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সকি োি্িযোদল
যাদবি?

অিলাইি সোনে িাং েযািফম ি



• েম্ভাবয নবদেেী সেতাদের োদে

লাইে িযাি, অনিও এবাং নেনিও

কদলর মািযদম যযক্ত হওোর েযদযাগ

• আপিার সকাম্পানির সপইদজ ছনব, 

কযািালগ ও নেনিওর মািযদম িত্ি

েব পণ্য প্রেে িি করার েযদযাগ

• নবশ্ববযাপী েম্ভাবয সেতাদের কাদছ

সপ ৌঁছাদিার মািযদম আপিার

রপ্তানি বকৃ্সির েযদযাগ

সকি োি্িযোদল
যাদবি?

অিলাইি সোনে িাং েযািফম ি



সোনে িাং বাাংলাদেে ২০২১ োি্িযোল এনিেি
নক?

“সোনে িাং বাাংলাদেে ২০২১ োি্িযোল এনিেি" নেদরািাদমর

োি্িযোল প্রেে িিীটিদত অাংেগ্রহণ্কারী প্রনতষ্ঠািগুদলা তাদের
পণ্য প্রেে িি করদব, অনিও-নেজযযোল এবাং নিক্সজিাল সরানেওর

উপস্থাপি করদব, সেই োদে োি্িযোল নবি্নব নমটিাং এবাং

ওদেনবিাদরর আদোজি করদব।

এছাডাও, প্রেে িিীর ওদেবোইদি সেতা-নবদেতা সিিাদবজ

োকদব। োি্িযোল েযািফদম ি সোনে িাং সো আদোজদির মলূ

উদেেয হদলা লাইে িযাি, অনিও এবাং নেনিও কিফাদরদের
মািযদম েম্ভাবয নবদেেী সেতাদের োদে সযাগাদযাগ স্থাপি কদর

স্থািীে রপ্তানিকারকদের জিয িত্ি সেতা অিযেন্ধাি করা ।
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োি্িযোল সো বিাম
বাস্তনবক সো

নবষেটি প্রশ্নাতীত সয বাস্তনবক প্রেে িিী ও েদেলদির নবকল্প

নহদেদব োি্িযোল োংস্করণ্ কখিই প্রনতস্থাপি করা েম্ভব িা।

বাস্তদবর 'অিযেূনত' এবাং অনেজ্ঞতা কখিওই োি্িযোল েযািফদম ি

েম্পূণ্ িরূদপ প্রকাে করা েম্ভব িে।

তদব োি্িযোল েযািফদম ি নিনেিষ্ট নকছ্ অনতনরক্ত কানরগরী

কদম্পাদিন্ট োংদযাজদির মািযদম নবদশ্বর েম্ভাবয নবদেেী সেতা

এবাং েরবরাহকারীদের একটি েযািফদম িআিা েম্ভব হদে। ফদল

েম্ভাবয সেতা এবাং েরবরাহকারীগণ্ বাস্তনবক সমলার অনেজ্ঞতা

অজিি করদছি। এছাডা বতিমাি সকানেি – ১৯ পনরনস্থনত এবাং

েনবষযদতর অপ্রতযানেত প্রাকৃনতক জরুরী অবস্থা নবদবিিাে সরদখ

আপিার বযবোনেক কায িেম িলমাি রাখার এক িমৎকার উপাে

হদলা োি্িযোল েযািফম ি।



গ্রুপ নেনিও কল

•

বযবহার - বান্ধব

েযািফম ি



মূল ববনেষ্টয
লাইে িযাি

যনে অাংেগ্ররহণ্কারী প্রনতষ্ঠাি অিলাইদি োদক তদব নবস্তানরত আদলািিা করদত একজি

সেতা েহদজই লাইে িযাদি তাদের বাতিা পাঠাদত পাদর। এছাডাও একজি সেতা

অাংেগ্রহণ্কারী প্রনতষ্ঠাদির প্রনতনিনির োদে নমটিাং এর েমে নিি িারণ্ করদত পাদর। এই

পিনতদত সযাগাদযাগ অতযন্ত েযনবিাজিক এবাং েহদজ বযবহার করা যাে।

অনিও কল

োি্িযোল সোটিদত অনিও কল করারও েযনবিা রদেদছ। অিয সকাি ওদেবোইি অেবা

অযানেদকেি এ লগইি করার প্রদোজি সিই, কারণ্ োি্িযোল সো এর ওদেবোইদি

অনিও কল করার েযনবিা োংযযক্ত রদেদছ, সযখাি সেদক একজি সেতা পৃনেবীর সযদকাি

প্রান্ত সেদক অাংেগ্রহণ্কারী প্রনতষ্ঠাদির প্রনতনিনি-সক েরােনর কল করদত পারদব।

নেনিও কল

সেতা এবাং নবদেতা এর মদিয নেনিও কদলর মািযদম মযদখামযনখ আদলািিার সিদে োদলা

নকছ্ আর হদত পাদর িা। োি্িযোল সো-এর ওদেবোইিটিদত েহদজ বযবহারদযাগয

নেনিও কদলর েযনবিাও যযক্ত রদেদছ যা বযবহার করদত তৃতীে পদের সকাি

েফিওেযাদরর প্রদোজি সিই। েরােনর োি্িযোল সো েযািফম ি সেদক সেতা

অাংেগ্রহণ্কারী প্রনতষ্ঠািগুদলার োদে নেনিও কল নমটিাং নেনিউল করদত পারদবি এবাং

নিরনবক্সেন্নোদব নেনিও কিফাদরে িানলদে সযদত পারদবি।

বযবহার - বান্ধব

েযািফম ি



মূল ববনেষ্টযসেতা এবাং অাংেগ্রহণ্কারী প্রনতষ্ঠাদির প্রনতনিনির মদিয

নমটিাং নেনিউল করা

নমটিাং নেনিউলার েযনবিাটি সেতাদক একজি প্রেে িদকর োদে

লাইে িযাি, অনিও কল অেবা নেনিও কল নমটিাং নেনিউল

করার েযনবিা প্রোি কদর। কযাদলন্ডার নেনিউলার খযব েহদজ

বযবহার করা যাে এবাং যখি প্রেে িক সেতার নমটিাং এর

আহবাি গ্রহণ্ করদব তখি সেতা ও প্রেে িক উেদের জিয

নমটিাং এর তানরখ/েমে ব্লক হদে যাদব। সেতা তখি স্বােদযয

প্রেে িদকর োদে আদলািিা িানলদে সযদত পাদর পূব িনিি িানরত

নমটিাং এর েমে অিযযােী।

বযবহার - বান্ধব েযািফম ি

"সোনে িাং বাাংলাদেে ২০২১ োি্িযোল এনিেি" েযািফম িটি

বযবহারকারীদের েযনবিার কো নবদবিিা কদর বতনর করা

হদেদছ। েযািফম িটি বযবহার অতযন্ত েহজ যাদত পনরষ্কারোদব

সমিযয দ্বারা পনরিানলত অযানেদকেি নিদেিনেত রদেদছ

"সোনে িাং বাাংলাদেে ২০২১ োি্িযোল এনিেি" িামক

েযািফদম ি সেতারা শুিযমাত্র একটি নিক কদরই প্রেে িকদের

োদে োি্িযোনল োংযযক্ত হদত অেবা নমটিাং নেনিউল করদত

পাদর, খযব েহদজই লাইে িযাি, অনিও কল এবাং নেনিও

কিফাদরদের েযনবিা নিদত পাদর।



োি্িযোল বযদের
ববনেষ্টয েমূহ

• পণ্য/সেবা প্রেে িি

• ইন্টাদরনিে নবজদিে/নপআর/েহদযাগী

• লাইে িযাি, অনিও এবাং নেনিও কল

েযনবিা

• অাংেগ্রহণ্কারীদের সরানেওর প্রেে িদির

জিয িােিানমক ক্সিি

• প্রদমােিাল নেনিও প্রেে িদির জিয

একটি টিনে িীি

• ইন্টারএনিে এি বযািার

• নবজদিে িকয দমন্ট ফাইলে

• অাংেগ্রহণ্কারী প্রনতষ্ঠাদির ওদেবোইদির

নলাংক

• সোেযাল নমনিো নলাংক



অাংেগ্রহণ্কারী প্রনতষ্ঠাদির
েযনবিােমূহ

•

•

•

•

•

•

•

•



েে িিােীদের জিয
েযনবিা েমযহ

• িযাি বি: অনিও/নেনিও/সিিি

• হল নলস্ট

• সিিওোনকিাং লাউঞ্জ

• নরদোে িসেন্টার

• মাই নরফদকে/তেয োংগ্রহ

• আদলািযেূিী (এদজন্ডা)

• োিি বার

• নবস্তানরত সপ্রাফাইল



মূলয ও েমেেূনি

তানরখ: ১৫~২১ িদেম্বর ২০২১

ওদেবোইি: www.sourcing-bangladesh.com 

েমে: েকাল ১০:০০ ~ রাত ১০:০০

অাংেগ্রহদণ্র নফ:  ৮৫,০০০.০০ িাকা + ১৫%

েযাি

কোে: পিঁানে হাজার িাকা + ১৫% েযাি

আদোজদকর ওদেবোইি : www.epb.gov.bd

* নফ শুিযমাত্র অাংেগ্রহণ্কানর প্রনতষ্ঠাদির 

সেদত্র প্রদযাজয ।

* সেতা / েে িিােীদের সরক্সজদেেি েম্পূণ্ ি নি 

।

http://www.epb.gov.bd/


েম্ভাবয নবদেেী সেতা অদেষদণ্ োি্িযোল নবি্নব মযািদমনকাং েো

গুরুত্বপূণ্ ি েূনমকা পালি কদর। প্রনতটি বযবোদের জিয নবি্নব

নমটিাং আদোজি করা অতযাবেযক কারণ্ নবেদের েম্ভাবিা

বতনরর োদে এর গুরুত্বপূণ্ ি োংদযাগ রদেদছ। এই োি্িযোল

েযািফম িটি খযব েহদজই েম্ভাবয সেতাদেরদক একানিক

অাংেগ্রহণ্কারী প্রনতষ্ঠাদির প্রনতনিনির োদে অিলাইি নবি্নব

নমটিাং এ োংযযক্ত করদত পাদর। নমটিাং এর জিয অযাপদেন্টদমন্ট

সেি করা েযনবিাজিক কারণ্ এর ফদল আদগই নবস্তানরত

আদলািিার জিয নমটিাং এর েমেেূনির নিশ্চেতা পাওো যাে।

রপ্তানির েম্ভাবিামে খাত এবাং বাাংলাদেদের নবনিদোগ

েম্ভাবিা ও েযদযাগ ইতযানে সক প্রদেপণ্ কদর ওদেনবিার

আদোজি করা হদব। ওদেনবিাদরর মািযদম বাাংলাদেদের

রপ্তানি েম্ভাবিা, নবনিদোগ পনরনস্থনত এবাং েম্ভাবয

সেতাদেরদক নবনিদোগকারীদের নিকি উপস্থাপদির

মািযদম রপ্তানি ও নবনিদোগ েম্প্রোরদণ্র প্রদোজিীে

উদেযাগ গ্রহণ্ করা হদব।

ওদেনবিার

অনলাইন রিটুরি রিটটিং



১৫~২১ িদেম্বর ২০২১

েকাল ১০:০০ ~ রাত ১০:০০

www.sourcing-bangladesh.com
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