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সূচনা  

 
 

অন্তর্ভ কু্তঃ   
 বিবর্ন্ন 

মাধ্যমমর 

উদাহরণ, 

তাবিকা  

বিমদুবিকায়ঃ  

 মহামারীর সময় বিজিটাি পদ্ধবতমত কাি করা। 

 অিিাইমি কাজ করার মূি বিষয়গুমিা । 

 ককভাবে অনলাইন য াগাব াগ পদ্ধকি স্থাপন করা  ায় যে কেষবয় 

পরামর্ শ। 

                           
 

 

 

 

 

 

১. ক াভিড-১৯ মহামারীর সময় ভডজিটাল পদ্ধভিতি  াি  রা 

ক ন গুরুত্বপূর্ ণ    

 
য েে েযেো প্রকিষ্ঠান প্রকিব াকগিায় এেং কিজজটালাইবজর্বন একগবয় থাকবি চায় িাবের 

জনয অনলাইন উপকস্থকি অবনক যের্ী গুরুত্বপূর্ শ এেং যকাকভি-১৯ মহামারীর পকরবপ্রকিবি 

এটট আরও দ্রিু ত্বরাকিি হবয়বে। সংকমটর এই সমময়,যখি সামিাসামবি আমিাচিা এিং 

ভ্রমি সম্ভি িয়, পপািাক কারখািাগুমিামক অিিযই পেতামদর সামে পযাগামযামগর িতভ ি 

উপায় খ ুঁমি পির করমত হমি এিং বিেময়র িতভ ি  মাধ্যম বচবিৃত করমত হমি , যা উৎপাদি 

চাবিময় পযমত সহায়তা করমি।    

 
 

বিমদুবিকাটট পবরচািক এিং মাবিকমদর কারখািা সম্পমক ুপ্রচার ও পেতামদর সামে 

পযাগামযামগর স বিধ্ামে ু একটট অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত স্থাপন করবি সাহাযয করমি।  

 

অনলাইতনর মাধ্যতমেঃ এ টট অনলাইন য োগোয োগ 

পদ্ধতি স্থাপন  রা 

  

যকাকভি-১৯ মহামারীর েময় এেং পরেিী 

কাবল স্বাভাকেক অেস্থা কিকরবয় আনার 

েিমিা তিরী। 

 

 
 

পকাবর্ি-১৯ বিমদুবিকা এিং পদমেপ  

সম মহর তাবিকা 

  পপািাক কারখািা ও পবরচািকমদর িিয 
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একটট অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত আপিার কারখািামক সিার কামে আরও পিিী দৃিযমাি 

হমত সাহাযয করমি এিং বিদযমাি পেতামদর সামে পযাগামযামগর পািাপাবি িতভ ি পেতামদর 

আকৃষ্ট করমত আপিামক সহায়তা করমত পামর। যবদও অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত স্থাপি 

করা প্রেমম অস বিধ্ািিক মমি হমত পামর তমি এর অমিকগুমিা সহি সমাধ্াি রময়মে, যার 

িিয আপিামক অমিক অে ু বিবিময়াগ করমত হমি িা িা কমী বিময়ামগর প্রময়ািি হমি িা।   

 

সংমেমপ িিমত পগমি, বিজিটাি পদ্ধবত আপিার কারখািামক পযসি বিষময় সাহাযয করমত 

পামর   

  

 ভিতের অংিীদারতদর  াতে আপনার উপতিতি আরও দৃিযমান  

হতে।  
    

   নিুন কেিাতদর আ ৃষ্ট  রা 

   দ্রিু    াাাতমাতি পদ্ধভিতি নিুন অডণার পাওয়া 

 
 

  
 

  ২.  অনলাইতন কোজ করোর মূল ভেষয়গুতলা 
 

আিমকর বিজিটাি বিমে,অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত প্রবতষ্ঠার িিয বিবর্ন্ন ধ্রমির প্রচার 

মাধ্যম এিং ওময়িসাইট বিমিচিা করমত হমি। কারখািার একিি পবরচািক বহমসমি আপিার 

িিয সটিক মাধ্যমটট বক হমি তা শুরু পেমকই বচন্তা করমত হমি।  এটট বিধ্ ুারণ করার িিয 

আপিামক িািমত হমি পকি আপবি একটট অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত স্থাপি করমত চাি, 

কারা বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী  ক্রমেতা  এিং বক সম্পদ ক্রিামিট এিং সময় উর্য়ই  আপিার িিয 

সহিির্য । 

 

মূিত, একটা অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত স্থাপি করার এিং আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠীর 

কামে পপ ৌঁোমিার িিয দ টট পদ্ধবত রময়মে, প্রতযে  পদ্ধবত এিং পমরাে পদ্ধবতঃ  
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 প্রিযক্ষ পদ্ধভিেঃ আপবি আপিার বিমির ওময়িসাইট এিং অিিাইি পটার চাি  করুি    

 উপ াভরিা  

 আপিার বিেয় প্রতযের্ামি বিয়ন্ত্রণ করুি  

 আপিার বিিস্ব ব্র্যামের প্রচার করুি  

 অপ াভরিা  

 ওময়িসাইট পবরচািিার িিয কমীর প্রময়ািি  

 স্থাপমির িিয প্রােবমকর্ামি উচ্চ বিবিময়াগ  প্রময়ািি 

 

 পতরাক্ষ পদ্ধভিেঃ তৃতীয় পে প্রচার মাধ্যমম ওময়িসাইট এিং অিিাইি পটার স্থাপি 

করুি। উদাহরণস্বরূপ ,প্রচামরর  বিবর্ন্ন মাধ্যম পযমি প ারমসাস ু অেিা অযামািি 

বিেয় িযিস্থাপিা।     
 উপ াভরিা  

 প্রােবমকর্ামি কম বিবিময়াগ  

 ওময়িসাইট পবরচািিার পকাি কাি করমত হমি িা। 

 অপ াভরিা  

 তৃতীয় পমের বিমেতামক কবমিমির অে ু বদমত হমি। 

 একইর্ামি আপবি আপিার ব্র্যামের প্রচার করমত পারমিি িা । 

 

যবদ আপিার কারখািার িিয প্রেমিার অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত প্রবতষ্ঠা করমত চাি 

পসমেমে শুরু করার িিয পমরাে পদ্ধবত সহি হমি   এর প্রােবমক বিবিময়াগ কম এিং 

আপিার অিিাইি পপ্রা াইি পবরচািিা করমত সহি হমি।   

 

         ৩.  াি শুরু  রার িনয প্রস্িুভি  

 

পযমহতভ , আমরা অিিাইি  পযাগামযাগ পদ্ধবতর প্রধ্াি স বিধ্াগুমিা পয ুামিাচিা কমরবে 

এিং এটট স্থাপমির  দ ই ধ্রমণর পদ্ধবত  আমিাচিা কমরবে , িীমচর পদমেপগুমিা 

আপিার কারখািায় অিিাইি পদ্ধবত স্থাপি করমত সাহাযয করমি  
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০১ 
আপনার লক্ষয ভস্থর  রুন   
অিিাইমি কাি করার িিয আপিার িেয এিং সময়সীমা সম্পমক ুস্পষ্ট 

ধ্ারণা বিি। 

০২ 
আপনার ভনধ্ ণাভরি িনততাষ্ঠী সম্পত ণ িানুন 

আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী সম্পমক ুবিজিত হি এিং বিমেষণ করুি । 

০৩ 
সটা  প্রচাতরর মাধ্যম কেতে ভনন। 

পকাি প্রচামরর মাধ্যমটট পিমে বিমিি পস সম্পমক ুতমেযর উপর বর্বি কমর 

একটট বসদ্ধান্ত বিি । 

০৪ 
কসই প্রচার মাধ্যতম আপনার  সংভক্ষপ্ত পভরচয়মূল  

ের্ ণনা   তপ্রাফাইল   তিভর  রুন  
প্রাসবিক এিং সহি তেয বদময় আপিার পপ্রা াইি  ততরী এিং সমূ্পণ ু 

করুি । 

০৫  
নিুন কেিা অনুসন্ধান  রুন  
আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠীর সামে পযাগামযাগ রাখ ি।  

০৬ 
আপনার অনলাইন ক াতাত াত পদ্ধভি সম্পত ণ প্রচার 

 রুন  
আপিার অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবতর সমি ুাচ্চ িযিহার করুি এিং 

গ্রাহকমদর বিকট তা পপ ৌঁমে বদি।   

যকাকভি-১৯ মহামারীর েময় এেং 

পরেিী কাবল স্বাভাকেক অেস্থা কিকরবয় 

আনার েিমিা তিরী। 
 

 



 
 
 

১. আপিার িেয বিধ্ ুারণ করুি  

পকাি পদমেপ পিয়ার আমগ, অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবতর মাধ্যমম আপবি বক অিিু করমত চাি পস সম্পমক ুআপিামক পবরষ্কার ধ্ারিা োকা দরকার।  

 

কো যক্রম সহমি িাস্তিায়িমযাগয 

  

সময়সীমা পরীো  

  

কারখািার একটট অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত স্থাপবনর উবের্য কক যে বিষময় বচন্তা করুিঃ   

 আপবি বক িতভ ি পেতামদর কামে পযমত এিং আপিার গ্রাহকমদর পেমে 

তিবচেযতা আিমত চাি?  

 আপবি বক আপিার বিদযমাি পেতামদর সামে পারস্পাবরক পযাগামযাগ  ধ্ীমর 

ধ্ীমর অিিাইমি িদিামত চাি?  

 আপবি বক বিমের অিযািয অংিীদার পযমি অিয কারখািা, সরিরাহকারী িা 

সবমবতগুমিার সামে পযাগামযামগর িিয আপিার অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত 

িযিহার করমত চাি?    



 
 

 

 
স্বে-মময়াদী  
 



 

আপিার কারখািার অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত স্থাপবনর  িিয আপিার কামে কক কক সম্পদ 

রময়মে তা বিমিচিা করুি। আপিার কারখািার িিয একটা অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত 

স্থাপমির  িিয সটিক মাধ্যম সম্পমক ু বসদ্ধান্ত পিয়ার সময় এই তেযগুমিা িযিহার 

করুি(পদমেপ ৩)।    

 

বিমিমক এই প্রশ্নগুবলা করুন:  

 এই কাবজর িিয কত িামিট পাওয়া যামি? একটট অিিাইি পযাগামযাগ 

পদ্ধবত বিিামমূিয স্থাপি করা পযমত পামর, আিার এরিিয  কবয়ক হািার 

িিার পযনু্ত িাগমত পামর।  

 আপিার সময়সীমা বক? আপবি বক আগামী কময়কবদমির মমধ্য আপিার 

িযিসার িিয অিিাইমি একটট সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা ক্রমপ্রা াইি ততবর 

করমত চাি অেিা এমি প্রজেয়ায় করমত চাি পযটামত পিিী সময় িাগমত 

পামর (কময়ক সপ্তাহ পেমক কময়ক মাস পযনু্ত)? 

 আপবি এিং আপিার কমীরা অিিাইমি পকমি পারদিী।   কিজজটাল 

পদ্ধকিবি যেিা আপনার কাবে য  কেষবয় অনুেন্ধান করবি চায়, যেগুবলা কক 

আপনার কেেয় েযেস্থাপক পকরচালনা করবি েিম।  



 


 

 
স্বে-মময়াদী 
 





২. আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী সম্পমক ুিাি ি    
 

এর পমর, আপিামক আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী সম্পমক ুবিজিত হমত  হমি। যামদর পক কারখািার অিিাইি উপবস্থবত িািামত চাি তামদর সম্পমক ুবিজিত হমি 

আপবি তামদর অিিাইি িযিহারও ি ঝমত পামরমিি। আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠীর কামে পপ ৌঁোমত হমি , তামদর অিিাইি িযিহার সম্পমক ুধ্ারণা োকা িরুরী। 

আপিার িিমগাষ্ঠী বকর্ামি অিিাইমি িতভ ি সরিরাহকারী সন্ধাি কমর এিং িযিসাবয়ক পযাগামযাগ কমর, পকাি ধ্রমণর সরিরাহকারীমদর তারা খ ুঁমি এিং 

প্রােবমকর্ামি তারা পকাি প্রচার মাধ্যম িযিহার কমর ,তা আপিামক বিমেষণ করমত হমি।        

 

কো যক্রম সহি িাস্তিায়িমযাগয 

 

সময়সীমা  পরীো  

  
আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী কারা তা কচকিৃি করুিঃ  

 তারা বক আপিার বিদযমাি পেতা? যবদ তাই হয় , সাধ্ারণত পদমির অিযািয 

কারখািা গুমিা বক আপিার গ্রাহক ? অেিা আপিার বক র তাবির িাইমসন্স 

রময়মে এিং সাধ্ারিত আন্তিাুবতক পেতামদর কামে বিজে কমরি?    

 আপবি বক অিযািয বিমের অংিীদারমদর আপিার িেয িিমগাষ্ঠী করমত চাি, 

উদাহরণস্বরূপ এমিন্ট িা সরিরাহকারী কারখািা?    

মমি রাখমিি পয , বিবর্ন্ন িিমগাষ্ঠীর সামে কাি করার িিয  আপিার বর্ন্ন বর্ন্ন পদ্ধবতর 

প্রময়ািি হমি। অতএি, কাি শুরু করার িিয একটট বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী  পিমে 

বিি।ক্রউদাহরণস্বরূপ পদিীয় কারখািায়    

 





 
 

 

 

 
স্বে-মময়াদী 



 

বিম্নবিবখত প্রশ্নগুমিা বিমিমক করুি এিং আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী সম্পমক ুধ্ারণা বিি: 

 আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠীর সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা বক?  

 িযিসার আকার  

 বক পণয সরিরাহ কমর 

 

 
 

 

 
স্বে-মময়াদী/ 



 

                    পদতক্ষপগুতলা  া ণ র  রােঃ  ারখানার িনয  া ণ িাভল া 
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 পর্ গবিক অিস্থাি  

 পেমের পযাগামযাগ মাধ্যম  

 আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী সাধ্ারিত বকর্ামি িতভ ি সরিরাহকারী 

খ ুঁমি?   
 আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী পকাি ধ্রমির অিিাইি প্রচার মাধ্যম 

িযিহার কমর?  
প্রময়ািিীয় পরামিঃু এই প্রমশ্নর উিমরর িিয, আপবি অিিাইমি গমিষণা করমত পামরি এিং 

যামদর ইবতমমধ্য অিিাইমি পযাগামযাগ পদ্ধবত আমে তামদর সামে কো িিমত পামরি ( যবদ 

আপবি কাউমক বচমিি)   

মধ্য-মময়াদী  

৩. সটিক প্রচার মাধ্যম পিমে বিি 

 

পবরমিমষ,আপিামক বসদ্ধান্ত বিমত হমি পয আপিার িিয সটিক প্রচামরর মাধ্যম পকািটট? আমগর দ টট পদমেমপর মাধ্যমম  সংগহৃীত তমেযর উপর বর্বি কমর 

আপিামক এই বসদ্ধান্তটট বিমত হমি।  কে আপকন প্রথম অিিাইি পযাগামযাগ পদ্ধবত স্থাপি কমরি পসমেমে পমরাে পদ্ধবত িযিহার করা অবধ্কতর গ্রহিমযাগয,   

বিম্নবিবখত কাযেুমগুমিার উপর বর্বি কমর আপিার সটিক প্রচার মাধ্যম পিমে বিমত পামরি। 

 

প্রময়ািিীয় পরামিঃু   প্রস্তাকেি প্রচার মাধ্যবমর িাকলকা েযেহার করুন এেং পবরবিষ্ট  এ  পত সংয ক্ত কায ু তাবিকার সাহামযয পসগুমিা মূিযায়ি করুি। 

 

কো যক্রম 

 

সহমি িাস্তিায়ি পযাগয  সময়সীমা পরীো  

  
পবরবিষ্ট ক পত প্রস্তাবিত প্রচার মাধ্যমমর তাবিকাটট প শাবলাচনা করার মাধ্যমম শুরু করুি। 

উদাহরণস্বরূপ আপিার পপািাক সবমবত িা অিযািয কারখািাগুমিা বক ধ্রমির প্রচার মাধ্যম 

সম্পমক ুিামি এিং আপিার িিয পরামি ু বদমত পামর, পস সম্পমক ুপযাগমযাগ করুি। 

 

আপিার িিয উপয ক্ত প্রচার মাধ্যম গুমিার একটা তাবিকা ততবর করুি ।  

প্রময়ািিীয় পরামিঃু পবরবিষ্ট ক পত সংয ক্ত তাবিকা আপবি এই কামি িযিহার করমত পামরি।  



 
 

 

 
স্বে-মময়াদী 



 

আপিার জিয প্রাসবিক হয় এমি মািদমের উপর বর্বি কমর বিবর্ন্ন প্রচার মাধ্যম মূিযায়ি 

করুি।  মািদমে অন্তর্ভ কু্ত োকমত পামর (আপবি চাইমি িাদ বদমত/ আপিার িিয প্রাসবিক 

মািদে য ক্ত করমত পামরি)  

 আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠীর িিবপ্রয় প্রচার মাধ্যম  

 আপিার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা ক্রমপ্রা াইি  ততরী এিং পবরচািিা 

করা সহি করমি আপিার কমীরা সহমিই এটট পবরচািিা করমত 

পারমি। 

 আপিার িামিট অি যায়ী প্রচার মাধ্যমমর খরচ/কবমিি    

 আপিার কারখািার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা  ক্রমপ্রা াইি   পেে মত 

পবরিতিু / পিখা পবরিতিু করা। 

 আপিার পমণযর েবি এিং মমূিযর বিস্তাবরত বিিরণ আপমিাি করা। 
 কারখািা/মেতামদর কামে সরাসবর িাতাু পািামিা। 

 অিিাইমি বিজে করা 

 অিযািয পপ্রা াইি পাওয়ার িিয বিবর্ন্ন পদ্ধবত অি সন্ধাি করা  

প্রময়ািিীয় পরামিঃু পবরবিষ্ট ক পত সরিরাহকৃত তাবিকা এই কামির িিয আপবি 

িযিহার করমত পামরি। 

 

 
 

 

 
স্বে-মময়াদী 



 

 

আপিার মূিযায়মির উপর বর্বি কমর, বসদ্ধান্ত বিি আপিার কারখািার বিিন্ধমির িিয 

পকািটট সটিক প্রচার মাধ্যম। প্রকিটট অনলাইন য াগাব াগ পদ্ধকি পকরচালনা করার জনয 

আপনার  কে  েময় এেং েম্পে থাবক িাহবল এককধ্ক প্রচার মাধ্যবম কনেন্ধন করবি আপনার 

যকাবনা োধ্া নাই।  

 

 

 

 
স্বে-মময়াদী 





৪. প্রচার মাধ্যমম আপিার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা  ক্রমপ্রা াইি    ততবর করুি   
 

পযমহতভ  আপবি প্রচার মাধ্যম পিমে বিময়মেি, আপবি আপিার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা  ক্রমপ্রা াইি   ততরী করমত পামরি। একটট পবরপূণ ু এিং তেযপূণ ু সংবেপ্ত 

পবরচয়মূিক িণিুা  ক্রমপ্রা াইি   বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠীর কামে আপিার পপ ৌঁোমিার সম্ভিিা িাবিময় পতামি।   

কাযেুম 

 

সহমি িাস্তিায়িমযাগয সময়সীমা পরীো  

  
 

প্রেমম, প্রচার মাধ্যম এিং এর কাযকুাবরতা সম্পমক ুবিমি িাি ি । 

 

প্রময়ািিীয় পরামিঃু বকেভ  প্রচার মাধ্যম বিমদুিিার িিয ওময়বিিার িা িযাখযামূিক বর্বিও 

প্রচার কমর ।  



 
 

 

 
স্বে-মময়াদী 
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বিম্নবিবখত বিষয়গুমিা ি ঝার িিয  একই রকম পমণযর অিযািয কারখািার সংবেপ্ত 

পবরচয়মূিক িণিুাগুমিা  ক্রমপ্রা াইি   পদখ িঃ  

 আপিার  পপ্রা াইিটট সম্পন্ন করমত আপিার পকাি তেয প্রময়ািি?   

 এই কারখািাগুমিা বকর্ামি বিষয়িসত্ভ  এিং েবি বদময় বিমিমদর 

উপস্থাপি কমর?  
প্রময়ািিীয় পরামিঃু পবরবিষ্ট  খ পত দ টট প্রচার মাধ্যমম কারখািার  সংবেপ্ত পবরচয়মূিক 

িণিুার ক্রমপ্রা াইি  উদাহরণ পদখামিা হময়মে।   

 

 
 

 

 
স্বে-মময়াদী  



 

যারা প্রচার মাধ্যমম তামদর পপ্রা াইিগুমিা স ির্ামি চাি  কমরমে তামদর সামে পযাগামযাগ 

করুি।  আপিার পপ্রা াইিটট ততরী করার সময় তামদর পরামি ু এিং পক িিগুমিা জিজ্ঞাসা 

করুি।   

 

 

 
 

 
স্বে-মময়াদী 





আপিার কারখািা সম্পমক ুএকটা পািয বিখ ি। আপিার কারখািা সম্পমক ুসিমচময় গুরুত্বপূণ ু 

তেয প্রকাি করুি, পযখামি আপিার উৎপাবদত পণয, আপিার উৎপাদি এিং বিেময়র 

পবরমাি এিং কমচুারীমদর িাম্বার অন্তর্ভ কু্ত োকমি। এোিা আরও র্ামিা হয় যবদ আপবি 

আপিার প্রবতষ্ঠামির সামে িযিসা করার স বিধ্ার তেযও অন্তর্ভ কু্ত করমত পামরি।  

 

পািযটট স্বচ্ছ, ইবতিাচক এিং সহি হওয়া উবচত পযি একিি পািক আপিার কারখািা 

সম্পমক ুর্ামিা ধ্ারিা িার্ করমত পামর।  

 

 

 
স্বে-মময়াদী  



আপিার কারখািার পযমকাি সিমদর তেয এিং স্থাবয়ত্ব/ কমপ্লাময়ন্স চচুার তেয য ক্ত করুি।  

 
 

স্বে-মময়াদী 


আপিার সামে পযাগামযামগর বিস্তাবরত তেয বদি পযমি প াি িাম্বার, ইমমইি অেিা স্কাইবপ 

আইবি যামত আগ্রহী প্রবতষ্ঠাি আপিার সামে পযাগামযাগ করমত পামর।    
 

স্বে-মময়াদী 


মহামারীর চিাকািীি েমবয় পকাবর্ি-১৯ এর কারমণ আপবি বক বক িযিস্থা বিময়মেি তার 

িণিুামত সম্ভািয গ্রাহকরা প্রময়ািিীয় তেয পপমত পামর। পকাবর্ি-১৯ প্রর্াি পমাকাবিিা এিং 

কমীমদর স্বাস্থয ও স রোর িিয আপনার কারখািা পযসি িযিস্থা বিময়মে পস সম্পমক ুএকটট 

পোট অি মচ্ছদ বিখ ি। এটট আপিার কারখািার িণিুায় য ক্ত করুি।   

 
 

স্বে-মময়াদী  


আপিার কারখািার এিং আপিার পমণযর েবি তভ ি ি। বিজিত করুি পযি আপিার েবিগুমিা 

উজ্জ্বি হয়, সটিক পবরমপ্রবেমত পতািা হয়  এিং আপবি যা পদখামত চাি পসগুমিা স স্পষ্ট 

পিাঝা যায়।  

 

মমি রাখমিি আপবি যা প্রদিিু করমেি তা আপিার প্রবতষ্ঠাি এিং পমণযর গুণমাি িহি কমর 

স তরাং সস্তা িা বিম্ন মামির েবি আপমিাি করা পেমক বিরত োক ি।  . 

 

 
স্বে-মময়াদী/ 

মধ্য-মময়াদী  


৫. িতভ ি পেতা সন্ধাি করুি  
 

প্রচার মাধ্যমম কারখািার  সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা ক্রমপ্রা াইি   ততবরর পমর, বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠীর সামে পযাগামযামগর উপায়গুমিা অি সন্ধাি করমত হমি। বকেভ  

প্রচার মাধ্যমম  অিযািয িযিহারকারীমদর কামে আপিার সরাসবর পপ ৌঁোমিার সম্ভিিা রময়মে, অিয  প্রচার মাধ্যম গুমিা শুধ্ মাে পসসি কারখািামক অি মবত পদয় 

যামদর সামে পেতার পযাগামযাগ োমক। 

কাযেুম   

 

সহমি িাস্তিায়িমযাগয   সময়সীমা  পরীো  

  
ক  প্রচার মাধ্যমসমহূ অনয েযেহার ারীতদর সরাসভর ক াতাত াত  রতি কদয় 

 

প্রচার মাধ্যমম আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠীর  ক্রমেতা অি সন্ধাি শুরু করুি এিং 

িযিহারকারীমদর একটা তাবিকা ততবর করুি যামদর কামে আপবি পযমত চাি।  
 

স্বে-মময়াদী 


একটট সংবেপ্ত পািয বিখ ি যা আপবি সম্ভািয পেতা/কারখািার সামে পযাগামযামগর িিয 

িযিহার করমত পামরি। এই পািযমত অন্তর্ভ কু্ত োকমিঃ   

 পকি আপবি পেতা/কারখািার সামে পযাগামযাগ কমরি  

 আপবি পকাি পণযগুমিা উৎপাদি কমরি এিং পকাি তিবিমষ্টযর কারমণ 

আপিামক অিয কারখািার পেমক আিাদা করা যায়। 

 স্থাবয়ত্ব এিং কমসুংস্থাি বিময় আপিার কামির ধ্রণ।  

 পেতা/কারখািার সামে আপবি বক ধ্রমণর কাি করমত চাি। 

 আপিার সামে পযাগামযাগ করার বিস্তাবরত বিিরণ। 

 
 

স্বে-মময়াদী  


আপিার তাবিকার্ভ ক্ত িযিহারকারীমদর সামে পযাগামযাগ করুি। সরাসভর ক াতাত াত  রার 

কক্ষতে সি ণিা    যামদর সামে পযাগামযাগ করমেি তামদর পেমক উত্তর না যপবল একাবধ্ক 

িাতাু পপ্ররণ করমিি িা এিং পিিী পিারামিাবর করমিি িা।  

 
স্বে-মময়াদী/ 

মধ্য-মময়াদী 


এক সপ্তাহ পমর পেতামদর/ কারখািাগুমিার পযাগামযাগ করুি । 

 

 
 

স্বে-মময়াদী/ 

মধ্য-মময়াদী  





ক সে প্রচার মাধ্যম গুতলা শুধ্ুমাে কসসে  ারখানাত  অনুমভি কদয়  াতদর সাতে কেিা ক াতাত াত  তর। 



       8 

যবদ শুধ্ মাে  পেতারা প্রচার মাধ্যমম আপিার সামে পযাগামযাগ করমত পামর, তমি যেখাবন 

আপিার বিধ্ ুাবরত িিমগাষ্ঠী অি সন্ধাি করমি আপিার পপ্রা াইিটট পযি  োমবন আবে 

যেজনয আপনার যপািাইলটট অবনক যের্ী কা শকর করবি হবে।   আপািার পপ্রা াইিটট 

অমিক কাযকুর করার িিয  পেতারা/কারখাগুমিা বক জানবি চায় তা বিমেষণ করুি । 

মূিকোগুমিা বিবপিদ্ধ করুি এিং কনম্নবিবখত তেযগুমিা বকর্ামি বিখা আমে, তা পদখ িঃ    

 পেতামদর/কারখািাগুমিার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা (যপ্রািাইল) 

 অিাুমরর বিিরমণর পাতাগুমিা  

 অিযািয স ি কারখািার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা (যপ্রািাইল) 

 

প্রময়ািিীয় পরামিঃু বকেভ  প্রচার মাধ্যমম আপবি অি সন্ধাি িলািবলর িীমষ ু আসমত অে ু 

প্রদাি করমত পামরি। তমি, এটা খ ি িযয়িহভ ি হমত পামর।   

 

 

 

 
স্বে-মময়াদী  





আপিার তেয এিং বিমেষণ অি সামর আপিার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা (পপ্রা াইি   

সামঞ্জসয করুি পযি পেতামদর কাে পেমক আরও পিিী পযাগামযামগর আমিদি পাওয়া যায়। 

যবদ তা িা হয়, আপিার সামে পেতামদর পযাগামযামগর সম্ভিিা িািামত আপিার পপ্রা াইমির 

কাযকুাবরতা িািামিার কো বচন্তা করুি।     

 

প্রময়ািিীয় পরামিঃু অিযািয কারখািার সামে কো িি ি, যারা স িতার সামে তামদর 

সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা (পপ্রা াইি   স্থাপি কমরমে এিং তামদর কামে পরামি ু এিং 

পক িি িািমত চাি। যবদ সম্ভি হয়, আপিার পেতামদর সামে পযাগামযাগ করুি এিং এ 

ধ্রমণর প্রচার মাধ্যমম তারা বক িািমত চায় তা ি ঝার পচষ্টা করুি।   

 

 

 

 
মধ্য-মময়াদী  





৬. আপনার অনলাইন ক াতাত াত পদ্ধভি সম্পযকয  প্রচার  রুন  
 

িতভ ি পেতা অি সন্ধাি এিং পেতামদর সামে পযাগামযাগ উন্নত করার িিয প্রচার মাধ্যমম আপিার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা (পপ্রা াইি   স্থাপি করাই যমেষ্ট িয়। 

আপিার িেয অিমুির িিয , পেতা এিং সরিরাহকারীমদর আপিার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা (পপ্রা াইি   সম্পমক ুঅিবহত কমর  অিিাইি পযাগামযাগ 

পদ্ধবতর সমি ুাচ্চ িযিহার এিং এর প্রচার করমত হমি।   

কাযেুম সহমি িাস্তিায়িমযাগয  সময়সীমা  পরীো  

  
প্রচার মাধ্যমম আপিার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুা (পপ্রা াইি  ততবরর পমর, আপিার িযিসার 

সামে  ারা িবিত তামদর, পযমি পেতা, সরিরাহকারী,আপিার সমকে কারখাগুমিার বিকট 

আপিার অিিাইি উপবস্থবত সম্পবকতু একটা ইমমি কমর তামদর অিবহত করুি।  

 

প্রময়ািিীয় পরামিঃু আপিার সংবেপ্ত পবরচয়মূিক িণিুার (পপ্রা াইি  বিংমকর সামে একটট 

বকউ আর পকাি িযিহার করার কোও আপবি বিমিচিা করমত পামরি। এই পকািটট এরপর 

পেমক আপিার কাি খ ুঁমি পপমত সাহাযয  করমি।  

 
 

স্বে-মময়াদী  


আপিার যবদ পকাি সামাজিক পযাগামযাগ মাধ্যম(প সি ক, টভইটার এিং বিংকিইি) োমক 

তাহমি আপিার িতভ ি অিিাইি পপ্রা াইি পসখামি পপাট করুি।   
 

স্বে-মময়াদী  


যবদ আপবি পকাি পপািাক সবমবতর সদসয হময় োমকি, তামদর ওময়িসাইমট আপিার প্রচার 

মাধ্যম পপ্রা াইমির বিংক য ক্ত করমত িি ি।  
 

স্বে-মময়াদী  


প্রচার মাধ্যমম পপ্রা াইি বিংকটট আপিার ইমমি স্বােমরর পািাপাবি আপিার িযিসাবয়ক 

কািগুুমিা য ক্ত কমর বিি।     

 
স্বে-মময়াদী/ 

মধ্য-মময়াদী  


আপিার পবরসর িািামত অিযািয প্রচার মাধ্যমম আপিার প্রবতষ্ঠামির পপ্রা াইি স্থাপি করার 

কো বিমিচিা করুি।    
 

মধ্য-মময়াদী  


 
 
  



পভরভিষ্ট    প্রচার মাধ্যতমর প্রস্তােনা এেং িাভল া  

 

প্রচার মাধ্যমমর নাম  োিার 
ভনধ্ ণাভরি 

িনততাষ্ঠী  

সহি 

েযেহাভরিা  
েযয়  

স্বভনধ্ ণাভরি 

কপ্রাফাইল   

েভে 

আপতলাড 

 রা  

সরাসভর 

োিণা কপ্ররর্  

অনলাইতন 

ভেজে  

সরঞ্জাম 

অনুসন্ধান  
  

প ারমসাস ু  বিেিযাপী  
□ □  □ □ □ □ □   

 াইিার২ যািি  বিেিযাপী 
□ □  □ □ □ □ □   

পগামসাবসংু৩৬৫     বিেিযাপী 
□ □  □ □ □ □ □   

পটকবিকযািমটক্সটাইি.মিট বিেিযাপী 
□ □  □ □ □ □ □   

আবিিািা  বিেিযাপী 
□ □  □ □ □ □ □   

িাইি   চীি  
□ □  □ □ □ □ □   

পহািমসি িক্স  র্ারত  
□ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   

  □ □  □ □ □ □ □   



পভরভিষ্ট খ  প্রচার মাধ্যম গুতলাতি  ারখানার কপ্রাফাইলগুতলার উদাহরর্  
 

প ারমসাস:ু   
 
 

 

 

 

  

Services

Fabric Production

Garment Production

Service

Knitting (circular)

Provider

Sub-contractor

Facility

-

Employees

-

Service

Knitting (flat)

Provider

In-house

Facility

Ghost Entity

Employees

250

Service

Material Sourcing

Provider

Sub-contractor

Facility

-

Employees

-

Certificates

WRAP - Worldwide Responsible Accredited Production

Cert if ied entity:

N/A

Cert if icate number:

2593

ISO 14001 - Environmental Management System

Cert if ied entity:

Eastman Exports Global Clothing Pvt Ltd

Cert if icate number:

GERM 03822

Showroom

Contact Share via email
Eastman Exports Global Clothing Pvt Ltd
Tirupur, India

Map data ©2020 Google, INEGI

Products

Fabric types

Knit (Circular)

Jersey

Woven

Sateen

Materials

Fiber

Lycra® Polyester Tussar Silk

Wool Reprocessed Cotton Organic

Cotton Recycled Spandex Polyamide

Polyester Recycled

Minimum order quantity per color

Units per color

2000

Product group Segment Target group

T-Shirts & Polos

30% Production capacity

Sweatshirts

30% Production capacity

Underwear &

Loungewear

10% Production capacity

Denim & Jeans

10% Production capacity

Medical Wear (COVID-

19)

10% Production capacity

Socks & Tights

10% Production capacity

Contact Share via email
Eastman Exports Global Clothing Pvt Ltd
Tirupur, India

Eastman Exports Global Clothing Pvt Ltd A member of 

About us

Eastman Exports Global

Clothing Pvt Ltd

Tirupur, Portugal

 One of the leading Apparel manufacturers in India, at  the 

forefront of design, innovation and full-scale production 

specializing in producing knitwear, high-end apparel and 

accessories of the highest  quality to high-end global fashion 

brands and boutiques across the globe. Eastman Exports is 

perfectly posit ioned to stay on top of the latest trends in 

the ever-changing world of fashion, with a commitment to 

provide exceptional products which meet the high 

expectations of our customers. 

Key Facts

Employees

200

Revenue /  Year

$4,500,000

Pieces /  Year

600,000

Reference Customers

Gucci Hugo Boss Montblanc Patagonia zara Hermes FCUK Holister

H&M Zara

Production & export countries

 Production countries  Main export  countries  Production & export countries
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আইএিও এন্টারপ্রাইি বির্াগ ,স ইমিি সরকামরর অে ুায়মি , ভডতসন্ট ওয়া ণ 

ইন দা তাতম ণন্ট  কসক্টর সাপ্লাই কচইন ইন এভিয়া প্রকমের িিয এই 

বিমদুবিকাটট ততবর কমরমে।  

পকাবর্ি-১৯ মহামারীর সময় কাযেুম পবরচািিা করার িিয আমরা 

বিমদুিিািিী এিং তেয পপমত  পদখ ি   

 ilo.org/covid19 

 

Decent Work Technical Support Team for East 
and South-East Asia and the Pacific 
United Nations Building, 10th Floor 

Rajdamnern Nok Avenue, 

Bangkok 10200, Thailand 

Tel.: 662 288 1234 Fax. 662 288 3058 

Email: BANGKOK@ilo.org 

http://ilo.org/covid19
mailto:BANGKOK@ilo.org

