
 

Our Vision Digital Pakistan 

 شرائط وضوابط برائے WESڈسٹری بیوٹر 

لینے کے لیے ڈسٹری بیوشن  کے پروجیکٹس کی ۔ ورلڈ ایجوکیشنل سروسز 1 

کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم میٹرک پاس ہو اور کمپیوٹر ڈسٹری بیوٹر 

تجربہ رکھنے والے کو آپریٹ کرنا جانتا ہو۔زیادہ پڑھے لکھے اور مارکیٹنگ کا 

 لوگوں کر ترجیع دی جا ئے گی ۔

۔ آن الئن رجسٹریشن کرنے سے پہلے امیدوار کمپنی کے تمام پروجیکٹس کی 2

تفصیالت پروجیکٹس کے بزنس سکوپ اور پروجیکٹس کی ویڈیوزویب سائٹ 

۔  یںپروجیکٹس کو اچھی طرح سے سمجھ ل سے الزمی دیکھے تاکہ امیدوار تمام  

، انکے سربراہ وںروزگار، تعلیمی ادار ب ہولڈر ، بے۔ پہلے سے جا3

بک ڈپو، سٹیشنری چالنے والے ، ٹیچرز، گورنمنٹ و پرایئویٹ زیکچرارل

سائیڈ بزنس  ، ایزی پیسہ و دیگر بزنس کر نے والے زدکاندار، موبائل شاپ ہولڈر

کے  لیے  ڈسٹری بیوشن لے  سکتے  عت دینےاپنے کاروبار کو وسکے لیے اور 

  ہیں ۔ 

۔ بغیر کسی بڑی انویسٹمنٹ کے یہ ایک سمارٹ بزنس پالن ہے جس میں اچھی 4

مارکیٹنگ پالیسی سے ڈسٹری بیوٹر ماہانہ پچاس ہزار سے زیادہ اپنے عالقے 

 میں رہتے ہوئے باعزت طریقے سے رزل حالل کما سکتا ہے ۔ 

پروجیکٹس ایجوکیشنل سیکٹر میں بہت زیادہ ورلڈ ایجو کیشنل سروسز  کے ۔5  

 بزنس پوٹینشل رکھتے ہیں تعلیمی اداروں اور سٹوڈنٹس کے تعلیمی نظام میں



میں پہلی دفعہ متعارف کر جدت النے کے لیے اس قسم کی ٹیکنالوجی پاکستان 

یجو کیشنل کرونا کی وجہ سے اس وقت ان پروجیکٹس کی ارہی ہے ۔ وائی جا

کرونا کے عالوہ بھی ان پروجیکٹس پر بہت سیکٹر میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ۔ 

  اچھا بزنس کیا جا سکتا ہے ۔ 

۔ ڈسٹری بیوٹر کے ساتھ پانچ سال کے لیے ایگریمنٹ سائن کیا جا ئے گا پانچ 6

سکتی ہے ۔ جاکی سال کے بعد بھی اس میں توسیع   

پروجیکٹس ہیں جن میں سے 24۔ کمپنی کے پاس ایجوکیشنل سیکٹر کے لیے 7   

وقت کے ساتھ ساتھ پروجیکٹس متعارف کروائے جا رہے ہیں ۔ 8پہلے فیز میں 

  س کرنے لیے فراہم کیے جا ئیں گے باقی پروجیکٹس بھی ڈسٹری بیوٹر کو بزن

یا جا رہا تک پروجیکٹس میں منافع د 30سے لیکر ٪ 20۔ ڈسٹری بیوٹر کو 8٪

بزنس ٹارگٹ حاصل کر تا ہے ہے اگر ڈسٹری بیوٹرکمپنی کی طرف سے دیا گیا 

 تو کمپنی پالیسی کے مطابق ڈسٹری بیوٹر کو بونس دیا جا ئے گا ۔ 

۔ آن الئن رجسٹریشن کے بعد ڈسٹری بیوٹر کے ساتھ ایگریمنٹ اور ایک روزہ 9

پروجیکٹس کے بارے میں  ئے گا جہا ں تمامکشاپ کے لیے اسالم آباد بالیا جاور

ڈسٹری بیوٹر کو ٹریننگ دی جائے گی ۔ ایگریمنٹ کے بعد ڈسٹری بیوٹر کو تمام 

پروجیکٹس کے کارڈ ز، پروجیکٹس ویڈیوز اور پروجیکٹس کا پروموشنل میٹریل 

فراہم کیا جائے گا ۔ تاہم اگر کرونا کی شد ت کی وجہ سے اگر کچھ لوگ سفر نہ 

ئن ورکشاپ کر وائی جا ئے گی اور ان کا تمام سامان کر سکیں تو ان کو آن ال 

 بذریعہ کوریئر سروس ان کو فراہم کیا جا ئے گا ۔ 

 ۔ ڈسٹری بیوٹر پروجیکٹس کو النچ کر نے کے لیے پانچ میل اور پانچ فی میل10

ہول سیل تعلیمی ادارے ،  ےعالقے کمارکیٹنگ ٹیم بنائے گا اور اپنے کی  کی

اور پبلک سپاٹس پر کارڈز کی فراہمی کو یقینی بنائے گا ۔  ،تمام شاپس ڈیلرز،

کی سروس فراہم کرنے کے  او ٹی ایساپنے عالقے کے تمام تعلیمی اداروں کو

  لیے خود یا اپنی مارکیٹنگ ٹیم کے ذریعے تعلیمی ادارے وزٹ کر ے گا ۔ 



پروجیکٹس  نپروجیکٹس سیل کر ے گا اگلے سال ا۔ جو بھی ڈسٹری بیوٹر 11

ری نیول کی کمیشن اسی ڈسٹری بیوٹر کو ملے گی جس نے پہلے سال وہ  کی

پروجیکٹس سیل کیا ہوگا پانچ سال تک اگر ادارہ ان سروسز کو ری نیو کرتا ہے 

ڈسٹری بیوٹر پروجیکٹس کو تو اس کی کمیشن متعلقہ ڈسٹری بیوٹر کو جائے گی ۔

 پاکستان میں کسی بھی عالقے میں سیل کر سکتا ہے ۔ 

کی صالحیت رکھتا ہو اگر   ڈسٹری بیوٹر پروجیکٹس کی پریزینٹیشن دینے۔ 12

ہو تو اس کو اپنی مارکیٹنگ ٹیم میں ایسے لوگوں کو سیلیکٹ خود نہ دے سکتا 

 کر نا ہو گا جو پروجیکٹس کی پریزینٹیشن دینے کی صالحیت رکھتے ہوں ۔ 

ی اور کوئٹہ میں ۔ ہر چھ ماہ بعد سنٹرل لیول پر الہور، اسالم آباد ، کراچ13

 ورکشا پ ہو گی جس میں ڈسٹری بیوٹر کا شامل ہو نا ضروری ہے ۔ 

لسٹ دیے کی ڈسٹری بیوٹر کم از کم اپنے عالقے کے دس تعلیمی اداروں  ۔ 14

۔ گئے فارمیٹ کے مطابق کمپنی ہیڈ آفس کو مہیا کرے گا   

ے رہی ۔ کمپنی ڈسٹری بیوٹر سے ڈسٹری بیوشن کی فیس یا سکیورٹی نہیں ل15

ہے ۔ تمام پروجیکٹس کے کارڈ ڈسٹری بیوٹرکو کریڈٹ پر دیے جا رہے ہیں یعنی 

ڈسٹری بیوٹر کارڈ سیل کر کے کمپنی کو رقم بھیجے گا تاہم غیرذمہ دار لوگوں 

کے کارڈ فراہم کر ے  پروجیکٹس  8ی ڈسٹری بیوٹر کو سے بچنے کے لیے کمپن

کریڈٹ ہو  95گے  باقی ٪ ئیںوصول کیے جاایڈوانس رقم 5گی جس کا  صرف ٪

الکھ سے لیکر بیس الکھ تک پہلے فیز میں کارڈ لے سکتا  تینڈسٹری بیوٹر گا

الکھ کے کارڈ کمپنی سے لیتا ہے تو اس کو مبلغ  مثالً اگر ڈسٹری بیوٹر تینہے 

اگر دس الکھ کے کارڈ لیتا ہے ہزار( روپے دینا ہو ں گے  پندرہ)00015صرف 

ے اگر بیس الکھ کے کارڈ لیتا ہے تو مبلغ )پچاس ہزار(روپ 50000تو 

ڈسٹری بیوٹر سیل )ایک الکھ( روپے ایڈوانس دینا ہو ں گے باقی رقم 100000

ڈسٹری بیوٹر وائے گا ۔کمپنی اکاؤنٹ میں ڈیپازٹ کر کر کے اپنی کمیشن رکھ کر

ل دے گا سب سے پہلے اس کا جو بھی پروجیکٹ سیکارڈز کی جو رقم ایڈوانس  

اس کے بعد کمپنی کو رقم  ی دی گئی ایڈوانس رقم پوری کرے گا ہوگا وہ اپن



کے او ٹی ایس لینے سے ڈسٹری  ادارے جو کہ صرف ایکڈیپازٹ کر وائے گا 

  ہے ۔ 0اس بزنس میں رسک فیکٹر٪بیوٹر کی رقم پوری ہو جا تی ہے ۔ 

۔ اگر ڈسٹری بیوٹر پہلے والے کارڈ سیل کر لیتا ہے تو مزید کارڈ کمپنی سے 16

رقم پیشگی ادا کر نا ہو گا باقی کمپنی 10منگوانے کے لیے ڈسٹری بیوٹر کو ٪

  کی طرف سے کریڈٹ دیا جا ئے گا ۔ 

۔ اگر ڈسٹری بیوٹر تین ماہ کے دورانیہ میں چار الکھ کا بزنس کمپنی کو اپنے 71

ایریا سے دیتا ہے تو کمپنی ڈسٹری بیوٹر کو اپنے خرچے پر آفس بنا کر دے گی 

 ۔ 

ڑھے لکھے مرد و خواتین دونو ں ورلڈ ایجوکیشنل سروسز کی ڈسٹری ۔ پ81

بیوشن کے لیے اپالئی کر سکتے ہیں آن الئن رجسٹریشن کے لیے امیدوار ویب 

روپے کا ڈاؤن لوڈ 0002سائٹ سے ڈسٹری بیوشن رجسٹریشن چاالن فارم مبلغ 

الئن کرے گا یو بی ایل کی  کسی بھی برانچ میں چاالن فیس ادا کر کے آن 

اس رجسٹریشن کے وقت اس چاالن فیس کی رسید کی فوٹو اپ لوڈ کر ے گا ۔

 5جو ٪2000روپے ادا کر نے گا یہ 2000چاالن کی مد میں ڈسٹری بیوٹر جو 

مثالً اگر ڈسٹری بیوٹر رقم ادا کرنی ہے اس میں سے کٹوتی ہو جا ئے گی ۔ 

ے ادا کر نے ہیں روپ15000کمپنی سے تین الکھ کے کارڈ اٹھاتا ہے تو اس کو 

پہلے رجسڑیشن 2000ادا کر نا ہو ں گے چونکہ 13000پھر ڈسٹری بیوٹر کو 

  کے وقت ادا کر چکا ہے ۔ 

دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایزی پیسہ کی موبائل ایپ میں کارپوریٹ شارٹ ۔ 91

نام جہا ں لکھے ہوتے ہیں وہاں ورلڈ ایجوکیشنل سروسز کا بٹن مو جو د ہو گا 

روپے ادا کر کے اس کی ٹراسینکشن رسید کا 0002ک کر کے مبلغ اس پر کل

فوٹو بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں اگر اپنے مو بائل میں ایپ نہ ہو تو کسی بھی 

 ایزی پیسہ کی شاپ سے چاالن فیس ادا کی جا سکتی ہے ۔

۔ ڈسٹری بیوٹر ایگریمنٹ کے لیے آنے سے پہلے اشٹام پیپر پر کمپنی کی 20

گئے فارمیٹ کے مطابق طرف سے بھیجے   



لیکر آئے گا جس کے مطابق ڈسٹری بیوٹر کمپنی کی رقوم بروقت کمپنی کو 

  Affidavitبھیجنے کا پابند ہو گا اگر ڈسٹری بیوٹر 

بھیجتا تو کمپنی متعلقہ ڈسٹری بیوٹر کے نہیں کمپنی کی رقوم بروقت کمپنی کو 

خالف سخت قانو نی کاروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے ۔ اگر ڈسٹری بیوٹر 

بھجواتا تو کمپنی ڈسٹری بیوٹر کا الئسنس منسوخ کر دے  نہیںکمپنی کی رقوم 

 گی اور دیے گئے پروجیکٹس کے کارڈ بال ک کر دے گی ۔ 

Company Projects & Profit ratio from each project for 

Distributor  

Sr Project Name Project Card Price  

1 Online Teaching 
System(OTS) 

Card Price is 
45000 in 
promotional Rate 
will be given at  
Rs. 15000 

Rs.5000 for each 
order Rs.50 for each 
e Study Card 
registered in OTS 

2 e Study Card Card Price is 2400 
in promotional 
Rate will be given 
at  
Rs. 350 

Rs. 150 Per e Study 
Card in open market 

3 Computer Training System 
(CTS) 

Card Price is  
35000 

Rs. 15000 For each 
Order Rs. 50 For each 
student registered in 
CTS.  

4 Examination Development 
Software (EDS) 

Rs. 16000 Rs. 4000 Per Card 

5 Bio Metric Attendance 
System (BAS) 

Registration Card 
of BAS Price is  
Rs. 5000  

Rs. 2000 per order 
and Rs. 10 for each 
student registered in 
BAS.  

6 Institute Management 
System (IMS) 

Rs. 12000 Rs. 4000 For each 
Card 

7 Branded Message Service Rs. 12000 Rs. 4000 For each 



(BMS) Card 

8 Digital Marketing Campaign 
(DMC) 

Rs. 30000 Rs. 5000 For each 
Order 

 

 

 

Distributor Monthly Projected Income 

Sr. 
No. 

Project Name Sale Per Month Profit  

1 Online Teaching System(OTS) Only 2 orders of 
Schools For OTS  

40000 

2 e Study Card 200 Cards From 
Shops & Marketing 
Team 

20000 

3 Computer Training System (CTS) Only  One Order in 2 
months 

10000 

4 Examination Development Software 
(EDS) 

Only One Card 4000 

5 Bio Metric Attendance System (BAS) One Order Per 
Month 

8000   

6 Institute Management System (IMS)   

7 Branded Message Service (BMS) 2 Cards   8000 

8 Digital Marketing Campaign (DMC) 1 Card  5000 

 Total Projected Income Per Month   95000 

 

Sale Targets 

چارطریقے سے ان کارڈز پر بزنس کر سکتا ہے ۔ ڈسٹری بیوٹر  

ہو ل سیل ڈیلر (1)   

والدین اور سٹوڈنٹس(۔2)  



بک ڈپوسٹیشنری و دیگر شاپس(۔3)   

۔سکول اینڈ کالجز(۔4)  

نیچے ٹیبلز میں  ان چاروں کو سیل کر نے کے ریٹس اور ڈسٹری بیوٹر کا منافع  

دیا گیا ہے ڈسٹری بیوٹر اپنے عالقے میں یہ کارڈ ہول سیل ڈیلر کو فروخت کر 

پاکستان ہی نہیں بلکہ  کے اچھا پیسہ کما سکتا ہے اور صرف اپنے عالقے میں 

بھر میں جہا ں بھی چاہتے وہ اس کو بڑے پیمانے پر سیل کر سکتا ہے باقی 

ں اس وقت آن الئن جتنے بھی سکول اور کالجز اپنے عالقے میں ہو ں وہا 

شد ضرورت ہے صرف صحیح ٹیچنگ کے لیے اداروں ان پروجیکٹس کی ا

کو رہنمانی فراہم کر نے کی ضرورت ہے ۔  تعلیمی اداروں طریقے سے   

رہول سیل ڈیل  

ڈسٹری بیوٹر تمام پروجیکٹس کے کارڈ اپنے عالقے میں موجود ڈیلرز جو پہلے 

سے سٹیشنری ،بک ڈپو شاپ چال رہے ہوں، چھوٹے انویسٹرز و دیگر بزنس کر 

نے والے افراد کو پروجیکٹس کے کارڈ مندرجہ زیل ریٹس پر فراہم کر سکتا 

تو اس کو آٌپ ا کے کارڈز خریدے گ30000ہے۔ لیکن ہو ل سیلر ڈیلر کم از کم 

ر رہی ہے آپ کارڈ اسی ریٹ پر فراہم کر یں جن ریٹس پر کمپنی آپ کو فراہم ک

 کو منافع کمپنی اپنے حصہ سے نیچے دیے گئے شیڈول کے مطابق دے گی ۔

روپے میں ڈیلراپنی مرضی کے لے سکتا ہے جتنے وہ ای سٹڈی کارڈز 30000

 لینا چاہے یا دوسرے کارڈز ۔

ریایت 5کارڈزایک وقت میں خریدتا ہے تو اس کو مزید ٪کے 50000اگر ڈیلر 

رعایت دی جا ئے  10دی جا ئے گی اگر ایک الکھ کے خریدتا ہے تو اس کو ٪

   گی ۔ 

Sr 

No 

Projects Name Card 

Standard 

Price 

Whole Sale 

Dealer Rate 

Distributor 

Profit 

1 Online Teaching Rs. 15000 Rs. 10000 Rs. 2000 



System(OTS) 

2 e Study Card Rs. 350    Rs. 200 Rs. 20 

3 Examination 

Development Software 

(EDS) 

Rs. 16000 Rs. 10000 Rs. 2000 

4 Institute Management 

Software (IMS) 

Rs. 12000 Rs. 8000 Rs. 1000 

5 Bio Metric Attendance 

System (BAS) 

Rs. 5000 Rs. 3000 Rs. 500 

6 Branded Message 

Service (BMS) 

Rs. 12000 Rs. 8000 Rs. 1000 

 

 والدین ، سٹوڈنٹس

ڈسٹری بیوٹر ای سٹڈی کارڈز جو ڈائریکٹ خود والدین یا سٹوڈنٹس کو دے گا وہ 

روپے ہے 150روپے میں ہی دے گا اس میں ڈسٹری بیوٹر کا منافع فی کارڈ 350

 ۔

 سکولز ایند کالجز

ڈائریکٹ سکولز اور کالجز میں سیل کر ے گا وہ درج ذیل ڈسٹری بیوٹر جو 

اس میں صرف ای سٹڈی کارڈز میں ادارے کو سو شیڈول کے تحت کر ے گا

روپے کی رعایت دی جارہی ہے اگر وہ خود پے منٹ کر تا ہے اگر سٹوڈنٹس 

  مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو سٹوڈنٹس پوری قیمت میں خریدیں گے ۔ 

  

Sr 

No 

Projects Name Card 

Standard 

Price 

Institution 

Rate 

Distributor 

Profit 

1 Online Teaching 

System(OTS) 

Rs. 15000 Rs. 15000 Rs. 5000 

2 e Study Card if Institution 

will do the payment of 

students 

Rs. 350    Rs. 250 Rs. 50 



3 Examination Development 

Software (EDS) 

Rs. 16000 Rs. 16000 Rs. 4000 

4 Bio Metric Attendance 

System (BAS) 

Rs. 5000 Rs. 5000 Rs. 2000 

5 Institute Management 

Software (IMS) 

Rs. 12000 Rs. 12000 Rs. 4000 

6 Branded Message Service 

(BMS) 

Rs. 12000 Rs. 12000 Rs. 4000 

 سٹیشنری شاپس و دیگر دکانیں

اپنے عالقے میں موجود تمام بک ڈپو، سٹیشنری و دیگر دکانوں پر کارڈ ڈسٹری 

بیوٹر رکھوائے گا ان دکانوں کو ڈیسٹری بیوٹر درج ذیل شیڈول کے مطابق منافع 

 دے گا ۔ 

  

Sr 

No 

Projects Name Card 

Standard 

Price 

Shops Profit Distributor Profit 

1 Online Teaching 

System(OTS) 

Rs. 15000 Rs. 1000 Rs. 4000 

2 e Study Card Rs. 350    Rs. 30 Rs. 120 

3 Examination 

Development Software 

(EDS) 

Rs. 16000 Rs. 2000 Rs. 2000 

4 Bio Metric Attendance 

System (BAS) 

Rs. 5000 Rs. 1000 Rs. 1000 

5 Branded Message 

Service (BMS) 

Rs. 12000 Rs. 2000 Rs. 2000 

  

   

 

  


