
APOOS         প্রতি�ষ্ঠা�া উদ্ভাবনী ন�ুন সামাজি�ক তিমতি�য়া প্ল্যাটফম ��ন্য যার
 পরপরই Indiegogo   প্রচারাতি�যান আরম্ভ করা

Boerge-H. Sproede,   উদ্য��োক্তো এবং APOOS  প্রতি�ষ্ঠো�ো (    এক সোইদ্য� সমস্ত সম্ভোবনোর), 
   একটি� যোর পরপরই Indiegogo      প্রচোরণো প্রথম মেমলো �হতিবলআসন্ন লঞ্চ,    সমস্ত তিকছু এক

           সোমোজি&ক তিমতি'য়ো সম্প্র�োয় মেয মে'�ো �োতিয়দ্য*র একইরূদ্যপ এবং মেমদ্যন চদ্যল মে,োষণো ব�জিক্ত, 
       উদ্য��োক্তো এবং ব�বসোর &ন� মে.োপনীয়�ো মোন একটি� elevated স্তদ্যরর।

হামবুর্গ �,  �াম �াতিন - ২ 7 নভে�ম্বর, ২ 018-  প্রাইভে�তিস উভে%র্গ,   ম্যাতিনপুভে&শন করা পপাস্ট,   প�টা মাইতিনং
           এবং প্রথার্গ� সামাজি�ক তিমতি�য়া প্ল্যাটফম �গুতি&ভে� ব্যয়বহু& তিবপণন পকৌশ&গুতি& সময় এবং অভেথ �র

ব্যয়বহু&  । APOOS            একটিট সামাজি�ক তিমতি�য়া সম্প্রদাভেয়র সাভেথ পসই সমস্যাগুতি& দরূ কভের পদয় যার
 মভে6্য স্বচ্ছ�া, স্ব-  তিন6 �াতির� পর্গাপনীয়�া,  �াতি&য়াতি� প্রতি�ভেরা6,     দায়ী প�টা হ্যান্ডতি&ং এবং

   ম্যাতিনপুভে&শন ছাড়া �থ্য রভেয়ভেছ।

"     প্রভে�্যক ইন্টারভেনট ব্যবহারকারী কমপভে= $ 1  অবদান রাখভে&, APOOS   ফ& পদখভে� পাভেব," 
 প?া� বভে&ন।

     তিবতিনভেয়ার্গকারীভেদর মুক্ত স্বা6ীন�া ব�ায় রাখার �ন্য,     প্রকল্প প্রতি�ষ্ঠা�া তি�ড়ফুজিন্ডং মা6্যভেম
   এন্টারপ্রাই� �হতিব& চয়ন কভেরভেছন          । সামাজি�ক তিমতি�য়া এবং তিবপণন প্ল্যাটফম �তৈ�তিরর �ন্য প্রায়

31   তিমতি&য়ন �&ার প্রভেয়া�ন  । ইজিন্ডভের্গাভের্গা    প্রচারণা আনুষ্ঠাতিনক�াভেব তি�ভেসম্বর 4, 2018   �াতিরভেখ চা&ু
হয়।

 এতিপওএসএভেসর "রাস্তায়"      প্ল্যাটফভেম �র মভে6্য একাতি6ক র্গন্তব্যস্থ& সটৃিH কভের     । প্ল্যাটফম �পণ্য এবং
প্রকল্প, এ-ক্লাউ�,   একাতি6ক �াষায় ব্লর্গ, আবাসন,       তিবশ্বব্যাপী বা�ারস্থ& এবং দ্য ক্লাব অন্ত�ু�ক্ত
কভের  । APOOS  পথৃক ব্যবহারকারীভেদর, ব্যবসা, উভেদ্যাক্তাভেদর,     অ&া��নক এবং দা�ব্য সংস্থা
accommodates।

            পনটওয়াক�গুতি& পয পকানও প্রভেয়া�ভেনর �ন্য তৈ�তির করা পযভে� পাভের এবং প্রভে�্যক ব্যবহারকারী
    �াভেদর �থ্য পদখভে� পয ব্যজিক্ত,      ব্যবসা এবং সংস্থার সমূ্পণ �তিনয়ন্ত্রভেণ রভেয়ভেছ     । ব্যজিক্ত একাতি6ক র্গOPপ

             তৈ�তির করভে� পাভেরন এবং ব্যবসায়গুতি& সংতি=প্ত তিবপণন বা আরও তিবসO�ৃ � উপতিস্থতি� চয়ন করভে�
   পাভের। এতিপ পমই&         তিসভেস্টমটিট সদস্যভেদর তিনরাপদ�াভেব এবং অভেটাভেটভেRর সাভেথ পযার্গাভেযার্গ করভে�
 স=ম কভের,            পাঠ্য বা��াগুতি& সংর=ণ করা পযভে� পাভের এবং ইচ্ছাকৃ��াভেব প্র�্যাহার করা পযভে�

পাভের।

 বা�াভের APOOS "  ক্রয় ফাংশন"    সদস্যভেদর তিবতি�ন্ন আইভেটমগুতি&ভে� অফার,    তিশতিপং বা স্থানীয়
         তিপকআপ ব্যবস্থা এবং উপ&ব্ধ�ার সময় সময় সীমাবদ্ধ করভে� স=ম কভের    । অন্য ব্যবহারকারীরা

              তি�ফল্ট বা তিবপণন চুজিক্ত সরবরাহ করভে� ব্যথ �হভেয়ভেছ এমন পয পকানও ব্যজিক্তভেদর সনাক্ত করভে�
 স=ম হভেবন।

        পর্গাপনীয়�া 6নী এবং তিবখ্যা� ব্যজিক্তভেদর �ন্য তিবভেশষ কভের গুPত্বপূণ �  । APOOS   একটিট পর্গাপনীয়�া
           �ন্য একটিট পথৃক র্গOPপ �াভেদর স্থাপন কভের একটিট ক্লাব সদস্যপদ প্রদান কভের    । ইউভেরাপ এবং

      পপাভেপর রা�কীয় পতিরবাভেরর তিবনামূভে&্য সদস্যপদ পপভে� হভেব।

 পাইথন / Django      এর মা6্যভেম সুর=া প্রদান করা হয়, APOOS    এর �ন্য অ্যাতিপ্লভেকশনগুতি& উপ&ব্ধ
        হভেব এবং �তিবষ্যভে� একটিট জিক্রভেZাকাভেক�জি[ চা&ু করা পযভে� পাভের     । সক& ব্যবহারকারী একটিট

             ক্লাউ� সা��ার বুক করভে� পছন্দ করভে� পাভের যা প�টা এবং সা��ার হাইওভেয়গুতি&ভেক উপশম করভেব,
         এ�াভেব আভেরা পতিরভেবশ বান্ধব সমা6ান করার �ন্য তিবদু্যৎ সরবরাহ করভেব।

https://igg.me/at/apoos
https://apoos.com/


      এতিপওওএস প্ল্যাটফভেম �র �হতিব&টিট সারা তিবশ্ব �ভুেড় ব্যজিক্ত,     উভেদ্যাক্তা এবং ব্যবসাগুতি&ভেক একটিট
       সব ��নীন সামাজি�ক তিমতি�য়া প্ল্যাটফম �সরবরাহ করভেব যা পর্গাপনীয়�া,    তিনরাপত্তা এবং সমূ্পণ �

  স্বচ্ছ�ার মূ&্যায়ন কভের     । ইজিন্ডভের্গাভের্গা প্রচারাতি�যাভেনর এমনতিক $ 1  অবদান পরভেখ,  প&াভেকরা "র্গা6াটিটর
   �থ্য পনকভেড়টিট পকভেট তিনভে�"  স=ম হভেব।

দ্রHব্য:  স্বয়ংজিক্রয় অনুবাদ,   �OPটিট থাকভে� পাভের। 
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