহর মাটির দবদশরিাগ্ প্লাইথটাদসথির দচথয পুরাথিা এবং দসথিাথৈাথকর দচথয দকািওটি 

পুরাথিা িয, যদিও ৈীবাথের মাটি আরদচযাি দর্থক অথিক দপেি দর্থক সংরদক্ষর্ রথযথে। 

 

 

 

খািয উর্্পািথির ৈিয মাটির িক্ষর্া 



 

মাটির উব তরর্া গ্াথের বৃস্ফদ্ধর পথক্ষ িাইথিাথৈি, েসেরাস, সালোর এবং উস্ফিথির উত্থাপথির 

ৈিয উপলব্ধ অিযািয পুটষ্ট্ জর্দর সহ উস্ফিথির দবকাশথক সমর্ তি ও বৈায রাখার ক্ষমর্া দবাঝায। 

এই প্রস্ফক্রযাটি দ্বারা সহৈর্র হয: i) মাটির জৈব পিাথর্ ত পুটষ্ট্কর সঞ্চয ii) জৈদবক দর্থক উস্ফিি-

উপলিয খদিৈ েম তগুদলথর্ পুটষ্ট্ পুিব তযবহার করা; এবং iii) শারীদরক এবং রাসাযদিক 

প্রস্ফক্রযাগুদল যা বাযুমণ্ডল এবং ৈথলর পুটষ্ট্কর ৈঞ্জাল, প্রাপযর্া, স্থািচুযদর্ এবং দশষ পয তন্ত ক্ষদর্ 

দিযন্ত্রণ কথর। 

পদরচাদলর্ মৃদিকা একটি উচ্চ গ্দর্শীল দসথটমথক উপস্থাপি কথর এবং এটিই খুব গ্দর্শীলর্া যা 

মাটিগুদলথক কায তকরী কথর এবং বাস্তুর্থন্ত্রর পদরথষবা সরবরাহ কথর। সামদগ্রকিাথব, মাটির 

উব তরর্া এবং কায তকাদরর্া মাটির খদিৈ মযাটিক্স, উস্ফিি এবং ৈীবাণুগুদলর মথধ্য দমর্স্ফিযর্ার 

উপর দিিতর কথর। এগুদল মাটি জৈব পিাথর্ তর দবস্ফডং এবং পচি উিথযর ৈিয এবং র্াই মাটিথর্ 

পুটষ্ট্র সংরক্ষণ এবং প্রাপযর্ার ৈিয িাযী। মাটির কায তকাদরর্া বৈায রাখার ৈিয, মাটিথর্ পুটষ্ট্র 

সুষম সাইথকল চাদলথয দযথর্ হথব। 

আমরা গ্ৃহ-গ্থবষণা-দিদিক, জ্ঞাি-দিদবড় এবং উিাদবর্ চাদলর্ যা কৃদষথর্ মূলযবাি শৃঙ্খলা ৈথুড় 

চযাথলঞ্জগুদলর সমাধ্াথির পদর্কৃৎ। সম্পি িক্ষ, সবুৈ এবং আরও প্রাণবন্ত কৃষক সম্প্রিাথযর 

ৈিয দিকসই বৃস্ফদ্ধ অৈতি করা। 

 

 
 
 

উপকার 



 

খুবা মাটি কস্ফিশিারগুদলথর্ এমি দবস্রৃ্র্ ও দবদবধ্ েমু তদল অন্তিুতক্ত রথযথে যা গ্ােগুদলথক পুটষ্ট্ 

সরবরাহ কথর এবং / অর্বা মাটিথর্ জৈব পিাথর্ তর উন্নদর্ কথর। এগুদল গ্াথের এবং / অর্বা 

মাটিথর্ প্রথযাগ্ করা হয মাটির উব তরর্া, উস্ফিথির শস্ফক্ত এবং উন্নর্ মাথির উর্্পািি এবং 

উর্্পািি করার ৈিয। আমাথির পণযগুদল জৈব এবং প্রচদলর্ উিয কৃদষথর্ বযবহার করা দযথর্ 

পাথর। 

 

খুবা মাটি কস্ফিশিারগুদলর মথধ্য দর্িটি দিদিতষ্ট্ পণয দবিাগ্ অন্তিুতক্ত রথযথে: প্রাকৃদর্ক পুটষ্ট্, 

প্রাকৃদর্ক খদিৈ এবং মাটি সংস্কারক। 

 

খুবা মাটি কস্ফিশিারগুদলর প্রধ্াি কাৈটি প্রাকৃদর্ক, খদিৈ এবং জৈব পিার্ ত দর্থক জৈব েথম তর 

অধ্ীথি পুটষ্ট্ সরবরাহ করা। 

 

খুবা মাটি কস্ফিশিারগুদল একটি ৈটিল কস্ফিশিার সহ যা গুুঁড়া আকাথর দশল্প দকা-েমু তথলশি দ্বারা 

প্রাপ্ত। 

 

খুবা মাটি কস্ফিশিারগুদলও একটি মাটি সংথশাধ্ক, যার মূল কাৈটি মাটি জৈব পিাথর্ তর দবষযবস্তু 

বৈায রাখা বা বৃস্ফদ্ধ করা। 

 

র্ারা কীিাথব কাৈ কথর এবং র্ারা কী কথর? 

 

দিকসই কৃদষথর্ খুবা মাটি শথর্তর বযবহার কৃষক, কৃষক, গ্রাহক এবং পদরথবশথক দবদিন্ন উপাথয 

উপকৃর্ কথর। যর্াক্রথম প্রিদশ তর্ দহসাথব, জৈব-দিদিক খদিৈ যা সহাযর্া কথর: 

 

িয  মাটিথর্ পুটষ্ট্র িক্ষর্া এবং জৈব পিার্ ত উিযই বাদড়থয দর্ালা। 

• বযয কায তকর। 



• প্রকৃদর্ এবং মািব বান্ধব। 

জৈব জৈব পিাথর্ তর সাথর্ মাটি লালি করুি যা রাসাযদিক ইিপুিগুদলর উপর দিিতরর্া হ্রাস কথর। 

গ্াথের বৃস্ফদ্ধ লালি করথর্ মাটির উব তরর্া পুিরুদ্ধার এবং বৈায রাখা। 

মাটি  মাটির অবসন্ন দিিাদমি এবং খদিৈ উপািাি পুিরুদ্ধার কথর। 

 

মাটি  জৈদবক স্ফক্রযাকলাপ এবং মাটির ৈীব জবদচত্রয বৃস্ফদ্ধ করুি। 

উৎপািি করা  উৎপািথির পাশাপাদশ গুণগ্র্মাথির গুণাবলীও বাড়াথিা। 

রব  আরও শস্ফক্তশালী েসল উর্্পািি করথর্ পুটষ্ট্র বযবহাথরর িক্ষর্া উন্নর্ করুি। 

গ্ােপালা  উস্ফিথির গ্দর্শীল প্রথযাৈথির প্রদর্স্ফক্রযা দহসাথব পুটষ্ট্র ধ্ীথর ধ্ীথর মুস্ফক্ত সহৈর্র 

করুি। 

েসল  েসথলর আরও দস্থদর্শীল এবং খরা-প্রদর্থরাধ্ী দরিার ৈিয ৈথলর বযবহাথরর িক্ষর্া বৃস্ফদ্ধ 

করুি • 

দল উিযািথক হ্রাস কথর কৃদষথক্ষত্র ও সুরক্ষার বাস্তুসংস্থার প্রিাব হ্রাস করুি। 

মাটির জৈব পিাথর্ তর দবষযবস্তু উন্নর্ কথর ক্ষথযর প্রদর্ েসথলর প্রদর্থরাধ্ ক্ষমর্া বৃস্ফদ্ধ করুি। 

কাুঁচা প্রাকৃদর্ক কাুঁচামাল অন্তিুতক্ত কথর দরথসাস ত বযবহাথরর িক্ষর্া উন্নর্ করুি। 

অদর্দরক্ত  কীিিাশক, আগ্াোোিাশক অর্যদধ্ক প্রথযাথগ্র কারথণ মাটির দবষ হ্রাস কথর। 

এমিদক মাটির কস্ফিশিাথরর বৃহর্ পৃথের দক্ষথত্রর কারথণ োথম তর সমস্ত গ্ােগুদলথর্ প্রথযাগ্। 

প্রথযাগ্ করুি প্রথযাগ্ এবং বযবহাথর দিরাপি। 

বৃটষ্ট্  অদর্দরক্ত বৃটষ্ট্ বা বার্াথসর কারথণ দকািও পৃের্ল বন্ধ হয িা। এটি মাটিথর্ লক দহসাথব। 

দদ্বর্ীয  দদ্বর্ীয ও রৃ্র্ীয প্রথযাথগ্র পথর মাটির কস্ফিশিারটির প্রথযাৈিীযর্া হ্রাস করা হয এবং 

খামাথর অদর্দরক্ত সমৃদ্ধকরথণর প্রথযাৈি হয িা। 

খ জৈব উস্ফিি এবং প্রাদণকুথলর সাহাথযয মাটি সমৃদ্ধ কথর, মাটির ৈন্ম / েত্রাকৈদির্ দরাগ্ হ্রাস 

কথর এবং উচ্চ েলি দিয। 

উিাপ অদর্দরক্ত র্াপ বা ৈলাবদ্ধর্া বা ঠািা মরসুথমর পদরদস্থদর্থর্ দেথসর সময গ্ােগুদলথর্ 

প্রিাব দেলথবি িা; অিযদিথক রাসাযদিক সার পুটষ্ট্র সটঠক পদরমাণ গ্রহথণর ৈিয আবহাওযা 

পদরদস্থদর্ দিযদন্ত্রর্ প্রথযাৈি, যা সম্ভব িয। 



উস্ফিি আথশপাথশর আবহাওযার অবস্থার দবদিন্নর্া র্াকা সথেও উপকারী উচ্চর্র েলি সহ 

উস্ফিথির উস্ফত্থর্ িীর্ ত ও স্বল্পথমযািী প্রিাবগুদল যা মািুথষর দিযন্ত্রথণর বাইথর। 

• স্বাস্থযকর উস্ফিিগুদল উচ্চমাথির উর্্পািি দিয যা দশল্ফ ৈীবিথক প্রসাদরর্ কথর। 

 

******* 

র্র্য র্াদলকা 

 

খুবা মৃদিকা কস্ফিশিার একটি সূক্ষ্ম, স্ফক্রদমশ গুুঁড়া দর্থক লালথচ বািাম যা একটি দেদ্রযুক্ত 

অিযন্তরীণ কাঠাথমা দিখায যা কৃদষথক্ষত্র এবং উিযাি প্রথযাথগ্র ৈিয উপযুক্ত সমস্ত প্রথযাৈিীয 

মাইথক্রা এবং মযাথক্রা পুটষ্ট্ ধ্ারণ কথর। 

আমাথির মাটি কস্ফিশিার সাবধ্াির্ার সাথর্ িীথচ র্াদলকাবদ্ধ রচিা জর্দর করা হয: 

1. দসএ দহসাথব কযালদসযাম িূযির্ম 10% 

২. মযাগ্থিদসযাম িূযির্ম 2.5% দহসাথব 

3. সালোর িূযির্ম 2.5% 

 

কযালদসযাম, মযাগ্থিদসযাম, সালোর। 

শসয,  াল এবং দর্থলর বীৈ ৈন্মাথিার ৈিয মাটির প্রথযাৈিীযর্া দমথল সমস্ত পুটষ্ট্ উপািািগুদল 

মাটির কস্ফিশিারটিথর্ সাবধ্াির্ার সাথর্ সামঞ্জসয করা হয। এটি উিযাি প্রথযাথগ্র ৈিযও 

উপযুক্ত। সমস্ত পুটষ্ট্গুণথক গ্দর্শীল উপাথয কযাদলথেি করা হয যাথর্ পুটষ্ট্ দর্থক দকািও দমৌদলক 

দবষ হয িা  

বযবহারকারীথির হাথর্র আথগ্ দক্ষত্রগুদল পরীক্ষা করার ৈিয দিথিতশ দিওযা হয এবং উপািাি 

এবং উথেশযযুক্ত েসথলর প্রথযাৈিীযর্ার উপর দিিতর কথর আমাথির পণযটির প্রথযাথগ্র দসদ্ধান্ত 

দিথর্ হয।  

িস্ফৈত মাটি কস্ফিশিার জর্দর 



দিদিতষ্ট্ েসথলর ৈিয দিদিতষ্ট্ অঞ্চথলর ৈিয আথবিিকারীর অিুথরাথধ্ উর্্পািিও করা যায। 

বযবহারকারীর প্রকৃর্ দক্ষথত্রর পরীক্ষার দরথপািত, উর্্পািথির ৈিয উস্ফেষ্ট্ শসয এবং অিয সমথয 

দয দকািও র্র্য সরবরাহ করথর্ হথব। 

কিার আকাথরর মথর্া িাগ্ 

 

আমাথির মাটির কস্ফিশিার প্রকৃদর্থর্ সুস্থ হথয উঠথে উপথরর মাটির সাথর্ অিুগ্মি কথর এবং 

মাটির মথধ্য র্াকা সমস্ত পুটষ্ট্গুদলথক লক কথর এবং িারী বৃটষ্ট্পার্ বা বার্াথসর কারথণ পৃথের 

প্রবাহ বন্ধ কথর দিয। পণযটি প্রায 75 দর্থক 100 মাইক্রি দবথশষর্ উস্ফিথির দ্বারা আরও িাল 

খাওযার ৈিয িকশাকৃর্। 

 

বযবহার: 

 

শীষ ত মাটিথর্ শুকথিা আকাথর প্রথযাগ্ করথর্ হথব। এটি বীৈ বপথির আথগ্ বা পথর বযবহার করা 

দযথর্ পাথর সব তাদধ্ক সুদবধ্া অৈতি করথর্। আমরা প্রর্ম বেথরর ৈিয একর প্রদর্ 200 দকস্ফৈ 

সুপাদরশ কদর এবং র্ারপথর খামার ও েসথলর প্রথযাৈিীযর্ার উপর দিিতর কথর সংদিষ্ট্ েসথলর 

ৈিয 150 দকস্ফৈ বা 100 দকস্ফৈ হ্রাস কদর। 

 

কম্পাদরশি 

 
প্রথযাগ্।   রাসাযদিক সার।  খুবা মাটি কস্ফিশিার। 

স্ফক্রযাকলাপ / আয ু  স্বল্প সময  খুব িীর্ ত সমযকাল 

িারী বৃটষ্ট্র প্রিাব।   বাদর্ল করুি   িূিযর্ম পদরবর্তি 

র্াথপর প্রিাব  উস্ফিথির দিদর্বাচক প্রিাব  উস্ফিথির উপর দকািও প্রিাব 

দিই 

উস্ফিি দ্বারা পুটষ্ট্কর আপথিক  হয বযবহার করুি বা বাদর্ল 

করুি  

 দয দকািও সময সহথৈই 

উপলব্ধ 

পুটষ্ট্কর উপলিযর্া   দকবল স্বল্প সমথযর ৈিয  সব তত্র উপলব্ধ 

ইথিাথৈি   হয বযবহার করুি বা বাদর্ল 

করুি 

 ৈথুড় উপলব্ধ 

উস্ফিি শস্ফক্ত  দকবল প্রথযাগ্ করা হথলই 

শস্ফক্তশালী 

 িৃ sust়  দিকসই শস্ফক্ত 



উস্ফিথির ক্লাদন্ত.  প্রাপযর্ার জবদচত্রগুদল   অদবস্ফিন্ন শস্ফক্ত উপলব্ধ 

অদর্দরক্ত িাইথিাথৈি  উস্ফিিথক িরম কথর দর্ালা   দিযদমর্ সরবরাহ 

িাইথিাথৈথির অদর্দরক্ত 

সরবরাহ 

 কীিিাশথকর আক্রমথণ ঝুুঁ দকপূণ ত   ঝুুঁ দকপূণ ত িয 

িাইথিাথৈথির অর্যদধ্ক 

সরবরাহ  

 দরাথগ্র পথক্ষ ক্ষদর্গ্রস্থ   ক্ষদর্গ্রস্থ িয 

িাইথিাথৈথির অজ্ঞার্সাথর   বৃস্ফদ্ধ কদমথয দিয   ধ্্রুব প্রাপযর্া 

প্রথযাগ্।   রাসাযদিক সার।  খুবা মাটি কস্ফিশিার। 

িাইথিাথৈথির পার্ তকয   দিম্ন গ্াথের শস্ফক্ত  ক্রমাগ্র্ বৃস্ফদ্ধ 

িাইথিাথৈথির র্ারর্ময   চূড়ান্ত েলি প্রিাদবর্   প্রিাদবর্ হয িা 

মাটির জৈব পিার্ ত  হ্রাস   কথমদি 

জৈব পিার্ ত হ্রাস.  দিম্ন েলি   দিযদমর্ েলি 

জৈব দবষয   পুিরায পূরণ করা হয িা   ক্রমাগ্র্ পুিরায পূরণ করা হয 

জৈব পিাথর্ তর প্রিাবসমূহ  উব তরর্া হ্রাস কথর   উব তরর্া লাি কথর 

মাইক্রদরৈাথয গ্াথের মূথলর 

Colonপদিথবদশকরণ  

 হ্রাস উন্নর্ 

পুটষ্ট্র দবদিময   হ্রাস   উন্নর্ 

িারসাময পুটষ্ট্র সরবরাহ   র্্রুটিযুক্ত  িারসামযযুক্ত 

জৈদবক স্ফক্রযাকলাপ   হ্রাস   পুটষ্ট্র উন্নর্ সংহর্করণ 

েসেরাস   দিাৈথির র্্রুটিযুক্ত  মাইক্রদরৈাইথযর উপদিথবশথক 

উন্নর্ কথর, যা গ্াথের ৈিয দপ 

সরবরাহ সরবরাহ কথর 

মাটির কাঠাথমা   উন্নর্ িয   বদধ্ তর্ মূথলর উন্নদর্র দিথক 

পদরচাদলর্ কথর 

ৈল ধ্থর রাখা  বদধ্ তর্ িয   বদধ্ তর্ 

বাোদরং অযাদসদ টি- িা- বাোর 

অযাদসদ টি 

ক্ষার বাোদরং - িা- বাোরস 

ক্ষারত্ব 

মাইথক্রা পুটষ্ট্গুণ পাওযা যায িা 

খাওযার পদরমাণ বাড়ায 

বাোদরং অযাদসদ টি- িা- বাোর 

অযাদসদ টি 

ক্ষার বাোদরং - িা- বাোরস 

ক্ষারত্ব 

মাইথক্রা পুটষ্ট্গুণ পাওযা যায িা 

খাওযার পদরমাণ বাড়ায 

বাোদরং অযাদসদ টি- িা- বাোর 

অযাদসদ টি 

ক্ষার বাোদরং - িা- বাোরস 

ক্ষারত্ব 

মাইথক্রা পুটষ্ট্গুণ পাওযা যায িা 

খাওযার পদরমাণ বাড়ায 

মাইথক্রা পুটষ্ট্র দঝা ুঁক  িা  হযা ুঁ 

মাইথক্রা অগ্ তাদিৈম  টিদকথয রাথখ িা  দিকসই কথর এবং বাড়ায 

আর্ ত কীি   দিকসই কথর িা   দিকসই কথর এবং বাড়ায 

মাটি বাদহর্ দরাগ্   সাহাযয কথর িা   হ্রাস কথর 

বাযুৈদির্ দরাগ্   সাহাযয কথর িা   হ্রাস কথর 

স্থল িষূণ  উচ্চ   দকািও প্রিাব দিই 

ৈল িষূণ  খুব উচ্চ  দকাি প্রিাব 

প্রাণী দ্বারা ইিথৈশি.  দবষাক্ত  অ 

প্রাণী দ্বারা ইিথৈশি.  দবষাক্ত  অ 

পুটষ্ট্কর মুস্ফক্ত   অসম্পূণ ত   ধ্ারাবাদহক 

বযয  উচ্চ  কম 



উস্ফিি বৃস্ফদ্ধ   পদরবর্তিশীল   ধ্্রুবক 

আবহাওযার পদরবর্তি   দবপয তযকর হথর্ পাথর   িূযির্ম প্রিাব 

স্তদম্ভর্ বৃস্ফদ্ধ  সম্ভাবয   িূযির্ম প্রিাব 

পেন্দসই পথণযর েলি   প্রকরথণর অধ্ীি   ধ্্রুবক 

েলথির গুণমাি   গ্ড়   উচ্চ 

উর্্পািথির আযু  গ্ড়  প্রসাদরর্ 

 

খুবা মাটি কস্ফিশিার পণয অস্বীকার 

 

সমস্ত র্র্য আমাথির জ্ঞাথির দসরা দিওযা হয এবং এটি সটঠক বথল দবশ্বাস করা হয। আপিার বযবহাথরর 

শর্তাদি এবং প্রস্তাদবর্ পণযগুদলর প্রথযাগ্ এবং সুপাদরশগুদল আমাথির দিযন্ত্রথণর বাইথর।  

 

খুবা মাটির কস্ফিশিারগুদল দবদিন্ন প্রাকৃদর্ক খদিৈ দর্থক জর্দর হয এবং গ্ােগুদলর বধ্ তথির ৈিয 

অিুকূল পদরথবশ জর্দর করথর্ একটি গ্ড় সংদমশ্রণ উর্্পন্ন হয।  

 

আমাথির মাটি কস্ফিশিার সাবধ্াির্ার সাথর্ িীথচ র্াদলকাবদ্ধ রচিা জর্দর করা হয: 

কযালদসযাম দকদমি সব তদিম্ন 10% দহসাথব 

২. মযাগ্থিদসযাম িূযির্ম 2.5% দহসাথব 

3. সালোর িূযির্ম 2.5% 

এই র্র্য পণযটি কৃদষকাৈ / কৃদষর ৈিয দিদিতষ্ট্ বযবহাথরর ৈিয প্রথযাথগ্র দক্ষথত্র দয দকািও মর্ামর্ 

প্রকাথশর ইদির্ দিয িা। প্রিি র্র্যগুদল দবাঝায িা দয এগুদল অিুথমাদির্ বা সুপাদরশ করা হথযথে।  

বযবহারকারীর দিথৈর খরথচ দিইল দিথর্ হয দখাযা মাটি কস্ফিশিারগুদলর প্রথযাগ্ দক্ষত্র ও েসথলর 

প্রকৃর্ অবস্থা দযখাথি দর্দি আমাথির পণয বযবহার করথর্ চাি র্ার উপর দিিতর কথর র্া দিধ্ তারণ করথর্ 

হথব।  

 

খুবা মাটি কস্ফিশিারগুদল দবথশষর্ প্রস্তাদবর্ পণয এবং সুপাদরশগুদলর বযবহার সম্পদকতর্ দয দকািও 

িাযবদ্ধর্া বা িাযবদ্ধর্া অস্বীকার কথর এবং দকািও অবস্থাথর্ই এই ৈার্ীয বযবহার দর্থক উি্িূর্ হথর্ 

পাথর এমি দকািও দবথশষ, র্িিাবলী বা েলস্বরূপ ক্ষদর্র ৈিয িাযবদ্ধ হথব িা।  

 



দকারদি েুলাস ত আর্ ত প্রথসদসং দশল্প 
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