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ভশরষকশনশ ংকয্শনত্ ফষধষনষলেধঃ 

এআ দরষরটষ ট্যেডভশয্ট এবষ রষভষটেডেয ভ্ত্তষ, 

ট্যেডভশয্ট এবষ কযত্কৃ ূযফ্রষখষত নহভতষ ফ্মতসত ননহভদষত কশয নষকট এয ্যকশ, 

হনঃভহদয্ণ ও ত্শন্তকযণ ভ্ূযন্ নষলষদ্ধ। 

 

 

বভূষকশ 

 

এআ নসতষগহর ভরূত কহকষজেয ্যেণষফষন্মশ, তশদেয কশয্মকশযষতশ এফং েগহর কস কশযণে ফ্মফশয 

কযশ ম তশয উয বষতত্ষ কযে গঠন কযশ য়েছে। ্যশথভষকবশফে কহকষগহরকে চশযটষ ফষবশগ চষন্ষত 

কযশ মেছে:  

(১) জযহযস ্যমজনসম কহকষজ, 

(২) দক্লতশবষতত্ষক কহকষজ, 

(৩) কশয্মকশযষতশভূরক কহকষজ, এফং 

(৪) রকল্্মবষতত্ষক ফশ ফষজ্ঞশনবষতত্ষক কহকষজ 

 

্থশয়ষত্ফকশরেয উয বষতত্ষ কযে দহআ ধযণেয কহকষ যমেছে: েন কহকষ এফং শযষ্ট্মশন্ট কহকষ। 

েন কহকষ ভূরত ফ্মফশযকশযস মখন ওমেফশআট যষদয্ন কযে তখন ফ্মফশযকশযসদেয ফয্শউজশযেয 

শফপরড্শযে শভমষকবশফে তৈযষ কযশ ম। একফশয ফ্মফশযকশযস শআট ছেডে চরে গেরে, েন কহকষ 

ভহছে পেরশ ম। ন্মদষকে, শযষ্ট্মশন্ট কহকষ পশআরগহরষ ফয্শউজশযেয শফপরড্শযে থশকে এফং 

ফ্মফশযকশযস েআ নষয্দষলট্ কহকষ তৈযষ কযশ ওমেফশআটটষ একফশয বষজষট কযরে অফশয ক্যষম ম। 

একটষ শযষ্ট্মশন্ট কহকষ ফ্যশউজশযেয শফপরড্শযে কহকষয পশআরেয ভধ্মে নষযধ্শযষত ভমকশরেয 

জন্ম থশকে। 

 

কহকষ পশআরগহর ্ফমংকয্ষমবশফে কহকষ পশআরে জভশ ম মশকে ফয্শউজশযেয ভেভযষও ফরশ য় এফং 

্যতষটষ পশআরে শধশযণত নষভন্রষখষত তথ্ম থশকে: 

 কহকষ মে শয্বশয থেকে শঠশন মেছষর তশয নশভ 

 কহকষয ্থশয়ষতফ্কশর 

 একটষ ভশন - শধশযণত উদ্দে্মসনবশফে একটষ উৎন্ন ফ্তনত্য্ ংখ্মশ 
 

মদষ কন ফ্মফশযকশযস কন ওয়েফশআট হনযশয় ফ্মফশয কযে থফশ এক ৃল্ঠশ থেকে ন্ম 

ৃল্ঠশম ফয্শউজ কযে তফে মে ওমেফশআট শয্বশয থেকে কহকষ শঠশন য়েছে েআ ওয়েফশআট এআ 
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নভ্ফয ফ্মফশয কযে ফ্মফশযকশযসকে চষ্নষত কযতে শযে। হধহভশতয্ মে শয্বশয থেকে কহকষ শঠশন 

য়েছে েআ শয্বশয এআ কহকষ ডতে শযে, এফং ফ্মফশয কযতে শযে। 

একটষ কহকষ চ্ছে টেক্ট-নরষ কষছহ তথ্মেয বশনড্শয মশ শধশযণত ওমেফশআট থেকে কভ্ষউটশযেয 

শয্ড ডষক্ে ফয্শউজশযেয কহকষ পশআরে ্থশনশনত্যষত য় এফং মশয ভশধ্মভে ওমেফশআট কযত্কৃ 

ফ্মফশযকশযসদেয চষন্ষত কযশ মশয়। 

একটষ কহকষতে শধশযণত মেখশন থেকে কহকষ এেছে েআ ডভেআনেয নশভ, কহকষয “্থশয়ষতফ্কশর", ভশন 

ফশ উদ্দে্মসনবশফে উৎন্ন একটষ ফ্তন্তয্ ংখম্শ থশকফে। ফেষযবশগ ওমেফশআটে শধশযণত  দহআ 

ধযনেয কহকষ ফ্মফশয কযশ ম - েন কহকষ, মশ ্থশমস ও ফয্শউজষং চরশকশরসন ভয়ে ওয়েফশআট 

থেকে ফেয নশ ওয়শ য্মন্ত ফ্মফশযকশযসয  ফয্শউজশযেয কহকষ পশআরে থশকে এফং ্থশমস কহকষ, মশ 

ফ্যশউজশযেয কহকষ পশআরে নেক ফেষ ভম থশকে (মদষও কতকল্ণ থশকফে তশ নষয্দষল্ট কহকষয 

্থশয়ষত্ফকশরেয উয নষযব্য কযে)। 

কহকষজ একটষ ওমেফশআটকে ফ্মফশযকশযসয অগ্যেয শথে ভষরষয়ে অযও দয্হত ফষলয়ফত্হ শজশতে 

শশম্ম কযে। 

 

কহকষয ফম্শখম্শ 

 

কহকষ চ্ছে ছট ছট তথ্মেয বশনড্শয মশ অনশয কভ্ষউটশযে জভশ কযে থশকে অনশয যষদয্ন 

কযশ ওয়েফশআটভূ। কহকষ অনশকে নষযদ্ষল্ট ওমেফশআটে নষয্দষল্ট কয্ভকশনড্ ভ্শদন কযতে এফং 

ওয়েফশআটেয ফষলমফত্হ অনশয ছন্দ নহমশমস নষমনত্্যণ কযতে শয়তশ কযে। কহকষ নষয্দষল্ট 

ৃল্ঠশয় অনশয ্যদশনকতৃ তথ্ম (মেভন: অনষ কন শওমশয্ড ্যদশন কযরে) অনশয 

নহভদন শেক্লে ংযক্লণ কযতে শযে। ফ্মফশযকশযসদেয অযও কশ্টভশআজড ওমেফ ফয্শউজষং 

বষজ্ঞতশ ্যদশনেয জন্ম ওয়েফশআটেয কষছহ ৃলঠ্শম কহকষ ফ্মফশয কযশ মেতে শযে; এয ভশধ্মভে 

ওয়েফশআট যষদয্ন কযে এভন কশয ফ্মকত্ষগত যষচম নষয্ধশযণ কযতে ফম্ফতৃ ম নশ। 

 

মে ধযনেয কহকষ অভযশ ফম্ফশয কযষ 

 

েন কহকষ 

 

এআ কহকষজগহর ্থশমস কহকষ, কশযণ েগহর অনশয ফয্শউজশয ফনধ্ কযশয শথে শথেআ ভহছে 

পেরশ ম। অভশদেয ওমেফশআটেয ্যতষটষ ফষবশগে নেবষগেট কযশয ভম েন কহকষগহর অনশয 

দেওমশ তথ্ম ধযে যশখতে ফ্মফতৃ ম। 

অনষ অনশয ফয্শউজশযেয গনসমতশ েটষংেয ভশধ্মভে েন কহকষ ফশতষর কযতে শযেন, কষনত্হ 

দমশ কযে ভনে যশখফেন মে এটষ অনশয ফয্শউজষং বষজ্ঞতশয উয নেতষফশচক ্যবশফ পেরতে শযে 

এফং ফষেলকযে মদষ ফ ওমেফশআট জহডে এগহরষ ফশতষর কযশ ম। 

 

ম্শনশরষটষকশর কহকষ 

 

্মশনশরষটষকশর কহকষগহরয ভধ্মে ্থশমস এফং ্থশমস উবমআ ধযনেয কহকষআ ন্তয্বহকত্ থশকতে 

শযে, মশয ভশধ্মভে অনষ অভশদেয ওয়েফশআট কতক্লণ মশফত এফং কসবশফে ফ্মফশয কযছেন তশ 

জশনতে শযষ। ্মশনশরষটষকশর কহকষ কন ফ্মকত্ষয নষয্দষল্ট কন নশক্তকশযস তথ্ম ্যকশ 

কযে নশ, কষন্তহ এয ভশধ্মভে অভশদেয ফষলমফত্হ কসবশফে অনশকে অযও উনন্তবশফে ্যদশন কযশ 

মশয় ে ফ্মশশযে শশম্ম কযে। ্মশনশরষটষকশর কহকষগহর ফশতষর কযশয জন্ম অনশয ফ্যশউজশযেয 

গনসমতশ েটষং দেখহন।  



 

 

 

পশংনশর কহকষ 

 

পশংনশর কহকষ অভশদেয ওমেফশআটে অযও নষযফ্ষঘ্ন বষজ্ঞতশ ্যদশনেয জন্ম অনশয ছন্দআ 

ফষলয়ফত্ যেকযড্ এফং ংযক্লণ কযে। অনষ মতফশয ওয়েফশআট যষদয্ন কযশয ভয় বশলশ 

নষয্ফশচন কযেন তশয ভশধ্মভে পশংনশর কহকষ অনশয ছন্দআ ফষলয়ফত্ যেকয্ড এফং ংযকল্ণ 

কযে। 

অনষ মদষ পশংনশর কহকষজ ফশতষর কযতে চশন তফে ে ভ্যক্ে জশনতে অনশয ফয্শউজশযেয জযহযষ 

গনসমতশ েটষং দেখহন। 

 

থশযড্ শযট্ষ কহকষ 

 

এআ কহকষগহর তৃতসম শকল্ষক এফং ফেষযবশগ কল্েত্যে শভশজষক ভশধ্মভেয ওমেফশআট মেভন 

Google+, পেফহক ফশ আউটষউফ দফ্শযশ ফ্মফতৃ ম। থশযড্ শয্টষ কহকষ অনশয ্মশর ভষডষমশ 

জহডে অভশদেয ফষলমফত্হ েয়শয কযশয জ উশম তৈযষ কযে এফং অনশকে আউটষউফে ্ট কযশ 

অভশদেয বষডষওগহরষ উথ্শন কযতে শয়তশ কযে। 

অনষ অনশয ফয্শউজশযেয গনসমতশ েটষংেয ভশধ্মভে এআ কহকষ ফ্মফশয ফশতষর কযতে শযেন, 

কষন্তহ দমশ কযে ভনে যশখফেন মে এটষ ফশতষরেয ক্লেত্যে উযেয ফ ধযনেয কহকষয ফ্মফশযও 

ফশতষর য়ে মশফে। 

 

কেন অভযশ কহকষ ফম্ফশয কযষ 

 

আতভধ্মেআ অভযশ উরর্েখ কযেছষ মে, অভযশ অভশদেয ওমেফশআটেয যফ্ত্তভ কশয্মকশযষতশ 

নষ্চষত কযতে এফং অনশয ফ্মকত্ষগত ছনদ্ নহমশমস অভশদেয ফষলমফত্হ উ্থশন কযতে 

অভযশ কহকষ ফ্মফশয কযষ। একটষ যেগহরেটেড ফয্কশয ষশফে অনষ নষ্চষন্ত থশকতে শযেন মে 

অভশদেয দফ্শযশ মে কন উশমে ংগ্যকৃত মে কন ফ্মকত্ষগত তথ্ম তৃতসম কল্কে েয়শয 

কযশ ফে। 

অভযশ কসবশফে অনশয তথ্ম ফ্মফশয কযষ ে ভ্য্কে অযও ফষ্তশযষত তথ্মেয জন্ম দমশ কযে 

অভশদেয গনসমতশ নসতষ ডহন। মদষ অনশয অযও ্য্ন থশকে তফে দমশ কযে অভশদেয শথে 

মগশমগ কযহন। 

এআ নসতষয উদ্দে্ম র কহকষ ফ্মফশযেয ্যমজনসমতশ ভ্যক্ে তথ্ম ্যদশন কযশ এফং 

কভ্শনষয ওমেফশআটে কহকষয ্যমগ, শয়তশ এফং ফ্মফশয কযশয জন্ম অআটষ ফষবশগকে মে 

দক্লেগহরষ নহযণ কযতে ফে তশ ্যতষল্ঠশ কযশ। ননহভদষত ্মশক্ে ফশ ফ্মফশয থেকে 

কভ্শনষ ষ্টেভ এফং তথ্ম যক্লশ কযশয জন্ম এআ ্যমজনসমতশগহর ফ্মআ নথষবহকত্ কযশ 

উচষত। 
 

ফ্মফশযকশযসদেয ভনে ্যত্মশশ তৈযষ কযশয জন্ম এফং এআ নষয্দেষকশ নহমশয়স ধশযশফশষকবশফে ও 

ঠষকবশফে ফ্মফশয কযশয জন্ম এফং ফষেলকযে কহকষয বহর তশরষকশবহক্তষ নশ কযশ ও বহরবশফে 

উ্থশনশ নশ কযশয জন্ম এআ নসতষয ফশ্তফয়শয়ন। হতযশং এআ নষয্দেষকশ ফ্মফশযকশযসয ভ্ভতষ 

গ্যণেয একটষ ্যয়জনসয় উকযণ ষশফে কশজ কযফে। 
 


