িসমু নােসর
সাং বা িদ ক এ বং স া টা য়া ির

বাংলােদেশর শীষ ানীয় পি কা থমআেলা এবং রসআেলার স াদক িহেসেব কাজ করেছন। ২০১৫ সােল
িত া কেরন অনলাইন স াটায়ার াটফম earki.com।
বতমােন িতিন eআরিক ডট কম এর িচফ এিডটর িহেসেব
দািয় পালন করেছন।

মানু েষর সােথ কিমউিনেকট করার জন
কীভােব কনেট
ােটজাইজ করা হয়
সরাসির বেল দয়া
অন ঘটনােক সংযু

প ােরািড করা
করা

কনেট
াে র কীভােব এক ধরন বা
িসগেনচার াইল তির করা যায়
দীঘিদন কনেট িনেয় কাজ করেত করেত
িসগেনচার াইল তির হেয় যায়।

েত ক

াে র এক

মূলত কনেট
াে র সেবসবা থােকন লখক। একজন লখক
কীভােব িচ া করেছন তার উপর িনভর কের সই াে র কনেট
াইল।
এছাড়া কালার এবং কনেট
কােশর সময় সবিকছই এক
কনেট
াে র জন
বহন কের।

িহউমার তিরর

ােটিজ

পৃিথবীেত দুই ধরেনর িজিনস রেয়েছ- এক হেলা- সহজাত িতভা,
অন হেলা- পির ম কের িবষয় েক এক কাঠােমার মেধ িনেয়
আসা। আমরা বিশরভাগ
ে ই কান মানুেষর ভাল পারফরম া
দেখ তার িতভার শংসা কির িক আমরা কখেনাই এটা িবচার
কির না য সই কাজ
সইভােব করার জন বা এক কাজেক
সেবা ভালভােব করার দ তা অজেনর জন য পির ম সই
মানুষ কের থােকন। বতমােন ই ারেনেটর কল ােন সারা পুিথবীর
কাথায় িক িহউমার হে তা ঘের বেসই দেখ নয়া স ব। আর
িহউমার েলা ল
করেলই দখা যােব য এটার পছেন চর
িরসাচ রেয়েছ। িরসােচর বিশরভাগই হে মানুেষর সাইেকালিজ
িনেয়, কীভােব মানুেষর আচরণ কাজ কের তা িনেয়। বারবার ট
কের দখেত হয় কান িহউমার ভাল কাজ করেছ িনিদ এক
পিরি িতেত। আবার কান িহউমার ভাল কাজ করেছ না।
একইসােথ লখকেদর মাগত চচা কের যেত হেব ত আইিডয়া
জনােরশেনর জন । সবদা জীবনেক
ভােব দখা েয়াজন
একইসােথ কীভােব মারামির ঝগড়া না কের কথা িদেয় িকভােব
এক সমস ার সু র সমাধান করা যায় তা িনেয় কউ চচা করেল
ােটজাইজ ভােব িহউমার তির করা স ব।

িহউমার কনেট
েয়াজন

ি

েয়ট করার জন কী কী

চর দখেত হেব, ই ারেনট ঘঁাটেত হেব, অেনক েলা সাইট আেছ
য েলা চমৎকার িহউমার তির কের ( যমন: আিনয়ান’ নােমর
এক সাইট, নাইন গ াগ, বাজিফড ইত ািদ)

া
এক

আপ কেমিডয়ানেদর ফেলা করেত হেব এটা দখার জন য
ছা ঘটনােক িকভােব িহউমাের পা িরত করা হয়

াির তির করা এবং
দ তা অজন করেত হেব।

ি

াির ভালভােব িলেখ উপ াপন করার

বা কেমিডর পা িলিপ তির করার দ তা অজন করেত হেব।

দনি ন ঘটনা েলােক কেমিডেত
করেত হেব।

পা র করার দ তা অজন

