বিবিয ়োগক়োরীযের জিয আম়োযের প্রেবিযেযের বিঠি।
বিষ : আম়োযের ফ়োন্ড িম্পযকে েক়োবিত বমবে ়ো বরয ়োযটের িয়োখ্য়ো
প্রিয় প্রিপ্রিযয়়োগক়োরী,
প্রিপ্রিন্ন প্রিপ্রিয়়ো চ্য়োযিল জুয়ে সৎ উযেযযয-কৃ ত তযি িকৃ তিস্ত়োযি একটি িু ল িপ্রতযিদযির ফযল ততপ্রর হওয়়ো প্রকছু ত়োৎক্ষপ্রিক উযেযগর সি়োধ়োি কর়োর জিযই
আপ্রি আজ িযপ্রিগতি়োযি আপি়োযক প্রলখপ্রছ। আপ্রি িপ্রতটি পযয়ন্ট ধযর আপি়োযদর প্রকছু স্পষ্টত়ো িদ়োি করযত চ়্োই:

1: েবতযিেি কর়ো হয যে: বিমগুবি িবরয প্রিও ়ো অর্ে ়োৎ আম়োর অর্ে প্রখ়্ো ়ো প্রগযে
িতযত়ো: এটি ি়োস্তযি সঠিক িয়। আির়ো এর ক়োরি এিং ি়োজ়োযরর িতত ি়োি পপ্ররপ্রিপ্রত সম্পযকত জ়োপ্রিযয়প্রছ য়োর জিয আি়োযদর এই অতযন্ত কঠিি প্রসদ্ধ়োন্তটি
প্রিযত হয় য়োযত আির়ো প্রিপ্রিযয়়োগক়োরীযদর িূলয রক্ষ়ো করযত প়োপ্রর। যযযহতু িকল্পগুপ্রল যপ়োর্তযফ়োপ্রলও যহ়োপ্রডংগুপ্রলযক ি়োজ়োযরর যতত স়োযপযক্ষ কুপি যপযিন্ট এিং
পূিতপ্রিধত়োপ্ররত িয়োচ্ু প্ররটি প্রহস়োযি গ্রহি করযি, ট্র়োপ্রির়ো SEBI (প্রিউচ্ু য়়োল ফ়োন্ড) যরগুযলযিস 1996 এর 41(2)(প্রি) প্রিপ্রধ অিুস়োযর ি়োথপ্রিক পযত়োযয়
প্রিপ্রিযয়়োগক়োরীযদর অথত যফরত যদওয়়ো শুরু করযিি।

2: েবতযিেি কর়ো হয যে: েকল্পগুবি ঝুঁ বক র্
ূ ে , আিযরযটে ক়োগজ ত্রগুবিযত বিবিয ়োগ কর়ো হয যে
িতযত়ো: িকল্পগুপ্রল যেপ্রির্ যরটিং যস্পকট্র়োি জুয়ে প্রিপ্রিযয়়োগ যেিী ক়োগজগুপ্রলযত প্রিপ্রিযয়়োযগর একটি ধ়োর়োি়োপ্রহক প্রিপ্রিযয়়োযগর যকৌযল অিুসরি কযরযছ,
িল়ো যযযত প়োযর, AAA যথযক A যরযর্ি ক়োগজগুপ্রলর ি়োধযযি। এই যকৌযলটি স়োম্প্রপ্রতক সিয় পযতন্ত প্রিিগুপ্রল এিং এর প্রিপ্রিযয়়োগক়োরীযদর যথ়োযথি়োযি
পপ্ররযিযি কযরযছ। িকল্পগুপ্রল গত 6 ি়োযসও উযেখযয়োগয িগদ িি়োহ ততপ্রর করযত সক্ষি হযয়প্রছল য়ো প্রছল ি়োজ়োযরর জিয অপ্রধক উত্ত়োল সিয়। উদ়োহরিস্বরূপ,
িকল্পগুপ্রল যপ়োর্তযফ়োপ্রলও যহ়োপ্রডংগুপ্রল যথযক উযেখযয়োগয িগদ উপ়োজতি করযত সক্ষি হযয়প্রছল, য়োর যিপ্রযরি়োগই প্রছল AA রেটেড এিং ত়োর প্রিম্নি ক়োগজপত্র
যথযক।

3: েবতযিেি কর়ো হয যে: বিক্যযইবেটির িমিয়োটি প্রক়োবিে-19 মহ়োম়োরী িম্পবকেত ি
িতযত়ো: এই প্রিিগুপ্রল যেপ্রির্ যরটিং যস্পকট্র়োি জুয়ে প্রিপ্রিযয়়োযগর একটি ধ়োর়োি়োপ্রহক যকৌযল অিুসরি কযর এযসযছ ও িহু িছর ধযর এিং এক়োপ্রধক ি়োজ়োর
চ্ে জুয়ে এটি কযরযছ। িকল্পগুপ্রল এই চ্যের ি়োধযযি পপ্ররচ়্োলি়ো করযত সক্ষি হযয়যছ এিং িপ্রতপ্রদযির প্রলকুযইপ্রিটি সরির়োহ কযর। এর িযধয অযিক প্রিিগুপ্রল
একই ধরযির যকৌযল প্রিযয় 10 িছযররও যিপ্রয সিয় ধযর টিযক রযয়যছ। িতত ি়োি যক়োপ্রিি-19 িহ়োি়োরীটি ি়োজ়োযরর একটি ি়োর়োত্মক ি়োিচ্ু যপ্রত ঘটিযয়যছ
প্রিযযষত এই িকল্পগুপ্রল যয ধরযির প্রিপ্রিযয়়োগ ধ়োরি কযর ত়োর জিয, যপ্রদও কযপত়োযরর্ িন্ডগুপ্রলর জিয ঝুুঁ প্রক গ্রহযির অি়োি, হ্র়োসি়োপ্ত পপ্ররি়োি এিং
ইপ্রেকুযপ্রিটির প্রিষয়টি একটি প্রিস্তৃ ত ি়োজ়োর সংে়োন্ত সিসয়ো প্রছল। িপ্রতপ্রদযির প্ররযিম্পযি পূরযি প্রিিগুপ্রলর অক্ষিত়ো প্রছল COVID-19 িহ়োি়োরী এিং িপ্রধতত
লক-ি়োউি ে়োর়ো ততপ্রর হওয়়ো ি়োজ়োর পপ্ররপ্রিপ্রতর িতযক্ষ ফল়োফল।

4: েবতযিেি কর়ো হয যে: েকল্পগুবি একটি েীর্ে িম ক়োযির জিয বিবিয ়োগক়োরীযের অর্ে প্রফরত বেযত িক্ষম হযি ি়ো
িতযত়ো: িপ্রতটি / প্রিযির প্রিজস্ব িয়োচ্ু প্ররটি যি়োফ়োইল রযয়যছ এিং স়োধ়োরিি়োযি, স্বল্প যিয়়োদী প্রিিগুপ্রল প্রিপ্রিযয়়োগক়োরীযদর দ্রুত অথত যফরত প্রদযত সক্ষি হযি।
প্রিিগুপ্রল প্রিয়প্রিত কুপি যপযিন্ট এিং িয়োপ্রচ্উপ্ররটি প়োযি। তদুপপ্রর, িকল্পগুপ্রল যক়োিও সিসয়োজিক প্রিেয়যক অিলম্বি ি়ো কযরই যপ়োর্তযফ়োপ্রলওর অন্তপ্রিতপ্রহত
সম্পযদর িগদীকরযির সিস্ত সুযয়োগ এক্সযল়োর করযি, য়োযত এটি যত ত়ো়ে়োত়োপ্র়ে সম্ভি প্রিপ্রিযয়়োগক়োরীযদর অথত যফরত প্রদযত প়োযর। িকল্পগুপ্রল ত়োযদর
অন্তপ্রিতপ্রহত প্রসপ্রকওপ্ররটির পপ্ররপক্কত়োর ত়োপ্ররযখর যযথষ্ট আযগই এই অথতগুপ্রল প্রফপ্ররযয় আি়োর িযচ্ষ্ট়ো করযি।

5: েবতযিেি কর়ো হয যে: আম়োযের অিয িকি ফ্র্য়োঙ্কবিি প্রটম্পিটি বিমগুবি প্রর্যক আম়োযের অর্ে বরবেম কর়ো উবিৎ
ক়োরর্ এগুবিও ক্ষবতগ্রস্থ হযত ়োযর
িতযত়ো: আি়োযদর ছয় ফলি-প্রিপ্রত্তক িকল্পগুপ্রলর সুযইর্টি সপ্ররযয় যিওয়়োর প্রসদ্ধ়োন্তটি অতযন্ত কঠিি প্রছল এিং এটি যকিল প্রিপ্রিযয়়োগক়োরীযদর আগ্রহ রক্ষ়োয়
গৃহীত হযয়প্রছল। আির়ো ি়োপ্রিপ্রি যয আি়োযদর প্রিযজযদরযক এই পপ্ররপ্রিপ্রতযত প়েযত যদখযত হযি। আির়ো এটিও স্বীক়োর কপ্রর যয এটি আি়োযদর
প্রিপ্রিযয়়োগক়োরীযদর জিয প্রলকুযইপ্রিটিযত িি়োি যফযলযছ তযি আি়োযদর ইউপ্রির্ যহ়োড়োরযদর িূলয সংরক্ষযির জিয এটি িযয়়োজিীয় প্রছল।
আি়োযদর অিয়োিয প্রিপ্রতযীল আযয়র িকল্পগুপ্রল য়ো স়োিপ্রিপযি এিং প্ররযিম্পযযির জিয উন্মুি, যযগুপ্রল ি়োথপ্রিকি়োযি উচ্চতর প্রলকুযইি প্রসপ্রকউপ্ররটি যযিি
সরক়োরী প্রসপ্রকউপ্ররটিস, AAA যরযর্ি িন্ড ি়ো অিয়োিয িগদ এিং িগদ সিতু লয যক্ষযত্র প্রিপ্রিযয়়োগ কযর। এই যপ়োর্তযফ়োপ্রলওগুপ্রলযত প্ররযিম্পযি পূরযির জিয
প্রলকুযইপ্রিটি উৎপন্ন কর়োর িযয়়োজিীয় দক্ষত়ো রযয়যছ। আি়োযদর ি়োপ্ত যয যক়োিও প্ররযিম্পযযির অিুযর়োধ পূরি করযত আির়ো ইপ্রতিযধয এই
যপ়োর্তযফ়োপ্রলওগুপ্রলযত উযেখযয়োগয পপ্ররি়োযি প্রলকুযইপ্রিটি ততপ্রর কযরপ্রছ।
আি়োযদর ইকুযইটি প্রিিগুপ্রল অিি়োপ্রিত যথযক য়োয় এিং যচ্ন্ন়োইযত অিপ্রিত আি়োযদর অপ্রিজ্ঞ এিং প্রিজস্ব টিি ত়োযদর প্রিপ্রিযয়়োযগর আযদয এিং তহপ্রিল
পপ্ররচ়্োলি়োর দযতযির স়োযথ স়োিঞ্জসয যরযখ এগুপ্রলযক পপ্ররচ়্োলি়ো কযর চ্যল।

6: েবতযিেি কর়ো হয যে: ফ্র্য়োঙ্কবিি প্রটম্পিটি ি়োরত প্রর্যক িযিি়ো গুটিয বিযে
িতযত়ো: ফ্র্য়োঙ্কপ্রলি যর্ম্পলর্ি ি়োরযতর িহু পুরযি়ো ও তধযতযীল একটি প্রিপ্রিযয়়োগক়োরী সংি়ো। আির়ো ২৫+ িছর ধযর এখ়োযি িযিস়ো কর়োর ইপ্রতহ়োযসর
ি়োধযযি ি়োরযত দীঘতযিয়়োদী িযিস়ো গয়ে তু লযত সক্ষি হযয়প্রছ। এটিও িযি র়োখযত হযি যয আি়োযদর প্রিশ্বিয়োপী কিতযপ্রির 33% এরও যিপ্রয ি়োরযত অিপ্রিত।
আি়োযদর যল়োি়োল CEO যজপ্রি জিসি প্রিপ্রিত কযরযছি যয, ি়োরযতর িপ্রত ফ্র্য়োংকপ্রলি যর্ম্পলর্যির িপ্রতশ্রুপ্রত অর্ল রযয়যছ। আির়ো যত দ্রুত সম্ভি
প্রিপ্রিযয়়োগক়োরীযদরযক ত়োুঁযদর ক্ষপ্রতগ্রি প্রিিগুপ্রলর অথত যফরত প্রদযত এিং আি়োযদর ব্র্য়োযন্ডর িপ্রত আপি়োর আি়ো প্রফপ্ররযয় আি়োর জিয সিত রূযপ
িপ্রতশ্রুপ্রতিদ্ধ।
আির়ো এিি একটি কয়োটিগপ্ররযত আি়োযদর ছয়টি প্রিিযক িন্ধ কর়োর অতযন্ত কঠিি প্রসদ্ধ়োন্তটি গ্রহি করযত ি়োধয হযয়প্রছ যযগুপ্রল আির়ো ততপ্রর করযত সহ়োয়ত়ো
কযরপ্রছ, ক়োরি িতত ি়োি অপ্রিপ্রিত পপ্ররযিযয আি়োযদর প্রিপ্রিযয়়োগক়োরীযদর জিয িূলয সংরক্ষযির একি়োত্র ক়োযতকর প্রিকল্প এটিই প্রছল।
আপ্রি আয়ো কপ্রর যয এই যি়োর্টি ফ্র্য়োংকপ্রলি যর্ম্পলর্যি আপি়োর প্রিপ্রিযয়়োযগর সম্পযকত আপি়োর িযি প্রকছু র়্ো স্ব়োচ্ছন্দ্য িযয় আিযি, ত়ো যস প্রিপ্রিযয়়োগ ক্ষপ্রতগ্রি
প্রিিগুপ্রলযতই যহ়োক, অথি়ো আি়োযদর অিয়োিয প্রিিগুপ্রলযত যহ়োক যযগুপ্রল স়োিপ্রিপযি এিং ছ়োয়ের জিয উন্মুি থ়োকযি।
আপ্রি আপি়োর অপ্রত জরুপ্রর এিং গুরুত্বপূিত িযের উত্তর যদওয়়োর জিয আপি়োযক প্রিয়প্রিত আপযির্ আিযত িপ্রতশ্রুপ্রতিদ্ধ।
আপি়োর যপ্রদ অপ্রধক যক়োিও সহ়োয়ত়োর িযয়়োজি হয় তযি দয়়ো কযর যস়োিি়োর যথযক যপ্রিি়োর সক়োল ৮ র়্ো যথযক র়োত ৯ র়্ো পযতন্ত আি়োযদর প্রিযিপ্রদত
যহল্পল়োইযি 1-800-258-4255 ি়ো 1-800-425-4255 িম্বযর প্রিপ্রেতধ়োয় কল করুি। প্রিকল্পি়োযি, আপপ্রি আি়োযদর ইযিল করযত প়োযরি এই ঠিক়োি়োয়
service@franklintempleton.com আির়ো আপি়োর স়োযথ কথ়ো িলযত প়োরযল আিপ্রন্দ্ত হযি়ো।
ধিযি়োদ।
প্রিিীত,
সঞ্জয়
------------------

িঞ্জ ি়োযে

যিপ্রসযিন্ট
ফ্র্য়োঙ্কবিি প্রটম্পিটি অয়োযিট ময়োযিজযমে (ি়োরত) ে়োইযিট বিবমযটে।
ে়োবি বরতয়োগী
এই ি়োতত ়োটির িযধয থ়োক়ো তথযগুপ্রল িপ্রতটি িস্তুগত সযতযর সম্পূিত উপি়োপি়ো িয় এিং যকিল তথযগত উযেযযয িচ়্োপ্ররত। এই ি়োতত ়োটির িযধযক়োর
প্রিিৃপ্রত/িত়োিত/সুপ়োপ্ররযগুপ্রলযত "হযি", "িতয়োয়ো", "হযত প়োযর", "প্রিশ্ব়োস" এিং এই জ়োতীয় অপ্রিিযপ্রিগুপ্রলর অিুরূপ িক়োয ি়ো ত়োরতিযগুপ্রলর িযত়ো যব্দ
ি়ো ি়োকয়োংযগুপ্রল "আগ়োি দৃপ্রষ্টিপ্রির প্রিিৃপ্রত"। ি়োস্তি ফল়োফলগুপ্রল ঝুুঁ প্রক ি়ো ি়োজ়োযরর ঝুুঁ প্রকর সংস্পযযতর যক্ষযত্র আি়োযদর িতয়োয়োর স়োযথ সম্পপ্রকতত
অপ্রিিয়ত়োর ক়োরযি ি়োরত এিং প্রিশ্বিয়োপী অিয়োিয যদযযর স়োধ়োরি অথতনিপ্রতক ও র়োজনিপ্রতক পপ্ররপ্রিপ্রতগুপ্রলর ক়োরযি আগ়োি দৃপ্রষ্টিপ্রির প্রিিৃপ্রতগুপ্রলর
ে়োর়ো িস্ত়োপ্রিতগুপ্রলর যচ্যয় িস্তুগতি়োযি পৃথক হযত প়োযর, য়ো পপ্ররযষি়োযত এিং / অথি়ো প্রিপ্রিযয়়োযগ িি়োি যফযলযছ, যপ্রদও ত়ো এযতই সীপ্রিত ি। এই ি়োতত ়োর
ত়োপ্ররযখর পযর প্রসপ্রকউপ্ররটিগুপ্রলযক িি়োপ্রিত কযর এিি প্রিষযয়ও প্রকছু পপ্ররিতত ি হযত প়োযর। AMC, ট্র়োপ্রি, ত়োযদর সহযয়োগী, কিতকতত ়ো ি়ো কিতচ়্োরী ি়ো যহ়োপ্রডং
সংি়োগুপ্রল এই িকল্পগুপ্রলযত প্রিপ্রিযয়়োযগর যক্ষযত্র িীপ্রতগত যক়োিও প্ররর়্োিত ি়ো আযয়র প্রিিয়ত়োর আশ্ব়োস ি়ো গয়োর়োপ্রন্ট যদয় ি়ো। প্রিপ্রিযয়়োযগর প্রসদ্ধ়োন্ত যিওয়়োর
আযগ দয়়ো কযর প্রিি ইিফরযিযি িকুযিন্টটি ি়োযল়ো কযর প়েুি এিং অপ্রধক তযথযর জিয আি়োযদর ওযয়িস়োইর্
http://www.franklintempletonindia.com যদখুি।
প্রিউচ্ু যয়়োল ফ়োযন্ড প্রিপ্রিযয়়োগ ি়োজ়োরগত ঝুুঁ প্রক স়োযপক্ষ, সিস্ত প্রিি সংে়োন্ত িপ্রথ ি়োযল়ো কযর পয়ে যিযিি।

