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অ"াব%া&
গত িতন দশক ধের, এZারXাইজ সফটওয়=ার িশ[ রfপাgিরত হেয়েছ যা সফটওয়=ার অজAন এবং ব=বহার
করার উপায়:িল পিরবতA ন কেরেছ। মাইেaাসফট jারা Xবkতlত এZারXাইজ সmওয়=ার লাইেসিnং পoিত
30 বছেরর 2বিশ সময় ধের বাজাের আিধপত= িবpার কের। Xথাগত সmওয়=ার লাইেসn:িল ব=বহার কের
সmওয়=ার >াপেনর XJিত Xথেম হয় িসেলাসেত - ইনPল করার এM! ডস 1.0 এর জন=, উদাহরণ, qধr মাs
ব=বহারকারীেদর এক+ P=াt-অ=ােলান পণ= িহসােব এ+র সােথ ইZারঅ=াM করার অনুমিত 2দওয়া হেয়েছ
এবং 2নটওয়াkকlংেয়র জন= 2কানও সমথAন 2নই। এM! পযAg িছল না, ডস 2.0 2নটওয়াkকlং সমথAন চালু করার
পর এবং একািধক অ=ােMর! মেধ= 2কDীয় ডাটােবস ব=বহার কের "ওয়াকA Guপ" এর মেধ= তথ= আদানXদােনর
অনুমুিত vােয়Z ইনPেলশেনর জন= চালু করা হয়। পরবতীRকােল, অেনক ব=বসািয়ক সmওয়=ার
Xদানকারীরা তােদর অ=ািwেকশেনর মেধ= 2শয়াডA 2নটওয়াkকlং সমথAন 2যাগ কের, যা আমােদর vােয়ZসাভA ােরর সmওয়=ার মেডেলর িদেক িনেয় যায় ও 90 এর দশেকর এZারXাইজ সmওয়=ারেক Xভািবত কের।
+ম বানAাসA িল এর ওয়াyA ওয়াইড ওেয়ব এর কারেণ Salesforce.com এবং তার Gাহক সBকA ব=ব>াপনা
w=াটফমA আজেকর vাউড-িভিzক মেডল:িল এZারXাইজ সফটওয়=াের চালু কের, যা 2কDীয়, মা{2টন=াZ w=াটফেমAর মেধ= ইZারেনট অ=াে|স Xা} 2য 2কান বাি~ 2ক একািধক "ওয়াকA Guেপ" Xেবশািধকার
2দয়। সমp িশে[র 2থেক সmওয়=ার িবেaতা- - া>=েসবা, 2যাগােযাগ এবং িরেটল অথAসং>ান, ননXিফট, এবং 2পশাদার পিরেষবা:িল তােদর অ=ািwেকশন >াপেনর জন= "vাউড" 2বেছ িনেয়েছ।





vাউড িভিzক পিরেষবা:িলর চািহদা Xযr ি~র অন=ান= শাখায় নতrন উাবন কেরেছ। িবেশষত ডাটা
2সZার 2যখােন vােয়Z-সাভA ার অ=ািwেকশন:িল পূেবA ি>ত িছল 2সখােন অবকাঠােমা-িহসােব-এক+পিরেষবা (infrastructure-as-a-service, IaaS) Xদানকারীরা qধr মাs এক+ 2বাতাম িvক কের তােদর
অ=ািwেকশন চালােনার জন= সকল আকােরর "ভাচA r য়াল 2ডটা 2সZার" তির করেত পােরন। এ+ িফিজকাল
Xযr ি~ অবকাঠােমা পিরচালনার দািয় অXযr ি~ পিরেষবা Xদানকারীেদর সংগঠন:িলর কাছ 2থেক িনেয়
IaaS িবেশষdেদর কােছ তrেল িদেয়েছ। দািয়ের এইরকম বZন 2কাBািন:িল 2ক ব=বসািয়ক সমস=া
সমাধােনর জন= পিরেষবার সমাধান Xদােনর উপর মেনােযাগ 2কDীভত করার অনুমিত 2দয়, যার জন=
2কাBািন:িল উাবেনর গিত ব0িo কেরেছ এবং পণ=-বাজারেক আরও ততর কের তrলেত 2পেরেছ।
এই অGগিত সেTও, এZারXাইজ সmওয়=ার সমাধান jারা বানােনা িবিভ সBদ ভাগ কের 2নওয়ার সুেযাগ
রেয়েছ সPদায় এবং বাJতেTর মেধ=। আমরা িবWাস কির 2য এZারXাইজ সmওয়=ােরর পরবতীR তর+
এক+ Uকচাইন চািলত ব=বসা 2নটওয়াকA এবং মােকA টেwেস, িনেজেদর মেধ= সBদ ভাগ করার জন= িনkদl
ব=বসািয়ক সমস=া:িলর সমp উপাদান:িল সংযr ~ করার সােথ জিড়ত। এই ধরেনর 2নটওয়ােকA র মেধ=,
w=াটফেমAর িবদ=মান ব=বহারকারীরা তােদর পিরেষবা:িল এক+ ব=বসার Xেয়াজেন সহায়তা Xদান করার
জন= ব=বহার কের। আজেকর এZারXাইজ সফটওয়=ার ব=বহারকারীেদর vােয়Zেদর মেধ= ভাগ কের 2নওয়া
Xযr ি~গত সBদ ব=বহােরর মাধ=েম উপক0ত হয় - CPU, 2মমির, 2Pােরজ, িনরাপzা এবং মূল বিশ= আগামীকােলর এZারXাইজ সফটওয়=ার ব=বহারকারীরা 2শয়াডA িহউম=ান িরেসাসA, vাউেডর িবেকDীকরণ,
Uকেচন িনরাপzা এবং িaোকrেরn jারা সমkথlত িনভA রেযাগ= আkথlক 2লনেদেনর ব=বহার 2থেক উপক0ত
হেব।
PodOne িক?
PodOne এক+ িবেaত0ত 2যাগােযাগ 2কD 2নটওয়াকA যা ব=বসার সােথ সBকA >াপন কের। PodOne এর
মাধ=েম, Gাহক সBকA পিরচালনার জন= কমীRেদর Xেয়াজনীয়তা অজAেনর জন= এক+ ব=বসার মাধ=েম সমG
সং>ায় এ+র 2থেক মেনানীত মানব সBদ:িলর সুিবধা Gহণ করেত পাের।

মাধ=েম, Gাহক সBকA পিরচালনার জন= কমীRেদর Xেয়াজনীয়তা অজAেনর জন= এক+ ব=বসার মাধ=েম সমG
সং>ায় এ+র 2থেক মেনানীত মানব সBদ:িলর সুিবধা Gহণ করেত পাের।
2যাগােযাগ 2কD:িলর সুখীন সবেচেয় বড় চ=ােল:িলর মেধ= রেয়েছ অXিতেরাধ= অপাের+ং এবং
Xযr ি~ ব=য়; ব=য়বল িনেয়াগ, XিশYণ এবং ীক0িত 2XাGাম; Gাহেকর িহেসেব Gাহক স (CSAT), Gাহক
অসেgাষ (DSAT), এবং 2নট 2Xােমাটার 2\ার (NPS) খারাপ Gাহক অিভdতা এবং কম স; ও পিরেষবা
মাsা চ=ােল িতন+ Xধান িশ[ কমAYমতা সূচক jারা পিরমাপ করা : Xথম কল 2রজলু=শন (FCR), উzর
গড় গিত (ASA), এবং গড় হ=ােtল করার সময় (AHT)।
PodOne এর িপছেন এক+ পুর\ার িবজয়ী দল কেয়ক+ িশে[র Xযr ি~গত চ=ােল এবং সেবAাপির
aমবধAমান খরচ:িল সমাধান করার জন= 2যাগােযাগ 2কেDর িশে[ গত 15 বছর ধের aমাগত কাজ কের
2গেছ এবং উ সাফল= অজAন কেরেছ। PodOne এর সােথ, তারা XিশYেণর জন= এক+ িবেকD w=াটফমA
তির কের িশে[র ম িবষয়:িলর 2মাকােবলা করার, সBদ ভাগ করা এবং য়ংিaয় Xদান িবতরণ করার
এক+ যাsা qরu করেছ।
PodOne 2নটওয়াকA আজ দু+ :রuপূণA মশি~ সমস=ার সমাধান কের যা দু+ 2যাগােযােগর 2কেD
Xভািবত কের। Xথম সমস=া হল অিতির~ Yমতা (2বতনভাতা, িবল-অেযাগ= সময়) এেজZ অবসর সমেরর
আকাের। 2যাগােযাগ 2কD Xায়ই 2য Xিতিনিধ Gাহক পিরচালনা করার জন= অেপYা করেছ তােদর ঘZা
িহসােব 2বতন 2দয়। অ=ােবিডেনর মেত, এেজZরা 25% অবসর কাটায়। এক+ 8-ঘZা িশেm, এক+ কােজর
িদেন 2 ঘZা সময় ন মােন 5 িদেন 10 ঘZা সময় ন। একজন এেজেZর পিরেশাধ হার $10.50 Xিত
ঘZায়, এক+ 100-এেজেZর 2যাগােযাগ 2কেD, এর ফেল আনুমািনক $ 546,000 Xিতবছর অবসর সমেয়র
কারেণ Yিত হয়। িহসাব কের 2দখা 2গেছ এ+ :রuতর Yিত 2যখােন 2বিশ লাভ হেত পারত।
PodOne jারা সমাধান করা িjতীয় সমস=া হল িপক িসজেন অপযAা} কমীR িনেয়ােগর সমস=া। িপক িসজেন
কােজর মাs 2বেড় যায়। 2বেড় যাওয়া ভিলউম কাযAকরভােবভােব পিরচালনা করেত Xেয়াজনীয় কমীRেদর ক
মত কােজ লাগােত সমস=া হয়। emarketer.com অনুযায়ী, 2016 সােলর ছr+র শিপং িসজেনর সময় মাkকlন
2যা~রাে িরেটল ইকমাসA িবaয় 17.8% ব0িo 2পেয়েছ। িবaয় ব0িo মােন 2যাগােযাগ কল:িলেত কল
ভিলউম বাড়ােনার অথA Gাহক িবিভ aয় সBkকlত িবষয়:িলর জন= সমথAন লাভ কের। এ+ Gাহেকর
অব=ব>াপনার হার কমােনার 2চা করার সময়, ব=p িসজেনর জন= দY িনেয়াগ এবং সময়সূিচর চ=ােলের
সােথ 2যাগােযােগর 2কD:িলেক 2ছেড় 2দয়।
নীেচ, আমরা বণAনা করিছ িকভােব PodOne উভয় এই সমস=ার সমাধান কের।

অবসর সময় সBদ পুল
এক+ 2যাগােযাগ 2কেD, Xায়শই একজন Xিতিনিধ 2ক অেপYা করেত হয় একজন Gাহকেক পিরচালনা
করার জন=, এই রকম সাধারণত তােদর িনজ 2কানও 2দােষর কারেণ হয়না Xত=ািশত কল ভিলউেমর
চাইেত কম হওয়ার কারেণ হয়। িনেয়াগকতA ােক উৎপাদনশীলতার এই ঘাটিতর Yিত বহন করেত হয় িবেশষ
কের যিদ Xিতিনিধ 2ক ঘZা িহসােব টাকা 2দওয়া হয়। PodOne এর সােথ, একজন িনেয়াগকতA া তার কমীRেদর
অবসর সময় তার 2নটওয়ােকA র অন=ান= ব=বসা এবং ব=ি~েদর িনলাম করেত পােরন যােদর কাজ 2শষ করার
জন= অিতির~ 2লােকর Xেয়াজন। 2য িনেয়াগকতA া অন=ান= উj0 z মানুেষর সBদেক অন= ব=বসা 2ক িদেয়
2দয় তার জন= িনেয়াগকতA া 2ক অথA Xদান করা হয় এইভােব িনেয়াগকতA া তার কমীRেদর উৎপাদনশীল রােখন
এবং অিতির~ মূল= 2যাগ কেরণ আর এই ভােবই আেগ বলা Xথম সমস=ার সমাধান হয়। এই িসেPম
উপল Xিতিনিধেদর এক+ পুল ও বাজার তির কের 2যেকান 2থেক একজন কkমlর িনিKয় সময় যার কমীR
2Xায়জন তারা ব=বহার করেত পাের।
ইলাOক Pািফং
এক+ ব=বসা িপক িসজেন 2যাগােযাগ 2কD 2ক এক+ কাযAকরী আকােরর কমীRেদর িনেয়াগ করেত হয়
আভ=gরীণ ভিলউম ব0িo পিরচালনা করেত। এক+ 2যাগােযাগ 2কD সাধারণত Xেয়াজনীয় কমীR সংGহ
করার এক+ দীঘA Xিaয়া qরu কের। Xথম, 2যাগােযাগ 2কD অতীেতর বছর িবেষণ কের এবং 2দেখ িপক
িসজেন কত জন Xিতিনিধ লাগেব। অত=াধr িনক 2যাগােযাগ 2কেDর অপােরশন:িলর জন=, এই Xিaয়া+
সাধারণত উত কমAসং>ান ব=ব>াপনা সmওয়=ার ব=বহার কের সািলত হয়, কম আধr িনক 2কD পুরেনা
এে|ল 2Pডশীট:িল 2থেক ম=ানুয়াল এ:িলর উপর িনভA র কের। তারপর, 2যাগােযাগ 2কD তার িনজ
মানব সBদ িবভাগ, অথবা এক+ িনেয়াগ এেজিn ব=বহার কের কমীRেদর িনেয়াগ করার জন=। যিদ
2যাগােযাগ 2কD তার িনেয়ােগর Xেয়াজন 2মটােনার জন= এক+ িনেয়াগকারী সং>ােক ভার 2দয় তাহেল
Xেয়াজেনর Xিতিনিধকারী Xিতিনিধেদর সংখ=া, ভাষা দYতার Xেয়াজনীয়তা, দYতা:িল, অিভdতার
Xেয়াজনীয়তা, ব=াকGাউt 2চেকর Xেয়াজনীয়তা, Xিত িXিতিনিধর বােজট Xেয়াজনীয়তা :িল পূরণ করার
দািয় 2সই িনেয়াগকারী সং>ার। এক+ কসাধ= আেলাচনার পর Pািফং এেজিn তারপর 2যাগােযাগ
2কেDর সাব= িনেয়াগ কের, তারপর তার িনজ Xথা অনুসাের সাব= িনেয়ােগর ভrি~ এবং XিশYণ 2দয়।

Xেয়াজনীয়তা, ব=াকGাউt 2চেকর Xেয়াজনীয়তা, Xিত িXিতিনিধর বােজট Xেয়াজনীয়তা :িল পূরণ করার
দািয় 2সই িনেয়াগকারী সং>ার। এক+ কসাধ= আেলাচনার পর Pািফং এেজিn তারপর 2যাগােযাগ
2কেDর সাব= িনেয়াগ কের, তারপর তার িনজ Xথা অনুসাের সাব= িনেয়ােগর ভrি~ এবং XিশYণ 2দয়।
PodOne 2নটওয়াকA এর মানব সBদ পুল িপক িসজন কম কমীR সমস=ার সমাধান কের। 2যাগােযাগ
2কD:িল Xিতিনিধেদর 2নটওয়াকA অ=াে|স করেত সYম হয় যােদর অবসর সময়:িল উপলভ= িহসােব
িচিত করা হেয়েছ এবং কমীRেদর অনুেরাধ করা হয় সমp Xেয়াজনীয়তা অgভrA~ করেত। 2পেমZ, পরীYার
এবং XিশYণ সমp িসেPেমর িবিভ িদক jারা য়ংিaয়ভােব সািলত হয়, 2যাগােযাগ 2কD পিরচালেকর
Xেয়াজন qধr মাs সাব= িনেয়ােগর Xদz ভেয়স নমুনা qনেত এবং িনেয়াগকারীেদর িনেয়াগ করা হেব তা
িনবAাচন করেত। এ+ িনেয়ােগর 2কDীয় মধ=িবzেক সBূণAরfেপ বাদ 2দয় 2যাগােযাগ 2কেDর সময় এবং অথA
সয় করেত সাহায= কের।
PodOne 2নটওয়াকA এক+ িবেকDীভত Xিতভার বাজার এবং এক+ ব0হzর উৎপাদনশীলতা এবং ব=বসার
jারা উৎপাদেনর মান ব0িo করার অনুমিত 2দয় মানব সBেদর এক+ পুল তির কের।
কমীRসংখ=ার পিরচালনা API
সবেচেয় :রuপূণA 2যাগােযাগ 2কেDর কাযAaম:িলর মেধ= মানবসBদ দY পিরক[না, বরাEকরণ এবং
ব=বহােরর জন= উপযr ~ কমAসং>ান ব=ব>াপনা সবেচেয় :রuপূণA। ই?া-2ড পিরক[না এবং কমীR িনেয়াগ
পূবAাভােসর জন= 2যাগােযাগ 2কD সmওয়=ার w=াটফমA 2থেক কী ম=া | Xেয়াজনীয়। এর মেধ= অgভrA~
ব=বধান অনুযায়ী কল ভিলউম (আধ ঘZা, Xিত ঘZা, ইত=ািদ), ব=p সময় পিরসংখ=ান, গড় কল সময়,
উzর করার গড় গিত, এবং আরও অেনক িকছr। িবেষণ কের 2দখা িগেয়েছ এই ম=া | 2যাগােযাগ 2কেDর
Gাহক 2সবা লY= এবং সামিGক ব=বসািয়ক লY= অজAেনর জন= Xেয়াজনীয় কমীRেদর Xেয়াজনীয়তা
িনধAারেণ কমAসং>ােনর ব=ব>াপনার সহায়তা কের।
PodOne িনমAাতারা পুর\ার িবজয়ী Fenero vাউড িভিzক 2যাগােযাগ 2কD সmওয়=ার, Fenero
ব=বহারকারীেদর জন= ব=বহার িনদশAন কী কাযAকরী সূচক 2ডেভলপাররা য়ংিaয়ভােব PodOne মেধ=
একিsত করা আেছ। এ+ সহায়তা কের 2কD:িলেক অসাধারণ Gাহক পিরেষবা Xদান করেত এবং
য়ংিaয় ভােব সBদ সংaাg Xেয়াজনীয় পূবAাভাস এবং Xpাবনা:িল Xদান করেত।
PodOne এর উপাদান
Uক 2চন
Uকেচন Xযr ি~র উপর PodOne 2নটওয়াকA তির করা হেয়েছ। Uকেচইন ফাংশন িপয়ার-টr-িপয়ার 2নটওয়ােকA
সমp 2লনেদন সুরিYত থােক ব0হত পিরমােণ কিBউ+ং পাওয়ার ব=বহা ছাড়া। িলজার এক+ সBূণA
অনুিলিপ 2নটওয়ােকA র Xিত+ 2নােডর মেধ= সংরYণ করা হয়, 2যমন িনরাপzা জন= অনুমিত। িবেশষভােব
PodOne এক+ সBূণA িবেকDীভত িসেPম অজAন করার জন= এেথিরয়াম Uকেচেনর উপর িনkমlত হয়।
এক+ িবেকিDত িসেPেমর অসংখ= লাভ। Xথমত, এক+ িবেকDীভত পoিতেত, 2নটওয়ােকA র su+ এক+
পেয়েZ হেত পাের। এক+ 2কDীভত িসেPেমর মেধ=, যিদ 2নটওয়ােকA র মেধ= 2কDীয় 2নােড su+ ঘেট, পুেরা
2নটওয়াকA ব=থA হয়। এক+ িবেকDীভত পoিতেত 2নটওয়াকA এর 2ডটা এবং কিBউেটশনাল শি~ অেনক
2নােডর মেধ= িবতরণ করা হয়, যার ফেল 2নটওয়াকA :িলর মেধ= অেনক su+ ঘটেল :রuতরভােব Xভািবত
হেত পাের। িjতীয়ত, এক+ িবেকিDত িসেPম জুেড় কিBউ+ং িরেসাসA িবতরণ কের, যার জন= 2নটওয়াকA
ব0িoর সােথ সােথ 2নটওয়াকA :িলর কিBউেটশনাল শি~ ব0িo পায়। অবেশেষ, Uক 2চন 2টকেনালিজ-এর
সােথ, এক+ িবেকDীক0ত 2নটওয়াকA 2লনেদনেক াধীনভােব 2নটওয়ােকA র 2কানও 2নাড jারা যাচাই কের
2দয়, যােত Xেত=েকর জন= 2লনেদন যাচাই করেত 2কDীয় সং>ায় িবWােসর Xেয়াজন ¡াস পায়। এক+
িবেকDীক0ত 2নটওয়ােকA র সুিবধা:িল আরও ¢ হেয় ওেঠ, এ+ ¢ 2য ওেয়েবর ভিবষ=ৎ িবেকDীক0ত
(কখনও কখনও ওেয়ব 3.0 নােম পিরিচত)।

Qubicle (িকউিবকল) 2টােকন
Uকেচন+ সমp PodOne 2লনেদেনর £=াক রাখেত ব=ব¤ত হয় এবং 2নটওয়ােকA সBদ:িলর মেধ= অথA
Xদােনর সুিবধা Xদােনর জন= িaো 2টােকনেক বলা হয় Qubicle (কrইিবকল)।
িaো 2টােকন এক+ উEীপক িভিzক ধারণা যা িনরাপzা বজায় রাখার জন= িaোGািফ িনযr ~ কের
এবং এক+ িবেকিDত, িপয়ার-টr-িপয়ার 2নটওয়াকA , 2যমন PodOne-এর jারা িবিনময় করা হয়। িaো
2টােকেনর ইউিনট এবং তােদর সােথ জিড়ত 2লনেদন:িল Uকেচেনর মাধ=েম £=াক করা হয়, যা তােদর
Xামািণকতা যাচাই করার জন= 2নটওয়ােকA র 2কান 2নাড 2ক অনুমিত 2দয়। সাধারণত, Xদz িaো 2টােকন
সীমাবo পিরমােণর থােক। এইভােব, িaো 2টােকন 2নটওয়াকA যখন 2বেড় উেঠ, আেরা 2বিশ 2লাক িaো

2টােকেনর ইউিনট এবং তােদর সােথ জিড়ত 2লনেদন:িল Uকেচেনর মাধ=েম £=াক করা হয়, যা তােদর
Xামািণকতা যাচাই করার জন= 2নটওয়ােকA র 2কান 2নাড 2ক অনুমিত 2দয়। সাধারণত, Xদz িaো 2টােকন
সীমাবo পিরমােণর থােক। এইভােব, িaো 2টােকন 2নটওয়াকA যখন 2বেড় উেঠ, আেরা 2বিশ 2লাক িaো
2টােকন িবিনময় কেরন, এবং সরবরাহ এবং চািহদা বাজাের িaো 2টােকেনর মূল= ব0িo হেত থােক।
2টােকন:িল সাধারণত মু`া িবিনমেয়র জন= ব=বহার করা 2যেত পাের 2যমন মাkকlন ডলার বা অন= িaো
কােরিnর 2Yেs করা হয়। Qubicle (কrইিবকল) এর মত এক+ 2টােকন PodOne 2নটওয়াকA চালােনার জন=
আkথlক উEীপক Xদান কের। Qubicle (কrইিবকল) ত0তীয় পেYর বধতা Xেয়াজন 2যমন এক+ ব=াংক
মাধ=েম সহজ ওৈবধ 2লনেদন Xদান কের।
2নটওয়ােকA র সদস=গণ কাযAaম এবং 2লনেদেনর জন= অথA Xদােনর একমাs উপায় িহসােব Qubicles
(কrইিবকল) ব=বহার কের। 2নটওয়ােকA র Xিত+ সদেস=র কােছ এক+ িডিজটাল ওয়ােলট থােক
Qubicle(কrইিবকল) ব=ােলn সংরYণ করার জন=। িডিজটাল ওয়ােলট এক+ ঐিতহ=গত ব=া§ অ=াকাউেZর
মেতাই কাজ কের। এ+ Qubicles (কrইিবকল) 2পেমZ 2দয়া 2নওয়া করেত ব=বহার করা 2যেত পাের।
Qubicle(কrইিবকল)-এর মান আেছ এবং মু`া (ইউেরা, ইউএসিড, ইত=ািদ) জন= বা িবটকেয়ন বা ইথার
অন=ান= িaোaুের জন= িবিনময় করা যােব।
Qubicles(কrইিবকল)- মািলকানাধারীরা wডেফােনর ব=বহার করার উেEেশ= qধr মাs PodOne 2নটওয়াকA
এর 2লনেদন 2Xােটাকেলর অিধকার Xদান কের। এ+ 2কান মািলকানাধীন অংশ, 2শয়ার বা িনরাপzা
অিধকার, 2বৗিoক সBিzর অিধকার বা পডঅন ক=ািপটালাইেজশেনর সােথ সBkকlত 2কানও
অংশীদািরের Xিতিনিধ কের না।
PodOne ওয়ােলট
PodOne Qubicles (কrইিবকল) ব=বহার কের অথAব=ব>া মধ=>তা এবং কাজ িবেরােধর জন= এক+ Xিaয়া
Xদান কের। PodOne এক+ ঐি©ক ব -াYর এসেaা িসেPম সমথAন কের। এই ঐি©ক িসেPম ব=বহার
কের, একজন িনেয়াগকতA া এবং এেজZ এক+ িনরেপY ত0তীয় পেYর সােথ চrি~ করেত পােরন। মূলত,
মা{-িসেaট িসেPেমর অধীেন, অেথAর এক+ অংশ এসেaােত রাখা হয়, অেথAর চড়াg £াnফােরর সময়
দু+ াYেরর Xেয়াজন। যিদ িনেয়াগকতA া এবং এেজZরা অথA £াnফার করেত সত হন, তারা উভয়
2লনেদেনর সাইন ইন কের এবং পা+Aর অথA Xদােনর জন= এসেaা 2থেক অথA সরােনা হয়। িনেয়াগকতA া এবং
এেজেZর মেধ= অেথAর িবিনময় িনেয় িবতকA থাকেল িনরেপY সািলশকারী পদেYপ 2নন এবং িসoাg Gহণ
কেরন 2লনেদেনর জন= Xেয়াজনীয় িjতীয় াYর ছাড়া অথA Xদান করা হয় না। এই িসেPম এক+ িনয়Tক
সং>া বা 2কান অিতির~ ওভারেহড Xেয়াজন ছাড়া িবতকA মধ=>তা কের।
2নটওয়াকA সদস=ব0V
PodOne 2নটওয়ােকA দুজন Xধান আেছন। একজন িনেয়াগকতA া। িনেয়াগকতA ার মানব সBদ Xেয়াজন এবং
িতিন PodOne 2নটওয়ােকA কােজর অনুেরাধ রােখন বা এক+ কাজ যার জন= 2লাক দরকার এবং Xেয়াজনীয়
2যাগ=তা িনধAািরত কেরন।
িjতীয় এেজZ, কমীR যারা ব=বসািয়ক কল কের এবং Gাহক পিরেষবা, িবaয়, বা সহায়তা Xদােনর জন=
িবেশষd ক?াMর (1099) সহ 2যাগােযাগ 2কD ব=বসা Xিaয়া আউটেসাসA (BPO) বা ব=ি~র সােথ
2যাগােযাগ কের। BPO বা 1099 এেজZ, তারা PodOne 2নটওয়াকA েক মানবসBদ Xিতভা Xদােনর মাধ=েম
ইেকািসেPেম মূল= Xদান কের। PodOne 2ক য়ংিaয়ভােব বাpব সময় কমীR ব=বহার তথ= 2দওয়া হেব - 2যমন
2কাল করার সময় িবলেযাগ= অXত=ািশত সময় ব=য়, এবং কেলর পর কােজর সময় - Fenero 2যাগােযাগ
2কেDর w=াটফমA 2থেক (এবং অবেশেষ Fenero Xিতেযাগীেদর কাছ 2থেক PodOne ওয়াকA েফাসA ম=ােনজেমZ
API সমথAনকারী 2ক)। তারা িনেয়াগকতA ােদর jারা 2দওয়া অনুেরােধর উzর 2দয় এবং তােদর পিরেষবার জন=
Qubicles jারা তােদর পিরেশাধ করা হয়। Xিত+ কমীRর 2যাগ=তা রেয়েছ এবং িনেয়াগকতA া িবেশষ ভিমকার
জন= িনkদl 2যাগ=তা চান। কমীRরা PodOne িবWিবদ=ালয় মাধ=েম দYতা 2যাগ=তা এবং সা+Aিফেকশন
অজAন করেত পােরন। উপর, PodOne Xিত+ অিভেনতা এক+ অনন= PodOne আইিড হ=াশ 2য
2নটওয়াকA তােদর সমp কাযAকলাপ যাচাই ব=বহার করা হেব িনেয়াগ করা হেব।
িনেয়াগকতA া এবং এেজZ ªাটA চrি~, িK:িল যা এক+ িনেয়াগকতA া jারা তির এবং এক+ এেজZ jারা
গৃহীত তার মাধ=েম 2যাগােযাগ কের। ªাটA চrি~ এক+ 2Xােটাকল যা িকছrটা অেটােমশন ব=বহার কের এক+
চrি~র িবধান Xেয়াগ করেত ব=ব¤ত হয়। Xথাগত চrি~ অেনক িদক ªাটA চrি~ jারা য়ংিaয় করা যােব।
উদাহরণরfপ, এক+ ªাটA চrি~ ব=বহার কের 2দখা 2যেত পাের চrি~র িনkদl কাজ করা হয়েছ িকনা এবং
য়ংিaয়ভােব অথA Xদান করা 2যেত পাের। PodOne-এর মেধ=, িনেয়াগকতA া তােদর িনেজেদর এবং তােদর
এেজZেদর 2ধ= য়ংিaয় কমAসং>ান চrি~ করার জন= ªাটA চrি~ তির করেত পােরন। চrি~র শতA পূরণ
করার পর, ªাটA এেজেZর িনয়ম অনুযায়ী, একজন এেজZ য়ংিaয়ভােব Qubicles (কrইিবকল)
িনেয়াগকতA া কত0Aক 2দওয়া হয়। িনেয়াগকতA ারা এক+ সহজ, 2মনু িভিzক, =াগ এবং প ইউজার ইZারেফস

করার পর, ªাটA এেজেZর িনয়ম অনুযায়ী, একজন এেজZ য়ংিaয়ভােব Qubicles (কrইিবকল)
িনেয়াগকতA া কত0Aক 2দওয়া হয়। িনেয়াগকতA ারা এক+ সহজ, 2মনু িভিzক, =াগ এবং প ইউজার ইZারেফস
ব=বহার কের PodOne- এ ªাটA চrি~:িল তির কেরন যা Xিaয়া+েক আরও অ=াে|সেযাগ= কের 2তােল।
PodOne িবWিবদ=ালয়
িনেয়াগকতA া িনি®ত করেত চায় 2য তারা 2য এেজZেদর কােজর জন= ইজারা িদে© তারা সক মােনর কাজ
কেরব ও 2য কােজর জন= তােদর িনধAািরত করা হেয়েছ তার XিশYণ তােদর আেছ। PodOne িবWিবদ=ালয়
PodOne এর 2নটওয়ােকA র মেধ= মানব সBদ:িলর পুল 2যাগােযাগ 2কেDর কমীRেদর দYতার মান িনি®ত
কের (2যমন Gাহক পিরেষবা, বিহগAামী িবaয়, ইত=ািদ)।
PodOne 2নটওয়াকA সদস=েদর jারা িনkমlত িবিভ 2কাসA PodOne িবWিবদ=ালয় পাওয়া যায়। উদাহরণ
Gাহক 2সবা িবনামূেল= বা Xদz ব=বহারকারী-উৎপ 2কাসA, িনkদl Xচারািভযান বা পণ=:িলর dান এবং
ভাষা দYতা। কমীR অবশ=ই এক+ 2কাসA িনেত পাের যার জন= কমীR 2ক 2কাসA িনমAাতা 2ক িকছr Qubicles িদেত
হেত পেড় যার জন= কমীR 2কাসA 2শষ হওয়ার পেড় সা+Aিফেকট পায়। সমp কাজ সা+Aিফেকশন তােদর অনন=
PodOne আইিড সােথ 2যাগ করা হেব ও সবাই তা 2দখেত পােব এবং PodOne Uকচাইন মাধ=েম যাচাই করা
হেব।
যখন 2কানও িনেয়াগকতA া 2নটওয়ােকA Xেয়াজনীয় 2যাগ=তার সােথ এক+ অনুেরাধ 2পাP কেরন, তখন
িনেয়াগকতA া PodOne িবWিবদ=ালেয়র িনkদl 2কাসA:িল িনবAাচন করেত পােরন, যােত 2য 2য কমীR এই 2কাসA
পাশ কেরেছ তারাই আেবদন করেত পাের। 2কােসAর সৃকতA া এই একম Xিত+ 2Yেsর জন= Qubicles
পােবন। এইভােব, ব=বহারকারীেদর PodOne িবWিবদ=ালেয়র জন= 2কাসA কেZZ তির করার জন= এক+
আkথlক উEীপক Xদান করা হয়।
2কাসA িনমAাতারা এক+ উ¯ু~ বাজাের Xিতেযািগতায় অবতীণA হয়। উদাহরণরfপ, 2কানও কেলজ বা
িবWিবদ=ালেয়র একজন ¢=ািনশ অধ=াপক িযিন িকছr অিতির~ অথA উপাজAন করেত চান িফ রfপ িকছr
Qubicles 2দওয়ার পর PodOne িবWিবদ=ালেয়র এক+ ¢=ািনশ ভাষা 2কাসA সহেজই তির করেত পােরন।
যিদ এই অধ=াপক তার 2কাসA+ w=াটফেমA সফল করেত চান, তেব তােক অবশ=ই িনি®ত করেত হেব 2য তঁ ার
তির ¢=ািনশ ভাষা 2কাসA+ উ মােনর। যিদ 2কাসA+ যেথ ভাল হয় এ+ 2বিশ িনেয়াগকতA া jারা িনবAািচত
হেব এবং আেরা 2বিশ এেজZ jারা গৃহীত হেব, এবং ±া Xিত+ ব=বহােরর জন= Qubicles উপাজAন করেত
পারেব।
Xিতেযািগতামূলক ই-লাkনlং মােকA টেwেস, উ মােনর িশYার উপকরণ তির করা হয়, 2নটওয়াকA পুেলর
মান aমাগত উত করার জন=।
স=াBল 2XYাপট
িনেয়াগকতA া ব=বহার 2কস
PodOne 2নটওয়াকA এর Xেয়াজনীয় বিশ= ব=াখ=া করার জন=, আমরা এক+ উদাহরণ 2দখব।
ছr+র সময় এবং ছr+র ঘর সাজােনা সরােমর(HDC) 2কাBািনর 2যাগােযাগ 2কেDর কল ভিলউম 2বিশ।
2যাগােযাগ 2কেDর ব=ব>াপক বr ঝেত পােরন 2য উ মােনর Gাহক 2সবা Xদােনর জন= তঁ ার আেরা 2বিশ কমীR
Xেয়াজন যারা HDC- এর কােজর জন= পিরিচত। এটা বr ঝেত 2পের ম=ােনজার PodOne 2নটওয়াকA কমীRেদর
জন= এক+ অনুেরাধ >াপন করার িসoাg 2নয়।
ম=ােনজার কােজর বণAনা কের অনুেরাধ+ qরu কের: "িবিভ ছr+র সমেয়র স³া সামGী:িলর সােথ
ব´rপূণA এবং সহায়ক Gাহক 2সবা Xদান"। তারপর, ম=ােনজার কkমlর মেধ= Xেয়াজনীয় দYতার িববরণ
2দন। িতিন "Gাহক পিরেষবা অিভdতা" শµ+ টাইপ কেরন এবং তারপর িতিন PodOne িবWিবদ=ালয়
2থেক কাPমার সাkভlেস এক+ 2কাসA িনবAাচন কেরন 2যটা িতিন জােনন ব´rপূণA কমীR XিশYণ 2দয় এবং
অথA Xদান কেরন (Qubicles এ)। 2য এই কােজর জন= আেবদন করেব তােক এই 2কাসA 2শষ করেত হেব যিদ
ইিতমেধ=ই তা না কের 2থেক। Gাহক পিরেষবা 2কাসA িনবAাচন করার পের, ম=ােনজার তার Xেয়াজনীয়
অিতির~ দYতা:িল উে¶খ কের এই Xিaয়া+ পুনরাব0িz কের: "স³ার আলংকািরক পণ=:িলর dান"
এবং "ইংেরিজ ও ¢=ািনশ ভাষার jত dান" (িতিন PodOne িবWিবদ=ালয় যথাযথ িjভািষক ¢=ািনশ
2কাসA+ িনবAাচন কেরন এবং Qubicles Xদান কেরন 2কােসAর সৃকতA া 2ক)। PodOne িবWিবদ=ালেয়
অলংকািরক পণ=:িলর dােনর উপর 2কাসA 2নই, তাই িতিন অলংকািরক পেণ=র 2কাসA তির করার জন=
2নটওয়ােকA র ই-লাkনlং মিডউল ব=বহার কের কr=ইজ এবং মূল=ায়ন পরীYা তির কেরন এবং ইেকািসেPেমর
অন=ান= ব=বহারকারীেদর ব=বহােরর জন= এই কাPম 2কাসA+ Xকাশ করেত 2নটওয়াকA েক Qubicles Xদান
কেরন)।
A

কেরন)।
দYতা বা তার িনজ 2কাসA তির করার পের, ম=ােনজার কমAসং>ান শতA াবলী িনkদl কেরন এবং ªাটA চrি~
XJত করেত qরu কেরন। িতিন মলবার এবং ব0হ¢িতবাের সকাল 8টা 2থেক দুপুর 1টা পযAg কাজ করার
জন= কাউেক খr ঁেজ পান। িতিন এক ঘ·া $ 10.50 ইউএসিড (Qubicles) িদেত ই©rক। িতিন চান কমীR চ=াট
সমথAন পিরচালনা করuক পাশাপািশ উভয় অgমুAখী এবং বিহমুAখী কল ও করuক।
এেজZ ব=বহার 2কস
বব এক+ আকাি¸ত কল 2সZার উেদ=া~া এবং িতিন এমন এক+ শহের থােকন 2যখােন ছr+র সমেয়র
স³া সামGীর কল 2সZার 2নই। িতিন Gাহক পিরেষবা িশে[ তার কমAজীবন qরu করার জন= XJত এবং দুই
ব´r, এিলস এবং জন 2ক িনবAাচন কেরন, ABC Contact Center, Inc. (এিবিস 2যাগােযাগ 2কD, ইনক.)
qরu করেত।
Xিত+ Xিতিনিধর (িনেজেক িনেয়) জন=, বব িরেসাসA সংdা পূরণ কের। Xিত+ িরেসাসA সংdা এক+ অনন=
শনা~কারী, PodOne িবWিবদ=ালয়, উপলতা এবং সময়সূচী, Xিত ইউিনট Xিত দাম (Xিত িমিনট, Xিত
ঘZায়, ইত=ািদ) উপর পাস 2কাসA দYতা এবং সা+Aিফেকশন এক+ তািলকা, এবং Xিতিনিধ অিভdতার
মেধ= Gাহক 2সবা টাইপ ( চ=াট, ইেমইল, ইনবাউt / আউটবাউt কল, এবং অন=ান=।
এিলেসর িরেসাসA সংdা+ 2দখায় 2য তার Gাহক পিরেষবা দYতা রেয়েছ (আসেল, িতিন HDC কল 2সZার
ম=ােনজার jারা িনধAািরত 2কাসA+ Gহণ কেরেছন), িতিন মলবার, বr ধবাের এবং ব0হ¢িতবার 8 টা 2থেক 1
টা পযAg উপল, 2য িতিন ই©rক অgত $ 10,২5 ডলার Xিত ঘZায় কাজ করার জন= এবং িতিন চ=াট,
ইেমইল, ইনবাউt / আউটবাউt কল এবং এসএমএেস অিভd।
অ=ািলস HDC ম=ােনজােরর অনুেরােধর সােথ খr ব ভালভােব িমিলত হয়, PodOne ম=ােনজােরর অনুেরাধ
অ=ািলেসর কােছ পাঠায়। আেবদন Gহেণর জন= qধr মাs এক+ 2যাগ=তা এিলেসর 2নই, ¢=ািনশ ভাষা
দYতা, তাই িতিন Xেয়াজনীয় ¢=ািনশ ভাষা 2কােসAর জন= অথA Xদান কেরন এবং পাস কেরন।
¢=ািনশ ভাষা 2কাসA পাশ করার পের, এিলস এক+ ভেয়স নমুনা 2রকডA কের এবং কােজর আেবদন পাঠায়।
ত0তীয় পেYর Xদানকারী 2থেক এক+ য়ংিaয় ব=াকGাউt 2চকও করা হয়। 2কান সমস=া 2দখা যায় না এবং
এিলস কাজটা 2পেয় যায়।
HDC 2যাগােযাগ 2কেD, ম=ােনজার অ=ািলেসর অ=ািwেকশন পায়। িতিন ভেয়স নমুনা 2শােনন এবং এ+
সেgাষজনক 2দেখ অ=ািলস 2ক কােজ রাখার িসoাg 2নন এবং PodOne 2নটওয়াকA jারা য়ংিaয়ভােব
Xpািবত অেনক ভাল আেবদনকারীেদরও কােজ িনেয়াগ কেরন।
এিলস Xেয়াজনীয় সমেয়র জন= তার কাজ ভাল কের, এবং ªাটA চrি~ শতA াবলী অনুযায়ী য়ংিaয়ভােব
টাকা আয় কেরন। বব তার নতrন 2যাগােযাগ 2কেD টাকা আসেছ 2দেখ খr িশ হয় এবং HDC 2ক অেনক উ
মােনর 2সবা Xদান করেত সYম হয়।
PodOne +ম
PodOne এর 2পছেন দল+র 2যাগােযাগ 2কD িশে[ 50 বছেরর 2যৗথ অিভdতা আেছ এবং িবWব=াপী 2,200
+ কল এবং Gাহক পিরেষবা সং>া jারা ব=বহার করা এক+ িবºািgকর এবং পুর\ার-িবজয়ী vাউড িভিzক
2যাগােযাগ 2কD w=াটফমA।
ইিতহাস
Fenero Xেয়াজনীয়তা পূরণ করেত বানােনা হয়, যখন আমােদর Xিত»াতা িময়ািম এফ ল. িভিzক এক+
িবিশ ব=বসািয়ক Xিaয়ার আউটেসাসAােরর জন= তথ= Xযr ি~ িবভােগর 2নত0 করিছেলন। এই
আউটেসাসAার তার ফরচrন 500 Gাহকেদর জন= িম িবaয়, Gাহক 2সবা এবং সহায়তা Xচারািভযান
পিরচালনা করত। qরu 2থেকই, এই সংগঠন+ CellIT (2সিলট) Xযr ি~র CCPRO (িসিসিপআরও)
2XাডােMর িবটা সং\রণ ব=বহার কের এবং এ+ CellIT (2সিলট) নতrন পণ= XদশAনীর জন= এক+ সাধারণ
সাইট িছল। CCPRO-এর সফল ব0িoর পের, CellIT (2সিলট) 2টকেনালিজস কনসােটAা (Concerto)
সmওয়=ার jারা 2কনা হেয়িছল এবং পরবতীRেত Aspect Communications (অ=াসেপM কিমউিনেকশনস)
এর সােথ আংিশক সmওয়=ার তিরর জন= 2জাড়া করা হয়। CCPRO (িসিসিপআরও) 2ক পুনরায় ¼=াt কের
EnsemblePro (এনেস½লেXা) বানােনা হয় বং এই আউটেসাসAােরর জন= ইনবাউt, আউটবাউt এবং
আইিভআর (IVR) সmওয়=ােরর িনেজ জায়গায় >াপনা Xদান কের।
অন= আউটেসাসAােরর সBদ aয় করার পের, 2য+ তােদর 2যাগােযাগ 2কেDর w=াটফেমA Avaya (এভায়া)
িহসােব ব=বহার কেরিছল, আমােদর Xিত»াতা এবং তার দল EnsemblePro (এনেস½লেXা) 2XাডােMর সােথ
সংযr ~ Avaya (এভায়া) সমাধােনর পিরবেতA এক+ 2কাBািনিভিzক উেদ=ােগর 2নত0 িদেয়িছল। ব0িo িছল
Xধান পিরক[না, Avaya (এভায়া) িসেPেমর জন= লাইেসn সীমাবoতা এবং Avaya (এভায়া) সবAেশষ

িহসােব ব=বহার কেরিছল, আমােদর Xিত»াতা এবং তার দল EnsemblePro (এনেস½লেXা) 2XাডােMর সােথ
সংযr ~ Avaya (এভায়া) সমাধােনর পিরবেতA এক+ 2কাBািনিভিzক উেদ=ােগর 2নত0 িদেয়িছল। ব0িo িছল
Xধান পিরক[না, Avaya (এভায়া) িসেPেমর জন= লাইেসn সীমাবoতা এবং Avaya (এভায়া) সবAেশষ
সমাধােনর জন= এক+ অত=g ব=য়বল পথ অনুসরণ করার পর আমােদর Xিত»াতা 2ক সং>ার পরবতীR
Xযr ি~ w=াটফমA 2খ¾াজার সােথ আবারও দািয় অপAণ করা হয়। সব জায়গার Oracle ওরাকল 2যাগােযাগ
2কD, ইZাের¿ভ ইেZিলেজn, ইনকZাM, এবং অন=ান= 2বশ িকছr 2ভা~া সমাধান:িল মূল=ায়ন করা
হেয়িছল, িক সব:িলর জন= হয়ত Xথেমই অেনক অথA ব=য় করেত হি©ল বা ব=য়বল Xিত-সীট
লাইেসেnর Xেয়াজন িছল অথবা তারা সং>ার Xেয়াজনীয়তা:িল পূরণ কেরিন।
এ+েক িশে[র উপর Xভাব 2ফলার এক+ Xধান সুেযাগ িহেসেব িচিত করা, বং Asterisk (অেpির\)
ওেপন 2সাসA 2টিলেফািন 2Àমওয়াকA ব=বহার করার পূবA অিভdতার সােথ আমােদর Xিত»াতা Gাহেকর
পিরচালনার জন= 100% vাউড িভিzক এবং লাইেসিnং-িÀ Xিত ব=বহাের অথA Xদান সমাধান তির
করেত সYম হন, সব মােপর 2যাগােযাগ 2কেDর জন=।
িশ[ পুর\ার

Xধান সদস=গণ
মালAন উইিলয়ামস, Xিত»াতা এবং িসইও
মালAন আমােদর Xিতিদেনর অপােরশন পিরচালনা কেরন এবং 15 বছর বয়স 2থেক িতিন জাভা এবং
িভসুয়াল 2বিসক ব=বহার কের সফটওয়=ার 2ডেভলপেমেZ িনেয় পড়ােশানা কেরেছন এবং অ=ািwেকশন
বািনেয় আসেছন। এই 2XাGােমর সমাি} পের, মালAন ব=বসা পিরচালন, িহসাব, িবaয় এবং িবপণন, এবং
ব=বসায় আইন এলাকায় সা+Aিফেকশন 2XাGাম সB কেরন। িতিন একজন সফটওয়=ার 2ডেভলপার
িহসােব তার কমAজীবন qরu কেরন, Sunrise, FL (সানরাইজ, এফএল) এ এক+ ইZারেনট িভিzক
Xিত»ােনর জন= া>=েসবার অ=ািwেকশন গেড় 2তােলন, এবং একেযােগ িময়ািম 2ডড কেলজ 2থেক
কিBউটার ইনফরেমশন িসেPেমর িডিG অজAন কেরন। 21 বছর বয়েস মালAন vাউড িভিzক া>= তথ=
Xযr ি~ 2কাBানী qরu কেরন যা মাkকlন যr ~রাে 2বশ কেয়কজন Gাহকেদর 2মিডেকল £াnিaপশন,
ইেলক£িনক 2মিডেকল 2রকডA এবং িচিকৎসার ব=ব>াপনার সফটওয়=ার:িল Xচলন কেরন মূলত দিYণ
2Áািরডােত।





2যাগােযাগ 2কD Xযr ি~ তঁ ার দYতা Xাি} qরu হয় যখন িতিন িময়ািম এফএেলর এক+ ব0হৎ 2যাগােযাগ
2কD 2বেসর জন= এক+ সmওয়=ার 2ডেভলপার িহসােব কাজ করিছেলন, িতিন অবেশেষ Xিত»ােনর সব
Xযr ি~ উেদ=ােগর 2নত0 করেত qরu কেরন। এর মেধ= অ=ািwেকশন 2ডেভলপেমZ, 2নটওয়াকA এবং িসেPম
Xশাসন, এবং 2টিলেযাগােযাগ অgভrA~।
মােলAান িময়ািম-2ডড কাউÂ পাবিলক \rল S.T.E.M. এর 2কাষাধ=Y িহেসেব দািয় পালন কেরেছন। িতিন
2সাসাই+ ফর ইনফরেমশন ম=ােনজেমেZর সাউথ 2Áািরডা অধ=ােয়র সভাপিত িছেলন; এবং দিYণ
2Áািরডা িডিজটাল 2জাট জন= এক+ বতA মান 2বাডA সদস=।

কিলন P=ানসিফy, Xধান সmওয়=ার আkকlেটM
কিলন 2কাBািনর জন= সmওয়=ার পেণ=র নকশা ও উয়েনর তTাবধােনর জন= দায়ী এবং কিBউটার
িবdান এবং ইংেরিজ এবং ইিতহােস Ãাতক িডGী পাশাপািশ ইনফরেমশন 2টকেনালিজ এর মাPার িডিG
ধারণ কেরন।
কিলন Xেফশনাল সাkভlেসর 2যাগােযাগ 2কD িশে[ 3 মহােদেশর 50 +র 2বিশ 2যাগােযাগ 2কD >াপন এবং
একীভতকরণ 2থেক িনেজর কমA জীবন qরu কেরন। সফটওয়=ার সােপাটA Xিত»ােনর িকছr কাল কাজ করার
পর কিলন পরবতীRেত 2বশ কেয়ক+ 2যাগােযাগ 2কD Xযr ি~ Xিত»ােনর >াপত=, বাpবায়ন, >াপনার এবং
িবিভ ইZাের¿ভ ভেয়স Xিতিaয়া এবং Gাহক সBকA ব=ব>াপনা পেণ=র সহায়তা করার জন= সmওয়=ার
ইিিনয়ার িহেসেব 10 বছর কাজ কেরন।
সPিত, কিলন সmওয়=ার ইিিনয়ািরং িডেরMর এবং সmওয়=ার আkকlেটকচার, িডজাইন, বাpবায়ন,
>াপনার এবং সমথAন সব পযAােয় জিড়ত এক+ 2ছাট দেলর 2নত0 কেরেছন, 2রPrেরZ িরেটল সংগঠেনর
জন= এক+ vাউড িভিzক অত=g উপল, 2টকসই এবং সমথAনেযাগ= পিরকাঠােমা বািনেয়েছন।

সPিত, কিলন সmওয়=ার ইিিনয়ািরং িডেরMর এবং সmওয়=ার আkকlেটকচার, িডজাইন, বাpবায়ন,
>াপনার এবং সমথAন সব পযAােয় জিড়ত এক+ 2ছাট দেলর 2নত0 কেরেছন, 2রPrেরZ িরেটল সংগঠেনর
জন= এক+ vাউড িভিzক অত=g উপল, 2টকসই এবং সমথAনেযাগ= পিরকাঠােমা বািনেয়েছন।

চালAস কলারী, চীফ অপাের+ং অিফসার
চালAেসর মােকA +ং, িবaয় এবং Xযr ি~েত 25 বছেরর অিভdতা আেছ। িতিন ম=ানহাটন কেলেজর
ম=ােনজেমZ ইনফরেমশন িসেPমস এবং কিBউটার িবdান 2থেক Ãাতক িডGী অজAন কেরন। িতিন IBM
(আইিবএম), Remedy (িরিমিড), SYKES Enterprises (িসিকউস এZারXাইেজস) এবং বতA মােন আমােদর
চীফ অপাের+ং অিফসার িহসােব কাজ কেরেছন।
কলারী SYKES Enterprises (িসিকউস এZারXাইেজস) এর 2Äাবাল িভিপ িহসােব Gাহক সজীবতার
সমাধান উয়েনর 8 বছর পর Gাহক 2ডেভলপেমেZর িভিপ িহেসেব 2যাগদান কেরেছ, এক+ $ 1.6 িবিলয়ন
Gাহক 2যাগােযাগ ব=ব>াপনা সমাধান এবং 2সবার িবWব=াপী 2নতা। SYKES Enterprises (িসিকউস
এZারXাইেজস) এ কলারী আkথlক 2সবা, া>=েসবা, Xযr ি~, 2যাগােযাগ এবং সরকারী খােতর িশে[
vােয়Zেদর জন= উাবনী 2যাগােযাগ 2কD Xযr ি~ উয়েনর উপর দৃ িনবo কের।
কলারী বতA মােন হ=ািপেনস ক=ািBং একজন সিaয় 2বাডA সদস=, 2য+ ক=াnার সহ িশqেদর জন= এক+
GীÅকালীন ক=াB। িতিন এনিজ-এর আসবির পােকA র কেভেনZ হাউেসর, সিaয় সদস=, যারা গৃহহীন
যr বকেদর সহায়তায় কের।

জুডাসন নেয়ল, কাPমার সাকেসস িচফ
জুডাসন 18 বছর বয়েস তার কমAজীবন qরu কেরন, িময়ািম িভিzক 2যাগােযাগ 2কেDর কল 2সZার
সুপারভাইজার িহসােব কাজ কের এবং 2নটওয়াকA এবং িসেPম Xশাসন অধ=য়ন কেরন। িতিন ত িশYাথীR
িছেলন, এবং অবেশেষ তােক Xিত»ােনর আই+ িডপাটAেমেZ >ানাgিরত করা হয় 2হ[েডেসক 2টকিনিশয়ান
রfেপ Windows (উইেtাজ) এবং Linux (িলনা|) িভিzক উভয় পিরেবেশর উয়ন জন= দায়ী িছেলন।
জুডাসন দYতার সােথ কাজ কেরন এবং চ=ােল িনেয় কাজ কের উপের উঠেত থােকন। এই অিভdতার
ফেল তােক তার 2নটওয়াকA এবং িসেPম-সংaাg কাযAaেমর জন= 2যাগােযােগর Xাথিমক 2যাগােযােগর বাি~
বানােনা হয়।
আজ, জুডাসন আমােদর Gাহকেদর জন= অনেবাডA, 2ডেমা এবং চলমান সমথAেন এক+ :রuপূণA ভিমকা
পালন কের।

এZিন রেসেলা, জুিনয়র সফটওয়=ার 2ডেভলপার
অ=াZিন 2Áািরডার ইউিনভাkসl+ অব ইউিনভাkসl+ অফ 2Áািরডা িবWিবদ=ালেয়র এক+ Ãাতেকাzর
িডিGধারী কিBউটার িবdান িবভােগ Ãাতক িডিG অজAন করেছন। িতিন 16 বছর বয়েস সফটওয়=ার
2ডেভলপ করেছন, যখন িতিন তার অবসর সমেয়র পাইথন িশখেত qরu কেরন। তারপর 2থেক, এZিন
C++, C#, Java, আর Swift সহ একািধক 2XাGািমং ভাষার দYতা অজAন, সমস=া সমাধান এবং দYতা
অজAেনর জন= তার সময় িনেয়ািজত কেরেছন।
এZিন িশYার জন= আেবগXবণ এবং তার সmওয়=ার 2ডেভলপেমেZ তার অিভdতা 2মাবাইল, 2ড\টপ
এবং ওেয়ব অ=ািwেকশান:িলেত িবp0ত। িতিন সবসময় একািধক Xকে[ কাজ করেছন, এবং িতিন নতrন
চ=ােল Gহণ করেত ভয় পান না কারণ িতিন সবসময় িশখেত ই©rক।
ইউিনভাkসl+ অব 2Áািরডােত ছাs হওয়ার পাশাপািশ, এZিন বতA মােন ইউএফ ওেপন 2সাসA সফটওয়=ার
vােবর একজন অিফসার, 2যখােন িতিন অন=ান= ছাsেদর সােথ সহেযািগতায় সফটওয়=াের কাজ কেরন।
Xাথিমক মু`া অফার
উয়ন করার জন=, PodOne এেথরuম 2হাyারেদর িবিa জন= Qubicles অফার কের এক+ পাবিলক
aাউডেসেলর আয়জন করেব। aাউডেসেলর আয় সফটওয়=ার 2ডেভলপারেদর িনেয়াগ করেত ব=বহার করা
হেব এবং 2যাগােযাগ 2কD ও িÀল=ািnং িশ[:িলেত PodOne-এর উীিতর জন= মােকA ট িবেশষd িনেয়াগ
করেত ব=বহার করা হেব।
'াউডেসল িববরণ
PodOne বণ0না
2টােকন বণ0না

5কার িচ7

Gাহক এবং ব=বসািয়ক 2যাগােযাগ সহজতর করার জন= ই?া -2নটওয়াকA সBদ
িবিনমেয়র উেEেশ= সংগত এক+ িবেaত0ত 2যাগােযাগ 2কD 2নটওয়াকA ।
PodOne 2নটওয়াকA এর 2Xােটাকল জন= মু`া িহসােব ব=ব¤ত হয় Qubicles এবং
এর ধারক অনুেরাধ 2পাP করেত পারেবন, কমA সালেনর জন= 2পেমZ 2পেত,
এবং কেZZ 2কােসAর জন= 2পেমZ, ব=বহার, বা 2পেমZ Xা} করেত ব=বহার করেত
পারেব।
QBE

5কার িচ7
8র9র তািরখ
2শষ তািরখ
িবিনময় হার
2সেলর সময় অফার করা 2টােকেনর
পিরমাণ
2টােকন চCিD Eকানা
িফFড সাGাই ক"াপ
নু"নতম / সব0ািধক িব'য় লK"
2টােকন টাইপ

পারেব।
QBE
িX 2সল: নেভ½র 8, 2017 সকাল 8:00 UTC
2টােকন 2সল: জানুয়ারী 8, 2017 সকাল 8:00 UTC
িX 2সল: িডেস½র 8, 2017 সকাল 8:00 UTC
2টােকন 2সল: মাচA 1, 2017 সকাল 8:00 UTC
িX 2সল: 3,000 QBE = 1 ETH (50% ছাড়)
2টােকন 2সল: 1,500 QBE = 1 ETH
50% = 2টােকন 2সল অংশGহণকারীেদর
20% = িX 2সল অংশGহণকারীেদর
20% = 2কাBানী jারা িরজাভA করা
10% = দান এবং ব=বহারকারী ব0িo পুল
TBD - একািধক চ=ােনেলর মাধ=েম Xকািশত aাউডেসেলর 48ঘZা আেগ
100,000,000 QBE
3,125 ETH / 45,000 ETH
ERC20 সিতপূণA

2রাডম=াপ

আয় ব=বহার

Xায়শই িজdািসত Xeাবলী
❏ 'াউডেসল কখন হেব?
আমরা এক+ Xাক িবaয় qরu করব নেভ½র 8, 2017, 8:00 UTC 2থেক িডেস½র 8, 2017, 8:00
UTC পযAg 2যখােন 20% পযAg aেয়র জন= 50% ছাড় 2দওয়া হেব। Xধান 2টােকন িবিa জানুয়াির

আমরা এক+ Xাক িবaয় qরu করব নেভ½র 8, 2017, 8:00 UTC 2থেক িডেস½র 8, 2017, 8:00
UTC পযAg 2যখােন 20% পযAg aেয়র জন= 50% ছাড় 2দওয়া হেব। Xধান 2টােকন িবিa জানুয়াির
¾ ােনার পর বা মাচA 1, , 2018 8:00 UTC 2ত,
1, 2018, 8:00 UTC qরu হেব। সেবAা ETH সীমা 2পÆছ
2যটা Xথেম আসেব, 2শষ হেব।
PodOne চrি~ মূল 2নটওয়ােকA উপল হেব 2সেলর 48-72 ঘZা আেগ।
❏ 2কান িaো-মু`া 2সেলর জন= Gহণ করা হয়?
Qubicles হল ERC20- িভিzক 2টােকন, তাই এই 2সেল qধr মাs ETH সমথAন করা হেব। অংশGহণ
করার জন=, আপনার কােছ এেথরuম ওয়ােলট থাকেত হেব ETH PodOne চrি~ 2টােকন পাঠােনার
জন= 2যটা 2সেলর 48 ঘZা আেগ Xকািশত হেব। যিদ আপনার কােছ অন= ধরেনর িaো-মু`া
থােক তাহেল আপিন ETH- র অংশGহেণর জন= এক+ পছVসই পিরমাণ িবিনময় করেত পােরন।
❏ QBE িক LিতিনিধM কের? এ5 এক5 Qubicle তCলনায় িকভােব িভP?
QBE (উািরত "িকউব") PodOne 2যাগােযাগ 2কেDর 2নটওয়ােকA র মেধ= Qubicle 2টােকন
2বাঝােনার জন= ব=বহার করা হয়। Qubicles সহায়তা জন= অনুেরাধ 2পাP করার জন=, কমA
সালেনর জন= 2পেমZ 2পেত, এবং XJত করেত, ব=বহার বা PodOne িবWিবদ=ালয় তির
ব=বহারকারী উৎপািদত কেZেZর জন= 2পেমZ 2পেত ব=বহার করা হয়। Qubicles 2কাBানীর
অিধকার 2দয় না, ভিবষ=েত কমAজীবেনর Xিতuিত 2দয় না এবং 2কােনা রকম সুরYা Xদান কের না।
❏ িকভােব দান এবং ব"বহারকারীর বTিU পুল ব"বহার করা হেব?
আমরা Qubicles এর দশ শতাংশ (10%) দান (5%) এবং ব=বহারকারী ব0িo (5%) জন= বরাE
করিছ, যা PodOne 2নটওয়াকA 2সেলর Xচাের সাহায=কারীেক পুর\0ত করার জন= ব=বহার করা হেব।
2সেলর পর দান িবতরেণর পর এই পুেলর ব=ােলn+ 2নটওয়ােকA র সােথ জিড়ত ব=বহারকারীেদর
উৎসািহত ব=বহার করা হেব।
❏ 2কান ওয়ােলট Qubicles সেW সামXস"পূণ?0
Qubicles হল ERC20- িভিzক 2টােকন এবং বতA মােন ERC20 মান Gহণ কেরেছ এমন সমp
ওয়ােলট jারা সমkথlত। ওয়ােলট সমথAন সBেকA আরও জানেত ethereum.org এ যান।
❏ আপিন এক5 ফেলা-অন িব'য় আেছ?
আমােদর aাউড 2সল 2শষ হওয়ার পর আমরা অবার ফেলা-অন 2সল করব যিদ না আমােদর
¾ ােত পাির। আপেডেটর জন= 2সেলর পের এই িবভাগ+ অবার
Qubicles-এর নূ=নতম 2গাল 2পÆছ
2দখr ন।

