াক ক াল SEO শখার এক

ধারাবািহক

উেটািরয়াল

আজেক আমােদর ষ

াশ........

<<< আজেকর িবষয় >>>

M.H.Soft Ltd.
Face book Page: https://www.facebook.com/pages/MH-Soft-Ltd/133244840110708

Link Wheel হেলা অেনকটা চে র মেতা.........বা অেনকটা চাকার
মেতা....... আমরা গত
িতন

সাইট

আমরা

ােশ আেলাচনা কেরিছ ওেয়ব ২.০ িনেয়।
তখন

কেরিছলাম।

আপনােদর আজেক বাঝােবা িকভােব িলংক
জনি য় এবং এর
না, িক
িলংক

িলংক

সই

ারা

সাইট

ইল কের। িলংক

ারা যিদও আপিন আপনার
ইল

িতন

িদেয়ই

ইল এক

পেজর র াংক বৃি

হেব

চু র সংখ ক িভিজটর আনা যায় পেজ। তাই

ইল এর জনি য়তা। আিম বাংলায় অেনক সাইেট িলংক

সাচ িদেয় দখলাম, িলংক

মাট

ইল িনেয়

ইল িনেয় খুব কম মানুেষই আেলাচনা কেরেছ

দখলাম।
যাই

হাক কথা না বািড়েয় আিম আজেক

ইল কাজ কের িকভােব আপনার িলংক

দখােবা িকভােব িলংক

ইল করেবন তা িনেয় আজেকর

আেয়াজন।
আেরক
অেনেক 5
আিম

কথা, িলংক
সাইট িনেয় িলংক

যেহতু জা

আপনােদর

ইল করার জন

সাইট লােগ??

ইল কের, কউ 10 , 15 ++ ইত ািদ।
শখাব তাই আিম িতন

আশাকির আপনারা বুঝেত পারেল 10
করেত পারেবন।

কত

তা.....যা া হাক

কন, 100
............

সাইেট

দখাি

সাইেটও িলংক

।

ইল

িকভােব িক করেবন?

উপেরর ছিব
দখুন.....6 সাইট িনেয় এক িলংক ইেলর ছিব এ । তেব আমােদর
িলংক ইেল থাকেব িতিনট সাই এবং এক
মইন সাইট। িনেচর ছিব
দখুন...

উ

উপেরর ছিবর মতা এক

উইে া আসেব.......... আপিন Get Started লখাটােত

ি ক ক ন........ি ক করার পর িনেচর মেতা আেরক

উইে া আসেব......

উপেরর িচ

েত দখা যাে

ফসবুেক অথাৎ আিম

য এক

ওয়াডে স সাইট থেক এক

যই সাইট িনেয় কাজ করেব

িলংক

গেছ

গ েট।

িলংক

গল টা লার সাইেট। আবার টা লার

এবং আেরক

িলংক

গ ট থেক এক

সই সাইেট, এবং আেরক

িলংক আসেছ ফসবুেক এবং আেরক
থেক এক

িলংক আসেলা ফসবুেক

গল ওয়াডে স সাইেট। এভােব চ াকাের একটা

করার নামই হেলা িলংক

িলংক গেছ

ইল। আিম এর আেগও উে খ কেরিছ এ

করেল ৫ ও করেত পােরন, ১০ ও করেত পােরন বা

ােয়

ইল তরী
আপিন ই া

যভােব বেল সভােব

করেত পােরন।
আর িলংক ইল েলা আপিন ওেয়ব 2.0 সাইেট করেত পােরন, অথবা সাস াল
িমিডয়া সাইেটও করেত পােরন। আপিন যিদ
ইল িলেখ,

দখেবন িলংক

আপিন যিদ িলংক

গল ইেমেজ িগেয় সাচ

দন িলংক

ইেলর অেনক ছিব। তা দেখ ঘাবড়ােবন না। কারন

ইলটা বুেঝন তাহেল এর

চেয়ও জ ল িলংক

ইল আপিনই

তরী করেত পারেবন।
আিম য িতন

সাইট িনেয় আজেক কাজ করেব তােদর

কানা যথা েম:

১)http://learntoseo.wordpress.com/2013/11/22/learn-to-seo-onbengali-language-by-m-h-soft-ltd/
২)http://learnseoguide.blogspot.com/
৩)http://mhsoftltd.tumblr.com/
থেম হেলা ওয়াডে স ডট কম, ি তীয় সাইট
সাইট

হেলা

গ ট ডট কম এবং তৃ তীয়

হেলা টা লার ডট কম।

থম সাইেট আমরা যােবা, এবং

যেহতু আমােদর সাইট আেগই করা আেছ ওেয়ব

২.০ সাইেট তাই আমরা সখােন সাইন ইন করলাম এবং এক
এক

সাইেটর অথাৎ

িলংক িদেবা অপর

গ েটর এবং বািক িলংক েলা িদলাম আমরা ফসবুক মােন

আমােদর ফসবুক পেজর। আমরা িতিনট িকওয়াড ব বহার করিছ। িকভােব ওেয়ব
২.০ সাইট কের তা আমােদর আেগর

ােশ দখােনা হেয়েছ।

লাল

িচি ত

অংেশ

আমরা পরবত

সাইেটর

িলংক িদব

এই অংেশ আমরা
আমােদর সাইেটর
িলংক িদব

আমরা ওয়াডে স সাইেটর িতন

িকওয়ােডর মেধ

http://learnseoguide.blogspot.com/ এই িলংক

গ েটর এক

িলংক

িদব, এবং বািক দুই

িকওয়ােডর িভতর আমােদর সাইট অথাৎ আমােদর ফসবুক সাইেটর িলংক
িদব।

থেমই যেহতু আিম আেগ পা

িগেয় য িকওয়ােড িলংক িদব স

কেরিছ তাই আিম এিডট অপশেন

িসেল

করব।

দখুন.....আিম

এম.এইচ.স

িল:

িসেল

করলাম,

তারপর

উপেরর

টূ লবাের িনেচর লালিচি ত অংেশর মেতা জায়গায় ি ক করলাম..

লাল িচি ত

ােন ি ক করার পর িনেচর মেতা এক

এখন ইউআরএল এর জায়গায় পরবত
জায়গায় িকওয়াডটা িদব, িনেচর ছিব

উইে া আসেব...

সাইেটর িলংক এবং টাইেটল এর
দখুন..ি য়ার হেয় যােব.....

সবেশেষ আপেডট বাটেল ি ক করলাম, এভােব িনেচর বািক দুই
আমার ফসবুেকর িলংক িদলাম।
গ ট সাইটেক। এখন
আিম আমার

গ ট সাইটেক যু

করলাম আমার

করব টা লার এর সােথ। তাই

গ ট সাইেট িগেয় সাইন ইন করলাম। এবং যথারীতী

আিম আেগই আমার
চাইেল

তা ওয়াডে েসর সােথ যু

িকওয়ােড

পা

পা

কেরিছ তাই এিডট অপশেন

গলাম।

যেহতু

আপনারা

করার সময় অথবা আপনােদর সুিবধামেতা সমেয় িলংক

েলা

িদেত পােরন।
এখন আিম

গ ট সাইেট টা লার এর সাইট যাগ করব। টা লার এর িলংক

হেলা: http://mhsoftltd.tumblr.com/

আেগর মেতাই টু লবােরর অংেশ িসেল

কের এই িলংকটা িদেয় িদেত হেব

এবং পরবত েত সাবিমট করেত হেব।
এভােব টা লার সাইেটর সােথ যু

কেত হেব ওয়াডে স সাইেট। এভােবই

হেয় গল আমােদর 3টায়ার িলংক

ইল।

এখন

িলংক

ইলটা

ক

আেছ

http://mhsoftltd.tumblr.com/ এই
ি েকবল িকওয়াডটা আেছ
ওয়াডে স সাইেট।
আেছ

আপনােক

ফসবুক সাইেট।

পালা।

তারপর

থেম
থম

য

সটােত ি ক ক ন, আপনােক িনেয় যােব

আবর ওয়াডে স সাইেটর

টা লার

পরী ার
যান।

সাইেট।

আর

থম ি েকবল িকওয়াডটা

গ ট সাইেট। তারপর আবার

থম ি েকবল িকওয়াডটা আেছ

িকওয়াডটা আেছ
ােয়

িলংেক

সটােত ি ক ক ন, িনেয় যােব

গ ট এর
যােব

িকনা

সটােত ি ক ক ন, িনেয়

িনেচর

য

দুই

ি েকবল

সটােত ি ক করেল আপনােক িনেয় যােব আমােদর
আর মূলত এটােকউ বেল িলংক

যভােব বেল

সভােবই করেত হেব।

ইল।

িলংক

আপিন যিদ জােনন

িকভােব িলংক ইল হয় তাহেল সমস া হবার কথা নয়।

ইল
য

তা এখন আর আপনােদর Link Wheel িনেয়
নয়.....কারন অেনক সহজ িক
আগামী

কান ভয় থাকার কথা

এর মূল অেনক বিশ...... ােয়ে র কােছ..

ােশ আেলাচনা করব Social Bookmarking িনেয়। ততিদন আপনার

াই কেরন

Link Wheel িনেয়।

M.H.Soft Ltd.
Face book Page: https://www.facebook.com/pages/MH-Soft-Ltd/133244840110708

