
 



 

 

 

 

 

অমভ মভোঃ অমযপুর আরোভ োন, ফ্রীরোন্স মরোফপনোর ব্লগোয এফং ফেফ মডফবরোয। জন্মগতবোফফ স্ঙোেী ফফো, ড়োরৄনো 
এফং কোজকভম ফমকছু যংুয যফক মঘফযআ। ২০০৭ োর মেফক ফ্রীরোমন্সং রৄরু কযফর োপরতো োআ ২০০৯ এয রৄরুয মিফক। 
ভোঝখোফনয রৃ ’মট ফছয রচুয োধনো, মযশ্রভ এফং মখোয অগ্র মনফে কোজ কফযআ এখন মকছুটো ফর পর বোফফত োময 
মনফজফক। োফে োফে রমতমট ভূহুতম কোফজয োোোম মনফজফক মখোয ভফধে মনফেোমজত মযফখমছ।  

ফ্রীরোমন্সং এয োোোম ফোংরো এফং আংফযজীফত কফেকমট ব্লফগ ব্লমগং কযমছ ২০০৯ এয মফলয মিক মেফক। ফ্রীরোমন্সং কোফজয 
োোোম ফতমভোফন যংুফযয স্ঙোনীে নরোআন মিকোে অআমট মফবোফগয োংফোমিকতোয দ্বোমেত্ব োরন কযমছ ২০১১ এয মফলয 
মিক মেফক। ফরো চফর মনফজয রমতমট ভুহুতমফক কোফজ রোগোফতআ মনেমজত েোমক। 

 

 
 

ফরো ফোহুরে, ফ্রীরোমন্সং কযোয রৄরুয মিফক মতটো কোঠখড় োমড় মিফত ফেফছ এফং এখন মিফত ফে, তো এখনকোয মফময বোগ 
নতুন মছফর/মভফে, মোযো এআ রোআফন অফছ রমতমনেতআ তোফিয এভন ধধমমে ধফয কোজ মফখ মনফজফক এমগফে মোফোয ভোনুমলকতো 
মনআ। তোআ ল্প মকছুমিফনয ভফধেআ মমফকোন কোফজ জ্ঞতো ফতঃ তোফিয মেফক অে কযোয অর আেোটোআ িূফয চফর মোে। পফর 
ফনফকআ কভ মজফন ফো এফক ফোফযআ নো মজফন এআ রোআফন কোজ কযফত এফ পর ফত নো মফয তোফিয ভূরেফোন রমতমট ভূহুতমফক 
মফমরফে মিফে। 

একমট কেো মোযো অফরআ নরোআফন অে কযফছন তোফিয রমতমট ভোনুফলয পরতোয মছফন ফনক ভে, শ্রভ এফং ধেোফোে 
এফং চযভ মখোয ভোনুমলকতোআ তোফিযফক োপফরেয িোড়ঁরোফে মৌছোফত োেতো কফযফছ। তোআ এখন মোযো মখোয ভোনুমলকতো 
ছোড়ো আন্টোযফনফট অে কযোয স্বফে মফফবোয তোযো এভন েমীন স্বেগুফরোফক িূয করুন এফং ভে ফেে কফয ুঙ্খোনুুঙ্খ কোজ 
মখফত রৄরু করুন। 

ফনফকআ অফছ কোজ জোফনন মকন্তু মকবোফফ ফ্রীরোমন্সং োআটগুফরোফত কোফজয জন্য অফফিন কযফফন তো জোফনন নো ফো অনোয 
অফ োফয এভন মকউআ মনআ মোফিয মেফক অমন োোমে োেতো মনফফন। অফোয এভন অফছন োজোয োজোয টোকো খযচ 
কফয মখফত োফয নোআ অফরআ মকবোফফ এআ োআটগুফরোফত কোজ কযফত ে। নো োযোয কোযন মফফফ ফরফফো অমন 
মরোফপনোরী কোজগুফরো মিখোে মনফোয ভত এভন মকোন রমতষ্ঠোন ফো ফেমিফক োন নোআ মোযো অনোফক োফত করফভ এআ কোজ 
গুফরো মখোে মিফফ। তোআ মনফজয মছফনয ভেগুফরোয কেো মচেো কফয এফং ন্যযো মমন ফজআ কোফজ নোভফত োফয এআ রেো 
মনফে ফোয জন্য ভোতৃবোলোে মচিমবমিক ূর্মোঙ্গ ফ্রীরোমন্সং গোআড “ফ্রীরোন্সোয” মটউফটোমযেোর রকো কযমছ। 

মনফজ কোজ কফয ফোস্ঘমফকতোয অফরোফক মরখো এআ মমডএপ ফআমট ফড় এফং মফখ মমি একজন- পরতো জমন কযফত োফয, 
তফফআ অভোয মরখোয স্বোেমকতো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ংমিপ্ত মরখক মযমচমতঃ 
 

মমডএপ ফআমট মনফে মকছু কেোঃ 
 

https://www.facebook.com/Rangpur


 

 

 

 

 

 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ১ 

মফলেফস্তুঃ  মমবোফফ ফেফোযকোযী মনফন্ধন এফং মরোপোআর োজোফফন। 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ২ 

মফলেফস্তুঃ  মমবোফফ ফ্রীরোন্সোফয মরোফজক্ট মফড কযফফন। 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ৩ 

মফলেফস্তুঃ  ফ্রীরোন্সোয এয ফগুফরো মভনুে মযমচমত। 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ৪ 

মফলেফস্তুঃ  মমবোফফ মরোফজক্ট জেরোব কযফত োযফফন 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ৫ 

মফলেফস্তুঃ  মমবোফফ ভোমনফুকোম মিফে টোকো উফতোরন দ্ধমত। 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ৬ 

মফলেফস্তুঃ  মমবোফফ ভোমনফুকোম মেফক ফ্রীরোন্সোয একোউফন্ট ডরোয মডফোমজট/জভো কযফফন। 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ৭ 

মফলেফস্তুঃ  মমবোফফ ফ্রীরোন্সোফয ফোেোয ফফন। 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ৮ 

মফলেফস্তুঃ  মমবফফ মরোবোআডোয/েোকমোযফক ভোআরফস্গোন মফভন্ট মিফফন এফং তো কোজ মফল মযমরজ কযফফন। 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ৯ 

মফলেফস্তুঃ  মমবোফফ ফোেোয এফং মরোবোআডোয/েোকমোযফক মপডফেোক/মযমবউ মিফফন। 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ১০ 

মফলেফস্তুঃ  মমবোফফ মনফচয কোফজয ভূরে এফং চোমিো মঠক মযফখ ফোেোফযয কোজ কযফফন। 
 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ১১ 

মফলেফস্তুঃ  নতুন ফ্রীরোন্সোযফিয চোযচয মজজ্ঞোো রশ্ন (মজর) এফং তোয উতয। 

 

 

চরুন মটউফটোমযেোর রৄরু কময.... 
 

মমডএপ ফআমটয মটউফটোমযেোর ূচীিঃ 
 



 

 

ফতমভোন মফফে অউটফোমমং এ পরতোয কেো ফফর মল কযো মোফফ নো। ন্যোন্য মিফযভত অভোফিয মি এয মেফক মকোন 
ংফ মমছফে মনআ। এ মমে মত গুফরো ফ্রীরোন্স োআট অফছ মকোন নো মকোনটোফত ফোংরোফিীফিয পরতো অফছআ, তো ফরোয 
ফিো যোফখ নো। তোয ভফধে ফডস্ক, ফ্রীরোন্সোয, মযন্ট - এ- মকোডোয, মিপ্টরোন্স উফেখফমোগে। মফমবন্ন কেোটোগমযফত রোে কফেক 
রিোমধক কোজ যফেফছ এআ োআট গুফরোফত। অভযো মোযো কোজ কযমছ এআ োআগুফরোফত এফং মভোটোভুমট পর তোযো োভফনয মিফন 
অফযো পর ফফো আনোঅেো। মকন্তু অভোফিয রি েোকো উমচত নতুনফিযফক  মঠক মনফিমনো মিফে োভফনয মিফক  এমগফে মনফে 
মোেো। মআ রেো মনফেআ অভোয ফ্রীরোন্সোয মনফে মরখো রৄরু কযো। মতটুকু োময  ফোস্ঘমফকতোয অফরোফক  ুফযো ফেোোযগুফরো 
ধোযোফোমক মফস্ঘোমযত জোনোমত মচষ্ঠো কযফফো... 

মতো চরুন ফ্রীরোন্সোয মনফে রেভ ফম রৄরু কযো মোক... 

ফেফোযকোযী মনফন্ধন রমিেো 

১. যোময এআ মরঙ্ক  এয চফর মোন। মনফচয ভত ফেফোযকোযী মনফন্ধন মজ অফফ। এখোফন অনোয ফেফোযকোযী 
নোভ(Username), আফভআর মঠকোনো, োেোডম (এআ ঘফয মেোর মকোন কেোফযক্টয মমভনঃ ! @ # $ % এফ ফেফোয কযফত 
োযফফন নো), অনোয নোভ, ফোোয মঠকোনো, অমন মক মোফফ ফ্রীরোন্সোফয কোজ কযফফন(এখোফন Looking for both hire and 

work)মটক মিফফন ফশ্যআ, ফযয মচক ফক্সগুফরোফচক কযো ফোধেতোভূরক নে, তফফ অনোয আেো ফর কযফত োফযন। একিভ 
মল-এয মচক ফক্সমট গুরুপ্তরূ্ম। এমট অনোয মগোল্ড মভম্বোযী এয জন্য। ফ্রীরোন্সোফয মবজ্ঞতো জমন কফয তোযয এআ মগোল্ড 
মভম্বোযী মনেো উমচত। কোযন মগোল্ড মভম্বোযী এয মপ ফোফি ফ্রীরোন্সোয রমত ভোফ অনোয একোউন্ট মেফক 24.95$ চোজম 
কোটফফ। মমি মগোল্ড মভম্বোযীফয ফনক সুমফধো অফছ। মকন্তু অনোয অে  নো ফর এআ মভম্বোযী মনফে ফযং উফটো িমতয 
ভুফখআ ড়মফন। ;) এগুফরো মনফে যফতমী মমফকোন মোমে মফস্ঘোমযত অরোচনো কযফযো। এফোয কর তেে মনবূমরবোফফ স্ঙোন কযো ফর 
Join ফোটন এ মিক করুন। 

 

৩. এফোয অমন মম মভআরমট মিফে মনফন্ধন কযফরন, মআ আ- মভআফর মবমযমপফকন মকোড  এফং মবমযমপফকন  মরঙ্ক মোফফ মমমট 
মিফে অমন অনোয একোউন্ট-মট য আ-মভআর  মবমযপোআ কযফফন। মনফচয মচিমট মিখুন... 

ফ্রীরেোমন্সং ভোফকমটফে “ফ্রীরেোন্সোয” - মটউফটোমযেোরঃ ফম ১ 
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৪.  অমভ এখোফন রৄধু মকোড ফেফোয কফয মবমযপোআ কফযমছ। উফযয ছমফয ভত মকন্তু মবন্ন একমট মবমযমপফকন মকোড অনোয 
মভআফর োফযন মআ মকোডমট রফফ কযোন এফং এন্টোয করুন। অমন আেো কযফর  মবমযপোআ মরমঙ্ক মিক কফয মবমযপোআ কযফত 
োফযন। 

 

৫. ৩/৪ মফকফন্ডয ভফধে মজমট মযডোআফযক্ট কফয অনোয নতুন একোউফন্টয ডেোফফোফডম চফর অফফ, মঠক মনফচয ভত। 

 



৫. মআ োফে অনোয আফভআফর- একমট একোউন্ট কনপমোভ মভআর মোফফ।  

 

ফ্রীরোন্সোফয অনোয একোউন্ট মনফন্ধন এয জ দ্ধমত এতটুকুআ। ভস্যো ফর ফশ্যআ জোনোফফন। :) 

 

মরোপোআর োজোফনোয রমিেো 

একোউন্ট ধতযীমতো মল মকন্তু এখোফনআ কোজ মল নে। অনোয কোজ োফোয ফনক ংফ মনবময অনোয মরোপোআফরয উফয। 
ভফন যোখফত ফফ, মধকোং ফোেোয মোযো মনেমভত োআফট কোজ মোস্গ কফয তোযো কোজ মিেোয ূফফম ফ্রীরেোন্সোযফিয মরোপোআরফক 
মমফফির্ কফয। মতো এফোয অসুন মকবোফফ অনোয মরোপোআরফক অকলমনীে কফয তুরফফন তো মিফখ মনআ। 

১. Profile > My Skills এ মিক করুন। 

 

২. এখোফন Websites, IT & Software, Mobile Phones & Computing, Writing & Content, Design, Media & 

Architecture, Data Entry & Admin, Engineering & Science, Product Sourcing & Manufacturing, Sales & 

Marketing, Other এআ কেমট মফবোফগ ংখে কোফজয ধযন অফছ। এখোফন মেফক অনোফক মনফমোচন কযফত ফফ অমন মকোন 
কোফজয জন্য উমুি মমটফক মনফমোচন কফযন। উফেখে োধোযন িস্য মোফফ অমন ২৫টোয মফম কোফজয ধযন মনফমোচন কযফত 
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োযফফন নো। মকন্তু মগোল্ড মভম্বোযযো ৫০টোয মফম মনফমোচন কযফত োফযন। ভোফ ১০ ফোয কোফজয ধযন মযফতমন কযফত োযফফন। 
অনোয স্কীরগুফরো মফরক্ট কফয SAVE CHANGES ফোটফন মিক করুন। 

 

২. এফোয Overview এ মিক করুন। মখোফন মেফক মনফচয মচফি মিখোফনয ভত কফয নোভ, োফ মমডং, মরোফকন, মরোপোআর 
মডমিন, ঘন্টো রমত অনোয কোফজয রতেোমত ভূরে(ডরোফয) রেভ ফস্খোে 3/5$ মিফত োফযন। যফতমীফত অফযো মফম কফয 
মিফত োযফফন। এফং মরোপোআর মকচোয মমি মিফত চোন মিন এফং রমতটোআ SAVE করুন।   

 

একোআবোফফ Portfolio এফং Resume এয রফেোজনীে তেে মিফে SAVE করুন। 



২. তোযয SAVE মিক করুন। 

৩. এফোয অনোয মরোপোআরমট মিখফত মকভন র তো মিখফত ফর Profile > View Profile এ মিক করুন। মকছুিফনয ভফধেআ 
অনোয মরোপোআর মিখফত োযফফন। 

 

৪. এফোয মিখুন অনোয মরোপোআর মকভন র... :) 

 

৫. মমফতু অমন এখফনো মকোন মরোফজক্ট এ মফড কফযন নোআ ফো মকোন মরোফজক্ট ফোেোয মোফফ ফন কফযন নোআ। এআ কোযফন 
রেভ মিফক অনোয মরোপোআর পোকঁো মিখোফফ। (এআ মমে মটউফটোমযেোরমট ধতযী কযফত অভোফক অভোয ফেমিগত মরোপোআর  
অফযো একমট মফ্রোপোআর ধতযী কযফত কোজ কযফত ফেফছ। তোআ মকোেোে মকোেো মকছু মচিগত+আউজোযফনভগত মভর মফত 
োফযন। এখোফন ঘোফড়োফোয মকছু মনআ। মিখোফনো আন্সট্রোকন নুমোেী কোজ কফয চরুন মকোন ভস্যো ফফ নো আনো অেো।) 

১১. এফোয ডেোফফোফডম চরুন। মিফখ মনন অনোয মরোপোআরমট কত োযফন্ট ম্পূর্ম ফেফছ তো রিমন কযফফ। 

 

মতো রৄরু কফয মিফন অনোয ফ্রীরোন্সোয কেোমযেোয। :)  



 

 

অভোফিয ভফধে ফনফকআ অমছ মোযো ফন্যয অফেয কেো রৄফন রৃঃখ রকো কময। অফর রৃঃখ রকো কযো ছোড়োফতো মকছুআ েোফক 
নো। কোযন মক জোফনন? রৄধু অে কযফফো কযফফো ফফর মচৎকোয কযফর  ফফ নো। অফেয জন্য রস্তুমত মনফত ফফ তোআ নো। অমন 
মঠক মক জোফনন তো মনফে ফ্রীরোমন্সং রৄরু কযফত োযফফন। মমি কোজ মতভন নো জোনো েোফক তফফ কোজ মখফত রৄরু করুন। মফম নো 
৪-৬ ভো কোজ মখফত মযশ্রভ করুন। তোযয কোফজয ভেিোফন অসুন। অনোয মমোগেতো মভোতোফফক কোজ ফশ্যআ োফফন। 
ভফন যোখফফন অজফকয মোযো পর তোযো একমিন অনোয ভতআ মছফরন। মঠক অফছ অয কেো মফম রম্বো কযফফো নো। চরুন রৄরু 
কফয মিআ অভোফিয মদ্বতীে মটউফটোমযেোর। অজ রৄধু অফরোচনো কযফফো মকবোফফ ফ্রীরোন্সোফয মরোফজক্ট মফড কযফফন।  

মতো চরুন ফ্রীরোন্সোয মনফে মদ্বতীে ফম রৄরু কযো মোক... 

১. রেফভআ অনোয Freelancer.com একোউফন্ট রগআন করুন। তোযয  ট মভনুে মেফক  Browse project এ মিক করুন। 
এখোফন অমন মিখফত োফফন ংখ মরোফজক্ট মশ্রনীমফন্যো অকোফয অফছ। অয ফ মল মপচোয মরোফজক্ট। মম মকোন মরোফজক্ট(এটো 
ফশ্যআ অনোয মরোপোআর এয উয মবমত কফয এ মিক করুন। কফেক মফকফন্ডয ভফধে মরোফজক্ট মজ চফর অফফ অনোয 
োভফন। এখোফন অমন মিখফত োযফফন মম, মকোন ফোেোয মরোফজক্টমট ধতযী কফযফছন তোয নোভ, রফজফক্টয মফফযন এফং মনফচয মিফক 
মিখফত োযফফন মফডোযফিযফক(মরোবোআডোয)। অমন মম মরোফজক্টমট কযফত োযফফন ফফর ভফন কফযন(এমট ফশ্যআ অনোয কোজ 
কযোয মমোগেতো দ্বোযো মনমিমষ্ঠ কফয যোখফত ফফ, মখন অমন Freelancer.com এয একোউন্ট োআনঅ কযফফন)। তফফ একমট 
মফলে ফশ্যআ মখেোর যোখফত ফফ মম, অমন মম মরোফজক্টমট মফড কযফফন মমট ম্পন্ন কযোয জন্য অনুোমঙ্গক মো মো িযকোয 
মগুফরো অনোয অফছ মকনো। তো নোফর অমন মরোফজক্টমট রোব কযোয য মফভ্রোমেফত যফফন ১০০%। ফোেোফযয মরোফজক্ট এয 
ফনমনো বোর কফয ফড় মনন। মকোেো নো ফুঝফর PMB(Private Message Board) এয ভোধেফভ ফোেোযফক মজজ্ঞোো কযফত 
োফযন। এখন ফ মকছু মঠক ঠোক েোকফর BID ON THIS PROJECT ফোটফন মিক করুন।।  

২. Bid placing window অফফ, এটো র অনোয মরোফজক্ট মফফডয ভূর ং। এখোফন অনোফক মো মো কযফত –  

ক. The project title: রফজফক্টয নোভ। এখোফন অনোয মকছু কযোয মনআ। 

খ. Your bid for the total project: এখোফন মনধমোযন কযফত ফফ কত ডরোয মফমনভফে মরোফজক্টমট ম্পন্ন কযফত আেুক 
অমন। 

গ. In how many days can you deliver a complicated project: এআ ংফ মনধমোযন কযফত ফফ অমন কত মিফনয 
ভফধে মরোফজক্টমট ম্পন্ন কযফত োযফফন।   

ঘ. Initial milestone percentage required (0-100%): এমট গুরুপ্তরূ্ম ং। মমি অমন ভফন কফযন মম, মরোফজক্টমট 
রৄরু কযোয ফূফম অমন ফোেোয মেফক মগ্রভ েম মফত চোন তো এখোফন মনমিমে কযফত ফফ। তফফ এমট মকন্তু ফোেোয যোময 
অনোফক অনোয একোউন্ট এ জভো কযোে মিফফ নো। এমট কোফজয এফং ফোেোযফক মরোবোআডোফযয কোফছ মফেোবোজন ফত োোমে 
কফয। অমন ফোেোফযয কোজ মল কযফফন তোযয ভোআরফস্গোন মফমরজ এয মযফকোফেস্গ মিফফন এফং ফোেোয অনোয মফফকোফেস্গ 
নুমোেী ভোআরফস্গোন মযমরজ কফয মিফফ। ভোআরফস্গোন মোফফ অমন কত ডরোফয মফড কযফছন তোয ২৫% েফো ৫০% চোআফত 
োফযন। 

ঙ. Make your bid highlighted (Cost: $1): এআ নমট মনফমোচন কফয যোখফর অনোয একোউন্ট মেফক $1 মকফট মনফফ 
ফ্রীরোন্সোয। কোযন র এমট দ্বোযো অনোয মফডমটফক ফোেোফযয রফজফক্ট োআরোআট মিখোফফ। এফং ফোেোফযয কোফছ অনোয মরোফজক্ট 
রোমপ্তয অংক েোফক। মনফজয মবজ্ঞতো মেফক ফরমছ তকযো ৭০% মরোবোআডোয মোযো এআ নমট ফেফোয কফয তোযো মরোফজক্ট 
জে রোব কফয।  

চ. Now the Bidding message section: Text here will be shown as title on Project: এখোফন অমন মো 
মরখফফন তো যোময মরোফজক্ট উআফন্ডোফত রিমন কযফফ। সুতযোং এখোফন মফম মকছু নো মরখোআ বোর। মফস্ঘোমযত মো মরখোয তো PMB 
(Private Message Board) মত মরখফফন। এত কফয অনোয অয ফোেোফযয োফে মগোনীেতো যিো োফফ। রৄধুভোি্ এআ 
মরখোগুফরো মরখফত োফযন: Check PM or PMB, Ready to start েফো অনোয আেোভত ন্যমকছু etc.  

ছ. Also send a private message to the project seller এআ নমট মচক ভোকম করুন .  এফোয মনফচ Private 

Message Box (PMB) রিমন কযফফ। মরোফজক্ট এয োফে োভজস্যনূম কেো এখোফন মরখফফন। এখোফন অমন অনোয ূফফময 
মবজ্ঞতো, কোজ কযোয ধযন ফমকছুআ উফেখ কযফফন।  

জ. ফমকছু একফোয কফয মিফখ মনন মঠক অফছ মকনো। ফমফফল Place Bid ফোটফন মিক করুন।  
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৩. মরোফজক্টমট পরবোফফ মোস্গ ফর মনফচয ভত ফোতমো রিমন কযফফ। তোযয মরোফজক্টমট মিখফত  VEIW PROJECT ফোটফন 
মিক করুন। 

 

৪. মরোফজক্ট মবউ মজ এ ফ মফডোযফিয কয তেে রিমন কযফফ।  



 

৫. এফোয মফ্ররোন্সোফয অনোয  মরোপোআর এ মগফে মিফখ মনন ফমফল মকোন মরোফজক্ট এ অমন মফড কফযফছন।  

 

 



৬. এখোফনআ অনোয মরোফজক্ট মফড এয রমিেো মল। এফোয ফিো করুন ফোেোফযয রমত উতফযয।  

মকছু কেো : 

১. মরোফজক্ট মফড কযোয ফূফম ফভে ভফন যোখফফন, অনোয মমি মুমি দ্বোযো ফোেোযফক ফুঝোফনোয িভতো েোফক তফফ মরোফজক্টমটয 
মফমডং ভে মল ফোয ফূফমআ তো জেরোব কযফত োযফফন।  

২. ফ্রীরোন্সোফয অনোয ফস্ঙোনফক ভজফুত কযোয জন্য  মফমবন্ন  যীিোে ংগ্রর্ কযফত োফযন। ফতমভোন ভফে ফ্রীরোন্সোফয 
মফমবন্ন মফবোফগ ফনকগুফরো যীিোয ফফেস্ঙো যফেফছ। মমি Employer Orientation, Freelancer Orientation, Practice 

Exam ছোড়ো ফোকী ফগুফরো 5$ এয মফমনভফে মকনফত ফফ। তোযফয 5$ ভূখে নে, অমন যীিোগুফরো মিফর অনোয িিতো 
ফোড়ফফ এফং ফোেোয অনোয মরোপোআর মিফখ অনোফক ভোমকমং কযফত আেক ফফ। যীিোগুফরো এখোফন মেফক মিফখ মনফত 
োফযন। 

৩. অনোয মরোপোআরফক ফভে মযস্কোয-মযেন্ন, এফং মঠক তেে ভৃদ্ধ যোখুন। কোযন, অমন কখফনোআ ফুঝফফন নো মম, এতো 
মফোর েোটপফভম অনোফক েফতো মকউ োেোয কযফত োফয অনোয তেে মিফখ।   

৪. অনোয জন্য মতটুকু িযকোয ফো মতটুকু নো ফরআ নে তোয মচফে মফম মফফট কখনআ মফড কযফফন নো। কোযন, ফোেোয ফশ্যআ 
চোআফফ মম তোয মরোবোআডোয কভ ভূফরে তোয কোজমট কফয মিফফ। তফফ হ্যো এতটোআ কভ মিফফন নো মমটো অনোয মযমটং মক মনম্নগোভী 
কফয। অফযকটো ফেোোয, মরোফজক্টটো মত কভ ভফে মল কযফত োযফফন তত বোর অনোয জন্য্ এত ফোেোয অনোয রমত অস্খো 
োফফ। এফং যফতমীফত তোয মেফক অফযো কোজ মফত োেতো কযফফ।  

৫. এফোয অম ভূরে মনধোযন এয ফেোোফয, ভোফঝ ভোফঝ  ফনফকআ মজজ্ঞোো কফযন মম, মরোফজক্ট এয মযট মমি 30$- 250$ এয 
ভফধে ে তফফ তোযো কত মযমট মরোফজক্টমট মফড কযফফ। ফেোযমট তেোে গুরুপ্তরূ্ম। অনোফক মনফজফকআ ফুঝফত ফফ  এমট, অমন 
মম মরোফজক্টমট মফড কযফছন মমট ম্পন্ন কযফত অনোফক মক মক কযফত ফফ। ফমিক মফচোয মফফফচনো কফয তোযয মরোফজক্টফট 
ভূরে ফোফফন। 

৬. কোজমটয রমত কনমপফডন্ট নো ফর বুফর ভোআরফস্গোন(মগ্রভ) মফভন্ট চোআফফন নো। মনফজয মবজ্ঞতো মেফক ফরমছ। অয 
কনমপফডন্ট ফোয ফয মমি মকোন কোযফন ভেভত কোজ মিফফ ফেেম ন তফফ ফোেফযয োফে মমোগোফমোগ করুন। অনোয োভোন্য 
বুর ফো খোভফখেোমর অনোয ফ্রীরোমন্সং কেোমযেোযফক মফনে কযোয জন্য মফেষ্ঠ। 

৭. ফমফফল অমন অনোয মনেভোনুফতমীতোয উফয মচেো করুন। মমি অমন ভফন কফযন মম, অমন োযফফন তফফ অনোফক 
ফ্রীরোন্স মফে-মত অনোফক স্বোগতভ।  ন্যেোে, ফিো করুন অয মনফজফক অউটফোমমং এয জন্য রস্তুত করুন।  

মফ:দ্র: অফযো ফনক গুরুপ্তূনম তেে োফফন এখোফন একফোয ঘুফয অসুন। :)  
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গত রৃআ ফফময মটউফটোমযেোর এ মিমখফেমছ ফ্রীরোন্সোফয একোউন্ট কযো, মরোপোআর োজোফনো এফং মফড কযোয মনেভ। ফ্রী রোন্সোয মনফে 
এখোফনআ মল নে অফযো ে ফোকী অফছ। এআ েোটপভম এয জনর মনফজফক ম্পূর্মরুফ ধতযী কযফত ফর ফনক মফলে ম্পফকম 
জোনফত ফফ। তোযআ ধোযোফোমকতোে এফোয অফরোচনো কযফফো ফ্রীরোন্সোয এয ফগুফরো মভনুে মনফে।  মতো চরুন রৄরু কযো মোক ... 
 
এক নজফয মিমখ মনআ ফ মভনুেঃ  

 

তফফ একমট কেো, এখোফন মেফক ফ মভনুে-আ মম অনোয কোফজ রোগফফ এভনটো নে। অমভ রৄধু মমগুফরো চোযচয কোফজ রোফগ 
মগুফরো মনফে অফরোচনো কযফফো, এফোয অম মফস্ঘোমযত অফরোচনোে ... 

১. Post Project: এআ মভনুে মেফক অমন অনোয চোমিো ফো রফেোজন নুমোেী মরোফজক্ট মোস্গ কযোফত োফফযন। রফতেক 
রফজক্ট এয জন্য ফ্রীরোন্সোয $5 কফয চোজম কোটফফ। চোজমমট ফশ্য ময-পোউন্ডেোফর (মপযতফমোগে)। মরোফজক্ট এয নোভ, ধযন, 
মফফযন, ফোফজট, ভে এফং মপচোয মনফোচমন কফয তোযয মরোফজক্ট মরমবউ মিখুন এফং ফমফফল মপমন করুন। ফেোস্ অনোয 
রফজক্ট কফেক মফকফন্ডয ভফধে ফ্রীরোন্সোয এ োফমর ফফ।   

 

২. Browse Projects: এআ মভনুেয অতোে ৮মট োফ-মভনুে োফফন। চোযোচয কোফজয গুফরো অফরোচনো কযমছ... 
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ক. Latest Projects: একিভ নতুন রকোমত র, এ ধযফনয মরোফজক্ট গুফরো এআ মফজ রিমন কফয। 

খ. Latest Featured: মরোফজক্ট মোে কযোয ভে Optional Features-  এ ৪ ধযফনয Features মিেো েোফক। অনোয 
মরোফজক্টমট মমি Lat est  Feat ur es এয অতোে অনফত আেুক ন তফফ এআ  Featured নমট মনফমোচন কফয মিফত 
ফফ। তফফ, এয জন্য মপচোয মবফি অরোিো মপ ফ্রীরোন্সোয মকফট মনফফ।   

গ. Latest Full Time: নাম- টি দেখেআ বুঝা যাখে দয মরোফজক্ট গুফরো ফ পুর টোআভ এয। অভযো মমভন মপমেোর ভে 
ধময, কোর ৯.০০ মেফক মফফকর ৫.০০ টো মমে। মঠক এভনটোআ এখোফন। তফফ, মম ম এআ মরোফজক্ট এয কোজ োফফন নো এটো 
১০০% মঠক। অনোয মবজ্ঞতো, কোজ কযোয ভোনুমকতো ফ মকছু ফোেোয যীিো কযফফ তোযয মমি অমন তোফিয রফেোজন 
মভটোফত োফযন তোফর কোজ মিফফ। ভোফ $৭৫০-$১০০০  মিফফ।  

ঘ. Ending Soon: নাম- টি দেখেআ বুঝা যাখে দয মরোফজক্ট গুফরোয মফমডং ভে মফলয মিফক মগুফরো এখোফন রিমন 
কযফফ। 

৩. Make Money: চোযোচয কোফজয গুফরো অফরোচনো কযমছ... 

 

ক. Bid On Projects: এআ মভনুে-এয অতোে অমন ফ মরোফজক্টগুফরো কেোটোগময নুমোেী মিখফত োযফফন। অনোয 
মরোপোআর এয মমোগেতো মভোতোফফক মফড কযফত োযফফন। 

খ. Affiliate Program:: এআ মভনুে-এয অতোে অমন  এমপমরফেট মরোগ্রোফভয মরঙ্ক োফফন। মমটোফক অভোয মযপোফযর 
মরোগ্রোভ নোফভ জোমন। এখোফন মটক্ট মরঙ্ক এেোড, ফেোনোয এেোড, অযএএ মপড আতেোমি অনোয ব্লগ ফো ফেফ োআফট ফেফোয কফয 
মযপোফযর মেফক অে কযফত যফফন। ;) 

৪. Help: এআ মভনুে মেফক অমন ফ্রীরোন্সোয-এ কর রকোয োোমে  মজজ্ঞোো চোআফত োফযন।  Support মেফক োফোটম 
মটফকট োফমভট কযফত োফযন েফো অফগ মেফক কযো েোকফর মবউ মটফকট এ মগফে যোময োোমে মনফত োযফফন ফ্রীরোন্সোয 
মেফক। 

 



৫. Dashboard: এখোফন অমন অনোয োম্প্রমতক কোফজয মযফোটম মিখফত োযফফন। মমভন: মনোমট, মনউজ মপড, অনোয 
মকোন মরোফজক্ট এ মকউ মফড কযফর, ফো মকোন ফোেোয অনোফক মফভন্ট কযফর এফং অমন মমি মকোন মরোফজক্ট জে রোব কফযন 
তফফ মমট ডেোফফোডম-এয ফম উফয রিমন কযফফ। মফস্ঘোমযত জোনফত My Projects, My Messages মজগুফরোফত মবমজট 
করুন। 

 

৬. Profile: অনোয ফ্রীরোন্সোয এয মরোপোআর ভন্ধীে কর তেে এআ মভনুেয অতোে োফফন। 

 

ক. Edit Acccount Details: এখোফন মেফক অমন অনোয মরোপোআফরয তেে এ ছমফ(মমি মিেো েোফক) মযফতমন কযফত 
োযফফন। 

খ. My Email Settings: এখোফন মেফক অমন অনোয মরোপোআফরয আফভআর  োেোডম মযফতমন কযফত োযফফন। 

গ. My Skills: অমন মখন ফ্রীরোন্সোফয মরোপোআর ধতযী কফযমছফরন মঠক মআ ভে মো মো মকোেোমরমপফকন মিফেমছফরন, 
রফেোজন ফর এখোফন মেফক মকছু মফফতমন কযফত োযফফন। তফফ রির্ীে, একমট মকোেোমরমপফকন ংমুি(মচক) কযফত ফর 
অফযকমট মকোেোমরমপফকন মডমরট(অনফচক) কযফত ফফ। 

ঘ. View Profile: এআ মরংক-এ মগফে অমন অনোয ফ্রীরোন্সোফযয মরোপোআর মফস্ঘোমযত মিখফত োযফফন।  

ঙ. Promote Profile:  অনোয মরোপোআরফক মনফজয এফং ন্যোন্য ফেফ োআফটয মরোফভফটয জন্য এমপমরফেট ফেোজ োফফন। 

চ. My Setting: এখোফন মেফক অমন মফমবন্ন মমটং মযফতমন কযফত োযফফন। 

ছ. Upgrade to Gold:  এআ োফফভনুে মেফক অমন ফ্রীরোন্সোফয মগোল্ড মভম্বোয মোফফ েবূমি ফত োযফফন। তফফ হ্যো, মপ 
ফোফি রমত ভোফ $24. 95 চোজম মিফত ফফ। ;) ন্যেোে স্বেংিীে বোফফ ফোমতর ফফ।  

জ. Stop Gold Menbership: মগোল্ড মভম্বোযী ফোমতর কযফত এআ োফ মভনুেয োেতো মনফত ফফ। 

 

৭. Contacts: এখোফন অমন ফোেোয মোফফ মতজনফক োেোয কযফফন তোফিয মরে রিমর্ কযফফ। অমন চোআফর তোফিয োফে 
মমগোফমোগ কযফত োযফফন যফতমী কোফজয জন্য। 

 



৮. Payments: মফভন্ট ংিোে কর তেে এখোফন।  

 

ক. Deposit Funds: এআ মভনুে মেফক অমন মোর, ভোমনফুকোম মিমডট কোডম, ভোমনফুকোম, েেোয ট্রোন্সপোয এফং ফেফ ভোমন 
একোউন্ট মেফক যোময অনোয ফ্রীরোন্সোয একোউন্ট-এ জভো কযোফত োযফফন। 

খ. Automatic Payments: অনোয মকোন নরোআন একোউন্ট (মোর, ভোমনফুকোম, ফেফ ভোমন) এ মমি ডরোয নো েোফক এফং 
অনোয মমি তোৎিমনক ডরোয িযকোয ে তফফ, অমন ফ্রীরোন্সোফযয এয ভোধেফভ যোময ভোমনফুকোম মেফত ফমমনম্ন 25$ মেফক 
ফফমোচ্চ 500$ মমে জভো কযোফত োযফফন। তফফ, মত জভো কযোফফন তোয মফযীফত মনমিমে মপ কোটফফ। ;) 

গ. New Milestone Payment: অমন মমি ফোেোয মোফফ কোফজ কফযন তফফ অনোয েোকমোয ফো মরোবোআডোযফক গ্রীভ 
মফভন্ট কযোয জন্য এআ নমট ফেফোয কযফত োযফফন। তফফ, এমটয েম এআ নে মম, অমন েোকমোয ফো মরোবোআডোযফক 
মফভন্ট মিফে মিফরন। এয েম দ্বোযোে, অমন অনোয কোফজ মনবমযফমোগেতো স্বরূ েোকমোয ফো মরোবোআডোযফক তোয একোউফন্ট 
মফভন্ট ঝুরোে মিফরন। ভে  কেো ভত কোজ মফল তোয মযফকোফেস্গ নুমোেী অমন মফভন্ট মযমরজ কফয মিফফন। :) 

ঘ. Manage Milestone Payments: এআ ন মেফক অউটফগোমেং মফভন্ট গুফরো মনেন্ত্রন কযফত োযফফন। 

ঙ. Transfer Funds: যোময ফো মকোন মরোফজক্ট এয মফভন্ট কযফত এআ মভনুেয ফেফোয। মভনুেফত রফফ কযফরআ ফুঝফত 
োযফফন। তফফ হ্যো, ফতমভোফন ফ্রীরোন্সোয এ মকোন কোযন ছোড়ো (মরোফজক্ট মফভন্ট ফোফি) ডরোয ট্রোন্সপোয কযফর একোউন্ট রক কযো 
ফে, তোআ এআ মিফি োফধোন। একোউন্ট রক ফর তো অন-রক কযোয ঝোফভরো ফনক।  

চ. Convert Currency: এখোফন অমন অনোয রফেোজফন কোফযমন্সফক ডরোয মেফক আউফযো, ডরোয মেফক ফেমরেোন ডরোয 
আতেোমি মযফতমর্ কযফত োযফফন।  

ছ. Withdraw Funds: এআ মভনুে মেফক ৪মট রমিেোে অমন ফ্রীরোন্সোয মেফক েম উফতোরন কযফত োযফফন। ১. ফ্রীরোন্সোয 
মডমফট কোডম(োআমনেোয কোডম), ২. মোর, ৩. ভোমনফুকোম এফং ৪. েেোয ট্রোন্সপোয। মমি ফ উফতোরন রমিেো মিখোফনো ম্ভফ 
নো তফফ অমভ মমবোফফ উফতোরন কময তো মেোয কযফফো যফতমী মম মকোন এক মোে-এ। 

জ. View Payments:  Manage Milestone Payments- এয ভতআ। 

ঝ. Affiliate Activity: ফ্রীরোন্সোফয অনোয মযপোফযর এ কতজন মনফন্ধন কফযফছ এফং তো মেফক অনোয মমি মকোন অে ফে 
েোফক মতো মমট এখোফন মিখফত োযফফন।  

ঞ. Transaction History: অমন ফ্রীরোন্সোফয মত মরনফিন কযফছন তোয ফ মফস্ঘোমযত তোমরকো এখোফন মিখফত োযফফন। 
 

৯. Disputes:  মরোফজক্ট এফং ভোআরফস্গোন মফভন্ট মনফে মকোন ভস্যো ফো বরু ফুঝোফুমঝ ফর, তো ফ্রীরোন্সোয কতৃমক এখোফন ফেফস্ঙো 
গ্রর্ কযো ে। 

 



১০. Exam:: এখোফন মফমবন্ন কেোটোগমযফত ফনক যীিোগুফরো অফছ। মনফজয িিতো এফং মরোপোআরফক মি কযফত অমন 
অনযোয মমোগেতো মভোতোফফক যীিো মিফত োফযন। একিভ মনফচয মতনমট যীিো ফোফি ন্য ফ যীিো অনোফক 5$ এয 
মফমনভফে িে কফয মনফত ফফ। সুতযোং, মম মফলফেআ যীিো মিফফন তো বোর কফয মজফনরৄফন তোযয মিফফন। ন্যেোে একফোয 
মপর কযফর যফতমীফত অফোয 5$ এয মফমনভফে মকনফত ফফ। 

১১. Invite Friends: এটো মঠক Affiliate Activity এর কোজ কফয ।অমন অনোয মফ্রন্ড ন্যোন্য কন্টোক্টফিয অভন্ত্রন 
জোনোফত োফযন এখোফন মনফন্ধন এয জন্য। তোফিয কোফজয উয মবমত কফয ফ্রীরোন্সোয ২০% অনোফক ম কযফফ। 

১২. Freemarket: ভোফকমট ভোফনআ ফুঝফত োফেন এখোফন মকনো-মফচো ে। মফমবন্ন যকফভয ফআ, ডোটোফফজ এযকভ অফযো 
ফনক মকছুআ এআ োমবমফয ভোধেফভ মরনফিন ে।  

 

 

এআ র ফ্রী রোন্সোফযয মভনুে মযমচমত। এতটুকুআ মজফনআ মম মল তো নে। কোজ কযফত কযফত একভে অফযো ফনক মকছু 
অনোযো জোনফত োযফফন। অমভ মমি ফ জোনোে মিআ তফফ অনোফিয মকোন স্বোেমকতো েোকফফ নো। কোযন মনফজ ঘোটোঘোমট কফয 
মমি মকছু মফখন তফফ মমট োযোজীন ভফন েোকফফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অমন মক ব্লগোয েফো ফ্রীরোন্সোয? অমন মক  মনফজয ফেমিগত 
ফেফোআট/ব্লগ মডজোআন, মরমভেোভ মোমস্গং এফং মডোফভআন মনফত চোআফছন? 

েফো মযফরোয মোমস্গং মনফে মোমস্গং ফেফোে রৄরুয কেো বোফফছন?  

মফস্ঘোমযত জোনফত মবমজট করুন www.rangpursource.com 

আ-মভআর করুনঃ info@rangpursource.com 

মর মপোনঃ ০১৯২১৪১৮৫১৮; ০১৭২৩৭৬৬৪৭৫ 
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ফ্রীরোমন্সং মনফে অভোয ৪েম মটউফটোমযেোরমটয ভূর মফলে “মত দ্রুত মকবোফফ মরোফজক্ট জেরোব কযফত োযফফন ”। মমি একজন 
নতুন ফ্রীরোন্সোয মোফফ এটো োেো ফনকটো কমঠন কোজ মকন্তু তোয ফয ফরফফো অমন মফত োফযন। অভোয িীঘম ৩(মতন) 
ফছফযয ফ্রীরোমন্সং কেোমযেোফয এফতো দ্রুত মরোফজক্ট জে রোব কফযমছ গত ফছয(২০১১)। মতো চরুন মকবোফফ অমন মফত োফযন 
তো মিফখ মনন...  

অফগ মিমখ ফ্রীরোমন্সং এয মমফকোন োআট মেফক দ্রৃত কোজ োফোয রেভ তম গুফরো ফে –  

ক. মরোদজক্ট টবড করার পূখবে ভামত ড়ুন   বুখঝ টনন। কাজটি মমি অপটন টিকভাখব ম্পন্ন করখত পারখবন ফফর 
ভফন কফযন তফফ  টবড করুন। মকোেো নো ফুঝফর মফড এয োফে ফোেোয-মক মএভ মিন। তফফ হ্যো মতমযি কেো মএভ - এ 
মরখফফন নো। 

খ. টবড করার ময় মমন মরখোয দেটং ভু না য়  দটেখক দেয়া রােুন।  

গ. মমি ফোেোযযো ূফমফতমী কোফজয নভুনো মিখফত চোে রোে রমতমট মরোফজক্ট-এ, মকন্তু অমন মমি নতুন টিযান্সার ফে েোফকন 
তফফ এফিফি অনোফক সুন্দয এফং অকলমনীে কেোয দ্বোযো ফোেোযফক ফুঝোফত ফফ। 

ঘ. কফেকমট মরোফজক্ট এয কাজ না পায়া পযেন্ত দবটল ডাখরর মরোফজক্ট এ মফড নো কযোআ বোর।  তফফ অফগ ফফরমছ, 
এফতোটোআ কভ মযফট মফড কযফফন নো মমমট অনোয যফতমীফত ভস্যোে মপফর মিে। 

ঙ. অফস্ঘ অফস্ঘ কাজ ম্পটকেত টকছু Sample ততটর কখর রােুন এফং যফতমী মরোফজক্ট টবড করার ময় তা এিাচ কখর 
টেন।  

চ. ফোেোফযয োফে ফ ভে অন্তটরকতা বজায় রােুন এফং দরাখজক্ট এ ফোেোফযয টরমকোয়যারখমন্ি দ্রুত দবাঝার দচষ্টা করুন।  

ছ. অপনার  িিতো(Expertise), ধনূন্যতো(Skill), িৃমে(vision) আতযাটে সুন্দরভাখব মিফে দরাফাআ াটজখয় তুনু। 
রফেোজন ফর মবজ্ঞফিয োফে কেো ফরুন। 

জ. ফ্রীযাটন্সং এ কাজ পায়ার জন্য টিকাংল দেখে বায়াখরর াখে আংখরটজখত চযাি করখত য়।  চযাটিং এর ময় 
কমপখে বায়াখরর ভেোদজ দবাঝা এবং অপনার ভেোদজটি দযন বায়ার বুঝখত পাখর,  এরকম আংখরটজখত চযাটিং এর 
নুন্যতম দযাগ্যতা োকখত খব।  রফেোজন ফর মবধোন(মডকনোযী) ফঙ্গ মনফে যোখুন। মমি ফোমোফযয মকোন কেো ফুঝফত নো 
োফযন মতো মবধোন মিখুন।  

ঝ. Facebook, Gtalk, Yahoo Messenger, Skype  রোে ফগুফরোয ভেোফনঞ্জোফযয ফেফোয বোরভত জোনুন। 

ঞ. ফমময কমভটফভন্ট নুমোেী ফোেোফযয ফ কোজ কযফফন। মকোন রকোয ছরচোতুযী মকংফো মধোকো মিেোয ভত কোজ কফয েফতোফো 
রৃ্আ-একটো কোজ চোরোফত োযফফন তফফ, একফোয ধযো যফর ফ মল। 

 

এফোয অম মমবোফফ অমভ দ্রুত মরোফজক্টমট মফেমছরোভ.. অমভ মপফুক পেোন মজ মরোফভোন এয একমট মরোফজক্ট এ মফড 
কফযমছরোভ। বোফফত োমযনোআ ২ মিফনয ভফেে মরোফজক্টমট জেরোব কযফফো। মমখোফন মরোফজক্টমটয মল তোমযখ মছর অফযো ১৫ মিন 
মছফন। অভোয চোআফত ফনক মফম মযমবউ রোপ্ত িোআন্টযো মরোফজক্টমটফত মফড কফযমছফরন। মোক, পেোন মজ মনফে অভোয 
ফূমফতমী মবজ্ঞতোআ অভোফক মরোফজক্টমট োআফে মিফত ভেম ফেফছ। এখন মিখুন, মরোফজক্টমটফত মফড কযো মেফক রৄরু কফয 
মরোফজক্টমটয কোজ মনেো মমে অভোয এফং ফোেোফযয ভফধে মমবোফফ তেে অিোন রিোন ফেমছর। অো কময মকছুটো ফর 
অনোফিয কোফজ অফফ। মিখুন.... 

১. মচি: অভোয মফড এয মএভ ভেোফজ, ফঙ্গ অভোয মবজ্ঞতো স্বরূ ফূমফতী কোফজয মরঙ্ক।  অমভ অফযো ফনক মিফত োযতোভ। 
মকন্তু মফম মিফর মফেো কযফত োযফতো। তোআ, মরমভট ফজোে মযফখ রুপ মিেো উমচৎ। 
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২. মচি: ফোেোফযয মযফে। এআ মনফে মদ্বতীে ফোফযয ভত মকোন ফোেোয যোময অভোয মফফডয রংো কফয। :D 

 

৩. মচি: ফোেোফযয রশ্ন ভত অভোয রমত-উতয।  অনোয ফোেোয তোয কোফজয ফনক মফলেআ নো জোনফত োফয তোআ তোফক কোজমট 
মকবোফফ কযফর বোর ফফ মমট ফুমঝফে  মিফত মচষ্ঠো করুন। তোফর মতমন অনো রমত অফযো অস্ঙো োফফন।  

 

৪. মচি : ফোেোয অভোয কোফজ জোনফত চোে  মম, অমভ মরোফজক্টমট কত মিফনয ভফধে মল কযফত োযফফো  এফং মতমন তোয উয 
কতমোফক মক ফরফত োফযন এফং পেোনগুফরো ফ আংফযজী বোলোবোলী মক নো। 

 

৫. মচি : অমভ মম মজ মরোফভফনয কোজ কযফফো, মমটয এেোডমভন একফ অভোয িযকোয মক-নো তো ফোেোয জোনফত চোআফছন।  

 

৬. মচি: অভোয উতয। 

 

৭. মচি: ফোেোয অভোফক মম পেোন মজগুফরো মিফফন, মগুফরো ছোড়ো ফো তোয মযফফতম ন্য মকোন মনমিমে মিফয পেোন এেোড কফয 
মিফত োযফফো মক নো তো মজজ্ঞোো কফযফছন। 

 

৮. মচি : অভোয জফোফ। 

 



৯. মচি : ফ কেো মফল ফোেোয অভোফক তোয স্কোআপ অআমড মিফরন তোফক এেোড কযোয জন্য। ফোেোয অআমড রকোমত যোখো র।  
:) 

 

১০. মচি: তোযয অমভ অভোয অআমড মিরোভ।  

 

১১. মচি: এফোফয ফোেোয অভোফক অভোয নোভমট মিফত ফরফরন, মমমটফক পেোন মজ এয এেোডমভন কফয মিফফন। 

 

১২. মচি: অমভ অভোয কোমঙ্খত নোভমট ফোেোযফক মিরোভ। এখোফন নোভমট রকোমত যোখো র।  :) 

 

 

উফযয রমতমট মচি রি করুন তেোে মত্নকোফয। মিখুন, একমট কোফজয জন্য ফোেোয অনোফক ফনক ধযফনয রশ্ন কযফত 
োফযন। অফোয একমটয োফে অফযো ফনক কোফজয পোয মিফত োফযন। অনোয উমচৎ ফফ রেভ মম, মরোফজক্টমটয জন্য মফড 
জেরোব কফযফছন মমট অফগ মল কযো। ফশ্য অনোয মমি মরোকফর ভোফন মটভ েোমক কোজ কযোয ভত তফফ ফোেোফযয পোয 
গ্রন কযফত োফযন। তফফ হ্যো, কোজ রৄরুয অফগ ফশ্যআ ভোআরফস্গন মফভন্ট কনপোভম কফয মনফফন। ভোআরফস্গন মফভন্ট মক মকন 
মকবোফফ তো মনফে অফরোচনো কযো ফফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ফ্রীরোন্সোফযয রেভ চোযমট মটউফটোমযেোফর োআন অ মেফক রৄরু কফয মরোফজক্ট োেো মমে দ্ধমতগুফরো মিখফরন। এফোয অো 
মোক কোজ কযোয য মম মফভন্ট োফফন তো মকবোফফ ভোমনফুকোম মফভন্ট মগটফেফত মনফে অফফন।  

ফতমভোন ফোংরোফিফয মরিোফট মমফকোন ফ্রীরোন্স োআফটআ কোজ কফয তোয মফভন্ট ঘফয মনফে অো মতে ফনক কেোধে। 
একমিফক মতমযি চোজম মিফত ে অফোয ন্য মিফক মমি ফেোংফক উঠোফত ে তফফ, ফেোংফক তোয রভোন মিখোফত ে ভোফঝ ভোফঝ 
মম, েমমট মকোেোে মেফক এফফছ। :( অফযো ফনক মকছু। মোআ মোক অজফকয অফরোচনো মকবোফফ ভোমনফুকোম এয ভোধেফভ 
ফ্রীরোন্সোয মেফক টোকো উফতোরন কযফত োযফফন। ফরফত ফযন ভোমনফুকোম মক ফ্রীরোন্সোফয এমক্টমবন রমিেো। মতো চরুন রৄরু কযো 
মোক ... 

১. অনোয ফ্রীরোন্সোয ডেোফফোডম এয মফভন্ট মভনুে মেফক Withdraw funds এ মিক করুন। 

 

২. এফোয Withdraw request মেফক moneybookers.com মনফমোচন করুন। 

 

৩. উফেখে, অমন মত ডরোয উফতোরন কযফত চোআফফন, অনোয একোউফন্ট ফশ্যআ তত ডরোয েোকফত ফফ। 
moneybookers.com এয ভোধেফভ অমন ফমমনম্ন 30$ এফং ফফমোচ্চ 10000$ উফতোরন কযফত োযফফন। এফোয, 
Withdraw ফন অনোয moneybookers.com এয আফভআর অআমড, Withdraw ডরোফযয মযভোন মরফখ মিফে Next 
করুন। 
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৪. এফোয, moneybookers.com এ অনোয মযফকোফেে কনপোভম করুন। মমি মকোন মকছু মযফতমন কযফত ে, তফফ Back কফয 
মযফতমন কফয মনন। ন্যেোে, Submit Request এ মিক করুন। 

 

৫. অনোয মভআফর কনপোভম মভফজ মিফফ মযফকোফেে মট োফমভট ফর। এখোফন, Request Status : Delayed মিখোফনোয কোযন 
ফে ফ্রীরোন্সোয একোউফন্ট মমোপ্ত ডরোয নোআ। তোআ মত ডরোয তুরফফন মঠক মরোফমংতোমযফখয অফগআ মআ মযভোর্ ডরোয 
একোউফন্ট জভো কযফফন। নেফতো মযফকোফেস্গমট ফটো ফোমতর ফফ। রেভ মযফকোফেে মরোফমং এয ভে মনফফ েেত ১৫-২০ 
মিন। তোয ফযয মযফকোফেে গুফরো ফফমোচ্চ ৩ মিন ভে মনফফ। কফফ নোগোি অনোয ডরোয moneybookers.com এয মডফোমজট 
ফফ তো উফেখে। 

 

৬. এফোয Payments মভনুে মেফক View Payments এ মিক কফয মফভন্ট এয মফস্ঘোমযত মিফখ মনন।  

 

৭. মনফচয আফভজমট রি করুন। এখোফন, ৪৫ ডরোয উফতোরফনয জন্য মযফকোফেে কযো ফেফছ ২১/৩/২০১১ তোমযফখ এফং তো 
১২/৪/২০১১ তোমযফখয ভফধে ভোমনফুকোম একোউফন্ট োঠোফনো ফফ মনফিমনো ভফত। অফোফযো ফরমছ, ফ্রীরোন্সোফযয জন্য রেভ ফোফযয 
ভত ভোমনফুকোফম উফতোরন কযফত ভে রোফগ কভফি ১৫-২০মিন। অয একফোয একমটব ফর, যফতমী মফভন্ট মযফকোফেে গুফরো 
২-৩ মিফনয ভফধেআ ম্পন্ন ে।   

https://www.moneybookers.com/app/?rid=13544322
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৮. অনোয মফভন্ট মযফকোফেে নুমোেী মমি একোউন্ট-এ মমোপ্ত ডরোয নো েোফক তফফ, উফযয মচফিয ভত স্গোটো মিখোফফ। 
মমোপ্ত ডরোয েোকফর তো মনফচয মচফিয ভত স্গোটো রিমন কযফফ।  

 

এফোয ফিো করুন ডরোয ট্রোন্সপোয এয জন্য। ভস্যো ফর ভেফফে েফো মপফুক গ্রুফ েফো পেোন মফজ  জোনোফত বুরফফন 
নো।  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অমন মক ব্লগোয েফো ফ্রীরোন্সোয? অমন মক  মনফজয ফেমিগত 
ফেফোআট/ব্লগ মডজোআন, মরমভেোভ মোমস্গং এফং মডোফভআন মনফত চোআফছন? 

েফো মযফরোয মোমস্গং মনফে মোমস্গং ফেফোে রৄরুয কেো বোফফছন?  

মফস্ঘোমযত জোনফত মবমজট করুন www.rangpursource.com 

আ-মভআর করুনঃ info@rangpursource.com 

মর মপোনঃ ০১৯২১৪১৮৫১৮; ০১৭২৩৭৬৬৪৭৫ 
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ফূফম মোেগুফরো একিভ নতুন ফ্রীরোন্সোযফিয জন্য কযো। তফফ এআ মটউফটোমযেোরমট  তোফিয ধোযোফোমক ফফময একমট। অফজয 
মোফেয মফলে ফে, মকবোফফ ভোমনফুকোম মেফক ফ্রীরোন্সোয একোউফন্ট ডরোয মডফোমজট কযফফন।  
 
১. ভোমনফুকোম মেফক অনোয ফ্রীরোন্সোয একোউফন্ট মডফোমজট কযফত ফর রেভত অনোয ভোমনফুকোম একোউফন্ট রফেোজনীে 
ডরোয জভো েোকফত ফফ। তো নো ফর মডফোমজট ম্ভফ নো।  
 
২. ভোমনফুকোম এয রফেোজনীে ডরোয জভো েোকফর অনোয ফ্রীরোন্সোয একোউফন্ট রগআন কফয Payments > Deposit 

Funds এ মিক করুন।  
 

 
 
৩. Payments Methods মেফক Moneybookers মনফমোচন করুন। তোযয, Amount to deposit এ অমন মত ডরোয 
জভো কযফত আেুক তো মরফখ মিন(ফমমনম্ন 10$), ফমফফল Next করুন। 
 

 
 

৪. ফমকছু মঠকঠোক অফছ মকনো মিফখ Deposit এ মিক করুন।  
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৫. এফোয ভোমনফুকোম এয উফতোরন মজ অফফ এখোফন মেফক অনোফক অনোয ভোমনফুকোম একোউফন্ট রগ আন কযফত ফফ। 
মনফচয মচফিয ডোন মিফক রি করুন। 

 
৬. ভোমনফুকোম মফভন্ট মভেড মনফমোচন কফয মিন (অনোয ভোমনফুকোম একোউফন্ট মমি মডমফট ভোস্গোযকোডম ংমুি কযো েোফক তফফ 
ভোমনফুকোম এয ভোধেফভ মখোফন মেফক ডরোয জভো কযোফত োযফফন)। তোযয, Confirm করুন।  
 

 
 

৭. Confirm কযোয োফে োফে ভোমনফুকোম মেফক অনোয ফ্রীরোন্সোয একোউফন্ট ডযোয জভোয ফে মোফফ। এফং অনোয 
ভোমনফুকো  ফ্রীরোন্সোয মভআফর রৃমট কনপোভম মভআর োঠোফনো ফফ। 
 

 
 
৮. এফোয অনোয ফ্রীরোন্সোয একোউফন্টয ডেোফফোফডম মগফে মচক করুন, অনোয মযফকোফেস্গকৃত ডরোয ফঙ্গ ফঙ্গ জভো ফে 
মগফছ। 
 

 
 

 
মকছু মনোট:  ভোমনফুকোম, মোর এফং ভোমনফুকোম মিমডট কোডম মেফক ফ্রীরোন্সোফয ড রোয জভো কযোফর মপ ফোফি অনোয 
মযফকোফেফেড ডরোফযয ২.৩০% এফং েেোয ট্রোন্সপোয এয ভোধেফভ জভো কযোফর ২.০০% চোজম কোটফফ।  
 
মোেমট ফুঝফত ভস্যো ফর ফশ্যআ জোনোফফন  মপফুক গ্রুফ েফো মফজ। তোড়োহুড়ো কফয উফতোরন কযফত মমফে কফে মজমত 
ডরোয মমন নে নো ে মমিফক মখন যোখফফন। 

https://www.facebook.com/groups/rangpursource/
https://www.facebook.com/RangpurSource


 

 

এফতোমিন অমন কোজ কযফরন ফ্রীরোন্সোয এয  একজন মরোবোআডোয/েোকমোয মোফফ। ভোফন, ন্য ফোেোযফিয কোজ মনফে অমন 
মনফজ ফো অনোয গ্রুফয ন্য িস্যফিয মিফে কযোে মনফতন। মকন্তু মমি এভনটো আেো ে ফো কখফনো অনোয মকোন কোজ 
ন্যফকোন ফ্রীরোন্স েোকমোয মিফে কযোফফন, তোফর? উোে অফছ, অয এ উোেমট মনফেআ অজফকয মফস্ঘোমযত মোে। মতো চরুন 
কেো নো ফোমড়ফে ফ্রীরোন্সোয মমযজ ফফময ৭ নং মটউফটোমযেোরমট রৄরু কময।  

১. অনোয ফ্রীরোন্সোয একোউফন্ট রগআন করুন। তোযয মোভ মফজয ট মভনুে মেফক POST PROJECT  মিক করুন। 

২. নতুন মরোফজক্ট মোে কযোয জন্য একমট মজ অফফ। অনোফিয ফুঝোয সুমফধোফতম মজমটয ফ ন গুফরো মফস্ঘোমযত বোফফ 
মনফচ তুফর ধযরোভ। 

ক) Project name: এখোফন অনোয ছন্দ নুোফয মরোফজফক্টয নোভ মি ৱফত োফযন। তফফ হ্যো, নোভ ছন্দ কযফফন 
মরোফজফক্টয মফলে এয উফযয মবমত কফয। আযমযফরফবন্ট ফো ভঞ্জস্য নোভ ফেফোয কযফফন নো। ভফন যোখফফন, মরোফজফক্টয নোফভয 
উফযয ফনক মকছুআ মনবময কফয। 

খ) Category: এটো অনোয মরোফজফক্টয উফযআ মনবময কযফফ। তফফ, মফময বোগআ Customized মরোফজক্ট মোফফ েোফক। 

গ) Add Skill: এমট  তেোে গুরুপ্তরূ্ম একমট ন। অমন এখোফন মমফ স্কীর ( িিতো)  এেোড কফয মিফফন। অনোয 
মরোফজফক্ট মোযো মফড কযফফ তোফিয মআফ স্কীর েোফকফত ফফ। তো নো ফর মফড কযফত োযফফ নো। ফনফকআ মিখো মোে 
স্কীরগত ভস্যোয কোযফন ছফন্দয মরোফজফক্ট মফড কযফত োফযন নো। এফিফি ফফর যোখো বোর, অমন মমি ভফন কফযন মম, অমন 
মরোফজক্টমট কযফত োযফফন তফফ মরোপোআফরয মকোেোমরমপফন মেফক অনোয স্কীরগুফরো মযফতমন কফন মনফে মফড কযফত োযফফন। 
:) 

ঘ) Describe Your Project in Details: এআখোফন অনোয মরোফজফক্টয ম্পূর্ম মফফযন েোকফফ। মকবোফফ মক কযফত ফফ। কোফজয 
ভোধেভ মক এফং মকবোফফ মফভন্ট কযফফন তো এখোফন মফস্ঘোমযতবোফফ উফেখ কযফফন। মকোন ভঞ্জস্য তেে মকংফো েোকমোযযো 
ফুঝফত োযফফ নো এভন মকোন তেে মিফত মোফফন নো। রফেোজফন ছমফ এটোচ কফয মিন এফং ম নুমোেী কোফজয আন্সট্রোকন মিন। 
এফত েোকমোযযো অনোয কোজ ম্পফকম রমযস্কোয ধযনো োফফন এফং কোফজ মফড কযফতি স্বোেন্দফফোধ কযফফন। 

ঙ) Attach File: অমন মমি উিোযন স্বরূ েফো কোজমট মক ধযফনয ফফ তো মরোবোআডোয/েোকমোমফক মিখোফত চোন তফফ 
Attach File মেফক ংমুি কফয মিফত োফযন। 

চ) Budget for you Project: অনোয মরোফজফক্টয মফোরতো নুমোেী তোয ভূরে এখোফন মনধমোযন কফয মিফত ফফ।  

ছ) How long should the project stay open for bidding: এআ নমট গুরুপ্তরূ্ম। এখোফন অনোয মরোফজটমক্ট 
কতমিন মফড কযো জন্য উমু্মি েোকফফ তো মরফখ মিফত ফফ। ফমমনম্ন ১ মিন মেফক ফফমোচ্চ ৬০ মিন এয ভফধে মিফত ফফ।  

জ) Promote Your Listing: এআ নমট চযোচয ফে ফোয ে নো। তফফ, মজফন যোখো বোর এগুফরো রৄধুভোি ফেফোয কযো ে 
মরোফজক্টফক োআরোআট কযফত। এখোফনয ভফধে চোযবোফফ অমন অনোয মরোফজক্টফক োআরোআট কযফত োফযন। তফফ, মম নমট 
ফেফোয কফয োআরোআট কযফফন তোয জন্য মতমযি(মরোফজফক্টয জন্য মনমিমে চোজম ফোফিআ) ডরোয অনোয একোউন্ট মেফক চোজম 
কোটো ফফ। এফ ন োধোযনত ফড় ফড় রমতষ্ঠোন ফো ফোেোযযোআ ফেফোয কফয েোফকন।  

ঝ) এফোয ফ মকছু অফোফযো বোর বোফফ মিফখ মনন। তোযয, Preview my Project>> এ মিক কফযন। 
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৩. মনফচয ভত মরোফজফক্টয মরমবউ ফফ। এখোফন মজফন যোখফফন, মরোফজক্টমট মখন চূড়োেবোফফ োফমর কযফফন; তখন অনোয 
একোউন্ট মেফক মরোফজক্ট মপ ফোফি ফ্রী রোন্সোয.কভ $5 মকফট মনফফ। ফশ্য মখন মরোফজক্ট ম্পূর্ম ফফ এফং অমন অনোয 
মরোবোআডোয/েোকমোমফক মরোফজক্ট এয ম্পূর্ম টোকো রিোন কযফফন তখন এআ $5 মযপোউন্ড/মপযত োফফন। :) 



৪. ফফফল Post Project Now এ মিক করুন। মকছুিফনয ভফধে অনোয মরোফজক্টমট ফ্রীরোন্সোফযয কর িোআন্টফিয কোফছ 
মবমজফর/রিমমত ফফ।  

 

এআ র ফ্রীরোন্সোফয একজন ফোেোয মোফফ মরোফজক্ট মিেোয মনেভ। তফফ, হুট কফযআ কখন রমেোজফন মরোফজক্ট মিফত মোফফন নো। 
কোযন, মরোফজক্টমট ম্পূর্ম কযফত নো োযফর অনোয মরোপোআফর ভস্যো ফত োফয। অয মরোফজক্ট মিফে  তো ম্পূর্ম কযফত নো 
োযফর মরোফজক্ট মপ ফোফি $5 - মযপোউন্ড/মপযত োফফন নো। একোযফন রৃআ মিক মেফকআ িমতগ্রস্ঙ ফফন অমন মনফজআ। তোআ 
মচেো বোফনো কফয মরোফজক্ট মিফফন। অয মতভন রফেোজন নো ফর িযকোয মক ফোেোয ফোয। ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অমন মক ব্লগোয েফো ফ্রীরোন্সোয? অমন মক  মনফজয ফেমিগত 
ফেফোআট/ব্লগ মডজোআন, মরমভেোভ মোমস্গং এফং মডোফভআন মনফত চোআফছন? 

েফো মযফরোয মোমস্গং মনফে মোমস্গং ফেফোে রৄরুয কেো বোফফছন?  

মফস্ঘোমযত জোনফত মবমজট করুন www.rangpursource.com 

আ-মভআর করুনঃ info@rangpursource.com 

মর মপোনঃ ০১৯২১৪১৮৫১৮; ০১৭২৩৭৬৬৪৭৫ 

 

 

http://www.rangpursource.com/
mailto:info@rangpursource.com


 

 

মোযো অফগ মেফক ফ্রীরোন্সোয.কভ এ কোজ কযফছন তোযো েফতো মকছু মফলে রি কযফছন মম, ফ্রীরোন্সোয কতৃমি তোফিয ূফফময মকছু 
মনেভৃঙ্খরোয এফং আন্টোযফপগত  যফতমন ঘমটফেফছন। অফর মযফতমন নো ফফর ফরফফো উন্নেন কফযফছন তোফিয ফোেোয  
মরোবোআডোযফিয ভফধে ম্পকম উন্নেন এফং মফেো ফোড়োফনোয জন্য। কোযন এয অফগ ফনক ফোয ফোেোয এফং মরোবোআডোয উবেআ 
উবফেয কোফছ রতোমযত ফেমছর। 

মকছুমিন অফগ একটো ভস্যোফফোধ ফতো মরোবোআডোযফিয কোফছ, মমভন: ফোেোয মরোফজক্ট জেী কযোে মিফেআ কোজ রৄরু কফয মিফত 
ফরফতন তোফিয মিেো মনফিমনো ভত। এফত কফয মিখো মমত, মোযো একিভ নতুন তোযো রতোমযত ফতন ৭০%। নতুন ফ্রীরোন্সোযযো 
মখন রেভ মরোফজক্ট জেী ে তখন তোফিয ভফধে একমট উফতজনো কোজ কফয মকবোফফ মত দ্রূত ফোেোফযয কোজ ভন্ন কফয মিফত 
োফয। পফর, নতুন কোজ মফে ফোেোফযয োফে মফভন্ট ংিোে মফলফে অফরোচনো নো কফযআ কোফজ মনফভ ফড়। অয ফোেোফযয মমি 
ৎ উফেশ্য েোফক তফফ, অনোয কোজ কযোআ মফকোয মোফফ। টোকো অয োফফন নো। ফশ্য ফ ফোেোয এভনটো নো। এখন কেো র 
ফোেোয মমভমন মোক অনোয রি েোকফফ ভোআরফস্গোন মফভন্ট মনফফন তোযফয কোজ রৄরু কযফফন। ফশ্য মিী ফোেোয ফর 
তোফিয ফেোোযটো মমেরফমোগে ফর ফত োফয। ;) 

ফতমভোফন ফ্রীরোন্সোয মমফ উন্নেন কফযফছন তোফিয িোেন্টফিয জন্য তোয ভফধে ন্যতভ ফে, মখন একজন ফোেোয মরোফজক্ট মোে 
কযোফফন তখন তোয একোউন্ট মেফক $5 োধোযনত কোটো মোে। মকন্তু, তোযফয অফোয মখন মরোফজক্ট জেী কযোফফন তখন অফযো $2 
কোটো মোফফ। ;) মক বোফফফছন, এফ রৄফনআ মক ফোেোয ফোয মচেো ফোি মিফরন নোমক? মচেোয মকোন কোযন নোআ অমন এখোফন মেফক 
$5 মযপোউন্ড োফফন ফশ্যআ। মটো মকবোফফ; মিখুন: অফগয মনেভ নুোফয মখন একজন ফোেোয মরোফজক্ট জে কযোে মিফতন 
তখন মতমন োফে োফেআ $3 মযপোউন্ড মফতন। মকন্তু ফতমভোফনয নতুন মফস্গভ নুেোেী, োফে োফে োফফন নো। অমন 
মরোফজফক্টয কোজ মরোবোআডোয মেফক ফুঝোে মনফফন তোযফয তোয ভোআরফস্গোন মযমরজ কযফফন এফং ম্পূর্ম মফভন্ট মযফোধ কযোয 
োফে োফেআ $5(মরোফজক্ট মপ মেফক $3 এফং ফযয $2) মযপোউন্ড ফফ স্বেংিীেবোফফ। অয ফোেোয ভোআ মমি অনোয োফে 
মধোকোফোমজ কফয তোফর তোয $5 অয মযপোউন্ড োআফত ফফ নো। : D  তোফর এয মেফকআ ফুঝো মোে মম এখন মকছুটো ফর 
মনযোতো োফফন। অয হ্যো, এআ মোেমট মকন্তু অমন একজন ফোেোয মোফফ ড়ফফন, সুতযোং মনফজয মিকটো বোফফফন বোর কফয 
!! ;) 

মতো চরুন মিমখ মকবোফফ অমন অনোয মরোবোআডোযফক ভোআরফস্গোন মফভন্ট মিফফন এফং তোয কোজ মফল মযমরজ কযফফন তোয 
মচি মটউফটোমযেোর... 

১. ফ্রীরোন্সোয একোউফন্ট রগআন েোকো ফস্ঙোে Payments > New Milestone Payment এ মিক করুন। 

 

 

২. তোযয মনফচয মচফিয ভত কফয মযমড ফোটনগুফরো মনফমোচন করুন। Partial( অংমক)  payment for project.  এফোয 
Please choose the related project মেফক Active মযমড ফোটনগুফরো মনফমোচন করুন। এফং তোয মনফচয মেফক অমন মম 
মরোফজফক্টয জন্য ভোআরফস্গোন মিফফন মমট মনফোচমন করুন। মমআ মরোফজক্ট এয জন্য ভোআরফস্গোন মিফফন মআ মরোফজক্ট মরোবোআডোয 
এয Username মনফমোচন করুন। ফযয পোকো ংটুকুফত মফভন্টমট মক জন্য মিফেন তো মরফখ মিন। তোযয কত ডরোয 
ভোআরফস্গোন মফভন্ট মোফফ মিফফন তো মরফখ মিন। ফমফফল Next করুন। 
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৩. এআ মফজ অনোফক কনপোভম কযফত ফফ। মিখুন মঠক মনফচয ভতআ োফফন। কনপোভম এ মটক ভোকম কফয Create Milestone 

Payment মিক করুন। 

 

৪. অনোয ভোআরফস্গোন মফভন্টমট পরবোফফ ধতযী ফয মনফচয ভত ফোতমো োফফন।  

 

 

অফর ভোআরফস্গোন মফভন্ট মক? 

ভোআরফস্গোন মফভন্ট ফে, ফোেোয এয মরোফজফক্ট অনোয কোজ মফল টোকো োফোয মনযোতোয জন্য ফোেোয কতৃমক, মনমিমে মযভোন 
েম(ডরোয) অনোয একোউফন্ট(অনোয ফ্রীরোন্সোয অআমড ’মত) ঝুরোে মিেো। এয ভোফন এআ নে মম, অমন অনোয একোউফন্ট 
টোকোমট মিখফত োযফফন ফো উফতোরন কফয খযচ কযফত োযফফন । কোজ মফল অমন মখন ফোেোযফক ভোআরফেোন মযমরজ এয জন্য 
মযফকোফেস্গ কযফফন তখন ফোেোয অনোয ভোআরফস্গোন মযমরজ কফয মিফফ। এফং অমন অনোয একোউফন্ট টোকো(ডরোয) মিখফত 
োযফফন। এআ উবে মরনফিন এয জন্য।অমন আফভআফর কনপোভম মভফজ োফফন ো মে োফেআ।  ভোআরফস্গোন ম্পফকম অফযো 
মফস্ঘোমযত জোনফত এখোফন মিখুন :) 

এখন মকবোফফ কোজ মফল অমন অনোয মরোবোআডোযফক টোকো(ডরোয) মিফফন তো মিমখ... 

https://www.freelancer.com/page.php?p=info/escrow&popup=1


৫. ফ্রীরোন্সোয একোউফন্ট রগআন েোকো ফস্ঙোে Payments > Manage Milestone Payments এ মিক করুন।  

 

৬. মনফচয মচফিয ভত Take Action মেফক Release Part or Full Payment মনফমোচন করুন।  

 

৭. এফোয মজমট েংিীেবোফফ মযডোআফযক্ট ফে মনফচয ভত মফজ অফফ। কনপোভম এয মিক মিফে, মনফচ ফ্রীরোন্সোয মরোপোআফরয 
অনোয নোভমট মরফখ মিন। তোযয Yes, Release it! করুন। । 

 

৮. এফোয মমি অনোয ভোআরফস্গোনমট মযমরজ পর ে তফফ মনফচয ভত ফোতমো োফফন।  

 

৯. এফোয ফ্রীরোন্সোফয অনোয একোউন্ট ফেোফরন্স মচক করুন। 

 

ফেো! ভোআরফস্গোন ধতযী এফং মযমরফজয কোজ এখোফনআ মল। মোেমট ফুঝফত ভস্যো ফর ফশ্যআ জোনোফফন মপফুক গ্রুফ েফো 
মফজ।  :) 

https://www.facebook.com/groups/rangpursource/
https://www.facebook.com/RangpurSource


 

 

ফ্রীরোন্সোয মনফে নফভ  টিউখিাটরয়া ফম রৄরু কযফত মোমে। গত ৭ভ  ৮ভ ফফম মিমখফেমছ মকবোফফ ফোেোয মোফফ ফ্রীরোন্সোফয 
মরোফজক্ট মোে কযফফন  মরোফজক্ট এ মনফমোমচত মরোবোআডোযফক ভোআরফস্গোর মফভন্ট ধতযী কযফফন এফং তো মযমরজ কফয মিফফন। 
এআ রৃআ মোে মরোফজক্ট পরবোফফ ম্পন্ন কযফত োযফর এআ মোমে অনোয জন্য কোফজ অফফ। েমোৎ, এআ ফফম মিখোফফো 
মকবোফফ একমট মরোফজক্ট এয  কোজ মফল ম্পন্ন কযোয ফড় ফোেোয(অমন) এফং মরোবোআডোয(অনোয েোকমো) উবেআ উবেফক 
মযমবউ/মপডফেোক মিফফন।  

অফর মমফকোন ফ্রীরোন্স োআফট কোজ কযোয য টোকো  অে কযো ফো োফত  োেোটোআ ভূর রি ফর কোফজয োোোম 
মপডফেোক/মযমবউ এয িযকোয। কোযন এআ মপডফেোক/মযমবউ-আ অনোফক যফতমীফত ন্য ফোেোয এয মেফক কোজ মফত োোমে 
কযফফ। অয ফতমভোন ফ্রীরোমন্সং এ মযমবউ/ মপডফেোক ছোড়ো কোজ মিেো এফং মনেো ফনক কেোধে ফেোোয। মতো চরুন অয মফম 
কেো নো ফোমড়ফে রৄরু কময মকবোফফ একমট মরোফজক্ট এয কোজ মফল ম্পন্ন কযোয ফড় ফোেোয(অমন) এফং মরোবোআডোয(অনোয 
েোকমো) উবেআ উবেফক মযমবউ/মপডফেোক মিফফন তো মিমখ... 

১. মখনআ অমন অনোয মরোফজফক্টয জন্য ফযোেকৃত টোকোয ম্পূর্ম ং অনোয মরোবোআডোযফক মফভন্ট /ভোআরফস্গোন েোকফর 
মযমরজ কফয মিফফন(এমট একফোফয ম্পূমনম ং ফত োফয েফো কফেক ফোফয মযফোধ কযফত োফযন)। মঠক তখনআ অনোয 
ফ্রীরোন্সোয এয ডেোফফোফডম স্বেংিীেবোফফ মনফচয আফভজমটয ভত কফয একমট ফোতমো রিমন কযফফ। এয েম র এখন অমন 
অনোয মরোবোআডোযফক মযমবউ/মপডফেোক মোে করুন। এখোফন মেফক rate now ফোটফন মিক করুন।    

 

২. ফযয মফজ মনফচয ভত মকছু ন অফর ফগুফরো positively মনফোচমন কযফফন। মফোযগুফরো আফভফজ মিমখফে মিরোভ। 
তোআ মফস্ঘোমযত মরখরোভ নো। রৄধু এতটুকু ফফর যোমখ মম, অনোয মরোবোআডোযফক বোর মযমবউ/মপডফেোক মিফর অমন মনফজ বোর 
মযমবউ/মপডফেোক োফফন। এআ মফোযমটফত ফ ভে ফজমটব েোকফফন। মনফচয মচিমট রি করুন। :)  

 

৩. উফযয মফজযআ মনফচয ংফ একমট রোআফবট মভফজ ন োফফন, মমমট মরখফর ফ্রীরোন্সোয কতৃমি অনোয 
মরোবোআডোফযয ফেোফয জোনফফ  োযফফন । সুতযোং এখোফন ফভে ফজমটব মরখফফন  ফো কোজ মঠক ভত নো কযফর এফকআ ফোফয 
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মনফগমটব মিফফন নো। এমট মকন্তু অনোয মরোবোআডোয মিখফত োযফফ নো। রৄধু ফ্রীরোন্সোয কতৃমি মিখফত োযফফ। মরখোয মফল ফ 
অফোফযো মিমখ মনন মকোেো বুর কফযফছন মকনো। তোযয, RATE USER  এ মিক করুন। :) 

 

৪. উফযয RATE USER এ মিক কযোয োফে োফে অনোয কোজ মল। ফযয মফজ মনফচয ভত মভফজ মিফফ, মকছুিফনয 
ভফধে অনোয মিেো মযমবউ/মপডফেোকমট অনোয মরোবোআডোফযয মরোপোআফর এফং োফমরকোমর ফ্রীরোন্সোফযয ফ িস্যফিয কোফছ 
রিমমত ফফ।  

 

 

ফেো! অনোয ফোেোয মোফফ কোজ এখোফনআ মল। মঠক একআ বোফফ অনোয মরোবোআডোয অনোফক মযমবউ/মপডফেোক মিফফ। :) 

 

একআ বোফফ যফতমীফত অমন ন্যোন্য মফলে মনফে মরোফজক্ট ফন ক ময ফ কোজ ম্পোিফনয ফয মযমবউ/মপডফেোক রিোন /গ্রর্ 
কযফত োযফফন।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

মিখফত মি খমত ফ্রীরোমন্সং মনফে ূফফম ৯মট মটউফটোমযেোর উস্ঙোন কফযমছ। োধেভত মচেো কফযমছ একিভ রেভ মেফক ফ 
মফলেগুফরোফক জ বোলোে োমজফে উস্ঙোন কযফত। অজ মল ফফম মকছু গুরুপ্তরূ্ম কেো ফফরআ মল কযফফো, এআ মফলেগুফরো 
নুযন কযফত োযফর একজন পর ফ্রীরোন্সোয ফত মফম ভে ফেে কযফত ফফ নো ফফর অো যোখমছ। মতো চরুন রৄরু কময...  

মমফকোন কোফজ মনফজফক মরোফপনোর বোফোটো মুমিমুি ভফন কময। তোফরআ কোফজয ভজো োেো এফং মনফজয মভধোয মঠক 
ফেফোয কযো মোে। কোযন, মখন মকউ মনফজয জন্য কোজ কফয মফময বোগ-আ ভে এফং মভধোফক মঠক কোফজ রোগোফত োফয নো। 
এফিফি কোজমটফক ফনকটো মনফজয কফয বোফোটোআ ভস্যোয রৄরু। এধোযনোমট মযফতমন কফয ফ কোজফক অনোয িোআফন্টয কোজ 
ভফন কফয রৄরু কফয মিন। মিখফফন কোজমট মত দ্রুত এফং ভফেয ভফধে অনোয কোমঙ্খত রূ মিফত মফযফছন। এখন রশ্ন র, 
অমন মক মনফজফক মরোফপনোর বোফফত রজ্জ্বো/বে োন? ;) মমি রজ্জ্বো/বে োন তোফর অনোফক মিফে মকোন কোজআ ফফ নো। 
তোআ মত দ্রুত ম্ভফ এআ ধোযনোমট োটোে মপরুন। মনফজয কোজফকআ ফন্যয কোজ ভফন কফয কোজমট রৄরু করুন। অয মনফজফক 
মরোফপরোন নো বোফফত োযফর অনোয োযো জীফফনয কভম পর “ূর্ে”!!!  :( 

এফোয ভূর অফরোচনো:  

মরোফপনোমরজভ, মনফজয কোফজ ভোনিন্ড। এফিফি অমভ কফেকমট মফলেফক মকন্দ্র কফয মনফজফক ফভে ভূরেোেন কযফত ছন্দ 
কময এফং তোফত পরোপর বোরআ োমে। অভোয োমকস্ঘোন এয িোআন্ট এফং অমভ এক োফে কোজ কযমছ ফনক মিন রোে ৩ ফছয 
ফফ। রেভ রেভ রোে উনোয অয ভোফঝ রমতমট কোফজয ভূরে মনধমোযন কযফত ভস্যো ত। কোযন কোফজয ধযনগুফরো একটো 
অফযকটো মেফক অরোিো। অয উমন অভোফক কোফজ মযট ফনক কভ মিফত চোআফতন, তোযয এক মোফে একটো ভূরে মনধোযন 
কফয কোজ কযতোভ। মমি অভোয রোব তনো মতভন একটো, তোযফয এবোফফ চরফরো মকছুমিন। রোব এআ জন্যআ রেফভ মফম 
চোআতোভ নো কোযন কোজমট অভোয জন্য কভপটমেোফর এফং কোজগুফরো ২/৩ মিন ভফেয ভফধে কফয মিেো মোে।  

অমভ ফভে মনফজয কোজগুফরোফক ফন্যয োফে তুরনো কময। কোজমট বোর কযফত োযরোভ মকনো মমট মিমখ। এয েম র 
মনফজযআ মনফজয রমত ন্তুে েোয রফর্তো। অয ঐ মম রেফভআ ফফরমছ, মরোফপনোমরজভ, মনফজয কোফজ ভোনিন্ড। এমটফক অত্ত্ব স্ঙে 
কযফত ফ ভে মচেো কযতোভ, এখন কময। তোযয, কোজ কযতোভ অয মকছু মিন যয অমভ ভূরে ফোড়োফনোয জন্য ফরতোভ। 
ফোেোযযো অফস্ঘ অফস্ঘ মযট ফোড়োফতন মকোন যকভ কেো ছোড়োআ। এফং মকছু মকছু কফয এখন ফোেোযফিয মেফক ন্যোমে োনোআ 
োমে। :) কোযন অভোয োফে কোজ কযফত কযফত তোযো কোফজয ভোনটোফক ফুঝফতন। অয ফুঝফফন নো ফো-আ মকন? অমভফতো কোজ 
কযমছ তোফিয জন্য, তোযো মমি অভোয মেফক তোফিয কোজ অিোে কফয মনন বোর ভতআ তোফর তোযো ফশ্যআ অভোফক ভূরেোেন 
কযফত কোমন্য কযফফন নো এফং ফতমভোফন কফযফনো নো।  

অফর মমফকোন কোফজ ভূরে মনধমোযফনয ভূর মফলেমট মনফজয কোফজয ভোফনয উফযআ মনবময কফয। েফতো ফনফকআ অনোফক 
ফরফফ, অনোয মতো এআ কোজমট কযফত োভোন্য ভেআ মফেেে। তোফর এফতো িোভ োকোফেন মকন? কোযন এটো ফেফোফেয একমট 
ঐমতহ্যগত রেো ফনক অফগ মেফকআ চফর অফছ, মিতো এফং মফফিতোয ভফধে িয কোলোকমল। উমুি মছোট উিোযফনয ভোধেফভ 
ফেোোযমট অফরোচনো কযমছঃ 

ধরুন, অমন একজন আফরমিক টজম মভযোভতকোযী। রোে মফকর/নে একমট টজম মনফে একজন অনোয কোফছ এফ তোয ভস্যোয 
কেো জোনোফরো। অমন ভস্যোমট ফুফঝ কফেক মভমনফটআ মঠক কফয মিফরন। মযশ্রমভক মোফফ অমন িোমফ কযফরন ১০০ টোকো। 
এখন টজম এয ভোমরক অনোফক রশ্ন কফয ফফরো, “িু টোআট মিেোযভত ভোি কফেক মভমনফটয কোফজয জন্য ১০০ টোকো মিফত ফফ 
মকন? অমন মতো মফম চোফেন। ” মতমন এভনটো রশ্ন কযফতআ ফো ফরফতআ োফযন। অফরআ মবতফযয ফেোোযমটফতো অয মতমন 
জোফনন নো। অনোয কোজ ফে তোফক ফেোযমট ফুমঝফে ফরো এআবোফফ, “মিখুন, কোজমট কফেক মভমনফটয তো মঠক। মকন্তু অমন মক 
জোফনন, এআ কফেক মভমনফটয কোজমট কযফত অভোয কত মিন ন্য মভমিয মছফন ঘুড়ফত ফেফছ। কতমিন তোয মিোকোফনয 
ফোফুমচমমগযী কযফত ফেফছ। কত মিন তোয ফোোয জন্য ফোজোয কযফত ফেফছ। তোযয নো তোয কোফছ এফ কোজ মখোয সুফমোগ 
মফেমছ তোয মন্ত্রোমত নোড়োয নুভমত মফেমছ। এখন অমনআ ফরুন, অভোয মতমিন, ভে এফং শ্রভ ফেে কফয এফ মফখমছ। 
তোয কোফছ এআ কফেক মভমনফটয কোফজয ভূরে মক অফযো ফনক মফম ফত োফয নো?” :) 

মনফজয কোজফক ফন্যয কোফজ মরফন্ট কযফত জোনুন। তোফর, অো কযো মোে অনোয ফর্েয মিতো মমি একজন সুস্ঙ ভমস্ঘস্ক 
এফং মফফফক ম্পন্ন ফেমি ন তফফ, মতমন অয মকোন রমত কেো নো ফফর অনোয োনো মিফত ফোধে ফফন। অফর এআ উিোযনমট 
রৄধু ভোি অনোয কোফজয ভোনিন্ডফক ভূফরেয োফে তুরনো কযফতআ তুফর ধযো। :) 

উিোযর্মট নুোফয অভোয মুমি: নতুনফিয জন্য নুস্মযনীে ! 

১. মনফজয কোফজয ভূরে মনফজআ মনধমোযন কযফফন, তফফ হুট কফয মতমযি িোভ োকোফোয ভত বুর কযফফন নো। একিভ নতুন 
ফস্ঙোে অফরোচনো োফফি কোজ কোজ কযফফন। কোযন নতুন ফস্ঙোে মনফজয কোজ ম্পফকম বোরভত মযমবউ কযফত নো োযফর 
মোেো ভূরে মফম চোআফর োফফন নো।  

২. মমফকোন কোজ মকোন ফোেোয এয োফে রৄরু কযোয অফগ তোয োফে বমফল ্্মমত কোজ কযফত োফযন ফো ম মিে এভন মচেো 
মনফেআ কেো ফরফফন। অফস্ঘ অফস্ঘ মবজ্ঞতো ফোড়োয োফে োফে কোফজয মযট ফোড়োন।  
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৩. রধভ ফস্ঙোফত মমফকোন কোফজয জন্য এফং স্ঙোেীবোফফ ফোেোয ধযোয জন্য কোজ কভ মযফটআ কযফত োফযন , অফোফযো ফরমছ কভ 
ফরফত এভনটোআ কভ নো মমটো অনোয জন্য িমত । তফফ, মকউ অনোফক মফম মযট মিফর মটো বোর। ফোেোয অয অনোয ভফধে 
োযেোমনক ম্পকম মমন মঠক েোফক মবোফফ কোজ ম্পন্ন  কফয মোফফন। উবেআ কোফজয ভূরে এয ফেোোফয অফরোচনো কফয মস্ঙয 
কযফফন। অনোয োফে মকোন ফোেোফযয ভূরে মনধমোযফন ফোয ফোয ভস্যো ফর তোয োফে কোজ নো কযোআ বোর। কোযন, ফোস্ঘমফকতোয 
অড়োফর এধযফনয ফোেোযফিয মরনফিফনয মকোন বমফলত ম্পকম ৃমে ে নো। কোযন মকউ ছোড় নো মিফর বমফলফত কোজ কযোয আেো 
জোগফফ নো। এ কোযফন এআ ধযফনয ভোনুমকতো নো মযফখ রৃআ িফকআ ভফঝোতোয ভোধেফভ কোজ কযোটোআ বোর এফং সুিূয রোময।  

৪. ফোয ফোয বমফষ্যত মনফে কেো ফরমছ, েফতো ফনফক মফযি ফেন। মকউ েফতো বোফফছন, রৃমনেোফত এফতো ফোেোয েোকফত মকন 
বমফলফত কোজ কযোয কেো ফরমছ, কোযন র: অমন কোজ কযফছন মঠক অফছ, েফতো অমন মম কোজমট োফযন ম কোজমটয জন্য 
িোভ এ ছোড় মিফত যোমজ নন অমন। এফং অনোয মআ কোজমট ন্যযো চযোচয জোফন। তোআ ভূরে কমন্সডোয নো কযোয কোযফন 
কোজমট অমন োযোফত োফযন, োফে তোয ভোফধফভ অফযো ন্য ফোেোয অোয ম্ভোফনোফক। মনমিত অে মেফক মফযত েোকফরন।  

৫. এফোয মমি অফন রৃআ ফিয মমোগেতো মনফে ফরফত: তফফ ফরফফো মকউ মফনো েোে মকছুআ জমন কযফত োফয নো। ফোআফকআ 
েম ফেে কযফত ে। মকন্তু মখনআ মরোফপনোমরজভ এয েবূমি ফফন এখোফনআ মচেো কফয ো যোখফফন রেভ মিফকয িফি 
গুফরো। মমভন, একজন ডোিোয েফতো রন্ডন মেফক ডোিোময ো কফয অফছন। রি টোকো খযচ কফয মনফজয মচম্বোয োমজফেফছন। 
মকন্তু উমন মফোয মফমনভফে মকছু িোভ ছোড় মিন নো ফফরআ ফেফতো “উনোয মচম্বোয পোকো”! অমন মনফজ রেভ ফোয েফতো তোয মফফধ 
মিেো িোফভআ িোত তুরফরন মকন্তু, তোয নোফছোড়ফোন্দো িোভ এয কোযফন েফতো যফতীফত তোয কোফছ অয মোফফন নো এফং ন্যফিয 
মক তোয কোফছ মযপোয কযফফন নো। মক মঠক ফরমছ মকনো? ;)   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

অটম রায় ৩- ৪ বছর  িখর িীাটন্সং এর াখে জটিত অটছ।  দআ টখখব খনখকর দেখকআ টবটভন্ন টবখয় তখব 
টবখল কখর নতুন কখর িীাটন্সং শুরু করা টনদয় রায়লআ দফবুখক এবং মযাখনঞ্জাখর রখের ম্মেূীন আ।  খনখকআ 
য়খতা বখ বুঝাখত পাটর না বা তারা টক করখব তা বুখঝ উিখত পাখর না।  কারন একিাআ তারা এআ াআখন 
একেমআ নতুন।  তাআ তাখের দেখক ঘুফয মপফয পায়া টকছু কমন রখের জ মািান টেখতআ অজখকর এআ দপাটির 
বতারনা।  চনু শুরু কটর. . .  
 

রে- ১:  নাআখন দকাোয় দেখক অয় কখর এবং টকভাখব?  

উত্তরঃ দেেুন নাআন এর অয় করার জগ্তটি খনক টবলা অপটন দযখকান োখন দেখকআ অয় করখত পাখরন।  
তখব হ্যাঁ!  অখয়র দেে যতিা বি দতমটন ভুয়া কাজোতা াআি বা রটতষ্ঠাখনর ংেযা টকন্তু খনক কম নয়।  
অমার টভজ্ঞতা দেখক বখত পাটর দযক াআি আন্িারন্যালনাী িািা রাপ্ত এবং ে ে মানু রটতটনয়তআ 
কাজ করখছ,  অয় করখছ দগুখা দেখক অয় করখত যায়ািাআ উত্তম।  দযমনঃ Freelancer.com, Odesk.com, 

Vworker.com, Scriptlance.com, 99design.com, Rentacoder.com অর দছাি দছাি কাখজর জন্য রখয়খছ 
Microworkers.com. অপনার দযাগ্তযা নুযায়ী দযখকান একটি বা একাটিক াআি দেখক কাজ টনখত পাখরন।   
 

রে- ২:  দকান াআি গুখা টবশ্বাদযাগ্য? 

উত্তরঃ টনজ দচাখে কাজ পায়া এবং েে পায়া না দেেখ খনখকআ এআ রে কখর।  তখব,  অপনার অখলপাখল 
যটে এমন দকউ োখক যারা কাজ করখছন তাখের দেখক জানখত পারখবন দকানটি দকমন াআি।   
 

রে- ৩:  দকাোয় দেখক শুরু করখবা? 

উত্তরঃ এটি একটি কটিন রে!  অখ শুরু টনভের কখর মূ্পর্ে টনখজর উপখর।  অপটন যটে কাজ দজখন োখকন 
তখব এেনআ শুরু করুন।  অর যটে টকছু না দজখন োখকন তখব কাজ টলেখত দনখম পিনু।   
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রে- ৪:  টক কাজ টলেখবা  এবং টকভাখব,  দকাোয় দেখক? 

উত্তরঃ আন্িারখনখি কাজ কখর িাকা কামাখনা খনক উপায় অখছ।  অপটন চাআখআ দগুখা দেখক কামাখত পারখবন 
টকছু জ্ঞান টনখয়আ্ তখব যটে ভটবষ্যখত দআ কাজ টনখয় কযাটরয়ার করখত আেকু ন  তখব বযটতক্রম কাজ টলেখত 
এবং তা করখত ভযা করখত খব।  না খ বতেমাখন কাজ কখর িাকা কামাখত পারখবন টকন্তু টকছু টেন পর 
অপনার বতেমাখন কাজগুখা দেন্ড োকখব না এিা টনটিত।  এেন ভটবষ্যখত দয কাজগুখার দেন্ড োকখব এেনকার 
চাআখত দবটল দগুখা ঃ খয়ব টডজাআন,  গ্রাটফক্স টডজাআন,  এটনখমলন.  টভটড+টভ এখোটরং,  থ্রীটড 
টডজাআন,  দমাবাআ এপ টডজাআন,  ডািাখবজ টডজাআন,  একাউটনিং ফিয়যার টডজাআন,  টক্রখয়টিভ রাআিং  
অখরা খনক টকছুআ দযগুখার চাটো অমখের দেখল য়খতা এেন দনআ।  তখব,  বটঃটবখশ্বর াখে কাজ করখত খ 
অপনাখক জানখতআ খব।  এবং ভটবষ্যখত অপটন দেখল এব কাখজর বাজার দপখত পাখরন।   

বতেমাখন অমাখের দেখল দরাখফলনাী কাজ টলোয় এমন দকান রটতষ্ঠান নাআ।  তখব,  অপটন যতিকুু েরকার তা 
অখলপাখল রটতষ্ঠান দেখক টলখে টনখত পাখরন।  যটে এমনটি য়  দয অপটন যা টলেখত চাআখছন তা অপনারা লর  
দকউআ টলোয় না,  তখব অপটন বাংা ব্লগ্গুখা দেেখত পাখরন।  দযোখন কাতখর খনখকআ তাখের দমিা  শ্রম 
টেখয় টলোখেন।  াখে টনটেেষ্ট টবখয়র বআ  বাজার দেখক টকখন টনখয় রপ্ত করুন।  তারপর যটে মখন কখরন 
অপনার জন্য এতিকুুখতআ দলখ না।  তাখ দনখির াচে করুন,  দনখি এমন দকান িটপক দনআ দযগুখা াচে টেখ 
েুখজ ঁ পাখবন না।   

একটি কো,  অজখকর যারা ফ টবটভন্ন দক্টখর তাখের দবটলর ভাখগ্রআ ঐ টবখয়র উপখর রটতষ্ঠাটনক দকান জ্ঞান 
দনআ।  রায় বাআ টনখজর রখয়াজখনর তািনায় দযখকানভাখবআ দাক টলখে টনখেন।  তাআ অপনাখক অপনার 
তািনাখক বুখঝশুখন কাজ করখত খব।  অর তাল খবন না দকান ক্রখমআ।  অপনাখক দল্প করত বখচখয় বি বন্ধু 
াচে আটঞ্জন দতা অখজআ।  : )   
 

রশ্- ৫:  দকান কাজ করখ দবটল অয় করা যায়? 

উতযঃ অমন অনোয জোনো মফলে মিফে ফফমোচ্চ অে কযফত োফযন। তফফ, মডজোআন মযফরফটড কোজ গুফরোয মডভোন্ড ফনক মফম 
এফং োভফনয মিনগুফরোফত অয ফোড়ফফ। এখোফন রির্ীে অমন গ্রোমপক্স ফো পটেেোয মডজোআনোয ফত োফযন, তফফ অনোয 
মমি মিফেমটব কোজ কযোয মন্স নো েোফক তফফ, মতভন অে কযফত োযফফন নো। মিফেমটব মন্স কর মিফেমটব কোফজয জন্য 
মযোমম। এফং মম মফলফেআ কোজ করুন নো মকন, অমন মত মবজ্ঞ ফফন এফং মিফেমটব মন্স এয মধকযী  দ্রুত কোজ মল 
কযোয িভতো জমন কযফত োযফফন অনোয অে ততআ ফোড়ফফ মমফকোন কোফজআ। 

রশ্ন-৬: কাজ টলোর জন্য কত টেন ময় াগ্খব? 

উতযঃ মকোন কোজআ চোআফরআ মফখ মপরো মোে নো। মআ কোজমটয জন্য অনোয আেো কতটুকু ফো অমন মখফত োযফফন মকনো 
এফ মফলেফক মফফফচনো কযফত ফফ। মিখুন... 

অমন মমি মরখোমরমখ ভোফন ব্লমগং মেফক অনম কযফত আেুক ন তফফ, রোেমভক ফস্ঙোে অমন মকোন মফলে মনফে ব্লগ মরখফফন তো 
অনোফকআ মনফমোচন কযফত ফফ। এফং মআ মফলেমট কতমিন ফো কতগুফরো মরখফত োযফফন তো অনোফকআ মফফফচনো কযফত 
ফফ। ব্লমগং এ এআ মফলেমট খুফআ গুরুপ্তরূ্ম। মক মনফে মরখফফন এফং কতমিন মরফখ মমফত োযফফন তো মনধমোযন কযফত োযফরআ 
অমন মরখো রৄরু কযফত োফযন। োফে োমরোয মরোগ্রোভগুফরো(মোফিয ভোধেফভ অে কযফফন) মকবোফফ কোজ কফয, মকবোফফ 
মগুফরোয একোউন্ট মফত োফযন ফ অফস্ঘ অফস্ঘ মখফফন। তফফ ভূর মফলে ফরো অফগ মরখোয টমক মঠক কোয এফং একোগ্রতোয 
োফে মরফখ মোফোয ভোনুমলকতো েোকফত ফফ। তোফরআ পর ব্লগোয ফত মফম ভে রোগফফ নো। 

মমি অফগয উতফযয ভত মডজোআন মযফরডটড কোজ কযফত আেুক ফে েোফকন তোফর মনমিমষ্ঠ মফলেগুফরো বোরবোফফ যপ্ত করুন। 
একমট মনমিমষ্ঠ মস্গজ মমে মো মোেো মমে কোফজ োত মিফফন নো। অফোয ফুযো মফখআ কোজ কযফফন এভন মচেো মনফে েোকফর তো 
মঝফড় মপরুন। কোযন অমন মতমিফন রূ্ম মিো মনফফন(মমি মকোন মকছুআ ম্পূর্ম মখো মোে নো) ততমিফন অনোয মআ জোেগো 
ন্য একজজন মছনোে মনফফ রকৃমতয মনেফভআ। তোআ মখোয একমট মনমিমষ্ঠ মস্গজ এ চফর মগফরআ অনোফক কোফজ নোভফত ফফ। 
তোযয অফস্ঘ অফস্ঘ মখুন। 
 

রশ্ন-৭: ব্লমগং কযফর মক টনখজর খয়বাআি টক েরকার পিখব? পিখ দিা টক টি টনখবা নাটক দপআড টনখবা?  
দপআড টনখ টকভাখব,  কাখের দেখক খয়ব াআি অর দাটষ্টং টনখবা? 

উতযঃ অে কযোয জন্য ব্লমগং কযফর মনফজয ব্লগ কযফতআ ফফ এভনটো ফোধেফোধকতো মনআ। অমন ফন্যয ব্লফগ মরফখ অে কযফত 
োযফফন। তফফ, ফন্যয ব্লফগ মরখফত ফর অনোয মরখোে মকোেোমরমট েোকফত ফফ। োমজফে এফং মনবূমর মরখোয বেো েোকফত 
ফফ। ফমময, মোয ব্লফগ মরখফফন তোফক অনোয রমত আন্টোফযস্গ ধতযী কযোফত ফফ। 

অয মমি ফেমিগতবোফফ ব্লগ কফয অে কযফত আেুক ন তফফ ফশ্যআ মনফজয ব্লগ েোকফত ফফ। এফিফি নতুন ব্লগোযফিয অিম 
ফফ গুগফরয ব্লগোয.কভ মক মফঁফছ মনেো। এফত অমন ফমকছুআ মনফজয ভত কফয মভোমডপোআ কফয অে কযোয উফমোগী মনফত 
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োযফফন। মো েোডমফর.কভ এ কযফত োযফফন নো। অমন আেো কযফর ব্লগোয.কভ এয মরমভেোভ মডোফভআন মকফন মনফে ংমুি 
কফয মনফত োযফফন। এটো মগর ফ্রী মোমস্গং এয মিফি। 

মআড ব্লমগং(েোডমফর.গম) এয মিফি অনোফক ফশ্যআ টোকো মিফে মডোফভআন, মোমস্গং মকনফত ফফ। মিফয ফোমফয ফনক 
উন্নতভোফনয মডোফভআন এফং মোমস্গং মকোম্পোনী যফেফছ তফফ অমন মোর এফং মডমফট/মিমডট কোডম ছোড়ো তোফিয োফে মরনফিন 
কযফত োযফফন নো। তোআ রৄরুয মিফক অমন মিফয মেফক এফ মকনফত োফযন।  

অমন চোআফর অভোয মেফক মডোফভআন এফং মোমস্গং এয েোফকজ মিখফত এফং মকনফত োযফফন। অরোিো বোফফ মডোফভআন এফং 
মোমস্গং েোফকজ গুফরো মিখফত োফযন। 
 

রশ্ন-৮: অটম একজন খয়ব এবং গ্রাটফক্স টডজাআনার খত চাআ,  তাআ  দকান টেখক অখগ্ এমগফে মোফফো বা দকানিা 
টখক্ট করখবা তা টকভাখব বুঝখবা? 

উতযঃ মিখুন একোফে একোমধক মফলে মখফত মোেো ভোফন বুর। রমতমট মফলে স্বতন্ত্রবোফফ মখোটোআ বোর। তফফ, অমন মমি 
ফেফ মডজোআনোয ফত চোন তফফ অনোযফক একোধোফয গ্রোমপক্স মডজোআনোয ফত ফফ। অয স্বতন্ত্রবোফফ গ্রোমপক্স মডজোআনোয 
ফর ফফ। 

গ্রোমপক্স মডজোআনোয ফত ফরঃ স্ঙোনীে মকোন রমতষ্ঠোন মেফক মখোয োোোম নরোআফন মচোখঁ ফুরোফত ফফ। মমফ োআটগুফরো 
মখোয জন্য রুোয মগুফরো ফরোঃ ১. www.photoshop-tutorials-plus.com, ২. www.photoshoptutorials.ws,  

৩. www.photoshopessentials.com, ৪. http://www.tutorialized.com ৫. http://graphicssoft.about.com   
মনফট োচম কযফর অফযো ফনক োআট োফফন মেখোফন ফ্রী মখফত োযফফন। 

ফেফ মডজোআনোয ফত ফরঃ স্ঙোনীে মকোন রমতষ্ঠোন মেফক মখোয োোোম নরোআফন মচোখঁ ফুরোফত ফফ। মমফ োআটগুফরো 
মখোয জন্য রুোয মগুফরো ফরোঃ ১. www.w3schools.com, ২. www.htmldog.com, ৩. www.php.net, ৪. 
http://www.tizag.com, ৫. http://www.quackit.com, ৬. http://www.freewebmasterhelp.com ।  
 

রশ্ন-৯: মোযো গ্রোমপক্স মডজোআন ফো ফেফ মডজোআন ফো উফযয ৪নং রফশ্নয মকছুআ জোফন নো তোফিয জন্য ন্য মক উোে অফছ অে 
কযোয? 

উতযঃ ফশ্যআ অফছ! মিখুন কোফজয মকোন মল নোআ এফং অমভ মরফখ মল কযফত োযফফো নো। তোআ ফ্রীরোন্সোয.কভ এয মরোফজক্ট 
মরঙ্কমট মবমজট কফয মিখুন অনোয ছফন্দয কোজ মকোনমট ফত োফয। 

রশ্ন-১০: কোজ কযোয য মফভফন্ট অনফফো মকবোফফ? 

উতযঃ রেভতঃ অমন মম ফ্রীরোমন্সং োআফটয ভোধেফভ অে কযফফন অনোয ফোেোয অনোফক মআ োআফটআ ম কযফফ। েফো 
ন্যফকোন মফভন্ট ট্রোমন্সকন োআফট। তফফ, ফোমফযয ফোেোফযয োফে কোজ কযফর ফশ্যআ ফ্রীরোমন্সং োআফটয ভোধেফভ কোজ মনেো 
এফং মফভন্ট মনেো উমচত। এত অনোয ফোেোয কোফজয য অনোফক মফভন্ট কযফত স্বীকৃমত জোনোফর অমন মআ োআফট 
মবফমোগ কযফত োযফফন। এফং ম্ভফ ফর মডমউট মিম টোকো মনফত োযফফন। 

ফ্রীরোন্স োআফট মফভন্ট োেোয য অনোফক অনোয নরোআন একোউফন্ট(ভোমনফুকোম, মোর, ফেফভোমন) ডরোয ট্রোন্সপোয 
কযফত ফফ। মখোফন মেফক মরোকোমর মকউ মকনফত চোআফর েফো মিীে ফেোংফকয ভোধেফভ নগি েম োফত মফত োফযন।   

 

মমডএপ ফআমটয মটউফটোমযেোফরয এখোফনআ ভোমপ্ত!!! 

ফোআ বোর েোকুন, সুস্ঙ েোকুন।  :-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.client.rangpursource.com/domainchecker.php
http://www.rangpursource.com/SharedPlans.php
http://www.photoshop-tutorials-plus.com/
http://www.photoshoptutorials.ws/
http://www.photoshopessentials.com/
http://www.tutorialized.com/
http://graphicssoft.about.com/
http://www.w3schools.com/
http://www.htmldog.com/
http://www.php.net/
http://www.tizag.com/
http://www.quackit.com/
http://www.freewebmasterhelp.com/
http://www.freelancer.com/sellers/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ফআমটয কর ফমস্বত্ত্ব মফজ্ঞোনরমুমি ব্লফগয। ২০১১-মত মখন মরখফত রৄরু কময তখন অয এখফনয ফ্রীরোন্সোয োআফটয 
আন্টোযফপগত মকছু মযফতমর্ এফফছ। তোআ মকছু মকছু মিফি েফতো মভর নো েোকফত োফয। তোযফয মচষ্ঠো কফযমছ নতুন 
মপচোযগুফরোফক ংমুি কয ফোয। োফে ফোনোনগত মমফকোন বুর েোকফর তো িভো সুন্দয িৃমেফত মিফখ ফোমধত কযফফন। ফআমট মনফে 
োভফন অফযো কোজ কযফোয আেো যফেফছ। মকন্তু তো োঠকগফর্য চোমিো এফং অগ্রফয উফয মনবময কযফফ। 

মফফল দ্রষ্ঠফেঃ ফআমট ফোয্ জন্য উমু্মি এফং মফনোভূফরে মফতযফনয উফেফশ্য ধতযী কযো ফেফছ। মকউ মনফজয স্বোেমোন্বফল মমডএপ 
ফআমট কোয মনকট স্ঘোেয কযফত মফমনভফে েম ফো ন্য মকছু িোমফ কযফফন নো।  

 

 

 

 

মমডএপ ফআমট মনফে মতমযি মকছু কেোঃ 
 

অমন মক ব্লগোয েফো ফ্রীরোন্সোয? অমন মক  মনফজয 
ফেমিগত ফেফোআট/ব্লগ মডজোআন, মরমভেোভ মোমস্গং 

এফং মডোফভআন মনফত চোআফছন? েফো মযফরোয মোমস্গং 
মনফে মোমস্গং ফেফোে রৄরুয কেো বোফফছন? 

মফস্ঘোমযত জোনফত মবমজট করুন www.rangpursource.com 

আ-মভআর করুনঃ info@rangpursource.com 

মর মপোনঃ ০১৯২১৪১৮৫১৮; ০১৭২৩৭৬৬৪৭৫ 

 

 
 

http://www.bigganprojukti.com/post-id/tag/%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%AE
http://www.rangpursource.com/
mailto:info@rangpursource.com

