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 সরসিসত 
 

ব্র্যাসডিং কী? ব্যবিাসয়ক জগক্রত থাকা প্রায় িব মানুক্রষর মক্রন এ্ই প্রশ্ন জাক্রগ। জাগাটাই 

স্বাভাসবক। িহজ কথায় বলক্রল, ব্র্যাসডিং হক্রচ্ছ গৃহ াসলত  শুর খামাক্রর রিগুক্রলাক্রক 

আলাদা করার মক্রতা প্রসেয়া। খামাক্রর  শু আলাদা করা এ্বিং ব্যবিাসয়ক জগক্রত 

ব্র্যাসডিং করার মাক্রে রতমন রকাক্রনা তিাৎ রনই।  

এ্কটি খামাক্রর প্রায়ই  শুগুক্রলাক্রক আলাদা করার জন্য ব্যবস্থা সনক্রত হয়। এ্টা 

নানা কারক্রে হক্রত  াক্রর। সবসে করার রেক্রত্র হক্রত  াক্রর, সিসকৎিার কারক্রে হক্রত 

 াক্রর। রবসশরভাগ িময়ই  শুগুক্রলা সবসে করার জন্য খামাসরক্রক আলাদাভাক্রব তার 

িব  শু সিসিত করক্রত হয়। এ্কইিাক্রথ এ্ই  শুগুক্রলাক্রক িবার রিক্রয় আলাদা কক্রর 

উ স্থা ন করক্রত হয়, যাক্রত এ্ত এ্ত  শুর সভক্রেও আলাদা কক্রর রিনা যায়।  

এ্কটি িিল ব্র্যাসডিং রপ্রাগ্রাক্রমও রকাম্পাসনক্রক এ্ইসদক্রক রখয়াল করক্রত হয়। 

িিল ব্র্যাসডিং রপ্রাগ্রাক্রমর মূল কাজই হক্রচ্ছ সুসনসদথষ্ট রকাক্রনা রপ্রাগ্রাক্রমর এ্কক সবক্রশষত্ব 

সনসিত করা। আলাদা কক্রর িবসকছু উ স্থা ন করা। কাস্টমাক্ররর মক্রন এ্ক্রেক্রত্র 

আ নাক্রক এ্মন এ্কটি জায়গা ততসর কক্রর রিলক্রত হক্রব, রযন তাক্রদর কাক্রে মক্রন হয় 

আ নার রপ্রাডাক্রের মক্রতা এ্মন আর রকাক্রনা রপ্রাডােই রনই। আ নার  ণ্যটি 

ইউসনক, এ্টি আলাদা, এ্র তবসশষ্টয অনন্য। এ্ইভাক্রব সনক্রজর  ণ্যটিক্রক িবার কাক্রে 

তুক্রল ধরক্রত  ারক্রলই আ সন এ্কটি ব্র্যাসডিং রপ্রাগ্রামক্রক িিল ব্র্যাসডিং রপ্রাগ্রাম বলক্রত 

 াক্ররন। 

এ্কটি ব্র্যাড সক িবার কাক্রে আকষথ েীয় হক্রত  াক্রর? আ নার মক্রন এ্মন প্রশ্ন 

জাগক্রতই  াক্রর। উত্তর হক্রচ্ছ, না। এ্টা কখক্রনাই িম্ভব নয়। এ্কটি এ্কক ব্র্যাড 

িাবথজনীনভাক্রব িবার সনকট আকষথ েীয়,  েক্রের ও গ্রহেক্রযাগ্য হক্রত  ারক্রব না।  াক্রর 

না। এ্টাই স্বাভাসবক। ব্র্যাসডিংক্রয়র এ্কক সবক্রশষক্রত্বর তবসশষ্টযই এ্টাই। আ সন সনক্রজর 

ব্র্যাডটি সনক্রয় বহু এ্ক্সক্র সরক্রমন্ট িালাক্রত  াক্ররন, অক্রনক টাকা ব্যয় করক্রত  াক্ররন 

এ্টির রপ্রাক্রমাশন িালাক্রনার জন্য। সকন্তু সদনক্রশক্রষ এ্িব আ নাক্রক িাবথজনীনভাক্রব 

সনক্রজর জায়গা ততসর করক্রত িাহায্য করক্রত  ারক্রব না কখক্রনাই। তার মাক্রন সক 

আ নার ব্র্যাক্রডর রিল ররসশও বৃসি করার েমতা রনই? এ্মন রভক্রব থাকক্রল ভুল 
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করক্রবন। এ্কটি ব্র্যাড িবার সনকট আকষথ েীয় হক্রয় উঠক্রত না  ারক্রলও এ্কটি সবক্রশষ 

জনতার মাক্রে এ্র আক্রবদন িবিময়ই থাকক্রব। আর এ্টাই আ নার ব্র্যাক্রডর রপ্রাডাে 

রিসলিংক্রয়র রেক্রত্র ব্যা ক সুসবধা সদক্রত িেম। এ্ই কারক্রেই মাক্রকথ টিিং রিেক্রর ব্র্যাসডিং 

রবশ জনসপ্রয়। ব্র্যাক্রডর এ্কক সবক্রশষক্রত্বর কারক্রে রযমন সুসনসদথষ্ট ব্র্যাড িবার সনকট 

আকষথ েীয় হক্রত  াক্রর না, রতমনই এ্কই কারক্রে এ্টি ব্যবিাসয়ক রিল ররসশও বৃসি 

করক্রত িেম।  

এ্টাই রিসলিং আর ব্র্যাসডিংক্রয়র মাক্রে  াথথ কয। িবিময় রিলই আ নাক্রক প্রচুর 

 সরমাে ব্যবিাসয়ক িিলতা এ্ক্রন রদক্রব, তা নয়। বরিং ব্র্যাসডিং এ্ই রেক্রত্র ভূসমকা 

 ালন কক্রর থাক্রক। আ সন সক ১০০ ডলার মূক্রে ররাক্রলক্স ঘসে সবসে করক্রত 

 ারক্রবন? অবশ্যই  ারক্রবন। গেহাক্রর এ্টি সবসে হক্রব। আসম সনসিত কক্ররই বলক্রত 

 াসর সমসলয়ন সমসলয়ন মানুষ তখন ররাক্রলক্স ঘসে রকনার জন্য লাইন রদক্রব। সকন্তু 

এ্ক্রত কক্রর আ নার রিসলিংক্রয় িিলতা আিক্রব? এ্ক্রকবাক্ররই না। রকননা এ্ই িস্তা 

দক্ররর কারক্রে ররাক্রলক্রক্সর ব্র্যাড ভযালু এ্কদম সনক্রি িক্রলা যাক্রব। আক্ররা িহজ কক্রর 

বলক্রত রগক্রল িস্তা দক্ররর ররাক্রলক্স এ্ক্সক্র সিভ ররাক্রলক্স ব্র্যাডক্রক িম্পূেথরূক্র  ধ্বিংি 

কক্রর রিলক্রব। তার মাক্রন হক্রচ্ছ গেহাক্রর রিল নয়, িাবথজনীন মানুক্রষর কাক্রে 

আকষথ েীয় নয়, বরিং ব্র্যাসডিংক্রয়র মাধ্যক্রম ব্র্যাড ভযালু বৃসি করক্রল সুসনসদথষ্ট এ্কটি 

কাস্টমারক্রবইক্রজর দ্বারাও প্রচুর  সরমাে ররসভসনউ সনসিত করা িম্ভব। এ্ভাক্রবই 

ব্র্যাসডিং আ নার  ণ্যটিক্রক এ্কক সবক্রশষত্ব রদয়, এ্কক রগাষ্ঠীর কাক্রে িীমাবি রাক্রখ, 

সকন্তু সবপুল  সরমাে অথথ  আক্রয়রও সুক্রযাগ সৃসষ্ট কক্রর।  

এ্ই সূত্র মাক্রকথ টিিংক্রয়র িব রিেক্ররর জন্যই প্রক্রযাজয। গতানুগসতক িব ধরক্রনর 

মাক্রকথ টিিং গেহাক্রর করায় সুসনসদথষ্ট রকাক্রনা ব্র্যাডক্রক রিল এ্ক্রন সদক্রলও, দীঘথ ক্রময়াক্রদ 

এ্গুক্রলা রিই ব্র্যাক্রডরই েসত বক্রয় আক্রন। আ সন হয়ক্রতা ভাবক্রেন এ্ত এ্ত রিল 

সনিয়ই রকাম্পাসনক্রক এ্সগক্রয় রনয়। সকন্তু না। সদনক্রশক্রষ রকাম্পাসন আক্ররা ডাউন 

হওয়ার সদক্রক িক্রল যায়। এ্মনসক রিল কমক্রত থাক্রক। যসদও খাসল রিাক্রখ এ্িব 

রবাোর উ ায় থাক্রক না।  

গতানুগসতক মাক্রকথ টিিংক্রয় িবাই রিল করার সদক্রক মক্রনাক্রযাগ রদয় রবসশ। অক্রনক 

 ণ্য রিল করাই হক্রচ্ছ তাক্রদর লেয। কীভাক্রব গেহাক্রর সনক্রজর  ণ্য রিল করা িম্ভব, 

এ্ইসদক্রকই নজর থাক্রক িবার। অথি এ্ই মক্রনাক্রযাগ রদওয়ার দরকার সেক্রলা 



২২ সিক্রেট অব ব্র্যাসডিং ● 7 

ব্র্যাসডিংক্রয়র সদক্রক। ব্র্যাসডিংক্রয়র সদক্রক যসদ িব মক্রনাক্রযাগ থাক্রক, তাহক্রল 

স্বাভাসবকভাক্রবই এ্কটি রকাম্পাসনর িিলতা তরতর কক্রর বৃসি র ক্রত থাক্রক। এ্কটা 

কথা িবারই মাথায় রাখা দরকার, মাক্রকথ টিিং মাক্রন রিসলিং নয়। মাক্রকথ টিিং হক্রচ্ছ ব্র্যাসডিং। 

মাক্রকথ টিিংক্রয়র মূল উক্রিশ্য হক্রচ্ছ ব্র্যাসডিং করা। এ্টা করক্রত না  ারক্রল লাখ লাখ ডলার 

ব্যয় কক্রর অযাড, ওক্রয়ব সডজাইন, স আর, প্যাক্রকসজিং, রিলি রপ্রাক্রমাশক্রনর মক্রতা 

কাযথেম িাসলক্রয় রগক্রলও আ নার রকাক্রনা লাভ হক্রব না। আ সন আ নার আিল 

উক্রিশ্য তথা বেিে িিলতা  াক্রবন না। টিক্রক থাকক্রত  ারক্রবন না। মাক্রকথ টিিংক্রয়র 

মূল উক্রিশ্যই কাস্টমাক্ররর মক্রন এ্কটি শসিশালী জায়গা ততসর করা, রিইিাক্রথ 

সনক্রজক্রদর ব্র্যাড ভযালু বাোক্রনা। এ্কটি  াওয়ারফুল ব্র্যাডই আ নাক্রক সনক্রজর লেয 

পূরক্রে িহায়তা করক্রত িেম। এ্র বাইক্রর আ সন রকাক্রনাসদনই সনক্রজক্রক রিরা স্তক্ররর 

সনক্রত  ারক্রবন না।   

মাক্রকথ টিিংক্রয়র উক্রিশ্যক্রক রিসলিং বাসনক্রয় সনক্রল হয়ক্রতা খাসল রিাক্রখ আ নার 

মক্রন হক্রব আ সন ভাক্রলাই লাভবান হক্রচ্ছন। আ নার রিল হক্রচ্ছ। টাকা আয় করক্রেন। 

রবশ ভাক্রলা কথা। সকন্তু ব্র্যাড সহক্রিক্রব শসিশালী জায়গা না থাকক্রল রকাক্রনা লাভ রনই।  

মাক্রকথ টিিংক্রয়র কাজই হক্রচ্ছ আ নার ব্র্যাড সবসডিং করা। এ্ই দুটি সবষয়  রস্পক্ররর 

িাক্রথ এ্মনভাক্রব জসেক্রয় আক্রে রয, আ সন িাইক্রলই আলাদা করক্রত  ারক্রবন না। 

বেক্রজার উক্রিশ্য রথক্রক দূক্রর িক্রর রযক্রত  ারক্রবন, রযমনটা মাক্রকথ টিিংক্রয়র উক্রিশ্যক্রক 

রিসলিং বানাক্রনার মাধ্যক্রম কক্রর থাক্রকন আ সন। রযক্রহতু প্রসতটি রকাম্পাসনই 

মাক্রকথ টিিংক্রয়র মাধ্যক্রম ব্র্যাড সবসডিং প্রক্রিক্রির কাজ করক্রত থাক্রক, রিক্রহতু মাক্রকথ টিিংক্রক 

আলাদাভাক্রব রদখার রকাক্রনা সুক্রযাগ রনই। মাক্রকথ টিিংক্রয়র প্রিক্রে এ্ক্রল ব্র্যাসডিং 

এ্মসনক্রতই িক্রল আিক্রব। আবার ব্র্যাসডিংক্রয়র কথা বলক্রত রগক্রলই মাক্রকথ টিিংক্রয়র টস ক 

টানক্রত হক্রব।   

মাক্রকথ টিিং হক্রচ্ছ রিই কাজ, যা প্রসতটি রকাম্পাসনই করক্রত বাধ্য। মাক্রকথ টিিংই হক্রচ্ছ 

সুসনসদথষ্ট িব রকাম্পাসনর িবথ ক্রশষ গন্তব্য। মাক্রকথ টিিং ব্যতীত রকাক্রনা রকাম্পাসনই 

সনক্রজক্রদর শসিশালী সভত দাাঁে করাক্রত িেম নয়। রকাক্রনা রকাম্পাসনই মাক্রকথ টিিং 

ব্যতীত সনক্রজক্রদরক্রক কাসিত জায়গায় সনক্রত  ারক্রব না, রকাম্পাসন টিসকক্রয় রাখক্রত 

 ারক্রব না। সনক্রজক্রদরক্রক টিসকক্রয় রাখক্রত হক্রল মাক্রকথ টিিং করক্রতই হক্রব। শুধু মাক্রকথ টিিং 

নয়, িিল মাক্রকথ টিিং কযাক্রম্পইন  সরিালনা করক্রত হক্রব। এ্িব ব্যতীত সকছুই িম্ভব 
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না। এ্ই কারক্রে িব রকাম্পাসনই মাক্রকথ টিিংক্রয়র সদক্রক িবথশসি সবসনক্রয়াগ কক্রর ঝাঁ ক্রক 

থাক্রক। এ্বিং তারা িবাই-ই ব্র্যাসডিংক্রয়র িব সূত্র িক্রলা কক্রর সনক্রজক্রদর ব্যবিা িাসলক্রয় 

রনয়।  

যসদ এ্কটি রকাম্পাসনর িবগুক্রলা সড াটথ ক্রমন্ট মাক্রকথ টিিং সড াটথ ক্রমন্ট হক্রয় যায়, 

তাহক্রল এ্গুক্রলার পুক্ররাটাই আবার এ্কইিাক্রথ ব্র্যাসডিং সড াটথ ক্রমন্ট। যসদও এ্খন এ্ই 

কথাটি অক্রনক্রকর কাক্রেই অক্রযৌসিক বক্রল মক্রন হক্রত  াক্রর, সকন্তু আমরা হয়ক্রতা এ্মন 

সদনও রদখক্রত  াসর যখন মাক্রকথ টিিংক্রয়র িবসকছু নতুনভাক্রব রদখা হক্রচ্ছ এ্বিং ব্র্যাসডিং 

শব্দটি এ্টির সরক্রেিক্রমন্ট সহক্রিক্রব ব্যা কহাক্রর ব্যবহৃত হক্রচ্ছ।  

এ্ই রট্র্ড িালু হক্রয় রগক্রলও অবাক হওয়ার সকছু রনই। এ্ই রট্র্ক্রডর িবক্রিক্রয় 

ভাক্রলা ব্যা ার হক্রচ্ছ, রিসলিংক্রকসিক সিন্তাভাবনা মানুক্রষর কক্রম আিক্রব। আসম বলসে 

না রিসলিং করা খারা , রিল করক্রবন না। রিল করা ব্যতীত আ নার রকাম্পাসন 

কখক্রনাই এ্সগক্রয় যাক্রব না। তাই বক্রল শুধু রিল করার জন্য মাক্রকথ টিিং করক্রবন, এ্টা 

আ নাক্রক িিলতা এ্ক্রন রদক্রব না। শুধু সবসেক্রক রকি কক্রর সনক্রজর িব মাক্রকথ টিিং 

েযান িাজাক্রনার মাক্রন হক্রচ্ছ টাইটাসনক জাহাক্রজর মক্রতাই ধীক্রর ধীক্রর সনক্রজক্রক ডুসবক্রয় 

রিলা। ঠিক ডুক্রব যাওয়ার আগ মুহূক্রতথ ই আ নার মক্রন হক্রব আ সন রভক্রি আক্রেন, 

ঠিক আক্রেন। অথি আ সন সনক্রজও জানক্রত  ারক্রেন না ধীক্রর ধীক্রর িবসকছু রশষ 

হক্রচ্ছ। বতথ মাক্রন মানুষ শুধু এ্কটি ব্র্যাক্রডর  ণ্যই রকক্রন না, রিইিাক্রথ আক্ররা অক্রনক 

সকছুই রকক্রন। এ্ইসদক রথক্রক সিন্তা করক্রল ব্র্যাসডিংও এ্ক ধরক্রনর রিসলিং। তক্রব 

গতানুগসতকভাক্রব নয়, এ্কটু আলাদাভাক্রব। ব্র্যাসডিং হক্রচ্ছ কাস্টমাক্ররর মক্রনর মাক্রেই 

সপ্র-রিল করার কাজ। এ্টা গতানুগসতক রিসলিংক্রয়র রিক্রয়ও গুরুত্বপূেথ  সকছু। আ সন 

যখন সুসনসদথষ্ট রকাক্রনা ব্র্যাক্রডর  ারক্রিে ব্র্যাসডিং করক্রত িেম হক্রবন, তখন 

কাস্টমাক্ররর মক্রন স্বয়িংসেয়ভাক্রবই এ্কটা জায়গা ততসর হক্রব আ নার রপ্রাডােটি রকনার 

জন্য। কাস্টমার আ নার  ণ্যটি রকনার জন্য রভতর রথক্রক আকািা অনুভব করক্রব। 

তারা আ নার ব্র্যাডটি ভাক্রলাবািক্রব,  েে করক্রব। আ নার ব্র্যাক্রডর সকছু সকনক্রল 

তাক্রদর মক্রনর মাক্রে এ্ক ধরক্রনর শাসন্ত অনুভূত হক্রব। িবই িম্ভব হক্রব, যসদ 

 ারক্রিেসল আ নার ব্র্যাডটির ব্র্যাসডিং করক্রত িেম হন আ সন।  

সবজক্রনক্রির বাজাক্রর পুরক্রনা এ্কটি কথা প্রিসলত রক্রয়ক্রে। বলা হয় ‘সকছুই ঘক্রট 

না যতেে  যথন্ত এ্কটি রিল সনসিত না হয়’। এ্ই কথাটি এ্বার বদক্রল রদওয়া 
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দরকার। গতানুগসতক এ্ই কথার সবক্রেষে করক্রল িামসয়কভাক্রব ইসতবািক সকছু  াওয়া 

িম্ভব হক্রলও দীঘথ ক্রময়াক্রদ ভাক্রলা সকছু  াওয়ার সুক্রযাগ রনই। রকননা রিলই আ নার 

িব নয়। তার রিক্রয়ও রবসশ সকছু আ নাক্রক করক্রত হক্রব। এ্ই কারক্রে বলা উসিত 

‘সকছুই ঘক্রট না যতেে  যথন্ত রকউ সনক্রজর রকাম্পাসনর  ারক্রিে ব্র্যাসডিং করক্রত 

িেম হয়’। এ্কমাত্র  ারক্রিে ব্র্যাসডিং করার দ্বারাই সুসনসদথষ্ট ব্র্যাড লম্বা িময় সনক্রয় 

টিক্রক থাকক্রত  াক্রর। নয়ক্রতা সবজক্রনক্রির প্রসতক্রযাসগতার বাজাক্রর কাক্ররা  ক্রেই টিক্রক 

থাকা িম্ভব নয়। পুরক্রনা রলাগানক্রক বদক্রল সদক্রয় তাই এ্খন রথক্রকই নতুন রলাগানক্রক 

ধারে কক্রর সনক্রজর মাক্রকথ টিিং কাযথেম িাজাক্রত হক্রব।  

এ্কটি সু ারমাক্রকথ ট অথবা ওষুক্রধর রদাকানই উদাহরে সহক্রিক্রব সনন। িিরাির 

মানুষ সু ারমাক্রকথ টগুক্রলাক্রত রকনাকাটা কক্রর সবসভন্ন ব্র্যাক্রডর  ণ্য। ওষুক্রধর 

বাজারগুক্রলাক্রতও বাোই কক্রর তারা সুসনসদথষ্ট ব্র্যাক্রডর ওষুধক্রক প্রাধান্য সদক্রয় থাক্রক। 

এ্বার আমাক্রক বলুন, এ্খাক্রন রিসলিং রকাথায়? িবাইই সবসভন্ন ব্র্যাডক্রক প্রাধান্য সদক্রয় 

রকনাকাটা কক্রর িক্রলক্রে, িবাই-ই সনক্রজক্রদর  েক্রের ব্র্যাক্রডর সজসনি ত্র রনয়। 

তাহক্রল ও ক্ররর প্রশ্নটি আিা স্বাভাসবক। এ্র উত্তর হক্রচ্ছ, ব্র্যাসডিংক্রয়র মাক্রেই 

রিসলিংক্রয়র অবস্থান। অথথ াৎ আ সন যসদ সনক্রজর রকাম্পাসনর ব্র্যাসডিং ঠিকঠাক করক্রত 

 াক্ররন, তাহক্রল স্বাভাসবকভাক্রবই আ নার প্রচুর রিল হক্রব।  

মানুষ আজকাল ব্র্যাক্রডর নাম রদক্রখ। ব্র্যাডটি বাজাক্রর কতটুকু ভযালুক্রয়বল এ্িব 

তারা রজক্রন রনয়। রকনাকাটা করার িময় বহু মানুক্রষর ররিাক্ররি রনয়। ওষুক্রধর 

ব্র্যাক্রডর রেক্রত্রও এ্কই ব্যা ার ঘক্রট। ডািাররা রযিব নাসমদাসম ব্র্যাক্রডর কথা 

কাস্টমারক্রক জানান, কাস্টমার রিিব ব্র্যাক্রডর ওষুধই রকক্রনন। এ্ই ব্র্যাডগুক্রলা সক 

িহিাই সনক্রজক্রদর ব্র্যাডভযালু ততসর করক্রত র ক্ররক্রে?  াক্ররসন। তারা সক শুধু রিল 

করার সদক্রকই রবসশ মক্রনাক্রযাগী সেক্রলা? এ্টাও না। বরিং সনক্রজক্রদর ব্র্যাসডিং করার কাক্রজ 

িবক্রিক্রয় রবসশ সবসনক্রয়াগ কক্ররসেক্রলা তারা।  

সু ারমাক্রকথ ক্রট এ্কটা সবস্ময়কর  সরবতথ ন বহুসদন ধক্ররই িক্রল আিসেক্রলা। এ্খক্রনা 

হক্রচ্ছ। সু ারমাক্রকথ টগুক্রলা এ্খন সনক্রজক্রদর  ণ্য সবসে করার রেক্রত্র এ্কক্ররট সিক্রস্টক্রমর 

ব্যবহার কক্রর। তারা সুসনসদথষ্ট ররট রিট কক্রর রদয়, রিই ররট অনুিাক্রর কাস্টমাররাই 

সনক্রজর  ণ্য সনক্রয় রনয়। মজার ব্যা ার হক্রচ্ছ, রকাক্রনা রিলি  ারিক্রনর িাহায্য োোই 

এ্খন রপ্রাডাে রিল করা হক্রচ্ছ। রকননা কাস্টমার সুসনসদথষ্ট রপ্রাডাক্রের মূে জাক্রন, 
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সুসনসদথষ্ট ব্র্যাড িম্পক্রকথ  জাক্রন। এ্গুক্রলা সনক্রয় তারা িবিময়ই বািা রথক্রক রবর হওয়ার 

আক্রগই গক্রবষো করক্রত থাক্রক।  

কিক্রমটিক কাউন্টার, ওষুধ ত্র, ইক্রলকট্র্সনক  ণ্যিহ নানা ধরক্রনর  ণ্য এ্খন 

সুসনসদথষ্ট ররট রিট কক্ররই সবসে করা হয়। ব্র্যাড ভযালু থাকার িক্রল রিিব সনক্রয় মানুষ 

রকাক্রনা দামাদাসম কক্রর না। তারা জাক্রন দামাদাসম করার রকাক্রনা সুক্রযাগ রনই। 

দামাদাসমও রনই, োক্রমলাও রনই। কাস্টমার সনক্রজক্রদর  ণ্য সনক্রচ্ছ, তার র সুসনসদথষ্ট 

 সরমাে টাকা র  কক্রর সদক্রচ্ছ। ব্র্যাসডিং োো এ্গুক্রলা কখক্রনাই িম্ভব সেক্রলা না। এ্কমাত্র 

ব্র্যাসডিংক্রয়র দ্বারাই এ্ই ধরক্রনর  সরবতথ ন িম্ভব হক্রয়ক্রে।  

এ্ভাক্রবই িব সরক্রটইলশ   সরেত হক্রচ্ছ সু ারমাক্রকথ ক্রট। এ্ই  সরবতথ নটা িহিাই 

আিা িম্ভব নয়। এ্ই  সরবতথ নটা গেহাক্রর ব্র্যাসডিংক্রয়র িিলতার কারক্রেই হক্রয়ক্রে। 

আজকাল বাজাক্রর রগক্রলও আ সন সজক্রেি কক্ররন- এ্টা সক ব্র্যাক্রডর রপ্রাডাে? মাক্রন 

আ সন মূল রিাকািটা এ্কজন রেতা সহক্রিক্রব ব্র্যাক্রডর সদক্রকই সদক্রয় থাক্রকন। তাই 

এ্কটি রকাম্পাসন যসদ ঠিকঠাক ব্র্যাসডিং করক্রত না  াক্রর, তাহক্রল রিখান তাক্রদর 

ব্যবিাসয়ক িিলতা ও ও ক্ররর অবস্থান সনসিত করা বতথ মান িমক্রয় খুব জটিল।  

সকছু ম্যাক্রনজার মক্রন কক্রর থাক্রকন, ব্র্যাড হক্রচ্ছ সবসভন্ন রকাম্পাসনর িাক্রথ 

সনক্রজক্রদর রকাম্পাসনর তিাৎ। অবশ্যই নাক্রমর সদক সদক্রয়। ব্র্যাড শুধুই অন্যান্য 

রকাম্পাসনর রথক্রক সনক্রজক্রদরক্রক আলাদা করার এ্কটি প্রয়াি। এ্র রবসশ সকছু নয়। এ্ই 

ধরক্রনর সিন্তাভাবনা করা রলাকও আ সন ব্যবিাসয়ক রিেক্রর রদখক্রত  াক্রবন। ব্যা ারটা 

পুক্ররাপুসর স্বাভাসবক।  

বেরখাক্রনক আক্রগ এ্কটি িিল রকাম্পাসনর সবজক্রনি এ্নাসলস্ট আমাক্রক 

বক্রলসেক্রলন- তারা তাক্রদর রকাম্পাসনর নাক্রমর রভতক্ররও সনক্রজক্রদর ব্র্যাড বাসনক্রয় 

সনক্রয়ক্রেন। 

রকাম্পাসনর নাক্রমর রভতক্ররও আক্ররা ব্র্যাডক্রনইম? এ্ই কথাটির মাক্রন আিক্রল 

কী? সকছুই না। িসতয বলক্রত কাগক্রজ-কলক্রম এ্কটি রকাম্পাসনর নাক্রমর নানান 

শাখাপ্রশাখা থাকক্রলও বাস্তবতা হক্রচ্ছ প্রাকটিকযাল জগক্রত এ্িক্রবর রকাক্রনা তিাৎ 

রনই। বাস্তবতা হক্রচ্ছ রকাম্পাসনর নাম, রপ্রাডাে ব্র্যাড ও ব্র্যাডক্রনইক্রমর মাক্রে রকাক্রনা 

তিাৎ রনই।  



২২ সিক্রেট অব ব্র্যাসডিং ● 11 

অবশ্যই মাক্রকথ টিিংক্রয়র জগক্রত নানা ধরক্রনর নাক্রমর সডসভশন থাক্রক। রকাম্পাসন 

রনইম, সডসভশন রনইম, ব্র্যাডক্রনইম, মক্রডল রনইম। এ্োোও রমগা ব্র্যাডক্রনইম, 

ফ্ল্যাঙ্ক ব্র্যাডক্রনইম ইতযাসদ। এ্মন নানা ধরক্রনর নাম থাক্রক। এ্িব রমনশন করা 

প্রক্রয়াজন বক্রল মক্রন করসে না। রকননা মাক্রকথ টিিং রিেক্রর যসদও এ্গুক্রলা ব্যবহার করা 

হয়, তক্রব মানুক্রষর মাক্রে এ্িব সনক্রয় রকাক্রনা মাথাব্যথা রনই। িাধারে মানুষ সনক্রজক্রদর 

 ণ্য রকনার দরকার,  ণ্য রকক্রন। তারা সনক্রজক্রদর প্রক্রয়াজনক্রক িবক্রিক্রয় বে কক্রর 

রদক্রখ, িাসহদা পূরে কক্রর। এ্ত এ্ত সডসভশন রদখার িময় তাক্রদর রনই। এ্ই কারক্রে 

সুসনসদথষ্ট এ্কটি নামই তাক্রদরক্রক মক্রন জায়গা দখল করার জন্য আক্ররা রবসশ কাযথকরী 

হয়। আ সন মাক্রকথ টিিং করার িময় ফ্ল্যাঙ্কার ব্র্যাড, রমগাব্র্যাড শব্দগুক্রলা ব্যবহার 

করক্রতই  াক্ররন। এ্িক্রবর সডসভশন ততসর কক্রর িালাক্রত  াক্ররন সনক্রজর মাক্রকথ টিিং 

কাযথেম। সকন্তু এ্িব সনক্রয় কাস্টমাক্ররর রকাক্রনা মাথাব্যথা রনই।  

আ সন আ নার এ্কজন বন্ধুক্রক সজক্রেি করুন- ওই ফ্ল্যাঙ্কার ব্র্যাড সনক্রয় রতার 

মতামত কী? এ্ সবষক্রয় সকছু জাসনি? রদখক্রবন আ নার বন্ধু জবাব রদক্রব- জাসন না। 

এ্িব রমগাব্র্যাড সনক্রয় আমার জানাক্রশানা রনই।  

সব রীক্রত আ সন তাক্রদরক্রক রকাক্রনা সুসনসদথষ্ট ব্র্যাক্রডর নাম বলক্রত বলুন, 

রদখক্রবন রি আ নাক্রক সুেরভাক্রব িব বুসেক্রয় বলক্রব। এ্টাই িিরাির হক্রয় থাক্রক। 

রমগাব্র্যাড সকিংবা অন্যান্য সবষয় সনক্রয় িাধারে মানুষ জানার রিষ্টাও কক্রর না। এ্ 

সবষক্রয় গারট্র্ুড রস্টইক্রনর এ্কটি কথা আসম আ নাক্রদরক্রক বলসে। সতসন বক্রলক্রেন- 

‘এ্কটি ব্র্যাড হক্রচ্ছ এ্কটি ব্র্যাড।’  

অথথ াৎ ব্র্যাড হক্রচ্ছ এ্কটি শব্দ। সুসনসদথষ্ট শব্দই আ নার ব্র্যাডক্রক  সরসিত কসরক্রয় 

থাক্রক। এ্কটি ভাক্রলা শব্দই হক্রয় ওক্রঠ আ নার ব্র্যাক্রডর জন্য িব সকছু। আ সন যসদ 

এ্কটি ব্র্যাডক্রক দাাঁে করাক্রত িান, তাহক্রল আ নাক্রক অবশ্যই সুের নাম ব্যবহার কক্রর 

ব্র্যাসডিং করক্রত হক্রব। মানুষ রিই নামটিক্রকই মক্রন রাক্রখ। ওই নাক্রমর ও র সভসত্ত কক্ররই 

কাস্টমাক্ররর মক্রন জায়গা রসিত হক্রয় যায় সুসনসদথষ্ট রকাক্রনা ব্র্যাক্রডর। এ্র বাইক্রর 

কাস্টমার আ নার আর সকছুই মক্রন রাখক্রত  াক্রর না।  

রযক্রকাক্রনা প্র ার রনইমই এ্কটি ব্র্যাড হক্রয় উঠক্রত  াক্রর। এ্ক্রেক্রত্র সুের নাম 

সনবথ ািন করা জরুসর। আ সন িাইক্রল রযক্রকাক্রনা নাম রাখক্রত  াক্ররন, তক্রব রিটা অথথ বহ 

হক্রত হক্রব। এ্ই রযমন  াতাক্রগাসনয়া এ্কটি ব্র্যাক্রডর নাম। এ্টি এ্কটি ক্লসথিং ব্র্যাক্রডর 
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নাম। আবার এ্কই নাক্রম আক্রজথ সন্টনা ও সিসলর টুসরস্ট ইডাসিক্রত ব্র্যাড রক্রয়ক্রে। 

আক্রজথ সন্টনা ও সিসল তাক্রদর দশথ নীয় স্থানগুক্রলার ব্র্যাসডিং করার রেক্রত্র িবিময়ই 

িক্রিষ্ট।   

সিলাক্রডলসিয়া এ্কটি সিজ সেম ব্র্যাক্রডর নাম। আবার এ্টা এ্কটি ব্র্াদারসল 

সিটির ব্র্যাডক্রনইম।  

যুিরাক্রে এ্খন  যথন্ত ররসজসি করা ব্র্যাড রক্রয়ক্রে ২.৫ সমসলয়ন। এ্র বাইক্ররও 

লে লে নাম রক্রয়ক্রে, রযগুক্রলা ব্র্যাড সহক্রিক্রবই প্রিসলত। এ্িব ব্র্যাড িব জায়গা 

জুক্রে ব্যবিা কক্রর যাক্রচ্ছ। তাই বক্রল ব্র্যাড সকন্তু এ্িক্রবর মাক্রে িীমাবি রনই। ব্র্যাক্রডর 

সবস্তৃসত আক্ররা সবশাল জায়গা জুক্রে। রযক্রকাক্রনা ভাক্রলা নামই এ্কটা ব্র্যাড। আ নার 

নামটাই হক্রয় উঠক্রত  াক্রর এ্কটি ব্র্যাড। আ সন যসদ সুেরভাক্রব সনক্রজর জীবন কাটান, 

আ নার জীবন রথক্রক যসদ রশখার মক্রতা সকছু থাক্রক, আ সন যসদ সনক্রজর 

সৃজনশীলতার নানা সজসনি ত্র রিল করক্রত িেম হন, তাহক্রলও আ নার নামটাও 

ব্র্যাড সহক্রিক্রব বাজাক্রর প্রিসলত হক্রয় উঠক্রব।  

তক্রব মানুক্রষর মক্রন জায়গা কক্রর রনওয়া ব্র্যাড আর বাজাক্রর সজসনি ক্রত্রর গাক্রয় 

সিল লাগাক্রনা ব্র্যাক্রডর মাক্রে প্রচুর তিাৎ রক্রয়ক্রে। এ্টা আ নাক্রক মানক্রত হক্রব। 

আ সন যত ভাক্রলাভাক্রব সবষয়টা বুেক্রত  ারক্রবন, ততই সনক্রজর ব্র্যাডটি রপ্রাডাক্রের 

গাক্রয় এ্কটি সিল সহক্রিক্রব নয়, বরিং মানুক্রষর মক্রন জায়গা দখল করার মক্রতা শসিশালী 

কক্রর রনক্রবন। 

ব্র্যাড িম্পক্রকথ  আক্ররকটি মজার ব্যা ার হক্রলা কক্রমাসডটি  ারক্রিজক্রক িাধারেত 

ব্র্যাড মক্রন কক্রর না িাধারে মানুষ। তারা এ্গুক্রলা সনক্রয় রিই  যথ াক্রয়র সিন্তাভাবনা 

কক্রর না। উদাহরেস্বরূ - এ্কজন মানুষ হয়ক্রতা িন্ধ্যা িাতটায় রুটি এ্বিং দুধ সকক্রন 

থাকক্রব। এ্খাক্রন তারা দুটি ব্র্যাড সকক্রন সনক্রচ্ছ। তক্রব এ্িব সনক্রয় কাস্টমাক্ররর মক্রন 

রকাক্রনা মাথাব্যথা রনই। দুধ আর রুটি  াওয়া হক্রলই হক্রলা। এ্গুক্রলা সনক্রয় তারা সজক্রেি 

করক্রব না রয, এ্গুক্রলার ব্র্যাড কী? এ্টা িিারাির মানুষ সজক্রেি কক্রর না। 

সব রীক্রত রকউ যসদ সিগাক্ররট আর মদ সকনক্রত যায়, তাহক্রল ঠিকই ব্র্যাক্রডর 

রখাাঁজ কক্রর। মূলত ব্র্যাক্রডর নাক্রমই তারা এ্িব সকক্রন। এ্ই কারক্রে সিগাক্ররট আর মদ 

হক্রচ্ছ বাসয়িং ব্র্যাড। এ্গুক্রলা কক্রমাসডটি  ারক্রিজ নয়।   
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আমরা যখন ‘২২ সিক্রেট অব ব্র্যাসডিং’ বইটা সলখক্রত শুরু কক্ররসেলাম, ততসদক্রন 

ইন্টারক্রনট সবশ্বব্যা ী সবশাল জনসপ্রয় হক্রয় রগক্রে। মানুক্রষর হাক্রতর নাগাক্রল ইন্টারক্রনট 

িক্রল রগক্রে। ব্যবিা বাসেজযগুক্রলাও অনলাইক্রন িসেয় হক্রত শুরু কক্ররসেক্রলা তখন 

রথক্রকই। এ্মনসক অনলাইনসভসত্তক সবসভন্ন রকাম্পাসন গক্রে উঠসেক্রলা। এ্টা রবশ 

আশাবাদী হওয়ার মক্রতাই ব্যা ার। এ্িক্রবর িক্রল আমরা বুেক্রত র ক্ররসেলাম িামক্রনর 

সদনগুক্রলাক্রত মাক্রকথ টিিং রিেক্রর ইন্টারক্রনক্রটর প্রভাব থাকক্রব ব্যা ক। ইন্টারক্রনট হক্রয় 

উঠক্রব ব্র্যাসডিং ও রিসলিংক্রয়র গুরুত্বপূেথ  োটিমথ । রকননা ইন্টারক্রনক্রটর সনয়সমত  সরিক্রর 

ব্যবিা শুরু হক্রয় সগক্রয়ক্রে। উদাহরেস্বরূ - িাউথইস্ট এ্য়ারলাইনক্রির ৩০ ভাগ টিসকট 

সবসে হক্রয় থাক্রক অনলাইক্রন। রডল রকাম্পাসনর ৫০ ভাগ কসম্পউটার সবসের রেক্রত্র 

ভূসমকা  ালন কক্রর অনলাইন। ৬৮ ভাগ সগ্রিক্রকার অডথ ার এ্ক্রি থাক্রক অনলাইক্রনর 

মাধ্যক্রম। তার মাক্রন ব্র্যাসডিংক্রয়র জগক্রত ইক্রতামক্রধ্যই ইন্টারক্রনট এ্কটি দুরন্ত জায়গায় 

র ৌাঁক্রে সগক্রয়ক্রে।  

রলাকজন এ্খন আর খুাঁ তখুাঁ ক্রত স্বভাক্রবর রনই। তারা প্রায় িবসকছুই ইন্টারক্রনক্রটর 

িাহাক্রয্য রকনাকাটা কক্রর। এ্মনসক গাসেও রকনাকাটা কক্রর ইন্টারক্রনক্রটর িাহাক্রয্য, 

রকাক্রনারকম রটস্ট ড্রাইভ োোই। এ্িক্রবর িক্রল ইন্টারক্রনট হক্রয় উক্রঠক্রে ব্র্যাডক্রকসিক 

কাস্টমার টানার আলটিক্রমট মাধ্যম। মানুষ ব্র্যাডগুক্রলা সনক্রয় আক্রগ রথক্রকই অবগত 

থাক্রক। অথবা তারা ভাক্রলা ব্র্যাড িম্পক্রকথ  জানার জন্য িবিময়ই ইন্টারক্রনক্রটর িাহায্য 

রনয়। তার র  ারক্রিজ সিক্রস্টম িক্রলা কক্রর রকনাকাটা রিক্রর রিক্রল। এ্ক্রত কক্রর িব 

ধরক্রনর উটক্রকা োক্রমলা রথক্রক রেঁক্রি যাওয়া িম্ভব হয় তাক্রদর  ক্রে।  

এ্ই সবেব অক্রটাক্রমাবাইল রিেক্রর িক্রল এ্ক্রিক্রে। শুধু অক্রটাক্রমাবাইল রিেক্ররই 

এ্মন হক্রয়ক্রে, তা সকন্তু নয়। সিন্যানসশয়াল িাসভথ ি রিেক্ররও এ্কই ব্যা ার ঘক্রটক্রে। 

িালথ ি রশায়াব, ই-রট্র্ড, সিক্রডসলটি ও ভযানগাক্রডথ র মক্রতা প্রসতষ্ঠাক্রন মানুষ ইন্টারক্রনক্রটর 

িাহায্য নানাসবধ রলনক্রদন িাসলক্রয় সনক্রচ্ছ। প্রসতষ্ঠানগুক্রলাও পূক্রবথ র তুলনায় অক্রনক 

রবসশ  সরমাক্রে িস্তায় িাসভথ ি সদক্রচ্ছ, অনলাইক্রন কাস্টমাক্ররর িাক্রথ সবসনময় 

বাসেক্রয়ক্রে এ্বিং রস্টাকক্রব্র্াকাক্ররর ব্যবস্থা কক্ররক্রে।  

িমক্রয়র  সরেমায় রপ্রাডাে ও ব্র্যাডগুক্রলার ও র ইন্টারক্রনট আক্ররা বেিে 

প্রভাব রাখক্রত শুরু করক্রব। এ্মনসক ব্র্যাসডিংক্রক আক্ররা রজারাক্রলা কক্রর রতালার অন্যতম 

সনয়ামক হক্রয় দাাঁোক্রব ইন্টারক্রনট। রকন? কারে ইন্টারক্রনট ব্র্যাড হক্রচ্ছ অদৃশ্য। 



14 ● ২২ সিক্রেট অব ব্র্যাসডিং 

ইন্টারক্রনট আ নাক্রক িরািসর সুসনসদথষ্ট রকাক্রনা ব্র্যাড প্রদশথ ন করক্রব না। আ সন 

ব্র্াউজাক্রর প্রক্রবশ করক্রলই  েক্রের ব্র্যাডটি রদখক্রত  াক্রবন না, যতেে  যথন্ত সনক্রজ 

খুাঁ ক্রজ রবর না করক্রেন। ইন্টারক্রনট আ নাক্রক সনক্রজ এ্ক্রি  েক্রের ব্র্যাড রদখাক্রব না। 

বরিং আ নার ইন্টারক্রনট অযাসেসভটি অনুিাক্ররই আ নাক্রক নানা সজসনি ত্র রদখাক্রব। 

অথথ াৎ ইন্টারক্রনক্রট প্রক্রবশ করার পূক্রবথ ই  েক্রের ব্র্যাডটি িম্পক্রকথ  আ নাক্রক ধারো 

রাখক্রত হক্রব, আ নার মাথায় রিটি থাকক্রত হক্রব। সু ারমাক্রকথ ট রহাক সকিংবা রকাক্রনা 

ব্র্যাক্রডর  ণ্য রখাাঁজার কাক্রজ রহাক, শুরুক্রতই আ নার মক্রনর মাক্রে রিই ব্র্যাডটি 

থাকক্রত হক্রব। আ সন যসদ িািথ কক্ররন, তাহক্রলই ইন্টারক্রনট আ নাক্রক রিটি প্রদশথ ন 

করক্রব।  

ইন্টারক্রনক্রট রকাক্রনাসকছু রখাাঁজার জন্য আ সন সনিয়ই িািথ ইসঞ্জন ব্যবহার কক্রর 

থাক্রকন। িািথ ইসঞ্জন ব্যবহার কক্ররই সনক্রজর ব্র্যাক্রডর ওক্রয়বিাইক্রট প্রক্রবশ করক্রবন 

আ সন। িমস্যা হক্রচ্ছ, আ সন যসদ সুসনসদথষ্ট রকাক্রনা ওক্রয়বিাইক্রটর নাম না জাক্রনন 

বা রিিব না খুাঁ ক্রজ থাক্রকন, তাহক্রল ইন্টারক্রনট আ নাক্রক হাজাক্ররা ওক্রয়বিাইট 

রদখাক্রব। সবো ন প্রদশথ ন করক্রব। বতথ মান িমক্রয় ইন্টারক্রনট ব্যবহার কক্রর বহু ব্র্যাড 

ততসর হক্রয়ক্রে। এ্ত এ্ত সবো ক্রনর সভক্রে আ সন সনিয়ই িবগুক্রলা রিক কক্রর িময় 

নষ্ট করক্রবন না, তাই না? অথবা আ সন যসদ সুসনসদথষ্ট রকাক্রনা ব্র্যাক্রডর নাম জানা 

থাকক্রল িরািসরই রিই ওক্রয়বিাইক্রট ঢুক্রক সজসনি ত্র রকনাকাটা করক্রত  াক্ররন, 

তাহক্রল রকাক্রনা দুুঃক্রখ এ্তগুক্রলা িাইট রিক করক্রত যাক্রবন? এ্টা এ্কসদক্রক রযমন 

িমক্রয়র অ িয়, আক্ররকসদক্রক কাস্টমাক্ররর  েেিই সজসনি  াওয়ার রেক্রত্রও বাধা 

প্রদান কক্রর।  

ঠিক এ্ই জায়গাক্রতই উক্রদ্যািা বা মাক্রকথ টারক্রদর এ্কটি সুক্রযাগ রক্রয়ক্রে প্রচুর 

 সরমাে ব্যবিা করার জন্য। বাস্তব জীবক্রন সুসনসদথষ্ট রকাক্রনা ব্র্যাড যসদ সনক্রজক্রদর 

ব্র্যাড মানুক্রষর মক্রন রেঁক্রথ সদক্রত  াক্রর, তাহক্রল ইন্টারক্রনট জগক্রতও তাক্রদর আসধ তয 

বজায় থাকক্রব। আক্ররা িহজ কক্রর বলক্রত রগক্রল বাস্তব জগক্রত যারা এ্সগক্রয় থাকক্রব, 

অনলাইক্রনর জগক্রতও িবসকছু তাক্রদর সনয়ন্ত্রক্রে থাকক্রব। এ্টাই স্বাভাসবক।  

এ্কজন মানুষ যসদ জাক্রন বই সকনক্রত  াওয়া যায় আমাজনডটকক্রম, তাহক্রল 

তারা রকন ইয়াহুডটকক্রম ঢুক্রক িািথ করক্রব ‘রকাক্রনা জায়গায় বই সকনক্রত  াওয়া 

যায়’? অবশ্যই এ্টা করক্রব না। তখন তারা িরািসরই সনক্রজর  েেিই বইটি সকক্রন 
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রিলক্রব আমাজনডটকক্রম সগক্রয়। এ্খম আমাজনডটকক্রম বই সবসে হয়, এ্টা মানুক্রষর 

মক্রন রেঁক্রথ রদওয়ার জন্যই লাগক্রব প্র ার ব্র্যাসডিং। এ্টা সরক্রয়ল লাইক্রি রহাক সকিংবা 

অনলাইক্রন, প্র ারসল ব্র্যাসডিং করা রযক্রকাক্রনা রকাম্পাসনর জন্য রবশ জরুসর। 

এ্খন আ নার মক্রন প্রশ্ন জাগক্রত  াক্রর, আমাজক্রনর মক্রতা এ্কটি ব্র্যাড সবড 

করা কীভাক্রব িম্ভব? বাস্তব জগক্রত ব্র্যাড সবসডিং করার কাজটি সক ইন্টারক্রনক্রট 

সনক্রজক্রদর ব্র্যাড সবসডিং করার মক্রতাই? িবসকছু এ্কই? নাসক আলাদা? আমরা মক্রন 

কসর, অবশ্যই আলাদা নয়। বাস্তব জগক্রত রযিব  িসত ব্যবহার কক্রর আ সন 

সুসনসদথষ্ট ব্র্যাক্রডর রবস্ট ব্র্যাসডিং করক্রত  ারক্রবন, রিিব আ নার ইন্টারক্রনট ব্র্যাড 

সবসডিং করার রেক্রত্রও কাক্রজ রদক্রব। অথথ াৎ আ সন এ্কই ধরক্রনর  দক্রে  সনক্রয় দুটি 

সভন্ন জগক্রত সনক্রজর রকাম্পাসনর ব্র্যাসডিং করক্রত িেম হক্রবন।  

িাম্প্রসতক িমক্রয় ডটকম রডাক্রমইনধারী বহু িাইটই সনক্রজক্রদর কাযথেম 

 সরিালনা করার রেক্রত্র ব্যথথ  হক্রয় সগক্রয়ক্রে। এ্র র েক্রন মূল কারে হক্রচ্ছ তারা 

ব্র্যাসডিংক্রয়র রুলিগুক্রলা ঠিকঠাক কাক্রজ লাগাক্রত  াক্ররসন। সরক্রিন্ট টাইক্রম রযিব ডট 

কম রডাক্রমইনধারী ব্র্যাড ব্যথথ তায়  যথ বসিত হক্রয়সেক্রলা, তাক্রদর সকছু উদাহরে 

আ নাক্রদর এ্খন জানাক্রত িাই। 

• বানথ িঅযাডক্রনাক্রবল ডটকম, ওয়ালমাটথ ডটকম, সিয়ািথ  ডটকম ইতযাসদ 

প্রসতষ্ঠানগুক্রলা ব্র্যাসডিংক্রয়র প্রথম সনয়মটি ভে কক্ররসেক্রলা৷ িক্রল এ্ই 

িাইটগুক্রলার এ্কটাও ভাক্রলা জায়গায় র ৌাঁোক্রত  াক্ররসন। 

• র টি ডটকম, িাসনথ িার ডটকম, অকশনি ডটকম, ইটক্রয়জ ডটকম, 

হাডথ ওয়ার ডটকক্রমর মক্রতা প্রসতষ্ঠান এ্বিং আক্ররা হাজার হাজার প্রসতষ্ঠান 

মাক্রকথ টিিংক্রয়র সতন নাম্বার রুলি ভে কক্ররসেক্রলা। তারা কমন নাম ব্যবহার 

কক্ররসেক্রলা। িক্রল রকাক্রনাভাক্রবই সনক্রজক্রদর জন্য শসিশালী জায়গা ততসর 

কক্রর সনক্রত িেম হয়সন।  

• সি-স সি, সি ইন্টারক্রনট ডটকম এ্বিং আক্ররা এ্কটি রহাসস্টিংিাইট বাজাক্রর 

ব্যবিা করক্রত না  ারায় রদউসলয়া হক্রয় সগক্রয়সেক্রলা। তারা সনক্রজক্রদরক্রক আর 

ঘুক্রর দাাঁোক্রনার িময় সদক্রত  াক্ররসন। ব্র্যাসডিংক্রয়র েয় নম্বর রুলি ভে করার 

শাসস্ত তাক্রদরক্রক র ক্রত হক্রয়সেক্রলা সনক্রজক্রদর ওক্রয়বিাইটক্রক নষ্ট করার 
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মক্রধ্য সদক্রয়। তারা  রবতীকাক্রল আর মাক্রকথ ক্রট সনক্রজক্রদর জন্য জায়গা ততসর 

কক্রর সনক্রত  াক্ররসন। 

 

এ্ই তাসলকা আক্ররা লম্বা করা িম্ভব। বহু প্রসতষ্ঠান বেক্ররর  র বের কাজ কক্ররও 

সনক্রজক্রদর জন্য ভাক্রলা জায়গা ততসর করক্রত  াক্ররসন। বহু প্রসতষ্ঠান রবশ ভাক্রলা জায়গায় 

রথক্রকও এ্কটা িময়  ক্রর ধ্বিংি হক্রয় সগক্রয়সেক্রলা। এ্িব হক্রয়সেক্রলা ব্র্যাসডিংক্রয়র সনয়ম 

ভে করার কারক্রে। ব্র্যাসডিংক্রয়র সনয়ম ভে করক্রল রকাক্রনা ব্র্যাডই সনক্রজক্রদরক্রক দাাঁে 

করাক্রত  ারক্রব না। ইন্টারক্রনট জগক্রত রহাক সকিংবা বাস্তব জগক্রত, ব্র্যাসডিংক্রয়র 

সনয়মগুক্রলা ভে হক্রল িবসকছু মুখ থুবক্রে  ক্রে। এ্খন প্রশ্ন হক্রচ্ছ, ইন্টারক্রনট জগক্রত 

িব ওক্রয়বিাইক্রটর হালই কী এ্মন হক্রয়সেক্রলা? এ্কদম না। আ সন যসদ সরিািথ কক্ররন, 

তাহক্রল বহু প্রসতষ্ঠান  াক্রবন, যাক্রদর অবস্থান আকাশ িমান ও ক্রর িক্রল রগক্রে 

ব্র্যাসডিং ঠিকঠাক হওয়ার কারক্রে। ব্র্যাসডিংক্রয়র সনয়মগুক্রলা ভে না করার কারক্রে তারা 

সনক্রজক্রদরক্রক রিরা জায়গায় সনক্রত িেম হক্রয়ক্রে। এ্মন সকছু ওক্রয়বিাইক্রটর তাসলকাও 

আসম আ নাক্রদরক্রক রদখাক্রত িাই, যাক্রত আ সন সনক্রজর ব্র্যাসডিং করার রেক্রত্র 

িবিময়ই িক্রিতন হক্রয় কাজ কক্ররন: 

• বইক্রয়র জগক্রত িিল ওক্রয়বিাইট আমাজন ডটকম। 

• অকশক্রনর জগক্রত িিল ওক্রয়বিাইট ইক্রব ডটকম 

• িাকসরর জগক্রত িিল ওক্রয়বিাইট মনস্টার ডটকম  

• ইন্টারক্রনট িাসভথ ক্রির জগক্রত িিল ওক্রয়বিাইট আক্রমসরকা অনলাইন 

 

এ্ই ওক্রয়বিাইটগুক্রলা রযিব ব্র্যাক্রডর আডাক্রর রক্রয়ক্রে, রিগুক্রলার প্রসতটিই  ারক্রিেসল 

সনক্রজক্রদরক্রক িবার সনকট  সরসিত করাক্রত িেম হক্রয়ক্রে। আ নার মক্রন প্রশ্ন জাগক্রত 

 াক্রর, ও ক্রর উসিসখত িিল ও ব্যথথ  ওক্রয়বিাইটগুক্রলার মক্রধ্য তিাৎ কী? এ্ক কথায় 

বলক্রল,  ারক্রিেসল ব্র্যাসডিং। যারা িিলতার িাক্রথ সনক্রজক্রদর ব্র্যাসডিং িম্পন্ন করক্রত 

র ক্ররক্রে, বাসকরা  াক্ররসন। িক্রল ব্যথথ  হক্রয় সগক্রয়ক্রে। িিলতার িাক্রথ সনক্রজর ব্র্যাডক্রক 

টিসকক্রয় রাখক্রত হক্রল ইন্টারক্রনট ব্র্যাসডিংক্রয়র নানা রকৌশল িম্পক্রকথ ও এ্কজন মানুষক্রক 

ধারো রাখক্রত হক্রব।  


