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কৃতজ্ঞতা স্বীকায
উক্ত মূল্যায়ন গদ্ফলণটি ফাংরাদ্দ ইনষ্টিটিউট অফ নাশ্যার ষ্টযার্ চ ট্রাি কর্তচক জাতীয় কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষণ  গদ্ফলণা
একাদ্েভীয জন্য ষ্টযর্াষ্টরত দ়্েদ্ে। ননকটায কর্তচক্ষ এফং প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয আন্তষ্টযক া়েতায জন্য ষ্টফআইএআয ট্রাি
তাদ্দয ষ্টনকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযদ্ে। তাদ্দয দ্মাষ্টগতায কাযদ্ণ গদ্ফলণাটি পরবাদ্ফ িন্ন কযা ম্ভফ দ়্েদ্ে। ননকটায
কর্তচক্ষ পরবাদ্ফ গদ্ফলণাটি ষ্টযর্ারনা কযায জন্য গদ্ফলণাকাযী দরদ্ক ফ াচ ত্মক ভথ নচ ষ্টদদ়্েদ্ে। তাদ্দয কদ্ ায ষ্টযশ্রভ
কৃতজ্ঞতা কাদ্য স্বীকায কযা দ্ে। গদ্ফলণা দরটি ষ্টের ষ্টনম্নরূ:
নাদায কভীদ্দয নাভ
ে. এভ. খুযষ্টদ আরভ
নগারাভ নভাযদ্দ

নভাোঃ আব্দুর আষ্টরভ

ষ্টক্ষাগত নমাগ্যতা

দফী

ভাজষ্টফজ্ঞাদ্ন ষ্টএইর্ষ্টে, পুদ্ন ষ্টফশ্বষ্টফযার়ে,

দক্ষতা উন্ন়েন ষ্টফদ্লজ্ঞ,

বাযত

ষ্টফআইএআয ট্রাি

নৃষ্টফজ্ঞাদ্ন স্দাতদ্কাত্তয, জগন্নাথ ষ্টফশ্বষ্টফযার়ে

গদ্ফলণা ভন্ব়েকাযী,
ষ্টফআইএআয ট্রাি

ভাজষ্টফজ্ঞাদ্ন স্দাতদ্কাত্তয, যাজাী

প্রষ্টক্ষক এফং বাযপ্রাপ্ত গদ্ফলণা

ষ্টফশ্বষ্টফযার়ে

ভন্ব়েকাযী, ননকটায

এোড়া ননকটাদ্যয ষ্টফষ্টবন্ন প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্দ্ত অংগ্রণকাযী প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয প্রষ্টত আভযা ষ্টফদ্ল ধন্যফাদ জ্ঞান কযষ্টে।
তাদ্দয মূল্যফান ভ়ে এফং ভতাভত ব্যষ্টতত গদ্ফলণাটি িন্ন কযা ম্ভফ ত না।
ষ্টফআইএআয ট্রাি প্রষ্টতদ্ফদনটিয কাম চকয এফং পর ব্যফায কাভনা কযদ্ে।
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ষ্টনফ াচ ী াযংদ্ক্ষ
জাতী়ে কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষণ  গদ্ফলণা একাদ্েভী (দ্নকটায) ষ্টকবাদ্ফ কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষদ্ণয ভাধ্যদ্ভ দক্ষতা উন্নয়ন এফং
উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত অফদান যাখদ্ে নটি মূল্যায়দ্নয রদ্ক্ষ ফতচভান গদ্ফলণাটি ষ্টফআইএআয ট্রাি কর্তচক ষ্টযর্াষ্টরত দ্য়দ্ে।
গদ্ফলণাটিয াভষ্টগ্রক উদ্েশ্য ষ্টের দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত জাতী়ে কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষণ  গদ্ফলণা একাদ্েভী
(দ্নকটায) এয অফদান মূল্যা়েন কযা।
টাভ চ অফ নযপাদ্যন্স-এ উষ্টিষ্টখত তচ অনুমায়ী গদ্ফলণাটিদ্ত ৫০০ টি নমুনা ংগ্র কযা দ্য়ষ্টের। ননকটায ষ্টযর্াষ্টরত ৬টি পৃথক
প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয ভধ্য নথদ্ক উত্তযদাতাদ্দয ফাোই কযা দ়্েষ্টের। জষ্টয প্রশ্নভারায ভাধ্যদ্ভ উত্তযদাতাদ্দয ষ্টনকট
নথদ্ক তথ্য ংগ্র কযা দ়্েষ্টের। এোডা, প্রধান তথ্যদাতা ষ্টাদ্ফ প্রাষ্টঙ্গক ব্যষ্টক্ত-ফদ্গ যচ াক্ষাৎকায ননয়া দ়্েষ্টের।
প্রষ্টতদ্ফদনটিদ্ত গদ্ফলণা নথদ্ক প্রাপ্ত পরাপরমূ পূফ চ ষ্টনধ চাষ্টযত উদ্েশ্য অনুমায়ী উস্থান কযা য়।

উত্তযদাতাদ্দয আথ -চ াভাষ্টজক বফষ্টিয
গদ্ফলণাটিদ্ত প্রাপ্ত আথ -চ াভাষ্টজক উাত্ত নথদ্ক নদখা মায়, নাদায প্রষ্টক্ষণমূদ্ অংগ্রণকাযীদ্দয গড ফ়ে ষ্টের ২৭ ফেয
নমখাদ্ন কর নকাদ্চ অংগ্রণকাযীদ্দয গড ফ়ে ষ্টের ৩৪ ফেয। প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয পুরুল-ভষ্টরা অনুাত ভান
ষ্টের না; নাদায ষ্টকংফা কর ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষণ উব়েদ্ক্ষদ্ত্রই নভাট অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য নাযীয ংখ্যা ষ্টের ২০ তাং।
গদ্ফলণাটিদ্ত উত্তযদাতাদ্দয ষ্টক্ষাগত নমাগ্যতা িদ্কচ তথ্য ংগ্র কযা দ্য়দ্ে। পরাপদ্র নদখা মায়, প্রষ্টক্ষদ্ণ অং
নন়োয ভ়ে ে়েটি ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয ৭৩.৭ তাং স্দাতদ্কাত্তয িন্ন কদ্যষ্টেদ্রন নমখাদ্ন নাদায
প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয অদ্ধ চদ্কয কভ ংখ্যক (৪৯.৫ তাং) ই ভদ্য় স্দাতদ্কাত্তয িন্ন কদ্যষ্টেদ্রন।

প্রষ্টক্ষণমূদ্য মূল্যা়েন
গদ্ফষ্টলত অংগ্রণকাযীদ্দয প্রা়ে কদ্রই (৯৫.৫ তাং) প্রষ্টক্ষণ িদ্কচ ন্তুষ্টি প্রকা কদ্যদ্েন। এোড়া উত্তযদাতাদ্দয
ষ্টনকট জানদ্ত র্ায়া দ়্েষ্টের প্রষ্টক্ষদ্ণয ভয় প্রদানকৃত প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক সুদ্মাগ-সুষ্টফধা এফং প্রষ্টক্ষদ্ণয উকযণ ষ্টনদ্য় তাযা ন্তুি
ষ্টেদ্রন ষ্টকনা। কর উত্তযদাতাই ননকটাদ্যয প্রষ্টক্ষণ  প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক সুষ্টফধামূ িদ্কচ ন্তুষ্টি প্রকা কদ্যদ্েন।
তদ্ফ গদ্ফলণায় অংগ্রণকাযীদ্দয দৃষ্টিদ্কাণ নথদ্ক এ ষ্টফলদ্য় উন্নষ্টতয ষ্টকছু সুদ্মাগ যদ্য়দ্ে। উত্তযদাতাদ্দয নদ়ো সুাষ্টযমূদ্য
ভদ্ধ্য উদ্িখদ্মাগ্য দ্েোঃ একটি প্রষ্টক্ষণ-যফতী ম চদ্ফক্ষণ (দ্াি-ভষ্টনটষ্টযং) ব্যফস্থা গদ্ড নতারা, প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয জনফর বৃষ্টদ্ধ 
দক্ষ প্রষ্টক্ষক ষ্টনদ়্োগ কযা এফং নকা চ ষ্টপ/মূল্য হ্রা কযা।

প্রষ্টক্ষণমূদ্য কাম চকাষ্টযতা
অংগ্রণকাযী কর উত্তযদাতাই (১০০ তাং) দক্ষতা ষ্টফকা এফং উদ্যাক্তা বতষ্টযয জন্য প্রষ্টক্ষণটিদ্ক কাম চকয ফদ্র ভদ্ন
কদ্যন। তাযা আয জানান প্রষ্টক্ষদ্ণয ভাধ্যদ্ভ অষ্টজচত দক্ষতা তাযা কভ দ্চ ক্ষদ্ত্র ব্যফায কযদ্ত ক্ষভ দ়্েদ্েন। উযন্তু,
প্রষ্টক্ষদ্ণয ভাধ্যদ্ভ অষ্টজচত দক্ষতা কভ চ ংস্থান বতষ্টযদ্ত া়েক ষ্টের ফদ্র তাযা ভতাভত প্রদান কদ্যন।
মাইদ্াক, গদ্ফলণা পরাপদ্র প্রষ্টক্ষদ্ণয ষ্টফষ্টবন্ন ইষ্টতফার্ক প্রবাফ রক্ষ কযা নগদ্র, অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য উদ্যাক্তা য়ায
ায ষ্টের খুফ কভ। মাযা উদ্যাক্তা ষ্টদ্দ্ফ কাজ শুরু কদ্যষ্টেদ্রন তাদ্দয নফষ্টযবাগই খণ্ড-কারীন ষ্টিল্যাষ্টন্সংদ়্ে ষ্টনযুক্ত যদ্য়দ্েন।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য ীষ্টভত ংখ্যক উদ্যাক্তা সৃষ্টিয ষ্টফলয়টি ষ্টযরষ্টক্ষত ফায য, গদ্ফলণা দর এয ষ্টেদ্ন কাযণমূ
জানদ্ত নর্িা কদ্য। প্রাপ্ত উাত্ত দ্ত নদখা মায়, অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য ভাত্র ১.৮ তাং উত্তযদাতা উদ্যাক্তা ়োয
উদ্েদ্শ্য প্রষ্টক্ষদ্ণ অং ষ্টনদ়্েষ্টেদ্রন। এোডা, উত্তযদাতাদ্দয ভাত্র ৫.৪ তাং প্রষ্টক্ষদ্ণ অং নন়োয আদ্গ এই খাদ্ত
উদ্যাক্তা য়ায সুদ্মাগ িদ্কচ জানদ্তন। এয াাাষ্ট আয ষ্টকছু ফাধা ষ্টর্ষ্টিত কযা দ্য়দ্ে মা প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয উদ্যাক্তা
য়ায দ্থ প্রষ্টতফন্ধকতা সৃষ্টি কদ্য।
গদ্ফলণাটি নথদ্ক প্রাপ্ত পরাপদ্রয ষ্টবষ্টত্তদ্ত ষ্টকছু সুাষ্টয প্রদান কযা দ্য়দ্ে মা ননকটাদ্যয বষ্টফষ্যৎ াপদ্ল্যয জন্য ষ্টফদ্ফর্না়ে
নন়ো প্রদ্য়াজন।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

প্রথভ অধ্যা়ে
ভূষ্টভকা
১.১ গদ্ফলণাটিয টভূষ্টভ
নকাদ্না নদদ্য অথ নচ নষ্টতক প্রবৃষ্টদ্ধ এফং াভাষ্টজক উন্নয়দ্নয জন্য দক্ষতা, জ্ঞান  উদ্ভাফনী ষ্টক্ত অতযন্ত গুরুত্বপূণ ।চ নম কর
নদদ্য ষ্টক্ষা  দক্ষতা উচ্চ ভাদ্নয, ন কর নদ বফষ্টশ্বক অথ নচ ীষ্টতয র্যাদ্রি নভাকাদ্ফরায় অদ্নক নফষ্ট কাম চকয। ফাংরাদ্দ
চ ভ জনদ্গাষ্ঠীয অন্তর্ভ ক্ত
চ (১৫ ফেয ফা এয
ষ্টফদ্শ্বয অন্যতভ ম্ভাফনাভয় একটি নদ। এয জনংখ্যায প্রায় ৬৭.৬ তাং কভ ক্ষ
নর্দ্য় নফষ্ট ফ়েী), এফং নভাট জনংখ্যায প্রায় ৩১.৬ তাংদ্য ফ়ে ১৫-২৯ ফেদ্যয ভদ্ধ্য, এদ্ত কদ্য প্রতীয়ভান য় অন্যান্য
নদদ্য তুরনা়ে এদ্দদ্য জনংখ্যায নফষ্টযবাগই তরুণ। সুতযাং, এই শ্রভষ্টক্তদ্ক কদ্ভ াচ দ্মাগী দক্ষতা এফং জ্ঞান দাদ্নয
ভাধ্যদ্ভ বারবাদ্ফ প্রস্তুত কযা প্রদ্য়াজন মাদ্ত তাযা নদদ্য অথ নচ নষ্টতক প্রবৃষ্টদ্ধদ্ত মদ্থি অফদান যাখদ্ত াদ্য।
নদদ্ ষ্টফযভান দাষ্টযদ্র্য, কভ চ ংস্থান, খায ইতযাষ্টদ ভস্যামূ ভাধানকদ্ে ষ্টফষ্টবন্ন ভদ়্ে ননয়া গৃীত নীষ্টতগুদ্রা নদদ্য
জনগদ্ণয কভ -চ ক্ষভতা এফং দক্ষতায ষ্টফলয়টি ভাধান কযদ্ত ক্ষভ য়ষ্টন। এ কাযদ্ণ, ফাংরাদ্দ যকায ‘জাতী়ে দক্ষতা
উন্ন়েন নীষ্টত-২০১১’ প্রণয়ন কদ্যদ্ে। এটি যকাদ্যয একটি অন্যতভ প্রধান কভ সূচ ষ্টর্ মায ভাধ্যদ্ভ গুণগত ভান বৃষ্টদ্ধয াাদ্ে
দক্ষতা উন্নয়দ্নয র্যাদ্রি নভাকাদ্ফরায দদ্ক্ষ গ্রণ কযা দ্য়দ্ে। নদদ্য অবযন্তদ্য ষ্টযর্াষ্টরত কর দক্ষতা উন্নয়ন
কাম চিভগুদ্রাদ্ক একটি কভ সূচ ষ্টর্য আতায় ষ্টনদ্য় এদ্ এয আদচ ভান ষ্টনধ চাযণ দক্ষতায র্াষ্টদা যদ্য়দ্ে এভন প্রষ্টতষ্ঠানগুদ্রাদ্ক
ংযুক্ত কযায রদ্ক্ষ এটি ষ্টযকষ্টেত দ্য়দ্ে। শুদৄ নম এই নীষ্টতদ্তই এই ষ্টফলয়টিদ্ক প্রাধান্য নদয়া দ্য়দ্ে এভনটি নয়, জাষ্টতয
জনক ফঙ্গফন্ধু নখ মুষ্টজবুয যভান বফজ্ঞাষ্টনক জ্ঞান  প্রযুষ্টক্তগত উন্নয়নদ্য়য ষ্টফলয়টি অগ্রাষ্টধকায ষ্টদদ়্েষ্টেদ্রন। তাুঁয নকৌরগত
ষ্টদকষ্টনদ্দ চ না  দূযদী ননর্তদ্ত্ব প্রস্তুত কযা নদদ্য প্রথভ ঞ্চফাষ্টল চকী ষ্টযকেনা়ে একটি ‘জাতী়ে ষ্টফজ্ঞান নীষ্টত’ গৃীত
দ়্েষ্টের।
ফঙ্গফন্ধুয উন্নয়ন বাফনা ভাথা়ে নযদ্খ, জাতী়ে কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষণ  গদ্ফলণা একাদ্েভী (দ্নকটায) গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দ
যকাদ্যয ষ্টক্ষা ভন্ত্রণারদ্য়য অধীদ্ন দক্ষ জনষ্টক্ত  উদ্যাক্তা সৃষ্টিয রদ্ক্ষয কষ্টিউটায প্রযুষ্টক্তয উয ষ্টনয়ষ্টভত প্রষ্টক্ষণ
ষ্টযর্ারনা
কযদ্ে।

ননকটাদ্যয ষ্টবন  ষ্টভদ্ন দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা বতষ্টয
ষ্টবন : নদদ্য াভষ্টগ্রক অথ নচ নষ্টতক উন্নয়ন অফদান  আইষ্টটি অঙ্গদ্ন দক্ষ জনদ্গাষ্ঠী গদ্ড় তুরদ্ত আদৄষ্টনক
কষ্টিউটায প্রযুষ্টক্ত ষ্টফলদ্য় গদ্ফলণা, ষ্টক্ষা  প্রষ্টক্ষণ ষ্টযর্ারনা।
ষ্টভন :
 কষ্টিউটায প্রযুষ্টক্ত ষ্টফলদ্য় গদ্ফলণা, ষ্টক্ষা  প্রষ্টক্ষণ ষ্টযর্ারনা কযা এফং এ ষ্টফলদ্য় জ্ঞাদ্নয উৎকল চ
াধন কযা;
 যকাষ্টয, আধা-যকাষ্টয, স্বায়ত্তাষ্টত ফা নফযকাষ্টয প্রষ্টতষ্ঠাদ্ন কভ যচ ত ব্যষ্টক্তদ্দয জন্য প্রদ্য়াজনীয়
প্রষ্টক্ষদ্ণয ষ্টদ্রফা ষ্টনধ চাযণ, প্রষ্টক্ষণ ষ্টযর্ারন  মূল্যায়ন;
 ষ্টক্ষা  প্রষ্টক্ষদ্ণয জন্য া যিভ ষ্টনধ চাযণ কযা;
 একাদ্েভী কর্তচক ষ্টনধ চাষ্টযত া যিভ অধ্যয়ন িন্ন কদ্যদ্েন এভন ব্যষ্টক্তদ্দয মূল্যায়ন কযা এফং
চ দ্কট প্রদান কযা;
ষ্টেদ্লাভা  াটি ষ্টপ
চ দ্কট  ষ্টেদ্লাভা প্রদান ইতযাষ্টদ খাদ্ত
 একাদ্েভী কর্তচক আদ্য়াষ্টজত প্রষ্টক্ষণ, যীক্ষা অনুষ্ঠান, াটি ষ্টপ
ষ্টনধ চাযণ ষ্টপ আদায়;
 যকাষ্টয  নফযকাষ্টয প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয র্াষ্টদা অনুাদ্য কষ্টিউটায প্রযুষ্টক্ত ষ্টফলদ্য় প্রষ্টক্ষণ  গদ্ফলণা
ষ্টযর্ারনা।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
প্রযুষ্টক্তয ষ্টফকা  যুদ্গয র্াষ্টদায নপ্রষ্টক্ষদ্ত কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষদ্ণয ভাধ্যদ্ভ দক্ষ জনষ্টক্ত বতষ্টযয রদ্ক্ষয ননকটায প্রষ্টতষ্ঠা রাব
কদ্য। এটি ষ্টক্ষাথীদ্দয াাাষ্ট এই ষ্টফলদ্য়য ষ্টক্ষকদ্দয জন্য ষ্টফষ্টবন্ন স্বে  দীঘ দ্চ ভ়োদী নকা চ ষ্টযর্ারনা কদ্য। ননকটাদ্যয
রক্ষয  কাম চিভমূদ্ এটি স্পিতই ষ্টফযভান নম এয প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক ব্যফস্থানায ভদ্ধ্যই দক্ষতা উন্নয়নদ্ক প্রাধান্য নদয়া দ্য়দ্ে
এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টি, ষ্টনদ্য়াগদ্মাগ্য কভ চ ষ্টক্ত এফং উৎাদনীরতাদ্ক এয দ্ঙ্গ ংযুক্ত কযা দ্য়দ্ে। দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা
সৃষ্টিদ্ত তাদ্দয এই অফদান মূল্যা়েন কযদ্ত, ননকটায ষ্টযর্াষ্টরত ৬টি ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষণ নকাদ্চ অংগ্রণকাযীদ্দয উয
ষ্টফআইএআয ট্রাি এই গদ্ফলণাটি িন্ন কদ্যদ্ে।

১.২ গদ্ফলণাটিয উদ্েশ্য
গদ্ফলণাটিয াভষ্টগ্রক উদ্েশ্য ষ্টের দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত জাতী়ে কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষণ  গদ্ফলণা একাদ্েভী
(দ্নকটায) এয অফদানদ্ক মূল্যা়েন কযা। গদ্ফলণাটিয সুষ্টনষ্টদ িচ উদ্েশ্য ষ্টের:

দক্ষতা উন্নয়ন এফং কভমংস্থান ৃষ্টিতত ননকটাতযয বূষ্টভকা মমাতরাচনা কযা;

ষ্টফষ্টবন্ন ফযফায়ী উতদযাতে প্রষ্টক্ষণাথমীতদয অংগ্রণ ষ্টকরূ তা ষ্টচষ্টিত কযা;

প্রষ্টক্ষণ কভমূষ্টচয ভাধযতভ কভমংস্থান এফং উতদযাক্তা ততষ্টযয ষ্টযষ্টধ এফং সুতমােভূ ষ্টচষ্টিত কযা;

ননকটায ষ্টযচাষ্টরত প্রষ্টক্ষণ কভমূষ্টচয প্রবাফ ভূরযায়ন ও ষ্টফতেলণ কযা।

১.৩ গদ্ফলণাটিয ষ্টযয/ব্যাষ্টপ্ত
গদ্ফলণাটিদ্ত ‘টাভ চ অফ নযপাদ্যন্স’-এ ফণ নচ ানুমায়ী ৫০০ টি নমুনা ংগ্র কযা দ্য়ষ্টের। ননকটায ষ্টযর্াষ্টরত ৬টি ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত
প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয ভধ্য নথদ্ক উত্তযদাতাদ্দয ফাোই কযা দ়্েষ্টের। জষ্টয প্রশ্নভারায ভাধ্যদ্ভ উত্তযদাতাদ্দয কাে
নথদ্ক তথ্য ংগ্র কযা দ়্েদ্ে। এোডা, প্রধান তথ্যদাতা ষ্টাদ্ফ প্রাষ্টঙ্গক ব্যষ্টক্ত-ফদ্গ যচ াক্ষাৎকায ননয়া দ়্েষ্টের। মষ্টদ
গদ্ফলণা দর মুদ্খামুষ্টখ াক্ষাৎকাদ্যয ভাধ্যদ্ভ উাত্ত ংগ্র কযা শুরু কদ্যষ্টের, দ্য াযা নদদ্ কদ্যানা বাইযা প্রাদুবচাফজষ্টনত রক-োউদ্নয কাযদ্ণ নটষ্টরদ্পান াক্ষাৎকায নকৌর ব্যফায কদ্য।
গদ্ফলণা দরটি দক্ষতা উন্নয়ন  উদ্যাক্তা বতষ্টযয ষ্টফলদ়্ে ননকটায ষ্টযর্াষ্টরত প্রষ্টক্ষদ্ণয কাম চকাষ্টযতায ভাত্রা ম চাদ্রার্না কদ্যদ্ে।
াাাষ্ট গদ্ফলণা দরটি নদদ্য ষ্টক্ষাব্যফস্থায দৃষ্টিদ্কাণ নথদ্ক ফতচভান এফং বষ্টফষ্যদ্তয ফাজায র্াষ্টদা এফং র্যাদ্রিমূ
নভাকাদ্ফরায় প্রষ্টক্ষদ্ণয কাম চকাযীতা, উযুক্ততা এফং প্রকৃষ্টত ষ্টফদ্েলণ  মূল্যা়েন কদ্যদ্ে।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

ষ্টিতী়ে অধ্যা়ে
গদ্ফলণা দ্ধষ্টত
২.১ গদ্ফলণাটিয অযাদ্প্রার্  দ্ধষ্টত
গদ্ফলণাটিদ্ত প্রাথষ্টভক তথ্য ংগ্রদ্য জন্য ষ্টযভাণগত এফং গুণগত উব়ে দ্ধষ্টতয ভষ্টন্বত ব্যফায কযা দ্য়দ্ে। ষ্টযভাণগত
দ্ধষ্টতয নক্ষদ্ত্র জষ্টয প্রশ্নভারা ব্যফায কযা দ্য়দ্ে নমখাদ্ন ষ্টফষ্টবন্ন নবষ্টযঅযাফর, কা াদ্ভাফদ্ধ প্রশ্নাফরী, ংখ্যাগত ষ্টযভা এফং

েতফলণা দ্ধষ্টত

প্রাথষ্টভক উাত্ত

জষ্টয (প্রশ্নভারা)

নতকন্ডাষ্টয/নেৌণ উাত্ত

নতকন্ডাষ্টয/নেৌণ তথয
মমাতরাচনা

কী ইনপযতভন্ট ইন্টাযষ্টবউ

ষ্টযংখ্যানগত প্রষ্টি়ো প্রদ্য়াগ কযা দ্য়দ্ে।
গুণগত দ্ধষ্টতয নক্ষদ্ত্র, প্রধান তথ্যদাতায াক্ষাতকাদ্যয ভাধ্যদ্ভ গুণগত তথ্য ংগ্র কযা দ়্েষ্টের। প্রাথষ্টভক  নদ্কন্ডাষ্টয/দ্গৌণ
উব়ে উৎ নথদ্ক উাত্ত ংগ্র কযা দ়্েষ্টের। উযন্তু, মূল্যা়েনটিদ্ক আয ষ্টফদ্েলণধভী কযায রদ্ক্ষয গদ্ফলণাটিদ্ত উদ্েশ্যাদ্দ্ক্ষ দ্ধষ্টত অনুযণ কযা দ়্েদ্ে। ষ্টনদ্ম্ন গদ্ফলণাটিদ্ত ব্যফহৃত উদ্েশ্য-াদ্ক্ষ দ্ধষ্টতমূ উদ্িখ কযা দ্রা:

• জষ্টয প্রশ্নভারা
• কী ইনপযতভন্ট ইন্টাযষ্টবউ

দক্ষতা উন্নয়ন এফং কভমংস্থান ৃষ্টিতত ননকটাতযয বূষ্টভকা মমাতরাচনা কযা

• নষ্টথ (ডষ্টকউতভন্ট) মমাতরাচনা
• জষ্টয প্রশ্নভারা
• কী ইনপযতভন্ট ইন্টাযষ্টবউ

ষ্টফষ্টবন্ন ফযফায়ী উতদযাতে প্রষ্টক্ষণাথমীতদয অংগ্রণ ষ্টকরূ তা ষ্টচষ্টিত কযা;

ষ্টর্ত্র ২.১: গদ্ফলণা অযাদ্প্রার্ এফং দ্ধষ্টত
প্রষ্টক্ষণ কভমূষ্টচয ভাধযতভ কভমংস্থান এফং উতদযাক্তা ততষ্টযয ষ্টযষ্টধ এফং
সুতমােভূ ষ্টচষ্টিত কযা;

ননকটায ষ্টযচাষ্টরত প্রষ্টক্ষণ কভমূষ্টচয প্রবাফ ভূরযায়ন ও ষ্টফতেলণ কযা

• নষ্টথ (ডষ্টকউতভন্ট) মমাতরাচনা
• জষ্টয প্রশ্নভারা
• কী ইনপযতভন্ট ইন্টাযষ্টবউ

• জষ্টয প্রশ্নভারা
• কী ইনপযতভন্ট ইন্টাযষ্টবউ

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

২.২ গদ্ফষ্টলত জনদ্গাষ্ঠী  এরাকা
ফতচভান গদ্ফলণাটি "দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত জাতী়ে কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষণ  গদ্ফলণা একাদ্েভীয (দ্নকটায)
অফদান" ীল চক ষ্টদ্যানাদ্ভ ষ্টযর্াষ্টরত দ়্েষ্টের। এই গদ্ফলণায টাদ্গ টচ জনদ্গাষ্ঠী ষ্টের ৬টি ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণ কযা
প্রষ্টক্ষণাথীযা। প্রষ্টক্ষণগুদ্রা ষ্টের- ষ্ট-নপ্রাগ্রাষ্টভং ল্যাঙ্গুদ়্েজ, গ্রাষ্টপক্স ষ্টেজাইন (অযাদ্োষ্টফ পদ্টা এফং অযাদ্োষ্টফ ইরাদ্েটয),
তথ্য  নমাগাদ্মাগ প্রযুষ্টক্ত ষ্টবষ্টত্তক ষ্টক্ষক প্রষ্টক্ষণ নকা ,চ অযােবান্সে াটি ষ্টচপদ্কট নকাচ অন্ কষ্টিউটায নট্রষ্টনং, প্রদ্পনার
ষ্টিল্যাষ্টন্সং উইথ এই-এএভএভ, এফং পান্ডাদ্ভন্টার অফ দ্য়ফদ্জ ষ্টেজাইন।
অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য মাযা ২০১৪ ফা তায যফতী ভদ্য় এই প্রষ্টক্ষণমূদ্ত অংগ্রণ কদ্যষ্টেদ্রন নকফর তাদ্দযদ্কই
াক্ষাৎকাদ্যয জন্য ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত কযা দ়্েষ্টের। গদ্ফলণা দরটি মথামথ নমুনায়ন দ্ধষ্টত অনুযণ কদ্য প্রষ্টতটি প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ র্ী নথদ্ক
আনুাষ্টতক াদ্য উত্তযদাতায ংখ্যা (নমুনা আকায) ষ্টনধ চাযণ কদ্যষ্টেদ্রন।

২.৩ নমুনা আকায
গদ্ফলণাটিদ্ত ‘টাভ চ অফ নযপাদ্যন্স’-এ ফণ নচ ানুমায়ী ৫০০ টি নমুনা ননয়া দ্য়ষ্টের। এয ভদ্ধ্য ২০০টি নমুনা নকফর ননকটায
ষ্টযর্াষ্টরত নাদায প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্ নমভন ষ্ট-নপ্রাগ্রাষ্টভং ল্যাঙ্গুদ়্েজ, গ্রাষ্টপক্স ষ্টেজাইন (অযাদ্োষ্টফ পদ্টা এফং অযাদ্োষ্টফ
চ দ্কট নকাচ অন্ কষ্টিউটায নট্রষ্টনং, এফং
ইরাদ্েটয), প্রদ্পনার ষ্টিল্যাষ্টন্সং উইথ এই-এএভএভ, অযােবান্সে াটি ষ্টপ
পান্ডাদ্ভন্টার অফ দ্য়ফদ্জ ষ্টেজাইন নথদ্ক ননয়া দ্য়ষ্টের। ফাষ্টক ৩০০টি নমুনা ে়েটি ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্ নথদ্ক
ংগ্র কযা দ়্েষ্টের।

২.৪ গদ্ফলণায় ব্যফহৃত বযাষ্টযঅযাফরমূ


প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্য প্রকৃষ্টত এফং ধযন;



প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয অংগ্রদ্ণয ায;



প্রষ্টক্ষণ ভষ্টেউর;



দক্ষতা উন্ন়েন এফং প্রষ্টক্ষণ কাম চিভমূ;



প্রষ্টক্ষদ্ণয ভাধ্যদ্ভ উদ্যাক্তা সৃষ্টিয সুদ্মাগমূ;



প্রষ্টক্ষদ্ণয প্রদ়্োগ;



প্রষ্টক্ষণ প্রদানকাযী প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয ক্ষভতা এফং
দক্ষতা; এফং



েতফলণাষ্টটয
চযাতরঞ্জ এফং
ীভাফদ্ধতা
প্রষ্টক্ষণ
প্রদানকাযী
প্রষ্টতষ্ঠাতনয
ক্ষভতা এফং
দক্ষতা

প্রষ্টক্ষণ
কভমূষ্টচয
প্রকৃষ্টত এফং
ধযন

েতফলণায়
ফযফহৃত
বযাষ্টযঅযাফর

প্রষ্টক্ষতণয
প্রতয়াে

প্রষ্টক্ষণাথমীতদয
অংগ্রতণয ায

প্রষ্টক্ষণ
ভষ্টডউর

দক্ষতা উন্নয়ন
এফং প্রষ্টক্ষতণয
কামমক্রভভূ

গদ্ফলণাটিয র্যাদ্রি এফং ীভাফদ্ধতা।

ষ্টর্ত্র ২.২: গদ্ফলণায় ব্যফহৃত বযাষ্টযঅযাফর

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

২.৫ তথ্য-উাত্ত ংগ্র এফং প্রষ্টি়োজাতকযণ
নদ্কন্ডাষ্টয/ নগৌণ তথ্য ংগ্র

যকাষ্টয নষ্টথ
ষ্টফবােীয় পরাপরভূ
প্রষ্টক্ষণ প্রষ্টততফদনভূ

ফতচভান গদ্ফলণাটিয তথ্যাষ্টদয একটি উদ্িখদ্মাগ্য অং
নদ্কন্ডাষ্টয/ নগৌণ উৎ নমভন- ননকটাদ্যয প্রষ্টক্ষণ
ম্যানুয়ার, প্রাষ্টঙ্গক া যসূর্ী, যকাষ্টয নষ্টথ এফং
ষ্টযংখ্যান, এনষ্টজ এফং নফযকাষ্টয গদ্ফলণা
ংস্থামূদ্য প্রাষ্টঙ্গক প্রষ্টতদ্ফদন ইতযাষ্টদ নথদ্ক ংগ্র
কযা দ়্েষ্টের।

তফজ্ঞাষ্টনক জানমার
ফাষ্টলমক প্রষ্টততফদন
েতফলণা পরাপর
অন্যান্য প্রষ্টততফদন
প্রাষ্টিক ফই
কষ্টিউটাযজাত উাত্ত বান্ডায

প্রাথষ্টভক তথ্য ংগ্র

ওয়ার্ল্ম ওয়াইড ওতয়ফ

জষ্টয (প্রশ্নভারা)
এই গদ্ফলণাটিয জন্য জষ্টয প্রশ্নভারায ভাধ্যদ্ভ নভাট ৫০০টি নমুনা ংগ্র কযা দ়্েষ্টের। নাদায প্রষ্টক্ষণ নকাদ্ যচ
অংগ্রণকাযী এফং কর ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষণ নকাদ্ যচ অংগ্রণকাযীদ্দয াদ্থ াক্ষাৎকাদ্যয জন্য দুটি পৃথক প্রশ্নত্র ব্যফায
কযা দ়্েষ্টের। গদ্ফলণাটিয উদ্েশ্যমূদ্য ষ্টবষ্টত্তদ্ত প্রশ্নাফরী প্রস্তুত কযা দ়্েষ্টের। ননকটাদ্যয ংষ্টেি ষ্টফদ্লজ্ঞদ্দয যাভচ 
ভতাভদ্তয ষ্টবষ্টত্তদ্ত প্রশ্নত্রমূ চূডান্ত কযা দ়্েষ্টের।

কী ইনপযদ্ভন্ট ইন্টাযষ্টবউ (দ্কআইআই)
াযণী ২.১: প্রধান তথ্যদাতাদ্দয তাষ্টরকা
িষ্টভক নং
১.
২.

মুখ্য/প্রধান তথ্যদাতা
ননকটাদ্যয প্রষ্টতষ্টনষ্টধ/ প্রষ্টক্ষণ অনুলদ্দয দস্য
/ নকা চ ভন্ব়েকাযী / প্রষ্টক্ষকগণ
দক্ষতা উন্ন়েন ষ্টফদ্লজ্ঞ এফং ষ্টফষ্টবন্ন প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয
প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ইতযাষ্টদ
নভাট

নমুনা আকায
৫

ষ্টফষ্টবন্ন নশ্রষ্টণষ্টফবাদ্গয ষ্টফদ্লজ্ঞ তথা প্রধান
তথ্যদাতাদ্দয ষ্টনকট দ্ত নভাট ১০ টি কী
ইনপযদ্ভন্ট ইন্টাযষ্টবউ ননয়া দ্য়ষ্টের। প্রধান

৫

তথ্যদাতাদ্দয ভদ্ধ্য ননকটাদ্যয প্রষ্টতষ্টনষ্টধ/

১০

প্রষ্টক্ষণ অনুলদ্দয দস্য / নকা চ ভন্ব়েকাযী

/ প্রষ্টক্ষকগণ, দক্ষতা উন্ন়েন ষ্টফদ্লজ্ঞ এফং ষ্টফষ্টবন্ন প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ইতযাষ্টদ ব্যষ্টক্তফগ চ ষ্টেদ্রন। নকআইআই ষ্টযর্ারনা কযায
জন্য একটি আদচ নর্কষ্টরি অনুযণ কযা দ়্েষ্টের।

াযণী ২.২: একনজদ্য প্রাথষ্টভক তথ্য ংগ্রদ্য দ্ধষ্টতমূ
ধযন

তথ্য ংগ্রদ্য নকৌর

উত্তযদাতাদ্দয ধযন

তথ্য ংগ্র

টুর

ষ্টযভাণগত
অনুন্ধান

জষ্টয
(৫০০)

ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত ৬টি প্রষ্টক্ষদ্ণ
অংগ্রণকাযীযা

মুদ্খামুষ্টখ এফং
নটষ্টরদ্পান াক্ষাৎকায

আংষ্টককা াদ্ভাফদ্ধ
প্রশ্নাফরী

নকআইআই

ননকটাদ্যয প্রষ্টতষ্টনষ্টধ/প্রষ্টক্ষণ
অনুলদ্দয দস্য / নকা চ
ভন্ব়েকাযী / প্রষ্টক্ষকগণ,
দক্ষতা উন্ন়েন ষ্টফদ্লজ্ঞ এফং
ষ্টফষ্টবন্ন প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয প্রষ্টতষ্টনষ্টধ,
ইতযাষ্টদ

মুদ্খামুষ্টখ এফং
নটষ্টরদ্পান াক্ষাৎকায

নর্কষ্টরি

গুণগত অনুন্ধান

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

২.৬ ফাস্তফা়েন ফ চ
ষ্টনদ়্োগ  প্রষ্টক্ষণ
ষ্টফআইএআয ট্রাি গদ্ফলণাটি সুষ্ঠুবাদ্ফ ষ্টযর্ারনায এফং ষ্টনধ চাষ্টযত ভয়ীভায ভদ্ধ্য ভস্ত কাজ নল কযায জন্য প্রদ্য়াজনীয়
ংখ্যক ভা কভী ষ্টনদ্য়াগ কদ্যদ্ে। গদ্ফলণা দর ভা কভীদ্দয জন্য ২ ষ্টদন ব্যাী প্রদ্য়াজনীয়  ষ্টফস্তাষ্টযত প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্য
আদ্য়াজন কদ্যদ্ে নমখাদ্ন ঘদ্য প্রষ্টক্ষণ এফং নৌনোঃপুষ্টনক অনুীরন নদ্নয ব্যফস্থা ষ্টের। ষ্টযদ্দ্ল, ষ্টফআইএআয ট্রাি
নভৌষ্টখক এফং ষ্টরষ্টখত যীক্ষায ভাধ্যদ্ভ প্রদ্য়াজনীয় ংখ্যক তথ্য ংগ্রকাযী ষ্টনফ াচ র্ন কদ্য।

ষ্টযফীক্ষণ এফং তদাযষ্টক
একজন গদ্ফলণা ভন্বয়কাযী (এষ্ট) ভা কভীদ্দয ষ্টদকষ্টনদ্দ চ না ষ্টদদ্য়দ্ে। তথ্য ংগ্রদ্য অগ্রগষ্টতয প্রদ্য়াজদ্ন ষ্টফআইএআয
ট্রাি অষ্টপদ্য াদ্থ ষ্টনয়ষ্টভত নমাগাদ্মাগ যক্ষা কযদ্ত সুাযবাইজায ষ্টনদ্য়াগ কযা দ্য়ষ্টের। সুাযবাইজাযযা ভা ম চাদ্য় জষ্টয,
ব্যফস্থানা এফং আফান, স্থানীয় প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয াদ্থ ভন্বয় কদ্য গদ্ফলণা দরটিয প্রষ্টতষ্টদদ্নয কাজ ষ্টনধ চাযণ এফং ব্যফস্থানা
তদাযষ্টক  ষ্টযর্ারনা ষ্টনষ্টিত কযদ্ত দায়ফদ্ধ ষ্টেদ্রন। তাযা স্বেতায উদ্েদ্শ্য ংগৃীত তদ্থ্যয একটি উদ্িখদ্মাগ্য ষ্টযভাণ
পুনযায় াক্ষাৎকায গ্রণ কদ্যষ্টের।

ভান ষ্টন়েন্ত্রণ
িযান্ডাে চ ভান ষ্টনয়ন্ত্রণ দ্ধষ্টত অনুযণ কদ্য, গুণভান পুনযায় ষ্টনযীক্ষদ্ণয জন্য ৫% নমুনা এদ্রাদ্ভদ্রাবাদ্ফ ষ্টনফ াচ র্ন কযা
দ্য়ষ্টের। ভান ষ্টনয়ন্ত্রণ াক্ষাতকাদ্যয পরাপরগুষ্টরদ্ক মূর াক্ষাতকাযগুদ্রায াদ্থ তুরনা কযা দ্য়ষ্টে র এফং প্রষ্টতটি অঙ্গষ্টত
মথামথবাদ্ফ ভাধান কযা দ্য়ষ্টের। ভান ষ্টনয়ন্ত্রণ াক্ষাতকাযগুদ্রা ভান ষ্টনয়ন্ত্রণকাযী অষ্টপাযদ্দয িাযা ষ্টযর্াষ্টরত দ্য়ষ্টের।

নষ্টথমূ ষ্টনফন্ধন
অষ্টপদ্ একটি নযষ্টজদ্েন ষ্টফবাগ ষ্টের এফং এই ষ্টফবাদ্গয প্রধান দাষ্টয়ত্ব ষ্টের পূযণকৃত াক্ষাতকাদ্যয প্রশ্নত্র, তথ্য ংগ্রদ্য
ভয়সূষ্টর্, কভ দচ ক্ষতায প্রষ্টতদ্ফদন এফং অন্যান্য প্রদ্য়াজনীয় কাগজত্র ংযক্ষণ কযা।

তথ্য-উাত্ত িাদনা
প্রাথষ্টভক ম চাদ্য় ংগৃীত তদ্থ্যয গুণভান যীক্ষা কযদ্ত ভা ম চাদ্য় ংগৃীত প্রষ্টতটি াক্ষাৎকাযকাযীয াক্ষাৎকাদ্যয প্রশ্নদ্ত্রয
তবাগ যীক্ষা কযা দ্য়ষ্টের। এটি মূরত যীক্ষায একটি প্রষ্টিয়া ষ্টের নমখাদ্ন ত্রুটিগুষ্টর নাক্তকযন, প্রদ্য়াজন দ্র ফাদ নদয়া
এফং ম্ভফ দ্র নখাদ্ন ংদ্াধন কযা এফং উত্তযদাতাদ্দয ভা ম চাদ্য় পুণযায় াক্ষাৎকায ননয়া দ্য়ষ্টের। ভা কভীযা এফং
অষ্টপ কভীযা ভা ম চাদ্য় তথ্য িাদনা কযায কাদ্জ জষ্টড়ত ষ্টেদ্রন।

নকাষ্টেং
একটি নকাষ্টেং ষ্টদ্িভ প্রস্তুত কযা দ্য়ষ্টের এফং নই াদ্থ কর তথ্য-উাত্ত নকাে দ্য়ষ্টের। ষ্টফদ্লজ্ঞদ্দয িাযা পৃথক
প্রদ্শ্নাত্তদ্যয জন্য পৃথক নকাষ্টেং ম্যানুয়ার প্রস্তুত কযা দ্য়ষ্টের।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
োটা এষ্টি এফং ক্লীষ্টনং
উাত্ত ষ্টফদ্েলদ্কয তত্ত্বাফধাদ্ন উাত্ত এষ্টি অাদ্যটয উাত্ত এষ্টি কদ্যদ্ে। উাত্ত এষ্টি কযায আদ্গ এষ্টএএদ্ একটি উাত্ত
এষ্টি নপ্রাগ্রাভ বতষ্টয কযা দ্য়ষ্টের। উাদ্ত্তয মথামতটা ঠিক কযা একটি গুরুত্বপূণ চ প্রষ্টিয়া নমভয় উাত্ত ংগ্র কযা দ্য়ষ্টের
এফং র্ভর তথ্য ংদ্াধন কযা দ্য়ষ্টের। উাত্ত প্রদ্ফদ্য ম চাদ্য় উাত্ত ষ্টক্লষ্টনং কযা দ্য়ষ্টের।
গুণগত তথ্য মা ব্দ এফং ম চদ্ফক্ষণ ষ্টনদ্য় গঠিত, ংখ্যা নয় নগুষ্টর গদ্ফলণায উদ্েশ্যগুদ্রায আদ্রাদ্ক যীক্ষা কদ্য মথামথবাদ্ফ
ষ্টক্লষ্টনং কযা দ্য়ষ্টের।
ডাটা একীকযণ এফং প্রষ্টক্রয়াজাতকযণ
নষ্টথভূ ষ্টনফন্ধন

তথয-উাত্ত িাদনা

ডাটা নকাষ্টডং

ডাটা এষ্টন্ি

ডাটা ক্লীষ্টনং

ষ্টর্ত্র ২.৩: তথ্য-উাত্ত একীকযণ এফং প্রষ্টি়োজাতকযদ্ণয ম চা়েমূ
তথ্য-উাত্ত ষ্টফদ্েলণ
এই গদ্ফলণায জন্য, গদ্ফলণায উদ্েশ্যগুদ্রায আদ্রাদ্ক এষ্টএএ পটয়যায ব্যফায কদ্য ষ্টযভাণগত তথ্য ষ্টফদ্েলণ কযা
দ্য়দ্ে। উদ্েশ্য ষ্টফদ্েলণ, ফয়ান ষ্টফদ্েলণ এফং ষ্টেদ্কা চ ষ্টফদ্েলদ্ণয ভদ্তা ষ্টতনটি উাত্ত ষ্টফদ্েলদ্ণয নকৌর ষ্টনদ্য় গদ্ফলণায
উদ্েশ্যগুদ্রা অনুযণ কযা দ্য়দ্ে।

প্রষ্টতদ্ফদন ষ্টরখন
ভা ম চায় নথদ্ক তথ্য ংগ্র এফং ষ্টফদ্েলণ ভাপ্ত কযায য, গদ্ফলণায উদ্েশ্যমূদ্য আদ্রাদ্ক প্রষ্টতদ্ফদনটি প্রস্তুত কযা
দ়্েদ্ে। পরাপরমূ নটক্সট (ষ্টরষ্টখত ব্দ), াযণী, ভানষ্টর্ত্র এফং েষ্টফ ব্যফায কদ্য উস্থাষ্টত দ়্েদ্ে।

বনষ্টতক ষ্টফদ্ফর্না
এই গদ্ফলণায় বনষ্টতক ষ্টফলয়গুদ্রা অতযন্ত গুরুত্বকাদ্য ষ্টফদ্ফর্না কযা দ্য়দ্ে। াক্ষাতকায শুরু কযায আদ্গ, উত্তযদাতাদ্দয
গদ্ফলণায ধযন এফং উদ্েশ্য িদ্কচ প্রদ্য়াজনীয় ধাযণা প্রদান কযা দ্য়ষ্টের। উত্তযদাতায ষ্টরষ্টখত ফা নভৌষ্টখক ম্মষ্টত ননয়ায
য প্রষ্টতটি াক্ষাৎকায গ্রণ কযা দ্য়দ্ে। উত্তযদাতাদ্দয স্পিবাদ্ফ জানাদ্না দ্য়ষ্টের নম, তথ্যগুদ্রায নগানীয়তা ফজায় যাখা
দ্ফ এফং নকান একক তথ্য নকান ব্যষ্টক্ত ফা ংস্থায ষ্টনকট প্রকা কযা দ্ফ না। ভা কভীদ্দয প্রাষ্টঙ্গক ষ্টফলদ্য় প্রষ্টক্ষণ নদয়া
দ্য়ষ্টের। ভা ম চাদ্য়য গদ্ফলণা ভাপ্ত য়ায য, তথ্য-উাত্তগুদ্রা ষ্টনযাদ এফং ীভাফদ্ধ স্থাদ্ন ংযক্ষণ কযা দ্য়ষ্টের,
নমখাদ্ন নকফর গদ্ফলকদ্দযই প্রদ্ফাষ্টধকায ষ্টের।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

অধ্যায় ৩
গদ্ফলণা পরাপর
এই অধ্যাদ্য় পূফ চ ষ্টনধ চাষ্টযত গদ্ফলণা উদ্েশ্য অনুমায়ী গদ্ফলণায পরাপর তুদ্র ধযা দ্য়দ্ে। গদ্ফলণা দ্ত প্রাপ্ত প্রাষ্টঙ্গক গুণগত
 ষ্টযভাণগত তথ্য ষ্টফদ্েলণ কদ্য এখাদ্ন উস্থান কযা দ্য়দ্ে।

৩.১ তথ্যদাতাদ্দয আথ -চ াভাষ্টজক অফস্থা
ফয়োঃ ফতচভান গদ্ফলণা়ে ননকটায কর্তচক প্রদত্ত ৬টি ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষদ্ণ অং নন়ো ৫০০ জন উত্তযদাতায ষ্টনকট দ্ত তথ্য
ংগ্র কযা দ্য়ষ্টের। ২য় অধ্যাদ্য় উষ্টিষ্টখত নমুনা ষ্টনধ চাযণ প্রষ্টিয়া অনুযণ কদ্য, নাদায এফং ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত কর ৬টি প্রষ্টক্ষদ্ণ
অংগ্রণকাযীদ্দয পৃথক প্রশ্নভারা ব্যফায কদ্য াক্ষাত্কায গ্রণ কযা দ়্েষ্টের। প্রাপ্ত তথ্য ষ্টফদ্েলণ কদ্য নদখা মায় নাদায
প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয গড ফ়েদ্য াদ্থ কর ৬টি প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয গড ফ়েদ্য াথ কচ য যদ্য়দ্ে। নাদায
নকাদ্ চ অংগ্রণকাযীদ্দয গড ফ়ে নমখাদ্ন ২৭ ফেয ষ্টের নখাদ্ন কর ৬টি প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয গড ফ়ে ষ্টের ৩৪
ফেয।
গড় ফয় োড়া অংগ্রণকাযীদ্দয ফ ষ্টচনম্ন এফং ফ াচ ষ্টধক ফ়েদ্য নক্ষদ্ত্র াথ কচ য রক্ষয কযা নগদ্ে। রক্ষ কযা মায় নাদায
নকাদ্ চ অংগ্রণকাযীদ্দয ফ ষ্টচনম্ন ফ়ে ষ্টের ১৯ ফেয এফং দ্ফ াচ চ্চ ফ়ে ষ্টের ৫০ ফেয। অন্যষ্টদদ্ক, ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত কর প্রষ্টক্ষদ্ণ
অংগ্রণকাযীদ্দয নক্ষদ্ত্র ফ ষ্টচনম্ন  দ্ফ াচ চ্চ ফয় উব়েই ফ়ে নফষ্ট ষ্টের, মথািদ্ভ ২০  ৬৫ ফেয।
গদ্ফলণায় নদখা মায়, ব্যষ্টক্তয ফ়ে দক্ষতা ষ্টফকা এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত গুরুত্বপূণ চ ভূষ্টভকা ারন কদ্য। এষ্টফলদ্য় নমফ গদ্ফলণা
দ্য়দ্ে নগুদ্রা নথদ্ক নদখা মায় আত্ম- কভ চ ংস্থাদ্নয উয ফ়েদ্য একটি ইষ্টতফার্ক প্রবাফ যদ্য়দ্ে কাযন ব্যফায় উদ্যাগ
গ্রণ  ষ্টযর্ারনায জন্য নম ষ্টযভাণ আষ্টথ কচ  ভানফ িদ প্রদ্য়াজন য় তা ফ়েদ্য াদ্থ াদ্থ বৃষ্টদ্ধ া়ে (দ্জাানন,
২০০০; আরুভ  মুরায, ২০০৪; াকচায, ২০০৯)। এোড়া কায (১৯৯৬)  ব্লাঞ্চফ্লা়োয (২০০০  ২০০৪) তাদ্দয গদ্ফলণায়
নদখান নম ফয় ফাড়ায াদ্থ াদ্থ আত্মকভ চ ংস্থান সৃষ্টিয ম্ভাফনা বৃষ্টদ্ধ ায়।

পুরুল

নাযী

ষ্টরঙ্গোঃ গদ্ফলণাটিদ্ত অংগ্রণকাযীদ্দয ষ্টরঙ্গ
অনুাত ষ্টফদ্েলদ্ণ ষ্টফজ্ঞান, প্রযুষ্টক্ত, প্রদ্কৌর ষ্টনফ চাষ্টর্ত ৬টি প্রষ্টক্ষণ

78.30%

21.70%

79.70%

20.30%

এফং গষ্টণদ্তয (নিভ) নক্ষদ্ত্র নাযীদ্দয ীষ্টভত
অংগ্রদ্ণয ষ্টফলয়টি স্পি য়। জষ্টযদ্ প্রাপ্ত
তদ্থ্য নদখা মা়ে নাদায এফং ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত
প্রষ্টক্ষণ

উবয়

নক্ষদ্ত্রই

নাদায প্রষ্টক্ষণ

নভাট

অংগ্রণকাযীদ্দয ভাত্র ২০ তাং নাযী

0.00%

20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

(ষ্টর্ত্র ৩.১)। এয াদ্থ ২০১৮ াদ্র ফাংরাদ্দ
ষ্টযংখ্যান বুযদ্যা িাযা প্রকাষ্টত নজন্ডায

ষ্টর্ত্র ৩.১: উত্তযদাতাদ্দয ষ্টরঙ্গ অনুাত

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
িযাটিষ্টিক অপ ফাংরাদ্দদ্য ষ্টযংখ্যাদ্নয াভিস্য া়ো মা়ে। এদ্ত উদ্িখ কযা য় ফাংরাদ্দদ্ র্ততী়ে স্তদ্যয নিভ
স্দাতকদ্দয ভাত্র ২০ তাং নাযী।

ষ্টক্ষাোঃ আত্ম- কভ চ ংস্থান সৃষ্টিয নক্ষদ্ত্র ফয়দ্য াদ্থ াদ্থ ষ্টক্ষায একটি ইষ্টতফার্ক প্রবাফ যদ্য়দ্ে ফদ্র ষ্টকছু ষ্টকছু গদ্ফলণায়
উদ্িখ কযা য় (ইবান্স এফং নরইটন, ১৯৮৯; কায, ১৯৯৬; যফন, ১৯৯৮; ব্লযাঞ্চফ্লা়োয, ২০০০; মুয এফং মুরায, ২০০০;
ষ্টযটষ্টর এফং টাযদ্বা, ২০০২; ব্লাঞ্চফ্লা়োয, ২০০৪)। সুতযাং প্রষ্টক্ষণ নন়োয আদ্গ নমফ অংগ্রণকাযী তাদ্দয ডাদ্ানা
নল কদ্যদ্েন তাদ্দয ভদ্ধ্য উদ্যাক্তা ়োয ম্ভাফনা অষ্টধক ফদ্র ধাযণা কদ্য ফতচভান গদ্ফলণাটিদ্ত উত্তযদাতাদ্দয ষ্টক্ষাগত
নমাগ্যতা ষ্টফলয়ক তথ্য ংগ্র কযা য়। পরাপদ্র নদখা মায় ৬টি ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয ৭৩.৭ তাং প্রষ্টক্ষদ্ণ
অং নন়োয ভ়ে তাদ্দয স্দাতদ্কাত্তয িন্ন দ্য়ষ্টের। অন্যষ্টদদ্ক নাদায প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয অদ্ধ চদ্কয কভ
(৪৯.৫ তাং) এই ভদ়্েয ভদ্ধ্য স্দাতদ্কাত্তয িন্ন কদ্যষ্টেদ্রন (াযণী ৩.১)।

াযণী ৩.১: উত্তযদাতাদ্দয ষ্টক্ষাগত নমাগ্যতা
ষ্টক্ষাগত নমাগ্যতা
এইর্এষ্ট
ষ্টেদ্লাভা (৪ ফেয)
স্দাতক
স্দাতকদ্ত্তায
ভাদ্র্াা ষ্টক্ষা
নভাট

নাগত প্রষ্টক্ষণ (%)

ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত ৬টি প্রষ্টক্ষণ (%)

2.0
3.0
43.1
49.5
2.5
100.0

4.3
6.0
16.0
73.7
-100.0

৩.২ অংগ্রণকাযীদ্দয িাযা প্রষ্টক্ষণ মূল্যা়েন
ন্তুষ্টিয ভাত্রা: অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য প্রষ্টক্ষণ ষ্টফলদ্য় 100.00%
ন্তুষ্টিয ভাত্রা ষ্টযভা কযদ্ত গদ্ফলক দর ষ্টফষ্টবন্ন প্রশ্ন

95.50%

80.00%

ব্যফায কদ্যষ্টের। এয ভদ্ধ্য একটি প্রদ্শ্ন উত্তযদাতাদ্দয
প্রষ্টক্ষণটিয ভান ষ্টনধ চাযণ কযদ্ত ফরা দ়্েষ্টের। তাদ্দয
উত্তয ষ্টফদ্েলণ কদ্য নদখা মায় প্রা়ে কর
অংগ্রণকাযী (৯৫৫. তাং) উদ্িখ কদ্যদ্েন তাযা
প্রষ্টক্ষণটিদ্ত অংগ্রণ কদ্য “ন্তুি” ষ্টেদ্রন, প্রায় ৩.৫
তাং উত্তযদাতা জানান তাযা 'অতযন্ত ন্তুি' ষ্টেদ্রন
এফং ভাত্র ১ তাং এটিদ্ক "নভাটামুটি ন্তুি" নযটিং

60.00%
40.00%
20.00%
3.50%

1.0

অতযন্ত ন্তুি

নভাটামুটি ন্তুি

0.00%
ন্তুি

কদ্যদ্েন (ষ্টর্ত্র ৩.২)। তাদ্দয নকউই প্রষ্টক্ষণটিদ্ত অংগ্রণ কদ্য "অন্তুি" ষ্টেদ্রন এভনটি উদ্িখ কদ্যনষ্টন।
প্রশ্নভারাটিয যফতী প্রদ্শ্নয ভাধ্যদ্ভ উত্তযদাতাদ্দয কাে নথদ্ক জানদ্ত র্ায়া দ্য়ষ্টের প্রষ্টক্ষদ্ণয ভয় প্রদত্ত প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক সুষ্টফধা
এফং প্রষ্টক্ষণ উকযণগুষ্টর দ্ন্তালজনক ষ্টের ষ্টকনা।
কর উত্তযদাতাই প্রষ্টক্ষদ্ণয ষ্টফলয়ফস্তু, প্রষ্টক্ষক,

ষ্টর্ত্র ৩.২: অংগ্রণকাযীদ্দয ন্তুষ্টিয ভাত্রা

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
প্রষ্টক্ষদ্ণয দ্ধষ্টত, প্রষ্টক্ষদ্ণয ভ়ে
যফযা

কযা

উকযণ

মূ

প্রষ্টক্ষণ ম্যনুয়ার

100%

দক্ষ প্রষ্টক্ষক

100%

প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক সুষ্টফধামূ

100%

৩.৩)।

ম চাপ্ত যিাভ

100%

নমদ্তু উত্তযদাতাদ্দয প্রায় কদ্রই

কাম চকয দ্ধষ্টত

100%
0%

20%

40%

ননকটাদ্যয

প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক

সুষ্টফধামূ

িদ্কচ ন্তুষ্টি প্রকা কদ্যষ্টেদ্রন (ষ্টর্ত্র

প্রষ্টক্ষণটিদ্ত অংগ্রণ কদ্য ন্তুি
ষ্টেদ্রন, তাদ্দয কাদ্ে জানদ্ত র্ায়া

60%

80% 100%

দ্য়ষ্টের তাযা ষ্টক তাদ্দয ফন্ধুফান্ধফ এফং

কভীদ্দয এই প্রষ্টক্ষদ্ণ অং ষ্টনদ্ত সুাষ্টয কযদ্ফন ষ্টকনা। অংগ্রণকাযীদ্দয ৯৯.৪ তাং ফদ্রদ্েন নম তাযা তাদ্দয
ফন্ধুফান্ধফ এফং কভীদ্দয প্রষ্টক্ষদ্ণ অং ষ্টনদ্ত সুাষ্টয কযদ্ফন। ননকটায প্রদত্ত প্রষ্টক্ষণ িদ্কচ প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয এরূ

ষ্টর্ত্র ৩.৩: প্রষ্টক্ষদ্ণয ষ্টফষ্টবন্ন ষ্টদক িদ্কচ অংগ্রণকাযীদ্দয ভতাভত

ইষ্টতফার্ক ভতাভত প্রষ্টতষ্ঠানটিয উন্ন়েদ্ন
ষ্টক্তফধ চক ষ্টাদ্ফ কাজ কযদ্ফ।

উন্নয়দ্নয সুদ্মাগোঃ গদ্ফলণাটিদ্ত প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয ন্তুষ্টিয ভাত্রা মূল্যায়দ্নয াদ্থ াদ্থ তাদ্দয দৃষ্টিদ্কাণ নথদ্ক এয
উন্নয়দ্ন ষ্টক ধযদ্ণয দদ্ক্ষ গ্রণ কযা নমদ্ত
াদ্য নটি ষ্টর্ষ্টিত কযা দ্য়দ্ে। এ রদ্ক্ষ
াক্ষাতকাদ্যয

ভয়

উত্তযদাতাদ্দয

প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয জন্য ষ্টকছু যাভচ নদ়োয জন্য

াযণী ৩.২: প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয জন্য যাভচ
ভতাভত

উত্তয

তাং (%)

ম চদ্ফক্ষণ ব্যফস্থা র্ালু কযা
প্রদ্য়াজন

যাুঁ

১০০.০

না

--

জনষ্টক্ত বৃষ্টদ্ধ কযা এফং
দক্ষ প্রষ্টক্ষক ষ্টনদ়্োগ

যাুঁ

৫০.০

না

৫০.০

নকা চ ষ্টপ হ্রা কযা
প্রদ্য়াজন

যাুঁ

৫০.০

না

৫০.০

ফরা দ়্েষ্টের। উত্তদ্য কর অংগ্রণকাযীযা
(১০০ তাং) জানান প্রষ্টতষ্ঠানটিদ্ত এখন
ম চন্ত প্রষ্টক্ষণ যফতী নকান ম চদ্ফক্ষণ
ব্যফস্থা ননই নমটি তাযা র্ালু কযায সুাষ্টয
কদ্যন। কাযন ষ্টদ্দ্ফ ৯৭.৫ তাং
উত্তযদাতা উদ্িখ কদ্যন প্রষ্টক্ষাণাথীযা

নভাট
১০০.০

১০০.০

১০০.০

প্রষ্টক্ষণটি ননয়ায য নটি ষ্টকবাদ্ফ কাদ্জ রাগাদ্ে ন িদ্কচ তথ্য ংগ্র কযদ্ত এটি প্রদ্য়াজন। ফাষ্টক ২.৫ তাং উত্তযদাতা
জানান প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয প্রষ্টক্ষণ যফতী ষ্টদক-ষ্টনদ্দ চ না নদয়ায জন্য এই দ্ধষ্টত র্ালু কযা প্রদ্য়াজন। ম চদ্ফক্ষণ ব্যফস্থায
াাাষ্ট ৫০ তাং উত্তযদাতা ভদ্ন কদ্যন প্রষ্টক্ষদ্ণয ভান উন্ন়েদ্ন প্রষ্টতষ্ঠানটিয জনষ্টক্ত বৃষ্টদ্ধ কযা এফং আয দক্ষ প্রষ্টক্ষক
ষ্টনদ়্োগ কযা দযকায। ফতচভান নকা চ ষ্টপ হ্রা কযা দযকায ফদ্র ভদ্ন কদ্যন ৫০ তাং উত্তযদাতা (াযণী ৩.২)।
প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয াাাষ্ট গদ্ফলণাটিদ্ত অংগ্রণ কযা প্রদান তথ্যদাতাযা প্রষ্টক্ষণ যফতী ম চদ্ফক্ষণ ব্যফস্থায
প্রদ্য়াজনীয়তায কথা স্বীকায কদ্যষ্টেদ্রন। প্রধান তথ্যদাতাদ্দয ভধ্য নথদ্ক একজন উষ্টক্ত কদ্যন:

‘অফশ্যই আভাদ্দয একটি ম চদ্ফক্ষণ-যফতী ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রদ্য়াজন মা আভাদ্দয প্রাক্তন ষ্টক্ষাথীদ্দয অফস্থা জানদ্ত
া়েতা কযদ্ফ’।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
ননকটায কভ কচ তচাদ্দয াদ্থ াক্ষাত্কায নথদ্ক জানা মায় নম প্রষ্টতষ্ঠানটি ইদ্তাভদ্ধ্য একটি প্রষ্টক্ষণ-যফতী ম চদ্ফক্ষণ ব্যফস্থা
উন্ন়েদ্ন কাজ কযদ্ে এফং াভাষ্টজক নমাগাদ্মাগ ভাধ্যভ নপইবুদ্ক তাদ্দয একটি প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক গ্রু যদ্য়দ্ে মায ভাধ্যদ্ভ তাযা
তাদ্দয প্রাক্তন ষ্টক্ষাথীদ্দয াদ্থ নমাগাদ্মাগ কযদ্ে।

৩.৩ দক্ষতা ষ্টফকাদ্ প্রষ্টক্ষণটিয কাম চকাষ্টযতা
াক্ষাত্কাদ্যয ভ়ে অংগ্রণকাযীদ্দয দক্ষতা ষ্টফকা এফং উদ্যাক্তা বতষ্টযয জন্য প্রষ্টক্ষণটি কাম চকয ষ্টের ষ্টকনা তা উদ্িখ
কযদ্ত ফরা দ়্েষ্টের। উত্তযদাতাদ্দয কদ্রই (১০০ তাং) উদ্িখ কদ্যন তাদ্দয কাদ্ে দক্ষতা ষ্টফকাদ্ এই প্রষ্টক্ষণটিদ্ক
কাম চকয ফদ্র ভদ্ন দ্য়দ্ে।

অংগ্রণকাযীদ্দয জ্ঞান এফং দক্ষতায মূল্যা়েন: প্রষ্টক্ষণটি ননয়ায য উত্তযদাতাদ্দয জ্ঞান এফং দক্ষতায ষ্টকরূ উন্নয়ন দ্য়দ্ে
চ কযা দ়্েষ্টের নমখাদ্ন অংগ্রণকাযীদ্দয
নটি মূল্যা়েন কযদ্ত ভীক্ষায প্রশ্নভারায় প্রষ্টক্ষণ ম্যানু়োর নথদ্ক ষ্টকছু প্রশ্ন অন্তর্ভ ক্ত
ষ্টকছু ষ্টফকে উত্তয নথদ্ক ঠিক উত্তযটি নাক্ত কযদ্ত ফরা দ্য়ষ্টের। পরাপদ্র নদখা মায় প্রা়ে কর অংগ্রণকাযী ঠিকবাদ্ফ
ফ কয়টি প্রদ্শ্নয উত্তয ষ্টদদ়্েদ্েন মা প্রষ্টক্ষণ প্রাপ্ত ষ্টফলদ়্েয উয তাদ্দয বার দখর এফং এষ্টফলদ্য় তাদ্দয দক্ষতায ফষ্টোঃপ্রকা
ঘটায় (াযণী ৩.৩)।

াযষ্টণ ৩.৩: প্রষ্টক্ষণপ্রাপ্ত ষ্টফলদ্য় উত্তযদাতাদ্দয জ্ঞান  দক্ষতায মূল্যা়েন
প্রশ্ন
ANSI supported keyword নকানটি ?
Conditional Statement িদ্কচ আষ্টন ষ্টক জাদ্নন ?
Escape sequence নকানটি ?
Long int data type এয নভদ্ভাযী াইজ কত ?
Horizontal Tab এয ASCII code কত ?
Graphics software নকানটি?
একটি েষ্টফয জন্য আদচ নযজুলুযন (resolution) কত ?

ষ্টফজদ্ন কাদ্ে যচ নক্ষদ্ত্র নপ নজান (safe zone) কত ?
Adobe Illustrator এ ফদ্র্দ্য় নফষ্ট ব্যফহৃত যং নকানটি ?

আভাদ্দয নদদ্ নরটায নদ্েয আদচ ভা (standard measurement of a letter
head) নকানটি ?
SEO এয পূণ চ রূ ষ্টক ?
SERP ষ্টক ?

ষ্টক য়াদ্েচয বযালু ষ্টনদ্দ চ ক টুর নকানটি ?
CSS এয অথ চ ষ্টক ?
CTR ষ্টক ?
HTML ষ্টক ?
Code editor নকানটি ?
JQuery ষ্টক ?
CMS এয পূণ চ রূ ষ্টক ?
Database Management System নকানটি ?

ঠিক উত্তযদাতায অনুাত (%)

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
Linux নকান ধযদ্নয operating system?
Compound Logic Gate নকানটি ?
SDLC ষ্টক ?
Network device নকানটি ?

উকাযী া মূোঃ দক্ষতা ষ্টফকাদ্য প্রষ্টক্ষণটিয অফদান

াযণী ৩.৪: দক্ষতা ষ্টফকাদ্ উকাযী া মূ

িদ্কচ আয তথ্য ংগ্র কযায উদ্েদ্শ্য ভীক্ষাটিদ্ত
অংগ্রণকাযীদ্দয প্রষ্টক্ষদ্ণয একটি অং উদ্িখ কযদ্ত
ফরা দ়্েষ্টের নমটি তাদ্দয ষ্টনকট দক্ষতা ষ্টফকাদ্য জন্য

উত্তয
এভএ ়োে চ
এভএ এদ্ক্সর
টাইষ্টং

ফদ্র্দ়্ে কাম চকযী ফদ্র ভদ্ন দ্য়ষ্টের। উত্তযদাতাদ্দয প্রা়ে

়োে চ নপ্র

এক-র্ততী়োং (৩২.২ তাং) উদ্িখ কদ্যন এভএ
়োদ্ে যচ া গুষ্টর এই নক্টদ্য দক্ষতায ষ্টফকাদ্য জন্য
ফদ্র্দ়্ে কাম চকয ষ্টের। প্রায় একই ংখ্যক উত্তযদাতা
(৩১.৮ তাং) এভএ এদ্ক্সরদ্ক ফদ্র্দ়্ে কাম চকয

তাং

জাবা ষ্টিপ্ট
ব্যফাষ্টযক ক্লা
এইর্টিএভএর
নভাট

ষ্টাদ্ফ উদ্িখ কদ্যন এফং অন্যযা টাইষ্টং (২৫.৮
তাং), ়োে চ নপ্র (৬.৭ তাং), জাবা ষ্টিপ্ট (২.১ তাং) ইতযাষ্টদদ্ক কাম চকয ষ্টাদ্ফ ষ্টর্ষ্টিত কদ্যদ্েন (াযণী ৩.৪)।

াযণী ৩.৫:কভ দ্চ ক্ষদ্ত্র দক্ষতায প্রদ্য়াগ
উত্তয

তাং

দক্ষতা প্রদ্য়াগ: অংগ্রণকাযীযা প্রষ্টক্ষদ্ণয ভাধ্যদ্ভ অষ্টজচত দক্ষতা
তাদ্দয কভ দ্চ ক্ষদ্ত্র প্রদ্য়াগ কযদ্ত ক্ষভ দ়্েদ্েন ষ্টকনা গদ্ফলণাটিদ্ত ন

যাুঁ

িদ্কচ তথ্য ংগ্র কযা দ্য়দ্ে। দুই-র্ততী়োংদ্য নফষ্ট

না

উত্তযদাতা (৭৭.৭ তাং) জানান কভ দ্চ ক্ষদ্ত্র তাযা তাদ্দয অষ্টজচত

নভাট

দক্ষতা ব্যফায কযদ্ত ক্ষভ দ়্েদ্েন (াযণী ৩.৫)।

উত্তযাদাতাদ্দয ভদ্ধ্য মাযা জাষ্টনদ্য়ষ্টেদ্রন নম তাযা কভ দ্চ ক্ষদ্ত্র তাদ্দয দক্ষতা ব্যফাদ্য ক্ষভ; একটি ষ্টযপূযক প্রদ্শ্ন তাদ্দয
ষ্টজদ্জ্ঞ কযা দ়্েষ্টের তাযা কীবাদ্ফ এটি কদ্যদ্ে। তাদ্দয ভদ্ধ্য অদ্ধ চক উত্তযদাতা (৫০ তাং) উদ্িখ কদ্যন তাযা ষ্টাফ
যাখায জন্য এভএ এদ্ক্সর ব্যফায কযদ্েন এফং অন্যযা অষ্টপষ্ট়োর কাদ্জ
এভএ ়োদ্ে যচ ব্যফাদ্যয কথা উদ্িখ কদ্যন।

এভএ ়োে চ
এভএ এদ্ক্সর

কভ চ ংস্থান সৃষ্টিয উয প্রবাফ: অংগ্রণকাযীদ্দয াদ্থ াক্ষাত্কাদ্যয
ভ়ে, গদ্ফলণা দর জানদ্ত াদ্য প্রষ্টক্ষদ্ণয ভাধ্যদ্ভ অষ্টজচত দক্ষতা তাদ্দয
জন্য র্াকষ্টয নদ্ত া়েক ষ্টের। অদ্ধ চদ্কয ষ্টকছু নফষ্ট ংখ্যক উত্তযদাতা

49.50%

50.50%

(৫০.৫ তাং) জানায় এভএ ়োে চ ব্যফাদ্যয দক্ষতা তাদ্দয ফতচভান
কাজ নদ্ত া়েতা কদ্যদ্ে। ফাষ্টক ৪৯.৫ তাং উত্তযদাতা জানায়
এভএ এদ্ক্সর ব্যফাদ্য দক্ষতা তাদ্দয জন্য ায়ক ষ্টের (ষ্টর্ত্র ৩.৪)।
দক্ষতায াাাষ্ট প্রষ্টক্ষণ নথদ্ক প্রাপ্ত নদত্র া়েক ষ্টের ফদ্র

ষ্টর্ত্র ৩.৪:কভ স্থচ াদ্নয উয দক্ষতা বৃষ্টদ্ধয প্রবাফ

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
তাযা উদ্িখ কদ্য কাযণ ফতচভাদ্ন অদ্নক র্াকষ্টযদ্তই আদ্ফদন কযায জন্য কষ্টিউটায ব্যফাদ্য দক্ষতায নদত্র প্রদ়্োজন ়ে।

৩.৪ উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত প্রষ্টক্ষদ্ণয প্রবাফ
একইবাদ্ফ গদ্ফলণায় ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত ৬টি প্রষ্টক্ষদ্ণয প্রায় কর (৯৯.৪%) জানান নম, এই প্রষ্টক্ষণগুদ্রায ভধ্য ষ্টদদ্য় গদ্ড়  া
দক্ষতা উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ায়ক ষ্টের। নাদায প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্দ্ত অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য ৯৩.৭% উত্তযদাতা একইযকভ
ভতাভত প্রদান কদ্যন।

উদ্যাক্তা

সৃষ্টি:

ননকটায

আদ্য়াষ্টজত

প্রষ্টক্ষণ

কভ সূচ ষ্টর্গুদ্রায এভন ইষ্টতফার্ক প্রবাফ নদখা নগদ্র
প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য উদ্যাক্তা সৃষ্টিয ায
তুরনামুরকবাদ্ফ ীষ্টভত। ভা ম চাদ্য়য তথ্য নথদ্ক জানা
মায়

নম,

নাদায

প্রষ্টক্ষণ

কভ সূচ ষ্টর্দ্ত

অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য ভাত্র ৩% উদ্যাক্তা দ্য়দ্ে।

াযণী ৩.৬: উদ্যাক্তা ষ্টদ্দ্ফ কাম চিভ শুরু
উত্তয

নাদায প্রষ্টক্ষণ
(%)

৬টি ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষণ
(%)

যাুঁ

৩.০

১২.৩

না

৯৭.০

৮৭.৭

নভাট

১০০.০

১০০.০

তদ্ফ াভষ্টগ্রকবাদ্ফ এই প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্গুদ্রাদ্ত অংগ্রদ্ণয ভধ্য ষ্টদদ্য় মাযা দক্ষতা গদ্ড় তুদ্রদ্ে তাদ্দয ভদ্ধ্য নভাট ১২.৩%
উত্তযদাতা উদ্যাক্তা দ্ত নদ্যদ্ে (াযণী ৩.৬)।

উদ্যাক্তায ধযনোঃ নমকর উত্তযদাতা জাষ্টনদ্য়দ্ে নম তাযা এই প্রষ্টক্ষণ গ্রদ্ণয য নকান ব্যফাষ্টয়ক উদ্যাগ গ্রণ কদ্যদ্ে
তাদ্দয পুনযায় উদ্যাদ্গয ধযনগুদ্রা িদ্কচ ষ্টজজ্ঞাা কযা দ্য়ষ্টের। নাদায প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্দ্ত অংগ্রণকাযী ৩ তাংদ্য
কদ্র প্রষ্টক্ষণ গ্রদ্ণয যয পূণ কচ ারীন ষ্টিল্যাষ্টন্সং শুরু কদ্যদ্ে। অযষ্টদদ্ক ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত ৬টি প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্য উত্তযদাতাযা
ষ্টফষ্টবন্ন ধযদ্নয ব্যফাষ্টয়ক উদ্যাগ গ্রদ্ণয কথা জাষ্টনদ্য়দ্ে।
উত্তযদাতাদ্দয ফদ্র্দ্য় নফষ্ট (৬৪.৮%) ংখ্যক জানান নম, তাযা
ফতচভাদ্ন খন্ডকারীন ষ্টিল্যাষ্টন্সং কযদ্ে। অদ্নদ্কই জাষ্টনদ্য়দ্ে নম, তাযা

াযণী ৩.৭: উদ্যাদ্গয প্রকৃষ্টত

নদদ্য ষ্টফষ্টবন্ন ষ্টক্ষা প্রষ্টতষ্ঠান ফা যকাষ্টয প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয দ্ক্ষ

উত্তয
পৄরটাইভ ষ্টিল্যান্সায

নস্বোশ্রদ্ভ ষ্টকছু ষ্টকছু কাজ কযদ্ে মায ষ্টফষ্টনভদ্য় তাযা নকান

খণ্ডকারীন ষ্টিল্যান্সায

াষ্টযশ্রষ্টভক ননয়না। উত্তযদাতাদ্দয ভদ্ধ্য ১৮.৯% জানান নম, তাযা

প্রষ্টক্ষক

তাদ্দয মূর নায াাাষ্ট অন্যদ্দয আইষ্টটি ষ্টফলয়ক প্রষ্টক্ষণ

অনরাইন ব্যফা

প্রদান কদ্য থাদ্ক। উত্তযদাতাদ্দয ১০.৮% ষ্টিল্যাষ্টন্সংদ্ক তাদ্দয

নভাট

তাং

প্রধান না ষ্টদ্দ্ফ গ্রণ কদ্যদ্ে এফং ৫.৪% অনরাইন ব্যফা শুরু কদ্যদ্ে (াযণী ৩.৭)।
উত্তযদাতাদ্দয মখন ষ্টজজ্ঞাা কযা দ্য়দ্ে নম, এই নাগুদ্রা তাদ্দয প্রধান না ষ্টকংফা উাজচদ্নয প্রধান ভাধ্যভ ষ্টকনা তখন
তাদ্দয ভদ্ধ্য র্ায-ঞ্চভাংদ্য নফষ্ট (৮৬.৫%) জানান এটা তাদ্দয প্রধান না নয়। তাযা এই কাজগুদ্রা অন্য নায নমভন
ব্যফা ষ্টকংফা র্াকুযীয াাাষ্ট কদ্য থাদ্ক। উত্তযদাতাদ্দয ১৩.৫% এয মূর না ষ্টদ্দ্ফ এই খাতদ্ক উদ্িখ কদ্যন।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
ভাষ্টক আয়োঃ উত্তযদাতাদ্দয ব্যফাষ্টয়ক উদ্যাগ িদ্কচ জানায াাাষ্ট এই গদ্ফলণায় উদ্যাক্তাদ্দয ভাষ্টক গড় আয়
জানদ্ত র্ায়া দ্য়দ্ে। নফষ্টযবাগ নক্ষদ্ত্র নাদায প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্দ্ত অংগ্রণকাযীযা জানান নম, তাযা ম্প্রষ্টত এই উদ্যাগ
শুরু কদ্যদ্ে। এজন্য অদ্নদ্কই তখন ম চন্ত আদ্য়য সুদ্মাগ সৃষ্টি কযদ্ত াদ্যষ্টন। ষ্টফযীতষ্টদদ্ক, ৬টি প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্য অদ্ধ চদ্কয
নফষ্ট (৫১.৩%) উদ্যাক্তায ভাষ্টক গড় আয় ৫ াজায টাকায ষ্টনদ্র্। এোড়া ১৮.৯% এয ভাষ্টক আয় ৫ াজায নথদ্ক ১০
াজায টাকায নবতয। উত্তযদাতাদ্দয ভদ্ধ্য ১৩.৫% এয ভাষ্টক আয় ৩০ াজায টাকায নফষ্ট ফদ্র জানা মায় (ষ্টর্ত্র ৩.৫)।
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0.00%

5.40%

ষ্টর্ত্র ৩.৫: উত্তযদাতাদ্দয ভাষ্টক আ়ে

৩.৫ ীষ্টভত ষ্টযদ্যয ব্যফাষ্টয়ক উদ্যাগ (Entrepreneurship)-এয কাযণ
অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য ীষ্টভত উদ্যাদ্গয ষ্টফলয়টি ম চদ্ফক্ষণ কযায দ্য, এয ষ্টেদ্নয কাযণ উটঘাটদ্নয নর্িা কযা দ্য়দ্ে।

াযণী ৩.৮: প্রষ্টক্ষদ্ণয উদ্েশ্য
উদ্েশ্য
কষ্টিউটায িদ্কচ প্রাথষ্টভক ধাযণা অজচন
র্াকষ্টযয উদ্েদ্শ্য নদ অজচন
দ়্েফদ্জ ষ্টেজাইন িদ্কচ জানা
প্রগ্রাষ্টভং িদ্কচ জ্ঞানাজচন
উদ্যাক্তা য়া
দক্ষতা বৃষ্টদ্ধ কযা

তাং
৪৬.৪
৩১.২
১০.৪
৭.৫
১.৮
২.৭

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রদ্ণয উদ্েশ্য: পূদ্ফ চ নমভনটি

নভাট

১০০.০০

উদ্িখ কযা দ়্েদ্ে, নাদায প্রষ্টক্ষণ প্রাপ্ত উত্তযদাতাদ্দয ভদ্ধ্য উদ্যাক্তায তাং খুফ কভ ষ্টের মষ্টদ তা নফষ্ট য়ায কথা
ষ্টেদ্রা। প্রষ্টক্ষদ্ণয অংগ্রণকাযীদ্দয প্রষ্টক্ষদ্ণ অং নন়োয উদ্েশ্য িদ্কচ ষ্টজজ্ঞাা কযা দ়্েষ্টের। অনুন্ধাদ্ন নদখা নগদ্ে
নম নকফরভাত্র ১.৮ তাং উত্তযদাতা উদ্যাক্তা ়োয জন্য প্রষ্টক্ষদ্ণ অং ষ্টনদ়্েষ্টেদ্রন। অন্যষ্টদদ্ক, নফষ্টক কষ্টিউটায (৪৬.৪
তাং) িদ্কচ ধাযণায জন্য, র্াকযীয জন্য কষ্টিউটাদ্য দক্ষতা অজচদ্নয নদ ায়া (৩১.২ তাং), দ়্েফদ্জ ষ্টেজাইন
িদ্কচ জানা (১০.৪ তাং) এফং নপ্রাগ্রাষ্টভং ল্যাঙ্গুদ়্েজ (৭.৫ তাং) িদ্কচ জ্ঞান ংগ্র কযাই ষ্টের প্রষ্টক্ষদ্ণ অং
নন়োয মূর উদ্েশ্য (াযণী ৩.৮) ।

ব্যফাষ্টয়ক উদ্যাগ (Entrepreneurship)িদ্কচ ধাযণা: প্রষ্টক্ষদ্ণয উদ্েশ্য অদ্ন্বলদ্ণয াাাষ্ট, গদ্ফলণা়ে নাক্ত কযা
দ়্েদ্ে নম প্রষ্টক্ষদ্ণ অং নন়োয আদ্গ অংগ্রণকাযীযা এই নক্টদ্য উদ্যাক্তা য়ায সুদ্মাগ িদ্কচ জানদ্তা ষ্টকনা। াযণী
৩.৯-এ উস্থাষ্টত উাত্ত নদখায় নম, নভাট অংগ্রণকাযীদ্দয ভদ্ধ্য ৯৪.৬ তাং প্রষ্টক্ষণ গ্রদ্ণয আদ্গ এটি িদ্কচ জানত
না, তদ্ফ ফাষ্টক ৫.৪ তাং ইষ্টতফার্ক প্রষ্টতষ্টি়ো জাষ্টনদ়্েদ্েন। মাযা আদ্গ এটি িদ্কচ জানত, তাযা নাশ্যার ষ্টভষ্টে়ো নথদ্ক
তথ্যটি নদ্য়ষ্টেদ্রা। মাযা এয আদ্গ এই িদ্কচ জানত না
তাদ্দয আয ষ্টজজ্ঞাা কযা দ়্েষ্টের নম দ্য কখন এফং
কীবাদ্ফ তাযা এ িদ্কচ জানদ্ত নদ্যষ্টেদ্রা। প্রা়ে কর

াযণী ৩.৯: ব্যফাষ্টয়ক উদ্যাগ (Entrepreneurship)
িদ্কচ ধাযণা

অংগ্রণকাযী (৯৯.৪ তাং) জফাফ ষ্টদদ়্েষ্টেদ্রন নম তাযা
প্রষ্টক্ষদ্ণ অং নন়োয দ্যই এটি জানদ্ত াদ্যন।
ইন্টাযদ্প্রনাযষ্ট ফা ব্যফাষ্টয়ক উদ্যাদ্গয নক্ষদ্ত্র এভন ীষ্টভত
জ্ঞান থাকায কাযদ্ণই এই খাদ্ত উদ্যাক্তা বতষ্টয য় ীষ্টভত

উত্তয

তাং

যাুঁ

৯৪.৬

না

৫.৪

নভাট

১০০.০

আকাদ্য।

এই নক্টদ্য উদ্যাক্তা বতষ্টয য়ায প্রষ্টতফন্ধকতা: প্রষ্টক্ষদ্ণয অংগ্রণকাযীদ্দয াদ্থ ভীক্ষায় এই নক্টদ্য উদ্যাক্তাদ্দয
ীভাফদ্ধতা অনুন্ধান কদ্যষ্টের মাঅংীদাযদ্দয ীভাফদ্ধতা িদ্কচ উদ্িখ কযদ্ত ফরা দ্য়ষ্টেদ্রা। ষ্টর্ত্র ৩.২নত নদখা মায়
তথ্যদাতাযা ষ্টকছু াধাযণ ফাধামূ উদ্িখ কদ্যষ্টেদ্রা নমভন আষ্টথ কচ া়েতায অবাফ, প্রযুষ্টক্তগত া়েতা এফং আদৄষ্টনক
প্রষ্টক্ষদ্ণয অবাফ। ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত ৬টি প্রষ্টক্ষদ্ণয অংগ্রণকাযীযা এই নক্ষদ্ত্রয উদ্যাক্তাদ্দয আয ষ্টকছু প্রধান প্রধান প্রষ্টতফন্ধকতা
উদ্িখ কদ্যষ্টেদ্রা নমভন- াষ্টযফাষ্টযক া়েতায অবাফ (৯.২ তাং), আত্মষ্টফশ্বাদ্য অবাফ (১০ তাং), অনরাইন ফাজায
িদ্কচ অম চাপ্ত জ্ঞান (৭.৯ তাং) ইতযাষ্টদ ষ্টর্ষ্টিত কদ্যদ্েন (ষ্টর্ত্র ৩.৬)।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
৬টি ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত প্রষ্টক্ষণ
অ ন  ো ই ন ে ো ে ো র স ম্প চ ি অ প য ি ো প্ত জ্ঞ ো ন
স ো ম ো নে

7.90%
6.10%

অ ে চহ  ো

10.00%

আ ত্ম ন ে শ্ব ো চ স র অ ভ ো ে
স ম ো চ ে র ন  ঙ্গ

োঠ োচম ো

অ প য ি ো প্ত প্র ন ল ক্ষ ে স ম য়
প ো নর ে ো নর

1.80%

ো

3.20%

স হোয় ত োর অ ভ োে

9.20%

উ ন্ন ত প্র ন ল ক্ষ চ ে র অ ভ ো ে

33.40%

14.50%

প্র য নু ি গ ত স হ ো য় ত ো র অ ভ ো ে
আ নথ ি

নাদায প্রষ্টক্ষণ

18.20%

33.40%

33.20%
29.00%

স হোয় ত োর অ ভ োে

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

ষ্টর্ত্র ৩.৬: উদ্যাক্তা য়ায দ্থ ফাধামূ
প্রধান তথ্যদাতাগণ (KII) রষ্টজষ্টিদ্কয অবাফ ফা প্রযুষ্টক্তগত া়েতায অবাদ্ফয ষ্টফলদ়্ে কথা ফদ্রদ্েন। একজন প্রধান
তথ্যদাতা জানান নম:

‘অদ্নক ষ্টক্ষাথীয ষ্টনজস্ব কষ্টিউটায ষ্টের না। এয জন্য, তাযা ফাষ্টডদ্ত ঠিকবাদ্ফ অনুীরন কযদ্ত াদ্যষ্টন।’
তদুষ্টয, অংগ্রণকাযীদ্দয ফ়ে এফং ষ্টক্ষা এই খাদ্ত উদ্যাক্তা বতষ্টযদ্ত গুরুত্বপূণ চ ভূষ্টভকা ারন কদ্যষ্টের। ভীক্ষা়ে নদখা
নগদ্ে নম নাদায প্রষ্টক্ষদ্ণয নফষ্টযবাগ অংগ্রণকাযীই ষ্টক্ষাথী ষ্টেদ্রন মায অথ চ তাদ্দয উদ্যাক্তা়ে প্রদ্ফদ্য খুফ কভ সুদ্মাগ
যদ়্েদ্ে। এোডা, এটি রক্ষ কযা নগদ্ে নম নাদায প্রষ্টক্ষদ্ণয অংগ্রণকাযীদ্দয ফ়ে ষ্টনফ াচ ষ্টর্ত ৬টি প্রষ্টক্ষদ্ণ
অংগ্রণকাযীদ্দয নর্দ়্ে কভ ষ্টের মা তাদ্দয উদ্যাক্তা ়োয সুদ্মাগদ্ক কষ্টভদ্য়দ্ে।
উদ্যাক্ত ফ কাযণই দক্ষতা ষ্টফকা এফং উদ্যাক্তা বতষ্টযয নক্ষদ্ত্র অফদান যাদ্খ। পরস্বরূ, প্রষ্টক্ষণগুষ্টরয দক্ষতা ষ্টফকাদ্
অষ্টযীভ অফদান থাকদ্র, ীভাফদ্ধতা এফং ফাধাগুষ্টর উদ্যাক্তা ়োয দ্থ তাদ্দয আটদ্ক যাদ্খ।

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
ha

র্তুথ চ অধ্যায়
উংায এফং সুাষ্টয
আদৄষ্টনক ষ্টফদ্শ্ব তথ্য  নমাগাদ্মাগ প্রযুষ্টক্ত ভানুদ্লয উন্নয়দ্নয মূর উকযণ ষ্টদ্দ্ফ ব্যফহৃত দ্ে। ষ্টক্ষা, গদ্ফলণা, কৃষ্টল, ব্যফা,
ষ্টর্ষ্টকত্া, এভনষ্টক ঘদ্য এফং ফাইদ্যয ব্যষ্টক্তগত ব্যফাদ্যয জন্য প্রযুষ্টক্তয দ্মাগীতা অদ্নক নফষ্ট ভাত্রায় বৃষ্টদ্ধ াদ্ে। ফতচভাদ্ন
আভাদ্দয ষ্টদনগুষ্টর িভোঃ অদ্নক নফষ্ট উদ্ভাফনী প্রযুষ্টক্ত ষ্টনবচয দ্য় ড়দ্ে। জাষ্টতগতবাদ্ফ ফতচভান এফং আগাভী প্রযুষ্টক্তক
ষ্টযদ্ফদ্য াদ্থ খা খায়াদ্নায জন্য তাই আভাদ্দয তরুণদ্দযদ্ক প্রযুষ্টক্তয াদ্থ যুু্ক্ত য়া এফং প্রযুু্ষ্টক্তদ্ক কাদ্জ রাগাদ্না
ষ্টখদ্ত দ্ফ।
ফাংরাদ্দ যকায এই নতুন ষ্টদকটি গ্রদ্ণ প্রষ্টতশ্রুষ্টতফদ্ধ এফং ষ্টেষ্টজটারাইদ্জনদ্ক একটি জাতী়ে অগ্রাষ্টধকায ষ্টাদ্ফ ষ্টনদ়্েদ্ে।
নম নকান ষ্টদ্ে কভ চ ংস্থান ষ্টনষ্টিত কযদ্ত যকায যুফকদ্দয বৃত্তয দক্ষতায ষ্টফকাদ্য আহ্বান জাষ্টনদ়্েদ্ে। ষ্টবন ২০২১ এভন
একটি ফাংরাদ্দদ্ক রূান্তষ্টযত কযদ্ে নমখাদ্ন প্রযুষ্টক্তয ব্যফায দ্ফ অথ নচ নষ্টতক উন্ন়েদ্নয ষ্টনদ্দ চ ক ষ্টক্ত। তদুষ্টয, ফাংরাদ্দদ্
চ ভ জনংখ্যা বতষ্টয কদ্যদ্ে। নদদ্ নতুন উদ্যাক্তা বতষ্টযয
নম নেদ্ভাগ্রাষ্টপক ষ্টেষ্টবদ্েন্ড বতষ্টয দ়্েদ্ে তা মূরত একটি বৃত কভ ক্ষ
াাাষ্ট কর কভ চ ীনদ্দয কাজ ষ্টনষ্টিত কযায জন্য আইষ্টটি খাতদ্ক দ্ফ াচ ত্তভবাদ্ফ ব্যফাদ্যয প্রদ়্োজন।
জাতীয় কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষণ  গদ্ফলণা একাদ্েষ্টভ (ননকটায) ষ্টফার জনদ্গাষ্ঠীদ্ক দক্ষ কভীদ্ত ষ্টযণত কযায এফং একটি উন্নত
নদ গ দ্ন নতুন উদ্যাক্তা বতষ্টযয রদ্ক্ষয কাজ কযদ্ে। এয অং ষ্টদ্দ্ফ একাদ্েষ্টভ নদদ্য তরুণ জনদ্গাষ্ঠীদ্ক রক্ষয কদ্য ষ্টফষ্টবন্ন
নকা চ র্ালু কদ্যদ্ে। ফতচভান গদ্ফলণাটি তাদ্দয অফদান এফং বষ্টফষ্যদ্তয উন্ন়েদ্নয জন্য নমফ ঘাটষ্টত যদ্য়দ্ে তা নাক্তকযদ্ণয
রদ্ক্ষয ষ্টযর্াষ্টরত দ়্েদ্ে।
ভীক্ষায পরাপরগুষ্টর ষ্টযষ্কাযবাদ্ফ নদখা়ে নম ন্যাক্টয িাযা ষ্টযর্াষ্টরত প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্ নদদ্য যুফকদ্দয দক্ষতা ষ্টফকাদ্ একটি
ষ্টফার অফদান যাখদ্ে মা ীষ্টভত ষ্টযভাদ্ণ উদ্যাক্তা ়োয ষ্টদদ্ক ষ্টযর্াষ্টরত কযদ্ে। প্রষ্টক্ষদ্ণয ভাধ্যদ্ভ অষ্টজচত দক্ষতা
উদ্যাক্তা কাম চিদ্ভয জন্য কাম চকয ন়ে ষ্টফলয়টি এভন নয়, ফযং নদখা মায় নফষ্টভাত্রায় উদ্যাক্তা বতষ্টয না য়ায নেদ্ন
অদ্নকগুষ্টর ষ্টফলয় কাজ কদ্যদ্ে মা এই গদ্ফলণায় উদ্ এদ্দ্ে।
মাইদ্াক, গদ্ফলণা নদ্ল গদ্ফলকগণ উাদ্ত্তয উয ষ্টবষ্টত্ত কদ্য ষ্টকছু সুাষ্টয প্রস্তাফ কদ্যদ্েন:
বষ্টফষ্যদ্ত ননকটাদ্যয প্রষ্টক্ষণ কাম চিদ্ভয মূল্যা়েদ্নয জন্য একটি প্রষ্টক্ষণ-উত্তয ম চদ্ফক্ষণ ব্যফস্থা এফং একটি নেটা
ব্যাংক বতষ্টয কযা প্রদ্য়াজন;
বষ্টত চয আদ্গ প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয নপ্রাপাইর ষ্টফদ্েলণ কযা প্রদ্য়াজন মা বষ্টফষ্যদ্ত তাদ্দয কভ চ ংস্থান এফং উদ্যাক্তাদ্দয
অফস্থা িদ্কচ একটি ষ্টযংখ্যানগত ধাযণা বতষ্টয কযদ্ত া়েক দ্ফ;
প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয নাগত প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্য ফা প্রদ্পনার নট্রইষ্টনং নপ্রাগ্রাভ এয জন্য ফাোই কযায ভ়ে তাদ্দয ফ়ে
এফং ষ্টক্ষাগত নমাগ্যতায ষ্টফল়েটি ষ্টফদ্ফর্না কযা উষ্টর্ত;
দক্ষ প্রষ্টক্ষক  জনফদ্রয ংখ্যা বৃষ্টদ্ধ কযদ্ত দ্ফ;
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ইন্টাযদ্নট ংদ্মাগ ষ্টক্তারী কযদ্ত দ্ফ;
প্রষ্টক্ষকদ্দয ষ্টন়েষ্টভত প্রষ্টক্ষদ্ণয ব্যফস্থা কযা প্রদ্য়াজন;
প্রাক্তন ষ্টক্ষাথীদ্দয প্রযুষ্টক্তগত া়েতা প্রদাদ্নয জন্য নষ্টভনায এফং কভ চ ারায ব্যফস্থা কযা দযকায;
আদৄষ্টনক কষ্টিউটায ল্যাফ স্থান কযদ্ত দ্ফ এফং
আয প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয জন্য অফকা াদ্ভাগত সুষ্টফধা বৃষ্টদ্ধ কযদ্ত দ্ফ;
গদ্ফলণা দরটি ননকটাদ্যয বষ্টফষ্যত উন্নয়দ্নয জন্য ফগুষ্টর সুাষ্টয ষ্টফদ্ফর্না কযায উয নজায ষ্টদদ্য়দ্ে।
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িষ্টভক

নকন ১- উত্তযদাতায াধাযণ তথ্য
প্রশ্নভারা
নাভ

উত্তয

ফয় (উদ্িখ করুন)
এএষ্ট
এইর্এষ্ট
ষ্টেদ্লাভা (৪ ফেয নভয়াদী)

ষ্টক্ষাগত নমাগ্যতা

স্দাতক
স্দাতদ্কাত্তয
অন্যান্য ____________
পুরুল

ষ্টরঙ্গ

নাযী
ট্রান্সদ্জন্ডায

না (উদ্িখ করুন)
উদ্জরা (উদ্িখ করুন)
নজরা (উদ্িখ করুন)
নকন ২ প্রষ্টক্ষণ িষ্টক চত তথ্য
C-Programming Language

ননকটাদ্য আষ্টন নকান ধযদ্নয প্রষ্টক্ষণ নপ্রাগ্রাদ্ভ অং
ষ্টনদ্য়ষ্টেদ্রন?

আষ্টন কখন প্রষ্টক্ষণটি গ্রণ কদ্যদ্েন? (ব্যার্/ ার)
প্রষ্টক্ষণ নকাদ্ যচ ভয়কার কত ষ্টের?

Graphics Design
Professional Freelancing with
SEO, SMM
Fundamentals of Webpage
design
Advanced Certificate Course
on Computer Training
ব্যার্ার......ঘণ্টা
......ষ্টদন
......ভা
ননাটি নফাে চ
নপান কর
ইদ্ভইর

চ িদ্কচ প্রদ্য়াজনীয় তথ্যগুদ্রা ষ্টকবাদ্ফ
প্রষ্টক্ষণ নকা টি
নদ্য়দ্েন?

আনায ব্যাদ্র্ কতবাগ নাযী প্রষ্টক্ষণাথী ষ্টের?
এই প্রষ্টক্ষদ্ণ অংগ্রণ কযায উদ্েশ্য ষ্টক ষ্টের?

দ্য়ফাইট
নকা চ নকা-অষ্টে দ্চ নটয
জাতীয় ষ্টত্রকায় ষ্টফজ্ঞান
অন্যান্য (উদ্িখ করুন)
..................
......জন

নকাে
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নভৌষ্টখক নপ্রদ্জদ্ন্টন
ননকটায কর্তচক্ষ প্রষ্টক্ষদ্ণয ভয় ষ্টক ধযদ্নয ষ্টখন দ্ধষ্টত
ব্যফায কযদ্তা? (একাষ্টধক উত্তয দ্ত াদ্য)

ষ্টবষ্টে নপ্রদ্জদ্ন্টন
প্রাকটিদ্য ভধ্য ষ্টদদ্য় নখা
অন্যান্য

এই দ্ধষ্টতগুদ্রা ষ্টক কাম চকয ষ্টের?
প্রষ্টক্ষদ্ণয ভয় আষ্টন ষ্টক নকান প্রষ্টক্ষণ যিাভ নদ্য়দ্েন?
এই প্রষ্টক্ষণ যিাভগুদ্রা ষ্টক মদ্থষ্ঠ ষ্টের?
প্রষ্টক্ষণ প্রদাদ্নয জন্য ননকটাদ্যয প্রদ্য়াজনীয় প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক
সুদ্মাগ-সুষ্টফধা আদ্ে ষ্টক?
প্রষ্টক্ষণ প্রদাদ্নয জন্য ননকটাদ্য দক্ষ প্রষ্টক্ষক আদ্ে ষ্টক?

যাুঁ
না
যাুঁ
না
যাুঁ
না
যাুঁ
না
যাুঁ
না
খুফ বার
বাদ্রা

প্রষ্টক্ষণাথী এফং প্রষ্টক্ষকদ্দয ভাদ্ে িকচ নকভন ষ্টের?

নভাটামুটি
খাযা
খুফ খাযা

আষ্টন ষ্টক ভদ্ন কদ্যন নম, প্রষ্টক্ষণ ম্যানুয়াদ্র আনায
চ ষ্টের?
প্রষ্টক্ষদ্ণয কর গুরুত্বপূণ চ ষ্টফলয় অন্তর্ভ ক্ত
চ কযা উষ্টর্ত ষ্টের ফদ্র
মষ্টদ না য়, তাদ্র আয ষ্টক ষ্টক অন্তর্ভ ক্ত
আষ্টন ভদ্ন কদ্যন?
আনায ষ্টক ভদ্ন য় নম, এই প্রষ্টক্ষণ নকাদ্ চ অংগ্রণ কযা
প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয জন্য অথ নচ নষ্টতক বাদ্ফ রাবজনক?
অনুগ্র কদ্য কাযণগুদ্রা ব্যাখ্যা করুন।
প্রষ্টক্ষণ গ্রদ্ণয য ষ্টক নকান পদ্রা-আ ব্যফস্থা আদ্ে?
মষ্টদ না য়, তাদ্র আষ্টন ষ্টক ভদ্ন কদ্যন নম এটা থাকা
জরুযী?
মষ্টদ যাুঁ য়, তাদ্র তা ষ্টকযকভ উদ্িখ করুন।

যাুঁ
না
১।
২।
৩।
যাুঁ
না
১।
২।
৩।
যাুঁ
না
যাুঁ
না
১।
২।
৩।
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খুফ ন্তি
অদ্নক ন্তুি
এই প্রষ্টক্ষণ নপ্রাগ্রাভ ষ্টনদ্য় আষ্টন কতটুকু ন্তুি?

নভাটামুটি ন্তুি
অন্তুি
খুফ অন্তুি

নকন ৩ দক্ষতা উন্নয়ন িষ্টক চত তথ্য
প্রষ্টক্ষদ্ণয নকান অং/ষ্টফলয় আনায কাদ্ে নফষ্ট উদ্মাগী
ভদ্ন দ্য়দ্ে?
আনায ষ্টক ভদ্ন য় নম, এই প্রষ্টক্ষণটি দক্ষতা উন্নয়দ্ন
কাম চকয ভূষ্টভকা ারন কযদ্ে?
আনায কভ চ ংস্থাদ্ন এই প্রষ্টক্ষদ্ণয নকান ষ্টফলয়/অং
গুরুত্বপূণ চ প্রবাফ/অফদান নযদ্খদ্ে?

১।
২।
৩।
যাুঁ
না
১।
২।
৩।

শুদৄ C-Programming Language প্রষ্টক্ষদ্ণ অং ষ্টনদ্য়দ্ে এভন উত্তযদাতাদ্দয জন্য ৩২ ৩৬
Goto
ANSI supported keyword নকানটি?

Whom
Did
Type

Conditional Statement িদ্কচ আষ্টন ষ্টক জাদ্নন?

যাুঁ
না
\1

Escape sequence নকানটি?

\r
\p
\m
1 byte

Long int data type এয নভদ্ভাযী াইজ কত?

2 byte
3 byte
4 byte
0

Horizontal Tab এয ASCII code কত?

5
9
8

শুদৄ Graphics Design প্রষ্টক্ষদ্ণ অং ষ্টনদ্য়দ্ে এভন উত্তযদাতাদ্দয জন্য ৩৭ ৪১
Python
Graphics software নকানটি?

Adobe reader
Adobe Illustrator
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javatpoint
200 pixel
একটি েষ্টফয জন্য আদচ নযজুলুযন (resolution) কত?

300 pixel
400 pixel
500 pixel
1.50” X 3.15”

ষ্টফজদ্ন কাদ্ে যচ নক্ষদ্ত্র নপ নজান (safe zone) কত?

1.65” X 3.20”
1.75” X 3.25”
1.80” X 3.35”
CMYK

Adobe Illustrator এ ফদ্র্দ্য় নফষ্ট ব্যফহৃত যং
নকানটি?

GHIK
CHIK
CIYK
Height 11.69in X Width 8.27

আভাদ্দয নদদ্ নরটায নদ্েয আদচ ভা (standard
measurement of a letter head) নকানটি?

Height 11in X Width 8.5
Height 11.5in X Width 8.3
Height 11.55in X Width 8.2

শুদৄ Professional Freelancing with SEO, SMM প্রষ্টক্ষদ্ণ অং ষ্টনদ্য়দ্ে এভন উত্তযদাতাদ্দয জন্য ৪২ ৪৬

SEO এয পূণ চ রূ ষ্টক?

SERP ষ্টক?

ষ্টক য়াদ্ে যচ বযালু ষ্টনদ্দ চ ক টুর নকানটি? (Which tool is
used to determine the value of a keyword?)

Search Engineering
Optimization
Search Engine Optimizing
Search Engine Optimization
Search Engineering
Optimizing
Search engine results pages
Search engineering results
pages
Search engine results points
Search engineering results
points
General Webmaster Guideline
AnswerThePublic
Quality Rater Guideline
JSON-LD
What a website says

CSS এয অথ চ ষ্টক?

How it behaves
How it works
How it looks
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Click-through percentage
CTR ষ্টক?

Click-through ratio
Click-through rate
Click-through level

শুদৄ Fundamentals of Webpage design প্রষ্টক্ষদ্ণ অং ষ্টনদ্য়দ্ে এভন উত্তযদাতাদ্দয জন্য ৪৭ ৫০

HTML ষ্টক?

Code editor নকানটি?

Hyper Text Marketing
Language
Hyper Text Markup Language
Hyper Text Markup List
Hyper Tools Markup
Language
Canva
Freepik
Brackets
Pixabay
Programming language

JQuery ষ্টক?

JavaScript Library
Programming framework
Template
Content management software

CMS এয পূণ চ রূ ষ্টক?

Content managing system
Content management solution

Content management system
শুদৄ Advanced Certificate Course on Computer Training প্রষ্টক্ষদ্ণ অং ষ্টনদ্য়দ্ে এভন উত্তযদাতাদ্দয জন্য (
৪৭-৫০)
MS powerpoint
Database Management System নকানটি?

MS Access
MS word
MS Excess
Real time

Linux নকান ধযদ্নয operating system?

Open source
Time sharing
Network
AND

Compound Logic Gate নকানটি?

OR
NOT
NOR

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

SDLC ষ্টক?

Network device নকানটি?

System Development Life
Cycle
System Development Logic
Cycle
System Design Life Cycle
System Design Logic Cycle
LAN
WAN
NIC
MAN

নকন ৪ উদ্যাক্তা সৃষ্টি িষ্টক চত তথ্য
এই প্রষ্টক্ষণ নপ্রাগ্রাভ নথদ্ক নখা জ্ঞান  দক্ষতা উদ্যাক্তা
সৃষ্টিদ্ত ায়ক ফদ্র ভদ্ন য় ষ্টক?

যাুঁ

এই প্রষ্টক্ষণ নকাদ্চ অংগ্রদ্ণয পূদ্ফ চ এই খাদ্ত উদ্যাক্তা
সৃষ্টিয সুদ্মাগ িদ্কচ আষ্টন জানদ্তন ষ্টক?

যাুঁ

না
না

মষ্টদ যাুঁ য়, তাদ্র আষ্টন ষ্টকবাদ্ফ নজদ্নষ্টেদ্রন?
মষ্টদ না য়, তাদ্র আষ্টন ষ্টক এই প্রষ্টক্ষণ নকাদ্চ
অংগ্রদ্ণয য নজদ্নদ্েন?

যাুঁ

এই প্রষ্টক্ষণ নথদ্ক অষ্টজচত দক্ষতা ষ্টদদ্য় ষ্টক আষ্টন নকান
ব্যফাষ্টয়ক উদ্যাগ (entrepreneurship) ষ্টনদ্য়ষ্টেদ্রন?

যাুঁ

না
না

মষ্টদ যাুঁ য়, তাদ্র তা ষ্টকযকভ ষ্টের?

কদ্ফ এটা শুরু কদ্যষ্টেদ্রন?
এটা শুরু কযদ্ত ষ্টক আনায অথ চ ষ্টফষ্টনদ্য়াদ্গয দযকায
দ্য়ষ্টের?

......ার
যাুঁ
না
ষ্টনজ অথ াচ য়দ্ন

মষ্টদ দ্য় থাদ্ক তাদ্র নই অথ চ ষ্টকবাদ্ফ নমাগাড়
কদ্যষ্টেদ্রন?

আত্বীয় স্বজনদ্দয ায়তা
ব্যাংক ঋণ
অন্যান্য (উদ্িখ করুন)

আষ্টন ষ্টক এখন ঐ ব্যফাষ্টয়ক উদ্যাগ র্ালু নযদ্খদ্েন?

যাুঁ
না

মষ্টদ যাুঁ য়, তাদ্র এই খাত নথদ্ক আনায প্রষ্টতভাদ্ আয়
কত?
মষ্টদ না য়, তাদ্র আষ্টন এটা ফন্ধ কদ্যদ্েন নকন?
আষ্টন ষ্টক নকান কভ চ ংস্থান সৃষ্টি কদ্যদ্েন?
যাুঁ দ্র, কতজন নরাক আনায াদ্থ (প্রষ্টতষ্ঠাদ্ন) কাজ
কদ্য?

.........টাকা
১।
২।
৩।
যাুঁ
না
......... জন

১
২
৩
৪
১
২
৩
৪

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
আনায কাম চিভদ্ক আদ্যা বাদ্রাবাদ্ফ ষ্টযর্ারনায নক্ষদ্ত্র ষ্টক
আনায অন্য নকান প্রষ্টক্ষদ্ণয প্রদ্য়াজন যদ্য়দ্ে?
মষ্টদ যাুঁ য়, তাদ্র তা উদ্িখ করুন।

এটা ষ্টক আনায আদ্য়য একভাত্র উৎ?

যাুঁ
না
১।
২।
৩।
যাুঁ
না

মষ্টদ না য়, তাদ্র আষ্টন এয াাাষ্ট আয ষ্টক কদ্যন?
প্রষ্টক্ষণ নথদ্ক প্রাপ্ত জ্ঞান  দক্ষতাগুদ্রা ষ্টক আনায
কভ দ্চ ক্ষদ্ত্র ব্যফাদ্যয সুদ্মাগ যদ্য়দ্ে?

যাুঁ
না

মষ্টদ যাুঁ য়, তাদ্র তা ষ্টকবাদ্ফ ব্যাখ্যা করুন।
আনায ব্যার্ নথদ্ক কতজন দস্য উদ্যাক্তা দ্ত নদ্যদ্ে?

.........জন

তাদ্দয নবতয কতজন নাযী?

.........জন

আনাদ্ক নদদ্খ অনুপ্রাষ্টণত দ্য় নকউ ষ্টক উদ্যাক্তা দ্য়দ্ে?

যাুঁ
না

দ্য় থাকদ্র কতজন?

.........জন

তাদ্দয দক্ষতা উন্নয়দ্ন আষ্টন ষ্টক নকান ধযদ্নয ায়তা
কদ্যদ্েন?

যাুঁ
না

মষ্টদ যাুঁ য়, তাদ্র ষ্টকবাদ্ফ ায়তা কদ্যদ্েন?

এই খাদ্ত উদ্যাক্তা য়ায দ্থ ফাুঁধাগুদ্রা ষ্টক ষ্টক?

এই ফাুঁধাগুদ্রা ষ্টকবাদ্ফ নভাকাষ্টফরা কযা মায়?

নকন ৫ যাভচমূ
এই প্রষ্টক্ষণ গ্রদ্ণয জন্য আষ্টন ষ্টক অন্যদ্দয অনুপ্রাষ্টণত
কদ্যন?
ননকটাদ্যয আদ্যা উন্নষ্টতয রদ্ক্ষয আনায যাভচ ষ্টক ষ্টক?
(উদ্িখ করুন)।

যাুঁ
না

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
এই প্রষ্টক্ষণ ষ্টকবাদ্ফ বষ্টফষ্যত প্রষ্টক্ষণাথীদ্দয জন্য আদ্যা
উদ্মাগী দ্ত াদ্য?

-আনায মূল্যফান ভদ্য়য জন্য ধন্যফাদ-

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

ক্ষুদ্র্ ষ্টযদ্য াক্ষাৎকায
ক্ররমক নং.

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা বতষ্টযদ্ত ‘জাতী়ে কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষণ 
গদ্ফলণা একাদ্েভী (দ্নকটায)’ এয অফদান মূল্যা়েন
উত্তযদাতায ধযনোঃ ননকটায আদ্য়াষ্টজত প্রষ্টক্ষণ কভ সূচ ষ্টর্দ্ত অংগ্রণকাযী/প্রষ্টক্ষণাথী।

উত্তযদাতায নাভ
ফয়
ঠিকানা
নভাফাইর নাম্বায

:
:
:
:

নকায়াষ্টরটি কদ্িার অষ্টপায

:

াক্ষাৎকায গ্রণকাযী

:

াক্ষাৎকাদ্যয গ্রদ্ণয তাষ্টযখ

:

শুরুয ভয়

:

নল:

গদ্ফলণা ষ্টযর্ারনায়

ফাংরাদ্দ ইনষ্টিটিউট অফ নাশ্যার ষ্টযার্ চ (ষ্টফ আই এ আয) ট্রাি
nvwmbv wW-c¨v‡jm, G¨vcvU©‡g›U # 6/we, evmv # 6/14, eøK-G, jvjgvwUqv, XvKv-1207|
†dvb: +88-02-8100658; ইমমইল: bisr@agnionline.com, ওমেবসাইট:
www.bisrbd.org
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দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

িষ্টভক

প্রশ্নভারা
নাভ
ফয় (উদ্িখ করুন)

উত্তয

এএষ্ট
এইর্এষ্ট
ষ্টক্ষাগত নমাগ্যতা

ষ্টেদ্লাভা (৪ ফেয নভয়াদী)
স্দাতক
স্দাতদ্কাত্তয
অন্যান্য ____________
পুরুল

ষ্টরঙ্গ
ননকটাদ্য আষ্টন নকান ধযদ্নয প্রষ্টক্ষণ নপ্রাগ্রাদ্ভ
অং ষ্টনদ্য়ষ্টেদ্রন?

নাযী
C-Programming Language
Graphics Design
Professional Freelancing with SEO,
SMM
Fundamentals of Webpage design
Advanced Certificate Course on
Computer Training
ICT Teachers Training

দক্ষতা উন্নয়দ্ন ষ্টক এই প্রষ্টক্ষণটিদ্ক আষ্টন
কাম চকযী ফদ্র ভদ্ন কদ্যন?

যাুঁ

আত্ন-কভ চ ংস্থান সৃষ্টিদ্ত এই প্রষ্টক্ষণটিদ্ক ষ্টক
আনায কাম চকয ফদ্র ভদ্ন য়?

যাুঁ

যাুঁ দ্র এই প্রষ্টক্ষণ দ্ত অষ্টজচত দক্ষতায
ষ্টবষ্টত্তদ্ত আষ্টন ষ্টক নকান প্রকায ব্যফায়ী
উদ্যাগ গ্রণ কদ্যদ্েন?

যাুঁ

যাুঁ দ্র ষ্টক ধযদ্ণয উদ্যাগ গ্রণ কদ্যদ্েন?
(ব্যাখ্যা করুন)

না

না

না

নকাে

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

আষ্টন কখন এটি শুরু কদ্যদ্েন?
এখান নথদ্ক আষ্টন ভাদ্ কত টাকা আয়
কযদ্েন?
এটি ষ্টক আনায আদ্য়য প্রধান উৎ?

এই নক্টদ্য ব্যফায়ী উদ্যাগ গ্রদ্ণ ষ্টক ধযদ্ণয
ফাধায ম্মুখীন দ্ত য়? (ব্যাখ্যা করুন)

-আনায মূল্যফান ভদ্য়য জন্য ধন্যফাদ-

যাুঁ
না

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান

নকআইআই (KII) নর্কষ্টরি

দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা বতষ্টযদ্ত ‘জাতী়ে কষ্টিউটায প্রষ্টক্ষণ 
গদ্ফলণা একাদ্েভী (দ্নকটায)’ এয অফদান মূল্যা়েন
অংগ্রণকাযী: প্রষ্টতষ্টনষ্টধ প্রষ্টতষ্ঠাদ্নয কভ কচ তচাবৃন্দ

‡Rjv:

............................

Dc‡Rjv:....................

BDwbqb:........................

MÖvg:......................................

cÖavb Z_¨`vZvi bvg:
eqm:
‡gvevBj bs.:
c`ex:

ms¯’v:

¯’vb:

ZvwiL:---------------------------------------gvb wbY©vqK Kg©KZ©vi bvg:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Z_¨ msMÖnKvixi bvg:---------------------------------------------------------------------------------------------------mvÿvrKvi ïiæ:---------------------------------------------------

mvÿvrKvi †kl:-----------------------------------------

M‡elYv cwiPvjbvq:

nvwmbv wW-c¨v‡jm, G¨vcvU©‡g›U #6/we, evmv # 6/14
eøK- G, jvjgvwUqv, XvKv-1207, evsjv‡`k| †dvb: +88-02-8100658;
B‡gBj: bisr@agnionline.com, I‡qemvBU: www.bisrbd.org
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দক্ষতা উন্নয়ন এফং উদ্যাক্তা সৃষ্টিদ্ত ননকটাদ্যয অফদান
cÖk:œ
1.
GB cÖwkÿY Kg©m~wPi cÖavb D‡Ïk¨¸‡jv wK?
2.
GB cÖwkÿY Kg©m~wPi AvIZvq †bKUv‡ii jÿ¨ I D‡Ïk¨¸‡jv wK?
3.
wkÿK I Ab¨vb¨ cÖwkÿYvw_©x‡`i g‡a¨ cyiæl-gwnjv AskMÖn‡Yi AbycvZ KZ?
4.
eqm MÖæ‡ci Ici wfwË K‡i AskMÖnYKvix‡`i AbycvZ KZ?
5.
cÖwkÿYv_©xiv wKfv‡e Z_¨ I †bvwUk †c‡q _v‡K?
6.
cÖwkÿ‡Y AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ `ÿZv Dbœq‡bi †ÿ‡Î GB cÖwkÿY Kg©m~wP wKfv‡e mnvqZv K‡i?
7.
cÖwkÿ‡Y AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ †_‡K D‡`¨v³v •Zixi †ÿ‡Î GB cÖwkÿY Kg©m~wP wKfv‡e Ae`vb iv‡L?
8.
cÖwkÿYv_©x‡`i †cv÷-gwbUwis‡qi Rb¨ Avcbv‡`i †Kvb e¨e¯’v Av‡Q wK? hw` _v‡K, wKfv‡e Avcbviv gwbUwis
K‡iY Ges djvdj¸‡jv wK?
9.
hw` bv _v‡K, Avcwb wK g‡b K‡iY †cv÷-gwbUwis e¨e¯’v Pvjy Kivi cÖ‡qvRb Av‡Q?
10. GB cÖwkÿYmg~n MÖnY K‡i KZ kZvsk cÖwkÿYv_©x D‡`¨v³v n‡Z †c‡i‡Q?
11. ‡Kvb ai‡Yi wk‡ív‡`¨v‡Mi mv‡_ Zviv RwoZ n‡”Q?
12. Zv‡`i g‡a¨ mdjZvi nvi KZ?
13. Zviv wK Avcbvi Kv‡Q GB wel‡q †Kvb civg‡k©i Rb¨ Avm‡Q?
14. cÖwkÿYKv‡j cÖwkÿYv_©xiv wK eo †Kvb P¨v‡j‡Äi gy‡LvgywL n‡”Q †h¸‡jv n«vm Kiv `iKvi?
15. Avcbvi g‡Z, cÖwkÿKiv cÖavb wK wK P¨v‡j‡Äi gy‡LvgywL n‡”Q?
16. cÖwkÿ‡Y AskMÖnYKvix‡`i Rb¨ AeKvVv‡gvMZ myweav ch©vß wKbv? `qvK‡i ‡bKUv‡ii my‡hvM-myweav Dbœq‡bi
†ÿ‡Î wKQz mycvwik cÖ`vb KiæY|
17. Avcbvi gZvbymv‡i, AviI AwaK msL¨K D‡`¨v³v •Zix Ges `ÿZv Dbœq‡bi Rb¨ ‡bKUvi AviI wK wK ev
bZzb cÖwkÿY Kvh©µg ev †mkb AšÍf~³
© Ki‡Z cv‡i e‡j Avcwb g‡b K‡iY?

-আনায মূল্যফান ভদ্য়য জন্য ধন্যফাদ-

