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সযসিসত 
 
ফতেভান ুাঁসজফাদী সফশ্বফযফস্থায় ফযফায গুরুত্ব িসযীভ। িঅয ফযফাসয়ক 
জগক্রত ভাক্রকেসটিংক্রয়য বূসভকা িসযামে। রমক্রকান রকাম্পাসনক্রক ফযফাসয়ক 
জগক্রত সটক্রক থাকায জনয রপ্রাায ভাক্রকেসটিং কযা প্রক্রয়াজন। সফশ্বজুক্রে 
প্রসতফছয সভসরয়ন সভসরয়ন টাকা খযি কযা য় ভাক্রকেসটিং-এ্য রছক্রন। সকন্তু 
এ্গুক্ররায িসধকািংিআ সফপক্রর মায়। কামেকযী রকান পরাপর সদক্রত াক্রয না 
রকাম্পাসনগুক্ররাক্রক। তািআ কর রকাম্পাসনয জনয সঠক উাক্রয় ভাক্রকেসটিংক্রয়য 
রুট সযিারনা কযায সফলয়সট জরুযী। রকননা, ভাক্রকেসটিং রপ্রাগ্রাভ সঠকবাক্রফ 
কযক্রত েভ ক্রর রম রকউিআ রপ্রাডাি ভাক্রকেক্রট এ্সগক্রয় থাকক্রত াক্রয। িঅসন 
সয়াক্রেয ভাক্রকেসটিং রদক্রখ থাকক্রত াক্রযন, িঅসন রদক্রখ থাকক্রত াক্রযন 
রযাফাক্রকয সরস। সনিঃক্রেক্র তাক্রদয কামেেভ বাক্ররা। িঅয এ্িআ বাক্ররা 
রপ্রাগ্রাক্রভয জনয দারুণ এ্কসট িফস্থাক্রন থাকক্রত তাযা েভ। সকন্তু তাক্রদযক্রক 
ছাসক্রয় সগক্রয় রজনাক্রযর রভাটয, িঅিআসফএ্ভ সকিংফা িনযানয রিক্রযয ফহু 
রকাম্পাসনয ভাক্রকেসটিং রপ্রাগ্রাভ রফস্ট ক্রত াক্রয। িঅয এ্িআ রফস্ট ওয়ায পক্ররিআ 
রকাম্পাসনগুক্ররা ভানুক্রলয ভক্রন জায়গা দখর কযক্রত াযক্রফ এ্ফিং দীঘেক্রভয়াক্রদ 
ফযফাসয়ক জগক্রত সনক্রজক্রদয রেষ্ঠত্ব্ ধক্রয যাখক্রত েভ য়। এ্কটা ভয় 
রকাম্পাসনগুক্ররা সনক্রজক্রদয সিয জায়গা সক্রক্রফ কক্রোক্রযট াওয়াক্রযয কথা 
ফরত, সকন্তু এ্খন তাযা ভাক্রকেসটিং াওয়াক্রযয কথা উচ্চাযণ কক্রয থাক্রক। এ্ 
রথক্রক ক্রজিআ রফাঝা মায় ভাক্রকেসটিং রফ গুরুত্বূণে ক্রয় উক্রঠক্রছ কক্রোক্রযট 
ওয়াক্রডে। 

রপ্রাডাি ভাক্রকেক্রট সফশ্ব প্রিণ্ড প্রসতদ্বন্দ্বীতায ভক্রধয সদক্রয় মাক্রচ্ছ। পরশ্রুসতক্রত 
রকান রকাম্পাসনয এ্কসট রছাটখাক্রটা বুরিআ তাক্রদযক্রক ফযফায রয রথক্রক 
সছটক্রক সদক্রত াক্রয। দুিঃক্রখয সফলয় ক্ররা, রকান বুর কযায য, রসট সনক্রয় 
কাজ িারাক্ররও িঅক্রগয জায়গায় রপযা ম্ভফ য় না রকাম্পাসনগুক্ররায ক্রে। 
তাক্রদযক্রক িঅক্রগয জায়গায় সপযক্রত ক্রর িফযিআ িক্রোয় থাকক্রত য় এ্কিআ 
কযাটাগসযয রকান রকাম্পাসনয কযা বুর রদখায জনয। উি রকাম্পাসন মসদ রকান 
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বুর কক্রয সনক্রজক্রদযক্রক সনক্রি নাসভক্রয় িঅক্রন, তাক্ররিআ রকফর ূক্রফে বুর কযা 
রকাম্পাসন য যাসিিংক্রয় এ্সগক্রয় মাওয়ায এ্কসট থ খুাঁক্রজ ায়। রতা ফযফাসয়ক 
জগক্রত বুর রম কত সফার েসত এ্ক্রন রদয়, তা রফাঝায জনয ওক্রযয 
ফযাাযসটিআ মক্রথষ্ট। এ্িআ বুরগুক্ররা রথক্রক িঅনাক্রক ফাাঁসিক্রয় সদক্রত াক্রয 
ভাক্রকেসটিংক্রয়য রফসকছু সনয়ভনীসত। দুিঃক্রখয সফলয় ক্রচ্ছ, এ্িআ নীসতভূ 
কক্রোক্রযট রকাম্পাসনগুক্ররা প্রায়িআ বঙ্গ কক্রয থাক্রক। এ্য পক্রর তাক্রদযক্রক 
েক্রত য় সফেম্বনায ভুক্রখ, রমক্রত য় কখক্রনা কখক্রনা সফার সফমেয়ক্রক ঙ্গী 
কক্রয। রতা রিআ সনয়ভগুক্ররা িঅক্রর কী? িঅনায ভক্রন প্রশ্ন জাগক্রতিআ াক্রয। 
িঅয িঅনায প্রক্রশ্নয উত্তযগুক্ররািআ ভূরত ফিআসটক্রত রদয়া ক্রয়ক্রছ। িথোৎ, 
ভাক্রকেসটিংক্রয়য রফ সনয়ভ ফণেনা কযা ক্রয়ক্রছ ফিআসটক্রত। সকন্তু এ্িআ সনয়ভগুক্ররা 
কাযা জানাক্রচ্ছ? রক িঅসফষ্কায কক্রযক্রছ? সকবাক্রফ দুজন ভানুল ভাক্রকেসটিংক্রয়য 
সনয়ভগুক্ররা িঅভাক্রদয জানাক্রচ্ছ, মা িনযানয াজাক্রযা ভানুল এ্সেক্রয় মায়? 
এ্ভনসক ভাক্রকেসটিংক্রয়য জগক্রত ফহু এ্কাক্রডসভয়ান এ্ফিং প্রাকসটনাযও যক্রয়ক্রছ, 
তাযাও এ্ফ ফক্রর না। িঅফায এ্ত ুস্পষ্ট কক্রয রতা ফক্ররনিআ না! এ্ফ প্রক্রশ্নয 
জফাফও িঅাকসয িঅনাযা াক্রফন। এ্ক্সাটেযা গতানুগসতক ভাক্রকেসটিংক্রয়য 
ফযাাক্রয িঅনাক্রদয জাসনক্রয় থাক্রক। িঅভযা রমফ সফলয় িঅনাক্রদয জানাক্রত 
িক্ররসছ, িক্রনক্রকিআ রফ এ্সেক্রয় মায়। এ্ভনসক িঅভযা এ্ফ সনয়ভক্রক 
িরঙ্ঘনীয় ফরসছ, এ্ভনটা তাযা রকানসদনিআ ফক্রর না। য়ক্রতা তাক্রদয ভক্রন প্রশ্ন 
জাগক্রত াক্রয, ভাক্রকেসটিংক্রয়য ুসনসদেষ্ট সনয়ভ ক্রত াক্রয কীবাক্রফ? িঅভযা ফরক্রত 
িািআ, িফযিআ ক্রত াক্রয। প্রকৃসতয মসদ সনয়ভ থাকক্রত াক্রয, তাক্রর 
ভাক্রকেসটিংক্রয়য রকন রভৌসরক সনয়ভ থাকক্রত াযক্রফ না? িফযিআ াক্রয। িঅসন 
মসদ ুৃঙ্খর এ্কসট রকাম্পাসনয স্বত্বাসধকাযী ক্রয় থাক্রকন, িঅয ভাক্রকেসটিং 
রপ্রাগ্রাভ যান কযায জনয মক্রথষ্ট টাকা রথক্রক থাক্রক, তাক্রর রিআ রভৌসরক 
সনয়ভগুক্ররা িনুযণ করুন। িঅা কসয এ্ফ িঅনাক্রদয জনয রফ কাক্রজ 
রদক্রফ। িঅভযা ভাক্রকেসটিংক্রয়য সনয়ক্রভয ফযাাক্রয সফস্তয গক্রফলণা কক্রযসছ। খুাঁক্রজ 
রফয কক্রযসছ ফািআসট িরঙ্ঘনীয় সনয়ভ, মা রকাম্পাসনগুক্ররা প্রসতসনয়তিআ রঙ্ঘন 
কক্রয থাক্রক। সকন্তু িঅভাক্রদয কথা ক্রচ্ছ, িঅসন মসদ সনয়ভগুক্ররাক্রক িনুযণ 
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কক্রয থাক্রকন, তাক্রর িঅনায জনয দারুণ সকছু িক্রো কযক্রছ। ফরা রমক্রতিআ 
াক্রয িঅসন পর ক্রফন।  

ভাক্রকেসটিং ভূরত এ্কসট মুদ্ধ। ফযফাসয়ক জগক্রত ীলেস্থান ধক্রয যাখক্রত 
এ্ফিং দীঘেক্রভয়াক্রদ যাজ কযায জনয এ্িআ মুক্রদ্ধ সটক্রক থাকাটা রফ জরুযী। রতা 
িঅভযা িঅক্রর িঅভাক্রদয সনয়ভগুক্ররা তুক্রর ধক্রযসছ িঅেভণাত্মক, যেণাত্মক 
এ্ফিং রগসযরা ওয়াযক্রপয়ায সযিারনা কযায ভক্রতা কক্রয। মখন রমবাক্রফ দযকায 
িঅনাযা সনক্রজক্রদয এ্সগক্রয় সনক্রত াযক্রফন ভক্রয়াক্রমাগী সনয়ভ ফযফায কক্রয। 
িঅনাক্রদয িফস্থানক্রবক্রদ সনয়ভগুক্ররাও ক্রফ িঅরাদা। িঅয র িনুাক্রযিআ 
াফরীরবাক্রফ ফ ফণেনা কযা ক্রয়ক্রছ। এ্ফ সনক্রয় ফহুসদন গক্রফলণা কযায য 
িঅভযা মেক্রফেণ কক্রযসছ সনয়ভগুক্ররায সঠক ফযফায রমক্রকান রকাম্পাসনক্রক 
পরতা রক্রত এ্ফিং ফযথেতা এ্োক্রত াাময কক্রয। িঅভযা এ্িআ সনয়ভগুক্ররাক্রক 
ভাক্রকেসটিংক্রয়য িরঙ্ঘনীয় সনয়ভ ফক্ররিআ িসবসত কযসছ। এ্ভন ফািআসট সনয়ভ 
যক্রয়ক্রছ। িঅসন মসদ সনয়ভ বঙ্গ কক্রয থাক্রকন, তাক্রর িফযিআ ঝুাঁসকয ভক্রধয 
েক্রফন। রফস্ট িফ রাক! 
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এ্ক 

দয র িফ সরডাযী  
 

“কাক্রযা রিক্রয় উত্তভ ওয়ায রিক্রয় প্রথভ ওয়া বাক্ররা” 
 

িক্রনক্রকিআ ভক্রন কক্রয রম ভাক্রকেসটিংক্রয়য িঅর কাজ ক্রচ্ছ ভানুলক্রক এ্টা সফশ্বা 
কযাক্রনা, িঅভায কাক্রছ ফাসকক্রদয রিক্রয় বাক্ররা ণয যক্রয়ক্রছ সকিংফা িঅসভ 
ফাসকক্রদয রিক্রয় িঅযও বাক্ররা রফা সদক্রত াক্রয। পক্রর ফািআ িনযানয 
প্রসতষ্ঠানগুক্ররায রিক্রয় সনক্রজক্রক উত্তভ প্রভাসণত কযায জনয কাজ কক্রয মায়। 
ধাযণা কক্রয, এ্ফ কযায ভাধযক্রভিআ ফায দৃসষ্ট িঅকলেণ কযা ম্ভফ। এ্টা 
সকসিৎ তয ক্ররও, ুক্রযাুসয তয নয়। ফাজায জুক্রে ফহু ণয যক্রয়ক্রছ, ফহু 
রফাদানকাযী প্রসতষ্ঠান যক্রয়ক্রছ। এ্ক্রফয াক্রথ াল্লা সদক্রয় সনক্রজয রকাম্পাসনক্রক 
ফিািআক্রত উৎকৃষ্ট ফক্রর উস্থান কযায কাজসট িঅক্রর খুফ কসঠন। এ্টা 
রথক্রক বাক্ররা পরাপর াওয়াটাও রফ ধকক্ররয। সকন্তু রকভন য় মসদ িঅসন 
সনক্রজিআ িঅনায ণয ও রফায কযাটাগসযক্রত থাকা ফাসক প্রসতষ্ঠানগুক্ররায রিক্রয় 
সনক্রজক্রক প্রথভ িফস্থান সনক্রয় িঅক্রত াক্রযন? সনশ্চয়িআ বাক্ররা য়। নতুন 
এ্কসট কযাটাগসয ৃসষ্ট কক্রয ফায রিক্রয় এ্সগক্রয় থাকক্রর বাক্ররা ফযফা কযায 
ম্ভাফনা প্রফর। এ্সটিআ ক্রচ্ছ র িফ সরডাযী: কাক্রযা রথক্রক উত্তভ ওয়ায 
রিক্রয় প্রথক্রভ িফস্থান কযা বাক্ররা। এ্িআ দ্ধসতক্রত ফাসকক্রদয রিক্রয় সনক্রজক্রক রেষ্ঠ 
প্রভাণ কযায রিক্রয়ও জ কায়দায় কাক্রস্টাভাযক্রক কনসবন্স কযা ম্ভফ। িরুন 
দুক্রটা প্রক্রশ্নয ভাধযভ সফলয়সটক্রক রফাঝা মাক— 

১। িঅটরাসন্টক ভাাগক্রযয ওয সদক্রয় ফেপ্রথভ উক্রে মান রক? জ 
উত্তয, িারে সরন্ডফাগে, তািআ না?  

এ্ফায ফরুন রতা— 
২। িঅটরাসন্টক ভাাগক্রযয ওয সদক্রয় ফ্লািআট সযিারনা কযা সদ্বতীয় 

ফযসিয নাভ কী?  
উত্তযটা রফ কসঠন, তািআ নয় সক? এ্ভনসক িক্রনক্রকিআ এ্িআ প্রক্রশ্নয জফাফ 

সদক্রত াযক্রফ না। তাক্রর িঅসভিআ িঅনাক্রদয ফরসছ, িঅটরাসন্টক ভাাগক্রযয 
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ওয সদক্রয় ফ্লািআট সযিারনা কযা সদ্বতীয় ফযসিয নাভ ক্রচ্ছ, ফাটে সিরায। 
িারে সরডফাক্রগেয রিক্রয়ও বাক্ররা ািআরট সছক্ররন ফাটে সিরায। সতসন কভ 
জ্বারাসন ফযয় কক্রযসছক্ররন ওোয ভয়। তফুও কয়জক্রন ফাটে সিরাক্রযয নাভ 
জাক্রন? কয়জন ফযসি ফাটে সিরায ম্পক্রকে জাক্রন? িংখযাটা খুফ রফস ক্রফ না। 
এ্ফিং িারে সরন্ডফাক্রগেয রিক্রয় রতা িফযিআ িক্রনক কভ। (ফাটে সিরায তায 
ফাসে রছক্রে িক্রর মান, এ্যয রথক্রক তায ফযাাক্রয িঅয রকান ন্ধান সদক্রত 
াক্রযনসন তায স্ত্রী সভক্র সিরায)। িঅসভ এ্িআ দুিআ ফযসিয নাভ এ্ফিং তাক্রদয 
কীসতেয প্রঙ্গ রকন তুররাভ? রকফর িঅনাক্রদয রফাঝাক্রনায জনয। িঅভাক্রদয 
ভাক্রঝ িসধকািং ররাকিআ সদ্বতীয় কাজসট কক্রয থাক্রক। তাযা নতুন রকান রফা 
সনক্রয় মাত্রা শুরু কযক্রত িায় না, নতুন রকান ণয সনক্রয় ফযফা শুরু কযক্রত িায় 
না। িক্রোয় থাক্রক নতুন সকছুয ভাক্রকেট ততসয ফায জনয। তাযয সনক্রজযা 
রদৌেঝাাঁ কক্রয িঅযও বাক্ররা াসবে প্রদান কযায জনয। িথি তাযা িািআক্ররিআ 
াক্রয সনক্রজযািআ নতুন সকছু সনক্রয় ফযফা শুরু কযক্রত। ফতেভান প্রসতক্রমাসগতায 
সফক্রশ্ব কাক্রযা ভাধযক্রভ শুরু ওয়া নতুন ভাক্রকেক্রট ুনযায় এ্কিআ কযাটাগসযয ণয 
সনক্রয় প্রসতষ্ঠান শুরু কক্রয ফেে সকছু কযা এ্ফিং রাবজনক ব্র্যাক্রন্ড সযণত 
ওয়া কসঠন।  

রমক্রকান ণয ফা রফায কযাটাগসযক্রত প্রথভ ফযফা শুরু কযক্রত িঅা 
প্রসতষ্ঠাক্রনয নাভিআ ফািআ ফভয় ভক্রন যাক্রখ। ফযাাযটা িঅসন এ্কটু রেয 
কযক্ররিআ ফুঝক্রফন। িঅনাক্রদয সকছু উদাযণ সদসচ্ছ। সফক্রশ্বয ফুক্রক াটেজ িঅজও 
রযন্ট-এ্-কায রকাম্পাসন সক্রক্রফ, িঅিআসফএ্ভ কসম্পউটায রিক্রয এ্ফিং রকাকা 
রকারা ানীয় কযাটাগসযক্রত যাজ কক্রয রফোক্রচ্ছ। এ্ফ প্রসতষ্ঠাক্রনয নাভ ুক্রযা 
সফশ্বফযাী স্বীকৃত। সদ্বতীয় সফশ্বমুক্রদ্ধয য, িঅক্রভসযকায় িআভক্রাক্রটেড সফয়ায 
রকাম্পাসন সক্রক্রফ মাত্রা শুরু য় ািআনক্রকিআক্রনয। িঅজও তাযা িঅক্রভসযকায 
এ্ক নম্বয িআভক্রাক্রটেড সফয়াক্রযয প্রসতষ্ঠান সক্রক্রফ জায়গা দখর কক্রয িঅক্রছ। 
এ্খনও মসদ প্রশ্ন কযা য়—িায দক ক্রযও িঅক্রভসযকায নাম্বায ওয়ান 
িআভক্রাক্রটেড সফয়ায ব্র্যান্ড রকানসট? রিআ ব্র্যাক্রন্ডয স্বাদ রফস নাসক ািআনক্রকন? 
িফযিআ নাভ িঅক্রফ ািআনক্রকক্রনয। সতয ফরক্রত, িঅক্রভসযকায় ফতেভাক্রন 
িআভক্রাক্রটেড সফয়াক্রযয ৪২৫সট ব্র্যাক্রন্ডয রকাম্পাসন যক্রয়ক্রছ। এ্গুক্ররায ভক্রধয 


