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আইটি সিস্টেমের একটি বিশ্বব্যাপী বাজারে সমুদ্র পরিবর্তন আনা হয়ে ছে. বর্তমান দৃশ্যকল্প সাথে মোকাবেলা 3PL পরিষেবা প্রদানকারী তাদের তথ্য
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সিস্টেমের ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়তা এবং আইসিটি সামর্থ্য দিয়ে স্বজ্ঞাত করা আছে. তারা পণ্ডিত প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং তারা টাই আপ & বিদেশী
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সহযোগীতামূলক আলিঙ্গন এই বিষয়ে থাকা উচিত. দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য 3PL সফ্টওয়্যার সিস্টেম, রুট অপ্টিমাইজেশান এবং গৌণ সফ্টওয়্যার এবং
মোবাইল ভিত্তিক প্রযুক্তি ট্র্যাকিং ও পরিবহনের চালানের নকশা, ট্রান্সপোর্টার্স এর pickups এবং deliveries কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ জন্য
দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি বাস্তবায়ন.
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3PL খেলোয়াড়দের পাশাপাশি সংকট এবং উত্পাদন কোম্পানির অভাবিত ইভেন্ট আয়োজন ও পরিচালনা করা আবশ্যক. তারা যথেষ্ট ব্যাকআপ বিবেচনা
জনশক্তি, রুট এবং নেটওয়ার্ক সম্পদ গ্রহণ সিস্টেমের মধ্যে বজায় আছে. তারা ধ্রুবক প্রক্রিয়ার খরচ হ্রাস ধ্রুবক কার্যকারিতা গ্যারান্টি আপগ্রেড
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নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত.
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3PL কোম্পানীগুলো তাদের জনশক্তি শক্তি তাদের প্রেরণা স্তরের এবং উন্নত পেশাদারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শাণ দেওয়া হবে.
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3PL সেবা প্রদানকারীর অনেক পণ্য, প্রযুক্তি নিগম, ভৌগলিক এবং তাদের পথ, এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন ধরনের সাথে
সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতা উপস্থিত করছে, তার চ্যালেঞ্জ মানা নমনীয় হতে হবে.
3PL খেলোয়াড় বিভিন্ন পণ্য বাজারে যা সম্মতি, নিরাপত্তা, এবং পণ্যসম্ভার নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন মাধ্যমে যেতে হবে. যাতে উত্পাদন
সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব জয়যুক্ত হয়েছে, 3PL পরিষেবা প্রদানকারী তার নিজস্ব চ্যালেঞ্জ এবং শিল্প প্রয়োজনীয়তা মাধ্যমে গ্রাহকের ভিত্তির
বিবিধ প্রয়োজনীয়তা সংসাধন সামর্থ্য থাকা উচিত. বিদ্যমান বিশ্বায়িত পরিস্থিতির সঙ্গে লাইন ইন, 3PL পরিষেবা প্রদানকারী অন্তর্মুখী এবং
বিদেশগামী মাল্টি মোডাল দেশীয় এবং বিদেশী বণিকদের সাথে সংযোগ সরবরাহ মোকাবেলা সক্ষম হওয়া আবশ্যক. এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
বিষয়গুলি থেকে এক্সেস এবং ঘনিষ্ঠতা সমুদ্র বন্দর এবং বিমানবন্দর এবং উপাদান হ্যান্ডলিং ক্ষমতা, শক্তি ইত্যাদি দ্রুত তারা চালানো deliveries
এবং পরিবহন কার্যভার গ্রহণ করা এবং উ পাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে সক্ষম হওয়া আবশ্যক তিনি সক্ষম উচিত অবধি বিস্তৃত হতে পারে. যাতে কাজ
competently 3PL পরিষেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সরবরাহকারীদের রান ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিটি অগ্রগতি অনেক আকার, মিনিমাইজ পরিবহনকারী ট্রাক
লোড লেট উন্নত করতে হবে.
3PL খেলোয়াড় নিরবচ্ছিন্ন বিতরণ, সুরক্ষা এবং ঐক্য জন্য সময় সময়সূচীর যাও অঙ্গীকার করা উচিত. 3PL প্রদানকারীর গতি আগমনকারী অংশ এবং
ক্ষুদ্রতর চালানে কুড়ান এবং বিতরিত আরো বারবার মজুত কম বজায় রাখার দ্রুততর করা উচিত. 3PL পরিষেবা প্রদানকারীর competently এবং ছোট
পাত যা নির্মাতারা তাদের চর্বিহীন কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত সিস্টেমের প্রয়োজন মধ্যে বেনিফিট কাটা সহজতর চালু হবে উপাদানের নামান.
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