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আপনার িক pেয়াজন 
আপনার pেয়াজন eকিট কিmuটার eবং inারেনট সংেযাগ। েসiসােথ কাজ করার iেc eবং িকছুটা সময়। 
পড়ােশানা, চাকরী িকংবা বয্বসা করার পরo িদেন 1 ঘnা সময় বয্য় কের আপিন inারেনট েথেক আয় করেত 
পােরন। 
 
 
কতিদেন কত আয় হেব 
কােজর ধরণ aনুযায়ী কাজ r সােথসােথi আয় হেত পাের। েযমন েপiড টু িkক বয্বsায় িkক করার সােথসােথi 
আপনার eকাuেn টাকা জমা হেব। eডেসn েরিজ ার করার পর িভিজটর িkক করেল েসখােন টাকা জমা হেব। 
তাiবেল ধের েনেবন না eখােন eমন যাdকরী িকছু রেয়েছ েয নাম েলখােনার সােথসােথi ধনী হেব। মােস হাজার 
ডলার আেয়র পরয্ােয় েযেত আপনােক কেয়কমাস েচ া কের েযেত হেত পাের। 
 
 
িক জানা pেয়াজন 
কিmuটার বয্বহােরর সাধারন দkতাi আেয়র জনয্ যেথ ।  েসiসােথ দkতা যতত েবিশ আয় তত েবিশ হেব eটাi 
sাভািবক। eজন oেয়ব িডজাiনার যা আয় করেবন আেরকজন ডাটা eিn কের সমপিরমান আয় আশা করেত পােরন 
না। যিদ েবিশ টাকার কাজ করেত চান তাহেল aবশয্i তারসােথ মানানসi কাজ িশখুন। inারেনট বয্বহার কেরi 
সবধরেনর িবষয় েশখার িটuেটািরয়াল পাoয়া যােব।  



 

 

 
িকভােব r করেবন 
 
inারেনট বয্বহার কের আেয়র aেনকgিল িভn িভn পdিত uেlখ করা হেয়েছ। eটুক ুিনি ত eেত েকান ফািকবািজ 
েনi। বh মানুষ eসব কের আয় করেছন, সারা িবে  েতা বেটi, বাংলােদেশo। আপিন িকভােব r করেবন িকংবা 
কখন r করেবন েসটা আপিন িক করেত চান তার oপর িনর্ভর কের। 
 
eিবষেয় পরামর্শ হেc, eখােন uেlখ করা িবষয়gিল যাচাi কrন, েকানিট আপনার uপেযািগ িঠক কrন, যিদ 
pstিত pেয়াজন হয় pstিত িনন। uদাহরন িহেসেব ফেটাশেপ eকিট বয্ানার িবjাপন ৈতরী করেল েয পিরমান aর্থ 
পােবন তারেথেক aেনক েবিশ পােবন ােশ eিনেমেটড বয্ানার িবjাপন ৈতরী করেল। কােজর ধরন aনুযায়ী 
পাির িমক কমেবিশ হয়, জিটলতা aনুযায়ী কমেবিশ হয়, aিভjতা aনুসােরo কমেবিশ হয়। আপিন তত েবিশ কাজ 
করেবন ঘnাpিত তত েবিশ মজুরী েপেত পােরন। ফেটাশপ বয্বহার করেল ei পিরমান ঘnায় 5 ডলার েথেক 75 
ডলার পরয্n হেত পাের। 
 
যিদ কাজ করেত আgিহ হন তাহেল আপনার দkতা eবং আgহ aনুযায়ী িবষয় েবেছ িনন, ভালভােব pstিত িনন, 
তারপর r কrন। আর যিদ িkক কের িকংবা ফাiল আপেলাড কের uপার্জেনর পdিত েবেছ েনন তাহেল eখনi 
r করেত পােরন। 

 
 



 

 

টাকা িকভােব হােত পােবন 
েয কাজi েহাক না েকন, আপনােক েকu কয্াশ টাকা িদেc না। কােজi টাকা িকভােব হােত পােবন িনি ত করা 
জrরী। eজনয্ েবশিকছ ুপdিত pচিলত। egিল হেc; 
 
েপ-পল িকংবা মািনবকুারস 
তােদর কােছ eকাun করেল ধুমাt i-েমiল eে স বয্বহার কের বয্াংক eকাuেn টাকা পাoয়া যায়। ei পdিত 
সবেচেয় সহজ eবং pচিলত। বাংলােদেশ েপ-পল বয্বহাের িবিধিনেষধ থাকেলo eকi ধরেনর পdিত মািনবুকারস 
(www.moneybookers.com) বয্বহার করা যায়।  
যিদ ei পdিত বয্বহার করেত আgিহ হন তাহেল মািনবুকারস সাiেট িগেয় সদসয্ েহান (িবনামুেলয্)। েসখােন 
আপনার iেমiল eে স eবং sানীয় বয্াংেকর তথয্ িদেত হেব। আপনার বয্াংক ei পdিতেত aর্থgহন কের িকনা 
েসটাo েজেন িনন। 
 
aয়য্ার াnফার 
ei পdিতেতo drত টাকা পাoয়া যায়। eক বয্াংক েথেক আেরক বয্াংেক তথয্ pদােনর মাধয্েম eটা কাজ কের। 
oেয় ার্ন iuিনয়েনর মত মািন াnফার পdিত বয্বহার করা েযেত পাের। 
 
বয্াংক েচক 
ei িনয়েম আপনার িঠকানায় বয্াংক েচক পাঠােনা হেব। িবেশষ বয্বsায় কুিরয়ােরর মাধয্েমo েচক পাoয়ার বয্বsা 
করা যায়। gগল েচক পdিত েবিশ বয্বহার কের। 
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েkিডট-েডিবট  কার্ড 
আপনার যিদ আnর্জািতক েডিবট- েkিডট কার্ড থােক তাহেল সবেচেয় সহেজ eবং সবেচেয় drত aর্থ gহন করেত 
পােরন। 
েয কাজi কrন না েকন, তােদর aর্থ েদয়ার পdিত আপনার পdিতর সােথ মানানসi িকনা িনি ত হেয় িনন। 
 
কােজর ধরন 
aেনয্র কাজ করা 
inারেনট বয্বহার কের aর্থ uপার্জেনর কােজর বh ধরন রেয়েছ। eকিট হেc inারেনটেক েযাগােযােগর মাধয্ম 
িহেসেব বয্বহার কের সাধারন কাজgিল করা। েযমন ডাটা eিn, gািফক িডজাiন, oেয়ব েপজ ৈতরী, eিনেমশন, 
িভিডo eিডিটং, মািlিমিডয়া ৈতরী, আির্টেকল েলখা iতয্ািদ যািকছু কlনা করেত পােরন।  
eধরেনর কােজ মধয্sতা করার জনয্ িকছু pিতস্ঠান রেয়েছ। আপিন তােদর সাiেট িগেয় ফরম পুরন কের সদসয্ 
হেবন। aেনক যায়গােতi pাথিমক েযাগয্তা যাচাiেয়র জনয্ পরীkা িদেত হয়। eর েকানিকছুর জনয্i িফ িদেত হয় 
না। 
সদসয্ হoয়ার পর তােদর সাiেটi শতশত কােজর তািলকা েথেক কাজ পছn কের েসটা করার জনয্ আেবদন করেত 
হয়। যার কাজ িতিন আপনার সােথ েযাগােযাগ করেবন। তােক জানােত হেব আপিন েসi কােজর েযাগয্ eবং িতিন েয 
টাকা েদেবন েসi টাকায় কাজিট সময়মত কের িদেত পারেবন। িতিন সnt  হেল আপনােক কাজ েদেবন। আপিন কাজ 
কের inারেনেটর মাধয্েমi জমা েদেবন। িবিনমেয় আপনার eকাuেn টাকা জমা হেব। 
আপিন েয েকানসময় আপনার eকাuেn জমা টাকার পিরমান েদখেত পােরন। iেc করেল েসখান েথেক টাকা 
uঠােনার কমাn িদেত পােরন। েসটা করেল টাকা আপনার sানীয় বয্াংক েথেক uঠােনা যােব। eজনয্ কেয়কিদন সময় 
লাগেত পাের। 
 
 



 

 

িনেজর সাiট বয্বহার 
আপনার িনেজর যিদ oেয়বসাiট থােক তাহেল েসটা বয্বহার কের আেরক ধরেনর আয় করেত পােরন। েযমন gগেলর 
eডেসn eর সদসয্ হেল আপনার সাiেট gগেলর িবjাপন েদখা যােব। েকান িভিজটর যখন েসi িবjাপেনর িলংেক 
িkক করেবন তখন pিত িkেকর জনয্ আপনার eকাuেn টাকা জমা হেব। িবjাপনদাতা aনুযায়ী pিত িkেকর জনয্ 
কেয়ক েসn েথেক কেয়ক ডলার পরয্n েপেত পােরন। eডেসn বয্বহার কের বছের লk ডলার আয় করার uদাহরন 
রেয়েছ। 
eডেসn eর মত আপনার সাiেট gগল সার্চ, িভিডo iতয্ািদ বয্বsায়o aর্থ uপার্জন করেত পােরন। iয়াhর রেয়েছ 
িনজs িবjাপন েনটoয়ার্ক। 
আপনার সাiেট aনয্ েকাmানীর িজিনষপt িবিkর জনয্ রাখেত পােরন। েকu যখন েসটা েকনার জনয্ িkক করেব 
তখন িবিkর সমs কাজ করেব েসi েকাmানী, িবিkেত সহায়তা করার জনয্ আপিন কিমশন পােবন। আমাজন, েব -
বাi eর মত েকাmানী ei সুিবেধ েদয়। 
িনেজর সাiেট সরাসির িবjাপন িদেয়o টাকা িনেত পােরন।  
িনেজর সাiট বয্বহার করেল আয় aেনক েবিশ, আবার eজনয্ সাiটেক জনিpয় eবং ভাল মােনর হেত হয়। uচুমােনর 
তথয্ সmিলত oেয়বসাiট ৈতরী করেত eবং েসখােন pচুর িভিজটর েপেত কেয়ক মাস েথেক কেয়ক বছর পরয্n সময় 
লাগেত পাের। িভিজটর যত েবিশ আয় তত েবিশ, ei িনয়েম। 
 
সরাসির কাজ করা 
িবষয়িভিtক েবশিকছ ুoেয়বসাiেটর সদসয্ হেয় সরাসির তােদর মাধয্েম কাজ েপেত পােরন। েযমন ডাটা eিn 
কােজর জনয্ েকাথাo নাম িলিখেয় তােদর মাধয্েম ডাটা eিn কাজ করেত পােরন। 
েপiড-টু-িkক সাiেটর সদসয্ হেয় তােদর সাiেট িগেয় িনির্দ  িলংেক িkক কের uপার্জন করেত পােরন। pিত িkেকর 
জনয্ আপিন িনির্দ  পিরমান টাকা পােবন। 



 

 

েকান েকাmানী eিফিলেয়ট মাের্কিটং eর সদসয্ হেয় তােদর িলংক িবতরন কের আয় করেত পােরন। i-েমiল, 
টুiটার, েফসবুক iতয্ািদ মাধয্েম িলংক রাখার পর েসখােন েকu িkক করেলi আপিন টাকা পােবন। 
 
কাজ েকাথায় পােবন 
েয pিত ানgিল আuটেসাির্সং কাজ সরবরাহ কের তােদর মাধয্েম আপিন সবধরেনর কাজ েপেত পােরন। eজনয্ 
তােদর সাiেট িগেয় িবsািরত িনয়ম, কােজর ধরন, কােজর বর্ননা iতয্ািদ েদেখ ধারনা েপেত েচ া কrন েকান কাজ 
আপিন করেত পােরন। েসভােব িনেজেক pstত কrন। eকিদেনi সব িশেখ েফলেবন ধের েনেবন না। সময় িনেয় 
eকটু eকটু কের িশখুন। 
 
eধরেনর িকছু সাiট হেc; 
www.freelancer.com 
www.elance.com 
www.odesk.com 
www.guru.com 
www.vworker.com 
 
eেদর সদসয্ হেত, কাজ েপেত িকংবা কাজেশেষ টাকা েপেত েকান পরয্ােয়i আপনােক aর্থ িদেত হয় না। তারা 
মধয্sতাকারী িহেসেব িযিন কাজ েদন eবং িযিন কাজ কেরন dজেনর িহেসব েথেক িকছু পিরমান েরেখ েদন সাির্ভস 
চার্জ িহেসেব। 
েকান েকাmানী যিদ েরিজে শেনর জনয্ aর্থ চায় যাচাi না কের েসখােন a র্থ েদেবন না। eেদর aেনেকi টাকা িনেয় 
pতারনা কের।  
 

http://www.freelancer.com/
http://www.elance.com/
http://www.odesk.com/
http://www.guru.com/
http://www.vworker.com/


 

 

কেয়কিট কােজর িববরন 
 
িkক কের আয় করা, PTC 
www.buxp.info সাiেট িগেয় ফরম পুরন কের তােদর সদসয্ হেত পােরন। সদসয্ হoয়ার পর লগ-iন কের 
আপিন িবjাপেন িkক করার সুেযাগ পােবন। িনয়ম হেc আপিন 5 েথেক 45 েসেকn েকান িবjাপন েদখেবন। 
িকভােব কাজিট করেত হয় েজেন িনন তােদর সাiট েথেক। তারা েপেমn েদয় েপ-পল eবং eলার্ট-েপ eর মাধয্েম। 
কােজi আপনােক েয েকানিটর সদসয্ হেত হেব। 
eকােজ দkতা pেয়াজন হয় না বেল aেনেকi পছn কেরন। তেব eধরেনর সাiেটর নােম নানারকম aিভেযাগo 
রেয়েছ।  
 
ফাiল আপেলাড কের আয় করা 
ফাiল আপেলাড কের আয় করার জনয্ http://sharecash.org/index.php?ref=1120065 সাiটিট বয্বহার 
করেত পােরন। িনেজর ফাiল ছাড়াo aনয্ সাiট েথেক ডাuনেলাড করা িভিডo, ছিব iতয্ািদ আপেলাড করেত পােরন 
তােদর মাধয্েম। যখনi েকu েসgিল ডাuনেলাড করেব pিত ডাuনেলােডর জনয্ আপিন 30 েথেক 60 েসn পােবন। 
আপিন pিতিট 200 েমগাবাiট পরয্n ফাiল আেলাড করেত পােরন। জনিpয় ফাiল আপেলাড কের সােথসােথi aর্থ 
েপেত পােরন তােদর মাধয্েম।  
েশয়ারকয্াশ েপেমn েদয় বয্াংক েচক aথবা েপ-পেলর মাধয্েম। 
 

http://www.buxp.info/
http://sharecash.org/index.php?ref=1120065
http://sharecash.org/index.php?ref=1120065


 

 

িনজs oেয়বসাiট (bগ) eবং gগল eডেসn 
িনেজর oেয়বসাiট ৈতরীর জনয্ gগেলর www.blogger.com পছেnর যায়গা হেত পাের। eর বয্বহার খুব 
সহজ। ধুমাt iেমiল eে স থাকেল তােদর সাiেট িগেয় bগ ৈতরী করা যায়। েসখােন বাংলায় িনের্দশ েলখা রেয়েছ, 
কােজi সমসয্া হoয়ার কথা না। 
bাগার ডয্াসেবার্ড েথেক eডেসn েযাগ করার পdিত সহ নানারকম পরামর্শ o সহেযািগতা েদয়া হয়। 
gগল েপেমn েদয় েচেকর মাধয্েম। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আেরা তথয্ eবং িবিবধ িবষেয় বাংলা িটuেটািরয়ােলর জনয্ িভিজট কrন 
 www.bangla-tutor.blogspot.com 

http://www.blogger.com/
http://www.bangla-tutor.blogspot.com/
http://www.bangla-tutor.blogspot.com/

