িকভােব একজন সফল সাইবা কােফ, িস এস িস এবং
ই-কমাস সািভস রীেটলার হওয়া যায়
সাইবার কােফ, িস এস িস এবং ই-কমাস সািভস রীেটলার হওয়ার সহািয়কা
িবষয় ব

◌ঃ

অধ ায় ১ ◌ঃ পিরিচিত
অধ ায় ২ ◌ঃ িক ভােব এক







সফল সাইবার কােফ চালােনা যায়

পির ার পির
কােফ
জীবাণুমু হাডওয় ার
কােফ পিরচালনা
কােফ ত াবধান / িনরাপ া ব ব া
কােফর উ িত
িবশাল াহক অিভ‘তা

অধ ায় ৩ ◌ঃ িক ভােব নতু ন নতু ন উপাজেনর রা া তরী করা হয়
 তামার াহক পিরেষবা বৃি কর
 তামার াহক ধের রাখার িভতটােক শ -সমৃ কর
 থমবার ব বহারকারীগন
 ব বসায়ী এবং পশাগত মানুষজন
 িবেনাদনমূলক
 খলাধুেলা সং া
 ছা -ছা ী
 ডেভলপার
.../২

অধ ায়

১ ◌ঃ

পিরিচিত

“ইি য়া মেডল” ই ারেনেটর জ়েন অেথর মূল ায়ন এবং স ক ভােব কাজ় করেল “যাকাজ়-করা-হয়-তার-জ়েন -মূল - দান-করা-হয়” থার এক
ই াধীন অথ উপাজেনর
রা া । ভারেত সাইবার কােফ / কমণ সািভস স ার েলা হল সিত কােরর উদাহরণ
যার ারা ভারতীয় আথ-মূল ায়ন নমূনার িভতর ই ারেনেট েবশ কের অথ আয়, যমন
ঘ া িত টাকা ◌ঃ ১০/১৫/২০ আয় করা যায়।
যা হওক, সাধারণত মানুষ ভােব য আজকাল সাইবার কােফ েলার িদন সমাি র িদেক
এবং এর কােনা ব বসায়ীক ভিবষ ত নই । এই ঘটনােক খািনকটা আবার সাহায কের
ভারেত ই ারেনেটর ধীরগিতর সার ব ব া, াহক সংখ ার অবনিত,
মা েয় কেম
আসা সরকাির রাজ এবং সে াপির এই িবভাগ র িত সরকােরর উদাসীনতা।
এত েলা িব ি সে ও ৩৬% র অিধক সংখ ক ভারতীয় ই ারেনট িবষয় র সম ক ন
পিরি িতেক বািজ রেখ সাইবার কােফেত িগেয় ই ারেনেট তােদর েয়াজনীয় কাজকম কের
।
সমী ায় আেরা দখা গেছ য ১৫-২৪ বছর বয়সী ছেল- মেয়রাই বশীরভাগ
ে
সাইবার কােফেত যায় এবং এর মেধ ৪০% ভাগ মানুষ ব বসায়ীক কারেণ সাইবার
কােফেক ব বহার কের । তােরাপির অিধক সময় অবিধ খালা থাকার দ ন ও স ােহ ৭
িদন খালা থাকার ফেল এবং িনজ এলাকার িভতর সুিবধাজনক জায়গায় থাকার দ ন
সকেলর পে
সহেজই এর সুিবধা নওয়া স ব হয় ।
এই সব িকছু ই ব বসায়ীক দৃি েকান থেক এক সানালী সু ্ েযাগ বেল মেন করা হয়। ধু
সামান একটু স ই ার ারা সাইবার কােফ
েলা খুব সহেজ়ই ও অে েতই অিধক
সংখ ক মানুেষর মেধ
ভাব িব ার করেত পাের, যখােন অিত সহেজ়ই সব বয়েসর
মানুষ এই সুিবধার উপকািরতা লাভ করেত পাের - যমন ধ ন জ়
প ঁ ীয়ণ সং হ
করা ... িশ া ... মণ ... ব বহািরক ... িবেনাদনমূলক ... অথৈনিতক সাম ী অথবা
সাধারনত নগরজীবন সং া ইত ািদ ।

.../৩

আরামদায়ক পিরেবেশর মেধ কােফ ম ােনজেম
সফ ওয় ার
িত া কের, িনরাপ া
িবষয়ক, আইিন িবষয়ক সফ ওয় ার ইত ািদ িবষয় েলা একটা কােফেক িনরাপদ এবং
িন য়তা দান করেত সাহায কের, চু ির াস কের এবং সে াপির কােফেক অিত
সহেজ়ই আইিন িদক িদেয়
সহকাের পিরচালনা করেত সাহায কের ।
িশ ার সার ঘ েয় পিরেবশণ দ তা বািড়েয় নওয়া যায় ( যমন কি উটার িশ া,
ইংেরিজেত কথা বলা, িশ ন পিরেবশণ, দূরগত িশ া ব ব া), ই-গভেনস সািভস, মণ,
েয়াজনীয় সাহায (িবল পেম ), িচ -প জমা দওয়া এবং নওয়া ( িরয়ার
সািভস) ইত ািদ সব িবষয় েলা কােফ ব বহারেক আেরা বশী কের মানুেষর মেধ িবেশষ
কের এ.আর.িপ.ইয়ু. ব বহারকারী গণ এবং কি উটার ব বহারকািরগনেদর মেধ ছিড়েয়
দয়।
আমরা িসিসএওআই এর তরফ থেক সাইবার কােফ / িসএসিস ত আমােদর কােজর িত
িত াব থািক যখােন সে ােশষ উ িতসাধেনর তথ , সমাধান সূ , পিরেষবা ইত ািদর
ারা সাইবার কােফেত সেবাতকৃ ভােব অভ াস করা যায় এবং এই ভােব মানুষেক সাহায
কের ও আকষণ বািড়েয় ভারেত সাইবার কােফর উ য়ন এবং তার সার বৃি ঘটােনা
স ব ।
অধ ায় ২ ◌ঃ িক ভােব এক

সফল সাইবার কােফ চালােনা যায়

াহকেক পিরপূণ ময াদা িদেয় পিরচালন মূল কম করেল তেবই ব বসােক সে াতকৃ
ভােব সফল কের তালা যায় এবং এর ারা ব বসার যেথ আয় বৃি করা স ব হয়।
াহেকর েয়াজ়েনর ওপর যেথ নজ়র িদেল এবং তােদর চািহদা যথাযথ পূরণ হেল তেবই
তু িম িনি ত হেত পার য সই াহক বারং বার তামার কােছ িফের আসেব ।
তামার সাইবার কােফ সফল ভােব চলেত হেল যা িকছু করা দরকার তার িকছু িকছু
িজ়িনষ আমরা তামার সােথ আেলাচনা করেবা ।

....../৪

ক) া িব ান স ত কােফ
একজ়ন সাইবার কােফর মািলক িহসােব তামার থম এবং ধান কাজ হেলা তামার
কােফ েক সবসময় পির ার পির
কের রাখা । এক
পির ার পির
এবং
আরামদায়ক কােফ অিধক সংখ ক াহকেক আকৃ
কের । েয়াজ়ন অনু ্ যায়ী কােফেক
ঠা া রাখার ব ব া, আরামদায়ক চয়ার ও পযা আেলার ব ব া করেত পারেল তু িম
িনি ত থাকেত পােরা য তামার কােফেত অিধক সময় ধের াহক বেস কাজ় করেত
চাইেব ।
কােফর বাইেরটাও বশ সু র ভােব সাজােনা গাছােনা থাকা দরকার এবং িভতের বাতাস
চলাচল করার উপযু
ব ব া থাকা ও হাটাচলা করার যেথ জায়গা থাকার েয়াজ় ন
যােত মানুষজ়ন ভােলাভােব িভতের হাটাচলা করেত পাের ।
খ) জীবানুমু হাডওয় ার
েত কজ়ন াহক যখন তামার কােফেত যােব তখন স চাইেব য স যন এক ভােলা
এবং িব হীণ ভােব চলা ই ারেনট সংেযাগ থাকা কি উটার পায়। যিদ এর য কােনা
এক মাঝপেথ খারাপ হেয় যায়, তেব ধু আিথক িতই নয়, হেত পাের তু িম একজন
ায়ী /
পূন াহক ও হারােব । এইভােব এক
সফল কােফর দায়ী অেনকখািন
বতায় স ক ভােব, পিরপূন, িনরিবি
ও িনভরতার সিহত চলা ই ারেনট সংেযাগ
ব ব া ওপর।
হাডওয় ােরর সুর া
তামােক এটা িনি ত করেত হেব য তামার হাডওয় ার েলা ভাইরাস, মালওয় ার,
াম,
াইওয় ার, িফিজ়ং ইত ািদর ারা কােনা ভােবই যন আ া না হয়। খঁা
সফ ওয় াের েয়াজ়নীয় ও সা িতকতম সংেযাজন েলা পেত সাহায কের ।

....../৫

তামার হাডওয় ার তু িম অন ভােবও সংরি ত করেত পােরা ◌ঃ
 এক
ফায়ারওয়াল, এি ভাইরাস এবং এি
াইওয় ার
া াম কি উটাের স দা
ঢু িকেয় রাখেত হেব ।
 তামার কি উটােরর পিরচালন ি য়ােক এমন ভােব রাখেত হেব য আপনা থেকই
িনরাপ া জ়িনত েয়াজ়নীয় ও সা িতকতম সংেযাজন েলার েবশ ঘেট ।
 েত ক িদন িনয়িমত ভােব ভাইরােসর হাত থেক বঁাচেত হেল অ ায়ী বা
টে ারাির ফাইল েলা
ািনং কের মুেছ ফলেত হেব ।
 সে হজ়নক ওেয়বসাইট েলা তামার িসে ম থেক মুেছ ফেলা।
 িনয়ম কের তামার মিশন থেক িহি এবং কী
েলা মুেছ ফলেত হেব ।
কােফেত স ক সফ ওয় ার, হাডওয় ার ও অন ান সাম ীর পিরিমত যাগান
তামার এই সব সাজ-সর াম সব িকছু ই তামার বােজ়েটর ওপর
িনভর কের, িক
তবুও একটা িনদৃ মােনর কােফ চালােত গেল নূন তম েয়াজ়ণীয় িজ়িনষ েলার েয়াজন
( যমন হাডওয় ার, সফ ওয় ার ও অন ান িজ়িনষ েলা)।
আসেল এক
আদশ কােফেত
সি ত হওয়া দরকার ◌ঃ

েত ক

কি

উটার িন

িলিখত িজিনষ

েলার

ারা

সফ ওয় ার
 এক
কৃ ত খঁা অপাের ং িসে ম যমন এম.এস. ঊইনেডাজ তামােদর িন য়তা
এবং িব াসেযাগ তা দান করেব।
 সাধারনত ব ল ভােব চিলত যমন লাইেস
া মাই ’সফ অিফস অথবা অন
য কােনা সম মােনর সফ ওয় ার যা াহকগণেক অিধক পিরমােন আকষণ কের
এবং তােদর চািহদােক পূরণ করেত স ম হয়।
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হাডওয় ার
 মাইে া েসসর ◌ঃ এক
দান কের ফেল তামার
িবিভ ফাইল েলা অিত

ত গিতর েসসার তামার কি উটারেক অিধক গিত
াহকগন সহেজই কাজ করেত পাের, ওেয়ব পজ এবং
ত ডাউনেলা হয়।

 ১ GHz ৩২-bit (X৮৬) অথবা ৬৪-bit েসসর ারা সাধারনত াহকেদর
ভােলা অিভ তা অ ন হয় ।
িবক িহসােব তু িম আধুিনক েসসর (কমপে
৮০০ MHz) ও পছ করেত পােরা ।
 হাডিড
াইভ ◌ঃ তামার কি উটাের পযা পিরমােন হাডিড
মজুত রাখার
জায়গা থাকা দরকার যােত ব ল পিরমােন সফ ওয় ার
া াম ভরা যায় । ধু
তাই নয়, াহকগেনর জেন ও যেথ পিরমােন জায়গা রেখ দওয়া উিচত ।


মমির
◌ঃ
আজকাল াহকগন গিত এবং তার সােথ অিধক মমির স
কি উটার পেত চান, যােত তারা অিত
ত েয়াজনীয় ফাইল উ ার করেত বা
খুলেত পাের । অন এক কারন হেলা য ফাইল লা করার
ে ভােলা সুিবধা
ও অিত কম সমেয়র দরকার । কৃ ত পে
েত ক
কি উটােরর অ তপে
৫১২ এম.িব. মমির থাকা েয়াজন ।

 মিনটর ◌ঃ যিদ স ব হয় তামার চ া া পদা স
কি উটার িনেল ভােলা হয়
। অিধকাংশ
ে
দখা যায় য ১৭ - ১৯ ইি র মিনটর মানুষ পছ কের ।
যিদও এরকমও দখা গেছ য িব বান মানুেষরা বড় পদা স
মিনটর পছ
কেরন ।
 িস.আর.
মিনটর অেপ াকৃ ত সা য়কারী যিদও এ র িবেশষ কােনা আকষনী
মতা নই, কননা এর জেন অিধক জায়গার েয়াজন হয় সমষ ার ও সৃি
কের।
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 ১০০ Mbps ন ওয়াক কাড ◌ঃ
এই কাড
ত তামার ি িময়াম
েডর
কি উটােরর ইথারেনেটর গিত বৃি কের । এর ফেল সু র ভােব ফাইল ব ন,
ি
করা, ই- মইল করা, আইিপেত ব ব পাঠােনা ইত ািদ কাজ েলা করেত পারা
যায়, যার ফেল াহকগণ তােদর পছে র ব ু েদর সােথ অিত কম খরেচ যাগােযাগ
করেত পাের ।
 িভিডও কাড ◌ঃ এই িভিডও কাড র ারা ছিব, নানান ধরেনর খলা অথবা
িভিডও দখা ইত ািদ েলা িনয় ণ করা যায় । তামােক
ধু তামার াহেকর
সবািধক সুিবধার িদেক খয়াল রাখেত হেব ।
 সাউ
মিশেন
িভিডও
দখেত

কাড
থাকা
দখা
এবং

◌ঃ
যিদ তু িম তামার কােফেত
ীকার লাগােত না চাও তবুও
সাউ কাড র ারা াহকগন ছিব, নানান ধরেনর খলা অথবা
অথবা ব ু -বা বেদর আম ণ কের তােদর ব েব র জীব
িত প
নেত পারেব ।

এে সিরজ ◌ঃ
মাি িমিডয়া কী বাড এবং অি ক াল মাউস ◌ঃ অি ক াল মাউস
দ াতােক
অিধক সংেবদনশীল কের তােল ফেল াহকগন মাি িমিডয়া কী বাড র মাধ েম
সব ধরেনর িমউিজক নেত এবং িভিডও িনয় ন করেত পাের ।
গ) কােফ ম ােনজেম ◌ঃ
তামার সাইবার কােফ এক
খুব সু র িনয়েমর মাধ েম চলা উিচত যার জেন
তামার এক
িব াসেযাগ ও ভরসা সােপ
কােফ ম ােনজেম
সফ ওয় ােরর
েয়াজন যার ারা তু িম দনি ন কাজ-কেমর িহসাব রাখেত পারেব, স ক িবল
দান, ব ব ার িনরাপ া দান এবং িতিদেনর রকড ইত ািদর িনয় ন করেত
পারেব। এক ভােলা কােফ ম ােনজেম সফ ওয় ার তামােক চু ির রাধ করেত,
ভােলা ব ব া আিদ েয়াগ করেত, াহকগেনর মেন িব াসেযাগ তা বাড়ােত সাহায
কের এবং াহকরা ভাবেব য তারা তািরত হে না ।
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এক সু র িবিলং প িত তামােক দয় ◌ঃ
o সহজ িবিলং এবং ভাড়ার তািলকা গঠন এবং অ ািধকার
o এক
ব ব াপক ড াসেবােডর মাধ েম অিত
ত সকল কি উটােরর
আপেডট ।
o অিধক ভােলা ব বসািয়ক ব ব ার জেন ি ই ট িরেপা ং িসে ম।
ঘ) কােফ সােভিলেয় / িনরাপ া ব ব া
জাতীয় িনরাপ ার খািতের, আজকাল এক
শি শালী কােফ িনরাপ া ব ব া /
সতকতা ব ব া থাকা ভীষন জ রী । এক
ভােলা কােফসতকতা ব ব ায়
াহকেদর সম রকেমর রকড নিথভু
রাখা হয়, যার ারা কােফেত অনিভে ত
াহকেদর ঠকােনা যায় এবং এর ফেল কৃ ত াহকরা এক িনরাপদ এবং ভরসা
যু কােফেত যেত সাহস পােব।
মেন রাখার মত িকছু
পূণ িবষয়
 মাটামু
ায় সব ােনই একই রকম হাডওয় ার যােত ব বহার হয় তা িনি ত
করার চ া করা উিচত, কননা তার ফেল র নােব েণর
ে সুিবধা হেব এবং
সাম ষ রাখার
ে ও তামার খুব সুিবধা হেব ।


এক

তামার কি উটার সব সময় আপ-টু - ডট রাখা এবং সবদাই
সা িতক তথ ািদর সংেযাজন ঘটােনা েয়াজন ।

া াম

েলার

সাইবার কােফর াথিমক েয়াজনীয় িজিনষ েলা হেলা ◌ঃ
o ি ার
o
ানার
o ওেয়বক াম
o হডেফান এবং মাই ’ ফান
o USB মমির কাড িরডার এবং িবিভ তথ বা ডাটা ক ল।
o CD-RW অথবা িডিভিড বানার
o িনরিবি
িবদু ৎ সরবরাহ (UPS)
o আরামদায়ক চয়ার
o উ ত মােনর আেলার ব ব া
o কােফর িভতর েয়াজনীয় ঠা া রাখার ব ব া
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ঙ) কােফর উ িতসাধন
য কােনা ব বসািয়ক পিরচালনার
ে সফলতার মূল চািবকা
তার িবষদ
পিরক না এবং স ক স াদনার ওপর িনভর কের । নতু ন াহকেক আকৃ করা
ছাড়াও তামার ব বসােক উ ীত করেত হেল তামার সব থম এবং সবািধক
পূণ িবষয় হেলা তামার এক স ক পিরক নার দরকার যােত তু িম তামার
বতমােন থাকা মূল বান াহকগনেক ধের রাখেত ও েয়াজন হেল তােদর পুর ৃ ত
করেত পােরা ফেল একহােত তু িম তােদর ক ধের রাখেত পারেব অন হােত তােদর
মাধ েম আেরা অন াহকেক আকৃ করেত পারেব - ফল েপ তু িম তামার সােথ
অন ব বসায়ীর পাথক সহেজই বুঝেত পারেব ।
কােনাধরেনর উ য়নমূলক কায হােত নবার আেগ
ধান কাজ
হেলা াহক
আকষেণর জেন এক
সবা ীন পিরক না (কােফর চািরধােরর এলাকা যখান
থেক তু িম তামার াহক পাও) এবং াহকগন ।
কােফর চািরধােরর এলাকা স ে
িব ৃ ত
ান ( যমন কত েলা বাস ান আেছ,
কেলজ, হাসপাতাল, পাক, বাজার ইত ািদ আেছ) তামােক তামার পিরক না স ক
ভােব বুঝেত এবং িনেত সাহায করেব যােত স ক ব বসায়ীক পিরক নার ারা
ল মা া স
াহকেদর তু িম তামার িদেক সফলতার সংেগ টানেত পারেব ।
াহকেদর ভােলাভােব জ়েন ও তােদর চির েক স ক ভােব বুেঝ িনেল তামার
পে
ক-ঠাক পিরক না হণ ও কাযে ে স ক ভােব েয়াগ করার
ে
অেনক সাহায পােব এবং এই ভােব তামার সাফেল র পিরমাপ িদনেক িদন বাড়েত
থাকেব ।
কােফর পািরপাি ক ােনর এবং াহকগেনর ওপর িনভর কের তু িম ব বসার অিধক
সােরর জেন িবেশষ কােনা পিরক না হণ করেত পােরা । ব বসা বাড়াবার
কত েলা উপায় আমরা িনে বনণা করলাম ◌ঃ
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 অফার ◌ঃ িবিভ ধরেনর াহেকর চির িচ েণর ওপর িনভর কের তু িম বশ িকছু
ভাবগত উ য়নমূলক সুেযাগ াহকগনেক িদেত পােরা যমন ছা -ছা ীেদর জেন
িবেশষ অফার, বয়
নাগিরকেদর জেন ছাড়, গৃহবধূেদর জেন িবেশষ ছাড়
ইত ািদ।




ম ারিশপ
া াম ◌ঃ তু িম িবিভ ধরেনর সদস পদ বা ম ারিশপ
া াম চালােত
পােরা যমন িবনামূেল
ায়াল ম ারিশপ অথবা উপি ত াহকেদর পিরবারেদর
ম ারিশপ বা সদস পদ দান করা । এর ফেল তামার িব াসেযাগ তা বাড়েব
এবং অনা াভাব াস পােব।
ানীয় ব বসায়ীেদর সােথ উ য়নমূলক িব াপন ব ব ায়
পেত সাহায করেব ।



থাগত মেলর
করা যায়।



ানীয় মাধ েমর ারা িব াপন চার কের কাগজ, ক ল, সমাজ উ য়নমূলক বই ইত ািদর
পায় ।

তামােক নতু ন

বতন এবং পুি কা আিদর িবতরন কের নতু ন

পূণ

াহকেদর আকিষত

যমন রিডও,
ানীয় খবেরর
ারা তামার দশনেযাগ তা বৃি

 িনত
াহকেক রহাই অথবা
পেনর মাধ েম ছাড় িদেয় ।
পুর ােরর আেয়াজন কের ( ি েযািগতা যমন “এমােসর সবে
রাজকার াহকেদর জেন সদস পদ াব ও তরী করা।
চ)

াহক

িতেযািগতা অথবা
াহক”) অথবা

াহক অিভ তা

তামার কােফেত একজন াহক বারংবার তখনই আসেব যখন স তামার কােফেত
খুবই য আি পােব । অসামান
াহক অিভ তা স য় করেত হেল তু িম িবিভ
ধরেনর প া অবল ন করেত পােরা । এেদর মেধ যটা সবেচেয়
পূন সটা
হেলা তামার াহকরা কােফেত এেস যন খুব আনি ত হয় ও ভরসা পায় এবং
তারা যা চায় তা যন স ক সমেয় স ক ভােব করেত পাের ।
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িকছু পরামশ ◌ঃ
 কি উটার এবং ই ারেনট ব বহােরর
ে
সাধারন
সমাধােনর িবষেয় সাহেয র হাত বািড়েয় দওয়া ।


ঝ াটযু

সমস া েলা

ফভািরেটর একটা তািলকা তরী কের েত ক
কি উটার ই ারেনট এ ’রার
াউজাের - ধান অ র অনু ্ যায়ী
নী িবভাগ কের রাখা যায়, যমন খবর,
খলাধূেলা, গান-বাজনা, িসেনমা, িশ া ইত ািদ ।

 অনলাইন চাকরী খঁাজার সু ্ েযােগর িববরনী


মাবাইল চাজ করার সুিবধা



তামার হাত-মুখ ধাবার ঘর পির ার পির

 খাদ এবং পানীেয়র যেথ

এবং পিরপা

থাকা দরকার ।

ব ব াও তামার কােফেত করা যেত পাের।

মূল কথাটা হেলা য তামার াহকেদর সম রকেমর সু ্ েযাগ সুিবধা এভােব দওয়া উিচত
যােত তারা তামার কােফেত ভীষণ আরাম অনূভব কের এবং অিধক সময় ধের অিধক
অথ ব য় কেরও কােফেত থােক ।


অধ ায়

৩

◌ঃ

িকভােব

অথ

উপােয়র

নতু ন

সু ্ েযাগ

তরী

করা

যায়

এক
সফল সাইবার কােফ চালােত হেল াহকেদর ই ারেনেটর সু ্ েযাগ সুিবধা পাইেয়
দবার উপিরও তামার সাহােয র হাত এমন ভােব বািড়েয় িদেত হেব যােত তারা অিধক
সময় ধের অিধক অথ খরচ কেরও তামার সাইবার কােফেত যন থােক ।
সারািদন নতু ন নতু ন াহকেদর আকষণ কের এবং অিধক সাম ী িব ী কের িবিভ
উপােয় তু িম রাজ
আদায় করেত পারেব ও িনেজেক একটা শ
িভেতর ওপর দঁ াড়
করােত পারেব ।
...../১২

ক) তামার পিরেষবা ব ব া বাড়াও - মূল িন ািরত পিরেষবা
যত বিশ পিরমােন িভ মােপর পিরেষবা তু িম াহকেদর দেব তেতািধক বিশ াহকেক
তু িম তামার িদেক টানেত পারেব এবং তােদর ধের রাখেত পারেব । অথাৎ েত েকর
চািহদা অনুযায়ী িবিভ ধরেনর পিরেষবা াহকেদর িদেক বািড়েয় িদেত হেব । হেত পাের
তামার কােফেত থমবার গম খলেত আসা াহক থেক অতু ৎসায়ী াহক, গণমাধ ম
থেক ছা -ছা ী, উেদ া া থেক গৃহবধূ, এবং আেরা অেনেক আেস । অিধক াহক
তামার কােছ ধরা িদেয় তামােক তােদর পাির িমেকর মাধ েম অিধক রাজ
দবার
সুেযাগ কের দবার উপিরও ব বসায়ীক উপাদান ও অনান মূল িন ািরত পিরেষবা দেব
।
তামার ব বসার মাধ েম রাজ

উপা েনর কেয়ক

উদাহরণ িনেচ উে খ করা হেলা ◌ঃ

পাসওয়াড-সংরি ত Wi-Fi জান তরী করা এবং ল াপট
ট তরী করা ◌ঃ

ব বহারকারীেদর জেন হ

 Wi-Fi পিরেষবা িদেত পারেল এক িবশাল সংখ ক াহকেক তু িম িনেজর িদেক টেন
আনেত পারেব, ছা
থেক পশাদার মানুষ অবিধ, িবেশষ কের বড় বড়
শহর িলেত অথবা বড় বড় রা ার ধাের অবি ত কােফ িলেত যখােন মানুষজন
িনেজর মিশন ব বহার করেত চায় ।


ত হ আসা াহকেদর জেন সবদা এক সু র এবং উ অভ থনার
আেয়াজন ও এক আরামদায়ক পিরেবেশর সৃি করেল তারা বাের বাের
তামার কােফেতই আসেব।

 িকছু মূল িন ারক
পূণ পিরেষবা তু িম তােদর িদেত পােরা যমন সফ ওয় ার
যুি র েয়াগ এবং িনত আসা াহকেদর জেন িবেশষ ছােড়র ব ব া, সা ািহক
ছােড়র ব ব া এবং মািসক ছােড়র ব ব া ।
...../১৩

 কি

উটার সাহায এিগেয় দওয়া ◌ঃ

তামার িনজ
বব া
নালী চালােনা এবং বজায় রাখার উপিরও, একািধক
গননােযাগ ও সাহায কারী পিরেষবা তু িম চালােত পােরা িবেশষ কের তােদর জেন
যােদর কােছ িনজ কি উটার আেছ অথবা যারা িনজ কি উটার িকনেত চায়।
এই পিরেষবা িলর মেধ থাকেব আপেড ং, ডাটা িরকভাির, ই েলশন বা িত া
ও তার চািরি ক গঠন নালী ।
 ব বসায়ীক যাগােযাগ এবং উপ াপন পিরেষবা ◌ঃ
তু িম সহেজই ব বহার করা যায় এমন ধরেনর টমে
এবং ি পআট পিরেষবা িদেত
পােরা যার ফেল তারা িনেজরাই পশাগত দৃি ভংগী যু
ব বসায়ীক উপাদান
যমন ব বসায়ীক িচ -প , উপহার সাম ী, সা িফেক , পতাকা, ব ানার,
ব বসায়ী িভি ক কাড ইত ািদ তরী করেত পাের । এমনিক তু িম িনেজও এই
ধরেনর সব পিরেষবা তরী কের াহকেদর িদেত পােরা এবং এর ফেল তামার
িনেজরও আেয়র একটা নতু ন রা া খুেল যােব ।
 ি ি ং, ফি ং এবং

িনং ◌ঃ

তামার কােফ থেক াহেকর চািহদা ও ব বসার াথিমক চািহদা অনুযায়ী এক
িব ৃ ত পিরিধর অিফস সাম ী িব ী করেত পােরা যমন ি ি ং, ল ািমেনশ ,
বাধঁােনা কাজ, ফেটাকিপ, ফি ং, ফেটা এিড ং এবং
ািনং ইত ািদ।
িরিজওিম/চাকিরর দরখা

(িসিভ) ও সংি

িচ র িববরিণর পিরেষবা সমূহ ◌ঃ

 অেনক চা রী াথ রা সাইবার কােফেত চাকরী সং া পােটল খুজেত যায় । তু িম
তােদরেক িরিজওিম এবং চাকির আেবদেনর সংি
িচ র িববরিণ পিরেষবা িদেয়ও
সাহায করেত পােরা । এমনিক ানীয় কােনা লখকেক িদেয়ও তু িম এই সম
সুিবধা েলা িদেত পােরা (এবং িকছু সা াব রাজে
ভাগ বসােতও পােরা), অথবা
তামার িনেজর কমচারীর মেধ এমন কাউেক এই কােজর দািয় টা দাও, য এই
সম কাজ খুব ভােলা ভােব করেত পারেব ।
...../১৪

 অনু ােনর েবশপ এবং গান-বাজনার িকট ◌ঃ
শহেরর িবিভ
ধরেনর অনু ােনর বা গান-বাজনার অথবা িসেনমার
অথবা পন িব ী করা ।

েবশপ

 খাদ , পানীয়, ম াগািজ এবং খবেরর কাগজ ◌ঃ
এই অিতির
িজিনষ েলা াহকেদর যেথ পিরমােন আকৃ
অিধক সময় অবিধ কােফেত থাকেত পাের ।

াহকরা



কের, ফেল

প ব এবং
িরয়ার সািভস ◌ঃ
তু িম
িরয়ার সািভস সং ার সােথ অংশীদার িহসােব কাজ করেত পােরা এবং
ই ারেনট কােফেত এক
প বে র ব ব া কের তামার ব বসার পিরেষবাটােক
আেরা বাড়ােত পােরা ।

 িবেনাদনমূলক পিরেষবা ◌ঃ
িমউিজক ডাউনেলা , িসিড বািনং এবং ফেটা ও িভিডও শয়ািরং ব ব ােক
সহজীকরন করা । স ািধক এবং স েশষ জনি য় খলা ও তার সাম ী িব ী
এবং তার সােথ িসিড, িডিভিড, পন াইভ, মমির কাডস এবং কাড িরডার
ইত ািদ িব ী করা ।


পূন
প ◌ঃ অনলাইন ভলু এেড
পিরেষবা (িভএএস)- ভলু এেডড
পিরেষবা গা ীর সােথ স ক গেঢ় তু েল িহসাব ব ব ােক সহজীকরণ কের
দীঘেময়াদী স ক গেঢ় তালা অিত জ রী ।

 লাভজনক পিরেষবা

দান করা,

মণ সং া

িকট বুিকং পিরেষবা ◌ঃ

যমন ধেরা মাবাইল িরচাজ করা, িবল পেম , রল / এয়ার
ইত ািদ িবষয় েলা তামার কােফেত/িসএসিস ত িনত নতু ন াহক
যেথ সাহায করেব ।

িক বুিকং
টেন আনেত

 অ লাইন িশ া ব ব ার সুেযাগ ◌ঃ
অ লাইন িশ া ব ব া হেলা আেরা এক
অিত আকষনীয় পিরেষবা যার ারা
িপিস ব বাহারকারীরা অিধক মা ায় কােফ/িসএসিস
েলার িত আকিষত হেয়
নতু ন ছা েদর আনার উপিরও ম া সময় টু েত কােফর আয় বৃি ঘটােত সাহয
কের ।
..../১৫

 আিথক উপাদান সাম ীর পিরেবশণ ◌ঃ
িডট কাড / ই ের
সং া , শয়ার দখা সহজীকরণ ইত ািদ পিরেষবা েলা
ু
কােফ / িস এস িস েলার িত অিধক সংখ ক মানুষেক টেন আনেত সাহায
কের, ফেল অিধক মুনাফা অজেনর সুেযাগ তরী হয় ।
খ)

াহক সংখ া বৃি

করা ◌ঃ

াহক সংখ া বৃি করার জেন তামােক িনি ত করেত হেব য তামার বতমান
াহকরাও েক থাকেব তেদাপির তু িম সবদাই িনত -নতু ন পিরেষবা ও আকষণীয়
ছােড়র ারা নতু ন নতু ন াহক জাগার করেত স ম হেব ।
াহকিভি বৃি র মাধ েম িনত নতু ন রাজ
বাড়ােনার সুেযাগটা একটা িবশাল
ব াপার। পরী ামূলক ভােব িভ
িভ
ধরেনর
াহকেদর িভ
িভ
ধরেনর
পিরেষবা িদেয় তু িম একটা ধারনা তরী কের িনেত পােরা য তু িম ব বসােত আেরা
অিধক সফল হেত হেল িক িক াহক পিরেষবা দান করেত পারেব ।
আমরা িনে

এই ধরেনর আেরা বশ িকছু িবভাগ আেলাচনা করেবা ◌ঃ

সব থম ব বহারকারীগন ◌ঃ
সব থম ব বহারকারীরা হেলা কি উটার এবং ই ারেনেটর জগেত থমবার আসা াহক।
তারা ই- মইল এবং অ লাইন পিরেষবার ারা সুসি ত সাইবার কােফ েলােত তােদর
ব ু -বা বেদর সােথ যােত সহেজই যাগােযাগ করেত পাের তা খয়াল রাখেত হেব । এই
সংখ াটা িক
অেনক বশী এবং যেথ আিথক সংগিত স
হয়। তু িম তামার এই
ধরেনর াহকেদর েয়াজনীয় পিরেষবা, িব াসেযাগ তা,
িনং ও সাহােয র ারা তােদর
কম
মতােক আেরা বািড়েয় তু লেত পােরা । এই ধরেনর কােজর ফেল তামার অেনক
ধরেনর উপকার হেত পাের । থমত, কােজর িদন েলােত এেদর ারা তামার েত কটা
িপিস ভীষণ ব
থাকেব, যখন িকনা একটা িবশাল সংখ ক আিথক সংগিত স
াহকগন তামার কােফেত যােব । ি তীয়ত, এই সম
াহকেদর িব াস এবং ব বসােক
সাহায করার জেন তামার ানীয় এলাকােত একজন িব াসী উপেদশক িহসােব তামার
পিরিচিত ঘটেব ।
..../১৬

সব থম ব বহারকারীেদর আকৃ

করার জেন তু িম এই পিরেষবা েলা িদেত পােরা ◌ঃ

 একটা আরামদায়ক, সু র পিরেবশ - অেনেক আবার
থমবার কি উটার
ব বহারকারীেদর সাহােয র বদেল ভীিত দশন কের, ফেল তােদর থম অিভ তাটা
যেথ ক কর হয় । এই ধরেনর াহকেদর বুিঝেয় আবার তামার কােছ িফিরেয়
আনেত সুিবধাজনক হেব ।


বিসক কি উটার
িনং -- কি উটার িক ভােব শখা যায় এবং এর াথিমক
তথ েলা ই ারেনেট িকভােব পাওয়া যায় এই িল
থমবার ব বহারকারীেদর
কি উটার চালােনার
ে সাহায কের ।

 তু িম িবেশষ ই ারেনট
িনং এর ব ব া করেত পােরা যার ফেল
াহকগন
ই ারেনেটর মাধ েম সব ধরেনর পিরেষবা িনেত পারেব যমন চাকরী খাজা,
যাগােযাগ করা, িবল পেম করা, আসন সংর ণ ব ব া, এছারাও আেরা অেনক
িকছু ।
 িবেশষ অিভ তা স
পােরা যােত াহকরা

কমচারী রেখ তু িম অন-সাইট সােপাট াহাকগনেক িদেত
করেল সােথ সােথই তার উ র এবং উপেদশ পেয় যায়।

 এক
“এ- জড” কােফর িত
িপিসর সামেন পিরভাষােকাষ সমৃ
সংে পন,
সটকাট, ই ারেনট আদবকায়দা, সাইবার কােফর িনয়ম কানুন এবং িক করা উিচত
বা িক করা অনুিচত ইত ািদ িবষয় েলা লখা থাকেল াহকরা উপকৃ ত হয় ।
 তু িম তামার াহকেদর জেন এক
পিরপূণ অনলাইন িশ া ব ব া চালু করেত
পােরা যােত াহকরা কি উটার স েক াথিমক ধ ান ধারনা গেড় িনেত পাের।
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েয়াজনীয়

প

◌ঃ

িবিভ উ াবনীমূলক কমকা
করা যমন ◌ঃ

হােত িনেয় িনত নতু ন

াহকেদর কােফর

িত আকৃ

 ই ারেনট িশ ার এক
িবেশষ পাঠ ম গৃহবধূেদর জেন িবেকেলর িদেক চালু
করেল তারা িবিভ ধরেনর রা া-বা ার পাঠ অথবা এমন কােনা অ ল যা
তােদরেক বা ােদর হামওয়াক করার
ে সহায় করেব ।


ানীয় বয় ব ি েদর ডেক এেন আেলাচনার মাধ েম বাঝােত পােরা য িকভােব
ই ারেনট তােদর জীবেণ কােজ লাগেত পাের । বয় েদর জেন এক িবেশষ ব াচ
চালু কের িবেশষ িবেশষ খবরা-খবর থাকা সাই
েলা অথবা তােদর ব বহার
ণালী শখােত পােরা ।

ব বসাদার এবং পশাদার ◌ঃ
আজকাল ব ব বসায়ীই বাড়ীেত বেস সাইবার কােফর মাধ েম যাগােযাগ কের ব বসা
চালায় । এই সব ব বসায়ীেদর
েয়াজন অিধক গিত স
ই ারেনট যু
কি উটার। এই ব বসায়ী
ণীটা সাইবার কােফেক তােদর সম রকম কােজর জেন
ব বহার কের, সটা ব বাসায়ী পিরক নাই হাক বা মে লেদর সােথ যাগােযাগ রাখার
জেন ই হাক, কােনা মােক ং সাম ী তরী অথবা িবিভ ধরেনর ব বসায়ীক কাজ
কেমর জেন ই হাক, যমন ি ি ং, কিপং এবং ফ া করার জেন ই হাক না কন ।
তু িম ব বসাদার এবং পশাদারেদর িন

িলিখত উপােয় কােছ টানেত পােরাঃ

 অিফস এলাকােত পশাদারেদর জেন এক
সুসি ত কােফ যােত থাকেব
ত
গিত স
ই ারেনট ও তারিবহীন ি ি ং ব ব া ।
 পাসওয় াড যু
ওয়াই-ফাই ই ারেনট সংেযাগ ব ব া যা থেক কাছা কািছ
বাড়ী বা অিফস থেক সংেযাগ করা যায় ।
 পশাগত পিরেবশ তরী করা যখােন এই ধরেনর াহকরা কাজ করেত পাের,
মে লেদর সােথ যাগােযাগ করেত পাের এবং তােদর ব বসা চালােত পাের ।
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 সহেজ ব বহার করেত পারা যায় এমন টম
এবং ি পআট থাকা জ রী যােত
তারা পশাগত এবং ব বসায়ীক িচ -প , উপহার, যাগ তাপ , ব ানার, ব বসা
সং া কাড ইত ািদ বানােত পাের ।
 পাঠ ম শেষ যাগ তাপ
দান করার ব ব া থাকা জ রী কননা তারা এবং
তােদর কমচারীরা সফ ওয় ার উৎপাদন
ে অিভ হেত পাের ।
 ি ি ং, ফ াি ং, ফেটাকিপ, লিমেনশ ান, বাইি ং,
ািনং এবং অন সব কাজকম করার সুেযাগ থাকা দরকার ।
 িকছু জ রী অিফেসর িজিনষ-প
যমন, িসিড এবং িডিভিড, পন
াইভ,
মমির কাড এবং কাড িরডার থাকা েয়াজন ।
িকছু জ রী

প

◌ঃ

যিদ
েয়াজন হয় তেব তু িম
মণকারী ব বসাদার এবং পশাদারেদর জেন সবেশষ
আধুিনক যুি যু সফ ওয় ার এবং ই ারেনট সুিবধা থাকা লপট ভঁ াড়া িদেত পােরা ।
িবেনাদনমূলক খঁাজ ◌ঃ
এই ধরেনর াহকরা সবসমেয়ই নানন রকেমর িবেনাদন খঁােজ - িসেনমা দখা, গান
ডাউনেলাড করা, ই ারেনট সাফ করা, ফেটা
ান-এিডট- শয়ার করা, ব ু -বা বেদর
ও আ ীয় পিরজনেদর ই- মইল করা, গ ব বহার করা, আ া দওয়া, সামািজক
গা ীিবন াস এবং িভিডও কনফাের
ইত ািদ করা । এই ধরেনর াহকরা
সধারনত
ত গিতেবগ স
মিশন ও ই ারেনট পছ
কের যােত তারা খুব তাড়াতািড়
ই ারেনেটর মাধ েম এক িবশাল সংখ ক িজিনষ ডাউনেলাড করেত পাের ।
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তু িম িবেনাদন চাওয়া মানুষেদর িনে

বিণত উপােয় আকষণ করেত পােরা ◌ঃ

 জনি য় গান ডাউনেলাড করার সুিবধা, িসেনমা, িভিডও, িরংেটান, ওয়ালেপপার,
ীন সভার এবং তােদর মাবাইেলর জেন সফ ওয় ার সাম ীর যাগান িদেয় ।
 সহজ ব বহারেযাগ ও নিথভু ে র জেন ধােপ ধােপ দওয়া িনেদিশকা, এবং ই- মইল
ব বহার ও চ প সংবাদ
রণ ।
 তামার কােছ সবদাই িকছু েয়াজনীয় িজিনষ অি ম ডাউইেলাড কের রাখেত পােরা
যােত াহকরা চাওয়া মা ই তা তােদর হ া েসেট িকছু মূেল র িবিনমেয় িদেয় িদেত
পােরা ।
 অিডও এবং িভিডওর জেন এক
খুব শা পিরেবশ থাকা দকার ।
 ফেটা এিড ং,
ািনং এবং তা পাঠােনার কােজ সাহায করেত পােরা ।
এই ধরেনর াহকেদর জেন
য েলা হেলা ◌ঃ
ডাউনেলাড ◌ঃ

তু িম কােফেত চমৎকার িকছু উপায় অবল ন করেত পােরা

USB পাট, ডাটা কবল ,

কাড িরডার, মাবাইল সফ ওয় ার।

অিডও এবং িভিডও সে লন ◌ঃ ওেয়বক াম, ম ােস ার, লাইভ সািভস
ফেটা এিড ং ◌ঃ অিডও / িভিডও পা র,
এিড ং টু ল , িমিডয়া
য়ার অথবা অন য কােনা সফ ওয় ার যমন িপ চার ম ােনজার,
িভসু েয়ল ু িডও ইত ািদ ।
িকছু জ রী

প

য়ার, িরেয়ল
মুিভ মকার,

◌ঃ

াধীন লখক সাংবািদক এবং িমিডয়ার সােথ যু
ব ি েদর মেনােযাগ আকষেণর জেন
তু িম িকছু জায়গা বরা করেত পােরা যখােন ফেটা এবং িভিডও সাংবািদকরা ফেটা
এিড ং এবং
ািনং এর কাজ করেত পাের ।
এমনিক উ ািভলাষী সাংবািদক ও
চলি
িনমাতােদর তু িম িভিডও এিড ং এবং সফ ওয় ার পাঠাবার ব ব া কেরও সাহায
করেত পােরা ।
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খেলায়ার ◌ঃ
এই ধরেনর মানুষ সাধারনত সাইবার কােফেত একলা অথবা ব ু -বা বেদর সােথ কােফেত
িগেয় খেল । এক
আরামদায়ক পিরেবশ এবং
ত গিত স
মিশন তােদরেক
কােফেত অিধক সময় ধের খলাধূেলা, লাই চ া ং, মইিলং অথবা কােনা চার মাধ ম
দখেত বাধ কের । এই ধরেনর াহকরা সাধারনত খয়ােলর বেশ চেল এবং এেদর কােছ
সবাধূিনক গ ােজট থােক । এরা ধানত িবেনাদন ারা আকিষত হয় এবং সাইবার
কােফ েলা এেদরেক ভােলাবাসা ও সামািজক মূল দান করা উিচত ।
খেলায়ারেদর তু িম িকছু সুিবধা িদেয় আকিষত করেত পােরা ◌ঃ
 জনি য় খলার ারা
 একটা আলাদা ‘ খলার জায়গা’ বা ‘ গম জান’ তরী করেত পােরা যখােন এরা
ব ু -বা বেদর সে একি ত হেয়
ত গিতর খলার আন উপেভাগ করেত পাের
। এই িবেশষ উপােয়র ারা তামার িনয়িমত াহকরা িবর
ও হেবনা, কননা
এরা সাধারনত হ-হ েগাল বশী কের ।
 খলার িতেযািগতা চালু যমন মাি ে য়ার গিমং টু নােম , যখােন অেনক দল
পুর ােরর জেন অংশ হণ করেত পারেব ।একটা িবজয়ী বাড লাগাও যখােন
সবাই িবজয়ীেক দখেত পােব, ফেল অিধক িতেযািগতা করার
ে উৎসাহ পােব।
 গম , ওয়াল পপার িথমস, রীং টান এবং জনি য় গম থেক
ীন সভার ,
য েলা সহেজই ডাউনেলাড করা যায় (যিদ স ব হয়)তাহেল মাবাইেলও ভরা
যায় । গিমং ওয়াকশেপ বা খলাধূেলার কমশালােত সবেশষ খলা েলা পাওয়া
যায়। তু িম ানীয় গিমং সফ ওয় ার উ য়ন িবশারদেদর ডেক তামার াহকেদর
সামেন তার সাম ীর একটা নমুনা তু েল ধরেত পােরা ।
সং ান ◌ঃ
গিমং মিশন, গিমং িডভাইস (যিদ খুব বশী চািহদা থােক তেবই)
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িকছু জ রী প ◌ঃ
যিদ তামার এলাকায় এই ধরেনর খলার খুব বশী চািহদা থােক তেব তু িম একটা িনদৃ
জায়গায় িথেয়টার এেফে র সাহােয একটা গম জান তরী কের তােত িবশাল িভ পদা,
উ
নমান স
শ ব ব া এবং গিমং হাডওয় ার ও সফ ওয় ার িত া করেত
পােরা ।
অিধক রােত িবেশষ কের সা াহাে
কৃ ত খলার মিশেনর গঠন

টু ণােম

অথবা

িতেযািগতার আেয়াজন কেরা ।

পেরখা হওয়া উিচত এইভােব ◌ঃ

 অ তঃপে এক
পি য়াম ৪ অথবা AMD ১.৮ GHz েসসার সােথ ১ িজিব /
২ িজিব হাড াইভ ।
 ২৫৬ MB NVIDIA GeForce ৬৮০০ ািফ ্ কাড এবং ২২ ইি মিনটর ।
 হডেফান এবং মাইে ােফান
ছা - ছা ী ◌ঃ
সব ধরেনর ছা -ছা ীই সাইবার কােফেত যায় যাগােযাগ
াপন করবার জেন ,
মতামত িবিনমেয়র জেন , অনুস ান, িরেপাট লখা, নতু ন নতু ন দ তা এবং চাকরী
খাজার জেন । তারাও আবার ই ারেনেট কাজ কের সামািজকতা র া, গান এবং
িসেনমা ডাউনেলাড ও িবেনাদনমূলক ইত ািদ নানন কারেন ।
তু িম ছা -ছা ীেদর িকছু সুিবধা িদেয় আকিষত করেত পােরা ◌ঃ
 জনি য় গান, িসেনমা, িভিডও, রীং টান , ওয়াল পপার ,
ীন সভার এবং
তােদর মাবাইেলর জেন িবেশষ সফটওয় ার ডাউনেলাড কের তু িম তােদরেক
তামার িদেক টানেত পােরা ।
 চা রী জীবনীপ ী ও তার সংি
িববরণী িচ
এবং সােথ সােথ চা রী
সরবরাহকারীেদর সােথ অনলাই
যাগােযাগ ব ব া যােত চা রী াথ েদর ঝি
অেনক কম হয় ।
 িশ ণমূলক ওেয়বসাইট েলার সােথ যাগােযাগ এবং িশ ামূলক ওেয়বসাইেট সহজ
েবশ ব ব া ।
...../২২

 ব তম সময় েলােত ছা -ছা ীেদর জেন িকছু ছােড়র ব ব া করা ।
 একািধক ভাষার সংেযাগ সহ ( যমন িবিভ
মাতৃ ভাষার সুিবধাযু ) তামার
কি উটােরর মাধ েম ছা -ছা ীেদর িবিভ ভাষা শখার সুেযাগ কের দওয়া ।
িকছু জ রী প ◌ঃ
কাছাকািছ অবি ত ু ল েলার সােথ চু ি ব হেয় ছা -ছা ীেদর ই ারেনট কাস অথবা
অনলাইন উশান কাস করার ব ব া কের িদেত পােরা । এর ফেল বাড়ীেত কি উটার
ছাড়াই ছা -ছা ীরা হামওয়াক করেত পারেব ও যেথ উপকৃ ত হেব এবং কি উটার
িশখেত পারেব ।
ছা -ছা ীেদর সুিবধার জেন িশ ামূলক ওেয়বসাই
েলােত তু িম িনিদ
পােরা যােত তারা তােদর েয়াজনীয় রসদ সহেজই খুেজ পায় ।

িচ

িদেয় রাখেত

ডেভলপার ◌ঃ
ব ব ি িবিশ
ওেয়ব সমাধানসু
তরীর উে েশ
ডেভলপার গন তােদর
েয়াজনীয়
সর াম পাবার জেন , মাি িমিডয়ার িব ৃ ত আ ঃি য়া ও তার েয়াগ এবং আেরা অেনক
িকছু ই সাইবার কােফেত বেস করেত পাের ।
তু িম ডেভলপার দর িকছু সুিবধা

দান কের আকিষত করেত পােরা ◌ঃ

 সবেশষ ডেভলপার
েয়াগ, টু ল ও সা িতকতম সং রন ।
 সফ ওয় ার ক সহায়কারী এবং র াকারী প িত ।
 ঐক মত তরী করা যােত ডেভলপার গন একি ত হেত পাের
িকছু জ রী প ◌ঃ
তু িম ওেয়ব িডজাইন এবং তার র নােব ণ চার করেত পােরা ানীয় ডেভলাপার দর
নাম নিথভু
কের ও তােদর পিরেষবা েলা তামার াহকেদর দান করার মাধ েম । এই
ধরেনর পিরেষবা েলােক সহজীকরন কের তু িম তামার ব বসায়ী াহকেদর সাহায কের
(এবং আকষণ কের) ডেভলাপার
াহকেদর রাজ
আদােয়র
ে সাহায করেত
পােরা ।
ানীয় ডেভলাপার দর আম ণ কের সফ ওয় ার উ য়েনর জেন িবেশষ িশ ার ব ব া
করেত পােরা। এর ফেল নতু ন এবং অিধক াহক তামার কােফর িত আকিষত হেব ।
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