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নতনেদর
জন ি ল াি ং িবষয়ক িকছু কথা
ু
বতমান সবেচেয় আেলািচত টিপক হেলা ি ল াি ং। ি ল াি ং িনেয় নানান মানেষর
ু
নানান জ না ক না আেছ। েকউ আেছ
ি ল াি ং েথেক টাকা পােবা◌্ িক

ধু

ই েদেখ যায় , আহা কেব েয

তার আ হ নাই আবার েকউ আেছ েস তার

েক বা বায়ন কের। এর রকম িকছু েসরা ি ল া ারেদর িকছিদন
আেগ েবিসস
ু
স
আে

এ েপা েসরা ি ল া ার স ানানা
আে

উ িতর িশহের েপৗছাে

দান কেরেছ। বাংলােদশ ি ল াি ং িদক িদেয়
, িক

এখনও অেনেকর মেধ ি ল াি ং িনেয়

অ তা রেয় েগেছ। এই অ তা দরীকরেণর
জন অেনক িত ান নানান রকম
ূ
েসিমনােরর আেয়াজন কেরেছ। তারা িকছু টাকার িবিনমেয় েসিমনােরর আেয়াজন কের
েলকচার িদেয় যাে । এখান েথেক েকউ আ হ িনেয় সফল হে

আবার েকউ িবফল

হে । আমরাও চাই সফল হেত , বাংলােদশেক ি ল াি ং এর িদক িদেয়

থম

কাতাের িনেয় েযেত।

Work With Freelancing
এই েগ আমােদর লািক এফএম ভাই

থম আেলার একিট িনউজ িলেখেছ, েসরা ১৩

জন ি ল া ার এর সফলতা। আমরা এখান েথেকও েতা উৎসািহ হেত পাির। আিম
েদেখিছ – েবিশর ভাগ মানেষর
মেধ ি ল াি ং িনেয় িক মত কাজ কের – তারা চায়
ু
ঝটপট কাজ িশেখ ঝটপট আয় করেত, এটােতা আেদৗ স ব না। অেনক পাঠক হয়ত
আমােক েচেনন আবার হয়ত অেনেক আমার নামই
েকউ নই েয আমােক িচনেতই হেব। তবও
ু

েননিন। আিম এমন িবেশষ

থেম আিম আমার েছাট একটু পিরচয়
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েদই। আিম তাওিহ ল ইসলাম, ই ারেনেট একটু আধটু েলখােলেখ কির আর
ি ল াি ং এ কাজ কির odesk.com এ বছর েদেরক। আিম আজ নতনেদর
জন
ু
ি ল াি ং িবষয়ক িকছু কথা বলেবা , ভােলা লাগেল অনসরন
করেবন।
ু
আিম মলত
odesk.com েক ফেলা কেরই আপনােদর িকছু বলেবা:
ু
থেম আপনােক অবশ ই একটু ভােলা ইংেরজী জানেত হেব।



একদম



ই ারেনট ভােলাভােব চালােনা জানেত হেব। েযমন: ওেয়ব সািচং, িবিভ
খলেত
পারা ইত ািদ।
ু

েফারােম এ◌্যাকাউ


সবেচেয় ভােলা হয় ওেয়ব েডেভলপ িনেয় িকছু িশখেল◌্। বাংলায় ওেয়ব
েডেভলিপং িনেয় অেনক সাইট আেছ, েসখান েথেক েচ া করেত থাকন
ু ।



িবেশষ কের WordPress এর Thesis Themes এর কাজ িশখেল েবিশ ভােলা ফল
পাওয়া যােব।



িনেজই সেখ িবিভ সাইট িডজাইন করেত খাকন
ু , িবিভ ি

েডােমইন িনেয়।

এ েলা আপনার েপাটেফািলও েত ভােলা ফল েদেব।


আপনার ে াফাইেল সিঠক তথ িদন ।



ে াফাইলেক শি শালী ক ন।



odesk.com এ িকছু পরী া আেছ , েয




লা পােরন েস

লা েদন।

িতিদন অ ত ২-৪ টা জব এ◌্যা াই ক ন।
কভার েলটার অথাৎ দরখা

সব বায়ােরর কােছ একই তা কিপ েপ করেবন

না।


িনয়িমত েমেসজ েচক ক ন।



কাজ পাওয়ার ে ে



জব এ◌্যা াই করার পর বায়ােরর কাছ েথেক েকান জবাব বা ই ারিভউ না

সময় িনয় ন টা েবিশ জ রী।

েপেল ৈধয হারা হেবন না। ৈধয এবং সময় িনয় ন ি ল াি ং এর জন
সবেচেয েবিশ জ রী।


odesk.com এ

ই ভােব কাজ হয়, একটা হেলা িফ ড অথাৎ কাজ েশেষ

েপেম । আর আেরকটা আওয়ারিল অথাৎ কাজ করেত থাকেল
িনিদ

পিরমান েপেম

িত ঘ ায়

হেব, থম িদেক িফ ড কােজর েবশী এ◌্যা াই করা

উিচৎ।
আপনারা চাইেল odesk.com িনেয় িটউেটািরয়াল িলখেত পাির।
পিরেশেষ আমার মেন হয় এভােব ফেলা করেল ৩ মােসর মেধ ই সফল হওয়া স ব।
সবেশেষ পরবতী বছেরর েবিসস স

এ েপা েসরা ি ল া ার স ানানায় আপনার

নাম েদখেত চাই এই কামনায়…
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ীল াি ং মােকটে স ওেড

িটউেটািরয়ালঃ পব এক

আমার আেগর

ীল াি ং এর

আপনারা যারা আেগর েপা
খবই
জনি য়
ু

াথিমক

পন
ূ িবষয় েলা িনেয় িলেখিছলাম।

িট পেড়েছন তারা হয়ত জানেবন ওেড

ীল াি ং মােকটে স। ওেড

িক? এিট একিট

িনেয় ধারাবািহকভােব েলখার ই া

রেয়েছ। তারই ে ি েত আজ থম পব-

ওেড

িক?

ওেড

হেলা অনলাইেন আয় করার একিট

াটফম বা

ীল াি ং মােকটে স। আপিন

এখােন িবিভ কােজর জন এ◌্যা াই কের কাজ করেত পােরন।
কােজর ধরন:
ওেড



এ

ইভােব কাজ করা হয়।

এক: মল
ূ িনধারক বা িফ ড ( এখােন কাজ েশেষ েপেম
ই: সময়িভি ক বা আওয়ারিল ( এখােন ওেড
েসটার নাম ওেড
এ◌্যাকাইে

করা হয়)

এ একিট সফটওয়ার আেছ

িটম েসটা চালু কের িদেয় কাজ করেলই আপনার

ডলার জমা হেত থােক)

কােজর িবভাগ:
এখােন আপিন িবিভ ধরেনর কাজ করেত পারেবন। েযমন: ডাটা এি

, ওেয়ব

িরসাচ , ওেয়ব েডভলব , ে া ািমং , এিনেমশন ইত ািদ।
তেব ওেয়ব েডভলব িবেশষ কের ওয়াডে স এর কাজ েবিশ থােক। আিম আপনােদর
পরামশ েদেবা আপনারা ওয়াডে স িনেয় ভােলাভােব কাজ িশখন
ু
েপেম

অপশন:

ওেড

েথেক আপিন েপপা◌্ল , ে িডট কাড , ব াংক ওয়ার , মািনবকাস
এর মাধ েম
ু

টাকা উঠােত পারেবন। তেব এর মেধ আমােদর বাংলােদেশর জন মািনবকাস
টাই
ু
জনি য় এবং সহজ।

পৃ া নং - 4

ি

বাংলা বই

www.freebanglabooks.com

আজ েথেক ধারাবািহকভােব আিম ওেড

এর েয িটউেটা◌্িরয়াল

েলা িলখেবা



িকভােব ে াফাইল ৈতরী করেবন এবং

েয়াজনীয় েসিটংস করেবন



ওেড



িকভােব ে াভাইলেক শি শালী বা ইউিনক করেবন



িকভােব েপেম



িকভােব জব এ◌্যা াই করেবন এবং এ◌্যা াই এর দরখাে



িকভােব এ◌্যা াই করা জেবর ই ারিভউ েদখেবন এবং ই ারিভউ েদেবন



িকভােব বায়ােরর সােথ েযাগােযাগ করেবন এবং কাজ বেঝ
ু েনেবন



কাজ েশষ হওয়ার পর িকভােব কাজ জমা েদেবন

েমনু অপশন পিরিচিত
েমথড েযাগ করেবন

আজ আিম েদখােবা িকভােব ে াফাইল ৈতরী করেবন এবং

িক িলখেবন

েয়াজনীয় েসিটংস

করেবন
থেম http://www.odesk.com এ যান

Odesk Profile Creating Part: 1
এখােন Create Account এ ি ক ক ন
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Odesk Profile Creating Part: 2
এখান েখেক

ই না ার অপশেন ি ক ক ন

Odesk Profile Creating Part: 3
এখােন

েয়াজনীয় তথ িদেয় বাটেন ি ক করেবন ( িব: : আমার অনেরাধ
যােদর
ু

েভাটার আইিড কাড নাই অথাৎ যােদর বয়স ১৯+ না তারা এখােন এ◌্যাকাউ
খলাই
ভােলা কারন ওেড
ু

স

িত েভিরফাই িসে

না

ম চালু কেরেছ যােত সরকারী

আইিড কাড অবশ ই লাগেব )
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Odesk Profile Creating Part: 4
এখােন Varify your email address এ ি ক ক ন। আপনার ইেমইেল ভ ািরফাই
িলংক যােব। িলংেক ি ক কের ভ ািরফাই করেল িনে র িচে র মত হেব

Odesk Profile Creating Part: 5
এখান েথেক Fill out Contact Information এ ি ক ক ন।
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Odesk Profile Creating Part: 5
েয়াজনীয় তথ িদেয় Save and Continue বাটেন ি ক ক ন , তাহেল িনে র িচে র
মত হেব

Odesk Profile Creating Part: 7
এখান েথেক Complete your oDesk Profile এ ি ক ক ন।
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Odesk Profile Creating Part: 8
এখােন েখেক আপিন েয েলা◌্ পােরন েস লা িটক িদন ( িব: : ১০ িটর েবিশ িটক
িদেবন না )

Odesk Profile Creating Part: 9
এখােন Primary Role এ আপিন Consultant / Data Entry Professional / Website /
Graphics Designer অথবা আপনার পছে র পদবী িদন।
Hourly Rate এ নতন
ু অব ায় ডাটা এি

হেল ১-২ ডলার এর মেধ িদন আর ওেয়ব

েডভলপার হেল ২-৩ ডলার এর মেধ িদন।
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ু ু িদন। Title এ আপনার
Availability এ স ােহ কত ন কাজ করেত পারেবন ততটক
পছে র টাইেটল িদন। আিম এখােন সােজশ েদই, েযমন:
Data Entry Worker , Web research , MS Office , Computer Faundamental , Photoshop
, Editing , HTML CSS , PHP , Joomla
সব েশেষ Save and Continue বাটেন ি ক ক ন , তাহেল িনে র িচে র মত হেব

Odesk Profile Creating Part: 10
এখান েথেক Accept the Odesk user Agreement এ ি ক ক ন
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Odesk Profile Creating Part: 11
এখােন েথেক I agree to terms এ িটক িদেয় Save and Continue বাটেন ি ক ক ন ,
তাহেল িনে র িচে র মত হেব

Odesk Profile Creating Last Part
এখান েথেক Post my Profile বাটেন ি ক ক ন , ব স আইিড ৈতরী েশষ।
আজ এ পয ই , খব
ু শী ই আগামী েপা িনেয় আসেবা।
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ীল াি ং মােকটে স ওেড

িটউেটািরয়ালঃ পব

আমার আেগর

ই

ীল াি ং েপাে িলেখিছলাম “িকভােব ে াফাইল ৈতরী করেবন এবং

েয়াজনীয় েসিটংস করেবন”। আজ আিম েদখােবা ওেড

েমনু অপশন পিরিচিত।

এই েপা িট পরাটাই
ইেমেজর উপর িনভর কের। েপা িট পরা
ু
ু েলাড হেত অেপ া
করেবন। আর এখােন ইেমজ েলা আকাের েছাট েদখা যােব , তাই ইেমজ েলা

পির ার েদখা যােব না। অনু হ কের েয ইেমজ েলা পির ার েদখা যােব না েস েলা
বড় কের েদেখ িনেবন।আসন
ু তাহেল

কির।

Odesk Menu Option: 1
ইেমজিট এখান েথেক বড় কের েদখন
ু
[িব: : ইেমজ এর

িমক না ার অনযায়ী
এখান েথেক িমিলেয় পড়ুন]
ু



1. ওেড

এর মল
ূ েমনু



2. এ◌্যাকাউ



3. ম ােসস ইনব



4. ওেড

ব বহারকারীর তথ



5. ওেড

ব বহারকারীর ে াফাইেলর েপাটেফালীয় িলংক



6. ওেড

এ জব , ক াকটর , েট বা এ াম , সাহায সাচ েদওয়া



7. ওেড

লাইভ সােপাট অপশন , িবিভ িবষেয় সাহায



8. েনািটিফেকশন প ােনল। জব আসেলা না েগেলা , নতন
ু অফার



9. কয়টা ই ারিভউ একিটভ আেছ , কয়টা জব এ◌্য া াই খািল আেছ



10. ে াফাইল স

স

াদন এবং লগ আউট
, েনািটিফেকশন , িটেকট , েস

াদন

আইেটম

াটাস
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11. ওেড



12. আইিড েভিরফাই িলংক



13. িটম প ােনল , কয়টা বায়ার আপনােক হায়ার কেরেছ তার িল



14. েপেম

প ােনল , ওেডে



15. ওেড

িটম সফটওযার ডাউনেলাড িলংক



16. একটা এ◌্যা াই করা জব চেল েগেছ বা ইে ড হেয়েছ



17. একটা নতন
ু জব

এবার ওেড
My Jobs

ব বহারকারীর ে াফাইেলর েপাটেফালীয় িলংক

কয় ডলার আেছ তার

াটাস

াট হেয়েছ

এর মল
ূ েমনু রার সােথ পিরিচত হই

Odesk Menu Option: 2
[িব: : ইেমজ এর


িমক না ার অনযায়ী
এখান েথেক িমিলেয় পড়ুন]
ু

1. এখােন আপিন কত েলা জব এ◌্যা াই কেরেছন তার িল েদখা যােব এবং
এখান েথেক জব মেছ
ু েদয়া যােব



2. কত েলা জব এই মু েত রািনং আেছ তা েদখার জন



3. আপিন বায়া◌্র হেল নতন
ু জব এখান েথেক ছাড়েত পারেবন

Manage & Work
[িব: : ইেমজ এর

িমক না ার অনযায়ী
এখান েথেক িমিলেয় পড়ুন]
ু
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Odesk Menu Option: 3


1. আপনােক েয বায়ার হায়ার কেরেছ তার িটম এ আেরা কতজন আেছ তা
েদখেত পারেবন



2. আপিন আওয়ারিল কত ন কাজ কেরেছন এবং কােজর ি নসট েদখেত
পারেবন



3. এখােন আপিন Timelogs , My Weekly Timesheet , My Timesheet Details ,
Time Analyze েদখেত পারেবন



4. আপিন িটেমর এডিমন হেল িটম েথেক সদস িনয় ন করেত পারেবন

Payments
[িব: : ইেমজ এর

িমক না ার অনযায়ী
এখানেথেক িমিলেয় পড়ুন]
ু
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Odesk Menu Option: 4


1. েকান কােজর জন কত ডলার জমা হেয়েছ তার িল েদখেত পারেবন



2. ওেড

েখেক টাকা েতারার জন িবিভ অপশন এ◌্যাড করেত পারেবন।

েযমন: েপপাল , মািনবকাস
ু


3. ওেডে

ডলার জমা হেল েপপাল , মািনবকাস
িদেয় তলেত
পারেবন
ু
ু



4. আপিন এখান েথেক েরফারার িলংক িনেত পােরন। আপনার এই িলংক
েথেক এ◌্যাকাউ

খলেল
আপিন ০.৫০ ডলার পােবন
ু

Find Contractor & Jobs
[িব: : ইেমজ এর

িমক না ার অনযায়ী
এখান েথেক িমিলেয় পড়ুন]
ু

Odesk Menu Option:5


1. আপিন বায়ার হেল এখান েথেক ক া র খজেত
পারেবন
ু



2. আপিন এখান েথেক আপনার পছে র জব এ◌্যা াই করেত পারেবন



3. এখান েখেক আপনার পছে র টিপেকর উপর পরী া িদেত পারেবন



4. ওেডে র কােজর িডমা

েয

লা েবশী তা এখােন েদখেত পারেবন , এখান

েথেকই জব এ◌্যা াই করেত পারেবন


5. ওেডে র েপেম

কাউ

েদখেত পারেবন , িক রকম কাজ আেছ তা েদখেত

পারেবন


6. ওেডে র নাম করা

প বা িটম এর িল েদখেত পারেবন। এমন িক এখান

েথেক জেয়ন িদেত পারেবন
Ownself Account
[িব: : ইেমজ এর

িমক না ার অনযায়ী
এখান েথেক িমিলেয় পড়ুন]
ু
পৃ া নং - 15

ি

বাংলা বই

www.freebanglabooks.com

Odesk Menu Option: 6


1. এখান েথেক আপিন আপনার ে াফাইলেক স



2. এখান েথেক লগ আউট করেত পারেবন

Ownself Account
[িব: : ইেমজ এর

াদন করেত পারেবন

িমক না ার অনযায়ী
এখান েথেক িমিলেয় পড়ুন]
ু

Odesk Menu Option: 6


1. এখােন েকান কােজর েমইল আসেব এবং কােজর ই ারিভউ আসেব



2. কােজর েনািটিফেকশন আসেব



3. েকান সমস া এ◌্যা াই করেল তার েরসেপা



4. আপনার ম ােসেজর েস

এখােন আসেব

আইেটম েদখােব
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আজ এ পয ই , আগামী পেব থাকেছ “িকভােব ে াভাইলেক শি শালী বা ইউিনক
করেবন”
আমার একটা অনেরাধ
থাকেব েযেততু আিম িনেজ ি ল াি ং এর কাজ কির , তাই এ
ু
িবষেয় ধারাবািহক েপা িদেত একটু েদিরও হেত পাের। অনু হ কের আপনারা তাই
যিদ েভেব বেসন আর এ িবষেয় িলখেবা না এবং এই জন আমার েপা ্ এ বােজ
ম ব কেরন েসটা কখনই করেবন না। আিম কথা িদি

এ িবষেয়র উপর আিম

ধারাবািহক েপা িদেয় যােবা।আিম আবােরা বলিছ আমার এই িটউেটািরয়াল অনযায়ী
ু
অনসরন
করেল কাজ আপিন িনি ত পােবন।
ু
ধন বাদ , ভােলা থাকেবন সবাই
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ীল াি ং মােকটে স ওেড

িটউেটািরয়ালঃ পব িতন

কাজ িনেয় ব

থাকায় ধারাবািহক েপা িদেত েদরী হেয় েগেলা। েকমন আেছন

আপনারা সবাই? আশা কির ভােলা আেছন। গত পেব আেলাচনা কেরিছলাম “ওেড
েমনু অপশন পিরিচিত” িনেয়। আজ আিম আেলাচনা করেবা “িকভােব আপনার
ে াভাইলেক শি শালী বা ইউিনক করেবন”।
থেম odesk.com এ লিগন ক ন। Account & Profile Settings এ যান , বাম পােশর
েমনু My Contractor Profile এ যান। এখােন অেনক

েলা পযায় থােক েস েলা স

ূণ

করেল ে াফাইল এর Profile completeness ১০০% হয়।

পযায় ম েলা হেলা My Account Summary , My Public Profile , Categories ,
Skills , Employment History , Education , Portfolio Projects , Other Experiences

My Account Summary

পৃ া নং - 18
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change বাটেন ি ক ক ন।



1.Profile Access এ আপিন আপনার ে াফাইল উ

বা লু ািয়ত রাখেত

পােরন।


2.Display Name এ আপিন আপনার ে াফাইেল স
অথবা সংি

ূণ নাম েদথােত পােরন

নাম।

পৃ া নং - 19
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3.Primary Role এ আপিন Web Developer হেল Web Site / Graphics
Designer িসেল

কের িদন আর আপিন যিদ Data Entry হন তাহেল Consultant

বা Data Entry Professional িসেল কের িদন।


4.Title এ আপিন েয কাজ করেবন তার টাইেটল িদ েযমন আিম িদেয়িছ
Thesis Themes Expert, WordPress , LinkWheel Building , Craiglsit Poster
আপিন Web Developer হেল
Wordpress Expert,HTML,CSS,PHP Professional বা
Web Developer Based On WordPress,Thesis Themes Expert বা
HTML,CSS,PHP,Flash Objective,Mysql িদেত পােরন
আর আপিন যিদ Data Entry হন তাহেল
Data Entry Professional ,Web Research Expert,MS Office বা
MS Office Expert,Web Research,Facebook,Twiiter,Forum Account Creator
িদেত পােরন।



5.Availability এ আপিন সা ািহক কত ন কাজ করেত স ম।



6.Years of Experience এ আপিন েয কাজ করেবন তা কতিদন েথেক পােরন
তা িদন ,তেব সবিন ২ বছর িদেত পােরন।



7.English এ আপিন িক রকম পােরন তা িদন তেব অপশন চার িসেল কের
িদেত পােরন।



8.Objective এ আপিন আপনার কথা িলখেত পােরন। েযমন আিম িদেয়িছ
I ‘m new user on Odesk but I have good skill. I works on Many Website
design with By Client Order .I also know: Thesis Themes Customize Website
Design Base on WordPress HTML CSS Craiglist LinkWheel Building You
Can see my Portfollio.Hope so you will hire me for this position for better
results.I able per week 30-35 hour.Looking forward to work with you.

My Public Profile
My Account Summary আর My Public Profile একই অপশন।

Categories
আপিন েয েয িবভােগ কাজ করেত আ হী েসই িবভােগ িটক িদেয় েসভ কের িদন।
উে খ ১০ িটর েবশী িবভাগ িদেবন না।

Skills
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Skills হেলা আপিন িক পােরন তার একিট বণনা। Skills েযাগ করেত Add বাটেন
ি কক ন
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1.Skill এ আপিন িক পােরন তা িলখুন। েযমন: MS Office



2.Years এ কত বছর ধের পােরন। েযমন: 9



3.Level এ িক মােনর পােরন। েযমন: 4-Proficient



4.Last Used এ েশষ কেব ব বহার কেরেছন।



5.Project Description এ আপিন েয কাজিট কেরেছন তার সংি

বণনা

িদন।
সব িকছু িদেয় Save বাটেন ি ক ক ন আর একািধক িদেত চাইেল Save And
Add More বাটেন ি ক ক ন তাহেল আবার েযাগ করেত বলেব।

Employment History
Employment History েযাগ ক ন। বািনেয় িলখেলও সমস া েনই। এটা িনেয় িব ািরত
িলখলাম না কারন এর অপশন এর সােথ ইিতমেধ পিরিচত হেয় েগেছন।

Education
Education েযাগ ক ন। বািনেয় িলখেলও সমস া েনই। এটা িনেয় িব ািরত িলখলাম
না কারন এর অপশন এর সােথ ইিতমেধ পিরিচত হেয় েগেছন।
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Portfolio Projects
আপিন যিদ Web Developer / Graphics Designer / Programmer হন তাহেল আপিন যা
যা কেরেছন তা Portfolio েত েযাগ ক ন।
Portfolio েযাগ করেত Add বাটেন ি ক ক ন।



1.Project Title এ আপিন েয কাজ কেরেছন তার িশেরানাম িদন। েযমন: Blog
Setup and Configure
2.Image এ আপনার কােজর ীনসট িদন।



3.Attachment এ কােজর সােথ েকান ফাইল থাকেল িদেত পােরন।



4.Date এ আপিন কাজিট কেব েশষ কেরছন তার তািরখ িদন। তািরখ িদেত



ক ােল ার এর মত িচ েত ি ক ক ন।


5.Category এ আপিন েয কাজিট কেরেছন তা েকান িবভােগ পেড় তা িসেল
কের িদন।



6.Project Description এ কােজর সংি

বণনা িদন



7.Project URL এ আপিন েয কাজিট কেরেছন তার িলংক থাকেল িদন।
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সব িকছু িদেয় Save বাটেন ি ক ক ন আর একািধক িদেত চাইেল Save And Add
More বাটেন ি ক ক ন তাহেল আবার েযাগ করেত বলেব।

Other Experiences
Other Experiences এ আর িক পােরন তা েযাগ করেত পােরন।
সবেশেষ oDesk Readiness Test পরী া িদেত হেব। আিম এটার উ র প

এখােন

আজেক িদলাম। যারা িটউেটািরয়াল েদেখ করেত চান তারা পরবতী েপাে র জন
অেপ া করেত পােরন।
oDesk Readiness Test for Independent Contractors and Staffing Managers এর
পরী ার িলংক
oDesk Readiness Test for Agency Contractors এর পরী ার িলংক
িট পরী ারই
পরী ার

ায় একই।

এবং উ র

Q: Can I start my own company on oDesk?
A: Yes! oDesk allows you to build and manage a team of workers, colleagues and
collaborators. You can even subcontract other workers on oDesk to other customers
oDesk (and take a cut).
Q: Which of the following actions are NOT allowed when applying to job openings?
A: All of the above
Q: ‘How does feedback work on oDesk?’
A: All of the above
Q: Which of the following is true of your oDesk timelog?
A: All of the above
Q: Which of the following break the oDesk user agreement?
A: All of the above
Q: Which of the following statements about the oDesk Team application are true?
A: All of the above
Q: What do you need to do to ensure guaranteed payment on hourly jobs?
A: All of the above
Q: If you have not done so please download and install the oDesk Team application.
With the client running right click on the oDesk Team icon in the system tray (or doc
for Mac users). Which of the following options is listed first? Note that you do NOT
have to log into any actual Team Room to answer this question.
A: TeamRoom..
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Q: Which of the following statements are correct about oDesk fees?
A: All of the above
Q: Buyers set weekly limits on hourly assignments, how do these work?
A: All of the above
Q: How does oDesk’s dispute resolution policy for work?
A: All of the above
Q: How does payments work for agency contractor ?
A: All of your earnings as an agency contract to go directly….
েনাট: পরী ায় পাশ করার পর Continue with feedback িদেয িদেবন।
আজ এ পয ই , আগামী পব িনেয় শী ই আসিছ।

ীল াি ং মােকটে স ওেড

িটউেটািরয়ালঃ পব

চার
েকমন আেছন আপনারা। আশা কির ভােলাই আেছন। কােজ অত িধক ব
ধারাবািহক েপা িদেত িব

থাকায়

ঘটিছল। আজ অেনক ৈধয ধের িলখেত বসলাম। গত

পেব িলেখিছলাম “িকভােব আপনার ে াফাইলেক শি শালী বা ইউিনক করেবন” আজ
তারই ধারাবািহকতায় িলখেবা ে াভাইলেক শি শালী বা ইউিনক করার জন
“িকভােব ওেড

েরিডেনস েট িদেবন”।

থেম আপনার ওেড

ক ন , এখােন সাধারনত েরিডেনস েট িহসােব
ায় একই। থম
থম

এ◌্যাকাউে

িট েট িদেত হয়।

লিগন

িট েট উ রই

িটর িলংক।

িটর িলংেক যান

পৃ া নং - 25

ি

বাংলা বই

www.freebanglabooks.com

Start Test এ ি ক ক ন

Continue এ ি ক ক ন
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Click here to start your test এ ি ক ক ন

Continue এ ি ক ক ন

হেয় েগল ১১িট

ে র ৬০ িমিনেটর পরী া। সিঠক উ ের িটক িদেয় বাটেন

ি ক ক ন। এভােব সব

েলা

ে র উ র িদন। [িব: : এই ে র উ র

েলা গত

পেব েদওয়া হেয়িছল েসখান েথেক েদেখ িনন]

উ র েলা যথাযথ ভােব েদয়ার পর পাশ ে ার ৫ এ ৫ েদখােব এবং

ইিট অপশন

থাকেব এখােন একিট হেলা Continue without providing feedback (এিটেত ি ক
করেল এই েটে র ফলাফল আপনার ে াপাইেল এ◌্যাড হেব না , েটে েফল করেল
এিটেত ি ক করেবন)
আেরকিট অপশন Continue and provide feedback on this test (এিটেত ি ক করেল
এই েটে র ফলাফল আপনার ে াপাইেল এ◌্য াড হেব)

পৃ া নং - 27

ি

বাংলা বই

www.freebanglabooks.com

নীেচ কেম স করার অপশন থাকেব , কেম
একইভােব ি তীয় পরী ািট িদন। ি তীয়
িঠক এইভােব আপিন অনান েট

না িদেয় Submit এ ি ক ক ন।
িটর িলংক

েলাও িদেত পারেবন , েযমন: ওয়াডে স ,

মাইে াসফট অিফস , ে া ািমং ইত ািদ।
আজ এ পয ই আগামী পেব থাকেছ “িকভােব েপেম

ীল াি ং মােকটে স ওেড
ীল াি ং মােকটে স ওেড

েমথড েযাগ করেবন”

িটউেটািরয়ালঃ পব পঁাচ

িটউেটািরয়াল ধারাবািহক পযায় েলার

ায় মাঝ পেথ

চেল এেসিছ। আপনােদর কােজর িক রকম অ গিত হেলা জানােবন। গত পবিট িছল
ে াভাইলেক শি শালী বা ইউিনক করার জন “িকভােব ওেড
িদেবন”। আজেকর পেব থাকেছ “িকভােব েপেম
ওেডে

েপেম

েযাগ করর জন

েরিডেনস েট

েমথড েযাগ করেবন”।

অপশন কেয়ক ধরেনর, েপপাল, মািনবকাস
, েপওনার কাড। এ েলা
ু
থেম আপনার ওেড

এ◌্যাকাউে

লিগন ক ন।

Payment েমনু েথেক Payment Method এ যান।

মািনবকাস
েযাগ: আপনার যিদ আেগই েয েমইল িদেয় ওেড
ু
েসই েমইল িদেয় মািনবকাস
এ◌্যাকাউ
ু

এ◌্যাকাউ

খেলেছন
ু

কের থােকন তাহেল Already registered

with Moneybookers? Click here এ ি ক ক ন
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েসই েমইলিট িসেল

কের িদন , তারপর Enable Moneybookers এ ি ক ক ন

আর যিদ আেগই মািনবকাস
এ◌্যাকাউ
ু

করা না থােক তাহেল Sign Up Now! এ

ি ক ক ন।
িকভােব মািনবকা
ু স এ◌্যাকাউ

করেত হয় তা জাকািরয়া ভাই সু র কের বণনা

কেরেছন , তাই আিম নতন
ু কের িলখলাম না। েপা িট এখান েথেক েদথন
ু
Payoneer Debit Card এ◌্যাকাউ

করার জন Sign Up Now! এ ি ক ক ন। এইটার

িনয়ম এখান েথেক েদখেত পােরন
জাকািরয়া ভাইেয়র অথ উ লন স

িকত সব

েলা েপা েদথন
ু

আজ এ পয ই , আগামী পেব েদখা হেব।

ীল াি ং মােকটে স ওেড

িটউেটািরয়ালঃ পব ছয়

পরী ার জন েদেশর বািড় চেল যাি । েদায়া করেবন আমার জন যােত ভােলাভােব
পরী া িদেত পাির। বািড়েত েগেল অেনকিদন হয়ত আর েকান নতন
ু েপা েলখা হেব
না তাই যাবার আেগ একটা েপা িদেয় যাই। গত পেব িছল “িকভােব েপেম

েমথড

েযাগ করেবন” আজেকর পেব থাকেছ “িকভােব জব এ◌্যা াই করেবন এবং এ◌্যা াই
এর দরখাে
থেম ওেডে

িক িলখেবন”। আসন
ু েদেখ েনই িকভােব এ েলা করা যায়।
লিগন ক ন
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তারপর Find Contractors & Jobs েমনর
ু আ াের Find Jobs এ যান

আপনার েয িবভাগ পছ

েসই িবভােগ ি ক ক ন, আিম এখােন Web Development

িবভাগ িনেয় েদখােবা
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েলা েদখােব।

এই জব েসকশেন অেনক অপশন আেছ েস েলা িনেয় একটু আেলাচনা কির

এই অপশেন আপিন নতন
জব , ভােলা িফডব ােকর বায়ােরর জব , কম
ু জব ,পরান
ু
িফডব ােকর বায়ােরর জব ইত ািদ েদখেত পারেবন
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এই অপশেন আপনার পছে র িকওয়াড িদেয় জব খজেত
পারেবন, েযমন আিম
ু
খজেতিছ
ওয়াডে স এর জব।
ু

এই অপশেন আপিন

ই ধরেনর জব েদখেত পােরন। একটা িফে ড আেরকটা

আওয়ারিল।

এই অপশেন েরট অনযায়ী
জব খজেত
পারেবন
ু
ু
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িট জেবর পা ক েদখন
ু , একিটেত বায়ােরর িফডব াক ভােলা এবং েপেম

েমথড েভিরফাইড অন িটেত বায়ােরর িফডব াক েনই এবং েপেম
না। এে ে

আপিন েপেম

েমথড েভিরফাইড

েমথড েভিরফাইড বায়ার জব িসেল করেবন। জব

িসেল করার সময় ি ল েদেখ িনেবন। েয জবিট ভােলা লাগেব েসই জেবর িলংেক
মাউেসর ডান বাটন ি ক কের িনই ট ােব যান। আিম এখােন িফে ড জেবর িনয়ম
েদখােবা।

এবার জেবর িডেটইলস এখােন েদখােব

এখান েথেক বায়ােরর িফডব াক েদেখ িনন
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এখান েথেক জেবর ি ল এবং েক কত িবড কেরেছ তা েদেখ িনন, সব েশেষ জবিট
পছ

হেল Apply to this job এ ি ক ক ন

এখােন আপিন িবড েরট িদন

এখােন Estimated Duration এ 100$ এর মেধ কাজ হেল Less than one week িদন

আর তার েবশী হেল সময় েবশী িনন। [িব: : কাজিট আওয়ারিল হেল Estimated
Duration চাইেব না ]

এখােন আপনার দরখা

বা কভার েলটার িলখন
ু
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এখােন Agree to Terms এ িটক িদেয় Apply to this job এ ি ক ক ন

এখােন আবার িটক িদেয় Continue to Apply এ ি ক ক ন।
িকভােব কভার েলটার িলখেত হয় এিনেয় আবার একটা েপা িদেবা এবং কেয়কটা
কভার েলটার স া

ল েদেবা।

আজ এ পয ই। অেনক েদরীেত আবার েদখা হেব। ততিদন ভােলা থাকেবন।
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