ভিভিও জমা দেওয়ার ভির্েে ভিকা
অ্যাক্সেস এগ্রিকালচাক্সেে জন্য যেক্সকাক্সন্া গ্রিগ্রিও জমা গ্রিক্সে আমাক্সিে সাক্সে যোগাক্সোগ কোে আক্সগ অ্ন্ুিহপূর্বক এই গ্রন্ক্সিবগ্রিকাটি
সার্ধাক্সন্ পডুন্।
একটি গ্রিগ্রিও জমা যিওয়াে আক্সগ গ্রন্ক্সচে গ্রর্ষয়গুক্সলা গুরুক্সেে সক্সে গ্রর্ক্সর্চন্া কেক্সে হক্সর্ :
 গ্রিগ্রিওটিক্সে প্রগ্রিক্ষক্সেে ওপে গুরুে যিওয়া হক্সয়ক্সে গ্রক ন্া
 কৃ গ্রষ, যেকসই জগ্রমর্যর্স্থাপন্া র্া কৃ গ্রষগ্রন্িব ে র্যর্সাক্সয়ে সক্সে সম্পৃক্ত গ্রক ন্া
 উন্নয়ন্িীল যিক্সিে জন্য উপক্সোগী গ্রক ন্া
 গ্রিগ্রিওটি কৃ ষকক্সিে কাে যেক্সক কৃ ষকক্সিে জন্য র্াস্তর্ ধােো যিয় গ্রক ন্া
 এর্ং এটি ২০ গ্রমগ্রন্ক্সেে যচক্সয় কম দির্ঘবযক্সে হক্সে হক্সর্
গ্রিগ্রিওটি অ্র্িযই:
 যকাক্সন্া গ্রন্গ্রিবষ্ট পক্সেযে প্রচাে কেক্সর্ ন্া
 যকর্ল যকাক্সন্া একটি প্রকক্সেে সফলো সম্পক্সকব েেয েু ক্সল ধেক্সর্ ন্া
এে র্াইক্সেও মক্সন্ োখক্সে হক্সর্:

গ্রিগ্রিওটিে ইংক্সেগ্রজ অ্ের্া ফোগ্রস িাষায় েোেে র্া গ্রন্িুব ল একটি পাণ্ডুগ্রলগ্রপ োকক্সে হক্সর্

েগ্রি গ্রিগ্রিওটি ইংক্সেগ্রজ র্া ফোগ্রস িাষায় ন্া হয় েক্সর্ অ্র্িযই সের্োহ কোে আক্সগ ইংক্সেগ্রজ র্া ফোগ্রসক্সে
িাষান্তে কক্সে গ্রন্ক্সে হক্সর্
আিিব গ্রিগ্রিও:
 েেো সম্ভর্ উচ্চ যেক্সজাক্সলিক্সন্ে এর্ং আকাক্সে র্ক্সডা গ্রিগ্রিও ফাইল সের্োহ করুন্
 এোডাও আপগ্রন্ গ্রিগ্রিও যেক্সপ অ্ন্ুষ্ঠান্টি সের্োহ কেক্সে পাক্সেন্ েগ্রি ো সহজেে হয়
 যন্পেয ধাোর্েবন্া োডা ; েক্সর্, যন্পেয িব্দ এর্ং সাক্ষাৎকাে প্রিান্ ও িহেকােীে কণ্ঠস্বেসহ
 গ্রিগ্রিও সের্োহ কেক্সে হক্সর্। োক্সে এটি ন্েু ন্ যকাক্সন্া িাষায় সংস্কেে কেক্সে সহজ হক্সর্ এর্ং এক্সে যপিািাগ্রেে
প্রকাি পাক্সর্
এোডাও







গ্রিগ্রিও সম্পক্সকব গ্রকেু সুগ্রন্গ্রিবষ্ট েেয যিওয়াে জন্য আপন্াক্সক একটি ফেম পূেে কেক্সে হক্সর্ :
গ্রিিটিেও কম অ্ক্ষক্সেে মক্সধয গ্রিক্সোন্াম গ্রিক্সে হক্সর্ (এক্সে যেস অ্ন্তিুব ক্ত েক্সয়ক্সে)
গ্রিগ্রিওটিে সংগ্রক্ষপ্ত র্েবন্া ১২৮ অ্ক্ষক্সেে মক্সধয হক্সে হক্সর্ (এক্সে যেস অ্ন্তিুব ক্ত েক্সয়ক্সে)
িীর্ঘব র্েবন্াে যক্ষক্সি িক্সব্দে যকাক্সন্া সীমার্দ্ধো যন্ই, েক্সর্ এটি েেো সম্ভর্ যোক্সো োখা িাক্সলা
একটি িব্দোগ্রলকা (keyword) গ্রন্র্বাচন্ করুন্ ো পের্েীসমক্সয় গ্রর্ষয় খুুঁক্সজ যপক্সে সহক্সোগ্রগো কেক্সর্
এোডাও গ্রিগ্রিওটি যকান্ কযাোগগ্রেক্সে যফলা উপেুক্ত মক্সন্ কক্সেন্, ো আমাক্সিে জান্াক্সে পাক্সেন্
েগ্রি আপন্াে কাক্সে যকাক্সন্া অ্গ্রেগ্রেক্ত অ্েচ উপেুক্ত গ্রর্ষয়র্স্তু োক্সক, ো গ্রিগ্রিওক্সে েুক্ত কোে মক্সো র্ক্সল আপন্াে
মক্সন্ হয়, ো হক্সল যসগুক্সলাও আপগ্রন্ পাঠাক্সে পাক্সেন্ এর্ং েগ্রি উপেুক্ত হয় েক্সর্ যসগুক্সলা গ্রিগ্রিওসহ
িাউন্ক্সলাি কোে জন্য সহজ হক্সর্

মর্ি রাখর্েি !
অ্যাক্সেস অ্যাগ্রিকালচাক্সেে সমস্ত গ্রিগ্রিও এর্ং অ্গ্রিও উিয় েকক্সমে
ফাইলগুক্সলা স্বচ্ছক্সে িাউন্ক্সলাক্সিে জন্য সহক্সজ পাওয়া োক্সর্। েগ্রি আপন্াে
জন্য কগ্রপোইে একটি সমসযা হয়, েক্সর্ আপন্াে গ্রিগ্রিওগুক্সলা জমা যিক্সর্ন্ ন্া।
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