ররড োরম গ োল্ড ৬৮ রিউরি
“আু গেডের মড়ক দমডে অরিক কোযযকরী পোরেডে দ্রবেীয় দোেোদোর”
 মূ উপোদোে

: গমটোডরি এম + গমেডকোডিব (প্ররে গকরি ররড োরম গ োল্ড –এ ৪০ গ্রোম গমটোডরি এম ও
৬৪০ গমেডকোডিব আডে)

 ফরমুডলে

: দ্রবেীয় দোেোদোর ( রিউরি)

 পযোক োইি

: ১০০ গ্রোম ও ৫০০ গ্রোম

 বোরযক অবস্থো

: দোেোদোর (রপডপট গটকডেোডোরি)

 রং

: ুদোভ গেডক োড় বোদোমী

 কোযযেমেো

: স্পলযক ও প্রবমোে

 পডেযর উৎ (গদল)

: ফ্রোন্স

 গয ভোডব কোি কডর
গমটোডরি এম
 প্রবমোে গুডের কোরডে োডের রভের প্রডবল কডর রডর োডে রমডল উপডরর রদডক িোবমোে ডয় মস্ত োডে েরড়ডয় যোয়।
 রভেডরর রদক গেডক পোেো, কুরল এমেরক আক্রোন্ত পোেোও েত্রোডকর আক্রমে গেডক রেো কডর।
 স্পলযক ও প্রবমোে গুডের কোরডে েত্রোডকর বৃরি এবং গস্পোর উৎপোদে বন্ধ কডর।
 েেুে িোডেো পোেো ও

োয় গপৌডে যোয় যো প্ররেডরোিক ও প্ররেডিক রোডব কোি কডর।

গমেডকোডিব
 স্পলযক গুডের কোরডে েত্রোক এর ংস্পডলয আো মোত্রই মোরো যোয়।
 গস্পোডরর বৃরি বন্ধ কডর গমডর গফড।
 োডের বোইডরর রদডক আবরে তেরী কডর পোেো, কুলী ও আক্রোন্ত পোেো রেো কডর।

 উপকোররেো
 েেুে িরডের পোরেডে দ্রবেীয় প্রবমোে ও স্পলযক গুেম্পন্ন দোেোদোর েত্রোকেোলক।
 প্রবমোে গুডের কোরডে েেুে িোডেো পোেো ও

োয় গরোড র আক্রমে য় েো।

 স্পলযক গুডের কোরডে োডের বোরডর প্রডপ ৃরি কডর এবং গরো প্ররেডরোি কডর।
 পোরেডে দ্রবেীয় ের ওয়োয় বযবোডরর ময় গে গমরলডের েীডের অংডল েোেী আকোডর িমো য় েো এবং রমশ্রে তেরীর
ময় পোউ োডরর মে বোেোড উডড় েো রবিোয় রিক মোত্রো রেরিে য় লোরররীক ও অেযনেরেক েরে বহুোংডল কডম যোয়।
 বৃরি বো কুয়োলোয় িুডয় যোয় েো।

 বযবোররবরি
 মোত্রোাঃ প্ররে রটোর পোরেডে ৫ গ্রোম।
 প্রেম রদডক আু গেডের অরিকোংল িোয় ো ফোকো েোডক, এ ময় শুিু োরর রভরিডয় গে করোই যডেি।
 প্ররে রটোর পোরেডে ৫ গ্রোম োগর ররড োরম রমরলডয় পোেোর উপর েীে  মস্ত োে ভোভোডব রভরিডয় গে করুে।
 পরবরেযডে আু োে বড় ড ম্পূেয োে ভোভোডব রভরিডয় গে করডে একই োডর ররড োরম প্রডয়োড র িেয প্রডয়োিেীয়
পোরে বযবোর করুে।
 মড়ক / পেে গরো রবস্তোডরর অেুকু পররডবল েোকড বো গরোড র প্রডকোপ গবলী ড ৭ রদে পর পর গে করুে।
 গল প্রডয়োড র ৩ রদে পর টমোডটো ও ১৪ রদে পর আু গেোো যোডব।

