
CenturyPromise App কী?
বাজাদ্বে অসংখ্য পরেমাণ নকল প্লাইউড পাওয়া যায়৷ এই সমসযাটিে মমাকারবলা কোে উদ্বেদ্বশয, 
CenturyPly হল তাদ্বেে সকল প্লাইদ্ববাডডগুরলে অননয QR code সমরিত কোে মেদ্বে মেদ্বশ 
প্রথম৷ এই QR মকাড স্ক্যান কোে জনয আপরন CenturyPromise App ডাউনদ্বলাড কেদ্বত 
পাদ্বেন৷ একবাে স্ক্যান কো হদ্বল, QR code আপনাদ্বক বদ্বল মেদ্বব ময প্লাইদ্ববাডডটি একটি 
প্রকৃত CenturyPly উৎপােন অথবা মসটি একটি নকল রকনা৷ এছাডাও, এটি প্লাইদ্ববাডডটি মযখ্াদ্বন 
প্রস্তুত কোে হদ্বয় মসই কােখ্ানাে রববেণও প্রোন কেদ্বব৷ CenturyPromise App-এে সাহাদ্বযয 
আপরন, আপনাে অথবা আপনাে গ্রাহদ্বকে োো ক্রয় কোে জনয ই-ওয়াদ্বেরিও ডাউনদ্বলাড কেদ্বত 
সেম হদ্ববন৷

কীভাদ্বব CenturyPromise App বযবহাে কেদ্বত হদ্বব?
ধাপ 1:

অযানড্রদ্বয়ড ম াদ্বনে জনয মপ্ল মটাে মথদ্বক অথবা অযাপল ম ানগুরলে জনয অযাপ মটাে 
মথদ্বক অযাপ ডাউনদ্বলাড করুন এবং মসটি আপনাে স্মার্ডদ্ব াদ্বন ইনটল করুন৷
অযাপটি চালু কোে জনয, শুধুমাে আপনাে স্মার্ডদ্ব াদ্বনে মহাম রিদ্বনে উপে অযাপ আইকদ্বন র্যাপ 
করুন৷
অযাদ্বপে মহাম-রিদ্বনে উপে 'Scan QR code' অপশনটি রনবডাচন করুন৷ আপরন 'Upload QR code' 
অপশনটিও রনবডাচন কেদ্বত পাদ্বেন৷
ধাপ 2:

আপনাে স্মার্ডদ্ব ানটিদ্বক প্লাইউদ্বডে উপে থাকা QR code-এে সামদ্বন এমনভাদ্বব োখ্ুন যাদ্বত 
QR code রভউ াইন্ডাে আয়তদ্বেদ্বেে মদ্বধয থাকদ্বত পাদ্বে৷
আপনাে স্মার্ডদ্ব াদ্বনে কযাদ্বমো QR code স্ক্যান কো শুরু কেদ্বব৷
স্ক্যান কোে প্ররক্রয়াটিে জনয কদ্বয়ক মসদ্বকন্ড সময় লাগদ্বব৷

ধাপ 3:

যরে মসটি প্রকৃতই একটি CenturyPly উৎপােন হয়, তাহদ্বল 'CenturyPly প্রকৃত উৎপােন' এই 
মলখ্াটিসহ উৎপােন রববেদ্বণে তারলক মেখ্াদ্বনা হদ্বব৷
উৎপােন রববেদ্বণে মদ্বধয উৎপােদ্বনে নাম, কােখ্ানাে নাম, পুরুত্ব, মাপ, উৎপােদ্বনে তারেখ্ এবং 
অননয মকাড-এে মত রববেণগুরল থাকদ্বব৷
আপনাে কাদ্বছ ই-ওয়াদ্বেরি ততরে কোে এবং ডাউনদ্বলাড কোে রবকল্পগুরলও থাকদ্বব৷
আপরন অযাপটিে মাধযদ্বম অ াে এবং প্রচােগুরলও মেখ্দ্বত এবং মতামত জানাদ্বত পােদ্ববন৷

আপরন এখ্াদ্বন অযাপ টিউদ্বর্ারেয়ালটিও মেখ্দ্বত পাদ্বেন -
https://www.youtube.com/watch?v=efa-PlhMANo 



CenturyPromise App রবনামূদ্বলযে অথবা এে জনয মকানও খ্েচ কেদ্বত হয়?
CenturyPromise App মকান প্রকাে খ্েচ ছাডাই রবনামূদ্বলয ডাউনদ্বলাড কো মযদ্বত পাদ্বে৷

মকান CenturyPly উৎপােনগুরল QR মকাডসহ পাওয়া যায়?
CenturyDoors এবং CenturyPly-এে সকল উৎপােনগুরলই আদ্বস QR মকাডসহ৷

কীভাদ্বব একজন ই-ওয়াদ্বেরি পান?
সম্পূণড উৎপােনটি স্ক্যান কোে পদ্বে আপরন ই-ওয়াদ্বেরি সাটিডর দ্বকর্ ততরে কেদ্বত পাদ্বেন 
মযটি আপনাে ম াদ্বন ডাউনদ্বলাড কো যাদ্বব এবং আপনাে মেরজটাে কো ই-মমল আইরডদ্বতও 
ডাকদ্বযাদ্বগ পাঠাদ্বনা হদ্বব৷

CenturyPromise App রক কন্ট্র্যাক্টােদ্বেে জনয উপকােী?
হযাাঁ৷ CenturyPromise কীভাদ্বব কন্ট্র্যাক্টােদ্বেে জনয উপকােী জানাে জনয এই রভরডওটি মেখ্ুন 
-
https://www.youtube.com/watch?v=nHxiMHN8FP0

যরে উৎপােনটি একটি প্রকৃত CenturyPly উৎপােন না হয়, তাহদ্বল রক কেদ্বত হদ্বব?
আপনাে োো QR মকাড স্ক্যান কোে পদ্বে, আপনাে উপাোনটি মেদ্বে "প্রকৃত CenturyPly 
উৎপােন নয় ", এইভাদ্বব রচরিত হওয়াে মেদ্বে, েয়া কদ্বে আপনাে রবদ্বক্রতাে সদ্বে মযাগাদ্বযাগ 
করুন এবং আপনাে নরথপে এবং ক্রদ্বয়ে রববেণগুরল যাচাই করুন৷

CenturyPromise App রক প্লাইউড রডলাে এবং কন্ট্র্যাক্টােদ্বেে োো বযবহাে 
কো মযদ্বত পাদ্বে?
হযাাঁ৷ CenturyPromise App গ্রাহক, রডলাে, খু্চদ্বো রবদ্বক্রতা এবং কন্ট্র্যাক্টােদ্বেে োো 
বযবহাে কো মযদ্বত পাদ্বে৷ গ্রাহকো এটি বযবহাে কেদ্বত পাদ্বেন ক্রয় কো উৎপােনটিে যথাথডতা 
যাচাই কোে, ই-ওয়াদ্বেরি ডাউনদ্বলাড কোে এবং সাম্প্ররতকতম অ াে এবং প্রচােগুরলে রবষদ্বয় 
হালনাগাে থাকাে জনয৷ রডলাে, কন্ট্র্যাক্টাে এবং খু্চদ্বো রবদ্বক্রতাদ্বেে অযারপ্লদ্বকশনটিদ্বত 
তবধ নরথপদ্বেে সাহাদ্বযয মেরজটাে কেদ্বত হদ্বব এবং অযাপটি বযবহাে কেদ্বত পাদ্বেন তাাঁদ্বেে 
উপাোনগুরলে যথাথডতা সম্পদ্বকড স্বচ্ছ হওয়াে োো তাাঁদ্বেে গ্রাহকদ্বেে আস্থা অজডদ্বনে জনয 
এবং তাাঁদ্বেে গ্রাহকদ্বেে জনয ই-ওয়াদ্বেরিও প্রোন কেদ্বত পাদ্বেন৷

QR মকাডগুরলসহ CenturyPly প্লাইদ্ববাডডগুরলে জনয রক মকান অরতরেক্ত 
মূলয রেদ্বত হয়?

না৷ সকল CenturyPly উৎপােনগুরলই পাওয়া যায় মকানও প্রকাে অরতরেক্ত খ্েচ ছাডাই অননয QR 
মকাডসহ৷


