সবার জন্য ই-কমার্স ওেয়বসাইট!
যারা এখেনা ই-কমার্স ব্যবসা শুরু কেরন িন বা দ্িবধা-দন্দ্েবর
মধ্েয আেছন েয িকভােব শুরু করেবন? আমরা আপনােক িদেত চাই পিরপূর্ণ
গাইডলাইন।
নতুনরা যােত সহেজই ই-কমার্স িবজেনেস আসেত পাের েস জন্যই আমরা
িনেয় এেসিছ “ই-কমার্স startup প্যােকজ”
ই-কমার্স startup প্যােকজ
যা যা থাকেছ প্যােকেজঃ
একিট ডট কম (.com) েডােমইন।
2GB SSD েহাস্িটং।
িফক্সড িডজাইেনর একিট পূর্ণাঙ্গ ওেয়বসাইট
একিট েমাবাইল এপস (Android)
ফ্ির SSL সার্িটিফেকট
প্িরিময়াম িথম
েরস্পন্িসভ িডজাইন
টাইেটল, েমনু, ক্যাটাগির, কন্টাক্ট
কুপন িসস্েটম
অর্ডার গ্রহণ, অর্ডার এিডট
অেটা ইন-ভেয়স ৈতির,
ইন-ভেয়স এিডট
লাইভ েডিলভাির স্ট্যাটাস, িশপেমন্ট
েফসবুক েমেসঞ্জার, েকাম্পািন ইেমইল
েবিসক SEO, Google Analytics System
েপেমন্ট েগটওেয় ইন্সটল – িবকাশ, রেকট, নগদ, ক্েরিডট কার্ড,
মাস্টার কার্ড ইত্যািদ।
**************************
ওেয়বসাইট এর িফচার সমূহঃ
✍️১) প্িরিময়াম িথম
✍️২)
✍️৩)
✍️৪)
✍️৫)
✍️৬)

েমাবাইল/ট্যাব/কম্িপউটার ফ্েরন্ডিল েরসপন্িসভ িডজাইন
লাইভ চ্যাট অপশন
েপেমন্ট েমথড (িবকাশ, রেকট, COD ইত্যািদ)
Home page slider িডজাইন
প্রথম 20 টা পন্য এড কের েদয়া হেব।

✍️৭) ওেয়বসাইেট নতুন অর্ডার হেল Email এ েনািটিফেকশন যােব
✍️৮) ফুল ডায়নািমক ওেয়বসাইট
✍️৯) লাইফটাইম সার্েপাট এন্ড আপডেট
✍️১০) এসইও ফ্েরন্ডিল িডজাইন ।
✍️১১) Temaviwer/Anydesk এর মাধ্যেম লাইফ টাইম সােপার্ট।
“কাস্টমার েসিটসেফকশন আমােদর প্রধান টার্েগট”

একিট ওেয়বসাইটই হেত পাের আপনার
সারা জীবেনর স্থায়ী উপার্জেনর
মাধ্যম
প্রথেম েজেন েনই, েকন ওেয়বসাইট ৈতির কের?
একিট ওেয়বসাইট হচ্েছ আপনার েয েকান প্রিতষ্ঠােনর অনলাইন পিরচয়।
েয েকান েকাম্পািন, স্কুল, কেলজ ইত্যািদ সকল প্রিতষ্ঠান তােদর
নােম ওেয়বসাইট কের থােক যােত কের ইন্টারেনেট তােদর সম্পর্েক জানা
যায় এবং তােদর িবিভন্ন েসবা বা সার্িভস সম্পর্েক মানুষ েযন সহেজই
জানেত পাের। এই জাতীয় ওেয়বসাইট গুেলা হচ্েছ মূলত প্রািতষ্ঠািনক
ওেয়বসাইট।
িকন্তু প্রািতষ্ঠািনক ওেয়বসাইেটর বাইেরও িকন্তু রেয়েছ আরও প্রচুর
ওেয়বসাইট েযগুেলা হচ্েছ ব্যক্িতগত বা ব্যবসািয়ক। এই ধরেণর
ওেয়বসাইট গুেলােত সাধারণত িবিভন্ন িটপস, ট্িরক, আইিডয়া, িবেনাদন,
খবর ইত্যািদ িবষয় েদয়া হেয় থােক। এই গুেলােক আপিন অপ্রািতষ্ঠািনক ওেয়বসাইট ও বলেত পােরন। এই ধরেনর ওেয়বসাইট গুেলা
করা হয় সাধারণত সেখর বেস অথবা, লং টাইম ব্যাবসা করার জন্য।

শুরুেতই বেল েনই, নতুনেদর মােঝ ওেয়বসাইট বা ব্লগ িনেয় েবশ ভাল
কনিফউশন েদখা যায়। আসেল ব্লগ হচ্েছ এক ধরেনর ওেয়বসাইট েযখােন
িনয়িমত িবিভন্ন িবষেয় িলখািলিখ করা হয়। েসটা হেত পাের েয েকান

িবষয়। আর ওেয়বসাইট হচ্েছ এক ধরেনর সাইট েযখােন সাধারণত েতমন েকান
েচঞ্জ হয় না, বা েযখােন িলখািলিখর ব্যাপার থােক না। আপিন
ওেয়বসাইট বা ব্লগ েযটাই করুন না েকন েসখান েথেক অবশ্যই আয় সম্ভব।
চলুন সামেনর িদেক এগুেনা যাক।

আপিন িক িবষেয় ওেয়বসাইট/ব্লগ ৈতির করেবন?
আসেল প্রথম অবস্থায় সবচাইেত বড় েয সমস্যািট হয় েসিট হচ্েছ, েকান
িবষেয় ওেয়বসাইট বা ব্লগ করেবন েসটাই খুেজ না পাওয়া? এটার মূল
কারন হচ্েছ তাড়াহুড়া করা। আমরা যখন েকান উৎসাহমূলক িলখা পিড় বা
কারন সফলতার গল্প শুিন তখনই মেন মেন িসদ্ধান্ত িনেয় েফিল আিমও
েতমন হব, এর জন্য যত পিরশ্রম করেত হয় করব। হ্যা, এমন ভাবাই
শ্েরয়। িকন্তু আমােদর প্রধান সমস্যা হচ্েছ আমরা ৈধর্য্য ধরার
েচস্টা করেত পাির না, আমােদর সব িকছু ইন্সট্যান্ট বা তৎক্ষণাৎ
দরকার। আর এই জন্য েশষ পর্যন্ত আমােদর েতমন িকছুই হয় না। আর তাই
েযেহতু আপনার ব্লগ বা ওেয়বসাইট একিদন বা দুইিদেনর জন্য নয়,
েযেহতু এটা সারা জীবেনর জন্য তাই হুট কেরই িসদ্ধান্ত িনেয় েফলেবন
না েয আপিন েকান িবষেয় ওেয়বসাইট ৈতির করেবন। ভাবুন, েদখুন,
শুনুন, বুঝুন তারপর িসদ্ধান্ত িনন আপিন িক করেবন এবং েকন করেবন
এবং িকভােব করেবন?

ব্লগ বা ওেয়বসাইেটর
ক্েষত্ের িকছু িটপসঃ

িবষয়

িনর্বাচন

করার

ব্লগ বা সাইেটর িবষয় িনর্বাচন করার ক্েষত্ের িনেচর িটপস গুেলা
আপনােক েহল্প করেত পােরআপিন ভাল জােনন এবং আপনার ইন্টােরস্ট আেছ এমন েয েকান িবষেয়ই
আপিন ওেয়বসাইট ৈতির করেত পােরন। আপিন েযটাই জানুন না েকন েসটা
িনেয়ই শুরু কের িদেত পােরন িলখািলিখ। েশয়ার করুন আপনার িনেজর
জ্ঞান। েসটা েকান িবষয় েসটা েকান ব্যাপার না, েকায়ািলিট থাকেল সব
িবষেয়ই সাইট করা যায়। এমন অেনেকই আেছন যারা তােদর সেখর অেনক িকছু
িনেয় ওেয়বসাইট ৈতির কেরও েসখান েথেক প্রিত মােস কেয়ক হাজার ডলার
আয় করেছন।
আপিন েয িবষয়িট ভােলা জােনন বা পােরন েসই িবষয়িটেক ওেয়বসাইট
বানােনার কােজ লাগােত পােরন। েযমন ধরুন, আপিন একজন ওেয়ব
িডজাইনার। তাহেল আপিন চাইেল িডজাইন সংক্রান্ত িবষয় িনেয় িনয়িমত
েলখােলিখর অভ্যাস করেত পােরন। আপনার সাইেট প্রিতিদন, সম্ভব না
হেল প্রিত সপ্তােহ অন্তত একিট কের েপাস্ট িদেত পােরন। েচস্টা
করুন েযটা েসটা ইন্টােরস্িটং হয় এবং মানুষ বা িভিজটর যােত েসটা
পেড় নতুন িকছু জানেত পাের। এই ভােব িলখেত থাকেল েদখেবন একসময়
আপিন পার্মােনন্ট িভিজটর েপেয় যােব যারা আপনার সাইট িনয়িমত িভিজট

করেব।
তেব এই ক্েষত্ের, কখেনা েহিজেটশেন ভুগেবন না েয িক িলখব, েকমন
হেব, েকউ পছন্দ করেব িকনা? আপিন েসটাই িলখেবন েযটা আপিন জােনন।
িলখেত িলখেতই এক সময় আপিন আপনার ব্লগেক জনপ্িরয় কের তুলেত
পারেবন। আপিন যত িলখেবন আপনার িলখা তত আকর্ষণীয় হেয় উঠেত থাকেব।
একবার ব্লগ জনপ্িরয় হেয় উঠেল েসখােন আপিন অন্যান্য েলখকেদর ও
আমন্ত্রণ করেত পােরন আপনার ব্লগ িলখার জন্য। এবং অন্যান্য
ব্লগাররাও যিদ আপনার ব্লেগ িলখা শুরু কের েদয় তাহেলই েতা
েকল্লাফেত ! এরপর আপানােক আর আশা কির েপছেন িফরেত হেব না।
এই ভােব যিদ একিট সাইট েক দাড় কিরেয় েফলেত পােরন তাহেল এখােন
িবজ্ঞাপন সহ উপেরাল্েলিখত উপায় সমূহ অবলম্বন কের আপিন আপনার
ওেয়বসাইটেক পার্মােনন্ট আেয়র উৎস িহেসেব গেড় তুলেত পারেবন।
আসুন আমরা জািন একটা ওেয়ব সাইট েথেক আয় করেত হেল িক িক স্ট্যাপ
বা ধাপ আপনােক অনুসরণ করেত হেবঃ

১. েডােমন েনইম (Domain Name) েনয়া?
একিট েডােমন েনইম (Domain Name) হচ্েছ আপনার ওেয়বসাইেটর
অপিরবর্তনীয় নাম। যা ব্যবহার কের ইন্টারেনট ব্যবহারকারীরা আপনার
ওেয়বসাইট অ্যাক্েসস করেত পােরন। েযমন েকউ যিদ েফইসবুক এ
অ্যাক্েসস
করেত
চায়
তখন
ব্রাঊজােরর
অ্যাড্েরসবার
–এ www.facebook.com িলেখ Enter চাপেল েফইসবুক –এর ওেয়বসাইট চেল
আেস। এই www.facebook.com হল েফইসবুক এর েডােমন েনইম। একিট
েডােমন েনইম ইন্টারেনেট কম্িপউটারগুিল শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত
হয়। কম্িপউটার আইিপ অ্যাড্েরস ব্যবহার কের, যা েবশ বড় আকােরর
গািণিতক সংখ্যা যা আমােদর অর্থাৎ মানুেষর জন্য মেন রাখা অত্যন্ত
কিঠন। এই কারেণ, ইন্টারেনেট েয েকান সংস্থা সনাক্তকরেণর জন্য
আইিপ অ্যাড্েরস এর পিরবর্েত েডােমন েনইম ব্যবহার করা হয়।
একিট েডােমন েনইম (Domain Name) অক্ষর এবং সংখ্যার সমন্বয় হেত
পাের, এবং এিট িবিভন্ন েডােমন েনইম এক্সেটনশানগুিলর সমন্বেয়
ব্যবহার করা েযেত পাের, েযমন .com, .net, .gov, .org, .com.bd
এবং আরও অেনক িকছু। আপিন েডােমন েনইম ব্যবহার করার হেল প্রথেম
েডােমন েনইম েরিজস্টার করা আবশ্যক। প্রিতিট েডােমইন নাম অনন্য।
েকানও দুিট ওেয়বসাইেটর একই েডােমইন নাম থাকেত পাের না। যিদ
েকউ www.mydomain.com– এ টাইপ কের তেব এিট mydomain ওেয়বসাইেট
যােব এবং অন্য েকাথাও যােব না।
আেরকটা কথা েখয়াল রাখেবন, আপিন েয িবষয় িনেয় ওেয়বসাইট িনেত
ইচ্ছুক নামটা েযন তাঁর িরেলেটড হয়। ধরুন আপিন ইন্টারেনট বা
েটকেনালিজ িরেলেটড সাইট িনেবন এই ক্েষত্ের আপনার েডােমন েনম’টা
শুেনই েযন সবাই বুজেত পাের এটা েটকেনালিজ িরেলেটড সাইট।

২. ওেয়ব েহাস্িটং (Web Hosting) েনয়া?
ওেয়বসাইট গুেলা এমন ভােব ৈতয়ার করা যােত পৃিথবীর েয েকউ েয েকান
জায়গা েথেক েদখেত পাের। তাই ওেয়বসাইেটর কনেটন্ট (গান, ছিব,
আর্িটেকল, িভিডও ইত্যািদেক কনেটন্ট বেল) যােত সবাই েদখেত পাের
তার জন্েয কনেটন্টগুেলােক ২৪ ঘণ্টা এবং ৭ িদনই ইন্টারেনট সংেযাগ
আেছ এমন জায়গায় রাখেত হেব। আর এ জায়গাটা হেত পাের েকােনা
কম্িপউটােরর হার্ড-ড্রাইভ যার সােথ ইন্টারেনেটর ২৪ ঘণ্টা সংেযাগ
েরেয়েছ। এক কথায়, আপনার ওেয়বসাইেটর যাবতীয় তথ্য এমন জায়জায়
রাখেবন যােত কের েয েকউ আপনার ওেয়বসাইেট প্রেবশ কের তথ্যগুিল
েদখেত পাের, এটাই হচ্েছ েহাস্িটং।
েকাথায় েথেক েডােমন-েহাস্িটং িনেবনঃ
আপনার যিদ অনলাইন সােপার্ট কের এমন মাষ্টার কার্ড থােক তাহেল
HostGator, Samahar Sof, Kona Server
, 1&1 Web Hosting,
InMotion, DreamHost, Liquid, GoDaddy, Hostwinds, a2hosting,
namecheap, namesilo ইত্যািদ অেনক িবেদশী েডােমন েহাস্িটং
েকাম্পািন আেছ যারা িকনা ভােলা সার্িভস েদয়। তােদর েথেক িনেত
পােরন।
তাছাড়া মাষ্টার কার্ড না থাকেলও িবকাশ বা ব্যাংক ট্রান্সফার এর
মাধ্যেম আপিন ইচ্েছ করেল বাংলােদেশ অেনক েডােমন েহাস্িটং
প্রভাইডার েকাম্পািন আেছ যারা িকনা ভােলা সার্িভস েদয়, তােদর
েথেকও েডােমন েহাস্িটং িনেত পােরন। তেব অেচনা কােরা েথেক েনয়ার
আেগ তােদর িরিভউ এবং অন্যেদর কাছ েথেক েজেন শুেন েনেবন। কারন,
আমরা বাঙ্গালী , েসা প্রতারণা আমােদর ট্যািডশন।
আমার েচনাজানা িকছু বাংলােদশী েডােমন-েহাস্িটং প্রভাইডার আেছ
যারা এখন িবেদশী েকাম্পািন গুেলার মেতাই ভােলা সার্িভস েদয়। আিম
এখন পর্যন্ত তােদর কাছ েথেক ভােলা সার্িভসই েপেয়িছ। যাই েহাক,
আপনার সুিবধা মেতা েযেকান ভােলা েকাম্পািন েথেক িনেয় িনেত পােরন।
তেব, আপিন েযখান েথেকই েডােমন েনইম (Domain Name) এবং েহাস্িটং
(Hosting) েনন না েকন এই িবষয় গুেলা যাচাই কের িনেবন। েহাস্িটং
এর Bandwidth, Compatibility, Reliability, Security ইত্যািদ
িবষয়ািদ। এখােন আরও িকছু িবষয় রেয়েছ, েযমন িসিকউিরিট অ্যাক্েসস,
েলািডং স্পীড েকমন, ২৪ ঘণ্টা সার্ভার চালু থাকেব িকনা ইত্যািদ।
এই গুিল সরাসির েডােমন েহাস্িটং সােপার্েট িজজ্েঞস কের িনেবন।
েডােমন েহাস্িটং এর দাম একত্ের বাৎসিরক িহেসেব ২০০০ টাকা েথেক
েপেত পােরন। েরট টা মূলত িনর্ভর কের Bandwidth, Compatibility ,
Disk Space এই গুিলর উপর। এই গুিল যেতা বাড়েব টাকার পিরমাণ ও
বাড়েব।

৩. িস.এম.এস (CMS) ও িথম িসেলকশন:
প্রচিলত িকছু জনপ্িরয় কন্েটন্ট ম্যােনজেমন্ট িসস্েটেমর হেলা
WordPress, Drupal, Joomla, ExpressionEngine, TextPattern,
Radiant CMS, Cushy CMS, SilverStripe ইত্যািদ। তেব সবেচেয় সহজ ও
বহুল ব্যবহৃত CMS হেলা WordPress তাছাড়া এর কাজ সহজ করার জন্য
অেনক প্লািগন ব্যবহার করেত পারেবন।
আর িথম এর কথা বলেত েগেল ওয়ার্ডপ্েরেসর িনজস্ব ফ্ির িথম, িথম
ভান্ডার রেয়েছ । এখােন একিট সমস্যা হচ্েছ আপনার প্রেয়াজনমত িথম
খুেজ পােবন না । েদখা যােব িডজাইন পছন্দ হেয়েছ ত আপনার
প্রেয়াজনীয় সব িফচার েনই । আবার অেনক িফচার সমৃদ্ধ িকন্তু িডজাইন
ভাল না । আর েবিশরভাগ ফ্ির িথেমই েকান সমস্যা হেল প্রেয়াজেনর সময়
সােপার্ট পাওয়া যায় না । তেব অেনক ওেয়বসাইট আেছ েযখান েথেক আপিন
িনশ্িচন্েত ফ্ির িথম ডাউনেলাড কের ব্যবহার করেত পারেবন । যিদও
তােদর িথম সংখ্যা কম । তেব তারা আপনার ১০০ ভাগ প্রেয়াজন েমটােত
সক্ষম । এবং েকান সমস্যা হেল ভাল সােপার্টও পােবন । তেব েপইডিথম
িকেন িনেল ভােলা।

৪.
তারপর
আিস
একিট
িকওয়ার্ড
িরসার্চ
অ্যানালাইিসস এর কথাঃ

ইমপরেটন্ট
েফক্টর
ও
কম্িপিটশান

িকওয়ার্ড িরসার্চঃ
সিঠক িকওয়ার্ড িনর্বাচন এবং সার্চ ইঞ্িজেন েসটা রাঙ্িকং করা এসইও
েত খুব গুরুত্বপূর্ণ । সিঠকভােব িকওয়ার্ড িরসার্চ করেত পারেল
সার্চ ইঞ্িজন অপিটমাইেজশন যুদ্েধ আপিন ৫০% এিগেয় থাকেলন।
িকওয়ার্ড িরসার্েস ভুল হেল প্রিতটা পেদ পেদ ওেয়বসাইটেক মূল্য
িদেত হয় অতএব আপনার িবজেনস এর মূল চািব হল িকওয়ার্ড িরসার্চ।
অনলাইেন িকওয়ার্ড িরসার্েসর জন্য অেনক টুলস পােবন, একটু Google এ
সার্চ েদন েদখেবন অেনক ভােলাভােলা টুলস েপেয় যােবন। েযমন,গুগল
অ্যাডওয়ার্ডস গুগল এর একিট ফ্ির টুলস। এর মাধ্যেম আপিন গুগল এর
েপইড ক্যাম্েপইন েসটআপ এবং সব ধরেনর িক-ওয়ার্ড এর লং েটইল িকওয়ার্ড এর সােজশন, সার্চ ভিলউম, িবজ্ঞাপেনর কম্িপিটশন এর হার,
একিট িনর্িদষ্ট সাইেটর ক্েষত্ের েকান িকওয়ার্ডিট েবিশ জনপ্িরয় তা
খুব সহেজ েবর করেত পারেবন এবং ইন্টারেনেট েকান িকওয়ার্ডগুেলা
সবেচেয় েবিশ ব্যাবহৃত হচ্েছ বা সার্চ করা হচ্েছ। এরপর
প্রেয়াজনমেতা িসদ্ধান্ত িনেত পারেবন।
[Note: গুগল অ্যাডওয়ার্ডস মাত্র ১ িট টুলস আপিন যিদ ভােলা িক
িকওয়ার্ড িরসার্চ করেত চান তেব আেরা অেনক ভােলাভােলা টুলস আেছ ঐ
গুিল িদেয়ও আপনােক িকওয়ার্ড খুঁজেত হেব।]

কম্িপিটশান অ্যানালাইিসসঃ
প্রথেমই বেল রাখা ভাল, িকওয়ার্ড কম্িপিটশান অ্যানালাইিসস একিট
জিটল প্রক্িরয়া। অেনেক আবার বলেবন, িবিভন্ন টুলস িদেয় েতা
িকওয়ার্ড েপেয়ই েগিছ তাছাড়া এেদর সার্চ ভিলউম, িবজ্ঞাপেনর
কম্িপিটশন এর হার এই গুিলও জািন, েতা আমােক আবার কম্িপিটশান
অ্যানালাইিসস করেত হেব েকন?
আপনােদর েক একটা আমার িনজস্ব ব্যাপার িদেয় উদাহরণ েদই। ধেরন, আিম
কুিমল্লােত থািক, েকউ একজন আমােক বুদ্িধ িদেলা েয কুিমল্লা শহের
প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাস কের তাই তুিম যিদ এখােন একটা েরস্টুেরন্ট
দাও তাহেল খুব ভােলা চলেব। এখন আিম যখন কম্িপিটশান অ্যানালাইিসস
করেত েগলাম তখন েদখলাম কুিমল্লােত েযমন ১০ লাখ মানুষ বাস কের
েতমিন এখােন ১ হাজােরর উপের ভােলা েরস্টুেরন্ট বা েহােটল অলেরিড
আেছ। এখন আমার কােছ ২ িট অপশন। হয় আমােক েরস্টুেরন্ট েদয়ার কথা
বাদ িদেত হেব নতুবা যিদ িদেতই হয় তেব যারা যারা েরস্টুেরন্ট বা
েহােটল িদেয় খুব ভােলা পিজশেন আেছ তােদর সােথ টক্কর িদেত হেব।
তারা িক িক আইেটমর খাবার বানায়, তােদর গ্রাহক কারা েবশী, তােদর
দুর্বলতা েকাথায় বা তােদর অেনক আইেটম খাবােরর মধ্েয েকান খাবার
টা একটু মােনর িদক েথেক অনুন্নত তা বাছাই করেত হেব। আশা কির আমার
এই উদাহরেনর পের কম্িপিটশান অ্যানালাইিসস িনেয় আর কােরা দ্িবমত
থাকেবনা।
পুেরা অ্যানালাইিসস প্রক্িরয়ািট জানেত হেল আপনােক এসইও-র প্রায়
প্রিতটা েফক্টেরর েকার েলেভল (সর্েবাচ্চ পর্যায়) পর্যন্ত জানেত
হেব। েযমনেপজ েরংক িক? িকভােব িনর্ধারন হয়?
েডািমন এইজ (Age) িক? EMD িক?
েডািমন অথিরিট িক? েপজ অথিরিটর িক?
টাইেটল ও েডস্ক্িরপশন ট্যাগ িক? এই ট্যাগ িকভােব এসইও েত
প্রভাব েফেল?
ব্যাক িলংক িক? ব্যাক িলং িকভােব পাওয়া যায়? Do-follow,
No-follow ব্যাংক িলংঙ্ক িক?
ইন্টারনাল িলংক, এক্সস্টার্নাল িলংঙ্ক িক? িকভােব কাজ কের?
এেলক্সা েরংক িক? এেলক্সা েরংক িক? এেলক্সা েরংক িকভােব
কাজ কের?
িকওয়ার্ড র্যাং ক িডিফকাল্িট ইত্যািদ িবষেয় ভােলা ধারণা
থাকা চাই।

৫. এবার আিস সার্চ ইন্িজন অপিটমাইেজশন এর
কথাঃ
এসইও আসেল কত প্রকার? আমার এই েপাস্ট পড়ার পর অেনেক হয়েতা বলেবন,
এেতা িদন িক তাহেল ভুল জানতাম? তেব যারা জােনন তােদর জন্য গুড
লাক। একিট সাইট িকভােব র্যাংক এ আনা যায়, প্রায় ৯৫% এসইও
এক্সপার্টরা বেল থােকন ওেয়ব সাইট র্যাংেক আনেত ২ প্রকার এসইও করা
লােগ। অন েপইজ অপিটমাইেজশন এবং অফ-েপজ অপিটমাইেজশন। আসেল তােদর
কথাটা সামান্য একটু ভুেলর মধ্েয আেছ।
এসইও আসেল দুই প্রকারঃ a. েপইড সার্চ ইন্িজন অপিটমাইেজশন b.
অর্গািনক সার্চ ইন্িজন অপিটমাইেজশন
আর
আমােদর
জানা
েসই
অন
েপইজ
অপিটমাইেজশন
এবং
অফ-েপজ
অপিটমাইেজশন হেলা অর্গািনক সার্চ ইন্িজন অপিটমাইেজশন করার ২ িট
পদ্ধিত বা টাইপ।
a. েপইড সার্চ ইন্িজন অপিটমাইেজশন:
গুগেল সার্চ িদেল মােঝ মােঝ েদখেবন সার্চ েরজাল্েটর ডােন বা উপের
িভন্ন রং (সাধারনত হালকা খেয়ির) িকছু িলংক থােক (েয শব্দ িদেয়
সার্চ িদেয়েছন েসটা সংশ্িলষ্ট)।এগুিল েপইড িলংক অর্থ্যাৎ এর জন্য
গুগলেক অর্থ িদেত হেয়েছ।এই ধরেনর অপিটমাইেজশনেক েপইড এসইও (Paid
SEO) বেল।
b. অর্গািনক সার্চ ইন্িজন অপিটমাইেজশন:
েয িলংকগুিল সার্চ েরজাল্ট েপেজ সাধারনভােব প্রদর্িশত হয় মােন
গুগল এগুিল েকান িবেশষ রং িদেয় হাইলাইট কেরনা এগুিল অর্গািনক
িলংক।এই ধরেনর অপিটমাইেজশনেক অর্গািনক এসইও (Organic SEO) বেল।
এটােক এলগিরদিমক SEO ও বেল।
(িবঃদ্রঃ আমরা শুধু অর্গািনক সার্চ ইন্িজন অপিটমাইেজশন (Organic
SEO) িশখেবা , েপইড সার্চ ইন্িজন অপিটমাইেজশন (Paid SEO) নয়।)
অরগািনক এসইও :
1. * অন-েপজ অপিটমাইেজশনঃ
অন-েপজ অপিটমাইেজশন এ েয কাজ গুেলা করা লােগ তারমধ্েয েমটা
ট্যােগর ব্যবহার (Meta Tag), টাইেটল ট্যােগর ব্যবহার করা (Title
Tag), িক-ওয়ার্ড ট্যাগ ব্যবহার (Key-word Tag), েডসক্িরপশন
ট্যােগর ব্যবহার (Description Tag), অলটার ট্যােগর ব্যবহার (ALT
Tag), েপজ এবং েপেজ িবদ্যমান ফাইেলর নাম করণ, কনেটন্ট এর মােঝ
িক-ওয়ার্ড এর ব্যবহার করা, এক্সএমএল সাইট ম্যাপ ৈতির করা ( XML
Sitemap, তাছাড়া িবিভন্ন সার্চ ইঞ্িজেন সাইট সাবিমট করা ইত্যািদ
কাজ করা। প্রিতিনয়ত এগুেলার উন্নিত সাধেন েচস্টা কের যান তেব সফল
ভােব আপিন িনেজও পারেবন ওেয়বসাইেটর অন-েপজ অপিটমাইেজশন সফল কের
তুলেত ।

2. *অফ-েপজ অপিটমাইেজশন বা িলংক িবল্িডং:
অেনেক িলংক িবল্িডংটােক অফ েপইেজর একটা কাজ মেন কের । আসেল
অফেপইেজর জন্য আপিন যাই করেবন সবই িলংক িবল্িডং এর অন্তর্ভুক্ত।
অফেপইজ এসইও েক একিট িবল্িডং এর িপলার এর সােথ তুলনা করা েজেত
পাের । একিট িবল্িডং এর খুিট যত মজবুত িবল্িডংিট তত মজবুত ও
দীর্ঘ স্থায়ী হয় । েতমিন অফেপইজ এসইও েক একিট সাইেটর খুিট বলা
েযেত পাের । সাইেটর এসইও মজবুদ করেত হেল অফেপইজ এসইও খুব ভােলা
ভােব সম্পাদন করেত হেব ।
অফ-েপইজ অপিটমাইেজশেনর ক্েষত্ের প্রধান আেলাচ্য িবষয় সমূহঃ
a. সামািজক েযাগােযােগর মাধ্যম: বর্তমান সমেয়র জন্য সামািজক
মাধ্যম এর চাইেত বড় এবং শক্িতশালী প্রচার মাধ্যম আর েকাথাও েনই ।
সামািজক মাধ্যেমর মােঝ িলংকড ইন, টুইটার, েফসবুক, ইউিটউব, েরিডট,
িপন্টােরস্ট এগুেলা অন্যতম এবং সর্বািধক ব্যবহৃত ।
b. ব্যাক িলংক ৈতিরঃ
আফেপইজ এসইও অেনক িবশাল িবষয়, আপনােক অেনক সময় িনেয় এখােন কাজ
করেত হেব। অফেপইজ এসইওেত আপনােক েয িবষয়গুেলা িনেয় কাজ করেত হেব
েসগুেলা হচ্েছ –
Social Bookmarking
Blogging
Forum Marketing
Search Engine Submission
Directory Submission
Local Listings
Article Submission
Answer Questions
Web 2.0
Video Marketing
Business Reviews
Guest Posting etc..
অবশ্য অনেপইজ এসইও ও খুব গুরুত্ব সহকাের সম্পন্ন করেত হেব ।
নাহেল িজনসটা িভতের খারাপ রড িদেয় বািহের খুব জাকজমক কের আস্তর
করার মতন হেয় যােব ।
এখন বলেত পােরন ভাই আপনার কথা মেতা েডােমন- েহাস্িটং িনলাম !
সাইট এর অন-েপইজ অপিটমাইেজশন, অফ-েপইজ অপিটমাইেজশন করলাম সাইট এর
িভিজটর ভােলা এখন আয় করেবা িকভােব। আেয়র কথাটা আসেল আিম সবার
েশেষ বললাম , কারন আেগ ওেয়ব সাইটটার ব্যাপাের পুেরাপুির ধারণা
েনন ; তারপর আয় িনেয় ভােবন।

৬. চলুন েদিখ ওেয়ব সাইট েথেক িকভােব আয় করা
সম্ভবঃ
ক. িবজ্ঞাপন েথেক আয়ঃ
আপনার ওেয়বসাইেট যিদ েবশ ভাল ট্রািফক (ট্রািফক হচ্েছ িভিজটর বা
মানুষ যারা আপনার ওেয়বসাইট িভিজট করেব) থােক তাহেল আপিন আপনার
ওেয়বসাইেট অন্যান্য েকাম্পানীর িবজ্ঞাপন প্রদর্শন কিরেয় েসখান
েথেক আয় করেত পােরন। েযমন- আমরা প্রায় সময়ই িবিভন্ন ওেয়বসাইেট
ঢুকেল ওেয়বসাইেটর িবিভন্ন জায়গায় িবিভন্ন পন্েযর িবজ্ঞাপন েদেখ
থািক। এই জাতীয় িবজ্ঞাপন গুেলা ওেয়বসাইেট প্রদর্শন করােনার
মাধ্যেম আপিন আয় করেত পােরন। আপনার ওেয়বসাইেট েয েকাম্পািনর
িবজ্ঞাপন প্রদর্শন করােবন েসই েকাম্পানী আপনােক একিট িনর্িদষ্ট
মূল্য েপ করেব তােদর িবজ্ঞাপন আপনার ওেয়বসাইেট প্রদর্শন করােনার
জন্য।
তাহেল এবার বলেত পােরন, এই সকল েকাম্পািনর িবজ্ঞাপন পাব েকাথায়?
এই ধরেনর িবজ্ঞাপন পাওয়ার জন্য অনলাইেন অেনক জনপ্িরয় সাইট আেছ
(েযমন- গুগল অ্যাডেসন্স)। তাছাড়া আেরা অেনক িবজ্ঞাপন এর সাইট আেছ
এই সকল সাইট েথেক িকভােব অ্যাড িনেবন এবং িকভােব আয় হেব েসটা
িনেয় ইনশাআল্লাহ পরবর্তীেত িবস্তািরত আলচনা করা হেব। এখন
শুধুওেয়বসাইট েথেক আয় করার িকছু প্রেসস সম্পর্েক জািন।
খ. িনেজর েকান পন্য িবক্ির কের আয়ঃ
আপনার ওেয়বসাইট যিদ জনপ্িরয় হেয় ওেঠ এবং প্রিতিদন েবশ ভাল
ট্রািফক থােক তাহেল আপিন আপনার িনেজর ৈতির করা েকান পন্েযর
িবজ্ঞাপন েসখােন িদেত পােরন এবং েসখান েথেক আপিন আপনার পন্েযর
জন্য েবশ ভাল েসল েপেত পােরন। তেব এটা শুধুমাত্র, যিদ আপনার ৈতির
করা েকান প্েরাডাক্ট থােক তাহেলই সম্ভব। আপনার যিদ িবক্ির করার
মত েকান পণ্য না থােক তাহেল এই ক্েষত্ের সম্ভব নয়।
গ. অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটং কের আয়ঃ
অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটং হচ্েছ অেনকটা েসলসম্যান এর মত। এখােন,
আপনােক িবিভন্ন েকাম্পািনর পণ্য িবক্ির কের িদেত হেব এবং
প্রিতবার যখন আপিন অন্য েকাম্পািনর েকান পণ্য আপনার িনেজর
মাধ্যেম িবক্ির করেত পারেবন তখন আপনােক েসই িবক্রয়কৃত অর্থ েথেক
কিমশন েদয়া হেব। আপিন চাইেল আপনার ওেয়বসাইেট এই জাতীয় মার্েকিটং
করেত পােরন। িনেজর সাইট বা ব্লগ কের আমােদর েদেশ অেনেকই
অ্যািফিলেয়ট মার্েকিটং করেছন। কােজই আপিনও এই জাতীয় কাজ কের আয়
করেত পােরন।
ঘ. ইেমইল কােলকশনঃ
আমরা সবাই েমাটামুিট কম েবিশ েনট েথেক বই, গান, িভিডও ইত্যািদ
ডাউনেলাড কের থািক। তেব, মােঝ মােঝ িবিভন্ন ওেয়বসাইট েথেক বই বা
মুিভ ডাউনেলাড করেত েগেল আমরা েদেখ থািক আমােদর ইেমইল অ্যাড্েরস
িদেত বেল। আমরা ইেমইল অ্যাড্েরস িদেল তারপর আমােদরেক েসটা

ডাউনেলাড করেত েদয়। িকন্তু েকন এমনটা হয়, েকন ইেমইল এর িঠকানা
চায় ওই ডাউনেলাড সাইট গুেলা? এটা হচ্েছ এই জন্য েয, আপিন গান
ডাউনেলাড করার সময় আপনার েয ইেমইল এড্েরসিট িদেবন েসিট ওই
ওেয়বসাইট কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন কের রাখেব। এই ভােব যতজন ওই গানিট
ডাউনেলাড করেত তত জেনর ইেমইল অ্যাড্েরস তার কােছ থাকেব। এই ভােব
ধরলাম, ১০০০ জেনর ইেমইল ওই ওেয়বসাইেটর মািলেকর কােছ জমা হল। এবার
িতিন ওই ১০০০ ইেমইল অ্যাড্েরস িবিভন্ন ইেমইল মার্েকটারেদর কােছ
িবক্ির করেত পারেবন। কারন, অিধকাংশ ইেমইল মার্েকিটং এর জন্য
অ্যাক্িটভ ইেমইল অ্যাড্েরস এর তািলকা প্রেয়াজন পের। এই জন্য
িবিভন্ন ইেমইল মার্েকটাররা ইেমইল অ্যাড্েরস িকেন েনয় িনেজেদর
মার্েকিটং করার জন্য। আর আপনার যিদ একিট ওেয়বসাইট থােক এবং আপিন
এইভােব ইেমইল অ্যাড্েরস সংগ্রহ করেত পােরন, তাহেল আপিনও এই ইেমইল
অ্যাড্েরস গুেলা িবক্ির কের আয় করেত পােরন।
িকন্তু সব কথার বড় কথা হল, ওেয়বসাইেট যিদ ট্রািফক বা িভিজটর না
থােক তাহেল েকান লাভই েনই। কারন, েয সাইেটর িভিজটর েনই েসই সাইেট
েকউই টাকা খরচ কের িবজ্ঞাপন িদেব না। আর তাই েয েকান ওেয়বসাইট
আপনার আেয়র উৎস তখনই হেব যখন আপনার সাইটিট জনপ্িরয় হেয় উঠেব এবং
প্রিতিদন প্রচুর পিরমাণ েলাক আপনার সাইট িভিজট করেব। িকন্তু এই
পর্যােয় একিট ওেয়বসাইটেক িনেয় আসার জন্য প্রেয়াজন প্রচুর পিরশ্রম
আর ৈধর্য্য।

িবশ্েব
েমাবাইল
বাংলােদশ

সর্বপ্রথম
বাঁেশর
টাওয়ার
ৈতির
করল

পিরেবশ েথেক পািখেদর উধাও হেয় যাওয়ার জন্য িবজ্ঞানীরা েমাবাইল
টাওয়ারেক অেনকটাই দায়ী কেরেছন। সারা িবশ্েব ইস্পাত ছাড়া টাওয়ার
ৈতিরর হাজােরা প্রেচষ্টা চেলেছ। কৃত্িরম তাল গাছ েথেক পাইন,
েখজুর গাছ ৈতির কের চেলেছ পরীক্ষা। তেব এই প্রথম বার বাঁেশর
সাহায্েয েমাবাইল েফােনর টাওয়ার ৈতির করল বাংলােদেশর এক সংস্থা।
ঢাকার উত্তরা এলাকায় একিট বািড়র ছােদ পরীক্ষামূলক ভােব এই
েটিলেযাগােযাগ টাওয়ারিট বসােনা হেয়েছ। ঢাকার ইডটেকা গ্রুপ পিরেবশ
বান্ধব এই টাওয়ারিট ৈতির কেরেছ।

েবশ িকছুিদন ধেরই বাংলােদশ প্রেকৗশল িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্রেদর
একিট দল ইস্পােতর িবকল্প িহসােব বাঁেশর ব্যবহার িনেয় গেবষণা
করিছল। পের ওই িবশ্বিবদ্যালেয়র অধ্যাপক ৈসয়দ ইশিতয়াক আহেমেদর
েনতৃত্েব তাঁরা পরীক্ষা কের। সাফল্যও আেস েসই পরীক্ষায়। ইশিতয়াক
আহেমেদর মেত, “বাঁশ েযরকম একিদেক সহজলভ্য, অন্য িদেক খরচাও কম।
তাই েটিলেযাগােযােগর জন্য বাঁেশর িবকল্প িকছু েনই।”
১২ িদেনর মধ্েয বাঁেশর এই টাওয়ারিট ৈতির হেয়েছ। গেবষকেদর মেত,
িঠকঠাক েদখভাল করেল এই েমাবাইল টাওয়ােরর েময়াদ ১০ বছেরর কাছাকািছ
হেত পাের। প্রায় ২১০ িকেলািমটার পর্যন্ত বাতােসর গিত সহ্য করেত
পারেব এই টাওয়ার। একিটেত েমাট আটিট অ্যান্েটনা বসােনা যােব। তেব
িবেশষ ধরেনর এই টাওয়ার ৈতিরর জন্য দরকার কাঁচা বাঁশ।

ফ্িরজ ব্যবহাের েমেন চলুন িকছু
িনয়ম
বািড়র ফ্িরজটা শেখর িজিনসই হয় গৃহকর্ত্রীর। ৈদনন্িদন জীবেনর
অপিরহার্য একিট যন্ত্রও বেট। যন্ত্র বেলই মােঝ মােঝ এক-আধটু
পিরষ্কার রাখেত হয় ফ্িরজ। েসই সােথ িনশ্িচত হয় পিরবােরর সবার
স্বাস্থ্য সুরক্ষা।
ফ্িরজ ব্যবহাের িকছু িনয়ম েমেন চলুন। তাহেল ঘেরর সবার স্বাস্থ্য
ভােলা থাকার পাশাপািশ িকছুিদন পর পর ফ্িরজ েধায়া-েমাছা েথেক
েবঁেচ যােবন আপিন।
শাকসবিজ িকংবা ফলমূল সবিকছুই ভােলা মেতা ধুেয় ফ্িরেজ রাখুন।
তাহেল ফ্িরেজ গন্ধ হেব না। েপঁয়াজ, রসুন ভুেলও কখেনা ফ্িরেজ
রাখেত যােবন না।
েয েকােনা
প্লাস্িটেকর
এেত শাকসবিজ
প্লাস্িটেকর

সবিজ প্লাস্িটেকর প্যােকেট রাখার েচষ্টা করুন।
প্যােকেটর মুখ ভােলা মেতা শক্ত কের বন্ধ কের িদন।
ভােলা ও টাটকা থাকেব। কাঁচা মিরেচর েবাটা েফেল িদেয়
ব্যােগ মুখ বন্ধ কের রাখুন।

েবিশর ভাগ সময় ধেনপাতা, পুিদনাপাতা, েলটুস পাতা ইত্যািদ ফ্িরেজ
রাখেল শুিকেয় যায়। এ অবস্থা েরাধ করেত পাতাগুেলার েগাড়া েকেট
তারপর ফ্িরেজ রাখুন। সহেজ শুকােব না।
টেমেটা ও শসা এক প্যােকেট না েরেখ আলাদা আলাদা প্যােকেট রাখুন।
অেনকিদন টাটকা থাকেব। িডম রাখার সময় িডেমর েমাটা িদকটা িনেচর িদক
কের রাখেল িডম অেনকিদন ভােলা থােক।
িডপ ফ্িরেজ ফল বা তরকাির রাখা উিচত নয়। এেত স্বাদ নষ্ট হেয় যায়।
ফ্িরেজ রাখা খাবার েবর কের এেন একবার গরম কেরই েখেয় িনন। একবার
গরম কের েরেখ িদেয় আবার ঠাণ্ডা করা – এভােব বার বার চলেত থাকেল
খাবাের ব্যাকেটিরয়া আক্রমেণর ঝুঁিক েবেড় যায়।

েফান চার্জ িনেয় যত ভুল ধারণা
েমাবাইল েফান ব্যবহারকারীেদর প্রিতিদনই িনেজর েফানিটেক চার্জ
িদেত হয়। এিট একিট অভ্যােস পিরণত হেয়েছ ব্যবহারকারীেদর। তেব এই
চার্জ েদওয়া িনেয় িকছু ভুল ধারণা আমরা লালন কির, বা পালন কির।
মােন বলা হয়, এটা করেল েফােনর ক্ষিত হেব, ওটা করেল ব্যাটািরর
সমস্যা হেব ইত্যািদ। প্রায় সব স্মার্টেফােনই থােক িলিথয়াম-আয়ন
ব্যাটাির। আর মােঝমধ্েযই এসব ব্যাটািরর িবস্েফারেণর খবর পাওয়া
যায়। িকছুিদন আেগই স্যামসাং গ্যালাক্িস েনাট ৭ েমাবাইল েফােনর
ব্যাটাির িবস্েফারণ প্রসঙ্গিট আেলাচনায় এেসেছ। ফেল ব্যাটাির
সংক্রান্ত ভুল ধারণাগুেলা আেরা পাকােপাক্ত হেয়েছ। যিদও স্যামসাং
গ্যালাক্িস েনাট ৭-এর ব্যাটাির িবস্েফারণ িনর্মাণজিনত ত্রুিট
ছাড়া আর িকছুই নয়।
েমাবাইল েফােন েযন আগুন না ধের যায় েসভােবই যন্ত্রিটর ব্যাটাির
বানােনা হয়। আর সিঠকভােব িনর্িমত িলিথয়াম আয়ন ব্যাটাির অন্তত
আপনার পেকেট জ্বেল উঠেব না। কােজই অযথা ভয় না েপেয় চলুন েজেন িনই
চার্জ েদওয়া িনেয় ছয়িট ভুল ধারণার কথা। ধারণাগুেলা প্রকাশ করা
হেয়েছ ম্যােশবল নােমর এক ওেয়বসাইেট।

ধারণা ১ : সারারাত েমাবাইেল চার্জ েদওয়া খারাপ
িকছু পুেরােনা মেডেলর েমাবাইল েফান ছাড়া েবিশর ভাগ স্মার্ট েফান
িনেজ েথেকই বুেঝ েনয় েয তার চার্জ পিরপূর্ণ হেয়েছ। যখন চার্জ
পূর্ণ হয় তখন িনেজ েথেকই স্বয়ংক্িরয়ভােব চার্জ েনওয়া বন্ধ কের
েদয় েফান। স্মার্টেফােনর এই ৈবিশষ্ট্েযর কারেণই আপিন িনরাপদ।
ধারণা
২
: সম্পূর্ণ চার্জ েশষ না হওয়া পর্যন্ত নতুনভােব চার্জ েদওয়া যােব
না
এটা সচরাচর না করাই ভােলা। িলিথয়াম-আয়ন ব্যাটাির আপনার িটিভর
িরেমােটর ব্যাটািরর মেতা নয় েয ব্যাটািরর শক্িত েশষ হওয়ার আেগই
নতুন ব্যাটাির ব্যবহার করা যােব না। অথবা ব্যাটািরর চার্জ ফুিরেয়
না েগেল নতুনভােব চার্জ েদব না- এরকম ধারণা রাখাই উিচত নয়।
পুেরােনা িনেকল-েমটাল হাইড্রাইড ব্যাটািরর মেতা েমেমাির এেফক্ট
(পুেরােনা ব্যাটািরর ক্েষত্ের সম্পূর্ণ
নতুনভােব চার্জ না েনওয়ােক বেল েমেমাির

চার্জ েশষ না হেল
এেফক্ট) আপনার নতুন

স্মার্টেফান এবং েমাবাইল েফােনর ব্যাটািরর ক্েষত্ের েনই। বরং এ
রকম মেন কের সম্পূর্ণ চার্জ েশষ কের চার্জ িদেল আপনার েমাবাইল
েফােনর ক্ষিত হেত পাের। তাই যখন খুিশ তখন, উপযুক্ত জায়গা েপেল,
েসখােনই চার্জ েদেবন।
ধারণা ৩ : েফান চার্েজর সময় তা ব্যবহার করা যােব না
চার্েজর সময় েমাবাইল েফান ব্যবহার করেল িবদ্যুৎস্পৃষ্ট হেয় মারা
যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকেলও অেনেক পরামর্শ েদন এিট না করার জন্য।
কারণ তারা মেন কেরন এিট করেল তা েমাবাইল েফােনর জন্য ক্ষিতর কারণ
হেব। যিদও অন্যসব ভুল ধারণার মেতা এিটরও েকােনা িভত্িত েনই। এই
ভুল ধারণািট আেরা শক্ত হয় ২০১৪ সােল, েসসময় চার্জ েদওয়ার সঙ্েগ
সঙ্েগ েমাবাইল েফান ব্যবহারকারী এক নারীর মৃত্যু হয়। ঘটনািট ঘেট
অস্ট্েরিলয়ায়। যিদও কর্তৃপক্ষ পের েদেখেছন, কম দািম ইউএসিব
চার্জার ব্যবহার করার জন্যই এ ঘটনা ঘেটিছল। তাই চার্জ িদেয়
েমাবাইল েফান ব্যবহার সম্পূর্ণ িনরাপদ, তেব সস্তা চার্জার েথেক
সাবধান। আর েভজা হােত চার্জ লাগােনা েমাবাইল না ধরাই ভােলা।
ধারণা ৪ : সকল চার্জার একইভােব িনর্িমত
চার্জার আপনার েমাবাইল েফােন িবদ্যুৎ সরবরাহ কের, এটার মধ্েয আর

কতটুকু ৈবিচত্র্য থাকেত পাের? চার্জার িনেয় এ রকম ধারণা অেনেকরই
আেছ। িকন্তু আসেল একিট ভােলা চার্জােরর ওপর অেনক িকছু িনর্ভর
কের। তাই নকল চার্জার ব্যবহার করা উিচত নয়। প্রযুক্িত িবেশষজ্ঞ
েকন েশিরফ বাজাের অ্যাপেলর চার্জােরর ছদ্মেবেশ থাকা েবশিকছু নকল
চার্জার িনেয় গেবষণা কেরেছন। এগুেলাই মূলত আপনার েমাবাইল েফানেক
নষ্ট করা এবং আগুন ধিরেয় েদওয়ার জন্য দায়ী। নামকরা ব্র্যান্েডর
চার্জার না িকনেলও চার্জােরর ভােলা-মন্দ েদেখ েসটা েকনা উিচত।
ভােলা চার্জার মােনই আপনার েমাবাইল দ্রুত চার্জ হওয়ার পাশাপািশ
িবদ্যুেতর অিতিরক্ত তােপ তা গেল যাওয়ার হাত েথেক রক্ষা পােব।
ধারণা ৫ : সপ্তােহ সাতিদন ২৪ ঘণ্টা েমাবাইল চালু রাখা যােব না
সারাক্ষণ েমাবাইল েখালা রাখেল আপনার ব্যাটািরর জীবেনর েময়ােদর
ওপর প্রভাব পড়েত পাের িকন্তু েমাবাইল েফানিট বন্ধ কের রাখা এর
েকােনা সমাধান নয়। এ জন্য সপ্তােহ একবার েমাবাইল িরবুট অপশন েথেক
পুনরায় বুট কের েনওয়া উিচত।
উন্নয়েনও তা সহায়ক হেব।

এেত

আপনার

েমাবাইেলর

কর্মক্ষমতা

ধারণা
৬
:
‘েলােকশন সার্িভস’ বা অবস্থান সংক্রান্ত েসবা আপনার ব্যাটািরর ক্
ষমতা নষ্ট করেছ
েমাবাইল েফােন চালু অ্যাপগুেলা যা অবস্থান সংক্রান্ত েসবা িদেয়
থােক তা ব্যবহােরর কারেণ ব্যাটািরর ধারণ ক্ষমতা নষ্ট হেয় যােব, এ
রকম অিভেযাগ অেনেকর কােছই শুেন থাকেবন। আইিট িবষয়ক সাইট
অ্যান্ড্রেয়ড অথিরিটর মেত এই ধারণািটও ভুল। এ রকম অেনক েসবামূলক
অ্যাপ রেয়েছ যা ব্যবহার করেল আপনার অ্যােপর চার্জ দ্রুত ফুিরেয়
েযেত পাের, তার মােন এই নয় েয এিট আপনার েমাবাইল েফােনর
ব্যাটািরর জন্য ক্ষিতকর। আপিন আপনার েমাবাইল েফােন েলােকশন
সার্িভস ব্যবহার করেত চাইেল তা িনর্িবঘ্েন ব্যবহার করেত পােরন।
এিট কখনই আপনার ব্যাটািরর জীবননাশ করেব না।
সূত্রঃ DLACF.COM

১০িট িডসলাইক পড়েল মুেছ েদয়া
হেব েফসবুক স্ট্যাটাস
েফসবুেক িডসলাইক অপশন আসেছ খুব িশগিগরই। সম্প্রিত েফসবুক িসইও
মার্ক জাকারবার্গ িনশ্িচত কেরেছন িবষয়িট। ব্যবহারকারীেদর মধ্েয
যারা নতুন এই অপশনিট িনেয় েবশ আগ্রহ েদখাচ্েছন তারাও হয়েতা জােনন
না েয নতুন এই অপশেন কী অেপক্ষা করেছ তােদর জন্য।
িডসলাইক অপশেনর ভয়াবহ একিট অসুিবধার কথা এবার জািনেয় িদল েফসবুক।
ব্যবহারকারীর েদয়া েকান স্ট্যাটাস যিদ দশিটর পিরমাণ িডসলাইক পেড়
তাহেল তাহেল েসই িবষয়িটেক মুেছ েদেব েফসবুক কর্তৃপক্ষ।
এ ব্যাপাের জুকারবার্গ জানান, ‘েফসবুেকর মূল লক্ষ্য হচ্েছ
মানুেষর মধ্েয েযাগােযাগ রক্ষা করেত সহেযািগতা করা এবং পাশাপািশ
মানুষেক একিট প্লাটফর্েম একত্র করা। আমরা েফসবুেক িডসলাইক অপশেনর
যুক্েতর জন্য ব্যবহারকারীেদর কাছ েথেক অেনক বছর যাবত অনুেরাধ
েপেয় আসিছলাম। এবার এিট েফসবুেক যুক্ত করেত যাচ্িছ আমরা। এর
মাধ্যেম েপাস্ট মুেছ েফলা এবং মিনটর করার কাজও সহজ হেয় যােব
েফসবুেকর ক্েষত্ের।’
তেব িবেশষজ্ঞরা মেন করেছন, িডসলাইক অপশনিট েফসবুেকর জন্য লােভর
েচেয় ক্ষিতর কারণই হেব। এখান েথেক ব্যবহারকারীেদর মধ্েয এক ধরেনর
হতাশা ৈতির হওয়ার সম্ভাবনা রেয়েছ। এখন েদখা যাক িডসলাইক অপশনিট
িকভােব গ্রহণ কেরন ব্যবহারকারীরা।

েফসবুেক
‘আনফ্েরন্ড’
জানেবন

েকউ
করেল

বন্ধুত্ব

েফসবুক

বন্ধুত্বও

ৈতিরর

জনপ্িরয়

িবরক্িত,

মাধ্যম

েভাগান্িতর

কারণ

।

হয়।

আপনােক
কীভােব

িকন্তু
এরকম

কখনও

হেল

কখনও

েফসবুক-

অপছন্েদর

বন্ধুেক

আনফ্েরন্ড করাটাই বুদ্িধমােনর কাজ। এরকমভােব আপিনও েফসবুেক কারও অপছন্েদর
তািলকায় পেড় েযেত পােরন। েস ক্েষত্ের আপনােকও েকউ আনফ্েরন্ড কের িদেত
পাের। েফসবুক িকন্তু এক্েষত্ের েকানও েনািটিফেকশন পাঠায় না।
তা হেল অজস্র বন্ধুর মধ্েয েক আপনােক হঠাৎ আনফ্েরন্ড করেলা, তা জানার
উপায় কী? উপায় অিত সহজ।
এজন্য আপনােক ধােপ ধােপ কাজিট সম্পন্ন করেত হেব:
১. প্রথেমই গুগল ক্েরাম ব্রাউজার খুলুন।
২. ক্েরােমর ডান িদেকর উপেরর েকােণর িতনিট ডট-এ ক্িলক কের ‘েসিটংস’ অপশনএ যান।
৩.ওপেরর িদেক এেকবাের বােম ‘এক্সেটনশনস’-এ ক্িলক করুন।
৪. েপজ-এর এেকবাের িনেচ ‘েগট েমার এক্সেটনশনস’-এ ক্িলক করুন।
৫. সার্চ বক্স-এ িলখুন ‘আনফ্েরন্ড ফাইন্ডার’।
৬. সার্চ েরজাল্ট-এ িঠক অপশনিটর পােশ ‘অ্যাড টু ক্েরাম’ অপশনিটেক িসেলক্ট
করুন। এক্সেটনশনিট অ্যাড হেয় যােব আপনার ব্রাউজাের।
৭. এ বার ক্েরাম ব্যবহার কের স্বাভািবক ভােব েফসবুক-এ লগ ইন করুন।
৮. এেকবাের ডান িদেকর ওপেরর েকােণ আনফ্েরন্ড ফাইন্ডােরর আইকনিটেত ক্িলক
করুন। এই এক্সেটনশন েদিখেয় েদেব, েক আপনােক আনফ্েরন্ড কেরেছন। এমনকী নতুন
েকউ আপনােক আনফ্েরন্ড করেলই আপনার কােছ েনািটিফেকশন চেল আসেব।
তেব এই এক্সেটনশন েকবল মাত্র গুগল ক্েরােমর েডস্কটপ ভার্সেনই কাজ করেব।
েমাবাইেল এই েকৗশেল এক্সেটনশন অ্যাড করা যােব না।

েজেন িনন েমাবাইল িদেয় আর কাজ
করা যায়
আমরা অেনেকই েমাবাইেলর ব্যবহার বলেত েফসবুক, েগম েখলা আর
েমাবাইেল কথা বলােকই বুিঝ। িকন্তু একিট ভােলা মােনর েমাবাইল
আপনার ব্যবসা বা অিফেসর অেনক কাজেক সহজ কের িদেত পাের। এ জন্য
আপনার দরকার হেব িকছু প্রেয়াজনীয় সফটওয়্যার। েমাবাইল েফান িদেয়
আপিন েয কাজগুেলা করেত পারেবন তা িনেয়ই আমােদর এবােরর আেয়াজন।
অিফস িকংবা ব্যবসা প্রিতষ্ঠােনর কাজগুেলা কম্িপউটার বা ল্যাপটপ

ছাড়া করেত হেল আপনার প্রেয়াজন হেব একিট ভােলা মােনর েমাবাইল
েফান। অবশ্যই তা হেত হেব স্মার্ট েফান। তেব আইেফান, উইন্েডাজ ও
অ্যানড্রেয়ড—সব েফােনই সুিবধাগুেলা পাওয়া যায়। উইন্েডাজ েফােন
স্থায়ীভােব মাইক্েরাসফট ওয়ার্ড, পাওয়ারপেয়ন্ট ও এক্েসল েদওয়া হয়।
সঙ্েগ স্ক্যািনংেয়র জন্য অিফস েলন্স ও িভিডও কেলর জন্য স্কাইপও
েদওয়া থােক। ড্রপবক্স ও ওয়ানড্রাইেভর মেতা ফাইল েশয়ার করার
সুিবধাও থােক। চাইেল আপিন আরও িফচার যুক্ত কের িনেত পােরন।
আইেফান বা অ্যান্ড্রেয়েডর জন্য আলাদা আলাদ ভার্সেনর সফটওয়্যার
পাওয়া
যায়।
সবেচেয়
সহেজ
পাওয়া
যায়
অ্যান্ড্রেয়ড
ভার্সন
সফটওয়্যার।
স্মার্ট েফান েযটাই েহাক, েসক্েষত্ের ব্যাটাির-লাইফ একিট বড়
চ্যােলঞ্জ। প্রথেমই েদখেত হেব েফানিটর ব্যাটাির েযন এমএএইচ েবিশ
থােক। স্েটােরজ সাইজ, ক্যােমরা েরজ্যুেলশন, প্রেসসর েযন চািহদা
সম্পন্ন হয়। ইউএসিব ওিটিজ সুিবধা থাকেল সরাসির েপনড্রাইভ, িকেবার্ড ও মাউস ব্যবহার করেত পারেবন।
িনরাপত্তা িবষয়ক কাজ
েমাবাইল েফােনর মাধ্যেম আপিন আপনার অিফস বা ব্যবসা প্রিতষ্ঠােনর
িনরাপত্তা জিনত কাজগুেলা তদারিক করেত পারেবন। আপনার প্রিতষ্ঠােন
যিদ িসিস ক্যামারা লাগােনা থােক আর তােত যিদ ইন্টারেনট কােনকশন
থােক তাহেল আপিন আপনার প্রিতষ্ঠােনর যাবতীয় িবষয় আপনার আয়ত্েব
রাখেত পারেবন। এজন্য আপনার েমাবাইল েফােনর িফচার হেত হেব উন্নত।
ডকুেমন্ট ৈতির
ওয়ার্েড িকছু েলখা, ষ্প্েরডিশেট িহসাব রাখা, প্েরেজন্েটশন স্লাইড
ৈতির,
ই-েমইল
আদান-প্রদান
িকংবা
ফাইল
সংরক্ষেণ
িপিডএেফ
রূপান্তর—কম্িপউটাের
এসব
কােজ
সাধারণত
‘মাইক্েরাসফট
অিফস’
ব্যবহার করা হয়। সম্প্রিত মাইক্েরাসফট স্মার্টেফােনর জন্যও এ
ধরেনর অ্যাপ্িলেকশন িবনা মূল্েয ব্যবহােরর সুিবধা িদচ্েছ। তাই
েফােনও ওয়ার্ড, এক্েসল, পাওয়ারপেয়ন্ট বা আউটলুক ব্যবহার করা
যােব। স্মার্টেফােন অিফেসর কাজ সারার জন্য গুগেলরও রেয়েছ
অ্যাপ্িলেকশন
‘িজ-স্যুট’।
িপিডএফ
করার
ক্েষত্ের
েফােন
কম্িপউটােরর েচেয়ও সুিবধা েবিশ। েফােনর ক্যােমরা িদেয় ডকুেমন্ট
স্ক্যান কের িপিডএফ করা যায়। এ ক্েষত্ের স্ক্যান করার জন্য
ক্যামস্ক্যানার এবং িপিডএফ ফাইল পড়ার জন্য এেডািব িরডার অ্যাপ

ডাউনেলাড কের িনেত হেব।
ই–েমইল আদান–প্রদান
অিফিশয়াল কােজ ই-েমইল আদান-প্রদান খুবই জরুির। এ কাজ আেরা
ভােলাভােব করা যায় আউটলুক ও গুগল ইনবক্স ব্যবহার কের। অেনক
প্রিতষ্ঠােনই আজকাল িনজস্ব ই-েমইল সার্ভােরর মাধ্যেম অিফিশয়াল
েমইল অ্যাড্েরস ব্যবহােরর সুিবধা রেয়েছ। এ কােজর জন্য আউটলুক
আদর্শ। তেব স্মার্টেফােন অ্যাপ্িলেকশন ব্যবহােরর সুেযাগ থাকেলও
অেনক সময় টাচ স্ক্িরেন টাইপ করেত সমস্যা হয়। এ ক্েষত্ের ব্লুটুথ
িক-েবার্ড ব্যবহাের সুিবধা পাওয়া যােব।
বাইের েথেক অিফেস কাজ
অেনক প্রিতষ্ঠান কর্মীেদর জন্য স্বতন্ত্র কম্িপউটার না িদেয় একিট
মূল সার্ভাের লগইন কের কাজ করার ব্যবস্থা
রােখ। এেত খরচ ও
িনরাপত্তা িবঘ্িনত হওয়ার আশঙ্কা কেম। এ ব্যবস্থায় অিফেসর বাইের
েথেকও স্মার্টেফান বা ট্যাবেলেটর মাধ্যেম কাজ করা যায়। এ জন্য
সাধারণত িটম িভউয়ার, মাইক্েরাসফট িরেমাট েডস্কটপ ও ষ্প্ল্যাশটপ
অ্যাপ ব্যবহার করা হয়।
ফাইল েশয়ার
অিফেসর কাজ বাইের েথেক করা েগেলও েসগুেলা দ্রুত েপৗঁছােত না
পারেল সমস্যা। এ ক্েষত্ের ড্রপবক্স ও গুগল ড্রাইভ কােজর
অ্যাপ্িলেকশন। ড্রপবক্স বা গুগল ড্রাইেভর মাধ্যেম অনলাইেন
েফাল্ডার ৈতির কের েসখােন ফাইল েরেখ িলংকিট ই-েমইল কের কাঙ্িক্ষত
ব্যক্িতেক
পািঠেয়
িদেলই
হেলা।
এ
ক্েষত্ের
েডস্কস্টপ
ও
স্মার্টেফােনর িনর্িদষ্ট েকােনা েফাল্ডার িনর্বাচন কের রাখেল
সুিবধা পাওয়া যােব েবিশ। এেত ফাইল সহেজ হারােব না।
িভিডও কনফােরন্স
িভিডও কেলর মাধ্যেম এখন জরুির িমিটংও েসের েনওয়া যায়। এ ক্েষত্ের
সবেচেয় কােজর অ্যাপ্িলেকশন হচ্েছ স্কাইপ। অ্যাপিটর মাধ্যেম িটম
িমিটং ও সরাসির আউটলুেক ইেভন্ট ৈতিরর সুেযাগ আেছ।
িরমাইন্ডার িহেসেব ব্যবহার
আপনার েমাবাইল েফানিটেক েনাটবুক ও িরমাইন্ডার িহেসেবও ব্যবহার

করেত পােরন। প্রত্েযকিট স্মার্ট েফােন িরমাইন্ডার িফচারিট যুক্ত
থােক। এছাড়াও গুগল ক্যােলন্ডার, মাইক্েরাসফট েমইল অ্যান্ড
ক্যােলন্ডােরর মাধ্যেম একিট সম্িমিলত ক্যােলন্ডার ও িশিডউল ৈতির
করা সম্ভব। এর মাধ্যেম কার, েকাথায়, কখন েকান কাজ রেয়েছ, তা
প্রিতষ্ঠােনর সবাই জানেত পাের। েনাটবুক িহেসেব ব্যবহার করেত
চাইেল গুগল প্েলস্েটার েথেক িবিভন্ন অ্যাপস ডাউনেলাড কের িনেত
পােরন। এই ধরেনর অ্যােপর মধ্েয কালার েনাট অেনক জনপ্িরয়।

েফসবুক পাসওয়ার্ড িনর্বাচেন েয
৫িট ভুল করেবন না
সাইবার দুর্নীিতবাজেদর মধ্েয েফসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার
প্রবণতা ক্রমশ বাড়েছ। সামান্যতম সুেযাগ েপেলই তারা আপনার েফসবুক
অ্যাকাউন্টিট হািতেয় িনেয় িনেজেদর স্বার্েথ ব্যবহার করেত পাের।
সাইবার িবেশষজ্ঞরা বলেছন, এ ব্যাপাের সতর্ক হেত হেব েফসবুক
গ্রাহকেদরই। এবং এই সতর্কতার ক্েষত্ের সবেচেয় বড় পদক্েষপ হল,
এমন পাসওয়ার্ড িনর্বাচন করা, যার নাগাল হ্যাকাররা চট কের পােব
না। এবং েস ক্েষত্ের শুধু স্েপশাল ক্যােরকটার ও িডিজেটর ব্যবহার,
িকংবা বড় পাসওয়ার্ড িনর্বাচন করেলই িবপদ এড়ােনা যােব, তা নয়।
িবেশষজ্ঞেদর বক্তব্য, পাসওয়ার্ড ৈতিরর ক্েষত্ের কেয়কিট সাধারণ
ভুল কমেবিশ সকেলই কের থােকন। কী রকম? আসুন, েজেন েনওয়া যাক—
১. পর পর সংখ্যা ব্যবহার করা: ১,২,৩,৪,৫ িকংবা ০,৯,৮,৭,৬ এই
ধরেনর েকানও সংখ্যাক্রম েকানও পাসওয়ার্েডর েকানও অংেশ রাখেবন না।
২. িনেজর নাম বা পদবীর ব্যবহার: আর যাই করুন না েকন, িনেজর নাম
বা পদবী েকানও রকম ভােবই পাসওয়ার্েড ব্যবহার করেবন না। নতুবা
অবধািরত ভােব হ্যাকারেদর িশকার হেত হেব।
৩. ব্যক্িতগত নম্বর ব্যবহার: আপনার সঙ্েগ ওতপ্েরাত ভােব জিড়ত েয
সমস্ত নম্বর, েযমন আপনার জন্মিদন িকংবা েফান নম্বর পাসওয়ার্েড
রাখেবন না।
৪. পিরিচত কােরার নাম ব্যবহার: আপনার বান্ধবী, স্ত্রী, ভাইেবান প্রমুেখর নামও েফসবুেক পাসওয়ার্েড ব্যবহার না করাই ভাল।

রাস্তার নাম, পাড়ার নামও এিড়েয় চলুন।
৫. অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করুন: mdihKocI িকংবা hfJHifu-এরম মেতা
েকানও শব্দ পাসওয়ার্েড রাখুন, যার েকানও অর্থই েনই। তার সঙ্েগ
অবশ্যই জুড়েবন নম্বর (িডিজট), স্েপশাল ক্যােরকটার (স্টার িকংবা
হ্যাশ)। অন্তত ১৪িট ক্যােরক্টার রাখেবন পাসওয়ার্েড।

িডিজটাল নিথর আওতায়
হাজার সরকাির দফতর

আসেব

৪৩

েদেশর ৪৩ হাজার সরকাির দফতর িডিজটাল নিথ কার্যক্রেমর আওতায় িনেয়
আসেত কাজ করেছ সরকার, েযখােন আর্িটিফিশয়াল ইন্েটিলেজন্সহ নতুন
নতুন প্রযুক্িতর সন্িনেবশ থাকেব।
সম্প্রিত
পঞ্চগেড়
‘সবুজপাতা’
নােম
একিট
অ্যাপ
উদ্েবাধন
অনুষ্ঠােনর
িভিডও
কনফােরন্েস
েযাগ
িদেয়
এ
তথ্য
জানান
তথ্যপ্রযুক্িত
প্রিতমন্ত্রী
জুনাইদ
আহেমদ
পলক।
তৃণমূেল
সুষ্ঠুভােব সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টনী কর্মসূিচ বাস্তবায়েন কাজ
করেছ এ অ্যাপ। পঞ্চগেড়র েবাদা উপেজলা িনর্বাহী অিফসােরর
কার্যালেয় অ্যাপিট উদ্েবাধেন িছেলন েরলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন।
িভিডও কনফােরন্েস পলক বেলন, েদেশর ৩৮০০ ইউিনয়ন ফাইবার অপিটক্যাল
ক্যাবেলর সংেযােগ এেসেছ। ১৮ হাজার সরকাির দফতরেক ইন্টারেনট
কােনক্িটিভিট ও িসঙ্েগল েনটওয়ার্েকর আওতায় িনেয় আসা হেয়েছ। েদেশর
৪৩ হাজার সরকাির দফতের িডিজটাল নিথ কার্যক্রম বাস্তবায়েনর
উদ্েযাগ েনয়া হেয়েছ।
েযখােন আর্িটিফিশয়াল ইন্েটিলেজন্সসহ নতুন নতুন প্রযুক্িত ব্যবহার
থাকেব’- বেলেছন প্রিতমন্ত্রী।

