ইউজার গাইড
যযখান www.comjagat.com থেকে পণ্য কেনকেন
ধা ১ ( অনাইন যটারর যান)
প্রেকে www.comjagat.com এর য াম যরজ প্ররেল করুন এেং ইকমার্স বেভারগ বিক করুন।
ধা ২ (ণ্য অনু র্ন্ধান করুন)
এখারন োম ারল আবন রণ্যর তাবকা ারেন। উররর বদরক েতস মান থাকা রণ্যর তাবকা াওয়া যারে। যয যকান ধররণ্র ণ্য র্ রজই
খুুঁ রজ যরত বেভাগ বনেসাচন করুন (যযমন যমাোই, যাট ইতযাবদ)। উদারণ্স্বরূপ আবন যাট বেভাগ বর্রক্ট করর র্ে ধররণ্র
যাট খুুঁ রজ ারেন।
এছাড়া পণ্য থ াোঁজার জনয আরও দুইটি পদ্ধকি আকছ (উপকরর ছকেকি া টিে কিহ্ন থদওয়া আকছ)।
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দাকের কিকিকি ািচ েরুন
এ াকন আপকন েচকনম্ন ও কেচাচ্চ থোন দাকে পণ্য কেনকি িান িা ডাপাকলর ঘকর কক কিল্টার েরুন। িক আপনার োকজকের
েকযযই োো পণ্যগুকা থদ কি পাকেন।
 পণ্যকে োছাই (লেচকস্ট) েরুন
লেচটিিং অপলকনর োযযকেও আপকন পকণ্যর িাকো থপকি পাকরন।
আপকন যকদ উপকর োো ড্রপডাউন ককস্ট কিে েকরন িাক কনকির অপলনগুকা থদ কি পাকেন।
Default sorting
Sort by popularity
Sort by average rating
Sort by newness
Sort by price: low to high
Sort by price: high to low

যাপ : ৩ (পকণ্যর কেস্তাকরি থদ া)
আপকন যকদ পকণ্যর ছকেকি কিে েকরন িাক পকণ্যর কেস্তাকরি থদ কি পাকেন। এর োযযকে আপকন পকণ্যর োন ম্পকেচ জানকি পারকেন।
এছাড়া আপকন থয পণ্যটি কেনকি িাকেন িা করকিউ থদক কি ও ক কি পারকেন।
উপকরর ছকেকি টিে কিকহ্নর োযযকে থদ াকনা ‘description’ এেিং ‘reviews’ আপনাকে পকণ্যর কেস্তাকরি ও করকিউ থদ ার ু কযাগ থদকে।
এ ান থেকে আপকন কনেচাকিি পকণ্যর পকরোন োড়াকনা ও থগুকা লকপিং োকেচ যু ক্ত েরকি পারকেন।
যাপ : ৪ (লকপিং োকেচ ছকে যু ক্ত েরা)
পকণ্যর কেস্তাকরি ও করকিউ থদ ার পর আপকন পণ্যটি আপনার লকপিং োকেচ যু ক্ত েরকি পাকরন।
আপকন যকদ ‘View Cart’ োেনটি কিে েকরন িাক উপকরর ছকেকি থদ াকনা অনু যায়ী আপকন কে কে পণ্য থেনার জনয কনেচািন েকরকছন
থো থদ কি পাকেন।
আপনার কনেচাকিি এে পণ্য েোথি ো োড়াকি পারকেন ‘Update Cart’ োেনটি কিে েকর। এেই েকয় আপনার কনেচািন েরা পকণ্যর
দােও থদ কি পাকেন।

যাপ : ৫ (েূ য পকরকলায েরা)
আপকন যকদ আপনার কনেচািন েরা পণ্য কনকয় ু কল োকেন িাক এগুকা োকেচ যু ক্ত েরুন এেিং আপনার কে পকরকলাকযর জনয একগকয় যান।
আকগর ছকেকি থদ াকনা অনু যায়ী িকেচ আপনার কেস্তাকরি িেয কদন। এর আকগই থদওয়া ঠিোনার থেকে যকদ আপনার পণ্য অনয থোোও থপকি
িান িাক ৬ নাম্বার ছকেকি থদ াকনা া টিে কিকহ্নর েকিা থিে েকে টিে কিহ্ন কদন।
এরপর ‘Create an account’ োেকন কিে েরুন। যার োযযকে আপকন www.comjagat.com কনেকিি দয কি পারকেন এেিং পরেিীকি
অনাইন থেনাোো ে ু কেযা পাকেন। এেজন কনয়কেি দয কেিংো থেিা াইকে গইন েরকি পারকেন এেিং এেইিাকে োরোর পণ্য
কেনকি পারকেন।
যাপ : ৬ (নীকিোা)
য ন আপকন আপনার কেকিং িকেযর কেস্তাকরি প্রকেল েরাকেন এেিং আপনার কনেচািন েরা পকণ্যর দাে িাকো থদ কি পাকেন ি ন আপকন
যকর থনওয়া কে আপকন পণ্যটি কেনকছন।
েিচ োকন www.comjagat.com েযাল অন থডকিাকর থো কদকে। িক আপকন পণ্য াকি থপকয় দাে পকরকলায েরকি পারকেন। আর
আপনার এই থেনা ম্পন্ন েরকি আপনাকে কনকির োজগুকা েরকি কে।




‘Terms and Conditions’ এ কিে েরকি কে।
থিে েকে কিে েরার োযযকে পকক অনু কোদন কদকি কে।
‘Place order’ োেকন কিে েরার োযযকে আপনার অনাইন থেনাোোর প্রকেয়াটি থল েরার অনু েকি কদকি কে।

এিাকে আপকন www.comjagat.com এ পকণ্যর অডচার েরকি পারকেন। আপনার অডচার েরা পণ্য আপনার থদওয়া ঠিোনায় থপৌকছ থদওয়া
কে। পণ্য াকি থপকয়ই েূ থয পকরকলায েরকি পারকেন।
আপনার থেনাোো শুি থাে!!!

