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A brief and rough guideline for the freelancer (Containing question and 

answer relating Graphic Design, Web Development & Design, Digital 

Marketing ). Development of this outline will be continues time to time we 

are inviting also queries question and problem from the site of the 

freelancer so that we can go for solution gradually and are able to include 

it in the guideline for their better consumptions. 

 

Some important information in Bengali. Some important question and 

answer relating to the subject in English. Specimen of a cover latter or 

having contact/job. 

 

We are inviting question and problem from the freelancers so that 

answer included in the final guide line. 

 

 

Write a Cover Letter to the client of the following Job Opening.  

 
Social Media Manager  

Hourly- Intermediate ($$)- Est. Time: More than 6 months, 10-30 hrs/week- Posted 1 hour 

ago  

New Beginnings Property Group is a real estate solutions company in the Raleigh, North 

Carolina, US area. Our mission is to be a valuable resource to individuals in need of creative 

real estate solutions and to improve the value of neighborhoods by renovating distressed 

properties. We have been in business since 2016 are projecting rapid growth during 2017. 

Required Skills Needed: * Experience with Facebook, Linkedin and Twitter * US English 

writing skills * Strong spelling and grammar * Ability to research topics related to the US 

residential real estate market *Motivated; Ability to work unsupervised and on a deadline 

* Ability to generate blog posts on a consistent basis * Creativity *Strong communication 

skills Additional capabilities desired * Knowledge of the real estate market in the south 

east United States Research and schedule in Hoot suite 12 posts, every month to go out to 

facebook , Twitter, and Linkedin, Posting on Mondays and Fridays, Manage account 

growth Manage messages (put messages in email if they need addressed). Report status 

weekly using Google docs.  

 

Facebook Marketing     Internet Marketing     Marketing Strategy  

Search Engine Optimization (SEO)    Social Media Management 2 more  

Proposals Less than 5  

Client: Payment unverified ******* $O spent   United States  

 

 

Create 3 (three) Instagram Content Posts with Captions and Creative Hastags.   

Need Instagram Content For Tutoring Company 

Hourly- Intermediate ($$)- Est Time: More than 6 months, 10-30 hrs/week- Posted 

5 hours ago  
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Simple job: I need someone to make 1 post per day for our Instagram. Postings need 

to be related to education. Motivational quotes, tips on studying, etc. Want them to 

be themed with our company logo/colors. You also need to make the caption and 

come up with creative hashtags.  

less 

Proposals: 15 to 20  

 

Client: Payment verified *** $ 90k+ spent         United States  
 

 

 
 
 

Talking about yourself  

01. Greetings: 

Hello friends. How are you? Good morning/ good afternoon/ good evening  

 

02. Starter: 

I am going to say something about myself.  

 

03. Name: 

Well, I am..................................But you can call me.......................This is my nick 

name and I am quite familiar with this name.  

 

04. Address: 

I am from...............................and you know it is one of the famous districts of 

Bangladesh. But at present I am staying at...................in............................ 

 

05. Profession: 

I am a student, I passed my SSC and HSC in ...........and..............At present I am 

studying at .......................in....................................... 

 

06. Family: 

We are...............members in our family. I have got..............sister (s) and................. 

brother (s) and I am................in position. My father, he is a .............................and my 

mother, She is a.......................... 

 

07. Leisure interests: 

In my spare time, I like watching television, listening to music, reading books, 

collecting stamps and so on.  
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08. Future plans: 

After completing my graduation I would like to be a ..........................and it’s my long 

cherished dream (`xN© jvwjZ ¯̂cœ) 

 

09. Pre-closing: 

That’s all for today/that’s all for the time being/ have a nice day/no more today.  

 

10. Closing: 

Thank you very much/thank you indeed.  

 

 

 

Short and informal Introducing (Samples for Presentation)  

 

Example: 1 

Hello, my name is Jennifer. I’m a programmer and I‘ve come from 

Chicago. I live in New York with my husband James. We have two 

children and a dog. The dog is very funny. I work at a computer company 

in the city. The company is very famous and successful. Our daughter is 

named Anna and our Son is named Peter. She is four years old and he is 

five. We like living and working in New York.  

 

Example: 2  

Hello! My name is Mary Jane and I live in Australia. I am 22 years old and 

I love to spend time with my friends. I have fair complexion (skin color) 

and blue eyes. I usually wear shirts, trousers, pants and T-shirts.  

 

Example: 3  

Hello! My name is Brian Ganga form West Indies. I am 12 years old. My 

face is oval-shaped. I have short curly hair and dark complexion. My teeth 

are sparking white and my friends like my smile a lot. I am very tall I like 

playing and watching cricket.  

 



 4 

 

Practical Session  

Greetings 

1. Hi. 

Hello. 

 

2. Good morning. 

Good afternoon. 

Good evening.  

 

3. How are you? 

How ya doing? (Informal)  

 

4. Fine. How about you?  

5. Okay. Thanks.  

 

 

Introducing Yourself 

1. I’m Limon. 

I’m Bijoy. (Use first name in informal situations)  

 

2. I’m Limon Khan. 

I’m Bijoy Lal Basu. (Use full name in business and formal situations)  

 

3. (It’s) nice to meet you. 

(It’s) nice meeting you. 

(It’s) good to meet you 

 

4. Nice to meet you too.  
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Introducing People 

 

1. Hi Jack. I’m Sara 

This is my friend, Alim. 

 My brother, Sumon. 

 My sister, Sonia. 

 My father, Mr. Harris. 

 My mother, Mrs. Harris.  

 My teacher, Ms. Badsa.  

 
 

2. Nice to meet you. 

Nice to meet you too.  

 
 

Identifying People and Things 

1. This is Nasrin.  

That is Mr. Bashir.  
 

 

2. Nasrin is a writer.  

Mr. Bashir is a barber.  

Gail is a Batsman.  

He is a photographer.  

She is a secretary.  

He’s a dentist.  
 

 

3. I am a computer programmer.  

I’m a businessman.  

I’m not a mechanic.  
 

 

4. We are writers. 

They are engineers. 

You are a student.  

You are students.  
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Questions 

What is your name? My name is Mohidul Islam. You can call me 

Mahi 

What is it? It’s a Computer desk. 

What is that? That’s a mouse. 

How do you say it in 

English? 

Eraser. 

How do you spell it? E-R-A-S-E-R 

Please say it again.  All right.  

Please speak more slowly. Ok. Listen carefully.  

I don’t understand.  Let me explain.  

I’m sorry. That’s okay.  

 

 

Conversation Starters 

General greetings and inquiries  

 How’s everything?  

 How’s life? (This means “How are you?) 

Asking about present activities  

What’s up? 

What’s happening? (What are you doing now?) 

Bringing up a serious topic 

Can I talk to you for a minute? 

Do you have a minute?  
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Three Basic Facts 

These three questions will help you to know people. They are simple questions 

with simple answers and provide information so that you can ask more 

questions. 

 

What is your name? 

Where do you live? 

What do you do?  

cÖ_g †`Lvq Kv‡iv ms‡M cwiPq nIqvi Rb¨ G 

wZbwU cÖkœ LyeB ¸iæZ¡c~Y©| myZivs AvqZ¡ K‡i 

†djyb|  

  
 
 
 

Hugely Used Expressions 

 
Unfortunate happening  (AbvKvw•LZ NUbv) Untoward incident  (AcÖxwZKi NUbv) 

Dramatic event  (bvUKxq NUbv) Tense situation  (D‡ËRbvKi cwiw ’̄wZ) 

Criticize violently  (K‡Vvi mgv‡jvPbv 

Kiv) 

Political 

association  

(ivR‰bwZK 

m¤úK©/mn‡hvMxZv) 

Force to admit the truth  (mZ¨ ¯̂xKv‡i eva¨ 

Kiv) 

Hold at present 

level  

(AcwiewZ©Z ivLv) 

Rule out/reject the 

possibility 

(bv‡KvP Kiv) Disagreement  (gZv‰bK¨) 

Alarming rumour  (fxwZKi ¸Re) Rush to hospital  (`ªæZ nvmcvZv‡j wb‡q 

hvIqv) 

In this connection  (G e¨vcv‡i) At one stage  (GK ch©v‡q) 

Family Feud  (cvwievwiK Kjn) Arise suspicion  (m‡›`n D‡`ªK Kiv)  

Altercation  (ev`vbyev`, K_v 

KvUvKvwU) 

Newly wed  (beweevwnZ) 

Commit suicide  (AvZ¥nZ¨v Kiv) Unnatural Death (Acg„Zz¨) 

Mass burying  (MYKei) Mass burying 

ground  

(MYKei ’̄vb) 

Mass killing  (MYnZ¨v) (Be) buried alive (RxešÍ Kei †`qv) 

Fabricated  (wg_¨v Acev`)  He was buried 

alive 

(Zv‡K RxešÍ Kei †`qv 

n‡qwQj)  
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Commonly Used Every day English 

 
01. Not a good deal  fv‡jv KvR n‡jv bv|  02 Quite some ‡ek A‡bK|  

03 What happened? wK n‡jv/ wK n‡q‡Q?  04 What more? Avi wK?  

05 Who else? Avi †K? 06 Anything important? ¸iæZ¡c~Y© wKQz? 

07 Nothing 

important  

¸iæZ¡c~Y© wKQyB bv| 08 Please keep it as it is  ‡hfv‡e Av‡Q 

†mfv‡e †i‡L  

`vI|  

09 The proposal is 

being considered  

cÖ Í̄vewU †f‡e †`Lv 

n‡”Q|  

10 He is being smart day 

by day  

 †m w`b w`b ¯§vU© 

n‡”Q|  

11 Over there  IB †Zv ILv‡b|  12 Nothing of that kind  I iKg wKQzbv|  

13 What else?  Avi wK?  14 Who is left?  †K evwK Av‡Q?  

15 Anything serious? mvsNvwZK wKQz Kx?  16 Somewhat important  wKQzUv ¸iæZ¡c~Y©|  

17 Thanks a lot  AmsL¨ ab¨ev`|  18 Let the decision be 

taken  

wm×všÍwU †bqv 

†nvK|  

19 The proposal will 

be considered  

cÖ Í̄vewU †f‡e †`Lv 

n‡e|  

20 What a surprise! Kx Avðvh©! 

 
Smart Expressions: 

 

Going to Gonna I am gonna buy some books 

Going to be  Gonna be  He’s gonna be a teacher.  

Want to  Wanna I wanna go now. 

Want to be  Wanna be  I wanna e a businessman.  

Have got a  Gotta Gotta pen? (=Have you got a 

pen?) 
 

 

Talking about Family 

Introducing your family 

 This is mother/mom. 

 This is my father/ dad. 

 (These are my parents). 

 This is my wife. 

 There are five people in my family.  

(My mother, my father, my older brother,  

My older sister, me and my younger brother). 

 I have two brothers. 
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 One is older. 

 One brother is older (than me). 

 One is younger.  

 I have one sister. 

 I’m number three. 
 

 

Asking about family 

 How many brothers and sisters do you have? 

 What number are you? 

 How many children do you have?  

 Do you have any kids? 

 No, I’m not married.  

 

 He’s the oldest (of five children). 

 She’s the youngest. 

 Lipi doesn’t have any brothers or sisters. 

 Jabed is an only child of them.  

 We have two. One son and one daughter.  

 

Talking about Favorite Things  

1. What is your favorite color? Purple.  

2. What’s your favorite kind of music? I like pop music. 

3. Favorite sport? Video Game 

4. Do you have a lucky number? Yes. It’s thirteen.  

5. What kind of food do you like best? I like Cantonese food. 

6. How about movies? Action. 

7. Who is your favorite movie start? Jackie Chan. 

8. What city do you like most? Hong Kong, of course! 

 

 

Talking about here and now  

1.  What is Ms. Shiuli doing? She is writing a letter. Oh. That’s nice. 

2.  What is he doing? He’s playing hockey. That’s interesting  

3.  What are you doing? I’m reading a book. Is it interesting? 

4.  Who is singing that song? Frank (is) Oh. It sounds good. 

5.  Who is washing the dishes? The children are. That’s great. 
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6.  Where are you going now? I’m going to the library. Okay. Have fun.  

Personality and Appearance   Description  

1. Tell me about your father.   Well, He’s very friendly, smart and funny. 

What kind of person is he? 

 

2. What does he look like?   He’s young, short and handsome. 

He has straight black hair and green eyes. 

 

3. What does your mother look like? She’s tall, thin and beautiful.  

She has blonde hair and wears glasses.  

 

4. How about your little sister?  She has curly red hair and a cute smile.  

Everybody likes her.  

 

Talking notes  

 

01. First of all (cÖ_‡gB) 06. Side by side    (cvkvcvwk) 

02. Secondly (wØZxqZ) 07. Besides/more over  (AwaKš‘, ZvQvovI) 

03. Thirdly (Z…ZxqZ) 08. Later on  (cieZx©‡Z) 

04. After words (Zvici) 09. Thus  (Gfv‡e) 

05. After that (Zvici)  10. Finally/in fine/in conclusion  (me‡k‡l)  

 
 
Learn the following expressions and make sentences by your own.  

 

No Expressions Meaning  Make sentences by your 

own  

01. As far as it goes  (G e¨vcv‡i hZ`~i ejv hvq)  

 

02. 

As I was saying  (hv ejwQjvg)  

As I was thinking  (hv fvewQjvg)  

As you were saying  (hv ejwQ‡j)  

 

03. 

 

In my opinion  (Avgvi g‡Z)  

In your opinion  (‡Zvgvi g‡Z)  

In our opinion (Avgv‡`i g‡Z)  

In his opinion  (Zvi g‡Z)  

04. At three O’clock sharp  (KvUvq KvUvq wZbUvq)  
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At seven O’clock sharp  (KvUvq KvUvq mvZUvq)  

At five O’clock sharp  (KvUvq KvUvq cuvPUvq)  

05. As you know  (Avcbviv Rv‡bb)  

As we know  (Avgiv Rvwb)   

 
 
 
 

Some useful words/phrases: for daily routines  

 

Take breakfast  

Take lunch  

Take supper  

bvkZv Kiv  

`ycy‡ii Lvevi LvIqv  

iv‡Zi Lvevi LvIqv 

Have a short sleep  mswÿß Nyg †`Iqv  

Have a lie in  (`xN© mgq a‡i Nyg) 

Have a late night  (‡`wi K‡i Nygv‡Z hvIqv) 

Have an early night  (ZvovZvwo K‡i Nygv‡Z hvIqv) 

Morning walk. mKv‡j nuvUv  

Have a shave  ‡kBf Kiv  

Take a bath 

Take a shower  

Have a wash  

‡Mvmj Kiv  

‡Mvmj Kiv  

‡Mvmj Kiv  

Take one or two snacks  nvjKv Lvevi LvIqv  

Take a break  weiwZ †bIqv  

Wake up 

Get up  

Nyg †_‡K DVv  

Nyg †_‡K DVv  

Go to sleep Nygv‡Z hvIqv  

at around 10.00AM 10 Uvi w`K  

at about 11:30PM mv‡o 11Uvi w`‡K 

Fall asleep very quickly ZvovZvwo Nywg‡q cov  

Oversleep  AwZwi³ Nyg 

Get to sleep Nygv‡Z cviv 

Freshen up nvZ gyL †avqv  
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Say prayer  bvgvh cov  

Recite the holy Quran. ‡KviAvb †ZjvIqvZ Kiv 

Chat with Mí Kiv  

Leave home Kv‡Ri D‡Ï‡k¨ †ei nIqv  

Do the shopping evRvi Kiv  

 
 
 
 
 
 
 
 

Practice with brain-storming method: 

Morning  Noon Afternoon Evening Night  

 

Use present simple tense (I do). Now practice with your friends (s) 

 

1. What time do you usually get up? 

2. Do you get up early? Why? 

3. Do you get up late? Why? 

4. When do you take breakfast? 

5. What are the benefits of getting up early in the morning? 

6. When do you take lunch? 

7. Do you have a bad habit of oversleeping? 

8. How much time do you study every day? 

9. Do you have any plan for your daily activities? 

10. When do you take supper? 

11. How do you refresh yourself when you are tired? 

12. Do you sometimes go to bed supper less? (iv‡Z bv †L‡q) 

13. Can you tell me how we can make our daily life meaningful? 

14. What do you usually do after you get up? 

15. What part of the day do you like best? Why? 
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16. If you could make one change to your daily routine what would it be? 

17. If you have more free time, what would you do? 

18. What do you eat for breakfast? 

19. How do you get to college /University/Office? 

20. When do you go to bed?  

 

 

 

 

 

 

 

Pair Practice 00  

 

1. What is your name?.............................................................................. 

2. Where do you come from?....................................................................  

3. Where is your home district?................................................................. 

4. Can you cook beef? how?...................................................................... 

5. Where was your last tour?..................................................................... 

6. With whom was it?................................................................................ 

7. Describe one of your memorable gifts?.................................................. 

8. What type of clothing do you like?........................................................ 

9. Which is your favorite shopping centre?................................................. 

10. Tell me its specialty?............................................................................. 

11. Describe your memorable moment?....................................................... 

12. What is your favorite color and why?,................................................ 

13. What sort of activities do you do with your best friend?...........................  

14. Say something about your primary school?............................................. 

15. How much time do you spend in reading?............................................... 

16. What will you do to be a famous person?............................................... 

17. What will you do if you meet a famous person?..................................... 

18. Do you watch cartoons?........................................................................ 
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19. Which cartoon do you like most?........................................................... 

20. If a foreign company offers you to join the company, will you join?....... 

21. Why or why not?.................................................................................... 

22. How do you spend your weekends?....................................................... 

23. What is your goal in life?........................................................................ 

24. With whom do you usually enjoy your weekends?.................................. 

25. Describe the area in which you live?...................................................... 

26. If you were the prime minister of Bangladesh what would you do? .........  

 

Spoken Skills (Fluency Process) 

Fluency in WH Questions with 6 tenses  

 

What do you do? 

What did you do? 

What will you do? 

What are you doing? 

What were you doing? 

What have you done? 

Zzwg wK Ki? 

Zzwg wK K‡iwQ‡j? 

Zzwg wK Ki‡e? 

Zzwg wK KiQ? 

Zzwg wK KiwQ‡j? 

Zzwg wK K‡iQ?  

 

How do you do? 

How did you do? 

How will you do? 

How are you doing? 

How were you doing? 

How have you done? 

Zzwg wKfv‡e Ki? 

Zzwg wKfv‡e K‡iwQ‡j? 

Zzwg wKfv‡e Ki‡e? 

Zzwg wKfv‡e KiQ? 

Zzwg wKfv‡e KiwQ‡j? 

Zzwg wKfv‡e K‡iQ?  

 
 

When do you do? 

When did you do? 

When will you do? 

When are you doing? 

When were you doing? 

When have you done? 

Zzwg KLb Ki? 

Zzwg KLb 

K‡iwQ‡j? 

Zzwg KLb Ki‡e? 

Zzwg KLb KiQ? 

Zzwg KLb KiwQ‡j? 

Zzwg KLb K‡iQ?  

 

Why do you do? 

Why did you do? 

Why will you do? 

Why are you doing? 

Why were you doing? 

Why have you done? 

Zzwg †Kb Ki? 

Zzwg †Kb K‡iwQ‡j? 

Zzwg †Kb Ki‡e? 

Zzwg †Kb KiQ? 

Zzwg †Kb KiwQ‡j? 

Zzwg †Kb K‡iQ?  

 
 

Where do you do? 

Where did you do? 

Where will you do? 

Where are you doing? 

Where were you doing? 

Where have you done? 

Zzwg †Kv_vq Ki? 

Zzwg †Kv_vq K‡iwQ‡j? 

Zzwg †Kv_vq Ki‡e? 

Zzwg †Kv_vq KiQ? 

Zzwg †Kv_vq KiwQ‡j? 

Zzwg ‡Kv_vq K‡iQ?  

 
 

What can I do? Avwg wK Ki‡Z cvwi? 
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What could I do? Avwg wK Ki‡Z cviZvg? 

What should I do?  Avgvi wK Kiv DwPZ?  

 
 
What  

When 

Where  

Why 

How  

 

Can I do? 

Should I do? 

Could I do? 

Say at this moment? 

Meet you? 

Go now? 

Give you this book? 

Manage him.  

 
 
 
 
 
Simple Past for Beginners  

Read the following discussion using the simple past tense  

 

Robert: Hi Alice, what did you do last weekend? 

Alice: I did a lot of things. On Saturday, I went shopping.  

 

Robert: What did you buy? 

Alice: I bought some new clothes. I also played tennis.  

 

Robert: Who did you play? 

Alice: I played Tom.  

 

Robert: Did you win? 

Alice: Of course I won! 

 

Robert: What did you do after your tennis match? 

Alice: Well, I went home and took a shower and then went out. 

 

Robert: Did you eat in a restaurant?  

Alice: Yes, my friend Jacky and I ate at “The Good Fork” 

 

Robert: Did you enjoy your dinner? 
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Alice: Yes, we enjoyed our dinner very much thank you. We also drank some 

wonderful  

 

Robert: Unfortunately, I didn’t go out this weekend. I didn’t eat in a restaurant 

and I didn’t play tennis.  

Alice: What did you do? 

 

Robert: I stayed home and studied for my test! 

Alice: Poor you! 

 

 
More about WH Questions] 

     What  

What  wK?  

For what wK Rb¨?  

About what  wK m¤§‡Ü?  

From what wK †_‡K?  

On what  wK‡mi Dci?  

After what wK‡mi c‡i?  

Before what  wK‡mi c~‡e©?  

Without what  wK Qvov ?  

What about  wK Ae ’̄v?  

What if  wK n‡e?  

What type of  wK ai‡bi?  

What kind of  wK cÖKv‡ii?  

What number of  KZ ¸‡jv?  

What time  KZ mgq?  

What color  wK is?  

What else  Avi wK?   

 
 
How wKfv‡e?  

How about  ‡Kgb nZ?  

How many KZ ¸‡jv?  

How much KZ UzKz?  
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How long KZÿb?  

How far  KZ ỳi?  

How high KZ DPz?  

How wide KZ cÖk¯’  

How deep KZ Mfxi?  

How loudly KZ D”P k‡ã?  

How tall KZ j¤̂v?  

How thick KZ †gvUv?  

How fat  KZ †gvUv?  

How thin  KZ cvZjv?  

 
 
 
How slim KZ cvZjv?  

How often KZ evi?  

How else  Avi wKfv‡e?   

 

         Whom 

Whom Kv‡K?  

To whom Kvi Kv‡Q?  

For whom  Kvi Rb¨?  

With whom Kvi mv‡_?  

From whom Kvi KvQ †_‡K?  

About whom  Kvi m¤§‡Ü?  

By whom Kvi Øviv?  

Before whom Kvi Av‡M?  

After whom  Kvi c‡i?   

 

 

When 

When KLb?  

From when  KLb †_‡K?  

When else  Avi KLb?  

Where  ‡Kv_vq?  

From where  ‡Kv_v †_‡K?  

Where else  Avi †Kv_vq?  
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       Which  

Which KZ cvZjv?  

Which book KZ evi?  

In which book Avi 

wKfv‡e?  

 

On which table    

Under which table    

For which course    

About which department    

From which novel   

Which novel of Nazrul    

 

 

 

Location and  Directions 

Suchi     : I want to go to Airport. Could you please tell me how to get there?  

Ans      : Take the first turning on your left and walk straight on. Go past the police 

station and you will see a roundabout. The area on the other side is Airport. 

 

Lisa : I have heard a lot about Nandan Park. Can you please tell me its location? 

Ans  : It's situated in Ashulia. You will have to hire a taxi to take you to Ashulia and 

on reaching there you will see a large signpost stating its name. 

 

You : Excuse me! Where is the nearest bank? 

Partner : It's across the road, over there.  

You       : Thanks a lot.  

Partner : You are welcome. 

You        : Sorry to disturb you. Is there any Brack Bank booth near here.  

Partner : Oh it's near here. It's down the street, opposite to the hospital, next to the sho 

 

Location and Directions practice 

 

Expressions  Meaning 

How do I get to your office? wKfv‡e Avcbvi Awd‡m †h‡Z cvwi? 

Can you tell me the best way of getting 

to your office? 

Avcbvi Awd‡m hvIqvi fv‡jv iv Í̄vwU ? 

What's the quickest way of getting to 

your office? 

Avcbvi Awd‡m hvIqvi ª̀æZ iv¯Ív †KvbwU ? 
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It's much easier if you take the taxi. GUv me‡P‡q mnh hw` Avcwb GKUv †Uw· †bb? 

We are opposite / next to / in front of 

Uttara University. 

Avgiv DËiv BDwbfvwm©wUi mvg‡b ? 

Go straight on / left/ right at light.  †mvRv /ev‡g /Wv‡b ‡h‡Z _vKzb ? 

Go past the super market mycvi gv‡K©U cvi n‡q hvb ? 

It's the first turning on the right after the 

bank. 

GUv e¨vs‡Ki c‡i Wv‡bi cÖ_g †gvo ? 

You'll see a large sign / roundabout Zzwg eo GKUv mvBb‡evW©/‡MvjPZ¡i ? 

On your left you'll see a hospital  †Zvgvi e v‡gZzwg GKUv nvmcvZvi †`‡e? 

Just after the level crossing / shopping 

mall. 

‡j‡fj µwmsUvi c‡iB  

Go past the garage  †M‡iR cvi n‡q  

 

 

Giving your opinion 

I think that... 

I don't think that... 

In my opinion... 

 

Asking for support or details 

Why do you think that? 

Could you elaborate? 

Could you give (me) an example? 

Can you illustrate that? 

What evidence do you have? 

Could you explain it in more detail? 

Could you provide some details? 

 

Supporting your opinions 

Let me illustrate, 

For example, 

For instance, 

To give you an example, 

Let me give you an example, 

To elaborate, 

First, (second), etc. 

 

Exploring Options  

Asking for input 

What do you think (about...........? 

How do you feel (about...............? 

Any ideas? 
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Exploring Options 

Let's look at Option 1.  

What (do you think) about Plan B?  

How about the third alternative?  

Let's consider Nur's proposal. 

 

Moving on 

Let's move on to Option 2.  

What about Plan C? 

Discussion Techniques  

 

Opening a discussion 

To begin with,  

We need to discuss...  

Let's start by (V ing)  

We'll start by (V ing)  

The problem here is... 

 

Issue 

The important thing (here) is... 

The main thing we need to discuss is... 

Let's look at... 

It looks like... 

It appears that... 

 

Asking for input 

What do you think?  

How about you?  

How do you feel about that?  

Any ideas on that? 

 

Responding 

(That sounds like a) good idea.  

Sounds good. 

The problem with that is...  

That raises the issue of... 

 

 

Elaborating 

Asking for Elaboration 

Could you elaborate (on that)? 
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Could you tell me a little more about it? 

Could you give (me) some details? 

Could you fill me in on that? 

Could you expound on that? 

What else can you tell us (about that)? 

Is there anything else you can tell us? 

Is there more to it? 

 

 

 

 

 

Technique  

 

• Excuse me? 

• Could you repeat that? 

• Could you say that again? 

• What did you say? 

• What was that (again)? 

• Did you say... ? 

• I'm sorry. I didn't catch that. 

 

What did you say your name was?    It's Cathy Henderson. 

Did you say Andersen or Henderson?   Henderson, with an H. 

Is "Cathy" spelled with a C or a K?    It's C as in Cadillac. 

And what was your address again?    Do you want me to repeat it? 

Sorry, I didn't catch the last part.    72 West Sunshine Blvd., Suite 501. 

I can't hear you very well.     Maybe you should turn down the 

radio. 

 

 

Requesting 

Here are some phrases and expressions for requesting in English. 

• (Simple imperative verb): - Help me.* 

• Please + verb (more polite) - Please help me. 

• Can you...? - Can you help me? 

• Will you...? - Will you help me? 

• Could you (please)...? - Could you help me? 

• Would you (please)...? - Would you please help me? 

• Would you mind (V+ing)...? - Would you mind helping me? 

• Could you possibly...? - Could you possibly help me out here? 



 22 

• (very polite) would you be as kind as to...? - Would you be so kind as to help me (with 

this)? 

 

1. Give me a paper towel.                              Here you are. 

2. Please mail this letter for me.                    Okay. I'll stop by the post office on my 

way 

3. Would you please turn down that music?  Home. 

4. Will you type my term paper for me?        Sorry. Is it bothering you? 

5. Would you give me a ride home?              Sure. When do you need it? 

(Could you ...)                                           Sorry. I'm not going in that direction. 

 

 

Regarding elaboration  

To elaborate, 

To give you more information, 

Let me explain. 

Let me elaborate. 

Let me tell you a little more (about it). 

Let me give you some details. 

What's more? 

 

Clarifying 

Clarifying your own ideas  

In other words,  

What I mean is...  

What I'm trying to say is...  

What I wanted to say was . . .  

To clarify, 

 

Asking for Clarification 

What do you mean (by that)?  

What are you trying to say?  

What was that again?  

Could you clarify that? 

 

Clarifying another's ideas 

You mean . . . 

What you mean is... 

What you're saying is... 

(I think) what she means is... 

What he's trying to say is... 
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If I understand you, (you're saying that...) 

If I'm hearing you correctly, 

So, you think (that) . . . 

So, your idea is... 

 

Interrupting politely 

Excuse me, 

Pardon me, 

Sorry to interrupt, 

May I interrupt (for a minute)? 

Can I add something here? 

 

 

Fluency in speaking Use of should   

 

No. Structures  Bangla Meaning  Keywords  

 

01.  

 

You should do  

 

‡Zvgvi Kiv DwPr  

demand  

propose  

suggest  

 

02.  

 

You should have done e 

  

†Zvgvi Kiv DwPr w~Qj 

gone  

understood 

said frankly 

informed me  

03.  You should be..... ‡Zvgvi nIqv DwPr conscious  

repentant  

open-minded  

realistic 

more careful 

patient  

 

 

04.  

 

 

You should have been...... 

 

 

‡Zvgvi nIqv DwPr wQj 

05.  You should be doing  ‡Zvgvi Ki‡Z _vKv DwPr trying  

making him 

understand  

learning  

thinking  

 

06.  

 

You should have been doing  

 

‡Zvgvi Ki‡Z _vKv DwPr 

wQj 

07.  You should have...... ‡Zvgvi _vKv DwPr experience  

sense of beauty 

sense of duty 

sense of decency 

 

 

08.  

 

 

You should have had...... 

 

 

‡Zvgvi _vKv DwPr wQj 
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sense of self-

esteem 

09.  It should be done. (passive)  Bnv Kiv DwPr Quality education 

should be ensured.  10.  It should have been done. 

(passive) 

 

Bnv Kiv DwPr wQj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Getting back to the topic 

Anyway, 

Now, where was I?  

Where were we?  

What were you saying?  

You were saying...  

To get back to... 

 

Giving Instructions Asking for Instructions 

How do you (do this)? 

How do I...? 

What is the best way to...? 

How do I go about it? 

What do you suggest? 

How do you suggest I proceed? 

What is the first step? 

 

Giving Instructions 

First, (you)...  

Then, (you)... 

Next, (you)...  

Lastly, (you)... 
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Sequencing 

Before you begin, (you should.  

The first thing you do is —  

I would start by...  

The best place to begin is...  

To begin with,  

 

Starting out  

After that, 

The next step is to...  

The next thing you do is...  

Once you've done that, then...  

When you finish that, then... 

 

Encouraging Words 

 

Expressing Goodwill 

... When someone is arriving 

Welcome 

Welcome back! 

It's good to meet you. (First time only) 

It's good to see you again, (after the first time) 

 

When someone is leaving 

It's been nice talking with you.  

Have a good/nice day.  

Have a nice weekend.  

Have a nice trip. 

 

Encouragement 

Good luck! 

Good luck on your test. 

Do your best. 

Do the best you can. 

Keep up the good work. 
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Reassurance 

Take it easy. 

Don't worry. 

That's okay. 

It's going to be all right. 

Everything will be fine. 

No problem. 

 

Responses to good news 

Wow! 

That's great! 

That's wonderful. 

That's really good news. 

I'm glad/ happy to hear that. 

Congratulations! 

 

 

 

Continuing  

The last step is...  

His last thing you do is...  

In the end, 

When you've finished,  

When you've completed all the steps, 

 

Finishing 
Simple Presentations  

Introduction 
(Good morning, afternoon, evening) 

I'm happy to be here. 

I'm glad to have this opportunity to... 

Today, I'd like to talk (to you) about... 

My topic today is... 

The focus of my remarks is... 

I'd like to share some thoughts on (topic) 

 

Main points 

Let me start by... 

First, let me tell you about... 

I've divided my topic into (three) parts: (They are ...) 
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Giving examples 
For instance,  

Let me illustrate,  

To illustrate, 

 

Conclusion 
In conclusion,  

To conclude,  

To summarize,  

To sum up, 

 

 

 

 

 

 

Hugely used expressions:  

I know  Avwg Rvwb  

Excuse me  wKQz g‡b Ki‡ebbv 

Over there  H †Zv ILv‡b 

I think so  AvgviI ZvB g‡b nq  

Mind your language  wVK K‡i K_v ejyb 

Are you sure? Avcwb wK wbwðZ 

Certainly not  Aek¨B bv  

Come on  KvD‡K †Rvov‡jv Aby‡cÖibv †`Iqvi Rb¨  

Absolutely GK`g  

Sorry  ỳtwLZ 

Let’s go  Pj hvB  

Same to you  Avcbvi cÖwZI  

Be careful  mveavb  
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Be over there  ILv‡bB _vK 

What the hell was that  KPz/QvB Uv wK wQj 

Hold on  jvB‡b _vK 

Never come to teach me  Avgv‡K †kLv‡Z G‡mvbv  

Some time  wKQz mgq  

Somewhat  wKQzUv   

Some how   †Kvb GKfv‡e 

  

 

 

Model Questions  

 

Topic: My feelings about Spoken & Pronunciation Course 

Hello friends 

This is..........................................before you. 

Today I am here to share my feelings about.................. 

 

 

Model Answer 
Hello friends 

This is Nazib Hossain before you. 

 

Today I am here to share my feelings about the Spoken and Pronunciation course 

of RRF Institute. Dear friends, you know, I am not a good speaker. But I will 

try my level best to say something on my topic. 

 

I am really grateful to RRF Institute for initiating such a fantastic course. Let me 

tell you the big truth. Before I came to RRF Institute, I felt nervous and shy 

while speaking before audience. Now I have been more confident than before. 

People appreciate my accent, pronunciation and my speaking style. 

 

Dear friends, if you are satisfied about the service of RRF Institute please 

convey the message of RRF Institute to everyone 'If you want to get the real test 

of English, be a member of RRF Institute. 

 

 

That's all for today. Thanks to all. Thanks to RRF Institute. 
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Fluency With Structure  

No English Bangla Words/Expressions 

1.  I must be....... Avwg Aek¨B ne  Punctual (mgq wbó) 

Optimistic (Avkvevw`) 

Industrious (cwikÖwg) 

fluent in English 

(d¬z‡q›U) 

conscious (m‡PZb) 

brave (mvnwm) 

careful (hZœevb) 

patient (‰ah©kxj) 

regular in the class  

Generous (D`vi) 

a social worker  

(mgvRKgx©) 

a patriot (‡`k‡cÖwgK) 

 

2.  You have to be......  †Zvgv‡K n‡Z n‡e  

3.  You should be  nIqv DwPr 

4.  You can be  Zzwg n‡Z cvi 

5.  You could be......... Zzwg n‡Z cvi‡Z....... 

6.  I need to be....... Avgvi nIqv `iKvi  

7.  I had to be..... Avwg n‡Z cviZvg 

8.  I was supposed to be....... Avgvi nIqvi K_v wQj 

9.  I may be....... Avwg n‡ZI cvwi  

 

 

 

10.  

 

 

I have the right to be.......... 

 

 

Avgvi nIqvi AwaKvi Av‡Q 

 

 

 

 

Situational Conversation 

1. Pardon me. Where's the central theater? gvd Ki‡eb, †m›Uªvj w_‡qUviUv †Kv_vq? 

2. It's in the next block-straight ahead,  (Bnv cieZx© e‡Ki †mvRv mvg‡b|  

3. Thank you very much. Avcbv‡K ab¨ev`| 

4. That's all right. H UvB wVK Av‡Q| 

5. Where's the National Department Store?  b¨vkbvj wWcvU©‡g›U †óviUv †Kv_vq? 



 30 

6. It's downtown-on Brown Street. GUv eªvDb wóª‡Ui †K›`ª ’̄‡j|  

7. Do you know the exact address? mwVK wVKvbv Rv‡bb? 

8. Yes, It's 521 Brown Street. nu¨v Bnv 521 bs eªvDb wóª‡U|  

9. Can you tell me where the library is located? ej‡Z cv‡ib jvB‡eªwiUv †Kv_vq? 

10. Yes, Do you see that church down the street? nu¨v iv¯Ívi wb‡Pi w`‡K H MvQUv †`L‡Qb? 

11. Yes, It's quite easy to see with such a tall spire. nu¨v, GiKg GKUv j¤^v Pzov mn‡RB †`Lv 

hv‡”Q| 

12. Just turn left there and walk three blocks. ev‡g †Nv‡ib Ges wZbwU eK (mvwi) ev` w`‡q hv‡eb|  

13. Are the instructions too complicated for you? wb‡ ©̀k¸wj wK Avcbvi c‡ÿ Lye RwUj? 

14. Well, would you mind repeating them? †ek‡Zv cybive„wËK Ki‡Z wK Avcwb wK wKQz g‡b 

Ki‡eb? 

15. I’d be glad to. Avwg LywkB ne|  

16. I'd like to write them down this time. G mgq GUv Avgvi wj‡L ivLv DwPZ|  

17. Can you tell me where the station is? ej‡Z cv‡ib †ókbUv †Kv_vq? 

18. Turn right and go four blocks. WvB‡b †Nv‡ib Ges Pvi bs ev‡K hvb|  

19. Would you mind repeating that? Avi GKevi ej‡Z wK wKQz g‡b Ki‡eb?  

20. I’d glad to. Avwg LywkB ne|  

 

Situational Conversation  

 

1. Where do I get the downtown bus? bMixi †K›`ª ’̄‡ji evm Avwg †Kv_vq cve? 

2. Walk straight ahead one block. GKUv evK (mvwi) mvg‡b †n‡U hvb|  

3. Thanks very much. A‡bK ab¨ev`|  

4. Don't mention it.  _vK _vK wVK Av‡Q| 

5. Where does the bus stop? †Kv_vq evmUv _v‡g? 

6. At the next corner,  cieZ© †gvo| 

7. Does it go downtown? Bnv wK kn‡ii †K› ª̀ ’̄‡j hvq? 

8. Only the number 5 bus goes downtown. †KejgvÎ 5bs evm kn‡ii †K› ª̀¯’‡j hvq|  

9. Are there many bus stops along this street? GB iv¯Ívi eivei wK A‡bK evm óvÛ Av‡Q? 

10. Yes, there are, there are quite a few. nu¨v, Av‡Q| †ek K‡qKwU|  

11. Are they located at the corners?  ‡m ¸wj wK †gv‡o _v‡g? 

12. Most of them are, but a few aren't, AwaKvskB _v‡g, wKš‘ K‡qKwU _v‡g bv|  

13. How do I get to the station? Avwg wKfv‡e †ók‡b †h‡Z cvwi? 

14. Take the bus at the next corner. cieZx© †gv‡oi evm aiæb|  

15. Do you know which bus I take? Avcwb wK Rv‡bb †Kvb evm aie?  
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Hugely used Expressions  

Outside world (ewn©wek)̂  Sanguinary clash  (i³ÿqx msNl©) 

Pledge- bound (cÖwZkÖæwZe×) Attain desired goal   cÖZ¨vwkZ jÿ¨ AR©b Kiv 

Outgoing      (we`vqx)  Outstanding performance (AmvaviY K…wZZ¡) 

Leading      (kxl© ’̄vbxq)  Sustain heritage   (HwZn¨ jvjb Kiv) 

On the occasion of (Dcj‡ÿ) Rendering of song   (Mvb cwi‡ekb) 

Take up      (nv‡Z †bqv)  Weeklong    (mßvne¨vcx) 

Closing ceremony (mgvcbx Awa‡ekb)Expected competency (cÖZ¨vwkZ †hvM¨Zv) 

At the expense of (wewbg‡q) Worse situation   (‡kvPbxq Ae ’̄v) 

Adverse impact (weiƒc cÖwZwµqv) Eco-friendly   (cwi‡ek mnvqK)  

Unhygienic      (A¯̂v¯’¨Ki)  

Commonly used Everyday English 

(‰`bw›`b Rxe‡b Anin e¨eüZ nq GiKg wKQz sentences GB †mKk‡b †`qv nj G¸‡jv wbqwgZ 

practice Ki‡j Avcbvi fluency A‡bK †e‡o hv‡e undoubtedly).  

1. It’s not important how he’ll do it. We just want it done.  

‡m Kxfv‡e Zv Ki‡e †mUv ¸iæZ¡c~Y© †Kv‡bv welq bq| Avgiv ïay PvB KvRwU Kiv †nvK|  

 

2. It matters little whether you come here or not.  

Zzwg Avm wKbv Zv‡Z †Zgb wKQz hv‡e Avm‡e bv| ïay msev`UvB cvVv‡Z n‡e|  

 

3. It matters little whether else you or somebody do it. We just want to see it 

done within a week.  

Zzwg Ki‡j bvwK Ab¨ †KD Kij Zv‡Z wKQz Av‡m hvq bv| Avgiv ïay KvRUv‡K GK mßv‡ni g‡a¨ 

m¤úbœ †`L‡Z PvB|  

 

4. Just call on me again, No matter when.  

ïay Avgvi mv‡_ Av‡iKevi †`Lv Ki‡e, KLb †mUv †Kv‡bv e¨cvi bv|  

 

5. You have to pay the same amount for carrying it- be it big or small.  

Zv enb Kivi Rb¨ Avcbv‡K GKB cwigvY UvKv w`‡Z n‡e- †nvK Zv †QvU ev eo|  
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6. I want an active boy-be he rich or poor Avwg GKwU Kg©V evjK PvB-‡nvK †m abx ev 

Mwie|  

7. It doesn’t matter if we can’t succeed. We want to participate in the match.  

job interview questions 

Too many job seekers stumble through interviews as if the questions asked are coming out of left 

field. But many interview questions are to be expected. Study this list of popular and frequently 

asked interview questions and answers ahead of time so you'll be ready to answer them with 

confidence. 

 

Basic interview questions: 

 Tell me about yourself/ introduce yourself/ go through your resume 

 What were the responsibilities of your last position? 

 Why are you leaving your present job? 

 Why do you want this job? 

 What are your strengths? 

 What are your weaknesses? 

 Where would you like to be in your career five years from now? 

 What's your ideal company? 

 What attracted you to this company? 

 Why should we hire you? 

 What did you like least about your last job? 

 When were you most satisfied in your job? 

 What can you do for us that other candidates can't? 

 What do you know about this organization? 

 What do you know about our company? 

 Are you willing to relocate? 

 Do you have any questions? 

 

Behavioral interview questions: 

 What was the last project you led, and what was its outcome? 

 Give me an example of a time that you felt you went above and beyond the call of duty at 

work. 

 Can you describe a time when your work was criticized? 

 Have you ever been on a team where someone was not pulling their own weight? How did 

you 

handle it? 

 Tell me about a time when you had to give someone difficult feedback How did you handle 

it? 

 What is your greatest failure, and what did you learn from it? 

 How do you handle working with people who annoy you? 

 If I were your supervisor and asked you to do something that you disagreed with, what 

 would you do? 
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 What was the most difficult period in your life, and how did you deal with it? 

 Give me an example of a time you did something wrong. How did you handle it? 

 

Let’s look at the fourth choice. 

How about Mary’s idea? 

Should we move on to next point? 

Before we move on, we need to consider...... 

 

Contrasting  

 On the other hand, 

 However, 

 Yes, but........ 

 You may be right, but........ 

 I may be wrong, but...... 

 Correct me if I’m wrong, but..... 

 

Classifying  

 There are five kinds of........ 

 There are two types of ...... 

 There are three categories of........ 
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“There is no short cut way to success” 

 

 

 Tell me about a time where you had to deal with conflict on the job.  

 If you were at a business lunch and you ordered a rare steak and they brought it to you well 

done, what would you do? 

 If you found out your company was doing something against the law, like fraud, what would 

you do? What assignment was too difficult for you, and how did you resolve the issue? What's 

the most difficult decision you've made in the last two years and how did you come to that 

decision? 

 Describe how you would handle a situation if you were required to finish multiple tasks by 

the end of the day, and there was no conceivable way that you could finish them. 

 
Salary questions: 

 What salary are you seeking 

 What's your salary history? 

 If I were to give you this salary you requested but let you write your job description for the 

next year, what would it say? 

 
Career development questions: 
 What are you looking for in terms of career development?  

 How do you want to improve yourself in the next year? 

 What kind of goals would you have in mind if you got this job? 
 If I were to ask your last surer visor to provide you additional training or exposure, what would 

she suggest? 

 
Getting started questions: 

 How would you go about establishing your credibility quickly with the team? 

 How long will it take for you to make a significant contribution? 

 What do you see yourself doing within the first 30 days of this job? 
 If selected for this position, can you describe your strategy for the first 90 days? 

 
More questions about you: 

 How would you describe your work style? 

 What would be your ideal working environment? 

 What do you look for in terms of culture — structured or entrepreneurial? 

 Give examples of ideas you've had or implemented. 

 What techniques and tools do you use to keep yourself organized? 

 If you had to choose one, would you consider yourself a big-picture person or a detail 
oriented person? 

 Tell me about your proudest achievement. 

 Who was your favorite manager and why? 

 What do you think of your previous boss? 

 Was there a person in your career who really made a difference? 

 What kind of personality do you work best with and why? 

 What are you most proud of? 

 What do you like to do? 
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 What are your lifelong dreams? 

 What do you ultimately want to become? 
 What is your personal mission statement? 
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ফ্রিল্যাফ্রসিং ফ্রি? 

ফ্রিল্যাফ্রসিং শব্দের বািংলা অর্ থ মুক্তজীফ্রব। সিল ধরব্দের পেশাজীফ্রবব্দের এিটা আলাো আলাো োম 

আব্দে, পেমে োরা সরিারী চাকুরী িব্দর তারা সরিারী চাকুরীফ্রজবী, োরা ব্যবসা িব্দরে তারা ব্যবসায়ী, মাে 

ধব্দর োরা জীফ্রবিা ফ্রেব থাহ িব্দরে তারা মৎস্যজীফ্রব। সবধরব্দের পেশায় ফ্রেফ্রে থষ্ট ফ্রবষব্দয়র উেব্দর জােব্দত হয় 

এবিং পসই ধরব্দের িাব্দজ িম থক্ষম হব্দত হয়। মুক্তজীফ্রব হব্দে এই সিল ধরব্দের পেশার মানুষগুব্দলা োরা 

ফ্রেফ্রে থষ্ট পিাে িাব্দজর বা পিাম্পােীর মব্দে আবদ্ধ পেই অর্ থাৎ পিাে িাজ পশষ হব্দলও তাব্দের বােতামুলি 

পসই িাজ বা পিাম্পােীব্দত সিংযুক্ত র্ািব্দত হয় ো। তাব্দের শ্রম বা িাব্দজর জন্য অফ্রিব্দস পেব্দত হব্দব 

ো,চাইব্দল ঘব্দর বব্দসই আরাম িব্দর িাজ সম্পােে িব্দর পেয়া োব্দব। আেোব্দি পিাে ফ্রেফ্রে থষ্ট প্রফ্রতষ্ঠাব্দে চাকুরী 

িরব্দত হব্দব ো। আেফ্রে আেোর ইব্দে অনুোয়ী ফ্রবফ্রিন্ন পিাম্পাফ্রে/ব্যাফ্রক্তর সাব্দর্ িাজ িরব্দত োরব্দবে।  

সিংজ্াাঃ ঘব্দর বব্দস ঘব্দরর বাফ্রহব্দর ফ্রিিংবা ফ্রবব্দেব্দশর পিাে িাজ ইন্টারব্দেট আর মােব্দম িাজ িরাব্দি 

ফ্রিল্যাফ্রসিং বা আউটব্দসাফ্রস থিং বব্দল।  

ইিংব্দরফ্রজব্দত এি ির্ায় বব্দল – Contact(Work) out or abroad. 

এটা পিাে স্বতন্ত্র ব্যাফ্রক্তর বা পিাে পিাম্পাফ্রের িাজ হব্দত োব্দর ো ঐ ব্যাফ্রক্ত বা পিাম্পাফ্রে অন্য পিাে ব্যাফ্রক্ত 

বা পিাম্পাফ্রের িাজ ঘব্দর বব্দস িরব্দত োব্দর।  

সাধারণত  পিাে ব্যাফ্রক্ত বা পিাম্পাফ্রে তার ব্যয় িমাব্দোর(Save costs) জন্য ফ্রিল্যাসার দ্বারা িাজ িফ্ররব্দয় 

র্ািা।  

িাব্দের জন্য এই LEDP Freelancing পিাস থ? 
 

পৃফ্রর্বীর পিাে িাজই িঠিে েয় আবার সহজ েয়, তব্দব েফ্রে সঠিি ফ্রেব্দে থশো র্াব্দি আর এিটা 

গঠেমূলি ফ্রসব্দেম ততফ্রর িরা োয় তাহব্দল িাজটাব্দি সিলিাব্দব পশষ িরা োয়।  

আমরা সবাই জাফ্রে এই LEDP Freelancing  পিাস থ এিটি Advanced পলব্দিল পিাস থ 

পেখাব্দে আেোব্দি অবশ্যই পবফ্রসি আর ইন্টারফ্রমফ্রিব্দয়ট েব্দলজ র্ািব্দত হব্দব। তা ো হব্দল আমাব্দের পি জব 

পেসব্দমন্ট িরাটা অব্দেি িঠিে চযাব্দলব্দের মুব্দখামুফ্রখ হব্দত হব্দব ো প্রব্দজব্দের সািল্য আেব্দত সহয়ি হব্দব ো।  

এটি এিটা পজলা েে থাব্দয় পেফ্রেিং পেখাব্দে মাত্র ১৩০০০ োত্র-োত্রী পি পেফ্রেিং িরাব্দো হব্দলও আমাব্দেরব্দি 

সঠিিিাব্দব িাইিাব্দত ফ্রসব্দলে িরব্দত হয় পেখাব্দে ফ্রিছু পজলায় হাজার হাজার পেব্দলর পোগ্যতা র্ািা স্বব্দেও 

সীফ্রমত আসে র্ািায় সুব্দোগ োব্দেো (ব্দেমে রিংপুর পজলা, িারণ আব্দশোব্দশর সব পজলা পর্ব্দি SSC োশ 

িরার ের এখাব্দে পবফ্রশর িাগ আব্দস) আবার অব্দেি পজলায় সঠিি স্টুব্দিন্ট োফ্রে ো পেমে েঞ্চগড় অর্চ 

রিংপুব্দর েঞ্চগব্দড়র প্রচুর পেব্দল আব্দে োরা েড়াব্দলখার জন্য এব্দসব্দে।  
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পিাস থ িরার প্রর্ম শতথাঃ  

আেফ্রে অেলাইব্দে পরফ্রজব্দেশে ও েরীক্ষা ফ্রেব্দয় োশ িরব্দল এিটি পরফ্রজাঃ েম্বর োব্দবে আর আমরা 

আেোব্দি িাইিার জন্য িািব আর আেোর পলব্দবল অি োন্ডাি থ পেব্দখ আেোব্দি ফ্রসব্দলে িরব্দবা। তব্দব 

এটা পবফ্রসি ফ্রিিংবা ইন্টারফ্রমফ্রিব্দয়ট পিাস থ েয় এটা এিটা এিিাস পিাস থ।  

মাব্দিথটব্দেব্দস ফ্রি ফ্রি ধরব্দণর পবফ্রশ োওয়া োয়?  

বতথমাব্দে চাফ্রহো আব্দে এমে িাব্দজর মব্দে রব্দয়ব্দে ওব্দয়ব ফ্রিজাইে, ওব্দয়ব পিব্দিলেব্দমন্ট, ওব্দয়ব পপ্রাগ্রাফ্রমিং, 

গ্রাফ্রিিস ফ্রিজাইে, পিস্কটে অযাফ্রেব্দিশে/সিটওয়যার পিব্দিলেব্দমন্ট, পগইম পিব্দিলেব্দমন্ট, পমাবাইল অযােস 

(আইব্দিাে, অযােড্রব্দয়ি) পিব্দিলেব্দমন্ট, টুফ্রি/ফ্রিফ্রি অযাফ্রেব্দমশে, ইফ্রেফ্রেয়াফ্ররিং আফ্রিথব্দটিচার ফ্রিজাইে। 

ফ্রিব্দয়টিি জ্ােফ্রিফ্রেি িাজ োড়াও সাচ থ ইফ্রেে অেটিমাইব্দজশে, পসাশ্যাল ফ্রমফ্রিয়া মাব্দিথটিিং, অযাফ্রিফ্রলব্দয়ট 

মাব্দিথটিিং, ই-ব্দমইল মাব্দিথটিিং, আটি থব্দিল রাইটিিং, ওব্দয়ব ফ্ররসাচ থ, িাচু থয়াল অযাফ্রসেযান্ট, িাটা এফ্রি পলব্দিব্দল 

িাজ িরা োব্দব। 

তব্দব ফ্রিল্যাফ্রসিংব্দয়র জেফ্রপ্রয় ৫ িাজ!- 

 ওব্দয়ব পিব্দিলেব্দমন্ট, 

 ওব্দয়ব ও গ্রাফ্রিক্স ফ্রিজাইে, 

 িেব্দটন্ট রাইটিিং, 

 সাচ থ ইফ্রেে অেটিমাইব্দজশে, 

 পস্যাসাল ফ্রমফ্রিয়া মাব্দিথটিিং। 

তব্দব উেব্দরর পশষ ফ্রতেটিব্দি এি ির্ায় বব্দল ফ্রিফ্রজটাল মাব্দিথটিিং।োর িাজ সবব্দচব্দয় পবফ্রশ োওয়া োয়।  

ফ্রিল্যাফ্রসিং এর উেিার ফ্রি ফ্রি?(The Benefits of Freelancing) 

আেফ্রে েফ্রে এিজে স্বাধীেব্দচতা পলাি হে আর ফ্রচন্তা িব্দরে আেোর পমধা, ফ্রচন্তা-সফ্রক্ত,বুফ্রদ্ধ ফ্রেব্দজর মত 

িব্দর িাব্দজ লাগাব্দবে তখে ফ্রিল্যাফ্রসিং ই হব্দব এিটা পেশা ো আেোব্দি আেোর মত িব্দর িাজ িরব্দত 

সহায়ি হব্দব।আর এজন্যই ফ্রিল্যাফ্রসিং অব্দেি মুক্ত ফ্রচন্তাধারী পলাব্দির িাব্দে ফ্রিল্যাফ্রসিং হব্দে তার প্রার্ফ্রমি 

েেন্দ। 

ফ্রিল্যাফ্রসিংব্দি পেশা ফ্রহব্দসব্দব পেঁব্দে পেয়ার উেিারাঃ 

 পেফ্রক্সবল ফ্রসফ্রিউল 

 অল্প সময় িাজ িরার ফ্রচন্তা 

 পিাে ফ্রেফ্রে থষ্ট স্থাব্দে িাব্দজর সীমাবদ্ধতা পেই।(Ability to work anywhere) 

 পিাে অফ্রিস বা ইমেয়ীর প্রব্দয়াজে পেই 

 ট্যাক্স পেই বরিং ইেব্দসেটিি আব্দে। 
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ফ্রিল্যাফ্রসিং এর ফ্রি ফ্রি অসুফ্রবধা?(The Drawbacks of 

Freelancing) 

োরা পসলি পমাটিব্দিব্দটি আর আত্ম-ফ্রেিথরশীল হব্দত চাে তাঁব্দের জন্য ফুল-টাইম  ফ্রিল্যাফ্রসিং হব্দে  আেশ থ 

পেশা ফ্রিন্ত তারেরও সবফ্রিছুর িাল-মন্দ দুব্দটাই আব্দে।  

পে সব সমস্যা পিইস িরব্দত হয়াঃ 

 জব ফ্রসকুফ্ররটির পিাে গ্যারাফ্রন্ট পেই 

 ফ্রেফ্রে থষ্ট ইেিাম এর পিাে গ্যারাফ্রন্ট পেই 

 প্রায়ই েতুে েতুে জব পখাঁজব্দত হয় 

 পিাে ইমেয়ী পবফ্রেফ্রিট পেই 

 রাত পজব্দগ িাজ িরব্দত হয় (ব্দেমে বািংলাব্দেশী পিউ আব্দমফ্ররিার িাজ িব্দর) 

ফ্রিল্যাফ্রসিং িাজ িরার োঁচটি পুব থশতথ ফ্রি ফ্রি? 

১)ফ্রেজস্ব হাি থওয়ার(ফ্রেফ্রস/ল্যােটে) এবিং িব্দেিটিফ্রিটি 

২)এিটি এেড্রব্দয়ট স্মাট থ পিাে  

৩) ফ্রমফ্রেমাম ইিংফ্রলশ িফ্রমউফ্রেব্দিশে ল্যািংগুব্দয়জ 

৪)ফ্রেব্দজর এি/এিাফ্রধি ইব্দমইল(ফ্রজব্দমইল হব্দল িাল হয়) 

৫)ফ্রেব্দজর োব্দম পসাসাইল ফ্রমফ্রিয়া আইফ্রি(ব্দেমে পিইসবুি,টুইটার ইতযাফ্রে) 

এই োঁচটি ো হব্দল এই পেশায় এব্দস টিব্দি র্ািা অব্দেি িঠিে।  

  

ফ্রি ফ্রি ফ্রিল্যাফ্রসিং জব আমরা িরব্দত োফ্রর? 

ফ্রিল্যাফ্রসিং োো রিম জব আব্দে িারণ আধুফ্রেি যুব্দগ ঘব্দর বব্দস পটিব্দোব্দলাফ্রজ ব্যবহার িব্দর িাজ িরাটাই 

হব্দে ফ্রিল্যাফ্রসিং বা আউটব্দসাফ্রস থিং।  
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অব্দেি ধরব্দণর ফ্রিল্যাফ্রসিং জব আমরা িরব্দত োফ্রর তব্দব ফ্রিছু ফ্রিল্যাফ্রসিং জব এর তাফ্রলিা ফ্রেব্দচ পেয়া হলাঃ  

 

 3D Artist 

 Academic Writer 

 Accountant 

 Advertising Copywriter 

 App Developer 

 Architect 

 Article Writer 

 Artist 

 Blog Writer 

 Book Designer 

 Book Editor 

 Bookkeeper 

 Business Analyst 

 Business Writer 

 C Programmer 

 CAD Designer 

 Comic Artist 

 Commercial Writer 

 Computer Programmer 

 Concept Artist 

 Content Writer 

 Copyeditor 

 Copywriter 

 Creative Director 

 Drupal Developer 

 Electrical Engineer 

 Fashion Designer 

 Fashion Stylist 

 Fiction Editor 

 Film Editor 

 Flash Designer 

 Game Developer 

 Grant Writer 

 Graphic Designer 

 Health Writer 

 Industrial Design 

 Interior Designer 

 Interpreter 

 IT Consultant 

 Legal Writer 

 Logo Designer 

 Magazine Writer 



 40 

 Marketing Consultant 

 Media Buyer 

 Medical Editor 

 Medical Transcription 

 Medical Writer 

 Motion Graphics 

 Personal Assistant 

 Photo Editor 

 Photo Retouching 

 php Developer 

 Product Designer 

 Professional Services 

 Project Manager 

 Public Relations 

 Science Editor 

 Science Writer 

 SEO Consultant 

 Software Developer 

 Sports Writer 

 Tech Support 

 Technical Writer 

 Textile Designer 

 Travel Writer 

 Video Editor 

 Virtual Assistant 

 Visual Merchandiser 

 Web Copywriter 

 Web Designer 

 

িারা িারা ফ্রিল্যাফ্রসিং িরব্দে? 

এিজে ফ্রিল্যাসার হওয়ার জন্য প্রার্ফ্রমি িাব্দব ফ্রি ফ্রি েরিার? 

পি ফ্রিল্যাসার হব্দত োরব্দবে?- 

Emil Lamprecht,  এিজে জাম থাফ্রের ফ্রিল্যাসার োর এিটি ির্া ো বলব্দলই েয়াঃ 

“One of the biggest misconceptions about freelancing is that 

you sit at home and work comes to you. When the reality is you 

have to fight for it, and fight hard.” 

আফ্রম েখে জীবব্দে প্রর্ম জব্দব োই তখে আমার মাব্দিথটিিং ম্যাব্দেজার বব্দলফ্রেব্দলে, 
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“First deserve, then desire” 

মাব্দে প্রর্ব্দম উেযুক্ত হও, তারের আশা ির।  

সব পজলাব্দত ওব্দেফ্রেিং এর ফ্রেে এিটা িমে ির্া বফ্রল ো সবার জাোাঃ 

“Learn, Learn, and Learn then Earn.” 

এখাব্দে ফ্রিন্তু ফ্রতেবার ফ্রশক্ষার ির্া বলা হব্দয়ব্দে তারের এিবার উোজথব্দের ির্া বলা হব্দয়ব্দে। 

পেখুে পৃফ্রর্বীব্দত িাজ পি আফ্রম দুই িাব্দগ িাগ িরব্দবা পেখাব্দে- 

১।অফ্রিফ্রসয়াল িাজ (Offline work) 

২।ঘব্দর বব্দস িাজ (online work) 

প্রর্মটা আর ফ্রদ্বতীয়টা এিই িাজ তব্দব এিটা অফ্রিব্দস বব্দস িাজ িরা আর আর এিটি হব্দে ঘব্দর বব্দস 

অফ্রিব্দসর িাজ িরা।  

তব্দব আমার িাব্দে ফ্রদ্বতীয়টি এিটু িঠিে িারণ এখাব্দে আেোব্দি প্রফ্রতটি িাজ ফ্রবট িরব্দত হয় এবিং ১০০% 

জবাবফ্রেফ্রহতা র্াব্দি।  

তাই োরা িাজ ো ফ্রশব্দখ মাব্দিথটব্দেব্দস োে তারা আম-োলা দুব্দটাই হারায় িারণ এিবার েফ্রে পেব্দগটিব 

ফ্রিিব্যাি (ফ্ররফ্রিউ) োয় তাহব্দল অন্য Client আেোব্দি আর িাজ ফ্রেব্দব ো। 

তাই মনে রাখনেেঃ 

“In between deciding to become a freelancer and becoming a freelancer, you 

need to prepare to be a freelancer.”  

 

ফ্রিল্যাসার হব্দত হব্দল ো ো িরেীয়াঃ 

১। পিাে ফ্রবষব্দয় উের আেফ্রে ফ্রিল্যাফ্রসিং িরব্দত চাে তা ঠিি িরুে। 

২। প্রর্ব্দম আেোব্দি িাব্দলািাব্দব ফ্রশখব্দত হব্দব ও েক্ষ হব্দত হব্দব। 

৩। ইন্টারব্দেট জগত সম্পব্দিথ িাব্দলা েব্দলজ র্ািব্দত হব্দব। 

৪। ফ্রিল্যাফ্রসিং ফ্রবষয়ি পবফ্রসি ও ইন্টারফ্রমফ্রিব্দয়ট পিাস থ সম্পব্দিথ প্রর্ব্দম জােব্দত হব্দব। 

৫। অবশ্যই আেোর ফ্রেজস্ব ল্যােটে র্ািব্দত হব্দব। 
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৬। Social Media পত পেমে পিইসবুি,টুইটার,গুব্দগাল োস, ফ্রলিংফ্রিে ইতযাফ্রেব্দত আইফ্রি র্ািব্দত হব্দব 

ো আেোর পেটওয়ািথ ততফ্ররব্দত সাহায্য িরব্দব। 

৭। অবশ্যই আেোর ফ্রেজস্ব ইব্দমইল র্ািব্দত হব্দব ফ্রবব্দশষ িব্দর ফ্রজব্দমইল র্ািব্দতই হব্দব।  

৮। মাব্দিথটব্দেব্দস িাজ িরব্দত পগব্দল মব্দে রাখব্দবে- 

“ Do not piss people off. Remember that you’re a professional and are soon to be leader 

of your own company. Act like it.” 

The best piece of advice I ever received was simple in theory and tough in 

practice: 

“Don’t burn any bridges.” 

৯। িখেও আন্ডারব্দরব্দট িাজ িরব্দবে ো এব্দত আেফ্রে ফ্রেব্দজ ও েশজেব্দি ক্ষফ্রত িরব্দেে। 

১০। অন্ততেব্দক্ষ ফ্রমফ্রেমাম ষ্টযাণ্ডাি থ পলব্দিল ইিংফ্রলশ জােব্দত হব্দব িারণ এখাব্দে এিমাত্র পোগাব্দোব্দগর িাষা 

হব্দে ইিংফ্রলশ। 

১১। এিজে ফ্রিল্যাসার পি সবসময় ফ্ররসাস থ িরব্দত হব্দব। 

১২। সব থো সব ফ্রবষব্দয় আেব্দিি র্ািব্দত হব্দব। 

১৩। পিাে মাব্দিথটব্দেব্দস িাজ িরব্দত পগব্দল আব্দগ ঐ মাব্দিথটব্দেব্দসর টাম থস এন্ড িফ্রন্ডশে জােব্দত হব্দব।  

১৪। মাব্দিথটব্দেব্দস অন্যান্য ফ্রিল্যাসার ফ্রিিাব্দব িাজ িব্দর বা অব্দন্যর িাব্দজর মাে িব্দলা িরব্দত হব্দব। 

Leif Kendall likes to tell people to 

“Deliver work that is better than anything your competitors are doing” 

১৫।আেোর িফ্রম্পটিটর/প্রফ্রতব্দোগী ফ্রি িরব্দে তা বুঝব্দত হব্দব। এখাব্দে সবাই বনু্দ্ব আবার সবাই িফ্রম্পটিটর 

তাই মব্দে রাখব্দবোঃ- 

“Keep your friends close, and make friends with your 

enemies.” 
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ফ্রিল্যাফ্রসিং এর পবফ্রসি এবিং ইন্টারফ্রমফ্রিব্দয়ট ফ্রি ফ্রি েব্দলজ র্ািা প্রব্দয়াজে? 

পবফ্রসি েব্দলজাঃ  

1. PC on/off 

2. Typing 

3. Office (Ms-word,PPT,Excel) 

4. Browser function 

5. Keyboard shortcut 

6. Paint resizing 

7. Image conception 

8. Snipping tool 

9. Search engine 

10. Internet world 

11. Gmail 

12. Printing 

13. FB account 

14. Keyword researching 

15. PC trouble  

16. Sign up 

17. Online Registration process 

18. Downloading 

19. Basic software using 

20. Modem, internet, Broadband, hotspot setup 

21. Notepad 

22. Screen shot 

23. JPG/PNG/GIF 

24. Google chrome/ Mozila Firefox 

25. Email Marketing Basic Concept 

26. Link 

27. URL 

28. Domain 

29. Hosting 

30. Zip file 

31. Copywriting 

32. Bandwidth 

33. Theme/template 

34. Slide 

35. Twitter 

36. LinkedIn Profile 

37. Icon Search 

38. Copy, Paste, Save Image and Document 

39. IDM Manager 
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40. Extension 

41. Blog conception 

42. Google drive 

43. Proxy server 

44. Browser Advanced setting 

45. IP adress 

46. MAC address 

47. Verification 

48. What is Digital Marketing? 

 

ইন্টারমমমিনেট েনেজঃ 
1. Micro-workers 

2. Server 

3. Outlook 

4. VPN 

5. VPS 

6. Notepad + 

7. Canva.com 

8. Advanced Google search 

9. Tin Eye- Image copy writing 

10. Keywords 

11. Page Rank 

12. Adsense knowledge 

13. CPC 

14. PPC 

15. CPM 

16. YouTube Channel 

17. Blog 

18. Forum 

19. FB Page 

20. FB group 

21. MarketPlace 

22. Payment Method 

23. Lead  

24. Traffic 

25. Google Trends 

26. Apps 

27. Online Software 

28. Extractor 

29. Template 

30. Theme 
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31. Basic HTML Tag 

32. Pinterest acc. 

33. Instagram acc. 

34. Power Point –Image creation 

35. Advanced Excel 

36. Advanced PPT 

37. Rapportive for mail 

38. Tool kits 

39. Photoshop/Illustrator Software  

40. Wordpress basic  concept 

 

ফ্রিল্যাফ্রসিং হওয়ার জন্য পিাে পিাে ফ্রবষব্দয় ফ্ররসাস থ িরা েরিার? 

ফ্রিল্যাফ্রসিং ফ্রশখাব্দত হব্দল ফ্রিছু ব্যাোর মব্দে রাখব্দত হব্দব পিাে এিটা টফ্রেি বা ফ্রবষব্দয়র উের বার বার েড়া 

তব্দব ফ্রবফ্রিন্ন অেলাইে সাইব্দট ফ্রগব্দয় আেোব্দি জােব্দত হব্দব আর তখে মব্দে রাখব্দবে- 

 What to do? 

 How to do? 

 Where to do? 

 

পৃফ্রর্বীর সবব্দচব্দয় বড় জ্ােিাণ্ডার হব্দে – 

 Google 

 YouTube   

পেসব ফ্রবষব্দয় ফ্ররসাস থ িরা েরিারাঃ (Research Topics for Make Money Online) 

1. Content Writing or blog writing 

2. Online Surveys 

3. Web searching (Paid) 

4. Starting your own Website 

5. Website Review 

6. Article writing for website 

7. CPA Marketing 

8. Affiliating Website 

9. Working as Micro-Worker/Click worker/ Rapid Worker 

10. SEO – like Keyword Research 

11. Face book Marketing 

12. Twitter Marketing 

13. Google Plus Marketing 

14. LinkedIn Marketing 

15. Pinterest Marketing 

16. Data Entry 
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17. Email Marketing 

18. Graphic Design 

19. Web design & Development 

20. YouTube Marketing 

21. Amazon Seo 

22. Virtual Assistant 

23. Adsense 

24. Alternative adsense 

25. Mobile apps 

26. Market research 

27. Teaching online 

28. Writing e-book 

29. YouTube channel 

30. Translator 

31. Transcription jobs 

32. Selling Photos online  

33. By Selling Website, Domain Name or Mobile Apps 

34.  Becoming a Website Tester  

35. Become a Guest Writer to Earn Money Online 

36. by Becoming an Online Researcher 

 

 

তাই েফ্রে মব্দে িব্দরে ফ্রিল্যাফ্রসিংব্দি আেফ্রে পেশা ফ্রহব্দসব্দব ফ্রেব্দবে তব্দব উেব্দরর ফ্রবষয়গুব্দলার উের প্রর্ব্দম 

এিটা প্রার্ফ্রমি জ্াে ফ্রেব্দবে তারের ফ্রসব্দলে িরব্দবে আসব্দল পিাে পিাে ফ্রবষব্দয়র উের িযাফ্ররয়ার গড়ব্দত 

চাে।  

ফ্রবাঃদ্রাঃ পেটাই জােব্দবে খুব িাব্দলা িব্দর জােব্দবে অর্ থাৎ ঐ ফ্রবষব্দয় েক্ষ হব্দত হব্দব।  

ফ্রিল্যাফ্রসিং মাব্দিথটব্দেব্দসর োমগুব্দলা ফ্রলখ? 

ফ্রিল্যাফ্রসিং িাজ িরার অব্দেি মাব্দিথটব্দেস আব্দে পেখাব্দে আেোর িাজ িরার অব্দেি সুব্দোগ আব্দে 

তাই ফ্রেব্দচ পসসব মাব্দিথটব্দেস এর ফ্রলে পেয়া হলাঃ  

 

Lists of Marketplaces:  

1. Upwork.com (odesk.com-previous name)- General and one of the best friendly 

marketplaces for freelancers and recently joined by Elance  

2. Fiverr.com- general and where each job’s minimum cost is $5.All kinds of freelancer like 

writers, video creators, designer and web developer can get job here. We can call it micro 

jobs as well.  



 47 

3. Freelancer.com: general but best place for designer and developers to win contest. One of 

most old marketplaces. 

4. Peopleperhour.com-general and best place for designer, developer, writer or marker.  

5. Envato Studio-For general  

6. Guru.com-For general 

7. 99design.com -For best place for designer to win contest 

8. Toptal-For custom software development 

9. Designcrowd.com-For design  

10. Seoclerks.com- especially for SEO work like keywords research and web research. 

11. Craiglist.org/com- general. Technically, it is not a freelance marketplace, people use 

Craigslist to post and bid on free job listings.  

12. Designcontest.com- For designer  

13. Cloudspeep.com-For general  

14. Freelancemap.com- software and web developer and system administrator 

15. Project4hire.com- programmer and designer for  programming/development, graphic 

design 

16. Designcode.net-For design – for designer 

17. Topcoder.com-For programmer and designer for  programming/development, graphic 

design, data science 

18. Freelance.com-For general  

19. Designhill.com- For designer  

20. Weworkremotely.com – For programmer, system administrator and designer.  

21. Crowdspring.com-  For designer like logo design and web design  

22. Yeeply.com- For mobile application  

23. Mediabistro.com-For writer/editor, designer and publisher 

24. Workmarket.com- For general 

25. Freelance.com-For general 

26. designhill.com – For general 

27. Authenticjobs.com- For UI designer, front/back –end developer, app developer. 

28. 48hourslogo.com –specially for  logo designs 

29. staff.com –For general 

30. Awesomeweb.com- For logo design, sales page, ecommerce, blog design, book cover, 

banner ad, WordPress theme/ plug-in/ maintenance, mobile/web app. 

31. yunojuno.com – For general 
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32. freelanceindia.com –For general 

33. taskcity.com – For programming 

34. Designquote.net – For logo design 

35. freelancers.net – For general 

36. governmentbids.com – For general 

37. worktasker.com – For general 

38. liquidtalent.com – For developer and designer 

39. freelancezone.com.sg – For general 

40. workhoppers.com – For general 

41. speedlancer.com – For designer, writer, data entry, research 

42. greatlance.com –For general 

43. freelancedesigners.com – For web and graphic designer/ programmer fashion design, 

video production,  logo design 

44. studentfreelance.com –For general 

45. freelancejobsearch.com – For web & graphic designer and  photographer  

46. Hexidesign.com- For Stationery Design, logo design, Web Page Design, Banner Ad Design, 

Brochure Design, Business Card Design, Flyer Design, Poster Design,  T-shirt Design.  

47. hourly.com –For  general 

48. dolancing.com –For Mobile Development , IT / Computer Programming,  Designing, Data 

Entry, Sales & Marketing, etc. 

49. freelanceauction.com – For  programmer and  designer 

50. coroflot.com – For designer  

51. Teespring.com –For  t-shirt designing  

  

 

 

মাব্দিথটব্দেস োড়া আর পিার্ায় পিার্ায় ফ্রিল্যাফ্রসিং িরা োয়? 

অব্দেব্দির হয়ত এিটা ভুল ধারণা র্ািব্দত োব্দর পে শুধুমাত্র মাব্দিথটব্দেব্দসই ফ্রিল্যাফ্রসিং জব িরা 

োয়। আসব্দল এটা ভুল ধারণা িারণ এোড়া আব্দরা অব্দেি পক্ষত্র আব্দে পেখাে পর্ব্দি আে থ িরা োয়। পেমে- 

মাইব্দিাওয়ািথ পর্ব্দি আয়াঃ এসব সাইব্দটর িাজ পোট পোট ফ্রিন্ত সহজ িাজ োওয়া োয় আর এই িাজ 

গুব্দলা িরব্দত মাত্র িব্দয়ি ফ্রমফ্রেট সময় লাব্দগ।তব্দব এসব সাইব্দট ইেিাব্দমর েফ্ররমাণ খুবই িম।  
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আটি থব্দিল ফ্রলব্দখ আয়(ফ্রবফ্রিন্ন সাইব্দট)-জেফ্রপ্রয় মাব্দিথটব্দেস গুব্দলা োড়াও অব্দেি ওব্দয়বসাইট আব্দে পেখাব্দে 

আটি থব্দিল ফ্রলব্দখ িাব্দলা আে থ িরা োয়, পেমোঃ 

1. Squidoo.com 

2. Triond.com 

3. Iwriter.com 

4. Ezinearticles.com 

5. Ehow.com 

6. Seekingalpha.com 

7. Hubpages.com 

8. Ecopywriters.com 

9. Goarticles.com 

10. Articledashboard.com 

11. Buzzle.com 

12. Selfgrowth.com 

13. Articlecity.com 

14. Articlesbase.com 

15. Articlesfactory.com 

16. Articlebiz.com 

 

উেব্দরর সবগুব্দলা জেফ্রপ্রয় আটি থব্দিল সাইট আর এসব সাইব্দট আটি থব্দিল পলখার ের িেব্দটন্টগুব্দলা লাখ 

লাখ মানুব্দষর িাব্দে পশয়ার িরা োয়। এখাব্দে েখেই পিাে ব্যবহারিারীর আটি থব্দিল জেফ্রপ্রয় হব্দত শুরু 

িরব্দব তখেই আয় শুরু হব্দব। এসব সাইব্দটর পে খুব িাব্দলা তব্দব জেফ্রপ্রয়তার ফ্রিফ্রেব্দত এসব সাইব্দট পলখিব্দি 

পে িব্দর।    

 

 

িব্দরক্স পেি পর্ব্দি আয়াঃ  

এখাব্দে তবব্দেফ্রশি মুদ্রার িয়-ফ্রবিয় িরা হয়।এখাব্দে আেফ্রে এিটি পেব্দশর িাব্দরফ্রস ফ্রবিয় িব্দর অন্য এিটি 

পেব্দশর িাব্দরফ্রস িয় িরব্দত োব্দরে। পেমে আেফ্রে আব্দমফ্ররিার িাব্দরফ্রস িলার ফ্রবফ্রি িব্দর ফ্রিব্দটব্দের 

িাব্দরফ্রস োউন্ড িয় অর্বা োউন্ড ফ্রবফ্রি িব্দর িলার িয় িরব্দত োরব্দবে। 

অযাফ্রিফ্রলব্দয়ট মাব্দিথটিিং পর্ব্দি আয়াঃ  

এটি এিটি িফ্রমশে ফ্রিফ্রেি িাজ। অব্দন্যর েন্য বা পসবা আেফ্রে ইন্টারব্দেব্দটর মােব্দম প্রচার িব্দর ফ্রবফ্রি িব্দর 

িফ্রমশে গ্রহণ িরা হব্দে এিজে মাব্দিথটাব্দরর অযাফ্রিফ্রলব্দয়ট ইেিাম। এব্দক্ষব্দত্র সবব্দচব্দয় বড় মাব্দিথটব্দেস হব্দে 

অযামাজে।  
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ফ্রসফ্রেএ মাব্দিথটিিং পর্ব্দি আয়াঃ 

এর মাব্দে হব্দে Cost per acquisition (CPA), also known as "Cost per action" or pay per 

acquisition (PPA) and cost per conversion.  

এটি এিটি অেলাইে এিিারটাইফ্রজিং প্রাইফ্রজিং মব্দিল পেখাব্দে এিিারটাইজার পে িব্দর পিাে ফ্রেফ্রে থষ্ট 

একুইফ্রজসে ( acquisition) এর মােব্দম পেমে পসল,ফ্রিি, সাইেআে,ফ্রেউজব্দলটার, পিারাম সাবফ্রমট 

ইতযাফ্রে।    

েফ্রব তুব্দল পর্ব্দি আয়াঃ ফ্রবফ্রিন্ন সাইব্দট ১পর্ব্দি ১০০ িলার বা এর পবফ্রশও এিটা েফ্রব ফ্রবফ্রি হয় আর এজন্য 

আেোব্দি িাব্দলা িব্দটাগ্রািার হব্দত হব্দব। ফ্রিছু সাইব্দটর োম পেয়া হলাঃ 

 Shutterstock 

 500pxprime 

 Smugmug Pro 

 iStockphoto 

 Dreamstime 

 

ব্লফ্রগিং িব্দর আয়: মাে সম্মত ব্লগ র্ািব্দল এর মােব্দম অব্দেিিাব্দব আয় িরা োয় আর এর আব্দয়র েফ্ররমাণ 

িাল ও েীঘ থস্থায়ী।  

পে পে মােম আেফ্রে আেোর ব্লগ ব্যবহার িরব্দত োরব্দবোঃ 

 গুব্দগাল অযাঁিব্দসস/অল্টারব্দেটিি অযাঁিব্দসস, 

 ফ্রিব্দরে অযাঁিিারটাইফ্রজিং ব্যাোর, 

 অযাঁফ্রিফ্রলব্দয়টিিং মাব্দিথটিি্ 

 ফ্রিচাি থ ব্লি পোষ্ট  

 

 

ফ্রিল্যাফ্রসিং িাজ িরার পুব্দব থ আেোর বয়স িত হওয়া েরিার? 

এিজে ফ্রিল্যসার হওয়ার জন্য িমেব্দক্ষ ১৮ বের হব্দত হয় িারণ আেোর আইফ্রি িাি থ পিফ্ররফ্রিব্দিশে 

পচব্দত োব্দর।  

আইটি োরাও ফ্রি ফ্রি ফ্রিল্যাফ্রসিং জব আব্দে? 

দুই ধরব্দণর ফ্রিল্যাফ্রসিং জব আইটি আর েে আইটি পেমে উফ্রিল, অযাঁিাউব্দন্টট, িাক্তার, িলব্দসন্টার ইতযাফ্রে।  

ফ্রিিাব্দব বায়ার হযাব্দন্ডফ্রলিং িরব্দত হয়? 
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বায়ারব্দি বুঝাব্দত হব্দব আসব্দল আেফ্রে িতটুকু জাব্দেে বা অফ্রিজ্ আর বায়ার েফ্রে বুঝব্দত োব্দর পে 

আেফ্রে তার পগাল বা এইম বুঝব্দত োব্দরে তাহব্দল আেফ্রে িাজটি পেব্দত োব্দরে।  

তব্দব পরসেস ১০০% র্ািার জন্য পচষ্টা িরা উফ্রচত আর তাব্দত িাজ োওয়ার সম্বাবো অব্দেি পবফ্রশ আর 

এজন্য স্মাট থ পমাবাইল এ অযােস িাউেব্দলাি িব্দর পেয়া েরিার।  

অব্দেি মাব্দিথটব্দেস পেমে িাইিার এবিং ফ্রেেল োর আওয়ার এ ফ্ররফ্রিউ র্ািাটা অব্দেি জরুরী।  

ফ্রিিাব্দব আেোর ফ্রিল্যাফ্রসিং িাব্দজর মুল্য ফ্রেধ থাফ্ররত িরব্দবে? 

সাধারণত প্রফ্রতটি িাব্দজর এিটা পরট আব্দে ো সবার জন্য প্রব্দোজয। আেফ্রে েফ্রে অফ্রিজ্ হে আর পবফ্রশ পবফ্রশ 

ফ্ররফ্রিউ োে আর অব্দেিফ্রেে েব্দর িাজ িব্দরে তব্দব আেোর িাব্দজর মুল্য স্বািাফ্রবিিাব্দব এিটু পবশী হব্দব 

অব্দন্যর তুলোয়।  

 

িত টািা উোজথে িরা োব্দব?  

 এটা ফ্রেি থর িরব্দে এিান্তই আেোর অফ্রিজ্তা আর িাব্দজর ধরে অনুোয়ী। পমাটামুটি ঘন্টায় 3-10 িলার 

েে থন্ত আয় িরা োয়। আবার আেফ্রে েফ্রে পিাে সাফ্রি থস ফ্রবিয় িব্দরে তার উের উোজথে ফ্রেি থর িরব্দে, 

আেফ্রে েফ্রে িফ্রমশব্দের িাজ িব্দরে তখে িত িফ্রমশে োব্দেে তার উের ফ্রেি থর িরব্দে, আবার আেফ্রে েফ্রে 

চুফ্রক্তব্দত িাজ িব্দরে তখে িাজ িরার জন্য িত টািা চুফ্রক্ত িরব্দলে তার উের ফ্রেি থর িরব্দে। তব্দব আবারও 

বলফ্রে, এটা ফ্রেি থর িরব্দে এিান্তই আেোর অফ্রিজ্তা, আেোর িাব্দজ সিলতা এবিং িাব্দজর ধরব্দের উের। 

 

মাব্দিথট পবসি প্রাইফ্রজিং ফ্রি? 

এটা ফ্রেি থর িরব্দব আেফ্রে পিাে ধরব্দণর জব িরব্দবে আর তার মাব্দিথট পিল্যয িত। িখেও আন্ডার 

পরব্দট িাজ িরব্দবে ো এব্দত আেোর ও েশ জব্দের ক্ষফ্রত িরব্দলে। সবসময় অন্যব্দের িব্দলা িরব্দবে আর 

পেখব্দবে আসব্দল পিাে পপ্রািাে বা সাফ্রি থব্দসর োম িত।  

তব্দব এি এি মাব্দিথব্দট এি এি রিম োম র্াব্দি আর পস অনুোয়ী আেফ্রে প্রাইজ ফ্রেব্দবে।  

 

আেফ্রে পিাে জব িরব্দবে? 

সব থো পচষ্টা িরব্দবে আেফ্রে পে ফ্রবষব্দয় েক্ষ পসই জব িরব্দত তা ো হব্দল আেোর ফ্রিিব্যাি 

পেব্দগটিি আসব্দত োব্দর। তাই জব চব্দয়চ এর পুব্দব থ সব ফ্ররব্দিায়ারব্দমন্ট পজব্দে ফ্রেব্দবে আর ঐ ফ্রবষব্দয় েক্ষ হব্দল 

জবটা িরব্দবে।  
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ফ্রিিাব্দব আেোর টািা তুলব্দবে? 

আেোর ব্যািংি অযাঁ িাউন্ট র্ািব্দত হব্দব, পেব্দমন্ট পমর্ি আেোর পেোল, পেফ্রেওর,ব্দেজা, ফ্রিল, 

ওব্দয়ব মাফ্রে ইতযাফ্রে র্ািব্দত হব্দব তব্দব এি এি মাব্দিথটব্দেব্দসর জন্য ফ্রিন্ন ফ্রিন্ন ফ্ররব্দিায়ারব্দমন্ট।  

ফ্রিল্যাফ্রসিং মাব্দিথটব্দেব্দস জব োওয়ার ফ্রিছু গুরুত্বপূণ থ টিেস: 

 

োরা েতুে ফ্রিল্যাফ্রসিং এর িাজ িরব্দত চায় এবিং অব্দেি ফ্রেে ফ্রবি িব্দরও পিাে িাজ েব্দেো তাব্দের 

অব্দেব্দি জােব্দত চায় ফ্রিিাব্দব ফ্রবি িরব। ফ্রিিাব্দব সহব্দজ িাজ োওয়া োয়।  

১) Profile : আেোর পপ্রািাইল ১০০% িরুে। 

২) Profile Picture: Professional মাব্দের Profile picture অযাি িরুে। 

৩) Profile Title: আেোর পপ্রািাইব্দল Profile ফ্ররব্দলব্দটি সুন্দর এিটি Title ফ্রেে। 

৪) Overview : সুন্দর এিটি Overview ফ্রলখুে। 

৫) Skill Test: পবশী পবশী ফ্রস্কল পটে যুক্ত িরুে। 

৬) Work Sample: আেোর ফ্রেব্দজর িরা পসরা িাজগুব্দলার Snapshot + Link পপ্রািাইব্দল যুক্ত 

িরুে । 

৭) Copy ো িরা: িাউব্দি িফ্রে িরব্দবেো। পপ্রািাইল ততফ্ররব্দতও ো, িিার পলটার ফ্রলখার পক্ষব্দত্রও ো। 

েিল িরার পক্ষব্দত্র সাবধাে। আেোর এিাউন্ট েে থন্ত বাে হব্দয় পেব্দত োব্দর। 

৮) Bid িরা: েতুে িাব্দজ ফ্রবি িরুে। ৪ পর্ব্দি ৫ জেব্দি ইফ্রতমব্দে ইন্টারফ্রিউব্দত িািা হব্দয় পগব্দল পসই 

িাজটি োওয়ার সম্ভবো খুবই িম । 

৯) Job Post হওয়ার সাব্দর্ সাব্দর্ ফ্রবি িরুে । 

১০) আেফ্রে পপ্রািাইব্দল পেটিব্দত েক্ষ উব্দেখ িব্দরব্দেে, পস ধরব্দের িাজগুব্দলাব্দত ফ্রবি িরুে। পেটি ফ্রবি িরব্দত 

চাব্দেে, পসটি পপ্রািাইব্দল ো র্ািব্দল িাজটি োব্দবেো। 

১১) Feedback: শুরুব্দত পোট পোট িাজ িব্দর ফ্রিিব্যাি সিংগ্রহ িরুে। ফ্রিন্তু Fake উোব্দয় ফ্রিিব্যাি 

সিংগ্রহ িরার পিাে রিম পচষ্টা িরব্দবে ো।  

১২) িাজ োওয়ার পক্ষব্দত্র িাব্দয়ন্টব্দি পিাে রিম ইব্দমাশোফ্রল আিষ থণ িরব্দবে ো , তাহব্দল িাজ োব্দবেো। 

১৩) ফ্রবফ্রিিং পরট বাজার পরব্দটর চাইব্দত অস্বািাফ্রবি িমাব্দল িাজ ো োওয়ার সম্ভাবো পবফ্রশ র্াব্দি, তাব্দত 

আেোর ব্যাোব্দর পেব্দগটিি ধারো োব্দব। 

১৪) ফ্রবি শুরু িরার আব্দগ বায়াব্দরর পরটিিং, পেব্দমন্ট পমর্ি পিফ্ররিাইি ফ্রিো পচি িব্দর ফ্রেে। 

১৫)িািার পলটাব্দরর ফ্রিতর Email ID, Skype ID বা Facebook ID ফ্রেব্দবে ো। 

১৬) Job description: পুব্দরা Job description টা িালিাব্দব েড়ুে তারের ফ্রবি িরুে। 

১৭) আেোর পোট থব্দিাফ্রলও ফ্রেয়ফ্রমত Update িরুে। 

১৮) অবশ্যই আেোর Skype ID পরফ্রি িরুে। 

১৯) তধয্য ও অোবসায় খুব জরুরী। এিফ্রেব্দে িাজ োওয়ার আশা ো িব্দর পচষ্টা চাফ্রলব্দয় পেব্দত হব্দব। 

আর অবশ্যই পে ফ্রবষয়টি সব সময় মার্ায় রাখব্দবে, তা হল আেোর িাব্দজর মাে(Quality) বজায় রাখুে 

এবিং িাব্দজর পক্ষব্দত্র ফ্রেয়ফ্রমত Update র্াকুে। 
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িাব্দজর জন্য পেিাব্দব আব্দবেে িরব্দবে : 

ওব্দয়ব বা েফ্রত্রিায় পিাব্দো চািরী বা িাব্দজর ফ্রবজ্ােে েেন্দ হব্দল অব্দেব্দিই পসখাব্দে জীবেবৃোন্ত (ফ্রসফ্রি) 

োঠাে। পিাব্দো এিটা েব্দে এি বা দুইজেব্দি ফ্রেব্দয়াগ পেওয়া হব্দব, ফ্রিন্তু পসখাব্দে অব্দেব্দিই ফ্রসফ্রি োঠাে। 

চািরীোতা পস প্রফ্রতষ্ঠাে ফ্রিছু ফ্রসফ্রি বাোই িব্দর তাব্দের সাক্ষাতিাব্দরর জন্য িাব্দি। তারের পসখাে পর্ব্দি 

এি বা দুজেব্দি ফ্রেব্দয়াগ পেয়।  

পতমফ্রে আউটব্দসাফ্রসিং সাইব্দটও েখে পিাব্দো জব পোে পেওয়া হয়, তখে অব্দেব্দিই আব্দবেে িব্দর। তাব্দের 

মে পর্ব্দি বায়ার িব্দয়িজব্দের সাক্ষাতিার পেে। তারের এি বা দুজেব্দি িাজটি িরব্দত পেে।  

এখে প্রশ্ন হব্দে সাক্ষাতিার পেয় ফ্রিিাব্দব? 

Upwork এর ির্াই বলফ্রে, সাক্ষাতিাব্দরর জন্য বায়ার আেোব্দি Upwork এই message িরব্দব।  

সাধারেত বায়ার রা এধরব্দের প্রশ্নই পবফ্রশ িব্দর র্াব্দি। 

1। আেফ্রে িাজটি িত ফ্রেব্দে িরব্দত োরব্দবে? 

2। আব্দগ িখব্দো এধরব্দের িাজ িব্দরব্দেে ফ্রি ো? 

3। িত িলাব্দরর ফ্রবফ্রেমব্দয় িাজটি িব্দর পেব্দবে, ইতযাফ্রে? 

আেফ্রেও ফ্রিরফ্রত বাতথায় এ প্রশ্নগুব্দলার উের পেব্দবে। তারের আেোব্দি েেন্দ হব্দল বায়ার আেোব্দি িাজটি 

িরব্দত পেব্দব। পিাব্দো পিাব্দো বায়ার Skype এ চযাট িরব্দত চায়, তাই skype এ এিটা আইফ্রি র্ািা 

িাব্দলা।  

পিউ পিউ আব্দেে োরা চার োচঁটি িাব্দজর জন্য আব্দবেে িব্দরই িাজ পেব্দয় োে। আবার পিউ পিউ আব্দেে 

োরা 100 টি িাব্দজর জন্য আব্দবেে িব্দরও িাজ োে ো। এব্দক্ষব্দত্র িাগ্যও ফ্রিছুটা সহায় হব্দত হয়।  

আেফ্রে েত পবফ্রশ সময় ধব্দর অেলাইব্দে র্ািব্দবে, ততই আেোর িাজ োওয়ার সম্ভাবো পবফ্রশ র্ািব্দব। 

িারে ফ্রিছু ফ্রিছু িাজ আব্দে, পেগুব্দলা পোে পেওয়ার সব্দে সব্দেই জমা ফ্রেব্দত হয়। িাব্দজই শুরুর ফ্রেব্দি পবফ্রশ 

সময় অেলাইব্দে মাব্দে Upwork এ র্ািার পচষ্টা িরুে। 

আবার িাইিার ফ্রিিংবা ফ্রেেল োর আওয়ার এর পক্ষব্দত্র আেফ্রে পপ্রব্দজব্দন্টশে (িাইবাব্দর বব্দল ফ্রগগ আর ফ্রেেল 

োর আওয়ার বব্দল আউয়ারফ্রল)আিাব্দর সব িাব্দজর বে থো ফ্রেব্দবে ো বায়ার পেব্দখ বুঝব্দত োরব্দব আসব্দল 

আেফ্রে িত টুকু অফ্রিজ্।  

 

আর ফ্রি ফ্রি  অন্যান্য গুে েরিার সিল হওয়ার জন্য ? 

িীল্যাফ্রসিংব্দে়ে সিল হব্দত চাইব্দল ফ্রিছু ফ্রবষে়ে অবশ্যই মব্দে রাখব্দত হব্দব। আেফ্রে পে পসেব্দরই 

ফ্রিল্যাফ্রসিং িরুে ো পিে, আেোর েক্ষতার োশাোফ্রশ ফ্রেব্দনাক্ত ফ্রবষে়েগুব্দলা র্ািব্দল আেোর ফ্রিল্যাফ্রসিং 

িযাফ্ররে়োর সিল হব্দে়ে উঠব্দব। তাহব্দল আসুে পেব্দখ পেওে়ো োি- িাজব্দিফ্রিি সাধারণ েক্ষতার োশাোফ্রশ 

সিল ফ্রিল্যাসাব্দর পিাে পিাে ফ্রবষে়েগুব্দলা জাো র্ািা প্রব্দে়োজে: 
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পলেব্দেে: ফ্রিল্যাফ্রসিং িরা অব্দেি পক্ষব্দত্র এিটি ক্ষুদ্র ব্যবসা েফ্ররচালোর মব্দতা। এ ব্যবসাব্দত সব ফ্রহসাব-

ফ্রেিাশ িাে থাবলী আেোব্দিই সম্পন্ন িরব্দত হব্দব। েফ্ররপূণ থিাব্দব আেোর পলেব্দেব্দের ফ্রহসাব রাখুে এবিং 

সমে়েমব্দতা ো েফ্ররব্দশাধ িরা েরিার তা আোে়ে িরুে। ফ্রেব্দজর োওোগুব্দলা বুব্দঝ পেে়োর পক্ষব্দত্র সব্দচতে 

পহাে। 

পোগাব্দোব্দগর েক্ষতা: ফ্রিল্যাসার ফ্রহব্দসব্দব আেোব্দি ফ্রবফ্রিন্ন ধরব্দের মানুব্দষর সাব্দর্ পোগাব্দোগ িরব্দত হব্দব। 

তাই ইিংব্দরজীব্দত েক্ষতা র্ািার োশাোফ্রশ আেোর পোগাব্দোগ েক্ষতা র্ািব্দত হব্দব। িাব্দে়েন্ট এর িাে পর্ব্দি 

িাজ বুব্দঝ পেে়ো ও অন্যান্য ফ্রিল্যাসারব্দের পর্ব্দি পিাব্দো সমস্যার সমাধাে পেব্দত পোগাব্দোগ েক্ষতা খুবই 

প্রব্দে়োজে। 

সমে়ে জ্াে: পিাে িাজ িরব্দত আেোর িত সমে়ে লাগব্দত োব্দর, পস সম্পব্দিথ স্পষ্ট ধারণা র্ািব্দত হব্দব। এব্দত 

িব্দর আেোর সিল িাজ সঠিিিাব্দব িাগ িব্দর ফ্রেব্দে়ে িাজটি ের্াের্িাব্দব িরব্দত োরব্দবে। তাোি়ো িাজ 

জমা পেে়োর ব্যাোব্দর সমে়োনুবতীতা অবশ্যই প্রব্দে়োজে। 

ব্যফ্রক্তগত পোগাব্দোগ: ফ্রিল্যাসাররা এিা এিা িাজ িব্দর। তাই বব্দল তাব্দের জন্য অন্য িারও সাব্দর্ 

পোগাব্দোব্দগর প্রব্দে়োজে পেই তা েে়ে। িাব্দজর স্বাব্দর্ থই আেোব্দি িাব্দে়েন্ট ও অন্যান্য ফ্রিল্যাসারব্দের সাব্দর্ 

পোগাব্দোগ রক্ষা িরব্দত হব্দব। তাোি়োও ব্যাফ্রক্তজীবব্দে বন্ধুবান্ধব ও েফ্ররবাব্দরর সাব্দর্ সমে়ে ফ্রেে। েে়েব্দতা িাজ 

ফ্রিছুফ্রেে েব্দরই আেোর িাব্দে এিব্দঘব্দে়ে মব্দে হব্দব। ো আেোর িযাফ্ররে়োরব্দি ধফ্রসব্দে়ে পেে়োর জন্য েব্দর্ষ্ট। 

সমব্দে়োেব্দোগী েক্ষতা অজথে:  আেফ্রে ফ্রিল্যাসার ফ্রহব্দসব্দব ফ্রিজাইোর, পপ্রাগ্রামার বা পলখি োই পহাে ো 

পিে; শুধু এি রিম েক্ষতা ফ্রেব্দে়ে বতথমাে মাব্দিথব্দট টিব্দি র্ািা ফ্রেে ফ্রেে িঠিে হব্দে়ে োব্দে। তাই আেোর 

িাব্দজর সাব্দর্ সম্পফ্রিথত অন্যান্য ফ্রবষব্দে়েও ফ্রিছু ফ্রিছু েক্ষতা অজথে িরার পচষ্টা িরুে। ো আেোর সামব্দের 

ের্ চলাব্দি সহজ িরব্দব। 

েফ্ররচালোর েক্ষতা: ফ্রিল্যাসারব্দের িাব্দজর স্বাব্দর্ থই মাব্দঝ মব্দে ফ্রিছু ফ্রিল্যাসারব্দি হাে়োর িরব্দত হে়ে 

িাজটি সম্পন্ন িরার জন্য। তাই এরূে িাে থিম েফ্ররচালোর েক্ষতা আেোর র্ািব্দত হব্দব। ো আেোর 

িাব্দজর েফ্ররফ্রধ ও টিম গঠে ক্ষমতাব্দি শফ্রক্তশালী িরব্দব। 

ের-িষািফ্রষর েক্ষতা:  ফ্রিল্যাফ্রসিংব্দে়ের জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ এিটি ফ্রবষে়ে হব্দলা ের-িষািফ্রষ। আেোর 

িাব্দে়েন্ট পর্ব্দি িাজ বুব্দঝ পেে়ো, িাব্দজর শতথগুব্দলা আলােচাফ্ররতার মােব্দম ফ্রেফ্রে থষ্ট িরা, ফ্রেব্দজর চাফ্রহোমব্দতা 

োফ্ররশ্রফ্রমি োফ্রব িরার েক্ষতা আেোর র্ািব্দত হব্দব। ো আেোর িাব্দজর িযালূ ধব্দর রাখব্দত সহাে়েতা 

িরব্দব। 

পেটওে়োফ্রিথিং েক্ষতা: এিজে সিল ফ্রিল্যাসাব্দরর অবশ্যই এ ধরব্দের েক্ষতা র্ািা জরুরী। অেলাইে ও 

অিলাইব্দে িাব্দে়েব্দন্টর সাব্দর্ পোগাব্দোব্দগর মােব্দম িাব্দে়েব্দন্টর সাব্দর্ আেোর সম্পিথ উন্নে়েে িরার পচষ্টা 

িরব্দত হব্দব। তাোি়ো আেোর পচো-জাোর েফ্ররফ্রধব্দত আেোর এিটি পেটওে়োিথ ততফ্রর িরব্দত হব্দব। ো 

আেোর পেব্দিাে প্রব্দে়োজে বা ফ্রবেব্দে সাি়ো ফ্রেব্দব। 

সমস্যা সমাধাব্দের েক্ষতা: এিজে িাব্দলা ফ্রিল্যাসার মাব্দেই েক্ষ হাব্দত সমস্যা সমাধােিারী। ফ্রিল্যাফ্রসিংব্দে়ের 

পক্ষব্দত্র সমস্যার মুব্দখামুফ্রখ হওে়োটা খুব স্বািাফ্রবি। ফ্রিল্যাসার ফ্রহব্দসব্দব আেোর গন্ডীর পিতব্দর র্ািা 

সমস্যাগুব্দলার সঠিি সমাধাব্দের ক্ষমতা অজথে িরব্দত হব্দব। 
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প্রব্দজে েফ্ররচালো: সিল ফ্রিল্যাফ্রসিং িাব্দজরই আলাো আলাো প্রব্দজে র্াব্দি। ফ্রিল্যাসার ফ্রহব্দসব্দব আেোর 

োফ্রে়েত্ব প্রব্দজেগুব্দলা পেে সমে়েমব্দতা এবিং িাব্দে়েব্দন্টর শতথ অনুোে়েী সঠিিিাব্দব সম্পন্ন হে়ে। তাই প্রফ্রতটি 

প্রব্দজব্দের খু ুঁটিোটি সিল ফ্রবষে়ে সম্পব্দিথ আেোব্দি অবগত র্ািব্দত হব্দব। সাব্দর্ প্রব্দজে েফ্ররচালোর েক্ষতাও 

র্ািব্দত হব্দব। 

সমস্যা ফ্রেণ থে়ে: পিাব্দো িাজ সম্পন্ন িরার ের িাব্দজর খু ুঁটিোটি সবফ্রিছু পুেরাে়ে েরীক্ষা িরব্দত হে়ে। পেে 

িাজটিব্দত পিাব্দো সমস্যা পর্ব্দি ো োে়ে ো আেোর িাব্দে়েন্টব্দি অসন্তুষ্ট িরব্দব। ফ্রেব্দজর িাব্দজর ভুলগুব্দলা 

ফ্রেণ থে়ে িরব্দত োরাও এিটি আলাো েক্ষতা। ো অব্দেি পক্ষব্দত্র অতযন্ত প্রব্দে়োজেীে়ে। ফ্রবব্দশষ িব্দর েখে এিা 

এিা িাজ িরব্দবে। 

প্রচার ও প্রসার: আেোর ফ্রিল্যাফ্রসিং িাজটি েফ্রে ব্যবসাে়েী ধরব্দের হে়ে, তব্দব ঠিিমব্দতা প্রচার িরা ো পগব্দল এ 

সম্পব্দিথ অন্যরা জােব্দত োরব্দব ো। এব্দত আেোর ব্যবসার সহব্দজ প্রসারও ঘটব্দব ো। তাই আেোর ব্যবসার 

মাব্দিথটিিং সম্পব্দিথ জােব্দত হব্দব। শুধু ফ্রিল্যাসার হব্দলও আেোর পোগ্যতা ও েক্ষতার সঠিি ফ্রববরণ 

িাব্দে়েব্দন্টর িাব্দে তুব্দল ধরাও প্রচার-প্রসাব্দরর অন্তর্ভ থক্ত। 

গব্দবষণা িরা: ফ্রিল্যাফ্রসিং আেফ্রে ফ্রেব্দজর মব্দতা িব্দর এিা এিাই িরব্দেে। তাই আেোর িাজ সিংফ্রিষ্ট 

প্রব্দে়োজেীে়ে গব্দবষণা ফ্রেব্দজব্দিই িরব্দত হব্দব। িাব্দজর সাব্দর্ সম্পফ্রিথত ফ্রবষব্দে়ে েতুে েতুে পটিব্দোলফ্রজ ও 

আেব্দিট সম্পব্দিথ পখাঁজখবর রাখুে। এগুব্দলা আেোর িাব্দজর েক্ষতা বৃফ্রদ্ধর োশাোফ্রশ চলমাে মাব্দিথট 

েফ্ররফ্রস্থফ্রতর সাব্দর্ খাে খাওে়োব্দত সহাে়েতা িরব্দব। 

ফ্রবিে়ে েক্ষতা: অব্দেব্দিই মব্দে িব্দরে ফ্রিল্যাসার হব্দল িাব্দলা ফ্রবিে়ে েক্ষতা ো র্ািব্দলও চব্দল। ফ্রিন্তু িাব্দলা 

ফ্রবিে়ে েক্ষতা র্ািব্দল অব্দেি িাব্দজই িাব্দলা োফ্ররশ্রফ্রমি োওে়ো োে়ে। এ ধরব্দের েক্ষতা আেোব্দি সব খাব্দত 

িাল সুব্দোগ সৃফ্রষ্ট িব্দর ফ্রেব্দত োব্দর। তাই ফ্রবিে়ে েক্ষতা অজথে িব্দর রাখব্দত োব্দরে। 

পূব থেফ্ররিল্পো: িাব্দজ সিলতা োবার এিটি অন্যতম শতথ হব্দলা পূব থেফ্ররিল্পো। পিাব্দো িাজ শুরু িরার 

আব্দগই পিব্দব ফ্রেে িাজটি আেফ্রে ফ্রিিাব্দব িরব্দবে? সঠিিিাব্দব, সঠিিসমব্দে়ে সম্পন্ন িরব্দত োরব্দবে ফ্রি-ো? 

এইসব ফ্রবষে়ে। আর অবশ্যই ফ্রেব্দজর েক্ষতার পচব্দে়ে পবফ্রশ িাজ পেওে়ো পর্ব্দি ফ্রবরত র্াকুে। 

িাব্দজর চাে সামলাব্দো: অব্দেি িাব্দজর িব্দল ফ্রিল্যাসারব্দের ওের পবশ চাে েব্দি়ে। এই চাব্দের িব্দল প্রাে়েই 

অসুস্থ হওে়োর সম্ভাবো র্াব্দি। মােফ্রসি অফ্রস্থরতাও পেখা ফ্রেব্দত োব্দর। তাই এসব চাে সামলাব্দোর জন্য 

আেোর পমন্টাল ও ফ্রিফ্রজিযাল পেন্থ র্ািব্দত হব্দব। পূব থেফ্ররিল্পো িব্দর রাখব্দল িাব্দজর চাে সামলাব্দো 

অব্দেিািংব্দশ সহজ হব্দে়ে োে়ে। 

সমে়োনুবতীতা : ফ্রিল্যাসার ফ্রহব্দসব্দব আেোর সমে়ে েষ্ট িরা চলব্দব ো। মব্দে রাখব্দবে আেফ্রে ফ্রিল্যাসার। 

আেোব্দি তোরফ্রির জন্য আেোর মার্ার ওের পিাব্দো বস পেই। তাই বব্দল সমে়ে অেচে়ে িরা চলব্দব ো। 

সমে়ে অেচে়ে িরব্দল পিাব্দো িাব্দজই সিলতার পেখা োওে়ো োব্দব ো। সমব্দে়ের িাজ সমব্দে়ে আোে়ে িব্দর 

ফ্রেব্দত হব্দব; আর তা অবশ্যই ফ্রেজ তাফ্রগব্দে। 
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পে িয় িাজ িব্দর ফ্রিল্যাসারব্দের মব্দে...... 

~~~~ িাজ ো োওয়ার িয় 

এটা এব্দিবাব্দরই বাস্তব সতয পে ফ্রিল্যাসারব্দের সবব্দচব্দয় বড় িয় ফ্রিল্যাসার হব্দল িাজ োওয়া োব্দব ো এটা 

িাবা। সব সময়ই বলা হয় ফ্রিল্যাসাব্দরর প্রর্ম িাজ োওয়া সবব্দচব্দয় িঠিে, িাব্দজই িাজ োওয়া শক্ত এব্দত 

সব্দন্দহ পেই। ফ্রিন্তু িাজ োওয়া োয় ো এির্া ঠিি ো পমাব্দটই। 

োরা ফ্রিল্যাসার ফ্রহব্দসব্দব িাজ িরব্দে তাব্দের ফ্রেব্দি দৃফ্রষ্ট ফ্রেে, অব্দেব্দিই আেোর পচব্দয় িম েক্ষ। 

পে ফ্রবষব্দয় তারা এফ্রগব্দয় তা হব্দে তারা িয়ব্দি জয় িব্দর িাব্দজ পলব্দগ রব্দয়ব্দেে। 

~~~~ িাল িাজ ো িরার িয় 

আেোর মব্দে হব্দতই োব্দর আেোর িাজ পেব্দখ িাব্দয়ন্ট সন্তুষ্ট হব্দবে ো। 

আেফ্রে েব্দর্ষ্ট িালিাব্দব িাজ িরব্দত োরব্দবে ো। 
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