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জিন ��ডাস� দীঘ�িদন ধের সাফেল �র সােথ �সাধনসাম�ী িবপণন করেছ।স�িত �িতেযাগী �িত�ান সািন ��ডাস� এক� 
পণ � িকনেল এক� ি� �দওয়ায় জিন ��ডাস� এর িবি� িকছুটা কেম যায়।ফেল �িত�ান� িবি� বাড়ােনার লে�� িচি�ত 
উেদ�া�া কতৃক অথ� �দ� মাধ �ম �েয়ােগর িস�া� িনেয় সফল হন। 
 
ক.জনসংেযাগ কী? 
খ.�চােরই �সার -ব �াখ �া কেরা। 
গ.সািন ��ডাস� িবপণন �সােরর �য হািতয়ার ব �বহার কেরেছ তা ব �াখ �া কেরা। 
ঘ.জিন ��ডাস� এর ব �াব�ত �সার �কৗশল সািন ��ডাস� �থেক িভ�-তুিম িক একমত?জিন ��ডাস� এর ব �ব�ত �সার 
�কৗশেলর হািতয়ার উে�খপূব�ক উি�� মলূ �ায়ন কেরা। 
 
 
উ�রঃক.�কান �িত�ােনর অন�ুল ভাবমিূত�   সৃি� কের পণ � বা �সবার িবি� বাড়ােনার িবেশষ কায��মেক জনসংেযাগ 
বেল। 
 
খ.গনমাধ �েম অথ� না িদেয় �কান প ণ � �সবা  বা ধারণা  স�েক�  জনসাধারেণর কােছ অন�ুল মতামত উপসথাপন করা 
হেল তােক �চার বেল। 
 
গনমাধ �েম �চািরত হওয়ায় এবং জনকল �ান সাধনই �চােরর উে�শ� বেল এর �হনেযাগ �তাও �বশী।এেত জনসাধারন 
�কান �িত�ােনর পণ � আ�ার সােথ িকনেত পাের।ফেল �সই পণ � বা �সবার বাজার বােড়।তাই বলা যায় �চােরই �সার। 
 
গ. �ানঃিব�য় �সার। 
ঘ.�ানঃিব�াপন 
 
 
 
নমনুা �� -০২ 
 
 
এক� �কা�ািন তােদর নতুন পণ � বাজাের এেনেছ।উে�াধনী অন�ুােন �দেশর �নামধন� কেয়কজন ব �ি�েক আম�ণ 
জািনেয়েছন।ফেল তােদর অন�ুােনর এ খবর� �দেশর �িত� �টিলিভশন চ �ােনেল সংবাদ আকাের �কািশত হেলা।নতুন 
পণ �� িবপণেন তােদর �কৗশল হেলা-িব�য়ক� মীরা স�াব � ��তার কােছ সরাসির িগেয় পণ � স�েক�  তথ � �দান কের 
তােদরেক �েয় উৎসািহত করেব। 
 
 
ক.�চারপ� কী? 
খ.িব�াপনেক অথ� �দ� �নব �ি�ক উপ�াপন বলা হয় �কন?ব �াখ �া কর। 
গ.উ�ীপেকর বণ�না অনযুায়ী পণ ��র �কািশত সংবাদ িবপণন �সােরর �কান হািতয়ােরর অ�ভু�?ব �াখ �া কেরা। 



ঘ.পণ �� িবপণেন তােদর গৃহীত �কৗশল িবপণন �সােরর �য হািতয়ােরর অ�ভ্ু� উ�ীপেকর আেলােক তার �হনেযাগ �তা 
মলূ �ায়ন কেরা। 
 
উ�রঃক.পেণ  �র  �বিশ��,�ণা�ণ,উপেযািগতা ইত �ািদ কাগেজ ছািপেয় জনব�ল �ােন �লাক মারফত িবিল করা বা 
ডাকেযােগ মানেুষর িনকট ��রণ করােক �চারপ� বেল। 
 
খ.িচি�ত উেদ �া�া কতৃক �যেকান অথ��দ� উপােয় পণ � �সবা বা ধারণার �নব �ি�ক উপ�াপনােক িব�াপন বেল। 
 
িব�াপেনর �য সকল �বিশ�� ল� � করা যায় তােদর মেধ� অন �তম দ�ু িবষেয়র এক� হেলা অথ� �দ� এবং অন �� হেলা 
�নব �ি�ক উপ�াপনা।পণ � বা �সবা �চােরর জন � িব�াপনী সংসথা এবং িব�াপন মাধ �মেক অথ� �দান করেত 
হয়।একারেন িব�াপনেক অথ� �দ� মাধ �ম বলা হয়।আবার িব�াপেন সব�সাধারেনর �াতােথ� পণ � বা �সবার 
�ণা�ণ,�বিশ� �,� �া� ইত �ািদ স�েক�  নানা তথ � উপ�াপন করা হয়।এখােন �কান ব �ি� িবেশষেক পণ � �েয় সরাসির 
আম�ণ জানােনা হয় না।তাই িব�াপনেক �নব  �ি�ক উপ�াপনা বলা হয়। 
 
গ.�ানঃ�চার 
ঘ.�ানঃব �ি�ক িব�য়। 
 
 
নমনুা ��-০৩ 
 
�মৗ ফুডস সারা বাংলােদেশ তৃি� নােম নডুলস িবপণন কের।এ� �থম বাজাের আসার পর ��তােদর মেধ� িবনামেূল� 
�ছাট নডুলস এর প �ােকট িবতরণ কেরেছ।বত� মােন �মৗ ফুডস িব�াপেনর মাধ �েম ��তােদর তৃি� নডুলস এর ��ত 
�নালী �দখােত চায়। 
 
ক.ব�ল ব �ব�ত �সার হািতয়ার �কান�? 
খ.�পন বলেত কী বঝুায়? 
গ.�মৗ ফুডস �কান ধরেনর িব�য় �সার হািতয়ার ব �বহার কের? 
ঘ.উ�ীপেকর �মৗ ফুডস এর িব�াপেনর জন � �য মাধ �ম ব �বহার করা উিচত তার যথাথ�তা িবে�ষন কেরা। 
 
 
উ�রঃক.ব�ল ব �ব�ত �সার হািতয়ার িব�াপন। 
খ.�পন হে� এমন এক� সনদ যা পণ � �েয়র ��ে� ��তার অথ� বাঁচােত সাহায � কের। 
 
�পন ডাকেযােগ প �ােকেটর সােথ বা অন � পেণ �র সােথ �দান করা যায়।আমােদর �দেশ অেনক সময় পি�কায় িব�াপেনর 
সােথ �পন ছাপােনা হয়।যা �কেট �দাকােন িনেয় �গেল ১০%-২০% কম মেূল � পণ � �কনা যায়। 
 
গ.�ানঃনমনুা পণ � িবতরণ 
ঘ.�ানঃেটিলিভশন। 
 
 
নমনুা �� -০৪ 
 



�ফয়ার এ� �ফয়ার িল.তােদর �সাধন সাম�ীর ব �াপক �চােরর জন � িবিভ� �রিডও চ �ােনলেক �চুর অথ� �দান 
কের।িক� তারপেরও �িত�ান� িবি�র ল� �মা�া অজ� েন ব �থ� হন।কারন তারা �সাধনসাম�ীর �চােরর জন � উপযু� 
মাধ �ম িনব�াচন করেত পাের িন।ফেল �িত�ান� তার ভিবষ�ৎ ব �বসািয়ক সাফল � িনেয় িচি�ত হেয় পেড়। 
ক.পুশ মািন কী? 
খ.িব�য় �সার নতুন পণ � �চলেন সহায়তা কের-ব �াখ �া কেরা। 
গ.উ�ীপেক উি�িখত �সারমলূক কায��ম� �কান ধরেনর? 
ঘ.উপযু� িব�াপন মাধ �ম িনব�াচন করেত না পারাই �ফয়ার এ� �ফয়ার িলঃ এর ব � থ�তার মলূ কারণ-তুিম িক 
একমত?যুি� দাও। 
 
উ�রঃক.উৎপাদনকারীর পণ � �ভা�ােদর কােছ �পৗছােনার জন � িডলার ও পুনঃিবে�তােদর উৎসািহত করেত �য নগদ 
অথ� বা উপহারসাম�ী �দয়া হয় তােক পুশ মািন বেল। 
 
 
খ.পেণ �র িবি� বাড়ােনার জন � �নয়া �� �ময়াদী পদে�পেক িব�য় �সার বেল। 
িব�য় �সার কম�সূচীর মাধ �েম �কান �িত�ান তােদর পণ � স�েক�  ��তােদর মােঝ সাড়া �ফেল।এেত পণ �� বাজাের 
পিরিচিত পায়।নমনুা িবতরন,�সৗজন � পণ � �দয়া,অথ� �ফরত প�িত �ভৃিত িব�য় �সার �কৗশল বাজাের নতুন পণ � 
�চলেন সহায়তা কের। 
 
গ.িব�াপন 
ঘ.�টিলিভশন। 
 
নমনুা ��-০৫ 
 
সাজঘর রাজশাহী শহেরর অিতপিরিচত এক� �পাশাক িব�য়কারী �িত�ান।সামেন ঈদ তাই নতুন িডজাইেনর �পাশাক 
আনার জন � পুরাতন �পাশাক �েলা অিত�ত িব�েয়র িস�া� িনেলন।মা� সাত িদেনর জন � ৫০% মলূ � �াস িলেখ 
�দাকােনর সামেন টাি�েয় িদেলন।ব �াস িব�য় �বেড় �গল।এিদেক ঈেদর মেধ� কেয়কজন �াট�  ও িশি�ত িব�য়রম� ও 
িনেয়াগ  িদেলন যারা তােদর ব �বহার,কথাবাত� া,সততা ও িব��তা িদেয় তার �দাকােনর িব�য়েক ব��ণ বািড়েয় 
িদেয়েছ। 
 
ক.ইেভ� কী? 
খ.পিরবহন িব�াপন বলেত কী �বাঝায়?ব �াখ �া কেরা। 
গ.সাজঘর এর সামেনর �লখা� িবপণন �সােরর �কান হািতয়ােরর অ�ভু� �? 
ঘ.িনেয়াগ�া� কম�েদর �নাবলীই সাজঘর এর সফলতার মলূ কারণ-উ�ীপেকর আেলােক িবষয়� মলূ �ায়ন কেরা। 
 
উ�রঃক.সুসংব� ও পিরকি�ত ঘটনাই হেলা ইেভ�। 
 
খ.বাস,��ন,�মাটরগািড়,ল� �ভৃিতর গােয় �পা�ার লািগেয় বা িলেখ িব�াপন �দওয়াই হেলা পিরবহন িব�াপন। 
এ� িব�াপেনর এক� ব�ল  �চিলত মাধ �ম।এর মাধ �েম সহেজই জনগেণর কােছ পণ �েক উপ�াপন করা যায়।আমােদর 
�দেশর বাস ও �াক�েলােত পিরবহন িব�াপেনর �চলন �বিশ �দখা যায়। 
 
গ.িব�য় �সার 
ঘ.িব�িয়কতার সং�া িদেয় তার ��ে�র আেলােক মলূ �ায়ন করেত হেব। 
 
 


