
ি�� সং�রেণ িব�াপেনর ম�ল�তািলকা

সারা �দেশর �ানীয় �দিনক

* �ট িব�াপেনর সেব�া� আকার হেব ৩ কলাম-ইি�

* ি�� সং�রেণ িব�াপেনর ম�েল�র উপর ১৫% ভ�ট �েযাজ�

একিট ব�েলট
িবদ�মান ম�েল�র সে� ১০% অিতির�

�বা� �ট�ট
িবদ�মান ম�েল�র সে� ২৫% অিতির�

�বা� �ট�ট ইন ি�ন ইন িসে�ল ব�
িবদ�মান ম�েল�র সে� ৭৫% অিতির�

িজগাতলা, �মাহা�দপুর, ��াবাদ, 
ধানমি� ও উ�রা  এলাকায় ১৫০০ 
বগ�ফ�েটর ৩ র�েমর ��ট ভাড়া হেব।
�মাবাইল: ০১২৩৪৫৬৭৮৯০

আেমিরকা �বাসী �িতি�ত  
পাে�র জন� ন�-ভ�, িশি�ত, 
ল�া ও �াট� পা�ী চাই ।
�মাবাইল: ০১২৩৪৫৬৭৮৯০

 িনক�� ১ ও ২ এলাকায় ১৫০০ 
বগ�ফ�ট ৩ �বডর�ম, ডাইিনং, িকেচন,   
দিখনা ব�লকিন ভাড়া হেব।
�মাবাইল: ০১২৩৪৫৬৭৮৯০

��িসফাইড �ট�ট বা ���ণব� িব�াপেন �কােনা দশ�নীয় িশেরানাম �দওয়া হয় না। 
�িত শ� (সাদা-কােলা) ১০ টাকা। িব�াপন সেব�া� ৫০ শে�র হেত হেব।
আপনার িব�াপনিট �বিশ আকষ�ণ�য় করেত �বেছ িনেত পােরন িনেচর �যেকােনা উপায়:

��িসফাইড িডসে� িব�াপন (সাদা-কােলা) �িত কলাম ইি� ১,০০০ টাকা।
এ ধরেনর িব�াপেনর সেব�া� আকার হেব ৪ কলাম-ইি�।

��িসফাইড
�ট�ট 

িব�াপন

��িসফাইড
িডসে�
িব�াপন

দ�ইিট ব�েলট
িবদ�মান ম�েল�র সে� ২০% অিতির�

       ঢাকায় অব�ানরত ল�া, ফস�া, সুদশ�ন  
ডা�ােরর জন� �যাগ� পা�ী চাই।
�মাবাইল: ০১২৩৪৫৬৭৮৯০
ই-�মইল: demoad@gmail.com

�বা� �ট�ট ইন ি�ন
িবদ�মান ম�েল�র সে� ৫০% অিতির�

রামপুরা, কলাবাগান, উ�রা এলাকায় 
১৫০০, ৩২০০ ও ২২০০ বগ�ফ�েটর 
�রিড ��ট ফািন�চারসহ িব�য় হেব।
�মাবাইল: ০১২৩৪৫৬৭৮৯০

�বা� �ট�ট ইন ি�ন ইন ডাবল ব�
িবদ�মান ম�েল�র সে� ১০০% অিতির�

৩০০ ফ�ট এলাকায় ৩০ ফ�ট রা�ার 
পােশ ১০ কাঠা জিম �রিডেমড 
বািড়সহ িব�য় হেব।
�মাবাইল: ০১২৩৪৫৬৭৮৯০

ওেয়বসাইট: ajkerpatrika.com, ই-�পপার: eajkerpatrika.com 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৩২৩ ২৩২৩২৯, �টিলেফান:  +৮৮ ০৯৬৪৩ ১১১৩৩৩
ই-�মইল: adsales@ajkerpatrika.com

বািড় ৮, �রাড ২, �ক িস, বন��, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

সাধারণ
িব�াপন

পৃ�া রং

�থম পৃ�া (কমপে� ৯ কলাম-ইি�)

�শষ পৃ�া (কমপে� ৬ কলাম-ইি�)

ত�তীয় পৃ�া (লাইফ�াইল)

ি�তীয় পৃ�া (খবর)/ এগােরা পৃ�া (�খলা)

দশম পৃ�া (িবেনাদন)

প�ম পৃ�া (�ানীয় খবর)/ অ�ম পৃ�া (বা�ণজ�/িব�)

ষ�/ স�ম (�ানীয় খবর)

�িত কলাম-ইি� (টাকা)

১৭,০০০/-

১৪,০০০/-

১২,০০০/-

৮,০০০/-

৭,০০০/-

৬,০০০/-

৪,০০০/-

রিঙন

রিঙন

রিঙন

রিঙন

রিঙন

রিঙন

সাদা-কােলা

ইয়ার
প�েনল
িব�াপন

ম�ল� (টাকা)

৭৫,০০০/-

৬৫,০০০/-

২৫,০০০/-

পৃ�া

�শষ পৃ�া (�দঘ�� ৪.০” x উ�তা ১.৭”)

ত�তীয় পৃ�া  (�দঘ�� ৪.৮” x উ�তা ১.৭”)

প�ম পৃ�া (�দঘ�� ৩.৫” x উ�তা ১.৭”)

রং

রিঙন

রিঙন

রিঙন

�ট
িব�াপন

পৃ�া

�থম পৃ�া 

�শষ পৃ�া

এগােরা পৃ�া (�খলা)

দশম পৃ�া (িবেনাদন)  

�িত কলাম-ইি� (টাকা)

৩০,০০০/-

২০,০০০/-

১২,০০০/-

১০,০০০/-

রং

রিঙন

রিঙন

রিঙন

রিঙন


