অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটং আপনার
জন্য ভােলা একিট ক্যািরয়ার হেব
িকনা- তা এখিন জােনিনন
বর্তমান যুগ ইন্টারেনেটর যুগ। এখন ঘের বেস মানুষ িবশ্েবর প্রায়
সব কাজ করেছ। বলা যায়- পৃিথবী এখন হােতর মুেঠায়। এই ইন্টারেনট
ব্যবস্থােক কােজ লািগেয় েয ব্যবসািয়ক মাধ্যম গেড় উেঠেছ েসটাই
হচ্েছ
হেলা-

িডিজটাল মার্েকিটং। এককথায় বলা
ইেলকট্রিনক
িমিডয়ার
মাধ্যেম

যায়, িডিজটাল মার্েকিটং
পণ্য,
প্রিতষ্ঠান
বা

ব্র্যান্েডর প্রচারণােক েবাঝায়। ইন্টারেনট ব্যবস্থা
মার্েকিটং-এর সঙ্েগ ঘিনষ্ঠভােব যুক্ত। েযমন- গুগল,

িডিজটাল
ইউিটউব,

িবিভন্ন ওেয়বসাইট, েফসবুকসহ নানা সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম।
মূলত মার্েকিটং হচ্েছ- েয েকানও পণ্য অথবা সার্িভস এর প্রেমাশন
করা, প্রচার করা এবং ওই পণ্েযর ক্েরতা ৈতির করা। এই মার্েকিটং
আপিন যখন অনলাইেন করেবন েসটা হেব- “িডিজটাল মার্েকিটং”। আপিন যখন
এই “িডিজটাল মার্েকিটং” স্িকলটা িনেজর েকানও প্েরাডাক্ট অথবা
সার্িভেসর িবক্রয় ও প্রেমাশেনর জন্য ব্যবহার করেবন, তখন েসটা হেব
ইন্টারেনট মার্েকিটং। আর আপিন যখন আপনার িডিজটাল মার্েকিটং
স্িকলটা ব্যবহার কের অন্য কারও প্েরাডাক্ট অথবা সার্িভস কিমশন
িভত্িতক প্রেমাশন করেবন, েসটা হেব- অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটং।
অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটংেয় ক্যািরয়ার
অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটং আপনার জন্য ভােলা একিট ক্যািরয়ার হেব
িকনা- তা এখিন জানা যােব। িনেচ েলখা সবগুেলা িবষয় যিদ আপনার সােথ
িমেল যায়, তাহেল অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটং আপনার জন্য। আর একিট যিদ
না িমেল, যত িদন আপিন ওই িজিনসিট েমলােত না পারেবন, ভােলা
মার্েকটার হেত ওই একিট বাঁধা আপনার রেয় যােব।
িবষয়গুেলা হেলা:
-কম্িপউটারিট আমার মন মেতা, এই কম্িপউটাের আিম কাজ কের আনন্দ
পাই।
-আমার ইন্টারেনট লাইনিট আনিলিমেটড, আর আিম সহেজই ইউিটউেব েকানরকম
ঝােমলা ছাড়াই িভিডও েদখেত পাির।
-আমার একিট প্িরন্টার আেছ।

-আমার একিট আলাদা কােজর জায়গা আেছ, আর কােজর সময় েকউ আমােক
িডস্টার্ব কের না।
-আিম স্বপ্ন েদখেত পছন্দ কির, আর স্বপ্ন সত্িয করার জন্য আিম
িনরলস পিরশ্রম করেত রািজ।
-আমার ইংেরিজ দক্ষতা খুবই ভােলা, আিম যা শুিন সহেজই বুিঝ, আর আিম
েকানও সমস্যা ছাড়া ইংেরিজ িলখেত পাির।
-নতুন িবষেয় পড়ােশানা করেত, গেবষণা করেত আমার ভােলা লােগ।
-খুব সূক্ষ্ম ভুলও আমার েচাখ এড়ায় না, যা কির একদম ভােলাভােব
কির।
-বন্ধু, আড্ডা, েখলাধুলা, েবড়ােনা- এ সবিকছুর েচেয় েবিশ আিম আমার
ক্যািরয়ারেক মূল্য েদই।
-আিম কখনওই হার মািন না, একিট কাজ শুরু করেল েসটা েশষ কেরই
ছািড়।
-আিম প্রিতিদন অন্তত ৩ ঘণ্টা অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটংেয় কাজ করেত
পারব।
-আমার হােত ২০-২৫ হাজার টাকা আেছ, যা েশখার কােজ েশষ হেলও েকানও
অসুিবধা নাই।
-অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটংেয় এখিন উপার্জেনর েচেয় ভােলাভােব েশখাটা
আমার কােছ েবিশ গুরুত্বপূর্ণ।
-মানুেষর
মন-মানিসকতা
ও
িচন্তাধারা
সম্পর্েক জানেত ভােলা লােগ।

(Customer

Phycology)

-েয েকানও িকছু সম্পর্েক আিম িবস্তািরত তথ্য খুঁেজ েবর করেত পাির
গুগল েথেক।
-আমার মধ্েয েলাভ খুব একটা
হওয়ােত আিম িবশ্বাসী না।

কাজ

কের

না।

তাড়াতািড়

বড়েলাক

-আিম জািন আিম পারব, আিম সম্পূর্ণ আত্মিবশ্বাসী, সামেনর বছর এই
সময় আিম একজন সফল মার্েকটার হেয় েদখাব।
উপেরর এ সবগুেলা িবষয় যিদ আপনার সােথ িমেল যায়,
অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটংেয় আপিন সফল হেবন-ই, ইনশাআল্লাহ।

তাহেল-

