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লেখকের েথা
ফ্দন ফ্দন আমিযা অনলযাইন ফ্নভ্কি হফ্ছি। আমযায়দি কথযাবযাত্কযা, কযাজকয়ম্কি 
অফ্িকযািংশই এখন আমিযা ফ্বফ্ভন্ন সযামযাফ্জক মযাি্ম ও ওয়েবসযাইয়ে সম্যাদন 
কিয়ত অভ্স্ত হয়ে হগফ্ি। ফ্বয়শষত, কয়িযানযাকযালীন সমে হথয়ক মযানুষজন 
অনলযাইন অয়নক হবফ্শ ঝুঁয়ক পয়েয়ি। পেযায়শযানযা হথয়ক শুরু কয়ি ফ্বয়বেি 
অফ্িকযািংশ ব্বসযা-বযাফ্িজ্ এখন হমযাবযাইল-কফ্ম্উেযায়িই হয়ে যযাে। এখন 
হবচযায়কনযাি পযাশযাপযাফ্শ ফ্বফ্ভন্ন কযাজ ও প্রয়জক্টও আমিযা ফ্নফ্ময়ষই অনলযাইয়ন 
হসয়ি হফফ্ল। এভযায়ব উন্নত ফ্বয়বেি বে বে হকযাম্যাফ্নগুয়লযাও তযায়দি কযায়জি 
জন্ অনলযাইয়নি মযাি্য়ম হলযাক ফ্নয়েযাগ কয়ি। ফ্বয়বেি এ প্রযান্ত হথয়ক ঐ 
প্রযায়ন্ত এখন হচযায়খি ফ্নফ্ময়ষই কযায়জি ফ্নয়েযাগ ও সম্যাদন হয়ে যযাে। 
আমযায়দি হদয়শি ফ্বশযাল জনয়গযাষ্ী ও জনশফ্তি এফ্দক ফ্দয়ে ফ্বপুল সম্যাবনযা 
িযায়খ। একেু দক্ষতযা ও প্রফ্শক্ষি ফ্নয়লই আমিযা এসকল কযায়জি মযাি্য়ম 
ফ্নয়জয়দি আফ্থ্কক উন্নফ্ত ও ভযায়লযা ক্যাফ্িেযাি গয়ে তুলয়ত পযাফ্ি। বইফ্ে এই 
উয়দেয়শ্ই আপনযায়দি সযাময়ন অনলযাইন জব বযা ফ্রিল্যাফ্্সিং এি অজযানযা ফ্বষে 
ফ্নয়ে ফ্বফ্ভন্ন ফ্দক তুয়ল িয়িয়ি। অনলযাইয়ন প্রতযািিযাি হযাত হথয়ক বযাঁচয়তও 
বইফ্ে সযাহযায্ কিয়ব। আসুন ফ্নয়জয়দিয়ক গয়ে তুফ্ল সমৃদ্ধ ভফ্বষ্য়তি জন্।
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প্রথম পচরকছেদ
●	 ররিল্যার্সং কী ও কাবক েবল?

অনলযাইয়ন আে ও ফ্রিল্যাফ্্সিং এখন খুবই জনফ্প্রে একফ্ে লেযােফম্ক এবিং 
সহজলভ্ কযায়জি মযাি্ম হয়ে দযাঁফ্েয়েয়ি। অনলযাইয়ন ফ্রিল্যাফ্্সিং কয়ি ঘয়ি 
বয়স এখন লযায়খযা হকযাফ্ে মযানুষ ফ্নেফ্মত ভযায়লযা মযায়নি অথ্ক উপযাজ্কন কিয়ি। 
তয়ব ফ্রিল্যাফ্্সিং সম্য়ক্ক সফ্িক িযািিযা, এবিং সফ্িক মযাি্ম নযা থযাকযাি 
কযািয়ি অয়নয়কই প্রতযাফ্িত হে। হসই সযায়থ ঘয়ি বয়স অনলযাইয়ন আে কিযা 
হথয়ক বফ্চিত হয়ে থযায়ক। এ ফ্বষয়ে সুফ্নফ্দ্কষ্ জযানযায়শযানযা থযাকয়ল ফ্নিযাপয়দ 
ও ফ্নফ্ব্কয়নে উপযাজ্কয়নি স্বপ্ন সফ্ত্ হে।
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তযাই আজয়ক ফ্রিল্যাফ্্সিং কয়ি ঘয়ি বয়স কযাজ কিযাি পূয়ব্ক হয সকল ফ্বষে 
একজন ফ্রিল্যা্সযায়িি অবশ্ই জযানযা দিকযাি তযা আপনযায়দিয়ক জযানযাব। 
আমিযা প্রফ্তফ্ে পয়েন্ট ফ্নয়েই িযায়প িযায়প জযানব।

ফ্রিল্যাফ্্সিং (Freelancing) মূলত এমন একফ্ে হপশযা হযখযায়ন আপফ্ন 
ইন্টযািয়নয়েি মযাি্য়ম ফ্বফ্ভন্ন িিয়নি কযাজ কয়ি অথ্ক উপযাজ্কন কিয়ত 
পযািয়বন। এফ্ে সযািযািি চযাকফ্িি ময়তযাই — ফ্কন্তু ফ্ভন্নতযা হয়লযা এখযায়ন 
আপফ্ন স্বযািীনভযায়ব কযাজ কিয়ত পযািয়বন। 

হদখযা হগল আপনযাি এখন কযাজ কিয়ত ইছিযা কিয়ি নযা, আপফ্ন কিয়লন 
নযা। যখন ইছিযা কিয়ব তখন আবযাি চযাইয়লই কিয়ত পযািয়বন। িিযাবযাঁিযা 
হকযায়নযা অফ্ফস েযাইয়মি বযাি্বযািকতযা হনই। তযািযােযা এখযায়ন ফ্নফ্দ্কষ্ হকযায়নযা 
ইমলেেযাি (Employer) বযা বস হনই। যখন হয বযােযায়িি কযাজ ফ্নয়বন তখন 
হস-ই আপনযাি ইমলেেযাি (Employer)। 

সযািযািি চযাকফ্ি হথয়ক এখযায়ন আয়িযা একফ্ে ফ্দক ফ্দয়ে ফ্ভন্নতযা আয়ি। হসফ্ে 
হয়লযা কযায়জি স্যান। ফ্রিল্যাফ্্সিং (Freelancing) এি ফ্নফ্দ্কষ্ হকযায়নযা অফ্ফস 
হনই। মূলত আপনযাি বযাফ্েই হয়ছি আপনযাি অফ্ফস। আপনযাি কযায়জি 
যন্ত্রপযাফ্তই আপনযাি অফ্ফস েুল। 

ঘয়ি বয়সই আপফ্ন ফ্বফ্ভন্ন হদয়শি বযােযািয়দি সযায়থ কযাজ কিয়ত পযািয়বন। 
ফ্রিল্যাফ্্সিং (Freelancing) এি হক্ষয়রে খুব সহয়জই সিকযাফ্ি-হবসিকযাফ্ি 
অয়নক চযাকফ্িি হথয়কও হবফ্শ হবতয়ন কযাজ কিযা সম্ব যফ্দ আপনযাি যয়থষ্ 
পফ্িমযায়ি দক্ষতযা থযায়ক। 

ঘয়ি বয়স অনলযাইয়ন ফ্বফ্ভন্ন ক্যায়েয়ন্টি সযায়থ কযায়জি চুফ্তি কয়ি হসই কযাজ 
হশষ কয়ি আবযাি হসই অনলযাইয়নই ক্যায়েয়ন্টি কযায়ি হস্তযান্তি কিযাি মযাি্য়ম 
আে কিযায়ক সিংয়ক্ষয়প ফ্রিল্যাফ্্সিং বলযা হে।  

আপফ্ন হেয়তযা ফ্রিল্যাফ্্সিং ফ্বষেেযা ফ্নয়ে এখনও পফ্িষ্যাি হয়ত পযািয়িন নযা। 
তযাইনযা? চলুন, ফ্বষেফ্েয়ক আয়িযা সহজভযায়ব উপস্যাপন কিযা যযাক। 

সযািযািিত একজন ব্ফ্তি হলখযাপেযা হশষ কিযাি পি হকযায়নযা হকযাম্যাফ্নয়ত 
চযাকফ্ি পযাওেযাি জন্ তযাি ফ্সফ্ভ সযাবফ্মে কয়ি। চযাকফ্িি আয়বদন কয়ি। 
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ফ্সফ্ভ হদখযাি পি এবিং ইন্টযািফ্ভউ হশয়ষ হকযাম্যাফ্ন তযায়ক হযযাগ্ ময়ন কিয়ল 
চযাকফ্িয়ত ফ্নয়ে হনে। তখন হসই ব্ফ্তি উতি হকযাম্যাফ্নয়ত সকযাল ৯ েযা 
হথয়ক ফ্বকযাল ৫ েযা পয্কন্ত ফ্নেফ্মত রুফ্েন মযাফ্ফক কযাজকম্ক কিযাি মযাি্য়ম 
মযাস হশয়ষ একফ্ে ফ্নফ্দ্কষ্ পফ্িমযায়িি হবতন পযাে। 

একইভযায়ব ফ্রিল্যাফ্্সিং কিযাি জন্ একজন ব্ফ্তি হয ফ্বষয়ে তযাি অফ্ভজ্ঞতযা 
আয়ি বযা হয কযাজগুয়লযা হস ভযায়লযাভযায়ব কিয়ত পযায়ি, হতমন কযাজ পযাওেযাি 
জন্ ফ্বফ্ভন্ন অনলযাইন ফ্রিল্যাফ্্সিং মযায়ক্কেয়লেয়স কযায়জি জন্ আয়বদন কয়ি। 
তখন ক্যায়েন্ট তযাি কযায়জি হযযাগ্তযা যযাচযাই কয়ি তযায়ক উপযুতি ময়ন 
কিয়ল, কযাজফ্ে কয়ি হদওেযাি জন্ ফ্নয়েযাগ হদে। এ জন্ ফ্রিল্যাফ্্সিংয়ক 
এক িিয়নি জব (চযাকফ্িও) বলযা হয়ে থযায়ক। 

তয়ব একফ্ে নিমযাল চযাকফ্ি আি ফ্রিল্যাফ্্সিং জয়বি ময়ি্ অয়নক পযাথ্কক্ 
িয়েয়ি। নিমযাল হযয়কযায়নযা চযাকফ্িয়ত প্রফ্তফ্দন ফ্নি্কযাফ্িত একফ্ে সময়ে কযাজ 
কিয়ত হে। তযা নযা হয়ল আপনযাি চযাকফ্ি থযাকয়ব নযা। হসই সযায়থ কযাজ 
ফ্িকময়তযা কিয়ত নযা পযািয়ল মযায়ঝ ময়ি্ বয়সি বকুফ্ন হখয়ত হে। 

ফ্কন্তু ফ্রিল্যাফ্্সিং ক্যাফ্িেযায়িি হক্ষয়রে হস িিয়নি হকযায়নযা িিযাবযাঁিযা ফ্নেম 
হনই। এখযায়ন আপফ্ন স্বযািীনভযায়ব কযাজ কিয়ত পযািয়বন। আপনযাি যখন 
মন চযাইয়ব তখন কযাজ কিয়বন, আবযাি মন নযা চযাইয়ল কযাজ হথয়ক ফ্বিত 
থযাকয়ত পযািয়বন। এই জন্ মূলত ফ্রিল্যাফ্্সিংয়ক “মুতি হপশযা” বলযা হে, 
এবিং এ কযািয়িই ফ্রিল্যাফ্্সিং কিয়ত হবফ্শিভযাগ হলযাক পিন্দও কয়ি। 

তয়ব ফ্রিল্যাফ্্সিং ক্যাফ্িেযায়ি সফল হয়ত হয়ল আপফ্ন খুব হবফ্শ মুতিভযায়ব 
কযাজ কিয়ত পযািয়বন নযা। কযািি আপফ্ন স্বযািীনভযায়ব বযা যখন খুফ্শ তখন 
কযাজ কিযাি ময়নযাভযাব ফ্নয়ে ফ্রিল্যাফ্্সিং এ কযাজ কিয়ল কখয়নযা একজন 
ভযায়লযামযায়নি ফ্রিল্যা্সযাি হয়ে উিয়ত পযািয়বন নযা। আপফ্ন ফ্রিল্যাফ্্সিং 
মযায়ক্কেয়লেয়স যত হবফ্শ সমে ব্ে কিয়বন এবিং ক্যায়েন্টয়দি সযায়থ ফ্নেফ্মত 
হযযাগযায়যযাগ িযাখয়বন, সমে ফ্দয়বন, ফ্রিল্যাফ্্সিং কয়ি তত হবফ্শ আে কিয়ত 
পযািয়বন। হসই সযায়থ স্বযািীনভযায়ব কযাজ নযা কয়ি একফ্ে সযািযািি চযাকফ্িি 
ময়তযা েযাইম হমনয়েইন কয়ি কযাজ কিয়ল ক্যায়েন্টও আপনযায়ক ফ্দয়ে কযাজ 
কিযায়ত হবফ্শ স্বযাছিন্দ্য়বযাি কিয়ব। প্রযাি্যান্ ফ্দয়ব। ফয়ল আপনযাি চযাফ্হদযা 
ক্যায়েয়ন্টি কযায়ি হবফ্শ থযাকয়ব। যখনই হস হকযায়নযা কযায়জি জন্ হলযাক 
হনেযাি ফ্চন্তযা কিয়ব, তখনই প্রথয়ম আপনযাি কথযা তযাি হখেযায়ল আসয়ব।
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হকযায়নযা দক্ষতযা িযােযা ফ্রিল্যাফ্্সিং এি কযাজ হহযাক বযা অন্ হকযায়নযা কযাজ হহযাক 
— পযাওেযা সম্ব নে। অয়নয়ক হকযায়নযা দক্ষতযা িযােযাই আয়েি কথযা বয়লন বযা 
অয়নক ফ্বজ্ঞযাপয়ন তযা হদখযা যযাে। বযাস্তবতযা হয়ছি ফ্রিল্যাফ্্সিং এি জন্ দক্ষতযা 
প্রয়েযাজন। হকউ যফ্দ বয়ল হয, দক্ষতযা িযােযাই ফ্রিল্যাফ্্সিং কয়ি অথ্ক উপযাজ্কন 
কিযা সম্ব — তযাহয়ল এই তথ্ সমূ্ি্ক ভুল। এিযা প্রতযািিযাি জন্ ফ্ময়থ্ 
বয়ল। 

প্রফ্তেযা কযায়জই শুরুয়ত হবতন বযা আে কম থযায়ক। আয়স্ত আয়স্ত যত ফ্দন 
যযাে, তত অফ্ভজ্ঞতযা বযায়ে এবিং আয়েি পফ্িমযািও বযায়ে। ফ্রিল্যাফ্্সিং-ও 
এমনই। শুরুয়ত অয়নক স্টযাগল কিয়ত হে। শুরুি ফ্দয়ক আয়েি পফ্িমযাি 
কম থযায়ক। অফ্ভজ্ঞতযা হয়ল, দক্ষতযা বযােয়ল তখন কযায়জি পফ্িমযাি বযায়ে 
এবিং হসই সযায়থ আয়েি পফ্িমযািও বযায়ে। শুরুয়ত আপফ্ন হেয়তযা মযায়স 
১০০$ - ১৫০$ পয্কন্ত আে কিয়ত পযািয়বন। আয়স্ত আয়স্ত আয়েি পফ্িমযাি 
বযােয়ব। আপফ্ন কতেুকু সমে ফ্দয়লন তযাি উপি আপনযাি আে ফ্নভ্কি 
কিয়ব। সমে ফ্দয়ল একসমে মযায়স ৭০-৮০ হযাজযাি েযাকযা অনযােযায়স পযাওেযা 
যযাে। অয়নয়কই এমন আয়িন যযািযা অন্ হপশযাে ফ্িয়লন, এখন হসই চযাকফ্ি 
হিয়ে ফ্রিল্যাফ্্সিং হপশযাে চয়ল এয়সয়িন। তযাহয়ল বুঝয়তই পযািয়িন, আয়গি 
হচয়ে হবফ্শ আে কিয়ত পযায়ি বয়লই তযািযা এ হপশযাে আসয়িন। হলয়গ 
আয়িন। 

ফ্রিল্যাফ্্সিং শুরু কিয়ত চযাইয়ল প্রথয়মই ফ্নয়জয়দি দক্ষতযা যযাচযাই কিয়ত 
হয়ব, এবিং ফ্কিল বযােযায়ত হয়ব। ফ্রিল্যাফ্্সিং এি অয়নকগুয়লযা হসক্টি বযা 
ক্যােযাগফ্ি আয়ি। আপনযাি হয ফ্বষয়ে প্রযাথফ্মক িযািিযা ও ব্যাফ্সক নয়লজ 
আয়ি হস ফ্বষয়ে কযাজ কিযাি জন্ প্রস্তুফ্ত ফ্নন। হযয়হতু বত্কমযান অনলযাইন 
যুয়গ আমিযা কময়বফ্শ সবফ্কিুই অনলযাইয়নি মযাি্য়মই কফ্ি। তযাই আমিযা 
আমযায়দি এই বইয়ে ফ্বফ্ভন্ন হসক্টয়ি ফ্রিল্যাফ্্সিং কিযাি ফ্বষয়ে ফ্শখব। দক্ষতযা 
অজ্কন কিব। 
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ররিল্যার্সং কীভাবে শুরু কিবত হয়?

এেযা সকয়লিই প্রশ্ন হয, কীভযায়ব ফ্রিল্যাফ্্সিং শুরু কিব? হতযা এই হপশযাে 
হ�যাকযাি জন্ আপনযায়ক প্রথয়মই একফ্ে ফ্নফ্দ্কষ্ ফ্বষয়ে দক্ষতযা অজ্কন কিয়ত 
হয়ব। এয়ক্ষয়রে আপনযাি হয কযায়জ আগ্হ সব হথয়ক হবফ্শ হস কযাজফ্ে হবয়ি 
ফ্নয়বন। এি ফয়ল আপফ্ন কযাজফ্ে কয়ি হযমন মজযা পযায়বন, হতমন 
ক্যাফ্িেযায়ি অয়নক দূি এফ্গয়ে হযয়ত পযািয়বন। হযমন : িরুন আপফ্ন 
গ্যাফ্ফক্স ফ্িজযাইন (Graphics Design) হসকশনেযা হবয়ি ফ্নয়লন ফ্রিল্যাফ্্সিং 
কিযাি জন্। এই কযাজফ্ে ফ্কন্তু ফ্রিয়েফ্েভ মযানুষয়দি কযাজ। সবযাি দ্যািযা 
ফ্িজযাইন কিযা সম্ব নে। 

হতযা এফ্ে হবয়ি হনওেযাি পূয়ব্কই আপনযায়ক হখেযাল কিয়ত হয়ব হয, কযাজফ্ে 
আপফ্ন হকমন পযায়িন, হকমন আগ্হ আপনযাি এই গ্যাফ্ফক্স ফ্িজযাইয়নি 
প্রফ্ত। যফ্দ হদয়খন সব ফ্কিু ফ্িকিযাক আয়ি, হসয়ক্ষয়রে এফ্ে হবয়ি ফ্নয়ে এই 
ফ্িয়লয়েি যত কযাজ আয়ি সব ফ্শখয়বন। হযমন : ব্যানযাি ফ্িজযাইন কিযা, 
কভযাি হপজ, ফ্লফয়লে, হপযা্টযাি ও হলযায়গযা ইত্যাফ্দ ফ্িজযাইন কিযা।

 
এগুয়লযা আপফ্ন ফ্নয়জ ফ্নয়জই গুগয়ল বযা ইউফ্েউয়ব ফ্িয়সযাস্ক খুঁয়জ হসখযান 
হথয়ক হদয়খ হদয়খ ফ্শখয়ত পযািয়বন, আবযাি চযাইয়ল অনলযাইয়ন ফ্বফ্ভন্ন হিযাে 
হিযাে হকযাস্ক আয়ি হসগুয়লযাও কিয়ত পযায়িন। ফ্কিু ফ্কিু হকযাস্ক রিীয়তও কিযা 
যযাে। পুয়িযােযাই আপনযাি ইছিযাি উপয়ি ফ্নভ্কিশীল। ফ্নয়জই অনলযাইয়ন 
ঘযাঁেযাঘযাঁফ্ে কয়ি অয়নক ফ্কিুই ফ্শয়খ হনেযা যযাে। আগ্হ থযাকয়ল তদফ্নক অল্প 
অল্প সমে হবি কয়ি ফ্শয়খ হনেযা যযাে।

●	 ররিল্যার্সং এি জ�রপ্রয় ৫ রি কাজ :

১. ওয়েব হিয়ভলপয়মন্ট,
২. গ্যাফ্ফক ফ্িজযাইন, 
৩. কয়ন্টন্ট িযাইফ্েিং,
৪. সযাচ্ক ইফ্জিন অপফ্েমযাইয়জশন (SEO), এবিং
৫. হসযাশ্যাল ফ্মফ্িেযা মযায়ক্কফ্েিং
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●	 ররিল্যার্সং রশিবত কতরদ� লাবগ?

প্রযাে সবযাি কযাি হথয়কই এ প্রশ্নফ্ে পযাওেযা যযাে, এি উত্তি এক কথযাে 
হদওেযা মুশফ্কল। ফ্রিল্যাফ্্সিং এি হযয়কযায়নযা একফ্ে কযাজ ফ্শখয়ত কতফ্দন 
লযায়গ? আপনযাি পিয়ন্দি কযাজফ্ে সম্য়ক্ক ফ্নয়জয়ক প্রশ্ন করুন তযাহয়ল খুব 
সহয়জ উত্তি হপয়ে যযায়বন। তয়ব ফ্রিল্যাফ্্সিং মযায়নই হশখযাি দুফ্নেযা। এখযায়ন 
আপনযায়ক আজীবনই ফ্শখয়ত হয়ব। হমযােযামুফ্ে ইনকযাম কিযাি ময়তযা দক্ষতযা 
অজ্কন কিযাি জন্ হকযায়নযা একফ্ে কযাজ কমপয়ক্ষ ৬ মযাস ময়নযায়যযাগ ফ্দয়ে 
ফ্শখয়ত হে এবিং ফ্নেফ্মত অনুশীলন কিয়ত হে।

●	 ররিল্যার্সং কিাি জন্য রক রক প্রবয়াজ�? 

- ফ্নজস্ব ল্যাপেপ অথবযা হিকিেপ,  
- ভযায়লযা ইন্টযািয়নে কযায়নকশন,
- একফ্ে এন্ড্রয়েি স্যাে্কয়ফযান,
- ফ্মফ্নমযাম ইিংফ্লশ কফ্মউফ্নয়কশন ল্যািংগুয়েজ ফ্কিল, এবিং
- আপনযাি অনলযাইন হপ্রয়জ্স (ওয়েবসযাইে, হসযাশ্যাল হপ্রযাফযাইল)
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চবিতীয় পচরকছেদ 

●	 অ�লাইব� ররিল্যার্সং কীভাবে রশিে?

 Google search
 YouTube
 Udemy
 lynda.com
 khanacademy.org

অনলযাইয়ন ইন্টযািয়নয়েি মযাি্য়ম ফ্রিল্যাফ্্সিং এি প্রফ্শক্ষি হনেযাি ও কযাজ 
হশখযাি ফ্বফ্ভন্ন লেযােফম্ক িয়েয়ি।

আপনযািযা অয়নক সহয়জই Google search কয়ি প্রচুি ওয়েবসযাইে খঁুয়জ 
পযায়বন হযখযায়ন ফ্রিল্যাফ্্সিং এি গুরুত্বপূি্ক প্রফ্শক্ষি িয়েয়ি।

YouTube হয়লযা হতমন একফ্ে জনফ্প্রে লেযােফম্ক, হযখযায়ন রিীয়তই হযয়কযায়নযা 



14      

ফ্বষয়ে ফ্ভফ্িও এি মযাি্য়ম হজয়ন হনওেযা সম্ব। তযাই, ইউফ্েউয়বি 
মযাি্য়মও ফ্রিল্যাফ্্সিং এি ফ্বষয়ে সমূ্ি্ক প্রফ্শক্ষি ও জ্ঞযান হপয়ে যযায়বন।

Udemy হয়লযা এমন একফ্ে জনফ্প্রে ওয়েবসযাইে হসখযায়ন হযয়কযায়নযা 
হপ্রযায়ফশনযাল হকযাস্ক আপনযািযা হপয়ে যযায়বন। হ্যাঁ, ফ্কিু হকযায়স্কি হক্ষয়রে 
আপনযায়ক অবশ্ই হপ কিয়ত হয়ব। তয়ব, হপ্রযায়ফশনযালভযায়ব ফ্রিল্যাফ্্সিং 
হশখযাি জন্ Udemy video courses ফ্কন্তু হসিযা।

Lynda.com হয়লযা আয়িকফ্ে জনফ্প্রে অনলযাইন লেযােফম্ক, হযখযায়ন ফ্ভফ্িও 
এি মযাি্য়ম ফ্রিল্যাফ্্সিংসহ অন্যান্ অয়নক িিয়িি হকযাস্ক কয়ি ফ্নয়ত 
পযািয়বন। এখযায়ন আপনযািযা ১ মযায়সি জন্ ফ্রি এয়ক্সস পযায়বন।

Khanacademy হয়লযা জনফ্প্রে অনলযাইন লেযােফম্ক হযখযায়ন আপনযািযা 
ফ্রিল্যাফ্্সিং এি সযায়থ জফ্েত ফ্দকফ্নয়দ্কশনযামূলক ফ্ভফ্িও পযায়বন।

তযাহয়ল বুঝযা হগল, ফ্রিল্যাফ্্সিং হশখযাি জন্ আপনযাি হকযান হকযান অনলযাইন 
লেযােফম্কগুয়লযা ব্বহযাি কিযা দিকযাি— তযা ফ্কন্তু অনলযাইয়নই পযাওেযা যযাে।

তয়ব, আপফ্ন চযাইয়ল local institute হথয়কও ফ্রিল্যাফ্্সিং এি হযায়ত কলয়ম 
হরেফ্নিং ফ্নয়ত পযািয়বন।

ফ্কন্তু, local institute গুয়লযাি তুলনযাে Udemy বযা YouTube এি 
মযাি্য়ম আপফ্ন অয়নক সহয়জ, জলফ্দ ও হপ্রযায়ফশনযালভযায়ব ফ্বষেগুয়লযা 
বুঝয়ত পযািয়বন।

ররিল্যার্সং কীভাবে রশিে : গ্ারিক্স রিজাই�

আমযায়দি চযািপযায়শ থযাকযা বই হথয়ক শুরু কয়ি ফ্বকুিয়েি প্যায়কে সবখযায়নই 
হকযায়নযা নযা হকযায়নযা ফ্িজযাইন আয়ি। এই ফ্িজযাইনগুয়লযা কয়িন গ্যাফ্ফক্স 
ফ্িজযাইনযািিযা।

আপফ্ন হয শযাে্কফ্ে পয়িয়িন হসফ্েি ফ্িজযাইনও একজন গ্যাফ্ফক্স ফ্িজযাইনযাি 
কয়িয়িন। গ্যাফ্ফক্স ফ্িজযাইনযায়িি চযাফ্হদযাি হশষ হনই।
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গ্যাফ্ফক্স ফ্িজযাইয়নি অয়নক ভযাগ আয়ি। হযমন : হলযায়গযা ফ্িজযাইন, হপযা্টযাি 
ফ্িজযাইন, ফ্ে-শযাে্ক ফ্িজযাইন ইত্যাফ্দ।

ফ্রিল্যাফ্্সিং কিযাি জন্ হযয়কযায়নযা একফ্ে ফ্বষে ফ্শখয়লই হয়ব। ফ্রিল্যাফ্্সিং এি 
কযাজ সমূয়হি হভতি কযায়জি সুয়যযাগ সবয়চয়ে হবফ্শ গ্যাফ্ফক্স ফ্িজযাইয়ন। 

ররিল্যার্সং কীভাবে রশিে : ওবয়ে রিজাই�

ফ্রিল্যাফ্্সিং কয়ি আে কিযাি জন্ ওয়েব ফ্িজযাইন অয়নক ভযায়লযা একফ্ে 
অঙ্গন। আপফ্ন ওয়েব ফ্িজযাইনযাি হয়ে ভযায়লযা অিংয়কি অথ্ক উপযাজ্কন কিয়ত 
পযািয়বন।  বত্কমযান সময়ে ফ্বফ্ভন্ন হকযাম্যানী ওয়েব ফ্িজযাইনযাি ফ্নয়েযাগ 
ফ্দয়ছি। হমযােযামুফ্ে কযাফ্িগফ্ি ফ্িগ্ী ও একফ্ে সুন্দি হপযাে্কয়ফযাফ্লও থযাকয়ল — 
আপফ্ন এই হসক্টয়ি ভযায়লযা কযায়জি সুয়যযাগ হপয়ত পযায়িন।

১. ওবয়ে রিজাই� রথওরি :

আপনযাি হকযায়নযা ফ্বষয়ে গভীি জ্ঞযান অজ্কন কিযাি আয়গ হসই ফ্বষয়েি 
ব্যাফ্সক / ফযান্ডযায়মন্টযাল ফ্কিল সম্য়ক্ক জযানয়ত হয়ব। 

ভযায়লযা ওয়েব ফ্িজযাইন কিযা ওয়েবসযাইেগুয়লযা খুব ভযায়লযাভযায়ব UX হময়ন 
ততফ্ি কিযা হে। এবিং হদখয়ত অয়নক সুন্দি হে। হযমন : ব্যান্ড, ম্যাফ্চিং 
কযালযাি, ফন্ট ইত্যাফ্দ।

তযাই ওয়েব ফ্িজযাইন শুরুি আয়গ আপনযায়ক ওয়েব ফ্িজযাইন কীভযায়ব কিযা 
হে, কীভযায়ব ফ্িজযাইন কিয়ল ইউজযািিযা সহয়জ ওয়েবসযাইে ব্বহযাি কিয়ত 
পযািয়ব; এিকম অয়নক ফ্বষে আয়ি হযগুয়লযা জযানয়ত হয়ব।

ওয়েব ফ্িজযাইন ফ্থওফ্ি জযানযা হতমন কফ্িন ফ্কিু নযা, গুগয়ল বযা ইউফ্েউয়ব 
“Web design theory” ফ্লয়খ সযাচ্ক করুন প্রচুি কয়ন্টন্ট পযায়বন। হসখযান 
হথয়ক ১০-১৫ ফ্ে হলখযা পয়ে ফ্নন।

ওয়েব সযাইয়েি জন্ হকযান কযালযাি ও ফন্ট সফ্িক; হসগুয়লযা ভযায়লযাভযায়ব 
বযািযাই কিযাি জন্ আপনযায়ক কযালযাি ফ্থওফ্ি সম্য়ক্ক ভযায়লযাভযায়ব জযানয়ত 
হয়ব।
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ব্যাফ্সক ফ্বষেগুয়লযায়ক অবয়হলযা কিযা যযায়ব নযা। এই হিযাে হিযাে ফ্বষেগুয়লযা 
আপনযাি ফ্কিলয়ক আয়িযা ইউফ্নক কয়ি তুলয়ব।

ওয়েব ফ্িজযাইন একফ্ে রিমযাগত ফ্বকযাশমযান হক্ষরে, তযাই আপনযায়ক সবসমে 
নতুন ফ্কিু হশখযাি জন্ প্রস্তুত থযাকয়ত হয়ব।

২.  কীভাবে ককারিং কিবত হয় :

হপ্রযাগ্যাফ্মিং ল্যািংগুয়েজ জযানযা িযােযা ওয়েব ফ্িজযাইন ইন্ডযাফ্স্টয়ত কযাজ কিযা 
সফ্ত্ই অয়নক কফ্িন। হ্যাঁ, হকযাফ্িিং হশখযা িযােযাও ফ্বফ্ভন্ন ফ্বল্যাি ব্বহযাি 
কয়ি ওয়েব ফ্িজযাইন কিযা যযাে। হযমন: Wix, Squarespace এবিং 
WordPress Elementor ইত্যাফ্দ।

ফ্কন্তু আপফ্ন যখন ওয়েব ফ্িজযাইয়নি জন্ ফ্বল্যায়িি উপি সমূ্ি্ক ফ্নভ্কি 
কিয়বন; তখন আপনযাি হযায়ত কয়ট্যাল অয়নক কম থযাকয়ব। ফ্নয়জি মনমত 
বযা বযােযায়িি চযাফ্হদযামত অয়নকফ্কিুই সিংযুতি কিয়ত পযািয়বন নযা।

অয়নক হিযাে হিযাে পফ্িবত্কন কিযাি জন্ নতুন নতুন লেযাফ্গন ইন্টল 
কিয়ত হয়ব। এয়ত আপনযাি সযাইে ভযাফ্ি হয়ব ও অয়নক সমস্যাি সৃফ্ষ্ 
হয়ব।

আপফ্ন যফ্দ হকযাফ্িিং জযায়নন তয়ব খুব সহয়জ আপনযাি ময়নি ময়তযা 
ফ্িজযাইন কিয়ত পযািয়বন। হযেযা আপনযাি সযাময়ন অয়নক সুয়যযাগ সৃফ্ষ্ 
কিয়ব।

তযাই আপনযায়ক অবশ্ই HTML (Hypertext Markup Language) 
and CSS (Cascading Style Sheets) জযানয়ত হয়ব।

HTML ফ্দয়ে ওয়েবসযাইয়েি স্টযাকচযাি বযা অবকযািযায়মযা ততফ্ি কিযা হে — 
আি CSS ফ্দয়ে ওয়েবসযাইয়েি ফ্িজযাইন মযায়ন কযালযাি, ফন্ট ইত্যাফ্দ ্টযাইল 
ফ্িক কিযা হে।

ওয়েবসযাইে ফ্িজযাইন কিয়বন অথচ জযাভযাফ্্রিয়টেি কথযা আসয়ব নযা !! আফ্ম 
আপনযায়ক ফ্িকয়মন্ড কিব HTML, CSS এি পিপিই Javascript 
ফ্শখয়ত।
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আপনযাি ওয়েবসযাইয়েি ব্যাফ্সক ফ্িজযাইয়নি পি একেু এিভযা্স ফ্িজযাইন 
কিয়ত হয়ল জযাভযাফ্্রিটে হশখযা দিকযাি। জযাভযাফ্্রিটে মূলত একফ্ে সযাইেয়ক 
জীবন্ত কয়ি হতযায়ল।

এই সবগুয়লযা ফ্কিল আপফ্ন ফ্রিয়ত W3school হথয়ক ফ্শখয়ত পযািয়বন।

৩. ওবয়ে রিজাই�াি হওয়াি উপায় : সরিক িুবলি ে্যেহাি

প্রফ্তফ্ে ইন্ডযাফ্স্টয়ত আপনযায়ক ভযায়লযা ফ্কিু কিয়ত হয়ল অবশ্ই হসই 
ইন্ডযাফ্স্টি েুলগুয়লযা ব্বহযায়ি মযা্টযাি হয়ত হয়ব।

ইন্ডযাফ্স্ট-্ট্যান্ডযাি্ক েুলস নযা হজয়ন আপফ্ন একজন সফল ওয়েব ফ্িজযাইনযাি 
হওেযাি আশযা কিয়ত পযায়িন নযা।

ফ্কন্তু হযয়হতু ওয়েব ফ্িজযাইন একফ্ে ফ্বসৃ্তত হপশযা, তযাই ওয়েব 
ফ্িজযাইনযািয়দি ফ্িজযাইয়নি ফ্বফ্ভন্ন েুয়লি সযায়থ পফ্িফ্চত হয়ত হয়ব। হযমন :

গ্যাফ্ফক্যাল ফ্িজযাইন : গ্যাফ্ফক ফ্িজযাইন এবিং ওয়েব ফ্িজযাইন দুফ্ে পৃথক 
হক্ষরে সয়্বেও, ওয়েব ফ্িজযাইনযািয়দি একফ্ে ফ্নফ্দ্কষ্ ফ্িজযাইয়নি সমস্যা 
সমযািযায়নি জন্ প্রযােই গ্যাফ্ফক ফ্িজযাইয়ন িুব ফ্দয়ত হে। সুতিযািং, Adobe 
Photoshop-এি ময়তযা গ্যাফ্ফক্স এফ্িেি কীভযায়ব ব্বহযাি কিয়ত হে তযা 
হশখযা গুরুত্বপূি্ক।

গ্যাফ্ফক্স এফ্িয়েি ময়ি্ ওয়েব ফ্িজযাইনযািয়দি সবয়চয়ে সযািযািি কযাজ হয়লযা 
ইয়মজ এফ্িফ্েিং, ইয়মজ ফ্িসযাইজ কিযা বযা রিপ কিযা — যযায়ত হসগুয়লযায়ক 
ফ্নফ্দ্কষ্ জযােগযাি ময়ি্ সফ্িকভযায়ব ফ্ফে কিযা যযাে।

হপ্রযায়েযােযাইফ্পিং : হপ্রযায়েযােযাইফ্পিং ওয়েব ফ্িজযাইয়নি একফ্ে ফ্ভফ্ত্ত। হযসব 
ফ্িজযাইনযায়িি প্রয়েযােযাইফ্পিং দক্ষতযা ভযায়লযা, তযায়দি চূেযান্ত হপ্রযায়েযােযাইয়পি 
জন্ অয়পক্ষযা কিয়ত হে নযা। ফ্নয়জিযাই বযাফ্নয়ে ফ্নয়ত পযায়িন।

হকযাফ্িিং : উপয়িই আয়লযাচনযা কিযা হয়েয়ি, একজন ফ্িজযাইনযায়িি হকন 
হকযাফ্িিং এি উপি দক্ষতযা থযাকয়ত হয়ব। 
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৪.  ে্যারসক SEO স্টাকচাি :

ওয়েবসযাইে ফ্িজযাইনযায়িি শুিুমযারে ফ্িজযাইন কিয়লই চয়ল নযা, তযাি হচয়ে 
হবফ্শ ফ্কিু কিয়ত হে। হযমন : ওয়েবসযাইয়েি স্টযাকচযাি শুিুমযারে 
ইউজযায়িি কথযা হভয়ব ততফ্ি কিয়ল হয়ব নযা; সযাচ্ক ইফ্জিন বে হরিন্ডফ্ল কয়ি 
ততফ্ি কিয়ত হয়ব। 

SEO হয়লযা এমন একফ্ে হেকফ্নক যযাি মযাি্য়ম গুগয়ল আপনযাি সযাইে আয়িযা 
ভযায়লযাভযায়ব হদখযা যযায়ব। এবিং অয়নক ফ্ভফ্জেি অগ্কযাফ্নক পদ্ধফ্তয়ত আপনযাি 
সযাইয়েি হখযাঁজ পযায়বন। 

ওয়েব ফ্িজযাইনযাি সবসমে ওয়েবসযাইেয়ক অপফ্েমযাইয়জশয়নি মযাি্য়ম 
অগ্কযাফ্নক / সযািযািি উপযায়ে দশ্কয়কি কযায়ি হপৗিযায়ত পযায়ি। ফয়ল সযাইয়ত 
ফ্ভফ্জেি বযায়ে। 

এই িিয়নি কযায্করিয়মি মযাি্য়ম একফ্ে ওয়েবসযাইে আয়িযা সযাচ্কইফ্জিন 
হরিন্ডফ্ল হে। এবিং আমিযা হদফ্খ ফ্কিু ফ্কিু ফ্থয়মি সযাইে দ্রুতই ি্যািংক 
কয়ি। হযমন : এস্টযা ও হজনযায়িেয়প্রস ইত্যাফ্দ।

৫. ওবয়ে কির্টং অভ্যাস ততরি

ওয়েব ফ্িজযাইনযািয়দি অয়নক ফ্বষে ফ্নয়ে কযাজ কিয়ত হে। একফ্ে 
ওয়েবসযাইে ততফ্িি পি হসফ্ে ফ্িকিযাক কযাজ কিয়ি ফ্ক নযা হদখয়ত হয়ব। 
বযািবযাি ফ্নেফ্মত হচক কিয়ত হয়ব।

হযমন িরুন — ওয়েব হপজফ্ে দ্রুত হলযাি হয়ছি ফ্ক নযা, ফ্িজযাইনফ্ে 
হিক্সেয়পি সযায়থ সযায়থ হমযাবযাইল বযা অন্যান্ ফ্িভযাইয়সও ভযায়লযাভযায়ব হদখযা 
যযায়ছি ফ্কনযা। ফ্িজযাইয়নি ফ্িসপনফ্সভয়নস হকমন ইত্যাফ্দ।

প্রফ্তফ্ে ব্যাউজযায়ি জযাভযাফ্্রিটে চলয়ি বযা ফযািংশন হয়ছি ফ্ক নযা। এগুয়লযা 
একজন ওয়েব ফ্িজযাইনযািয়ক প্রফ্তফ্নেত হে্ট কিয়ত হয়ব।
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৬. কট্রনিসগুবলাি রদবক �জি কদয়া 

অনলযাইন ফ্বষেক প্রফ্তফ্ে ফ্জফ্নয়স হরেফ্ন্ডিং ফ্বষেগুয়লযায়ত নজি িযাখযা জরুফ্ি। 
আপনযাি ওয়েবসযাইয়েি বত্কমযান হরেফ্ন্ডিং হকযানফ্ে তযা বুঝয়ত হয়ব। 

হযভযায়ব একজন ব্বসযােীয়ক হরিতযায়দি চযাফ্হদযা হকমন তযা বুঝয়ত হে, 
একজন ওয়েব ফ্িজযাইনযািও এি ব্ফ্তরিম নে। ওয়েব ফ্িজযাইনযািয়ক 
মযায়ক্কয়েি হরেফ্ন্ডিং ফ্িজযাইনগুয়লযাি হখযাঁজ খবি িযাখয়ত হে। 

আপনযায়ক প্রফ্তফ্দন কমপয়ক্ষ ভযাইিযাল ফ্িজযাইনগুয়লযা হদখয়ত হয়ব। অয়ন্ি 
ফ্িজযাইনগুয়লযা হদখয়লই আপনযাি মযাথযাে ফ্িজযাইয়নি ভযায়লযা আইফ্িেযা 
আসয়ব। 

ফ্নয়চ ফ্কিু ওয়েবসযাইয়েি নযাম ফ্দলযাম, হযখযান হথয়ক প্রফ্তফ্দন ফ্িজযাইন 
হদখয়ত পযায়িন। 

Awwwards: এেযা অয়নয়কি কযায়ি একফ্ে ফ্প্রে সযাইে; এখযায়ন আপফ্ন 
ফ্বফ্ভন্ন ওয়েব ফ্িজযাইন হরেন্ডস িফ্বসহ হদখয়ত পযায়বন। 

Dribbble: এেযা একফ্ে হসযাশ্যাল সযাইে, হযখযায়ন ফ্বফ্ভন্ন িকম ফ্িজযাইন 
আপয়লযাি কয়ি থযায়ক। এখযায়ন আপফ্ন ওয়েবসযাইয়েি ফ্বফ্ভন্ন ফ্িজযাইয়নি 
িফ্ব হদখয়ত পযায়িন, পিবত্কী ফ্িজযাইয়ন ইফ্লেয়মন্ট কিযাি জন্। 

Behance: ফ্বফ্ভন্ন ফ্িজযাইয়নি সযায়থ সযায়থ ওয়েব ফ্িজযাইয়নি ফ্বফ্ভন্ন হরেন্ডস 
ও নতুন নতুন ফ্িজযাইন এখযায়ন পযায়বন। 

৭. করমউর�রি জবয়� করু�

বত্কমযায়ন প্রযাে সব হপশযািই কফ্মউফ্নফ্ে অনলযাইয়ন ও অফলযাইয়ন আয়ি। 
আপফ্ন হকমন আচিি কয়িন, তযা অয়নকেযা ফ্নভ্কি কয়ি আপনযাি আয়শ-
পযায়শি মযানুষ হকমন এি উপি। 

ওয়েব ফ্িজযাইয়নি হক্ষয়রে এি খুব ব্ফ্তরিম নে। আপফ্ন যফ্দ ভযায়লযা 
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ফ্িজযাইনযািয়দি সযায়থ চয়লন, অবশ্ই একফ্দন আপনযাি ফ্িজযাইন হস্স 
ভযায়লযা হয়ব। 

আফ্ম ময়ন কফ্ি, আপনযায়ক কয়েকফ্ে ভযায়লযা ভযায়লযা ফ্িজযাইন কফ্মউফ্নফ্েয়ত 
যুতি হওেযা উফ্চৎ। অনলযাইয়নি কফ্মউফ্নফ্েয়ত যুতি হয়ত েযাকযা লযায়গ নযা। 

আপনযায়ক ফ্নেফ্মত কফ্মউফ্নফ্েি হপযা্টগুয়লযা হদখয়ত হয়ব, হকযায়নযা সমস্যাে 
পেয়ল সযাহযায্ ফ্নয়ত পযায়িন; আবযাি হকউ সমস্যাে পেয়ল সযাহযায্ করুন। 
এয়ত ফ্কিু ফ্িজযাইনযায়িি সযায়থ আপনযাি পযায়স্কযানযাল সম্ক্ক ততফ্ি হয়ব। 

কম্কজীবয়ন এই পযায়স্কযানযায়ল সম্য়ক্কি গুরুত্ব অয়নক। 

Sitepoint or Uxmastery এই দুফ্ে ওয়েব ফ্িজযাইন কফ্মউফ্নফ্ে অয়নক 
ভযায়লযা, আপফ্ন চযাইয়ল জয়েন হয়ত পযায়িন।

৮. ওবয়ে রিজাই�াি হওয়াি উপায় : সমাবলাচ�াবক হাাঁ েলু�

ময়ন িযাখয়ত হয়ব, ওয়েবসযাইয়ে শুিুমযারে আপনযাি জন্ ফ্িজযাইন কিয়িন 
নযা; আপনযাি অফ্িয়েয়্সি পিয়ন্দি জন্ ফ্িজযাইন কিয়িন। এেযা মযাথযাে 
িযাখুন। 

তযাই প্রফ্তফ্ে ফ্িজযাইন কিযাি পয়ি আয়শপযায়শি মযানুষয়দি হদখযান। তযায়দি 
মতযামত গ্হি করুন, হবযাঝযাি হচষ্যা করুন কীভযায়ব আপনযাি ফ্িজযাইনয়ক 
আয়িযা ইমু্পভ কিয়বন। 

অয়নক ফ্িজযাইনযাি একফ্ে ফ্িজযাইন কিযাি পয়ি হসেযায়ক পফ্িবত্কন কিয়ত 
চযান নযা। আপনযায়ক এেযা এফ্েয়ে চলয়ত হয়ব। 

ফ্ফিব্যাক গ্হি কিযাি পি, এনযালযাইজ করুন। আপনযাি ভুলগুয়লযা বুয়ঝ 
ফ্িজযাইয়ন পফ্িবত্কন আনুন; হসেযা হিযাে বযা বে যযাই হহযাক। 

অয়নয়কই আয়ি হিযােখযায়েযা ভুয়লি জন্ ফ্িজযাইয়নি পফ্িবত্কন কয়ি নযা। 
ময়ন িযাখয়বন হিযাে হিযাে ফ্বষেগুয়লযাই আপনযায়ক পযায়ফ্কক্ট কয়ি তুলয়ব।
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তযাই সবসমে ফ্ফিব্যায়কি যথযাযথ মূল্যােন করুন ও সিংয়শযািয়নি হচষ্যা 
করুন।

৯. Portfolio ততরি করু� :

আপফ্ন যফ্দ হকযায়নযা হকযাম্যাফ্ন বযা ফ্রিল্যাফ্্সিংয়ে কযাজ কিয়ত চযান; তযাহয়ল 
আপনযায়ক সবসমে কযায়জি নমুনযা ফ্দয়ত বলযা হয়ব। 

হকযায়নযা হকযাম্যাফ্ন তযাি কযায়জি জন্ আপনযায়ক হযােযাি কিয়ব, আপফ্ন 
কযাজফ্ে ফ্িকিযাক কিয়ত পযািয়বন ফ্কনযা; হসেযা তযায়দি হবযাঝযায়নযা জরুফ্ি।

কীভযায়ব তযায়দি হবযাঝযায়বন হয, আপফ্ন তযায়দি কযাজফ্ে কিয়ত পযািয়বন। 
এখযায়নই আপনযাি হপযাে্কয়ফযাফ্লও আপনযায়ক সযাহযায্ কিয়ব। 

ফ্নয়জয়ক হশযা-অফ কিযায়ত হপযাে্কয়ফযাফ্লও আপনযায়ক সযাহযায্ কিয়ব। তযাই 
ফ্নয়জি হপযাে্কয়ফযাফ্লও ততফ্িি কযাজ শুরু করুন।

১০. করমউর�বকশ� রকিল : 

Web Designer হওেযাি জন্ আপনযাি কফ্মউফ্নয়কশন দক্ষতযা থযাকয়ত 
হয়ব। একজন ফ্িজযাইনযাি যখন কযাজ কয়ি, তখন হস একযা সবফ্কিু কয়ি 
নযা। 

একফ্ে ওয়েবসযাইয়েি অয়নক কযাজ থযায়ক। হযমন : হপ্রযায়েযােযাইপ ফ্িজযাইন > 
ওয়েব ফ্িজযাইন > ওয়েব হিয়ভলপয়মন্ট > ফ্বজয়নস হপ্রযায়মযােযাি। 

এখন একজন ওয়েব ফ্িজযাইনযাি যফ্দ হিভলপযাি ও হপ্রযায়েযােযাইপ 
ফ্িজযাইনযায়িি সযায়থ ভযায়লযাভযায়ব কফ্মউফ্নয়কে কিয়ত নযা পয়ি তয়ব 
ফ্িজযাইনেযা ইয়ফফ্ক্টভ হয়ব নযা। 

কযািি শুিু ফ্িজযাইন কিয়লই হতযা ওয়েবসযাইে হয়ে যযায়ব নযা, হসখযায়ন ফ্বফ্ভন্ন 
ফযািংশন যুতি কিয়ত হয়ব। যযা হিভলপযাি কিয়ব, যফ্দ আপনযাি হকযাফ্িিং-এ 
সমস্যা থযায়ক হিভলপযাি ভযায়লযাভযায়ব কযাজ কিয়ত পযািয়ব নযা।
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তৃতীয় পচরকছেদ

www.upwork.com 

ররিল্যার্সং মাবক্ণবি কাজ কীভাবে পাবে�?

ফ্রিল্যাফ্্সিং মযায়ক্কয়ে কযাজ হপয়ত হয়ল আপনযায়ক অবশ্ই ফ্কিু ফ্নেম হময়ন 
চলয়ত হয়ব। একেযা ফ্বষে অবশ্ই ময়ন িযাখয়বন, ফ্রিল্যাফ্্সিং 
মযায়ক্কেয়লেসগুয়লযায়ত অয়নক অয়নক ফ্রিল্যা্সযাি িয়েয়িন। একজন ক্যায়েন্ট 
এত এত ফ্রিল্যা্সযায়িি ময়ি্ হকন আপনযায়কই কযাজফ্ে ফ্দয়ব?

তযাি জন্ আপনযায়ক হযযাগযায়যযাগ ব্বস্যাে অবশ্ই খুবই ভযায়লযামযায়নি হয়ত 
হয়ব। তযািযােযা আপনযায়ক হয কযাজফ্েি জন্ ক্যায়েন্ট হপয়মন্ট কিয়ব, হসই 
কযাজফ্েও আপনযায়ক অত্ন্ত ভযায়লযাভযায়ব সুসম্ন্ন কিয়ত হয়ব। যযায়ত 

তযািযােযা একজন প্রয়েযােযাইপ ফ্িজযাইন কিযাি পিও ফ্কিু সিংয়শযািয়নি 
দিকযাি পয়ে, তযাি জন্ আপনযায়ক প্রয়েযােযাইপ ফ্িজযাইনযায়িি সযায়থ 
হযযাগযায়যযাগ কিয়ত হয়ত পযায়ি। 

এই হসক্টয়ি কযাজ কিয়ত হয়ল কফ্মউফ্নয়কশন ফ্কিল থযাকয়তই হয়ব। তযািযােযা 
ক্যাফ্িেযায়ি ভযায়লযা ফ্কিু কিযা সম্ব নে।

উপসংহাি : 

Web Designer হওেযা খুব কফ্িন নে, ফ্কন্তু আপনযায়ক একেু পফ্িশ্রম ও 
সমে ফ্দয়তই হয়ব।

পূয়ব্ক উয়লেফ্খত সব দক্ষতযাগুয়লযা বই পয়ে বযা অনলযাইন হকযাস্ক হশষ কয়ি 
দ্রুত অজ্কন কিযা যযাে নযা। আপনযায়ক একেু সমে ফ্দয়ত হয়ব ও ফ্চন্তযা 
কিয়ত হয়ব। ফ্নেফ্মত চচ্কযাি ফয়ল আপনযাি হভতি ওয়েব ফ্িজযাইনযায়িি 
অভ্যাস ততফ্ি হয়ব।

আপনযায়ক কযায়জি প্রফ্ত উৎসযাহী হয়ত হয়ব। আপনযাি প্রথম কযাজফ্েয়ত—  
যফ্দ েযাকযা নযাও হদে তযািপিও অফ্ভজ্ঞতযা অজ্কয়নি জন্ ফ্রিয়ত কয়ি হদেযাি 
মযানফ্সকতযা থযাকয়ত হয়ব।

নতুন নতুন ফ্িজযাইনয়ক চ্যায়লজি ফ্হয়সয়ব ফ্নয়ত হয়ব, এ হথয়ক আপফ্ন 
অয়নক ফ্কিু ফ্শখয়ত পযািয়বন।

যফ্দ আপফ্ন এই পিযামশ্কগুয়লযা অনুসিি কয়িন, একফ্দন আপফ্ন ফ্নয়জয়ক 
ফ্ববেমযায়নি ওয়েবসযাইে ফ্িজযাইনযাি ফ্হয়সয়ব ততফ্ি কিয়ত পযািয়বন।
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তৃতীয় পচরকছেদ

www.upwork.com 

ররিল্যার্সং মাবক্ণবি কাজ কীভাবে পাবে�?

ফ্রিল্যাফ্্সিং মযায়ক্কয়ে কযাজ হপয়ত হয়ল আপনযায়ক অবশ্ই ফ্কিু ফ্নেম হময়ন 
চলয়ত হয়ব। একেযা ফ্বষে অবশ্ই ময়ন িযাখয়বন, ফ্রিল্যাফ্্সিং 
মযায়ক্কেয়লেসগুয়লযায়ত অয়নক অয়নক ফ্রিল্যা্সযাি িয়েয়িন। একজন ক্যায়েন্ট 
এত এত ফ্রিল্যা্সযায়িি ময়ি্ হকন আপনযায়কই কযাজফ্ে ফ্দয়ব?

তযাি জন্ আপনযায়ক হযযাগযায়যযাগ ব্বস্যাে অবশ্ই খুবই ভযায়লযামযায়নি হয়ত 
হয়ব। তযািযােযা আপনযায়ক হয কযাজফ্েি জন্ ক্যায়েন্ট হপয়মন্ট কিয়ব, হসই 
কযাজফ্েও আপনযায়ক অত্ন্ত ভযায়লযাভযায়ব সুসম্ন্ন কিয়ত হয়ব। যযায়ত 
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ক্যায়েয়ন্টি মনমত হে।

ময়ন িযাখয়বন, বযােযায়িি সযায়থ যত ভযায়লযা সম্ক্ক ততফ্ি হয়ব আপনযাি 
ফ্রিল্যাফ্্সিং ক্যাফ্িেযাি তত হবফ্শ সুন্দি হয়ব। তযাই অবশ্ই হচষ্যা কিয়বন 
প্রফ্তফ্ে বযােযায়িি সযায়থ সুসম্ক্ক ততফ্ি কিযাি।

●	 ররিল্যার্সং এি সুরেধা :

ফ্রিল্যাফ্্সিং এি সুফ্বিযা সম্য়ক্ক আয়লযাচনযা কয়ি হশষ কিযা যযায়ব নযা। 
তযািপিও সব হথয়ক গুরুত্বপূি্ক সুফ্বিযাগুয়লযা ফ্নয়চ বি্কনযা কিযা হয়লযা - 

সমবয়ি স্বাধী�তা : 
আয়গই বলযা হয়েয়ি হয, এ কযায়জ আপনযাি সুফ্বিযা অনুযযােী সময়ে আপফ্ন 
কযাজ কিয়ত পযািয়বন। এি পুয়িযােযাই ফ্নভ্কি কিয়ব আপনযাি উপয়ি। 
আপফ্ন যফ্দ চযান আপফ্ন এখন কযাজ কিয়বন নযা, আপনযায়ক হকউ হজযাি 
কিয়ব নযা এখন কযাজ কিয়ত। সময়েি হকযায়নযা বযাি্বযািকতযা হনই।

কাবজি স্বাধী�তা : 
আপফ্ন ফ্নয়জই ফ্নয়জি কযাজ হবয়ি ফ্নয়ত পযািয়বন। আপনযাি হয কযাজফ্ে সব 
হথয়ক ভযায়লযা লযায়গ হসফ্েয়ক হবয়ি ফ্নয়ত পযািয়বন এবিং যতফ্দন ইছিযা ওই 
কযাজ কয়ি হযয়ত পযািয়বন।

র�বজি কেত� র�বজ রিক কিা : 
আপনযাি ফ্নয়জি হপয়মন্ট হিে (Payment Rate) আপফ্ন ফ্নয়জ হবয়ি 
ফ্নয়ত পযািয়বন। প্রযাে প্রয়ত্কেযা মযায়ক্কেয়লেয়সই ফ্নয়জি হপয়মন্ট হিে উয়লেখ 
কিযাি সুয়যযাগ িয়েয়ি। আপফ্ন ঘন্টযামযাফ্ফক যত হবতয়ন কযাজ কিয়ত চযান 
হসফ্ে অনুযযােী কযাজ পযায়বন এখযায়ন।

রেরভন্ন প্ররতষ্াব�ি সাবথ কাজ কিা সুব�াগ : 
ফ্রিল্যাফ্্সিং এি হক্ষয়রে একফ্ে ফ্নফ্দ্কষ্ প্রফ্তষ্যায়ন কযাজ নযা কয়ি ফ্বফ্ভন্ন 
প্রফ্তষ্যায়ন বযা ফ্বফ্ভন্ন হদয়শি ক্যায়েয়ন্টি সযায়থ কযাজ কিয়ত পযািয়বন। 
এয়ক্ষয়রেও ক্যায়েন্ট (Client) বযা প্রফ্তষ্যান ফ্নব্কযাচন পুয়িযােযাই আপনযাি 
ফ্নয়জি উপয়ি। হযয়কযায়নযা সমে চযাইয়ল ক্যায়েন্ট বদলযায়তও পযািয়বন।
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দলগত কাবজি সুব�াগ : 
এককভযায়ব কযায়জি পযাশযাপযাফ্শ এখযায়ন আপনযািযা দলগতভযায়বও কযাজ কিয়ত 
পযািয়বন। এয়ত বিিং ক্যায়েন্ট ও কযায়জি অি্কযাি পযাওেযাি সুয়যযাগ হবফ্শ। 
তযািযােযা দ্রুততম সময়ে কযাজ সম্ন্ন কিযাি সুয়যযাগও হে েীম ওেযায়ক্ক।

পড়াবলিাি পাশাপারশ কাবজি সুব�াগ : 
এই হপশযাফ্ে আপফ্ন চযাইয়ল ফুল েযাইমও (Full Time) ফ্নয়ত পযায়িন 
আবযাি পযাে্ক েযাইম (Part Time) ফ্হসযায়বও কযাজ কিয়ত পযায়িন। তযাই িযারে 
থযাকযা অবস্যােও এই কযাজ আপফ্ন কিয়ত পযািয়বন ফ্বনযা ঝযায়মলযাে। 
এয়ক্ষয়রে উপফ্ি ইনকযাম কিযাি সুয়যযাগ থযায়ক।

র�বজি ম�মবতা কাবজি পরিবেশ : 
আপফ্ন চযাইয়লই ফ্নয়জি ইছিযাময়তযা ওেযাক্ক হ্টশন (Workstation) বযাফ্নয়ে 
ফ্নয়ত পযািয়বন কযাজ কিযাি জন্। আপনযাি কযায়জি জযােগযা আপফ্ন ফ্নয়জই 
ততফ্ি কিয়ত পযািয়বন। ফ্নয়জি কযায়জি উপি ফ্ভফ্ত্ত কয়ি সযাজযায়ত পযািয়বন 
আপনযাি ফ্িভযাইসগুয়লযা। 

ররিল্যার্সং কবি কত িাকা উপাজ্ণ� কিা �ায় :

এই হপশযায়ত উপযাজ্কয়নি হকযায়নযা ফ্লফ্মে হনই এবিং মযাফ্সক উপযাজ্কন সমূ্ি্ক 
ফ্নভ্কি কয়ি আপনযাি কযায়জি উপি। আপফ্ন ভযায়লযাভযায়ব কযাজ কিয়ল 
মযাফ্সক ১০,০০০ িলযায়িিও হবফ্শ উপযাজ্কন কিয়ত পযািয়বন। 

অয়নয়কই ময়ন কয়িন, দুই হথয়ক চযাি মযাস ফ্রিল্যাফ্্সিং কিয়লই অয়নক েযাকযা 
আে কিযা যযাে। এ িযািিযা একদম ভুল। ভযায়লযাভযায়ব হযয়কযায়নযা কযাজ ফ্শয়খ 
ফ্রিল্যাফ্্সিং কিযাি সমে প্রথয়ম আয়েি পফ্িমযাি কম থযায়ক। ক্যায়েন্টয়দি কযাি 
হথয়ক কযাজ হপয়তও অয়নক তিয়য্ক্ি প্রমযাি ফ্দয়ত হে। আি তযাই হযায়ত 
যয়থষ্ সমে এবিং তিয্ক ফ্নয়েই ফ্রিল্যা্সযাি ফ্হয়সয়ব ক্যাফ্িেযাি গেযাি ফ্চন্তযা 
কিয়ত হয়ব।  

েযাকযাি ফ্চন্তযা কিযাি আয়গ আপনযায়ক হদখয়ত হয়ব আপফ্ন ফ্ক কযাজ পযায়িন 
ফ্কিংবযা হস কযাজ আপফ্ন কিয়ত আগ্হী ফ্ক নযা। যফ্দ হকযায়নযা কযাজ পযায়িন 
তয়ব তযা হকমন পযায়িন এবিং আপফ্ন কত সমে ফ্দয়ত পযািয়বন এগুয়লযাও 
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ফ্বয়বচনযাে িযাখয়ত হয়ব। 

বত্কমযায়ন সবয়থয়ক হবফ্শ আে হে ওয়েব হিভলপয়মন্ট, অ্যাপ হিভলপয়মন্ট, 
গ্যাফ্ফক ফ্িজযাইন এবিং ফ্ভএফএক্স এইসব হথয়ক। 

এিযােযাও ফ্রিল্যা্স মযায়ক্কেয়লেয়স প্রযুফ্তিফ্নভ্কি কযায়জি সিংখ্যা হবফ্শ থযাকযাে 
ফ্নয়জয়ক প্রযুফ্তিয়ত সবসমে হযালনযাগযাদ িযাখয়ত হয়ব। পযাশযাপযাফ্শ দ্রুত 
আয়েি মযানফ্সকতযা বযাদ ফ্দয়ে সমে লযাফ্গয়ে ভযায়লযাভযায়ব কযাজ কয়ি হযয়ত 
হয়ব।

●	 ররিল্যার্সং এ োংলাবদবশি অেস্া� :

ফ্রিল্যাফ্্সিং এ বযািংলযায়দয়শি যযারেযা অন্যান্ হদয়শি তুলনযাে হবফ্শ দীঘ্ক সময়েি 
নে। তয়ব অল্প সময়েই বযািংলযায়দয়শি সযাফল্ এই হক্ষয়রে অন্ন্। 
আন্তজ্কযাফ্তক সিংস্যা অক্সয়ফযাি্ক ইন্টযািয়নে ইনফ্্টফ্েউয়েি ময়ত, ২০২১ সযায়ল 
ফ্রিল্যাফ্্সিং এ বযািংলযায়দয়শি অবস্যান ২ে। আি ভযািত ফ্রিল্যাফ্্সিং এি জগয়ত 
প্রথম। এই তথ্ হথয়কই আপফ্ন বুঝয়ত পযািয়িন বযািংলযায়দয়শি অবস্যান 
আজয়কি ফ্রিল্যাফ্্সিং এি দুফ্নেযাে হকমন। আি তযাই সিকযাফ্ি ও হবসিকযাফ্ি 
নযানযা উয়দ্যাগ এই হসক্টিয়ক আয়িযা সমৃদ্ধ কিয়ি, সবযাি জন্ কযায়জি 
পফ্িয়বশ ও সহজলভ্তযা ফ্নফ্চিত কিয়ত।

সিকযাি প্রফ্তফ্নেত ফ্রিল্যা্সযািয়দি জন্ নযানযান সুয়যযাগ সুফ্বিযা ফ্দয়ে যযায়ছি। 
আি তযািই বফ্হঃপ্রকযাশ হয়লযা তযায়দি ফ্নজস্ব আইফ্ি ও প্রয়িযাদনযাি সুফ্বিযা। 
এিযােযাও পযাইওফ্নেযায়িি মযাি্য়ম সহয়জই ফ্বকযায়শ েযাকযা আনযা সিকযায়িি 
ফ্বয়শষ উয়লেখয়যযাগ্ অবদযান বলযা চয়ল।

●	 ররিল্যার্সং এেং আউিবসারস্ণং এি মবধ্য পাথ্ণক্য কী? 

হকউ যফ্দ অন্ কযায়িযা জন্ হকযান কযাজ মুতিভযায়ব কয়ি হদে হসেযা হয়লযা 
ফ্রিল্যাফ্্সিং, অন্ফ্দয়ক হকউ কযাউয়ক ফ্দয়ে যখন হকযায়নযা কযাজ কফ্িয়ে হনন 
হসেযায়ক বয়ল আউেয়সযাফ্স্কিং।
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ররিল্যার্সং ওবয়েসাইি রল্ট

এখযায়ন ফ্ববেব্যাপী জনফ্প্রে ফ্কিু ফ্রিল্যাফ্্সিং ওয়েবসযাইয়েি ফ্ল্ট হদেযা হয়লযা। 
তয়ব প্রথম দুইফ্েয়ত কযাজ কিয়ত ও উপযাজ্কন কিয়ত তুলনযামূলক সহজ।

1. Upwork
2. Fiverr
3. Freelancer.com
4. Toptal
5. Flexjobs
6. SimplyHired
7. Guru 
8. Behance
9. 99designs
10. People Per Hour

●	 মাবক্ণিবলেবস কীভাবে কাজ পাবে�?

হকযাথযাও চযাকফ্িি আয়বদন কিয়ত হয়ল হযমন প্রফ্তষ্যায়নি ফ্নকে আপনযাি 
বযায়েযািযােযা বযা ফ্সফ্ভ জমযা ফ্দয়ত হে, ফ্িক হতমফ্ন ফ্রিল্যাফ্্সিং কিয়ত হয়লও 
আপনযাি একফ্ে বযায়েযািযােযা বযা হপ্রযাফযাইল প্রয়েযাজন। হযখযায়ন আপনযাি 
দক্ষতযা, পেযায়শযানযাি ব্যাকগ্যাউন্ড, অতীত কযায়জি উয়লেখ থযায়ক। ফয়ল 
হযয়কযায়নযা বযােযাি আপনযায়ক কযাজ ফ্দয়ত সম্মত হয়ব। 

আপনযাি হপ্রযাফযাইলফ্েয়ক এমনভযায়ব সযাজযায়ত হয়ব যযায়ত আপফ্ন যখন ফ্বি 
বযা আয়বদন কিয়বন, তখন ক্যায়েন্ট আপনযাি হপ্রযাফযাইল হদয়খই আকৃষ্ হে। 
একেযা হপ্রযাফযাইল বযানযায়ত ফ্কিু ফ্বষে মযাথযাে িযাখয়ত হে। হযমন : 

১. আপনযাি ফ্রিল্যা্সযাি হপ্রযাফযাইয়ল �ুয়কই সব্কপ্রথম যযা হচযায়খ পয়ি তযা হয়ছি 
আপনযাি িফ্ব। হপ্রযাফযাইল ফ্পকচযাি ফ্হয়সয়ব ফিমযাল িফ্ব ব্বহযাি কিয়বন। 
যযায়ত আপনযাি পূি্ক হচহযািযা ও ব্ফ্তিত্ব ফুয়ে উয়ি।
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২. আপনযাি ফ্কিল অনুযযােী েযাইয়েল, ে্যাগ ও হিসফ্রিপশন ফ্লখয়বন। 
আপফ্ন হয ফ্বষয়ে এক্সপযাে্ক,  হস ফ্বষেফ্ে ফ্নয়ে দুয়েকেযা কযায়জি নমুনযা 
হসখযায়ন িযাখয়ত হয়ব। হযমন : আপফ্ন যফ্দ গ্যাফ্ফক ফ্িজযাইয়ন ভযায়লযা হহযান, 
তযাহয়ল আপনযাি আঁকযা হকযায়নযা িফ্ব হপ্রযাফযাইয়ল হযযাগ কয়ি ফ্দয়ত পযায়িন। 
আপফ্ন এই পয্কন্ত যত ফ্রিল্যা্স কযাজ কয়িয়িন তযাি ফ্্রিনশে ফ্নয়ে উতি 
কযায়জি ফ্ববিি এবিং ফ্লিংক আপনযাি হপ্রযাফযাইয়ল হযযাগ কিয়ত পযায়িন। 

৩. Upwork, Freelancer.com এি ময়তযা জনফ্প্রে মযায়ক্কেয়লেয়স 
ফ্রিল্যাফ্্সিং ফ্কিল হমজযািয়মন্ট নযায়ম একেযা পিীক্ষযা হদেযা যযাে। এগুয়লযায়ত 
অিংশগ্হি কিয়ল হসফ্ে হপ্রযাফযাইয়লি জয়ন্ মন্দ হয়ব নযা ফ্কন্ত! আপনযাি 
য্কযািংফ্কিং বযােয়ব। 

৪. আপফ্ন প্রফ্ত ঘন্টযাে কী িকম হিয়ে কযাজ কিয়ত আগ্হী তযাি একফ্ে 
সযািযািি িযািিযা আপনযাি হপ্রযাফযাইয়ল হদেযা থযাকয়ল ক্যায়েন্ট সহয়জই আপনযাি 
সযাফ্ভ্কয়সি মূল্ সম্য়ক্ক হজয়ন ফ্সদ্ধযান্ত ফ্নয়ত পযািয়ব। তযাই এেযা হভয়বফ্চয়ন্ত 
ফ্লখয়বন। এি জন্ িযািিযা হপয়ত আপফ্ন প্রথয়ম অন্যান্ ফ্রিল্যা্সযািয়দি 
হপ্রযাফযাইল হচক কিয়ত পযায়িন। হক হকযান িিয়িি কযায়জি জন্ হকমন মূল্ 
ফ্নি্কযািি কয়িয়ি। 

৫. একযাউন্ট হখযালযাি সমে হকযায়নযা হফক তথ্ ফ্দয়বন নযা। আপনযাি 
একযাউয়ন্টি নযাম,  এনআইফ্ি এবিং ব্যািংক একযাউন্ট — সব জযােগযাে নযাম, 
জন্ম তযাফ্িখ ইত্যাফ্দ একই হয়ত হয়ব। কযািি আপনযাি উপযাফ্জ্কত অথ্ক 
হতযালযাি সমে আপনযায়ক এসকল তথ্ ফ্মফ্লয়েই েযাকযা তুলয়ত হয়ব। 
অন্থযাে উপযাফ্জ্কত অথ্ক তুলয়ত পযািয়বন নযা। আবযাি হফইক তয়থ্ি কযািয়ি 
একযাউন্ট বন্ধ কয়ি হদেযা হয়ত পযায়ি।

কীভাবে পারিশ্ররমক পাবে�?

অনলযাইয়ন কযাজ কয়ি অথ্ক উপযাজ্কন কিযাি পি সফ্িক জ্ঞযান নযা থযাকয়ল 
নযানযানভযায়ব প্রতযাফ্িত হয়ত পযায়িন। এয়ত আপনযািই কষ্যাফ্জ্কত অথ্ক হযাফ্িয়ে 
হফলযাি সম্যাবনযা আয়ি। ইন্টযািয়নে ফ্কন্তু খুব ফ্নিযাপদ হকযান জযােগযা নে। 
তযাই সফ্িক পদ্ধফ্ত নযা জযানয়ল খুব সহয়জই আপফ্ন হবযাকযা বয়ন হযয়ত 
পযায়িন। মযায়ক্কেয়লেসগুয়লযাি হপয়মন্ট অপশয়ন হগয়ল জযানযা যযাে, হসই 
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সযাইেগুয়লযা হকযান হকযান মযাি্য়ম হপয়মন্ট কয়ি থযায়ক। হসখযান হথয়ক 
আপনযাি সুফ্বিযামত মযাি্ম হবঁয়ি ফ্নয়ত পযায়িন।

হপপ্যাল (paypal) ফ্বয়বেি সব হথয়ক জনফ্প্রে এবিং অনলযাইয়ন হলনয়দয়নি 
হক্ষয়রে ফ্ববেস্ত একফ্ে মযাি্ম। তয়ব বযািংলযায়দয়শ হপপযায়লি সযাফ্ভ্কস নযা থযাকযাি 
কযািয়ি হদয়শি ফ্রিল্যা্সযািয়দি অনলযাইন হথয়ক আয়েি অথ্ক উয়ত্তযালন কিযা 
অয়নক হবফ্শ কষ্কি ফ্িল।  

হপওফ্নেযাি (Payoneer) অয়নকেযাই হস সমস্যা দূি কয়ি ফ্দয়েয়ি। 
বত্কমযায়ন প্রযাে সব মযায়ক্কেয়লেয়সই হপপযায়লি ফ্বকল্প ফ্হয়সয়ব হপওফ্নেযাি 
ব্বহযাি কিযা হয়ছি। এফ্ে ফ্ববেব্যাপী ফ্রি মযা্টযািকযাি্ক প্রদযানকযািী প্রফ্তষ্যান। 
হপওফ্নেযায়িি ফ্প্রয়পইি, হিফ্বে ও মযা্টযািকযায়ি্কি মযাি্য়ম আপফ্ন ফ্বফ্ভন্ন 
হকযাম্যাফ্ন হথয়ক হপয়মন্ট গ্হি কিয়ত পযািয়বন ফ্কিংবযা হপয়মন্ট কিয়তও 
পযািয়বন। এমনফ্ক সহয়জই তযা ফ্বকযায়শি মযাি্য়ম উয়ত্তযালন কিযা যযাে। 

ররিল্যার্সং এি উপাজ্ণ� হালাল রক �া?

ফ্রিল্যাফ্্সিং অন্যান্ মযায়ক্কেয়লেয়সি ময়তযাই একফ্ে লেযােফম্ক। হযয়কযান 
উপযাজ্কয়নি হক্ষয়রে হযালযাল হওেযাি জন্ এি িিি, কম্কব্বস্যা ও ফ্বফ্নমে 
মযাি্ম হযমন ফ্বয়বচনযাি দযাবী িযায়খ এখযায়নও একইিকম। হযমন মফ্তফ্ঝল 
বযাফ্িফ্জ্ক এলযাকযাে নযানযান কযায়জি নযানযান কম্কয়ক্ষরে। এি ময়ি্ হকযান হকযান 
প্রফ্তষ্যান হযািযায়মি সযায়থ ফ্লপ্ত, হকযান প্রফ্তষ্যান হযালযালভযায়ব কযাজ কিয়ি। 
হতমফ্ন আপফ্ন ফ্ক কযাজ কিয়িন, ফ্কভযায়ব কিয়িন তযাি উপিই ফ্নভ্কি 
কিয়ব উপযাজ্কনফ্ে হযালযাল হয়ব ফ্কনযা। যফ্দ ফ্রিল্যাফ্্সিং সযাইয়ে এমন হকযান 
কযায়জি সযায়থ জফ্েত হন যযা ইসলযামী শফ্িেত হমযাতযায়বক হযািযাম তযাহয়ল 
আপনযাি উপযাজ্কনফ্েও হযািযাম হয়ব। আি যফ্দ হমৗফ্লকভযায়ব আপনযাি কযাজফ্ে 
হযালযাল হে তযাহয়ল উপযাজ্কনফ্েও হযালযাল হয়ব।

হযািযাম কযায়জি সযায়থ জফ্েত এমন হকযান সযাইয়তি জন্ কযাজ কিযা, হযািযাপ 
কনয়েন্ট ফ্নম্কযাি কয়ি এমন প্রফ্তষ্যান বযা ক্যায়েয়ন্টি জন্ কযাজ কিযা জযায়েজ 
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হনই। এিযােযা যফ্দ প্রফ্তষ্যানফ্ে বযা ক্যায়েয়ন্টি কযাজফ্ে কিয়ত ইসলযায়মি 
দৃফ্ষ্য়ত হকযান বযাঁিযা নযা থযায়ক তযাহয়ল আপফ্ন ফ্নফ্চিয়ন্ত ফ্রিল্যাফ্্সিং কয়ি 
উপযাজ্কন কিয়ত পযায়িন। এমন কযায়জি সুয়যযাগ অনলযাইয়ন ভুফ্ি ভুফ্ি আয়ি।

পফ্িয়শয়ষ বলব, আপনযাি যফ্দ একফ্ে স্যাে্কয়ফযান বযা কফ্ম্উেযাি, ভযায়লযা 
ইন্টযািয়নে সিংয়যযাগ, ভযায়লযা ইিংয়িফ্জ ভযাষযাজ্ঞযান এবিং নতুন ফ্কিু হশখযাি 
মযানফ্সকতযা ও তিয্ক থযায়ক — তযাহয়ল আপফ্নও হয়ে হযয়ত পযায়িন একজন 
ফ্রিল্যা্সযাি।  

আপনযায়দি জন্ শুভকযামনযা। বইফ্ে আপনযায়দিয়ক ফ্রিল্যা্সযাি হয়ে উিযাি 
পথ হদখযায়ব, অয়নক অজযানযা ফ্বষয়ে জযানযায়ব এই কযামনযা কিফ্ি।




