উৎসর্ গ
“আইটি নাি হ াস্টিং এর সকল কাটমারদের

যারা এই েীর্ পথচলায়
ঘ
আমাদের পাদে স্িদলন”
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ভূ মিকা-

প্রস্িিা ওদয়বসাইি হযন এক একিা স্বপ্ন, এই স্বদপ্নর ওদয়বসাইি হযখাদন বাসা বাদে হসিা দে
হ াস্টিং আর স্বদপ্নর নামদক বলদি পাদরন হ াদমইন। স্কন্তু হ াদমইন হ াস্টিং স্নদয় আমাদের
অস্েকািংেরই এ ভান্স নদলজ হনই। স্বদেষ কদর স্বদেনারদের মদেে হ াস্টিং স্নদয় অদনক
অদনক কনস্িউেন থাদক, যার িদল িাাঁরা প্রায়েই ভুল জায়ো হথদক হ াস্টিং স্কদন পরবিীদি
ওদয়বসাইি স্নদয় স্বপদে পদে।

বিঘমান সমদয় ওদয়বসাইদির গুরুত্ব কিিুকু িা আমরা ভাদলা কদরই জাস্ন, আর এই
ওদয়বসাইদির অনেিম গুরুত্বপূর্ ঘ অিংে

দে হ াদমইন, হ াস্টিং। িাই হ াদমইন, হ াস্টিং

সম্পদকঘ এ ভান্স নদলজ হেয়ার করার উদেেে স্নদয়ই আমরা এই বইটি হলখার স্সদ্ধান্ত স্নদয়স্ি,
আো করস্ি বইটি পোর পর হ াদমইন, হ াস্টিং সম্পদকঘ পাঠকরা এ ভান্স নদলজ পাদবন
ইনোআল্লা ।
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প্রকামিত সিয়: মাচঘ ২০২২
প্রকািক: আইটি নাি হ াস্টিং
লেখক: হরজাউল ইসলাম িাস্সন
মিশিষ কৃতজ্ঞতা: স্রয়াজুল মাসুে স্র াম
ধন্যিাদ: আদনায়ার হ াদসন এবিং রাইসুল মুেদিক

এই বইটির স্বিাস্েকারী আইটি নাি হ াস্টিং। এটি স্বক্রির উদেেে হলখা য়স্ন, িদব হকউ চাইদল
আইটি নাি হ াস্টিং হথদক অনুমস্ি স্নদয় স্বনামূলে স্বিরর্ করদি পারদব। অনুমস্ি বেিীি হকউ
কস্প করদল এবিং উপযুক্ত প্রমার্ পাওয়া হেদল অবেেই আইনেি বেবস্থা হনওয়া দব।
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সূমিপত্র•

হ াদমইন স্ক?

•

http,https, www

•

হ াদমইন এক্সদিনেন, সাবদ াদমইন

•

হ াদমইন হকন প্রদয়াজন?

•

হ াদমইন হনম হকন তিস্র করা দয়স্িদলা?

•

DNS, হনম সাভঘার, স্ এনএস প্রপাদেেন

•

হ াদমইন প্রাইদভস্স হপ্রাদিকেন

•

ICANN

•

BTCL

•

হরক্রজটি, হরক্রজিার, পািঘ নার / স্রদসলার, হরক্রজস্ট্রান্ট

•

িপ-হলদভল হ াদমইন (TLD), কাস্ি িপ-হলদভল হ াদমইন (ccTLD)

•

হজদনস্রক িপ-হলদভল হ াদমইন (gTLD), হসদকন্ড হলদভল হ াদমইন (SLD)

•

থা ঘ হলদভল হ াদমইন, স্প্রস্ময়াম হ াদমইন

•

হ াদমইন হরক্রজদিেন , স্রস্নউ, যোন্সিার

•

হেস স্পস্রয় , স্রস্ মেন, হপক্রন্ডিং স্ দলি, হ াদমইন স্রস্লজ

•

হ াদমইন বোকঅ াঘ র, হ াদমইন হয মাকঘ

•

হ াদমইন হকনার আদে স্কভাদব হচক করদবন?

•

হ াদমইন স্িস্পিং স্বজদনস
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•

হ াস্টিং কি প্রকার ও স্ক স্ক?

•

হেয়ার ঘ / ওদয়ব হ াস্টিং

•

BDIX হ াস্টিং

•

মোদনজ

•

স্রদসলার হ াস্টিং

•

উইদন্ডাজ হ াস্টিং

•

ক্লাউ

•

স্ভস্পএস হ াস্টিং

•

Remote Desktop Protocol (RDP)

•

হটাদরজ, ওদয়বসাইি স্লস্মদিেন, ব্রান্ডউইথ,

•

স্সস্পইউ, RAM, এস্ি প্রদসস, I/O স্লস্মি, SSH

•

হ াস্টিং কদিাল পোদনল

•

স্স-পোদনল

•

সিিাকুলাস

•

বোকআপ

•

কোস্েিং

•

CDN

•

ক্লাউ দিয়ার

•

SSL Certificates

•

EV SSL, OV SSL, DV SSL,

•

Wildcard SSL Certificates, Multi-Domain SSL(MDC)

•

কমোস্ম হ াস্টিং এর র সে

•

আইটি নাি হ াস্টিং এর েল্প

হ াস্টিং

হ াস্টিং

ািাদবজ
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ল াশিইন্ মক?
হ াদমইন এর বািংলা অথ ঘরাজে,জস্মোস্র,খাস জস্ম, এলাকা ইিোস্ে। হ াদমইন এর কাজ দলা
ক্লাদয়ন্ট কম্পম্পউিারদক ওদয়ব সাভঘাদরর সাদথ যুক্ত করা। যাইদ াক এি কটঠন কদর হবাঝার
েরকার হনই, স জ কথায় হ াদমইন মাদন আপনার ওদয়বসাইদির নাম বা টঠকানা।

আপনার নাম েদর হকউ

াকদল হযমন আপস্ন

হ াদমইদনর নাম েদর হকউ

াদক সাো হেন, হিমস্ন ইন্টারদনদি আপনার

াকদল আপনার ওদয়বসাইি

াদক সাো হেয়। আবার হযমন

আপনার বাসার এদেস েদর েদর আপস্ন বাসায় চদল যান, টঠক হিমস্ন হ াদমইন এর এদেস
েদর আপনার ওদয়বসাইদি চদল হযদি পারদবন।

হিা হ াদমইন স্ক এক কথায়:
আপন্ার ওশয়িসাইট যমদ হয় িামি, ল াশিইন্ লসই িামির এশেস
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হ াদমইন দে স্ ক্রজিাল েুস্নয়ায় আপনার পস্রচয়। ওদয়বসাইি তিস্র করদি হেদল সবপ্রথম
ঘ
হযিার প্রদয়াজন য় হসিা দে হ াদমইন। ইন্টারদনদি যি ওদয়বসাইি রদয়দি িার প্রদিেকটির
আলাো আলাো একটি ইউস্নক হ াদমইন হনম রদয়দি হযমন:
গুেদলর রদয়দি google.com হিসবুদকর রদয়দি facebook.com আইটি নাি হ াস্টিং এর
রদয়দি itnuthosting.com ইন্টারদনদি এমন অসিংখে িস্েদয় স্িটিদয় থাকা ওদয়বসাইিদক েনাক্ত
করার জনে হ াদমইন হনম বেব ার করা য়।

উদাহরণসরূপ: িস্বদি মাকঘ করা অিংেিুকু itnuthosting.com এটিই দে হ াদমইন। একটি
হ াদমইন হনম সবস্নম্ন
ঘ
১ কোদরক্টার এবিং সদবার্চ্ঘ ৬৩ কোদরক্টার পযন্ত
ঘ
য়। প্রথম বাস্র্ক্রজেক
হ াদমইদনর নাম দলা Symbolics.com যা কোম্স্ব্রদজর কম্পম্পউিার িাম ঘ স্সদবাস্লক্স ১৫ মাচঘ
১৯৮৫ িাস্রদখ TLD.com হি স্নবন্ধন কদর।
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http মক?
http এর পূর্রূপ
ঘ
দলা (Hyper Text Transfer Protocol) এটি মূলি ওদয়বসাইদির

ািা

যান্সিার করার একটি হপ্রািকল। ব্রাউজার হথদক হয হকান ওদয়বসাইি স্ভক্রজি করদলই http
এখন অদিাদমটিক অো

দয় যায়।

হকান ওদয়বসাইি স্ভক্রজি করার জনে আমরা যখন ব্রাউজাদর হ াদমইন স্লদখ সাচঘ কস্র এবিং
িারপর ওদয়বসাইদির যা যা িথে হেখদি পাই িা সবই Hyper Text. সাোরর্ি সাভঘাদর থাকা
ওদয়বসাইদির সকল

ািা আমরা হকান না হকান ব্রাউদজর মােেদম হেদখ থাস্ক, আর এই

হেখাদনার জনে সাভঘার হথদক
হথদক

ািাদক যান্সিার

দয় ব্রাউজাদর আসদি

ািা

য়। এই হয সাভঘার

ািা ব্রাউজাদর আদস এিার একিা নীয়ম আদি যাদক বলা য় (Protocol)

ওদয়বসাইদির

ািা সাভঘার হথদক ব্রাউজাদর আসা এবিং ব্রাউজার হথদক হকান ওদয়বসাইদির

ািা হেখার স্রদকাদয়ট পাঠাদনার এই কাজটিই মূলি http এর মােেদম দয় থাদক।
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https মক?
https এর পূর্রূপ
ঘ
দলা (Hypertext Transfer Protocol Secure) http এর আপদ ি ভাসনঘ দে
https, এখাদন https এর S দ্বারা স্সস্কউর হবাঝাদনা দয়দি।
https আপনার ব্রাউজার আর সাভঘাদরর মাদঝর সব স্কিু এনক্রিদে
যার িদল োকার বা থা প
ঘ াটিঘ হকউ আপনার
এনক্রিদে

আকাদর যান্সিার

কদর

ািা যান্সিার কদর,

ািা স দজ এদক্সস স্নদি পাদরনা। হযদ িু

য় িাই যস্ে এক্সদসস হপদয়ও যায় িা দল স্ক

ািা

ািা যান্সিার

দে িা বুদঝদি পাদরনা। স্নদচ SSL অেেদয় আমরা https স্নদয় স্বস্তাস্রি আদলাচনা কদরস্ি।

www মক?
WWW এর পূর্রূপ
ঘ
দলা (World Wide Web) এটি ওদয়ব নাদমও পস্রস্চি। হকান URL এর
আদে যখন WWW থাদক হসটি দ্বারা ওদয়বদক স্নদেঘ ে কদর। ওয়ার্ল্ঘ ওয়াই

ওদয়ব দলা একটি

হটাদরজ স্সদটম, হযখাদন পুদরা স্বদের ওদয়বসাইি হটার থাদক।
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১৯৯০ সাদল সাইনটিট টটি িান্াস
গ -মে
গ
ওয়ার্ল্ঘ ওয়াই

ওদয়ব (WWW) আস্বষ্কার কদরন যখন

স্িস্ন CERN এ কমেি
ঘ স্িদলন। CERN স্িদলা সাইনটিটদের একটি কস্মউস্নটি, হযখাদন স্িদলা
১০০ টি হেে হথদক প্রায় ১৭০০ জন সাইনটিট।
ওয়ার্ল্ঘ ওয়াই

ওদয়ব তিস্র করা দয়স্িদলা সারা স্বদের সাইনটিটদের মদেে পরীক্ষা,নীস্রক্ষা,

েদবষর্ার িথে আোন প্রোদনর জনে। ২৩ আেট ১৯৯১ সাদল এটি সবার জনে উন্মুক্ত কদর
হেওয়া য়।
আমাদের অদনদকরই োরর্া ওদয়ব আর ইন্টারদনি একই ক্রজস্নস। স্কন্তু এিা একিা ভুল োরর্া,
যস্েও ইন্টারদনি এবিং ওদয়ব এদক অপদরর সাদথ সিংযুক্ত। ইন্টারদনি
িস্েদয় থাকা স্বোল কম্পম্পউিার হনিওয়াকঘ যার মােেদম আমরা
অনেস্েদক ওদয়ব

দলা সারাস্বে জুদে

ািা আোন প্রোন কদর থাস্ক।

দলা হকান ওদয়ব সাভঘাদর থাকা স্বস্ভন্ন ওদয়ব হপদজর সমটি, যা আমরা

ইন্টারদনদির মােেদম এক্সদসস কদর থাস্ক।

ল াশিইন্ এক্সশটন্িন্ মক?
হ াদমইন হনদমর হেদষ এবিং (.)

ি এর পদরর অিংে হক বলা য় হ াদমইন এক্সদিনেন। হযমন:

google.com << এখাদন google এর পর হয .com এিাই মূলি হ াদমইন এক্সদিনেন।
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মকছু জন্মপ্রয় ল াশিইন্ এক্সশটন্িন্
•

.com

•

.net

•

.org

•

.co

•

.io

•

.me

•

.xyz

সািশ াশিইন্ মক?
হ াদমইন

হনদমর

আদে

হকান

অিংে

থাকদল

িাদক

সাবদ াদমইন

বদল।

হযমন:

blog.itnuthosting.com এিাদক সাবদ াদমইন বদল। প্রদয়াজনদভদে স্বস্ভন্ন কাদজ
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সাবদ াদমইন বেব ার করা

য়। এদি কদর নিু ন হ াদমইন স্কনদি

য়না আবার হমইন

হ াদমইদনর জনস্প্রয়িাও বােদি থাদক।

ল াশিইন্ লকন্ প্রশয়াজন্?
আপস্ন হয প্রদয়াজদনই ওদয়বসাইি তিস্র করদি যান, সবপ্রথম
ঘ
হযিা লােদব িা দলা হ াদমইন।
অনলাইদন স্নদজর অসস্িত্ব জানান হেবার জনে ওদয়বসাইি থাকািা এখন বলদি হেদল এক
প্রকার বােেিামূলক আর ওদয়বসাইি হিা হ াদমইন িাো সম্ভব না।

হ াদমইদনর চাস্ ো এি পস্রমার্ হয ইউস্নক হ াদমইনগুদলা আজ হথদক প্রায় ১৫-২০ বির
আদেই সব হরক্রজদিেন

দয় হেদি। স্বষয়িা এমন না হয হ াদমইন স্নদলই ওদয়বসাইি তিস্র

করদি দব, আপস্ন হ াদমইন হরক্রজদিেন কদর হরদখ পরবিীদি হয হকান সময় ওদয়বসাইি
তিস্র করদি পারদবন।
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আবার আপনার অিলাইন বেবসা যস্ে জনস্প্রয় দয় থাদক, িা দল আপনার বেবসার নাদম অনে
হকউ হ াদমইন হরক্রজদিেন কদর রাখদি পাদর। পরবিীদি আপনার কাদি চো োদম স্বক্রি
করার উদেেে। িাই অনে হকউ হরক্রজদিেন করার আদেই আপনার বেবসার নাদম স্নদজই
হ াদমইন হরক্রজদিেন কদর রাখা উস্চি।

মদন আদি? আমরা বইদয়র শুরুদিই বদলস্িলাম হ াদমইন এর একিা অথ জস্ম,
ঘ
োাঁ হ াদমইন
দে স্িউচাদরর সম্পে। জস্ম হকন প্রদয়াজন আো করস্ি আপদন িা ভাদলা কদরই জাদনন।

ল াশিইন্ লন্ি লকন্ ততমর করা হশয়মছশো?
ইন্টারদনি

দে স্বেবোপী িস্েদয় থাকা বে কম্পম্পউিার হনিওয়াকঘ, যার মােেদম এক

কম্পম্পউিার হথদক অনে কম্পম্পউিাদর হযাোদযাে করা যায়,

ািা আোন প্রোন করা য়। এই

হনিওয়াদকঘর প্রদিেকটি কম্পম্পউিারদক সনাক্ত করার জনে আলাো আলাো আইস্প এদেস
রদয়দি। হযমন একটি আইস্প এদেস: 157.240.1.35

এই আইস্প এদেস েদরই স্কন্তু ওদয়বসাইদি স্ভক্রজি করা যায়। উপদরর হযই আইস্প এদেস
উো রর্সরূপ হেস্খদয়স্ি হসিা হিসবুদকর আইস্প এদেস। 157.240.1.35 এই আইস্প যস্ে
আপনার ব্রাউজাদর URL বাদর স্নদয় স্েদয় Enter হপ্রস কদরন িা দল হেখদবন হিসবুদকর
ওদয়বসাইদি স্নদয় স্েদয়দি।
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এখন সবার পদক্ষ এই কটঠন আইস্প এদেস মদন রাখা সম্ভব নয়, আবার আইস্প এদেস মাদঝই
মাদঝই হচঞ্জ য়। ইন্টারদনদি এমন াজার াজার ওদয়বসাইি রদয়দি মদন রাখদলও বা কয়টি
আইস্প মদন রাখা যাদব?
িাই এই সমসো সমাোদনর লক্ষেই হ াদমইন হনম স্সদটম বা DNS তিস্র দয়স্িদলা। হযখাদন
হকান আইস্প এদেস মদন রাখদি য়না হ াদমইন হনম মদন রাখদলই য়।

DNS
DNS এর পূর্রুপ
ঘ
ল (Domain Name System) আইস্প এদেস মদন রাখার ঝাদমলা েূর করার
জনেই হ াদমইন হনম স্সদটদমর আস্বষ্কার

দয়স্িদলা। বিঘমাদন ওদয়বসাইদি হ াদমইন হনম

বেব ার করা দলও মূলি হকান একটি আইস্পর মােেদম ওদয়বসাইি হলা
হকান আইস্প হথদক ওদয়বসাইি হলা
ওদয়বসাইি স্রদলদি

দব িা একিা

আদরা অদনক হরক ঘ একই

য়।

ািাদবদজ হটার কদর রাখা য়। পাোপাস্ে
ািাদবদজ হটার কদর রাখা

য় এবিং

প্রদয়াজন অনুযায়ী বেব ার করা য়।
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হকান স্ভক্রজির যখন ওদয়বসাইি স্ভক্রজি করদব িখন হসই
ব্রাউজার আইস্প সিংে

ািাদবজ হথদক স্ভক্রজিদরর ওদয়ব

করদব এবিং ওই আইস্পর আওিায় থাকা স্নস্েিঘ ওদয়বসাইদির

ািাগুদলা ব্রাউজাদর হো করদব।

DNS এর এই

ািাদবদজ শুেু IP থাদক না পাোপাস্ে হমইল আোন প্রোদনর জনে MX হরক ,ঘ

স্বস্ভন্ন েরদর্র হভস্রস্িদকেদনর জনে TXT হরক ,ঘ এসএসএল সাটিঘ স্িদকি হভস্রিাই করার
জনে CAA হরক স
ঘ
আদরা অদনক হরক ঘ থাদক হযমন:

•

AAAA

•

CNAME

•

NS

•

PTR
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•

SRV

•

SOA

•

DS

•

DNSKEY

লন্ি সাভগার
আদের অেেদয় আমরা হজদনস্িলাম আইস্প এদেস মদন রাখা কটঠন িাই হ াদমইন হনম
স্সদটম বা DNS তিস্র করা দয়স্িদলা। টঠক একই রকম DNS এর একসাদথ সবগুদলা হরক ঘ
অো

করা কটঠন িাই এই সমসো সমাোন করার জনে তিস্র দয়দি স্ এনএস

ািাদবজ। এই

ািাদ বজ হক হ াদমইদনর সাদথ কাদনক্ট করা য় হনম সাভঘার স্েদয়।

এখন প্রশ্ন দি পাদর হনম সাভঘার স্েদয় স্ক হ াস্টিং এর সাদথ কাদনক্ট করা যায়? োাঁ, হনম সাভঘার
স্েদয় হ াদমইন হ াস্টিং এর সাদথ কাদনক্ট করা যায়। িদব হসদক্ষদে আপনার হ াস্টিং এর আইস্প
অবেেই A হরক ঘ স্ দসদব আপনার DNS

ািাদবদজ অো

থাকদি দব।

ম এন্এস প্রপাশর্িন্
হ াদমইদনর আইস্প বা হকান হরক ঘ হচঞ্জ অথবা আপদ ি করা দল িা একই সাদথ সারা
স্বদে হচঞ্জ য়না, স্কিুিা সময় লাদে। কারর্ হ াদমইদনর স্ এনএস সাভঘার হথদক ইউজার
পযন্ত
ঘ অদনকগুদলা কোস্েিং সাভঘার বেব ার করা য়, হযখাদন ওই হ াদমইদনর স্ এনএস
হরক গু
ঘ দলা হটার থাদক।
একই সাদথ অদনকগুদলা সাভঘাদর এই হরক ঘ হটার থাকার কারদর্ যখন িা পস্রবিঘন করা য়
িা সাদথ সাদথ সবগুদলা সাভঘাদর পস্রবিঘন য়না, সবগুদলা সাভঘাদর পস্রবিঘন দি সময়
লাদে। আপদ ি দি এই হয সময় লাদে এিাই মূলি স্ এনএস প্রপাদেেন স্পস্রয় ।
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সাোরর্ি কদয়ক র্ণ্টার মদেেই স্ এনএস প্রপাদেেন দয় যায়, িদব সদবার্চ্ঘ ৭২ র্ণ্টা সময়ও
লােদি পাদর। এটি আসদল কদয়কিা স্বষদয়র ওপর স্নভঘর কদর হযমন: ইন্টারদনি সাস্ভঘস
প্রভাই ার (ISP), হ াদমইন হরক্রজটি, স্ এনএস হরকদ র
ঘ TTL ভোলু ইিোস্ে।
স্ এনএস প্রপাদেেদনর এই সময়িাদি ইউজার সাময়ীকভাদব ওদয়বসাইি স্ভক্রজি করদি
প্রবদলম হিস করদি পাদর, িদব স্ এনএস প্রপাদেেন সম্পূর্ ঘ বার পর িা অদিাদমটিক টঠক
দয় যায়।

ল াশিইন্ প্রাইশভমস লপ্রাশটকিন্
আপস্ন যখন হ াদমইন হরক্রজদিেন কদরন িখন আপনার স্কিু পারদসানাল ইনিরদমেন
হেয়ার করদি

য় হযমন: নাম, টঠকানা,ইদমইল, হমাবাইল নাবার ইিোস্ে। হরক্রজটি হথদক এই

ইনিরদমেনগুদলা সাোরর্ি পাবস্লকস্ল হো করা থাদক। যার কারদর্ োকার বা থা ঘ পাটিঘ হকউ
স দজই Whois Checker হথদক হ াদমইন ওনাদরর যাবিীয় ইনিরদমেন স্নদয় অসােু হকান
কাদজ বেব ার করদি পাদর।

এই ইনিরদমেন াই
আইস্

কদর রাখাদক হ াদমইন প্রাইদভস্স হপ্রাদিকেন, Whois Protection বা

হপ্রাদিকেন বদল। হ াদমইন হরক্রজদিেন করার সময় অস্িস্রক্ত স্ি স্েদয় এই প্রাইদভস্স

হপ্রাদিকেন স্নদি য়। আবার স্কিু স্কিু হপ্রাভাই ার প্রাইদভস্স হপাদিকেন প্রথম বিদরর জনে
স্ি স্েদয় থাদকন।

এই ওশয়িসাইটগুশো লেশক ল াশিইন্ এর Whois লিক করশত পারশিন্:

•

https://who.is/

•

https://domaincheckerbd.com/

•

https://www.whois.com/

•

https://www.domain.com/whois/
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হ াদমইন এ প্রাইদভস্স হপ্রাদিকেন এনাবল থাকদল ইনিরদমেন এমনভাদব হো করদব।

হ াদমইন এ প্রাইদভস্স হপ্রাদিকেন এনাবল না থাকদল যাবিীয় ইনিরদমেন এমন হো করদব।
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ICANN মক?
ICANN এর পূর্রূপ
ঘ
দলা: (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) এটি
একটি অদমস্রকান ননপ্রস্িি অোনাইদজেন।
ঘ
িদব এর কাযিম
ঘ
চালাদি স্েদয় যা খরচ য় িা
ব ন কদর আদমস্রকান একটি মাস্িদটকদ ার্ল্ার গ্রুপ। ১৯৯৮ সাদল আইকোন প্রস্িষ্ঠার মূল
লক্ষেই স্িদলা স্সস্কউর এবিং টোবল ইন্টারদনি স্নক্রিি করা।

বিঘমাদন ICANN সারা স্বদের হ াদমইন স্নয়ন্ত্রর্ সিংস্থা। ইন্টারদনিদক টোবল এবিং স্সস্কউর
রাখদি কাজ কদর আইকোন। িদব আইকোন এর হমইন কাজ দলা, হরক্রজটি অপাদরিরদের ও
হরক্রজিারদের স্নয়ন্ত্রর্ করা এবিং কাদটামারদের অস্েকার ও হসবা স্নক্রিি করা। এিাো TLD
হ াদমইদনর জনে স্বস্ভন্ন পস্লস্স তিস্র কদর ICANN
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বিঘমাদন যি হ াদমইন প্রভাই ার আদি িাাঁরা প্রদিেদকই স্ দরক্টস্ল অথবা ইনস্ দরক্টস্ল ICANN
দ্বারা স্স্বকৃি এবিং নিু ন যারা হ াদমইন প্রভাই

করদি চায় িাাঁদের ও ICANN হথদক অনুমস্ি

স্নদি য়। আইকোন আদি বদলই আমরা এি সুন্দর গুিাদনা ইন্টারদনি বেব ার করদি পারস্ি।

BTCL
BTCL এর পূর্রূপ
ঘ
দলা: বািংলাদেে হিস্লকস্মউস্নদকেন হকাম্পানী স্লস্মদি । এটি
বািংলাদেদের সবদথদক বে হিস্লকস্মউস্নদকেন হকাম্পানী। ১৯৭১ সাদল হেে স্বােীন বার
পদরই স্বটিটিস্ব প্রস্িষ্ঠা করা য়। পরবিীদি ২০০৮ সাদল স্বটিটিস্বদক পাবস্লক স্লস্মদি
হকাম্পানী করা য় এবিং এর নাম পস্রবিঘন কদর রাখা য় স্বটিস্সএল।

BTCL এর প্রোন কাজ হিস্লদিান এবিং ইন্টারদনি হকক্রিক দলও িাাঁরা বিঘমাদন বািংলাদেদের
একমাে ccTLD হ াদমইন হরক্রজিার। অথাৎ
ঘ .bd .বািংলা এসব কাস্ি হলদভল হ াদমইন
একমাে িাাঁরাই অস্িস্সয়ালভাদব প্রভাই

কদর এবিং এই হ াদমইনগুদলার এর জনে স্বস্ভন্ন

পস্লস্স তিস্র কদর থাদক।
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সাোরর্ অনানে সব হ াদমইন হরক্রজদিেন করার পদ্ধস্ি হথদক BTCL এর হ াদমইন
হরক্রজদিেন করার পদ্ধস্ি আলাো। এইসব কাস্ি হলদভল হ াদমইন স্নদি দল BTCL এর
স্বস্ভন্ন রুলদসর জনে ইউজারদক অদনক ইনিরদমেন এবিং

কুদমন্ট জমা স্েদি য়, যা

ইউজাদরর জনে খুবই স্বরক্রক্তকর।
কাস্ি হলদভল হ াদমইন আপস্ন সরাসস্র BTCL হথদক না স্নদয় থা ঘ পাটিঘ প্রভাই ারদের
মােেদমও BTCL হথদক স্নদি পারদবন। এদি কদর প্রদসস অদনক স জ দয় যাদব ইউজাদরর
জনে। হযমন: আইটি নাি হ াস্টিং এর মােেদম আপস্ন BTCL হথদক .com.bd স অনানে
এক্সদিনেদনর হ াদমইন হরক্রজদিেন করদি পারদবন।

লরজজটি
হ াদমইন হনম হরক্রজটি মূলি একটি অোনাইদজেন
ঘ
যারা িপ হলদভল হ াদমইন মোদনজ কদর
থাদক। হরক্রজটি হ াদমইদনর এক্সদিনেন তিস্র কদর, হ াদমইদনর জনে স্বস্ভন্ন পস্লস্স তিস্র কদর
এবিং হ াদমইন সাোরর্ পাবস্লদকর কাদি হসল করার জনে হরক্রজিার এর সাদথ কাজ কদর।
হযমন: (VeriSign) .com হ াদমইন এবিং স্ এনএস মোদনজ কদর।

22

লরজজিার
হরক্রজিার দলা (ICANN) স্বীকৃস্ি অোনাইদজেন।
ঘ
হরক্রজিার হরক্রজটির সাদথ কাজ কদর সাোরর্
ইউজাদরর

কাদি

হ াদমইন

হসল

করার

জনে।

হযমন

কদয়কটি

হরক্রজিার:

GoDaddy,Nmacheap,Bigrock,Name Silo

পাটগ ন্ার / মরশসোর
হরক্রজিার সাোরর্ ইউজাদরর পাোপাস্ে হ াদমইন পািঘ নার স্ দসদব কাজ কদর পািঘ নার বা
স্রদসলারদের সাদথ। আর পািঘ নার বা স্রদসলাররা সরাসস্র হ াদমইন হসল কদর সাোরর্
ইউজাদরর কাদি।

লরজজস্ট্রান্ট
হরক্রজস্ট্রান্ট

দলা হ াদমইদনর ওনার, স্যস্ন হ াদমইনটি স্কদনদিন বা মাস্লকানার অস্েকার

রাদখন।

টপ-লেশভে ল াশিইন্ (TLD)
TLD দলা ইন্টারদনদির সদবার্চ্
ঘ স্তদরর হ াদমইন। হয হ াদমইন এদক্সদিনেনগুদলা িপ
হলদভদলর হসগুদলাদক TLD বা িপ-হলদভল হ াদমইন বলা য়। বিঘমাদন ইন্টারদনদি থাকা
অস্েকািংে ওদয়বসাইি িপ-হলদভল হ াদমইন বেব ার কদর।
১৯৮৫ সাদল (IANA) মাে ৬ টি িপ-হলদভল হ াদমইন স্নদয় যাো শুরু করদলও বিঘমাদন
অসিংখে TLD মাদকঘদি এদভইদলদভল রদয়দি। কদয়কটি জনস্প্রয় িপ-হলদভল হ াদমইন: (.com,
.org, .net, .edu, .gov, mil)
সাোরর্ কাজ, বেবসা-বাস্র্জে, হকান অোনাইদজেন,
ঘ
স্েক্ষা প্রস্িষ্ঠান, েভদমন্ট প্রস্িষ্ঠান
ইিোস্ের কাদজ িপ-হলদভল হ াদমইন বেবহৃি দয় থাদক।

23

কামি টটপ-লেশভে ল াশিইন্ (ccTLD)
ccTLD হ াদমইন এক্সদিনে স্েদয় মূলি হকান একটি স্নস্েিঘ হেদের কাস্ি হকা

হবাঝাদনা য়

হযমন: বািংলাদেদের জনে .com.bd ইক্রন্ডয়ার জনে .in আদমস্রকার জনে .us

লজশন্মরক টপ-লেশভে ল াশিইন্ (gTLD)
gTLD মূলি িপ-হলদভল হ াদমইন এক্সদিনেদনর মদিাই। এটি িপ-হলদভল হ াদমইদনর ই
একটি অিংে। হজদনস্রক িপ-হলদভল হ াদমইন মোদনজ কদর (IANA) যার মাোর হকাম্পানী
(ICANN)

লসশকন্ড লেশভে ল াশিইন্ (SLD)
হসদকন্ড হলদভল হ াদমইন বলদি হ াদমইন এক্সদিনেদনর এর আদের অিংেিুকু হবাঝায়।
উো রর্স্বরূপ: www.itnuthosting.com হ াদমইদনর SLD দে itnuthosting
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আিার মকছু কামিশকা
•

.com.bd

•

.com.uk

•

.gov.uk

•

.gov.au

লসশকন্ড লেশভে ল াশিইন্ রশয়শছ লযিন্:

ো গ লেশভে ল াশিইন্
হসদকন্ড হলদভল হ াদমইদনর আদের অিংেদক থা ঘ হলদভল হ াদমইন বদল। হযমন
উো রর্স্বরূপ: www.itnuthosting.com হ াদমইদনর www

দে থা ঘ হলদভল হ াদমইন।

আবার সাব-হ াদমইনদক ও থা ঘ হলদভল হ াদমইন বদল।

মপ্রমিয়াি ল াশিইন্
অদনক াই ভোলু হ াদমইন আদি হযগুদলা হপক্রন্ডিং স্ দলি স্পস্রয়

হেষ বার পর নিু ন কদর

হরগুলার প্রাইদজ হরক্রজিার করার জনে স্রস্লজ করা য়না। বরিং হসগুদলাদক স্প্রস্ময়াম
হ াদমইন স্ দসদব াই প্রাইদজ হরক্রজিার হথদক স্বস্ভন্ন হ াদমইন মাদকঘিদেদস স্লট করা য়।
িদব মজার স্বষয় দলা হরক্রজিার হথদক হয হ াদমইনগুদলা স্প্রস্ময়াম স্ দসদব স্লট করা য়
হসই হ াদমইনগুদলা হয হকউ চাইদল হয হকান প্রভাই ার হথদক স্কনদি পারদব াই প্রাইদজ।
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ল াশিইন্ লরজজশিিন্
হ াদমইন হরক্রজদিেন বলদি স জ কথায় হ াদমইন িয় করা হবাঝায়। হ াদমইন হরক্রজদিেন
প্রাইজ এক্সদিনেন হভদে স্বস্ভন্ন রকদমর দয় থাদক। আপস্ন আপনার পিন্দমদিা হ াদমইন
সবস্নম্ন
ঘ
১ বির এবিং সদবার্চ্ঘ ১০ বিদরর জনে হরক্রজদিেন করদি পারদবন। িদব অদনক

জায়োয় আজকাল হেখা যায় লাইি িাইম হ াদমইন হরক্রজদিেদনর কথা বলা দয় থাদক। এিা
একিা ভ্রান্ত োরর্া িাই এসব বেপার হথদক ইউজারদক অবেেই সাবোন থাকদি দব।

ল াশিইন্ মরমন্উ
ইন্টারদনি এবিং ইদলকটযক স্বল হযমন প্রস্ি মাদস স্েদি

য়, টঠক হিমস্ন হ াদমইন স্রস্নউ

বলদি স জ কথায় হ াদমইন এর স্বল হেওয়া বুঝায়।
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স্কন্তু ইন্টারদনি এবিং ইদলকটযক স্বল মান্থস্ল হেওয়া হেদলও হ াদমইন এর স্বল সবস্নম্ন
ঘ
১ বিদরর
জনে স্েদি য় স্প্র-দপই
স্েদি

স্সদটদম এবিং ১ বির পর আবার পুনরায় পরবিী বিদরর জনে স্বল

য় অথাৎ
ঘ স্রস্নউ করদি

য়। ইউজাদরর ইোমদিা সবস্নম্ন
ঘ
১ বির এবিং সদবার্চ্ঘ ১০

বিদরর জনে হ াদমইন স্রস্নউ করদি পাদর।

ল াশিইন্ ট্র্যান্সফার
হ াদমইন যান্সিার বলদি এক প্রভাই ার হথদক অনে প্রভাই াদর মুভ করা হবাঝায়। অথাৎ
ঘ
েরুর্ আপস্ন হ াদমইন হরক্রজদিেন কদরস্িদলন Namecheap এ স্কন্তু এখন হনমচীপ বাে স্েদয়
বেব ার করদি চান IT Nut িাই আপনার হ াদমইনটি হনমচীপ হথদক আইটি নাি এ স্নদয়
আসদলন, এিাদক মূলি হ াদমইন যান্সিার বদল।
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িদব নিু ন হকান হ াদমইন হরক্রজদিেন কদর ৬০ স্েদনর আদে যান্সিার করদি পারদবন না।
হকননা নিু ন হরক্রজদিেন হ াদমইদন ৬০ স্েন IRTP যান্সিার লক এনাবল থাদক, িাই ৬০ স্েন
পর হথদক যান্সিাদরর অপেন থাদক। স্কন্তু যস্ে হকান গুরুত্বপূর্ ঘ কাদজ যান্সিার করার খুব
প্রদয়াজন পদে িা দল হরক্রজিার হকাম্পানীর সাদপাদিঘ কথা বদল IRTP লক স্ জাবল কদর স্নদয়
যান্সিার করা হযদি পাদর।

লেস মপমরয়
হ াদমইন এক্সপায়া ঘ

বার ৩০-৩৫ স্েন পযন্ত
ঘ সময়কালদক হেস স্পস্রয়

বদল। হ াদমইন

এক্সদিনেন হভদে এই সময়কাল বােদি বা কমদি পাদর। এই সমদয়র হভিদর হরগুলার স্রস্নউ
স্ি স্েদয় হ াদমইন স্রস্নউ করা যাদব।

মরম িিন্
হেস স্পস্রয়

পার বার পর পরবিী ৩০ স্েন পযন্ত
ঘ হ াদমইন স্রস্ মেন স্পস্রয় । এই সমদয়

হ াদমইন স্রস্নউ স্ি এর সাদথ হ াদমইন স্রদটার অস্িস্রক্ত চাজঘ স্েদি য়।

লপজন্ডিং ম শেট
স্রস্ মেন স্পস্রয়
স্পস্রয়

হেষ বার পর পরবিী ৫-৭ স্েন এই সময়কালদক হ াদমইদনর হপক্রন্ড স্ দলি

বদল। এই সমদয় চাইদলও আপস্ন হ াদমইন স্রস্নউ করদি পারদবন না, অথাৎ
ঘ আপস্ন

হ াদমইন স্রস্নউ করার সকল সুদযাে াস্রদয় হিদলদিন।

ল াশিইন্ মরমেজ / এক্সপায়া গ
হপক্রন্ডিং স্ দলি স্পস্রয়

হেষ বার পর অথাৎ
ঘ হ াদমইন সম্পূর্রূদপ
ঘ
স্ দলি দয় যাবার পর হয

হকউ এই হ াদমইন হরগুলার প্রাইদজ নিু ন কদর হরক্রজদিেন করদি পারদব। এই সমদয়
হ াদমইন এক্সপায়া ঘ দয় যায়।
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ল াশিইন্ িযাকঅ াগ র
হ াদমইন বোকঅ াঘ র মূলি একটি হমথ ঘ যার মােেদম হরক্রজিারকৃি হ াদমইন মস্নিস্রিং
এবিং যাস্কিং করা য়। যাদি কদর পরবিীদি ওই হ াদমইন এদভইদলভল বার সাদথ সাদথই
এটি সবার আদে হরক্রজদিেন করা যায়।
ইউজার যখন হ াদমইন স্রস্নউ না কদর পরবিীদি িা এক্সপায়া ঘ দয় যায়। স্কন্তু অদনক
হক্ষদে এক্সপায়া ঘ দয় যাবার সাদথ সাদথ অদনদকই হ াদমইনটি আবার নিু ন কদর
হরক্রজদিেন করদি চায়। আর এখাদনই হ াদমইন বোকঅ াঘ দরর কাজ, হ াদমইন
বোকঅ াঘ দরর মােেদম ওই হ াদমইনটি এক্সপায়ার ঘ বার পর িা আপনাদক হরক্রজদিেন
করদি সা াযে করদব।
বোকঅ াঘ র হ াদমইদনর মূল হরক্রজটি স থা ঘ পাটিঘ হপ্রাভাই ারদের মােেদমও করা যায়।
হ াদমইদনর মূল হরক্রজটি মাদন হযখাদন অলদরস্

হ াদমইন হরক্রজিার আদি হসখান হথদক

বোকঅ াঘ র করদল িা পাবার সম্ভবর্া হবস্ে থাদক।

ল াশিইন্ লট্র্ িাকগ
বে বে হকাম্পানী িাদের স্বজদনদসর নাম হপদিন্ট কদর রাদখ। এই হপদিন্ট করা নাদমর
ওয়াদ র
ঘ সাদথ স্মল হরদখ বা কস্প কদর হকউ হ াদমইন স্কনদল হসিা হয মাক
ঘ এর মদেে পেদব।

হয মাকঘ হ াদমইন কখদনাই হকনা উস্চি না, হকননা এই হয মাদকঘর জনে হকাম্পানী আপনার
নাদম মামলা পযন্ত
ঘ করদি পাদর। এিাো হয মাকঘ যুক্ত হ াদমইন হযখান হথদক হরক্রজিার করা
দয়দি হকাম্পানী হসখাদন স্েদয় স্ দরক্ট স্রদপািঘ করদল হ াদমইন স্ দলি কদর হেওয়া য়।
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ল াশিইন্ লকন্ার আশর্ মকভাশি লিক করশিন্?
History লিক: https://whoisrequest.com/history/
হ াদমইন এর History হচক কদর স্নন। আপনার পূদব ঘ হকউ হ াদমইনটি স্কদনস্িদলা স্ক না?
স্কনদল হসটি কিস্েন বেব ার দয়দি? কিবার হকনা দয়দি ইিোস্ে স্বষয় অবেেই হচক কদর
স্নদবন।

আকগাইভ লিক: https://archive.org/
পূদব ঘ যস্ে হকউ হ াদমইনটি স্কদন থাদক, িা দল স্ক কাদজ বেব ার কদরদি হসটি হচক কদর
স্নন। যস্ে খারাপ হকান কাদজ এর আদে হ াদমইনটি বেব ার দয় থাদক, িা দল ওই হ াদমইন
হকনা হথদক স্বরি থাকুন।
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লফসিুক ব্লক লিক: https://developers.facebook.com/tools/debug/
হয হ াদমইনটি হরক্রজদিেন করদি চাদেন হসটি হিসবুদক ব্লক আদি স্কনা, যাচাই কদর স্নন।
হিসবুদক ব্লক থাকদল ওই হ াদমইদনর হকান কনদিন্ট হিসবুদক হেয়ার হেওয়া যাদবনা িাই
এটি হচক করা জরুরী।

এ শসন্স ব্লক: https://adsensechecker.com/
হ াদমইন টি গুেল এ দসদন্স ব্লক আদি স্কনা িা যাচাই কদর স্নন। যস্ে ব্লক থাদক িা দল হসই
হ াদমইন স্েদয় এ দসন্স এপ্রুভাল পাদবন না।

লট্র্ িাকগ লিক: https://trademark-search.marcaria.com/en/
হ াদমইনটি হকান হকাম্পানীর কস্পরাইি বা হয মাকঘ করা আদি স্কনা যাচাই কদর স্নন। যস্ে
হয মাকঘ করা থাদক িা দল ওই হ াদমইন হরক্রজদিেন করা স্বরি থাকুন।

DMCA লিক: https://lumendatabase.org/
হয হ াদমইনটি হরক্রজদিেন করদি চাদেন িা অবেেই DMCA হচক কদর স্নদবন। যস্ে
হ াদমইদন হকান DMCA পোনাস্ি থাদক িা দল ওই হ াদমইন হকনা যাদব না।

ল াশিইন্ মিমপিং মিজশন্স
হ াদমইন স্িস্পিং বলদি হকান একটি ইউস্নক কোদরক্টাদরর হ াদমইন স্কদন হরদখ পরবিীদি
িা হবস্ে োদম স্বক্রি করা হবাঝায়। সাোরর্ি ইউস্নক হ াদমইনগুদলা এখন আর িাকা পাওয়া
যায়না, আজ হথদক প্রায় ১৫-২০ বির আদেই ভাদলা কোদরক্টাদরর হ াদমইনগুদলা হরক্রজিার
দয় স্েদয়দি।
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প্রদিেক ইউজাদরর িাট প্রাইদরাটি থাদক ইউস্নক কোদরক্টাদরর হ াদমইন। এর এি চাস্ ো হয
বিঘমাদন ৪ কোদরক্টাদরর প্রায় সব হ াদমইন ই হরক্রজিার

দয় স্েদয়দি এবিং ৫ কোদরক্টাদরর

হ াদমইনগুদলা ও প্রায় হরক্রজিার বার পদথই।
হ াদমইন স্িস্পিং বিঘমাদন এিিাই জনস্প্রয় হয, এিা একিা স্বজদনস মদ ল দয় োাঁস্েদয়দি।
এিা সবাই ভাদলা কদরই জাদন হ াদমইন

দে স্িউচার, এ কারদর্ই এখদনা হ াদমইন

ইনদভটররা প্রস্িস্নয়ি হ াদমইন স্কনদি এবিং হ াদমইন স্িস্পিং মাদকঘিদেদস স্লট কদর
যাদে।
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কশয়কটট জন্মপ্রয় ল াশিইন্ মিমপিং িাশকগটশেস:
•

https://sedo.com/

•

https://dan.com/

•

https://auctions.godaddy.com/

•

https://www.afternic.com/

আমাদের হেদের হপ্রক্ষাপদি একটি হ াদমইন হরক্রজদিেন করদি খুব হবস্ে িাকা লাদে না, স্কন্তু
এই অল্প িাকার হ াদমইন বেদল স্েদি পাদর আপনার জীবন। যস্ে আপস্ন পযাপ্ত
ঘ স্রসাস ঘ কদর
ইউস্নক হকান হ াদমইন বািাই করদি পাদরন।

হ াদমইন স্িস্পিং স্বজদনস বিঘমাদন এি জনস্প্রয় হকন িা স্নদচর একটি

ািা হেখদলই আো

কস্র বুঝদি পারদবন।
কশয়কটট হাই প্রাইজ লসমেিং ল াশিইন্:
•

Business.com – $345 million

•

LasVegas.com – $90 Million

•

CarInsurance.com — $49.7 million

•

Insurance.com — $35.6 million

•

VacationRentals.com — $35 million

•

PrivateJet.com — $30.18 million

•

Voice.com — $30 million

•

Internet.com — $18 million

•

360.com — $17 million

•

Insure.com — $16 million

•

Fund.com — £9.99 million

•

Sex.com — $14 million

•

Hotels.com — $11 million

•

Porn.com — $9.5 million
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•

Shoes.com — $9 million

•

Porno.com — $8.8 million

•

Fb.com — $8.5 million

•

We.com — $8 million

•

Business.com — $7.5 million

•

Diamond.com — $7.5 million

•

Beer.com — $7 million

•

Z.com — $6.8 million

•

iCloud.com — $6 million

•

Israel.com — $5.8 million

•

Casino.com — $5.5 million

লহামটিং মক?
হ াস্টিং দে একটি হেস, হযখাদন আপনার ওদয়বসাইদির যাবিীয়

ািা সিংরক্ষর্ থাদক।

হকান ওদয়বসাইদি স্ভক্রজি করদল আমরা স্বস্ভন্ন েরদর্র কনদিন্ট হযমন: ইদমজ, আটিঘ দকল,
স্ভস্ ও ইিোস্ে হেখদি পাই।
এই কনদিন্টগুদলা হিা েূনে এ হভদস থাদক না, অবেেই হকাথাও না হকাথাও হটার করা থাদক
হসখান হথদক ইউজাদরর স্রদকাদয়ট অনুযায়ী িাদক িথে প্রোন করা য়। ওদয়বসাইদির
এইসব কনদিন্ট হ াস্টিং সাভঘাদর হটার করা থাদক এিাই মূলি হ াস্টিং এর কাজ।
যস্ে আদরা স জ কদর বস্ল, হ াস্টিং হক বলদি পাদরন একটি কম্পম্পউিার হযটি হকান

ািা

হসন্টাদর অবস্স্থি এবিং ২৪/৭ চালু থাদক। একিা মজার স্বষয় দলা, আস্ম যখন হ াস্টিং সাভঘার
সম্পদকঘ জানিাম না িখন ভাবিাম ইন্টারদনদির এইসব

ািা / কনদিন্ট বুক্রঝ আকাদে হভদস

থাদক😄
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লহামটিং কত প্রকার?
হ াস্টিং কি প্রকার এিার হকান োরাবাো সিংজ্ঞা হনই, হকননা এর হভিদর স্বস্ভন্ন কোিােস্র এবিং
সাব-কোিােস্র রদয়দি। িদব হমইন কোিােস্রর ওপর স্ভস্ি কদর আমরা বলদি পাস্র হ াস্টিং সাোরর্ি
৭ প্রকার।

•

হেয়ার ঘ / ওদয়ব হ াস্টিং

•

BDIX হ াস্টিং

•

মোদনজ

•

স্রদসলার হ াস্টিং

•

উইদন্ডাজ হ াস্টিং

•

ক্লাউ

•

স্ভস্পএস হ াস্টিং

হ াস্টিং

হ াস্টিং
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লিয়ার গ / ওশয়ি লহামটিং
একটি হ স্ দকদি

সাভঘাদর হ াস্টিং কদিাল পোদনল ইনটল কদর হেয়ার ঘ হ াস্টিং বা ওদয়ব

হ াস্টিং সাভঘার তিস্র করা য় হযমন: স্স-পোদনল কদিাল পোদনল ইনটল কদর। এরপর হসই
হেয়ার ঘ হ াস্টিং সাভঘাদর স্বস্ভন্ন েদরদর্র স্িচারদসরঘ আলাো আলাো পোদকজ তিস্র করা য়
এবিং িা ইউজারদের মাদঝ প্রভাই

করা য়।

ওদয়ব হ াস্টিং বা হেয়ার ঘ হ াস্টিং েুইিাই মূলি একই ক্রজস্নস, এদকক জদনর কাদি এদকক
নাদম পস্রস্চি। হ াস্টিং ইন্ডাস্স্ট্রদি সবদচদয় জনস্প্রয় দে এই ওদয়ব বা হেয়ার ঘ হ াস্টিং।
হেয়ার ঘ হ াস্টিং বা ওদয়ব হ াস্টিং এ স্বস্ভন্ন স্রদসাস ঘএক ইউজার হথদক অনে ইউজাদরর মদেে
হেয়ার করা

য়। যার িদল ইউজার িার হ স্ দকইদ ি স্রদসাস ঘ ইউজ করদি পাদরনা,

স্লস্মদিেন অনুযায়ী যিিুকু িার প্রদয়াজন টঠক িিিুকুই ইউজ করদি পাদর।

আবার এই হ াস্টিং এ আপস্ন ওদয়বসাইি হ াট বোিীি অনে হকান কাজ হযমন: হটাদরজ
স্ দসদব বেব ার করা ইিোস্ে কাজ করদি পারদবন না। আপনার হ াস্টিং প্রভাই ার ওদয়বসাইি
হ াট করা িাো অনে হকান কাদজ বেব ার করার অনুমস্ি স্েদব না।

সাোরর্ি নিু ন যারা ওদয়বসাইি শুরু কদর িারা ওদয়ব হ াস্টিং স্েদয়ই শুরু কদর থাদক, হকননা
ওদয়ব হ াস্টিং এর োম িু লনামূলক অদনক কম এবিং মোদনজ করা স জ। আপস্ন যস্ে নিু ন
ওদয়বসাইি শুরু কদরন বা আপনার ওদয়বসাইদি যস্ে স্ভক্রজির কম থাদক এবিং হিাি খাি
ওদয়বসাইি য় িা দল আপনার জনে হেয়ার ঘ বা ওদয়ব হ াস্টিং ই সবদচদয় ভাদলা দব।
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BDIX লহামটিং
BDIX Hosting মক? বিঘমাদন হ াস্টিং কস্মউস্নটিগুদলাদি BDIX Hosting স্নদয় এক প্রকার
াইপ তিস্র দয়দি এবিং প্রস্িস্নয়িই BDIX Hosting স্নদয় চলদি স্বস্ভন্ন রকম আদলাচনা,
সমাদলাচনা। প্রথদমই হজদন হনওয়া যাক BDIX স্ক?
বািংলাদেে স্ভস্িক

ািার ইন্টারনোেনাল রাউটিিং েূর করার জনে প্রায় ৩৫০০ এর মদিা

Internet Service Provider (ISP) স্মদল BDIX প্রস্িটষ্ঠি কদরদি এবিং এই স্লদট প্রস্িস্নয়িই
নিু ন নিু ন (ISP) হযাে স্েদে। BDIX এর পূর্রূপ
ঘ
দলা: Bangladesh Internet Exchange
যমদ সহজ কোয় িমে: বািংলাদেে স্ভস্িক ইউজারদের ওদয়বসাইি ম্পে

িাট করার জনে

BDIX Hosting এর জন্ম।
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BDIX লহামটিং মকভাশি কাজ কশর?
BDIX হ াস্টিং স্কভাদব কাজ কদর িা আমরা একটি উো রদর্র মােেদম হেখদবা। েরুর্ আপস্ন
IT Nut এর ওদয়বসাইি হথদক ল াশিইন্ লহামটিং এ ভান্স র্াই

বইটি

াউনদলা

করদি

চাদেন। এই বইটি আমাদের itnuthosting.com.bd এবিং itnuthosting.com উভয় সাইদিই
রদয়দি।

লকস ১: itnuthosting.com
সাভগার: IT Nut USA Server
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আপস্ন যস্ে itnuthosting.com হথদক বইটি

াউনদলা

করদি যান, হিা

াউনদলা

বািদন

স্ক্লক করার পর, Download Request আপনার Wifi Router হথদক Fibre Optic Cable এর
মােেদম আপনার Local ISP Provider এর কাদি যাদব, িারপর আপনার Local ISP এর হযখাদন
মূল সিংদযাে হসখাদন যাদব, এরপর মূল সিংদযাদের সাভঘার হথদক সাব হমস্রন কোবদলর মােেদম
IT Nut এর USA সাভঘাদর স্েদয় Request হপ ৌঁিাদব, িারপর Request Accept করদব এবিং একই
পদ্ধস্িদি আপনার কাদি হিরি আসদব এরপর আপস্ন বইটি

াউনদলা

করদি পারদবন।

উদাহরণ: Request> Wifi Router> Fibre Optic Cable> Local ISP> Main ISP> Submarine
Cable> IT Nut USA Server

বািংলাদেে হথদক USA এর েূরত্ব প্রায় ১৩,২১৯ স্কদলাস্মিার, যস্ে এই েূরুত্বিা কম দিা মাদন,
সাভঘার হলাদকেন USA না দয়, আদেপাদে বা বািংলাদেদে দিা িা দল হরসপন্স িাইম অদনক
কম দিা এবিং রাউটিিং আদরা দ্রুি দিা। হরসপন্স িাইম হসদকদন্ডর জায়োয় নোদনা হসদকদন্ড
দিা, ওদয়বসাইি ম্পে

কদয়কগুর্ িাট দিা।
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লকস ২: itnuthosting.com.bd
সাভগার: IT Nut BDIX Server

এবার যস্ে আপস্ন বইটি itnuthosting.com.bd সাইি হথদক

াউনদলা

করদি যান,

াউনদলা

বািদন স্ক্লক করার পর, Download Request আপনার Wifi Router হথদক Fibre Optic Cable
এর মােেদম আপনার Local ISP Provider এর কাদি যাদব। আপনার Local ISP যস্ে BDIX এর
সাদথ Connected থাদক মাদন ওই ৩৫০০ ISP হপ্রাভাই াদরর হকউ দয় থাদক িা দল Request
এখন Fibre Optic Cable এর মােেদম BDIX সাভঘাদর যাদব িারপর Request Accept করদব এবিং
একই পদ্ধস্িদি আপনার কাদি হিরি আসদব। এরপর আপস্ন বইটি

াউনদলা

করদি

পারদবন।

উদাহরণ: Request> Wifi Router> Fibre Optic Cable> Local ISP> BDIX> IT Nut BDIX
Server

এখাদনই BDIX এর আসল মজা BDIX বািংলাদেে স্ভস্িক বার কারদর্ রাউটিিং দ্রুি দে এবিং
হরসপন্স িাইম ও কম দে।
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এখাশন্ আশরকটট মিষয় েক্ষণীয়:

যস্ে আপনার Local ISP Provider, BDIX এর সাদথ Connected না থাদক িা দল স্রদকাদয়ট
Local ISP হথদক Main ISP হি যাদব, Main ISP হথদক BDIX সাভঘাদর যাদব িারপর হসখান
হথদক IT Nut এর BDIX Server এ যাদব।

উদাহরণ: Request> Wifi Router> Fibre Optic Cable> Local ISP> Main ISP> BDIX> IT
Nut BDIX Server

BDIX Hosting এর সুমিধা?
•

রাউটিিং দ্রুি য়, হরসপন্স িাইম কম য়।

•

বািংলাদেে স্ভস্িক অস্ দয়ন্স িাদেদি
ঘ সুস্বো য়।

•

বািংলাদেদের হক্ষদে Bandwidth Speed ভাদলা য়।

•

অনানে সাভঘাদরর িু লনায় ২০০ গুর্ পযন্ত
ঘ ম্পে

দয় থাদক।
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BDIX Hosting এর অসুমিধা?

•

স্বস্ভন্ন স্ি CDN এ ওদয়বসাইি ম্পে

হলা দয় যায়।

•

হলাবাল অস্ দয়দন্সর হক্ষদে Bandwidth Speed কম য়।

•

হলাবাল অস্ দয়ন্স এর হরসপন্স িাইম হবদে যায়, যার কারদর্ BDIX সাভঘাদর হলাবাল
অস্ দয়ন্স স্নদয় কাজ করা উস্চি না।

BDIX লকন্ িযিহার করশিন্?
আপনার িাদেদি
ঘ

অস্ দয়ন্স যস্ে বািংলাদেেী

দয় থাদক িা দল অবেেই আপনার BDIX

Hosting বেব ার করা উস্চি। হকননা সাোরর্ হ াস্টিং এর িু লনায় BDIX Hosting ২০০ গুর্
পযন্ত
ঘ েস্ি সম্পূর্ ঘ দয় থাদক, যা আপনার ওদয়বসাইিদক সুপার িাট কদর হিাদল।
আমরা জাস্ন ওদয়বসাইি হলা

দি যস্ে ৩ হসদকদন্ডর হবস্ে সময় লাদে িা দল ৫৩% যাস্িক

অনে সাইদি মুভ কদর। হিা BDIX Hosting হকন বেব ার করদবন এর জনে একিাই কারর্ই
আস্ম মদন কস্র যদথি, হসিা দে সুপার িাট ওদয়বসাইি ম্পে ।

লকান্ লক্ষশত্র BDIX লহামটিং িযিহার করা উমিত ন্া?
আপনার ওদয়বসাইদির িাদেদি
ঘ

অস্ দয়ন্স যস্ে বািংলাদেেী না

দয় অনে হকান হেদের

য়

অথাৎ
ঘ হলাবাল অস্ দয়ন্স য় িা দল BDIX Hosting বেব ার করা উস্চি না, এ সম্পদকঘ আমরা
BDIX Hosting এর অসুস্বো পাদিঘ আদলাচনা কদরস্ি।
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িযাশন্জ

লহামটিং

া ও
ঘ য়োর এবিং সিিওয়োরেি স্েক হথদক নরমাল হ াস্টিং এবিং মোদনজ

হ াস্টিং এর মদেে

হকান পাথকে
ঘ হনই। পাথকে
ঘ এখাদনই হয, হরগুলার নরমাল হ াস্টিং আপস্ন স্নদজ মোদনজ
করদবন এবিং সবস্কিুর কদিাল আপনার কাদি থাকদব।
স্কন্তু মোদনজ

হ াস্টিং এ হ াস্টিং মোদনজদমন্ট আপনার হ াস্টিং প্রভাই ার কদর স্েদব।

হযমন ওয়া দঘ প্রস মোদনজ হ াস্টিং খুবই জনস্প্রয়। এখাদন হ াস্টিং এর যাবিীয় স্বষয় হ াস্টিং
প্রভাই ার মোদনজ কদর হেয়, ইউজাদরর কাদি শুেু ওয়া দঘ প্রদসর এক্সদসস থাদক হসখান
হথদক িার ওদয়বসাইদির যাবিীয় কাজ করদি পাদর।

মরশসোর লহামটিং
স জ কথায় স্রদসলার মাদন হকাথাও হথদক কমোদম বাল্ক এমাউদন্ট হপ্রা াক্ট স্কদন িা অনে
জায়োয় প্রস্িি কদর হসল করা। স্রদসলার হ াস্টিং সাোরর্ ইউজারদের জনে না, এটি যারা
হ াস্টিং বেবসা করদব িাদের জনে।
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স্বদেষ কদর যারা নিু ন হ াস্টিং বেবসা শুরু কদর িাদের জনে স্রদসলার হ াস্টিং হবট। হকননা
স্রদসলার হ াস্টিং এর মােেদম িু লনামূলক কম খরদচই হ াস্টিং বেবসা শুরু করা যায় হসইসাদথ
সাভঘার হমইনদিদনন্স করদি য়না। কারর্ হযখান হথদক স্রদসলার হনওয়া য়, িারাই সাোরর্ি
সাভঘার হমইনদিদনন্স কদর থাদকন। আবার অদনক প্রভাই ার আদি যারা প্রথম অবস্থায়
স্ভস্পএস সাভঘার স্কদন হসখাদন হেয়ার ঘ হ াস্টিং তিস্র কদর িা ইউজারদের মাদঝ স্বক্রি কদর
থাদকন।

স্রদসলার হ াস্টিং এ শুেু সাভঘার বা হ াস্টিং ই থাদকনা, পাোপাস্ে স্বস্ভন্ন সিিওয়োদরর লাইদসন্স
হযমন স্স-পোদনল, সিিাকুলাস, স্বস্লিং হপািঘ াল ইিোস্ে স্বস্ভন্ন লাইদসন্স পোদকদজ ইনক্লু
থাদক। স্কন্তু যস্ে স্ভস্পএস বা হ স্ দকইটি

সাভঘার স্কদন িা স্েদয় হেয়ার ঘ হ াস্টিং সাস্ভঘস

প্রোন করা য় হসদক্ষদে এইসব লাইদসন্স প্রদিেকটি আলাো আলাোভাদব স্কনদি য়।

উইশন্ডাজ লহামটিং
হেয়ার ঘ হ াস্টিং, ওদয়ব হ াস্টিং বা উইদন্ডাজ হ াস্টিং হয হকান হ াস্টিং ই হ াক না হকন, প্রস্িটি
হ াস্টিং সাভঘাদর অপাদরটিিং স্সদটম ইনটল করদি

য়। নরমাল হেয়ার ঘ হ াস্টিং বা ওদয়ব

হ াস্টিং সাোরর্ি স্লনাক্স অপাদরটিিং স্সদটম দ্বারা পস্রচাস্লি য়। স্কন্তু উইদন্ডাজ হ াস্টিং এ
উইদন্ডাজ অপাদরটিিং স্সদটম দ্বারা কাজ করা য় এিাই উইদন্ডাজ হ াস্টিং এর তবস্েিে।

িদব এই উইদন্ডাজ অপাদরটিিং স্সদটম স্কন্তু আমাদের নরমাল অপাদরটিিং স্সদটম এর মদিা
নয়। সাভঘাদর হয অপাদরটিিং স্সদটম বেব ার করা য় িার হকান োস্িকোল ইন্টারদিস থাদক
না, সবস্কিু কমাদন্ডর মােেদম করদি

য়। িদব কদিাল পোদনল ইনটল করার মােেদম

উইদন্ডাজ হ াস্টিং এ োস্িকোল ইন্টারদিস বেব ার করা যায়।
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কদিাল পোদনল ইনটদলর মােেদম উইদন্ডাজ হ াস্টিং এ োস্িকোল ইন্টারদিস বেব ার করা
হেদলও, নরমাল ওদয়ব হ াস্টিং বা হেয়ার ঘ হ াস্টিং হযটি স্কনা স্লনাক্স অপাদরটিিং স্সদটম দ্বারা
পস্রচাস্লি হসখাদন হকান োস্িকোল ইন্টারদিস পাওয়া যায়না যাবিীয় কাজ কমাদন্ডর
মােেদমই করদি য়। উইদন্ডাজ স্ভস্িক হযসব সিিওয়োর বা ওদয়বসাইি থাদক িা করার জনে
সাোরর্ি উইদন্ডাজ হ াস্টিং বেব ার করা য় হযমন: ASP.NET, MSSQL ইিোস্ে।

ক্লাউ
ক্লাউ

লহামটিং
হ াস্টিং বিঘমান সমদয় খুবই জনস্প্রয়। VPS এবিং VDS হ াস্টিং এর হথদকও ক্লাউ

হ াস্টিং আদরা এ ভান্স স্কন্তু বোয়বহুল। ক্লাউ

হ াস্টিং এর কনদসে নরমাল হ াস্টিংগুদলার

হথদক একিু স্ভন্ন।
নরমাল হ াস্টিং এ

ািা একটি সাভঘাদর হ াট থাদক স্কন্তু ক্লাউ

সাভঘাদর স্বস্ভন্ন হলাদকেদন হ াট করা থাদক। ইউজার যখন
িখন িার স্নকিবিী হলাদকেদনর

হ াস্টিং এ

ািা মাস্িপল

ািার জনে স্রদকাদয়ট পাঠায়

ািা হসন্টার হথদক িার স্রদকাদয়ট অনুযায়ী স্রদকাদয়ট

একদসে কদর িথে প্রোন কদর।
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হযদ িু মাস্িপল হলাদকেদন
দ্রুি সমদয়র মদেে

ািা থাদক িাই সব হথদক কাদির

ািা হসন্টার হথদক ইউজার

ািা হপদয় থাদক। এিাো মাস্িপল হলাদকেদন

বে সুস্বো দলা একটি হলাদকেদনর সাভঘার
য়, যার িদল ইউজার

ািা থাকার আদরা একিা

াউন থাকদল অনে হকান হলাকেন হথদক হলা

াউন িাইম পায়না বলদলই চদল। িদব

াউন দব না এমন হকান কথা

হনই হনিওয়াকঘজস্নি ইসুে, ওদয়বসাইদির প্রবদলম ইিোস্ে নানা কারদর্

ক্লাউ

াউন দিই পাদর।

হ াস্টিং এ আদরা একিা মজার স্বষয় দলা এখাদন স্বস্ভন্ন েরদর্র প্রাইক্রজিং মদ ল রদয়দি,

স্কন্তু নরমাল হ াস্টিং েুই , একিা স্িক্স
প্রাইক্রজিং মদ ল

প্রাইক্রজিং মদ ল। ক্লাউ

হ াস্টিং এর একিা জনস্প্রয়

দলা, আপস্ন সাভঘার স্নদয় ইউজ করদবন মাস হেদষ যিিুকু স্রদসাস ঘ ইউজ

দয়দি িার ওপর চাজঘ কািদব।

ক্লাউ

হ াস্টিং এর স্সস্কউস্রটি বেবস্থা অদনক ভাদলা এবিং হলা

বোদলক্রন্সিং ও অদিা হেস্লিং

সুস্বো আদি। এিাো পারিরদমন্স অদনক ভাদলা দয় থাদক। স্ম

হলদভল হথদক বে েরদর্র

ওদয়বসাইদির জনে ক্লাউ

হ াস্টিং দি পাদর হবট চদয়জ।

মভমপএস লহামটিং
মভমপএস মক? একটি হ স্ দকদি

সাভঘারদক ভাচুঘয়ালাইদজেন হিকদনালক্রজর মােেদম

একাস্েক ভাদে ভাে কদর হিাি হিাি সাভঘার তিস্র করা য়, আর এই সাভঘার হকই VPS সাভঘার
বদল।
এই VPS সাভঘারগুদলা প্রস্িটি ইনস্ দপনদ ন্ট সাভঘার স্ দসদব কাজ কদর এবিং হসখাদন
অপাদরটিিং স্সদটম, হটাদরজ, রোম এবিং প্রদসসর থাদক, যস্েও িা মূল হ স্ দকদি

সাভঘার

এরই অিংে। স্ভস্পএস এর পূর্রূপ
ঘ
দলা (Virtual Private Server)।
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মভমপএস কত প্রকার?
VPS মূলি ২ প্রকার Unmanaged VPS এবিং Managed VPS
মোদনজ

এবিং আনমোদনজ

া ও
ঘ য়োরেি স্েক হথদক

স্ভস্পএস এর মদেে হকান পাথকে
ঘ হনই। স্কন্তু প্রাইদজর স্েক

হথদক পাথকে
ঘ রদয়দি।

Unmanaged VPS
আনমোদনজ

স্ভস্পএস এর হক্ষদে হ াস্টিং প্রভাই ার VPS সাভঘাদর শুেু অপাদরটিিং স্সদটম

ইন্সিল কদর স্েদব। এরপর যাবিীয় কাজ আপনার স্নদজর কদর স্নদি দব। অথাৎ
ঘ আপনার
স্রদকায়ারদমন্ট অনুযায়ী যা যা প্রদয়াজন সব আপনার স্নদজই কনস্িোর কদর স্নদি দব।
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আনমোদনজ

স্ভস্পএস এর সুস্বো দলা Managed VPS এর হথদক Unmanaged VPS এর

প্রাইজ কম দয় থাদক। কারর্ এখাদন সাভঘার মোদনজদমন্ট হযদ িু আপস্ন স্নদজ করদবন িাই
হ াস্টিং প্রভাই ারদক মোদনজদমন্ট স্ি স্েদি দে না।

Managed VPS
মোদনজ

স্ভস্পএস এর হক্ষদে হ াস্টিং প্রভাই ার আপনার স্ভস্পএস সাভঘাদরর অপাদরটিিং

স্সদটম ইনটল স

যাবিীয় কনস্িোদরেন কদর স্েদব। আপস্ন যস্ে আপনার VPS এ

ওদয়বসাইি, অোপস ইিোস্ে হ াট করদি চান হ াস্টিং প্রভাই ার হ াট কদর স্েদব।

অথাৎ
ঘ সাভঘার এদন্ডর যাবিীয় কাজ আপনার হ াস্টিং প্রভাই ার কদর স্েদব। িদব সাভঘাদরর
এক্সদসস আপনার কাদিও থাকদব আপস্ন চাইদল স্নদজ স্নদজও হয হকান কাজ করদি পারদবন।

VPS কীভাশি কাজ কশর?
VPS স্কভাদব কাজ কদর িা চলুন একটি উো রদর্র মােেদম হেখা যাক: েরুর্ আপনার একটি
কম্পম্পউিার আদি হযটির কনস্িোদরেন: ৮ হকার স্সস্পইউ, ৮ ক্রজস্ব রোম এবিং ২৪০ ক্রজস্ব
হটাদরজ।
এখন হকান একটি সিিওয়োর দ্বারা আপনার কম্পম্পউিার হক হিাি হিাি ৪ টি ভাদে ভাে
করদলন যার কনস্িোদরেন ২ হকার স্সস্পইউ, ২ ক্রজস্ব রোম এবিং ৬০ ক্রজস্ব হটাদরজ।
প্রদিেকটি ভাে একটি আলাো কম্পম্পউিাদরর মদিা কাজ করদব যার িদল এই ৪ টি হক আপস্ন
৪ জন ইউজাদরর মাদঝ বেব ার করদি স্েদি পারদবন।
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এখাদন আপনার কম্পম্পউিার দে হ স্ দকদি

সাভঘার, হিাি হিাি ৪ টি ভাে দলা স্ভস্পএস

সাভঘার, আর হয সিিওয়োদরর মােেদম ৪ ভাদে ভাে করা
হিকদনালক্রজ। এভাদবই হ স্ দকদি

দলা হসটি ভাচুঘয়ালাইদজেন

সাভঘার হক ভাে কদর স্ভস্পএস তিস্র করা য়।

মভমপএস এর সুমিধা
•

হেয়ার ঘ হ াস্টিং এর হথদক কদয়কগুর্ ম্পে ।

•

হেয়ার ঘ হ াস্টিং এর হচদয় স্সস্কউর হবস্ে।

•

ইউজার িুল এক্সদসস হপদয় থাদক।

•

হ স্ দকদি

•

ইউজার িার ইোমদিা কাদটামাইজ কদর স্নদি পাদর।

•

ওদয়বসাইি, অোপস, ক্লাউ

•

হ স্ দকদি

স্রদসাস ঘবেব ার করা যায়।

হটাদরজ ইিোস্ে হয হকান কাদজ বেব ার করা যায়।

সাভঘার এর মদিা বেব ার করা যায় স্কন্তু হ স্ দকদি

সাভঘার এর হচদয়

োম কম।
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মভমপএস এর অসুমিধা
•

হেয়ার ঘ হ াস্টিং এর হচদয় প্রাইজ হবস্ে।

•

হ স্ দকদি

•

হেয়ার ঘ হ াস্টিং এর িু লনায় মোদনজ করা কটঠন, িাই হিকস্নকোল নদলজ এর

সাভঘাদরর মদিা সম্পূর্ স্রদসাস
ঘ
ঘবেব ার করা যায় না।

প্রদয়াজন (আনমোদনজ

সাভঘার এ হক্ষদে)।

লকান্ ধরশণর ওশয়ি সাইশটর জন্য VPS লিট হশি?
সাোরর্ি স্মস্ য়াম হথদক বে হলদভদলর ওদয়বসাইদির জনে স্ভস্পএস হ াস্টিং হবট দয় থাদক।
আপস্ন যস্ে নিু ন ওদয়বসাইি শুরু কদর থাদকন িা দল হসদক্ষদে হেয়ার ঘ হ াস্টিং বা ওদয়ব
হ াস্টিং ই আপনার জনে ভাদলা দব।

স্কন্তু যস্ে ই-কমাস ঘ বা বে েরদর্র প্রদজক্ট শুরু করদি চান িা দল স্নিঃসদন্দদ

আপনার

স্ভস্পএস হ াস্টিং এর স্েদক যাওয়া উস্চি। এিাো আপনার ওদয়বসাইদির হ ইস্ল যাস্িক যস্ে
স্মস্নমাম ৫০০০+

দয় থাদক হসদক্ষদে অনায়াদস VPS স্নদি পাদরন, এিা ওদয়বসাইি

স্ট্রাকচাদরর ওপর ও অদনক অিংে স্নভঘর কদর।

মভমপএস লকন্ার সিয় লযসি মিষয় লখয়াে রাখশিন্
•

বেকআপ স্সদটম হকমন হজদন স্নদবন।

•

স্নউ প্রাইজ আর স্রস্নউ প্রাইদজর মদেে পাথকে
ঘ হকমন দব।

•

হকান মাস্নবোক েোরাস্ন্ট আদি স্কনা হেদখ স্নদবন।

•

স্সস্কউস্রটি স্সদটম স্ক স্ক বেব ার করা দয়দি যাচাই কদর স্নদবন।

•

প্রভাই ার অস্রক্রজনাল লাইদসন্স বেব ার কদর স্কনা হচক কদর স্নদবন।

•

স্ি যায়াল অিার করদি স্কনা হচক কদর স্নদবন, যস্ে যায়াল বা হ দমা অিার কদর থাদক
িা দল অবেেই যায়াল স্নদয় হেখদবন।
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•

হয প্রভাই ার হথদক VPS স্নদবন িাদের স্রস্ভউ হকমন, কি স্েন যাবি মাদকঘদি আদি
ইিোস্ে স্বষদয় অবেেই যাচাই কদর স্নদবন।

Remote Desktop Protocol
RDP মক? RDP

দলা একটি হনিওয়াকঘ কস্মউস্নদকেন হপ্রািকল হযটি তিস্র কদরদি

মাইদিাসিি কদপাদরেন।
ঘ
আরস্ স্পর এর মােেদম আপস্ন অনে হকান হলাদকেদন থাকা
কম্পম্পউিার হক ইন্টারদনদির মােেদম এক্সদসস করদি পারদবন। RDP এর পূর্রূপ
ঘ

দলা

(Remote Desktop Protocol)
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যমদ সহজ কোয় িমে: RDP বেব ার কদর আপস্ন হয হকান জায়োয় বদস আপনার
কম্পম্পউিার বা হমাবাইল স্েদয় অনে হকান কম্পম্পউিার বেব ার করদি পারদবন।

লরমসশ জন্সয়াে RDP মক?
হরস্সদ ক্রন্সয়াল আরস্ স্প বলদি হবাঝায় হ াম ইন্টারদনি স্ভস্িক RDP হক। আপস্ন হয
হলাদকেদন Residential RDP স্নদবন ওই হলাদকেদন যারা হলাকাস্ল ইন্টারদনি সাস্ভঘস হেয়
িাদের RDP সাস্ভঘস বেব ার করদি পারদবন। এিা অদনকিা পাদসানাল
ঘ
কম্পম্পউিারদরর
মদিা।

কিামসয়াে
গ
RDP মক?
বাস্র্ক্রজেক কাদজ বেব ার য় এবিং

ািা হসন্টার হথদক প্রভাই

করা য় এগুদলাদক কমাস্সয়াল
ঘ

RDP বদল। এটিও একটি পাদসানাল
ঘ
কম্পম্পউিাদরর মদিা।
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আরম মপ লকন্ িযিহার করশিন্? এর সুমিধা মক?
প্রদয়াজনদভদে RDP স্বস্ভন্ন কাদজ বেব ার করা দয় থাদক হযমন:
হাই স্পি

ইন্টারশন্ট- ২০২১ সাদলর একটি স্রদপাদিঘ আমরা হেখদি পাই ইন্টারদনি ম্পেদ র

স্েক হথদক স্বদের ১৩৭ টি হেদের মদেে বািংলাদেদের অবস্থান ১৩৫ িম☹️ আমাদের হেদের
ইন্টারদনি পোদকদজর োম এবিং ইন্টারদনি ম্পে
েরদর্র কাজ আদি যা াই ম্পে

হকানিাই সুস্বোর না। স্কন্তু এমন অদনক

ইন্টারদনি িাো করা সম্ভব না। আর এখাদনই RDP এর হকান

স্বকল্প হনই। আরস্ স্প বেব ার কদর কদয়কে এমস্বস্পএস হথদক কদয়ক ক্রজস্বস্পএস ম্পেদ
ইন্টারদনি বেব ার করা যায়।
মভন্ন লোশকিশন্র আইমপ- প্রদয়াজনদভদে আমাদের স্ভন্ন স্ভন্ন হলাদকেদনর আইস্প এর
েরকার পদে। িািাো বািংলাদেদের আইস্প বেব ার কদর সব সাইদির এক্সদসস করা যায় না।
স্কন্তু আরস্ স্প বেব ার কদর এই প্রবদলম সলভ করা সম্ভব। হকননা প্রস্িিা RDP এর সাদথ
হলাদকেন হভদে ১ টি কদর Dedicated IP থাদক।
লটাশরজ সুমিধা- পোদকজদভদে RDP এর স্বস্ভন্ন সাইদজর হেস থাদক, িাই আপনার
প্রদয়াজন অনুসাদর হয হকান পোদকজ স্নদয় হটাদরজ স্ দসদব বেব ার করদি পারদবন।
আপনার পাদসানাল
ঘ
স্পস্সর হটাদরজ হযমন ভাদব ইউজ কদরন টঠক হিমন ভাদবই ইউজ করদি
পারদবন।
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সাশভগ- সাদভঘ করার জনে অদনদকই হ স্ দকদি

আইস্প, হপই

স্ভস্পএন িয় কদর থাদক।

স্কন্তু অস্েকািংে হক্ষদেই এসব কাদজ আদস না যার িদল ইনদভট স্বিদল যায়। হরস্সদ ক্রন্সয়াল
আরস্ স্পর মােেদম Dedicated IP এবিং Paid VPN এর হথদক ভাদলাভাদব সাদভঘ করা যায় এবিং
যারা সাদভঘর কাজ প্রস্িস্নয়ি কদর থাদক িাাঁরা অস্েকািংেই RDP বেব ার কদর থাদকন।

ভািুগয়াে মপমস- যস্ে এমন

দিা, হয আমরা হয হকান জায়োদিই যাই না হকন আমাদের

কম্পম্পউিার থাকদব সবসময় সাদথ, হয হকান সময় এটি এক্সদসস করা যাদব িা দল হকমন দিা?
োাঁ, আপনার যস্ে RDP সাস্ভঘস থাদক িা দল পৃস্থবীর হয হকান প্রান্ত হথদক হয হকান মু দূ িঘ
হমাবাইল, কম্পম্পউিার বা িোব স্েদয় আরস্ স্প এক্সদসস করদি পারদবন এবিং ভাচুঘয়াল স্পস্স
স্ দসদব বেব ার করদি পারদবন।
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াটা টান্সফার- ওদয়বসাইি মাইদেেন বা হয হকান বে সাইদজর
আমাদের

াই ম্পে

ািা যান্সিাদরর কাদজ

ইন্টারদনি কাদনকেন এবিং ২৪/৭ অন থাকদব এমন কম্পম্পউিাদরর

প্রদয়াজন য়। স্কন্তু াই ম্পে

ইন্টারদনি এবিং স্নরস্বক্রেন্ন ইদলকটযস্সটি আমাদের হেদে হকান

িাই হনই 😑 হযদ িু আরস্ স্প ২৪/৭ অন রাখা যায় এবিং ইন্টারদনি ম্পে
থাদক িাই বে বে

অদনক িাট দয়

ািা যান্সিার এবিং ওদয়বসাইি মাইদেেদনর কাদজ RDP বেব ার করা যায়।

হাই কন্মফর্ার মরশসাস-গ স্প্রস্ময়াম পোদকজ স্নদয় চাইদল স দজই আপনার হমাবাইল বা
কম্পম্পউিার স্েদয় াই কনস্িোর স্রদসাস বেব
ঘ
ার করদি পারদবন।

অমফশসর কাজ- এমন অদনক হকাম্পানী আদি যারা িাাঁদের এম্পস্লস্য়দের আরস্ স্প হি হ াম
অস্িস করদি স্েদয় থাদক।
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অশটাশিিন্ ২৪/৭- স্বস্ভন্ন েরদর্র সিিওয়োর, ক্রিে রান বা অদিাদমেদনর কাদজর জনে
আমাদের এমন একটি কম্পম্পউিাদরর প্রদয়াজন

য় হযিা ২৪/৭ অন থাকদব। হযটি স্কনা

আমাদের পারদসানাল কম্পম্পউিার স্েদয় করা সম্ভব নয়। স্কন্তু RDP বেব ার কদর চাইদল ইক্রজস্ল
এইসব কাজ করা সম্ভব হকননা আরস্ স্প ২৪/৭ যিক্ষর্ ইো অন কদর রাখদি পারদবন।
িাশকগটশেস একাউন্ট িযাশন্জ- অদনক স্িলান্সার আদিন, যারা টিম স্ দসদব ২৪/৭
মাদকঘিদেদস একটিভ থাদকন এবিং কাজ কদরন আরস্ স্পর মােেদম। RDP হি আপনার
মাদকঘিদেদসর একাউন্ট লস্েন কদর খুব স দজই ২-৩ জন বেব ার করদি পারদবন।

RDP এর অসুমিধা মক?
•

হলাকাল স্পস্সর ইন্টারদনি কাদনকেন হলা দল RDP স্মুথস্ল বেব ার করা যায়না।

•

হলাকাল স্পস্সর ইন্টারদনি ম্পে
বা হলাকাল স্পস্স হথদক RDP হি

•

খারাপ দল RDP হথদক হলাকাল স্পস্সদি

ািা িান্সিার

ািা িান্সিার হলা য়।

হলা কনস্িোদরর RDP স্নদল হলাকাল স্পস্সর মদিা িাট য় না।
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RDP মকভাশি িযিহার কশর?
আপস্ন হযখান হথদকই RDP িয় কদরন না হকন, আপনার প্রভাই ার আপনাদক একটি
হ স্ দকদি

আইস্প এবিং পাসওয়া ঘ স্েদব। যা স্েদয় আপনার উইদন্ডাজ স্পস্সর স্প্র-ইন্সিল

সিিওয়োর (Remote Desktop Connection) এর মােেদম RDP হি লস্েন করদি পারদবন এবিং
লস্েন করার পর আপনার পাদসানাল
ঘ
কম্পম্পউিার অন করদল হযমন ইন্টারদিস আদস টঠক
হিমস্ন সবস্কিু হপদয় যাদবন, হযখাদন আপনার প্রদয়াজনীয় যাবিীয় কাজ সম্পন্ন করদি
পারদবন।

উইদন্ডাজ OS এর জনে এই স্ িি সিিওয়োর টি হবট। আপনার উইদন্ডাজ সাচঘবাদর Remote
Desktop Connection স্লখদলই এটি হপদয় যাদবন। আর যস্ে আপস্ন মোক বা অনে হকান OS
ইউজার
স্নদি

দয় থাদকন হসদক্ষদে এই সিিওয়োরটি আপনাদক

দব। এিাো RDP অন অি স

াউনদলা

কদর ইনটল কদর

অনানে সকল কাজ আপনার প্রভাই াদরর ক্লাদয়ন্ট

এস্রয়া হথদক মোদনজ করদি পারদবন।

আরম মপ মক মসমকউর?
RDP এর স্সস্কউস্রটির স্বষয়টি অদনকিাই স্নভঘর করদব আপস্ন হয প্রভাই ার হথদক আরস্ স্প
স্নদেন িার ওপর। মাদকঘদি এই মু দূ িঘ অসিংখে প্রভাই ার আদি যারা িাক লাইদসন্স, নাল থীম
ইিোস্ে বেব ার কদর থাদক।
িািাো িাাঁদের স্সস্কউস্রটি প্রদিকেদন স্বদেষ হকান বেবস্থা থাদক না, যার িদল িাাঁদের
কাটমারদের

ািা খুবই স্রদে থাদক এবিং কাটমারও স্নদজর অজাদন্তই িাাঁদের

ািা স্বপদের

মুদখ হিদল হেয়। িাই RDP হনবার আদে অবেেই যাচাই কদর ভাদলা হকান প্রভাই ার হথদক
স্নদবন।
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স্সস্কউস্রটির আদরা একিা অিংে স্নভঘর করদব ইউজাদরর ওপর। আপস্ন যস্ে সাইবার সদচিন
দয় থাদকন এবিং সবস্কিু প্রপারস্ল হমইনদিইন করদি পাদরন িা দল স্সস্কউস্রটিদি ইসুেদি
পোর সম্ভবনা অদনকিাই কম।
যস্ে ভাদলা হকান প্রভাই ার হথদক আরস্ স্প সাস্ভঘস স্নদয় থাদকন এবিং একই সাদথ আপস্ন
স্নদজ যস্ে প্রপার স্সস্কউস্রটি হমইনদিইন কদর থাদকন িা দল আরস্ স্প আপনার জনে
স্সস্কউর।
আপনার পাদসানাল
ঘ
কম্পম্পউিার এ অোিাক দি পাদর, কম্পম্পউিার চুস্র দি পাদর বা হকান
েূর্িনার
ঘ
কবদল পেদি পাদর স্কন্তু RDP হি এই সম্ভাবনা কম। হকননা আরস্ স্প প্রভাই
করা য় হকান না হকান

ািা হসন্টার হথদক আর

হলদভদলর দয় থাদক এবিং আপনার

ািা হসন্টাদরর স্সস্কউস্রটি বেবস্থা খুবই াই

ািার মাস্িপল হলাদকেদন বোকআপ থাদক।

58

িাই হকান কারদর্ যস্ে েূর্িনার
ঘ
কবদল পদেও যান বোকআপ থাকার কারদর্ আপনার
হকান ক্ষস্ি দে না। অনে সাভঘার হথদক স দজই আপনার প্রভাই ার চাইদল

ািার

ািার

বোকআপ স্রদটার কদর স্েদি পারদব।

RDP মক লিািাইশে িযিহার করা যাশি?
োাঁ, আপস্ন যস্ে স্মািঘ হিান ইউজার দয় থাদকন িা দল খুব স দজই আপনার হমাবাইল স্েদয়
আরস্ স্প বেব ার করদি পারদবন।

RDP এর দাি লকিন্?
প্রভাই ার এবিং পোদকজ স্িচারসদভদে
ঘ
আরস্ স্প প্রাইজ স্বস্ভন্ন রকদমর
প্রভাই ার হথদক স্িচারসসম্পূ
ঘ
র্ ঘ পোদকজ স্নদল প্রাইজ হবস্ে

দয় থাদক। ভাদলা

দব আর আপনার

ািা স্রদে

হিদল যস্ে কমোস্ম প্রভাই ার হথদক হনন িা দল কম প্রাইদজই হপদয় যাদবন।

লটাশরজ, ওশয়িসাইট মেমিশটিন্, ব্রান্ডউইে,

াটাশিজ

লটাশরজ: হ াস্টিং হটাদরজ বলদি হবাঝায় স্নস্েিঘ পস্রমার্ বরােকৃি হেস, হযখাদন
ওদয়বসাইদির সকল

ািা হটার থাদক।

ওশয়িসাইট মেমিশটিন্: বলদি আপস্ন আপনার হ াস্টিং এ কয়টি ওদয়বসাইি হ াট করদি
পারদবন িা হবাঝায়।
ব্রান্ডউইে: ব্রান্ডউইথ মাদন একিা স্নস্েিঘ সমদয়র মদেে আপনার ওদয়বসাইি হথদক স্ক
পস্রমার্

ািা ইউজার যান্সিার করদি পারদব।
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াটাশিজ: দলা আপনার ওদয়বসাইদির সমস্ত িথের সমটি যা এক জায়োয় সাজাদনা
গুিাদনা ভাদব হটার থাদক এবিং প্রদয়াজন অনুসাদর হসখান হথদক

ািা স্নদয় হো কদর।

মসমপইউ, RAM, এমি প্রশসস, I/O মেমিট, SSH
মসমপইউ: হসিাল প্রদসস্সিং ইউস্নি হক সিংদক্ষদপ (স্সস্পইউ) বদল। স জ কথায় এটি হ াস্টিং
সাভঘাদরর প্রদসসর।
RAM: এর পূর্রূপ
ঘ
দলা রোন্ডম অোদক্সস হমদমাস্র। এটি হ াস্টিং সাভঘাদরর মাোরদবাদ ঘ হথদক
অস্থায়ী হটাদরজ স্ দসদব কাজ কদর।
এমি প্রশসস: এস্ি প্রদসস একটি স্নস্েিঘ সিংখোক নাবার যার দ্বারা হবাঝাদনা য় হয, একিা
স্সদেল সমদয় আপনার ওদয়বসাইদি কিগুদলা ক্রিে চলদব।
I/O মেমিট: এিা দ্বারা হবাঝায় প্রস্ি হসদকদন্ড ইউজার ওদয়বসাইি হথদক স্ক পস্রমার্

ািা

আোন-প্রোন করদি পারদব।
SSH: এর পূর্রূপ
ঘ
দলা স্সস্কউর হেল। এটি একটি স্সস্কউর হপ্রাদিাকল যার মােেদম
স্রদমািস্ল সাভঘাদর লস্েন করদি পারদবন।

লহামটিং কশিাে পযাশন্ে
হ াস্টিং কদিাল পোদনল একটি স্লনাক্স হবজ
হ াস্টিং এর সাদথ প্রভাই

সিিওয়োর, হযটি আপনার হ াস্টিং প্রভাই ার

করদব এবিং এই কদিাল পোদনদলর মােেদম আপনার হ াস্টিং এর

যাবিীয় কাজ মোদনজ করদি পারদবন।
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হ াস্টিং কদিাল পোদনদলর মােেদম আপস্ন খুব স দজই ওদয়বসাইি পাবস্লে করদি পারদবন,
সাভঘার মোদনজ করদি পারদবন, হ াদমইন মোদনজ, ওদয়ব িাইল মোদনজ, ওদয়ব হমইল তিস্র
ইিোস্ে কাজ করদি পারদবন।

লহামটিং কশিাে পযাশন্ে মকছু কিন্ িম উে দ্বারা র্টিত লযিন্:

•

ওদয়ব সাভঘার।

•

হ াদমইন হনম স্সদটম সাভঘার।

•

হমইল সাভঘার এবিং েোম স্িিার।

•

িাইল যান্সিার হপ্রািকল সাভঘার।

•

ািাদবজ।

•

িাইল মোদনজার।

•

স্সদটম মস্নির।

•

ওদয়ব লে এনালাইস্সস সিিওয়োর।

•

িাইয়ারওয়াল।

•

স্পএইচস্প মাই এ স্মন।

মকছু জন্মপ্রয় লহামটিং কশিাে পযাশন্ে
•

স্স-পোদনল।

•

হপলে।

•

স্ দরক্ট এ স্মন।

•

ইন্টারওয়াক্স।

•

এইচ পোদনল।

•

ক্লাউ

•

ওদয়বস্মন।

পোদনল।
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মাদকঘদি এই মু দূ িঘ অসিংখে কদিাল পোদনল রদয়দি স্কন্তু ওদয়ব হ াস্টিং এর জনে সবদথদক
হবস্ে জনস্প্রয় স্স-পোদনল।
হপলে এর জনস্প্রয়িাও স্েন স্েন হবদেই চদলদি মজার বেপার দলা হপলে আর স্স-পোদনল
এর মাোর হকাম্পানী একই। এিাো স্কিু স্কিু হ াস্টিং হকাম্পানী িাাঁদের স্নজস্ব কদিাল পোদনল
তিস্র কদরদি হযমন হ াস্টিংোর এর রদয়দি এইচপোদনল।

মস-পযাশন্ে
স্স-পোদনল দে একটি ওদয়ব হ াস্টিং কদিাল পোদনল, এটি হ দভদলাপ কদরদি স্স-পোদনল
এলএলস্স। স্স-পোদনল মূলি আমাদের োস্িকোল ইউজার ইন্টারদিস প্রভাই

কদর। যার

মােেদম আমরা খুব স দজই হ াস্টিং এবিং ওদয়বসাইদির কাযিম
ঘ
মোদনজ কদর থাস্ক।
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যস্ে এই স্স-পোদনল বা হকান হ াস্টিং কদিাল পোদনলই না থাকদিা িা দল আমাদের হ াস্টিং
এর যাবিীয় কাযিম
ঘ
কমান্ড দ্বারা মোদনজ করা লােদিা যা সবার পদক্ষ সম্ভব নয়।
স্কন্তু হ াস্টিং কদিাল পোদনল স্বদেষ কদর স্স-পোদনল িাাঁদের ইন্টারদিস এিিাই স জ
কদরদি হয, একজন সাোরর্ ইউজারও খুব স দজই িাাঁর হ াস্টিং হকান প্রকার কমান্ড িাোই
মোদনজ করদি পারদব।
স্স-পোদনদলর ইউজার হিন্ডস্ল োস্িকোল ইন্টারদিস এবিং স্বস্ভন্ন রকম সুদযাে সুস্বোর
কারদর্ই মাদকঘি েখল কদর বদস আদি। স্স-পোদনদলর মাদকঘি হেয়ার এিিাই হয, এর আদে
পাদেও অনানে কদিাল পোদনল হনই। এখন পযন্ত
ঘ স্স-পোদনদলর সাদথ প্রস্িদযাস্েিা করার
জনে অদনক হকাম্পানীই এদসদি স্কন্তু হবস্েস্েন টিদক থাকদি পাদরস্ন।

েুিঃদখর স্বষয়

দলা বিঘমাদন স্স-পোদনল একদচটিয়াভাদব বেবসা কদর যাদে এবিং মদনাপলী

বাজার তিস্র কদরদি। স্েন স্েন স্স-পোদনল লাইদসদন্সর োম বৃক্রদ্ধ কদরই চদলদি, যার িদল
হ াস্টিং প্রভাই ারদেরও বােে দয় এন্ড ইউজারদের কাদি োম বাোদি দে।
আবার স্স-পোদনদলর এই অস্বাভাস্বক োম বৃক্রদ্ধর জনে নিু ন এবিং হিাি হ াস্টিং প্রভাই াররা
বেবসায় টিদক থাকদি পারদি না। যার িদল অস্রক্রজনাল লাইদসদন্সর বেদল ঝু াঁ কদি িাক
লাইদসদন্সর স্েদক, এর মােেদম স্বপদে হিলদি সাোরর্ ইউজারদেরদক।

সফটাকুোস
সিিাকুলাস দে একটি হপই
অদিাদমদি

লাইদব্ররী, যা ওদয়বসাইদি ওদয়ব এস্েদকেন ইনটল প্রদসস

কদর। সিিাকুলাদসর হভির ওয়া দঘ প্রস, জুমলা স স্বস্ভন্ন জনস্প্রয় CMS বা

সিিওয়োদরর ইনটলার ক্রিে থাদক। যার মােেদম স দজই হয হকান সিিওয়োর বা CMS
হকান ঝাদমলা িাোই ইনটল করা যায়। স জ কথায় বলা যায়, সিিাকুলাস দে একটি
অোপস ইনটলার।
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িযাকআপ
িযাকআপ মক? যস্ে স জ কথায় বস্ল- আপনার ওদয়বসাইদির যাবিীয়

ািা অনে হকাথাও

কস্প কদর রাখাদক বোকআপ বদল। ওদয়বসাইি পস্রচালনার হক্ষদে বোকআপ খুবই গুরত্বপূর্ ঘ
একটি স্বষয়।

িযাকআপ লকন্ জরুরী?
আপস্ন হয হ াস্টিং সাভঘার বেব ার কদরন হসখাদন হকান েূর্িঘ নার কারদর্

ািা লস দি পাদর,

আপনার ওদয়বসাই োক দি পাদর, ভুলবেি আপনার স্নদজর হথদক হকান

ািা স্ দলি দয়

হযদি পাদর ইিোস্ে এইসব স্বস্ভন্ন কারদর্ বোকআপ রাখা য়। কারর্ এসব প্রবদলদমর সময় যস্ে
বোকআপ থাদক িা দল খুব স দজই হসই বোকআপ স্েদয় সবস্কিু স্রদটার কদর হিলদি
পারদবন।
আপস্ন ৫ বির েদর বোিংদক িাকা জমাদলন স্কন্তু ৫ বির পর স্েদয় হেখদলন বোিংক ই নাই দয়
হেদি িখন হকমন লােদব? টঠক হিমস্ন আপস্ন বিদরর পর বির সময় পার কদর আপনার
স্বদপ্নর ওদয়বসাইি োাঁে করাদলন স্কন্তু হকান েূর্িঘ নাবেি আপনার ওদয়বসাইি ই নাই দয় যাদব
যস্ে আপনার টঠকমদিা বোকআপ না হনওয়া থাদক।

মকভাশি িযাকআপ মন্শিন্?
আপনার হ াস্টিং প্রেভাই াদরর কাদি বোকআপ থাকদবই স্কন্তু িারপদরও হসিসাইদি থাকার
জনে আপনাদক স্নদজ হথদক বোকআপ রাখদি দব। বোকআপ হনবার অদনক উপায় রদয়দি,
হযমন কদয়কটি দলা:
•

স্স-পোদনল হথদক বোকআপ স্নদি পারদবন।

•

ওদয়বসাইি এন্ড হথদক বোকআপ স্নদি পারদবন।

•

সাভঘার হথদক বোকআপ স্নদি পারদবন।

•

অদিাদমটিক স্রদমাি বোকআপ স্নদি পারদবন।
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কযামিিং
কযাি মক? হিদম্পারাস্র হটাদরজ হিার্ল্ারদক ইন্টারদনদির ভাষায় কোে বদল। আমরা যখন
প্রথমবার হকান ওদয়বসাইি স্ভক্রজি কস্র িখন আমাদের কম্পম্পউিাদর ব্রাউজার ইন্সিাদলেন
হিার্ল্াদর একটি হিদম্পারাস্র হিার্ল্ার তিস্র য়, হযখাদন স্ভক্রজি করা ওই ওদয়বসাইদির সকল
ািা

াউনদলা

দয় থাদক। এদি কদর পরবিীদি ওই ওদয়বসাইি স্ভক্রজি করদল হসই

হিদম্পারাস্র হিার্ল্ার হথদক স্রদসাস স্নদয়
ঘ
এদস দ্রুি ব্রাউজাদর হো করাদনা য়।

ইন্টারদনদির ভাষায় কোে বলদি হকান ওদয়বসাইদির িুল কস্প স্মস্নিাই বা অস্েমাইজ
কদর রাখা হক বুঝায়। কোে কদর রাখার সুস্বো দলা এদি ওদয়বসাইি স্রদসাস ঘ বার বার সাভঘার
হথদক

াউনদলাদ র প্রদয়াজন য়না, এদি ওদয়বসাইদির স্রদসাস অস্ি
ঘ
দ্রুি হলা

য়।

CDN
মসম এন্ মক? কনদিন্ট হ স্লভাস্র হনিওয়াকঘ এর সিংস্ক্ষপ্ত রূপ দলা CDN. সিংদক্ষদপ বর্না
ঘ
করদি হেদল স্সস্ এন দলা একটি স্সদটম যা ইউজারদক কনদিন্ট হ স্লভাস্র কদর। স্সস্ এন
দলা এমন একটি বেবস্থা যা অদনকিা ওদয়ব সাভঘাদরর মদিাই স্কন্তু এদি সাোরর্ সাভঘাদরর
মদিা িাইল স্নদজ হথদক হটার করা যায় না।
স্ভক্রজির হয িাইলগুদলা স্ভক্রজি করদব শুেুমাে হসগুদলাই হিদম্পারাস্র হটার

য়। অথাৎ
ঘ

স্সস্ এন যুক্ত হকান ওদয়বসাইি যস্ে আপস্ন স্ভক্রজি কদরন, ওই ওদয়বসাইদির একটি কস্প
হেখদি পারদবন যা হমইন সাভঘার হথদক কোে করা।

মসম এন্ মকভাশি কাজ কশর?
ওদয়বসাইদির সকল

ািা হকান না হকান হ াস্টিং সাভঘাদর হটার থাদক, হসই হ াস্টিং সাভঘাদরর

হলাদকেন স্বস্ভন্ন জায়োয়

দি পাদর উো রর্স্বরূপ েদর স্নলাম সাভঘার হলাদকেন USA হি

হযিা বািংলাদেে হথদক প্রায় ১৩,২১৯ স্কদলাস্মিার েূদর অবস্স্থি।
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এখন বািংলাদেে হথদক হকান ইউজার যস্ে ওদয়বসাইদি স্ভক্রজি করদি যায় িা দল ইউজার
স্রদকাদয়ট বািংলাদেে হথদক রাউটিিং দয় USA সাভঘাদর যাদব এবিং স্রদকাদয়ট একদসে কদর
একই প্রদসস এ হিরি আসদব এরপর ইউজাদরর ব্রাউজাদর ওদয়বসাইদির

ািা হো করদব।

বািংলাদেে হথদক USA এর েূরত্ব হবস্ে বার কারদর্ এখাদন খুব স্বাভাস্বকভাদবই হরসপন্স িাইম
হবস্ে দব যার িদল ইউজাদরর কাদি ওদয়বসাইি হলাস্ িং ম্পে

হলা দব।

এবার হেখা যাক, ইউজার হয ওদয়বসাইটি স্ভক্রজি করদি হসই ওদয়বসাইি যস্ে হকান CDN এর
আওিায় থাদক িা দল ইউজার স্রদকাদয়ট প্রথমবার সাভঘাদর যাদব এরপর হথদক যি স্রদকাদয়ট
আসদব িা সরাসস্র হ াস্টিং সাভঘাদর না স্েদয় ইউজাদরর হলাদকেন অনুযায়ী CDN এর কাদির
হকান সাভঘার যাদব এবিং হসখান হথদক ওদয়বসাইি হলা

দব।

হযমন বািংলাদেদের ঢাকা, চযোম এবিং যদোদর ক্লাউ দিয়ার এর সাভঘার রদয়দি, িাই ওই
ওদয়বসাইদি যস্ে Cloudflare CDN থাদক িা দল ইউজার স্রদকাদয়ট প্রথমবার USA হি হেদলও
পরবিীদি হসখাদন না স্েদয় ঢাকা, চযোম বা যদোর ইউজাদরর স্নকিবিী হকান সাভঘাদর যাদব
এবিং হসখান হথদক ওদয়বসাইদির
হলাস্ িং ম্পে

ািা হলা

দব। এর িদল ইউজাদরর কাদি ওদয়ব সাইি

অদনক িাট দব।

CDN এর সুমিধা
•

ওদয়বসাইি হলাস্ িং ম্পে

িাট য়।

•

বোন্ডউইথ খরচ কম য়।

•

ওদয়বসাইদির স্সস্কউস্রটি উন্নি য়।

•

সাভঘার হলা

•

ওদয়বসাইি ২৪/৭ অনলাইদন রাদখ।

•

ওদয়বসাইদির এনালাইটিক্স

•

িাইল স্মস্নিাই করার িদল সাভঘাদরর হটাদরজ হসভ য়।

কমায়।

ািা পাওয়া যায়।
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জন্মপ্রয় কশয়কটট CDN
•

Cloudflare

•

KeyCDN

•

Sucuri

•

KeyCDN

•

Akamai

•

CacheFly

•

Rackspace

•

StackPath

•

BunnyCDN

•

Amazon CloudFront

•

Google Cloud CDN

•

Microsoft Azure CDN

ক্লাউ শিয়ার
ক্লাউ

হিয়ার একটি কনদিন্ট হ স্লভাস্র হনিওয়াকঘ (CDN)। বিঘমাদন মাদকঘদি হয কয়টি

জনস্প্রয় CDN রদয়দি িার মদেে ক্লাউ দিয়ার অনেিম।
২০০৯ সাদল মোথু স্প্রন্স, স্ল-হ াদলাওদয় এবিং স্মদচল জািস্লন স্িনজন স্মদল (Project Honey
Pot) নাদম একটি ওদপন হসাস প্রদজদক্ট
ঘ
কাজ করস্িদলা িখন িাাঁরা ক্লাউ দিয়ার তিস্র কদরন।
পরবিীদি ২০১০ সাদলর হসদেবর মাদসর (TechCrunch Disrupt) কনিাদরদন্স ক্লাউ দিয়ার
লঞ্চ করা য় এবিং ২০১১ সাদল স্মস্ য়ার এদিনেন হপদয় হমািামুটি জনস্প্রয়িা পায়।
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ক্লাউ শিয়ার িতগিাশন্ কতটা জন্মপ্রয় িেুন্ একটা

াটা লদখা যাক:

•

৭.৫৯ স্মস্লয়ন ওদয়বসাইি ক্লাউ দিয়ার বেব ার কদর।

•

৪.১ স্মস্লয়ন স্রদয়ল ক্লাউ দিয়ার ইউজার রদয়দি।

•

১১৯,২০৬ জন হপই

•

USA এর ১,৪৫৯,২৬২ টি ওদয়বসাইি ক্লাউ দিয়ার বেব ার কদর।

•

ক্লাউ দিয়াদরর হরদভস্নউ এর ৪৯.৩৮% আদস USA হথদক।

•

ক্লাউ দিয়াদরর বিঘমান ১,৯৩১ জন িুল িাইম ইমেস্য় আদি।

•

ক্লাউ দিয়াদরর ১৭% ইউজার িরচুন ৫০০ হকাম্পানী।

•

২০২০ সাদল ক্লাউ দিয়ার এর হরদভস্নউ স্িদলা ৪৩১.০৬ স্মস্লয়ন

•

২০১৯ এর িু লনায় ২০২০ এ ক্লাউ দিয়াদরর হরদভস্নউ হোথ স্িদলা ৫০.১৮%

•

সবদেষ
ঘ

ক্লাউ দিয়ার ইউজার রদয়দি।

লার।

ািা অনুযায়ী ২০২১ এর Q1 এ ক্লাউ দিয়ার ১৩৮.১ স্মস্লয়ন হরদভস্নউ

হজনাদরি কদরদি।
•

হয একাউন্টগুদলা বিদর স্মস্নমাম ১০০,০০০

লার হপ কদর, ক্লাউ দিয়াদরর রুলস

অনুযায়ী িাাঁরা বে কাটমার বিঘমাদন ক্লাউ দিয়াদর এমন ৯৪৫ টি বে কাটমার
রদয়দি।
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ক্লাউ শিয়ার এর কাজ মক?
•

স্ি SSL সাটিঘ স্িদকি প্রভাই

•

িায়ারওয়াল এবিং স্

•

ওদয়বসাইদির অনানে স্সস্কউস্রটি স্নক্রিি কদর।

•

ইদমজ অপটিমাইদজেন কদর।

•

ওদয়বসাইদির াই পারিরদমন্স স্নক্রিি কদর।

•

কদর।

স হপ্রাদিকেন কদর।

াউনিাইদম ওদয়বসাইি অনলাইদন রাদখ।

•

সাভঘার বোন্ডউইথ হসভ কদর।

•

স্ এনএস মোদনজদমন্ট সুস্বো।

•

JavaScript, CSS, HTML স্মস্নিাই কদর ওদয়বসাইি অপটিমাইজ

•

স্রদসন্টস্ল ক্লাউ দিয়ার হলা

কদর।

বোদলক্রন্সিং সুস্বো হেয়া শুরু কদরদি।

SSL Certificates
SSL এর পূর্রূপ
ঘ
ল (Secure Socket Layer) এই হলয়াদরর মদেে স্েদয় যখন হকান িথে আোন
প্রোন করা য় িখন িা এনক্রিদে

আকাদর সুরস্ক্ষি দয় যায়। এসএসএল সাটিঘ স্িদকিদক

ওদয়বসাইদির আইদ নটিটির স্ ক্রজিাল সাটিঘ স্িদকি বলা

য়। এসএসএল আপনার

ওদয়বসাইদির হ াদমইন হনদমর আদে https যুক্ত কদর হেয়।
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SSL এর কাজ মক?
এসএসএল ওদয়ব ব্রাউজার এবিং ওদয়ব সাভঘাদরর মদেে একটি সুরস্ক্ষি িাদনল তিস্র কদর। যার
িদল যখন ওদয়ব ব্রাউজার এবিং ওদয়ব সাভঘাদরর মদেে হকান িথে আোন প্রোন য় িখন িা
এই সুরস্ক্ষি িাদনদলর মদেে স্েদয় দয় থাদক।
সুরস্ক্ষি এই িাদনদলর মদেে স্েদয়

ািা এনক্রিদে

আকাদর আোন প্রোন বার কারদর্ িৃিীয়

হকান পক্ষ বা োকার এটির স দজ এক্সদসস স্নদি পাদরনা আর যস্ে এক্সদসস হপদয়ও যায়
এনক্রিদে

ািা

থাকায় হকান প্রবদলম য় না।

SSL ওদয়বসাইদির অস্রক্রজনাল মাস্লকানা স্নক্রিি কদর যার িদল থা প
ঘ াটিঘ হকউ ওদয়বসাইদির
হক্লান তিস্র করদলও প্রবদলম

য়না। হকননা এসএসএল এর মােেদম একমাে অস্রক্রজনাল

মাস্লক ই ইউজারদের কাদি যাদট

য়।

হকান ওদয়বসাইদি যস্ে SSL Certificates ইটল থাদক িা দল এইরকম স্সস্কউর পো লক
হো করদব।
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এসইও হি ভাদলা করার জনে বিঘমাদন প্রদিেকিা ওদয়বসাইদি SSL Certificates থাকা
বােেিামূলক। গুেল এিা অস্িস্সয়াস্ল স্নক্রিি কদরদি হয ওদয়বসাইদি এসএসএল একিা
রোক্রকিং িোক্টর।

এসএসএে কত প্রকার?
কাদজর ওপর স্ভস্ি কদর বিঘমাদন হমইনস্ল ৫ েরদর্র এসএসএল রদয়দি•

EV SSL

•

OV SSL

•

DV SSL

•

Wildcard SSL

•

Multi-Domain SSL (MDC)

EV SSL

EV এর পূর্রূপ
ঘ

দলা (Extended Validation) এটি সব হথদক হবস্ে স্নরাপে এসএসএল। EV

SSL Certificates হসিাআপ এর জনে হ াদমইন এর ওনার হক আইদ নটিটি হভস্রস্িদকেন
করদি য়। এ ভান্স এবিং হলদিট সব হিকদনালক্রজ হিন্ডস্ল কদর এই এসএসএল তিস্র করা
দয়দি। যার িদল Microsoft Internet Explorer 7+, Opera 9.5+, Firefox 3+, Google
Chrome, Apple Safari 3.2+ and iPhone Safari 3.0+ এবিং নিু ন সব

াই স্সস্কউস্রটি

ব্রাউজাদর EV SSL কাজ কদর।
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EV SSL বেব ার করদল ওদয়ব এদেসবাদর স্েন কালার হো কদর এবিং হসখাদন
অেরানাইদজেদন বা স্বজদনদসর ইনিরদমেন হো কদর। এর কারদর্ ইউজাদরর কাদি অস্েক
িাস্ট্র অজঘন কদর। EV SSL Certificates সরকাস্র,হবসরকাস্র প্রায় সব েরদর্র কাদজ বেব ার
য়। যারা িাাঁদের ওদয়বসাইদি

াই স্সস্কউস্রটি স্নক্রিি করদি চায় িাাঁদের জনে EV SSL

Certificates হবট চদয়জ স্কন্তু অনানে সব এসএসএল এর িু লনায় এটি অদনক এক্সদপনস্সভ।

OV SSL

OV এর পূর্রূপ
ঘ

দলা (Organization Validation)। OV SSL এর পো লদক স্ক্লক করদল

হকাম্পানী বা অরোনাইদজেদনর ইনিরদমেন হো কদর হযমন হকাম্পানীর নাম, এদেস, িাস্ি
ইিোস্ে।
DV SSL এর হচদয় OV SSL ইউজাদরর কাদি হবস্ে যাদট । িদব সমসো দলা OV SSL এর
জনে হভস্রস্িদকেন প্রদসস এর মদেে স্েদয় হযদি

য়, যার িদল এটি হপদি স্কিুস্েন সময়

লাদে। এই এসএসএল এর প্রোন কাজ যানদজকেদনর মদিা হসনস্সটিভ কাজগুদলার
ইনিরদমেন এনক্রিপদি

করা। EV SSL এর পদরই এটির অবস্থান এবিং প্রাইদজর স্েক

হথদকও OV SSL হসদকন্ড াইট।
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DV SSL

DV এর পূর্রূপ
ঘ

দলা (Domain Validation) ২০০২ সাদল সবপ্রথম
ঘ
GeoTrust এই হ াদমইন

ভোস্লদ েন সাটিঘ স্িদকি স্ স্স্ট্রস্বউদি

কদর। EV SSL এবিং OV SSL এর হথদক DV SSL হলা

হলদভদলর, িদব মজার স্বষয় দলা এই েুইটির িু লনায় DV SSL এর হভস্রদিদকেন স জ।
হয কারদর্ মাে ১ স্মস্নদির হভিদরই DV SSL হজনাদরি

য়। EV এবিং OV এর িু লনায় DV

SSL এর প্রাইজ কম, হিাি ব্লে সাইি এবিং ওদয়বসাইি এর জনে এটি হবট। স্কন্তু সমসো দলা
বাস্ক েুইিার িু লনায় এিার এনক্রিপেন স্ট্রিং না।

Wildcard SSL Certificates
Wildcard SSL সাটিঘ স্িদকি মূলি স্সদেল হ াদমইন এবিং ওই হ াদমইদনর সব সাব-হ াদমইদনর
জনে। এটি সবদথদক জনস্প্রয় এসএসএল হকননা অস্েকািংে হ াস্টিং প্রভাই ার স্স-পোদনদলর
সাদথ এই এসএসএল স্ি স্েদয় থাদক। এিাোও এটির জনস্প্রয়িার পাবার আদরা একিা কারর্
দলা অদনক জনস্প্রয় CDN হযমন ক্লাউ দিয়ার Wildcard SSL স্ি প্রভাই

কদর।

Multi-Domain SSL (MDC)
Multi-Domain SSL হক েিঘ কাদিঘ MDC বলা দয় থাদক। একটি Multi-Domain SSL এর মােেদম
প্রায় ১০০ িারও হবস্ে হ াদমইন হপ্রাদিদক্ট করা যায়। যারা এদকর অস্েক ওদয়বসাইি রান কদর
থাদক, িাাঁদের জনে মাস্ি হ াদমইন এসএসএল হবট অপেন।
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কিদামি লহামটিং এর রহসয মক?
৫ ক্রজস্ব হ াস্টিং হকউ স্েদে ১৮০ িাকায় আবার হকউ স্েদে ১৮০০ িাকায় স্কন্তু আসদল এর
হপিদনর র সে স্ক? হয ১৮০ িাকায় সাস্ভঘস স্েদে হস ভাদলা অপরস্েদক হয ১৮০০ িাকায়
সাস্ভঘস স্েদে হস

াকাি, োাঁ অস্েকািংে ইউজাদরর এিাই োরর্া।

আপনার োরর্া ভুল না সটঠক হসিা স্নদয় স্কিু বলদি চাক্রে না, আপস্ন হযদ িু এই বইটি
পেদিন, িাাঁর মাদন আপস্ন ভাদলা মন্দ পাথকে
ঘ করদি আে ী। িাই আস্ম জাট স্কিু স্বষয়
এখাদন িু দল েদরস্ি যার মােেদম ভাদলা খারাদপর সটঠক পাথকে
ঘ স্নর্য়ঘ করদি আপনাদক স য়িা
করদব।

মকভাশি এত কিদাশি লহামটিং লদয়?
ক্র্যাক োইশসন্স: হ াস্টিং বেবসায়ীদের একটি বে এমাউদন্টর খরচ পদে যায় WHMCS
Licence, WHM/cPanel Licence, Cloud Linux, Litespeed স স্বস্ভন্ন Security Software ও
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Module এর লাইদসদন্সর স্পদি। আপস্ন যস্ে টঠক মদিা যাচাই কদরন িা দল হেখদি পারদবন
যারা কমোদম হ াস্টিং প্রভাই

কদর িাাঁরা অস্েকািংেই িাক লাইদসন্স, নাল থীম বেব ার কদর

থাদক। হযদ িু িাাঁদের এইসব লাইদসন্স স্কনদি দে না িাই এখাদন প্রায় ৫০% খরচ কম দে
আর যার কারদর্ই কম োদম হ াস্টিং স্েদি পারদি। স্কন্তু অপরস্েদক এইসব িোক লাইদসন্স,
নাল থীম বেব ার করার জনে ইউজারদের ওদয়বসাইি স্সস্কউস্রটি ইসুেদি পদে যাদে।

সীমিত কাটিার সাশপাটগ : মেক্রক্সমাম কমোস্ম হ াস্টিং প্রভাই াররা ওয়ান মোন আস্ম ঘ দয়
থাদক, মাদন একাই সাভঘার মোদনজদমন্ট, একাই ক্লাইন্ট

াস্ন্টিং এবিং একাই কাটমার সাদপািঘ

স্েদয় থাদক যার কারদর্ িাাঁদের পদক্ষ ২৪/৭ সাদপািঘ হেওয়া সম্ভব য়না।
স্কন্তু হ াস্টিং স্বজদনদস ২৪/৭ সাদপািঘ একিা অস্ি গুরুত্বপূর্ ঘ ক্রজস্নস, হকননা ইউজার কখন
স্ক প্রবদলম হিস করদব িা বলা যায়না। আর প্রবদলদমর সময় যস্ে ইনটোন্ট সাদপািঘ না পাওয়া
যায় িা দল ইউজাদরর জনে খুবই সমসো

দয় হযদি পাদর। হযদ িু িাাঁদের ২৪/৭ কাটমার

সাদপািঘ স্েদি দে না, সাদপাদিঘ র জনে আলাো হলাক রাখদি দে না িাই এখাদন িাাঁদের প্রায়
৫-৬ জন ইমদোস্য়র সোলাস্র হবদচ যাদে।

ওভার লসমেিং: ওদয়বসাইি ম্পে

হলা বার প্রোন একটি কারর্ দে ওভার হসস্লিং সাভঘার। আর

ওভারদসস্লিং কমোস্ম হ াস্টিং প্রভাই াররা হবস্ে কদর থাদক। কারর্ িাাঁদের সাভঘার কট িু লদি
য় এবিং প্রস্িি মাক্রজন
ঘ ও টঠক রাখদি য়। হযখাদন ভাদলা হকান প্রভাই ার য়দিা একটি সাভঘার
স্রদসাস ঘ েে ভাদে ভাে কদর ১০ জদনর কাদি হসল করদি, হসখাদন কমোস্ম হ াস্টিং
প্রভাই াররা একই স্রদসাস ৩০-৪০
ঘ
ভাদে ভাে কদর হসল করদি।

লো কন্মফর্াশরিন্ সাভগার: কমোস্ম হ াস্টিং প্রভাই াররা অস্েকািংেই কট কাটিিং করার
জনে হলা কনস্িোদরেদনর সাভঘার িয় কদর থাদক বা অনে হকান হকাম্পানীর অিাদর স্রদসলার
েোন স্নদয় িা ইউজারদের মাদঝ কমোদম স্বক্রি কদর। এখাদন হযদ িু িাাঁরা হকায়াস্লটির স্েদক
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না িাস্কদয় শুেু কট কাটিিং করার জনে কমোদম সাভঘার িয় করদি পারদি িাই কম োদম
সাস্ভঘসও স্েদি পারদি।

কিদামি লহামটিং লকন্ মকন্শিন্ ন্া?
ওদয়বসাইি তিস্র করার হপিদন সবারই হকান না হকান উদেেে থাদক। হকউ

য়দিা িাাঁর

হপ্রা াক্ট অনলাইদন স্বক্রি করার জনে ওদয়বসাইি তিস্র করদি, আবার হকউ য়দিা অনলাইন
হথদক আস্নিংঘ করার উদেেে ওদয়বসাইি তিস্র করদি। বলা যায় এদককিা ওদয়বসাইি হযন এক
একিা স্বপ্ন। আর এখাদন ওদয়বসাইি হোথ এর হপিদন আপনার বেবসার স্িউচার স্নভঘর করদি।

আপন্াশক যমদ প্রশ্ন কমর: সামানে স্কিু িাকা বাাঁচাদনার জনে আপনার স্বপ্নদক ঝু াঁ স্কদি
হিলদবন? স্নিয় উির দব কখদনাই না। যস্ে উির না দয় থাদক িা দল হকন ভাই অল্প স্কিু
িাকা হসভ করার জনে আপনার ওদয়বসাইিদক ঝু স্কদি হিলদিন? এখদনা বুঝদি পারদিন না?
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টঠক আদি, কমোস্ম হ াস্টিং স্কনদল স্ক স্ক ক্ষস্ি দি পাদর এই সম্পদকঘ আস্ম ৫ টি পদয়ন্ট
িু দল েরস্ি।

Slow Speed সাইট: খুব সাোরর্িই কমোস্ম হ াস্টিং হপ্রাভাই াররা প্রস্িি মাক্রজন
ঘ টঠক রাখার
জনে প্রচুর ওভারদসস্লিং কদর থাদক এবিং একই সাদথ হলা কনস্িোদরেদনর সাভঘার প্রভাই

কদর

থাদক যা সম্পদকঘ উপদর একবার আদলাচনা কদরস্ি। এই ওভারদসস্লিং এর জনে ওদয়বসাইি
ম্পে

খুবই হলা দয় থাদক। গুদোদলর একটি স্রসাদস ঘহেখা হেদি হকান ওদয়বসাইি হলা

দি

যস্ে ৩ হসদকদন্ডর হবস্ে সময় লাদে িা দল ৫৩% যাস্িক অনে সাইদি মুভ কদর।

সাশপাটগ সিসযা: হেখা যায় মাদকঘদি হযই হকাম্পানীগুদলা নিু ন এদসদি যাদের কাটমার
প্রদয়াজন িারাই হবস্েরভাে কমোস্ম হ াস্টিং হপ্রাভাই

কদর থাদক। আর এ জনেই খুব

স্বাভাস্বকভাদবই মাদকঘদি নিু ন এদসই িাাঁরা ২৪/৭ সাদপাদিঘ র বেবস্থা করদি পাদর না। যার কারদর্
আপনার সাইদির হকান প্রবদলদম দল আপস্ন হয হকান সময় ইনটান্ট সাদপািঘ পাদবন না।

হযাক হিার সম্ভিণা: িোক লাইদসন্স, নাল থীম বেব ারকারী হ াস্টিং সাস্ভঘস এর হিমন স্বদেষ
হকান স্সস্কউস্রটি বেবস্থা থাদক না। যার কারদর্ হয হকান মু দূ িঘ আপনার ওদয়বসাইি োক দয়
যাবার সম্ভবর্া থাদক।

লন্া এসইও লরজাল্ট: আপনার সাইদি যিই SEO কদরন না হকন বা যি প্রদিেনাল এসইও
এক্সপািঘ দক স্েদয়ই কাজ করান না হকন, যস্ে সাইদির ম্পে

খারাপ য় িা দল এই এসইও হকান

কাদজই আসদব না। (Google’s 200 Ranking Factors) এর একটি বে রুলস দে সাইি ম্পে ।

জজন্ পমর র্াশয়িী সিসযা: িাাঁদে পা স্েদলন, স্কনদলন, ঠকদলন,

োাঁ টঠকই শুনদিন।

হ াদমইন হ াস্টিং কস্মউস্নটিগুদলাদি একিু হখাাঁজ স্নদল হেখদি পারদবন প্রায়ই হকান না হকান
কমোস্ম নামোস্র হ াস্টিং প্রভাই ার ক্রজন,পস্রর মদিা োদয়ব দয় যায়। আো আপনার কাদি
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একটা প্রশ্ন: কখদনা স্ক হেদখদিন, হয হকাদম্পানীগুদলা মাদকঘদি ৫-৬ বির যাবি সাস্ভঘস স্েদয়
আসদি িাাঁরা স্ক কখাদনা এভাদব োদয়ব দয়দি?

কিদামি লহামটিং তাহশে কাশদর জন্য?
আপদন যস্ে একেম স্বদেনার

দয় থাদকন, হেখার জনে বা হিট করার জনে হ াস্টিং খুদাঁ জ

থাদকন এবিং একই সাদথ আপনার বাদজি যস্ে খুবই কম দয় থাদক িা দল আপস্ন কম োস্ম
িাক লাইদসন্সোরী হ াস্টিং এর স্েদক আোদি পাদরন।
এিাো আপনার ওদয়বসাইি যস্ে গুরুত্বপূর্ ঘ না দয় থাদক, যস্ে ভস্বষেদি লিং িাইম কনটিস্নউ
করদি না চান িা দল কমোস্ম হ াস্টিং এর কথা স্বদবচর্া করদি পাদরন।
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লহামটিং লকন্ার সিয় লকান্ মিষয়গুশো েক্ষয রাখশিন্?
•

আপনার হ াস্টিং প্রভাই ার অস্রক্রজনাল লাইদসন্স বেব ার কদর স্কনা হচক কদর স্নদবন।

•

স্নউ প্রাইজ আর স্রস্নউ প্রাইদজর মদেে পাথকে
ঘ হকমন দব।

•

হকান মাস্নবোক েোরাস্ন্ট আদি স্কনা হেদখ স্নদবন।

•

হ াস্টিং এর সাদথ CDN ইস্ন্টদেদি

•

হ াস্টিং এর বোকআপ স্সদটম হকমন হজদন স্নদবন।

•

স্সস্কউস্রটি স্সদটম স্ক স্ক বেব ার করা দয়দি ক্রজদজ্ঞস কদর স্নদবন।

•

আপনার ওদয়বসাইি এর িাদেদি
ঘ

আদি স্কনা যাচাই কদর স্নদবন।

অস্ দয়ন্স হলাদকেন এবিং সাভঘার হলাদকেন সম্পদকঘ

হজদন স্নদবন।
•

আপনার হ াস্টিং প্রভাই ার স্ি যাদয়ল অিার করদি স্কনা হচক কদর স্নদবন, যস্ে যায়াল
বা হ দমা অিার কদর থাদক িা দল অবেেই যাদয়ল স্নদয় হেখদবন।

•

হয প্রভাই ার হথদক হ াস্টিং স্নদেন িাাঁদের স্রস্ভউ হকমন, কি স্েন যাবি মাদকঘদি
আদি ইিোস্ে স্বষয় অবেেই যাচাই কদর স্নদবন।
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আইটট ন্াট লহামটিং এর র্ল্প

েুদল পোর সময় বন্ধুদের সাদথ স্র াম প্রায়ই েল্প করদিা, আস্ম বে

দয় চাকস্র করদবা না,

একিা হকাম্পানী েদে িু লদবা হসখাদন অদনক হলাকজনদক সাদথ স্নদয় বেবসা করদবা। স্র াদমর
হসই েল্পগুদলা বন্ধুরা মজার িদল স্নদলও আজদক টঠকই িারা বুঝদি হপদরদি স্র াম হসস্েন যা
বদলস্িদলা িা হকান েরদর্র মজা স্িদলা না, সিে বদলস্িদলা।
এই হিা মাে ৮ বির আদের কথা, হস স্েদনর হসই েুল পেুয়া স্র াম আজ একজন সিল
আইটি উদেোক্তা। এিক্ষর্ কথা বলস্িলাম IT Nut Hosting েদে হিালার হপিদন হয বোক্রক্তটির
সবদচদয় হবস্ে অবোন স্রয়াজুল মাসুে স্র াম হক স্নদয়।
স্ ক্রজিাইদলদজেদনর এই যুদে ওদয়বসাইদির গুরুত্ব কিিুকু িা বলার অদপক্ষা রাদখনা। যস্ে
স জ কথায় বলদি যাই, ওদয়বসাইদির প্রার্ দে হ াদমইন হ াস্টিং। মূলি হ াদমইন হ াস্টিং
সাস্ভঘস হক হকি কদরই ২০১৪ সাদল যাো শুরু

য় IT Nut Hosting এর। বিঘমাদন IT Nut

Hosting বািংলাদেে স স্বদের ২৮ টি হেদে সাস্ভঘস প্রোন কদর আসদি।
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IT Nut Hosting এর উশেখযশযার্য সামভগসগুশো হশো:
•

Domain Registration

•

VPS Server

•

Web Hosting

•

BDIX Hosting

•

Bulk SMS

•

Web Development

•

Windows Hosting

•

Business Email

হ াদমইন হ াস্টিং বেবসাদি সাস্ভঘদসর পাোপাস্ে কাটমার সাদপািঘ ও অদনক গুরুত্বপূর্ ভূ
ঘ স্মকা
রাদখ, এই স্বষয়টি মাথায় হরদখ IT Nut বিদরর ৩৬৫ স্েন ২৪/৭ কাটমার সাদপাদিঘ র বেবস্থা
কদরদি, স্িন স্েিদিঘ ৩ টি িীম ভাে দয় রািস্েন অনাবরি কাজ কদর যাদে।
IT Nut Hosting সম্পদকঘ জানদি হেদল, সবদথদক হবস্ে হয ক্রজস্নসিা আপনাদক মুগ্ধ করদব
হসিা দলা ২৪/৭ কাটমার সাদপািঘ এমনস্ক ঈদের স্েদনও সাদপািঘ হথদম থাদক না।
বািংলাদেদের মদিা উন্নয়নেীল হেদে হযখাদন প্রস্িস্নয়ি স্বেুেৎ, ইন্টারদনদির সমসো হলদেই
আদি হসখাদন বদস ২৪/৭ কাটমার সাদপািঘ হেয়ািা অদনক কিসােে।

একটু লপছশন্ মফশর লদখা যাক: IT Nut Hosting এর শুরু হশয়মছশো মকভাশি?
এসএসস্স পস্রক্ষা হেবার পর স্র াম একজন ওদয়ব হ দভদলাপার স্ দসদব িার স্িলাক্রন্সিং
কোস্রয়ার শুরু কদরন। স্িলাক্রন্সিং এর সময় একিা স্বষয় লক্ষে করদলা, স্র াম হয ক্লাদয়ন্টদের
ওদয়বসাইি বাস্নদয় স্েদে, িারা সবাই স্বদেেী হ াস্টিং বেব ার কদর।
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িখন হ াস্টিং এর এই স্বষয়টি িার মাথায় কোচ কদর এবিং বািংলাদেদে হকান হকাম্পানী
হ াস্টিং বেবসা করদি িাদের সাস্ভঘদসর মান হকমন? বািংলাদেেী মাদকঘদি হ াদমইন হ াস্টিং
এর চাস্ ো হকমন? এইসব স্নদয় স্রসাস ঘকরদি থাদক।
স্রসাস হেষ
ঘ
দল হস হরজাি হেখদি হপদলা বািংলাদেদে হ াদমইন, হ াস্টিং এর ভাদলাই চাস্ ো
রদয়দি এবিং স্কিু হেেী হ াস্টিং হকাম্পাস্নও আদি। স্কন্তু হকায়াস্লটি সাস্ভঘস স্েদব এমন হকান
হেেী ভাদলা হকান হকাম্পানী হনই।
আবার অপরস্েদক স্বদেেী ভাদলা হকাম্পানী থাকদলও বািংলাদেে ইন্টারনোেনাল হপদমন্ট
করার ভাদলা বেবস্থা না থাকায় িা স্কনদি পারদি না। স্কনদলই হেদের স্রজাভঘ

লার স্বদেদে

চদল যাদে। এখান হথদকই মূলি স্র াম আইস্ য়া হপদয় যায় এবিং শুরু কদর IT Nut Hosting
নাদম িার স্নদজর প্রস্িষ্ঠান েোর কাযিম।
ঘ
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আইটট ন্াট লহামটিং এর ভমিষযত পমরকল্পন্া মক?
IT Nut বিঘমাদন বািংলাদেদের প্রথম সারীর কদয়কটি হ াস্টিং হকাম্পানীরগুদলার মদেে একটি।
হেদে হকায়াস্লটি সাস্ভঘস হেওয়ার মােেদম হেদের িাকা হেদেই হরদখ এবিং আন্তজঘাস্িক ভাদব
হসবা প্রোন কদর হেদে হরস্মদিন্স আনার লদক্ষ কাজ কদর যাদে প্রস্িষ্ঠানটি।
হেদের স্বোল হবকার জনদোষ্ঠীদক স্ ক্রজিাল বািংলাদেে েোর কাস্রেদর রূপান্তর করদি চায়
প্রস্িষ্ঠাদনর মুখপাে। একই সাদথ আন্তঘজাস্িক মাদকঘদি স্নদজদের েক্ত অবস্থান েদে হিালার
জনে ইস্িমদেেই আদমস্রকা, কানা া, যুক্তরাদজে এবিং স্সোপুদর স্নদজদের

ািাদসন্টার হকা-

হলাদকেন স্নদয়দি আইটি নাি। আইটি স্বদে বািংলাদেেদক সমৃদ্ধ রাি স্ দসদব িু দল েরার স্বপ্ন
স্নদয় কাজ কদর যাদে স্র াম ও িার িীম।
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