
آفیسر شرائط و ضوابط    ٹیم مانیٹرنگ 

(TMO) 
( گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ WESورلڈ ایجوکشنل سروسز )

ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کے تعلیمی نظام کو جدید خطور پر 

پاکستان کے WESاستوار کر نے کے لیے ہمہ تن کو شا ں ہے 

ایجوکیشنل سیکٹر میں ایسے پروجیکٹس کو متعارف کر وا رہا ہے جس 

سے سٹوڈنٹس اور تعلیمی ادارے مستفید ہو کر اپنے تعلیمی معیار کو کا 

کے پلیٹ فارم سے ایجوکیشنل WES۔ فی حد تک بہتر کر سکتے ہیں 

پروجیکٹس متعارف کروائے جا رہے ہیں جس میں پہلے 24سیکٹر میں 

 10ان پروجیکٹس متعارف کر وائے جا رہے ہیں   10فیز میں 

پاکستان کی ہرتحصیل اور کی سیلز اور پروموشن کے لیے پروجیکٹس 

کا  (TMO)ضلع سے قابل ، محنتی اور ایماندارٹیم مانیٹرنگ آفیسرز

   انتخاب کیا جا رہا ہے ۔  

TMO کا کام پروجیکٹس کی پروموشن کے لیے اہل مارکیٹنگ ٹیم کی

خود بھی بذریعہ  ٹیلی  TMOتشکیل اور اس ٹیم کی مانیٹرنگ کرنا ہے 

کی تمام معلومات تمام پروجیکٹس مختلف اداروں کے سربراہان کو  فون 

سکتے ہیں   کسی فراہم کر کے ان کے ادارے میں پروجیکٹ کو النچ کر 

معلومات  کیپروجیکٹس کو اگرموثر طریقے سے   بھی تعلیمی ادارے

کر سکے گا کیونکہ فراہم کی جائیں تو وہ اس کو لینے سے انکار نہیں 

مالی بوجھ بھی نہیں ہے اور یہ   بہت بڑا  کوئیادارے پر ان سروسز کا 

اداروں کے نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے  بلکہ  

 ۔ لیے بزنس کا بھی ایک ذریعہ ہیں

سے www.wesedu.orgتمام پروجیکٹس کی تفصیل ویب سائٹ 

 مالحظہ فرمائیں۔ 

 تنخواہ 



مطلوبہ سیل کا ہدف حاصل کر تا اپنی ٹیم  اور ذاتی سیل سے TMOاگر 

سیلر ی  دی  جا ئے گی اگر  (چالیس ہزار روپے)40000تو اس کو ہے

مطلوبہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہوتا تو جتنی پروجیکٹس کی کمیشن بنتی ہے 

سیلری ادا کی جا  اور جتنے فیصد ٹارگٹ حاصل کیا ہے اس کے مطابق 

تاریخ کو اکاؤنٹ میں  10تنخواہ اور کمیشن  ہر مہینے کی ئے گی ۔

 ٹرانسفر کی جا ئے گی ۔

کے لیے کمیشن کی پالیسی TMOپروجیکٹس میں      

 ذاتی سیل((
TMO کمیشن دی  مندرجہ ذیل شیڈول کے مطابق تنخواہ کے عالوہ کو

 جو خود سیل کرے گا  کی جائے گی پروجیکٹ
Sr # Projects Short Detail Incentives 
1 e Study Card (Price Rs. 

2400 per Card) 
Rs. 1000 will be given for sale of 
each e Study Card in open market. 

2 Online Testing & Computer 
Training Services (OTCTS) 

20000 Per Order and 50 rupees per 
student.  

3 Online Study & Testing 
Program (OSTP) 
 

Rs.15000 for each order of OSTP 
and Rs. 50 for each student.  

4 Examination Development 
Software (EDS) Price:12000 

4000 For each sale of EDS. 

5 Branded Message 
Service(BMS) Price:12000 

4000 For each sale of BMS.  

6 Biometric Attendance 
System (BAS) 

5000 for each order and 20 rupees 
for each student 

7 Message Alert Service 
(MAS)  

50 rupees per student.  

8 Web Development 
Program (WDP) 

25% for each order 

9 Digital Marketing 
Campaign(DMC) 

5000 for 50000 messages campaign. 



10 Home Automation System 
(HAS)    

20% from each order.  

کے لیے کمیشن کی پالیسی TMOپروجیکٹس میں 

 کی سیل پر ( مارکیٹنگ ٹیم(
TMO کمیشن دی جائے گی جو  کو مندرجہ ذیل شیڈول کے مطابق

کے نیچے کام کرے TMOکی سیل ہو گی جو  (PMOمارکیٹنگ ٹیم )

 گی ۔ 
Sr # Projects Short Detail Incentives 
1 e Study Card (Price Rs. 2400 per 

Card) 
Rs. 200 will be given for sale 
of each e Study Card in open 
market. 

2 Online Testing & Computer 
Training Services (OTCTS) 

5000 Per Order and 10 
rupees per student.  

3 Online Study & Testing Program 
(OSTP) 
 

Rs.3000 for each order of 
OSTP and Rs. 10 for each 
student.  

4 Examination Development 
Software (EDS) Price:12000 

1000 For each sale of EDS. 

5 Branded Message Service(BMS) 
Price:12000 

1000 For each sale of BMS.  

6 Biometric Attendance System 
(BAS) 

1000 for each order and 10 
rupees for each student 

7 Message Alert Service (MAS)  10 rupees per student.  
8 Web Development Program (WDP) 5% for each order 

9 Digital Marketing Campaign(DMC) 1000 for 50000 messages 
campaign. 

10 Home Automation System (HAS)    5% from each order.  

  

 تعلیمی قابلیت و تجربہ       



  TMO کے لیے کم از کم ماسٹر ڈگری ہولڈر ہونا ضروری ہے تاہم

مارکیٹنگ میں تجربہ رکھنے والے گریجوایٹس کو بھی موقع دیا 

 سال سے لیکر پچاس سال تک ۔24جائے گا۔ عمر کی حد 

 TMO کے لیے مارکیٹنگ فیلڈ میں دو سے تین سال تجربہ رکھنے

 والے افراد کو ترجیح دی جائے گی ۔ 

 TMO کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا جانتا ہو او ر پروجیکٹ کی

 پریزینٹیشن دینے کی صالحیت رکھتا ہو۔ 

 TMO ٹیم کو چالنے کی صالحیت رکھتا ہو اور اپنے عالقے میں

 اچھی شہرت کا حامل ہو۔ 

  TMOے عالقے کے تعلیمی اداروں کو جانتا ہو اور ان کے اپن

 مالکان سے اچھے تعلقات رکھتا ہو ۔ 

 جاب کی نوعیت و شرائط و ضوابط   

 TMO1کی پروموشن کر ے گا جس میں فیز  پروجیکٹس چوبیس 

لیے  کی پروموشن کی جائے گی  اس کے پروجیکٹس10میں 

TMO اپنے سو شل سرکل  اور تعلقات کو استعمال کر  اپنے نیچے

تے ہوئے اپنی قریبی شہروں اور پورے پاکستان میں کہیں سے بھی 

(کی ٹیم بنائے گا PMOپروجیکٹ مارکیٹنگ آفیسر) 20کم از کم 

ایسے افراد  PMOجس میں میل اور فی میل دونوں ہو سکتے ہیں 

 کا چناؤ کرے گا جن کے پاس مارکیٹنگ سکلزہوں ۔ 

 PMOکی تعلیمی قابلیت کم از کم گریجوایشن ہونی چاہیے۔ 

 TMOاپنی  صرف اپنے عالقے سے بلکہ پورے پاکستان سے   نہ

 شامل کر سکتا ہے ۔PMOٹیم میں 

 TMO ایسے افراد کو بطورPMO اپنی ٹیم میں شامل کر ے جن

کے پاس مارکیٹنگ سکلز ہوں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے 

تاکہ وہ اپنے محلے میں والدین ہوں۔ ایجوکیشن سیکٹر کو سمجھتے

کے فائدے بتا کر کارڈ سیل کر سکیں اور اپنے e Study Cardکو 

عالقے میں موجود سکولز اور کالجز کے مالکان سے رابطہ کر 



۔اس سے نہ صرف  دیگر پروجیکٹس دے سکیں کے اداروں کو 

سٹوڈنٹس اور اداروں کو تعلیمی لحاظ سے بڑی سہولت ملے گی 

کواپنے گھر میں رہتے ہوئے باعزت بہترین بزنس کا PMOبلکہ 

 موقع بھی مل جا ئے گا ۔  

 TMO    ٹیم کے چالنے کے ساتھ ساتھ خود بھی گھر میں رہتے

کواپنے نزدیکی عالقہ کے تعلیمی  Projectsہوئے کمپنی کے 

کو ٹیلی فون یا  کے  سربراہان  (ولزاور اسکجز،اکیڈمیز )کال اداروں

یعے متعارف کروائے گا  اور اپنے محلے ، رشتے مالقات کے  ذر

کے فوائد ،   e Study Card دار اور دوست احباب کے بچوں کو 

ضرورت اور اہمیت سے روشناس کر واتے ہوئے موجودہ وقت کی 

اور دیگر پروجیکٹس e Study Cardاہم ضرورت کے پیش نظر 

شش زیادہ سے زیادہ سے زیادہ فروخت کو یقینی بنانے کی کوکی 

 کرے گا ۔ 

 TMO اپنی اس  جاب کے ساتھ ساتھ  کسی بھی اور سائیڈ بزنس یا

کمپنی کو سیل ٹارگٹ پورا  TMOجاب کو جاری رکھ سکتا ہے اگر 

کرکے دیتا ہے تو کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں ہو گا کہ وہ اس 

 جاب کے ساتھ کوئی اور بزنس یا جاب کر رہا ہے ۔ 

 Projects  کو فروغ دینے کے لئےTMO  سخت محنت کرے گا

کے  باہمی  ACOفروخت میں اضافے کے لئے  پروجیکٹس کی ،

تمام پروجیکٹس کی پروموشن کے لیے اپنا  TMOک سے اشترا

 کلیدی کردار ادا کر ے گا 

 گر اTMO تو وہ ہیڈ آفس کو ایک ماہ قبل  نا چاہےمالزمت چھوڑ

 ضروری،اثاثے اور  مامپیشگی اطالع دے گا اور کمپنی کے ت

 کے حوالے کرے گا۔کمپنی دستاویزات 

  مالزمت چھوڑنے کے بعدTMO  اگرWES کے پروجیکٹس کو

پروموٹ اور سیل کرنا چاہے تو کمپنی اسے یہ موقع فراہم کر ے 



گی۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کمپنی کے ساتھ آپ کا کم از کم چھ 

       ماہ کا تجربہ ہو نا ضرروی ہے ۔ 

   رپورٹنگ 

   TMO کو سیل اور رپورٹنگ کے لیےCentral Reporting 

System (CRS)  سے منسلک کیا جا ئے گا جسے کے ذریعے

TMO  روزانہ کی بنیاد پرCRS  میں اپنی  اور اپنی ٹیم کی

پروگریس رپورٹ اور سیل اپ ڈیٹ کر ے گا اور ٹیلی فونک 

تائے کو بACOرابطے کے ذریعے اپنے پورے دن کی کارگزاری 

  گا ۔

 احتساب   
 TMO   کو کمپنی کی طرف سے  مارکیٹنگ میٹریل دیا جا ئے گا

جو کہ دستاویزات یا کارڈز پر مشتمل ہو گا ان کا مکمل ریکارڈ 

بنائے گا ۔ کمپنی کی کسی بھی چیز میں کمی بیشی ہونے پر اسکا 

 ہو گا ۔   TMOذمہ دار 

 TMO  کے پاس جو کمپنی کی رقو م ہوں گی ان کو بروقت کمپنی

بحق  TMOاکاؤنٹ میں جمع کر وانے کا پابند ہو گا اس ضمن میں 

کمپنی رقوم بروقت  TMOاگر کوئی  کمپنی نام اشٹام پیپر دے گا 

اس کو عہدے سے برخواست کردے گی اور نہیں بھیجتا تو کمپنی 

 ی جائے گی۔ اس کے خالف سخت قانونی کاروائی بھی ک

 TMO مپنی کا کسی قسم کا ڈیٹا کسی کمپنی یا غیر متعلقہ شخص ک

اس قسم کی سرگرمی میں ملوث  TMOسے شیئر نہیں کرے گا اگر 

 کر دیا جائےگا ۔  برخواست پایا گیا تو اس کو عہدے سے

  کرنے یا ایسا  خالف ورزی قسم  کی شرائط و ضوابط کی کسی بھی 

کرنے کی  صورت میں اقدام جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو 

  کے خالف قانونی کارروائی کرے گی۔ TMOکمپنی 

 



 بزنس ایریا 
TMO  کسی بھی ادارے سے میں  پاکستان کے کسی بھی شہر

آپ مارکیٹنگ ٹیم بنا سکتے ہیں   اور اپنی سکتے ہیں۔سیل کر پروجیکٹس

پاکستان کے کسی بھی تحصیل یا ضلع میں کاروبار کر سکتے ہیں اسی 

آپ کے عالقے سے کوئی پروجیکٹ  TMOطرح اگر کوئی دوسرا 

تو آپ کو اس کے لئے کوئی مشکل پیدا کرنے کی اجازت نہیں  یتاہے ل

ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی ادارے کو کسی پروجیکٹ کے بارے میں 

کوئی  اور معاہدہ زیر التوا ہے  ہیں اور آپ کا دیے شرز اؤبر

ذا پورے پاکستان ہ  لیتا ہے تو یہ اسکا حق ہو گا۔ لمعاہدہ کر TMOدوسرا

 اوپن ہے ۔ میں کاروباری مارکیٹ کسی بھی نمائندے کے لئے 

 مارکیٹنگ ٹیم کی تشکیل
TMO  دوست پورے پاکستان میں اپنے عالقے سے اور جہاں جہاں

احباب یا رشتہ دار موجود ہیں جو لوگ پہلے سے کوئی بزنس یا جاب کر 

ان کو TMOرہے ہیں سائیڈ بزنس اور پارٹ ٹائم جاب کے طور پر 

(ان کو اپنی ٹیم میں شامل کر PMOبطور پروجیکٹ مارکیٹنگ آفیسر )

اپنی ٹیم میں جتنے متحرک ، ضرورت مند ، محنتی،  TMOسکتا ہے 

کا بزنس اتنا ہی تیزی TMOبل افراد کو شامل کرے گا دیانتدار اور قا

 بیسکے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم TMO ئے گا ۔سے اوپر جا

PMO کی مارکیٹنگ ٹیم اپنے ایریا اپنے قریبی شہراور جہاں تعلقات ہوں

مارکیٹنگ ٹیم کی تشکیل میں کوشش کریں کہ وہاں سے مکمل کر ے ۔ 

وابستہ ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ وہ لوگ جو ایجوکیشن سیکٹر سے  

اپنی مارکیٹنگ ٹیم میں PMOسیکٹر میں پڑھا رہے ہیں ان کو آپ بطور 

شامل کریں ۔ اپنی ٹیم میں کوالیفائیڈ فی میلز کو الزمی شامل کریں کیوں 

فی میلز  اپنے عالقے میں اور گھروں جا کر بھی اس کی اچھی 

 PMOکی تعیناتی ہو  جائے گی TMOجب  ۔مارکیٹنگ کر سکتی ہیں

کی تمام شرائط و ضوابط ،تنخواہ اور پروجیکٹس کمیشن پالیسی کی 



کی بھیج دی جا ئیں گی جو آپ مختلف لوگو ں کو TMOتفصیالت 

PMO کی تعیناتی کے لیے سافٹ میں بھیج سکتے ہیں ۔ 

کو جاب کنفرمیشن کا میسج مو صول ہو گا اس کے  TMOجیسے ہی   

کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی TMOکے اندر دنوں  دسبعد 

( CRSکی سینٹرل رپورٹنگ سسٹم )TMOمارکیٹنگ ٹیم مکمل کرے ۔ 

دی جائے گی جس میں وہ اپنی ٹیم کی رجسٹریشن کرے گا  Accessکی 

کی کمپنی کی طرف سے یوفون سم دی جا ئے گی جس سے PMOہر۔ 

 کا رابطہ فری ہو گا۔ PMOہر 

  پروجیکٹ بزنس سکوپ 
وقت کے پروجیکٹس ہیں  24کمپنی کے پاس ایجوکیشنل سیکٹر کے لیے 

جس سے آپ کے بزنس ساتھ ساتھ اور بھی پروجیکٹس دیے جا ئیں گے  

کی طرف کوئی TMOمیں مزید زیادہ اضافہ ہو گا اس میں نہ تو 

انویسٹمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی جاب کی بندش اپنے ہی گھر میں رہتے 

حالل  قرزیٹنگ ٹیم کو متحرک رکھتے ہوئے ہوئے خود اور اپنی مارک

کمانے کا بہت ہی بہترین بزنس ماڈل ہے جس میں کسی کے مفادات کو 

نقصان نہ پہنچاتے ہوئے آپ اپنی محنت ، مستقل مزاجی ، بہترین پالننگ 

اور مارکیٹنگ صالحیتوں کو بروئے کار التے ہوئے جتنا مرضی چاہیں 

 پروجیکٹس سے پیسہ کما سکتے ہیں ۔  ان

مہارت کے پاس مارکیٹنگ کی پیشہ ورانہ پر عزم ہیں اور آپ اگر آپ 

آسانی  گنا اضافی ہدف  3گئے ہدف سے  ےتو آپ کمپنی کے دی ہے 

پورے جوش و جذبے ، اور لگن  TMOگر احاصل کرسکتے ہیں۔ سے 

کے لیے ترقی کے روشن امکانات ہیں  TMOتو کے ساتھ کام کرے گا 

بزنس کرنے کا جو ماڈل دیا گیا ہے اس کی  TMO۔ پاکستان میں بطور 

ے ہی گھر میں رہتے مثال کسی بھی اور کمپنی میں نہیں ملے گی اپن

ماہانہ آمدنی کا پاکستان میں واحد  زیادہالکھ سے ہوئے آسانی سےایک

زق حالل کما سکتے ہے جس کی بدولت نہ صرف آپ ر WESپلیٹ فارم

ہیں بلکہ اپنے عالقے میں ایجوکیشنل سیکٹر میں جدید ٹیکنالوجیز کو 



متعارف کروا کے بہت سارے تعلیمی ادارے اور سٹوڈنٹس کو 

 جدیدتعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں ۔ 

 ٹارگٹبزنس  
کو دیا جا رہا ہے اس کا حصول انتہائی TMOسیل کا ماہانہ جو ٹارگٹ 

کو ٹھیک 20PMOsذاتی طور پر خود اور اپنے TMOآسان ہے  اگر 

طرح چالتا ہےاور پروجیکٹس کو مکمل طور پر سمجھ کر پوری لگن 

اور محنت سے کام کر تا ہے  تو اس ٹارگٹ کا تین گنا حاصل کر سکتا 

ی پورا کر سکتا ہے یہ وہ ٹارگٹ دیا گیا ہے جو وہ خود اکیلے بھہے ۔ 

لیکن اگر اس کے ساتھ اچھی ٹیم کر رہی ہو تو پروجیکٹس میں بزنس 

اس سے کئی گنا زیادہ بزنس کیا جا سکتا سکو پ ہو نے کی وجہ سے 

کی ٹیم میں صرف تین سے PMOیہ ایسا بزنس ٹارگٹ ہے کہ اگر ہے ۔

چار لو گ بھی متحرک ہو ں گے تو یہ ٹارگٹ آسانی سے حاصل کیا جا 

دیے گئے تمام پروجیکٹس کا بزنس والیم کی رقم  کتا  ہے ۔ س

سارے پرجیکٹس  کی طرف سے  TMOبنتا ہے ۔ اوسطاً اگر530000

مال کر خود اور پوری ٹیم کی طرف سے کمپنی شیئرز میں جو رقم آتی 

جس کا ٹارگٹ مکمل تصور کیا جائےگا ۔ TMOہے وہ تین الکھ ہو تو 

اگر  لینے کا حق رکھتا ہے ۔ 40000مکمل تنخواہTMOکے مطابق 

TMO ماہانہ ٹارگٹ پورا کرتا ہے اور وہ بھی صرف اس کی ٹیم کر تی

ہے تو اس کو کمیشن کی مد میں ساٹھ ہزار سے لیکر اسی ہزار تک فائدہ 

کو ماہانہ ایک الکھ سے زیادہ TMOہو گا تو تنخواہ اور کمیشن مال کر 

خود پروجیکٹس کی سیل کر تا ہے تو اس کو  TMOاگر کا فائدہ ہو گا ۔ 

 اس سے بھی زیادہ ماہانہ فائدہ ہو گا ۔ 

Sr # Projects Name Target 
1 e Study Card  Per Month Minimum 200 Card Sale 

including own and PMOs Team. 
2 Online Testing & Computer 

Training Services (OTCTS) 
Per Month Only One Order own or 
from whole team of PMOs  

3 Online Study & Testing Per Month Only One Order own or 



Program (OSTP) 
 

from whole team of PMOs 

4 Examination Development 
Software (EDS). 

Per Month Four Cards of EDS own 
or from whole team of PMOs 

5 Branded Message 
Service(BMS)  

Per Month Four Cards of BMS own 
or from whole team of PMOs 

6 Biometric Attendance 
System (BAS) 

Per Month Only two Orders own or 
from whole team of PMOs  

7 Message Alert Service 
(MAS)  

Only 50 Students Per month own or 
from whole team of PMOs. 

8 Web Development 
Program (WDP) 

Per Month Only two Order own or 
from whole team of PMOs 

9 Digital Marketing 
Campaign(DMC) 

Per Month Only One Order own or  
from whole team of PMOs 

10 Home Automation System 
(HAS)    

Per Month Only One Order own or 
from whole team of PMOs 

 یوفون سم کی سہولت
TMO  کو ایگریمنٹ کے ساتھ ہی ایک عدد یوفون سم دی جا ئے گی اس

کے ساتھ ہر وقت رابط فری  PMOsکا اپنے تمام TMOسم کے ذریعے 

کے پاس بھی کمپنی کی طرف PMOہو گا لیکن یہ ضروری ہو گا کہ 

سے دی گئی یو فون سم مو جود ہے تو یو ں اس بزنس کی وجہ سے آپ 

اپنی ٹیم PMOکا جتنا بھی قریبی حلقہ احباب ہے اگر آپ ان کو بطور 

میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کے سارے گروپ کا ہر وقت آپ کا رابطہ 

ر نا پڑیں کو ادا ک TMOفری میں ہو گا جس کے کوئی چارجز نہ تو 

 کو PMOگے اور نہ ہی 

 ت پٹرول اخراجا
پٹرول چارجز   ادا کرے گی ۔ روپے5000ماہانہ کے لئے  پٹرول کمپنی 

ٹارگٹ پورا کر ے  بزنس اپنا ماہانہ TMOکمپنی تب ادا کر ے گی جب 

 گا۔ 



 بونس
تین ماہ اپنا بزنس ٹارگٹ حاصل کر تا ہے تو کمپنی کی TMOلگاتار اگر 

روپے دیے جا ئیں گے 50000کو بونس کے طور پر TMOطرف سے 

 ۔ 

 

  

 کمپنی کی رقوم کی منتقلی کا طریقہ کار
آپ خود یا آپ کی ٹیم کا کوئی نمائندہ جو بھی سیل کر تا ہے وہ اس میں 

سے اپنی کمیشن رکھ کر باقی رقم کمپنی اکاؤنٹ میں ڈیپازٹ کر وانے کا 

ہیں ایک کمپنی کے نام کا  پابند ہے ۔ رقم ڈیپازٹ کروانے کی دو طریقے

جو بینک اکاؤنٹ ہے اور دوسرا  کمپنی کے نام کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے

رقوم  میں ورلڈ ایجوکیشنل سروسز شو ہو رہا ہو گا ۔ Appایزی پیسہ کی 

کی ترسیل انہی دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے اس کے عالوہ کسی 

بھی کمپنی مالزم کے ذاتی اکاؤنٹ میں بھیج گئی رقم کی ذمہ داری 

جو بھی رقم ڈیپازٹ کر وائی جا ئے گی اس کمپنی قبول نہیں کرے گی 

کی سلپ یا ایزی پیسہ کے ذریعے بھیجی گئی رقم کا سکرین شاٹ 

CRSوری ہو گا ۔ میں بھیجنا ضر 

 کام شروع کر نے کا طریق کار
ان تمام شرائط و ضوابط ، پروجیکٹس کی تفصیالت اور بزنس ماڈل کو 

پڑھنے کے بعد اگر آپ اس معیار پر پورا اترنے کی صالحیت رکھتے 

کے لیے اپنی آن الئن TMOپر جا کر www.wesedu.org ہیں تو آپ 

 رجسٹریشن مکمل کر یں ۔

کوالیفائی اگر آپ  اس کے بعد آپ کا ٹیلی فونک انٹرویو لیا جا ئے گا 

ورلڈ ٹریڈ سنٹر آباد  آفس اسالمایگریمنٹ کے لیے ہیڈ کرتے ہوئے تو 

جس میں یہاں انٹرویو کا ایک دوسرا سیشن بھی ہوگا میں بالیا جائے گا 

کام کر نے کی صالحیت نہیں رکھتا تو اس کو TMOامیدوار اگر بطور 

کمپنی میں رکھا جائے گا ۔ ہیڈ آفس میں ایگریمنٹ ہو نے PMOبطور 

http://www.wesedu.org/
http://www.wesedu.org/


اور باقی پروجیکٹس کے چار e Study Cardعدد 50کو TMOکے بعد

روپے بنتی 380005کی ٹوٹل مالیت ان کارڈ چار کارڈ دیے جائیں گے ۔ 

یشن پاس رکھ کر باقی سیل ہو ں گے اپنا کمکارڈ جو جیسے جیسے ہے

کو سروس کارڈ، TMOاس کے ساتھ  رقم کمپنی کو بھیجے گا ۔ 

و دیگر تمام  ،سٹیکرزاپوئنٹمنٹ لیٹر اور تمام پروجیکٹس کے بروشر ز

 TMO ئےگا۔کے حوالے کیا جاTMOضروری کاغذات کا مکمل بیگ 

کے باقی   تمام پروجیکٹس  کے کارڈ اور  e Study Cardماسوائے کو

Login موبائل یا لیپ ٹاپ  وہ ان کو اپنے فری میں دیے جائیں گے  تاکہ

اور تمام پروجیکٹس کو اچھی طرح سے سمجھ لے میں رجسٹرڈ کر کے 

میں ذاتی رجسٹریشن  یا لیپ ٹاپ  اپنے موبائل۔ان کا ڈیمو دے سکے  

خریدنا پڑے گا  e Study Card   کوصرف ایک عددTMOکے لیے 

میں کمپنی یہ 2400اس ادا کر نا ہو گی 2400اس کی قیمت موقع پر 

سیل ہو گا اس میں سے پہلے رعایت دے گی کہ جو کارڈ  یا پروجیکٹ 

TMO باقی پہلے فیز میں یا اس ۔  واپس رکھ لے گا 2400دیا گیا اپنا

کو دیے جائیں گے وہ TMOکے بعد جتنے بھی پروجیکٹس کے کارڈ 

کریڈٹ پر دیے جائیں گے مطلب کارڈ سیل کر کے پیسے کمپنی کو 

 کو نہیں دینا پڑے گی ۔ TMOدینے ہو ں گے پیشگی کسی کارڈ کی رقم 

پروجیکٹس کی مارکیٹنگ کر لے TMOتھوڑے عرصے کے بعد جب 

مارکیٹنگ تجربہ اور مارکیٹ کو گا اور مارکیٹ سے جو ڈیمانڈ آئے گی 

 نکی ایک جامع ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام اTMOرکھتے ہوئے سامنے 

کی متعلقہ ڈویژن میں کیا جائے گا جہا ں اس ڈویژن کے تمام 

TMOs اپنیPMOs کی ٹیم کے ہمراہ مو جو د ہو ں گے جہاں ایک

کو تمام پروجیکٹس پر  PMOsاور TMOsروزہ ورکشاپ کےذریعے 

 کمانڈ حاصل کر نے کے لیے بریفنگ دی جا ئے گی ۔ 

 

 
 

 



 

 


