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ললখকের কেছু েথা 
 
 

আযহামদবুযল্লাবহর রাবিয আযাবমন। স য প্রশংসা মহান আল্লাহর।  বদ প্রশ্ন  রা হয়, এ টি 
ওল্য়বসাইল্ের কমরুদণ্ড ক ানটি? তাহল্য আবম বনর্দিধায় উত্তর কদই এসইও। কমরুদণ্ড ছাড়া ক মন এ জন 
মানুষ কসাজা হল্য় দ াড়াল্ত পাল্র না, বি   থা থ এসইও ছাড়া এ টি ওল্য়বসাইে  খল্নাই শবিশাযী 
এ টি বিত পায় না। ওল্য়ব কেল্িযপল্মল্ের এ টি গুরুত্বপণূণ প ণায় হল্ে এসইও। অল্ন  বশক্ষাথী 
আল্ছন,  ারা অল্পক্ষায় আল্ছন এ েু িাল্যা বদ -বনল্দণ শনার। হয়ল্তা  থা থ ক ান বদ -বনল্দণ শনা বা 
গ্াইেযাইন কপল্য তারা তাল্দর কমধাল্  প্র াশ  রল্ত পাল্র। 
 
"এসইও উইথ গুগল" বইটি কযখার প্রয়াশ মূযত কববস  কযল্িল্যর বশক্ষাথীল্দর জনে,  ারা এসইও 
সম্পল্ ণ  ক বয জানল্ত শুরু  ল্রল্ছ। এই বইটিকে আকি শুধুিাত্র গুগকলর দুইটি লরাডাক্ট যথাক্রকি 
Google Analytic এবং Google Search Console সম্পকেে  ধারণা লদয়ার লেষ্টা েকরকছ। তাই 
ক ানিাল্বই আবম এটিল্  এসইও এর এোেিান্স এবং চূড়ান্ত ক ান বই বযল্ত চাই না। 
 
এসইও অল্ন  ববস্তর এবং দীর্ণল্ময়াদী ধারণা। বযা হল্য় থাল্  এসইও এর ক ান কশষ কনই।  ত সময়  ায়, 
এসইও এর নতুন নতুন  নল্সপ্ট চল্য আল্স। ব ন্তু এ জন কববস  যানণার বহল্সল্ব আপবন  বদ শুধু 
Google Analytic এবং Google Search Console সম্পল্ ণ  িাল্যা ধারণা রাল্খন, এটি আপনার 
ওল্য়বসাইেল্  এতো সফযতা কদল্ব,  া সবতে ার অল্থণই অ ল্পনীয়। 
 
আবম আশা রাবখ, "এসইও উইথ গুগল" বইটিল্ত কশয়ার  রা জ্ঞানগুল্যা  াল্জ যাবগ্ল্য় আপবন আপনার 
বপ্রয় ওল্য়বসাইেল্  অল্ন  দলূ্র এবগ্ল্য় বনল্য় ক ল্ত পারল্বন এবং বববগ্নার বহল্সল্ব এটি আপনার উপ াল্র 
আসল্ব। 
 
 
সারজান ফারাবী 
ঢা া, ২০২১ 
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এসইও কে?  
 
আপনার  বদ এ টি ওল্য়বসাইে থাল্  ক খাল্ন আপবন বনয়বমত  নল্েে আপল্যাে  ল্রন, তাহল্য 
আপনাল্  SEO শব্দটির সাল্থ পবরবচত হল্ত হল্ব।  ারণ, এ টি ওল্য়বসাইে ততবর  রা এবং তাল্ত বনয়বমত 
 নল্েে আপল্যাে  রাই কশষ  থা না। আপনার ততবর  রা  নল্েেগুল্যা বিবজেরল্দর  াল্ছ কপ  ছাল্ে 
ব  না, কসো বনবিত  রাও অনেতম প্রধান ও গুরুত্বপূণণ  াজ।  
 
SEO এর পূণণরূপ Search Engine Optimization (সাচণ  ইবিন অপটিমাইল্জশন)। এ টি ওল্য়বসাইল্ে 
প্র াশ  রা  নল্েেগুল্যা ক ান সাচণ  ইবিল্ন সাচণ   রা হল্য তা ক ন বিবজেল্রর সামল্ন চল্য আল্স, কসই 
অনু ায়ী ওল্য়বসাইে এবং ওল্য়বসাইল্ের  নল্েেল্  অপটিমাইজ  রার নামই SEO। ব ... বুঝল্ত এ েু 
 বিন মল্ন হল্ে? 

 
এখাল্ন বচন্তা  রুন ক , শুধুমাত্র আপবনই Photo Editing সম্পর্ িত টিউল্োবরয়ায প্র াশ  ল্রন না, 
আপনার মল্তা আল্রা অল্নল্ ই আল্ছ,  ারা এ ই ধরল্নর টিউল্োবরয়ায প্র াশ  ল্র। অথচ গুগ্য আপনার 
ওল্য়বসাইেল্ ই ক ন সাচণ  করজাল্ে সবার আল্গ্ কদখাল্ব? এর  ারণ হল্ে, আপবন আপনার ওল্য়বসাইল্ের 
 নল্েেগুল্যাল্  গুগ্য সাল্চণ  সবার আল্গ্ বনল্য় আসার জনে ব ছু ক  শয অবযম্বন  ল্রল্ছন। আর এই 
ক  শযই হল্ে Search Engine Optimization বা SEO।  
 
সুতরাং আমরা বুঝল্ত পারবছ, SEO এমন এ টি ক  শয বা বনয়ম  ার বেবহার  ল্র আমরা আমাল্দর 
ওল্য়বসাইল্ের  নল্েেগুল্যাল্  গুগ্যসহ ক ল্ ান সাচণ  ইবিল্ন রে্াঙ্ক  রাল্ত পাবর এবং আমাল্দর 
ওল্য়বসাইল্ে প্রচুর পবরমাল্ণ বিবজের বনল্য় আসল্ত পাবর। 
 

SEO রধানে ২ রোকরর হকয় থাকে 
 On Page SEO: ক  SEO ওল্য়বসাইল্ের বিতল্র  রা হল্য় থাল্ , তাল্  On Page SEO বল্য। 

ক মন  নল্েল্ের সাল্থ োইল্েয, েোগ্, ব ওয়ােণ  ইতোবদ প্রাসবি  আল্ছ ব  না, তা বনবিত  রা। 
 
 Off Page SEO: ক  SEO ওল্য়বসাইল্ের বাইল্র  রা হল্য় থাল্ , তাল্  On Page SEO বল্য। 

ক মন বববিন্ন ব্লগ্, কসাশোয বমবেয় বা কফারাল্ম ওল্য়বসাইল্ের বযং  কশয়ার  রা। অথবা 
ওল্য়বসাইল্ের জনে বো বযং  ততবর  রা ইতোবদ। 

 

চযুন, আল্র েু সহজিাল্ব কবাঝা  া । মল্ন  রুন, আপবন আপনার ওল্য়বসাইল্ে Photo Editing 
সম্পর্ িত বববিন্ন টিউল্োবরয়ায প্র াশ  ল্রন। সুতরাং আপবন চাল্েন, ক উ  বদ গুগ্ল্য Photo 

Editing Tutorial বযল্খ সাচণ   ল্র, তাহল্য আপনার ওল্য়বসাইল্ের  নল্েেগুল্যা তার সামল্ন আল্গ্ 
চল্য আসল্ব এবং কসখান কথল্  ওই বিবজের আপনার ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বশ  রল্ব। 
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SEO লেন েরকবা? 
প্রথল্মই উল্ল্লখ  ল্রবছযাম, এ টি ওল্য়বসাইে ততবর  রা এবং তাল্ত বনয়বমত  নল্েে আপল্যাে  রাই 
কশষ  থা না। ততবর  রা  নল্েেগুল্যা বিবজেরল্দর  াল্ছ কপ  ছাল্ে ব  না, কসো বনবিত  রাও অনেতম 
প্রধান ও গুরুত্বপূণণ  াজ। সুতরাং আপনার ওল্য়বসাইল্ের  নল্েেগুল্যা ক ন গুগ্ল্য সাচণ   ল্র সবার আল্গ্ 
বিবজেল্রর  াল্ছ কপ  ছায়, তার জনে আপনার ওল্য়বসাইেল্  অপটিমাইজ  রা অপবরহা ণ। 
 
এো মল্ন রাখল্ত হল্ব ক , আপবন  বদ ওল্য়বসাইেল্  SEO না  ল্রন, তাহল্য আপনার  নল্েেগুল্যা সাচণ  
ইবিল্ন তৃতীয় অথবা চতুথণ কপল্জ কদখাল্ব। হয়ল্তা কদখাল্বই না। আর খুব সংখে  মানুষই আল্ছন,  ারা 
গুগ্ল্য ক ান তথে সাচণ   ল্র বিতীয় কপল্জ  ান। অথণাৎ, কববশরিাগ্ বিবজেরই ওই ওল্য়বসাইেগুল্যাল্ত 
প্রল্বশ  রল্ব, ক গুল্যা সাচণ  ইবিল্নর প্রথম কপল্জ প্রদর্শিত হল্য়ল্ছ। আর ক ল্হতু আপনার ওল্য়বসাইেটি 
সাচণ  ইবিল্নর প্রথম কপল্জ প্রদর্শিত হল্ে না, ফল্য আপবন সম্ভাবে প্রচুর পবরমাল্ণ বিবজের হারাল্বন। 
 
সুতরাং বতণ মান প্রবতল্ াবগ্তার ববল্ে SEO ছাড়া সাচণ  ইবিন কথল্  বিবজের বা ট্রাবফ  পাওয়া প্রায় অসম্ভব। 
সাধারণত SEO ছাড়া ক াল্না ওল্য়বসাইেল্ ই সাচণ  ইবিন রে্াঙ্কই  ল্র না। 
 

বাংলাকদকের লরক্ষাপকে SEO’র সম্ভাবনা ও ভকবষ্যে লেিন? 
আমাল্দর কদল্শ বতণ মাল্ন বড় বড় বেবি বনল্য় অল্নল্ ই বল্স আল্ছন  াল্জর সন্ধাল্ন ব ংবা এ টি চা বরর 
জনে। তল্ব তথে-প্র বুির এই  ুল্গ্ SEO জানল্য বল্স থা ার ক াল্না  ারণ কনই। শুধ ু SEO-ই নয়, 
প্র ুবিগ্ত ক ল্ াল্না কসক্টল্র দক্ষতা থা ল্য কযা ায মাল্ ণ ল্ে আপবন অল্ন   াজ খু ল্জ পাল্বন। আর 
অনযাইন মাল্ ণ েল্েস কতা আল্ছই।  
 
আর ওল্য়ব কেল্িযপারল্দর কক্ষত্র SEO এর ববস্তর জ্ঞান থা াো অতীব জরুরী।  ারণ, SEO সম্পল্ ণ  
জ্ঞান কনই, এমন ওল্য়ব কেল্িযপারল্   খল্নাই এ জন পবরপণূণ কেল্িযপার বযা  ায় না। 
 
প্রবতবনয়ত আমাল্দর কদল্শ হাজার হাজার ওল্য়বসাইে ততবর হল্ে। আর তাই SEO এর চাবহদাও বৃবদ্ধ পাল্ে 
প্রবতবনয়ত। ববে বাজাল্র SEO এখন বববযয়ন েযার মাল্ ণ ল্ে রূপ বনল্য়ল্ছ। আর বাংযাল্দল্শও অদরূ 
িববষেল্ত SEO হল্ব এ ো ববশায  মণসংস্থাল্নর জায়গ্া। বতণ মাল্ন ববেবোপী এই  াল্জ বনল্য়াবজত 
রল্য়ল্ছন যাখ যাখ বিযোন্সার এবং বাংযাল্দল্শর কক্ষল্ত্রও অবধ াংশ বিযোন্সারই SEO এর  াজ  ল্র 
থাল্ ন। অনযাইন মাল্ ণ েল্েসগুল্যাল্ত SEO’র ক  পবরমাণ প্রল্জক্ট ব ংবা  াজ রল্য়ল্ছ তা কমাে প্রল্জক্ট 
ব ংবা  াল্জর প্রায় অল্ধণ  হল্ব। 
 
সুতরাং বযা ক ল্ত পাল্র কদল্শ ব ংবা ববে বাজাল্র SEO’র সম্ভাবনা অফুরন্ত এবং SEO এক্সপােণ ল্দর 
িববষেৎ খুবই উজ্জ্বয। তাই SEO কত সফযতা অজণ ন  রল্ত হল্য আপনার প্রল্য়াজন কযল্গ্ থা ার 
মানুবস তা এবং  ল্িার পবরশ্রম। পবরশ্রম মাল্নই  বিন ব ছু নয়। ক ল্ ান বিয বশখার কক্ষল্ত্র মন বদল্য় 
কযল্গ্ থা ল্য সফযতা আসল্বই ইনশাআল্লাহ। 
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বযােকলংে (Backlink) েী? 
 
আমরা  খন ক ান ওল্য়বসাইেল্  গুগ্ল্য রে্াঙ্ক  রাল্ত চাই, তখন স্বিাবতই অনোনে ববষল্য়র সাল্থ 
বো বযং   থাটি চল্য আল্স। ব  এই বো বযং ? এো ক ন বেবহার  রল্ত হয়? এোর  ীিাল্ব  াজ 
 ল্র? আর এই বো বযং  আমরা  ীিাল্ব ততবর  রল্ত পাবর?  
 
বো বযং  হল্ে এ টি এক্সোরনায বযং  (External Link)  া অনে এ টি ওল্য়বসাইে কথল্  আপবন 
আপনার সাইল্ে কপল্য় থাল্ ন। আল্রা সহজিাল্ব বযল্য,  খন অনে ক উ তাল্দর ওল্য়বসাইল্ের ক ান এ  
 নল্েল্ে আপনার সাইল্ের বযং  প্র াশ  ল্র, তখন তাল্  বো বযং  বল্য। এ ো উদাহরণ বদবে।  
 
মল্ন  রুন আপনার এ টি ওল্য়ব সাইে আল্ছ এবং কসই সাইল্ের বযং টি আপবন অনে এ টি সাইল্ে 
রাখল্যন। অথবা অনে ক উ আপনার সাইল্ের বযং টি তার ওল্য়বসাইল্ে বিবজেরল্দর বিবজে  রার জনে 

বদয। তাহল্য ক  সাইল্ে আপনার সাইল্ের বযং  
প্র াশ  রা হল্যা, কসই সাইল্ে আপবন আপনার 
সাইল্ের জনে এ টি বো বযং  পাল্বন। 
 
আবার ধরুন, আপনার বনু্ধ আপনাল্  বজল্জ্ঞস 
 রল্যা কস ব িাল্ব ওল্য়ব বেজাইন বেজাইন 
বশখল্ত পাল্র? আপবন তাল্  উত্তর বদল্যন ওল্য়ব 

বেজাইন বশখল্ত ক াসণটি ার এই কযখাটি পল্ড়া। তাহল্য, কসটি হল্য় কগ্য এ টি বো বযং । 

 
ক মন আপবন  বদ ক ান সাইল্ের বনর্দিষ্ট এ টি  নল্েল্ে বনল্জর মতামত প্র াশ  ল্র তার সাল্থ আপনার 
সাইল্ের বযং টিও সং ুি  ল্র কদন এবং ওই সাইল্ের এেবমন  বদ  ল্মেটি এোপু্রি  ল্র, তাহল্য আপবন 
এ টি বো বযং  কপল্য় কগ্ল্যন। আবার আপবন সরাসবর ক ান ওল্য়বসাইল্ের এেবমল্নর সাল্থ ক াগ্াল্ াগ্ 
 রল্ত পাল্রন, ক ন তারা তাল্দর পরবতী ক ান  নল্েল্ে আপনার সাইেল্  উল্ল্লখ  ল্র। 
 

লেন বযােকলংে বযবহার েরকবা? 
এ টি সাইল্ের গুরুত্ব ও িহণল্ াগ্েতা বাড়াল্ত বো বযং  বৃবদ্ধর ক ান বব ল্প কনই। আপবন  বদ আপনার 
ওল্য়বসাইেল্  গুগ্য সাল্চণ  শীল্ষণ বনল্য় ক ল্ত চান, তাহল্য আপনাল্  আাপনার ওল্য়বসাইে এসইও (সাচণ  
ইবিন অপটিমাইজ)  রল্ত হল্ব। আর অফ কপজ এসইও এর ধাপগুল্যার মল্ধে বযং  ববল্ডং বা বো বযং  
খুবই গুরুত্বপূণণ এ টি ববষয়। এ টি বো বযং  মাল্ন, আপনার ওল্য়বসাইল্ের  নল্েেগুল্যার প্রবত এ টি 

বো বযং  হল্ে বনল্জর সাইল্ের বযং  অনে ক ান সাইল্ে প্রতেক্ষ বা পল্রাক্ষিাল্ব সাববমে  রা এবং 
কসই বযংল্ র মাধেল্ম ওই সাইল্ের বিবজেরল্দর আপনার সাইল্ে বনল্য় আসা। এো সরাসবর হল্ত পাল্র, 
পল্রাক্ষিাল্ব হল্ত পাল্র ব ংবা উিয় পল্ক্ষর সমল্ঝাতার বিবত্তল্তও হল্ত পাল্র। 
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সমথণন। আর ১০০ টি বো বযং  মাল্ন আপনার ওল্য়বসাইল্ের  নল্েেগুল্যার প্রবত ১০০ টি সমথণন। 
অথণাৎ আপনার সাইল্ের  ত বো বযং  রল্য়ল্ছ,  নল্েেগুল্যার িহণল্ াগ্েতাও তত কববশ।  
 
আমরা ক  ক ান তথে জানার জনে গুগ্ল্য সাচণ   বর। গুগ্য সাল্চণ  ওই স য ওল্য়বসাইেগুল্যাই শীল্ষণ 
অবস্থান  ল্র  াল্দর বো বযং  কববশ।  ারণ গুগ্য  খল্নাই চাইল্ব না, ক  সাইেগুল্যার জনসমথণন কনই, 
কসই সাইেগুল্যা আপনার সামল্ন এল্ন বদ । আর এই গুগ্য সাচণ  ইবিল্নর  াল্ছ বো বযং  ততবর খুবই 
গুরুত্বপূণণ এ টি ববষয়। সুতরাং  বদ প্রবতবনয়ত আপনার সাইল্ের বো বযং  বৃবদ্ধ কপল্ত থাল্  তখন সাচণ  
ইবিন আপনার সাইেল্  গুরুত্ব কবশী কদল্ব এবং রে্াং  প্রদান  রল্ব। 
 

বযােকলংে কে কভকজের বাড়াকে সাহাযয েকর? 
অবেশই। বো বযং  ক িাল্ব আপনার সাইেল্  গুগ্য রে্াং  কপল্ত সাহা ে  ল্র, বি  বিবজের বাড়াল্তও 
সাহা ে  ল্র।  খন ক ান ওল্য়বসাইল্ের  নল্েে বা কপাল্ে আপনার ওল্য়বসাইল্ের বযং   রাল্না থাল্ , 
তখন ওই ওল্য়বসাইে কথল্  আপনার ওল্য়বসাইল্ে বিবজের আসার সম্ভাবনা  ল্য় গুণ কবল্ড়  ায়।  
 

আিরা েীভাকব বযােকলংে লপকে পাকর? 
ক ান সাইল্ের ক ান  নল্েল্ে বা মন্তল্বে বা অনে ক াথাও  বদ আপনার সাইল্ের বযং  কদয়া থাল্  তাহল্য 
কসো আপনার সাইল্ের জনে বো বযং  বহল্সল্ব ধল্র কনয়া হল্ব।  বদও এসইও'র কক্ষল্ত্র এটি এ টি 
পুল্রাল্না পদ্ধবত।  া বতণ মাল্ন এবড়ল্য় চযল্ত বযা হল্য় থাল্ । এমন অল্ন  কফারাম আল্ছ ক খাল্ন ক উ 
তার মতামত বেি  রার সমল্য়  বদ আপনার সাইল্ের বযং  উল্ল্লখ  ল্র তাহল্য আপবন এ টি বো বযং  
পাল্বন। আপবন আল্রা অল্ন  িাল্বই বো বযং  কপল্ত পাল্রন। ক মন: 
 
 ক ান ব্লগ্সাইল্ে কগ্ে ব্লগ্ার বহল্সল্ব আটিণল্ য কযখার মাধেল্ম 
 কফারাম টিউবনং এর মাধেল্ম 
 ক ান ব্লল্গ্ মন্তবে  রার মাধেল্ম 
 ক ান কফারাল্ম মন্তল্বের  রার মাধেল্ম 
 
বো বযং  পাওয়ার এই পদ্ধবতগুল্যা সাচণ  ইবিন সবল্চল্য় কববশ গুরুত্ব বদল্য় থাল্ । তল্ব এর বাইল্রও 
আপবন অনোনে উপাল্য় বো বযং  কপল্ত পাল্রন। ক মন ক ান ওল্য়বসাইল্ের সাল্থ বযং  এক্সল্চি। 
অথণাৎ অনে সাইে এেবমল্নর সাল্থ সমল্ঝাতার মাধেল্ম। বববিন্ন সাইল্ে ববজ্ঞাপন প্রদশণল্নর মাধেল্ম আপবন 
বো বযং  সংিহ  রল্ত পাল্রন। এছাড়াও আপবন চাইল্য বো বযং  ব নল্তও পাল্রন। 
 

লযকোন সাইে লথকে পাওয়া বযােকলংে কে সিান গুরুত্বপূণে? 
এ দমই না। আপনাল্  বো বযং  কদল্ব, এর ম শতশত সাইে হয়ল্তা আপবন পাল্বন। ব ন্তু গুগ্ল্য 
আপনার সাইে রে্াঙ্ক পাওয়ার জনে সব বো বযং ই এ ই র ল্মর গুরুত্বপণূণ না। আপনাল্  সব সময় ওই 
স য সাইে কথল্ ই বো বযং  কনয়ার কচষ্টা  রল্ত হল্ব,  াল্দর বনল্জল্দর রে্াবঙ্কং িাল্যা।  
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গুগকল ওকয়বসাইে রয্াককং 
 

 
 
বতণ মান এই প্রবতল্ াবগ্তামূয  অনযাইন দবুনয়ায় সবাই চায় তার ওল্য়বসাইেটি সাচণ  ইবিল্ন শীল্ষণ থা ু । 
ব ন্তু হতাশার  থা হল্ে খুব  ম সংখে  মানুষই তা কপল্র থাল্ । আপনার ওল্য়বসাইল্ে িাল্যা  নল্েে 
থা ল্যই তা কববশ ট্রাবফ  পাল্ব বা গুগ্ল্য রে্াঙ্ক  রল্ব, এমনো িাবা িুয। এ টি ওল্য়বসাইল্ের  নল্েে 
সাচণ  ইবিল্ন রে্াঙ্ক  রল্ব ব  না, তা বনিণর  ল্র সমূ্পণণরূল্প এসইওর ওপল্র। আর কববশর িাগ্ ওল্য়বসাইেই 
এই পরীক্ষাটিল্ত উত্তীণণ হল্ত পাল্রন না। ফল্য প্রতোবশত বিবজের না কপল্য় ক্রমাগ্ত হতাশায় কিাল্গ্ন। 
 
গুগ্ল্য ওল্য়বসাইে রে্াবঙ্ক  রাো খুব সহজ ক ান  াজ না। এর জনে আপনাল্  দীর্ণবদন ধল্র  াজ  ল্র 
ক ল্ত হল্ব এবং আিহ বজায় রাখল্ত হল্ব। চযুন, ১০ টি টিপস জাবন,  া বদল্য় আপবন আপনার 
ওল্য়বসাইেল্  গুগ্ল্য রে্াবঙ্কং এর কচষ্টা  রল্ত পাল্রন। 
 
১. ভাকলা ও রকয়াজনীয় েনকেন্ট আপকলাড েরা: আপবন আপনার ওল্য়বসাইল্ে হয়ল্তা প্রবতবদনই ব ছু 
না ব ছু আপল্যাে  রল্ছন। ব ন্তু আপনল্  মল্ন রাখল্ত হল্ব, এই  নল্েেগুল্যা ক ন  া-তা না হল্য়  ায়। 
অথণাৎ বিবজেল্রর চাবহদার সাল্থ সামিসে করল্খ অতোন্ত সুন্দর ও সু-শৃঙ্খয  নল্েে আপল্যাে  রা 
উবচত। সময় ববল্শল্ষ কট্রন্ড অনুসরণ  রা উবচত এবং বিবজেররা ক ান জাতীয়  নল্েে চায় তার প্রবত 
িাল্যা জ্ঞান রাখা জরুরী। 
 
প্রল্য়াজনীয় ববষয়টি বনবণচন  ল্র আপার  নল্েেগুল্যাল্  খুব সুন্দরিাল্ব সাজান।  বদ আপনার 
ওল্য়বসাইেটি ব্লগ্ বিবত্ত  হল্য় থাল্ , তাহল্য আপনার কযখাগুল্যাল্  আল্রা কববশ তথেবহুয  ল্র তুযুন। 
এ ো  থা মল্ন রাখুন, গুগ্য দীর্ণ এবং তথেবহুয  নল্েে পছন্দ  ল্র। আপনার  নল্েে  ত কববশ 
তথেবহুয থা ল্ব, এ জন বিচবজেল্রর আপনার সাইল্ের প্রবত তত কববশ আিহ বাড়ল্ব। ফল্য খুব সম্ভাবনা 



10 

 

কবল্ড়  ায়, এর পর উি বিবজের এরপর কথল্  সাচণ  ইবিল্ন সাচণ  না  ল্র সরাসবর আপনার ওল্য়ব এল্েস 
বযল্খ আপনার সাইে বিবজে  রার। 
 
২. আটিেকেকলর জনয ভাকলা Title Tag বাছাই েরুন: ব্লগ্ জাতীয় ওল্য়বসাইে এসইও  রার কক্ষল্ত্র 
আটিণল্ ল্যর সবল্চল্য় জরুবর অংশ হল্যা Title বা বশল্রানাম। আটিণল্ ল্যর জনে িাল্যা Title Tag বনবণাচন 
 রা অন কপজ এসইও’র অন্তিুণি।  বদ আপবন আপনার আটিণল্ ল্যর জনে িাল্যা Title Tag বেবহার 
 ল্রন, তাহল্য সাচণ  ইবিন কথল্  বিবজের প্রথল্মই আপনার ওল্য়বসাইল্ের বযংল্  বি   রল্ব।  
 
আর সাচণ  ইবিন কহা  বা কসাশোয বমবেয়া, আপনার আটিণল্ ল্যর Title কদল্খই পাি  আ র্ষিত হল্ব এবং 
পুল্রা আটিণল্ য পড়ল্ব। সুতরাং এমন Title বযখুন ক ো খুব সহল্জ বুঝা  ায় বা ক ো পল্রই পুল্রা 
আটিণল্ ল্যর ববষয়টি বুঝা  ায়। তাহল্য Google Search Result কথল্  কহা  বা কসাশোয বমবেয়া কথল্ , 
আপনার ব্লল্গ্র কসই বযংল্  সবাই বি   রল্ব। আর এ ো  থা মল্ন রাখুন,  বদ Google Search 

Result এ কববশিাগ্ কযা  আপনার ব্লল্গ্র বযংল্  বি   ল্র, তাহল্য আপনার ব্লল্গ্র CTR – Click 

Through Rate িাল্যা হয়।  া ওল্য়বসাইেল্  গুগ্ল্য জনবপ্রয়  রল্ত আল্রা সাহা ে  ল্র। 
 
গুগ্য সাচণ  কথল্  আপনার ব্লল্গ্ কববশ বি  হওয়া বা CTR িাল্যা হওয়া মাল্ন আপনার ব্লল্গ্র প্রবত গুগ্ল্যর 
নজল্র িাল্যা হওয়া।  ারণ, আপনার আটিণল্ য বযংল্  কববশিাগ্ বি  হওয়া মাল্ন বিবজের রা আপনার 
আটিণল্ ল্য তথে পল্র িাল্যা কপল্য়ল্ছন এবং এল্ত গুগ্য আটিণল্ যগুল্যাই আল্গ্ কদখাল্ব। 
 
৩. Tag বযবহাকর আকরা যত্নবান হকবন:  নল্েে আপল্যাল্ের পূল্বণ অবশেই আপনার  নল্েে বরল্যল্েে 
ব ছু Tag  ুি  রুন। কববশরিাগ্ কক্ষল্ত্রই কদখা  ায়, অল্নল্  Tag অপশনটি খাবয রাল্খন। এো চূড়ান্ত 
এ টি িুয  াজ। গুগ্য আপনার  নল্েেগুল্যা Tag কদল্খই খু ল্জ কবর  রল্ব। আর আপবন  বদ ক ান 
Tag বেবহার না  ল্রন, কসল্ক্ষত্র গুগ্য সাল্চণ র প্রথম কপল্জ  খল্নাই স্থান দখয  রল্ত পারল্বন না। 
 
তাই কচষ্টা  রুন, আপবন ক  ববষল্য়র ওপর  নল্েে বযল্খল্ছ, তার সাল্থ সম্প ণ  ুু্ি Tag ক াগ্  ল্র বদল্ত। 
অথণাৎ, সাচণ  ইবিল্ন ব  ব  বযখল্য আপনার  নল্েেগুল্যা চল্য আসল্ব, কচষ্টা  রুন কসই জাতীয় Tag 
ততবর  রল্ত। 
 
৪. ওকয়বসাইকের ললাকডং স্পীড দ্রুে েরুন: ওল্য়বসাইে এসইও  রার কক্ষল্ত্র ক ল্ ান ওল্য়বসাইল্ের 
কযাবেং স্পীে অল্ন  কববশ গুরুত্বপূণণ। আপবন  বদ এমন ক ান ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বশ  ল্রন,  ার কপজগুল্যা 
কযাবেং হল্ত অল্ন  কববশ সময় কনয়, তাহল্য বনিয়ই আপবন ওই ওল্য়বসাইেল্  পছন্দ  রল্বন না। বি  
এ ই িাল্ব ক ান বিবজের তথ্  সংিল্হর জনে আপনার ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বশ  রল্য কযাবেং স্পীে  বদ 
 ম পায়, তাহল্য কস ববরি হল্য় অনে ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বশ  রল্ব। তাই কচষ্টা  রুন সল্বাচ্চ ৫ কসল্ ল্ন্ডর 
মল্ধে আপনার ওল্য়বসাইেল্  কযাে  রার। এর ফল্য আপনার ক ান বিবজের ব বন আপনার ব্লল্গ্ 
আটিণল্ য পড়ল্ত এল্সল্ছন, তা খুব তাড়াতাবড় কদখল্ত বা পড়ল্ত পাল্রন।  
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পক্ষান্তল্র, কপজ ধীর গ্বতল্ত কযাে হওয়ার দরুণ বিবজের  বদ আপনার সাইে কথল্  চল্য  ায়, তাহল্য তা 
Google Search বা অনে সাচণ  ইবিল্নর  াল্ছ আপনার ব্লল্গ্র খারাপ ইল্মজ ততরী হয়। আর, ধীর গ্বতর 
ওল্য়বসাইে হওয়ার জনে সাচণ  ইবিন আপনার ওল্য়বসাইে প্রথম স্থাল্ন না করল্খ তাল্  বপছাল্ত থাল্  এবং 
ওই স য ওল্য়বসাইেল্  সামল্ন বনল্য় আল্স  াল্দর কযাবেং স্পীে তুযনামূয  দ্রুত। 
 
৫. ব্লগ লপাকের কলংে োেিাইজ েরুন: আপনার ওল্য়বসাইে নতুন ক ান ববষয় বনল্য় আটিণল্ য কযখার 
শুরুল্ত আল্গ্ কিল্ব বনন বযং  ক মন হল্ব। অল্নল্ ই বযংল্ র এই ববষয়টিল্  খুব কববশ গুরুত্ব কদয় না। 
ফল্য  াবঙ্খত ফযাফয কথল্  ববিত হয়। আপনার ব্লগ্ কপাল্ের বযং  ক মন হল্ব, তা আপবন খুব সহল্জই 
বনবণাচন  রল্ত পাল্রন। আপবন ব্লগ্স্পে বেবহার  ল্রন অথবা ওয়ােণ ল্প্রস, আপবন এই দটুি োেফমণ কথল্ ই 
আটিণল্ ল্যর URL address কসে  ল্র বনল্ত পারল্বন। 
 
ব্লগ্ আটিণল্ ল্যর URL address এ সবসময় বরল্যল্েে keyword বেবহার  রুন। এছাড়া সব সময় কচষ্টা 
 রুর URL address টিল্  কছাে রাখার। উদাহরণ স্বরূপ বযা  ায়, আপনার কযখা আটিণল্ য  বদ এমন 
হয় ক ,্“SEO ব  এবং ব্লল্গ্ এর বেবহার ব িাল্ব  রল্বা  রল্বা” তাহল্য আপবন আটিণল্ ল্যর URL 

address কসে  রুন এিাল্ব:্“Seo-মাল্ন-ব ” অথবা “এসইও-ব -এবং-এর বেবহার”। 
 
এিাল্ব কছাে ও পবরষ্কার URL address এবং তাল্ত keyword বেবহার  রল্য Google সহল্জ বুঝল্ত 
পাল্র ক  আপবন ব ল্সর ওপল্র আটিণল্ য বযল্খল্ছন। এল্ত আপনার কযখা আটিণল্ য Google সাল্চণ  িাল্যা 
িাল্ব Rank  রার সুল্ াগ্ থাল্ । 
 
৬. যকথষ্ট পকরিাকণ Internal linking েরুন: ইোরনায বযংব ং অন কপজ এইসইও এর অন্তিুণি। 
অল্নল্ ই হয়ল্তা Internal linking এর ববষয়টি বনল্য় খুব কববশ জাল্নন না। Internal linking হল্যা 
আপনার ব্লল্গ্র এ টি কপাল্ের মল্ধে অনে এ টি কপাল্ের বযং  উল্ল্লখ  রা। ক মন আবম  বদ বযবখ: 
ব িাল্ব বশখল্বন িাবফক্স বেজাইন, তা পল্ড় আসুন এখান কথল্ । তাহল্য এো এ টি Internal linking। 
 
এ টি িাল্যা Internal linking এর concept আপনার ব্লল্গ্র আটিণল্ য Google সাল্চণ  রে্াঙ্ক  রল্ত 
অল্ন  সহায়তা  ল্র। পাশাপাবশ আপনার ওল্য়বসাইল্ের অনোনে কপজগুল্যার বিবজেল্রর সম্ভাবনা বৃবদ্ধ 
পায়। 
 
৭. ALT Tag এর যথাযথ বযবহার েরুন: বরল্যল্েে েোগ্ অপশল্নর মল্তাই ALT Tag েোগ্ও অল্ন  
ব্লগ্াল্রর  াল্ছই অবল্হবযত এ টি অপশন। অথচ এই অপশনগুল্যা কদয়াই হল্য় থাল্  আপনার  নল্েেল্  
এসইও উপল্ াগ্ী ততবর  রল্ত। আপবন  খন আপনার ওল্য়বসাইল্ে ক ান আটিণল্ য কযল্খন, তখন বনিয়ই 
তার সাল্থ কবশ ব ছু ইল্মজ বা ছবব বেবহার  ল্রন। 
 
 খন ব্লল্গ্ ছবব আপল্যাে  রল্বন তখন “Alt tag”্নাল্ম এ টি অপশন পাল্বন। কসটির  থা থ বেবহার 
 রুন। Alt tag অপশল্ন ওই ছববটি বেবতক্রম আর ব  ব  ব ওয়ােণ  বযল্খ সাচণ   রল্য পাওয়া  াল্ব, তা 
সংল্ক্ষল্প বযখুন। 
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ALT Tag থা ল্য Google এবং অনে সাচণ  ইবিন বুঝল্ত পাল্র ক  আপনার আপল্যাে  রা ছববটি ব ল্সর 
সাল্থ সম্পর্ িত। তাই ALT Tag অবশেই বেবহার  রল্বন এবং ALT Tag এ keyword এর বেবহার 
রাখল্বন। 
 
৮. কি অথবা করকিয়াি প্লাকগন বযবহার েরুন: বতণ মাল্ন অল্ন  োবগ্ন আল্ছ, ক গুল্যা আপনার  নল্েে 
এসইও কিন্ডবয ব  না তা কদবখল্য় কদল্ব। এ ধরল্নর োবগ্নগুল্যা বি অথবা বপ্রবময়াম দটুি  োোগ্বরল্তই 
পাওয়া  ায়। এল্দর মল্ধে অনেতম জনবপ্রয় এ টি োবগ্ন হল্ে ইল্য়াে এসইও (Yoast Seo)। 
 
Yoast Seo এর মাধেল্ম আপবন এসইও কিন্ডবয োইল্েয বনবণাচন  রল্ত পারল্বন। পাশাপাবশ বববিন্ন 
কসাশোয বমবেয়ায় আপনার  নল্েে কশয়ার  রল্য তার ব  বেসবক্রপশন (বণণনা) প্রদশণন  রল্ব, তা 
বনয়ন্ত্রণ  রা  ায়। কমাোমুটি এ সুববধাগুল্যা আপবন Yoast Seo এর বি িাসণল্নই পাল্বন। এর কথল্  কববশ 
ও  া ণ রী সুববধা কপল্ত আপনাল্  বপ্রবময়াম িাসণল্ন আপল্িে  রল্ত হল্ব। 
 
৯. অকনযর ওকয়বাসাইকে লগে কহকসকব কলখনু এবং বযােকলংে কনন: এো এখন সবণজন স্বী ৃত ক , 
ওল্য়বসাইে এসইও  রার কক্ষল্ত্র সবল্চল্য় ক  ববষয়টি কববশ গুরুত্বপূণণ তা হল্ে বো বযং । গুগ্য তার 
সাল্চণ  েল্প বনল্য় আসার জনে ওই স য ওল্য়বসাইেল্  কখ াল্জ,  ার বো বযং  তুযনামূয  কববশ। তাই 
আপনাল্  আপনার ওল্য়বসাইল্ের জনে প্রচুর পবরমাল্ণ বো বযং  ববল্ড  রল্ত হল্ব। 
 
এ জনে আপবন পবরবচত অনে  াল্রা ওল্য়বসাইল্ে 
কগ্ে ব্লগ্ার বা অবতথী কযখ  বহল্সল্ব বযখল্ত 
পাল্রন। এর ফল্য আপবন সুল্ াগ্ পাল্বন, 
আপনার ওল্য়বসাইল্ের বযং গুল্যা তাল্দর 
ওল্য়বসাইল্ে কশয়ার  রার। এিাল্ব আপবন  ত 
কববশ বো বযং  ববল্ড  রল্ত পারল্বন, আপনার 
ওল্য়বসাইল্ের DA অথণাৎ Domain 

Authority তত কববশ বাবড়ল্য় বনল্ত পারল্বন। ফল্য আপনার ব্লগ্ গুগ্য সাল্চণ  শীষণ ১০ result এ কদখাল্নার 
সুল্ াগ্ থা ল্ব। 
 
১০. কনকজকে আপকডে রাখা: সবল্শষ পরামশণ হল্ে বনল্জল্  বনয়বমত আপল্েে রাখল্ত হল্ব। হল্ত পাল্র 
আপবন এসইও সম্পল্ ণ  অল্ন  আল্গ্ কথল্ ই জাল্নন। তল্ব আপবন  বদ কসই ২০১২ ব ংবা ২০১৪ সাল্যর 
এসইও পদ্ধবতগুল্যা কজল্ন বল্স থাল্ ন এবং কসগুল্যাই এখনও প্রল্য়াগ্  ল্রন, তাহল্য এখন আপবন 
ক ানিাল্বই কসই আল্গ্র পদ্ধবতগুল্যা বদল্য় ওল্য়বসাইে রে্াঙ্ক  রাল্ত পারল্বন না। সাচণ  ইবিল্নর 
অপটিমাইল্জশন পদ্ধবত প্রবতবনয়তই আপল্েে হল্ে। আর তার সাল্থ সাল্থ ক্রমাগ্ত বদল্য  াল্ে এসইও 
 রার পূল্বণর কে বন গুল্যা। তাই িাল্যা ফযাফয কপল্ত বতণ মান সময় ও প্র বুির সাল্থ বনল্জল্  আপল্েে 
 ল্র বনল্ত হল্ব। বতণ মান সমল্য় পুল্রাল্না ধোন-ধারণা  খল্নাই আপনাল্  এ টি ওল্য়বসাইে রে্াঙ্ক  রাল্ত 
সফয  রল্ব না। 
 

আপবন ইল্ে  রল্যই ক াসণটি া ব্লল্গ্ এ জন 
কগ্ে ব্লগ্ার বহল্সল্ব বযখল্ত পাল্রন এবং আপনার 
ওল্য়বসাইল্ের জনে বো বযং  ততবর  রল্ত 
পাল্রন। ক াসণটি া ব্লল্গ্ বযখল্ত চাইল্য আপনার 
কযখাগুল্যা পাবিল্য় বদন mail@courstika.com 
এই বি ানায়। 
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Google Analytics 
 
ওল্য়বসাইল্ের অফ-কপজ কেো বরসাল্সণর এ টি 
জনবপ্রয় েুযস হল্ে Google Analytics। এটি 
গুগ্ল্যর এ টি োেফমণ  া এ টি ওল্য়বসাইল্ের 
 াবতীয় স য কেো সংিহ  ল্র তা আপনার  াল্ছ 
প্রবতবদন, সাপ্তাবহ , মাবস  এবং বাৎসবর  বরল্পােণ  
আ াল্র প্র াশ  ল্র।  
 
Google Analytics আপনার ওল্য়বসাইল্ে আসা বিবজেরল্দর বনল্য় ববল্েষণ  ল্র। এ জন বিবজের 
আপনার ওল্য়বসাইল্ে এল্স ব   ল্র, ক ান কপজ বিবজে  ল্র,  তক্ষণ ধল্র বিবজে  ল্র ইতোবদসহ 
 াবতীয় তথে সংিহ  ল্র আপনাল্  তা প্রদান  ল্র। এর ফল্য প্রাপ্ত তল্থের বিবত্তল্ত আপবন আপনার 
ওল্য়বসাইল্ের  নল্েেগুল্যা বনল্য় িাবল্ত পাল্রন এবং ব িাল্ব  নল্েেগুল্যা আল্রা উন্নত  রা  ায় কসই 
ববষল্য় পদল্ক্ষপ বনল্ত পাল্রন। 
 

Google Analytics এর োজ কে? 
Google Analytics আপনার ওল্য়বসাইল্ে আসা বিবজেরল্দর  াবতীয়  মণ াণ্ড বনল্য় বরসাচণ   ল্র 
আপনাল্  পূণণাি এসইওল্ত সাহা ে  ল্র। এটি বিবজেল্রর সংখো, কযাল্ শন, বেবহার  রা বেিাইস 
ইতোবদসহ আল্রা নানাববধ তথে আপনাল্  প্রদান  ল্র। এছাড়াও এ জন বেবহার ারী ক ান কসাসণ কথল্  
এল্সল্ছ কস সম্পল্ ণ ও বরল্পােণ  প্রদান  ল্র।  

 
এর মল্ধে অনেতম হয “Sessions”। তখনই এ টি Session শুরু হয়  খন ক ান ইউজার আপনার 
সাইেটি বিবজে  রা শুরু  ল্র। ক ান ইউজার  বদ আপনার ওল্য়বসাইল্ের ক ান কপইল্জ এল্স ৩০ বমবনে 
অবস্থান  ল্র এবং ক ান ধরল্নর এক্টিবিটিস না  ল্র, কসল্ক্ষল্ত্র Session টি কসখাল্নই কশষ হল্ব। পরবতীল্ত 
ইউজার  বদ সাইল্ে প্রল্বশ  ল্র কসল্ক্ষল্ত্র নতুন Session বহল্সল্ব গ্ণে হল্ব। 
 

Google Analytics এর সুকবধাগুকলা 
 এ টি ওল্য়বসাইল্ে এই মুহূল্তণ   তজন বিবজের রল্য়ল্ছন, তার সংখো জানা  াল্ব। 
 প্রবতটি বিবজের পৃথ িাল্ব ক ান কপজ বিবজে  রল্ছন বা ক ান আটিণল্ যটি পড়ল্ছন, তা সম্পল্ ণ  

জানা  াল্ব। 
 প্রবতটি বিবজেল্রর কযাল্ শন অথণাৎ বতবন ক ান কদশ কথল্  ওল্য়বসাইে বিবজের  রল্ছন, কসই তথে 

জানা  াল্ব। 

Google Analytics আপনার ওল্য়বসাইল্ে থা া প্রবতটি কপজ কযাল্ের সাল্থ সাল্থ বিবজের সম্পর্ িত 
কেো আপল্েে  রল্ত থাল্ । পরবতীল্ত কসই কেোগুল্যা আপনাল্  বরল্পােণ  আ াল্র প্রদান  ল্র। 
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 এ জন বিবজের ক ান বেিাইস বদল্য় ওল্য়বসাইে বিবজে  রল্ছন, ক মন:  বম্পউোর, কমাবাইয 
নাব  েোব কস সম্পল্ ণ  জানা  াল্ব। 

 বিবজের ক ান মাধেল্ম ওল্য়বসাইল্ে এল্সল্ছন? বতবন ব  কসাশোয বমবেয়া কথল্  এল্সল্ছন? সরাসবর 
ওল্য়বসাইল্ের বযং  োইপ  ল্র এল্সল্ছন নাব  গুগ্য সাচণ  কথল্  ওল্য়বসাইল্ে এল্সল্ছন? তা ববস্তাবরত 
জানা  াল্ব। 

 এ জন বিবজের ক ান ব্রাউজার কথল্  ওল্য়বসাইেটি বিবজে  রল্ছ (গুগ্য কক্রাম, মবজযা 
ফায়ারফক্স, অল্পরা, ইউবস ব্রাউজার ইতোবদ) জানা  াল্ব। 

 ওল্য়বসাইল্ে থা া বনর্দিষ্ট ক ান কপজ  তবার বিবজে  রা হল্য়ল্ছ তার সবি  তথে জানা  াল্ব। 
 এ জন বিবজের আপনার ওল্য়বসাইল্ে এল্স  তক্ষণ থা ল্ছ তার গ্ড় বহল্সব জানা  াল্ব। 
 বদল্নর ক ান সমল্য় আপনার ওল্য়বসাইল্ে কববশ বিবজের থাল্  এবং  খন  ম বিবজের থাল্ , তা 

জানা  াল্ব। 
 আপনার ওল্য়বসাইল্ের বাউন্স করে সম্পল্ ণ  জানল্ত পারল্বন। 
 

লেন বযবহার েরব Google Analytics? 
অফ-কপজ এসইওর কক্ষল্ত্র Google Analytics গুরুত্বপূণণ এবং অপবরহা ণ এ টি েুয। আপনার 
ওল্য়বসাইেল্  গুগ্য রে্াবঙ্কং এ শীল্ষণ বনল্য় ক ল্ত চাইল্য Google Analytics বেবহাল্রর বব ল্প কনই। 
আপনার ওল্য়বসাইল্ে এটি ব  ব   াজ  রল্ব, তা কতা ওপল্রর আল্যাচনা কথল্  জানল্যন। এবার চযুন 
কজল্ন কনই ওল্য়বসাইল্ে ক ন Google Analytics এর বেবহাল্রর প্রল্য়াজনীয়তা সম্পল্ ণ । 
 
১. Google Analytics সম্পূণে কি: বববিন্ন সমল্য় আপবন হয়ল্তা শুল্ন থা ল্বন, "পৃবথবীল্ত ক ানব ছুই 
বি না"। ব ন্তু Google Analytics এর কক্ষল্ত্র এ  থাটি িুয। আপবন ক ান প্র ার অথণ বেয় ছাড়াই 
গুগ্ল্যর এই দদুণ ান্ত সার্িিসটি উপল্িাগ্  রল্ত পারল্বন। এছাড়াও, এটি আপনাল্  আপনার ওল্য়বসাইল্ের 
 া ণ াবরতা আল্রা বৃবদ্ধ  রার জনে গুরুত্বপূণণ তথে সরবরাহ  ল্র। 
 
অনযাইল্ন আল্রা অল্ন  Analytic েুয আল্ছ ক গুল্যা প্রাথবম  সমল্য়র জনে ববনামূল্যে কসবা বদল্য় 
থাল্ । ব ন্তু পরবতীল্ত বনধণাবরত মাবস  বফ পবরল্শাধ  রল্ত হয়। আবার ক ান ক ান েুয এ  াযীন চাজণ ও 
বনল্য় থাল্ । এগুবয সবাই আপনাল্  আপনার ওল্য়বসাইল্ের পারফরমোন্স সম্পর্ িত চমৎ ার সব তথে 
সরবরাহ  রল্ত পাল্র। ব ন্তু আমরা উপযবি  বর ক , Google Analytics কেো ববল্েষল্ণর আল্রা কববশ 
কববশ সব তথে উপস্থাপন  ল্র। আর তাও ব না ক ান র ল্মর খরচ ছাড়াই। 
 
২. অকোকিটিে লডো সংগ্রহ: আপবন  বদ এ বার আপনার ওল্য়বসাইেটি Google Analytics এ 
সাববমে  ল্রন, তাহল্য এখাল্নই আপনার  াজ কশষ। তার পরবতী  াজগুল্যা গুগ্য আপনাল্   ল্র কদল্ব। 
এটি আপনার ওল্য়বসাইল্ের বিবজেরল্দর  াবতীয় তথে অল্োল্মটি  সংিহ  ল্র আপনাল্  প্রদান  রল্ব। 
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৩. পছন্দিে করকপােে  লদখা: Google Analytics বেবহার  ল্র আপবন আপনার ওল্য়বসাইল্ের 
পারফরল্মন্স বনল্জর পছন্দমত কদখল্ত পাল্রন। আর এজনে আপবন অল্ন গুল্যা গুগ্য বরল্পােণ  কেম্পল্যে 
কথল্  পছন্দ  রল্ত পাল্রন বা আপবন বনল্জর  ােমাইজে বরল্পােণ  ততবর  রল্ত পাল্রন।  
 
শুধ ু তাই নয়, আপবন ক  কমট্রিল্  আপনার ওল্য়বসাইল্ের কেোগুল্যা কদখল্ত চান, গুগ্য আপনাল্  
কসিাল্বই কদখার সুল্ াগ্  ল্র কদল্ব। পাশাপাবশ আপবন  বদ প্রবতবদন ার বহল্সব চান, তাও কদখল্ত পারল্বন। 
আবার সাপ্তাবহ , মাবস  এবং বাৎসবর  বহল্সবগুল্যা এ সাল্থ কদখল্ত পারল্বন। 
 
৪. অনযানয েুলকসর সাকথ সহকজ Integrate েরা: আপবন  বদ আপনার ওল্য়বসাইল্ের ববপরীল্ত 
গুগ্ল্যর অনোনে েুযস ক মন: Adsense, Search Console ব ংবা Adward বেবহার  ল্র থাল্ ন, 
তাহল্য আপবন খুব সহল্জই উি প্রবতটি েুয Google Analytics এর সাল্থ Integrate  রল্ত পারল্বন। 
এর ফল্য গুগ্ল্যর অনোনে েুযল্সর তথে Google Analytics এর মাধেল্ম এনাযাইস  রা সম্ভব হল্ব।  া 
আপনার উৎপাদনশীযতা আল্রা বৃবদ্ধ  রল্ব।  
 
৫. কভকজেরকদর দৃষ্টিভকি সম্পকেে  জানা: আপনার ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বল্শর পল্র এ জন বিবজের ব   ল্র, 
ক ান কপল্জ  ায় এস য তথে আপবন ক ল্হতু Google Analytics এর মাধেল্ম কপল্য়  াল্েন, এর ফল্য 
আপবন বিবজেরল্দর দষৃ্টিিবি সম্পল্ ণ  জানল্ত পারল্বন। ফযশ্রুবতল্ত বিবজেরল্দর পছল্ন্দর ববষয়গুল্যাল্ত 
ব িাল্ব আল্রা উন্নত  রা  ায়, তা সম্পল্ ণ  আপবন পদল্ক্ষপ বনল্ত পাল্রন। 
 
ক মন আপবন  বদ কদল্খন ক  বিবজেররা বনর্দিষ্ট ক ান এ টি আটিণল্ য কববশ বিবজে  রল্ছ অথবা গুগ্ল্য 
কববশ সাচণ   রল্ছ, তখন আপবন ওই আটিণল্ যটি পূল্বণর কথল্  আল্রা কববশ আ ষণণীয়  রার উল্দোগ্ বনল্ত 
পাল্রন। পাশাপাবশ কসই আটিণল্ ল্য নতুন নতুন তথে  ুি  ল্র কসটিল্  আপল্েে  রল্ত পাল্রন। 
 
৬. Bounce Rate পরীক্ষা ও সিাধান: এ জন বিবজের আপনার ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বশ  রা ক মন 
জরুরী, এ ইিাল্ব কস ক ন ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বশ  ল্রই সাল্থ সাল্থ কবর হল্য় না  ায়, তা বনবিত  রাও 
অপবরহা ণ। আপনার ওল্য়বসাইে কথল্  বিবজেরল্দর কবর হল্য়  াওয়ার মাত্রা আপবন Google Analytics 
এর Bounce Rate প ণাল্যাচনার মাধেল্ম জানল্ত পারল্বন। 
 
Bounce Rate প ণাল্যাচনার মাধেল্ম আপবন বুঝল্ত পারল্বন, বিবজেররা আপনার ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বশ 
 রল্ছ ব ন্তু তারা  া খু জল্ছ তা খু ল্জ পাল্ে না। অবতমাত্রার Bounce Rate এর বপছল্ন  ারণ সনাি 
 রার জনে আপবন তাৎক্ষবণ  পদল্ক্ষপ বনল্ত পাল্রন। এবং এর পবরমাণ  থাসম্ভব হ্রাস  রল্ত পাল্রন। 
 
৭. পারকেক্ট লসােযাল কিকডয়াগুকলা োকগেে: ওল্য়বসাইল্ের ট্রাবফ  বরসাল্চণ র জনে Google Analytics 
দদুণ ান্ত এ টি োেফমণ। এটি বেবহাল্রর ফল্য আপবন জানল্ত পারল্বন ক ান ক ান কসাশোয বমবেয়া কথল্  
আপনার ওল্য়বসাইল্ে সল্বণাচ্চ ট্রাবফ  আল্স। এর ফল্য আপনার জনে সবল্থল্  িাল্যা কসাশোয 
বমবেয়াগুল্যাল্  োল্গ্ণে  রা সম্ভব হল্ব। 
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ক মন আপবন  বদ কদল্খন ক  কফসবুল্  কপাে কশয়ার  রল্য আপনার ওল্য়বসাইল্ে প্রচুর বিবজের আল্স, 
তাহল্য আপবন কফসবুল্ র পাশাপাবশ অনোনে োেফমণ বনল্য় আযাদািাল্ব বচন্তা  রল্বন ক  ব িাল্ব কসসব 
বমবেয়া কথল্  আল্রা কববশ ট্রাবফ  কনয়া সম্ভব। ক ল্হতু কফসবু  কথল্  আপবন িাল্যা সংখে  ট্রাবফ  
পাল্েন, কসল্হতু আপবন অনেনে কসাশোয বমবেয়ায়ও স্ট্রং পবজশন গ্ল্ড় কতাযার কচষ্টা  রল্ত পাল্রন। 
 

ওকয়বসাইকে Google Analytics লসোপ 
 

 
আপবন খুব সহল্জই আপনার ওল্য়বসাইল্ের জনে Google Analytics কসোপ  রল্ত পাল্রন। আর এজনে 
সবার প্রথল্ম Google Analytics ওল্য়সাইল্ে চল্য  ান।  াবঙ্খত ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বশ  রল্য আমরা 
ওপল্র কদয়া বচল্ত্রর নোয় এ টি ইোরল্ফস পাল্বা। কসখান কথল্  Start measuring বােল্ন বি  পরবতী 
অপশল্ন  ান। 
 

 
 
পরবতী অপশল্ন এ টি এ াউে ততবর  রল্ত বযা হল্ব এবং এ টি নাম বদল্ত বযা হল্ব। Account 

name বল্ক্স আপনার ওল্য়বসাইল্ের নামটি বযখুন। এর পল্র সবার ব ছু অপশনায অপশন পাল্বন, ক খাল্ন 
আপবন ইল্ে  রল্য টি  মা ণ  বদল্য় রাখল্ত পাল্রন। সবার কশল্ষ Submit বােন বি   ল্র পরবতী অপশল্ন 
 ান। 
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এরপল্র আপনাল্  "Where do you want to measure?" অপশল্ন বনল্য়  াওয়া হল্ব। Web, App, 

App and Web এর মল্ধে ক ান োেফল্মণর জনে আপবন Google Analytics কসোপ  রল্ত চাল্েন, তা 
বসল্যক্ট  রল্ত হল্ব। ক ল্হতু আমরা এ টি ওল্য়বসাইল্ের জনে এই সার্িিসটি বনল্ত চাবে, তাই আমরা Web 
অপশল্ন বি   ল্র পরবতী অপশল্ন চল্য  াল্বা। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

এখন আমাল্দর Property setup  রল্ত হল্ব। এ টি Property মাল্ন এ টি ওল্য়বসাইে। Website 

Name অপশল্ন আমাল্দর ওল্য়বসাইল্ের নামটি বযখুন। Website URL বল্ক্স আপনার ওল্য়বসাইল্ের 
কোল্মইনটি বযখুন। 
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এরপল্র Industry Category অপশনটি সত ণ তার সাল্থ বনবণাচন  রুন। Industry Category বযল্ত 
আপনার ওল্য়বসাইেটি বি  ব  ধরল্নর, তা জানল্ত চাওয়া হল্য়ল্ছ। এখাল্ন আপবন News, Shopping, 

Treatment, Entertainment, Education, Blog এ ধরল্নর কবশব ছু Category কদখল্ত পাল্বন। 
ক ল্হতু আমাল্দর ওল্য়বসাইেটি এ টি ব্লগ্, তাই আপবন Blog Category বসল্যক্ট  রুন। এরপল্র 
Reporting Time Zone কথল্  আপনার ওল্য়বসাইল্ের কযাল্ শনটি বসল্যক্ট  ল্র পরবতী অপশল্ন চল্য 
 ান। 

 

 
পরবতী অপশল্ন আপনাল্  Verify ownership অপশল্ন বনল্য় আসা হল্ব। ওল্য়বসাইেটি ক  আপনারই 
কসো গুগ্ল্যর  াল্ছ প্রমাণ  রল্ত হল্ব। আর এ জনে গুগ্য আপনাল্  এ টি Tracking code কদল্ব। 
এই Tracking code টি সমূ্পণণ  বপ  ল্র আপনার ওল্য়বসাইল্ের <head> </head> এর মল্ধে ক ল্ ান 
এ  জায়গ্া কপে  ল্র বদন। এটি  রার মধে বদল্য় আপনার ওল্য়বসাইেটি Google Analytics এ সাববমে 
 রা হল্য়  াল্ব। 

 
আপনার ওল্য়বসাইেটি এ বার গুগ্ল্যর এই োেফল্মণ কসোপ হল্য় কগ্ল্য এটি বেবহার ও বনয়ন্ত্রণ আপনার 
জনে খুবই সহজ মল্ন হল্ব। 
 

সেেে ো: Tracking code <head> </head> এর মল্ধে কপে  রার পল্র এটি  খল্নাই বরমুি 
 রা  াল্ব না। এটি বরমুি হল্য় কগ্ল্য তাৎক্ষবণ িাল্ব গুগ্য আপনার ওল্য়বসাইে সম্পল্ ণ  কেো সংিহ 
বন্ধ  ল্র কদল্ব। 
 



19 

 

Google Search Console 
 

SEO বনল্য় র্াোর্াটি  রল্ত বগ্ল্য় আপবন  বদ 
Google Webmaster Tools এর  থা শুল্ন 
থাল্ ন, তল্ব গুগ্য সাচণ   নল্সায ব  এটি সম্পল্ ণ ও 
আপনার ববস্তর ধারণা রাখল্ত হল্ব। বববিন্ন কপশাদার 
মাল্ ণ োর, SEO এক্সপােণ , বেজাইনার এবং এোপ 
কেল্িযপারল্দর  াল্ছ GWT জনবপ্রয় হওয়ার এ টি 
প ণায় ২০১৫ সাল্য গুগ্য এর নাম পবরবতণ ল্নর 

বসদ্ধান্ত কনয় এবং পবরবর্তিত নাম বহল্সল্ব Google Search Console রাখা হয়। 
 
গুগ্য সাচণ   নল্সায হল্ে Google এর এ টি বি সার্িিস  া আপনাল্  আপনার ওল্য়বসাইে এবং এর 
বিবজেরল্দর সম্পল্ ণ  প্রচুর তথে কদয়।  ত কযা  আপনার সাইল্ে বিবজে  রল্ছ এবং  ীিাল্ব তারা এটি 
খু ল্জ কপল্য়ল্ছ, এ সম্পল্ ণ  Google Search Console আপনাল্  পূণণাি তথে বদল্য় সাহা ে  ল্র। 
 
কমাে  থা, Google Search Console হল্ে 
এমন এ টি বি কসবা, এ জন ওল্য়বসাইল্ের 
মাবয , কেল্িযপার বা ক ান এসইও 
এক্সপােণ ল্  বুঝল্ত কশখায় ক  তাল্দর 
ওল্য়বসাইে গুগ্ল্য ক মন পারফরল্মন্স  রল্ছ। 
শুধ ু তাই নয়, কমাবাইয বেিাইস বা কেিেপ 
 বম্পউোল্র আরও কববশ কযা  আপনার সাইল্ে বিবজে  রল্ছ ব  না এবং আপনার সাইল্ের ক ান 
কপজগুল্যা সবণাবধ  জনবপ্রয় তা আপবন গুগ্ল্যর এই বি েুযটির মাধেল্ম পরীক্ষা  রল্ত পাল্রন। 
 
এটি আপনাল্  ওল্য়বসাইল্ের সমসোগুল্যা খু ল্জ কবর  রল্ত এবং তা সংল্শাধন  রল্ত সাহা ে  ল্র। 
পাশাপাবশ ওল্য়বসাইল্ের সাইেমোপ জমা বদল্ত এবং এ টি করাবেস কেক্সে ফাইয ততবর এবং কচ   রল্ত 
সহায়তা  রল্ত পাল্র। 
 

Google Search Console এর োজ কে? 
অল্ন , অল্ন  এবং অল্ন । আপনার  বদ এ টি ওল্য়বসাইে থাল্ , তাহল্য আপবন Google Search 

Console এ প্রল্য়াজনীয়তা  খল্নাই অস্বী ার  রল্ত পারল্বন না। আমরা স ল্যই জাবন, এ টি 
ওল্য়বসাইেল্  সাচণ  করজাল্ে সবার আল্গ্ বনল্য় আসল্ত এসইও অবত গুরুত্বপূণণ এ টি ববষয়। Google 

Search Console আপনাল্  সাহা ে  ল্র এটি বুঝল্ত ক , আপনার এসইও সবি  পল্থ এল্গ্াল্ে ব  না।  
 
Google Search Console এর মাধেল্ম আপবন আপনার ওল্য়বসাইল্ের উন্নবত এবং অবনবত খু ল্জ কবর 
 রল্ত পারল্বন। বনল্চর বচল্ত্র আপবন ক াসণটি া. ম এর গ্ত ৩ মাল্স সাচণ  ইবিল্ন অবস্থান কদখল্ত পাল্েন। 

জনবপ্রয় এসইও কসবাদান ারী ahrefs এর িাষায়, 
"Google Search Console (previously 

Google Webmaster Tools) is a free 
service from Google that helps you 
monitor and troubleshoot your website’s 
appearance in their search results." 
 

https://courstika.com/
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কদখা  াল্ে সবণল্শষ বতন মাল্স ক াসণটি ায় গুগ্য সাচণ  কথল্  প্রায় কদড় যক্ষ বিবজের বি   ল্র প্রল্বশ 
 রল্ছ। তার বি  পাল্শই Total Impression কদখা  াল্ে।  ার অথণ হল্যা, সবণল্শষ বতন মাল্স ওল্য়সাইেটি 
গুগ্য সাল্চণ  প্রায় ১.২২ বমবযয়নবার কদখাল্না হল্য়ল্ছ। 
 

 
 
এ ই সাল্থ ওল্য়বসাইল্ের Keyword গুল্যা গুগ্ল্য  ত নম্বর পবজশল্ন আল্ছ, কসটিও কদখা  াল্ে 
ছববটিল্ত। আপনার ওল্য়বসাইল্ের উন্নবত এবং অবনবত এ টি িাল্ফর মাধেল্ম গুগ্য আপনার সামল্ন খুব 
সুন্দর এবং  া ণ রীিাল্ব উপস্থাপন  রল্ছ। এই বচল্ত্রর বাইল্র আল্রা অল্ন  বফচার আল্ছ,  া আপবন 
Google Search Console বেবহাল্রর মাধেল্ম কপল্ত পাল্রন। ক মন: 
 
 URL Inspection: আপনার সাইল্ের কপজগুল্যা গুগ্ল্য ইনল্েক্স ব না, তা URL Inspect  ল্র 

জানা  াল্ব। 
 Sitemap: আপনার ওল্য়বসাইেল্  পূণণাি ক্রয  রল্ত গুগ্ল্যর  াল্ছ এ টি Sitemap সাববমে 

 রল্ত পারল্বন। 
 Removals:  বদ মল্ন  ল্রন ওল্য়বসাইল্ের ক ান কপজ বা কপাে গুগ্য সাল্চণ  কদখাল্নার প্রল্য়াজন 

কনই, তাহল্য কসটি বরমুি  রল্ত পারল্বন। 
 Mobile Usability: আপনার ওল্য়বসাইেটি কমাবাইয বদল্য় বিবজে  রার সমল্য় বিবজেরা ক মন 

অবিজ্ঞতা অনুিব  রল্ছ, কসই তথে জানল্ত পারল্বন। 
 Backlinks: আপনার ওল্য়বসাইল্ের Backlinks পরীক্ষা  রল্ত পারল্বন। 
 

লেন Google Search Console বযবহার েরকবন? 
GSC বেবহাল্রর অসংখে  ারল্ণর ববপরীল্ত এটি বেবহার না  রার  ারণ এ টিও কনই। এ াধাল্র 
ববনামূল্যে এবং সবণাবধ   া ণ রী এসইও েুয বহল্সল্ব এটি ববল্ের বার্া বার্া সব এসইও এক্সপােণ ল্দর  াল্ছ 
জনবপ্রয়। আপবন এ বার এই োেফল্মণ আপনার ওল্য়বসাইেটি সাববমে  ল্র বদল্য এরপর গুগ্য 
স্বয়ংবক্রয়িাল্ব ওল্য়বসাইে সম্পল্ ণ  গুরুত্বপূণণ সব তথে আপনার সামল্ন বনল্য় হাবজর  রল্ব।  
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আপনার ওল্য়বসাইল্ের অিগ্বত হল্ে, নাব  বপবছল্য়  াল্ে আপবন তা এই চমৎ ার েুযটির মাধেল্ম 
জানল্ত পারল্বন। পাশাপাবশ ওল্য়বসাইল্ের কে বন ায ক ান সমসো থা ল্য তা ব িাল্ব সংল্শাধন 
 রল্বন, গুগ্যই আপনাল্  কসই পরামশণ কদল্ব। আর এত সবব ছু আপবন পাল্েন এল্ বাল্রই ববনামূল্যে্। 
 

Google Search Console কেভাকব বযবহার েরকবন? 

 
আপবন আপনার ওল্য়বসাইল্ের জনে খুব সহল্জই এটি বেবহার  রল্ত পাল্রন। আর এজনে প্রথল্মই 
Google Search Console এর সাইল্ে বগ্ল্য় Stard now বােল্ন বি   রুন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
পরবতী কপল্জ আপনাল্  Ad property কপল্জ বনল্য় আসা হল্ব এবং property অথণাৎ আপনার 
ওল্য়বসাইল্ের কোল্মইন  ুি  রল্ত বযা হল্ব। Ad property অপশল্ন বি   রল্য এ টি পপ-আপ 
উইল্ন্ডা চল্য আসল্ব। উপল্র কদয়া বচল্ত্রর নোয় কসখাল্ন আপনার ওল্য়বসাইল্ের বযং  চাওয়া হল্ব।  
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বিতীয় বক্স অথণাৎ URL prefix বল্ক্স আপনার ওল্য়বসাইল্ের সমূ্পণণ বযং টি ববসল্য় বদন; বি  উপল্রর 
বচল্ত্র ক িাল্ব কদয়া আল্ছ। এরপল্র Continue বােল্ন বি   রুন। 
 

 
 
Continue বােল্ন বি   রার পল্র আপনাল্  Verify ownership অপশল্ন বনল্য় আসা হল্ব। 
ওল্য়বসাইেটি ক  আপনারই কসো গুগ্ল্যর  াল্ছ প্রমাণ  রল্ত হল্ব। আর এ জনে গুগ্য আপনাল্  এ টি 
HTML ফাইয কদল্ব। আপনার  াজ হল্ে HTML ফাইযটি োউনল্যাে  ল্র আপনার cPanel এ 
আপল্যাে কদয়া। 
 
তল্ব এল্ক্ষল্ত্র মল্ন রাখল্ত হল্ব, আপনার ওল্য়বসাইল্ের কোল্মইনটি cPanel এর ক  Directory কত 
রল্য়ল্ছ, HTML ফাইযটিও কসই এ ই Directory কত আপল্যাে  রা হয়। ফাইযটি কসখাল্ন আপল্যাে 
 রা হল্য় কগ্ল্য VERIFY বােল্ন বি   রুন। বে্স, হল্য় কগ্য আপনার ওল্য়বসাইেটি Google এর 
Search Console এ সাববমে  রা। 

সেেে ো: HTML ফাইযটি আপল্যাল্ের পর এটি cPanel কথল্   খল্নাই বরমুি  রা  াল্ব না। এটি 
বরমুি হল্য় কগ্ল্য তাৎক্ষবণ িাল্ব গুগ্য আপনার ওল্য়বসাইে ক্রয  রা বন্ধ  ল্র কদল্ব। 
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Domain property এবং URL prefix এর িকধয পাথেয কে? 
 Domain Property: এই অপশনটি সাচণ   নল্সায এ নতুন এোে  রা হল্য়ল্ছ। কোল্মইন কপ্রাপাটিণ 

অপশনটির সবল্চল্য় বড় সুববধা হল্ে, আপবন  খন রুে কোল্মইনটি কিবরিাই  ল্র কফযল্বন তখন 
আপনার এই কোল্মল্নর স য িাসণন (ক মন: http, https, www, non-www) আর পৃথ িাল্ব 
কিবরফাই  রল্ত হল্ব না। এমনব  এই কোল্মইল্নর স য সাব-কোল্মনও (ক মন: 
http://m.website.com) আর আযাদা িাল্ব কিবরফাই  রার প্রল্য়াজন কনই। 

 
 URL prefix: অপরবদল্  এটি কোল্মইন কপ্রাপাটিণ এর সমূ্পণণ ববপরীত। এটি পুরাতন সাচণ   নল্সায 

কিবরবফল্ শন কমথে। এখাল্ন আপনাল্  আপনার কোল্মল্নইর প্রবতটি িাসণনল্  আযাদা আযাদা িাল্ব 
কিবরফাই  রল্ত হল্ব (ক মন: http, https, www, non-www) । আথবা, আপবন ক  িাসণনটিল্  
যাইি করল্খল্ছন আপবন শুধু ঐ িাসণন এর কেো কদখার জনে শুধুমাত্র ঐ িাসণনটি কিবরফাই  রল্যই 
হল্ব। 

 

আপকন লোনটি েরকবন? Domain property নাকি URL prefix? 
আপবন চাইল্য এ ই সাল্থ কোল্মইন কপ্রাপাটিণ এবং ইউআরএয বপ্রবফক্স কপ্রাপাটিণ রাখল্ত পাল্রন। ব ন্তু এল্ত 
 ল্র অবতবরি ক াল্না সুববধা আপবন পাল্বন না।  ারণ, আপবন  খন কোল্মইন কপ্রাপাটিণ কিবরফাই  ল্র 
কফযল্ছন তখন অল্োল্মটি োবয আপনার স য িাসণন (ক মন: http, https, www, non-www), সাব-
কোল্মইল্নর োো এখান কথল্ ই পাল্বন। 
 
"Domain property এবং URL prefix এর িকধয পাথেয কে? আপকন লোনটি েরকবন? Domain 

property নাকে URL prefix?" এই অংশেু ু কমা: ফারু  খ ান. ম কথল্  কফয়ার ইউল্জর উল্েল্শে 
কনয়া হল্য়ল্ছ। 
 
Search Console আপনার ওল্য়বসাইেটি সাববমে  রার পল্র গুগ্য আপনার ওল্য়বসাইেটি ক্রয  রা 
শুরু  রল্ব এবং ওল্য়বসাইল্ের  নল্েেগুল্যা Index  রা শুরু  রল্ব। গুগ্য  খন আপনার 
ওল্য়বসাইল্ের  নল্েেগুল্যা Index  রল্ব, কসটি আপনাল্  তারা এ টি কমইল্যর মাধেল্ম জাবনল্য় কদল্ব।  
 
গুগ্ল্যর ওল্য়বমাোর েুযটি সবতে ার অল্থণই দদুণ ান্ত। বতণ মান সমল্য় এর িহণল্ াগ্েতা এতোই বৃবদ্ধ 
কপল্য়ল্ছ ক , ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বেবসাবয়  মাবয  এবং শল্খর কদা ান কথল্  শুরু  ল্র এসইও ববল্শষজ্ঞরা 
এটিই প্রাধোনে বদল্য় থাল্ । ববল্শষত, সমূ্পণণ ববনামূল্যে এখান কথল্  আপবন ক  অল্থনটি  তথেগুল্যা 
পাল্বন, তা আপবন ো া খরচ  ল্র অনে ক াথাও পাল্বন না। 
 
তাই আপবন  বদ Google Search Console এখল্না পরীক্ষা না  ল্র থাল্ ন, তাহল্য আপনার উবচৎ হল্ব 
আজই এখাল্ন আপনার ওল্য়বসাইেল্   ুি  রা। তারপল্র কদখুন, এটি ব িাল্ব আপনার ববপণন আর 
এসইও বাড়াল্ত সহায়তা  ল্রল্ছ। 
 

https://www.mdfarukkhan.com/bangla/google-search-console/
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সাইেিযাপ (Sitemap) 
 
বতণ মান সমল্য় এ টি ওল্য়বসাইল্ের সাল্থ আল্র টি ওল্য়বসাইল্ের প্রবতল্ াবগ্তা এত তীব্র আ ার ধারণ 
 ল্রল্ছ ক , শুধুমাত্র সাচণ  ইবিন অবপ্টমাইল্জশল্নর ওপর অল্নল্ ই বনিণর  ল্র থা ল্ত চান না।  ারা  ারল্ণ 
নতুন এ টি ধারণার উদ্ভব হল্য়ল্ছ,  ার নাম সাইেমোপ (Sitemap)। এই Sitemap এসইও'র সাল্থ 
সমন্বল্য়র বিবত্তল্ত  াজ  ল্র ওল্য়বসাইেল্  আল্রা এ ধাপ এবগ্ল্য় বনল্য়  ায়। 
 
সাচণ  ইবিন এ টি ওল্য়বসাইে ক্রয (Crawl)  ল্র এবং কমো েোল্গ্র পাশাপাবশ .txt ফাইযগুল্যাও সাচণ  
 ল্র।  খন এ টি XML সাইেমোপ ততবর  রা হয়, এটি সাচণ  ইবিনল্  ওল্য়বসাইল্ের আল্রা গ্িীল্র ক্রয 
(Crawl)  রল্ত সাহা ে  ল্র। সাইেমোপ ওল্য়বসাইল্ের মাবয ল্  কপজগুল্যা সম্পল্ ণ  সুবনর্দিষ্ট তথে সাচণ  
ইবিন বদল্য় ক্রয  রল্ত কদয়। এছাড়াও  XML সাইেমোপ এ টি ওল্য়বসাইল্ের সবণল্শষ আপল্েে কর েণ  
 ল্র থাল্ ,  া কস পরবতীল্ত সাচণ  ইবিল্নর  াল্ছ কপ  ল্ছ কদয়। আর আমরা ক ল্হতু গুগ্য এসইও বনল্য় 
আল্যাচনা  রবছ, তাই আমাল্দর ওল্য়বসাইেল্  XML সাইেমোল্পর মাধেল্ম গুগ্য সাল্চণ র সাল্থ সং ুি 
 রা অনেতম গুরুত্বপূণণ এ টি  াজ। 
 

সাইেিযাপ লেন বযবহার েরকবা? 
সাচণ  ইবিন িারা সহল্জই আপনার ওল্য়বসাইেল্  খু ল্জ পাওয়া ছাড়াও সাইেমোপ বেবহাল্রর অল্ন গুল্যা 
সুববধা রল্য়ল্ছ। সাইেমোপ আপনার সাইল্ে ক  ক ানও পবরবতণ ন সম্পল্ ণ  তৎক্ষণাত সাচণ  ইবিনল্  জাবনল্য় 
কদয়। সুতরাং আপনার ওল্য়বসাইল্ে  বদ এ টি সাইেমোপ না থাল্ , তাহল্য আপবন সবণদা সাচণ  ইবিল্নর 
সাল্থ সমৃ্পি থা ার প্রতোশা  রল্ত পাল্রন না। 
 
 বদ আপনার ওল্য়বসাইেটি নতুন হয়, তাহল্য আপনার অবশেই এ টি সাইেমোপ  ুি  রা উবচত। এর 
ফল্য ওল্য়বসাইে নতুন হল্যও গুগ্য সাচণ  ইবিন খুব দ্রুতই আপনার ওল্য়বসাইে সম্পল্ ণ  কজল্ন  াল্ব এবং 
তা সাচণ  করজাল্ে আনল্ত সক্ষম হল্ব। 
 

ওকয়বসাইকে সাইেিযাপ লসোপ 
 
 
 
 
 
আপবন আপনার ওল্য়বসাইল্ের জনে কমনুয়াবয সাইেমোপ ততবর  রল্ত পাল্রন। ব ন্তু আপবন  বদ এতো 
এোেিান্সে না হল্য় থাল্ ন, দবুিন্তার ক ান  ারণ কনই। আপবন বববিন্ন অনযাইন েুয কথল্  খুব সহল্জই 
সাইেমোপ কজনাল্রে  রল্ত পারল্বন। অনযাইল্ন সাইেমোপ কজনাল্রে  রার জনবপ্রয় এ টি েুয হল্ে 
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XML Sitemap Generator. প্রথল্ম এই ওল্য়বসাইল্ে  ান। এরপল্র ওপল্র বচল্ত্রর নোয় এ টি 
ইোরল্ফস আসল্য ফ া া বল্ক্স আপনার ওল্য়বসাইল্ের কোল্মইনটি ববসল্য় বদন। আমরা উদাহরণ কদয়ার 
জনে ক াসণটি া. ম ওল্য়বসাইেটি বেবহার  ল্রবছ। এরপকর START বােল্ন বি   রুন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
START বােল্ন বি   রার পল্র আপবন কদখল্ত পাল্বন আপনার ওল্য়বসাইল্ের জনে সাইেমোপ ততবরর 
প্রবক্রয়া শুরু হল্য় কগ্ল্ছ। আপনার ওল্য়বসাইল্ের ক ান ক ান কপজগুল্যা এই সাইেমোল্পর আওতায় বনল্য় 
আসা হল্ে, তা আপবন যাইি কদখল্ত পাল্বন। সাইেমোপ ততবরর এ প্রবক্রয়া  ল্য়  কসল্ ন্ড কথল্   ল্য়  
বমবনে প ণন্ত চযল্ত পাল্র।  তো সময় যাগ্ল্ব তা বনিণর  ল্র আপনার ওল্য়বসাইেটি  ত বড় এবং এল্ত 
 তগুল্যা কপজ আল্ছ, তার ওপর। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সাইেমোপ ততবরর প্রবক্রয়া কশষ হল্য় কগ্ল্য আপবন "Completed" নাল্ম এ টি োয়াযগ্ বক্স কদখল্ত 
পাল্বন। এরপল্র VIEW SITEMAP AND DETAILS বােল্ন বি   ল্র পরবতী অপশল্ন  ান। 
 
 
 
 
 

https://www.xml-sitemaps.com/
https://courstika.com/


26 

 

পরবতী অপশল্ন আপনাল্  সাইেমে্াপ ফাইযটি োউনল্যাে  রল্ত বযা হল্ব। DOWNLOAD YOUR 

SITEMAP FILE বােল্ন বি   ল্র ফাইযটি োউনল্যাে  ল্র বনন। সাইেমে্াপ ফাইযটি োউনল্যাে হল্য় 
কগ্ল্য আপবন আপনার োউনল্যাে কফাল্ডাল্র sitemap.xml নাল্ম এ টি ফাইয পাল্বন। 
 
এরপল্র োউনল্যাে  রা sitemap.xml ফাইযটি আপনার ওল্য়বসাইল্ের cPanel এ আপল্যাে  রল্ত 
 রুন। তল্ব এল্ক্ষল্ত্র মল্ন রাখল্ত হল্ব, আপনার ওল্য়বসাইল্ের কোল্মইনটি cPanel এর ক  Directory 

কত রল্য়ল্ছ, sitemap.xml ফাইযটিও কসই এ ই Directory কত আপল্যাে  রা হয়।  

 
 
 
 
 
আমরা এর আল্গ্ েবপল্  Google Search Console কসোপ সম্পল্ ণ  বশল্খবছযাম। এখন আমরা 
আমাল্দর cPanel এ সদে আপল্যাে  রা সাইেমোপটি Search Console এ সাববমে  রল্বা। এজনে 
Google Search Console ওল্য়বসাইল্ে বগ্ল্য় সাইেবার কথল্  Sitemaps অপশল্ন বি   রুন। 
এরপল্র Add a new sitemap নাল্ম এ টি অপশন পাল্বন। Enter sitemap URL এর জায়গ্ায় 
sitemap.xml  থাো বযল্খ Submit বােল্ন বি   রুন। 
 

 
 
আমাল্দর ওল্য়বসাইল্ে সাইেমোপ কসোল্পর প্রবক্রয়া কশষ। এো সাববমে হল্য় কগ্ল্য গুগ্য সাচণ   নল্সায 
আপনার ওল্য়বসাইেটি আর গ্িীর ক্রয  রল্ত শুরু  রল্ব। ফল্য আপনার ওল্য়বাসাইল্ে প্রবতবনয়ত ক  
পবরবতণ নগুল্যা হল্ে, তা গুগ্য সাচণ  ইবিন সাল্থ সাল্থই কজল্ন  াল্ব। 
  

সত ণ তা: sitemap.xml ফাইযটি আপল্যাল্ের পর এটি cPanel কথল্   খল্নাই বরমুি  রা  াল্ব 
না। এটি বরমুি হল্য় কগ্ল্য সাইেমোল্পর মাধেল্ম সাচণ   নল্সাল্যর সংল্ াগ্ বববেন্ন হল্য়  াল্ব। 
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এসইওর কেছু ভুল রােটিস 

 
ব্লগ্ারল্দর  াল্ছ ব্লগ্ এ টি স্বল্ের নাম। এটি ক মন এ জন ব্লগ্ারল্  নাম ও খোবত এল্ন কদয়, এ ইিাল্ব 
অথণ উপাজণ ল্নর অনেতম মাধেম বহল্সল্বও  াজ  ল্র এই ব্লগ্। এ জন কযখল্ র অনযাইন অবস্তত্ব টিব ল্য় 
রাখল্ত অনযাইল্ন তার ইবতবাচ  ববচরণ অতীব জরুরী। আর এল্ক্ষল্ত্র ব্লবগ্ং অনেতম গুরুত্বপূণণ োেফরম। 
অল্নল্ ই কচাল্খ নানা স্বে বনল্য় আল্সন ব্লবগ্ং এ  োবরয়ার জয়  রার। ব ন্তু অবপ্রয় সতে এই ক , সবি  
বনয়ম  ানুন না কমল্ন ব্লগ্ প্র াশ  রা এবং অনোনে গুরুত্বপণূণ ববষয়গুল্যা অনুসরণ না  রায় অল্নল্ র 
ব্লবগ্ং  োবরয়ার মু ুল্যই ঝল্ড়  ায়। িুয পল্থ ব্লবগ্ং  রার ফল্য আপনার ব্লল্গ্ ট্রাবফ  বা বিবজে আসল্ব 
না। আপবন হয়ল্তা অল্ন  কচষ্টা  রল্বন, ব ন্তু আল্গ্ কথল্ ই িুয ব ছু পদ্ধবত অনুসরণ  রায় গুগ্ল্য 
আপনার ওল্য়বসাইে রে্াঙ্ক হল্ব না। আর  খনই এমনো হল্ব, আপবন হতাশার মল্ধে পল্র  াল্বন। ফল্য 
আপনার এ জন সফয ব্লগ্ার হওয়ার স্বে অ াল্যই বেথণতায় প ণববসত হল্ব। 
 
আমরা ১০ টি মারাত্ম  িুয বনল্য় আল্যাচনা  রল্বা, ক গুল্যা এ জন উদীয়মান ব্লগ্ার প্রায়শই  ল্র থাল্ । 
পাশাপাবশ আমরা এই সমসোগুল্যার সবি  সমাধান ববল্েষণ  রার কচষ্টা  রল্বা। এর ফল্য আপবন 
আপনার ব্লবগ্ং  োবরয়াল্রর সবি  গ্াইেযাইন খু ল্জ কপল্ত সক্ষম হল্বন। 
 
এ জন ব্লগ্ার বহল্সল্ব  খন আপবন নতুন এই োেফরল্ম আসল্বন, তখন স্বািাবব িাল্বই অল্ন  ব ছুই 
আপনার অজানা থা ল্ব। আমরা কসই ববষয়গুল্যার ওপর আল্যা পাত  রল্বা,  াল্ত  ল্র আপবন 
আপনার িুযগুল্যা সংল্শাধন  ল্র বনল্ত পাল্রন। এর ফল্য আপনার ওল্য়বসাইল্ে আল্গ্র তুযনায় আল্রা 
কববশ ট্রাবফ  আসল্ব এবং আপনার সফযতাও আল্গ্র কথল্  অল্ন াংল্শ কবল্ড়  াল্ব। অপরবদল্  আপবন 
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 বদ এই মারাত্ম  ১০ টি িুয সংল্শাধন না  ল্র এবড়ল্য়  ান, তাহল্য আপনার ওল্য়বসাইল্ের জনে বিবজের 
আনা সবতেই খুব  বিন বেপার হল্য় উিল্ব। 
 
১. কনম্নিাকনর লহাকেং বযবহার েরা: এ টি ওল্য়বসাইে হল্ে এ টি স্বে। এর সাল্থ জবড়ল্য় থাল্  অল্ন  
আল্বগ্, তোগ্ এবং পবরশ্রম। ব ন্তু আপনার এই পবরশ্রম বেথণ হল্য়  াল্ব  বদ আপনার ওল্য়বসাইল্ে বিবজের 
না আল্স। ওল্য়বসাইল্ে ট্রাবফ  না আসার অনেতম প্রধান এ টি  ারণ হল্ে অবত বনম্নমাল্নর কহাবেং 
বেবহার  রা। কববশর িাগ্ নতুন ব্লগ্ারই ক ান না ক ানিাল্ব বনম্নমাল্নর কহাবেং বেবহার  ল্র থাল্ ন।  
 
আর এই বনম্নমাল্নর কহাবেং আপনার ওল্য়বসাইেল্  রে্াঙ্ক না  রাল্নার জনে দায়ী।  থন আপবন খুবই 
বনম্নমাল্নর কহাবেং বেবহার  রল্বন, আপনার ওল্য়বসাইে অল্ন  কলা হল্য়  াল্ব। এর ফল্য আপনার 
ওল্য়বসাইেটি খুবই  ম গ্বতল্ত কযাবেং হল্ব। আর অল্পক্ষা ৃত কলা সাইে হওয়ায় গুগ্য সাল্চণ  আপনার 
ওল্য়বসাইেটি অল্ন  বপবছল্য়  াল্ব। ফল্য আপবন অল্ন  বড় অংল্ র এ টি বিবজের হারাল্বন। 

 
সুতরাং ো া এ েু কববশ খরচ হল্যও িাল্যা মাল্নর কহাবেং বেবহার  রুন। ববল্দশী কহাবেং কপ্রািাইোল্রর 
পাশাপাবশ বতণ মাল্ন বাংযাল্দল্শও অল্ন  কপ্রািাইোর আল্ছন  ার িাল্যা মাল্নর কহাবেং সুববধা বদল্য় 
থাল্ ন। তল্ব  াল্দর কসবাই িহণ  ল্রন না ক ন, অবশেই আল্গ্ তা  াচাই  ল্র কনল্বন। 
 
২. কি লডাকিইন বযবহার েরা: প্রাথবম িাল্ব ব্লবগ্ং কশখার জনে আবম বি কোল্মইন বেবহার  রাল্ ই 
কববশ সাল্জে  ল্র থাব । ব ন্তু  খন আপবন প্রল্ফশনাবয আপনার ব্লগ্টিল্  দ াড়  রাল্ত  াল্বন, তখন এই 
বি কোল্মইল্নর বেবহার মাথা কথল্  সবরল্য় কফযল্ত হল্ব। অল্ন ল্ ই কদখা  ায় প্রল্ফশনায কযল্িল্য প্রল্বশ 
 ল্রও blogspot বা wordpress এর বি কোল্মইন বেবহার  ল্রন।  া অল্ন  বড় িুয। 
 
বপ্রবময়াম কোল্মইল্নর বদল্য বি কোল্মইন বেবহার  রল্য তা গুগ্ল্য সাচণ  করজাল্ে অল্ন  প্রিাব কফল্য। 
সাচণ  ইবিল্ন সাধারণত বি কোল্মইনগুল্যার সাইে  ম আল্স। ফল্য এখান কথল্  আপনার ওল্য়বসাইল্ে 
বিবজের আসার সম্ভাবনাও খুবই  ম। 
 
এ ো  থা মল্ন রাখল্বন, ক  ওল্য়বসাইে বদল্য় আপবন ো া উপাজণ ন  রল্বন, কসই ওল্য়বসাইল্ের কপছল্ন 
আপনাল্  অবশেই ব ছু বববনল্য়াগ্  রা উবচত। নয় কতা তার ফয  খল্নাই খুব এ ো িাল্যা হল্ব না। 
বতণ মাল্ন এ টি .com কোল্মইন ৯০০ ো ায় পাওয়া  ায়। অল্ন  কোল্মইন কপ্রািাইোর আল্ছন,  ারা 
৯০০ ো ার  ল্মও .com কোল্মইন কপ্রািাইে  ল্র থাল্ ন। এছাড়া .net, .info এবং .org 
কোল্মইনগুল্যাও অল্প দাল্ম পাওয়া  ায়।  
 

এছাড়াও কহাবেং  বদ মানসম্মত না হয়, কববশরিাগ্ সমল্য়ই আপনার ওল্য়বসাইে োউন থা ল্ব। 
অথণাৎ, বিবজের আপনার ওল্য়বসাইল্ে প্রল্বশ  রল্ত পারল্ব না। ফল্য আপনার ওল্য়বসাইেটি 
গুগ্ল্যর  াল্ছ ক ায়াবযটির পরীক্ষায় উত্তীণণ হল্ত পাল্র না।  
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তাই আপবন অল্প ব ছু ো া খরচ  রল্যই হয়ল্তা এ টি িাল্যা মাল্নর বপ্রবময়াম কোল্মইন ব নল্ত পারল্বন। 
আর এই বপ্রবময়াম কোল্মইন বেবহার  রল্য ক  শুধু আপনার ওল্য়বসাইল্ে বিবজের আসল্ব তা নয়, এো 
আপনার ওল্য়বসাইেল্  প্রল্ফশনায এ টি যুব ং এল্ন কদল্ব। ফল্য আপনার সাইল্ের প্রবত বিবজেরল্দর 
আ ষণণ এবং আস্থা দলু্োই বাড়ল্ব।  
 
৩. কনম্ন িাকনর কথি বযবহার েরা: প্রল্ফশনায ব্লল্গ্র জনে বনম্ন মাল্নর বথম বেবহার  রা মারাত্ম  এ টি 
বসদ্ধান্ত। সাধারণত ব ছু বি এবং বনম্ন মাল্নর বথল্ম প্রল্ফশনায কযল্ির ক াবেং  রা থাল্  না।  ার ফল্য 
ওই বথমগুল্যা এসইও কিন্ডবয হয় না।  
 
অল্নল্ র মল্নই প্রশ্ন জাগ্ল্ত পাল্র বথল্মর ক াবেং এর সাল্থ এসইও'র ব  সম্প ণ ? হ ো, সম্প ণ  আল্ছ। 
কববশরিাগ্ কক্ষল্ত্রই বনম্ন মাল্নর বথমগুল্যাল্ত ক াবেং এর োন্ডােণ  কমইনল্েইন  রা হয় না। ক মন, ক উ 
ক উ  নল্েল্ের কমইন কহেযাইল্নর জনে h2 অথবা তার পরবতী েোগ্গুল্যা বেবহার  ল্র থাল্ । অথচ 
এ টি কহেযাইনল্  এসইও কিন্ডবয  রল্ত হল্য h1 েোল্গ্র বেবহার বািনীয়। অপরবদল্  এ ধরল্নর 
বথমগুল্যাল্ত আপল্েে আসার সম্ভাবনা  ম থাল্ । অল্ন  কক্ষল্ত্র থাল্ ই না। এ বথমগুল্যা কববশরিাগ্ 
কক্ষল্ত্রই কলা হয়। ফল্য সাইল্ের কযাবেং স্পীে দীর্ণ  ল্র। তাই নতুন ব্লগ্ার বহল্সল্ব বনম্নমাল্নর বথম বেবহাল্রর 
বসদ্ধান্ত কথল্  সল্র আসার কচষ্টার  রুন।  
 
অল্প ব ছু ো া খরচ  ল্র বপ্রবময়াম বথম ব ল্ন 
কফযুন। Themeforest বথম বববক্রর জনবপ্রয় 
এ টি োেফরম। এখাল্ন আপবন আপনার সাল্ধের 
মল্ধে অল্প খরল্চই মানসম্মত বথম পাল্বন। 
পরবতীল্ত বথম বেবহাল্র ক ান প্র ার সমসো হল্য 
ওই বথল্মর অবিজ্ঞ কেল্িযপারগ্ণ আপনাল্  
অনযাইন সাল্পােণ  কদল্ব। তাছাড়া, বপ্রবময়াম বথমগুল্যাল্ত আপবন ক  এেিান্স বফচারগুল্যা পাল্বন, তা 
এ টি বি বথল্ম পাওয়া সম্ভব না। 
 
৪. কনম্নিাকনর আটিেকেল লপাে েরা: নতুন ব্লগ্ার কতা বল্েই অল্ন  কক্ষল্ত্রই পুল্রাল্না ব্লগ্ারল্দরও ব্লল্গ্ 
বনম্নমাল্নর আটিণল্ য কপাে  রল্ত কদখা  ায়। অবধ াংশ সমল্য়ই তারা আটিণল্ য কযখার নূেনতম 
বনয়মগুল্যা কমইনল্েইন  ল্রন না। এ টি আটিণল্ য বযখল্ত অল্ন  সময় বেয়  রল্ত হয়। এ টি িাল্যা 
মাল্নর আটিণল্ য বযখল্ত হাল্ত ২/১ র্ণ্টা সময় বনল্য়  াল্জ কনল্ম পরা এ দমই উবচত নয়। আপনাল্  মল্ন 
রাখল্ত হল্ব, ব্লল্গ্ প্র াবশত আটিণল্ ল্যর গুণগ্ত মানই হল্ে আপনার ব্লল্গ্র পবরচয়। আর ব্লবগ্ং  োবরয়াল্র 
সফযতা পাওয়ার জনে এই বদল্  িাল্যা িাল্ব যক্ষে কদয়াো প্রথম কথল্ ই অল্ন  জরুবর এ টি ববষয়। 
 
আপবন  খন এ টি িাল্যা ও সমৃদ্ধ আটিণল্ য বযখল্বন, আপনাল্  অবশেই অল্ন  তথে বরচাসণ  ল্র 
বযখল্ত হল্ব। এ টি আটিণল্ য বযখল্ত আল্রা ১০ টি ওল্য়বসাইল্ের সাহা ে বনল্ত হল্ব। স্বিাবতই এ জনে 
আপনার  ল্থষ্ট পবরমাল্ণ সময় বেয়  রল্ত হল্ব।  

তল্ব এ ান্তই  বদ বি বথম বেবহার  রল্ত হয়, 
তাহল্য ওয়ােণ ল্প্রল্সর বথম গ্োযারী কথল্  
ববনামূল্যে হাজার হাজার বথম বেবহার  রল্ত 
পাল্রন। এই বথমগুল্যা বি হল্যও ক ায়াবযটির বদ  
কথল্  কবশ িাল্যা। 

https://themeforest.net/
https://wordpress.org/themes/
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ব ন্তু  ারা অল্প সমল্য়ই অবধ  সফযতা চায়, তারা আটিণল্ য কযখার কপছল্ন সময় বদল্ত চায় না। ফল্য 
বববিন্ন ব্লগ্ কথল্   বপ-কপে  ল্র বনল্জর ব্লল্গ্ পাববযশ  ল্র কদয়। এ ধরল্নর বনম্নমাল্নর আটিণল্ যগুল্যা 
সাচণ  করজাল্ে আল্স না। ফল্য সাচণ  ইবিন কথল্  ট্রাবফ  পাওয়াো খুব  বিন হল্য় দ াড়ায়। 
 
এছাড়াও আটিণল্ য কযখার কক্ষল্ত্র আপনাল্  ববল্শষ ব ছু বনয়ম মানল্ত হল্ব। এ টি আটিণল্ ল্যর শুরু 
কথল্  কশষ অববধ অল্ন গুল্যা অংশ থাল্ । এই অংশগুল্যা ব িাল্ব সাজাল্বন তা জানল্ত হল্ব। ব িাল্ব 
এ টি আটিণল্ যল্  প্রল্ফশনায রূপ কদল্বন, এ সম্পল্ ণ  আমরা ক াসণটি ার  নল্েে রাইটিং পল্বণ বযল্খবছ। 
কযখাগুল্যা পল্ড় বনল্ত পাল্রন। 
 
তাই ব্লল্গ্ কযখার আল্গ্ সাধারণ বনয়মগুল্যা কমল্ন আটিণল্ য বযখল্য আপনার আটিণল্ ল্যর মান অল্ন  
উন্নত হল্ব।এল্ত  ল্র বিবজেরল্দর  াল্ছ আপনার কযখা আটিণল্ ল্যর মূযোয়ন বাড়ল্ব। ফল্য গুগ্ল্য 
আপনার আটিণল্ য সহল্জই রে্াঙ্ক দখয  ল্র কনল্ব। 
 
৫. েীওয়াডে  করসােে  না েরা: আপবন  বদ বনর্দিষ্টি এ টি ববষয় আটিণল্ য বযখল্ত চান, তাহল্য অবশেই 
আপনার ওই ববষয়টি সম্পল্ ণ   ীওয়ােণ  বরসাচণ   ল্র বনল্ত হল্ব। অল্ন  ব্লগ্াররাই এই ববষয়টি এবড়ল্য়  ান। 
 ীওয়ােণ  বরসাচণ  এসইওর এ টি গুরুত্বপূণণ অংশ  া ক ান আটিণল্ য কযখার আল্গ্ই  রল্ত হয়। আপবন 
 খন এ টি আটিণল্ য কযখার প্রস্তুবত কনল্বন, তখন আপনায ববষয়বস্তুর সাল্থ সম্প ৃি এমন ব ছু শব্দ 
বা বা োংশই হল্ে  ীওয়ােণ । এই  ীওয়ােণ  সাধারণত সাচণ  ইবিনল্  োল্গ্ণে  ল্র ততবর  রা হয়।  
 
মল্ন  রুন, এ টি  ীওয়ােণ  ক মন:্ “ব িাল্ব ব্লগ্ ততবর  রল্বা”্ এর ওপল্র আটিণল্ য বযখার  থা 
িাবল্ছন। তাহল্য  ীওয়ার্ে বরসাচণ  েুয বেবহার  ল্র এই  ীওয়ােণ , মাল্স  তবার গুগ্য সাচণ  হল্ে, অথবা 
এই  ীওয়াল্েণ র প্রবতল্ াবগ্তা (competition) কববশ না  ম তার সবোই কজল্ন বনল্ত পারল্বন। 
  

 
তাই, পারল্ফক্ট  ীওয়ােণ  বরসাচণ   ল্র আপবন অল্ন  সহল্জ যািজন   ীওয়ােণ গুল্যা োল্গ্ণে  ল্র 
আটিণল্ য বযখল্ত পাল্রন। এর ফল্য গুগ্য সাচণ  কথল্  অবধ  পবরমাল্ণ ট্রাবফ  ও বিবজের কপল্ত সক্ষম 
হল্বন।  ীওয়ােণ  বরসাচণ   রার জনে আপবন গুগ্ল্যর Google Keyword Planner বেবহার  রল্ত 
পাল্রন। এটি বি, বেবহার  রা সহজ এবং অল্ন   া ণ রী। 
 
৬. েীওয়াডে  অপটিিাইজ না েরা: আপনার ব্লল্গ্র আটিণল্ ল্যর জনে  ীওয়ােণ  বরসাচণ ই কশষ  থা নয়। 
 ীওয়ােণ  বরসাল্চণ র পল্র আল্স বরসাচণ   রা  ীওয়ােণ টি আটিণল্ ল্যর ক াথায় ক াথায় বসাল্বন, কসই ববষয়টি। 
আপনার বরসাচণ   রা  ীওয়ােণ টি আটিণল্ য কযখার সময় বববিন্ন স্থাল্ন বেবহার  রল্ত হল্ব। এোই মূযত 
 ীওয়ােণ  অপটিমাইল্জশন। িাল্যািাল্ব  ীওয়ােণ  অপটিমাইজ না  রার ফল্য িাল্যা এবং মানসম্মত 
আটিণল্ য কযখা সল্েও আপনার আটিণল্ যগুল্যা গুগ্য সাচণ  ইবিল্নর কসরা ১০ করজাল্ে রে্াঙ্ক  রল্ব না। 

 ীওয়ােণ  বরসাল্চণ র মাধেল্ম ক ান  ীওয়ােণ  বেবহার  রা যািজন  এবং ক ান  ীওয়ােণ  োল্গ্ণে  রল্য 
যাি হল্ব না কসো খু ল্জ কবর  রা সম্ভব। 

https://courstika.com/%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%82/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
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এ টি আটিণল্ ল্যর বববিন্ন অংশ রল্য়ল্ছ। ক মন: োইল্েয, সাব-োইল্েয, কমো বেসবক্রপশন, URL 

Address, Image Alt Tag ইতোবদ। এ টি গ্ল্বষণায় কদখা কগ্ল্ছ ক  বরসাচণ   রা  ীওয়ােণ টি আটিণল্ ল্যর 
এই স য জায়গ্ায় সফযিাল্ব বেবহার  রল্য ওই আটিণল্ যটি খুব দ্রুত রে্াঙ্ক  রার সম্ভাবনা কবল্ড়  ায়। 
 
এছাড়া আটিণল্ ল্যর প্রথম পোরািাফ এবং আটিণল্ ল্যর আল্রা ব ছু অংল্শ কবল্ছ কনয়া েবপল্ র  ীওয়ােণ টি 
বেবহার  রল্ত হয়। এল্ত, সাচণ  ইবিন অল্ন  সহল্জ বুঝল্ত পাল্র ক  আপনার আটিণল্ য কসই োল্গ্ণে  রা 
 ীওয়ােণ  সাল্থ জবড়ত। ফল্য, োল্গ্ণে  রা  ীওয়ােণ  এর মাধেল্ম বনল্জর ব্লল্গ্র আটিণল্ ল্য অবধ  পবরমাল্ণ 
ট্রাবফ  পাওয়ার সুল্ াগ্ ততবর হয়। 
 
এল্ক্ষল্ত্র আপবন  বদ ওয়ােণ ল্প্রস বেবহার  ল্র ব্লগ্ ততবর  ল্র থাল্ ন, তাহল্য Yoast SEO োবগ্নটি 
ববনামূল্যে বেবহার  ল্র অল্ন  সহল্জ বনল্জর আটিণল্ ল্য  ীওয়ােণ  অপটিমাইজ  রল্ত পারল্বন। 
পাশপাবশ এর কপইে িাসণনটি ক্রয়  ল্র আল্রা কবশ ব ছু বপ্রবময়াম সার্িিস পাল্বন। 
 
৭. Interlinking বযবহার না েরা: এ টি ওল্য়বসাইল্ের এসইও প্রবক্রয়া প্রধানত দইু প্র ার হল্য় থাল্ । 
এ টি অন কপজ এবং আল্র টি অফ কপজ। Interlink অন কপজ এসইওর অন্তিুণি। অন কপজ এসইওর 
কক্ষল্ত্র Interlinking খুবই গুরুত্বপূণণ এ টি ববষয়। 
 
এই পদ্ধবতল্ত আপনার ওল্য়বসাইল্েরই এ টি আটিণল্ ল্যর সাল্থ অনে এ টি আটিণল্ ল্যর বযংব ং  রল্ত 
হল্ব।  খন আপবন ক ান এ টি ববষল্য় আটিণল্ য বযখল্বন, তখন আপনার উবচত হল্ব আপনার 
ওল্য়বসাইল্ে আল্গ্ থা া অনে ক ান আটিণল্ ল্যর বযং  ওই নতুন কপল্জ উল্ল্লখ  রা। এর ফল্য ক ান 
পাি  এ টি আটিণল্ য পড়া কশষ হল্ত না হল্তই আল্র টি আটিণল্ য কচাল্খর সামল্নই কপল্য়  াল্ব। ফল্য 
ওই পাি  আপনার কদয়া আল্র টি আটিণল্ ল্যর বযংল্  বি   রল্ব। এল্ত  ল্র আপনার বিবজের বৃবদ্ধ 
পাল্ব।  
 
আপনার মল্ন রাখল্ত হল্ব, অন কপজ এসইও-কত Interlinking এ টি কসরা মাধেম  া সাচণ  ইবিন 
অপটিমাইল্জশল্ন িাল্যা ফযাফয এল্ন কদয়। তাই আপবন  বদ এখল্না আপনার ওল্য়বসাইল্ে 
Interlinking প্রবক্রয়া অনুসরণ না  ল্রন তাহল্য এো আপনার জনে মারাত্ম  এ টি িুয। আপনার 
 নল্েল্ের িাল্যা রে্াঙ্ক কপল্ত হল্য এর Interlinking প্রবক্রয়া অবনবা ণ। 
 
৮. লসােযাল কিকডয়ায় লেয়ার না েরা: আমাল্দর কদল্শর কপ্রক্ষাপল্ে ব্লগ্ারল্দর শুধুমাত্র কফসবু  ক বি  
পাববযবসটি  রল্ত কদখা  ায়। আটিণল্ য পাববযশ  ল্র শুধুমাত্র কফসবুল্  কশয়ার  রাোল্ ই অল্নল্  
 ল্থষ্ট বল্য মল্ন  ল্র। ব ন্তু এো িুয এ টি  াজ। কফসবু  কথল্  আপনার অল্ন  বড় ধরল্নর এ টি 
বিবজের আসল্ব এো সতে। ব ন্তু তার পাশাপাবশ অনোনে কসাশোয বমবেয়ায়ও আপনার ব্লল্গ্র অবস্তত্ব 
টিব য়া রাখল্ত হল্ব। 
 
আপনার ব্লল্গ্র জনে বববিন্ন কসাশোয বমবেয়ায় কপ্রাফাইয ততবর  রা এ টি গুরুত্বপণূণ ববষয়। পরবতীল্ত 
কসখাল্ন আপানার কযখা কপােগুল্যাল্  কশয়ার  রল্ত হল্ব। কশয়ার  রার জনে আপবন বপোল্রে, 
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বযং েইন ব ংবা েুইোল্রর মত োেফরমগুল্যাল্  কবল্ছ বনল্ত পাল্রন। প্রাথবম িাল্ব এসব কসাশোয 
বমবেয়া কথল্  আপবন খুব কববশ ট্রাবফ  পাল্বন না। ব ন্তু ধীল্র ধীল্র আপনার কশয়ার  রা কসই কপােগুল্যা 
সাচণ  ইবিল্ন আসল্ত থা ল্ব। ক খান কথল্  পরবতীল্ত আপবন অল্ন  ট্রাবফ  কপল্ত সক্ষম হল্বন।  
 
এছাড়াও এ টি ওল্য়বসাইল্ের স য কসাশোয বমবেয়ায় কপ্রাফাইয ততবর থা ল্য বিবজেরল্দর ওই 
ওল্য়বসাইল্ের প্রবত আস্থা বাল্ড়।  া আপনার ওল্য়বসাইল্ের জনে খুবই িাল্যা এবং ইবতবাচ  বদ । তাই 
শুধ ু কফসবু ই না, অনোনে  কসাশোয বমবেয়ায়ও আপনার ওল্য়বসাইল্ের নাল্ম কপ্রাফাইয ততবর  রুন। 
কসগুল্যার বযং  আপনার ওল্য়বসাইল্ে সং ু ু্ ত  রুন এবং বনয়বমত আপনার ওল্য়বসাইল্ের  নল্েে 
কসখাল্ন কশয়ার  রল্ত থা ুন। 
 
৯. লগে ব্লকগং না েরা: আপনার ওল্য়বসাইেল্  রে্াঙ্ক  রার জনে আপনাল্  বো বযং  ততবর  রল্ত 
হল্ব। আর কববশ কববশ বো বযংল্ র জনে আপনাল্  কগ্ে ব্লবগ্ং  রল্ত হল্ব। ওল্য়বসাইে রে্াল্ঙ্কর জনে 
বো বযং  ববল্ড  রা এ টি  া ণ রী সমাধান। 
 
কগ্ে ব্লবগ্ং হল্ে বনল্জর ব্লল্গ্র বাইল্রও পবরবচত অল্নের ব্লল্গ্ কযখাল্যবখ  রা। আপবন  বদ পবরবচত অনে 
 াল্রা ব্লল্গ্ কযখাল্যবখ  ল্রন, তাহল্য আপবন আপনার ওল্য়বসাইল্ের বযং  কসখাল্ন কশয়ার  রার সুল্ াগ্ 
পাল্বন।  া আপনার ওল্য়বসাইল্ের জনে অল্ন  িাল্যা এ ো বদ । 
 
ব ন্তু কববশরিাগ্ ব্লগ্ কযখ রাই এো বনল্য় খুব এ ো িাল্ব না। বা অনে ব্লল্গ্ কযখার সুল্ াগ্ ততবর  রল্ত 
পাল্র না। ব ন্তু আপনাল্  কববশ কববশ কগ্ে ব্লবগ্ং  রল্ত হল্ব এবং কসখাল্ন বনল্জর ব্লল্গ্র বযং  কশয়ার 
 রল্ত হল্ব। এর ফল্য আপনার ওল্য়বসাইল্ের বো বযং  বাড়ল্ব। আর গুগ্য ওই স য ওল্য়বসাইেল্ ই 
রে্াঙ্ক  ল্র কদয়,  াল্দর িাল্যা বো বযং  রল্য়ল্ছ।  

 
১০. কনয়িানুবর্েিোর অভাব: নতুন ব্লগ্াররা খুব অল্প সমল্য়ই কববশ সাফযে পাওয়ার কচষ্টা  ল্র। ক ো 
আসল্য  খল্নাই সম্ভব না। ব্লবগ্ং এ সাফযে কপল্ত হল্য আপনাল্   ল্থষ্ট সময় ও শ্রম বদল্ত হল্ব এবং 
বনল্জর বেবতক্রমধমী কমধা প্রল্য়াগ্  রল্ত হল্ব। অল্ন ল্ ই কদখা  ায়,  ারা বনল্জর ব্লল্গ্ বনয়বমত কযখা 
প্র াশ  ল্রন না। মাল্স দইু এ টি আটিণল্ য পাববযশ  রল্য ব্লল্গ্র ধারাবাবহ তা বজায় থাল্  না। 
আপনার ব্লগ্ বনয়বমত আপল্েে না রাখল্য সাচণ  ইবিল্ন তার রে্াঙ্ক হারাল্ব। 
 
তাই কদরীল্ত এবং অবনয়বমত ব্লগ্ আপল্েে  রাো এ টি সাংর্াবত  িুয।  বদ আপবন ব্লবগ্ং এ সফয হল্ত 
চান এবং গুগ্য সাল্চণ  অবধ  ট্রাবফ  কপল্ত চান, তাহল্য আপনার বনল্জর ব্লল্গ্ বনয়বমত আটিণল্ য পাববযশ 

নতুন বা প্রল্ফশনায ব্লগ্ারল্দর জনে কগ্ে ব্লবগ্ং  রার কক্ষত্র ক াসণটি া এ টি উন্মিু কক্ষত্র। আপবন 
ইল্ে  রল্য ক াসণটি ায় কগ্ে ব্লগ্ার বহল্সল্ব বযখল্ত পাল্রন এবং আপনার বনল্জর ওল্য়বসাইল্ের 
বযং  কশয়ার  রল্ত পাল্রন। লোসেটিোয় ললখা পাঠান mail@courstika.com এই কঠোনায়। 
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 রল্ত হল্ব। আপবন  বদ আপনার ব্লল্গ্ বনয়মানুবর্তি না হন তাহল্য সফযতা কপল্ত অল্ন   ষ্ট হল্ত পাল্র। 
তাই, বনল্জর ব্লগ্ বনয়বমত আপল্েে রাখুন এবং প্রবত সপ্তাল্হ অন্তত দইুটি আটিণল্ য পাববযশ  রুন। 
 
সবল্শল্ষ ব্লবগ্ং হল্ে এ জন ব্লগ্াল্রর কমধা প্র াল্শর জায়গ্া। এো কহযাল্ফযা  রার মল্তা ক ান  াজ না। 
আপবন ক ল্হতু এই কপশায় চল্যই এল্সল্ছন, তার মাল্ন ধল্র বনল্ত হল্ব আপবন অল্ন  ব ছুই জাল্নন। তাই 
ব্লল্গ্র  া ণ াবরতা আল্রা বৃবদ্ধ  রল্ত ওপল্র উল্ল্লবখত িুযগুল্যা সংল্শাধল্নর কচষ্টা  রুন। িাল্যা  নল্েে 
কযখার পল্রও  বদ আশানরুূপ বিবজের না আল্স, তল্ব আপবন ব  ব  িুয  রল্ছন, তার উত্তর কখ াজার 
কচষ্টা  রুন।   
 

সিাপ্ত 


