অনলাইন আয় গাইডলাইন
১। অনলাইন আয় িক?
অনলাইেন আয় করা বতমান সমেয়র এক গেপােযাগী পদে প।অনলাইেনর মা েম অেনক টাকার কাজ হেয়
থােক। লত কােজর খরচ কমােনার জ িবিভ কা ানী অনলাইেনর মা েম িথবীর িবিভ দশ িবেশষ
কের যসকল দেশর ম বাজার স া সখান থেক কাজ কিরেয় নয়। এেকই বেল ি লাি ং। আমােদর দশও
িবে র সরা ৩০ ি লাি ং থেক আয়কারী দেশর মে রেয়েছ। বাংলােদেশ অেনক িত লতার মােঝও এ
অব ান অজন বেল দয় িত লতা েলা কাটােনা স ব হেল বাংলােদশ ি লাি ং এ অেনক এিগেয় যেত
পারেব।
অনলাইেন আয় করার জ রেয়েছ অেনক উপায়।এখন মা
করা হয় না। াগািমং থেক
কের ছাটখাট ডটা এি র
একজন িশি ত লাক তার মধা, ধ ও অ শীলন এর মা
পাের। বাংলােদেশ এমন অেনক ি লা ার আেছন যারা ইিতমে

অিফিসয়াল ড েম এর কাজ েলাই অনলাইেন
করা পয অনলাইেনর মা েম করা হেয় থােক।
েম অনলাইেন কাজ কের তার জীবনেক গড়েত
ি লাি ং কের ক ািরয়ার গড়েছন।

২। কারা অনলাইেন আয় করেত পাের?
াথিমক যা তাঃ
১। কি উটার বহাের দ
ি গণ।
২। অিফস াগাম বহার করা জানেত হেব
৪। ই ারেনট বহার জানেত হেব।
৫। ইংেরজী ভাষায় যাগােযাগ করা জানেত হেব।
৩। অনলাইেন আয় করার জ িক যা তা/িক

িত দরকার?

১। য সকল ি ইংেরজী িলখেত এবং পড়েত পাের এবং শে র অথ বর করেত পাের।
২। সাধারণ িচ দেখ িবষয় ঝার ধারনা থাকেত হেব।
৩।দীঘ সময় কােজর মননশীলতা থাকেত হেব।
৪। অনলাইেন আয় করার জ িক িক উপকরণ দরকার?
১। কি উটার
২। ই ারেনট সংেযাগ
৩। েয়াজনীয় সফটওয় ার

৫। কান কান সাইেড সহেজ কাজ করা স ব?
অনলাইেন আয় করার মত অেনক কাজ রেয়েছ। এ েলােক কেয়ক ভােগ ভাগ করা যায়। স েলা িন

পঃ

১) িপ িস/িপিপিস
২) ছাট ছাট কাজ
৩) ি লাি ং
৪) অনলাইন মােক ং
৫) ফের
িনে তা আেলাচনা করিছ।
১) িপ িস/ িপিপিস
িপ িস/িপিপিস হল পইড ি ক অথবা পইড পার ি ক। িবিভ কা ানী তােদর ওেয়ব সাইেট িভিজটর
বাড়ােনার জ অথবা প / সবা িবি র জ িব াপন দয়। তােদর িব াপন দখার জ তারা আপনােক টাকা
িদেব। িক এক সত কথা হল িপ িস/িপিপিস সাইট েলা আপনােক টাকা িদেব তার িন য়তা কম। বিশর
ভাগ কা ানী তারনা কের থােক। আিম বলব আপনারা এ েত বিশ সময় িদেবন না। এখােন আপিন এক
সাইেট জেয়ন করেল িতিদন ৪-১০ িব াপন পােবন এবং িত িব াপন দখার জ পােবন ১ স । তাহেল
বলেত পােরন এত কম টাকা? িপ িসেত আপিন বিশ আয় করেত পােরন বিশ বিশ রফার কের। কারন আপিন
যত রফার করেবন তারা িব াপন দখেলও আপিন এক অংশ পােবন।আপিন যিদ ভাল (যারা টাকা দয়) দেখ
৫ সাইেট জেয়ন কেরন ও িত সাইেট ৫ কের িব াপন দেখন এবং ২০ জনেক রফার কেরন তাহেল
িতিদন আপনার আয় হেব ৫*৫*২০= ৫০০ স । মােন ৫ ডলার । তাহেল মােস ১৫০ ডলার।
িক সম া হল িক িক িপ িস সাইট কখেনাই টাকা দয় না। িক িক আেছ থম থম টাকা দয় িক
িক িদন পেড় ম হেয় যায়।তাই িনি ত কের বলা স ব নয় য এই সাইট িনি ত টাকা িদেব। তেব এখন
যসকল সাইট েলা টাকা দয় স েলা আিম এখােন উে খ করব। আিম এক সাইেট জেয়ন ও িকভােব করেত
হেব তা ছিব সহ আেলাচনা করব বাকী ােলার জেয়ন ি য়া ায় এক। দখেত এক অ রকম হেলও এক
খয়াল করেল বাকী েলােত আপিন জেয়ন করেত সম া হেব না।
১) http://www.infinitybux.com
থেম এই সাইেট যান
স ক হয়।
ক)

।

রিজ ার এ ি ক ক ন এবং িনেচর মত আপনার ত

িদন।মেন রাখেবন ত

যন

রিজ ার এ ি ক করার পর আপনার ইেমইল কানা

ন এর ইেমইল ভিরফার ক ন িনেচর মত।

খ)

এখন আপনার আইিড ও পাসওয়াড িদেয় আপনার একাউ লগ ইন ক ন। তারপর িনেচর মত কের একাউ
স াদনা ক ন। সব েশষআপিন সভ ক ন।

গ)এখন আপিন add এ ি ক ক ন এবং িনেচর মত ক ন।

ঘ)

ঙ)

তারপর আপিন আবার (ঘ) এর মত করেত থা ন।যত ন add থােক।

সকল িপ িস সাইট এ রিজে শন ও এড দখা ায় একই িনয়ম।
পাের। যমনঃ

ভাষা

াইল ও দখেত পাথ ক থাকেত

অ া িপ িস/িপিপিস সাইটঃ
২) http://www.neobux.com
৩) http://buxjunction.com
৪) http://www.tenadsplus.com
৫) http://www.clixzing.com
৬) http://www.clicksia.com/
৭) http://tkquize.com
৮)http://www.feebux.com
৯) http://tkquize.com
১০)http://www.feebux.com
মেন রাখেবন িপ িস সাইেট আপিন যত বিশ রফার করেত পারেবন তত বিশ আয়। তার জ আপিন আপনার
পিরিচত জনেক আপনার রফার িলংক িদন যােত স ি ক কের জেয়ন করেল আপনার রফার হেয় যােব।তেব

েলও আপিন িনেজর নােম একািধক একাউ লেত যােবন না। এবং আপনার কি উটার ও ই ারেনট সংেযাগ
থেক যন একািধক একাউ না হয় স খয়াল রাখেবন ন বা আপনার সকল আইিড সাসেপ হেয় যােব।
আপিন িতিদন এড দখেবন এবং আপনার রফারেক বলেবন তারাও যন িতিদন এড দেখ এেত আপনার
লাভ। আবার আপিন একিদন এড না দখেল পেরর িদন আপনার রফার যা ি ক করেব তা আপনার একাউে
যাগ হেব না।
আপিন একসােথ সব েলা িপ িস সাইট লগ ইন কের এক র এড এ ি ক কের অ সাইেটর এড এ ি ক ক ন
এেত আপিন এক সাইেটর এড দখেত য সময় লাগার কথা স সমেয়র মে ই আপিন সব েলা সাইেটর এড
দখেত পারেবন।
টাকা উে ালনঃ যখন আপনার একাউে িমিনমাম প আউট জমা হেব তখন আপিন withdraw করার জ
অ েরাধ জানােত পারেবন। িবিভ সাইেট িমিনমাম প আউট িবিভ রকম।
আপিন রফার বাড়ােনার জ
িলংক িদেত পােরন।

ফস ক, িবিভ অনলাইন ইনকাম ফারাম, ইটার ইত ািদেত আপনার রফার

রফার িলংকঃ
রফার িলংক পাবার জ আপনার একাউ থেক promotion tool অথবা banner অথবা refer
link
েজ িনন। সখােন আপনার রফার িলংক থাকেব।
এখন আিম িব ািরত আেলাচনা করার আেগ জািনেয় িনি আপিন য কাজ করেবন তা আপনােক জানেত হেব
আিম আপনােদরেক দখাব িকভােব কাজ িনেবন, কাথায় থেক িনেবন, িকভােব টাকা পােবন ইত ািদ। আপিন
কােজ যত বিশ দ হেবন তত বিশ কাজ পােবন এবং আয় করেত পারেবন। আেগ িনধ ািরতকরেবন আপিন
কান কাজ করেবন এবং স কােজ আপনােক আরও দ কের ন এবং কােজর জ আেবদন ক ন।
৬।সহেজ ও ত টাকা উে ালেনর উপায়/ ি য়া/ধাপ
এখন আেলাচনা করব িকভােব টাকা পাওয়া যােব তা িনেয় কননা আয় করার জ ই আমরা কাজ
করব।অনলাইেন কাজ করেল যসকল মা েম টাকা পাওয়া যায় স েলা হলঃ
১। চক
২। পেম

েসসর

৩। ডিবট/ িডট কাড
১। চকঃ যখােন কাজ করেবন তারা আপনার কানায় এক চক পাঠােব অব স র কােরি থাকেব ডলার
এ। আপনােক বাংরােদেশর সকল াংক ডলার এর চক ভাংগায় সখান থেক এ েক ভাংিগেয় আনেত

হেব।এর জ আপনােক ৫-৭ িদন অেপ া করেত হেব। িক িক াংক ১৫ িদন সময় নয়। যসকল াংক এ
সকল ডলার কােরি র চক ভাংগায় তার মে আমার জানা মেত ইসলামী াংক ভাল।আপিন যখন কাজ কের
পেম পােবন তখন আপিন আরও অেনক জানেত পারেবন এই পাের।
২। পেম
েসসরঃ পেম
েসসর হল এক কার অনলাইন াংক। আপিন যখােন কাজ করেবন তারা
সকল পেম
েসসর এ আপনার টাকা পাঠােব। আপিন যখন চাইেবন তখন টাকা উঠােত পারেবন অথবা
অনলাইেন কনা কাটা, িবিভ িবল পিরেশাধ ইত ািদর কাজ করেত পারেবন। পেম
েসসর থেক টাকা
উঠােনার জ য সকল পথ েলা আেছ স েলা হলঃ
ক) চকঃ পেম
একই।

েসসর থেক চক পাওয়া ও ভাংগােনার িনয়ম উপের উি িখত চক ভাংগােনার মত

খ) াংক া ফারঃ আপিন যখন পেম েসসর এ একাউ লেবন তখন আপনার তে র সােথ আপনার
াংক একাউ এর ত িদেত হেব। এবার আপিন যখন টাকা উঠােনার অড ার িদেবন তখন তারা আপনার াংক
একাউে পা েয় িদেব। এ েলা িকভােব করেবন তা পের আেলাচনা করব।
গ) ওয়ার া ফারঃ এ ত টাকা পাওয়ার মা ম িক টাকা উঠােত ৩০-৩৫ ডলার িফ িদেত হয়। তাই
আমরা এ
বহার করব না।
ঘ) ডিবট/ িডট কাড ঃ ডিবট/ িডট কাড িদেয় টাকা উঠােনা গেলও বাংলােদশী াংক ক ক ই ত
কাড িদেয় আপিন টাকা লেত বা জমা িদেত বা অনলাইেন কান িক িকনেত পারেবন না। এর জ আপনােক
পেম েসসর ক ক ই ত মা ার কাড বহার কর ত পােরন। ওেদর কাছ থেক কাড পেত আপনােক িফ
িদেত হেব ।এ র জ ২০ ডলার এর মত খরচ হেব।আপিন ওেদরেক কাড এর অড ার িদেল তারা আপনার
কানায় ২১ িদন এর মে পা েয় িদেব এবং মা েম আপিন সারা িথবীর মা ার কাড লেগা আেছ এমন
এ এম থ থেক টাকা ওঠােত পারেবন িনিমেষ।
এবার আিস িক িক পেম

েসসর আেছ এবং কান েলা বাংলােদেশর জ

েযাজ ।

১। Alertpay ( www.alertpay.com)
Alertpay বাংলােদশ সােপ াট কের। বাংলােদেশর অেনক অনলাইন আয়কারীরা Alertpay এর মা েম
টাকা বাংলােদেশ এেন থােক।িবেশষ কের আিম এখেনা Alertpay বহার কের থািক।
এখন দখব িকভােব Alertpay ত একাউ

লেত হয়:

ক) থেম www.alertpay.com সাইট েত যান

খ)

গ) এখােন দশ বাংলােদশ িসেল থাকেব

ছিবর মত কের ন ট এ ি ক ক ন
ঘ) েয়াজনীয় িফ

েলা রণ ক ন এবং ন ট বাটন চা ন

ঙ) আপনার স ক ইেমইল কানা িদন এবং ৬ িডিজেটর াে কশন িপন না ার িদন এবং মেন রা ন

চ) িচে র মত রণ কের ওয়াড ভিরিফেকশন িদেয় ফাইনাল

প এ চা ন

উপেরর কাজ েলা স ক হেল আপনার ইেমইল কানায় এক ইেমইল যােব আপনার একাউ ভিরফাই করার
জ ।তাই এখন আপিন আপনার ইেমইল কানা সাইন ইন ক ন।তারপন এলাট েপ থেক পাওয়া মইল
ন।এখন িনেচর িচে র মত ক ন।

িলংক েত ি ক করার পর িনেচর মত পজ আসেব সখান থেক
না চা ন।

িডট কা ড এ পেম পাবার অপশন েত

Alertpay ত আপনার একাউ খালার ি য়া শষ হল। পরবত েত আপনার েয়াজন মত াফাইল
পিরবতন কের িনেত পারেবন। তেব এক িবষয় অব ই খয়াল রাখেবন আপিন য ত িদে ন তা যন স ক
হয়।
২। পপালঃ যিদও ই ারেনেটর যসকল পেম েসসর রেয়েছ তােদর মে পপাল একাই ই- তীয়াংশ দখল
কের এবং মাটােমা সকল কা ানী পপালেক
দয় তথািপ বাংলােদেশ এখেনা পপাল সািভ স নই।
আপনােদর মে যােদর িবেদশ ব কােছর আ ীয় আেছ এবং ই ারেনট বহার করেত পাের তার মা েম
পপাল এ একাউ ট খালেত পােরন। তেব টাকা আপিন তার মা েম পােবন অথবা পপালিবিড এর মা েম
পপাল থেক টাকা উঠােত পারেবন। সাই র কানা: www.paypal.com
৩। মািন কারসঃ এ ও পপাল, এলাট েপএর মত আেরক অনলাইন
একাউ খালেত পাের এবং টাকা উে ালন করেত পাের।এ েতও একাউ
ত িদেয় একাউ লেত হেব।অব ই খয়াল রাখেবন দ ত যন
http://www.moneybookers.com । তারপর িনেচর িচে
মেন
চ ন।

পেম েসসর। এ েত বাংলােদশীরা
খালেত হেল এলাট েপএর মত সকল
স ক ও সত হয়। সাইট র কানাঃ
র মত ক ন এবং বাকী পদে প েলা

৪। িলভা িরজাভ ঃিলভা িরজাভবাংলােদশ সােপাট কের থােক। এখােন আপিন পােবন অেনক িনরাপ া। তেব
যারা ন ন তারা িনতা েয়াজন না হেল িলভা িরজাভএ একাউ লেবন না। কননা এ
বহার করা এক
জ ল। অ া সাইন আপ/ রিজ ার এর মত এখােনও আপিন একাউ লেত পােরন। এই সাইট র কানাঃ
http://www.libertyreserve.com/
িলভা িরজাভএ আপনার পাসওয়াড, একাউ না ার, লগ ইন পাসওয়াড, মা ার িক এ েলা ব সতকতার সােথ
সংর ন কের রাখেত হেব।

আপিন
হয়েতা বলেত পােরন, আিম কান পেম
েসসর এ একাউ
লব? উ র একটাই বাংলােদশীেদর জ
এলাট েপঅেনক সহজ িক িক সাইট আেছ যারা এলাট েপসােপাট কের না, িলভা িরজাভসােপাট কের। তাই
আপিন য সাইেট কাজ করেবন দেখ িনেবন তােদর পেম েসস িক এবং তা বাংলােদশ সােপাট কের িকনা।
যিদ একািধক পেম
েসসর থােক তাহেল সহজ
বহার করেবন। আিম বলব এলাট েপ সােপাট করেল
এলাট েপ বহার করেত।
**এলাট েপএবং মািন কাস এ একাউ না ার িহেসেব আপনার দ ইেমইল কানা ই ব ত হেব এবং
িলভা িরজাভএ একাউ না ার আপনার ইেমইল কানায় পৗেছ যােব।কখেনাই আপিন আপনার ইেমইল
কানা ও একাউ না ার িব ছাড়া কাউেক িদেবন না। যনেতন জায়গায় ইেমইল কানা িদেয় সা স াইব
করেবন না।
7। কাজ করার পের যােত কের তািরত না হেত হয় সজ করণীয় ; কাজ করার পর তািরত হওয়ার
আেগই আমােদর িচনতা করেত হেব যন তািরত না হেত হয়। স জ আমােদর অেনক িক করার আেছ
যমন সাইট র ভ ডাটা কমন,কােজর রংিকং কমন,কতজন ি এই সাইট থেক টাকা উে ালন করেত
স ষম হেয়েছ আর এসব ডাটা েলা নীির া করার জ কেয়ক সাইট কাজ কের আসেছ তাই আপনারা কাজ
করার আেগই এই িবষয় েলা নীির া কের িনন

অ◌ার এর জ নীেচর সাইডগেলােত যান এবং দেথ িনন আপিন য সাইট কাজ করার জ
এখােন িলে ড িকনা যিদ থােক তাহেল কাজ করা কের িদন,

বেছ িনেয়েছন তা

১।http://ptc-investigation.com ( ভ ডাটা দখার জ )
২।www.alexa.com ( রংিকং দখার জ )
৮। কাজ করার মােঝ িক িক িতব কতা আসেত পাের এবং তার সমাধান
কাজ করার মােঝ সবেচেয় বশী িতব কতা হল কােজর সাইট েলা েজ বর করা আর এর জ আমরা
অেনক েলা সাইট এর কানা িদেয় িদলাম বাংলােদেশ মফ ল এলাকােত কাজ করেত আমরা য সকল সম া
বাধ কির তা হল নট এর গিত অ◌ার সজ ই আমরা বড় কাজ েলা না কের ছাট ছাট সাইট এর কাজ েলা
বেছ নওয়াটাই উ ম মেন কির। যমন িপিপিস/িপ িস সাইট এর কথা উে খ করা যায়।
৯। কাজ করার জ

িতিদন কত

সময় য় করেত হেব

যিদ কউ ি িভি ক কান কাজ না কের তাহেল দিনক ১-২ ঘ া কাজ করেল মােস ৬০-৭০ ডলার আয়
করেত পারেব,অ◌ার যিদ কউ
1. oDesk.com
2. Freelancer.com
3. GetACoder.com
4. RentACoder.com
5. ScriptLance.com
এই সাইট েলােত কাজ কের তাহেল তােক কাজ নওয়ার সময়ই কত সমেয় কাজ তােল িদেত পারেব তার
সময় উে খ করা থাকেব তরাং সই অ যায়ী তােক কােজর জ সময় িদেত হেব।
অনলাইেন কাজ কের টাকা পাওয়া যায় এই মননশীলতা িনেয় কাজ কেরন এবং কাজ করার আেগ উপেরর
লখা েলা ভাল কের দেখ িনন তাহেল আর কান সম া হেব বেল মেন করিছনা..

ধ বাদ

