কোম্পানী উপস্থাপনা
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Megapawnshop LTD
ক্রেডিট বা অর্থ হচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা একটি
অর্থনৈতিক সম্পর্ক।
নতুন এবং অভিজ্ঞ, উভয় প্রকার বিনিয়োগকারীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরোক্ষভাবে
আয় করা। মূল আয়ের পাশাপাশি ভিন্ন কোনো আয়ের উৎস খোঁজার জন্য
বিনিয়োগকারীদেরকে অসংখ্য উপায় থেকে একটি বেছে নিতে হয়। অনুকূল কোনো
বিকল্প আয়ের উৎস খোঁজার ক্ষেত্রে অনেক মানুষই নিন্মোক্ত মৌলিক মাপকাঠিগুলো
বিবেচনা করে:
• সর্বনিম্ন ডিপোজিটের পরিমাণ;
• বিনিয়োগ থেকে লাভ আসতে যতটুকু সময় লাগবে;
• সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মুনাফা কত হতে পারে;
• বিনিয়োগের জন্য কোন মুদ্রা বা কারেন্সি সহজলভ্য আছে;
• কোম্পানির কার্যক্রমের ধরণ;
• কোম্পানির পণ্য বা সেবার চাহিদা।
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উপরের তালিকাটি চূড়ান্ত তালিকা নয়, কেননা প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর কাছে
তাদের নিজস্ব কিছু মাপকাঠি থাকতে পারে। অবশ্য এটা মাথায় রাখতে হবে উপরের
কার্যক্রমগুলোই হচ্ছে মৌলিক বিষয়াদি যেগুলো একটি কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
নির্ধারণ করে দেয়।
প্রথম সফল বিনিয়োগই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করে।
একটি সফলতা অনিবার্যভাবেই পুনরায় বিনিয়োগ করা এবং নিজস্ব একটি উপার্জন
কৌশল তৈরি করার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে। যেকোনো বিনিয়োগকারীই শুধুমাত্র তার
সম্মান এবং সাফল্য নিয়েই বসে থাকতে চায় না, বরং উন্নতি করার মাধ্যমে আরও
সামনের দিকে অগ্রসর হতে চায়।
কিন্তু, অনলাইন বিনিয়োগে যে সকল বড় বড় ঝুঁকি রয়েছে তা নিয়ে খুব অল্প সংখ্যক
মানুষই চিন্তা করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 10টির মধ্যে 9টি নতুন ব্যবসাই অসফল হয়।
গতিশীল বাজার এবং মুদ্রাস্ফীতি নতুন কোনো কোম্পানির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়,
কেননা সকল ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য তাদের কোনো সঠিক উন্নয়ন কৌশল থাকে
না। বিনিয়োগকারীরা তাদের মূল অর্থ ফেরত পাওয়ার আগেই এসব ব্যবসা বন্ধ হয়ে
যায়।
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আপনার নির্ভরযোগ্য
পার্টনার
ক্রিপ্টোকারেন্সি অনলাইন লেন্ডিং বিভাগে একটি ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য
Megapawnshop কোম্পানি আপনাকে তাদের পার্টনার হিসেবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ
জানাচ্ছে। এই ক্ষেত্রটিতে আমরা 2018 সালের গ্রীষ্মকালে বাজি ধরা শুরু করি, যখন
Bitcoin এর মূল্য সবচেয়ে বেশি ছিল। সম্পত্তির মালিকেরা যারা এই মুদ্রা প্রতি ইউনিট
$ 10,000-এরও বেশি হারে ক্রয় করেছিলো তারা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
দ্রুত হারে অর্থ উপার্জনের জন্য অনেকেই তাদের ভূসম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছিল।
ক্রিপ্টো মালিকেরা, যারা এভাবে তাদের সঞ্চিত অর্থ হারিয়েছে, তারা এখন Bitcoin এর
মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত কোনো অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক নয়।
Megapawnshop কাস্টমারদের তাদের নিজস্ব অর্থ একটি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কারেন্সির
মাধ্যমে সঞ্চয় করতে সাহায্য করে। আমরা Bitcoin-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত ঋণ প্রদান
করি, এবং সেই সাথে পরবর্তীতে ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাসেট পুনরায় কিনে নেওয়ার
সুযোগও তৈরি করে দিই।
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Megapawnshop-এর মাধ্যমে
কিভাবে আয় করবেন?
AFTER 2 WEEKS

110%

PERCENT

DAILY

110%

—

কোম্পানিটি ঋণ গ্রহীতাদের Bitcoin-এর বর্তমান বাজার মূল্যের
70% পর্যন্ত পরিশোধ করে। আমাদের প্রত্যেকটি ক্লায়েন্ট তাদের
সুবিধামতো যেকোনো সময়ে পুনরায় তাদের সম্পত্তিগুলো ক্রয় করতে
পারবে।
আপনার কাছে যদি আর্থিক সম্পদ থাকে এবং আপনি যদি অর্থ আয়
করতে চান, তাহলে অধিক পরিমাণে পরোক্ষ আয়ের জন্য আপনি আমাদের

FOR 8 WEEKS

157%
PERCENT

DAILY

157% 2.8%

প্ল্যাটফর্মে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ করতে পারেন। বিনিয়োগ
পরিকল্পনায় পেমেন্টের পরিমাণ হলো 2 সপ্তাহের জন্য 110% এবং 8
সপ্তাহের জন্য 157%। আপনাদের পুঁজি বিনিয়োগের সুবাদে আমরা আরও
বেশী সংখ্যক ঋণ গ্রহীতাদের ক্রেডিট সার্ভিস প্রদান করতে পারবো,
এবং আপনারা এর লভ্যাংশ পাবেন।
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এর মূল সুবিধাসমূহ

সু ব িধাজনক বিনিয় ো গ।

নিয়মিত পেমেন্ ট ।

রেফারেল প্ র োগ্ র াম।

সব সময় সহায়তা পাওয়া যায়।

সাধারণ এবং সহজ।

সারা বিশ্বের জনপ্রিয়

আমাদের প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করার

প্রথম লেভেলের ক্ষেত্রে মুনাফার জন্য

আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর

অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে যে কেউই

ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো আমাদের

মাধ্যমে আপনি স্বাধীনভাবে আপনার

আমরা 10% -4% -1% এবং + 3%

দেয়ার জন্য এবং প্ল্যাটফর্মের

আমাদের প্ল্যাটফর্মের কার্যাবলী বুঝতে

প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে, এবং এই

মুনাফার পরিমাণ পরিকল্পনা করতে

হারে বোনাস প্রদান করে থাকি এবং

কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে

পারবে।

তালিকাটি ক্রমাগত আরও বড় হবে।

পারবেন।

প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে 12% -5% -2%

আপনাকে সাহায্য করার জন্য সাপোর্ট

+ 5% হারে বোনাস প্রদান করে

বিশেষজ্ঞরা সব সময় সহজলভ্য থাকবে।

থাকি।
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MEGAPAWNSHOP-এর মাধ্যমে কিভাবে
একজন সফল বিনিয়োগকারী হওয়া যায়?

1

কাকে একজন সফল
বিনিয়োগকারী বলা যায়?
তাকেই একজন সফল বিনিয়োগকারী বলা যায় যে ভাগ্যবান ব্যক্তি তার মূল আয়ের
পাশাপাশি পরোক্ষ আয়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং প্রতিশ্রত
ু িমূলক কোম্পানি

Megapawnshop-এর ওয়েবসাইটে
একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন

খুজ
ঁ ে বের করতে পেরেছে। সে তার ঘনিষ্ঠ লোকজন এবং পরিচিতদের সাথে তার ফলাফল
এবং অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করে, এবং প্রতিদিনই সে আরও বেশি উপার্জন করতে
থাকে। সুযোগ উচ্চহারে বৃদধ
্ ি পেতে থাকে, এবং জীবন একটি নতুন অর্থ ও প্রাণবন্ত

2

একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা
এবং কারেন্সি নির্বাচন করুন

ছাপ অর্জন করে। প্রতিটি দিনই নতুন কোনো সম্ভাবনা থাকে: পরিস্থিতি এখন আর
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প্ল্যাটফর্মে অর্থ বিনিয়োগ
করুন

সফল বিনিয়োগকারীদের সাথে যোগদানের জন্য Megapawnshop কোম্পানি এখনই আপনাকে

আপনার ভবিষ্যৎকে নিয়ন্তর
্ ণ করবে না, বরং পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্তর
্ ণে আসবে!

আমন্তর
্ ণ জানাচ্ছে। আপনার পক্ষ থেকে সামান্য চেষ্টার মাধ্যমে খুব দ্রত
ু ই আপনি আমাদের
সাথে আপনার মূল আয়ের পাশাপাশি পরোক্ষভাবে আয় করা শুরু করতে পারবেন।
এরপর আপনি আপনার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আপনার পুজ
ঁ ি বিনিয়োগ করুন
এবং মুনাফা পেতে থাকুন। Megapawnshop-এ আপনাকে স্বাগতম! একসাথে মিলে আমরা
সফলতার সর্বোচ্চ উচ্চতায় পোঁছাবো!
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যোগাযোগ
 60 Margaret St, Sydney NSW 2000, Australia
 office@megapawnshop.com
 কোম্পানী নিবন্ধন করুন #626 868 120

