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অনলাইন ি ল াি ংেয়র ে ে আিটেকল রাইিটং বা কনেট ট রাইিটং হে
ত সারমাণ ও
স াবনাময় একিট ে । যারা ইংেরিজেত দ তারা এই ধরেনর কাজ কের মােস েবশ ভােলা অে র
আয় করেত পােরন। বাংলােদেশ অেনক ি ল া ার রেয়েছন, যারা িনেজর ভাষাগত দ তােক কােজ
লািগেয় এ ধরেনর কাজ েলা সফলতার সােথ করেছন। এরা এেক মূল েপশা িহেসেব েবেছ িনেয়েছন।
আিটেকল রাইিটংেয় অথাৎ ি ল াি ং েলখােলিখ
করার আেগ থেম কেয়কিট শত পূরণ করেত
হেব। থমত, ইংেরিজ বানান এবং ব াকরণ সিঠকভােব জানা থাকেত হেব, িবেশষ কের কমে
ও
ক াউ ড বাক িঠকভােব েলখার েযাগ তা থাকেত হেব। ি তীয়ত, এখােন পাির িমক িহেসেব ঘ ায়
নূ নতম ১ ডলার েথেক ৩ ডলার পােবন। তৃতীয়ত, েকােনা েকােনা মােস হয়েতা িতিদন ১- ২ ঘ ার
কাজ, আবার কখেনা হয়েতা িদেন ৮- ৯ ঘ ার কাজও করেত হেত পাের।

কােজর ধরন
আিটেকল রাইিটংেয় িবিভ ধরেনর কােজর েযাগ থাকেলও এই েলখায় চার ধরেনর কাজ িনেয়
আেলাচনা করা হেয়েছ। থম ই ধরেনর কাজ কম পাির িমেকর। বািক ’িট েবিশ পাির িমেকর।
াভািবকভােবই আপনার ভাষা ান কম হেল, েযাগ তা কম থাকেল পেরর ’িট কাজ পােবন না। কম
পাির িমেকর কাজ ’িট হেলা :
০১. Rewriting এবং
০২. Snippet বা Short Article Writing।
এক কথায় Rewriting হেলা একিট ৩০০- ৬০০ শে র েলখার মূল তথ িঠক েরেখ আিটেকলিটেক
িনেজর ভাষায় েলখা েযন পেরর েলখািট থম েলখার নকল না হয়।
আর Snippet বা Short Article Writing হেলা েকােনা িবষেয় ১০০- ১৭০ শে র েলখা ৈতির করা।
এে ে
ােয় ট একিট িবষেয়র ওপরই ৫, ১০, ২০ অথবা ৩০িট েলখা চাইেত পাের।
েবিশ পাির িমেকর কাজ ’িট হেলা :
০১. আিটেকল রাইিটং বা কনেট ট রাইিটং এবং
০২. ুফিরিডং ও এিডিটং।
এক কথায় আিটেকল রাইিটং বা কনেট ট রাইিটং হেলা েকােনা িবষেয় ৪০০- ৬০০ শে র েলখা ৈতির
করা, যা েকােনাভােবই েকাথাও েথেক ব িনেয় তুেল েদয়া যােব না। এিট ধরা পড়েল এে ে
ক ািরয়ার েশষ হেয় যােব।
আর Proof reading হেলা েকােনা েলখার বানান, ামার, াইল ইত ািদর ভুল ধের েদয়া। এর সােথ
এিডিটং হেলা েলখািটেক আেরা আকষণীয় ও
কের েতালা।
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কী পিরমাণ আয় হেত পাের?
আয় িনভর করেব ৩িট িবষেয়র ওপর :
০১. কতটা কাজ পাে ন,
০২. কােজর েরট েকমন এবং
০৩. আপিন িতিদন কত ঘ া সময় িদেত পারেছন।
ধ ন, িররাইটং কােজর কথা। ায় িতিদনই এমন কােজর িব ি থােক। ধ ন, িন তম েরট ৫০০
শে র িররাইিটং ৫০ েস ট বা হাফ ডলার। একিট কাজ করেত থম থম আধাঘ া বা েবিশ সময়ও
লাগেব। আপনার ভাষা ান ভােলা ও টাইিপং ি ড েবিশ হেল ৩িট বা ায় ৪িট করেত পােরন এক
ঘ ায়। তেব এই কাজ ১ ডলার েরেটও েবশ থােক। কখেনা তা েদড় বা ই ডলার েরেট থােক।
ঘ ায় ২ ডলােরর কাজ করেল, ৩ ঘ ায় ৬ ডলার অথাৎ মােস ১৫০ ডলার (১৮০ নয়, কারণ স ায়
একিদন বাদ িদেয় ধরেল িহসাবিট বা ব) হেব। এিট হে নূ নতম আয়। যিদ আপিন ভাষাগত দ তা
মাণ করেত পােরন। আর হঁ া, ভােলা েরেট কাজ েপেল তা অব ই েবিশ হেব। েযমন, একজন কাজ
েপল ৬ মােসর জ
িতিদন ৪ আিটেকল ণ ৩ িররাইিটং = 4x$3 এর। তাহেল এই এক কােজই
িতিদন ৪ ঘ া েখেট ১২ ডলার ণ ৩০ = ৩৬০ ডলার পােব। আেমিরকান এম য়ারও স ায় একিদন
হয়েতা কাজ করেব না, হয়েতা কাজ িদেয় রাখেব।
তাহেল যা দঁাড়ােলা : িতিদন ৩- ৪ ঘ া সময় িদেল ১৫০- ৪০০ ডলার আয় করেত পােরন। ফুলটাইম
সময় িদেল হােত কাজ থাকেল ২.৫ ডলার ণ ৮ ঘ া ণ ২৮ িদন = ৫৬০ ডলার হেত পাের। এসব
হেলা কম েরেটর িররাইিটংেয়র কথা। ৫০০- ৬০০ শে র আিটেকল রাইিটংেয়র েরট গেড় ২.৫ ডলার
এবং ায়ই ৩- ৫ ডলারও হেয় থােক। ভােলা মােনর আিটেকল রাইিটংেয়র কাজ পারেল মােস ৮০০- র
েবিশ ডলার আসেত পাের।
তেব সব মােস একইভােব কাজ থাকেব না- একথা মাথায় রাখেত হেব। েকােনা মােস িতিদন একই ঘ ার েবিশ পিরমাণ কাজ না থাকেত পাের, আবার েকােনা মােস িদেন ১৫ ঘ া কাজ করার মেতা
কাজ েপেত পােরন। কতটু পারেবন এবং করেবন, কতখািন কাজ করেল েকায়ািলিট ধের রাখেত
পারেবন, কতটু লাভ করেবন- সব িনভর কের আপনার ওপর।

কতটু

ম িদেত হেব?

েলখািট ইংেরিজেত দ হেয়ও যারা েবকার তােদর জ । আপনােক ধের িনেত হেব আপিন এক ঘ ায়
১৫০০ বা আেরা েবিশ শ টাইপ করেত পারেবন। ত একিট েলখা পেড় আেরকিট েলখা িলখেত
পারেবন। াি কতখািন সামাল িদেত পারেবন, কত ঘ া এভােব কাজ করেবন, তা িনভর করেছ
আপিন কতখািন কাজ পাে ন এবং িনেজ কত ণ করেত পারেছন, তার ওপর। আর ম কতটু িদেত
হেত পাের তা আেগর বণনা েথেক িন য় বুেঝ েফেলেছন।
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টাকা পাওয়ার িন য়তা কতখািন?
িনেচ উে খ করা ’িট সাইট েথেকই বাংলােদশীরা টাকা ঘের তুলেছন। এ ব াপাের এখন আর েকােনা
ি ধা েনই। প িত স ে কথা বলা হেব সবেশষ ৭ম পেব।
ওেড ডটকম- এ ’ধরেনর কােজর মেধ একিটর ে ে কখেনা কখেনা টাকা মার যায়। এ কাজ েলা
িফ ড াইস ধরেনর। সাবধানতার জ এম য়ােরর অতীত কােজর ইিতহাস পযেব ণ কের িনেত
হেব। েছাট েছাট ভিলউেম কাজ পািঠেয় ধােপ ধােপ েপেম ট িনেত হেব। আর ি ল া ারডটকম- এ
আেবদেনর সময় িকছু অংশ এ কের িনেত হেব অথাৎ এম য়ার িকছু ডলার ওই সাইেট গ ারাি ট
িহেসেব জমা রাখেবন।

কতখািন েযাগ তা েয়াজন?
থমত : ৈধয।
ি তীয়ত :
বানান। এে ে এমএস ওয়ােডর ে
আেমিরকান ে িলং
ভােব জানেত হেব।
তৃতীয়ত :
চাইেব।

ল েচকােরর সাহায েনয়া েযেত পাের।

ামার। েছাট, মাঝাির ও ল া বাক িলখেত হেব। কখেনা কখেনা আেমিরকান ামারই

চতুথত : উপ াপন দ তা। িনেজেক আেবদনপে ভােলাভােব তুেল ধরেত হেব।
প মত : েযাগােযাগ দ তা। িতিদন ’বার েমইল েচক করেত হেব।
ষ ত : েডডলাইন সেচতনতা। কাজ সিঠক সমেয়র আেগই
েযেত েদির না হয়।

ত উ র িদেত হেব।

ত করেত হেব েযেনা এম য়ােরর কােছ

স মত : টাইেপর কাজ হয় এবং ই টারেনট েমাটামুিট ভােলাই চেল এমন কমিপউটার।
অ মত : টাইিপং ি

ড যত ভােলা তত ভােলা।

নবমত : আপিন http://www.ezinearticles.com-এর েলখা পযেব ণ কের েসখােন কেয়কিট
আিটেকল পাবিলশ কের রাখেত পােরন। কােজর আেবদেনর সময় েসই েলখার িল িদেত পােরন
আপনার েলখার নমুনা েদখােনার জ । েসখােন পাবিলশ না করেলও েসরকম মােনর েলখা ৈতির কের
রাখেত হেব কেয়কিট, েযেনা নমুনা িহেসেব েদখােত পােরন।
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আিম িক কাজ পােবা?
ভারতীয় আর িফিলিপেনােদর সােথ লােবা িকভােব?
এ ধরেনর আশ া অমূলক নয়। ব ি ল াি ং অ◌্যাডভােট
েলখা থােক : Filipinos preferred।
কারণ এরা কিমেটড, েডিডেকেটড, এম য়ােরর কােজ ফঁািক কম েদয় এবং কম েরেট কাজ কের েদয়।
এছাড়া এরা ওেয়বসাইেট ব বহার হওয়া ইংেরিজ ভােলা েবােঝ। িনেজেক আপ- টু- েডট রােখ। এই
িফিলিপেনা এবং ভারতীয়রা খুব কম েরেট কাজ কের েদয়। এরাই ি ল াি ংেয়র কােজর েরট
কিমেয়েছ। এেদর সােথ পা া িদেত হেল তােদর কাছাকািছ েরেট কাজ করেত হেব, তেব আপনার
ভাষাগত দ তা খুব ভােলা থাকেল তা করেত হেব না। আপিন ওেদর করা কােজর েচেয় েবিশ েরেটর
কাজ করেত পারেবন। িক একই কােজ যিদ ওরা ৫০ েসে ট একিট ৪০০ শে র েলখা পুনিলখন কের
িদেত চায় এবং এম য়ােরর অতীত ইিতহাসও যিদ েতমন হয়, তাহেল আপনার ইংেরিজ ভােলা হেলও
আপনােক অব ই ১ ডলার বা এমনিক ৬০ েসে ট কাজিট েদেব না।
আপনােক এে ে এম য়ােরর অতীত কােজর েরট স ে ধারণা েনয়ার েচ া করেত হেব। অ
আেবদনকারীেদর গড় েরট েকমন বা েত েকর েরট কত ওই কােজর জ তা েদখেত হেব। এরপর
আপনার েরট িঠক করেত হেব।
এছাড়া ইংেরিজর িবিভ পরী া েলা ভােলা ে ারসহ পাস কের ভারতীয় ও িফিলিপেনােদরেক েপছেন
েফলেত হেব।
এছাড়া যত েছাট বা বড় কাজই পান, এম য়ােরর সােথ সিঠক েযাগােযাগ রাখেত হেব, কােজর মান
খারাপ করা চলেব না। এম য়ােরর েদয়া িফডব াক িরেপাট খারাপ করা চলেব না। আপিন চাইেলই ওই
’েদেশর েলাকেক েপছেন েফলেত পারেবন।
এছাড়াও আপিন ezinearticles.com সাইটিট পযেব ণ কের েসখােন কেয়কিট আিটেকল পাবিলশ
কের রাখেত পােরন। কােজর আেবদেনর সময় েসই েলখার িল িদেত পােরন আপনার েলখার নমুনা
েদখােনার জ । এভােব আপিন এম য়ােরর মন কাড়েত পােরন। িনেজর গ সাইট থাকেল তার
েরফাের িদেত পােরন। এভােবই আপনার চািহদা ৈতির কের িনেত হেব।
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ধু ’িট সাইেটর উদাহরণ িদন

েবশ িকছু সাইট থাকেলও আমার জানামেত ’িট সাইেট অেনক বাংলােদশী সফলভােব ইংেরিজ
েলখােলিখর কাজ করেছন।
থমত : http://www.freelancer.com সাইট।
ি তীয়ত : http://www.odesk.com সাইট।
এখােন েয ’িট সাইেটর উে খ করা হেলা, আপিন এখন এই সাইট ’িটেত ি েরিজে শন করেবন
পরী ামূলক। আপনার পূণা নাম- িঠকানাসহ েরিজে শন পের করেবন, যখন আপিন িনেজেক
ত কের েফলেবন। এই পরামশিট হয়েতা িকছুটা অৈনিতক মেন হেত পাের, িক আমরা
বাংলােদশীরা ায়শই তাড়া েড়া করেত িগেয় খারাপ অব ান ৈতির কির। কাল েথেক
ক ন এবং
এই েলখার ৭ম পব কাশ হওয়া পয কাজ েলা করেত থা ন। আেরা েবিশ সময় লাগাটাই াভািবক।
েদেশ একিট চাকিরর জ কতটা সময় ধের
ত হেত হয়, তার সােথ তুলনা করেল এটু সময় খুব
অ ।
এই পরী ামূলক অ◌্যাকাউ ট িদেয় আপিন সাইট ’িট িনিবড়ভােব পযেব ণ কের িনেচর িবষয় েলা
েবাঝার েচ া করেবন :
০১. েলখােলিখ অংেশ কী ধরেনর কােজর িব াপন েদয়া হে । আপিন rewriting, snippet, short
article, proofreading শ েলা িদেয় সাচ করেত পােরন। http://www.i-freelancer.org সাইটিটেত
সাচ করেল একসােথ সব ি ল াি ং সাইেট থাকা কােজর ফলাফল েদখােব। মূল কথা হেলা,
িব াপন েলা খুঁিটেয় খুঁিটেয় পড়েবন।
০২. যারা আেবদন করেছন তােদর েযাগ তা েকমন তা জানার েচ া করেবন। আেবদনকারীরা েকান
েদেশর তা http://www.freelancer.com সাইেট সরাসির েদেশর পতাকা েদেখ বুঝেত পারেবন।
এছাড়া ’িট সাইেটই আেবদনকারীেদর ে াফাইল েদেখ অেনক িকছু বুঝেত পারেবন।
০৩. েকান ধরেনর কােজ েরট েকমন তা বুঝেত হেব।
০৪. এছাড়াও সােপাট েফারােম ঢুেক িবিভ জেনর িবিভ সম ার ব াখ া েলা পড়েত হেব েযেনা িকছু
সম া স েক আগাম অ ধাবন করেত পােরন।
০৫. এছাড়াও ি পরী া েদয়ার যতটু
েযাগ আেছ তা িকছুটা সময় িনেয় ব বহার ক ন। এেত কের
বুঝেবন আপনার ইংেরিজ ভাষা ােনর বলতােক কাটােত েকান ে ে মেনােযাগ িদেত হেব। আপনার
ভাষাগত দ তা অব ই বাড়ােত হেব। ওেড সাইটিটেত চমৎকার সব ি পরী ার ব ব া আেছ।
েসসব পরী ায় ভােলা করার জ িনেজেক
ত করেত হেব।
তাহেল ওই ’িট সাইেট পরী ামূলকভােব অ◌্যাকাউ ট ওেপন কের িনিবড়ভােব পযেব ণ ক ন। এই
েলখার ৭ম পব পয ৈধয ধের পড়ুন, িনেজেক িচ ন, আপিন অলস না পির মী পরখ কের িনন,
িনেজেক ৈতির ক ন।
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িররাইিটং কাজিট আসেল কী?
িররাইিটং শ িটর আ িরক বাংলা হেলা পুনিলখন। কাজিটও আ িরক অেথ তাই। েযমন : মূল বাক
যিদ হয় These licenses require that the student completes a predetermined number of
education hours. আপনার পুনিলিখত বাক হেত পাের If you want a license of this type, you
must have completed a predetermined hours of education.
মূল কথা হেলা, আপনার পুনিলিখত বােক একই কথা বলা হেব িক ‘শ চয়ন ও ামারগত পাথক
থাকেব’ যােত কের মেন হয় ’িট েলখা এেক অে র নকল নয়।
এখােন বাংলােদশীরা েয সম ার মুেখামুিখ হন, তা হেলা েলখা েলার িবষয়ব র িভ তা। েবিশরভাগ
িবষয় হেব া , যুি , ই ু ের , আ জািতক খবর ইত ািদিনভর। আপনােক এ েলা ত পেড় বুেঝ
উঠেত হেব।

ি ল াি ং কােজ িররাইিটং কত রকম হেত পাের?
আপনােক ৩২০- ৬০০ শে র একিট েলখা েদয়া হেল েসিটর তথ িঠক েরেখ আপনার ভাষায় তা
িলখেত হেব িনেচর িট উপােয়র েযেকােনা একভােব। এম য়ার েযভােব চাইেব েসভােব করেত হেব।
থম ধরন :
িতিট বাক েক পুনিলখন করেত হেব। এে ে
িতিট বােক র পরপরই আপনার েলখা বাক িট িলখেত
হেত পাের। অথাৎ মূল েলখার েভতেরই rewritten article বা পুনিলিখত েলখািট েথেক যােব। অথবা
এক প ারার সব বাক েক আলাদা আলাদা পুনিলখেনর পর প ারা িহেসেব সাজােত হেত পাের। এরপর
পুনিলিখত পুেরা েলখািট আলাদাভােব েদখা যােব।
ি তীয় ধরন :
অথবা এেকক প ারা াফ িহেসেব পুনিলখন করেত হেব। এরপর মূল েলখািটও িররাইেটন আিটেকলিট
আলাদাভােব তুেল ধরেত হেব।
েবিশরভাগ ে ে একিট েলখা একবার িররাইিটং বা পুনিলখন চাওয়া হয়। এেক িব াপেন rewriting x
1 িহেসেবও তুেল ধরা হয়। এে ে আপনােক থেম মূল page break িদেয়আিটেকলিট পৃ ার
উপের রাখেত হেব। তার পের insert পেরর পৃ ায় আপনার িররাইেটন আিটেকলিট েদেবন। আপনার
িররাইেটন আিটেকলিটর ফ ট কালার িভ রাখেত পােরন।
আবার অেনক সময় একিট আিটেকেলর ইবার বা িতনবার িররাইিটং চাওয়া হয়। এেক িব াপেন
যথা েম rewriting x 2 এবং rewriting x 3 িহেসেবও তুেল ধরা হয়। েপেম ট েবিশরভাগ িত
একবার িররাইিটং অ যায়ী হেয় থােক।
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Rewriting x 1-এর উদাহরণ
বােক র িভি েত rewriting x 1-এর উদাহরণ :
This is becoming increasingly popular because you can complete assignments and tests
from home. {The popularity of the courses lie in the fact that one can complete these
courses staying at home.}
আপনার rewritten article-এর uniqueness এবং কীওয়াড েডনিসিট মাপার সহজ উপায় একিট ি
সফটওয় ার ব বহার করা। এিট হেলা : DupeFreePro-এর সাইজ কত তা জানা েনই, তেব খুব বড়
মেন হয় না। এিটর িল হেলা : http://www.dupefreepro.com
সফটওয় ারিটেত পাশাপািশ ই উইে ডােত আপনােক পাঠােনা মূল আিটেকল এবং আপনার করা
িররাইেটন আিটেকলিট েপ কের compare বাটেন চাপ িদেলই েদখােব কত শতাংশ িমল আেছ।
অব এই িমলিট কতখািন হে , তা েদখােব আপনার িনিদ কের েদয়া মাপকািটর িভি েত। আপিন
করেত পােরন sentence েলেভেল, ৪ words বা ৩ words ইত ািদর িভি েত। সাধারণত sentence
িভি েত আপনার েলখািট ইউিনক িক না অথাৎ ০% িমল আেছ িক না, তা েচক কের িনেত পােরন।
অিভ তা হেয় েগেল তার আর েয়াজন নাও হেত পাের।
এই সফটওয় ারিট আেরকিট কাজ কের েদয়। েসিট হেলা কীওয়াড েডনিসিট েমেপ েদয়া। আপনার
িররাইিটং আিটেকলিট সফটওয় ার উইে ডােত িদেয় keyword বে keywordিট িদেয় calculate
keyword density বাটন চাপেলই উ র েপেয় যােবন। অেনক এম য়ার এিট চাইেব।

ি েপট বা শট আিটেকল েলখার কাজিট আসেল কী?
ি েপট বা ারব বা শট আিটেকল রাইিটং আসেল েযেকােনা িবষেয়র ওপের েছাট েছাট েলখা। অব
হেত পাের িকছু ে া ািমং ল া ুেয়েজ করা খি ডত েকািডং। আমরা এখােন েস িবষেয় যাি না। আমরা
এখােন ি েপট বলেত শট আিটেকল বুঝব।
কত বড় হেত পাের এমন েলখা? সাধারণত ১০০- ১২৫ শে র। কখেনা ৭০- ১৬৫ শে র হেত পাের।
কােজর েরট েকমন হয়? েলখা িত সাধারণত ৩০ েস ট েথেক ১.২ ডলার হেয় থােক।
কী কী িবষেয় িলখেত হয়? েযেকােনা িকছু যার মাধ েম েকােনা সাইট ভােলা হয়। অথাৎ এসব শট
আিটেকেলর মেধ থাকেব েকােনা কীওয়াড, যা একবার বা একািধকবার ব বহার করেত হেব। িবষয়
হেত পাের : coffee shop, hair trimmer, paint box, best aluminum plate, dog cure, baby cot,
lose weight, control diabetes, BB features, how to setup Wordpress ইত ািদ েযেকােনা িকছু।
এ েলা ধু ধারণা েদয়ার জ বলা হেলা। অথাৎ আপনােক
ত থাকেত হেব ই টারেনট েথেক ত
িকছু েদেখ িনেয় েলখা েলা ৈতির করার জ ।
কীওয়াড ব বহার িকভােব করেত হেব? িনেচ উদাহরেণ েদখুন আ ডারলাইন করা কীওয়াড িকভােব
ব বহার করা হেয়েছ।
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েলখা িক খুব তথ ব ল হেত হেব?
েবিশরভাগ ে ে েমাটামুিট েলখা, ভুল তথ না থাকেলই হয়, চেল। তেব কখেনা বেল েদেব েয
তথ ব ল হেত হেব।
এ ধরেনর কাজ িক িতিনয়ত পাওয়া যায়?
না, এই কাজ মােস কেয়কবার পাওয়া েযেত পাের। িররাইিটং ও আিটেকল রাইিটংেয়র মেতা অত ঘন
ঘন পাওয়া যােব না।
এবার ’িট জব িব াপন েদখুন, যার মেধ ি তীয় কাজিট কেরেছন একজন বাংলােদশী :

থম িব ি :
150 Words Article Writer Fixed-Price - Est. Budget: $10.00
Job scope:
১) Write 30x Articles regarding the Keywords given
২) Every article has to be unique and pass through copyscape
৩) Minimum word length is 150
৪) Receive $0.35 per article ($10.50 for 30 articles)
৫) A sample of your work before letting me to hire you is appreciated

কী ধরেনর েলখা িলখেত হেব?
Article writing এবং Content writing বলেত কী বুঝব?
Article writing এবং Content writing বলেত সাধারণত েবাঝায় ৪০০- ১০০০ বা তারও বড়
আিটেকল েলখা। িতিনয়ত ই টারেনেট িবিভ ে াডাে র ওেয়বসাইট ও িবিভ েগ ব ধরেনর
অগিণত েলখার েয়াজন হে । েবিশরভাগ ে ে এসব সাইেটর মািলেকরা িনেজরা েলখার সময় পান
না বা েসসব িবষেয় েলখা তােদর িনেজেদর পে স ব হয় না।
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কী হেব?

েযেকােনা িকছু। ই টারেনেট িবিভ সাইেট যা পড়া যায়, েতমন েযেকােনা িকছু। তেব েবিশরভাগ
ে ে ই িবষয়ব হেত পাের েকােনা পণ িনভর। া , যুি , এ টারেটইনেম ট, িনউজ ইত ািদ
েযেকােনা িকছু।

েপেম ট েকমন?
এসব ৪০০- ৬০০ শে র একিট েলখা ৫০ েস ট েথেক
কের সাধারণত ১.৫ েথেক ৫ ডলার েরেট
করা যায়। এরকম একিট েলখার গড় েপেম ট হেত পাের ৩ ডলার। তেব আপিন যিদ অ সমেয়
ইিজনআিটেকলস- এর সাইেটর েলখার েচেয়ও ভােলা মােনর েলখা িলখেত পােরন, তেব ৫০০ শে র
েলখার জ িনি ধায় ৫- ১০ ডলার পয পােবন।
এছাড়া আপনার ইংেরিজ যিদ ভােলা ওেয়বসাইেটর েলখার মেতা হয়, অথাৎ ধ ন আপিন যিদ েকােনা
সাইেটর ে াডাে র জ এক পৃ ার চটকদার েসলস কিপ িলখেত পােরন যা েদেখ পের একজন
িভিজটর েসই ে াডা িকনেত চাইেব, তাহেল ১০০০ শে র জ ১৫- ২০ ডলারও েপেত পােরন বা
ঘ ায় ১৫- ২০ ডলার িহেসেব কাজ করেত পারেবন।

এবার ’িট এডভাট েদখুন :
100 Articles Writen: Must Have Knowledge About Seo Fixed-Price - Est. Budget:
$500.00
I need a writer who does have knowledge about SEO. Preferably from Philippines. I need
someone who can work from 8am-12mn. Payment for per article is 350 words $5. 500
words $10.
I need writer who do well.
50 Articles Needed Fixed-Price - Est. Budget: $150.00
I need 50 Articles they must be:
1. Original Content (no spinner articles or duplicate content, we will check)
2. SEO Friendly, keyword rich
3. 450-500 words each
4. Topics will be home decor categories or products
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িনেজেক গেড় িনেত হেল কী করেত হেব?
থমত : আপনােক মােকট ািড কের বুঝেত হেব েকমন েলখার চািহদা েবিশ এবং আপিন েকান
ে ে ভােলা করেত পারেবন। এরপর েবশ িকছু নমুনা ভােলামেতা েদখেত হেব। েযমনইিজনআিটেকলসডটকম সাইেট ঢুেক েদখা েযেত পাের। িবখ াত গ সাইট, গল িনউজ ইত ািদ েদেখ
েলখার াইল
ত করেত হেব।
এরপর িনেজ িনেজ কেয়কিট নমুনা আিটেকল িলেখ
ত হেত হেব। ইিজনআিটেকলসডটকম সাইেট
কেয়কিট নমুনা িহেসেব কাশ করা েযেত পাের। েসই সােথ ওেড বা অ ি ল াি ং সাইেট গ
েলখার পরী া, নন- িফকশন েলখার পরী া ইত ািদ পরী ায় ভােলা করেত হেব।
এবার আপিন

ত ভােলা ইংেরিজ িলেখ ঘ ায় ৫- ২০ ডলার আেয়র জ ।

ষ িকি : ুফিরিডং এবং এিডিটংেয়র চািহদা বুঝেত েচ া করা :
আপিন িক ি তীয় পেবর পরামশমেতা ’িট সাইেট অ◌্যাকাউ ট ওেপন কের কাজ েলা েবাঝার েচ া
করেছন? ভােলা কের থম পব ও ি তীয় পব পেড় িনন।

ুফিরিডং ও এিডিটং আসেল কী?
ুফিরিডংেয়র মেধ পেড় সাধারণত িনেচর উি িখত কাজ েলা :
01. spelling check
02. typos/typographical errors check
03. all types of punctuation mark check (use of capital letter, comma, period, semi colon,
hyphen, slash, dash, apostrophe, quotation mark etc.
04. annotation
05. footnote and endnote
06. bibliographical information presentation
07. APA, MLA, Chicago style proofreading
আর Editing হে এরেচেয়ও েবিশ িকছু। েলখািটেক পিরমািজত করেত হেব, আেরা েগাছােনা হেত
হেব এবং সেবাপির েয ধরেনর পাঠেকর বা পি কা বা কাশনার জ ৈতির হে েসিট মাথায় েরেখ
ততটু ফমািল বা ইনফমািল উপ াপন করেত হেব। িথিসস হেল েসই মােন পিরমাজন করেত হেব।
এই ’ধরেনর কােজর েরট অ া
৮ েথেক ২০ ডলার হেয় থােক।

ধরেনর েলখােলিখর কােজর তুলনায় েবিশ হেত পাের। ঘ ায় ৬ বা
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িত িনেত হেব?

APA Style, MLA, Chicago style proofreading জানাটা জ ির। APA হেলা American
Psychological Association এবং MLA হেলা Modern Languages Association. এছাড়া ি িটশ
ইংেরিজর জ অ েফাড াইেলর Proof reading ও Editing জানেলও ভােলা কাজ েদেব।
এসব ুফিরিডং িবষেয় অনলাইন েথেক অেনক সাহায পােবন। নীলে েতও বই পােবন আশা কির।
তেব িনয়ম েলা েবশ ভােলাভােব র করেত হেব। ওেডে এ েলার পরী া আেছ। পরী া েলায়
থম ১০ শতাংশ বা ২০ শতাংেশর মেধ থাকেল এ ধরেনর কাজ পাওয়াটা সহজ হেয় যায়।
এছাড়া আপিন নমুনা িহেসেব একিট বল েলখা েজাগাড় কের তার ুফিরিডং এবং এিডিটং কের রাখুন।
েয়াজেন এম য়ারেক েদখােত পারেবন। এছাড়াও ইিজনআিটেকলসডটকেম কেয়কিট আিটেকল
কাশ কের রাখুন নমুনা িহেসেব েদখােনার জ ।
সাফল আপনার হােতর মুেঠায় আসেব, যিদ সিঠক
িত েনয়ার পর কােজর জ িবড করা
কেরন এবং েডডলাইন েমেন কােজ ফঁািক না িদেয় এেগােত থােকন। তাহেল এম য়ােররা আপনােক
ছাড়েত চাইেব না।
এ পয আমরা ইংেরিজেত েলখােলিখ সং া েয কয়িট িবষেয়র ি ল াি ংেয়র গাইডলাইন, নমুনা ও
িব ি েদেখিছ েস েলা হেলা : rewriting articles, snippet or short article writing, articles
writing or content development, proof reading and editing.
ঘের বেস আেয়র আেরা িকছু পথ রেয়েছ েয েলা হেলা translation, transcription, summarization,
resume writing, PR writing, PowerPoint presentation, and online teaching িবষয়।
ানে শন :
ইংেরিজ- বাংলা বা বাংলা- ইংেরিজর অ বােদর কাজ ি ল াি ং সাইেট কম থােক। বরং েফশনাল
সাইট েযমন- ানে টরসেবজডটকম, জডটকম ইত ািদ সাইেট থােক এবং এসব সাইেট থেমই েপ
কের েম ারিশপ িনেত হয়। তাই সম া। ব ি গতভােব অ বােদর কােজ আ হ থাকেলও এ সম ার
জ কাজ করা সম া হয়।
া ি পশন :
এিট খুবই ভােলা আেয়র েযাগ কের িদেত পাের যিদ আপিন দ হেত পােরন। আপনােক করেত হেব :
একিট অিডও ফাইল কােন নেবন বা একিট িভিডও েদখেবন এবং েসখােন উ ািরত ইংেরিজ ব
টাইপ কের েদেবন।
অথাৎ আপনার েয়াজন মূল ’িট দ তা : ০১. ইংেরিজ েন েবাঝা এবং ০২.

ত টাইিপং দ তা।

এেত েরট েকমন হয়? সাধারণত এক ঘ ার অিডও বা িভিডওর জ ১০- ১৫ ডলার। আপিন যিদ ধু
এই কােজর জ উপযু হেয় ওেঠন, তাহেল েবশ কােজর েযাগ আেছ।
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সামারাইেজশন :
সামারাইেজশন কাজিট হে একিট আিটেকল বা গ েপা েক ১০০- ১৫০ শে
েকােনা বইেয়র সংি
পও চাইেত পাের।
িরিজউম রাইিটং :
আেমিরকান কেপােরট জগত বা ই টারেনট জগেতর জ
পারেল এ ধরেনর কাজও যেথ পাওয়া যােব।

উপযু

প েদয়া। কখেনা

িরিজউেম বা িসিভ ৈতির করেত

ে স িরিলজ রাইিটং :
িবিভ ে াডা বা ওেয়বসাইেটর জ ে স িরিলজ েলখার কাজ ায়িদনই পাওয়া যােব। এজ
আপনােক ে স িরিলজ েলখার সিঠক ফরেমট ও াইল জানেত হেব। এজ হয়েতা
িপআরওেয়বডটকম সাহায করেত পাের। আপনােক মাণ করেত হেব আপিন সিঠক াইেল িপআর
ৈতির করেত পােরন।
ে স িরিলেজর েপেম ট আিটেকল রাইিটংেয়র েচেয় েবিশ হয়। একিটর জ
কাজও ায়ই থােক।

৫- ১০ ডলার হেয় থােক।

পাওয়ার পেয় ট ে েজে টশন : এিট আসেল ইংেরিজ ও পাওয়ার পেয় ট দ তার সম য়। আপনােক
েকােনা বইেয়র চ া ার বা িমিটংেয়র িবষয়ব বা িটউেটািরয়াল স ে ে েজে টশন ৈতির করেত
হেব। েপেম ট ভােলা। মােঝ মােঝই কাজ থােক।
অনলাইন িটিচং :
াইেপর িভিডওর মাধ েম ইংেরিজ েশখােনার েযাগ আেছ। সাধারণত এই কাজ হয় একজনেক
েশখােনা। ৩০ িমিনট েথেক এক ঘ ার াস।

কেয়কিট সামি ক িটপস েদখা েযেত পাের :
থম িটপস :
ি ল াি ংেয়র জ

অব ই দরকার হেব :

০১. পির ম,
০২. সংি িবষেয় দ তা,
০৩. েলেগ থাকার ৈধয এবং
০৪. আপনার কীয়তা।
একিট কথা মেন রাখা চাই, িফিলিপেনা আর ভারতীয়রা আমােদর েচেয়ও কম পাির িমেক এম য়ারেক
সব সময় স করেত সেচ । তেব সিঠক দ তা ও েপশাদাির মেনাভােবর সম য় ঘটােল কম
পাির িমেকর কাজ এড়ােত পারেবন।
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ি তীয় িটপস :
যিদ ি ল া ার ে াফাইেল আপনার কােজর জ ঘ া িত খুবই কম েরট েদখান, তেব তা েযমন একিট
িবধা িদেত পাের, তারেচেয় েবিশ অ িবধা করেত পাের।
কম েরট েদেখ অেনক এম য়ার হয়েতা আপনােক কাজ িদেত পাের, িক এর ফেল আপিন েবিশ েরেটর
কােজ অ◌্যা াই করেল কাজ সহেজ পােবন না। তাই থেমই িঠক করেত হেব আপিন েকান মােনর
কাজ করেত পারেবন এবং েস অ যায়ী েরট িঠক করেত হেব। িররাইিটংেয়র জ ঘ ায় ৪- ৬ ডলার
েদখােনা েযেত পাের। িক ুফিরিডংেয়র জ এর েবিশ হেত হেব অব ই। আিম এ িবষেয় এেকবাের
এ পাট নই। আপিন সাইট েলার েফারােম ঢুেক েদেখ এ িবষেয় েকমন ম ব আেছ েজেন িনন।
তৃতীয় িটপস :
েয সাইেটই পরী া েদয়ার েযাগ আেছ, েসখােন পরী া েলা িদেয় ভােলা ফল করেল কাজ পাওয়ার
েযাগ বােড়। আপনার আইইএলিটএস ে ার ভােলা থাকেল উে খ করেবন অব ই।
চতুথ িটপস :
ি ল াি ং সাইেট ঢুেক কাজ
র আেগ িকছুিদন অব ই অ া ি লা ােরর ে াফাইল েদেখ িকছু
অিভ তা িনেত হেব। এিট আমার মেন হয় অৈনিতক হেব না। যারা তােদর ে াফাইল েদখােত চান না,
তারা েগাপন কের রাখেবন।
প ম িটপস :
ি ল াি ং সাইেটর গ বা ি ল া ার েফারােম ঢুেক েলখা পড়ুন। আেলাচনা পড়ুন। অেনক
িদকিনেদশনা পােবন।
ষ িটপস :
ট কের েকােনা কােজ িবড করেবন না। কাজিট সিঠক সমেয় কের িদেত পারেবন িক না, েসিট খুব
পূণ। এম য়ােরর ইিতহাসও েদখেবন েয তার িফডব াক ভােলা িক না।
স ম িটপস :
কেয়কজন ি লা ােরর পাবিলক ে াফাইল েদখেত পােরন। কেয়কিট িল েদয়া হেলা েয েলা সবার
জ উ ু রাখা হেয়েছ এবং ওসব সাইেটর েম ার না হেলও েদখা যায়। এিট ৈনিতকতার সীমার মােঝ
বেল মেন করিছ :
ইংেরিজ ও ডাটা এি েত পারদশী বাংলােদশী (যথাস ব বছের ১০ হাজার ডলার আয় কেরন) :
http://www.odesk.com/users/~~84f8acb246b6e3cb
িমসরীয় ি ল া ার ইংেরিজেত এমএ িডি ধারী ঘ ায় ২৫ ডলার েরেট কাজ কেরন :
http://www.odesk.com/users/~~1ad9a9c5e7e2a12f
বাংলােদশী িযিন অ ত ১৬০িট েলখােলিখর েজ কেরেছন ও কিরেয়েছন :
http://www.freelancer.com/users/645693.html
ঘ া িত ায় ২ ডলার েরেট ২০০০- এর েবিশ ঘ া কাজ করা বাংলােদশী :
http://www.odesk.com/users/~~d962be5047773601
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বাংলােদশী িযিন অ ত ২৬০িট েলখােলিখর েজ কেরেছন :
http://www.freelancer.com/users/756615.html
পািক ািন আিটেকল রাইটার (ঘ া িত ৫- ৬ ডলার েরেট কাজ কেরন) :
http://www.odesk.com/users/~~f8f9db4c7ef80498
অ ম িটপস (খুব
পূণ) : িকভােব ওেড বা ি ল া ার েথেক ডলার েদেশ আনেবন তার জ
সবেচেয় ভােলা িদকিনেদশনা েদয়া আেছ েমা: জাকািরয়া েচৗধুরীর সাইেট। এছাড়া আপিন ি ল াি ং
িবষেয় সাফল ও অ া উপায় জানার জ আেরা েদখেত পােরন চমৎকার এই বাংলা সাইটিট :
http://www.freelancerstory.blogspot.com
এই ’িট সাইেটর বাইের িজ াত উল হাসােনর বাংলা েগ ি ল াি ং িবষেয় আেরা িকছু তথ েপেত
পােরন : www.bn.jinnatulhasan.com

েলখার সূ : http://www.somewhereinblog.net/blog/selfhelp/29328922
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