Microworkers Forum Posting Tutorial
Microworkers-এ ফারাম পাি ং কােজর জন ভােলা PR ফারাম সাইট ব বহার করেত হেব। এক
কথা মেন রাখেবন- ফারাম সাইট েলােত রিজে শন করার সােথ সােথ ভুেলও পাে র সােথ
কােনা িলংক িদেবন না। এেত আপনার একাউ
ব া হেয় যােব। কাজ করার জন আপনারা হয়ত
একাউ খুেলই পা ার সােথ িলংক িদেয় িদেত পােরন। এটা খুবই বাকািমর কাজ হেব। তাই, আেগ থেকই
ফারাম সাইট েলােত একাউ খুেল িতিদন ১-২
কের পা ক ন। িবিভ আেলাচনায় অংশ হন
ক ন। যখন পুরান সদস িহসেব সাইেট পিরিচত হেবন, তারপর থেক ১ িদন পরপর অথবা ২ িদন পরপর
পা এর সােথ িলংক িদেত থা ন। িদেন অবশ ই ১ কের িলংক িদেবন। ধ ন, আজেক এক িলংক
িদেলন পাে র সােথ তাহেল আগামীকাল আেরক িলংক িদেবন। এভােব আে আে পাে র সােথ
িলংেকর পিরমান বাড়ােত পােরন।তাছাড়াও য ফারাম সাইেট একাউ
খুলেবন সখােনই
সাইট র িনয়মাবলী দয়া থাকেব। If you follow the forum site rule, you will never
ban. So, FOLLOW RULE.

এখােন িকছু ভােলা PR ফারাম সাইেটর িল িদি । চাইেল আপিনও কাজ করেত পােরন।

http://pointalk.com/vbb/

http://forums.digitalpoint.com/

http://www.allcoolforum.com/

http://www.hostingpost.com

http://carigold.com/portal/forums/

http://www.webhostingthreads.com/

http://www.9mb.com/forums/

http://www.sitepoint.com/forums/

http://www.generalforum.com/

http://www.textlinksforum.com/

http://community.aspnix.com/
আেরা িকছু ভােলা ফারাম সাইেটর স ােন আিছ। পেলই এর সােথ পা
যিদ জানা থােক তাহেল কেমে র মাধ েম শয়ার করেত পােরন।

কের িদব। অথবা আপনােদর

Microworkers-এ িবিভ ধরেনর forum posting এর কাজ রেয়েছ। কাজ কের িদেত পারেল $0.15 $0.41 উপাজন করেত পারেবন। এই কাজ েলা করার জন আপনার আেগ থেকই িবিভ forum সাইট
েলােত িনজ আইিড থাকেত হেব। কাজ
মাটােমা সহজই। Employer এক সাইট িদেব, ওই
সাইট স েক কমপে ৩০ শে র বণনা িলেখ িবিভ forum সাইেট post করেত হেব। এটাই মূলত
forum post.

Forum Posting
আিম মূলত cheetuh-র forum posting িনেয় িব ািরত বলব। cheetuh-এ য িলংক দয়া থাকেব
তােত আেগ েবশ ক ন। তাহেল forum post করার জন টাইেটল, িলংক এবং এনকর ট ট যা দরকার
তা পেয় যােবন। আর কােনা িদেক না তািকেয় য িলংক
দয়া হেয়েছ তােত চেল যান। এখন
কি উটােরর াট মনুেত িগেয় MS Word অথবা Notepad চালু ক ন। সাইট থেক যা জানেলন
এবং য টাইেটল দয়া হেয়েছ তার সােথ স ক রেখ কমপে ৩০ শে র এক ছাট খােটা আ েকল
িলেখ ফলুন। িনজ থেক যিদ িকছু নাই িলখেত পােরন তাহেল এক ি কস খাটােত পােরন। আপিন
যেকােনা সাইেট গেল ওই সাইট স েক হালকা ধারণা দয়া থােক। এখােনই ি কসটা। এই হালকা
ধারনাটা কিপ কের ফলুন এবং MS Word অথবা Notepad-এ প ক ন। একটা কথা মেন
রাখেবন, কখনই ফারাম পা

কিপ প

MS Word অথবা Notepad-এ কিপ- প

ারা করেবন না। আপনার সুিবধােথর জন ই আপিন

কের লখাটা সািজেয় িনেত পােরন। Forum post

অবশ ই

নতু ন হেত হেব। অথাৎ Post a new thread এ ি ক কের post করেত হেব। আপনােক য টাইেটল
দয়া হেব তার ক াটাগির অনুযাই post করার চ া করেবন। আর তা যিদ না পান তাহেল General
discussion, Offtopic etc. ক াটাগিরেত post করেত পােরন। অথাৎ যখােন ই া মত আেলাচনা করা
যায় সখােনই post করেবন।
আপনােক য এনকর ট ট দয়া হেব তা পাি র মেধ একবার ব বহার ক ন। এখন post কের
ফলুন।
Forum Posting Proof
Post করার পের য নতু ন পজ আসেব তার URL- কিপ ক ন। এ cheetuh-এ সাবিমট ক ন।
তাহেল ৭ িডিজট এর কাড পেয় যােবন। কাড proof িহেসেব জমা িদন।
Forum Posting Site
অেনেক যসব forum সাইেট post কেরন স েলা Page Rank ভােলা হয় না। যার ফেল আপনার
কাজ বািতলও হেয় যেত পাের।Page rank ক সংি
ভােব িলখা হয় PR. আিম িকছু ভােলা PR
forum সাইেটর নাম িদেয়িছ। আপিন চাইেল এ েলােত কাজ করেত পােরন।

Microworkers এর Yahoo Answers Jobs করার প িত
Yahoo Answers Jobs িক?
Yahoo Answers Jobs হে

এক িবেশষ ধরেনর কাজ , য কােজ আপনােক এম য়ার এর িনেদশ মত

এক উ র িদেত হেব।
Yahoo Answers Jobs করেত িক িক লাগেব?
১। আপনার ইংেরিজ লখার দ তা থাকেত হেব । য কান এক িবষয় িনেয় কমপে

৩০-৫০ অ র এর

এক আ েকল লখার যাগ তা থাকেত হেব।
২। আপনার এক Yahoo অ াকাউ
৩। আপনার এক কমপে

লাগেব।

২ লেভল এর Yahoo Answers অ াকাউ

Yahoo Answers অ াকাউ

লাগেব।

এর ২ লেভল িকভােব করব?

থেম , answers.yahoo.com এ েবশ ক ন।
ইয়া অ াকাউ

লগ ইন করা না থাকেল , লগ ইন ক ন।

এখােন , আপনােক ২ লেভল করার জন কমপে

৩০০ পেয়

২৫০ পেয়

করেত হেব।

এর বশী কের রাখা ভাল। কারন , কান কারেন আপনার পেয় ২৫০ থেক কেম গেল পুনরায়

আপনার লেভল ২ থেক ১ এ চেল আসেব।
Yahoo Answers অ াকাউ

এর পেয়

আপিন ইয়া আনসার অ াকাউ

িকভােব বাড়ােবা ?

এ লগ ইন করেলই এককািলন ১০০ পেয়

বানাস পােবন। ( ধুমা ১

বার)
িতিদন ইয়া আনসার এ লগ ইন করেল ১ পেয়

কের পােবন।

আপিন যিদ কােরা ে র উ র দন, তাহেল আপিন ২ পেয় পােবন।
আপনার দয়া উ র যিদ

উ র িনবািচত হয় , তেব আপিন ১০ পেয় পােবন।

(আপিন িতিদন ২০ র বশী ে র উ র িদেত পারেবন না)
তাই আমার মেন হয়, আপিন য িবষয় িবষয় এ অিভ

স িবষেয় উ র (স ক ও হণেযাগ ) িদেল আপনার

উ র

উ র িনবািচত হবার স াবনা অেনক বশী। তাহেল, আপিন খুব

আপনার পেয়

িকভােব কমেব?

আপিন কান

করেল ৫ পেয় কমেব ।

ত লেভল ২ করেত পারেবন।

আপিন িনেজর দয়া কান উ র মুেছ ফলেল ২ পেয় কমেব।
আপনার উ ের কউ িরেপাট করেল ১০ পেয় কমেব।

( িব ঃ আপনার যিদ এত ক করেত ই া না হয়, তাহেল আমােক ফসবুেক নক ক ন। আিম আপনােক
সহেযািগতা করব লেভল ২ করেত)
লেভল ২ ইয়া অ াকাউ

কন লাগেব?

লেভল ২ ইয়া অ াকাউ লাগেব, কারন আপিন িবিভ সাইট এর িব াপন এর কাজ করেবন। ইয়া
আনসার এর িনয়ম হল , ২ বা তেতািধক লেভল এর ব াবহারকারীরাই ধুমা সরাসির িল (Clickable
Link) িদেত পাের, যা কাজদাতা / এম য়ার দর অন তম চািহদা।
এবার আসুন আমরা এক

ইয়া আনসার এর কাজ

কিরঃ

আমােদর িকছু িবষয় (সতকতা) জানা েয়াজনঃ
১। আপিন য উ র

দেবন তা কখেনাই অন কান সাইট থেক সরাসির কিপ করেবন না। অন সাইট

থেক ধারনা িনেয় আপিন িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব ?
ধ ন, একজন

কেরেছ, আমার মাবাইল এর িডসে আসেছ না কন?

আর আপিন উ র িদেলন , মাবাইল কনার জন এই সাইট এ যান, সাইট
পােবন , ইত ািদ ইত ািদ...

অেনক ভাল , কম দােম মাবাইল

যিদও উ র িবষেয়র সােথ স
এ

িকত, তার পরও আপনার উ র

হণেযাগ নয়।

ে আপিন উ র িদেত পােরন, (ইংেরিজেত) আমার মেন হয় আপনার মাবাইল র িডসে ন হেয়

গেছ। হাত থেক পরেল, পািন ঢু কেল এরকম সমস া হেত পাের। আপিন আপনার িনকট
সািভিসং স াের যাগােযাগ ক ন। যিদ ,

কান মাবাইল

ক না হয় তাহেল আপনােক এক নতু ন মাবাইল িকনেত হেব ।

নতু ন মাবাইল কনার জন এই সাইটএ িভিসট করেত পােরন। আিম যত দূর জািন , এখােন এখােন খুব কম
দােম মাবাইল পাওয়া যায়।

এই ধরেনর উ র িদেল আপিন টা

থেক টাকা টা পােবনই , তার সােথ আপনার উ র

উ র হবার

স াবনা আেছ।
অথাৎ, আিম য

বাঝােত চেয়িছ, স হে

আপনার উ র

যন কান ভােবই

াম (Spam) এর মত

না দখা যায় । বাঝা না যায় য, আপিন অেথর িবিনমেয় এক সাইট এর িব াপন করেছন।
২। যখােন ওই দানকৃ ত সাইেটর এক িব াপন আেছ সখােন িব াপন করেবন না। ধ ন, আপনােক বলা
হেয়ে

http://onlinezonebd.blogspot.com এর িব াপন করার জন । আপিন িবষয়িভি ক এক

খুেজ বর করেলন , িক উ র িদেত িগেয় দখেলন য আপনার আেগই সখােন
http://onlinezonebd.blogspot.com সংযু
িব াপন দেবন না। নতু ন এক

এক িব াপন িদেয়েছ । সখােন , আপিন আর ি তীয়বার

খুেজ িনন।

৩। যসব ে র বয়স ( যিদন করা হেয়েছ) ১৫ িদন এর কম অথবা ৪ বছর এর বশী, স েলার উ র না
িদেল ভাল।
৪। যসব ে র

উ র িনবািচত হেয় গেছ, সসব ে র উ র না িদেল ভাল।\

৫। আপনার উ েরর থম বণ অবশ ই বড় হােতর অ র (Capital Latter) হেত হেব ।
৬। িল

অবশ ই What is Your Source (Optional) লখা বে িদেত হেব।

থেম, আমােদর সুিবধা মত এক ইয়া আনসার এর কাজ বেছ িনেত হেব।

এম য়ার চািহদা (What is expected from workers?) ভালভােব পড়েত হেব।

209.236.68.76 সংযু

এরকম এক

িল

পইজ আসেব।

ত েবশ ক ন (নতু ন ট ােব)

এবার আেরক ট াব এ answer.yahoo.com এ েবশ ক ন।

আেগর পইজ েত িনেদিশত কীওয়াড িদেয়

খুজেত হেব।

Newest এ ি ক করার েয়াজন হেল ি ক ক ন।

আমরা উপেরা

চািহদার (কীওয়াড) এর সােথ স

িকত এক

এখােন আিম এক উ র িদলাম, এবং সাস বে িনেদিশত িল

খুেজ পেয়িছ।

িদলাম । এবং Submit এ ি ক করলাম।

এখন, আমার উ র

এখন এে স বার থেক

এবার এই িল

পা

হেয় গেছ।

র িল কিপ কের নব।

ি তীয় পইজ েত প

করেত হেব। এবং সাবিমট করেত হেব।

এক সাত িডিজট কাড পােবন।

যিদ কাড না এেস কান সতক করণ বাতা আেস, তাহেল তা পের দখুন, এবং য়জেন আেগর উ র
স

াদনা ক ন। অথবা নতু ন উ র িদন।

আপনার কাজ শষ।

যসব টাে 209.236.68.76 সংযু
আনসার িদেয় দন।

িল

নই, স েলােত এম য়ার এর চািহদা ভালভােব পের ইয়া

ফ বে , আপনার আনসার অ াকাউ

এর নাম ও পা

িল ( যভােব এম য়ার

চায়) িদেয় িদন।

এক

উদাহরণ

আমরা থেম আমােদর পছ মেতা এক

ফারাম পা

টা

বেছ িনই।

আমরা এই কাজ (6/40) পছ কেরিছ , কারন এই কাজ আরও (৪০-৬)=৩৪ জন করা বািক আেছ।
যেহতু , ফারাম পাে র কাজ একটু সময়সােপ , তাই কমপে ১০ জন করা বািক আেছ এমন কাজ
িনবাচন করেত হেব।

এবার এক নতুন ট ােব এই িল
অ াকাউ

(http://209.236.68.67 সংযু ) ওেপন ক ন।এবং আপনার

না থাকেল খুেল িনন। থাকেল ( েয়াজন হেল) লগ ইন কের িনন।

এবার িনেচর িচ

খয়াল ক ন।

(১) Keyword to write about : এ হে আপনার ফারাম পা এর নাম যা হেব। উপেরর কাজ
করার জন আপনােক Business Process Management নােম ফারােম পা িলখেত হেব।
(২) URL to link to : এই িল
আপনার পা এর সােথ সংযু
http://www.bizagi.com এর িল িদেত হেব।

করেত হেব। উপেরর েজে

আপনােক

(৩) Link / Anchor Text : য শ / বাক র উপর িল (২) িদেত হেব। এখােন আপনােক bizagi.com
লখা র উপর http://www.bizagi.com এর িল িদেত হেব।

(৪) Forum Post URL : আপিন পা

করার পর ওই পা

এর িল এই বে সাবিমট করেত হেব।

কাজ
করার আেগ আপনােক যেকােনা এক ভাল ফারাম খুেজ বর করেত হেব। এই কােজ আপিন
Forum List িলেখ গেল সাচ করেত পােরন। এক ফারােম ওই িল এর পা একবারই হনেযাগ হেব।
পূেব কউ ওই ফারােম ওই পা িদেয় থাকেল আপনার পা
হণেযাগ হেব না। আিম য ফারাম
স র নাম স ত কারেনই আপনােদর সােথ শয়ার করেত পারিছ না। এক কথা মেন রাখেত হেব, ফারাম
পাে র কােজ আপিন অেনকবার ব থ হেবন। কারন, অিধকাংশ ফারােমই িল সংযু পা িদেল
িমং
(Spamming) এর কারেন আপনার অ াকাউ িনি য় কের দয়া হয় এবং পা মুেছ ফলা হয়। আপিন
কাজ েত সফল (Setisfied) হেয় যাওয়ার পর পা
মুেছ ফলেল কান সমস া নই। এখন আপনােক খুেজ
বর করেত হেব, কান ফারােম িল পা করেলও তা িডিলট করা হয় না। আিম ায় ৩০-৪০
ফারাম
চ া করার পর এক খুেজ পেয়িছ। স আপনােদর সােথ শয়ার করেলও কান লাভ হেতানা । কারন,

এক ফারাম ধুমা একজন ও ব াবহার করেত পারেবন। আপনারা িন য় বুঝেত পারেছন য, কাযকর
ফারাম খুেজ পাওয়া পয আপনােদর ক একটু বশী। িক ফারাম খুেজ পাওয়ার পর কাজ অেনকটাই
সহজ হেয় গল।
আসুন, আমরা এখন য কান এক ফারােম চ া কির। ফারাম পা করার আেগ আপনােক পা এর
িবষয় এর সােথ স িকত িবভাগ খুেজ বর করেত হেব। ধ ন, আপনার পা এর িবষয় হে সাশ াল

িমিডয়া িবপনন (Social Media Marketing) । আপিন যিদ Payment Getway িবভােগ পা কের দন,
তাহেল আপনার পা
িডিলট করার না হেলও িডিলট কের দয়া হেব। তাই সাশ াল িমিডয়া িবপনন
(Social Media Marketing) এর পা করার জন আপনােক মােক ং স িকত এক িবভাগ খুেজ িনেত
হেব।
এখন আমরা পা

করব। আপনার পা

র নাম হেব Keyword to write about এর পােশর লখা

(১)

। আপনােক এই িবষয় িনেয় স ণ
ূ িনেজর মত কের কমপে ৩০ অ েরর এক পা িলখেত হেব। কান
অব ােতই অন সাইট বা সাচ ইি ন থেক কিপ করা যােব না। আপনার পা
দেখ যােত িব াপেনর
মত না হয়। পা
দেখ মেন হেব যন আপিন িনেজর অিভ তার কথা শয়ার করেছন। ধ ন আপনােক
আমার সাইট িনেয় পা িদেত বলা হল। আপনার পা
হেব এমনঃ
"গত কেয়কিদন আেগ আিম ীেলি ং িনেয় িকছু সমস ায় পেরিছলাম। কান অব ােতই তা সমাধান করেত
পারিছলাম না। কেয়কিদন পর আমার এক ব ু আমােক এক সাইট এর কথা বলল। সাইট র নাম
অনলাইন জান বাংলােদশ। এই সাইট এর কেয়ক

পা

পেড় আিম আমার সমস া র স

েক

ধারনা পলাম। এবং আমার সমস া র সমাধান হল।"
এখােন, অনলাইন জান বাংলােদশ লখা হল Link / Anchor Text (৩) যার মেধ িল (২) করা হেব।
খয়াল রাখেবন আপনার আ েকল এর থম বণ যন বড় হােতর হয় এবং িল
যন লখার মােঝ থােক
( থেম বা শেষ নয়) ।
এরকম কের (ইংেরিজেত) যিদ আপিন িলখেত পােরন, তাহেল আপনার সফলতা শতভাগ িনি ত। আিম
আেরক চু ির িশিখেয় িদই, যা আিম এই া াম েত কেরিছ। এ অেনক সময় ধরা পেড় যায়, তাই স ণ
ূ
িনজ দািয়ে করেবন। চু ির হল, গল বা উইিকিপিডয়া থেক ওই িবষয় এর উপর এক ৩০-৪০ শে র
আ েকল কিপ কের তার মেধ ভাষাগত পিরবতন আনেবন

আিম অনলাইন মােক ং িবষেয় উইিকিপিডয়ােত সাচ কের এই লখা

পেয়িছ।

Online advertising, also called Internet advertising, uses the Internet to deliver
promotional marketing messages to consumers. It includes email marketing, search engine
marketing, social media marketing, many types of display advertising (including web banner
advertising), and mobile advertising. Like other advertising media, online advertising
frequently involves both a publisher, who integrates advertisements into its online content,
and an advertiser, who provides the advertisements to be displayed on the publisher's content.
Other potential participants include advertising agencies who help generate and place the ad
copy, an ad server who technologically delivers the ad and tracks statistics, and advertising
affiliates who do independent promotional work for the advertiser.
আিম পিরবতন আনার পরঃ ( পিরবিতত জায়গা েলা বা

করা হয়েছ)

Online advertising is also called by Internet advertising. It uses the Internet to deliver
promotional marketing messages to consumers. It includes email marketing, search engine
marketing, social media marketing, many types of display advertising and also mobile
advertising. Like other advertising media, online advertising frequently involves both a
publishers, who integrates advertisements in its online content, and an advertiser, who
provides the ad to be displayed on the publishers content. Other potential participants
include advertising agencies who help generate and place the ads copy, an ad server who
delivers the ad and tracks statistics, and advertising affiliates who do independent
promotional work for the advertisers.
(তথ ঃ চু ির িবদ া বড় িবদ া , যিদ না পেড় ধরা) :p
এখন আমরা উপেরর

ােজ

র এক

পা

(চু ির িবদ া প িতেত) িলখলাম ।

এখােন bizagi.com হল এ র ট ট (৩)। এবার আমরা এ

িসেল কের িল সংযু

করব।

এবার আমরা পূেব িনেদিশত URL to Link to (২) িল

কিপ কের িদেয় দব।

এবার আমরা Preview Post এ ি ক কের দেখ িনেত পারব য পা
দব। এবার পা

পা

ওেপন করব।

র িল কিপ কের নব।

কমন হেব। তার পর পা

কের

এবার পূেবর পইজ র Forum Post URL (৪) বে িল

প

কের িদন, এবং সাবিমট ক ন।

উপেরর িনয়ম-কানুন েলা মেন চলেল কান সমস া হওয়ার কথা না। তার পরও যিদ কান এরর িরেপাট
(Error Report) দখায় , তাহেল িরেপাট পেড় বাঝার চ া ক ন িক বলা হেয়েছ। না বুঝেত পারেল
এখােন কেম কের জানান।
আপনার কাজ সফলভােব সাবিমট হেল িনেচর মত এক কাড পােবন।

এবার আপনার মাইে াওয়াকাস জব পইেজ এ

ফ িহেসেব সাবিমট ক ন।

আপিন যথাসমেয় পেম

পেয় যােবন আশা কির।

আজেকর পা এখােনই শষ। আপনার মূল বান মতামত / পরামশ কেম কের জানান। আমার পা
আপনার িব ম
ু া উপকাের লােগ, তাহেল আিম িনেজেক ধন মেন করব।
- See more at: http://onlinezonebd.blogspot.com/2013/10/microworkers-fourm-postsjobs.html#sthash.0KuP2mqu.dpuf

যিদ

