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এসইও িক?
SEO মােন Search Engine Optimization। বর্তমান িবশ্েবর েবিশরভাগ
মানুষ তার প্রেয়াজনীয় তথ্য খুেজ েপেত গুগেল সার্চ কের। গুগল তখন
তার সার্চ েরজাল্ট েপেজ অেনকগুেলা সাইেটর ফলাফল প্রদর্শন কের।
েকানিট প্রথেম েকান ওেয়বসাইেটর নাম হয়ত প্রদর্শন কের ২নং েপেজ।
েযিট প্রথেম েদখা যাচ্েছ েসিট প্রথেম েদখাচ্েছ কারন েসিটেক এসইও
করা হেয়েছ। েকান ওেয়বসাইটেক সার্েচর প্রথেম প্রদর্শন করার জন্য
েয প্রক্িরয়া অবলম্বন করা হয়, েসিটেক এসইও বেল। যখন আপনার
ওেয়বসাইট সার্েচর প্রথেম থাকেব তখন ওেয়বসাইেটর িভিজটর বৃদ্িধ
পায়। আর িভিজটর বৃদ্িধ হেল ইনকামও বৃদ্িধ পায়। ধরুন, আপিন এসইও
িশখেবন, েসজন্য ভােলা ব্লগ খুজেছন। তাহেল হয়ত আপিন গুগেল
িলখেবন এস ই ও বাংলা িটউেটািরয়াল। তখন সার্েচর প্রথেম েদখেবন
আমােদর ক্যািরয়ার েসার্স ব্লগ সাইেটর নাম। আর এিট েদেখ হয়ত
আমােদর অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট েকউ প্রেবশ করল, এরপর এখান েথেক তথ্য
েপেয় পছন্দ হেল এখােন েথেক েশখা শুরু কের িদেলা। এিট হল এসইওর
ফিযলত।

সার্চ ইঞ্িজন কী :
আমরা আমােদর প্রেয়াজনীয় েযেকান িবষেয়র তথ্য জানেত হেল ইন্টারেনেট
সার্চ িদেয় থািক। তখন সারা িবশ্েবর যত ওেয়বসাইেট এ ব্যপাের
েযেকান তথ্য আেছ, সব আমােদর সামেন চেল আেস। এ িবষয়গুেলা জানার
এসব উৎসেক সার্চ ইঞ্িজন ( search engine ) বেল। িবখ্যাত কেয়কিট
সার্চ ইঞ্িজেনর নাম হেলাঃ গুগল (google), ইয়াহু (yahoo),িবং(
bing) ইত্যািদ ।
এই সব সাইেট আপিন একিট শব্দ সার্চ বক্েস িলেখ সার্চ বাটেন ক্িলক
করেল , কেয়ক েসেকন্ড এর মধ্য অেনক ওেয়বসাইেটর িলংক চেল আেস, েযসব

িলংেক েগেল কাঙ্ক্িষত ফলাফল পাওয়া যায় ।

সার্চ ইঞ্িজন িকভােব কাজ কের :
সার্চ ইঞ্িজনগুেলা ৈতির হেয়েছ, মানুেষর তথ্য থুেজ পাওয়ার জন্য।
েসজন্য েকান িকছু সার্চ িদেল যােত সবচাইেত েসরা তথ্য খুেজ পাওয়া
যায় েসজন্য সার্চইঞ্িজন সাইটগুেলা িকছু েপাগ্রাম ৈতির কের রােখ।
েযিট সকল সাইটগুেলার মধ্েয িকছু িবষয় তুলনা কের েসরা সাইটগুেলােক
সার্েচর সামেন িনেয় আেস। েসরা সাইট িনর্বাচন করার জন্য তারা েদেখ
ওেয়বসাইটিটর
মানসম্মত
িকনা,
ওেয়বসাইেটর
তথ্য
সকেলর
জন্য
প্রেয়াজনীয় িকনা, ওেয়ভসাইটিট েকমন জনপ্িরয়। এগুেলাসহ আরও িকছু
িবষয় িনেয় ফলাফল প্রদর্শন কের।

সার্চ ইঞ্িজন মার্েকিটং ক্েষত্ের েকন
এত গুরুত্বপূর্ণ :
ওেয়বসাইট ৈতির হয়
েকাম্পানীর পণ্েযর প্রসােরর জন্য। যতেবিশ
মানুষ আপনার ওেয়বসাইেট িভিজট করেব, ততমানুষ আপনার পণ্য সম্পর্েক
িকংবা সার্িভস সম্পর্েক ধারণা পােব।
সার্চ ইঞ্িজন েকান একিট
ওেয়ভ সাইেট িভিজটেরর প্রধান উৎস। শতকরা ৮০% িভিজটর সার্চ ইঞ্িজন
মাধ্যেম েকান ওেয়ব সাইেট আেস । ভিবষ্যেত এিট আরও বাড়েব । িবিভন্ন
কারেণ সার্চ ইঞ্িজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
ক) েযেকান ওেয়বসাইেটর েবশীর ভাগ িভিজটর সার্চ ইঞ্িজেন েথেক আেস ।
প্রিত মােস প্রায় িবিলয়ন িবিলয়ন সার্চ হয় । United States এ এক
জিরেপ েদখা েগেছ প্রিত মােস কমপক্েষ ১০ িবিলয়ন সার্চ হয় । (সূএ :
com score.2008 )
গ) অেনেক জােননা তােদর প্রেয়াজনীয় েকান তথ্য েকাথায় পাওয়া
যােব।েস জন্য তারা সার্চ ইঞ্িজনগুেলােত েস িবষয় িলেখ সার্চ কের ।
তখন প্রেয়াজনীয় সাইেটর িলস্ট তােদর কােছ চেল আেস।
ঘ) িবনামুল্েয েযেকান তথ্য খুেজ পাওয়া যায়, েসজন্য সবাই এিট
ব্যবহার কের।
ঙ) সকল তথ্েয িবশাল ভান্ডার হচ্েছ সার্চ ইঞ্িজন। েসজন্য িদেন
িদেন এিটর উপর সবার িনর্ভরশীলতা িদেন িদেন বাড়েছ।

চ) েযেহতু তথ্য খুেজ েপেত সবাই সার্চইঞ্িজেনর সাহায্য িনেয় থােক,
েসজন্য সকল েকাম্পানী তােদর পণ্েযর প্রচােরর জন্য সনাতনী পদ্ধিত
েছেড় িদেয় সার্চ ইঞ্িজেনর সার্েচর প্রথেম তােদর েকাম্পানীর
ওেয়বসাইটেক রাখেত চায়।
জ)
মার্েকিটংেয়র
সনাতনী
সকল
পদ্ধিতগুেলা
ব্যয়বহুল
এবং
বর্তমানযুেগ কম কাযকরী। অন্যিদেক SEO েত খরচ কম িকন্তু আেগর
পদ্ধিতর চাইেত কমপক্েষ ৬০ভাগ েবিশ কাযকরী।

ক্যািরয়ার িহসােব SEO :
বাংলােদেশ যারা আউটেসার্িসংেয়র মাধ্যেম ইনকাম কের তােদর েবিশরভাগ
এসইও এর মাধ্যেম আয় কের। কারন বাংলােদেশ দক্ষ জনশক্িত কম।
সাধারণত যােদর কম্িপউটার সম্পর্েক সাধারন ধারনা আেছ, ইংেরজীেত
েমাটামুিট পারদর্শী, ওেয়বসাইট িভিজট করেত স্বাচ্ছন্দ েবাধ কেরন
তারা অিত সহেজ এসইও এর কােজ পারদর্শী হেত পােরন। েকান
প্েরাগ্রািমং ভাষা জানার েতমন দরকার নাই িবধায় এই কাজ অিত সহেজ
রপ্ত কের দ্রুত কাজ শুরু করা যায় বেল িবশ্বব্যাপী এই কােজ
িনেয়ািজত আেছন লক্ষ লক্ষ মানুষ।
১)িবিভন্ন
মার্েকটপ্েলসগুেলােত
(odesk.com,
freelancer.com
ইত্যািদ)িভিজট করেল েদখা যায়, এসইওর কাজ সবচাইেত েবিশ।
২) িনেজর একিট ব্লগ সাইটখুেল েসিটেক
আনেত পারেল যিদ িভিজটর বৃদ্িধ পায়
ধরেনর আরও অেনক িবজ্ঞাপনী সার্িভেসর
এপদ্ধিতেত সাধারণত মােস ১০০ ডলার েথেক

এসইও কের গুগেলর প্রথমিদেক
তাহেল অ্যাডেসন্স িকংবা এ
মাধ্যেম ভাল আয় করা যায়।
১০০০ডলােরর মত আয় করা যায়।

৩) অ্যািফিলেয়শন্েসর আেয়র জন্য প্রধান শর্ত হচ্েছ আপনার
ওেয়বসাইেটর প্রচুর পিরমােন টার্েগেটড িভিজটর। আর িভিজটর আনেত হেল
এসইও করেতই হেব। আউটেসার্িসংেয়র এ কােজর মাধ্যেম মােস আয় করা যায়
সাধারণত ৩০০ -২০০০ ডলার।
৪) এসইওর মাধ্যেম আপনার ওেয়বসাইট গুগেলর প্রথেম আনেত পারেল এবং
িভিজটর প্রচুর পিরমােন ওেয়বসাইেট আসেল িবিভন্ন েলাকাল েকাম্পানীর
িবজ্ঞাপন আপনার ওেয়ভসাইেট ব্যবহার কের মােস ৩০০০০ টাকা েথেক ৫লাখ
টাকাও আয় করেত পারেবন। েযমন েটকিটউনেস েকান প্রকার এ্যাডেসন্স
ব্যবহার করা হয়না। এখােনর আয় সম্পূর্ণ েলাকাল িবজ্ঞাপন।

৫) এসইও িশখার
িকন্তু আয় করা
ব্লগ কেমন্িটং
পুেরা এসইও কের

আরও গুরুত্বপূর্ণ িদক হচ্েছ, এসইও েকার্স একিট
েসক্টর অেনকগুেলা। েযমনঃ েফারাম েপাস্িটং িকংবা
িকংবা িকংবা েসাশ্যাল িমিডয়া মার্েকিটং েকংবা
আয় করা যায়।

৬) প্রিতিদন মাত্র ২-৩ ঘন্টা সময় িদেয় এসইও করা যায়। েসজন্য অন্য
চাকুরী পাশাপািশ এিট িশেখ আয় করা সম্ভব।

িকভােব িশখেবন এসইও?
আপনার ইংেরিজ পড়া এবং বুঝার স্িকল যিদ েমাটামুিট েলেবেলর ভােলা
হয় তেব আপিন গুগলেক ইউজ কের ভােলা মােনর িকছু ব্লগ েথেক এসইও’র
অেনক অেনক িকছু িশখেত পােরন। আর েনট স্িপড ভােলা হেল
ইউিটউব
েথেক িবিভন্ন িভিডও সার্চ কের েদখেত পােরন। বাংলােতও প্রচুর এসইও
গাইডলাইন আেছ।
অেনেক অনলাইন েথেক িশখেত িগেয় ৈধয্য হািরেয় েফেলন। যারা এভােব
িশখেত অভ্যস্ত না তারা ট্েরিনং েসন্টারগুেলােত ভর্িত হেয় ৮০০০
টাকা েথেক ১৫০০০ টাকা খরচ কের পুেরা ব্যাপারিট অিভজ্ঞ কারও কাছ
েথেক িশেখ িনেত পােরন। আমােদর েদেশ ইিতমধ্েয এ সম্পর্িকত
অেনকগুেলা ভালমােনর ট্েরিনং েসন্টার গেড় উেঠেছ।

িক িক িশখেত হেব?
এসইও দুইপ্রকার। অনেপজ এসইও এবং অফেপজ এসইও। এ দুিটর সকল িবষয়
আপনােক খুব ভালভােব জানা থাকেত হেব। এসইওর কাজ শুরুর আেগ যা যা
িশখেত হেব, েসগুেলা হেলা:
ট্যােগর ব্যবহার, কনেটন্ট
কেমন্িটং, েসাশ্যাল িমিডয়া
ব্লিগং, প্েরসিরিলজ সহ আরও
সূত্রঃ

িকওয়ার্ড িরসার্চ, িবিভন্ন এইচিটএমএল
অপিটমাইেজশন, েফারাম েপাস্িটং, ব্লগ
মার্েকিটং, ডাইেরক্টরী সাবিমশন, েগস্ট
অেনক িকছু।

ক্যািরয়ার েসার্স ব্লগ

