Bengali

গেম গে এর মাধ্যমম আপনার ব্যাব্সামে ফুট ট্রাফফক চালনা করান
স্পন্সরড গলামকশন্স হমে একটট ফব্স্েৃে গেমলাোড়মের গরাোর কামে আপফন অফিেমন
করমে পামরনI গেমলাোড় রা গেম মযাপ এ আপনার ব্যব্সযা গেেমব্ন ও আপনার ব্যব্সযা
পফরেশনশ কমর োরা নানারকম মজাোর গেমমে এব্ংপুরস্কার গপমে পামরন I

আপফন ফক পামব্ন
একটট ইন-গেম স্পন্সরড গলামকশন্স ফহসামব্ আপনার ব্যব্সা বব্ফশষ্ট্যযুক্ত করুন
ইন-গেম অব্স্থামনর মাধ্যমম অব্স্থান স্বমচেনাটা এব্ং ফুট ট্রাফফক চালনা করুন গযটা আপনার
ব্যব্সযা পফরেশনশ করার জনয আমরা মজাোর কমর েু লমব্I
ইন-গেমর মাধ্যমম প্রচার করুন
ফব্মশষ অফারগুফল আপমলাড করুন, নেু ন পণ্যগুফল বব্ফশষ্ট্য ফেন এব্ং আপনার স্পন্সরড
গলামকশমনর গেমক আপনার ওমেব্সাইটটটমে ফলঙ্ক করুন - এক িাচুশোল ফব্লমব্ামডশর মমো|
আপফন ফমফন গেমস ফনধ্ারণ্
শ করমে পামরন
ফনধ্ারণ্
শ করুন ফনফেশষ্ট্ সমমে আপনার অব্স্থামন গেমমর ক্রিোকলাপ ব্াফড়মে ফেন, যেন আপফন
আরও গেমলাোড় গেেমে চান। গকানও শারীফরক ইমিন্ট গসটআমপর প্রমোজন গনই।
ফব্মেষণ্
গেমলাোড়রা কীিামব্ আপনার গেমমর অব্স্থামনর সামে জফড়ে গস সম্পমকশ একক্রিে
গমটট্রকগুফল গেেুন। আমামের গেোরমের গোপনীেোটট আমামের কামে গুরুত্বপূণ্ হওোে
শ
আমরা গকব্লমাি একক্রিে গমটট্রকগুফলই োমেরমক অব্ফহে কফর, আমরা পৃেক গেোমরর
েমেয প্রমব্শাফধ্কার প্রোন কফর না।

এটা ফকিামব্ কাজ কমর
1. আফল শঅযামেস ফব্টামে আমব্েন করুন

আমব্েন করুন ফমফনমট I যফে েৃহীে হে োহমল আপনামক জানামনা হমব্ কেন কাযিমটট
শ
লাইি হমব্ যামে আপনার স্পন্সরড গলামকশমনর গসটআপ সম্পূণ্ করা
শ
যাে I
২. ইন-গেম উপফস্থফের জনয আপনার অব্স্থান গসটআপ করুন
একব্ার অনুমমাফেে হমে গেমল আপফন আপনার অব্স্থান গপামকমন গোমে গসট আপ করুন
(এব্ং িফব্ষযমে আমরা গেমস আসমব্!) গেমলাোড়রা গেেমে পারমব্ন এব্ং পফরেশনশ করমে
পারমব্ন আপনার স্পন্সরড গলামকশন্ যেন োরা ব্াস্তব্ জেমে গেলমব্ন I
৩. আপনার ফলাফলগুফল অনুকূফলেকরণ্ করুন
আরও গলনমেন চালামনার জনয আপনার প্রচারগুফল অনুকূফলে করুন এব্ং কাঙ্ক্ষিে সমমে
অফেফরক্ত ট্রযাফফমকর ফনধ্ারণ্
শ করুন - আপনার পেন্দমমো প্রমচষ্ট্া করুন!

সচরাচর ক্রজজ্ঞাসয প্রশ্নাব্লী
নযাফন্টক স্পনসরড গলামকশন আফল শঅযামেস ফব্টা কীিামব্ ফন্যাফন্টক গলাকাল ফব্জমনস
ফরকিাফর ইফনফশমেটটমির গেমক আলাো?
ফনোণ্টটক গলাকাল ফব্জমনস ফরকিাফর গপ্রাগ্রাম হ'ল ফনোণ্টটক েরফ গেমক এক ব্েমরর জনয
স্পনসরড গলামকশন গপ্রাগ্রামম ফব্নামূমলয অংশ ফনমে োমের পেমন্দর গোট এব্ং স্থানীে
ব্যব্সাফেকমের মমনানীে করার জনয ফনমফিে কমর সম্প্রোেমক ফফফরমে গেওোর উপাে। এই
প্রশংসামূলক, মমনানেন-ফিফিক উমেযামের প্রমোজনীেোগুফল অে প্রেি
শ
স্পন্সরড গলামকশন্
গপ্রাগ্রাম গেমক আলাো। গলাকাল ফব্সমনস ফরকিাফর সম্পফকশে আরও েেয এোমন পাওো যামব্।

ফনফন্টক স্পনসরড গলামকশন আফল শঅযামেস ফব্টা জনয গক আমব্েন করমে পামর?
সাধ্ারণ্ে,মাফকশন যুক্তরামে গয ব্যব্সযাগুমলার শারীফরক অব্স্থান আমে োমের জনয ইন-গটামর
গব্ক্রক্তেে পফরেশনশ গ্রহণ্ করা গযমে পামর I প্রফে ব্যব্সযা অক্রস্তত্ব অনুযােী ৩০ অব্স্থান পযন্ত
শ
েৃহীেI এেড়াও স্পন্সরড গলামকশন্স আমামের নীফে এব্ং োইডলাইনস অব্শযই গমমন চলমে
হমব্I যফে আপফন এই মানেণ্ডগুমলা পূরণ্ না কমরন ফকন্তু আগ্রহী, গযাোমযাে করুন I

গকানও ব্যব্সামের একাফধ্ক ফনফন্টক স্পনসরড গলামকশন োকমে পামর?

ব্েশমামন,একটট ব্যব্সযার একটট ফনোণ্টটক স্পন্সরড অব্স্থান হমে পামর I প্রমেযক শাফরফরক
অব্স্থামনর জনয ৩০ অব্স্থান পযন্ত
শ ব্যব্সাে পফরচালনা করা হে (প্রমেযক অফেফরক্ত অব্স্থান
সাব্ক্রিপশন ফী অন্তিুক্ত
শ )I গযই ব্যব্সযাসগুমলার গব্ফশ অব্স্থান আমে, েো কমর আমামের
গযাোমযাে করুনI

একটট "টযান্ডাডশ গলামকশন" এব্ং একটট "ফপ্রফমোম গলামকশন" এর মমধ্য পােকয
শ কী?
একটট ফপ্রফমোম গলামকশন টযান্ডাডশ গলামকশমনর গচমে গকানও গেমলাোমড়র জনয আরও েৃটষ্ট্
এব্ং যাফিকিামব্ গুরুত্বপূণ্ হমে
শ
আরও েৃশযরূমপ আকষণ্শ করার গচষ্ট্া কমর। প্রফে গেমমর
ফিফিমে ফনফেশষ্ট্ যাফিকগুফল পৃেক হে। গপামকমন গো-র গেমি, একটট টযান্ডাডশ গলামকশন
হমলা গপামকষ্ট্প এব্ং একটট ফপ্রফমোম হমলা একটট ক্রজম ।

প্রচার ফক?
একটট প্রচার ব্যব্সযামক বব্ফশষ্ট্যুক্ত করমে গেে ফব্মশষ প্রচার, নেু ন পণ্য, অেব্া গমৌসুমী সামগ্রী
মূল োড়াও ইন-গেম অব্স্থান ব্ণ্না
শ এব্ং িাব্মূফেশ-এটামক একটা অফেফরক্ত িাচুশোল ফব্লমব্াডশ
গস্পস আপনার ইন-গেম অব্স্থামন িাব্ুন! পফরকল্পনা স্তমরর উপর ফনিশর কমর,ব্যব্সাগুমলা
োমের প্রচার কযামম্পইন কযামলন্ডার মামস একব্ার ব্া েুব্ার পযন্ত
শ পফরব্েশন করমে পামরI

আমার স্পন্সরড গলামকশন্স সামে গক এব্ং এর সামে গযাোমযাে করমে সেম হমব্?
ব্েশমামন, ফনোণ্টটক গেমস এর গেমলাোড়রা যারা গমাটামুটটিামব্ ০.৩ মাইলস
(~৫০০মমমটরস)আপনার ব্যব্সামের শারীফরক অব্স্থামন আমেন োরা আপনার ইন-গেম
অব্স্থান গেেমে পামব্নI এটা গেম গমকাফনে এব্ং গেমস মানফচমির ফিফিমে পৃেক হমব্I ফকন্তু
গেমলাোড় রা যারা শুধ্ু ৪০-৫০ ফমটারস স্পন্সরড অব্স্থামনর মমধ্য আমেন োরা গেম
অফিজ্ঞো এব্ং পুরস্কার অজশন করমে পামরন এব্ং গেম এ জফড়ে পফরেশনশ ফহসামব্ েণ্য হমব্ন
I
গকান ফনোণ্টটক পণ্যগুফলমে আফম গোট এব্ং মাঝাফর আকামরর ব্যব্সামের জনয স্পন্সরড
গলামকশন্স গপমে পাফর?

প্রােফমক অযামেস ফব্টা গকব্লমাি গপামকমন গো অব্স্থানগুফল সরব্রাহ করমব্। িফব্ষযমে
আমরা গপ্রাগ্রামটটমে ফনোণ্টটক ফরমেল ওোর্ল্শ েযাটফমমরশ (গযমন ইনফগ্রস ইেযাফে) আরও গেম
যুক্ত করব্।

