
Why you have to do “Content Gap Analysis”? 

 

কেন আমাদের েদেে গ্যাপ আনাল্যসিি েরা উসিত, তার আদগ্ জানা উসিত এটা 
সে সজসনি?       

আমরা অদনদেই প্রথদম ভুল্ েসর ভাদল্া Keyword Research েরদত, সিতীয় ভুল্ 
হদল্া, ওই Keyword এর জনয proper content সল্খদত পারা, যা এেজন সভসজটর এর 
এক্স্যাক্ট উপোদর আিদে। 

এেজন রাইটার সহদিদে অদনে িময় কেসখ, অদনে client তাদের আর্টি দেল্ সল্খাদনার 
জনয কোন প্লান না েদরই মাদে কনদম পদরন।  

তাদের ধারনা, অনয ওদয়েিাইট কথদে সেছু ওয়ার্ি  কেসি সল্খদল্ই গুগ্ল্ েুদে সনদে 
উনার ওদয়েিাইট অদনে ভাদল্া এেং অদনে অদনে ট্রাসিে আিা শুরু হদে। 

ভুল্টা হদল্া, ট্রাসিে এর যা জানার েরোর তা আমরা না েুদেই আর্টি দেল্ সল্দখ 
কিসল্। 

এদত আমাদের, (যারা িাইট শুরু েরদছন তাদের অিুসেধা তা কোথাই হদে)?  

১। নতুন সাইটের আর্টি টেল রাঙ্ক পাটে না। 

২। রাঙ্ক পপটল Bounce Rate োড়টে। 

৩। ট্রাফিে পাটেন না। 

৪। ট্রাফিে পপটলও তা েনভােি  েরটত পারটেন না। 

আরও এেটা ভুল্ ধারনা হল্, নতুনরা মদন েদরন শুধু মাসন আর্টি দেল্ কথদে কিল্ 
আদি। 

তাই ইচ্ছা মদতা Hard Keywords সেদয় িাইট ভসরদয় রাদখন, সেন্তু রাঙ্ক আর কিল্ 
কোনটাই হয়না। আর সেছুসেন পদর েল্দেন আমার িারা সেছু হদে না এই ল্াইদন। 

আপনি Expert িা হ াি, নিন্তু এতটুিু Experience রাখবেি যাবত িা ঠবিি। 

পেফরটত শুরু েরুন, ফেন্তু প্রপার প্লান ফনটে। 



অটনে প্াাঁচাল হল চলুন শুরু েফর আসল েথা। 

“েটেে গ্্াপ” েলটত আসটল মলূ ফেষে হল, আপফন এেো পিাোস েীওোর্ি  পে 
পেভাটে পেখটেন, আর আপনার োটগ্িে েটর ট্রাফিে ওই েীওোর্ি  ো সাচি  েটর ফে 
জানটত চাটেন তার মটয্ পাথিে্ েঝুটত পারা।  

আমরা যা যা কেসখ তার মদধয কেসিরভাগ্ থাদে, 

১। পরুাতন আর্টি টেল। 

২। ফেেু থাটে ো মানুটষর েঝুটত েষ্ট হে। 

৩। ফেেু থাটে আমরা ফনটজটের মটতা েটর ফলফখ, ফেন্তু ট্রাফিে আসটল ো জানটত 
এটসটেন তা পােনা। 

৪। উোহরন থাটে না পোঝার জন্। 

আর আমার কযটা পারিনাসল্ মদন হয়, এেটা কপ্রার্াক্ট িম্পদেি  যসে ট্রাসিে জানদত 
িান, এমন নই শুধু ট্রাসিদে ওই কপ্রার্াক্ট এর ভাদল্া সেে গুদল্া তুদল্ ধরা। 

কযমন কেউ Iphone 10 সেনদত িাইদেন, সেন্তু যখন কেখদেন battery backup কনই, 
তখন উসন সনদজই েুেদেন, ওই budget or less budget এ ভাদল্া backup এর কমাোইল্ 
পাদচ্ছন।  

পেন আফম ট্রাফিে এর ভাটলাো চাইটো না? এমন নই ট্রাফিে ো জানটত চাটেন 
তাই জানাটনা, ট্রাফিে পে Educate েরা আপনার োফেত্ব।       

এখন কেপ োই কেপ যসে কোোদত যাই, কযটা অরগ্াসনে ভাদে োজ েদর, তা 
অদনদেই পরদেন না, পরদল্ও ল্ং টাইম এখাদন ইনদভে েরার জনয এটা ইগ্দনার 
েরদেন। 

যাইদহাে, টুল্ি ইউি েদর আমরা এটা কোোর কিষ্টা েসর। 

প্রথদম কেসখ, কোন কপইজ যসে রাঙ্ক না েদর, অনয িাইট অদনে অল্প িমদয় রাঙ্ক 
েরদছ আমাদের তুল্নায়, তা সেভাদে সিক্স্ েরদত হয়। 

এর জনয আমরা েযােহার েরদো Ahref tool. 

এেজন client এর িাইদটর েদেে গ্যাপ কের েরদো, প্রথদম উনার িাইট এর রাঙ্ক 
েরা কপইজগুদল্া কের েসর। 



 
 

উনার ভুল্ সছদল্া, উসন Hard Keyword Target েদরদছন, Question হদল্ই কয ইসজ 
হদে তা নই। 

কেখুন কোন কোন িাইট উনার প্রসতপক্ষ সছল্। তারপদরও উনার িাইট এর েয়ি 
আর আর্টি দেল্ মাদনর োরদন ১৯ নাম্বার পসজিন এ আদছন এখন। 

 



িল্ুন কেসখ সে সে েভার েদরন সন যা অনয িাইট েভার েদরদছ। 

এখন েথা আিদত পাদর, এদতা েঠিন হদল্ কেন এটা সনদয় আোর োজ েরা হদচ্ছ। 

োরন, কয কয িাইট রাঙ্ক এ আদছ, তারা কেউ কিাোি না এই Keyword আর 
আমরা যসে Title, Heading, URL check েসর কোনটাদতই োসেরা কিাোি না, শুধ ু
Authority এর জনয রাঙ্ক েদরদছ। 

 
 

আমরা প্রথদম “েদেে গ্যাপ” section select েরদো। 

এরপর আমাদের টাদগ্িট কপইজটা সেদো, এরপর উপদরর section এ রাখদো আমাদের 
coopetitors কের URLs. আর পাদি Prefix select েদর সেদো। 

এরপর “Show Keywords”        

 

41 keywords that ……. doesn’t rank for. 



  

 

এখন আমাদের এেটা ওভারঅল্ ধারনা হল্, কয এই সেওয়ার্ি  গুদল্া যসে প্রপারসল্ 
আমরা েযােহার েরদত পাসর তাহদল্ আমরা আদরা েযাটার রাঙ্ক পাওয়া িম্ভে।  

কতা িল্ুন সেভাদে আমরা Gap Analysis েদর, ওই সেওয়ার্ি  গুদল্া আমাদের 
Existing Article এ ইউি েরদত পাসর। 

আচ্ছা, ধরুন কেউ িািি  সেদল্া,  



 
এটা এেটা Random Search. 

 

কেসখ এখাদন সেছু অথসরর্ট িাইট আদছ, সেন্তু মাক্স্ সনি িাইট, আচ্ছা যাইদহাে, এই 
েীওয়ার্ি  টা হার্ি  নাসে িহজ তা Keywords Research  েরার িময় েল্দো। :P 



 
এখন কেসখ সে সে উসন েভার েদরন সন, যা েরা উসিত সছল্। 

 



উসন ১২ টা েীওয়ার্ি  েযােহার েদরন সন, যা এই Topic এর জনয মানুষ িািি  েদর 
থাদে। যখন গুগ্ল্ এেটা আর্টি দেল্ এ এই িে সজসনি েভার েরা কেখদে তখন 
ওটা এেটা প্রপার আর্টি দেল্ মদন েরদে এই Topic এ আর রাঙ্ক েরদে। 

এখন উসন যসে এগুদল্া েভার েদর আর্টি দেল্ আপদর্ট েদরন, তাহদল্ সেছুসেন পদর 
সন ভাদল্া এেটা পসরেতি ন কেখদেন। 

অদনদে েল্দেন, উপদরর সেছু িাইট এ এই িে অদনে সেছু েভার েদর সন তাও 
কেন তারা রাঙ্ক এ আদছ। 

Cause, Authority & Popularity, Trusted as well. 

 

এদতা কগ্দল্া Old Article Update. 

আমরা নতুন আর্টি দেল্ সল্খার আদগ্ সেভাদে এটা েযােহার েদর, সনদজদের ভুল্ 
েইদয় সনদো।  

 



এেই সেওয়ার্ি  এর জনয আমরা এই কেি টা খাসল্ করদখ িািি  েরদো। 

এখাদন আমরা ৪০০ টার মতন সেওয়ার্ি  পাসচ্ছ, কযখাদন কথদে আমাদের কে েুেদত 
হদে কোন সেওয়ার্ি  টা সেভাদে েযােহার েরা উসিত। 

এখন কেখদত হদে আরও এের্ট সেষয় টা হল্ LSI. 

োরন এোও এের্ট Important Ranking Factor. পেন আর েীভাটে আমরা এো 
ে্ােহার েরটো? 

পেনঃ  

আমরা কোন আর্টি দেল্ সল্খার িময় শুধু মদন েসর ট্রাসিে আমাদের টাদগ্িট েরা 
সেওয়ার্ি  টাই িািি  েরদছ। হম েথা টা এে সেদে ঠিে, সেন্তু গুগ্ল্ এর োদছ 
Enough Database আদছ, তাই গুগ্ল্ suggest করে। 

যেমন।  

 

এটা থেকে আমরা কে বুঝকে পারকি? 

যখন থেউ “Best chainsaw for milling” কিকখ সার্চ েকর েখন গুগি এগুকিা 

SERP এ থ া েরকি। োরন   এ  টকপে এর সাকে মানুষ এগুকিা অও জানকে র্া । 

সুন্দর েো  থো এটা থো অকনে  জাকনন  আর সব সা ট এ  থেখকবন মাক্স 

কবষয় েভার েকরকিন উনারা। 

আপকন থো এগুকিা েভার েরকবন   কে  এক্সট্রা কে েভার েরকি আপকন ওকের 

থেকে আিাো হকবন? 

প্রেকম বকি Basic Idea টা  



থয result গুকি থ া েরকি  ওগুকিা থে আিাো আিাো সার্চ েরকবন। র্িুন থেকখ  

 

এ  টকপে টা যখন আপনার থস ম আর্টচকেি এ েভার েরকবন  েখন এ  জজকনস 

গুকিা Must Must রাখকে  হকব  

এখন আকস এেটু Upper Level. :P 

যখন আর এেটা টকপে সার্চ েরিাম  



 



 

থেখুন এটা কনকয় কে কে সা ট রাঙ্ক এ আকি   কনউ সা ট আর Social sites only.  

 

োও থোন ভাকিা থোন আর্টচকেি িাড়াও   

োহকি আপনার কে েরা উকর্ে মকন েকরন ? আপকন ও  আর্টচকেি এ এ  

কেওয়ার্চ টা রাখকবন  এবং সব কেিু  েভার েরকবন  আর এেটা আিাো কসকেি 

করকভও কিকখ Internal Link েকর কেকবন। 



আর আপনাকের সহকজ LSI Keywords থবর েরার জনয এ  ওকয়বসা ট টা 

বযাবহার েরকে পাকরন। 

https://lsigraph.com/ 

 

আিােসর সেষয়টা সিয়ার আপনাদের োদছ। 

এদতা কগ্দল্া টুল্ি েযােহার েদর কোো। 

এখন আমরা এেটু অরগ্াসনে ভাদে কোোর কিষ্টা েসর।  

অটনে েড় েড় মাটেি োর েটলন, ট্রাফিে পাওো আর ট্রাফিেটে পেতা োনাটনা 
এে ফজফনস নই। 

যসে ট্রাসিে িািি  েদর Best Iphone তাহদল্ আপনাদে সিন্তা েরদত হদে, Why 
should you buy a iphone & why that is the best and what else you could do 
with that? 

যসে ট্রাসিে িািি  েদর Best Mobile Phone Under 1000$ তাহদল্ আপনাদে সিন্তা 
েরদত হদে, আপনার ট্রাসিে টা কোন category এর।  

মাদন হল্, এই price এ অদনে কমাোইল্ আদছ, অদনে িাইদট ও same mobile model 

ননরে ঘুরে কিকর েো বিা হকে। আপকন এক্সট্রা কে কেকেন? 

এখাকন  হি গযাপ থবাঝা অেবা অনয ভাকব বিা যায়  আপনার ট্রাকিেকে বুকঝ 

োকে ঘাড় ধকর জজকনস কেকনকয় থেওয়া।       

ধরুন  এ  keyword টা ধকর থো থয থেউ  থয থোন বয়কসর মানষু সার্চ কেকে 

পাকরন। 

আপনাকে আর্টচকেি েভার েরকে হকব  ট্রাকিে যকে Teenager হয় োহকি 

থোনটা থবস্ট  ট্রাকিে যকে Youtuber হয় োহকি থোনটা থবস্ট  ট্রাকিে যকে থোন 

Office এে manager হয়  অেবা নরমাি  উজার হয়। 

এভাকব আপনার আর্টচকেি টা থে Section েকর কনকবন। োহকি গুগি আর 

ট্রাকিে উভকয়র োকি আপনার আর্টচকেি User Friendly মকন হকব  

Easily Rank পাকবন। 

https://lsigraph.com/


এেটা আর্টচকেি রা টার এর জনয এ সব research েকর কিখা অকনে time 

consuming. আর এটার জনয Cost টাও অকনে থবক  হয়।  

Content quality writer এর আকগ buyer এর Instruction and Buyer এর 

Understanding Knowledge এর উপর অকনে কনভচর েকর। 

All time writer থে থোষ কেকবন না  আপকন মাকেচটার রা টার নন। 

এ সব থোন Rocket Science না  শুধু Experience & Experiment আপনাকে 

expert েরকব। 

আমরা থনক্সট এ আকিার্না েরকবা। 

১। What is Content Audit. 

িবেে অনিট িবর নি  বে? আপনি জািবত পারবেি হিাি হপাষ্টটা আপিার সাইট 

এ রাখা উনিত হিািটা িই। আর হিাি হপইজ টা হিাি হপইজ এর সাবে অযাি িবর 

নিবে ভাবো Result পাবেি।  

যাকের Busy Schedule এর জনয সা ট Maintain েরা েষ্ট হকে। 

কেিু সাকভচস গ্রহন েরকে পাকরন। 

১। https://www.facebook.com/Handywritingservice 

২। https://www.ayonchy.com/article-writing-service/  

৩। https://www.ayonchy.com/keywords-research/ 

৪। https://www.ayonchy.com/services/ 
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