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বার্তা 

 

বাাংলাদেশ ইনদেস্টদেন্ট ডেদেলপদেন্ট অথরিটি (রবআইরেএ) উদযাক্তা ও েক্ষর্া উন্নয়ন প্রকদেি (ইএসরেরপ)-এি 

অন্যর্ে ফ্ল্যাগরশপ উদযাদগি উদেশ্য পূিণ কিদর্ ডপদি গরব তর্। দুই বছদিি েদেল প্রকেটি ডবসিকারি রবরনদয়াদগি 

জন্য জার্ীয় লক্ষযোত্রায় (৭ে পঞ্চবারষ তক পরিকেনা অনুযায়ী রজরেরপি ৩৪%) ডশােন কাজ এবাং অথ তননরর্ক প্রবৃরিি 

সুরবধাি োধ্যদে এসরেরজ-৮-এ অবোন ডিদেদছ। 

 

ডেদশি শীষ ত রবরনদয়াগ প্রচাি সাংস্থা রিদসদব, BIDA দৃঢ়োদব ব্যবসাি প্রচাি ও সিায়র্ায় রবশ্বাস কদি, রবদশষ কদি 

ডযসব উদ্ভাবনী এবাং সিবিাি সাংদযাদগি োধ্যদে বৃিত্তি রশেদক সিায়র্া কিদর্ পাদি। ESDP-এি োধ্যদে, BIDA 

সািা বাাংলাদেদশ প্রায় ২৫,০০০ প্রাথীদক প্ররশক্ষণ রেদয়দছ, যাদেি েদধ্য ৪,০০০ সফল উদযাক্তা রিদসদব আরবর্ভ তর্ িদয়দছ। 

এই উদযাক্তািা প্রায় ১০ রবরলয়ন টাকাি রবরনদয়াগ কদিদছন এবাং প্রায় ৪০,০০০ ডলাদকি কে তসাংস্থাদনি ব্যবস্থা কিদছন। 

আেিা ডযেন বরল, আোদেি আিও অদনক স্নার্ক র্াদেি রনজস্ব ব্যবসা শুরু কিাি জন্য কাজ কিদছ। 

 

ESDP-এি একটি রনরবড় মূল্যায়ন এবাং র্রুণ উদযাক্তাদেি উন্নয়ন, রবরনদয়াগ সৃরি, এবাং কে তসাংস্থান সৃরিদর্ এি প্রোব 

সম্পদকত রিউম্যান ডেদেলপদেন্ট রিসাচ ত ডসন্টাি (এইচরেআিরস)-এি সাদথ কাজ কিদর্ ডপদি BIDA সন্তুি। ৮ে 

পঞ্চবারষ তক পরিকেনা এবাং বাাংলাদেশ ডপ্ররক্ষর্ পরিকেনা (২০২১-২০৪১)-ডর্ রনধ তারির্ ডবসিকারি রবরনদয়াগ এবাং 

কে তসাংস্থাদনি লক্ষযোত্রা অজতদনি ডচিা কিদব এেন একটি কে তসূরচ রবকাদশি জন্য প্রোণসাদপক্ষ ববধর্া অনুসন্ধাদনি 

উদেশ্যও এই মূল্যায়ডনি লক্ষয। 

 

আরে প্রদফসি ে. আবুল বািকার্, রপএইচরেি ডনতৃদে এইচরেআিরস-এি স্টারে টিদেি কদ াি পরিশ্রেদক ধন্যবাে ও 

কৃর্জ্ঞর্া জানাদর্ চাই। এছাড়াও আরে BIDA-ডর্ আোি সিকেীদেি রবদশষ কদি, রেদসস ডোিরসনা ইয়াসরেন, 

অরর্রিক্ত সরচব এবাং রনব তািী সেস্য, জনাব রনরেল কুোি োস (যুগ্ম সরচব) এবাং েিাপরিচালক-২, জনাব ডোোঃ আরিফুল 

িক, পরিচালক (রনবন্ধন ও প্রদণােনা-১, বারণরজযক), জনাব ডোোঃ মুরজব-উল-ডফিদেৌস, পরিচালক (ফযারসরলটিজ 

ব্যবস্থাপনা), জনাব সুেন ডচৌধুিী, উপসরচব এবাং পরিচালক (রবরনদয়াগ গদবষণা ও অথ তননরর্ক অবজািদেটরি) এই 

মূল্যায়দন র্াদেি অবোদনি জন্য ধন্যবাে জানাদর্ চাই। আরে জনাব এদকএে িারফজুল্লাি োন, প্রকে পরিচালক, জনাব 

ডোোঃ রেজানুি িিোন, উপ-প্রকে পরিচালক (অথ ত ও বাদজট) এবাং রেদসস আফসানা কাওসাি, উপ-প্রকে পরিচালক 

(প্রশাসন) সি আোদেি ESDP টিেদক র্াদেি সব তাত্মক সিায়র্াি জন্য ধন্যবাে জানাই। 

 

এই মূল্যায়দনি োধ্যদে সাংগৃিীর্ অন্তদৃ তরিি রবষয় োগ কদি ডনবাি জন্য আরে উচ্ছ্বরসর্। সিকািদক উদযাক্তা বর্রি 

এবাং সিায়র্া কদি আরে খুব আশাবােী ডয এই প্ররর্দবেদন অন্তর্ভ তক্ত সুপারিশগুরলি সাদথ ESDP-এি সাফল্য প্রোদণি 

জন্য ডেশব্যাপী একটি কে তসূরচ শুরু কিদর্ উৎসারির্ কিদব, যা ডটকসই ডবসিকারি োদর্ি উন্নয়ন অজতদনি জন্য একটি 

গুরুেপূণ ত পেদক্ষপ। 

 

 

 

ডোোঃ রসিাজুল ইসলাে 

রনব তািী ডচয়ািম্যান 

বাাংলাদেশ রবরনদয়াগ উন্নয়ন কতৃতপক্ষ 

 

 

 

 

 



মুেবন্ধ 

 

বাাংলাদেশ সিকাি (GoB) ২০৩১ সাদলি েদধ্য বাাংলাদেশদক একটি উচ্চ-েধ্যে আদয়ি ডেদশ পরিণর্ কিাি জন্য 

অদনক উদযাগ গ্রিণ কদিদছ। বাাংলাদেদশ ডবসিকারি রবরনদয়াগ ও সুরবধা প্রচাদিি জন্য রবরেন্ন উদযাগ এ জার্ীয় এদজন্ডা 

অনুসাদি, বাাংলাদেশ রবরনদয়াগ উন্নয়ন কতৃতপক্ষ (BIDA) প্রধানেন্ত্রীি কায তালদয়ি (PMO) উদযাদগি অধীন এক শীষ ত 

সাংস্থা। পাইলদটে এন্টািদপ্রনািরশপ অযান্ড রিল ডেদেলপদেন্ট প্রদজক্ট (ইএসরেরপ) এই সাংদযাদগ ডকবল বাাংলাদেশ 

সিকাদিি অথ তায়দন রবআইরেএি একটি েদেল পিীক্ষা। 

 

বাাংলাদেশ সিকারি নীরর্ি উদেশ্য িদলা ২০৩০ সাদলি েদধ্য ৩০ রেরলয়ন কে তসাংস্থান সৃরিি লক্ষযোত্রা োরিদ্র্য ও 

ডবকািেমুক্ত সোজ গ ন কিা। ২০২৫ সাদলি েদধ্য ডেশীয় ডবসিকারি োর্ ডথদক (৮ে পঞ্চবারষ তক পরিকেনা) ৫২.৬৬ 

রিরলয়ন টাকা রবরনদয়াদগি লক্ষযও বাাংলাদেশ সিকাদিি িদয়দছ। লডক্ষযি অন্তগ তর্ গাি তস্থয কে তসাংস্থান এবাং রবরনদয়াদগি 

মূল উৎস িদব ডেশীয় রশদেি রবকাশ। 

 

রবো ইএসরেরপ ব্যবিাি কদি, যুব উদযাক্তা এবাং েক্ষর্া রবকাদশি ধািণা পিীক্ষা কদিদছ যাদর্ র্াদেি জীরবকা 

রবকাদশি োধ্যদে এবাং র্াদেি সেবয়সীদেি জন্য কাদজি সুদযাগ বর্রিি োধ্যদে র্াদেি স্বাবলম্বী এবাং স্বরনেতি কদি 

ডর্ালা যায়। 

 

BIDA প্ররশক্ষণ, রবরনদয়াগ ডথদক উদূ্ভর্ উদযাক্তাদেি সাংখ্যা রনধ তািদণি জন্য উদযাক্তা ও েক্ষর্া উন্নয়ন প্রকদেি 

(ESDP) একটি গেীি মূল্যায়ন পরিচালনাি জন্য রিউম্যান ডেদেলপদেন্ট রিসাচ ত ডসন্টাি (এইচরেআিরস) নাদে একটি 

অরেজ্ঞ এবাং খ্যার্নাো গদবষণা ও পিােশ ত সাংস্থাদক করেশন রেদয়দছ, এবাং এদর্ কে তদক্ষত্র বর্রি িডয়দছ। 

 

গদবষণা কে তটি আনুষ্ঠারনকোদব ২০২১ সাদলি ডে োদস শুরু িদয়রছল কািণ COVID-19 ইএসরেরপ সম্পূণ ত কিদর্ 

রবলম্ব কদিদছ। এইচরেআিরস’ি গদবষণা েল, ESDP টিে এবাং BIDA কে তকর্তাদেি সরিয় সিদযারগর্ায়, সেস্ত 

েিাোিীজরনর্ বাধা অরর্িে কদি এবাং প্রকদেি রনরবড় মূল্যায়দনি অাংশ রিসাদব অনলাইন এবাং অফলাইন পরিোণগর্ 

এবাং গুণগর্ সেীক্ষা সম্পন্ন কদি। 

 

আরে রবো’ি পক্ষ ডথদক সকল প্ররশক্ষণাথী, প্ররশক্ষক, সাংস্থা ব্যরক্ত, পিােশ তোর্া, ইএসরেরপ প্ররশক্ষণ ডকদেি 

সেন্বয়কািী, উপ-পরিচালক এবাং প্রকে পরিচালকদক ইএসরেরপ বাস্তবায়ডন র্াদেি রনদবরের্ র্ভরেকাি োধ্যদে 

এইচরেআিরস-এি স্টারে টিে প্রকদেি রনরবড় মূল্যায়ন সম্পূণ ত কিদর্ সিায়র্া কিাি জন্য আন্তরিক কৃর্জ্ঞর্া প্রকাদশি 

সুদযাগ রনদর্ চাই। আরে BIDA সিকেীগণদক ধন্যবাে জানাদর্ চাই যািা ESDP অনুসন্ধান এবাং সুপারিশসমূদিি 

রনরবড় মূল্যায়দনি দুটি ববধকিণ কে তশালায় অাংশ রনদয়রছদলন। আরে সম্পূণ ত আত্মরবশ্বাসী, এই গদবষণাকে তটি প্রধানেন্ত্রীি 

কায তালয় (PMO) এবাং এি সদব তাচ্চ রবরনদয়াগ প্রচাি সাংস্থা BIDA’ি জন্য একটি পথপ্রেশ তক েরলল রিদসদব কাজ 

কিদব যা প্রণয়দনি োধ্যদে ব্যাপক কে তসাংস্থান ও রবরনদয়াগ সৃরিি জন্য বাাংলাদেদশি অেযন্তিীণ বাজাদি যুব 

উদযাক্তাদেি জার্ীয় পয তাদয়ি উদযাক্তা ও েক্ষর্া উন্নয়ন কে তসূরচি উদযাগ ডনয়া িডব। আরে আশা করি, PMO, 

BIDA,এবাং HDRC-এি েদর্া গদবষণা ও রশক্ষানরবশ অাংশীোি এবাং অন্যান্য ডস্টকদিাল্ডাি ESDP-ডক একটি 

জার্ীয় কে তসূরচদর্ পরিণর্ কিাি জন্য একাত্মোদব কাজ কিদব। 

 

 

 

পািেীন আক্তাি 

কায তরনব তািী সেস্য (ডগ্রে-১) 

বাাংলাদেশ রবরনদয়াগ উন্নয়ন কতৃতপক্ষ 



 

শব্দ সংক্ষেপ 
আইএমইষ্টি ইমষ্টপ্লদমদেশন মষ্টনটষ্টরাং এন্ড ইভোল্যযদয়শন ষ্টিষ্টভশন 
আইষ্টিষ্টট ইনফরদমশন এন্ড কষ্টমউষ্টনদকশন শটকদনোদল্োষ্টি 
আরএমষ্টি শরষ্টিদমি গোদেেি 
আরষ্টিষ্টপষ্টপ ষ্টরভোইিি শিদভল্পদমে প্রদিক্ট শপ্রোফেো  
আরইষ্টি শরষ্টিদেশন 
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এটুআই এদেি টু ইনফরদমশন 
এনইষ্টি-ইষ্টিএনইষ্টি নযোশনোল্ ইশকোদনোষ্টমক কোউষ্টিল্-এষ্টেষ্টকউষ্টটভ কষ্টমষ্টট অি নযোশনোল্ ইশকোদনোষ্টমক 

কোউষ্টিল্ 
এনষ্টিও নন গভদেে অরগোনোইদিশন 
এষ্টপষ্টি এষ্টিিদটে প্রদিক্ট িোইদরক্টর 
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ষ্টিওষ্টি গভদেে অি িোাংল্োদ্শ  
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ষ্টটওষ্টট শেষ্টনাং ফর শেনোরর্স  
িোষ্টিউষ্টটও ওয়োর্ল্ৃ শেি অর্গোনোইদিশন 
ষ্টিইষ্টি শিনোদরল্ ইকদনোষ্টমক ষ্টিষ্টভশন 
ষ্টিষ্টিষ্টপ শিদভল্পদমে প্রদিক্ট শপ্রোফেো 
ষ্টিষ্টপষ্টি শিপুষ্টট প্রদিক্ট িোইদরক্টর 
ষ্টিষ্টি শিপুষ্টট কষ্টমশনোর 
ষ্টিষ্টিআই  িোটো কোদল্কশন ইনষ্ট্রুদমে 
ষ্টপআইষ্টি প্রদিক্ট ইমষ্টপ্লদমদেশন কষ্টমষ্টট 
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ষ্টপষ্টি প্রদিক্ট িোইদরক্টর  
ষ্টপষ্টপআর পোিষ্টল্ক প্রষ্টকউরমযোে রুল্স্ 
ষ্টপষ্টপএ পোিষ্টল্ক প্রষ্টকউরমযোে এক্ট 
ষ্টিআইষ্টিএ িোাংল্োদ্শ ইনদভস্ট্দমে শিদভল্পদমে শিোর্ড  
ষ্টিআইষ্টিএি িোাংল্োদ্শ ইনষ্টস্ট্ষ্টটউট অি শিদভল্পদমে অথষ্টরষ্টট 
ষ্টিষ্টিষ্টট িোাংল্োদ্ষ্টশ টোকো   
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i    শনর্বাহী সারসংক্ষেপ 
 

শনর্বাহী সারসংক্ষেপ 

উচ্চ মধযম আদয়র শ্শ গড়োর িোাংল্োদ্শ িরকোদরর ষ্টভশন: ২০২১-এর িোদথ িঙ্গষ্টত শরদে শিিরকোষ্টর 
েোদত উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও ষ্টিষ্টনদয়োগ বৃষ্টির ল্দক্ষয িোাংল্োদ্শ ইনদভস্ট্দমে শিদভল্পদমে অথষ্টরষ্টট 
(ষ্টিআইষ্টিএ) দুই িছর শময়োষ্ট্ একষ্টট প্রকে—উদ্যোগ সৃষ্টি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকে (ইএিষ্টিষ্টপ) শুরু 
কদর। িোাংল্োদ্দশর ৬৪ষ্টট শিল্োর ষ্টশষ্টক্ষত শিকোর যুিকদ্র, উদ্যোক্তো ষ্টিদিদি গদড় তুল্দত এই প্রকে 
একমোি িযোপী প্রষ্টশক্ষি প্র্োন ও প্রষ্টশক্ষি উত্তরকোল্ীন পষ্টরিীক্ষি কেসূষ্টচ িোস্তিোয়ন কদর। ইএিষ্টিষ্টপর 
মোধযদম প্রষ্টশক্ষি শপদয় শে িাংেযক যুিক উদ্যোক্তো িদয়দছন এিাং সৃি উদ্যোক্তোরো তোদ্র উদ্যোদগ শে 
পষ্টরমোি টোকো ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছন ও এর ফদল্ শে পষ্টরমোি শ্রমশষ্টক্তর কেিাংস্থোন িদয়দছ তোর—তথো ঐ 
কেসূষ্টচর—একষ্টট ষ্টনষ্টিড় মূল্যোয়দনর িনয িোাংল্োদ্শ ইনদভস্ট্দমে শিদভল্পদমে অথষ্টরষ্টট (ষ্টিআইষ্টিএ), 
ষ্টিউমযোন শিদভল্পদমে ষ্টরিোর্চ শিেোর (এইচষ্টিআরষ্টি)-এর উপর ্োষ্টয়ত্বভোর অর্পি কদর। এই কোদি 
এইচষ্টিআরষ্টি, প্রকেষ্টটর ষ্টরভোইিি শিদভল্পদমে প্রদিক্ট শপ্রোফেো (আরষ্টিষ্টপষ্টপ) অনুিরি কদর এর 
ল্ক্ষযমোত্রো, উদেশযোিল্ী, অর্জন ও প্রকদের ফল্োফল্ মূল্যোয়ন কদরদছ।  
  
এইচষ্টিআরষ্টি একষ্টট ষ্টমশ্র পিষ্টত—পষ্টরমোি ও গুিগত—অনুিরি কদর এই মূল্যোয়ন কোিষ্টট পষ্টরচোল্নো 
কদরদছ। পষ্টরমোিগত তথয-উপোত্ত কোঠোদমোিি প্রশ্নমোল্ো অনুিরি কদর প্রষ্টশক্ষিপ্রোপ্ত উদ্যোক্তোদ্র িযষ্টক্তগত 
িোক্ষোৎকোর এিাং শটষ্টল্দফোদনর মোধযদম উদ্যোক্তো নন এমন প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িোক্ষোৎকোর শনয়ো িদয়দছ। 
ইএিষ্টিষ্টপর িোমর্থয ও উন্নয়নদেোগযষ্ট্ক গুদল্ো িোনদত উদ্যোক্তো ও উদ্যোক্তো নন এমন িোছোই করো 
প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িোদথ শফোকোি ্ ল্ আদল্োচনোর আদয়োিন করো িদয়দছ। প্রকেষ্টটর সুদেোগগুদল্ো ও ঝাঁষ্টকিমূি 
িোনদত এিাং এিম্পষ্টিত ষ্টিষদয় ধোরিো শপদত প্রধোন তথয ্োতোদ্র অর্থোৎ প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী, ষ্টরদিোর্স 
পোর্সন, ষ্টিষ্টনদয়োগকোরী, স্থোনীয় িযিিোয়ী শনর্তবৃন্দ, এিাং অনযোনয অাংশীিনদ্র িোক্ষোৎকোর শনয়ো িদয়দছ। 
এই মূল্যোয়দনর কোদি শটষ্টল্দফোদনর মোধযদম ১,০২২ িন প্রষ্টশক্ষিোর্থী এিাং ৬৪৫ িন প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র 
িোদথ শ্েো কদর তোদ্র িোক্ষোৎকোর শনয়ো িদয়দছ। প্রকেষ্টটর চূড়োন্ত ল্ক্ষয, িোস্তিোয়ন প্রষ্টেয়ো, অষ্টর্জত 
ফল্োফল্ িোনদত ও এ িম্পষ্টিত তথয-উপোত্ত শপদত শমোট ৩২ষ্টট শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো (এফষ্টিষ্টি) এিাং 
৪০ষ্টট প্রধোন তথয ্োতোর িোক্ষোৎকোর (শকআইআই) িম্পন্ন করো িদয়দছ।  
 
এছোড়োও, যুি উন্নয়ন ও যুিকদ্র ক্ষমতোয়দন ইএিষ্টিষ্টপর ভূষ্টমকো িোনদত িষ্টরপ ্দল্র মোধযদম প্রষ্টশক্ষি 
প্রোপ্ত িফল্ উদ্যোক্তোদ্র কোছ শথদক তোদ্র ঘটনো অনুধযোন (শকি স্ট্োষ্টি) িাংগ্রি করো িদয়দছ। শফোকোি 
্দল্ আদল্োচনো, প্রধোন তথয ্োতোর িোক্ষোৎকোর এিাং ঘটনো অনুধযোন (শকি স্ট্োষ্টি)-এর মোধযদম গুিগত 
তথয-উপোত্ত িাংগ্রি করো িদয়দছ। ষ্টনষ্টিড় মূল্যোয়দনর কোদি িাংগৃিীত িি পষ্টরমোিগত ও গুিগত তথয-
উপোদত্তর িমদকষ্টিকতো ও িমধষ্টেতো েোচোই-িোছোই করো িদয়দছ। মূল্যোয়দনর কোদি প্রকদের অনু্ঘোষ্টটত 
িম্ভোিনো গুদল্ো ষ্টনষ্টিি করদত এিাং অদৃিপূর্ব িীমোিিতোিমূদি বুঝদত প্রকেষ্টটর একষ্টট শেন্থি–
উইকদনদিি–অপোরচুযষ্টনষ্টটি–শেটি (এিিোষ্টিউওষ্টট) ষ্টিদেষি করো িদয়দছ। এিদির পষ্টরিোদম এই ষ্টনষ্টিড় 
মূল্যোয়ন প্রকেষ্টটর িনয এইচষ্টিআরষ্টি একষ্টট অনুিরিীয় সুপোষ্টরশমোল্োও প্রিয়ন কদরদছ।  
 
শিদভল্পদমে প্রদিক্ট শপ্রোফেো/প্রদপোিোল্ (ষ্টিষ্টপষ্টপ) এিাং িাংদশোষ্টধত ষ্টিষ্টপষ্টপ েোচোই কদর শ্েো শগদছ 
প্রকদের িি কেকোণ্ড িোস্তিোয়ন এিাং প্রকদের ল্ষ্টিকযোল্ শেমওয়োদি িষ্টিত ফল্োফল্গুদল্ো িফল্ ভোদি 
অষ্টর্জত িদয়দছ। এই প্রকদের মূল্ কোর্যেম ষ্টছল্ ষ্টনিষ্টিত যুিকদ্র প্রষ্টশক্ষি শ্য়ো এছোড়োও প্রষ্টশক্ষিপ্রোপ্ত 
উশ্যোক্তোদ্র পরীষ্টিক্ষদির কোদি িিোয়তো প্র্োন ষ্টছল্ এই প্রকদের আরও একষ্টট অনযতম কোর্যেম। 
 
ইএসশিশপ দেক্ষশর ৬৪শি দেলায় শনবশিত ৬০,৫৮০ েন দেক্ষে বাছাই েক্ষর দ াি ২৪, ৯১৪ েন যুবেক্ষে 
প্রশশেণ শেক্ষয়ক্ষছ। প্রেল্পশির ৬৭শি দেলা পর্যাক্ষয়র প্রশশেণ দেক্ষের োশয়ক্ষে শছক্ষলন ৬৭েন প্রশশেণ 
স ন্বয়োরী। এগুক্ষলার  ক্ষযয ৩শি প্রশশেণ দেে শছল ঢাো দেলায়। প্রশশেে শহক্ষসক্ষব শবশিন্ন সরোশর 
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দবসরোশর এক্ষেশি দেক্ষে ৮০০ েক্ষনরও দবশশ শরক্ষসার্স পারসন এই প্রেক্ষল্পর সাক্ষে যুক্ত হক্ষয়শছক্ষলন। 
প্রশশেেরা দ াি ২৪,৯১৪ েন যুবেক্ষে শবশিন্ন বযাক্ষে এে াস দ য়ােী প্রশশেণ শেক্ষয়ক্ষছন। দ াি ৬শি 
 শিউল অনুসরণ েক্ষর প্রশশেণগুক্ষলা দেয়া হক্ষয়ক্ষছ।  
 
ইএিষ্টিষ্টপ শমোট ৪ িোিোর ৩৩৮ িন যুিক উদ্যোক্তো সৃষ্টি করদত িক্ষম িদয়দছ েো ষ্টছল্ শমোট প্রষ্টশক্ষি 
প্রোপ্তদ্র ১৭.৪১ শতোাংশ—এদ্র িিোই ষ্টিষ্টভন্ন ধরদনর উদ্যোগ গদড় তুদল্দছন। প্রষ্টশক্ষি প্রোপ্ত অিষ্টশি 
যুিদকরো ষ্টিষ্টভন্ন প্রষ্টতকূল্তো ষ্টিদশষ কদর, শকোষ্টভি-১৯ অষ্টতমোরীিষ্টনত প্রষ্টতকূল্তোর কোরদি তোদ্র ঈষ্টিত 
উদ্যোগ এেদনো গদড় তুল্দত পোদরনষ্টন। 
 
িষ্টরপ শথদক প্রোপ্ত ফল্োফদল্ িোনো েোয় শে, ৭৫.৫ শতোাংশ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো পুরুষ এিাং ২৪.৫ শতোাংশ 
নোরী। এক্ষের সবারই ন্যযনত  শশোগত দ াগযতা এসএসশস উত্তীর্ণ— া শছল প্রশশেক্ষণর েনয শনবিক্ষনর 
পূর্বশর্ত; এক্ষেক্ষে উক্ষেখ্য দ , ইএসশিশপ ের্মসূশেক্ষত প্রশশেক্ষণর েনয শনবশিত যুবেক্ষের প্রায় অক্ষেক্ষের 
শশোগত দ াগযতা স্নোতক ও স্নোতদকোত্তর।  
 
আরও উদেেয, গক্ষড় উঠা উক্ষেযাক্তাক্ষের ৩৯.৪ শতাংশ নতুন উক্ষেযাক্তা  াক্ষের দোক্ষনা পূর্ব অশিজ্ঞতা শছল 
না। এছাড়া, অবশশি  াক্ষের পূর্ব অশিজ্ঞতা শছল, প্রশশেণ পাওয়ার পর তাক্ষের সবাই শনক্ষেক্ষের েল ান 
উক্ষেযাগক্ষে এশগক্ষয় শনক্ষয়ক্ষছন অেবা নতুন উক্ষেযাগ গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন। প্রশশেণপ্রাপ্ত উক্ষেযাক্তারা─দ াি ৪,৩৩৮ 
েন─তাক্ষের গক্ষড় দতালা উক্ষেযাক্ষগ প্রক্ষতযে উক্ষেযাক্তা গক্ষড় প্রায় দ াি ৯েন (৮.৫৪) অর্থাৎ দ াি ৩৭ 
হাোর ৪৬ েনক্ষে শনক্ষয়াগ শেক্ষয়ক্ষছন, এক্ষের  ক্ষযয ইএসশিশপ দেক্ষে প্রশশেণ পাওয়া যুবেও রক্ষয়ক্ষছ।  
 
েশরপ অনু ায়ী, ৬৭.৩ শতাংশ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তাক্ষের ইশতপূক্ষর্ব এযরক্ষনর দোক্ষনা প্রশশেণ শছল না। 
ইএসশিশপ’র প্রশশেণ পাওয়া পূক্ষর্ব দ সব যুবে (৩৮%) অনযক্ষের দেক্ষে এযরক্ষনর প্রশশেণ দপক্ষয়শছক্ষলন 
তাক্ষের  ক্ষত ইএসশিশপ’র প্রশশেণ তাক্ষের ইশতপূক্ষর্ব পাওয়া প্রশশেক্ষণর তুলনায় অক্ষনে দবশশ শশোমূলে ও 
দেৌশলগত শেক্ষে দেক্ষে উন্নত। প্রষ্টতদি্ন অনুেোয়ী, ৩০.৪ শতোাংশ প্রষ্টশক্ষিোর্থী েোরো ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি 
শপদয়দছন তদ্র মদত শময়ো্ ও গুিগত মোদনর ষ্ট্ক শথদক এই প্রষ্টশক্ষি তোদ্র পূদর্ব পোওয়ো প্রষ্টশক্ষদির 
তুল্নোয় উন্নত।  
 
িষ্টরদপ অাংশগ্রিিকোরী িি প্রষ্টশক্ষিোর্থী িযিিো ও ষ্টিষ্টনদয়োগ িম্পষ্টিত নীষ্টত, শকৌশল্ ও অনযোনয ষ্টিষয়োষ্ট্ 
িম্পদি িোনদত শপদরদছন িদল্ উদেে কদরদছন। এদ্র ৬৯ শতোাংশ মদন কদরন েোরো নতুন উদ্যোক্তো 
তোদ্র উদ্যোগ গ্রিদির িনয এই প্রষ্টশক্ষি শিশ কোর্যকর। প্রোয় িকল্ প্রষ্টশক্ষিোর্থী প্রষ্টশক্ষদির ষ্টিষয়িস্তু 
শিোধগময এিাং পূিোঙ্গ িদল্ উদেে কদরদছন। প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র─েোরো উদ্যোক্তো নন─ষ্টতন-চতুর্থোাংদশর শিষ্টশ 
ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি িম্পদি িদন্তোষ প্রকোশ কদরদছন এিাং ৭৩ শতোাংশ প্রষ্টশক্ষিপ্রোপ্ত উদ্যোক্তো তোদ্র 
আকোঙ্ক্ষো পূি িদয়দছ িদল্ উদেে কদরদছন। প্রোয় ৭৩ শতোাংশ প্রষ্টশক্ষিোর্থী মদন কদরন শে ইএিষ্টিষ্টপর 
প্রষ্টশক্ষকরো পষ্টরশ্রমী এিাং ্ ক্ষ। িি প্রষ্টশক্ষিোর্থী এই কেসূষ্টচর অধীদন পষ্টরচোষ্টল্ত প্রষ্টশক্ষদির প্রিোর প্রদয়োিন 
িদল্ তোদ্র ির্বিম্মত মতোমত িযক্ত কদরদছন। 
 
এই িষ্টরপ শথদক প্রোপ্ত ফল্োফদল্ িোনো েোয় শে, ৯৮ শতোাংশ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো প্রষ্টশক্ষি শথদক অষ্টর্জত 
জ্ঞোন ও ্ক্ষতো কোদি ল্োগোদত শপদরদছন। ৮০ শতোাংদশর শিষ্টশ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো প্রষ্টশক্ষি শকদির 
িিোয়তো ষ্টনদয়দছন। প্রষ্টতদি্দন প্রোপ্ত তথয অনুেোয়ী প্রষ্টশক্ষি শশদষ ৯৫.৫ শতোাংশ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো শেি 
ল্োইদিি এিাং প্রোয় ৪৬ শতোাংশ ষ্টটআইএন িোষ্টিষ্টফদকট িাংগ্রি কদরদছন। ইএিষ্টিষ্টপ’র ষ্টিজ্ঞ 
পরোমর্শ্োতোদ্র (শমনটর) িিোয়তোয় শমোটোমুষ্টট ৭৫ শতোাংশ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো তোদ্র নতুন 
িোিোরিোতকরি শকৌশল্ প্রিয়ন কদরদছন এিাং ৮৮.২ শতোাংশ পূর্ব অষ্টভজ্ঞতো িম্পন্ন উদ্যোক্তো তোদ্র 
ইষ্টতপূদর্ব অনুসৃত িোিোরিোতকরি শকৌশল্ আরও উন্নত কদরদছন। ষ্টনষ্টিড় মূল্যোয়দন িোনো শগদছ শে, প্রোয় 



iii    শনর্বাহী সারসংক্ষেপ 
 

অদেক প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো তোদ্র উদ্যোদগ প্রোয় ১০ ল্ক্ষ শথদক ১৯ ল্ক্ষ টোকো ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছন। এই 
িষ্টরপ শথদক আরও িোনো েোয় শে, প্রষ্টত ৬ িদনর মদধয ১ িন প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো তোদ্র গদড় শতোল্ো 
উদ্যোদগ ১০ ল্ক্ষ টোকোর শিষ্টশ ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরছন। প্রষ্টশষ্টক্ষত িি উদ্যোক্তো তোদ্র শমোট ষ্টিষ্টনদয়োদগর একটো 
অাংশ ষ্টনিস্ব তিষ্টিল্ শথদক ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছন। তদি, উদেেশেোগয পষ্টরমোি ষ্টিষ্টনদয়োদগর অদর্থর শেোগোন 
এদিদছ ষ্টিষ্টভন্ন প্রোষ্টতষ্ঠোষ্টনক ও অপ্রোষ্টতষ্ঠোষ্টনক উৎি িদত। িষ্টরপ শথদক আরও িোনো েোয় শে, ৫৪ শতোাংশ 
প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো তোদ্র উদ্যোদগ ষ্টিষ্টনদয়োদগর িনয অর্থ ষ্টিষ্টভন্ন িরকোষ্টর, শিিরকোষ্টর িযোাংক এিাং আষ্টর্থক 
প্রষ্টতষ্ঠোন শথদক িাংগ্রি কদরদছন। প্রোয় ৩০ শতোাংশ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো তোদ্র ষ্টিষ্টনদয়োদগর অর্থ শিিরকোষ্টর 
উন্নয়ন িাংস্থো—এনষ্টিও, শথদক ঋি ষ্টিদিদি িাংগ্রি কদরদছন। উদেেদেোগয িাংেযক, ষ্টতন-চতুর্থোাংদশর 
শিষ্টশ, প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো তোদ্র ষ্টিষ্টনদয়োদগর অদর্থর িনয ষ্টনির কদরদছন আত্মীয়-স্বিন, িন্ধু-িোিি এিাং 
অনযোনয উৎদির উপর—েোরো ষ্টিষ্টভন্ন িযিিোয় অর্থ ল্ষ্টি কদর থোদকন। এিি ষ্টিদিচনোয় প্রতীয়মোন িয় শে 
প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িযোাংক, অনযোনয আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন, এনষ্টিও এিাং িমিোয়গুদল্োদত অষ্টভগমযতো খুিই 
িোমোনয। িষ্টরদপ পোওয়ো শগদছ, একিন প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো গদড় ১,৪৯,৩৯৫ টোকো িযোাংক িো অনযোনয 
আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন শথদক এিাং ১,৫৯,০৪৬ টোকো এনষ্টিও, িমিোয় িো অনযদকোদনো মোইদেো ফোইনোি প্রষ্টতষ্ঠোন 
শথদক ঋি ষ্টনদয়দছন। িষ্টরদপ প্রোপ্ত উপোত্ত শথদক িোনো েোয় শে, ৯২.১ শতোাংশ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো তোদ্র 
ষ্টনি উদ্যোদগ ষ্টিষ্টনদয়োদগর অর্থ ষ্টনিস্ব তিষ্টিল্ শথদক শেোগোন ষ্ট্দয়দছন। প্রোয় ৬৮ শতোাংশ প্রষ্টশষ্টক্ষত 
উদ্যোক্তো ২৪/৭—িোর্বক্ষষ্টিক িিোয়তো—িযিস্থোর িিোয়তো শপদত শেোগোদেোগ কদরদছন। ৯৫.৫ শতোাংশ 
প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি যুিকদ্র ক্ষমতোয়দন অি্োন শরদেদছ িদল্ উদেে কদরদছন।  
 
শষ্টক্তিমূি-দূর্বল্ষ্ট্কিমূি-সুদেোগিমূি-ঝাঁষ্টকিমূি (শিোয়োট) ষ্টিদেষদি শ্েো শগদছ, শশষ ষ্টিদিচনোয় এই 
প্রকদের শষ্টক্তশোল্ী ষ্ট্ক গুদল্ো (শেন্থি) েথোেদম—৬০,৪০০ ও শিষ্টশ উপযুক্ত ও প্রতযোশী ষ্টনিষ্টিত যুিক, 
২৪,৯১৪ িন প্রষ্টশক্ষিোর্থী, ৪,৩৩৮ িন প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো, ৬৭ িন ্ক্ষ প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী, ৮০০ ও 
শিষ্টশ িম্প্ িযষ্টক্ত (ষ্টরদিোর্স পোরিন), ষ্টিষ্টিটোইি শেষ্টনাং মষ্টিউল্, শমেষ্টরাং িোদপোি, এিাং িোর্বক্ষষ্টিক—
২৪/৭—িযিিো িাংেোন্ত তথয িিোয়তো প্র্োন িযিস্থো। প্রকদের শষ্টক্তিমূি িমূি (উইকদনদিি) েথোেদম—
িিদেোগী প্রষ্টশক্ষকদ্র অভোি, অপর্যোপ্ত শমনটর, প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র ঋি িিোয়তো শ্য়োর িনয তিষ্টিল্ 
নো থোকো। এিিষ্টিউওষ্টট (শিোয়োট) ষ্টিদেষদি প্রোপ্ত প্রকদের সুদেোগিমূি (অপোরচুযষ্টনষ্টটি) েথোেদম— 
উদ্যোক্তো িম্পষ্টিত শেি প্রষ্টশক্ষদির সুষ্টিধো শপদত ষ্টি্যমোন কোষ্টরগষ্টর প্রষ্টশক্ষি শকিগুদল্োর িোদথ প্রদয়োিনীয় 
শেোগোদেোগ, অনযোনয িোতীয় পর্যোদয় প্রষ্টশক্ষি সুষ্টিধো, শেমন িীল্ি ফর এমপ্লয়দমে ইনদভস্ট্দমে শপ্রোগ্রোম 
(এিইআইষ্টপ), স্থোনীয় পর্যোদয় প্রতযোশী-উদ্যোক্তো নোরী পুরুষ, িযিিো উদ্যোগ গদড় শতোল্োর িনয ঋি 
সুষ্টিধো, সুবৃিৎ অভযন্তরীি িোিোর, আগ্রিী ষ্টিষ্টনদয়োগকোরী, এিাং ষ্টিষ্টভন্ন অনল্োইন প্লোটফে। িদর্বোপষ্টর, 
ষ্টিদেষদি পোওয়ো, ইএিষ্টিষ্টপ কেসূষ্টচর ঝাঁষ্টকগুদল্ো েথোেদম—শকোষ্টভি-১৯ অষ্টতমোরী, িযিিো-িোষ্টিিযর প্রষ্টত 
ষ্টিরূপ মদনোভোি, ষ্টিষ্টনদয়োগ ও িোিোর িযিস্থো িম্পষ্টিত গদিষিো এিাং যুিকদ্র িনয িযিিো-িোষ্টিিয 
িম্পষ্টিত শিিো প্র্োদন ওয়োন স্ট্প িযিস্থো নো থোকো।  
 
এই প্রকদের প্রষ্টশক্ষক, প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো, শিল্ো পর্যোদয়র প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী, ষ্টরদিোর্স পোরিন এিাং 
অনযোনয অাংশীিদনরো ইএষ্টিষ্টপর কোর্যেদমর িম্প্রিোরি ও অষ্টধকতর উন্নতকরদির ল্দক্ষয ষ্টকছু সুপোষ্টরশ 
উদেে কদরদছন। সুপোষ্টরশগুদল্ো ষ্টনম্নরূপ─  
 

 স্থোনীয় ও িোতীয় পর্যোদয় ষ্টিষ্টভন্ন উদ্যোদগর ষ্টিকোদশর িম্ভোিনো ও উদ্যোক্তো সৃষ্টির ষ্টি্যমোন চোষ্টি্োর 
শপ্রষ্টক্ষদত কেসূষ্টচর িম্প্রিোরি ও তো িোতীয় পর্যোদয় উন্নীত করো।  

 শকোষ্টভি-১৯ অষ্টতমোরীিষ্টনত ল্ক িোউন এিাং িোধোরি িনগদির চল্োচদল্র উপর আদরোষ্টপত 
ষ্টিষ্টধষ্টনদষদধর ষ্টিষয় ষ্টিদিচনোয় িশরীদর উপষ্টস্থত শথদক এিাং অনল্োইন (ভোচুৃয়োল্) প্লোটফে 
িযিিোর—উভয় পিষ্টত অিল্ম্বন কদর প্রতযোশী যুি উদ্যোক্তোদ্র িনয প্রষ্টশক্ষদির িযিস্থো করো।  

 ষ্টি্যমোন উদ্যোক্তোদ্র িনয উদ্যোগ ও উদ্যোক্তো ষ্টিষয়ক উচ্চতর প্রষ্টশক্ষি চোল্য করো।  



উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন  iv 
 

 প্রষ্টশক্ষিপ্রোপ্ত উ্ীয়মোন ও মোধযষ্টমক পর্যোদয়র উদ্যোক্তোদ্র চোষ্টি্ো ষ্টিদিচনো কদর তোদ্র িনয 
স্ট্োি-আপ ও উদ্যোগ উন্নয়দন আষ্টর্থক িিোয়তো ষ্ট্দত তিষ্টিল্ গঠন করো।  

 যুি উদ্যোক্তোদ্র উন্নয়দন িিোয়তো ষ্ট্দত শিল্ো পর্যোদয়র প্রষ্টশক্ষি শকিগুদল্োদত ষ্টিিোর আঞ্চষ্টল্ক 
পর্যোদয়র ওয়োন-স্টপ িোষ্টিি শিেোর প্রষ্টতষ্ঠো করো। 

 িমদয়র ্োিী ষ্টিদিচনোয় উদ্যোক্তো সৃিন ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রষ্টশক্ষদির কোষ্টরকুল্োমদক আরও ষ্টিস্তৃত 
করো।  

 িযোাংক ও আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোদনর িোদথ িমদঝোতো স্মোরক স্বোক্ষদরর মোধযদম কেসূষ্টচ শথদক প্রষ্টশক্ষি 
পোওয়ো উদ্যোক্তোদ্র উদ্যোদগ অর্থোয়দনর িনয শনটওয়োি সৃষ্টি করো।  

 িরকোরী ও শিিরকোষ্টর প্রষ্টতষ্ঠোদনর িোদথ িমদঝোতো স্মোরক স্বোক্ষদরর মোধযদম কেসূষ্টচ শথদক প্রষ্টশক্ষি 
পোওয়ো উদ্যোক্তোদ্র দ্রুততর শিিো প্র্োদনর িযিস্থো করো।  

 নোরী অাংশগ্রিিকোরীদ্র িাংেযো বৃষ্টির ল্দক্ষয িোতীয় ও স্থোনীয় পর্যোদয় িোমোষ্টিক প্রচোর প্রচোরিোর 
মোধযদম িকল্দক উদ্বুি করো।  

 যুিকদ্র, ষ্টিদশষ কদর নোরীদ্র উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রষ্টশক্ষদির চোষ্টি্ো ষ্টিদিচনোয় 
উপদিল্ো পর্যোদয় প্রষ্টশক্ষি শকি স্থোপন করো। 

 র্তিমূল্ পর্যোদয়র প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িযিিো িম্প্রিোরদির িিোয়তো প্র্োদনর ল্দক্ষয আঞ্চষ্টল্ক ও 
িোতীয় পর্যোদয় ষ্টিষ্টনদয়োগ িম্ভোিনো েোচোই ও িোিোর েোচোই িম্পষ্টিত গদিষিোর আদয়োিন করো।  

 

উক্ষেযাক্তা গক্ষড় দতালার  াযযক্ষ  ের্মসংস্থান সৃেন এবং শবশনক্ষয়াক্ষগ অবোন রাখ্ার  ত সব শেছুই 
ইএসশিশপর আক্ষছ। তদুপশর, ইএসশিশপক্ষে োতীয় পর্যাক্ষয় ের্মসূশেক্ষত উন্নীত েরার প্রক্ষয়ােন। এক্ষেক্ষে, 
অি  পঞ্চবাশিে পশরেল্পনা (২০২০–২০২৫) এবং শিতীয় দপ্রশেত পশরেল্পনা (২০২১–২০৪১) অনুসরণ 
েক্ষর ইএসশিশপক্ষে উক্ষেযাক্তা ও বযবসা েেতা শবষয়ে এেশি োতীয় পর্যাক্ষয়র ের্মসূশেক্ষত উন্নীত েরা দ ক্ষত 
পাক্ষর।  



 
1 অধযোয় ১: ভূষ্টমকো 

অযযায় ১: ভূশ ো  
১.১ পূর্বেো  
বাংলাক্ষেশ সরোর যুবেক্ষের েেতার উন্নয়ন ও উক্ষেযাক্তা শহক্ষসক্ষব গক্ষড় দতালা দেক্ষশর অর্থননশতে প্রবৃশি 
অর্জক্ষনর এেশি পূর্বশর্ত বক্ষল  ক্ষন েক্ষর। তাই, োতীয় অর্থনীশতর দুই অংক্ষের প্রবৃশি অর্জক্ষনর পূর্বশর্ত 
শহক্ষসক্ষব বাংলাক্ষেশ সরোর উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন ের্মসূশেক্ষে শনোরণ েক্ষরক্ষছ। সরোক্ষরর এই 
অবস্থান─সরোশর-ক্ষবসরোশর সংস্থার  াযযক্ষ  উক্ষেযাক্তা উন্নয়ক্ষনর উক্ষেযাগক্ষে দবগবান েরা─আরও ষ্টিস্তৃত 
হয় দপ্রশেত পশরেল্পনা (২০১০–২০২১) এবং দুইশি পঞ্চবাশিে পশরেল্পনা: ৬ষ্ঠ পঞ্চবাশিে পশরেল্পনা 
(২০১১ ২০১৫) এবং সপ্ত  পঞ্চবাশিে পশরেল্পনায় (২০১৬–২০২০) এ শবষক্ষয় প্রেত্ত শেে শনক্ষেশনার 
 াযযক্ষ । এছাড়াও দপ্রশেত পশরেল্পনা (২০২১–২০৪১) এবং অি  পঞ্চবাশিে পশরেল্পনায় (জুলাই 
২০২০–জুন ২০২৫) এেই শবষক্ষয়র প্রশতফলন লেণীয়। ষ্টভষন ২০২১-এ ষ্টনেোষ্টরত ল্ক্ষয─িোাংল্োদ্শদক 
উচ্চ-মধযম আদয়র শ্দশ রূপোন্তদরর ল্দক্ষয ষ্টিষ্টনদয়োগ বৃষ্টি ও কেিাংস্থোন সৃিদনর শিিরকোষ্টর েোদতর 
উদ্যোগগুদল্োদক িরকোর গুরুত্ব শ্য় এবং উক্ষেযাক্তা ও ের্মসংস্থান সৃেক্ষনর  াযযক্ষ  যুবেক্ষের শিকোরত্ব 
দূরীকরদির পশরেল্পনা গ্রহণ েক্ষর। সরোক্ষরর এই লেয অর্জক্ষন, বাংলাক্ষেশ ইনক্ষি্টমক্ষ ্ট  দিক্ষিলপক্ষ ্ট  
অেশরশি (শবআইশিএ), দবসরোশর খ্াক্ষত শবশনক্ষয়াগ ও যুবেক্ষের উক্ষেযাক্তা শহক্ষসক্ষব গক্ষড় তুলক্ষত 
‘‘অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড শিল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট (ইএসশিশপ) োলু েক্ষর। এই প্রেক্ষল্পর লেয হক্ষলা: 
প্রশতশ্রুশতশীল  যুবেক্ষের প্রশশেণ শেক্ষয় েে উক্ষেযাগী শহক্ষসক্ষব গক্ষড় দতালা  া দিেসই উন্নয়ন লেয াো 
(এসশেশি-৮, দশািন ের্মসংস্থান এবং অর্থননশতে উন্নয়ন) অর্জক্ষন সহায়ে। সপ্ত  পঞ্চবাশিে পশরেল্পনার 
অনু ায়ী দবসরোশর খ্াক্ষতর শবশনক্ষয়াগ শেশিশপর ৩৪ শতাংক্ষশ উন্নীত েরার লেয অর্জন এই প্রেক্ষল্পর 
আক্ষরাও এেশি অশিষ্ঠ। এই প্রেক্ষল্পর সুশনশেি উক্ষেশযসমূহ ষ্টনম্নরূপ: 
 
ে) সম্ভাবনা য় যুবেক্ষের বযবসা সংক্রান্ত শনয় নীশত ও পিশত শবষয়ে প্রশশেণ শেক্ষয় সরবরাহোরী ও 
শলংক্ষেে দিক্ষিলপক্ষ ্ট  শশক্ষল্পর েনয েে উক্ষেযাক্তা শহক্ষসক্ষব গক্ষড় দতালা; 

খ্) দিেসই উন্নয়ন লেয াো-৮ (ক্ষশািন ের্মসংস্থান এবং অর্থননশতে উন্নয়ন) সাফক্ষলযর সাক্ষে অর্জন 
েরা; 

গ) সপ্ত  পঞ্চবাশিে পশরেল্পনা অনু ায়ী দবসরোশর শবশনক্ষয়াক্ষগর লেয াো (শেশিশপ’র ৩৪ শতাংশ) 
অর্জন েরা।  

 
এ পর্যন্ত ইএসশিশপ’র আওতায়  দেক্ষশর ৬৪শি দেলা হক্ষত ৬০,৫৮০ শনবশিত নারী ও পুরুষক্ষের  ক্ষযয 
দ াি ২৪,৯১৪ েন উক্ষেযাগ ও েেতা উন্নয়ন শবষয়ে প্রশশেণ দপক্ষয়ক্ষছন। প্রশশেণ দপক্ষয় এক্ষের  ক্ষযয দ াি 
৪,৩৩৮ েন শনেস্ব বযবসা উক্ষেযাগ শুরু েক্ষরক্ষছন এবং তারা তাক্ষের গক্ষড় দতালা এই সব উক্ষেযাক্ষগ দ াি 
১,০৯৩ দোশি িাো শবশনক্ষয়াগ েক্ষরক্ষছন।  
 
ইএসশিশপ এেশি পরীোমূলে প্রেল্প। এই প্রেক্ষল্পর অধীন উক্ষেযাগ ও েেতা উন্নয়ন প্রশশেক্ষণর  বিষ্টশিয 
ও গুণ ান সম্পক্ষে োনক্ষত ও তা  াোক্ষয় েনয এর মূলযায়ন প্রক্ষয়ােন। তাই, দেক্ষশর যুব সম্প্রোক্ষয়র উক্ষেযাক্ষগ 
ের্মসংস্থান সৃেন ও বযবসা উন্নয়ক্ষন শবশনক্ষয়াক্ষগর দেক্ষে এই প্রেক্ষল্পর বিষ্টশিয ও োর্যোশরতা সম্পক্ষে 
োনক্ষত বাংলাক্ষেশ শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন েরৃ্তপে (শবআইশিএ)-এর এেশি মূলযায়ন েশরক্ষপর উক্ষেযাগ শনক্ষয়ক্ষছ 
এবং এই েশরপ োক্ষের ্োষ্টয়ত্ব শহউ যান দিক্ষিলপক্ষ ্ট  শরসার্চ দস্ট াক্ষরর (এইেশিআরশস) উপর অর্পি 
েক্ষরক্ষছ। 
 



 
2 উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন 

১.২ েশরক্ষপর দ ৌশক্তেতা 
এই মূলযায়ন েশরক্ষপর  াযযক্ষ  দেক্ষশর দবসরোশর খ্াক্ষত শবশনক্ষয়াগ ও উক্ষেযাক্তা গক্ষড় দতালা, প্রশশশেত 
উক্ষেযাক্তাক্ষের শবেয ান উক্ষেযাগগুক্ষলার সম্প্রসারণ, এবং দবোর যুবেক্ষের ের্মসংস্থাক্ষনর সৃেক্ষন গৃহীত 
প্রেক্ষল্পর অবোন ও োর্যোশরতা সম্পক্ষে শবক্ষশষিাক্ষব োনা। 
 

১.৩ েশরক্ষপর উক্ষেশযাবলী 
এই েশরক্ষপর উক্ষেশয ‘‘অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট (ইএসশিশপ)’’ -এর পশরণশত, 
ফলাফল ও গক্ষড় উঠা সফল উক্ষেযাগগুক্ষলার এেশি মূলযায়ন। েশরক্ষপর সুশনশেি উক্ষেশযসমূহ ষ্টনম্নরূপ: 
 

ে) গদড় উঠো উদ্যোক্তোর িাংেযো, এদ্র মোধযদম ষ্টিষ্টনদয়োগকৃত অদর্থর পষ্টরমোি এিাং এই িি 
উদ্যোক্তোদ্র দ্বোরো সৃষ্টিত কেিাংস্থোদনর সুদেোগ িম্পষ্টিত তথয-উপোত্ত েোচোই ও ষ্টিদেষদি 
ষ্টনম্নষ্টল্ষ্টেত ষ্টিষয়গুদল্ো পর্যোদল্োচনো করো— 

1. উক্ষেযাক্তার সংখ্যা: নতুন উক্ষেযাগ, েল ান উক্ষেযাগ  াক্ষের দট্রি লাইক্ষসি ও বযবসা সংক্রান্ত 
োগে-পে রক্ষয়ক্ষছ, এবং  ারা শবেয ান উক্ষেযাক্ষগর সম্প্রসারণ েক্ষরক্ষছ; 

2. শবশনক্ষয়াক্ষগর পশর াণ: দ াি শবশনক্ষয়াগ, তহশবক্ষলর উৎস─শনেস্ব পুুঁশে, ঋণ, যার-ের্জ; 

3. ের্মসংস্থান সৃেন: খ্াতওয়াশর দ াি ের্মসংস্থাক্ষনর পশর াণ।  

খ্) অনুক্ষ াশেত শিশপশপ এবং সংক্ষশাশযত শিশপশপ অনু ায়ী প্রেক্ষল্পর উক্ষেশয ও লেয াো অর্জক্ষনর 
 াো পশর াপ;  

গ)  প্রেক্ষল্পর বাড়শত─ফলাফল, সম্পাশেত োর্যাবলী এবং অর্জন  শে োক্ষে তক্ষব তার শবক্ষেষণ ও 
 াোই এবং ফলাফক্ষলর শিশত্তক্ষত আরও েী েরা দ ক্ষত পাক্ষর তার সুপাশরশ প্রোন;  

ঘ)  প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  দবোর নারী ও পুরুষ যুবক্ষেরা উক্ষেযাগ সম্পশেত জ্ঞান, বযবসা-বাশণক্ষেযর 
েেতা ও এ-শবষয়ে দ  শশো অর্জন েক্ষরক্ষছ তার  াোই এবং তাক্ষেরক্ষে উক্ষেযাগ গ্রহণ এবং 
অনযানয আয়সৃেনমূলে ের্মোক্ষে শনক্ষয়াশেত েরা; 

ঙ) এই প্রেক্ষল্পর সুশবযাক্ষিাগী এবং অংশীেনক্ষের েশরপ ও এই প্রেল্প সম্পশেত তাক্ষের  তা ত 
শবক্ষেষণ;  

ে)  েশরক্ষপ প্রাপ্ত ফলাফক্ষলর শিশত্তক্ষত সুশনশেি সুপাশরশ প্রোন; এবং  

ছ)  এই প্রেক্ষল্পর সুশবযাগুক্ষলার স্থায়ীেশীলতা সম্পক্ষে, আরও েী েী োর্যক্র  গ্রহণ েরা দ ক্ষত পাক্ষর 
এবং প্রেক্ষল্পর সফল স াশপ্তর েনয েরণীয় েী হক্ষত পাক্ষর দস সম্পশেত শবক্ষবেনা প্রসূত সুপাশরশ 
প্রোন।  
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অযযায় ২: েশরপ পিশত ও বাস্তবায়ন পশরেল্পনা 
২.১ েশরপ পিশত 

এেশি শ শ্র পিশত─পশর াণ ও গুণগত─অনুসরণ েক্ষর এই েশরক্ষপর োেশি পশরোশলত হক্ষয়ক্ষছ। 
পশর াণগত তেয-উপাত্ত োঠাক্ষ াবি প্রশ্নমোল্ো অনুসরণ েক্ষর প্রশশেক্ষণ অংশগ্রহণোরীক্ষের এবং সৃি 
উক্ষেযাক্তাক্ষের দিশলক্ষফাক্ষনর  াযযক্ষ  এবং বযশক্তগতিাক্ষব দেখ্া েক্ষর সাোৎোর দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। এছাড়াও, 
গুণগত পিশত অনুসরণ েরা হক্ষয়ক্ষছ। গুণগত পিশতগুক্ষলাক্ষত শছল: দফাোস েল আক্ষলােনা─এফশেশি, 
প্রযান তেযোতার সাোৎোর─দেআইআই এবং ঘিনা অনুযযান─দেস ্টমাশি। শনক্ষের শেে ২.১ -এ েশরপ 
পিশত এেশি দলা-োক্ষের  াযযক্ষ  দেখ্াক্ষনা হক্ষলা।  
 

শিত্র ২. 1: জশিপ পদ্ধশি  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

গদিষিো প্রশ্নিমূি, চল্ক ষ্টনর্বোচন ও 
পষ্টরমোপক িমূি ষ্টনেোরি 

এইচষ্টিআরষ্টি 

প্রোিষ্টঙ্গক গদিষিো িোষ্টিতয 
ও ্ষ্টল্ল্োষ্ট্ পর্যোদল্োচনো 

গদিষিো প্রশ্নিমূদির উত্তর শেোিো  

ইএিষ্টিষ্টপ’র মূল্যোয়ন িষ্টরপ 
ষ্টিআইষ্টিএ 

পষ্টরমোিগত তথয-উপোত্ত িাংগ্রি 
১.  প্রষ্টশক্ষদি অাংশগ্রিিকোরীদ্র 

শটষ্টল্দফোদনর মোধযদম শনয়ো িোক্ষোৎকোর 
২. সৃি উদ্যোক্তোদ্র িযোক্তগত িোক্ষোৎকোর 

গুিগত তথয-উপোত্ত িাংগ্রি 
 শফোকোি ্ল্ আদল্োচনো 
 প্রধোন তথয্োতোদ্র িোক্ষোৎকোর 
 শকি স্ট্োষ্টি  

গুিগত অষ্টভগমন 

গদিষিো প্রশ্নিমূদির উত্তর শেোিো  

গুিগত অষ্টভগমন 

িাংগ্রিীত তথয-উপোত্ত েোচোই, ষ্টমষ্টল্দয় শ্েো, ষ্টিদেষি ও েোঙ্গুদল্শন  

েিড়ো িষ্টরপ প্রষ্টতদি্ন প্রিয়ন েিড়ো প্রষ্টতদি্দনর উপর 
ষ্টিআইষ্টিএ-এর মতোমত ও 
ফল্োির্তন ষ্টিদিচনোয় ষ্টনদয় 

েিড়ো প্রষ্টতদি্ন চূড়োন্তকরি 
চূড়োন্ত প্রষ্টতদি্ন প্রিয়ন 

উৎি: এইচষ্টিআরষ্টি িষ্টরপ ্ল্ কর্তৃক প্রিীত  
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২.২ েশরপ নেশা  
গক্ষবষণা স গ্রে 

েি-শিকশনোল্ গদিষিো নকশো অনুিরি কদর এই িষ্টরপষ্টট করো িদয়দছ। ষ্টিদেষদির িনয, ইএিষ্টিষ্টপ’র 
প্রষ্টশক্ষদি সৃি উদ্যোক্তো এিাং েোদ্র উদ্যোগ পষ্টরচোল্নোর পূর্ব অষ্টভজ্ঞতো আদছ এমন প্রষ্টশক্ষিপ্রোপ্ত 
উদ্যোক্তোদ্র কোছ শথদক পষ্টরমোিগত তথয-উপোত্ত িাংগ্রিীত িদয়দছ। গুিগত তথয-উপোত্ত শফোকোি ্দল্ 
আদল্োচনো—এফষ্টিষ্টি, প্র্োন তথয্োতোদ্র িোক্ষোৎকোর—শকআইআই এিাং ঘটনো অনুধযোন—শকি স্ট্োষ্টি 
পিষ্টত অনুিরি কদর। প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো ও েোরো উদ্যোক্তো নন এমন িোছোইকৃত অাংশগ্রিিকোরীদ্র ষ্টনদয় 
শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো করো িদয়দছ। প্রধোন তথয্োতোদ্র িযষ্টক্তগত িোক্ষোৎকোর গ্রিি করো িদয়দছ—
এদ্র মদধয আদছন: প্রষ্টশক্ষক, িাংগঠক, ষ্টিষ্টনদয়োগকোরী, উদেেদেোগয িযিিোয়ী ও উদ্যোক্তো েোরো 
ইএিষ্টিষ্টপ’র িোদথ যুক্ত। এছোড়োও, িফল্ উদ্যোক্তোদ্র, প্রষ্টশক্ষি শথদক উদ্যোগ গদড় শতোল্ো পর্যন্ত, 
পর্যোদয়র ঘটনো অনুধযোন িাংগ্রি করো িদয়দছ। 

পশর াণগত েশরপ নেশা 

পষ্টরমোিগত িষ্টরদপ অন্তর্ভষৃ্টক্তর ষ্টনিোয়ক ষ্টছল্ ষ্টনম্নরূপ— 
 

 দিশলক্ষফাক্ষনর  াযযক্ষ  প্রশশেণপ্রাপ্তক্ষের সাোৎোর: দোশিি-১৯ অশত ারীর পূর্ববর্তী স ক্ষয়  ারা 
প্রশশেণ শনক্ষয়ক্ষছন এবং প্রশশেণ দনয়ার পর উক্ষেযাগ শুরু েরার েনয শেছুিা স য় দপক্ষয়ক্ষছন 
তাক্ষের সাোৎোর দিশলক্ষফাক্ষনর  াযযক্ষ  গ্রহণ েরা হক্ষয়ক্ষছ।  

 িযষ্টক্তগত িোক্ষোৎকোর: এই প্রেক্ষল্পর প্রশশেণ দপক্ষয়  ারা উক্ষেযাগ গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন এ ন 
উক্ষেযাক্তাক্ষের সাোৎোর দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

 
নমুনার আোর: পশর াণগত েশরক্ষপর েনয দুই যরক্ষনর নমুনা শনোরণ েরা হক্ষয়ক্ষছ: ১) দিশলক্ষফাক্ষনর  াযযক্ষ  
সাোৎোর গ্রহক্ষণর েনয  ারা প্রেল্প দেক্ষে প্রশশেণ শনক্ষয়ক্ষছন এ ন প্রশশেণার্থী, এবং ২) বযশক্তগত 
সাোৎোর গ্রহক্ষণর েনয প্রশশেণ দপক্ষয় সৃি উক্ষেযাক্তা এ ন যুবে, নারী-পুরুষ।  
 

1) প্রেল্প দেক্ষে  ারা প্রশশেণ দপক্ষয়ক্ষছন তাক্ষের সাক্ষে দিশলক্ষফাক্ষনর  াযযক্ষ  দনয়া সাোৎোর: 
শনক্ষের সূেশির  াযযক্ষ  এই েশরক্ষপর েনয  াক্ষের সাোৎোর দিশলক্ষফাক্ষনর  াযযক্ষ  দনয়া হক্ষয়ক্ষছ তাক্ষের 
নমুনার সংখ্যা শনোরণ েরা হক্ষয়ক্ষছ─ 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
×deff 

 
n= নমুনার আোর; e= ভুক্ষলর  াো (০.০৫); p= স গ্রক্ষের পশরশ তবয ববশশক্ষিযর অনুপাত (৫০% 
সক্ষর্বাচ্চ নমুনা শনোরক্ষণর েনয); q= বযর্থতার সম্ভাবনা (1-p); z= শনশেি আস্থাসী ায় z-এর  ান (১.৯৬); 
deff= শিোইন ইক্ষফক্ট (২.৫)। 

 
 

উশেশখ্ত সূক্ষের  াযযক্ষ  পাওয়া প্রশশেণপ্রাপ্তক্ষের সক্ষর্বাচ্চ নমুনার সংখ্যা ১০২২ েন; প্রশশেণপ্রাপ্ত যুবে 
নারী পুরুষ  াক্ষের োছ দেক্ষে এই েশরক্ষপর প্রােশ ে তেয-উপাত্ত শটষ্টল্দফোদন দনয়া সাোৎোক্ষরর  াযযক্ষ  
সংগ্রহ েরা হক্ষয়ক্ষছ।  
 
েশরপ নেশা: নমুনা োঠাক্ষ ার ১,০২২ েক্ষনর সাোৎোর দনয়ার েনয ৬৪ দেলার দ াি ২,০৭৬ েক্ষনর 
সাক্ষে দ াগাক্ষ াগ (ক্ষিশলক্ষফান) েরা হক্ষয়ক্ষছ।  াক্ষের দিশলক্ষফান েরা হক্ষয়ক্ষছ তাক্ষের তেয (না  দিশলক্ষফান 
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নম্বর ইতযাশে) ইএসশিশপর তেযিাোর দেক্ষে দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। বযশক্তগত সাোৎোর প্রোনোরীক্ষের দেক্ষয় 
দিশলক্ষফাক্ষনর  াযযক্ষ  সাোৎোর প্রোনোরীক্ষের দবশশ সংখ্যক্ষের সাক্ষে দ াগাক্ষ াক্ষগর এেশি োরণ শছল 
তাক্ষের অক্ষনক্ষের সাক্ষে সংযুক্ত হক্ষত না পারা। ১,০২২ েক্ষনর সাক্ষে দিশলক্ষফাক্ষনর  াযযক্ষ  সাোৎোর গ্রহক্ষণ 
শনক্ষোক্ত উপায় অনুসরণ েরা হক্ষয়ক্ষছ— 
 

 তথযভোণ্ডোর শথদক িাংগৃিীত শটষ্টল্দফোন নম্বদরর শেগুদল্ো চোল্য অিস্থোয় পোওয়ো শগদছ শিগুদল্োদত 
িষ্টরপ ্ল্ অন্তত ষ্টতন িোর িাংদেোগ স্থোপদনর শচিো কদরদছ। এরপরও েোদ্র পোওয়ো েোয়ষ্টন 
তোদ্র িো্ ষ্ট্দয় অনযদ্র িোদথ শেোগোদেোগ করো িদয়দছ।  

 েোদ্র িোদথ িাংদেোগ স্থোপন িম্ভি িদয়দছ তোদ্র নোম, শিল্োর নোম, ষ্টনিিন নাং, এিাং শফোন 
নম্বর েোচোই িোদপদক্ষ তোদ্র িোক্ষোৎকোর শনয়ো িদয়দছ।  

 িোক্ষোৎকোর্োতোদ্র শ্য়ো িময় অনুেোয়ী তোদ্র েোদ্র িোক্ষোৎকোর িদয়দছ। 
িোক্ষোৎোকোর্োতোদ্র িময় ষ্টিদিচনোয় শরদে একিদনর িোক্ষোৎকোর একোষ্টধক িমদয় শনয়ো 
িদয়দছ।  

 
2) োঠাক্ষ াবি প্রশ্ন ালা বযবহার েক্ষর প্রশশেণ দপক্ষয়  ারা উেীয় ান উক্ষেযাক্তায় পশরণত হক্ষয়ক্ষছন দত ন 
যুবেক্ষের সাোৎোর: 
 

এই েশরক্ষপর েনয প্রশশেণ প্রাপ্ত দ  সব উক্ষেযাক্তার বযশক্তগত সাোৎোর োঠাক্ষ াবি প্রশ্ন ালার  াযযক্ষ  
দনয়া হক্ষয়ক্ষছ তাক্ষের নমুনা-সংখ্যা শনক্ষের সূেশির  াযযক্ষ  শনোরণ েরা হক্ষয়ক্ষছ─ 

 

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑧2𝑝𝑞 + (𝑁 − 1)𝑒2
 

 
n= নমুনার আোর; N= েশরপ স গ্রে (৪,৩৩৮); e = র্ভদল্র মোত্রো (০.০৫); p= স গ্রক্ষের পশরশ তবয 
ববশশক্ষিযর অনুপাত (৫০% সক্ষর্বাচ্চ নমুনা শনোরক্ষণর েনয); q= িযর্থতোর িম্ভোিনো (1–p); z= শনশেি 
আস্থাসী ায় z-এর  ান (১.৯৬), deff= শিোইন ইক্ষফক্ট (১.৮)। 
 
 

উশেশখ্ত সূক্ষের  াযযক্ষ  পাওয়া সৃি উক্ষেযাক্তাক্ষের সক্ষর্বাচ্চ নমুনার সংখ্যা─৬৩৪ েন;  অর্থাৎ এই েশরক্ষপর 
েনয দ াি ৬৩৪ েন প্রশশেণপ্রাপ্ত  উক্ষেযাক্তাক্ষের বযশক্তগত সাোৎোর গ্রহক্ষণর  াযযক্ষ  তেয-উপাত্ত সংগ্রহ 
েরা হক্ষয়ক্ষছ।  
 

েশরপ নেশা: গুচ্ছ নমুনায়ন অনুসরণ েক্ষর েশরক্ষপর নেশা েরা হক্ষয়ক্ষছ। শবআইশিএর ওক্ষয়বসাইক্ষি 
উক্ষেশখ্ত তেয বযবহার েক্ষর নমুনা োঠাক্ষ া বা নমুনার তাশলো প্রণয়ন েরা হক্ষয়ক্ষছ। প্রে  পর্যাক্ষয় দ াি 
দেলা হক্ষত ১৬শি দেলা বেবেয়ণ পিশত অনুসরণ েক্ষর ৬৩৪ েন বাছাই েরা হক্ষয়ক্ষছ— া দ াি ৬৪শি 
দেলার ২৫ শতাংশ। এরপর, নমুনা োঠাক্ষ া হক্ষত প্রক্ষতযে দেলা দেক্ষে বেবেয়ন পিশত অনুসরণ েক্ষর ৪০ 
েন েক্ষর প্রশশেণ প্রাপ্ত উক্ষেযাক্তাক্ষের বাছাই েরা হক্ষয়ক্ষছ। এইরূক্ষপ দ াি ১৬শি দেলা হক্ষত দ াি ৬৪৫ 
েনক্ষে বযশক্তগত সাোৎোক্ষরর েনয েয়ন েরা হক্ষয়ক্ষছ। এইসব উক্ষেযাক্তাক্ষের সাোৎোর গ্রহক্ষণর েনয 
খুঁক্ষে দপক্ষত প্রেক্ষল্পর দেলা স ন্বয়োরীক্ষের সহায়তা দনয়া হক্ষয়ক্ষছ।  
 

  



 
6 উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন 

গুণগত েশরপ নেশা 

গুণগত েশরক্ষপর েনয এইেশিআরশস শনক্ষেবশর্ণত পিশতগুক্ষলা অনুিরি েক্ষরক্ষছ:  

 দফাোস েক্ষল আক্ষলােনা (এফশেশি) 

 প্রযান তেযোতার সাোৎোর (ক্ষেআইআই), এবং  

 ঘিনা অনুযযান (ক্ষেস ্টমাশি)।  
 

উক্ষেযাক্তা ও  ারা এখ্ক্ষনা দোক্ষনা উক্ষেযাক্তা হক্ষয় উক্ষঠশন এ ন প্রশশেণার্থীক্ষের শনক্ষয় দফাোস েল আক্ষলােনা 
েরা হক্ষয়ক্ষছ। েেতা উন্নয়ন, উক্ষেযাক্ষগর উন্নয়ন ও এ সম্পশেত জ্ঞান ইতযাশে শবষয়গুক্ষলা গিীরিাক্ষব 
অনুযাবক্ষনর প্রয়াস শছল দফাোস েক্ষল আক্ষলােনার উক্ষেশয। এ ছাড়াও, প্রযান তেযোতার োছ দেক্ষে তেয-
উপাত্ত সংগ্রক্ষহর েনয— প্রশশেে, সংগঠে এবং শবশনক্ষয়াগোরীক্ষের সাোৎোরও দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। 
 

দফাোস েল আক্ষলােনা: সফল উক্ষেযাগ গক্ষড় দতালা বা উক্ষেযাক্তা হক্ষয় উঠক্ষত না পারার শপছক্ষন দ সব োরণ 
আক্ষছ দসসব শবষক্ষয় োনক্ষত এবং এসক্ষবর সাক্ষে েশড়ত দেক্ষে দ  অশিজ্ঞতা ও শশেণ প্রশশেণার্থীরা অর্জন 
েক্ষরক্ষছ দসসব শবষক্ষয় পূর্ব শনোশরত ইসুয শনক্ষয় এেশি গাইিলাইন অনুসরণ েক্ষর প্রেল্প দেক্ষে প্রশশেণ 
পাওয়া যুবেক্ষের শনক্ষয় দফাোস েল আক্ষলােনা েরা হক্ষয়ক্ষছ। এই আক্ষলােনার েনয লেযেল দেক্ষে 
শনয় নীশত অনুসরণ েক্ষর ৭ – ৯ েনক্ষে শনক্ষয় দফাোস েল গঠন েরা হক্ষয়ক্ষছ। দফাোস েক্ষল আক্ষলােনায় 
সব অাংশগ্রিিকোরীদ্র অংশগ্রহণ শনশিত েরক্ষত এবং শনোশরত ইসুযগুক্ষলা শনক্ষয় দখ্ালাক্ষ লা আক্ষলােনার 
সঞ্চালনার েনয এেেন সঞ্চালে এবং আক্ষলােনা শলশপবি েরার েনয এেেন দনাি দিোর প্রশতশি 
দফাোস েল আক্ষলােনায় অংশ দনন। সঞ্চালে এেশি আযা-োঠাক্ষ াবি গাইিলাইন অনুসরণ েক্ষর দফাোস 
েল আক্ষলােনা অনুশষ্ঠত েক্ষর। দনাি দিোর আক্ষলােনায় উক্ষঠ আসা সেল তেয-উপাত্ত,  তা ত, পরা র্শ 
তাক্ষের আগ্রহ-অনাগ্রহ এ নশে আক্ষলােনাোলীন স ক্ষয় অংশগ্রহণোরীক্ষের হাবিাক্ষবর  াযযক্ষ  দ সব 
প্রশতশক্রয়া বযাক্ত েক্ষরক্ষছন তার সবশেছুই পরবর্তীোক্ষল শবক্ষেষক্ষণর েনয শলশপবি েক্ষরক্ষছন। এইরূক্ষপ সৃি 
উক্ষেযাক্তা ও  ারা এখ্ক্ষনা দোক্ষনা উক্ষেযাগ গক্ষড় দতাক্ষলনশন তাক্ষের শনক্ষয় দ াি ৩২শি দফাোস েল আক্ষলােনা 
েরা হক্ষয়ক্ষছ—এর ক্ষযয ১৬শি শছল সৃি উক্ষেযাক্তাক্ষের শনক্ষয় গশঠত দফাোস েল। 
 

প্রযান তেযোতার সাোৎোর: প্রশশেে, সংগঠে, শবশনক্ষয়াগোরী, শবশশি বযবসায়ী, প্রেক্ষল্পর ের্মের্তা-
ের্মোরী, এবং সংশেি অংশীেনক্ষের সাোৎোর দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। প্রযান তেযোতাক্ষের সাোৎোর গ্রহক্ষণ 
আযা-োঠাক্ষ াবি ও উম্মুক্ত প্রশ্ন ালা বযবহার েরা হক্ষয়ক্ষছ। প্রযান তেযোতারা প্রশশেণ, প্রশশেণার্থী, 
উক্ষেযাক্তা এবং প্রেক্ষল্পর শবষক্ষয় গুরুেপূর্ণ তেয-উপাত্ত শেক্ষয় েশরক্ষপ সহায়তা শেক্ষয়ক্ষছন। দ াি ৪০ েন 
প্রযান তেযোতার সাোৎোর দনয়া হক্ষয়ক্ষছ।  
 

ঘিনা অনুযযান:  েীিাক্ষব পশরবর্তন সাশযত হক্ষয়ক্ষছ—প্রশক্রয়া ও কোর্যকোরিিম্বিীয় ষ্টিষয়—এিাং কেন—
শকোদনো পষ্টরষ্টস্থষ্টতদত ও শপ্রষ্টক্ষদত—তো অনুধোিদন  ঘিনা অনুযযান পিশত সহায়ে শছল। েী যরক্ষনর োশিত-
অনাোশিত ফলাফল অর্জন এবং শশেণ ও উক্ষেখ্ক্ষ াগয পশরবর্তন সাশযত হক্ষয়ক্ষছ তার োরণ উেঘািক্ষনর 
লক্ষেয দ াি ৬৪শি (প্রশত দেলায় এেশি েক্ষর) ঘিনা অনুযযান েরা হক্ষয়ক্ষছ। সৃি উক্ষেযাক্তাক্ষের োছ দেক্ষে 
বাছাই েরা— ারা উক্ষেখ্ক্ষ াগয পশরবর্তন সাযান েক্ষরক্ষছন তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগর ফলাফল, অর্জন ও 
উন্নয়নক্ষ াগয শেেসমূহ বযাখ্যায় শেিাক্ষব─প্রশক্রয়া ও োর্যোরণ, এবং েখ্ন─দোক্ষনা দপ্রশেত ও 
পশরশস্থশতক্ষত এ ন ঘক্ষিক্ষছ তার শববরণ ঘিনা অনুযযাক্ষন বশর্ণত হক্ষয়ক্ষছ।  
 

িকুক্ষ ্ট  পর্যাক্ষলােনা: প্রেল্পশির উক্ষেশয, ের্ম-পিশত, লেয ইতযাশে অনুযাবক্ষনর েনয শবআইশিএ’র 
 াযযক্ষ  প্রাপ্ত ইএসশিশপ সংশেি সব িশেউক্ষ ্ট  শবক্ষশষ েক্ষর শিশপশপ, আরশিশপশপ, উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা 
উন্নয়ন প্রশশেক্ষণর  শিউল, ব্রুশশয়র, শলফক্ষলি এবং ইএসশিশপর তেযিাোর দেক্ষে প্রাপ্ত িকুদমে 
পর্যাক্ষলােনা েরা হক্ষয়ক্ষছ।  
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২.৩  েশরপ সংক্ষেপ 

ইএসশিশপ’র মূলযায়ক্ষনর েনয পশরোশলত েশরক্ষপর নমুনায়ক্ষনর এেশি সংশেপ্ত শেে শনক্ষের সরশণ ২.১ এ 
দেখ্াক্ষনা হক্ষলা:  

সািশণ ২. 1: জশিপ নমুনায়শ্লনি সংশক্ষপ্ত শিত্র 

েশরপ পিশত অংশগ্রহণোরী সংখ্যা 
দিশলক্ষফান সাোৎোর ের্মসূশেক্ষত অংশগ্রহণোরী প্রশশেণার্থী ১০২২ 

বযশক্তগত সাোৎোর  প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  সৃি উক্ষেযাক্তা  ৬৪৫ 

দফাোস েল আক্ষলােনা উক্ষেযাক্তা এবং  ারা উক্ষেযাক্তা নন  ৩২ 

প্রযান তেযোতার 
সাোৎোর 

প্রশশেে, সংগঠে, শবশনক্ষয়াগোরী, শবশশি বযবসায়ী, 
প্রেক্ষল্পর ের্মের্তা-ের্মোরী, এবং সংশেি অংশীেন 

৪০ 

ঘিনা অনুযযান  ৩২ েন প্রশশশেত নারী এবং ৩২ েন পুরুষ উক্ষেযাক্তা ৬৪ 

 

২.৪ তেয-উপাত্ত শবক্ষেষণ 
পশর াণগত তেয শবক্ষেষণ: পশর াণগত তেয শবক্ষেষক্ষণ প্রােশ ে এেে শহক্ষসক্ষব প্রশশেণপ্রাপ্ত ও প্রশশেক্ষণর 
 াযযক্ষ  সৃি উক্ষেযাক্তাক্ষের োছ দেক্ষে প্রাপ্ত পশর াণগত উপাত্ত বযবহার েরা হক্ষয়ক্ষছ। তথয প্রষ্টেয়োকরদি ও 
তোর গোষ্টিষ্টতক ষ্টিদেষদির কোিষ্টট এিষ্টপএিএি-এর মোধযদম করো িদয়দছ। তথয ষ্টিদেষদি িাংষ্টিভোগ 
(িাংেযো, অনুপোত ও শতোাংশ), ষ্টচত্রলল্ষ্টেক িিনো, শরেোষ্টচত্র, িিনোমূল্ক পষ্টরিাংেযোন (গড়, মধযমো, প্রচুরক, 
পষ্টরষ্টমত ষ্টিচুযষ্টত, শভ্োাংক), িোরষ্টিিিকরি, তুল্নোমূল্ক ষ্টিদেষি এিাং উপপ্রদময় েোচোই করো িদয়দছ। 
 
গুণগত শবক্ষেষণ: গুণগত তেয প্রশক্রয়ােরক্ষণ ১) িকুক্ষ ক্ষ্ট শন, ২) শশ্রষ্টিিিকরি, ৩) প্রাপ্ত তেয শ শলক্ষয় 
দেখ্া, ৪) যুশক্তপ্র াণ িারা স র্থন, এবং ৫) ষ্টনশ্চোয়ক প্র াণ ও শববরণ প্রোন ইতযাশে পিশত বযবহার েরা 
হক্ষয়ক্ষছ।  

শিত্র ২. 2: গুণগি িথ্য শবশ্লেষণ প্রশিয়া 

তথ্য-উপাত্ত 

সংগ্রহ

যকানিং িাটা 

ফাই স

নিন ত করা ও 

ে  ি করা

       

             

প্রাথনিক নর্ক্ষেষণ

 ধরণ জািা

 ধারার্ানহকতা যর্া া

 প্রনক্রয়া যেখা

 সািনগ্রকতা যেখা

প্রনতক্ষর্েি য খা

নর-যকাি                 

নথংক

পা  করা

 
 
 
পশর াণ গত ও গুণগত তেয-উপাত্ত প্রেরণ অযযায়ন (ট্রায়াঙ্গুক্ষলশন) শনর্ভরতা: এোশযে দেৌশল যুক্ত েক্ষর 
এেই প্রেরণ বা দৃিান্ত (phenomenon) অযযায়ন েরা হক্ষয়ক্ষছ। শবশিন্ন পিশত বযবহাক্ষরর  াযযক্ষ  দৃিান্ত 
অধযোয়ন (triangulation) প্রাপ্ত ফলাফক্ষলর শনর্ভরক্ষ াগযতা বাশড়ক্ষয়ক্ষছ। 

উৎি: এইচষ্টিআরষ্টি িষ্টরপ ্ল্ কর্তৃক প্রিীত  
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শিত্র ২. 3: িথ্য-উপাশ্লেি প্রকিণ অধ্যয়ন  

 
২.৫ েশরপ বাস্তবায়ন পশরেল্পনা 
প্রকদের কেকর্তোদ্র িোদথ এইচষ্টিআরষ্টি’র িষ্টরপ ্দল্র সূচনো বিঠদকর মোধযদম িষ্টরদপর কোি শুরু 
িয়। ইএিষ্টিষ্টপ’র কেকর্তোরো িষ্টরদপর িনয প্রদয়োিনীয়, প্রকদের িকুদমেিমূি এইচষ্টিআরষ্টি’র িষ্টরপ 
্ল্দক িরিরোি কদর। এইচষ্টিআরষ্টির িষ্টরপ ্ল্—িষ্টরপ প্রিোল্ী, উদেশযোিল্ী, িষ্টরপ নকশো ও প্রষ্টেয়ো, 
তথয-উপোত্ত ষ্টিদেষি প্রষ্টেয়ো ও িষ্টরদপ িযিহৃত তথয-উপোত্ত িাংগ্রদির উপকরদির িিনোিি একষ্টট সূচনো 
প্রষ্টতদি্ন প্রিয়ন কদর এিাং ইএিষ্টিষ্টপ’র কেকর্তোদ্র িোদথ আদল্োচনোেদম তো চূড়োন্ত করো িয়। 
এইষ্টচষ্টিআরষ্টি করৃ্তক মোঠ পর্যোদয়র তথয-উপোত্ত িাংগ্রদির িনয িষ্টরপ িিকোরী ষ্টনদয়োগ শ্য়ো িয়। 
প্রষ্টশক্ষদির মোধযদম তথয-উপোত্ত িাংগ্রদির শকৌশল্, তথয-উপোত্ত িাংগ্রদির উপকরদির িযিিোর, তথয-উপোত্ত 
িাংগ্রদির কোদির িম্ভোিয িমিযো ও িাংগৃিীত উপোদত্তর গুিগত-মোন ষ্টনষ্টশ্চত করোর িনয প্রদয়োিনীয় 
কল্োদকৌশল্ ও করিীয় িম্পদি িষ্টরপ িিকোরীদ্র িমযক ধোরিো শ্য়ো, তোদ্র তথয-উপোত্ত িাংগ্রদি ্ক্ষ 
কদর, তোদ্র ষ্ট্দয় তথয-উপোত্ত িাংগ্রি করো িয়। প্রকদের প্রদয়োিনীয় িকুদমেিমূি পর্যোদল্োচনো, িাংগৃিীত 
তথয-উপোত্ত প্রষ্টেয়োকরি ও ষ্টিদেষি এিাং দৃিোন্ত অধযয়দনর মোধযদম প্রোপ্ত তথয-উপোদত্তর ষ্টভষ্টত্তদত একষ্টট 
েিড়ো িষ্টরপ প্রষ্টতদি্ন প্রিয়ন করো িয়। ষ্টচত্র ২.৪: িষ্টরপকোদর্য অনুসৃত ধোপিমূি শ্েোদনো িদল্ো।  
 

শিত্র ২. 4: জশিপ বাস্তবায়শ্লনি অনুসৃি ধাপসমূহ  

 

 

জনরপ প্রণা ী, িকশা ও 

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রক্ষহর 

উপকরণসমূহ ও 

যকৌশ  চুড়ান্ত করণ

 থা থ প্রনক্রয়ায়

গুণগত িাি র্জায়

যরক্ষখ তথ্য-উপাত্ত

সংগ্রহ করা

 থা থ প্রনক্রয়া ও

গুণগত িাি ঠিক যরক্ষখ  

তথ্য-উপাত্ত সংরেণ  

ও নর্ক্ষেষণ 

খসড়া প্রনতক্ষর্েি 

প্রণয়ি 

উৎি: এইচষ্টিআষ্টি িষ্টরপ ্ল্ কর্তৃক প্রিীত  

উৎি: এইচষ্টিআরষ্টি িষ্টরপ ্ল্ কর্তৃক প্রিীত  

গুিগত  
তথয 

প্রষ্টেয়োকরিকৃত 
তদথযর ফল্োফল্ 

প্রষ্টেয়োকোরি / 
শশ্রষ্টিকরি  

মোধযষ্টমক তথয-
উপোত্ত  

 

প্রকরি অধযয়ি ও ষ্টিদেষি  

পষ্টরমোিগত  
উপোত্ত 
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২.৬ গুণ ান শনশিতেরণ পিশত ও ঝুঁশে বযবস্থাপনা  
 তথয-উপোদত্তর গুিমোন ষ্টনষ্টশ্চতকরদি কদয়ক ধোদপ িযিস্থো শনয়ো িদয়দছ। শুরুদতই শেোগয ও অষ্টভজ্ঞ িষ্টরপ 
িিকোরীদ্র─েোরো মোঠ পর্যোদয় পষ্টরমোিগত ও গুিগত তথয-উপোত্ত িাংগ্রি কদরদছ─তোদ্র ষ্টনদয়োগ শ্য়ো 
িদয়ষ্টছ। এইষ্টিআরষ্টি’র িোটোদিইি—অষ্টভজ্ঞ তথয-িাংগ্রিকোরীদ্র—শথদক এই ধরদনর িষ্টরদপর অষ্টভজ্ঞতো 

আদছ এমন িষ্টরপ িিকোরী ষ্টনদয়োগ শ্য়ো িদয়দছ। ষ্টনদয়োগপ্রোপ্ত 
িষ্টরপ িিকোরীদ্র িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ—
ষ্টিআইষ্টিএ এিাং উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকে—
ইএিষ্টিষ্টপর ল্ক্ষয, উদেশয, কেপিষ্টত এিাং এই মূল্যোয়ন 
িষ্টরদপর উদেশয ও পিষ্টত ও পষ্টরকেনো িম্পদি িষ্টরপ 
িিকোরীদ্র অিষ্টিত করো িদয়দছ। িষ্টরপ িিকোরীরো কীভোদি 
প্রশ্নপত্র পূরি ও িষ্টঠক তথয িাংগ্রি করদিন, ষ্টকভোদি িযষ্টক্তগত, 
শটষ্টল্দফোদনর মোধযদম, কোঠোদমোগত প্রশ্নপত্র ও আধো-কোঠোদমোগত 
প্রশ্নপত্র িযিিোর কদর ষ্টনর্বোষ্টচত তথয্োতোদ্র িোক্ষোৎকোর শনদিন 
শি িি ষ্টিষদয় প্রষ্টশক্ষদির মোধযদম তোদ্র ্ ক্ষ কদর শতোল্ো িদয়দছ 
এিাং এই িষ্টরপ গদিষিোর নীষ্টত-বনষ্টতকতো িম্পদি অিষ্টিত করো 
িদয়দছ। ষ্টিিোর (ষ্টিআইষ্টিএ) এর িোদথ ষ্টমষ্টল্তভোদি 
এইচষ্টিআরষ্টি একষ্টট িময়িি িষ্টরপ িোস্তিোয়ন পষ্টরকেনো 
প্রিয়ন কদর। িাংগৃিীত উপোদত্ত গুিমোন ষ্টনষ্টশ্চত করদত িষ্টরপ 
্দল্র ি্িযদ্র মোঠ পষ্টর্র্শন এই পষ্টরকেনোর অন্তর্ভকৃ্ত ষ্টছল্। 

প্রশ্নপত্র ছোপোদনো কোগদি কদর তোদত শপনষ্টিল্ ষ্ট্দয় িোক্ষোৎকোদর পোওয়ো তথয-উপোত্ত ষ্টল্ষ্টপিি করো 
িদয়ষ্টছল্—েোদত র্ভল্ িাংদশোধন ও পুন-েোচোই এর িময় প্রোপ্ত অিঙ্গষ্টত দূর কদর তথয-উপোদত্তর গুিমোন 
ষ্টনষ্টশ্চত করো েোয়। কোঠোদমোিি প্রশ্নমোল্োর অন্তর্ভকৃ্ত করো েোয়ষ্টন এমন এিাং তোদ্র পর্যদিক্ষদি প্রোপ্ত 
প্রদয়োিনীয় তথয-উপোত্ত আল্ো্ো শনোট েোতোয় ষ্টল্দে আনো িদয়দছ। এইচষ্টিআরষ্টি’র একিন কেকর্তো মোঠ 
পর্যোদয় িষ্টরপ িিকোরীদ্র ব্নষ্টন্দন কোি ফদল্োআপ কদরদছন—এদত তথযিাংগ্রদির ল্ক্ষযমোত্রো পষ্টরকষ্টেত 
িমদয়র মদধয করো এিাং তদথযর গুিমোন ষ্টঠক রোেো িম্ভি িদয়দছ। এইচষ্টিআরষ্টি’র আইষ্টট ষ্টিভোদগর 
কেকর্তোরো িোটো এষ্টি, প্রষ্টেয়োকরি িাংেোন্ত কোদি কোষ্টরগষ্টর িিোয়তো ষ্ট্দয়দছন। শকোষ্টভি-১৯ অষ্টতমোরীর 
িাংষ্টেি ঝাঁষ্টক শথদক ষ্টনরোপদ্ শথদক ও তথয-্োতোদ্র ষ্টনরোপদ্ শরদে স্বোস্থযষ্টিষ্টধ শমদন, িোমোষ্টিক দূরত্ব 
িিোয় শরদে এিাং িযষ্টক্তগত ষ্টনরোপত্তো শগদিটগুদল্ো িযিিোর কদর িষ্টরপ িিকোরীরো মোঠ পর্যোদয়র তথয-
উপোত্ত িাংগ্রদির কোিষ্টট িতিতোর িোদথ িম্পন্ন কদরদছন।  
 

২.৭ েশরক্ষপর সী াবিতা 
এই েশরপ োক্ষে ষ্টনদম্নোক্ত সী াবিতাগুক্ষলা লে েরা দগক্ষছ:  
  

  ারা ২০২০ সাক্ষল প্রশশেণ দপক্ষয়শছক্ষলন তারা এই দোশিিোশলন স ক্ষয় দোক্ষনা উক্ষেযাগ গক্ষড় 
তুলক্ষত পাক্ষরনশন। 
 

 ইএসশিশপ’র প্রশশেণপ্রাপ্ত উেীয় ান উক্ষেযাক্তাক্ষের ইশত ক্ষযয গক্ষড় দতালা উক্ষেযাগগুক্ষলা খবই 
প্রােশ ে পর্যাক্ষয় শছল  ার অগ্রগশত এই এেবছক্ষর সংগত োরক্ষণ দত ন উক্ষেখ্ক্ষ াগয শছলনা। 
 

 িাংষ্টেি িরকোষ্টর কেকর্তো, ষ্টিষ্টনদয়োগকোরী, ও ষ্টিষ্টশি িযিিোয়ীদ্র কোছ শথদক পোওয়ো এিাং প্রষ্টশক্ষি 
শথদক অষ্টর্জত ্ ক্ষতো ও িিোয়তোর প্রদয়োগ ও এ-শথদক পোওয়ো সুফদল্র ল্ক্ষিগুদল্োর ধরন দুরষ্টধগময 
ষ্টছল্। 

 

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

িা  প বাক্ষয় পুি ািাইকরণ

জনরপ েক্ষ র িা  পনরেশ বি ও 

তথ্য-উপাক্ষত্তর গুণিাি 

নিনিতকরক্ষণ পরীনর্েণ

দের্িয়ক্ষি িাধ্যক্ষি যর্ক্ষে যিয়া 

প্রশ্নিা ার পুি ািাই 

দের্িয়ক্ষির িাধ্যক্ষি যর্ক্ষে যিয়া 

প্রশ্নিা ার পুি ািাই 

শিত্র ২. 5: গুণমান শনশিিকিণ প্রশিয়া 
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অযযায় ৩: প্রেক্ষল্পর শববরণ  
৩.১ প্রেক্ষল্পর শববরণ 
অনট্রাপযানরশশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট (ইএসশিশপ) গত ১৪  ার্চ ২০১৯ তার োর্যক্র  শুরু 
েক্ষর। ইএসশিশপ শীিে প্রেল্পশি বাংলাক্ষেশ ইনক্ষি্টমক্ষ ্ট  দিক্ষিলপক্ষ ্ট  অেশরশি (শবআইশিএ)-এর এেশি 
উক্ষেযাগ। এই প্রেক্ষল্পর লেয শছল দবসরোশর খ্াক্ষত শবশনক্ষয়াগ দ াি োতীয় উৎপােন (শেশিশপ)-এর ৩৪ 
শতাংক্ষশ উন্নীত েরা। বাংলাক্ষেশ শবশনক্ষয়াগ েরৃ্তপক্ষের অনযত  উক্ষেশয শছল এই প্রেক্ষল্পর  াযযক্ষ  
সম্ভাবনা য় যুবেক্ষের প্রশশেণ শেক্ষয় উক্ষেযাক্তা শহক্ষসক্ষব গক্ষড় দতালার  াযযক্ষ  দিেসই উন্নয়ন লেয াো–৮ 
(দশািন োে ও অর্থননশতে প্রবৃশি) অর্জক্ষন সহায়তা দেয়া।  
 
প্রশতশ্রুশতশীল যুবেক্ষের বযবসা উক্ষেযাগ উন্নয়ন শবষয়ে প্রশশেণ দেয়ার  াযযক্ষ  সরবরাহ ও শলংক্ষেে 
উন্নয়ন শশক্ষল্পর েনয েে উক্ষেযাগী শহক্ষসক্ষব গক্ষড় দতালার লক্ষেয শবআইশিএ এই প্রেল্পশি শুরু েক্ষর। 
ইএসশিশপ’র ৮শি মূল োর্যক্র  েথোেদম: 
  

1. প্রতযোশী উক্ষেযাক্তাক্ষের প্রশশেণ দেয়া; 
 

2. প্রশতশ্রুশতশীল উক্ষেযাক্তাক্ষের সাক্ষে শবশনক্ষয়াগেরীক্ষের সংক্ষ াগ স্থাপক্ষন সহায়তা; 
 

3. উক্ষেযাক্তাক্ষের ও শবশনক্ষয়াগোরীক্ষের সংযুক্ত উক্ষেযাগগুক্ষলার গশত-প্রগশত ও অগ্রগশত পরীশবেণ; 
 

4. যুবে উক্ষেযাক্তাক্ষের শবক্ষজ্ঞাশেত পরা র্শ প্রোক্ষনর বযবস্থা েরা;  
 

5. বযবসা সংক্রান্ত প্রক্ষয়ােনীয় প্রশাসশনে ও আইশন োগেপে বতশর েরক্ষত প্রশশশেত উক্ষেযাক্তাক্ষের 
সহায়তা প্রোন;  

 

6. প্রশশশেত উক্ষেযাক্তাক্ষের অনয উক্ষেযাক্তাক্ষের সাক্ষে োক্ষের সুক্ষ াগ সৃশি েরা;  
 

7. সম্ভাবয শবশনক্ষয়াগ খ্াতগুক্ষলার শবষক্ষয় প্রশশেণার্থীক্ষের তেয শেক্ষয় সহায়তা েরা; এবং  
 

8. প্রশশেণপ্রাপ্ত উক্ষেযাক্তাক্ষের শবশনক্ষয়াগ সম্পশেত তেয প্রোন েরা।   
 

সািশণ ৩. 1: প্রকল্প সম্পশকবি িথ্য (সংশক্ষপ্ত শিত্র) 

প্রেল্প সম্পশেত তেয:  
প্রেক্ষল্পর না  : অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট (১  িাংদশোষ্টধত) 
প্রশাসশনে শবিাগ : প্রযান  ন্ত্রীর েপ্তর 

বাস্তবায়নোশর 
এক্ষেশি 

: বাংলাক্ষেশ ইনক্ষি্টমক্ষ ্ট  দিক্ষিলপক্ষ ্ট  অেশরশি (শবআইশিএ) 

অিীি 
উপোরক্ষিাগী 

: ২৪,৯১৪ েন শশশেত দবোর যুবে (নারী ও পুরুষ) 

প্রেক্ষল্পর 
ল্ক্ষযমোত্রো 

: ২৪,৯১৪ েন শশশেত দবোর যুবে (নারী ও পুরুষ)-ক্ষে উক্ষেযাগ ও েেতা 
উন্নয়ন  প্রশশেণ প্রোন 
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প্রেল্প সম্পশেত তেয:  
প্রেক্ষল্পর 
োর্যক্রক্ষ র 
সংশেপ্ত শববরণ 

:  শনবিন: ৬০,০৭০ েন  
 বাছাই এবং প্রশশেণ প্রোন: ২৪,৯১৪ েন 
 প্রশশেণ োশরকুলা  বতশর: ৬শি  শিউল (৪০ দসশন) 
 প্রশশেে (সম্পে বযশক্ত): ৮৭৪ 
 প্রশশেণ: ৬০ ঘণ্টা (অবশহতেরণ ও স াপনী দসশনসহ) 
 োশরগশর সহায়তা: সরোশর দবসরোশর েপ্তর (শবক্ষশষ েক্ষর 
বযবসায়ীক্ষের সংগঠন) দেক্ষে সম্পে বযশক্তক্ষের  াযযক্ষ  প্রশশশেত 
উেীয় ান উক্ষেযাক্তাক্ষের পরা র্শ ও োশরগশর সহায়তা প্রোন 

 আন্তঃসংক্ষ াগ: দেলা প্রশাসক্ষের োর্যালয়সহ অনযানয বযবসা সংশেি  
সরোশর প্রশতষ্ঠাক্ষনর সাক্ষে প্রশশশেত যুবেক্ষের আনুষ্ঠাশনে এবং 
অনানুষ্ঠাশনেিাক্ষব সংযুক্ত েরা 

প্রেক্ষল্পর দ য়াে 
(বাস্তবায়ন) 

:  আশে প্রেল্প: ০১ োনুয়াশর ২০১৯─৩১ শিক্ষসম্বর ২০২০  
সংক্ষশাশযত: ০১ োনুয়াশর ২০১৯─৩০ জুন ২০২০ 

প্রেল্প বযয় 
(লে িাোয়) 

: আশে প্রেল্প: ৪,৯৯৯.৫৪ িাো (শেওশব) 
১  সংক্ষশাশযত: ৬,২১৭.৪৪ িাো (শেওশব)   
২য় সংক্ষশাশযত: ৪,৭৬২.০০ িাো (শেওশব)  

প্রেক্ষল্পর এলাো : শবিাগ  দেলা 
  ৮ ৬৪ 

প্রেক্ষল্পর 
অর্জনসমূহ  

:  প্রশত দেলায় ে পক্ষে ২৫ েন শশশেত দবোর নারী ও পুরুষ যুবেক্ষের 
দ াি ১৫শি েক্ষর বযাক্ষে সর্বক্ষ াি ২৪,৯১৪ েনক্ষে প্রশশেণ প্রোন। 

 প্রশশশেত নারী ও পুরুষ যুবেক্ষের  যয দেক্ষে ৪,৩৩৮ েক্ষনর উক্ষেযাক্তা 
হওয়া। 

  ৪,৩৩৮ েন উক্ষেযাক্ষগ দ াি ৩৭,৯৫৩ েক্ষনর ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ 
হওয়া।  

 

৩.২ প্রেল্প োর্যক্রক্ষ র অবস্থা  
ইএসশিশপ পশরেশল্পত োর্যক্র  স াপ্ত েক্ষরক্ষছ। প্রেল্পশি পুক্ষরা াোয় শুরু হক্ষলও দোশিি-১৯ অশত ারীর 
োরক্ষণ দশষ পর্যাক্ষয় দবশ শেছু েড়াই-উৎরাই পার হক্ষয় অগ্রসর হক্ষত হক্ষয়ক্ষছ। ইএসশিশপ অনলাইন 
োর্যক্রক্ষ র  াযযক্ষ  প্রেল্প তার অবশশি ের্মসূশে শবনা বাযায় োশলক্ষয় দগক্ষছ। শুরুক্ষত, শপশপএ-২০০৬ এবং 
শপশপআর-২০০৮ অনুসরণ েক্ষর এেেন ক্রয় পরা র্শে (প্রশক্রউরক্ষ ্ট  েনসালক্ষি্ট ) শনক্ষয়াগ েরা হক্ষয়শছল। 
প্রযান োর্যালয় এবং দেলা োর্যালয় গুক্ষলার েনয ওক্ষপন দিন্ডাশরং দ েি (ওশিএ ) প্রশতপালন েক্ষর 
প্রক্ষয়ােনীয়  ানব সম্পক্ষের শনক্ষয়াগ দেয়া হক্ষয়শছল। ২০১৯ সাক্ষলর ১ দেক্ষে ৩০ জুক্ষনর  ক্ষযয প্রশশেেক্ষের 
প্রশশেণ দশষ েরা হক্ষয়ক্ষছ এেইসাক্ষে ৬৪শি দেলায় ওশিএ  অনুসরণ েক্ষর প্রশশেণ দেে স্থাপন (িাড়ায়) 
েরা হক্ষয়ক্ষছ। োতীয় বেশনে প্রশেোসমূক্ষহর প্রে  পাতায় প্রতযোশী শশশেত দবোর যুবে নারী পুরুষ 
উক্ষেযাক্তা ও েেতা উন্নয়ন প্রশশেক্ষণ শবষক্ষয় অবশহত েক্ষর এবং এক্ষত উপযুক্তক্ষের প্রশশেক্ষণর েনয শনবশিত 
হক্ষত শবজ্ঞাপন দেয়া হক্ষয়শছল। প্রশশেক্ষণ শনবশিত হক্ষত, এইরূপ এেশি শবজ্ঞাপন ৬৪ দেলার  প্রশত দেলায় 
দুইশি েক্ষর বহুল প্রোশরত স্থানীয় বেশনে পশেোয় প্রোর েরা হক্ষয়ক্ষছ। আগ্রহী ষ্টশষ্টক্ষত শিকোর যুিদকরো 
ইএসশিশপর ওক্ষয়বসাইি http://118.67.215.206:8080/Register/PublicRegister  হক্ষত অেবা বযশক্তগত 
িাক্ষব দেলা প্রশশেণ দেক্ষে উপশস্থত হক্ষয় প্রশশেক্ষণর েনয শনবশিত হক্ষয়ক্ষছন। দ াি শনবশিত ৬০,১৫০ 
েক্ষনর  ক্ষযয ২৪,৯১৪ েন শনবশিত যুবেক্ষে উক্ষেযাগ ও েেতা উন্নয়ন শবষয়ে প্রশশেণ প্রোন েরা হক্ষয়ক্ষছ। 
প্রশশেণার্থীরা দ  তাক্ষের োশহো  ত তাৎেশনে প্রক্ষয়ােক্ষন প্রশশেণ উপেরণসমূহ সংগ্রহ েরক্ষত পক্ষর দসই 

http://118.67.215.206:8080/Register/PublicRegister
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েনয ইএসশিশপর ওক্ষয়বসাইক্ষি—http://esdp.gov.bd/courses/—বযবস্থা রাখ্া হক্ষয়শছল। প্রশশেণপ্রাপ্ত 
যুবেক্ষের  ক্ষযয দেক্ষে দ াি ৪,২৩০ েন,  া দ াি প্রশশেণার্থীর ১৭ শতাংশ, শনক্ষেক্ষের বযবসা উক্ষেযাগ 
গক্ষড় তুলক্ষত সে  হক্ষয়শছল। উেয ী, শনক্ষবশেত এবং দৃঢ়প্রশতজ্ঞ এইসব উক্ষেযাক্তাক্ষের উক্ষেযাগগুক্ষলাক্ষত দ াি 
১,০৭৩ দোশি িাো শবশনক্ষয়াগ এবং ৩৭,৪৬০ েক্ষনর ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ হক্ষয়ক্ষছ।  
 

সািশণ ৩. 2: প্রকশ্লল্পি অজবন শিত্র  

প্রেক্ষল্পর োর্যক্র  সংশেপ্ত  শববরণ অবস্থা 

প্রেক্ষল্পর অশফস স্থাপন শবআইশিএ-এর দেেীয় োর্যালক্ষয় প্রেক্ষল্পর অশফস স্থাপন েরা। অশর্জত 

ক্রয় পরা র্শে 
(প্রশক্রউরক্ষ ্ট  
েনসালক্ষি্ট ) শনক্ষয়াগ 

শপশপএ-২০০৬ এবং শপশপআর-২০০৮ অনুসরণ েক্ষর এেেন 
ক্রয় পরা র্শে (প্রশক্রউরক্ষ ্ট  েনসালক্ষি্ট ) শনক্ষয়াগ দেয়া। অশর্জত 

 ানব সম্পক্ষের শনক্ষয়াগ ওশিএ  অনুসরণ েক্ষর এেশি বশহঃউৎসায়ন (আউিক্ষসাশর্সং) 
দোম্পাশনর  াযযক্ষ  ৬৪ েন প্রশশেে, ২ েন ফযশসশলক্ষিির, 
দপ্রাগ্রা ারসহ অনযানয প্রক্ষয়ােনীয় সংখ্যে সহায়ে ের্মোরী 
প্রেক্ষল্পর প্রযান োর্যালয় এবং প্রশশেণ দেেগুক্ষলার েনয শনক্ষয়াগ 
দেয়া। 

অশর্জত 

প্রশশেে শনক্ষয়াগ এবং 
প্রশশেণ প্রোন 

বশহঃউৎসায়ন (আউিক্ষসাশর্সং) দোম্পাশনর  াযযক্ষ  প্রশশেে 
শনক্ষয়াগ দেয়া এবং তাক্ষের ১ জুন হক্ষত ৩০ জুন ২০১৯ স ক্ষয়র 
েনয এে াস দ য়ােী প্রশশেেক্ষের প্রশশেণ (শিওশি) প্রোন েরা 
হয়। 

অশর্জত 

প্রশশেণ দেে স্থাপন ওশিএ  অনুসরণ েক্ষর ৬৪ দেরার েনয প্রশত দেলায় ১শি েক্ষর 
প্রশশেণ দেে স্থাপন েরা। 

অশর্জত 

প্রেক্ষল্পর েনয 
প্রক্ষয়ােনীয়  ালা াল 
ক্রয়  

শিশপশপ দ াতাক্ষবে প্রেল্প োর্যালয় এবং প্রশশেণ দেক্ষের েনয 
প্রক্ষয়ােনীয়  ালা াল ক্রয় েরা। অশর্জত 

প্রেক্ষল্পর েনয 
প্রক্ষয়ােনীয়  ালা াল 
দসবা সংগ্রহ 

শিশপশপ দ াতাক্ষবে প্রেল্প োর্যালয় এবং প্রশশেণ দেক্ষের েনয 
প্রক্ষয়ােনীয় দসবাশে সংগ্রহ েরা।  অশর্জত 

শবশনক্ষয়াগোরী শনর্বােন শিশপশপক্ষত বশর্ণত  ানেে দ াতাক্ষবে শবশনক্ষয়াগোরী শনর্বােন 
েরা। 

অশর্জত 

শবশনক্ষয়াগোরী প্রশশেণ 
প্রোন 

আগ্টম ২০১৯ দেক্ষে শনবশিতক্ষের  যয  দেক্ষে শনর্বাশেতক্ষের 
প্রশশেে ও সম্পে বযশক্তক্ষের  াযযক্ষ  প্রশশেণ প্রোন।  

অশর্জত 

শবশনক্ষয়াগোরী 
পরীশবেণ  

শবজ্ঞ পরা র্শেক্ষের (প্রশশেে ও সম্পে বযশক্ত) সহায়তা ও  
শনক্ষেশনায় সম্ভাবয উক্ষেযাক্তাক্ষের শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা প্রণয়ন।  

অশর্জত 

ইএসশিশপ’র 
ওক্ষয়বসাইি বতশর  

প্রেক্ষল্পর আওতায় এেশি স্বতন্ত্র ওক্ষয়বসাইি বতশর েরা 
(www.esdp.gov.bd) এবং এর  াযযক্ষ  শনবিন, প্রশশেণ 
উপেরণ শবতরণ এবং  েশললাশে প্রের্শন েরা।  

অশর্জত 

শিশেিাল েনক্ষি্ট  বতশর শবআইশিএ-এর ওক্ষয়বসাইক্ষি—নতুন বযবসা শুরু েরা, বযবসা 
শুরুর পশরেল্পনা, শবশনক্ষয়াক্ষগর পূর্ব পশরেল্পনা, বাংলাক্ষেক্ষশ 
শবশনক্ষয়াক্ষগর শেশিত সম্ভাবয খ্াতসমূহ, দেন শবশনক্ষয়াগ প্রক্ষয়ােন, 
দেশশ শবক্ষেশশ শবশনক্ষয়াগোশরক্ষের সাক্ষে দ াগাক্ষ াক্ষগর শঠোনা ও 
 াযয , সার্থে শবশনক্ষয়াগোশরক্ষের োর্যক্রক্ষ র শববরণ, শবশনক্ষয়াগ 

অশর্জত 

http://esdp.gov.bd/courses/
http://www.esdp.gov.bd/
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প্রেক্ষল্পর োর্যক্র  সংশেপ্ত  শববরণ অবস্থা 

শনয়ন্ত্রেক্ষের শনয় ােনুন, শবশনক্ষয়াগ প্রেক্ষল্পর েীবনেক্র, 
িরিরোিকোরী ও শলংক্ষেে শশক্ষল্প শবশনক্ষয়াগ এবং দলাবাল 
িযালুক্ষেইন শবষয়ে তেযশেক্ষয় বতশর শিশেিাল েনক্ষি্ট  আপক্ষলাি 
েরা  

ইনশেউশবশন দস্ট ার শবশনক্ষয়াগ সহায়ে েশললাশে, সংস্থা এবং শবশনক্ষয়াগোশরক্ষের 
তাশলো প্রণয়ন েরক্ষত সব এলাোর প্রশশেণ দেেগুক্ষলাক্ষত 
ইনশেউশবশন দস্ট ার গক্ষড় দতালা 

অশর্জত 

উক্ষেযাগ ও শবশনক্ষয়াগ 
বৃশির লে 
অবশহতেরণ ের্মসূশে 

সেল দেলার প্রশশেণ দেক্ষের েনয আঞ্চশলে পর্যাক্ষয় উক্ষেযাগ ও 
র্তণমূল পর্যাক্ষয় শবশনক্ষয়াগ বৃশির লে অবশহতেরণ ের্মসূশের 
আক্ষয়ােন েরা 

অশর্জত 

িািাক্ষবইে বতশর ন্যতন শবশনক্ষয়াগোশর এবং দেশী-শবক্ষেশী উক্ষেযাক্তাক্ষের এেশি 
িািাক্ষবইে বতশর েরা 

অশর্জত 

অনল্োইন ল্োষ্টনাং 
প্লোটফে 

প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র উদ্যোগ িম্পষ্টিত ষ্টশক্ষ উপকরি প্র্োদনর িনয 
ইএিষ্টিষ্টপর ওদয়িিোইদট একষ্টট অনল্োইন ল্োষ্টনাং প্লোটফে বতষ্টর 
করো।  

অষ্টর্জত 

প্রকদের মোধযদম করো অষ্টতষ্টরক্ত ষ্টকছু কোর্যেম 
এটুআই এর িোদথ শেৌথ 
কোি 

এটুআই এিাং অনযোনয িরকোষ্টর শিিরকোষ্টর প্রষ্টতষ্ঠোদনর 
ষ্টমষ্টল্তভোদি শিকওয়োর্ড ষ্টল্াংদকি মোদিট-এর িনয অনল্োইন 
ষ্টভষ্টত্তক িরুষ্টর িিোয়তো প্র্োদনর িনয শপ্রোগ্রোম বতষ্টর।  

অষ্টর্জত 

উদ্ভোিন কেসূষ্টচদত যুক্ত 
িওয়ো 

ইএিষ্টিষ্টপর কেকর্তোদ্র এটুআই এিাং ইএমদক শিেোর 
আদয়োষ্টিত উদ্ভোিন িম্পষ্টিত আদল্োচনোয় অাংশগ্রিি।  

অষ্টর্জত 

শকোষ্টভি–১৯ এ মোনষ্টিক িিোয়তোর কোি 
শ্শিযোপী ষ্টিনোমূদল্য 
মোি ষ্টিতরি 

শকোষ্টভি–১৯ অষ্টতমোরীদত মোনষ্টিক িিোয়তো্োদন ষ্টিনোমূদল্য মোি 
ষ্টিতরি করো িয়। ইএিষ্টিষ্টপর কেকর্তো, প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী 
এিাং প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র ষ্টমষ্টল্ত প্রদচিো ও প্রকদের আষ্টর্থক 
িিোয়তোয় শ্শিযোপী—র্তিমূল্ পর্যোদয় মোি ষ্টিতরি করো িয়। 

অষ্টর্জত 

৩৩৩ শিেল্োইদনর 
মোধযদম ষ্টনতয 
প্রদয়োিনীয় পিয 
ষ্টিতরি 

এটুআই-এর িোদথ শেৌথভোদি ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষিোর্থী ও সৃি 
উদ্যোক্তোরো শিল্ো পর্যোদয় ষ্টনতয প্রদয়োিনীয় পদিয মোনুদষর 
শ্োড়দগোড়োয় শপৌাঁদছ শ্িোর কোি কদরদছ। শিল্োর মোনুষ ঔষধ িি 
ষ্টিষ্টভন্ন পিয শফোন কদর ঔষধিি ষ্টনতয প্রদয়োিনীয় পিয িাংগ্রি 
করদত শপদরদছন।  

অষ্টর্জত 

মোছ, িিিী এিাং 
দুগ্ধিোত পিয ষ্টিতরি 

প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোরো র্তিমূল্ পর্যোদয় মোছ, িিিী এিাং দুগ্ধিোত 
পিয শপৌাঁদছ শ্িোর কোি কদরদছন। উদ্যোক্তোরো উৎপো্কদ্র 
কোছ শথদক এিি িাংগ্রি কদর শিল্ো প্রশোিদকর কোর্যোল্দয় 
গষ্টরিদ্র মদধয ষ্টিতরদির িনয শপৌাঁদছ ষ্ট্দয়দছন।  

অষ্টর্জত 

ত্রোি ষ্টিতরি শিল্ো প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীদ্র শনর্তদত্ব ৬৪ শিল্োর প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো 
শকোষ্টভিকোল্ীন িমদয় তোদ্র ষ্টনি ষ্টনি শিল্োর গষ্টরি ও অিিোয় 
মোনুষদ্র মদধয িময় ত্রোিিোমগ্রী ষ্টিতরি কদরদছন।  

অষ্টর্জত 
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৩.৩ প্রকে িযিস্থোপনো 
ইএিষ্টিষ্টপ প্রকদের ঊরৃ্ধ্তন কেকর্তোদ্র ষ্টনদয়োগ ির্তমোদন কেরত িরকোষ্টর কেকর্তোদ্র শপ্রষদি ্োষ্টয়ত্ব 
প্র্োদনর মোধযদম িদয় থোদক। মধযম পর্যোদয়র কেকর্তো এিাং প্রধোন কোর্যোল্য় ও শিল্ো প্রষ্টশক্ষি শকিিমূদির 
িনয িিোয়ক কেচোরীদ্র ষ্টনদয়োগ িষ্টিিঃউৎিোয়দনর মোধযদম িদয় থোদক। এই িনয ইএিষ্টিষ্টপ ওদপন শটণ্ডোর 
শমথি (ওষ্টটএম) -এর মোধযদম িষ্টিিঃউৎিোয়ন শকোম্পোষ্টন ষ্টনর্বোচন কদর। সুচোরুভোদি প্রকদের কোি িম্পন্ন 
করদত শেিি কেকর্তো ও িিোয়ক কেচোরী ষ্টনদয়োষ্টিত ষ্টছদল্দন তোদ্র প্, অিস্থোন ও িাংেযো ষ্টনদম্ন—িোরষ্টি 
৩.৩— এিাং িোাংগঠষ্টনক ষ্টিনযোি—ষ্টচত্র ৩.১— মোধযদম শ্েোদনো িদল্ো:  
 

সািশণ ৩. 3: ইএসশিশপি মানব সম্পে  

ি: পদেি নাে সাংখ্যা কে তস্থল 

১.  প্রকে পষ্টরচোল্ক (ষ্টপষ্টি) ০১ প্রধোন কোর্যোল্য় (শপ্রষদি ষ্টনদয়োগ) 

২. উপ প্রকে পষ্টরচোল্ক (ষ্টিষ্টপষ্টি) ০৪ প্রধোন কোর্যোল্য় (শপ্রষদি ষ্টনদয়োগ) 

৩. িিকোরী প্রকে পষ্টরচোল্ক 
(এষ্টিষ্টপ) 

০৪ প্রধোন কোর্যোল্য় (শপ্রষদি ষ্টনদয়োগ) 

৪. প্রষ্টেউর কনিোল্দটে ০১ প্রধোন কোর্যোল্য় (শপ্রষদি ষ্টনদয়োগ) 

৫. শফষ্টিষ্টল্দটরর ০২ প্রধোন কোর্যোল্য় (শপ্রষদি ষ্টনদয়োগ) 

৬. শপ্রোগ্রোমোর ০১ প্রধোন কোর্যোল্য় (শপ্রষদি ষ্টনদয়োগ) 

৭. প্রষ্টশক্ষক/প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী ৬৭ শিল্ো প্রষ্টশক্ষি শকি (িষ্টিিঃউৎিোয়দনর 
মোধযদম ষ্টনদয়োগ) 

৮. একোউেি অষ্টফিোর ০১ প্রধোন কোর্যোল্য় (িষ্টিিঃউৎিোয়দনর মোধযদম 
ষ্টনদয়োগ) 

৯. একোউদেে ০১ প্রধোন কোর্যোল্য় (িষ্টিিঃউৎিোয়দনর মোধযদম 
ষ্টনদয়োগ) 

১০. অষ্টফি িিকোরী কোম কষ্টম্পউটোর 
অপোদরটর 

৭৩ প্রধোন কোর্যোল্য় ও শিল্ো প্রষ্টশক্ষি শকি 
(িষ্টিিঃউৎিোয়দনর মোধযদম ষ্টনদয়োগ) 

১১. অষ্টফি িিকোরী ৭৫ প্রধোন কোর্যোল্য় ও শিল্ো প্রষ্টশক্ষি শকি 
(িষ্টিিঃউৎিোয়দনর মোধযদম ষ্টনদয়োগ) 

১২. পষ্টরচ্ছন্নতো কেী ০২ প্রধোন কোর্যোল্য় ও শিল্ো প্রষ্টশক্ষি শকি 
(িষ্টিিঃউৎিোয়দনর মোধযদম ষ্টনদয়োগ) 

১৩ ষ্টনরোপত্তো রক্ষী ৬৭ প্রধোন কোর্যোল্য় (িষ্টিিঃউৎিোয়দনর মোধযদম 
ষ্টনদয়োগ) 

 ির্বদমোট মোনি িম্প্  ৩০১  
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর িাংদশোষ্টধত ষ্টিষ্টপষ্টপ (িাংযুষ্টক্ত–ে) 
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শিত্র ৩. 1: ইএসশিশপি সাংগঠশনক শবন্যাস শিত্র 

 
 
ইএিষ্টিষ্টপ শুরুদতই ২ষ্টট কষ্টমষ্টট গঠন করো িয়—১) প্রদিক্ট ইষ্টম্পষ্টল্দমদেশন কষ্টমষ্টট (ষ্টপআইষ্টি), এষ্টটর 
শচয়োর কদরদছন িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ করৃ্তপদক্ষর িন্মোনীয় শচয়োরমযোন। এিাং ২) প্রদিক্ট ইষ্টস্ট্য়োষ্টরাং কষ্টমষ্টট 
(ষ্টপএিষ্টি), এষ্টটর শচয়োর কদরদছন প্রধোনমন্ত্রীর কোর্যোল্য় (ষ্টপএমও)-এর িন্মোনীয় মুেয িষ্টচি। এই দুই কষ্টমষ্টট 
ইএিষ্টিষ্টপর কেকোণ্ড, িোস্তিোয়ন ও অগ্রগষ্টত পর্যদিক্ষি কদরদছ। এই দুই কষ্টমষ্টটর কোঠোদমো ষ্টনদম্ন িোরষ্টি 
৩.৪ ও িোরষ্টি ৩.৫ এ শ্েোদনো িদল্ো:  
 

সািশণ ৩. 4: প্রশ্লজক্ট ইমশিশ্লমশ্লেিন কশমটিি সাংগঠশনক কাঠাশ্লমা 

ে: ি্িয ্োষ্টয়ত্ব 
০১ ষ্টনর্বোিী শচয়োরমযোন, িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ িভোপষ্টত 
০২ ষ্টনর্বোিী ি্িয, িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ ি্িয 
০৩ মিোপষ্টরচোল্ক -০১, প্রধোনমন্ত্রীর ্প্তর ি্িয 
০৪ পষ্টরচোল্ক (িাংষ্টেি), িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ ি্িয 
০৫ প্রধোনমন্ত্রীর কোর্যোল্দয়র প্রষ্টতষ্টনষ্টধ (একিন) ি্িয 
০৬ অর্থ ষ্টিভোদগর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ (একিন) ি্িয 
০৭ পষ্টরকেনো কষ্টমশদনর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ–িাংষ্টেি েোদতর (একিন) ি্িয 
০৮ পষ্টরকেনো কষ্টমশদনর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ–শপ্রোগ্রোষ্টমাং ষ্টিভোগ (একিন) ি্িয 
০৯ পষ্টরকেনো ষ্টিভোগ এনইষ্টি-ইএনইষ্টি এিাং িমন্বয়ক ষ্টিভোগ প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 

(একিন) 
ি্িয 

১০ ইএমইষ্টি প্রষ্টতষ্টনষ্টধ (িাংষ্টেি েোত) ি্িয 
১১ প্রকে পষ্টরচোল্ক ি্িয 
১২ উপ প্রকে পষ্টরচোল্ক ি্িয িষ্টচি 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর ষ্টিষ্টপষ্টপ এিাং িাংদশোষ্টধত ষ্টিষ্টপষ্টপ  

প্রকল্প পরিচালক (রপরি)

উপ প্রেল্প পশরোলে
(এশিশপ) -১

সহোশর প্রেল্প
পশরোলে-১

প্রশশেে -
১৯

অরিস সহকারি কাম

করিউটাি অপারিটি ১৯

অরিস সহকারি -

১৯

রিিাপত্তা প্রহিী -১৯

এোউ্ট স
অশফসার

অরিস সহকারি কাম

করিউটাি অপারিটি - ২

অরিস সহকারি-২

এোউক্ষ্ট ্ট 

উপ প্রেল্প পশরোলে
(এশিশপ) -২

সহোশর প্রেল্প
পশরোলে-২

প্ররিক্ষক -

১৬

অরিস সহকারি কাম

করিউটাি অপারিটি -১৬

অরিস সহকারি-১৬

রিিাপত্তা প্রহিী -১৬পশরচ্ছনতা ের্মী -২

উপ প্রেল্প পশরোলে
(এশিশপ) -৩

সহোশর প্রেল্প
পশরোলে-৩

প্ররিক্ষক -

১৬

অরিস সহকারি কাম

করিউটাি অপারিটি -

১৬

অরিস সহকারি-১৬

রিিাপত্তা প্রহিী -১৬

উপ প্রেল্প পশরোলে
(এশিশপ) -৪

সহোশর প্রেল্প
পশরোলে-৪

প্ররিক্ষক -

১৬

অরিস সহকারি কাম

করিউটাি অপারিটি -১৬

অরিস সহকারি-১৬

রিিাপত্তা প্রহিী -

১৬

প্ররিউিরমন্ট কিসালরটন্ট ফিরসরলরটটি

প্রগ্রামাি
অরিস সহকারি কাম

করিউটাি অপারিটি

সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর ষ্টিষ্টপষ্টপ (২০১৯) এিাং িাংদশোষ্টধত ষ্টিষ্টপষ্টপ (২০২১) 
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প্রদিক্ট ইষ্টম্পষ্টল্দমদেশন কষ্টমষ্টটর ্োষ্টয়দত্ব ষ্টনদম্নর ষ্টিষয়গুদল্ো অন্তর্ভকৃ্ত ষ্টছল্— 
 

 প্রকদের েথোেথ ও েথোিমদয় িোস্তিোয়ন িনয প্রদয়োিনীয় িিোয়তো প্র্োন; 

 প্রকে িোস্তিোয়নকোল্ীন িমদয় শকোন িষ্টটল্তো/িমিযো শ্েো ষ্ট্দল্ শি ষ্টিষদয় ষ্টিিোন্ত প্র্োন; 

 বত্রমোষ্টিক ষ্টভষ্টত্তদত অর্থোৎ প্রষ্টত ষ্টতন মোদি কষ্টমষ্টটর একষ্টট িভো করো; 

  প্রদয়োিদন কষ্টমষ্টটদত ি্িয শকো-অপ্ট করো।  

 
সািশণ ৩. 5: প্রশ্লজক্ট শিয়াশিং কশমটিি কাঠাশ্লমা 

ে: ি্িয ্োষ্টয়ত্ব 

০১ মুেয িষ্টচি, প্রধোনমন্ত্রীর কোর্যোল্য়  িভোপষ্টত 

০২ ষ্টনর্বোিী শচয়োরমযোন, িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ ি্িয 

০৩ ষ্টনর্বোিী ি্িয (িাংষ্টেি), িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ ি্িয 

০৪ পষ্টরচোল্ক-১, প্রধোনমন্ত্রীর কোর্যোল্য় ি্িয 

০৫ পষ্টরচোল্ক (িাংষ্টেি) প্রধোনমন্ত্রীর কোর্যোল্য় ি্িয 

০৬ পষ্টরচোল্ক (িাংষ্টেি) প্রধোনমন্ত্রীর কোর্যোল্য় ি্িয 

০৭ অর্থ ষ্টিভোদগর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ (একিন) ি্িয 

০৮ পষ্টরকেনো কষ্টমশদনর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ–িাংষ্টেি অনুষ্টিভোগ ি্িয 

০৯ পষ্টরকেনো কষ্টমশদনর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ (শপ্রোগ্রোষ্টমাং ষ্টিভোগ) ি্িয 

১০ আইএমইষ্টি প্রষ্টতষ্টনষ্টধ (একিন) ি্িয 

১১ প্রষ্টতষ্টনষ্টধ, িোধোরি অর্থনীষ্টত ষ্টিভোগ, পষ্টরকেনো কষ্টমশন ি্িয 

১২ পষ্টরকেনো ষ্টিভোগ এনইষ্টি-ইএনইষ্টি এিাং িমন্বয়ক ষ্টিভোগ প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 
(একিন) 

ি্িয 

১৩ প্রকে পষ্টরচোল্ক ি্িয িষ্টচি 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর ষ্টিষ্টপষ্টপ এিাং িাংদশোষ্টধত ষ্টিষ্টপষ্টপ  

 
প্রদিক্ট ইষ্টস্ট্য়োষ্টরাং কষ্টমষ্টট (ষ্টপএিষ্টি) কষ্টমষ্টটর ্োষ্টয়দত্ব ষ্টনদম্নর ষ্টিষয়গুদল্ো অন্তৃর্ভক্ত ষ্টছল্— 

 পরোমর্শ ও সুপোষ্টরশিমূি ষ্টনরীক্ষো ও েোচোই িোদপদক্ষ প্রদয়োিনীয় পরোমর্শ প্র্োন, প্রদয়োিনীয় শক্ষদত্র 
ষ্টিিোন্ত গ্রিি;  

 নীষ্টত প্রিয়ন ও প্রদয়োিনীয় ষ্টনদিশনো প্র্োন; 

 িোস্তিোয়নকল্ীন িমদয় শকোদনো িমিযো শ্েো ষ্ট্দয় শি ষ্টিষদয় ষ্টিিোন্ত গ্রিি;  

  বত্রমোষ্টিক ষ্টভষ্টত্তদত অর্থোৎ প্রষ্টত ষ্টতন মোদি কষ্টমষ্টটর একষ্টট িভো করো; 

  প্রদয়োিদন কষ্টমষ্টটদত ি্িয শকো-অপ্ট করো।  
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৩.৪ প্রষ্টশক্ষিোর্থী িোছোই 
িষ্টরদপ, শটষ্টল্দফোদনর মোধযদম শনওয়ো িোক্ষোৎকোদর, প্রোপ্ত তথয অনুেোয়ী প্রোয় ৭০ শতোাংশ প্রষ্টশক্ষিোর্থী তোদ্র 
িন্ধু-িোিিদ্র মোধযদম এই প্রষ্টশক্ষি িম্পদি িোনদত শপদরষ্টছল্। ৪০ শতোাংদশরও শিষ্টশ প্রষ্টশক্ষিোর্থী  প্রষ্টশক্ষি 
গ্রিদির িনয ষ্টনিিদনর ষ্টিষদয় িোনদত শপদরষ্টছল্ িোমোষ্টিক শেোগোদেোগ মোধযদম (িোরষ্টি ৩.৬)—এ িম্পদি 
ষ্টিস্তোষ্টরত পষ্টরষ্টশদির িোরষ্টি ৮ এিাং ৯ পোওয়ো েোদি। এছোড়োও, প্রষ্টশক্ষি প্রোপ্তদ্র েোরো এেনও শকোদনো 
িযিিো উদ্যোগ গ্রিি কদরনষ্টন তোদ্র িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনোয় অাংশগ্রিিকোরীরো এই মদে উদেে 
কদরদছন শে, শিষ্টশরভোগ শক্ষদত্র প্রষ্টশক্ষদি েোরো অাংশ ষ্টনদয়ষ্টছদল্ন তোদ্র িন্ধু-িোিদিরো প্রষ্টশক্ষি িম্পদি 
স্থোনীয় ও িোতীয় ব্ষ্টনক পষ্টত্রকোয় শ্য়ো ষ্টিজ্ঞোপন ও িোমোষ্টিক মোধযদম মোধযদম শিদনষ্টছদল্ন। এ-িম্পষ্টিত 
তথয ষ্টনদম্নর িোরষ্টি ৩.৬ উদেে করো িদল্ো।  
 

সািশণ ৩. 6: জশিশ্লপ অংিগ্রহণকািী প্রশিক্ষশ্লণ শনবিন হওয়াি শবষয়টি ফ্রে সূশ্লত্র জানশ্লি ফ্রপশ্লিশছল (%) 

শে সূত্র শথদক প্রষ্টশক্ষদি ষ্টনিিন িওয়োর ষ্টিষদয় িোনদত শপদরষ্টছল্ 
(একোষ্টধক উত্তর প্রদেোিয ষ্টছল্) 

শতকরো িোর 

িোতীয় ব্ষ্টনক পষ্টত্রকো ১০.৯ 

স্থোনীয় ব্ষ্টনক পষ্টত্রকো ৩৯.৭ 

িন্ধুদ্র মোরফত  ৬৮.১ 

আত্নীয়-স্বিনদ্র মোরফত ২০.৩ 

িোমোষ্টিক শেোগোদেোগ মোধযদম ৪৩.১ 

অনযোনয ২.৮ 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িোদথ শটষ্টল্দফোদন শনওয়ো িোক্ষোৎকোর 

 
প্রষ্টশক্ষিোর্থী ষ্টনর্বোচন কষ্টমষ্টট েোরো উদ্যোক্তো িদত এিাং েোরো স্থোনীয় ও ষ্টিদ্দশ িরিরোিকোরী ও ষ্টল্াংদকি 
ষ্টশদে তোদ্র উৎপোষ্ট্ত প্রোথষ্টমক ও মোধযষ্টমক উৎপো্ িরিরোদির উদ্যোগদক এষ্টগদয় ষ্টনদত ইএিষ্টিষ্টপর 
প্রষ্টশক্ষি শপদত ষ্টনিষ্টিত িদয়ষ্টছদল্ন তোদ্র শথদক ষ্টনদম্নর মোন্ণ্ড অনুিরি কদর প্রষ্টশক্ষিোর্থী ষ্টনর্বোচন 
কদরষ্টছদল্ন— 

১. িম্ভোিয উদ্যোক্তোর িয়ি অন্তত ২০ িছর িদত িদি; 

২. ির্বষ্টনম্ন ষ্টশক্ষোগত শেোগযতো এিএিষ্টি পোশ িদত িদি; 

৩. আদি্নকোরী েোদ্র িরিরোিকোরী ও ষ্টল্াংদকি ষ্টশদের প্রষ্টত আগ্রি আদছ তোরো অগ্রোষ্টধকোর 
পোদিন; 

৪. আদি্নকোরী েোদ্র িযিিো ও ষ্টিষ্টনদয়োগর পূর্ব অষ্টভজ্ঞতো আদছ তোরো অগ্রোষ্টধকোর পোদিন; 

৫. িম্ভোিয উদ্যোক্তোদক তোর শিল্োর এষ্টগদয় আদছ এমন েোদতর উপর একষ্টট ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনো 
িমো ষ্ট্দত িদি। 

ষ্টিদশষ পষ্টরষ্টস্থষ্টত ষ্টিদিচনো কদর, ইএিষ্টিষ্টপর শকিীয় ্প্তদরর অনুদমো্ন িোদপদক্ষ, প্রষ্টশক্ষিোর্থী ষ্টনর্বোচন 
কষ্টমষ্টট উষ্টেষ্টেত মোন্দণ্ডর পষ্টরির্তন, পষ্টরিেন ও িাংদেোিন করদত পোরদতন। ষ্টনদম্ন প্রষ্টশক্ষিোর্থী ষ্টনর্বোচন 
কষ্টমষ্টটর কোঠোদম িোরষ্টি ৩.৭ -এ শ্েোদনো িদল্ো— 
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সািশণ ৩. 7: প্রশিক্ষণার্থী শনব বািন কশমটিি কাঠাশ্লম 

ে: ি্িয ্োষ্টয়ত্ব 

০১ শিল্ো প্রশোিক (িাংষ্টেি শিল্োর) িভোপষ্টত 

০২ ষ্টশে ও িষ্টিক িষ্টমষ্টতর িভোপষ্টত ি্িয 

০৩ িযিিোয়ী িষ্টমষ্টতর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ (ষ্টশে ও িষ্টিক িষ্টমষ্টত মদনোনীত) ি্িয 

০৪ শিল্ো প্রশোিক মদনোনীত উচ্চ মোধযষ্টমক ষ্টশক্ষো প্রষ্টতষ্ঠোদনর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ি্িয 

০৫ শিল্ো প্রশোিক মদনোনীত কোষ্টরগষ্টর ও শভোদকশনোল্ প্রষ্টশক্ষি প্রষ্টতষ্ঠোদনর 
প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 

ি্িয 

০৬ শিল্ো প্রশোিক মদনোনীত িরকোষ্টর অথিো শিিরকোষ্টর িযোাংক/আষ্টর্থক 
প্রষ্টতষ্ঠোদনর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 

ি্িয 

০৭ শিল্ো প্রশোিক মদনোনীত িোর্থক/প্রষ্টতষ্টষ্ঠত ষ্টিষ্টনদয়োগকোরী/িযিিোয়ী ি্িয 

০৮ শিল্ো প্রশোিক মদনোনীত িোর্থক/প্রষ্টতষ্টষ্ঠত নোরী উদ্যোক্তো  ি্িয 

০৯ প্রষ্টশক্ষক/প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী ি্িয 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর ষ্টিষ্টপষ্টপ এিাং িাংদশোষ্টধত ষ্টিষ্টপষ্টপ  

 
 প্রষ্টশক্ষিোর্থী ষ্টনর্বোচন কষ্টমষ্টটর ্োষ্টয়ত্বিমূি ষ্টছল্ ষ্টনম্নরূপ— 

১. মোন্ণ্ড অনুিরি কদর প্রষ্টশক্ষিোর্থী িোছোই এিাং প্রষ্টশক্ষদির িনয ষ্টনর্বচন করো 

২. প্রষ্টশক্ষকদ্র/প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীদ্র দ্বোরো িোছোইকৃত শেোগয প্রোর্থীদ্র মধয শথদক শমোট ৩৭৫ 
িনদক প্রষ্টত শিল্োয় ২৫ িন কদর ষ্টনি ষ্টনি শিল্ো প্রষ্টশক্ষি শকদির িনয ষ্টনেোরি করো। শকোদনো 
শিল্োয় েষ্ট্ প্রষ্টশক্ষিোর্থীর িাংেযো পূরি নো িয় তদি কষ্টমষ্টট অনয শিল্ো শথদক িাংেযো পূরি ষ্টিদিচনোয় 
শনয়ো।  

 

৩.৩ উক্ষেযাক্তাক্ষের প্রশশেণ  
প্রষ্টশক্ষিোর্থী ষ্টনর্বোচন কষ্টমষ্টটর িার শনবশিতক্ষের  যয দেক্ষে বাছাইকৃতক্ষের এে াস দ য়ােী প্রশশেক্ষণ িশর্ত 
েরা হয়। প্রশশেণ শুরুর আক্ষগ িশর্তকৃতক্ষের এেশি প্রাে  াোই পরীোয় অংশ শনক্ষত হয়।  
  

শিত্র ৩. 2: উশ্লযাক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংগঠিিকিণ প্রশিয়া 

সূত্র: ইএসরেরপি সাংদশারধর্ রেরপরপ অনুসিণ কদি এইচরেআিরস’ি জরিপেদলি প্রণীর্ 

শনবিন

বাছাই

িশর্ত

পূর্ব  াোই
এে াস দ য়ােী প্রশশেণ
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দ াি ৬৪ দেলা দেক্ষে ইএসশিশপ শনবশিত ৬০,১৫০ েক্ষনর দেক্ষে দ াি ২৪,৯১৪ েনক্ষে বাছাই েক্ষর 
তাক্ষের প্রশশেণ দেয়া হয়। দেলাশিশত্তে প্রশশেণার্থীক্ষের সংখ্যা সারশণ ৩.৩-এ দেখ্াক্ষনা হক্ষলা। দবশশরিাগ 
শনবিন হক্ষয়ক্ষছ ঢাো শবিাক্ষগ এবং দবশশরিাগ প্রশশেণার্থী শছল ঢাো শবিাক্ষগর। সবক্ষেক্ষয় ে  সংখ্যে 
শনবিন হক্ষয়ক্ষছ  য় নশসংহ এবং শসক্ষলি শবিাগ দেক্ষে। দ াি ৮৭৬ েন প্রশশেে প্রশশেণ প্রোক্ষনর োেশি 
েক্ষরক্ষছন, এক্ষের  ক্ষযয ৬০ েন ইএসশিশপ’র শনক্ষয়াগকৃত প্রশশেে এবং অবশশি ৮১৬ েন শবশিন্ন সরোশর 
দবসরোশর প্রশতষ্ঠাক্ষন ের্মরত শরক্ষসার্স পারসন।  
 

শিত্র ৩. 3: শনবশিি ও বাছাইকৃি প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি সংখ্যা  

শবিাগ শনবিন প্রশশেণার্থী শতকরো িোর 
বশরশাল ৪,১২৪ ২,৩৩৪ ৫৬.৫৯ 

েট্টগ্রা  ৯,১২৮ ৪,২৭৯ ৪৬.৮৭ 

ঢাো ১৩,৯৭৯ ৫,০৭৪ ৩৬.২৯ 

খলনা ৮,২০৪ ৩,৮৯০ ৪৭.৪১ 

 য় নশসংহ ৩,৮৯৯ ১,৫৫৬ ৩৯.৯০ 

রােশাহী ৭,৪৫০ ৩,১১২ ৪১.৭৭ 

রংপুর ৮,৯৬৫ ৩,১১৩ ৩৪.৭২ 

শসক্ষলি ৪,৮৩১ ১,৫৫৬ ৩২.২০ 

শমোট: ৬০,৫৮০ ২৪,৯১৪ ৪১.১২ 

সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর তথযভোণ্ডোর (জুন, ২০২১) 

 

৩.৪ প্রশশেণ োশরকুলা  

দ াি ৬শি  শিউক্ষলর ৪০শি দসশক্ষন এই প্রশশেক্ষণর ষ্টিষয়িস্তু শনক্ষয় আক্ষলােনা েরা হয়। প্রশশেক্ষণর দ য়াে 
শছল ৬০ ঘণ্টা। এছাড়াও অশতশরক্ত দ াি ৬ঘ্ট ার বরাে শছল প্রশশেক্ষণর ষ্টিষয়িস্তু অবশহতেরণ, ফলাবর্তন 
ও স াপনী অশযক্ষবশক্ষনর উপর আক্ষলােনা। এই প্রশশেক্ষণ প্রশশেণার্থীরা বযবসা ও শবশনক্ষয়াগ শবষয়ে 
পশরেল্পনা, উন্নয়ন এবং এ-সংক্রান্ত শনয় োনুন ও শবশয ালার শবষক্ষয় জ্ঞান ও েেতা অর্জক্ষন সে  
হক্ষয়ক্ষছ।  শিউক্ষলর ষ্টিষয়িস্তু শনেরূপ (সরশণ ৩.৮)—  
 

সািশণ ৩. 8: উশ্লযাগ ও েক্ষিা শবষয়ক প্রশিক্ষণ মশিউশ্ললি শবষয়বস্তু 

 শিউল আক্ষলােয ষ্টিষয়িস্তু স য় 

 শিউল ১ সূেনা – 

 শিউল ২ বযবস্থাপনা েেতা ০৪ ঘণ্টা 

 শিউল ৩ শবশনক্ষয়াক্ষগর সুফল ১০ ঘ্ট া 

 শিউল ৪ শবশনক্ষয়াগ পশরক্ষবশ দসবা এবং এ-সংক্রান্ত শনয় োনুন ও শবশয ালা ১০ ঘ্ট া 

 শিউল ৫ শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা ২০ ঘ্ট া 

 শিউল ৬ শবশনক্ষয়াগ উক্ষেযাগ ১৬ ঘ্ট া 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপ শেষ্টনাং মযোনুয়োল্  
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উক্ষেযাক্তা ও েেতা উন্নয়ন প্রশশেক্ষণ: বযবসা ও শবশনক্ষয়াগ বযবস্থাপনা, সুফল, প্রেশলত বযবস্থাসমূহ, 
পশরেল্পনা এবং শবশনক্ষয়াগ ইতযাশে শবষয় শনক্ষয় আক্ষলােনা েরা হক্ষয়ক্ষছ। প্রশশেক্ষণর আক্ষলােয শবষয়সমূহ 
শছল শনেরূপ— 
 

 বযবসা ও উক্ষেযাগ গক্ষড় দতালার েনয প্রশশেণার্থীক্ষের সক্ষেতনতা ও আস্থা শবশনর্মাণ;  

 বযবসা ও শবশনক্ষয়াগ শবষক্ষয় ভুল যারণা ও দনশতবােে  ক্ষনািাক্ষবর পশরবর্তন; 

 স্ব-ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ সৃশির অনুক্ষপ্ররণা; 

 বযবসা সংক্রান্ত  প্রেশলত বযবস্থা ও প্রক্ষয়ােনীয় েশললাশে;  

 বযবসার শনয় োনুন ও এ সংক্রান্ত  শবশয ালা; 

 বাোর েশরপ ও শবক্ষেষণ;  

 শশল্প সংক্ষ াগ সম্পক্ষে অবশহতেরণ ও সাপ্লাই দেইন বযবস্থাপনা;  

 আশর্থে বযবস্থাপনা;  

 বাোর বযবস্থাপনা; 

 বযাংশেং ও বী া দসবা;  

 দলিার অব দক্রশিি (এলশস) সম্পক্ষে অবশহতেরণ; 

 বুেশেশপং ও শহসাব বযবস্থাপনা সম্পক্ষে অবশহতেরণ; 

 ের ও মূলযসংক্ষ ােন ের আইন এবং দপ্রািাক্ট এইেএস দোি শবষক্ষয় আক্ষলােনা;  

 শ্র  আইন অবশহতেরণ; এবং  

 পণয ও অনযানয উপেরক্ষণর তাশলো বযবস্থাপনা। 

 

৩.৭ প্রশশেে/শরক্ষসার্স পারসন্   
ইএিষ্টিষ্টপ’র প্রষ্টশক্ষি কেসূষ্টচদত ষ্টিষ্টভন্ন িরকোষ্টর শিিরকোষ্টর প্রষ্টতষ্ঠোন শথদক ৮০০-এর ও শিষ্টশ ষ্টরদিোর্স 
পোরিন/প্রষ্টশক্ষক প্রষ্টশক্ষি প্র্োদনর কোি কদরদছন। িরকোষ্টর শে িি প্রষ্টতষ্ঠোদনর প্রষ্টতষ্টনষ্টধরো প্রষ্টশক্ষদি 
ষ্টরদিোর্স পোরিন ষ্টিদিদি িিোয়তো ষ্ট্দয়ষ্টছদল্ন শিগুদল্ো েথোেদম: শিল্ো প্রশোিদকর কোর্যোল্য়; রপ্তোনী উন্নয়ন 
বুযদরো; আম্োষ্টন ও রপ্তোষ্টন প্রধোন ষ্টনে়ন্ত্রদকর ্ প্তর; শেৌথ মূল্ধন শকোম্পোষ্টন ও ফোেিমূদির পষ্টর্প্তর; িোতীে় 
শভোক্তো অষ্টধকোর িাংরক্ষি অষ্টধ্প্তর; িোাংল্োদ্শ স্ট্যোন্ডোর্ডি এন্ড শটষ্টস্ট্াং ইনষ্টস্ট্ষ্টটউশন; পষ্টরদিশ অষ্টধ্প্তর; 
যুি উন্নে়ন অষ্টধ্প্তর; মষ্টিল্ো ষ্টিষে়ক অষ্টধ্প্তর; িোতীয় রোিস্ব শিোর্ড; কোস্ট্মস্, এেোইি ও ভযোট 
কষ্টমশনোদরট; মৎিয অষ্টধ্প্তর; প্রোষ্টিিম্প্ অষ্টধ্প্তর। এছোড়োও, িরকোষ্টর শিিরকোষ্টর িযোাংক ও অনযোনয 
আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোদনর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ, আঞ্চষ্টল্ক ও িোতীয় পর্যোদয় শনটওয়োিগুদল্োর শেমন শিল্ো ও িোতীয় পর্যোদয়র 
ষ্টশল্প ও িষ্টিক িষ্টমষ্টতর প্রষ্টতষ্টনষ্টধরোও ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষদি ষ্টরদিোর্স পোরিন্ ষ্টিদিদি িিোয়তো ষ্ট্দয়দছন। 
এশত প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো িযিিোয় ও উদ্যোদগ অর্থোয়দন শে িি প্রষ্টতষ্ঠোন ও প্রষ্টেয়ো ষ্টি্যমোন শিগুদল্োর িম্পদি 
ষ্টিস্তোষ্টরত শিদনদছন—েো তোদ্র কোদছ ষ্টছল্ এক নতুন ষ্ট্গদন্তর উদন্মোচন। ষ্টনদচর তোষ্টল্কোয় মষ্টিউল্, 
িাংষ্টক্ষপ্ত ষ্টিষয়িস্তু এিাং িাংষ্টেি প্রষ্টশক্ষক/ষ্টরদিোর্স পোরিনদ্র একষ্টট তোষ্টল্কো শ্য়ো িদল্ো (িোরষ্টি৩.৯)— 
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সািশণ ৩. 9: মশিউল ও সংশেষ্ট প্রশিক্ষক/শিশ্লসাস ব পািসন  

মষ্টিউল্ নাং ষ্টিষয় ষ্টিষয়িস্তু প্রষ্টশক্ষক/ষ্টরদিোর্স পোরিন 
 শিউল ১ সূেনা শকোর্স অিষ্টিতকরি, ভূষ্টমকো, পষ্টরষ্টচষ্টত, 

িযিিো পষ্টরকেনোর প্রোথষ্টমক ধোরিো এিাং 
প্রোক-েোচোই।  

প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী 

 শিউল ২ বযবস্থাপনা 
েেতা 

মোনিিম্প্ িযিস্থোপনো, ঝাঁষ্টক িযিস্থোপনো, 
ষ্টিিোন্তগ্রিি ও সৃিনশীল্ ষ্টচন্তো ও আষ্টর্থক 
িযিস্থোপনো; শনর্তত্ব উন্নয়ন (শেোগোদেোগ 
্ক্ষতো, অাংশীিন ও িিকেীদ্র িোদথ 
সুিম্পি, দ্বন্দ্ব ষ্টনরিন ও ্র্স্তুর); এিাং 
িযিিো/ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনো। 

প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী, 
শিল্ো প্রশোিদকর 
কোর্যোল্দয়র প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 

 শিউল ৩ শবশনক্ষয়াক্ষগর 
সুফল এবং 
শবশনক্ষয়াগ 
উন্নয়ন 

িাংজ্ঞো; অভীি এিাং উদ্যোদগর প্রদয়োিনীয়তো; 
উদ্যোগ এিাং ষ্টিষ্টনদয়োগ; উদ্যোক্তো উন্নয়ন—
জ্ঞোন; ্ক্ষতো ও শপ্ররিো; ইষ্টতিোচক ষ্টচন্তো ও 
উদ্যোক্তো সৃষ্টির অনুদপ্ররিো; িম্ভোিনো; 
চযোদল্দেি; িমিযো; উদ্যোক্তো িওয়োর 
প্রদিো্নো; উদ্যোক্তোদ্র অি্োন—
অর্থলনষ্টতক উন্নয়ন ও কেিাংস্থোন; িযষ্টক্তগত 
ও িোতীয় অর্থনীষ্টতদত উদ্যোক্তোদ্র অি্োন 
(শকি স্ট্োষ্টি); স্বদেোন্নত শ্শ শথদক উত্তরদি 
ষ্টিষ্টনদয়োগ এিাং িঙ্গিন্ধু; িোর্থক উদ্যোক্তোদ্র 
অষ্টভজ্ঞতো ষ্টিষ্টনময়; শপ্রষ্টক্ষত, চযোদল্দেি, 
ষ্টিষ্টনদয়োদগর ফল্োফল্; এিাং স্থোনীয় পর্যোদয় 
ষ্টিষ্টনদয়োগ ও শেৌথ উদ্যোগ। 

শিল্ো প্রশোিদকর 
কোর্যোল্য়; রপ্তোনী উন্নয়ন 
বুযদরো; আম্োষ্টন ও 
রপ্তোষ্টন প্রধোন ষ্টনে়ন্ত্রদকর 
্প্তর; শেৌথমূল্ধন 
শকোম্পোষ্টন ও ফোেগুদল্োর 
পষ্টর্প্তর; িোতীে় 
শভোক্তো অষ্টধকোর 
িাংরক্ষি অষ্টধ্প্তর; 
িোাংল্োদ্শ স্ট্যোন্ডোর্ডি 
এন্ড শটষ্টস্ট্াং 
ইনষ্টস্ট্ষ্টটউশন; পষ্টরদিশ 
অষ্টধ্প্তর; যুি উন্নে়ন 
অষ্টধ্প্তর; মষ্টিল্ো 
ষ্টিষে়ক অষ্টধ্প্তর; 
িোতীয় রোিস্ব শিোর্ড; 
কোস্ট্মস্, এেোইি ও 
ভযোট কষ্টমশনোদরট; 
মৎিয অষ্টধ্প্তর; 
প্রোষ্টিিম্প্ অষ্টধ্প্তদরর 
প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 

 শিউল ৪ শবশনক্ষয়াগ 
পশরক্ষবশ 
দসবা এবং 
এ-সংক্রান্ত 
শনয় োনুন 
ও শবশয ালা 

িোাংল্োদ্দশ ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরদিশ ও ির্তমোন 
পষ্টরষ্টস্থষ্টত—িযিিো শুরু করো; ষ্টনেোি 
অনুদমো্ন; ষ্টিদুযৎ িাংদেোগ পোওয়ো; কর 
প্র্োন করো; শেোগোদেোগ কোর্যকরি, 
কোরিিমূি, এিাং িযিিো/উদ্যোগ প্রষ্টেয়ো 
িিিীকরি, িাংষ্টেি নীষ্টতমোল্ো, আইনকোনুন, 
ষ্টিষ্টধষ্টিধোন; িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ উন্নয়ন 
করৃ্তপদক্ষর শিিোিমূি— ষ্টিষ্টনদয়োগ উন্নয়ন 
করৃ্তপদক্ষর আঞ্চষ্টল্ক অষ্টফিগুদল্োর শিিো, 
ওয়োন স্ট্প িোষ্টিি; এিাং ষ্টিষ্টভন্ন মন্ত্রিোল্য়, 

শিল্ো প্রশোিদকর 
কোর্যোল্য়; রপ্তোরী উন্নয়ন 
বুযদরো; আম্োষ্টন ও 
রপ্তোষ্টন প্রধোন ষ্টনে়ন্ত্রদকর 
্প্তর; শেৌথমূল্ধন 
শকোম্পোষ্টন ও ফোেগুদল্োর 
পষ্টর্প্তর; িোতীে় 
শভোক্তো অষ্টধকোর 
িাংরক্ষি অষ্টধ্প্তর; 
িোাংল্োদ্শ স্ট্যোন্ডোর্ডি 
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মষ্টিউল্ নাং ষ্টিষয় ষ্টিষয়িস্তু প্রষ্টশক্ষক/ষ্টরদিোর্স পোরিন 
ষ্টিভোগ, অষ্টফি, এদিষ্টি এিাং করৃ্তপদক্ষর 
শিিোিমূি।  

এন্ড শটষ্টস্ট্াং 
ইনষ্টস্ট্ষ্টটউশন; পষ্টরদিশ 
অষ্টধ্প্তর; যুি উন্নে়ন 
অষ্টধ্প্তর; মষ্টিল্ো 
ষ্টিষে়ক অষ্টধ্প্তর; 
িোতীয় রোিস্ব শিোর্ড; 
কোস্ট্মস্, এেোইি ও 
ভযোট কষ্টমশনোদরট; 
মৎিয অষ্টধ্প্তর; 
প্রোষ্টিিম্প্ অষ্টধ্প্তর; 
িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ 
উন্নয়ন করৃ্তপদক্ষর 
প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 

 শিউল ৫ শবশনক্ষয়াগ 
পশরেল্পনা 

ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনো কী; প্রিয়দনর উদেশয 
ও প্রদয়োিনীয় ষ্টিষয়িমূি; উৎপো্ন এিাং 
শিিো—উৎপো্ন প্রষ্টেয়োর ধোপিমূি, 
উৎপো্ন িোমর্থয, উৎপো্ন েরচ, মজু্ 
িযিস্থোপনো; িোাংগঠষ্টনক পষ্টরকেনো—
প্রোষ্টতষ্ঠোষ্টনক কোঠোদম, অন্তর্ভষৃ্টক্তর ষ্টনয়মকোনুন, 
প্রোক-িযিিো কেকোণ্ড, ্োপ্তষ্টরক িোিিরেোম; 
িযিস্থোপনো পষ্টরকেনো—কে-পষ্টরদিশ ও 
কোঠোদম; আষ্টর্থক িযিস্থোপনো—প্রোক্-িযিিো 
িযয়, প্রশোিষ্টনক িযয়, আষ্টর্থক ষ্টিিরিী, উদ্বৃত্ত 
পত্র (প্রোক্কষ্টল্ত), নগ্ ষ্টিিরিী ও শেক-
ইদভন পদয়ে, িযোাংক ষ্টিিোি িযিস্থোপনো; 
এিাং ষ্টল্াংদকি ও িরিরোি ষ্টশদে 
ষ্টিষ্টনদয়োগ—ষ্টল্াংদকি ও িরিরোি ষ্টশে এিাং 
এর উন্নয়ন, উপদেোগী ষ্টল্াংদকি ও িরিরোি 
ষ্টশে ও তোর উন্নয়ন, ৪র্থ ষ্টশে ষ্টিপ্লি এিাং 
ষ্টল্াংদকি ও িরিরোি ষ্টশদে ষ্টিষ্টনদয়োগ 
িম্ভোিনো, িযোাংক ও ষ্টিষ্টনদয়োগকোরীদ্র কোছ 
শথদক ঋি পোওয়োর প্রষ্টেয়ো; িযিিো 
পষ্টরকেনো পর্যোদল্োচনো। 

শিল্ো প্রশোিদকর 
কোর্যোল্য়; রপ্তোনী উন্নয়ন 
বুযদরো; আম্োষ্টন ও 
রপ্তোষ্টন প্রধোন ষ্টনে়ন্ত্রদকর 
্প্তর; শেৌথমূল্ধন 
শকোম্পোষ্টন ও ফোেিমূদির 
পষ্টর্প্তর; িোতীে় 
শভোক্তো অষ্টধকোর 
িাংরক্ষি অষ্টধ্প্তর; 
িোাংল্োদ্শ স্ট্যোন্ডোর্ডি 
এন্ড শটষ্টস্ট্াং 
ইনষ্টস্ট্ষ্টটউশন; পষ্টরদিশ 
অষ্টধ্প্তর; যুি উন্নে়ন 
অষ্টধ্প্তর; মষ্টিল্ো 
ষ্টিষে়ক অষ্টধ্প্তর; 
িোতীয় রোিস্ব শিোর্ড; 
কোস্ট্মস্, এেোইি ও 
ভযোট কষ্টমশনোদরট; 
মৎিয অষ্টধ্প্তর; 
প্রোষ্টিিম্প্ অষ্টধ্প্তর; 
িোাংল্োদ্শ ষ্টিষ্টনদয়োগ 
উন্নয়ন করৃ্তপদক্ষর 
প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 

 শিউল ৬ শবশনক্ষয়াগ 
উক্ষেযাগ 

িযিিোর ধরি ও তো শুরু করোর প্রষ্টেয়ো—
মোষ্টল্কোনো, অাংশী্োষ্টর, ষ্টল্ষ্টমদটি শকোম্পোষ্টন 
এিাং প্রদয়োিনীয় কোগি-পত্র; স্থোনীয় 
ল্োইদিি, শেৌথ ও ষ্টিদ্শী ল্োইদিি, পোরষ্টমট, 
ষ্টিয়োদরি, এিাং শেি ল্োইদিি; ষ্টটআইএন ও 
ভযোট ষ্টনিিন, আম্োষ্টন-রপ্তোষ্টন প্রষ্টেয়ো, 

িরকোষ্টর শিিরকোষ্টর 
িযোাংক ও অনযোনয আষ্টর্থক 
প্রষ্টতষ্ঠোদনর প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 
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মষ্টিউল্ নাং ষ্টিষয় ষ্টিষয়িস্তু প্রষ্টশক্ষক/ষ্টরদিোর্স পোরিন 
কোস্ট্মি ষ্টিয়োদরি, ষ্টশপদমে এন্ড শপোি 
ফরমোষ্টল্ষ্টটি, এল্ষ্টি, ঋি ও িীমো, আষ্টর্থক ও 
অনযোনয প্রদিো্নো, পষ্টরদিশ ছোড়পত্র, 
উৎপো্দনর গুিমোন, ওিন ও পষ্টরমোি 
ষ্টনষ্টিিকরি এিাং এ-িম্পষ্টিত আইনকোনুন, 
শমোড়ককরি শল্দিষ্টল্াং; এিাং িযিিো 
পষ্টরকেনো চূড়োন্তকরি। 

সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপ শেষ্টনাং মষ্টিউল্, প্রষ্টশক্ষিোর্থী (উদ্যোক্তো নন এমন) এিাং প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো 

 
িষ্টরদপ, শটষ্টল্দফোদন শনয়ো িোক্ষোৎকোর, অাংশগ্রিিকোরী প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র কোছ শথদক পোওয়ো তদথয িোনো েোয় 
শে, এই প্রষ্টশক্ষদির ষ্টিষয়িস্তুর িোদথ ষ্টরদিোর্স পোরিনদ্র ষ্টশক্ষো ও শপশোর িোমেিয ষ্টছল্।  
 
৩.৫ প্রশশেক্ষণর বযবহার 
উদ্যোগ ও ্ ক্ষতো উন্নয়ন প্রষ্টশক্ষি প্রতযোশী উদ্যোক্তোদ্র শপোষি, ষ্টিজ্ঞ পরোমর্শ এ ষ্টিষয়ক ্ ক্ষতোর উন্নয়দন 
িিোয়তো ষ্ট্দয় স্থোনীয় পর্যোদয় উদ্যোক্তো গদড় তুল্দত অি্োন শরদেদছ। প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো প্রষ্টশক্ষি শথদক অষ্টর্জত 
্ক্ষতো ও ষ্টশক্ষিদক কোদি ল্োষ্টগদয় প্রষ্টশক্ষদির িোদথ িাংষ্টেষ্ট ষ্টিজ্ঞ পরোমর্শদ্র িিোয়তোয় ষ্টিষ্টনদয়োগ 
পষ্টরকেনো প্রিয়ন কদরদছ এিাং আত্ম-কেিাংস্থোন ও ষ্টিষ্টভন্ন িযিিো-উদ্যোগ গদড় তুদল্দছ। প্রষ্টশষ্টক্ষত 
উদ্যোক্তোদ্র িোদথ িযষ্টক্তগত িোক্ষোৎকোদর িোনো েোয় শে, প্রষ্টশক্ষি শথদক পোওয়ো জ্ঞোন ও ্ক্ষতো তোদ্র 
উদ্যোগ পষ্টরচোল্নোয় িিোয়ক িদয়দছ। শটষ্টল্দফোদনর মোধযদম শনয়ো িোক্ষোৎকোদর প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো এই প্রষ্টশক্ষি 
শথদক  উদ্যোগ গদড় শতোল্ো িম্পষ্টিত শে ষ্টিদশষ জ্ঞোন ও ্ক্ষতো অর্জন করদত শপদরদছন তো উদ্যোগ গদড় 
তুল্দত তোদ্র িনয িিোয়ক িদি িদল্ উদেে কদরদছন। 
 
৩.৬ উক্ষেযাগ উন্নয়ন  
ইএিষ্টিষ্টপ একষ্টট ধোরোিোষ্টিক প্রষ্টেয়ো প্রিয়ন কশর তোর মোধযদম প্রতযোশী  উদ্যোক্তোদ্র— ষ্টশষ্টক্ষত যুিক, 
নোরী ও পুরুষ—ষ্টিষ্টভন্ন িযিিো-উদ্যোগ গদড় তুল্দত িিোয়তো ষ্ট্দয়দছ। ষ্টশক্ষি, প্রষ্টশক্ষি ও িিোয়তো ষ্ট্দয় 
ষ্টশষ্টক্ষত শিকোর যুিকদ্র উদ্যোক্তো ষ্টিদিদি গদড় শতোল্োর ইএিষ্টিষ্টপর পথ-পষ্টরকেনোষ্টট ষ্টচত্র ৩.৪-এ 
শ্েোদনো িদল্ো। প্রষ্টেয়োষ্টটদত ষ্টছল্ প্রষ্টশক্ষদির িনয ষ্টনিষ্টিত িওয়ো ষ্ট্দয় শুরু এরপর ষ্টনিষ্টিতদ্র শথদক 
প্রষ্টশক্ষদির িনয িোছোই, প্রষ্টশক্ষি প্র্োন ও পরীষ্টিক্ষি এিাং প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িযিিো/ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনো 
প্রিয়ন, প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র প্রিীত ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনোর মূল্যোয়ন, তো ষ্টনর্বোচন করো এিাং প্রদয়োিনীয় ষ্টল্াংদকি 
ও শনটওয়োি গদড় শতোল্ো। এরই ধোরোিোষ্টিকতোয় করো ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনোর অগ্রগষ্টত মূল্যোয়ন ষ্টছল্ এই 
প্রষ্টেয়োর অাংশ। প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িোদথ িযষ্টক্তগত িোক্ষোৎকোদর িোনো েোয় শে, নতুন উদ্যোগ গদড় 
তুল্দত এিাং চল্মোন উদ্যোগদক আরও কোর্যকর করদত এই প্রষ্টশক্ষি তোদ্র িোমর্থয আরও িোষ্টড়দয়দছ।   
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শিত্র ৩. 4: শিশক্ষি ফ্রবকাি যুবকশ্লেি উশ্লযাক্তা শহশ্লসশ্লব গশ্লে ফ্রিালাি পর্থ-পশিকল্পনা 

 

 
 
 

 

শনবিন প্রশশেণার্থী বাছাই প্রশশেণ প্রোন

শবজ্ঞ-পরা র্শেক্ষের
সহায়তা প্রোন

শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা
প্রণয়ক্ষন সহায়তা প্রোন উক্ষেযাগ পশরেল্পনা বাছই

উক্ষেযাগ পশরেল্পনার
মুলযায়ন

সংশেি প্রশতষ্ঠাক্ষনর সাক্ষে
সংক্ষ াগ স্থাপক্ষন সহায়তা

বযাংে ও অনযানয আশর্থে
প্রশতষ্ঠাক্ষনর সাক্ষে সংক্ষ াগ
স্থাপক্ষন সহায়তা

বযবসা ও শবশনক্ষয়াক্ষগর
অগ্রগশত মুলযায়ন

সূত্র: িাংদশোষ্টধত ষ্টিষ্টপষ্টপ িদত এইচষ্টিআরষ্টি িষ্টরপ ্ল্ কর্তৃক প্রিীত 
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অযযায় ৪: প্রেক্ষল্পর শনক্ষবশ ও অশর্জত ফলাফল 

বাংলাক্ষেশ ইনক্ষি্টমক্ষ ্ট  দিক্ষিলপক্ষ ্ট  অেশরশি (শবআইশিএ), দিেসই উন্নয়ন ল্ক্ষযমোত্রো -৮: দশািন োে 
ও অর্থননশতে প্রবৃশির ল্ক্ষযমোত্রো অর্জক্ষনর লক্ষেয অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট 
(ইএসশিশপ)-এর  াযযক্ষ  শশশেত দবোর যুবে নারী-পুরুষক্ষের উক্ষেযাগ ও েেতা উন্নয়ন শবষয়ে প্রশশেণ 
প্রোক্ষনর োর্যক্র  শুরু েক্ষর।  
 

৪.১ প্রেক্ষল্পর ইনপুিস 

অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট (ইএসশিশপ) ও তার অযীক্ষন পশরেশল্পত সেল োর্যক্রক্ষ র 
সুষ্ঠু ও োর্যের বাস্তবায়ক্ষনর লক্ষেয প্রক্ষয়ােনীয় ইনপুিগুক্ষলা পশরেল্পনা অনু ায়ী পর্যায়ক্রক্ষ  প্রেক্ষল্প শনক্ষবশ 
েক্ষর। এগুক্ষলা শছল ষ্টনম্নরূপ─ 
 

▌ঢাোয় প্রেক্ষল্পর অশফস স্থাপন 

প্রক্ষেক্ট দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রফর্মা (শিশপশপ) অনু ায়ী, ঢাোস্থ বাংলাক্ষেশ ইনক্ষি্টমক্ষ ্ট  দিক্ষিলপক্ষ ্ট  অেশরশি 
(শবআইশিএ)-এর োর্যালক্ষয় অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট (ইএসশিশপ)-এর সের েপ্তর 
স্থাপন েরা হয়।  
 

▌ দেলা পর্যাক্ষয় প্রশশেণ দেে স্থাপন (িাড়া শনক্ষয়) 

ওশিএ  অনুসরণ েক্ষর ৬৪ দেলার েনয প্রশত দেলায় ১শি েক্ষর অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  
প্রক্ষেক্ট (ইএসশিশপ)-এর প্রশশেণ দেে স্থাপন েরা হয়। শনবিন সহায়তা প্রোন ও পরীশবেণ, প্রশশেণ 
প্রোনসহ প্রেক্ষল্পর অনযানয সব োে এই প্রশশেণ দেে দেক্ষে পশরোশলত হয়।  
 

▌  ানব সম্পক্ষের শনক্ষয়াগ 

ওশিএ  অনুসরণ েক্ষর এেশি বশহঃউৎসায়ন (আউিক্ষসাশর্সং) দোম্পাশনর  াযযক্ষ  ৬৭ েন প্রশশেে ো  
প্রশশেণ স ন্বয়োরী, ২৪/৭ সহায়তা প্রোক্ষনর েনয ২ েন ফযশসশলক্ষিির, এেেন দপ্রাগ্রা ারসহ অনযানয 
প্রক্ষয়ােনীয় সংখ্যে সহায়ে ের্মোশর প্রেক্ষল্পর প্রযান োর্যালয় এবং দেলা প্রশশেণ দেেগুক্ষলার েনয 
শনক্ষয়াগ দেয়া হয়।  
 

▌  ালা াল ক্রক্ষয়র েনয ক্রয় পরা র্শে (প্রশক্রউরক্ষ ্ট  েনসালক্ষি্ট ) শনক্ষয়াগ 

ইএসশিশপ শপশপএ-২০০৬ এবং শপশপএ-২০০৮ প্রশতপালন েক্ষর, শিশপশপ অনুসরণ েক্ষর প্রেক্ষল্পর 
 ালা াল ক্রক্ষয়র েনয এেেন ক্রয় পরা র্শে (প্রশেউরক্ষ ্ট  েনসালক্ষি্ট ) শনক্ষয়াগ দেয়া হয়।  
 

▌ প্রশশেণ  শিউল প্রণয়ন 

প্রশশেেক্ষের েনয প্রশশেণ এবং উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন শবষয়ে দ াি দুইশি প্রশশেক্ষণর প্রশশেণ 
 শিউল প্রণয়ক্ষনর েনয শরক্ষসার্স পারসনক্ষের ইএসশিশপ’র  াযযক্ষ  শনক্ষয়াগ দেয়া হয়।  
 

▌ প্রক্ষয়ােনীয়  ালা াল ও দসবা সংগ্রহ 

প্রেক্ষল্পর প্রযান োর্যালয় ও দেলা প্রশশেণ দেেগুক্ষলার েনয প্রক্ষয়ােন  াোই েক্ষর প্রক্ষয়ােনীয় সব  ালা াল 
ও দসবা শিশপশপ ও সংক্ষশাশযত শিশপশপ অনুসরণ েক্ষর ক্রয় েরা হয়।  
 

▌ প্রশশেণ স ন্বয়োরী শনক্ষয়াগ  

এে াস দ য়ােী প্রশশেক্ষণর েনয বশহঃউৎসায়ন (আউিক্ষসাশর্সং) দোম্পাশনর  াযযক্ষ  ৬৪ দেলার েনয দ াি 
৬৪ েন প্রশশেণ স ন্বয়োরী শনক্ষয়াগ দেয়া হয়।  
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▌ প্রশশেণ স ন্বয়োরীক্ষের প্রশশেণ প্রোন 

প্রশশেণ স ন্বয়োরীক্ষের─৬৪ দেলার েনয দ াি ৬৪ েন প্রশশেণ স ন্বয়োরী—১ জুন ২০১৯ হক্ষত ৩০ 
জুন ২০১৯ পর্যন্ত, এে াস দ য়ােী প্রশশেণ (প্রশশেেক্ষের েনয প্রশশেণ─শিওশি) প্রোন েরা হয়। এই 
প্রশশেক্ষণ প্রশশেণ স ন্বয়োরীক্ষের উক্ষেযাগ সৃশি ও েেতা উন্নয়ন শবষয়ে প্রশশেক্ষণর  শিউল বযবহার েক্ষর 
প্রশশেণ প্রোন এবং শশেণ ও অনুশীলক্ষনর  াযযক্ষ  প্রশশশেত েরা হয়। 
 

▌ ইএসশিশপ ওক্ষয়বসাইি  

ইএসশিশপ এেশি ওক্ষয়বসাইি বতশর েক্ষর। এই ওক্ষয়বসাইিশি প্রশশেণ গ্রহক্ষণ আগ্রহীক্ষের অন-লাইন শনবিন 
এবং প্রশশেণার্থীক্ষের েনয প্রশশেণ উপেরণ শবতরণ এবং েশললাশে প্রের্শন েরার েনয বতশর েরা হয়।  
 

▌ োতীয় ও স্থানীয় পর্যাক্ষয় শবজ্ঞাপন প্রোর 

ইএসশিশপ’র উক্ষেযাক্ষগ োতীয় বেশনে পশেোসমূক্ষহর প্রে  পাতায় প্রতযোশী শশশেত দবোর যুবে নারী 
পুরুষদের উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রশশেক্ষণ শবষক্ষয় অবশহত েক্ষর এবং এক্ষত উপযুক্তক্ষের প্রশশেক্ষণর 
েনয শনবশিত হক্ষত শবজ্ঞাপন দেয়া হক্ষয়ক্ষছ। প্রশশেক্ষণ শনবশিত হক্ষত, এরূপ এেশি শবজ্ঞাপন ৬৪ দেলার  
প্রশত দেলায় দুইশি েক্ষর বহুল প্রোশরত স্থানীয় বেশনে পশেোয় প্রোর েরা হয়।  
 

▌ প্রশশেণ পাওয়ার েনয শনবিন   

ইএসশিশপ প্রতযাশী উক্ষেযাক্তাক্ষের প্রশশেণ ের্মসূশেক্ষত অন্তভৃুক্ত েরার েনয শনবশিত হক্ষত দুই যরক্ষনর বযবস্থা 
েক্ষর: ১) অনলাইন শনবিন─স্বপ্রক্ষণাশেত হক্ষয় ইএসশিশপ ওক্ষয়বসাইক্ষির  াযযক্ষ  শনবশিত হওয়া এবং ২) 
ইসশিশপ’র দেলা প্রশশেণ দেক্ষে স্থাশপত শনবিন বুক্ষে এক্ষস শনবশিত হওয়া।  
  

▌ উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রশশেণ  

৬৪ দেলায় দ াি শনবশিত ৬০,৫৮০ েন  প্রতযাশী যুবে উক্ষেযাগ ও েেতা উন্নয়ন শবষয়ে প্রশশেক্ষণ অংশ 
দনয়ার েনয শনবশিত হয়। এক্ষের  যয দেক্ষে দ াি ২৪,৯১৪ েনক্ষে ৬৪শি দেলা প্রশশেণ দেক্ষে প্রশশেণ 
দেবার েনয বাছাই েরা হয়। প্রশশেণ প্রোক্ষনর োেশি দ াি ৬৭ েন প্রশশেণ স ন্বয়োরী, শবক্ষশষজ্ঞ এবং 
সরোশর-ক্ষবসরোশর সংশেি প্রশতষ্ঠাক্ষনর েে শরক্ষসার্স পারসনক্ষের  াযযক্ষ  েরা হয়।  
 

▌ ইনশেউশবশন দস্ট ার 

শবশনক্ষয়াগ সহায়ে েশললাশে, সংস্থা এবং শবশনক্ষয়াগোশরক্ষের তাশলো প্রণয়ন েরক্ষত সব এলাোর প্রশশেণ 
দেেগুক্ষলাক্ষত ইনশেউশবশন দস্ট ার গক্ষড় দতালা 
 

▌ পশরবীেক্ষণর বযবস্থা 

উক্ষেযাগ ও েেতা উন্নয়ন শবষয়ে প্রশশেণ ও পরবর্তীক্ষত প্রশশশেত যুবেক্ষের  াযযক্ষ  শবশিন্ন বযবসা-উক্ষেযাগ 
শুরু েরার োেশি পরীশবেক্ষণর উক্ষেক্ষশয ইএসশিশপ শবশিন্ন সরোশর-ক্ষবসরোশর বযবসা-বাশণেয সংক্রান্ত 
েপ্তর-এক্ষেশি, প্রশতশষ্ঠত সার্থে নারী-পুরুষ উক্ষেযাক্তা, দেলা পর্যাক্ষয় দেম্বার অব ে ার্স এন্ড ইন্ডাশি -এর 
দনর্তস্থানীয় সেসযক্ষের  াযযক্ষ  প্রশশেণ ও উক্ষেযাগ শুরুর োেগুক্ষলা পরীশবেণ েক্ষর।  
  

▌ উিুিেরণ ের্মসূশে  

ইএসশিশপ’র উক্ষেযাক্ষগ প্রতযাশী যুবেক্ষের উক্ষেযাগ ও েেতা শবষয়ে প্রশশেক্ষণ অংশ শনক্ষত উিুি েরক্ষত 
দেলা পর্যাক্ষয় উদ্ধুিেরণ প্রোরণার আক্ষয়ােন েক্ষর। 
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৪.২ প্রেক্ষল্পর ফলাফল 

অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট (ইএসশিশপ)-এর ের্মোক্ষের  াযযক্ষ  শনক্ষোক্ত 
ফলাফলগুক্ষলা পাওয়া দগক্ষছ। দ গুক্ষলা স্থানীয় পর্যাক্ষয় শবশনক্ষয়াগ বৃশি, ের্মসংস্থান সৃেন ও শশশেত দবোর 
যুবে নারী পুরুষক্ষের অক্ষনেক্ষে উক্ষেযাক্তা শহক্ষসব গক্ষড় তুলক্ষত সে  হক্ষয়ক্ষছ।  
 

▌ েে উক্ষেযাক্তা গক্ষড় দতালা 

৬৪ দেলার প্রশশেণ দেেগুক্ষলাক্ষত আক্ষয়াশেত প্রশশেক্ষণ অংশ শনক্ষয় দ াি ২৪,৯১৪ েন প্রশশেণার্থীক্ষের  
 ক্ষযয ৪,৩৩৮ েন যুবে উক্ষেযাক্তায় পশরণত হক্ষয়ক্ষছ। তারা শনক্ষেক্ষের উক্ষেযাগ গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন। এক্ষের 
অক্ষনক্ষেই দোশিি-১৯  হা াশর শুরুর আক্ষগই তাক্ষের বযবসা উক্ষেযাগ গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন।  
 

▌ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তাক্ষের শবশনক্ষয়াগ  

দ াি ৪,৩৩৮ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তা স্থানীয় ও োতীয় পর্যাক্ষয় দ াি ১০৯৪ দোশি িাো শবশনক্ষয়াগ েক্ষরক্ষছন।  
 

▌ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগ ের্মসংস্থান  

দ াি ৪,৩৩৮ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তা তাক্ষের উক্ষেযক্ষগ দ াি ৩৭,৪৬০ েনক্ষে শনক্ষয়াগ শেক্ষয়ক্ষছন। স্থানীয় ও 
োতীয় পর্যাক্ষয় এই ের্মসংস্থান দেক্ষশর অর্থনীশতক্ষত অবোন দরক্ষখ্ক্ষছ।  
 

▌ সরবরাহ ও শলংক্ষেে বাোক্ষর প্রশশশেত উক্ষেযাক্তাক্ষের অবোন  

ইএিষ্টিষ্টপ শথদক প্রষ্টশক্ষি শপদয় সৃি ৪,৩৩৮ িন উদ্যোক্তো প্রোথষ্টমক ও মোধযষ্টমক ষ্টশদে ষ্টিষ্টনদয়দগর 
মোধযদম এই েোতদক িম্প্রিোষ্টরত কদরদছন এিাং িরিরোি ও ষ্টল্াংদকি িোিোদর তোদ্র পদিযর িরিরোদির 
মোধযদম শ্দশর অর্থনীষ্টতদত অি্োন রোেদছন।  
 

▌ অনলাইন প্লািফর্ম বতশর 

শিক্ষসম্বর ২০১৯ সাক্ষলর  ক্ষযয প্রশশেে, প্রশশেণার্থী ও প্রেল্প সংশেিক্ষের েনয ইএসশিশপ এেশি শনেস্ব 
ওক্ষয়বসাইি আনুষ্ঠাশনেিাক্ষব োলু েক্ষর। এই ওক্ষয়বসাইি শনবিন, প্রশশেণ উপেরণ শবতরণ ও সার্থে 
উক্ষেযাক্তাক্ষের সফলতার শববরণ ইতযাশের প্রোক্ষরর োক্ষে বযবহৃত হয়।  
 

▌ শিশেিাল েনক্ষি্ট  বতশর 

নতুন বযবসা শুরু েরা, বযবসায় শুরুর পশরেল্পনা, শবশনক্ষয়াক্ষগর পূর্ব-পশরেল্পনা, বাংলাক্ষেক্ষশ শবশনক্ষয়াক্ষগর 
শেশিত সম্ভাবয খ্াতসমূহ, দেন শবশনক্ষয়াগ প্রক্ষয়ােন, দেশশ শবক্ষেশশ শবশনক্ষয়াগোশরক্ষের সাক্ষে দ াগাক্ষ াক্ষগর 
শঠোনা ও  াযয , সার্থে শবশনক্ষয়াগোশরক্ষের োর্যক্রক্ষ র শববরণ, শবশনক্ষয়াগ শনয়ন্ত্রেক্ষের শনয় াোনুন, 
শবশনক্ষয়াগ প্রেক্ষল্পর েীবনেক্র, িরিরোিকোরী ও শলংক্ষেে শশক্ষল্প শবশনক্ষয়াগ এবং দলাবাল িযালুক্ষেইন 
শবষয়ে তক্ষেয সমৃি শিশেিাল েনক্ষি্ট  বতশর েরা হয়।  
 

▌ িািাক্ষবইে বতশর 

ইএসশিশপ প্রেক্ষল্পর ের্মের্তা, দেলা স ন্বয়োরী, প্রশশেে, শরক্ষসার্স পারসন, শনবশিত প্রশশেণার্থী ও যুবে 
উক্ষেযাক্তাক্ষের সাক্ষে সম্পশেত ও তাক্ষের বযবহাক্ষরর উপদেোগী তেয ও তেযবহুল েনক্ষি্ট  প্রেক্ষল্পর 
ওক্ষয়বসাইক্ষি আপক্ষলাি েক্ষর এবং নুতন শবশনক্ষয়াগোশর এবং দেশী-শবক্ষেশী উক্ষেযাক্তাক্ষের এেশি িািাক্ষবইে 
বতশর েক্ষর।  
  



 
28 উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন 

অযযায় ৫: ইএসশিশপ’র োর্যক্র  মূলযায়ন 

▌ প্রেক্ষল্পর ল্ক্ষযমোত্রো 

 ৭  পঞ্চ-বাশিে পশরেল্পনার লেয াো অর্জক্ষন দবসরোশর খ্াক্ষত শবশনক্ষয়াগ শেশিশপ’র ৩৪.০ 
শতাংক্ষশ উন্নীত েরা। 

 দিেসই উন্নয়ন ল্ক্ষযমোত্রো-৮ অর্জন। 
 

▌ ইএসশিশপ’র অবোন: 

 দ াি ১৭.৪১ শতাংশ (৪৩৩৮৮) েন প্রশশেণার্থী উেীয় ান উক্ষেযাক্তায় পশরণত হক্ষয়ক্ষছন। 
 ৪,৩৩৮ েন সৃি উক্ষেযাক্তা তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগ ৩৭,৯৫৩ েক্ষনর ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ। 
 ৪,৩৩৮ েন সৃি উক্ষেযাক্তা দবসরোশর খ্াক্ষত দ াি ১,০৯৪ দোশি িাো শবশনক্ষয়াগ েক্ষরক্ষছন। 

 
▌ প্রেক্ষল্পর ফলাফল 

ফলাফল ০১: দেক্ষশর িম্ভোিনোময় ের্মে  দবোরক্ষের উক্ষেযাক্তায় পশরণত েরা  
 
▌ ইএসশিশপ’র অবোন 

 দ াি ১৭.৪১ শতাংশ (৪৩৩৮৮) েন প্রশশেণার্থী উক্ষেযাক্তায় পশরণত হক্ষয়ক্ষছন। 
 ৪,৩৩৮ েন সৃি উক্ষেযাক্তা তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগ ৩৭,৯৫৩ েন যুবক্ষের ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ। 

 
▌ প্রেক্ষল্পর ফলাফল 

ফলাফল ০২: তাক্ষের েেতার উন্নয়ক্ষনর  াযযক্ষ  ষ্টিষ্টনদয়োগকোরীদত পশরণত েরা   
 
▌ ইএসশিশপ’র অবোন 

 ৪,৩৩৮ েন উক্ষেযাক্তায় পাশরণত হক্ষয়ক্ষছন এবং তারা দবসরোশর খ্াক্ষত দ াি ১,০৯৪ দোশি িাো 
শবশনক্ষয়াগ েক্ষরছন। 

 
ইএসশিশপ তার লেয াো অর্জক্ষনর লক্ষেয ের্মসূশের গৃহীত পশরেল্পনা অনুসরণ েক্ষর  োর্যক্র  পশরোলনা 
েক্ষরক্ষছ।  
 

৫.১ উক্ষেযাক্তার সংখ্যা  
এই ের্মসূশের আওতায় দেক্ষশর ৬৪শি দেলার প্রশশেণ দেে হক্ষত দ াি ২৪,৯১৪ েন প্রশশেণ শনক্ষয়ক্ষছন। 
প্রশশেণ প্রাপ্তক্ষের দেক্ষে দ াি ৪,৩৩৮ েন উক্ষেযাক্তায় পশরণত হক্ষয়ক্ষছন  া দ াি প্রশশেণ প্রাপ্তক্ষের ১৭.৪১ 
শতাংশ। েশরক্ষপর ফলাফল দেক্ষে লে েরা দগক্ষছ ৬৫.৫ শতাংশ প্রশশেণার্থী এবং ৭৫.৫ শতাংশ প্রশশশেত 
উক্ষেযাক্তা পুরুষ। উক্ষেখ্য দ , ৩৪.৫ শতাংশ  প্রশশেণার্থী এবং ২৪.৫ শতাংশ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তা নারী 
(শেে:৫.১; শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ- ১ এবং ২)। 
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শিত্র ৫. 1: ফ্রমাট নািী-পুরুষ প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তা (িিাংশ্লি) 

পুরুষ  ৭৫ ৫

নারী  ২৪ ৫

 
 

এই িষ্টরদপ ল্ক্ষিীয়, নোরী প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িাংেযো পুরুষ প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র শচদয় কম। অঞ্চল্ শভদ্ িোমোষ্টিক 
শল্োকষ্টনন্দো নোরীদ্র শিল্ো শিদর শেদয় প্রষ্টশক্ষদি অাংশ ষ্টনদত প্রষ্টতিিকতো সৃষ্টি কদরষ্টছল্ (উদ্যোক্তো িদয় 
উদঠষ্টন প্রষ্টশক্ষিোর্থী এিাং প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িোদথ শফোকোি ্ দল্ আদল্োচনো, ২০২১)। উপদিল্ো পর্যোদয় 
প্রষ্টশক্ষদির আদয়োিন করো শগদল্ নোরী অাংশগ্রিিকোরীদ্র িাংেযো বৃষ্টি শপত (উদ্যোক্তো িদয় উদঠষ্টন এমন 
প্রষ্টশক্ষিোর্থী এিাং প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো, ২০২১)। মোগুরো শিল্োর প্রষ্টশক্ষি 
মোগুরো এ-প্রিদঙ্গ উদেে কদরন: “অদনক নোরীর শছোট শছদল্দমদয় আদছ। তোই, েষ্ট্ একটো ষ্টশশু ষ্ট্িোেত্ন 
শকি থোকত তোিদল্ নোরীরো আরও স্বোচ্ছদন্দয প্রষ্টশক্ষদি অাংশ ষ্টনদত পোরত (শিল্ো প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীর, 
প্রধোন তথয্োতোর িোক্ষোৎকোর, ২০২১)।” 
 
িষ্টরদপ প্রোপ্ত তথয মদত, প্রোয় ৮৩ শতোাংশ প্রষ্টশক্ষিোর্থী এেদনো শকোদনো উদ্যোগ গদড় শতোদল্ষ্টন। তথোষ্টপ, 
িষ্টরদপ অাংশ শনয়ো প্রোয় িি প্রষ্টশক্ষিোর্থী প্রষ্টশক্ষদির মষ্টিউল্, ষ্টিষয়িস্তু, প্রষ্টশক্ষি এিাং শমনটর িম্পদি 
তোদ্র িদন্তোষ প্রকোশ কদরদছন। প্রধোন তথয্োতোদ্র িোক্ষোৎকোদর িোনো েোয়, শিশ ষ্টকছু কোরদি 
প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো শকোদনো উদ্যোগ গদড় তুল্দত পোদরনষ্টন—শকোষ্টভি-১৯ অষ্টতমোরী এগুদল্োর মদধয এক অনযতম 
কোরি। এই পষ্টরষ্টস্থষ্টতদত ষ্টিষ্টনদয়োগ ঝাঁষ্টকপূি মদন কদর অদনদকই তোদ্র পুাঁষ্টি এই িময় ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরনষ্টন 
(উদ্যোক্তো িদয় উদঠষ্টন এমন প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো এিাং প্রধোন তথয্োতোর 
িোক্ষোৎকোর ২০২১)। শেিি ষ্টরদিোর্স পোরিন েোরো এই প্রষ্টশক্ষদির িোদথ যুক্ত িদয়ষ্টছদল্ন তোদ্র মোধযদম 
ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িরকোষ্টর-শিিরকোষ্টর িযোাংক ও আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোদনর িোদথ িাংদেোগ গদড় তুল্দত 
শিল্ো প্রষ্টশক্ষি শকি শথদক উদ্যোগ শনয়ো িদয়ষ্টছল্ (শিল্ো প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীর িোদথ প্রধোন তথয্োতোর 
িোক্ষোৎকোর, ২০২১)। তদি, ষ্টিষ্টভন্ন কোরদি এ-ধরদনর িাংদেোদগর সুফল্ শপদত শ্ষ্টর িয়। অদনক 
ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষিোর্থী ষ্টি্যমোন িযিিো প্রকদে অাংশ ষ্টনদত এিাং  ঋি সুষ্টিধো শপদত শে িি কোগি পদত্রর 
প্রদয়োিন িয় শিিি নো থোকোর কোরদি এই িদির সুষ্টিধো ষ্টনদত পোদরনষ্টন। এদক্ষদত্র প্রোষ্টতষ্ঠোষ্টনক উৎি শথদক 
ঋি শপদত িোষ্টমন্োদরর প্রদয়োিনীয়তো ষ্টছল্  প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িনয আরও একষ্টট প্রষ্টতিিকতো। িদর্বোপষ্টর, 
প্রষ্টশক্ষদির িময় শে িি িযিিো পষ্টরকেনো প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো বতষ্টর কদরষ্টছদল্ন, এ-িম্পষ্টিত প্রষ্টশক্ষি পোওয়োর 
পরও, শিগুদল্োর ষ্টকছু ষ্টকছু েথোেথভোদি প্রিয়ন করো িয়ষ্টন—েো প্রোষ্টতষ্ঠোষ্টনক উৎি শথদক ঋি পদত িিোয়ক 
ষ্টছল্নো। িযোাংক অথিো শকোদনো আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন শথদক িযিিো/উদ্যোদগর িনয ঋি শপদত িম্ভোিযতো েোচোইশয় 
ভোদল্ো িযিিো পষ্টরকেনোর গুরুত্ব অদনক। এ প্রিদঙ্গ প্রষ্টশক্ষিোর্থী েোরো শকোদনো উদ্যোগ গদড় শতোদল্নষ্টন 
তোরো উদেে কদরছন শে, তোদ্র অদনদকরই প্রদয়োিনীয় কোগিপত্র ও িম্ভোিনোময় িযিিো পষ্টরকেনো ষ্টছল্ 
ষ্টকন্তু অষ্টতমোরীিষ্টনত পষ্টরষ্টস্থষ্টতর কোরদি ঋি পোওয়োর ষ্টিষয়ষ্টট ষ্টিল্ষ্টম্বত িদয়দছ (উদ্যোক্তো িদয় উদঠষ্টন 
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30 উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন 

এমন প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো এিাং প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীদ্র িোদথ প্রধোন তথয্োতোর 
িোক্ষোৎকোর ২০২১)। 
 

েশরক্ষপ দেখ্া  ায়, দবশশরিাগ প্রশশেণার্থীক্ষের (৯০.০%) বয়স ১৯ দেক্ষে ৪৪ বছক্ষরর  ক্ষযয (শবস্তাশরত: 
পশরশশি সারশণ-৩)। এক্ষের  ক্ষযয অক্ষেক্ষেরও দবশশর বয়স ২৫ দেক্ষে ৩৪ বছর, এবং অবশশি 
প্রশশেণার্থীক্ষের বয়স ৩৫ দেক্ষে ৪৪ বছক্ষরর  ক্ষযয (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৪)। সেল প্রশশেণার্থীই 
এসএসশস উত্তীর্ণ─ া শছল প্রশশেক্ষণর েনয শনবশিত হওয়ার এেশি পূর্বশর্ত (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৫)। 
েশরক্ষপ আরও দেখ্া  ায়, উেীয় ান উক্ষেযাক্তাক্ষের অক্ষেক্ষের দবশশর শশোগত দ াগযতা স্নোতক ও 
স্নোতকদত্তার (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৬)। এছাড়ও, েশরক্ষপ আরও প্রোশশত হয় দ , ৩৯.৪ শতাংশ 
ইএসশিশপর প্রশশেণপ্রাপ্ত উক্ষেযাক্তা হক্ষয়ক্ষছন তাক্ষের দোক্ষনা পূর্ব অশিজ্ঞতা শছল না─এিাই তাক্ষের প্রে  
বযবসা উক্ষেযাগ  া ইএসশিশপর এেশি উক্ষেখ্ক্ষ াগয সাফলয বক্ষল প্রশতয় ান হয় (শেে ৫.২)। এছাড়াও, 
৬০.০ শতাংক্ষশরও দবশশ যুবে  াক্ষের বযবসা-বাশণক্ষেযর পূর্ব অশিজ্ঞতা শছল তারা প্রশশেক্ষণ অশর্জত েেতা 
শেক্ষয় তার পূক্ষর্ব উক্ষেযাক্ষগর উন্নয়ন ও প্রসার ঘিাক্ষত সে  হক্ষয়ক্ষছন (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৩৯)।  

 

শিত্র ৫. 2: উশ্লযাক্তাশ্লেি প্রশিক্ষণ-পূব ব অশভজ্ঞিা (%)  

পূর্ব অশিজ্ঞতা 
শছলনা  ৩৯ ৪

শেছু অশিজ্ঞতা 
শছল  ৩৫ ৯

পূর্ব অশিজ্ঞতা 
শছল  ২৪ ৭

 
 
৫.২ ের্মসংস্থান সৃেন 
ইএসশিশপর উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  সৃি উক্ষেযাক্তারা প্রশত েন গক্ষড় ৮.৫৪ 
(নারী ৩.২৮ এবং পুরুষ ৫.২৬) েন-ক্ষে তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগ শনক্ষয়াগ শেক্ষয়ক্ষছন। দ াি ৪,৩৩৮ েন উক্ষেযাক্তা 
তাক্ষের প্রশতষ্ঠাক্ষন দ াি ৩৭,০৪৬ েন নারী-পুরুষক্ষে শনক্ষয়াশেত েক্ষরক্ষছন (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-
৪০)। 
  

সািশণ ৫. 1:  প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি সৃশজি গে কম বসংস্থান 

কেিাংস্থোন গড় 
নোরী ৩.২৮ 
পুরুষ ৫.২৬ 
শমোট ৮.৫৪ 
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31 অধযোয় ৫: ইএিষ্টিষ্টপ’র কোর্যেম মূল্যোয়ন 

েশরপ দেক্ষে োনা  ায়, উক্ষেশখ্ত প্রশশেণপ্রাপ্ত উক্ষেযাক্তারা  ারা প্রশশেণ দপক্ষয় শবশিন্ন বযবসা উক্ষেযাগ 
গক্ষড় তুক্ষলক্ষছ তারা তাক্ষের উক্ষেযাগ পশরোলনার েনয দবোর যুবেক্ষের শনক্ষয়াগ শেক্ষয়ক্ষছন। ইএসশিশপর 
িািাক্ষবে দেক্ষে প্রাপ্ত তেয ও েশরক্ষপ প্রাপ্ত তেয শ শলক্ষয় দেখ্া দগক্ষছ দ  ৪৩৩৮ েন উক্ষেযাক্তা প্রায় েশেশ 
হাোর (৩৭,৯৫৩) েনক্ষে তাক্ষের প্রশতষ্ঠাক্ষন শনক্ষয়াগ শেক্ষয়ক্ষছন—এক্ষের  ক্ষযয এ নও যুবে আক্ষছন 
(২০.২%)  ারা ইএসশিশপ দেক্ষে প্রশশেণ দপক্ষয়ক্ষছ অেে এখ্ন পর্যন্ত  তাক্ষের শনেস্ব উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষত 
পাক্ষরনশন (শেে: ৫.৩) । েশরপ অনু ায়ী, এে-পঞ্চ াংক্ষশরও দবশশ উক্ষেযাক্তা উক্ষেখ্ েক্ষরক্ষছন দ  তারা 
তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগ প্রশশেণপ্রাপ্তক্ষের─ ারা এখ্ক্ষনা শনেস্ব উক্ষেযাগ শুরু েক্ষরনশন—শনক্ষয়াগ শেক্ষয়ক্ষছন 
(শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৩০)। এেইসাক্ষে, েশরক্ষপ প্রায় ৪০ শতাংশ উক্ষেযাক্তা নন এ ন প্রশশেণার্থী 
দিশলক্ষফাক্ষন দনয়া তাক্ষের সাোৎোক্ষরও োনা দগক্ষছ দ  ইএসশিশপর প্রশশেণ পাওয়া  ারা এখ্ক্ষনা দোক্ষনা 
উক্ষেযাগ শুরু েক্ষরনশন তাক্ষেরক্ষে প্রশশশেত উক্ষেযাক্তারা তাক্ষের প্রশতষ্ঠাক্ষন শনক্ষয়াগ শেক্ষয়ক্ষছন (শবস্তাশরত: 
পশরশশি সারশণ-৩১)। উক্ষেখ্য, এক্ষের  ক্ষযয ৬০ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০ শতাংশ নারী  ারা— প্রশশশেত 
উক্ষেযাক্তাক্ষের প্রশতষ্ঠাক্ষন শনক্ষয়াগ দপক্ষয়ক্ষছন।  
 

শিত্র ৫. 3: উফ্রযাক্তাশ্লেি প্রশিষ্ঠাশ্লন িাশ্লেি সাশ্লর্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তশ্লেি শনশ্লয়াগ (%) 

 
৫.৩ ইএসশিশপ’র প্রশশেণার্থীক্ষের শেে  

েশরক্ষপ দেখ্া  ায় দ , শতন-েতুর্থাংশ প্রশশেণার্থীর উক্ষেযাগ শবষয়ে দোক্ষনা পূর্ব প্রশশেণ শছল না। তাক্ষের 
বযবসা-বাশণেয সম্পশেত দোক্ষনা পূর্ব অশিজ্ঞতাও শছলনা। উক্ষেখ্য, ইএসশিশপ’র প্রশশেক্ষণর অংশ দনয়া 
৬৭.৩ শতাংশ প্রশশেণার্থী  উক্ষেযাক্তায় পশরণত হক্ষয়ক্ষছ (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-১১ ও ১২)।  
  

সািশণ ৫. 2: ইএসশিশপি প্রশিক্ষশ্লণি পূশ্লব ব পাওয়া প্রশিক্ষণ (%)  

 উক্ষেযাক্তা প্রশশেণ পাওয়ার পূর্ব অশিজ্ঞতা  
প্রশশেণার্থী 

(উক্ষেযাক্তা হক্ষয় উক্ষঠনশন) 
প্রশশেণার্থী 

(উক্ষেযাক্তা হক্ষয়ক্ষছন) 

উক্ষেযাগ/বযবসা শবষয়ে পূর্ব প্রশশেণ শছল ২২.৩ ৩২.৭ 

উক্ষেযাগ/বযবসা শবষয়ে পূর্ব প্রশশেণ শছলনা।  ৭৭.৭ ৬৭.৩ 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িোদথ শটষ্টল্ফদনর শনয়ো িোক্ষোৎোকর এিাং ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িোদথ িোক্ষোৎকোর, ২০২১ 

 

প্রশশেণার্থীক্ষের প্রায় ৩৮ শতাংশ  ক্ষন েক্ষরন দ  তাক্ষের পূক্ষর্ব পাওয়া উক্ষেযাগ ও বযবসা শবষয়ে প্রশশেণ 
শছল োশরগশর জ্ঞান সর্বস্ব। পোন্তক্ষর, ইএসশিশপ’র প্রশশেণ অক্ষনে দবশশ তোষ্টিক ও দেৌশলসমৃি  া তাক্ষের 

২০ ২

৭৯ ৮

প্রশশেণ প্রাপ্তক্ষের শনক্ষয়াগ পাওয়া অনযানয শনক্ষয়াগ



 
32 উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন 

বযবসা ও উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষত সহায়ে হক্ষয়ক্ষছ। েশরপ অনু ায়ী, প্রশশেণ পাওয়া ৩০.৪ শতাংশ যুবে  ক্ষন 
েক্ষরন ইএসশিশপ’র আক্ষগর পাওয়া প্রশশেক্ষণর তুলনায়:  পর্যপ্ত স য় শনক্ষয় হওয়া এবং উক্ষেযাগ েেতা 
বৃশিক্ষত সহায়ে (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-১৩)। এছাড়াও, েশরক্ষপর ফলাফক্ষল প্রতীয়মোন হয় দ , 
ইএসশিশপ’র প্রশশেণ দপক্ষয় প্রশশেণার্থীরা বযবসা ও শবশনক্ষয়াগ সম্পশেত নীশত ালা ও দেৌশল শবষক্ষয় জ্ঞান 
লাি েক্ষরক্ষছন (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-১৪)। 
  

োরডি ৫. 3: ইএসশিশপ’ি প্রশিক্ষণ ফ্রর্থশ্লক অশজবি উশ্লেখশ্লোগ্য শবষয়সমূহ (%) 

অশর্জত শশেণ (এোশযে উত্তর প্রক্ষ ােয শছল) % 

শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা ৭৬.৪ 

বযবস্থাপনা ( ানব সম্পে বযবস্থাপনা, ঝুঁশে বযবস্থাপনা, আশর্থে বযবস্থাপনা) ৯২.২ 

দনর্তে  (ক্ষ াগাক্ষ াগ েেতা, শবক্ষরায/িন্দ্ব শনরসন ও স ক্ষ াতা, ের্মীক্ষের সাক্ষে সুসম্পে 
স্থাপন)  

৮৫.০ 

শবশনক্ষয়াগ পশরক্ষবশ (বযবসা শুরু  েরা, শনর্মাক্ষণর অনুক্ষ ােন, স্থাবর সম্পক্ষের শনবিন, ঋণ 
গ্রহণ, ের প্রোন, চুশক্ত োশর / প্রশতপালন েরা)  

৮৯.৩ 

এেে ও দ ৌে শবশনক্ষয়াগ িম্পষ্টিত সরোশর নীশত ও শবশযবযবস্থা  ৭৪.৩ 

শবআইশিএ’র ওয়ান-্টমপ দসবা ৮২.২ 

শবশনক্ষয়াগ সম্পশেত  ন্ত্রণালয়, শবিাগ, অনুশবিাগ এবং এক্ষেশি প্রেত্ত দসবাসমূহ ৬৮.১ 

বযবসা সম্পশেত েশললাশে  (শনবিন, অনুজ্ঞাপে, শিআইএন, িযাি শনবিন, দলিার অব 
দক্রশিি, ঋণ, বী া) 

৮৯.১ 

িরিরোিকোরী এবং শবশনক্ষয়াগেশরক্ষের সাক্ষে শলংক্ষেে ৬৭.৬ 

সূত্র: উদ্যোক্তো িদয় উদঠষ্টন এমন প্রষ্টশক্ষিোর্থী িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো, ২০২১  
 

ময়মনষ্টিাংি শিল্োর প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো এই মদে উদেে কদরদছন শে: “আমরো িীমো, ষ্টশে, পষ্টরদিশ িযিস্থোপনো, 
স্থোনীয় িরকোদরর ষ্টিষদয় ইএিষ্টিষ্টপ শথদক প্রষ্টশক্ষি শপদয়ষ্টছ” (উদ্যোক্তো িদয় উদঠষ্টন এমন প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র 
িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো, ২০২১) । মোগুরো শিল্োর উদ্যোক্তো িদয় উদঠষ্টন এমন প্রষ্টশক্ষিোর্থী 
উদ্যোক্তোদ্র িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনোয় অাংশগ্রিিকোরীরো উদেে কদরন  “আমরো ইএিষ্টিষ্টপর 
প্রষ্টশক্ষি শথদক িযিিোর শকৌশল্, আইন-কোনুন, উৎপন্ন পদিযর ষ্টিপিন, ষ্টিষ্টনদয়োগ, িযোাংক ঋি, উদ্যোগ, 
িীমো ইতযোষ্ট্ ষ্টিষদয় শিদনষ্টছ।”  
 
মূল্যোয়ন িষ্টরদপ অাংশগ্রিিকোরীরো প্রষ্টশক্ষদির ির্তমোন মষ্টিউল্গুদল্োর িোদথ আয় িেন  ও কেিাংস্থোন সৃিন 
কদর এমন প্রকে ষ্টভষ্টত্তক মষ্টিউল্গুদল্োও প্রষ্টশক্ষদি অন্তর্ভকৃ্ত করোর চোষ্টি্ো িযক্ত কদরদছন।  উদ্যোক্তো িদয় 
উদঠষ্টন এমন প্রষ্টশক্ষিোর্থী িোদথ শফোকোি ্দল্র িোদথ আদল্োচনোয় অাংশগ্রিিকোরীরো গিোষ্ট্পশু প্রষ্টতপোল্ন, 
িোাঁি-মুরগী প্রষ্টতপোল্ন, ষ্টিষ্টভন্ন িোদতর কোি এিাং কৃষ্টষষ্টভষ্টত্তক উদ্যোগগুদল্ো ির্তমোন প্রষ্টশক্ষদি অন্তর্ভকৃ্ত 
করোর উপর শিোর ষ্ট্দয়দছন। তদি, প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী ও প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনো প্রিয়দনর 
উপর শিোর ষ্ট্দয়দছন। উভদয় মদন কদরন শে এষ্টট িযিিো/উদ্যোগ শুরু করোর িনয খুিই প্রদয়োিনীয় একষ্টট 
ষ্টিষয়—েো িযিিো/উদ্যোগ গ্রিদি আগ্রিী ষ্টিষ্টনদয়োগকোরীর/উদ্যোক্তোর মদনোিল্ বৃষ্টি কদর (প্রষ্টশষ্টক্ষত 
উদ্যোক্তোদ্র িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো এিাং শিল্ো প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীর িোদথ প্রধোন তথয্োতোর 
িোক্ষোৎকোর, ২০২১)। 
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েশরক্ষপ দেখ্া  ায়, প্রায় ৬৯ শতাংশ প্রশশেণপ্রাপ্তরা  ক্ষন েক্ষরন, প্রশশেণশি বযবসা-শবশনক্ষয়াগ-উক্ষেযাগ 
শবষক্ষয়  ারা এেে  নতুন তাক্ষের েনয দবশ উপদেোগী। এছাড়াও, এেেতুর্থাংক্ষশরও দবশশ  ক্ষন েক্ষরন, এই 
প্রশশেণ  াযযশ ে পর্যাক্ষয় েেতা ও জ্ঞান আক্ষছ এ ন প্রশশেণার্থীক্ষের েনযও উপদেোগী (শবস্তাশরত: পশরশশি 
সারশণ-১৫ দেখন)। প্রায় সব প্রশশেণার্থী,  ারা পরবর্তীক্ষত উক্ষেযাগ গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন বা এখ্ক্ষনা শুরু েক্ষরনশন, 
 ক্ষন েক্ষরন দ , প্রশশেক্ষণ আক্ষলাশেত ষ্টিষয়িস্তু সুসংগশঠত, সম্পশেত এবং সহেক্ষবাযয (শবস্তাশরত: পশরশশি 
সারশণ-১৬ এবং ১৭ দেখন)।  
 

সািশণ ৫. 4: প্রশিক্ষণ প্রাপ্তশ্লেি প্রশিক্ষশ্লণি প্রাসশিকিাি শবষশ্লয় প্রেে অশভমি (%) 

 অশি ত 

প্রশশেণার্থী 
(উক্ষেযাক্তা হক্ষয় উক্ষঠশন) (উক্ষেযাক্তা হক্ষয়ক্ষছন) 
হযাুঁ না হযাুঁ না 

প্রশশেক্ষণর শবষয়বস্তু প্রোিষ্টঙ্গক  ৯৯.৪ ০.৬ ৯৯.৪ ০.৬ 

প্রশশেক্ষণর আক্ষলােযশবষয়সমূহ সুসংগশঠত 
সম্পশেত এবং সহেক্ষবাযয 

৯৮.৪ ১.৬ ৯৮.৪ ১.৬ 

সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপ’র প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িোদথ শটষ্টল্দফোদন শনয়ো িোক্ষোৎকোর, ২০২১ 
 

েশরক্ষপ দেখ্া  ায়, ৭৮.৩ শতাংক্ষশরও দবশশ প্রশশেণার্থী ইএসশিশপ’র প্রশশেণ দপক্ষয় সন্তুি (শেে: ৫.৪) 
এছাড়াও, প্রশশেণ পাওয়া ৭৩ শতাংশ প্রশশেণার্থী (শেে: ৫.৫) তাক্ষের প্রতযাশা— া তারা প্রশশেণ দেক্ষে 
অর্জন েরক্ষত দেক্ষয় শছক্ষলন—পূরণ হক্ষয়ক্ষছ বক্ষল উক্ষেখ্ েক্ষরক্ষছন (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-১৮ এবং ১৯ 
দেখন)। 

 

শিত্র ৫. 4: প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি সন্তুশষ্ট (%) 

 
 

 
 

 

শিত্র ৫. 5: প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি প্রিযািা পূিণ (%)  

খবই সন্তুি  ৭৮ ৩

সন্তুি  ২১ ৫

সন্তুি নয়   ০ ২

সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো িষ্টরপ, ২০২১ 
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প্রতযাশা স র্ণরূক্ষপ 
পূরণ হক্ষয়ক্ষছ  ৭৩ ২

প্রতযাশা পূরণ হক্ষয়ক্ষছ  
২৬ 

প্রতযাশা পূরণ হয়শন  
০ ৮

 
উদ্যোক্তো িদয় উদঠনষ্টন এমন প্রষ্টশক্ষিোর্থী এিাং প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনোয় 
এষ্টট স্পি িয় শে, ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষিোর্থী ও সৃি উদ্যোক্তোরো দৃঢ় ভদি ষ্টিশ্বোি কদরন শে প্রষ্টশক্ষি 
পরির্তীকোদল্ েোরো শকোদনো িযিিো/উদ্যোগ গদড় তুল্দত পোদরনষ্টন তোরো এই শকোষ্টভি-উদ্ভূত পষ্টরষ্টস্থষ্টতর 
স্বদত্বও তোদ্র  উদ্যোগ গদড় শতোল্োর প্রস্তুষ্টতমূল্ক কোিগুদল্ো শশষ কদর তোদ্র পষ্টরকষ্টেত উদ্যোগ শুরু 
করদিন। এ ষ্টিষদয় শিল্ো িমন্বয়কোরীরোও মদন কদরন, শেিি প্রষ্টশক্ষিোর্থী এেনও শকোদনো িযিিো/উদ্যোগ 
শুরু কদরনষ্টন তোরোও িযিিোয়ী ও উদ্যোক্তোদ্র—শেমন ষ্টশে ও িষ্টিক িষ্টমষ্টতর িিদেোষ্টগতো এিাং আষ্টর্থক 
প্রষ্টতষ্ঠোনগুদল্ো ঋি িিোয়তো শপদল্ তোদ্র  িযিিো পষ্টরকেনো ও উদ্যোগ গদড় শতোল্োর একোগ্রতো ষ্টনদয় 
উদ্যোগ গদড় শতোল্োর কোদি এষ্টগদয় েোদিন (শিল্ো প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীদ্র িোদথ প্রধোন তথয্োতোর 
িোক্ষোৎকোর, ২০২১)।  
 
িষ্টরপ অনুেোয়ী ৭২.৯ শতোাংশ প্রষ্টশক্ষিোর্থী মদন কদরন ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষকরো ্ ক্ষ এিাং েথোেথ (ষ্টিস্তোষ্টরত: 
পষ্টরষ্টশি িোরষ্টি-২০) । ল্ক্ষিীয় শে, প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র মদধয েোরো ষ্টনদিদ্র উদ্যোগ গদড় এেদনো শুরু কদরন 
তোদ্র মোত্র ৬ শতোাংশ  প্রষ্টশক্ষদির িময়কোল্ িোড়োদনোর উপর শিোর শ্ন (ষ্টিস্তোষ্টরত: পষ্টরষ্টশি িোরষ্টি-২১)। 
উদেেয শে এদ্র ৫৩ শতোাংশ িোষ্টনদয়দছন শে এই প্রষ্টশক্ষদির শময়ো্ অন্তত ২ মোি িওয়ো প্রদয়োিন। 
অনযষ্ট্দক, ৪১ শতোাংশর পরোমর্শ প্রষ্টশক্ষদির শময়ো্ ৩ মোি িো তোর শিষ্টশ িওয়ো প্রদয়োিন। এই িষ্টরদপ, 
প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো তোদ্র পোওয়ো প্রষ্টশক্ষদির ষ্টিষয়িস্তু, মষ্টিউল্, প্রষ্টশক্ষকদ্র ্ক্ষতো-শেোগযতো, িিিদিোধয 
উপস্থোপন এিাং প্রষ্টশক্ষি পরির্তী ষ্টিজ্ঞ পরোমর্শকদ্র পরোমর্শ, ইতযোষ্ট্ ষ্টিষদয় তোদ্র িন্তুষ্টি প্রকোশ কদরদছন 
(িোরষ্টি ৫.৫; ষ্টিস্তোষ্টরত: পষ্টরষ্টশি িোরষ্টি-২১)। 
 

োরডি ৫. 5: প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি সন্তুশষ্ট (%)  

প্রশতশক্রয়া (একোষ্টধক প্রষ্টতষ্টেয়ো ষ্টভষ্টত্তক) % 

প্রশশেক্ষণর স য়সূশে ৫৭.৭ 
প্রশশেক্ষণর উপেরণ ৫৫.০ 
প্রশশেক্ষণর শবষয়বস্তু ৯২.৭ 
দবাযগ য প্রশশেণ দসশন ৭৪.৪ 
প্রশশেেক্ষের দ াগযতা ৮১.১ 
দৃশয-শ্রবয প্রশশেণ যরন ৫৬.৭ 
প্রশশেণ পরশবর্তীোক্ষল শবজ্ঞ পরা র্শক্ষের সহায়তা ৮০.৩ 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপ’র প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িোদথ শটষ্টল্দফোদন শনয়ো িোক্ষোৎকোর, ২০২১ 

 

সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো িষ্টরপ, ২০২১ 



 
35 অধযোয় ৫: ইএিষ্টিষ্টপ’র কোর্যেম মূল্যোয়ন 

শিষ্টশরভোগ প্রষ্টশক্ষিোর্থী (উদ্যোক্তো এিাং েোরো এেনও উদ্যোগ গদড় শতোদল্নষ্টন), ষ্টরদিোর্স  পোরিন্ ও 
প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীদ্র শ্য়ো প্রষ্টশক্ষি ও িিোয়তোয় িন্তুষ্টি প্রকোশ কদরদছন এিাং তোরো ষ্টরদিোর্স পোরিন 
ষ্টিদিদি আরও িযিিোয়ীদ্র প্রষ্টশক্ষি িিোয়তোয় অন্তর্ভকৃ্ত করোর পরোমর্শ ষ্ট্দয়দছন (উদ্যোক্তো িদয় উদঠনষ্টন 
এমন প্রষ্টশক্ষিোর্থী এিাং প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িোদথ শফোকোি ্দল্ আদল্োচনো, ২০২১)। ইএিষ্টিষ্টপর 
প্রষ্টশক্ষদির মোধযদম উদ্যোক্তো সৃষ্টি করো এিাং উ্ীয়মোন উদ্যোক্তোদ্র প্রদয়োিদন, ষ্টিদশষ কদর; িযিিোর 
িাংস্কৃষ্টত-প্রকৃষ্টত, ষ্টশে গদড় শতোল্ো, আধুষ্টনক কৃৎশকৌশল্ ও ৪র্থ ষ্টশে ষ্টিপ্লি িাংষ্টেি ষ্টিষ্টভন্ন উদ্যোদগর 
িোদথ পষ্টরষ্টচত িদত ও এ-িম্পদি িোনদত শ্দশ ও ষ্টিদ্দশ ষ্টশক্ষো িফর এিাং  ষ্টরদেির শেষ্টনাং-এর 
প্রদয়োিনীয়তো উদেে কদরন (শিল্ো প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীদ্র িোদথ প্রধোন তথয্োতোর িোক্ষোৎকোর, ২০২১)। 
ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোরো তোদ্র িোদথ শফোকোি ্ল্ আদল্োচনোয়  দ্রুত পরোমর্শ ও িিোয়তো শপদত 
আরও শিষ্টশ শমনটদরর প্রদয়োিনীয়তো রদয়দছ কদল্ উদেে কদরন। 
 

েশরক্ষপ ৯৯.৪ শতাংশ প্রশশোণার্থী  তা ত শেক্ষয়ক্ষছন: আরও যুব উক্ষেযাক্তার সংখ্যা বৃশি, শবশনক্ষয়াগ 
বাড়াক্ষনা ও ের্মসংস্থান সৃশির  াযযক্ষ  োতীয় আয় বৃশির লক্ষেয ইএসশিশপ’র প্রশশেণ আরও বৃষ্টি করো 
প্রদয়োিন (ষ্টিস্তোষ্টরত: পষ্টরষ্টশি িোরষ্টি-৪৬)। ইএিষ্টিষ্টপর শমনটরদ্র িোদথ প্রধোন তথয্োতোদ্র িোক্ষোৎকোদর 
িোনো েোয়: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি কেিাংস্থোন সৃিন, ষ্টিষ্টনদয়োগ বৃষ্টি এিাং ষ্টশষ্টক্ষত শিকোর যুিকদ্র 
িযিিো/উদ্যোগ গদড় তুল্দত উদ্বুি করদত শপদরদছ। 
 

প্রশশশেত উক্ষেযাক্তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগ ইএসশিশপর অবোন: িরগুনো ও মোগুরো শিল্োর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র 
িোদথ শফোকোি ্ল্ আদল্োচনোয় অাংশগ্রিিকোরীরো িদল্ন: “ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি শথদক আমোরো শে জ্ঞোন ও 
্ক্ষতো অর্জন করদত শপদরষ্টছ তোর ষ্টভষ্টত্তদত করো িযিিো শকৌশল্ ও ষ্টিপিন খুি কোর্যকর ষ্টছল্—এদত আমরো 
ভোদল্ো মুনোফো অর্জন করদত শপদরষ্টছ।” মোষ্টনকগে শিল্ো শথদক েোরো ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি শপদয়দছন তোদ্র 
িোদথ শফোকোি ্ল্ আদল্োচনোয় অাংশগ্রিিকোরীরো উদেে কদরদছন, “ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষদি িযিিোর ল্োভ-
ক্ষষ্টতর ষ্টিিোি করদত ষ্টশদেষ্টছ, তোই, এেন আমরো আমোদ্র িযিিোর ঝাঁষ্টক পষ্টরমোপ করদত পোষ্টর।” রোিশোিী 
এিাং রাংপুর শিল্োর অাংশগ্রিিকোরীরো িদল্দছন: “এই প্রষ্টশক্ষি আমোদ্র িযিিো-উদ্যোদগর উন্নয়দন ভোদল্ো 
ভূষ্টমকো শরদেদছ এদতকদর শ্দশর অর্থনীষ্টতরও প্রবৃষ্টি িদচ্ছ।” িযিিো িম্প্রিোরদির প্রিদঙ্গ প্রষ্টশষ্টক্ষত 
উদ্যোক্তোদ্র দুই িন িদল্দছন: “ষ্টকভোদি শোক-িিিী চোষ ও মৎিয চোষ কদর এষ্টগদয় েোওয়ো েোয় আমোরো 
শি িম্পদিও শিদনষ্টছ।” পটুয়োেোল্ীর একিন অাংশগ্রিিকোরী উদেে কদরদছন: “আমোর িযিিোয় এেন 
আদগর শচদয় ২০ শতোাংশ শিষ্টশ মুনোফো িদচ্ছ।” ময়মনষ্টিাংি শিল্োর একিন অাংশগ্রিিকোরী িোষ্টনদয়দছন: 
“ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি পোওয়োর পর আষ্টম একটো শশো-রুম ষ্ট্দয়ষ্টছ। এদত শ্দশর মোনুদষর কোদছ আমোর 
িম্মোন শিদড়দছ—তোরো এেন আমোর কোদছ শছোটেোদটো িযিিো উদ্যোগ িম্পদি আমোর পরোমর্শ ষ্টনদত আদি।” 
িষ্টরপকৃত শিল্োরগুদল্োর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো েোদ্র িযিিো-িোষ্টিদিযর পূর্ব অষ্টভজ্ঞতো রদয়দছ তোরো শফোকোি 
্দল্ আদল্োচনোয়—ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষিল্ব্ধ জ্ঞোন ও ্ক্ষতো তোদ্র িযিিো এষ্টগদয় ষ্টনদয়দছ িদল্ উদেে 
কদরদছন। উদেেয শে, ময়মনষ্টিাংি শিল্োর একিন অাংশগ্রিিকোরী িদল্দছন: “কদরোনোয় আমোদ্র িযিিোর 
এষ্টগদয় ষ্টনদত িমিযো িদয়দছ; তো নো িদল্, এই প্রষ্টশক্ষি শথদক পোওয়ো জ্ঞোন ও ্ক্ষতো আমোদ্র িযিিো 
আরও এষ্টগদয় ষ্টনত।”   
 

ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষদি অাংশ শনয়ো নোরী প্রষ্টশক্ষিোর্থী: চট্টগ্রোম শিল্োর নোরী প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো িদল্দছন: “নোরীরো 
অর্থলনষ্টতকভোদি স্বোধীন িদত চোয়। েষ্ট্ও আমোদ্র প্রষ্টশক্ষদি মোত্র ৩০ শতোাংশ অাংশগ্রিিকোরী ষ্টছল্ নোরী। 
িরকোদরর উষ্টচত নোরী উদ্যোক্তো সৃষ্টির কোিষ্টট শিোর্োর করো এিাং তো শটষ্টল্ষ্টভশন, েিদরর কোগি এিাং 
শমোিোইদল্ এিএমএি-এর মোধযদম প্রচোর করো।” নড়োইল্ শিল্ো শথদক শফোকোি ্ল্ আদল্োচনোয় 
অাংশগ্রিিকোরীরো উদেে কদরদছন: “শমদয়রো প্রষ্টশক্ষদি অাংশ ষ্টনদত তোদ্র পষ্টরিোদরর িিোয়তো পোয়নো। 
অদনদকর শছোটদছোট শছদল্দমদয় আদছ, তোরো িময় ষ্ট্দত পোদরননো। েষ্ট্ উপদিল্োয় এইিি প্রষ্টশক্ষদির 
আদয়োিন করো শেত, তো িদল্ এই িমিযো থোকত নো—অদনক কদম শেত।” ময়মনষ্টিাংি, মোগুরো, এিাং 
মোষ্টনকগে শিল্ো শথদক প্রষ্টশক্ষি শপদয়দছন অথচ এেনও শকোদনো উদ্যোগ গদড় তুল্দত পোদরনষ্টন এমন 
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প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো িদল্দছন: “ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি শিল্ো ি্দর িওয়োয়, দূরদত্বর কোরদি উপদিল্ো শথদক 
নোরীরো প্রষ্টশক্ষদি অাংশ ষ্টনদত পোদরনষ্টন। তোই, এই প্রষ্টশক্ষদির আদয়োিন উপদিল্ো পর্যোদয় করো প্রদয়োিন।” 
—উদেেয, এইিি শিল্ো শথদক অাংশ শনয়ো প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র ৪০ শতোাংশ ষ্টছল্ নোরী প্রষ্টশক্ষিোর্থী। এছোড়োও, 
িোমোষ্টিক ও পোষ্টরিোষ্টরক প্রষ্টতিিকতোর কোরদিও নোরী প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র িাংেযো কম িদয়দছ। পটুয়োেোল্ী 
শিল্োর নোরী প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো তোদ্র িোদথ করো শফোকোি ্ল্ আদল্োচনোয় উদেে কদরদছন: “নোরীদ্র 
অাংশগ্রিি কম ষ্টছল্; কোরি, তোরো এই ধরদনর কেসূষ্টচ িম্পদি শতমন একটো িোনদতন নো। কেসূষ্টচর প্রচোর 
প্রচোরিো শিষ্টশ িদল্ এই িাংেযো িোড়ত। নোরীদ্র অাংশগ্রিি িোড়োদত তোদ্র আরও িদচতন করো এিাং আইষ্টন 
িিোয়তো, নোরীদ্র িাংগঠনগুদল্োর িিোয়তো ও এ ষ্টিষদয় িমোদির ইষ্টতিোচক ভূষ্টমকো প্রদয়োিন।” নোরীদ্র 
অাংশগ্রিি িোড়োদনো প্রিদঙ্গ ঢোকো শিল্োর নোরী প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো িদল্দছন: “েষ্ট্ পুদরো প্রষ্টশক্ষিটো অনল্োইদন 
িদতো তো িদল্ নোরীদ্র অাংশগ্রিি িোড়ত এিাং আরও শিষ্টশ িাংেযক নোরী উদ্যোক্তো সৃষ্টি িদতো”।  
  
৫.৪ উক্ষেযাগ শবষয়ে জ্ঞান ও েেতার উন্নয়ন  
েশরপ দেক্ষে োনা  ায়, ইএসশিশপ’র প্রশশেণ প্রাপ্ত উক্ষেযাক্তাক্ষের জ্ঞান ও েেতা প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  
উক্ষেখ্ক্ষ াগয  াোয় বৃশি দপক্ষয়ক্ষছ। ৯৮ শতাংশ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তা োশনক্ষয়ক্ষছন প্রশশেণ দেক্ষে প্রাপ্ত জ্ঞান 
ও েেতা তাক্ষের বযবসা উক্ষেযাগ গক্ষড় দতালার োক্ষে  ক্ষেি পশর াক্ষণ সহায়ে হক্ষয়ক্ষছ (শবস্তাশরত: পশরশশি 
সারশণ-২৩)। প্রায় ৪৮ শতাংশ এই  ক্ষর্ম উক্ষেখ্ েক্ষরক্ষছন দ , তারা বযবসা বযবস্থাপনা সম্পক্ষে এই প্রশশেণ 
দেক্ষে দ  জ্ঞান অর্জন েক্ষরক্ষছন তা তক্ষের উপদেোগী উপদেোগী বযবসা উক্ষেযাগ বাছাই েরক্ষত সহায়ে হক্ষয়ক্ষছ 
(সারশণ ৫.৬)। 
 

সািশণ ৫. 6: উশ্লযাগ গশ্লে ফ্রিালাি জ্ঞান ও েক্ষিা শবষশ্লয় প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি প্রশিশিয়া (%) 

প্রশতশক্রয়া % 

বযবসা সংক্রান্ত  সব শবষক্ষয় জ্ঞান ও েেতা দবক্ষড়ক্ষছ ১৫.৭ 
বযবসা উন্নয়ক্ষন এই প্রশশেণ অতযাবশযেীয় শছল ২.৭ 
বযশক্তপর্যাক্ষয় এবং সরোশর-ক্ষবসরোশর পর্যায় দেক্ষে সাশর্বে সহক্ষ শগত শছল ০.৯ 
েেতা উন্নয়ক্ষন সহায়ে শছল ১৭.৭ 
োর্যের পশরেল্পানার  াযযক্ষ  বযবসা েরা সম্ভব হক্ষয়শছল ৭.৩ 
এখ্ন বযবসা উক্ষেযাগ সম্পক্ষে দ  জ্ঞান লাি হক্ষয়ক্ষছ তা আক্ষগ োনা শছলনা ৫.৭ 
বযবসা বযবস্থাপনা সম্পক্ষে দেক্ষনক্ষছ,  াক্ষত েক্ষর বযবসা বৃশির সুক্ষ াগ হক্ষয়ক্ষছ ৪৭.৯ 
স্থানীয় পর্যাক্ষয় অনুশষ্ঠত দ লায় অংশ শনক্ষয়ক্ষছ ০.২ 
বযবসা/উক্ষেযাগ শুরু েরার েনয প্রক্ষয়ােনীয় তেয  ক্ষেষ্ঠ পশর াক্ষণ দপক্ষয়ক্ষছ ২.৪ 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো িষ্টরপ, ২০২১ 

 

বযবসা সংক্রান্ত 

োগেপে ও েশললাশে: েশরক্ষপ েনা দগক্ষছ দ , ৮০ শতাংশ প্রশশেণপ্রাপ্ত যুবে তাক্ষের বযবসা সংক্রান্ত 
োগেপে, লাইসক্ষি এবং অনযানয েশললাশে সংগ্রক্ষহর োক্ষে ইএসশিশপ’র দেলা প্রশশেণ দেক্ষের সহায়তা 
শনক্ষয়ক্ষছন (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৩৬)। েশরক্ষপ প্রাপ্ত তক্ষেয আরও োনা  ায় দ , প্রশশেণ পাওয়ার 
পরপরই ৯৫.৫ শতাংশ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তা তাক্ষের দট্রি লাইক্ষসি সংগ্রহ েরক্ষত দপক্ষরক্ষছন। এছাড়াও, প্রায় 
৪৬ শতাংশ তাক্ষের শিআইএনও সংগ্রহ েক্ষরক্ষছন (সারশণ: ৫.৭; শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৩৭) । প্রষ্টশষ্টক্ষত 
উদ্যোক্তোদ্র িোদথ শফোকোি ্ল্ আদল্োচনো  শিশ ষ্টকছু িাংেযক প্রষ্টশক্ষিোর্থী েোদ্র প্রষ্টশক্ষদি অাংশ শনওয়োর 
আশগই ষ্টনদিদ্র উদ্যোগ ষ্টছল্ তদ্রও িযিিো িাংেোন্ত  প্রদয়োিনীয় কোগিপত্র (পষ্টরদিশ ছোড়পত্র, কর ও 
ভযোট িোষ্টিষ্টফদকট—ষ্টটআইএন ও ষ্টিআইএন, ষ্টনিিন, ষ্টনেোি অনুদমো্ন) ষ্টছল্নো। এরো পরির্তীকোদল্ এইিি 
প্রদয়োিনীয় কোগিপত্র িাংগ্রি কদরদছন। িাংষ্টেি িরকোষ্টর ্ প্তরগুদল্ো শথদক এই িি কোগিপত্র ও ্ ষ্টল্ল্োষ্ট্ 
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িাংগ্রদি এিাং ষ্টনিষ্টিত িওয়োর প্রষ্টেয়োয় ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি শকি তোদ্র িিোয়তো ষ্ট্দয়দছ (প্রষ্টশক্ষি 
িমন্বয়কোরীদ্র িোদথ প্রধোন তথয্োতোদ্র িোক্ষোৎকোর, ২০২১)।   
 

সািশণ ৫. 7: প্রশিক্ষণ ফ্রিশ্লষ ব্যবসা সম্পশকবি কাগজপত্র ও েশললাশে সংগ্রহ 

প্রশতশক্রয়া (একোষ্টধক)  % 

দরশেক্ষেশন (সম্পশেত েপ্তক্ষরর) ২৭.৬ 

দট্রি লাইক্ষসি ৯৫.৫ 

িযাি শনবিন ২২.৫ 

ের শনবিন ২৫.৫ 

শিআইএন প্রতযয়ন  ৪৫.৭ 

পশরক্ষবশ ছড়পে ৮.৭ 

শনর্মাণ অনুক্ষ ােন  ৮.৬ 

সম্পক্ষের শনবিন  ১৬.৬ 

সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপ প্রষ্টশক্ষিোর্থী িষ্টরদপ শটষ্টল্দফোদন শনয়ো িোক্ষোৎকোর, ২০২১ 
 

ময়মনষ্টিাংি শিল্োর একিন উদ্যোক্তো িদল্ন: “আষ্টম ৩-৪টো িযিিো পষ্টরচোল্নো কষ্টর এদত ১৪/১৫ষ্টট 
ল্োইদিদির প্রদয়োিন ষ্টছল্। আষ্টম ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষদি পোওয়ো তথযর ষ্টভষ্টত্তদত পরির্তীকোদল্ এিি িাংগ্রি 
কদরষ্টছ।” শশরপুর শিল্োয় অনুষ্টষ্ঠত শফোকোি ্ল্ আদল্োচনোয় অাংশগ্রিিকোরী একিন িদল্ন: “ইএিষ্টিষ্টপর 
প্রষ্টশক্ষি শথদক আমরো পষ্টরদিশ ছোড়পদত্রর গুরুত্ব, স্থল্িন্দর, ষ্টিষ্টনদয়োগ, িযিিো িম্পষ্টিত ষ্টিষদয় শিদনষ্টছ।” 
চট্টগ্রোম শিল্োর একিন অাংশগ্রিিকোরী এ-প্রিদঙ্গ উদেে কদরন: “ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি শথদক আমরো 
ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনো, িযিিো িযিস্থোপনো, ভযোট শরষ্টিদেশন, কর শরষ্টিদেশন এিাং এিি ষ্টকভোদি শকোন 
শকোন অষ্টফি শথদক পোওয়ো েোয় তো শিদনষ্টছ। আমরো অনল্োইন িযিিো পষ্টরকেনো িম্পদিও শিদনষ্টছ।” 
 

বাোরোতেরক্ষণর উন্নয়ন: প্রায় ৯৬ শতাংশ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তারা তাক্ষের উৎপন্ন পক্ষণযর বাোরোতেরণ 
সম্পশেত দেৌশল সম্পক্ষে ইএসশিশপ’র প্রশশেণ দেক্ষে োনক্ষত দপক্ষরক্ষছ (শবস্তাশরত পশরশশি সারশণ-৩8 
দেখন)। এক্ষের ৭৫.৩ শতাংশ তাক্ষের উৎপাশেত উক্ষেযাক্ষগর বাোরোতেরণ দেৌশল ইএসশিশপ’র 
প্রশশেেক্ষের পরা র্শক্রক্ষ  প্রণয়ন েক্ষরক্ষছন (সারশণ ৫.৮; শবস্তাশরত পশরশশি সারশণ-৩৯)। 
 

সািশণ ৫. 8: বাজািজািকিণ ফ্রকৌিল প্রণয়ন (%)    

প্রশতশক্রয়া % 

শনক্ষে েক্ষরক্ষছন ১৮.৭ 

প্রশশেক্ষের সহায়তায় শনক্ষে েক্ষরক্ষছন ৭৫.৩ 

শবজ্ঞ পরা র্শক্ষের সহায়তায় শনক্ষে েক্ষরক্ষছন ৩৫.৫ 

অনয উক্ষেযাক্তার সহায়তায় শনক্ষে েক্ষরক্ষছন ২১.৯ 

বন্ধুর সহায়তায় শনক্ষে েক্ষরক্ষছন ১৪.৬ 

শবশনক্ষয়াগোরীর সহায়তায় শনক্ষে েক্ষরক্ষছন ৭.২ 
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পশরবাক্ষরর সেসযক্ষের সহায়তায় শনক্ষে েক্ষরক্ষছন ১৫.০ 

প্রশতক্ষবশীর সহায়তায় শনক্ষে েক্ষরক্ষছন ৩.৯ 

সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো িষ্টরপ, ২০২১  
 

৮৮.২ শতাংশ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তা ইএসশিশপ’র প্রশশেণ পাওয়ার পর তাক্ষের পূক্ষর্বর বাোরোতেরণ 
দেৌশক্ষলর পশরবর্তন েক্ষরক্ষছন। উক্ষেখ্য দ , ৯৫ শতাংশ প্রশশশেত উক্ষেযাক্তা প্রেশলত বাোরোতেরণ  
(ক্ষলাে  ারফত শবপণন) এবং ৭৩.৩ শতাংশ প্রশশশেত প্রশশেণার্থী িাচুৃয়াল বাোরোতেরণ (অনলাইন 
শবপণন) দেৌশল অবলম্বন েক্ষরক্ষছন (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৪০ এবং ৪১)। এই েশরপ দেক্ষে আরও 
োনা দগক্ষছ দ , ইএসশিশপ’র প্রশশেণ দেক্ষে পাওয়া অগ্রসর জ্ঞান ও েেতাবৃশির ফক্ষল উক্ষেযাক্তাক্ষের পূক্ষর্বর 
উক্ষেযাক্ষগরও প্রসার ঘক্ষিক্ষছ (শেে: ৫.৭; শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-২৫)  
 

শিত্র ৫. 6: প্রশিক্ষশ্লণি ফশ্লল পূশ্লব বি উশ্লযাশ্লগি প্রসাি (%) 

 
 
 
৫.৫ শবশনয়ক্ষগর পশর াণ  
িষ্টরদপ পোওয়ো শগদছ, গদড়, প্রোয় ৬ িদনর মদধয ১ িন প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো ১০ ল্দক্ষরও শিষ্টশ টোকো 
ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছন। প্রোয় অদেক উদ্যোক্তো ১০ ল্ক্ষ শথদক ১৯ ল্ক্ষ পষ্টরমোি টোকো ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছন। 
শ্দশ ষ্টিষ্টভন্ন ষ্টিভোদগর ১৬ শিল্োর ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষি প্রোপ্তদ্র িোদথ শফোকোি ্ল্ আদল্োচনোয় িোনো 
শগদছ—শিশ কদয়কষ্টট উদ্যোদগ উদ্যোক্তোরো ৫০ ল্দক্ষরও শিষ্টশ টোকো ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছন (িোরষ্টি ৫.৯) । 
ষ্টিদিদি পোওয়ো শগদছ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোরো তোদ্র উদ্যোদগ প্রোয় ১০৬৮.২ শকোষ্টট টোকো ষ্টিষ্টনদয়োগ 
কদরদছন। 

  

বৃশি দপক্ষয়ক্ষছ  ৮৪ ০

হ্রাস দপক্ষয়ক্ষছ  ০ ৫

আক্ষগর  তই আক্ষছ  ১০ ২ প্রক্ষ ােয নয়  ৫ ৩

সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো িষ্টরপ, ২০২১ 
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সািশণ ৫. 9: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি গে শবশনশ্লয়াগকৃি টাকাি পশিমাণ 

শমোট ষ্টিষ্টনদয়োগ উদ্যোক্তোর িাংেযো % 

২ শকোষ্টটর কম ১১২ ১৭.৪ 

১০ ল্ক্ষ – ১৯,৯৯,৯৯৯ ৩১৯ ৫৯.৫ 

১ ল্ক্ষ – ৯,৯৯,৯৯ ১৭৫ ২৭.১ 

< ৯৯,৯৯৯ ৩৯ ৬.০ 

  
প্রদতযক উদ্যোক্তো তোদ্র উদ্যোদগ ষ্টনিস্ব পুাঁষ্টি ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছন। প্রোয় ষ্টতন-চতুর্থোাংশ উদ্যোক্তো 
অপ্রোষ্টতষ্ঠোষ্টনক উৎি শথদক —পষ্টরিোদরর ি্িয, িন্ধুিোিি, আত্মীয়, অনোত্মীয়— সুদ্ ঋি অথিো ষ্টিনো সুদ্ 
ধোর কর্জ কদর তোদ্র িযিিোয় ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছন। িরকোষ্টর শিিরকোষ্টর িযোাংক অথিো আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন 
শথদক ঋি ষ্টনদয়দছন ৫৪ শতোাংশ উদ্যোক্তো। প্রোয় ৩০ শতোাংশ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো এনষ্টিও, শকোপোদরষ্টটভ 
অথিো অনযোনয মোইদেো ফোইনোি ইিষ্টটষ্টটউশন (এমআইএফ) শথদক তোদ্র উদ্যোগ পষ্টরচোল্নোর িনয ঋি 
ষ্টনদয়দছন। উদ্যোক্তোদ্র িিদচদয় িড় অাংশ উদ্যোগ পষ্টরচোল্নোর িনয অর্থ িাংগ্রি কদরদছন পষ্টরিোদরর 
ি্িযদ্র এিাং িন্ধুিোিিদ্র কোছ শথদক ধোর/কর্জ ষ্টনদয়। 
 

সািশণ ৫. 10: উশ্লযাক্তাশ্লেি শবশনশ্লয়াশ্লগি উৎস (%) 

ষ্টিষ্টনদয়োদগর উৎি (একোষ্টধক উত্তর) % 

ষ্টনিস্ব পুাঁষ্টি ১০০ ০০ 

িযোাংক/আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন ৫৪ ০ 

এনষ্টিও/দকোপোদরষ্টটভ/মোইদেো ফোইনোি ইিষ্টটষ্টটউশন (এমআইএফ) ২৯ ৯ 

িযষ্টক্তর কোছ শথদক ধোর-কর্জ ৭৫ ১ 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো িষ্টরপ  ২০২১  

 

িষ্টরপ অনুেোয়ী, িযোাংক, ষ্টিষ্টভন্ন আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন, এনষ্টিও এিাং শকোওপোদরষ্টটভগুদল্োদত প্রষ্টশষ্টক্ষত 
উদ্যোক্তোদ্র অষ্টভগমযতো খুিই িোমোনয। ষ্টনিস্ব পুাঁষ্টি এিাং পষ্টরিোর ও িন্ধুিোিিদ্র কোছ শথদক ধোর-কর্জই 
প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র উদ্যদগ অর্থোয়দনর প্রোথষ্টমক উৎি। প্রষ্টতষ্ঠোষ্টনক উৎদি েষ্ট্ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র 
অষ্টভগমযতো বৃষ্টি শপত—উদ্যোক্তোরো েষ্ট্ প্রষ্টতষ্ঠোন শথদক প্রদয়োিদন ঋি গ্রিি করদত পোরত তো িদল্ 
ষ্টিষ্টনয়দগর পষ্টরমোি আরও উদেেদেোগয পষ্টরমোদি বৃষ্টি শপত। ইএিষ্টিষ্টপ ষ্টিষ্টভন্ন প্রষ্টতষ্ঠোষ্টনক উৎি শথদক 
উদ্যোক্তোরো শেন ঋি শপদত পোদর শি ল্দক্ষয ইএিষ্টিষ্টপ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িিোয়তো ষ্ট্দয়দছ। ষ্টিষ্টভন্ন 
িরকোষ্টর শিিরকোষ্টর িযোাংক ও আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন শথদক প্রষ্টশক্ষদির িনয ষ্টরদিোর্স পোরিনদ্র এদনদছন শেন 
তোরো এ ষ্টিষদয় পষ্টরষ্কোর ধোরিো ও প্রদয়োিনীয় পরোমর্শ ষ্ট্দত পোদরন। আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোদন প্রষ্টশষ্টক্ষত 
উদ্যোক্তোদ্র অষ্টভগমযতো বৃষ্টির কোিষ্টট শকোষ্টভি-১৯ সৃি পষ্টরষ্টস্থষ্টতদত িযোিত িদয়দছ। শফোকোি ্ল্ 
আদল্োচনো এিাং প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরীদ্র িোদথ প্রধোন তথয্োতোদ্র িোক্ষোৎকোদর িোনো শগদছ—িরকোষ্টর 
শিিরকোষ্টর িযোাংক ও আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোনগুদল্ো তোদ্র প্রতযোশো পূরি করদত পোদরষ্টন। এ িাংেন্ত তথয-উপোত্ত 
শথদক িোনো েোয়: একিন প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো িযোাংক/আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন শথদক গদড় মোত্র ১,৪৫,৩৯৫ টোকো 
ঋি িাংগ্রি করদত শপদরদছন; অনযষ্ট্দক, এনষ্টিও/শকোওপোদরষ্টটভ/মোইদেো ফোইনোি -এর শক্ষদত্র এর 
পষ্টরমোি গদড় ১,৫৯,০৪৫ টোকো।  
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সািশণ ৫. 11: শবশভন্ন প্রশিষ্ঠান ফ্রর্থশ্লক উশ্লযাক্তাশ্লেি সংগৃহীি ঋশ্লণি গে পশিমাণ (টাকায়) 

ঋদির উৎি গড় (টোকোয়) 

িযোাংক / আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন ১,৪৯,৩৯৫ 

এনষ্টিও/শকোওপোদরষ্টটভ/মোইদেো ফোইনোি প্রষ্টতষ্ঠোন ১,৫৯,০৪৫ 
সূত্র: ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো িষ্টরপ, ২০২১ 

 
শফোকোি ্ল্ আদল্োচনোয় উদ্যোক্তো তোদ্র িযিিো শুরু করদত এিাং তোর প্রিোদরর িনয ইকুযইষ্টটর একটো 
অাংশ ষ্টনিস্ব পুাঁষ্টি শথদক ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছন। প্রষ্টশক্ষিোর্থী েোরো এেদনো শকোদনো িযিোি/উদ্যোগ শুরু কদরনষ্টন 
এিাং েোরো উদ্যোগ গদড় তুদল্দছন তোরো িিোই তোদ্র উদ্যোদগ অথিো উদ্যোগ শুরু করদত ঋদির 
প্রদয়োিনীয়তোর কথো িোষ্টনদয়দছন।  
 

৫.৬ অনযানয ফলাফল  
২৪/৭ দসবার বযবস্থা: ইএসশিশপ’র তোবযাক্ষন প্রশতশি দেলা প্রশশেণ দেক্ষে সার্বেশণে (২৪ ঘ্ট া/৭শেন) 
দসবার বযবস্থা েরা হক্ষয়ক্ষছ। এই দসবা সম্পক্ষে দবশশরিাগ প্রশশেণার্থীরাই অবশহত। ৬৮.১ শতাংশ প্রশশশেত 
উক্ষেযাক্তা অন্তত এেবার  তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগর প্রক্ষয়ােক্ষন তেয অেবা সহায়তা দপক্ষত এই দসবা শনক্ষয়ক্ষছন 
(শবস্তাশরত োনক্ষত পশরশশি সারশণ-৪২ ও ৪৩ দেখন)। 
 

যুবেক্ষের ের্মসংসংস্থান: ৯৫.৫ শতাংশ প্রশশেণার্থী  ক্ষন েক্ষর, ইএসশিশপ’র ের্মসূশে  যুবে নারী পুরুষক্ষের 
ে তায়ক্ষন বযাপে ভূশ ো পালন েক্ষরক্ষছ  (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৪৪)। েশরক্ষপ প্রাপ্ত প্রশশেণার্থীক্ষের 
 ত অনু ায়ী, েীিাক্ষব ইএসশিশপ’র ের্মসূশে যুবেক্ষের ে তায়ক্ষন ভূশ ো দরক্ষখ্ক্ষছ তা সারশণ ৫.১২-এ 
দেখ্াক্ষনা হক্ষলা (শবস্তাশরত: পশরশশি সারশণ-৪৫ দেখন)। 
 

সািশণ ৫. 12: যুবকশ্লেি ক্ষমিায়শ্লন কম বসূশিি ভূশমকা সম্পশ্লকব প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি মিামি 

প্রশতশক্রয়া (এোশযে)  % 

প্রশশেক্ষণর ফক্ষল েে বযবসায়ী/উক্ষেযাক্তা হক্ষয় উঠা সম্ভব হক্ষয়ক্ষছ ৫.৪ 
শশশেত দবোর যুবক্ষেরা েেতা অর্জন েক্ষর বযবসা/উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষত সে  
হক্ষয়ক্ষছন। এক্ষত দেক্ষশর দবোর স সযা ে ক্ষব 

১৭.৯ 

শনক্ষের ও অনযক্ষের েনয ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ হক্ষয়ক্ষছ  ১৯.৮ 
নতুন উক্ষেযাক্তা গক্ষড় তুলক্ষত, উৎপােন বাড়াক্ষত ভুশ ো দরক্ষখ্ক্ষছ  ৩.৪ 

প্রশশশেত/েে উক্ষেযাক্তা গক্ষড় উঠক্ষব ৩১.৩ 
আশ  শঠে োশননা। সবশেছুই দখ্াোর ইচ্ছায় এবং শনক্ষেক্ষের অকৃশে  ইচ্ছার উপর 
শনর্ভর েক্ষর 

১.৮ 

প্রশশেণ শনক্ষয় বযবসা/উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষল তাক্ষত লািবান হওয়া  াক্ষব এবং তা 
আর্থসা াশেে অবস্থার উন্নয়ন ঘিাক্ষব 

৭.৩ 

প্রশশেক্ষণর ফক্ষল বযবসার যারণা পাওয়া  াক্ষব এবং প্রশশেণ বযবসা/উক্ষেযাগ শুরু েরার 
সাহস দ াগাক্ষব  

৬.২ 

বযবসা/উক্ষেযাগ সম্পশেত জ্ঞান ও েেতা বাড়াক্ষব ৪.৭ 
শশশেত দবোর যুবেক্ষের শবশনক্ষয়াক্ষগ উৎসাশহত েরক্ষব ৮.১ 
প্রশশেণ ও অর্থায়ক্ষন সহায়তা দপক্ষল ভূশ ো রাখ্ক্ষত পারক্ষব ১১.৪ 
সূত্র: শটষ্টল্দফোদন শনয়ো িোক্ষোৎকোর, ইএিষ্টিষ্টপ িোদি, ২০২১  
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এটুআই এর সহক্ষ াশগতা: দোশিি-১৯ এর  ক্ষযয ইএসশিশপ এটুআই এবং অনযানয সরোশর ও দবসরোশর 
প্রশতষ্ঠাক্ষনর সহায়তা বযােওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড  াক্ষেি শলংক্ষেে সহায়তা দপক্ষত এেশি অন-লাইন েরুশর 
দসবা ের্মসূশে োলু েক্ষরশছল। সরাক্ষেক্ষশ ৬৪ দেলার ২৫০০-এর দবশশ ইএসশিশপ উক্ষেযাক্তা এবং দস্বেছাক্ষসবী 
দহল্পলাইন ৩৩৩ এর  াযযক্ষ  এই দসবা শেক্ষয়ক্ষছন।   
 

প্রবর্তক্ষন/নতুন সৃশির প্রসাক্ষর দ াগোন: এটুআই ও ইএ ক্ষে দস্ট াক্ষরর দ ৌে উক্ষেযাক্ষগ আক্ষয়াশেত প্রবর্তন 
শবষয়ে আক্ষলােনায় ইএসশিশপ’র ের্মের্তারা অংশ শনক্ষয়ক্ষছ। এক্ষত ইএসশিশপ’র শনর্বাহী পশরোলে বযবসা 
ও প্রশশেণার্থীক্ষের উক্ষেযাগ প্রবর্তনগুক্ষলা সম্পক্ষে সবাই অবশহত েক্ষরক্ষছন। 
 

 ানবশহনতষী ের্মোন্ড : ইএসশিশপ দোশিি-১৯ অশত ারী প্রশতক্ষরাক্ষয সারাক্ষেক্ষশ শবনামূক্ষলয  াি শবতরণ 
োর্যক্র  েক্ষরক্ষছ। এই োক্ষে ইএসশিশপ’র প্রশশেণপ্রাপ্ত উক্ষেযাক্তা এবং তাক্ষের দরশিক্ষ ি গাক্ষর্ম্ট স 
দসেিক্ষরর অংশোররা সারাক্ষেক্ষশ  াি শবতরক্ষণর োক্ষে ইএসশিশপক্ষে সহায়তা শেক্ষয়ক্ষছ। 
 

ইএসশিশপ’র অর্জনক্ষে তুক্ষলযক্ষর এ ন ৮ েন যুবে উক্ষেযাক্তার উেীয় ান উক্ষেযাক্তাক্ষের সফলতার 
পশরক্ষলখ্া─বাংলাক্ষেক্ষশর ৮শি শবিাগ দেক্ষে শিন্ন শিন্ন পিভূশ ক্ষত দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। এইরূপ আরও ঘিনা 
অনুযযান প্রশতক্ষবেক্ষনর পশরশশক্ষি সংযুক্ত েরা হক্ষয়ক্ষছ।  
 
ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষদি সৃি ষ্টকছু িফল্ উদ্যোক্তর ষ্টিিরি:  

ইএিষ্টিষ্টপর প্রষ্টশক্ষদি শ্দশর ৮ষ্টট ষ্টিভোদগ সৃি ৮িন নোরী ও পুরুষ িফল্ উদ্যোক্তোর অর্জদনর ষ্টিিরি 
ষ্টনদম্ন শ্য়ো িদল্ো (ষ্টিস্তোষ্টরত: অনযোনয শিল্োর উদ্যোক্তোদ্র ষ্টিিরি পষ্টরষ্টশদি শ্য়ো িদয়দছ)—  
 

বশরশাল শবিাগ 

উক্ষেযাক্তা, শ ে আয়সা আক্তাক্ষরর বাশড় বশরশাল। ইএসশিশপ’র 
প্রশশেণ দেক্ষে অশর্জত জ্ঞান ও েেতা শেক্ষয় তার বযবসা শুরু 
েক্ষরন।  ‘ইশে দে. এ. ফযশন নাক্ষ  এেশি প্রশতষ্ঠাক্ষনর ের্ণযার। এই 
প্রশতষ্ঠানশি তার সৃশি  া তাক্ষে উক্ষেযাক্তায় পশরণত েক্ষরক্ষছ। তার 
এই উক্ষেযাক্ষগর শুরুিা খব সুখ্ের শছলনা─এোক্ষে তার স্বা ীর 
স র্থন শছলনা। তোশপ, এসব স সযা োোর পরও দস তার 
উক্ষেযাক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেক্ষে সক্ষর আক্ষসশন। উক্ষেযাগ ও েেতা 
উন্নয়ন প্রশশেণ সফলতার সাক্ষে দশষ েক্ষর  াে ৫০০০ িাো পুুঁশে 
শনক্ষয় তার বযবসা শুরু েক্ষর─এবং শনষ্ঠার সাক্ষে বযবসা পশরোলনা 
েরক্ষত োক্ষে। এখ্ন দস এেেন দ ািামুশি সফল বযবসায়ী। তার 

প্রশতষ্ঠাক্ষন এখ্ন পর্যন্ত  ১০ েন নারী ও পুরুষক্ষে শনক্ষয়াশেত েক্ষরক্ষছন। শ ে আয়সার েক্ষঠার পশরশ্র  
এবং এেগ্রতায় শতশন তার স্বপ্নক্ষে পূরণ েরক্ষত দপক্ষরক্ষছন।  
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েট্ট্রগ্রা  শবিাগ 

ইএসশিশপ’র প্রশশেণ পওয়া আেহা  শবন ইব্রাহী  এর বাশড় েক্সবাোর। দ ৌে উক্ষেযাক্ষগ শতশন গক্ষড় 
তুক্ষলক্ষছন─লাই বাংলা টুযরস এন্ড ট্রাক্ষিল দোম্পানী। ইব্রাহী  তাক্ষের এই উক্ষেযাক্ষগ শুরুক্ষত  াে ৩৫,০০০ 
িাো শবশনক্ষয়াগ েক্ষরশছক্ষলন। তাক্ষের এই শবশনক্ষয়াগ এখ্ন ৩০ লে িাোয় পশরণত হক্ষয়ক্ষছ। শুরুক্ষত শতশন 
এেশি দোশেং দস্ট ার গক্ষড় তুলক্ষত শবশনক্ষয়াগ েক্ষরশছক্ষলন। পরবশর্তক্ষত শতশন এই দোম্পানীশি গক্ষড় 
দতাক্ষলন। তাক্ষের দোম্পাশন পর্যিন ও আপযায়ন বযবস্থাপনা দসবা: আবাশসে দহাক্ষিল দসবা, দর্ট -এ-
োর, এয়ারশিক্ষেি, টুযর পযক্ষেে, এবং ছােক্ষের েনয শিসা পরা র্শে দসবা শেক্ষয় োক্ষে। শতশন তার 
পশরবাক্ষরর সেসয এবং বন্ধুক্ষের 
সাক্ষে দ ৌেিাক্ষব আরও শেছু 
উক্ষেযাগ গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন। শতশন 
দ ৌে উক্ষেযাক্ষগ ‘ইউক্ষ ন দেয়ার 
সপ’ গঠন েক্ষরক্ষছন। এছাড়াও, 
ইব্রাহী  গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন: দুরো  
অনেোপযোশনউয়ার গ্রুপ— এশি 
বাংলাক্ষেশ অনেোপযোনর 
দফারাক্ষ র োর্যক্র  শবস্তাক্ষর োে 
েরক্ষছ। ইব্রাহীক্ষ র স্বপ্ন─এেশেন এই গ্রুপ—বাংলাক্ষেশ অনেোপযোশনউয়ার দফারা  হক্ষব দেক্ষশর সব যুব 
উক্ষেযাক্তাক্ষের প্রাণক্ষেে।   

 

 

ঢাো শবিাগ 

ইএসশিশপ’র প্রশশেণ পাওয়া দসশল  শ য়া (ক্ষরশে: 
৬৮০০৩৮) শনক্ষেক্ষে এেেন সার্থে উক্ষেযাক্তায় পশরণত 
েক্ষরক্ষছন। তার বাশড় নরশসংশে দেলায়। শতশন ‘দহনা 
েনজু ার্স দপ্রািাক্ষক্ট’-এর স্বোশযোরী। ইএসশিশপ’র 
প্রশশেক্ষণ দ াগ দেওয়ার আক্ষগ শতশন শছক্ষলন  এেেন শশশেত 
দবোর যুবে। 
বহুক্ষেিাক্ষতও শতশন 

দোক্ষনা োেশর দ াগার েরক্ষত পাক্ষরনশন। ইএসশিশপ’র প্রশশেণ তাক্ষে 
তার শনেস্ব এেশি উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষত সাহসী েক্ষর দতাক্ষল। 
নরশসংশে দেক্ষের প্রশশেণক্ষের পরা র্শেক্ষের সহায়তায় শতশন 
এেেন প্রশতশষ্ঠত উক্ষেযাক্তার সাক্ষে পশরশেত হন এবং তার 
পশরেশল্পত উক্ষেযাগ সম্পক্ষে তাক্ষে অবশহত েক্ষরন। দসশল  শ য়ার 
পশরেশল্পত উক্ষেযাগশি িম্ভোিনোময় দেক্ষন ঐ  উক্ষেযাক্তা ১০ লে িাো 
শবশনক্ষয়াগ েক্ষরন। দসশল  এখ্ন এেেন সার্থে উক্ষেযাক্তা; তার 
প্রশতষ্ঠাক্ষনর উৎপাশেত পক্ষণর  ক্ষযয রক্ষয়ক্ষছ: শিিারক্ষে্ট  পাওিার, 
শিিারক্ষে্ট  শলকুইি,  সাবান, িয়ক্ষলি শিনার, দলার শিনার ইতযাশে।  

 
  



 
43 অধযোয় ৫: ইএিষ্টিষ্টপ’র কোর্যেম মূল্যোয়ন 

 
খলনা শবিাগ 

ইশিশনয়ার দহাসইন আল- ামুন মুন্না (ক্ষরশে: ৪৭৫৩০৫), 
ইএসশিশপ’র প্রশশেণ দপক্ষয় স্বল্প পশর াক্ষণ শনেস্ব পুুঁশে শেক্ষয় 
এেশি উক্ষেযাগ ‘দসতুলী’ গক্ষড় দতাক্ষলন─এশি এেশি 
শরসাইক্ষেশলং ফযাক্টরী। খলনা শহক্ষরর পাোক্ষনা সুতার 
প্রাতযশহে েশহো (২০০০–২৫০০ দেশে ইয়ার্ন) পূরণ শছল 
তার সুতা উৎপােক্ষনর লেয াো। খলনা শবিাক্ষগর প্রাতযশহে 
োশহো অনু াশনে ২০ হাোর দেক্ষে ২৫ হাোর দেশে। এই 
শবপুল োশহো 

পােক্ষনা সুতার বাোর সম্প্রসারণ ও তার উৎপােন প্রসাক্ষরর    
পক্ষে বযাপে সম্ভাবনা য়।  তার এই শরসাইক্ষেশলং ফযাক্টরীশি 
এেশি গ্রীণ ইন্ডািী  া পশরক্ষবশ সম্মত; এ দেক্ষে দোক্ষনা 
যরক্ষনর দূষণ সৃশি হয় না। পশরক্ষবক্ষশর েনয  ারােে েশতের 
বযবহৃত প্লাশ্টমে হক্ষলা তার শশক্ষল্পর প্রযান োুঁো াল। এই 
প্লাশ্টমে-এর শবজ্ঞানসম্মত পুনঃেক্রায়ক্ষনর  াযযক্ষ  এই শশক্ষল্পর 
পুনবযবহারক্ষ াগয উৎপাে বতশর হয়। ইশিশনয়ার মুন্না তার এই 
পশরক্ষবশসম্মত শশল্প প্রশতষ্ঠার  াযযক্ষ  এেশেক্ষে দেক্ষশর পশরক্ষবক্ষশর সুরো ও অনযশেক্ষে দবোর যুবেক্ষের 
ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ  সৃশি েক্ষরক্ষছন।  

 
 
 য় নশসংহ শবিাগ  

শ ে ফারোনা দলারা এেেন উক্ষেযাক্তা। শতশন সফল উক্ষেযাক্তাক্ষের 
সফলতার শববরণ পাঠ েক্ষর শনক্ষেক্ষে এেেন উক্ষেযাক্তায় পশরণত েরার 
স্বপ্ন দেখ্ক্ষতন। তার স্বপ্ন পূরক্ষণর লক্ষেয শতশন ইএসশিশপ’র প্রশশেণ দপক্ষত 
শনবশিত (ক্ষরশে: ৭২৫১৮৪) হন। প্রশশেক্ষণর পর শতশন শনেস্ব উক্ষেযাগ 
‘্টমার াক্ষেি ফুি এন্ড এক্ষগ্রা শলশ ক্ষিি’ গক্ষড় দতাক্ষলন। তার প্রশতষ্ঠান 
স্বাস্থযসম্মত ও পুশিের খ্াবার বতশর েক্ষর দিাক্তাক্ষের পুশিের খ্াবাক্ষরর 
োশহো পূরক্ষণ সহায়ত দেয়। দলারা  ক্ষন েক্ষরন সেল বাযাশবঘ্ন অশতক্র  

েক্ষর দ ক্ষয়ক্ষের শনক্ষেক্ষের ে তায়ক্ষনর োক্ষে এশগক্ষয় আসা উশেত—শনক্ষেক্ষের বযবসা উক্ষেযাগ প্রশতষ্ঠার 
 াযযক্ষ ও দ ক্ষয়রা এই োেশি েরক্ষত পাক্ষরন। বর্ত াক্ষন তার শনে দেলা দনেক্ষোনা’র বহু নারীর োক্ষছ 
শতশন এেেন অনুসরণীয় বযশক্তে—এেেন সফল উক্ষেযাক্তা। তাক্ষে এই উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষত 
ইএসশিশপ’র শরক্ষসার্স পারসনরা পরা র্শ শেক্ষয় সহায়তা শেক্ষয়শছল।  

 

  



 
44 উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন 

 

রােশাহী শবিাগ 

শসরােগক্ষির শ্রী  শনে সূেযর এেেন ইএসশিশপ’র প্রশশেণ (ক্ষরশে: 
৮৮৫৪৬৩) পাওয়া উক্ষেযাক্তা। উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন শবষয়ে 
প্রশশেণ োক্ষে লাশগক্ষয় শতশন এই উক্ষেযাগ গক্ষড় দতাক্ষলন। দফসবুক্ষে 
প্রোরণার  াযযক্ষ  শতশন তার এই উক্ষেযাক্ষগর─সবক্ষসবািিে ─প্রসারও 
ঘিান। তার প্রশতষ্ঠান, সবক্ষসবািিে , শঘ,  ধু, মৃৎশশল্প, দপাষাে, 
শফিক্ষনস প্রিাক্ট ইতযাশে 
দফসবুক্ষের  াযযক্ষ  শবক্রয় 

েক্ষর। দক্রতাক্ষের শনেি দেক্ষে পাওয়া েশহো অনু ায়ী 
দ্রবযাশে তার প্রশতষ্ঠাক্ষন শনক্ষয়াশেত ৪ েন যুবে 
দিশলিাশর যক্ষনর  াযযক্ষ  ঘক্ষর ঘক্ষর দপৌুঁক্ষছ দেন। 
ইশত ক্ষযয স্থানীয় ই-ে ার্স বাোক্ষর তার প্রশতষ্ঠান সুনা  অর্জন েক্ষরক্ষছ।   

 
রংপুর শবিাগ  

শাহীন সুলতানার বাশড় পঞ্চগড় দেলায়। শনক্ষের এেশি বযবসা 
উক্ষেযাগ গক্ষড় দতালার প্রতযাশা শনক্ষয় শতশন ইএসশিশপ’র প্রশশেক্ষণ 
(ক্ষরশে: ৭৭৭৭১০) অংশ দনন। প্রশশেণ দশক্ষষ শতশন তার শনক্ষের 
বযবসা-উক্ষেযাগ প্রশতষ্ঠা েক্ষরন। 
শাহীন শববাশহতা শতশন তার স্বা ীর 
সাক্ষে দ ৌেিাক্ষব ’সম্মশনত ফার্ম’ 
নাক্ষ  এেশি এক্ষগ্রা ফার্ম গক্ষড় 
দতাক্ষলন। তার ফাক্ষর্ম হাুঁসমুরশগ 
প্রশতপালন ও  ৎসোষ েক্ষরন এবং 
স্থানীয়  ও সারা দেক্ষশর বাোক্ষর তার 
ফাক্ষর্মর উৎপশেত পক্ষণযর শবপণন 
শুরু েক্ষরন। তার এই উক্ষেযাগ গক্ষড় 
তুলক্ষত এবং এক্ষত শবশনক্ষ াক্ষগর 

পশরেল্পনা প্রণয়ক্ষন পঞ্চগড় দেলা ইএসশিশপ’র প্রশশেণ দেক্ষের শবজ্ঞ পরা র্শেরা তাক্ষে সহায়তা 
শেক্ষয়শছক্ষলন।  

 

শসক্ষলি শবিাগ 

শ ে দরােসানা আল  শশশ (ক্ষরশে: ৯০৫৪৫৮) সুনা গি দেলা 
ইএসশিশপ প্রশশেণ দেে হক্ষত ‘উক্ষেযাক্তা সৃশি  ও েেতা উন্নয়ন’ 
প্রশশেণ শনক্ষয়ক্ষছন। প্রশশেণ দেক্ষে অনুপ্রাশণত হক্ষয় প্রশশেক্ষণর 
 াযযক্ষ  অশর্জত জ্ঞান ও েেতা োক্ষে লাশগক্ষয় শতশন বুশিক্ষের 
বযবসা শুরু েক্ষরন। দক্রতা খুঁক্ষে দপক্ষত শতশন দসাসাল শ শিয়ার 
শবশিন্ন প্লািফর্ম-এর সহায়তা দনন— পাশাপাশশ, ‘ ক্ষ সাক্ষহব’ 
নাক্ষ  এেশি প্রের্শন ও শবক্রয় দেে প্রশতষ্ঠা েক্ষরন। তার এই 
উক্ষেযাগ অক্ষনক্ষেরই দৃশি আেিণ েক্ষর। দেক্ষশর েক্ষয়েশি োতীয় 
বেশনে পশেোয় তার সাফলযগাো ও অশিজ্ঞতার শববরণ 
প্রোশশত হয়। এছাড়াও, দসাসাল শ শিয়ায় ‘দ  সাক্ষহব’ বযাপে 
েনশপ্রয়তা দপক্ষয়ক্ষছ।  

 



 
45 অধযোয় ৬: শষ্টক্তিমূি-দুর্বল্ষ্ট্কিমূি-সুদেোগিমূি-ঝাঁষ্টকিমূি (শিোয়োট) ষ্টিদেষি 

অযযায় ৬: শশক্তসমূহ-দুর্বলশেেসমূহ-সুক্ষ াগসমূহ-ঝুঁশেসমূহ 
(ক্ষসায়াি) শবক্ষেষণ 

অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট (ইএসশিশপ)-এর শনশবড় মূলযায়ন েশরক্ষপ প্রেক্ষল্পর এেশি 
“শশক্তিমূি-দূর্বল্ষ্ট্কিমূি-সুদেোগিমূি-ঝাঁষ্টকিমূি (শিোয়োট)” ষ্টিদেষি েরা হক্ষয়ক্ষছ। এই শবক্ষেষণশি 
নীশতশনোরে এবং প্রেক্ষল্পর বাস্তবায়ক্ষনর সাক্ষে সংশেিক্ষের ১) প্রেক্ষল্পর শষ্টক্তিমূি (Strengths) িযিিোর 
কদর সুদেোগিমূি (Opportunities) কোদি ল্োগোদনো; ২) শষ্টক্তিমূি (Strengths) িযিিোর কদর ঝাঁষ্টকিমূি 
(Threats) এষ্টড়দয় চল্ো; ৩) দূর্বল্ষ্ট্কিমূি (Weekness) কোষ্টটদয় উঠদত সুদেোগিমূি (Opportunities) 
কোদি ল্োগোদনো; এিাং ৪) দূর্বল্ষ্ট্কিমূি (Weekness) কোষ্টটদয় তুল্দত ঝাঁষ্টকিমূি (Threats) এষ্টড়দয় চল্োর 
শকৌশল্ প্রিয়দন িিোয়ক িদি। এষ্টট প্রকদের শষ্টক্তিমূি ও সুদেোদগর িদর্বোচ্চ িযিিোদর এিাং দূর্বল্ষ্ট্কিমূ 
ও ঝাঁষ্টকিমূি কোষ্টটদয় উঠদত প্রদেোিনীয় শকৌশল্ প্রিয়দন িিোয়ক িদি। শবক্ষেষণশি ষ্টনম্নরূপ—  
 

উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকে (ইএিষ্টিষ্টপ) 
 

 

 

 

অেযন্তিীণ (Internal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বরিোঃস্থ (External) 

শরক্তসমূি (Strengths):  

1. ডেদশি ৬৪ ডজলা ডথদক ডোট ৬০,৪০০ 

রশরক্ষর্ ডবকাি যুবকদেি প্ররশক্ষণ 

ডপদর্ রনবরন্ধর্ িওয়া 

2. উদযাক্তা সৃরি ও েক্ষর্া উন্নয়ন প্ররশক্ষণ 

প্রোদনি জন্য ৬৪টি ডজলায় ৬৭টি 

প্ররশক্ষণ ডকে  

3. প্ররশক্ষণ প্রোন ও প্ররশক্ষণাথীদেি 

সিায়র্া প্রোদনি জন্য ডোট ৬৭ জন 

প্ররশক্ষণ সেন্বয়কািী 

4. প্ররশক্ষদণি েরেউদলি চারিো অনুযায়ী 

রবরেন্ন সিকারি-ডবসিকারি প্ররর্ষ্ঠাদনি 

অরেজ্ঞ ব্যরক্তদেি দ্বািা প্ররশক্ষণ প্রোন 

5. ডকারেে-১৯ পরিরস্থরর্ ডকদে এবাং 

অনলাইদন প্ররশক্ষদণি ব্যবস্থা 

6. প্ররশক্ষণাথীদেি সিায়র্া রেদর্ 

ওদয়বসাইট এবাং রেরজটাল কনদটন্ট 

7. প্ররশরক্ষর্ উদযাক্তাদেি পিীরবক্ষণ ও 

সিায়র্া প্রোন (ডেনটরিাং) 

8. প্ররশরক্ষর্ উদযাক্তাদেি সাব তক্ষরণক 

সিায়র্া রেদর্ ২৪/৭ ব্যবস্থা 

দূব তলরেকসমূি (Weekness): 

1. পয তাপ্ত সাংখ্যক রনজস্ব প্ররশক্ষক না 

থাকা 

2. প্ররশক্ষদণ ব্যবসা পরিকেনা 

প্রণয়দনি রবষয়টি ঐরিক িওয়া  

3. রবরেন্ন রশে প্ররর্ষ্ঠান ডথদক ডেনটি 

না থাকা 

4. ডজলা প্ররশক্ষণ ডকেগুদলাদর্ স্থায়ী 

রেরত্তদর্ ডেনটি না থাকা 

5. আরথ তক ব্যবস্থাপনা ও রবদেষণ 

রবষয়টি প্ররশক্ষদণি রবষয়বস্তুদর্ না 

থাকা 

6. প্ররশক্ষণ সেন্বয়কািীদেি জন্য 

রিদেসাি প্ররশক্ষণ না থাকা 

7. প্ররশরক্ষর্ যুবকদেি উদযাগ গদড় 

তুলদর্ আরথ তক সিায়র্া/ঋণ 

প্রোদনি জন্য ডকাদনা র্িরবল না 

থাকা 

8. নািীদেি অাংশগ্রিণ বাড়াদর্ 

প্রদয়াজনীয় প্রচাি-প্রচািণা কে 

থাকা 

9. উপদজলা পয তাদয় প্ররশক্ষণ ডকে না 

থাকায় ডযাগাদযাগ ও সাোরজক 

প্ররর্বন্ধকর্াি কািদণ গ্রাে ও 

উপদজলা পয তাদয় প্রর্যাশী নািী 

প্ররশক্ষণাথীদেি প্ররশক্ষদণ 

অাংশগ্রিণ কিদর্ না পািা  

সুদযাগসমূি (Opportunities): 

1. রবরেন্ন রবদশষারয়র্ 

প্ররর্ষ্ঠান/ডোদকশনাল প্ররশক্ষণ ডকদেি 

সিায়ার্া রনদর্ পািা 

2. িীল ফি এেপ্লয়দেন্ট ইনদেস্টদেন্ট 

ডপ্রাগ্রাে (এসইআইরপ) সিায়র্া পাওয়া 

3. রনদজদেি আথ তসাোরজক পরিবর্তদনি 

লডক্ষয স্থানীয় যুবকদেি প্ররশক্ষদণ 

অাংশগ্রিদণি আগ্রি 

ডকৌশল:  

শরক্তসমূি (Strengths) ব্যবিাি কদি 

সুদযাগসমূি (Opportunities) কাদজ 

লাগাদনা। 

 

1. আিও ডবরশ সাংখ্যাক রশরক্ষর্ ডবকাি 

যুবকদেি প্ররশক্ষণ রেদয় উদযাক্তা সৃরি 

কিা।  

 

ডকৌশল: 

দূব তলরেকসমূি (Weekness) কাটিদয় 

উ দর্ সুদযাগসমূি (Opportunities) 

কাদজ লাগাদনা। 

 

1. আিও ডবরশ প্ররশক্ষদণি জন্য 

প্ররশক্ষদকি সাংখ্যা বাড়াদনা 
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4. নািীদেি ইএসরেরপি প্ররশক্ষণ ডপদর্ 

আগ্রি থাকা 

5. আরথ তক প্ররর্ষ্ঠানগুদলাি বৃিৎ, োঝারি ও 

ক্ষুদ্র্ উদযাক্তাদেি জন্য ঋণ প্রোদনি 

ব্যবস্থা থাকা 

6. রবশাল অেযন্তিীণ/ স্থানীয় বাজাি  

7. অনলাইদন পণ্য রবপনদণি সুরবধা ও 

পয তাপ্ত ডির্া 

8. প্ররশক্ষদণি োধ্যদে উদযাক্তা সৃরি িদয়দছ 

যািা এই ধিদণি প্ররশক্ষদণি প্রচাি ও 

অাংশগ্রিণকািীদেি র্াদেি অরজতর্ জ্ঞান 

ও অরেজ্ঞর্া রেদয় সিায়র্া রেদর্ সক্ষে 

2. অন-লাইন এবাং রেশ্র (অনলাইন-ডকদে 

উপরস্থর্ ডথদক) প্ররশক্ষণ প্রোদনি ব্যবস্থা 

 

3. প্ররশক্ষদণি োধ্যদে নািী উদযাক্তা সৃরি   

 

4. আরথ তক প্ররর্ষ্ঠানগুদলাি সাদথ সম্ভাবনােয় 

প্ররশরক্ষর্ উদযাক্তাদেি ডেলবন্ধদনি 

োধ্যদে রবরনদয়াগ বাড়াদনা 

 

2. রবদশষারয়র্ প্ররর্ষ্ঠানগুদলা 

সিদযারগর্া ডবরশ কদি ডনয়াি 

উদযাগ 

 

3. নতুন উদযাক্তাদেি ঋণ ডপদর্ 

আরথ তক প্ররর্ষ্ঠানগুদলাদক আিও 

ডবরশ কে তসূরচদর্ সম্পৃক্ত কিা  

 

4. উপদজলা পয তাদয় প্ররশক্ষণ ডকে 

স্থাপদনি িদল র্া অাংশগ্রিদণি 

সাংখ্যা রবদশষ কদি নািীদেি 

অাংশগ্রিণ বৃরি কিদব 

 

5. স্থানীয় পয তাদয়ি নািী-পুরুষ 

উদযাক্তাদেি ডেন্টি রিদসদব যুক্ত 

কদি ব্যবসারয়ক ডনটওয়াদকত সম্পৃক্ত 

কিা 

 

ঝুঁরকসমূি (Threats): 

1. ডকারেে-১৯ উদ্ভূর্ পরিরস্থরর্ 

(স্বাস্থযঝুঁরক, সাোরজক দূিে ও 

লকোউন) 

2. নতুন উদযাক্তাদেি রবপণন ও বাজাি 

সম্প্র্রসািদণ সেয় ডবরশ সেয় ডনয়া 

3. পারিবারিক ও সাোরজক 

প্ররর্বন্ধকর্া—রবদশষ কদি নািীদেি 

জন্য 

4. উদযাগ সৃরিি ডচদয় চাকুিীকিাি প্ররর্ 

ডবরশ ডঝোঁক 

5. স্থানীয় ও জার্ীয় পয তাদয় 

রবরনদয়াগসুরবধা সম্পরকতর্ র্থ্য ও 

র্থ্যোণ্ডাি না থাকা 

6. স্থানীয়/জার্ীয় পয তাদয় অপ্রতুল বাজাি 

গদবষণা 

7. ডজলা পয তাদয় উদযাক্তাদেি জন্য 

ওয়ান-স্টপ-সারে তস ডসন্টাি না থাকা  

 

ডকৌশল:  

শরক্তসমূি (Strengths) ব্যবিাি কদি 

ঝুঁরকসমূি (Threats) এরড়দয় চলা 

 

1. অনলাইন রবপণদন সিায়র্া রেদর্ 

ইএসরেরপি ওদয়বসাইট কাদজ লাগাদনা 

 

2. ইএসরেরপি ওদয়বসাইট ব্যবিাি কদি 

প্রচাি প্রচািণাি োধ্যদে পারিবারিক ও 

সাোরজক বাধাগুদলা দূি কিা  

 

3. নতুন উদযাক্তাদেি  অনলাইন রবপনণ ও 

বাজাি সম্প্র্সািদণ ইএসরেরপি 

ওদয়বসাইদট প্রচাি-প্রচািণাি ব্যবস্থা 

িাো 

 

4. সাব তক্ষরণক সিায়র্া ডকদেি সাদথ 

ওয়ান-স্টপ ডসবা প্রোনদক সেরন্বর্ কিা 

 

 

 

 

ডকৌশল:  

দূব তলরেকসমূি (Weekness) কাটিদয় 

তুলদর্ ঝুঁরকসমূি (Threats) এরড়দয় চলা 

 

1. অনলাইন প্ররশক্ষদণ ডবরশ সাংখ্যক 

রিদসাস ত পািসনদেি যুক্ত কিা 

 

2. উদযাক্তাদেি জন্য বাজাি 

গদবষণা কিা 

 

3.  অনলাইদন ডেনটরিাং কিা  

 

4. নািীি অাংশগ্রিণ বৃরিদর্ প্রচাি 

প্রচািণা বাড়াদনা 

 

 

সূত্র: এইরেআিরস জরিপ েল । রবদেষণ কা াদোি সূত্র: Yoon, H. J (2017). Diagnostic models following open system. In: W. J. Rothwell, A. L.M. 

Stopper, and J. L.  Myers (Eds.), Assessment and diagnosis for organization development: powerful tools and perspectives 

for the OD practitioner (p. 52). New York: Taylor & Francis Group.  
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অযযায় ৭: উপসংহার ও সুপাশরশ 

৭.১ উপসংহার 
 

অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল দিক্ষিলপক্ষ ্ট  প্রক্ষেক্ট (ইএসশিশপ) এর  ত  প্রেল্প বাংলাক্ষেক্ষশ এই প্রে । এর 
আক্ষগ েখ্ক্ষনা উক্ষেযাক্তা ও উক্ষেযাগ গক্ষড় দতালাক্ষে দেে েক্ষর এ ন দোক্ষনা প্রেল্প─ দোক্ষনা সরোশর বা 
দবসরোশর প্রশতষ্ঠান শুরু েক্ষরশন। লেযসমূহ, ের্মসূশে, বাস্তবায়ক্ষনর ও ফলাফক্ষলর শনশরক্ষখ্ দেখ্ক্ষল এশি 
এেশি অননয উক্ষেযাগ। এই প্রেল্পশি দেক্ষশর ৬৪শি দেলায় ষ্টিস্তৃত শছল- পরীেমূলে যরক্ষনর হওয়ায় এবং 
সম্পক্ষের সী াবিতা এশিক্ষে আরও বযাপে েক্ষর তুক্ষল র্তণমূল পর্যায় পর্যন্ত ষ্টিস্তৃত েরা সম্ভব হক্ষয় উক্ষঠশন। 
তোশপ, এই প্রেক্ষল্পর ফলাফক্ষলর গ্রহণক্ষ াগযতা ও গুরুে প্র ান েরক্ষত সে  হক্ষয়ক্ষছ। প্রেল্পশি শশশেত 
দবোর যুব নারী পুরুক্ষষর জ্ঞান ও েেতার উন্নয়ক্ষন সহায়তা শেক্ষয় দেক্ষশর ৬৪শি দেলার ৪৩৩৮ েন 
উক্ষেযাক্তা গক্ষড় তুক্ষলক্ষছ। তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগ ইশত ক্ষযয ১০.৯৪ শবশলয়ন িাো শবশনক্ষয়াগ হক্ষয়ক্ষছ─ া এই 
প্রেক্ষল্পর এেশি উক্ষেখ্ক্ষ াগয অর্জন।   
 

৭.২ সুপাশরশসমূহ 
ইএিষ্টিষ্টপ’র মূল্ কেসূষ্টচ উদ্যোগ গদড় শতোল্ো িম্পষ্টিত জ্ঞোন ও ্ক্ষতোর উন্নয়দন প্রষ্টশক্ষি প্র্োন এিাং 
ষ্টিজ্ঞ পরোমর্শকদ্র মোধযদম িিোয়তো ষ্ট্দয় শেিি প্রতযোশী যুি উদ্যোক্তোদ্র ্ক্ষ কদর তুদল্দছ। এই 
কেসূষ্টচর অর্জনিমূি স্থোষ্টয়ত্বশীল্ উন্নয়ন অভীি ৮, িোতীয় আয় বৃষ্টির ল্ক্ষযমোত্রো, এিাং শ্দশর অর্থনীষ্টতর 
প্রবৃষ্টির ল্ক্ষযমোত্রো অর্জদন িিোয়ক িদি। এই ষ্টনষ্টিড় মূল্যোয়ন িষ্টরপ প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো, প্রষ্টশক্ষক, 
প্রষ্টশক্ষিোর্থী, শিল্ো পর্যোদয়র প্রষ্টশক্ষি িমন্বয়কোরী, িম্প্ িযষ্টক্ত, ষ্টিজ্ঞ পরোমর্শক এিাং িাংষ্টেি অাংষ্টশিনদ্র 
ষ্টনকট শথদক শেিি তথয-উপোত্ত-মতোমত-সুপোষ্টরশ শপদয়দছ তোর ষ্টভষ্টত্তদত  ইএিষ্টিষ্টপ িাংষ্টেি সুপোষ্টরশগুদল্ো 
ষ্টনম্নরূপ— 
  

 িোতীয় ও স্থোনীয় পর্যোদয় িযিিো/উদ্যোগ প্রিোদরর ষ্টি্যমোন চোষ্টি্োর শপ্রষ্টক্ষদত ইএিষ্টিষ্টপ’শক 
একষ্টট িোতীয় পর্যোদয়র প্রকদে উন্নীত করো।  

 শকোষ্টভি-১৯ অষ্টতমোরী উদ্ভূত পষ্টরষ্টস্থষ্টতদত একষ্টট ষ্টমশ্র উপোয়─িশরীদর উপষ্টস্থত শথদক এিাং 
ভোচুৃয়োল্ মোধযম িযিিোর কদর─অনুিরি কদর প্রতযোশী যুি উদ্যোক্তোদ্র প্রষ্টশক্ষি প্র্োন করো। 

 মোধযষ্টমক ও অগ্রির উদ্যোক্তোদ্র িনয উচ্চতর ‘উদ্যোক্তো ও ্ক্ষতো উন্নয়ন’ প্রষ্টশক্ষি শিোি 
চোল্য করো। 

 যুিকদ্র মদধয এই প্রষ্টশক্ষদির িযোপক চোষ্টি্ো থোকোয় তো শমটোদত এিাং নোরীদ্র অাংশগ্রিি 
িোড়োদত উপদিল্ো পর্যোদয় প্রষ্টশক্ষি শকি চোল্য করো।  

 প্রষ্টশক্ষি প্রোপ্ত যুিকদ্র পষ্টরকষ্টেত উদ্যোগ শুরু করদত, প্রোথষ্টমক পর্যোদয় ইএিষ্টিষ্টপ শথদক 
ঋি ষ্টিতরি করো। ি্য শুরু করদছ (স্ট্োি-আপ) এিাং েোরো ইষ্টতমদধয শুরু কদরদছ তোদ্র 
উদ্যোগ গদড় তুল্দত ও এষ্টগদয় ষ্টনদত ঋি িিোয়তো প্র্োদনর ল্দক্ষ তিষ্টিল্ গঠন করো।  

 শিল্ো পর্যোদয়র প্রষ্টশক্ষি শকিগুদল্োদত আঞ্চষ্টল্ক ওয়োন-স্ট্প শিিো শকদি স্থোপন করো।  

 উদ্যোক্তো প্রষ্টশক্ষদির কোষ্টরকুল্োদমর প্রদয়োিনীয় িাংদশোধন ও ষ্টিস্তৃত করো। 

 যুিক উদ্যোক্তোদ্র সৃি উদ্যোদগ অর্থোয়দনর সুদেোগ ও উদ্যোক্তোদ্র অষ্টভগমযতো িোড়োদত 
িযোাংক ও অনযোনয আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোনগুদল্োর িোদথ অনোনুষ্ঠোষ্টনক (িমদঝোতো স্মোরক িোক্ষর-এর 
মোধযদম) শনটওয়োি গঠন করো।  
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 িরকোষ্টর-শিিরকোষ্টর এদিষ্টির িোদথ িমদঝোতো স্মোরক স্বোক্ষদরর মোধযদম কেসূষ্টচ শথদক প্রষ্টশক্ষি 
পোওয়ো উদ্যোক্তোদ্র দ্রুততম িমদয় শিিো প্র্োদনর িযিস্থো করো।  

 আরও অষ্টধক িাংেযক যুিক নোরী প্রতযোশী উদ্যোক্তোদ্র প্রষ্টশক্ষি প্র্োদনর িনয িোমোষ্টিক 
প্রচোরিোর িযিস্থো করো। 

 উপদিল্ো পর্যোদয় প্রষ্টশক্ষি শকি স্থোপদনর মোধযদম উৎিোিী যুিক নোরী-পুরুষদ্র  উদ্যোক্তো ও 
েেতা উন্নয়ন প্রশশেক্ষণ অংশগ্রহণ বৃশি েরা।  

 র্তিমূল্ পর্যোদয় প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও সৃি উদ্যোগ প্রিোদরর িোতীয় ও আঞ্চষ্টল্ক পর্যোদয়র 
ষ্টিষ্টনদয়োগকোষ্টর ও ষ্টিষ্টনদয়োগ িম্পষ্টিত তথয-উপোত্ত একত্রীকরি ও প্রচোদরর িযিস্থো এিাং িোিোর 
িযিস্থো গদিষিো করো।   

 
বাংলাক্ষেক্ষশ ইএসশিশপ’র  ত উক্ষেযাক্তা ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর গুরুে  ইশত ক্ষযয প্রতীয়মোন হক্ষয়ক্ষছ। 
ইএশিশপ’র প্রক্ষয়ােন আরও ষ্টিস্তৃত এবং র্তণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রসাশরত ের্মসূশের  া দেক্ষশর নারী ও পুরুষ 
প্রতযাশী উক্ষেযাক্তাক্ষের এই ের্মসূশের আওতায় আনক্ষত সে  হক্ষব। ইএসশিশপ’র  ত উক্ষেযাক্তা উন্নয়ন 
প্রেক্ষল্পর─ উক্ষেযাক্তা গক্ষড় দতালার  াযযক্ষ   শবশনক্ষয়াগ ও ের্মসংস্থান  বৃশির─এই সে তা আক্ষছ। তাই 
অি  পঞ্চবাশিে পশরেল্পনা এবং শিতীয় দপ্রশেত পশরেল্পনা অনু ায়ী শবশনক্ষয়াগ ও ের্মসংস্থান বৃশির এই 
ল্ক্ষযমোত্রো পূরক্ষণ উক্ষেযাক্তা ও েেতা উন্নয়ন প্রেল্প োতীয় পর্যাক্ষয়র ের্মসূশেক্ষত উন্নীত েরা প্রক্ষয়ােন। 
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পষ্টরষ্টশিিমূি 
 

*  পষ্টরষ্টশি িোরষ্টি  

*  ৬৪ শিল্ো শথদক ষ্টনর্বোষ্টচত িফল্ উদ্যোক্তোদ্র শকি স্ট্োষ্টি  

*  িষ্টরদপ িযিহৃত তথয-উপোত্ত িাংগ্রদির প্রশ্নপত্র 

*  টোেি অি শরফোদরি 

*  ল্ষ্টিকযোল্ শেমওয়োি (ল্গ-শেম) অি ইএিষ্টিষ্টপ 

*  উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রষ্টশক্ষি কেসূষ্টচর িাংষ্টক্ষপ্ত ষ্টিিরি 
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পশরশশি-ে: েশরক্ষপ প্রাপ্ত তেয-উপাক্ষত্তর সারশণ 
সািশণ ক- 1: জশিপকৃি প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি নািী-পুরুষ হাি  

শলঙ্গ   শতেরা হার n 
পুরুষ  ৬৫.৫ ১০২২ 
নারী  ৩৪.৫ 

 
সািশণ ক- 2:  প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি নািী-পুরুষ হাি 

শলঙ্গ  শতেরা হার n 
পুরুষ ৭৫.৫ ৬৪৫ 
নারী  ২৪.৫ 

 
সািশণ ক- 3: প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি বয়স  

বয়স শতোরা হার n 
 < ১৮ ২.৮ ১০২২ 
 ১৯-২৪ ২৩.৬ 
 ২৫-৩৪ ৪১.৬ 
 ৩৫-৪৪ ২৪.৮ 
 ৪৫+ ৭.২ 

 
সািশণ ক- 4: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি শিক্ষণার্থীশ্লেি বয়স 

বয়স শতেরা হার n  
 < ১৮ ২.৮ ৬৪৫ 
 ১৯-২৪ ১৩.৬ 
 ২৫-৩৪ ৫১.৬ 
 ৩৫-৪৪ ২৪.৮ 
 ৪৫+ ৭.২ 

 
সািশণ ক- 5: প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি শিক্ষাগি ফ্রোগ্যিা 

শশোগত দ াগযতা শতেরা হার n 
 াযযশ ে ২৫.১ ১০২২ 
উচ্চ াযযশ ে  ৩৭.৫ 
স্নাতে বা স  ান ২১.৭ 
স্নাতক্ষোত্তর বা স  ান ১৩.৩ 
উচ্চতর শশো ২.৪ 

 

 সািশণ ক- 6: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি শিক্ষাগি ফ্রোগ্যিা   

 াযযশ ে শতেরা হার  n 
উচ্চ াযযশ ে  ১৫.১ ৬৪৫ 
স্নোতক বা স  ান ২৭.৮ 
স্নোতদকোত্তর সণাক্ষোত্তর বা স  ান ৩১.৮ 
উচ্চতর শশো ২৩.৩ 
 াযযশ ে ২.২ 
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সািশণ ক- 7: প্রশিক্ষণার্থীিা ফ্রে সূত্র ফ্রর্থশ্লক প্রশিক্ষশ্লণ অংি ফ্রনয়াি িথ্য ফ্রপশ্লয়শ্লছন 

প্রশতশক্রয়া (এোশযে)  শতেরা হার  n 
োতীয় বেশনে পশেো ১০.৯ ১০২২ 
স্থানীয় বেশনে পশেো ৩৯.৭ 
বন্ধুবািক্ষবর  ারফত ৬৮.১ 
আত্নীয়স্বেক্ষনর  ারফত ২০.৩ 
দসাসাল শ শিয়া ৪৩.১ 
অনযানয ২.৮ 

 
সািশণ ক- 8: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তািা ফ্রে সূত্র ফ্রর্থশ্লক প্রশিক্ষশ্লণ অংি ফ্রনয়াি িথ্য ফ্রপশ্লয়শ্লছ  

প্রশতশক্রয়া (একারধক) শতেরা হার  n 
োতীয় বেশনে পশেো ১০.৯ ৬৪৫ 
স্থানীয় বেশনে পশেো ৩৯.৭ 
বন্ধুবািক্ষবর  ারফত ৬৮.১ 
আত্নীয়স্বেক্ষনর  ারফত ২০.৩ 
দসাশাল শ শিয়া ৪৩.১ 
অনযানয ২.৮ 

 
সািশণ ক- 9: প্রশিক্ষণ গ্রহশ্লণি জন্য শনবশিি হওয়াি কািণ  

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
োেশর দপক্ষত ০.৮ ১০২২ 
েেতার উন্নয়ন ৮৬.৭ 
বযবসার োরক্ষণ ৫৪.৪ 
বর্ত ান বযবসার প্রসার ঘিাক্ষত ৫৪.৬ 

 
সািশণ ক- 10 : প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি প্রশিক্ষশ্লণ অংি শনশ্লি শনবশিি হওয়াি কািণ  

প্রশতশক্রয়া (একোষ্টধক) শতেরা হার  n 
োেশর দপক্ষত ০.৮ ৬৪৫ 
েেতার উন্নয়ন ৮৬.৭ 
বযবসার োরক্ষণ ৫৪.৪ 
বর্ত ান বযবসার প্রসার ঘিাক্ষত ৫৪.৬ 

 
সািশণ ক- 11: এই প্রশিক্ষশ্লণ অংি ফ্রনয়াি আশ্লগ পাওয়া প্রশিক্ষণ 

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
হযাুঁ ৪২.৩ ১০২২ 
না ৫৭.৭ 

 
সািশণ ক- 12: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তা োিা আশ্লগই উশ্লযাগ শবষয়ক প্রশিক্ষণ ফ্রপশ্লয়শছশ্ললন 

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
হযাুঁ ৩২.৭ ৬৪৫ 
না ৬৭.৩ 
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সািশণ ক- 13: প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি আশ্লগি পাওয়া প্রশিক্ষশ্লণি সাশ্লর্থ বিবমান প্রশিক্ষশ্লণি তুলনা 

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
আক্ষগ পাওয়া প্রশশেক্ষণর স য়োল ে  শছল ২৩.৩ ১০২২ 
এই প্রশশেক্ষণর  ান আক্ষগরিার তুলনায় িাল ৩০.৪ 
আক্ষগর প্রশশেণ শছল োশরগশর বর্ত ান প্রশশেণশি দেৌশলগত/শশোমূলে তাই এই প্রশশেণ 
দেক্ষে আরও দবশশ বযবসা সম্পক্ষে োনা দগক্ষছ এবং েেতাও দবক্ষড়ক্ষছ 

৩৭.৯ 

দোক্ষনা  ন্তবয েক্ষরশন ৮.৪ 
  

সািশণ ক- 14: প্রশিক্ষণ ফ্রর্থশ্লক পাওয়া উশ্লেখ্যশ্লোগ্য শবষয়  

প্রশতশক্রয়া (একোষ্টধক) শতেরা হার n 
শবশনক্ষ াগ পশরেল্পনা  ৭৬.৪ ১০২২ 
বযবস্থাপনা ( ানব সম্পে, ঝুঁশে ও অশর্থে)  ৯২.২ 
দনর্তে  (ক্ষ াগাক্ষ াগ েেতা, িি শনরসন, এবং স ক্ষ াতা, ের্মীক্ষের সাক্ষে সুসম্পে স্থাপন)  ৮৫.০ 
শবশনক্ষয়াগ  পশরক্ষবশ (বযবসা/ উক্ষেযাগ শুরু েরা, শনর্মাণ অনুক্ষ ােন, সম্পশত্ত শনবিন, ঋণ 
সংগ্রহ, ের প্রোন,  চুশক্ত িোস্তিোয়ন) 

৮৯.৩ 

এেে ও দ ৌে ষ্টিষ্টনদয়োগ শবষক্ষয় সরোশর নীশত  ৭৪.৩ 
শবিার ওয়ান-্টমপ দসবা ৮২.২ 
ষ্টিষ্টনদয়োগ সংশশস্নি  ন্ত্রণালয়, শবিাগ, এক্ষেশি দসবা  ৬৮.১ 
বযবসা সম্পশেত োগেপে েশললাশে (লাইক্ষসি, শনবিন, শিআইএন, িযাি এলশস, ঋণ, বী া 
ইতযাশে 

৮৯.১ 

ষ্টিষ্টনদয়োগ োরী ও সরবরাহোরীক্ষের সাে শলংক্ষেে ৬৭.৬ 
অনযানয ৬.০ 

 
সািশণ ক- 15: জশিপকৃি প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি মিামি অনুোেী এই প্রশিক্ষশ্লণি পে বায়  

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
প্রেশ ে (শুরুর পর্যাক্ষয়র) ৬৮.৮ ১০২২ 
 াযযশ ে পর্যাক্ষয়র  ১৭.৮ 
উচ্চতর পর্যাক্ষয়র ১৩.৩ 

 
সািশণ ক- 16: প্রশিক্ষশ্লণি প্রসশিকিা সম্পশ্লকব প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি মিামি   

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
হযাুঁ না 

প্রসশঙ্গে ৯৯.৪ ০.৬ ১০২২ 
 শবষয়বসতু্ম সহেক্ষবাযয ৯৮.৪ ১.৬ 

 
সািশণ ক- 17: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি প্রশিক্ষশ্লণি প্রাসশিকিা সম্পশ্লকব মিামি   

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
হযাুঁ না 

প্রসশঙ্গে ৯৯.৪ ০.৬ ৬৪৫ 
 শবষয়বস্তু সহেক্ষবাযযা  ৯৮.৪ ১.৬ 

 
সািশণ ক- 18: প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি সন্তুশষ্ট   

প্রশতশক্রয়া খব সন্তুি সন্তুি সন্তুি নয়  n 
প্রশশেক্ষণর সাশবে গুণ ান 
শবষক্ষয় সন্তুশি  

৭৮.৩ ২১.৬ ০.২ ১০২২ 
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সািশণ ক- 19: প্রশিক্ষণ ফ্রপশ্লয় প্রিযািা পূিণ প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি মিামি   

প্রশতশক্রয়া স র্ণ পূরণ হক্ষয়ক্ষছ পূরণ হক্ষয়ক্ষছ পূরণ হয়শন n 
প্রশশেণ দেক্ষে প্রতযাশা পূরণ ৭৩.২ ২৬.০ ০.৮ ৬৪৫ 

 
সািশণ ক- 20: প্রশিক্ষশ্লণি ফশ্লল পািেিী হওয়া সম্পশ্লকব প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি মিামি    

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
খব োর্যের ৭২.৯ ১০২২ 
োর্যের  ২৭.১ 
খব এেিা োর্যের নয় ০.০ 

 
সািশণ ক- 21:  প্রশিক্ষশ্লণি ফ্রময়াে বাোশ্লনা সম্পশ্লকব প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি মিামি   

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
৩  াস বা তার দবক্ষশ দ য়াে  ৪১.৫ ১০২২ 
ে পক্ষে ২  াস  ৫২.৮ 
 দ য়োোল  ক্ষেি শছল ৫.৭ 

 
সািশণ ক- 22: প্রশিক্ষশ্লণি শবষয়বস্ত্তু সম্পশ্লকব প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি সন্তুশষ্ট   

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
প্রশশেক্ষণর স য়সূশে ৫৭.৭ ১০২২ 
প্রশশেক্ষণর উপেরণ ৫৫.০ 
প্রশশেক্ষণর শবষয়বস্তু ৯২.৭ 
দবাযগ য প্রশশেণ দসসন ৭৪.৪ 
প্রশশেেক্ষের দ াগযতা ৮১.১ 
দৃশয শ্রবয প্রশশেণ যরন ৫৬.৭ 
প্রশশেণ পরশবর্তোক্ষল শবজ্ঞ পরা র্শক্ষের 
সহায়তা 

৮০.৩ 

 
সািশণ ক- 23: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি প্রশিক্ষণ ফ্রর্থশ্লক অশজবি জ্ঞান ও েক্ষিাি ব্যবহাি    

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
হযাুঁ ৯৮.০   ৬৪৫ 
না ২.০ 

 
সািশণ ক- 24: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি প্রশিক্ষণ ফ্রর্থশ্লক অশজবি জ্ঞান ও েক্ষিা  

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
বযবসা/উক্ষেযাগ সম্পশেত  াবশতয় শবষক্ষয় িাক্ষলািাক্ষব দশখ্া দগক্ষছ ১৫.৭ ৬৪৫ 
এই প্রশশেণ বযবসা/উক্ষেযাগ-এর শবসত্মার ও উন্নয়ক্ষনর এর েনয খব প্রক্ষয়ােনীয় ২.৭ 
সরোশর দবসরোশর ও বযশক্ত পর্যায় দেক্ষে সেল যরক্ষনর সহক্ষ াশগতা এবং স র্থন পাওয়া দগক্ষছ ০.৯ 
েেতা উন্নয়ক্ষনর েনয সহায়ে ১৭.৭ 
সুষ্ঠু পশরেল্পনার  াযযক্ষ  বযবসা/উক্ষেযাগ পাশরেলনা েরা সম্ভব ৭.৩ 
আক্ষগ বযবসা/উক্ষেযাগ সম্পক্ষে োনতা  না এখ্ন এশবষক্ষয় জ্ঞান ও েেতা লাি েক্ষরশছ ৫.৭ 
বযবসা সম্পশেত শবশিন্ন শবষয়, বযবসা বযবস্থাপনা দশখ্া দগক্ষছ এতেক্ষর বযবসার প্রসাক্ষরর সুক্ষ াগ 
সৃশি হক্ষয়ক্ষছ 

৪৭.৯ 

স্থানীয় দ লায় অংশ শনক্ষয়ক্ষছ ০.২ 
এেশি বযবসা / উক্ষেযাগ শুরু েরার েনয য়ক্ষেি তেয পাওয়া দগক্ষছ ২.৪ 
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সািশণ ক- 25: প্রাপ্ত উশ্লযাক্তাশ্লেি প্রশিক্ষশ্লণি ফশ্লল উশ্লযাশ্লগি প্রসাি ঘশ্লটশ্লছ  

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
বৃশি দপক্ষয়ক্ষছ ৮৪.০ ৬৪৫ 
হ্রাস দপক্ষয়ক্ষছ ০.৫ 
আক্ষগর  তই আক্ষছ ১০.২ 
প্রক্ষ ােয নয় ৫.৩ 

 
সািশণ ক- 26: বন্ধুবািব ও সহকমীশ্লেি এই প্রশিক্ষণ গ্রহশ্লণি জন্য প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি সুপাশিি   

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
হযাুঁ ৯৯.১ ১০২২ 
না ০.২ 
শনশিত নয় ০.৮ 

 
সািশণ ক- 27: বন্ধুবািব ও সহকমীশ্লেি এই প্রশিক্ষণ গ্রহশ্লণি জন্য প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি সুপাশিি   

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
হযাুঁ ৯৯.১ ৬৪৫ 
না ০.২ 
শনশিত নয় ০.৮ 

 
সািশণ ক- 28: প্রষ্টশষ্টক্ষত উদ্যোক্তোদ্র িযিিো শুরুর িনয অর্থোয়দনর উৎি   

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
শনেস্ব পুুঁশে ৯২.১ ৬৪৫ 
বযাংে / আশর্থে প্রশতষ্ঠান দেক্ষে ঋণ  ২২.৩ 
এনশেও/ক্ষোঅপাক্ষরশিি/ াইক্ষক্র ফাইনাি 
প্রশতষ্ঠান দেক্ষে ঋণ  

১২.৪ 

বযশক্তগত যার-ের্জ ৩৪.৯ 
 

সািশণ ক- 29: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি উশ্লযাগ শুরুি শবশনশ্লয়াশ্লগি পশিমাণ (টাকায়) 

িাোর পশর াণ  সংখ্যা শতকরো 
>২০,০০০,০০০ ১১২ ১৭ ৪ 
১,০০০,০০০ – ১,৯৯৯,৯৯৯ ৩১৯ ৪৯ ৫ 
১০০,০০০ – ৯৯৯,৯৯৯ ১৭৫ ২৭ ১ 
< ৯৯,৯৯৯ ৩৯ ৬.০ 
ডোট ৬৪৫ ১০০ 

 
সািশণ ক- 30:  প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি গৃহীি ঋশ্লণি পশিমাণ ও উৎস  

ঋক্ষণর উৎস  গড় ঋক্ষণর পশর াণ (িাোয়) n 

িযোাংক/আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন ১ ৪৯ ৩৯৫ ৬৪৫ 
এনষ্টিও/দকোপদরষ্টটভ/মোইদেো ফোইনোি  ১ ৫৯ ৬৯৯ 
িযষ্টক্তর ষ্টনকট শথদক ১ ৮৭ ৬৯৯ 
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সািশণ ক- 31:  প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি প্রশিক্ষণ পাওয়াি আশ্লগি অবস্থা    

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার  n 
দোক্ষনা অশিজ্ঞতা শছলনা ৩৯.৪ ৬৪৫ 
অল্পস্বল্প অশিজ্ঞতা শছল ৩৫.৯ 
অশিজ্ঞতা শছল ২৪.৭ 

 
সািশণ ক- 32: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তািা প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি িাশ্লেি উশ্লযাশ্লগ শনশ্লয়াগ শেশ্লয়শ্লছন 

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
সহ প্রশশেণার্থীক্ষের শনক্ষ াগ শেক্ষয়ক্ষছ ৩৯.৮ ১০২২ 
অনযক্ষের শনক্ষ াগ শেক্ষয়ক্ষছ ৬০.২ 

 
সািশণ ক- 33: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তািা প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি িাশ্লেি উশ্লযাশ্লগ শনশ্লয়াগ শেশ্লয়শ্লছন  (%) 

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
সহ প্রশশেণার্থীক্ষের শনক্ষ াগ শেক্ষয়ক্ষছ ২০.২ ৬৪৫ 
অনযক্ষের শনক্ষ াগ শেক্ষয়ক্ষছ ৭৯.৮ 

 
সািশণ ক- 34: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তািা উশ্লযাশ্লগ ফ্রে সংখ্যাক প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি িাশ্লেি উশ্লযাশ্লগ শনশ্লয়াগ শেশ্লয়শ্লছন   

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
পুরুষ ৬০.৭ ৬৪৫ 
নারী ৩৯.৩ 

 
সািশণ ক- 35: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তািা উশ্লযাশ্লগ গশ্লে ফ্রে সংখ্যাক নািী পুরুষশ্লক িাশ্লেি উশ্লযাশ্লগ শনশ্লয়াগ শেশ্লয়শ্লছন   

প্রশতশক্রয়া গড় n 
পুরুষ ৫ ২৬ ৬৪৫ 
নারী ৩ ২৮ 
িদর্বোপষ্টর ৮ ৫৪  

 
সািশণ ক- 36: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তিা কাগজপত্র/েশললাশেি জন্য সহশ্লোশগিা ফ্রিশ্লয়শ্লছন  

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
হযাুঁ ৮২.৯ ৬৪৫ 
না ১৭.১ 

 
সািশণ ক- 37: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তশ্লেি ফ্রেসব ব্যবসা সংিান্ত কাগজপত্র আশ্লছ  

প্রশতশক্রয়া (একষ্টধক) শতেরা হার  n 
দরশেক্ষিশন (সংশেি িপ্তক্ষরর) ২৭.৬ ৬৪৫ 
দট্রি লাইক্ষসি ৯৫.৫ 
িযাি শনবিন ২২.৫ 
ের শনবিন ২৫.৫ 
শিআইএন প্রতযয়ন  ৪৫.৭ 
পশরক্ষবশ েপ্তক্ষরর অনুক্ষ েন ৮.৭ 
শনর্মাক্ষণর অনুক্ষ ােন ৮.৬ 
সম্পশত্ত শনবিন ১৬.৬ 
অনযানয ১৭.১ 
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সািশণ ক- 38: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তািা বাজািজািকিণ ফ্রকৌিল শিশ্লখশ্লছন 

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
হযাুঁ ৯৫.৯ ৬৪৫ 
না ৪.৩ 

 
সািশণ ক- 39: প্রশিক্ষণ পাওয়াি পি প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তশ্লেি বাজািজািকিণ ফ্রকৌিল প্রণয়ন 

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
শনক্ষে ১৮.৭ ৬৪৫ 
প্রশশেক্ষের সাক্ষে  ৭৫.৩ 
শবজ্ঞ পরা র্শক্ষের সাক্ষে  ৩৫.৫ 
অপরক্ষোক্ষনা উক্ষেযাক্তার সাক্ষে  ২১.৯ 
বন্ধুর সাক্ষে  ১৪.৬ 
শবশনক্ষয়াগোরীর সাক্ষে  ৭.২ 
পশরবাক্ষরর সেসযক্ষের সাক্ষে ১৫.০ 
প্রশতক্ষবশশর সাক্ষে ৩.৯ 

 

সািশণ ক- 40: প্রশিক্ষণ পাওয়াি পি প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তািা বাজািজািকিণ ফ্রকৌিশ্ললি পশিবিবন কশ্লিশ্লছন 

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
হযাুঁ ৮৮.২ ৬৪৫ 
না ১১.৮ 

 
সািশণ ক- 41: প্রশিক্ষণ পাওয়াি পি প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তশ্লেি নতুন শবপণন ফ্রকৌিল  

প্রশতশক্রয়া (একারধক) শতেরা হার n 
শারীশরে উপশস্থশত ৯৫ ৬৪৫ 
অনলাইন ৭৩.৩ 

  
সািশণ ক- 42: প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি সাব বক্ষশণক ফ্রসবা (২৪/৭) সম্পশ্লকব  

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
হযাুঁ ৮৫.৩ ১০২২ 
না ১৪.৭ 

 
সািশণ ক- 43: প্রশিশক্ষি উশ্লযাক্তাশ্লেি কখনও সাব বক্ষশণক ফ্রসবাি (২৪/৭) ফ্রপশ্লি িাওয়া   

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
হযাুঁ ৬৮.১ ৬৪৫ 
না ৩১.৯ 

 
সািশণ ক- 44: যুবকশ্লেি ক্ষমিায়শ্লন প্রকশ্লল্পি ভূশমকা প্রসশ্লি প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি মিামি  

প্রশতশক্রয়া (এোশযে) শতেরা হার n 
ভূশ ো শছল ৯৯.৫ ১০২২ 

ভূষ্টমকো ষ্টছল্ নো ৪.৫ 
 
  



 
57 পষ্টরষ্টশি-ক: িষ্টরদপ প্রোপ্ত তথয-উপোদত্তর িোরষ্টি 

সািশণ ক- 45: প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি মশ্লি যুবকশ্লেি ক্ষমিায়শ্লন প্রকশ্লল্পি ভূশমকা  

শতেরা হার (এোশযে) শতেরা n 
 ো ে প্রশশেক্ষণ এেেন েে উক্ষেযাক্তা হওয়া সম্ভব ৯৫.৫ ১০২২ 
শিকোর যুিকদ্র উদ্যোক্তো িদয় উঠোর মোধযদম শ্দশর শিকোর িমিযো দূর িদি ১৭.৯ 
শনক্ষের ও অনযক্ষের েনয ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ হক্ষব ১৯.৮ 
নতুন বযবসাশুরু েরক্ষত ও উৎপােন বৃশিক্ষত এিা ভূশ ো রাখ্ক্ষব ৩.৪ 
েে উক্ষেযাক্তা গক্ষড় উঠক্ষব ৩১.৩ 
আশ  োশননা। সবশেছু বযশক্তর এোন্ত  ইচ্ছা ও দখ্াোর কৃপায় হয়। ১.৮ 
প্রশশেণ শনক্ষয় বযবসা েরক্ষল বযবসার উশন্নশত হক্ষব এবং সাক্ষে সাক্ষে দেক্ষশর 
আর্থসা াশেে অবস্থারও উশন্নশত হক্ষব 

৭.৩ 

প্রশশেণ বযবসার যারনা দেক্ষব এবং তা শুরু েরার সহস দ াগাক্ষব ৬.২ 
বযবসা/উক্ষেযাগ সম্পশেত সবযরক্ষনর জ্ঞান ও েেতা বৃশি পাক্ষব ৪.৭ 
শশশেত দবোর যুবক্ষেক্ষের স য় নি না েক্ষর ষ্টিষ্টনদয়োগ /উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষত সাহস 
দ াগাক্ষব 

৮.১ 

প্রশশেণ ও আশর্থে সহায়তা বযবসা/উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষত ভূশ ো রাখ্ক্ষব ১১.৪ 
 

সািশণ ক- 46: প্রকশ্লল্পি ফ্রময়ােবৃশদ্ধ প্রসশ্লি প্রশিক্ষণার্থীশ্লেি মিামি  

প্রশতশক্রয়া শতেরা হার n 
হযাুঁ ৯৯.৪ ১০২২ 
না ০.৬ 
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পশরশশি-খ্: ঘিনা অনুযযান (ক্ষেস ্টমাশি) 
খ্-১: বশরশাল শবিাগ 

▌দ াঃ শ োনুর রহ ান, দরশে নংঃ ০৪৫০১৯, বযাে-০৪, দেলা-বরগুনা 

দ াঃ শ োনুর রহ ান, বরগুনাক্ষত ো ড়াোত ও জুতাশশক্ষল্পর সাক্ষে সম্পৃক্ত এেশি উক্ষেযাক্ষগর স্বোশযোরী। 
শতশন উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেল্প, বাংলাক্ষেশ শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন ের্তপে (শবিা) িারা পশরোশলত 
প্রশশেক্ষণ অংশ গ্রহণ েক্ষরন। পরবর্তীক্ষত, শতশন তার  াষীয়া দলোর হাউে এন্ড এ  এইে ফুিওয়যার না ে 
উক্ষেযাক্ষগর  াযযক্ষ  স্থানীয়িাক্ষব প্রশক্রয়াোত ো ড়াোত পণয দ  ন জুতা, দবল্ট এবং  াশনবযাগ স্থানীয় 
োশহো অনু ায়ী সরবরাহ েক্ষর োক্ষেন।এই প্রশশেণ গ্রহক্ষণর পূক্ষর্ব শতশন শপপলস্ ফুিওয়যার ও শবশসে দেক্ষে 
প্রশশেণ দনন। শেন্তু, শবিার প্রশশেণ সম্পন্ন েরার পর শনেস্ব উক্ষেযাগ সৃশির বযাপাক্ষর তার সাহস এবং 
আোঙ্খা আরও দবক্ষড়  ায়। শতশন বরগুনা দেলা শহক্ষরর ো ড়াোত পক্ষণযর এে াে সরবরাহোরী। 
প্রশশেণলব্ধ জ্ঞান বযবহার েক্ষর শতশন ১৬ েন েে োশরগর এবং আধুশনে সরিাক্ষ র  াযযক্ষ  প্রশতশেন 
১২০ দোড়া  ানসম্পন্ন জুতা বতশরর েরার সে তা অর্জন েক্ষরক্ষছন। এছাড়াও, পাইোরী শবক্ষক্রতা শহক্ষসক্ষব 
শতশন সব বযবসাশয়র োক্ষছ গ্রহণক্ষ াগযতা এবং প্রশংসা দপক্ষয়ক্ষছন। অনলাইন দিশলিাশরর  াযযক্ষ  দেশবযাপী 
সরবরাহ দনিওয়াে স্থাপক্ষনর সে তা অর্জন েরাই তার বর্ত ান লেয।  

▌দ াঃ দ াস্তাশফজুর রহ ান মুরাে, দরশে. নংঃ ৪২০১৩৭, বযাে-০৪, দেলা- ালোশঠ 

দ াঃ শমোস্তোষ্টফজুর রহ ান মুরাে, এেেন উেীয় ান উক্ষেযাক্তা এবং সাক্ষবে দসৌশে প্রবাসী, ২০১৯ সাক্ষলর 
 াক্ষর্চ দেক্ষশ আসার পর দেক্ষে শনেস্ব উক্ষেযাগ শুরু েরার দেিা েরশছক্ষলন। শেন্তু, শেিাক্ষব উক্ষেযাগ শুরু 
েরক্ষবন দস বযাপাক্ষর শতশন দোক্ষনা শনক্ষেশনা খুঁক্ষে পাশচ্ছক্ষলন না।এেশি বযবসা প্রশতষ্ঠান স্থাপন েরক্ষত শগক্ষয় 

প্রশত পেক্ষেক্ষপ স সযার সম্মুখ্ীন হশচ্ছক্ষলন। এ অবস্থায়, দফসবুক্ষের  াযযক্ষ  শতশন োনক্ষত পারক্ষলন, 
উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর  াযযক্ষ   ালোশঠ দেলায় প্রশশেণ দেয়া হক্ষেছ। বযবসা শুরু 

ছশব 1: শনশ্লজি ফ্রোকাশ্লন শমজানুি িহমান  

ছশব 2: ফ্রমাস্তাশফজুি িহমাশ্লনি খামাি  
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েরার েনয প্রশশেণোলীন অশর্জত জ্ঞান ও যযান-যারণা শনক্ষয় প্রশশেণ দশষ হবার পর শতশন তার বযবসা 
প্রশতষ্ঠান োক্ষয়ে দিইশর এন্ড দপাশি ফার্ম স্থাপন েক্ষরন। তার বাড়ীর শপছক্ষন ৪৫শি দেশশ োক্ষতর গবাশেপশু 
শনক্ষয় শতশন বযবসা শুরু েক্ষরন। এছাড়াও, আশশ হাোর (৮০,০০০) িাো তার  ৎসয ফাক্ষর্ম শবশনক্ষয়াগ 
েক্ষরন। তার বযবসা িাক্ষলাই েলশছল এ স য় ইএসশিশপর প্রশশেণ ের্ণযার েনাব দ াঃ আর ান  াশলক্ষের 
পরা ক্ষর্শ শতশন এেশি সরোরী বযংক্ষের স্থানীয় শাখ্া দেক্ষে শতন লে পঞ্চাশ হাোর (৩৫০,০০০) িাো 
ঋণ গ্রহণ েক্ষরন। পরবর্তীক্ষত শতশন এই িাো শেক্ষয় ৩০শি শবশিন্ন োক্ষতর গবাশেপশু ক্রয় েক্ষরন। এইিাক্ষবই 
ইএসশিশপ দেক্ষে সাহা য দপক্ষয় শতশন ‘োক্ষয়ে দিইশর ফার্ম’ নাক্ষ  নতুন এেশি প্রশতষ্ঠান স্থাপক্ষন উৎসাশহত 
হন। 
 
▌দ াঃ আলতাফ দহাক্ষসন, বযাে-০৮, দেলা- শপক্ষরােপুর   

দ াঃ আলতাফ দহাক্ষসন ইএসশিশপ দেক্ষে প্রশশেণ শনক্ষয় তার শখ্ক্ষে সাফলযেনে নার্সারী বযবসায় পশরণত 
েক্ষরক্ষছন। সাফক্ষলযর সাক্ষে ইএসশিশপর প্রশশেণ দশক্ষষ 
শতশন তার শনেস্ব সংগ্রহ দেক্ষে অশত স্বল্পসংখ্যে দ্রবয 
শনক্ষয় দশািাবেন নার্সাশর নাক্ষ  শনক্ষের বযবসা প্রশতষ্ঠান 
গক্ষড় দতাক্ষলন। বর্ত াক্ষন তার নার্সারীক্ষত ৩২০শি শবশিন্ন 
প্রোশতর গাছ রক্ষয়ক্ষছ। শতশন এক্ষত দ াি সাত লে িাো 
শবশনক্ষয়াগ েক্ষরন। দবসরোশর এেশি প্রশতষ্ঠাক্ষন োেশরর 
পাশাপাশশ শতশন এেশি দফসবুে দপক্ষের  াযযক্ষ  তার 
বযবসা পশরোলনা েক্ষরন। তৎোলীন  াননীয় বন ন্ত্রী 
েনাব আক্ষনায়ার দহাক্ষসন  ঞ্জু বৃেক্ষ লায় তার ্টমল 
পশরের্শন েক্ষর এই উক্ষেযাক্ষগর ভূয়সী প্রশংসা েক্ষরন। 
শতশন দ াড়লগক্ষির উপক্ষেলা পর্যাক্ষয় োশয়েপ্রাপ্ত কৃশষ 
অশফসাক্ষরর োছ দেক্ষেও সহায়তা দপক্ষয়ক্ষছন। পাশাপাশশ শতশন শবশিন্ন শশো প্রশতষ্ঠাক্ষন ও শবশিন্ন সা াশেে 
দ াগাক্ষ াগ  াযযক্ষ  নার্সারী বযবসার শবষক্ষয় তার জ্ঞান ও শবনামূক্ষলয োরাগাছ শবতরণ েক্ষরন। তার 
োশয়েক্ষবায ও েক্ষঠার পশরশ্রক্ষ র ফক্ষল শতশন উপক্ষেলা পর্যাক্ষয় পুরস্কৃত হক্ষয়ক্ষছন। তাছাড়াও, োতীয় পর্যাক্ষয়র 
শপ্র্ট  এবং ইক্ষলক্ট্রশনে শ শিয়াক্ষত তার োক্ষের বযাপাক্ষর প্রশতক্ষবেন েরা হক্ষয়ক্ষছ। দশািাবেে বৃক্ষের 
বাোরমূলয অদূর িশবষযক্ষত দবোর যুবস াক্ষের েনয উপযুক্ত উপার্জন  াযযক্ষ  পশরণত হওয়ার বযাপাক্ষর 
শতশন আশাবাে বযক্ত েক্ষরন। আরও অর্থননশতে এবং প্রযুশক্তগত সহায়তা দপক্ষল তার উক্ষেযাগ আরও 
সম্প্রসাশরত হক্ষব। 
 
  

ছশব 3: নাস বািীশ্লি আলিাফ ফ্রহাশ্লসন 
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▌আব্দুল রাজ্জাে রাজু, বযাে-০২, দেলা-দিালা 

দিালা শহক্ষরর হসশপিাল দরাক্ষি অবশস্থত শিশেিাল িায়াগক্ষনাশ্টমে দস্ট াক্ষরর স্বোশযোরী েনাব আব্দুল 
রাজ্জাে। িায়গক্ষনাশ্টমে দস্ট াক্ষরর  াযযক্ষ  োলোর দসশিশিি দি্টম শুরু েরার শবষক্ষয় তার আগ্রহ হয়— 

 খ্ন শতশন পযােলশেক্ষত শিক্ষপ্লা া 
েরশছক্ষলন। দোক্ষনা এশ্ট বাক্ষয়াশিে শরীক্ষরর 
েনয োর্যের বা প্রশতক্ষরাযে তা োলোর 
দসনশসশিি দিক্ষ্টমর  াযযক্ষ  দবা া  ায়। এই 
যরক্ষনর দি্টম দিালা শহক্ষর হক্ষতা না। এই 
োরক্ষণ শতশন এ-যরক্ষনর সুশবযা সংবশলত 
িায়াগনশ্টমে দস্ট ার প্রশতষ্ঠার ইচ্ছা দপাষণ 
েক্ষরশছক্ষলন। শেন্তু এেনয তার পর্যাপ্ত জ্ঞান ও 
েেতার প্রক্ষয়ােন শছল। তাই শতশন পযােলশে 
শবষক্ষয় শিক্ষপ্লা া েরার শসিান্ত শনক্ষয়শছক্ষলন। 
এর আক্ষগ শতশন েট্টগ্রা  শবশ্বশবেযালয় দেক্ষে 
শবএসশস শিশগ্র সম্পন্ন েক্ষরশছক্ষলন এবং এেই 
সাক্ষে সাত বছর যক্ষর এেশি স্থানীয় 
িায়াগনশ্টমে দস্ট াক্ষর োক্ষের অশিজ্ঞতাও 
তার শছল। তোশপ, অর্থননশতে স সযা এবং 

আশর্থে সহায়তার অিাক্ষব শতশন উক্ষেযাক্তা হওয়ার আত্মশবশ্বাস এবং সাহস হাশরক্ষয় দফক্ষলশছক্ষলন। এইস য় 
দিালায় অবশস্থত ইএসশিশপর োর্যালয় িারা পশরোশলত প্রশশেণ সফলিাক্ষব দশষ েক্ষরন। প্রশশেণ দশক্ষষ 
শতশন দ ৌে উক্ষেযাক্ষগ—সহক্ষ াশগতামূলে  ক্ষনািাব সম্পন্ন অংশীোর শনক্ষয়—এেশি িায়গিশিে দস্ট ার 
গক্ষড় দতাক্ষলন; দ খ্াক্ষন োলোর দসনশসশিি দি্টম েরার সুশবযা রক্ষয়ক্ষছ। বর্ত াক্ষন এই িায়গিশিে দস্ট াক্ষর 
১৮েন বযশক্ত োেশর েরক্ষছন। অদূর িশবষযক্ষত এ আরআই দ শশন স্থাপন েক্ষর শহক্ষরর সুশবযাবশঞ্চত 
 ানুক্ষষর েনয সুলিমূক্ষলয শেশেৎসাক্ষসবা দেয়ার পশরেল্পনা শনক্ষয় শতশন োে েক্ষর  াক্ষচ্ছন।  
 

▌দ া. দসাহাগ েশবর, ট্রাশেং আইশি: ৭৮৫১৫২, বযাে-০৬, দেলা পটুয়াখ্ালী 

শসেোর ফার্ম এবং হযাোরীর  াশলে েনাব দ াঃ দসাহাগ েশবর এেশি অস্বচ্ছল পশরবাক্ষর েন্ম 
শনক্ষয়শছক্ষলন— দ খ্াক্ষন তার শপতা শছক্ষলন এে াে উপার্জনে  বযশক্ত। এেেন েশরদ্র কৃষে হওয়ায় তাক্ষের 
দোক্ষনা োষক্ষ াগয েশ  শছলনা। শতশন সবস য় তাক্ষের পশরবাক্ষরর শবেয ান অর্থননশতে সঙ্কি দেক্ষে উত্তরক্ষণর 
শেন্তা েরক্ষতন। এ নস য়, এেশেন শতশন এেশি সংবােপক্ষের  াযযক্ষ  বাংলাক্ষেশ উন্নয়ন েরৃ্তপে (শবিা)-
এর উক্ষেযাক্তা সৃশি এবং েেতা উন্নয়ন প্রেল্প (ইএসশিশপ) এর প্রশশেক্ষণর বযাপাক্ষর োনক্ষত পারক্ষলন। 
 াসবযাপী এই প্রশশেক্ষণ শতশন দ াগোন েক্ষরন। প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  শতশন এক্ষগ্রাফাক্ষ রৃ সফল উক্ষেযাক্তার 
সাক্ষে দ াগাক্ষ াগ স্থাপক্ষন সে  হন  ার ফক্ষল পরবর্তী স ক্ষয় শতশন  ৎসযোষ এবং দপাশি ফার্ম পশরোলনার 
বাস্তব অশিজ্ঞতা লাি েক্ষরন। পরবর্তীক্ষত শতশন তার শনক্ষের দপাশি ও হযাোশর ফার্ম গক্ষড় দতাক্ষলন। বর্ত াক্ষন 

ছশব 4: শিশজটাল িায়াগনশষ্টক ফ্রসোি  

ছশব 5: উশ্লযাক্তা কশবশ্লিি —ডিকদার ফার্ম এন্ড হ্যাচারী 
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তার ফাক্ষর্ম ৪ েন দবতনভুক্ত দলাে োে েক্ষরন এবং এেই সাক্ষে ৪ েন তরুণী দস্বেছাক্ষসবে শহক্ষসক্ষব োে 
েক্ষরন। বর্ত াক্ষন, এই ফাক্ষ রৃ দ  স্থাবর ও অস্থাবর সম্পে আক্ষছ তার বাোর মূলয প্রায় ১০,০০,০০০ (েশ 
লে) িাো। শতশন এখ্নও ইএসশিশপর প্রশশেেক্ষের সহক্ষ াশগতা ও পরা ক্ষশর ৃ াযযক্ষ  োে েক্ষর  াক্ষেছন। 
ইএসশিশপর আরও সাহা য-সহক্ষ াশগতার  াযযক্ষ  দেক্ষশর উন্নয়ক্ষন শতশন আরও বযাপে অবোন রাখ্ক্ষত 
ইচ্ছুে।  
 

▌আক্ষয়শা আেতার, দরশে. নং-০৬০৩৬৬, বযাে নং-০৭, দেলা-বশরশাল 

বশরশাল শহক্ষরর এেেন সফল নারী উক্ষেযাক্তা ‘েয ইশে দে. এ. ফযাশক্ষন’র স্বত্তাশযোরী শ স আক্ষয়শা 
আেতার। শতশন শনক্ষে আয়সৃেনমূলে শেছু এেিা েরক্ষবন এ ন িাবক্ষতন। শেন্তু, উক্ষেযাক্তা শহক্ষসক্ষব 
শনক্ষেক্ষে প্রশতশষ্ঠত েরার পূক্ষর্ব তার স্বপ্নপুরক্ষণর দোক্ষনা 
সহায় তার শছলনা। এ নশে তার দোক্ষনা পশরবাশরে 
স র্থও শছলনা। ববশর পাশরবাশরে অবস্থা এবং সা াশেে 
বাযা োো সক্ষেও শতশন ২০২০ সাক্ষল বশরশাক্ষল 
ইএসশিশপর প্রশশেক্ষণ অংশ দনন।  াসবযাপী প্রশশেণ 
দশক্ষষ শতশন শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা, দনর্তে, বযবস্থাপনা, 
বযাংে দেক্ষে ঋণ দনয়ার পিশত, আইশন শবষয় এবং 
শনয় োনুক্ষনর বযাপাক্ষর সব তেয সংগ্রহ েক্ষরন। এরপর, 
খব স্বল্প পুুঁশে— াে ৫,০০০ িাো—শনক্ষয় তার শনেস্ব 
প্রশতষ্ঠান গক্ষড় দতাক্ষলন। বর্ত াক্ষন শতশন ৭-১০ েন 
 ানুক্ষষর ের্মসংস্থান সৃশি েক্ষরক্ষছন। এই উক্ষেযাগ গক্ষড় 
দতালার পূক্ষর্ব শতশন তার বাসায় শনক্ষে ো া বতশর েক্ষর 
তা শবশক্র েরক্ষতন। পরবর্তীক্ষত প্রশশেণলব্ধ জ্ঞান ও 
েেতা শেক্ষয় শতশন বর্ত ান উক্ষেযাগশি গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন। এখ্ন শতশন িালিাক্ষব বযবসা েরার সাক্ষে সাক্ষে 
স্থানীয় পর্যাক্ষয় ইএসশিশপর ের্মের্তা, স্থানীয় বযাংক্ষের ের্মের্তা এবং অনযানয সরোরী ের্মের্তাক্ষের সাক্ষে 
িাল সংক্ষ াগ স্থাপক্ষন সে  হক্ষয়ক্ষছন। অে য  ক্ষনাবল এবং েক্ষঠার পশরশ্রক্ষ র  াযযক্ষ  শতশন তার স্বক্ষপ্নর 
সফল  বাস্তবায়ন েরক্ষছন।   
  

ছশব 6: আশ্লয়সা আক্তাশ্লিি ফযিন হাউস 
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খ্-২: েট্ট্রগ্রা  শবিাগ 

▌রওশন আরা আরজু, দরশে নং-০৩৫৩১৯, বযাে- ১২, বান্দরবান 

শিশেিাল দসবা সহে েরা ও প্রযুশক্তর েলযাক্ষণ তা  ানুক্ষষর শ্োর-ক্ষগারায় 
শপৌাঁদছ দেয়ায় তার বযবসার মূল লেয। তার উক্ষেযাক্ষগর না  ‘শনশু’স 
দিাক্ষেি’; এই প্রশতষ্ঠাক্ষনর  াযযক্ষ  শতশন তার বতশর িোিোষ্টর োপড় শবশক্র 
েক্ষর োক্ষেন। এছাড়াও, শশশুক্ষের েনয শবশিন্ন যরক্ষনর োপড় শবশক্র েক্ষর 
োক্ষেন। পর্যিক্ষনর দেেশবন্দু বান্দরবাক্ষন আগত পর্যিেক্ষের েো  াোয় 
দরক্ষখ্ বতশরকৃত কুশেে আইক্ষি  সরবরাহ েক্ষর োক্ষেন। সক্ষতে ও 
স্বাস্থযের খ্াবার সরবরাহ েরক্ষত শতশন বিপশরের। এছাড়াও অশেি 
ফুল ও বনসাই গাছ শবক্রক্ষয়ও বযাপে সাড়া পাক্ষেছন। দেক্ষশর শবশিন্ন 
োয়গা দেক্ষে শতশন অর্ডার পাক্ষেছন। দসইসাক্ষে, শবশিন্ন যরক্ষনর ফক্ষলর 
আোর বতশর, পযাক্ষেি ও দবাতলোত েক্ষর বাোক্ষর এবং অনলাইক্ষন 
শবশক্র েক্ষর োক্ষেন। সা াশেে  াযয ক্ষে োক্ষে লাশগক্ষয় শতশন বযবসার 
প্রোরণা েক্ষরন  া শতশন উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেল্প 
ইএসশিশপ) দত প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  োনক্ষত দপক্ষরক্ষছন। এশি তার এেে 
বযবসা প্রশতষ্ঠান। এ প্রশতষ্ঠাক্ষন তার শবশনক্ষয়াগক্ষর এর পশর াণ প্রায় 

১,০০,০০০ (এে লে) িাো। শতশন ইষ্টতমদধয এেশি দশা-রু  শনক্ষয়ক্ষছন দ খ্াক্ষন তার শবশনক্ষয়াগ এর 
পশর াণ প্রায় োর লে িাো। তার প্রশতষ্ঠাক্ষন শতশন সহ োর েক্ষনর ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ। 
 
▌আব্দুল বশশর, দরশে নং ১২৫১১৭, ব্রাহ্মণবাশড়য়া 

আব্দুল বশশর এেশি  যযশবত্ত পশরবার দেক্ষে এক্ষসক্ষছন। শতশন 
উচ্চ- াযযশ ক্ষে পড়ার স য় দেক্ষেই পাশরবাশরে োরক্ষণই 
বাবাক্ষে সহায়তা শেক্ষতন। এর ক্ষযয শতশন এেশি শবেযালক্ষয় 
এিষ্টমষ্টনদেটর পক্ষে োেশর পান  শেও দসিার দবতন অক্ষনে 
ে  শছল। পরবর্তীক্ষত, েনাব বশশর তার বড় দবাক্ষনর স্বা ীর 
সহায়তায় এেশি গ্রাশফে দস্ট ার শুরু েক্ষরন। এরই  ক্ষযয শতশন 
বাংলাক্ষেশ শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন সংস্থা (শবিা)-র উক্ষেযাক্তা সৃশি ও 
েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর প্রশশেক্ষণর েো োনক্ষত পাক্ষরন। 
শবিশর প্রশশেণ শনক্ষয় শতশন ওয়াইে শবশি নাক্ষ  এেশি নতুন 
বযবসা শুরু েক্ষরন। শতশন  ক্ষন েক্ষরন  ারা  া াশর যরক্ষনর 
বযবসা েক্ষর তাক্ষের প্রযান প্রশতবিেতা হল মূলযন এবং 
প্রশশেলক্ষণর অিাব। শতশন বাংলাক্ষেশ শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন 
েরৃ্তপেক্ষে প্রশশেণ এবং বযবসা শুরু েরক্ষত আশর্থে সহায়তা দেয়ার েনয অনুক্ষরায েক্ষরন  াক্ষত তারা 
পরবর্তীক্ষত দেক্ষশর অর্থননশতে উন্নয়ক্ষন ভূশ ো পালন েরক্ষত পাক্ষরন। 
  

ছশব 7: উশ্লযাক্তা িওিন আিা আিজু 

ছশব 8: উশ্লযাক্তা বশিি  
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▌দ াঃ েশস  উশেন, দরশে নং -১৩০০১০, বযাে- ২, োুঁেপুর  

দ াঃ েশস  উশেন, েীস এক্ষগ্রাফুি, 
শনউশট্রক্ষয়্ট  এবং েসক্ষ শিেস প্রাইক্ষিি 
শলশ ক্ষিি-এর স্বোশযোরী। এশি এেশি 
প্রশক্রয়াোত দোম্পাশন  া স্বচ্ছতো এবং 
েবাবশেশহতার সাক্ষে েনগক্ষণর 
দোরক্ষগাড়ায় তার দসবা শপৌাঁদছ দেয়া 
অঙ্গীোর শনক্ষয় োে েরক্ষছ। তার প্রশতষ্ঠান 
প্রাকৃশতে খ্ােয উপাোন, প্রাকৃশতে 
প্রিোধনী দ্রবয, প্রাকৃশতে ঔষয এবং 
গৃহস্থালী দ্রবয শনক্ষয় োে েক্ষর, ইএসশিশপর প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  শতশন বযবসা সংশেি অক্ষনে শবষক্ষয় উপকৃত 
হক্ষয়ক্ষছন দ  ন: বাোরোতেরণ, উৎপােন  ও সরবরাহ বযবস্থা এবং দিাক্তার পছন্দ। 
 

▌রশহ া আক্তার, বযাে ৩, েট্টগ্রা   

রশহ া আক্তার এেেন অবসরপ্রাপ্ত শিনোকেকর্তোর স্ত্রী। তার স্বা ী ২০০৭ সাক্ষল শস্বচ্ছোয় োকুশর দেক্ষে 
অবসর দনন। শবক্ষেক্ষশ োকুশর দপক্ষত শতশন ইরাে  াওয়ার েনয ঢাোর এেিা এক্ষেশিক্ষত শতন লে িাো 
ে া দেন। শেন্তু, এই এক্ষেশি তাক্ষে শবক্ষেক্ষশ পাঠাক্ষত পাক্ষরশন। এে পর্যাক্ষয় শনক্ষের এেিা বযবসা প্রশতষ্ঠান 
শুরু েরার উক্ষেযাগ দনন। শতশন এেিা 
িাড়ােরা দোোক্ষন তার শনক্ষের বযবসা─ 
োপড় দেনাক্ষবো শুরু েক্ষরন। এই 
বযবসার পুুঁশে সংগ্রহ েরক্ষত শতশন বযাংক্ষে 
ে াক্ষন তার এেশি শিশপএস’এর িাো 
তুক্ষল, তার শনক্ষের স্বক্ষর্ণর অলংোর 
শবক্রয় েক্ষর এবং আত্নীয়-স্বেনক্ষের 
শনেি দেক্ষে শেছু পশর াণ িাো যার েক্ষর 
এেিা োপক্ষড়র দেোন শুরু েক্ষরন। এই 
দেোক্ষন শুরুক্ষত শবশনক্ষয়াগ শছল 
১,৫০,০০০ (এে লে পঞ্চাশ হাোর) 
িাো। শরষ্টিদমি ও োন োপড় পাইোশর 
শেক্ষন এক্ষন খেরা শবশক্রই শছল তার 
বযবসা। এই দেক্ষে তার উক্ষেযাক্তা 
েীবক্ষনর সংগ্রাক্ষ র শুরু। শুরুক্ষত শতশন 
স্থানীয় বাোর দেক্ষে পাইোশর োপড় ক্রয় েরক্ষতন; পরবর্তীক্ষত, ২০১২ সাল দেক্ষে শতশন ঢাোর শবশিন্ন 
পাইোশর  াক্ষেি দেক্ষে োপড় সংগ্রহ েরা শুরু েক্ষরন। ক্রক্ষ , তার বযবসা প্রসাশরত হয়। এেপর্যাক্ষয় 
ইএসশিশপ দেক্ষে উক্ষেযাক্তা সৃশ্টম ও েেতা উন্নয়ন প্রশশেক্ষণ অংশ দনন। প্রশশেণ পরির্তীদত শতশন দসলাই 
দ শশন শেক্ষন শনক্ষেই দপাশাে বতশর ও তা শবক্রয় শুরু েক্ষরন। ২০১৫ সাক্ষল শতশন আক্ষরেশি দোোন— 
দশারু  স্থাপন েক্ষরন। এই দশারুক্ষ  তার বতশর দলক্ষহঙ্গা, পায়ো া-পািাশব, শাে-পযা্ট , শশশুক্ষের ফ্রে 
শবশক্র েরা শুরু েক্ষরন। এক্ষত তক্ষে অনয োয়গা দেক্ষে োপড় দত ন এেিা সংগ্রহ েরক্ষত হয় না। 
ইএসশিশপ প্রশশেণ তার বযবসা প্রসাক্ষর োক্ষে দলক্ষগক্ষছ। েেতা বৃশির সাক্ষে সাক্ষে আয়ও দবক্ষড়ক্ষছ। শতশন 
এখ্ন এেেন উ্ীয়মোন উক্ষেযাক্তা। তার ভষ্টিষযৎ পশরেল্পনা রক্ষয়ক্ষছ তার বযবসাক্ষে আরও বড় েরা, এর 
আরও প্রসার ঘিাক্ষনা।  
  

ছশব 9: জীস এশ্লগ্রাফুশ্লিি পণ্য 

ছশব 10: শনশ্লজি ফ্রোকাশ্লন িশহমা আক্তাি 
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▌আেহা  শবন ইব্রাশহ , দরশে-২২৫০৭৪ 

আেহা  শবন ইব্রাশহ , এেশি দোশেং দস্ট াক্ষর শশেেতা েরক্ষতন। পাশাপাশশ এেশি শিদভল্পোর দোম্পাশনর 
খ্েোলীন ের্মের্তা শহক্ষসক্ষবও ্োষ্টয়ত্ব পালন েক্ষরন। এেপর্যাক্ষয় তার শনে দেলা েক্সবাোক্ষর—পর্যিন 

শবষক্ষয় প্রশশেণ শনক্ষয়—তার শনেস্ব 
উক্ষেযাগ শুরু েরার শসিান্ত দনন। 
প্রশশেণ শনক্ষয় শতশন—দোশেং 
দস্ট াক্ষরর োে ও  শিদভল্পোর 
দোম্পাশনক্ষত খ্েোলীন োকুশর দেক্ষে 
বাুঁোক্ষনা সশঞ্চত ৩৫ হাোর িাো 
শবশনক্ষয়াগ েক্ষর ‘লাই বাংলা টুযরস 
এন্ড ট্রাক্ষিলস’ প্রশতষ্ঠা েক্ষরন। 
বন্ধুবািবক্ষের োছ দেক্ষে যার শনক্ষয় 
দোোন সালাশ  দেন। এরপর দট্রি 
লাইক্ষসি ও শবদুযৎ সংক্ষ াক্ষগর েনয 
আক্ষবেন েক্ষরন— শুরু হয় তার ৩৫ 
হাোর িাোর ষ্টিষ্টনদয়োদগর উক্ষেযাগ। 

এরপর শতশন বযবসা প্রসাক্ষরর েনয এনশেও দেক্ষে ঋণ শনক্ষয় এবং তার প্রশতষ্ঠাক্ষনর দশয়ার শবক্রয় েক্ষর 
বযবসাশি এশগক্ষয় দনন। তার প্রশতষ্ঠান—দহাক্ষিল দসবা, দর্ট  এ োর, শব ান দসবা, টুযর পযাক্ষেে, ্টমুক্ষি্ট  
শিসা েনসালক্ষিশনসহ টুযশরেক্ষ র প্রশতশি দেক্ষে দসবা প্রোক্ষনর োে েরক্ষছ। বর্ত াক্ষন তার প্রশতষ্ঠাক্ষন দ াি 
শবশনক্ষয়াক্ষগর পশর াণ ৩০ লে িাো। তার প্রশতষ্ঠাক্ষন দেক্ষশর শবশিন্ন প্রাক্ষন্তর  যুবক্ষেরা োেশর দপক্ষয়ক্ষছ। 
বর্ত াক্ষন দসখ্াক্ষন  ১৫ েন প্রশতশনশয ও ১২ েন েন সংক্ষ াগ ের্মের্তা পাবশলে শরক্ষলশন অশফসার শহক্ষসক্ষব 
োে েক্ষর। তাছাড়াও, তাক্ষের প্রশতষ্ঠাক্ষনর দরফাক্ষরক্ষি দহাক্ষিল দর্ুটমক্ষরক্ষ্ট  োেশর হক্ষয়ক্ষছ এপর্যন্ত ১০ েক্ষনর। 
এই উক্ষেযাক্ষগর পাশাপাশশ শতশন দ ৌে উক্ষেযাক্ষগ  শহলাক্ষের েনয ‘‘ও যান দেয়ার শপ’’ শুরু েক্ষরন  ার 
মূলশে  শছল ‘‘আধুশনে সাক্ষে নতুনক্ষের দছাুঁয়া’’। ২০১৭ দেক্ষে অবশয েলক্ষছ তাক্ষের পেেলা। এছাড়াও, 
শতশন প্রশতষ্ঠা েক্ষরন ‘‘দুে  উক্ষেযাক্তা গ্রুপ’’। এর পাশাপাশশ সারাক্ষেক্ষশ ‘‘বাংলাক্ষেশ উক্ষেযাক্তা দফারা ’’-
এর োর্যক্র  শবস্তার েরক্ষত শুরু েক্ষরন। দেক্ষশর প্রশতশি দেলায় এই দফারাক্ষ র েশ শি গঠক্ষনর যারাবাশহে 
োর্যক্র  েলক্ষছ। তার িশবষযৎ পশরেল্পনা—সব উক্ষেযাক্তার প্রাণক্ষেে হক্ষব ‘‘বাংলাক্ষেশ উক্ষেযাক্তা 
দফারা ’’। 
  

ছশব 11: ফ্লাই বাংলাি সংশ্লোগ কম বকিবাশ্লেি প্রশিক্ষণ 
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▌তাসশল া আশরাফ, দরশে নং-১৯০৯৯, বযাে-১, কুশ লস্না  

তাসশল া আশরাফ ২০০৫ সাক্ষল ফযাশন শিোইশনং দোক্ষর্স িশর্ত হক্ষয় দেড় বছর দ য়ােী শিক্ষপ্লা া দোর্স 
সাফক্ষলযর সাক্ষে দশষ েক্ষরন। এছাড়াও, শতশন আরও দুইশি শিক্ষপ্লা া দোর্স েক্ষরক্ষছন এবং যুব উন্নয়ন, 
শবশসে , এসএ ই ফাউক্ষন্ডশন, BWCCI দেক্ষে শে দোর্স েক্ষরক্ষছন। 
তার এোর প্রক্ষেিায় ২০০৭ সাক্ষল ‘শবউশি দহা স্ এন্ড বুশিেস’ 
নাক্ষ র এেশি বযবসা প্রশতষ্ঠান স্থাপন েক্ষরন। প্রেক্ষ  ২ েন ের্মী 
ও দুইশি দসলাই দ শশন শনক্ষয় তার োরখ্ানার শুরু। এরপর 
বুশিেক্ষসর োে (হাক্ষতর এ ব্রিারী) েনয ৫ েনক্ষে শনক্ষয়াগ দেয়া 
হয় এিাক্ষব, বর্ত াক্ষন তার োরখ্ানায় ২০ েন ের্মী োে েরক্ষছ। 
শতশন মযোনুয়োল্ দ শশন ৬ শি, ফযাশন দ োর ২শি, ইক্ষলেশট্রে 
দ শশন ১ শি, আরও অনযানয সা গ্রী সহ শনে তহশবল দেক্ষে 
১০,০০০,০০ (েশ লে) িাো শবশনক্ষয়াক্ষগ সে  হন। ইএসশিশপ 
দেক্ষে প্রশশেণ গ্রহক্ষণর পর শতশন তার বযবসাক্ষে নতুন িাক্ষব 
পশরোলনার সুক্ষ াগ দপক্ষয়ক্ষছন। বযবসা েরক্ষত দগক্ষল দট্রি 
লাইক্ষসি, শিআইএন সাশেশফক্ষেি ইতযাশে লাগক্ষব। এ ন আরও 
অক্ষনে শবষয় োনক্ষতন না,  া প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  োনক্ষত 
দপক্ষরক্ষছন। শতশন ২০২০ সাক্ষল দশ্রষ্ঠ েয়ীতা পুরষ্কার অর্জন 
েক্ষরন। শতশন ইএসশিশপর উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন 
প্রশশেক্ষণর ১  বযাক্ষের এেেন অংশগ্রহণোরী।  
 

▌নাশেয়া সুলতানা, বযাে-৩, দফণী 

উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেল্প (ইএসশিশপ) প্রশশেক্ষণর স য় প্রশশেণ দসশক্ষন নাশেয়া সুলতানা, 
 খ্ন তার বযবসাক্ষয়র বযাপাক্ষর পশরেল্পনা উপস্থাপন েরশছক্ষলন তা শছল দেে বানাক্ষনা ও শবক্রয় েরা 
পুক্ষরা শবষয়শি শতশন দশয়ার েক্ষরন এবং তা স্বা ীর োক্ষছও প্রোশ েক্ষরন। শতশন দেে দবে েরার বযবসার 
েো শেন্তা েরক্ষলন। তার স্বা ী তাক্ষে এেশি ৩,০০০ িাো মূক্ষলযর দেে বানাক্ষনার  ন্ত্রপাশত উপহার 
শেক্ষলন। এিা তার প্রে  শবশনক্ষয়াগ শছল। ২০২০ সাক্ষলর ১৩  াক্ষর্চ শতশন তার প্রে  বযবসাশয়ে দপে 

‘দফসবুক্ষে’ খক্ষলন। ২০২০ সাক্ষলর  াক্ষেরৃ ২২ তাশরখ্ হক্ষত ক্র ান্বক্ষয় অর্ডার আসক্ষত োক্ষে। বর্ত াক্ষন তার 
অক্ষনে শনয়শ ত গ্রাহে আক্ষছ।  
  

ছশব 12: িসশলমা আিিাশ্লফি কািখানা 

ছশব 13: নাশেয়া সুলিানা ও িাি ফ্রফসবুক ফ্রপইজ 
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▌সুপ্রিা োে া, খ্াগড়াছশড় 

 বাবার আশর্থে অিাক্ষবর োরক্ষণ সুপ্রিা োে া তার দলখ্াপড়া দবশশ দূর এশগক্ষয় দ ক্ষত পাক্ষরন শন। দসেনয 
শতশন শসিান্ত দনন েট্টগ্রা  শহক্ষর গাক্ষর্ম্ট স ফযাক্টশরক্ষত োেশর েরার। ১৯৯৬ সাক্ষল শতশন েট্টগ্রাক্ষ  এেশি 
গাক্ষর্ম্ট স ফযাক্টশরক্ষত োেশর দনন। ফযাক্টশরক্ষত চোকরী 
েলাোলীন তার শবক্ষয় হয়। দসখ্াক্ষন ্ ীর্ঘ ১৯-২০ বছর 
োেরী েক্ষরন। পক্ষর দোশিি-১৯ এর  হা াশরর 
োরক্ষণ তার এবং তার স্বা ীক্ষে োেরী দেক্ষে ছািাই 
েরা হয়। দ  েনয শতশন গ্রাক্ষ  েক্ষল আসক্ষত বাযয হন। 
গ্রাক্ষ  এক্ষস েরার  ত শেছুই শছল না। অক্ষনে শেন্তা-
িাবনার পর তারা বযবসা েরার শসিান্ত দনয়। এই 
স য় োনক্ষত পাক্ষরন ‘‘উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা 
উন্নয়ন প্রেল্প’’ শীিে প্রেক্ষল্পর েো। প্রযান ন্ত্রীর 
োর্যালক্ষয়র অযীন এেশি প্রেক্ষল্প উক্ষেযাক্তাক্ষের 
প্রশশেণ দেয়া হয়। দেরী না েক্ষর শতশন ও দ ক্ষয়সহ—
২ েন—দ াগাক্ষ াগ েক্ষর উক্ষেযাক্তা দট্রশনং শনক্ষয় দনন। 
এক্ষত তাক্ষের বযবসা েরার ইচ্ছা দবক্ষড়  ায়। শতশন 
তার দ ক্ষয় ও স্বা ীর সহক্ষ াগীতায় বাশড়র পাক্ষশ এেিা দোোন শুরু েক্ষরন। শনেস্ব তহশবল ১,০০,০০০ 
(এে লে)  িাো শেক্ষয় বযবসা শুরু েক্ষরন। পরবর্তীক্ষত ‘‘উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর’’ 
প্রশশেণ স ন্বয়ে-এর সহক্ষ াগীতায় কৃশষ বযাংে দেক্ষে ৫,০০,০০০ (পাুঁে লে) িাো ঋণ দনন—বড় 
আোক্ষর শুরু েক্ষর োপক্ষড়র দোোন ‘‘ফগোং ফযাশন হাউস’’। 
 
▌দ াশাররফ দহাক্ষসন, বযাে -০১, লশেপুর 

দ াশাররফ দহাক্ষসন বড় শেছু েরার িাবনা দেক্ষে লক্ষ্মীপুর সেক্ষর গক্ষড় দতাক্ষলন িাশস দিেশনেযাল দট্রশনং 
ইিশিশিউি। বড় শেছু েরার েনয প্রক্ষয়ােন বড় অংক্ষের অক্ষেরৃ এবং বযবসা শবষয়ে জ্ঞান। বড় প্রশতষ্ঠান 
েরার বযাপাক্ষর শনে অশিজ্ঞতা শছল না তাই বাংলাক্ষেশ সরোক্ষরর প্রধোনমন্ত্রীর োর্যালক্ষয়র অযীনস্থ 
বাংলাক্ষেশ শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন েরৃ্তপে পশরোশলত ‘‘উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেল্প’’ দেক্ষে 

প্রশশেণপ্রাপ্ত হক্ষয় গক্ষড় দতাক্ষলন—‘‘িাশস দিেশনেযাল দট্রশনং ইিশিশিউি’’। এ-প্রেল্প দেক্ষে শতশন অক্ষনে 
সহক্ষ াশগতা দপক্ষয়ক্ষছন— া তার প্রশতষ্ঠাক্ষনর এশগক্ষয় েলার পে অক্ষনেিাই সহে েক্ষর দেয়। এ প্রশতষ্ঠান 
দবোর যুব স ােক্ষে প্রষ্টশক্ষদির মোধযদম েে েক্ষর গক্ষড় দতাক্ষল। দেক্ষশর সম্পে শহক্ষসক্ষব তাক্ষের োক্ষে 
লাগাক্ষনাই এর মূল লেয। বর্ত ান স ক্ষয় শনক্ষেক্ষের শবেয ান দপশার বা পড়াক্ষলখ্ার পাশাপাশশ শেছু েরক্ষত 
োওয়া  ানুক্ষষর সংখ্যা শেন শেন বাড়ক্ষছ। আর দসক্ষেক্ষে শফ্রলযাশিং গুরুেপূর্ণ এবং সম্ভাবনা য়। সশঠে 

ছশব 14: সুপ্রভাি ফাগোং ফযািন হাউস  

ছশব 15: ক্লাশস ফ্রটকশনকযাল ফ্রেশনং ইন্সটিটিউট  
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স ক্ষয় সশঠে শেেশনক্ষেশনা শেক্ষতই িাশস দিেশনেযাল দট্রশনং ইিশিশিউি এর  াো। এছাড়া সফিওয়যার 
দিক্ষিলপ েক্ষর স্থানীয়, দেশীয় এবং শবশ্ব বাোক্ষর শবশক্র েরাই এ প্রশতষ্ঠাক্ষনর প্রযান লেয। বর্ত াক্ষন এই 
প্রশতষ্ঠাক্ষন  ৫-৬ েক্ষনর ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ হক্ষয়ক্ষছ। শমোশোররফ দহাক্ষসক্ষনর িাশবষযৎ পশরেল্পনা—এ 
সংখ্যা এেশেন ৭০-৮০ দত দপৌুঁছাক্ষব। 
 
▌আবু সুশফয়ান, দরশে নংঃ ৭৫৫০০৪, বযাে-৪, দনায়াখ্ালী 

আবু সুশফয়ান, প্রশশেণ দশষ েরার পর এেশি দোম্পাশন গক্ষড় দতাক্ষলন,  ার না  রাক্ষখ্ন: শ য়া দেশ েযাল 
ইন্ড্রাশ্টমে প্রাইক্ষিি শলশ ক্ষিি। তার দ াি শবশনক্ষয়াগ শছল ১ দোশি ২০ লাখ্ িাো। এশি ২২ েন  ানুক্ষষর 
স্থায়ী োকুশরর বযবস্থা এবং দনায়াখ্ালী দেলায় ৫০ শি শিলারশীক্ষপর  াযযক্ষ  পণয সরবরাহ েক্ষর  াক্ষচ্ছ। 
এছাড়াও, আশপাক্ষশর দেলাগুক্ষলাক্ষত  তার শবপণন ইউশনি রক্ষয়ক্ষছ এবং দসখ্াক্ষন প্রায় ৮০ েন  ানুষ োেশর 
েক্ষর। বর্ত াক্ষন দসখ্াক্ষন তার পক্ষণযর োশহো আক্ষছ।  শার েক্ষয়ল এবং শিিারক্ষে্ট সহ আরও শেছু পক্ষণযর 
বাোরোত েরা হয়। এেই সাক্ষে ঐ প্রশক্রয়ায় আরও শেছু পক্ষণযর উৎপােক্ষনর োে েলক্ষছ  া েক্ষয়ে 
 াক্ষসর  ক্ষযয বাোক্ষর দপৌুঁছাক্ষব।   

  

ছশব 16: উশ্লযাক্তা আবু সুশফয়াশ্লনি কিখানা  
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▌শবশপন দেযাশত োে া, দরশে নং-৮৪৫৩৫৩, বযাে-১০, রাঙা াশি 

শবশপন দেযাশত োে া, দপশায় এেেন তশড়ৎ প্রক্ষেৌশলী। এসএসশস পাশ েরার পর শতশন ইক্ষলক্ট্রশনে 
ইশিশনয়াশরং এ ষ্টিদপ্লোমো েক্ষরন। এরপর শতশন শেছু স য় েট্টগ্রা  বন্দক্ষর োকুশর েক্ষরন। োক্ষের পোশোপোষ্টশ 
দলখ্াপড়াও োশলক্ষয়  ান  এবং এ শবএ শিগ্রী অর্জন েক্ষরন। ২০২০ সাক্ষলর  াক্ষর্চর দশক্ষষ েক্ষরানার ষ্টিস্তোর 
ে াক্ষনার েনয সারা দেক্ষশ লেিাউন দেয়া হয়। এইস য় শতশন ইএসশিশপর প্রশশেক্ষণর দপা্টম দফসবুক্ষে 
দেখ্ক্ষত পান। শতশন অনলাইক্ষনর  াযযক্ষ  প্রশশেণ দনন। প্রশশেণ দশষ েক্ষর শতশন প্রশশেক্ষণ অশর্জত জ্ঞান ও 
েেতা োক্ষে লাশগক্ষয় ঐ বছক্ষরর শিদপ্টম্বর  াক্ষস ‘জুনান ইক্ষলক্ট্রশনক্স’ স্থাপন েক্ষরন; পাশাপাশশ শতশন ২০২১ 
সাক্ষল রাঙ্গা াশিক্ষত স্থাপন েক্ষরন আরও এেশি প্রশতষ্ঠান ‘এক্সক্ষপ্রস বাংলা’। 
 

 

খ্-৩: ঢাো শবিাগ 

▌শরংকু শরোর্ড, বযাে-১, দেলা- ঢাো 

শরংকু শরোর্ড, উক্ষেযাক্তা এবং েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর ঢাো প্রশশেণ দেক্ষের প্রে  বযাক্ষের প্রশশেণার্থী। 
অক্ষনে শেন যক্ষর কৃশষক্ষেক্ষে শেছু এেিা েরার তার ইচ্ছা শছল। এই োক্ষে শনয় -োনুন, প্রদয়োিনীয় 

োগেপে ও এেিা উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষত  া  া েরোর তার 
শেছুই তার োনা শছলনা। এক্ষেক্ষে, ইএসশিশপর প্রশশেণ তার 
েনয খবই োক্ষে দলক্ষগক্ষছ। এেিা বযবসা শুরু েরক্ষত দগক্ষল  া 
 া েরা লাক্ষগ বা লাগক্ষত পাক্ষর তার সব শেছু খব দগাছাক্ষনািাক্ষব 
তাক্ষে দশখ্াক্ষনা হক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষে দেয়া হক্ষয়ক্ষছ পরা র্শ। তার  ক্ষত 
শবিার ইএসশিশপ প্রেল্প, ওয়ান ্টমপ সাশর্ভস এবং শবশিন্ন 
প্রোরমূলে কেকোণ্ড তাক্ষের  ত উক্ষেযাক্তাক্ষের েনয অতযান্ত 
েরুশর। প্রশশেক্ষণর পর শতশন আধুশনে উপাক্ষয় উন্নত প্রযুশক্তর 
স ন্বক্ষয়  াছ োক্ষষর এেশি উক্ষেযাগ শুরু েক্ষরন। শতশন এই 
প্রেক্ষল্প  াছ োক্ষষর সর্বাধুশনে প্রযুশক্ত বযবহার েক্ষরক্ষছন। এখ্াক্ষন 
েশম্পউিার এর  াযযক্ষ  
স্বয়ংশক্রয় পিশতক্ষত 
এেই পাশনক্ষে বার বার 

পশরক্ষশাযন েক্ষর  াক্ষছর েনয উপযুক্ত পশরক্ষবশ বতষ্টর েক্ষর খব অল্প 
োয়গায় অশযে  াছ োষ েরা  ায়। তার সর্বক্ষ াি শবশনক্ষয়াগ ২ 
দোশি িাো। তার প্রেক্ষল্প বর্ত াক্ষন ৫ েক্ষনর ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ। 
প্রেক্ষল্প দ ক্ষহতু স্বয়ংশক্রয় পিশতক্ষত িযিস্থোপনোর সব রে  োে 
েরা হয় তাই এখ্াক্ষন কমিাংেযক দলাে োে েক্ষর। শেন্তু, এর 
সাক্ষে আরও শেছু পশরক্ষসবা, দ  ন  াছ প্রশক্রয়াোতেরণ েক্ষর দেশশ এবং শবক্ষেশী দিাক্তাক্ষের োক্ষছ দপৌুঁক্ষছ 

ছশব 17: শবশপন ফ্রজযাশি িাকমাি জুনান ইশ্ললক্ট্রশনক্স ও এক্সশ্লপ্রস বাংলা  

ছশব 19: উন্নি পদ্ধশিশ্লি মাছ িাষ 

ছশব 18: শিংকুি খামাশ্লিি মাছ  
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দেয়া এইসব োক্ষে আরও যুবক্ষের ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ। উন্নতক্ষেক্ষশ এই প্রশক্রয়াক্ষত োষ েরা  াক্ষছর এেিা 
িাক্ষলা বাোর রক্ষয়ক্ষছ। তার লেয হল বাোক্ষর তার উৎপাশেত  াক্ষছর স্থান েক্ষর দনয়া। শতশন  ক্ষন েক্ষর 
ইএসশিশপর এই োর্যক্রক্ষ র আরও সম্প্রসারণ প্রক্ষয়ােন দ ন আরও অক্ষনে উক্ষেযাক্তাক্ষের সা ক্ষন এশগক্ষয় 
 াবার বাযাগুক্ষলা দূর হয় এবং তারা শবশিন্ন উক্ষেযাগ গক্ষড় তুলক্ষত পাক্ষরন।  
 

▌বীনা পারিীন, দরশে-২৯৫১৪৬, বযাে-৬, দেলা-ফশরেপুর  

ইএসশিশপ প্রেত্ত প্রশশেণ দেক্ষে বীনা পারিীন অক্ষনে শেছু শশখ্ক্ষত দপক্ষরক্ষছন। শতশন দপশায় এেেন 
আইনেীবী। ইএসশিশপ তাক্ষে বযবসার শুরুক্ষত তেযশিশত্তে সহায়তা এবং উৎসাহ শেক্ষয়ক্ষছ। এই প্রশশেক্ষণর 
 াযযক্ষ  শতশন বযবসা িম্পষ্টিত শবশিন্ন আইন 
সম্পক্ষে োনক্ষত দপক্ষরক্ষছন। প্রশশেণ পায়ার পর 
শতশন পূর্বপশরেল্পনা অনু ায়ী িযোষ্টনটোষ্টর 
নযাপশেন উৎপােন শনক্ষয় োে েরা শুরু েক্ষরন। 
তার প্রশতষ্ঠাক্ষনর না  হল ‘দ ৌটুসী শিোইশনং 
এবং দিইলশরং’। বর্ত াক্ষন তার দ াি শবশনক্ষয়াক্ষগর 
পশর াণ হল ৫,০০,০০০ (পাুঁে লাখ্) িাো এবং 
শতশন তার  ৯ েন সহের্মীর সাক্ষে শ ক্ষল আরও 
েক্ষয়েশি দছাি উক্ষেযাক্ষগ শনক্ষয়াশেত আক্ষছন। 
দুর্ভাগযেনেিাক্ষব  প্রশশেণ দশষ েরার শেছু শেন 
পর সারা দেক্ষশ দোশিি-১৯ এর োরক্ষণ 
লেিাউন শুরু হয়। বযবসার শুরুক্ষত শতশন অক্ষনে স সযার সম্মুখ্ীন হক্ষয়ক্ষছন। শেন্তু হার  াক্ষনন শন। তার 
বযবসার  াযযক্ষ  দেক্ষশর আরও অক্ষনে নারীর ের্মসংস্থান হক্ষব  া দেক্ষশর অর্থনীশতক্ষত ইশতবােে ভূষ্টমকো 
পালন েরক্ষব বক্ষল শতশন আশাবাে বযক্ত েক্ষরন। সক্ষর্বাপশর, েক্ষরানাোলীন অশত ারীর স ইক্ষয় বযবসাক্ষে 
এশগক্ষয় শনক্ষত ইএসশিশপর ফশরেপুর োর্যালয় দেক্ষে শতশন সহায়তা দপক্ষয়ক্ষছন। 
 
▌দ াঃ ফারুে দহাক্ষসন পোদটোয়োরী, আইশি নং:  ৩৩৫১০১, বযাে -৫, দেলা-গােীপুর 

দ াঃ ফারুে দহাক্ষসন পোদটোয়োরী, প্রশশেণ গ্রিদির পর শতশন দরশিনা দহলে দেয়ার শলঃ নাক্ষ  েসক্ষ শিে 
দ শিক্ষেক্ষিি শকোম্পোষ্টন স্থাপন েক্ষরন গােীপুর দেলার শ্রীপুর উপক্ষেলার শসংশেঘী গ্রাক্ষ । তার দ াি 
শবশনক্ষয়াগ ১ দোশি ২০ লে িাো (েশ র মূলয ৪০ লে িাোসহ)। ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ প্রায় ৩০ েক্ষনর 
স্থায়ী এবং দেক্ষশর প্রায় ২০ শি দেলায় শতশন শিলারশীক্ষপর  াযযক্ষ  পিয সরবরাহ েরক্ষছন—দসখ্াক্ষন 
ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ প্রায় ৬০ েক্ষনর। বর্ত াক্ষন তার দুশি পণয, দফশ  দফ্রশ হাইশেন এবং দেক্ষিাশিন শযাম্পু 
শবএসশিআই-এর অনুক্ষ ােন দপক্ষয়ক্ষছ। আরও শেছু পনয শবএসশিআই এর অনুক্ষ ােক্ষনর অক্ষপোয় আক্ষছ। 
দসই সাক্ষে শতশন আরও  শেছু পণয অনযানয দেশ দেক্ষে আ োনী েক্ষর বযবসা পশরোলনা েরক্ষছন। দ াঃ 

ছশব 20: বীনা পািভীন িাি কািখানায় কম বিি 

ছশব 21: ফারুক ফ্রহাশ্লসন পাটওয়ািীি ল্যাব ও ফ্রিারুম  
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ফারুে দহাক্ষসন পাক্ষিায়ারী েসক্ষ শিে বযবসার পাশাপাশশ দরশিনা দহলে দেয়ার নাক্ষ  এেশি ঔষয দোম্পানী 
েরার প্রেল্প হাক্ষত শনক্ষয়ক্ষছন— া আগা ী ১ বছক্ষরর  ক্ষযয োলু হক্ষব। দসশি োলু হক্ষল আরও ের্মসংস্থাক্ষনর 
সৃশি হক্ষব  া দেক্ষশর অর্থনীশতক্ষত অবোন রাখ্ক্ষব।  
 
▌অশন া রাশন সরোর, দরশে নং-৩৫০১২৩, বযাে-২, দেলা- দগাপালগি  

অশন া রাণী সরোর সর্বপ্রে  নযাশনাল সাশর্ভক্ষস োে েরক্ষতন। তার আয় শেক্ষয় শতশন এেশি  াশল্টপারপাস 
প্রশতষ্ঠান স্থাপন েক্ষরন। শেন্তু, দসখ্াক্ষন শতশন বযর্থ হন। এরপর এেশি শসএনশে গাশড় শেক্ষনন; শেন্তু, দসশিও 
সড়ে দুর্ঘিনায় ক্ষষ্টতগ্রস্ত হয়। এরপর শতশন ৩০ েন স্বল্প উপার্জনে  নারীক্ষের শনক্ষয় েেমুখ্ী  শহলা 
উন্নয়ন সশ শত নাক্ষ  এেশি প্রশতষ্ঠান গক্ষড় দতাক্ষলন। এই প্রশতষ্ঠান দেক্ষে, নারী ও যুব উন্নয়ন অশযেপ্তর 
দেক্ষে এই নারীক্ষেরক্ষে দসলাই, িযোষ্টনটোষ্টর নযপাশেন বতশর, এবং অনযানয শবষক্ষয় প্রশশেণ প্রোন েরা হয়। 
শতশন পশেো  ারফত উক্ষেযাক্তা হক্ষত ইচ্ছুে এ ন বযশক্তক্ষেরক্ষে ইএসশিশপ েরৃ্তে প্রশশেণ প্রোক্ষনর বযাপাক্ষর 
োনক্ষত পারক্ষলন। শতশন প্রশশেক্ষণর েনয শনবশিত হন এবং প্রশশেণ গ্রহণ েক্ষরন। বর্ত াক্ষন শতশন িাে 
এ্ট ারপ্রাইে নাক্ষ  এেশি সংস্থা গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন। তার োর্যক্র  হল দ ক্ষয়ক্ষের েনয সযাশনিাশর নযাপশেন 
বতশর  ও বাোরোত েরা। পরবর্তীক্ষত, শতশন তার এই োর্যক্র ক্ষে এশগক্ষয় দনয়ার েনয পশরশ্র  েক্ষর 
 াক্ষেছন।  খ্নই শতশন দোক্ষনা স সযার সম্মুখ্ীন হন, তখ্নই শতশন প্রশশেণ তত্ত্বাবযায়ক্ষের োক্ষছ স াযাক্ষনর 
েনয ছুক্ষি  ান। বর্ত াক্ষন োর্যক্রক্ষ  ১০ েন বযশক্তর ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ।  
 

   

▌তানশেয়া শশশরন, দরশে-৪৮৫৩৩৬, বযাে-৮, দেলা-শেক্ষশারগি 

শ স তানশেয়া শশশরন  ক্ষন েক্ষরন, নবউক্ষেযাক্তার সৃশি  াননীয় প্রযান ন্ত্রী দশখ্ হাশসনার ১০শি শবক্ষশষ 
োর্যক্রক্ষ র  ক্ষযয অনযত  এেশি োর্যক্র । এর  াযযক্ষ  তার  ত অক্ষনে উক্ষেযাক্তা তাক্ষের স্বপ্ন বাস্তবায়ন 
েরক্ষত সে  হক্ষবন। এছাড়াও, এই প্রেল্পশি তার  ত 
অনযক্ষের এিাও দশখ্াক্ষব শেিাক্ষব বযবসা শুরু েরক্ষত হয়।  
শবিার প্রশশেণ শনক্ষয় শতশন শবসশ োহ হাউে নাক্ষ  এেশি 
বুশিে দোোন গক্ষড় দতাক্ষলন। এেই সাক্ষে শতশন অনযক্ষেরও 
োক্ষে শনক্ষয়াশেত েরক্ষত দেক্ষয়শছক্ষলন। প্রযান ন্ত্রীর সেয় 
 ক্ষনািাব এবং শবিার োর্যালক্ষয়র সহায়তায় শতশন তার স্বপ্ন 
সতয েরক্ষত দপক্ষরক্ষছন। শতশন শবশিন্ন যরক্ষনর হাক্ষত বানাক্ষনা 
ো া, শবশিন্ন যরক্ষনর নেশী োুঁো, কুশন েিার, দবি েিার, 
বুশিে শিল কুশন েিার অযান্ড োের ইতযাশে বতশর েক্ষরন। 
শতশন বাোর দেক্ষে প্রক্ষয়ােনীয় উপাোন দ  ন োপড়, সুতা, দফ্র , বাশিক্ষের রং এবং দেশ েযাল সংগ্রহ 
েক্ষর  এসব বতশর েক্ষরন। প্রেক্ষ  শতশন তার আত্মীয় এবং প্রশতক্ষবশীক্ষের োক্ষছ উৎপাশেত পণয শবশক্র েরা 
শুরু েক্ষরন। বর্ত াক্ষন শতশন অনলাইক্ষন তার পণয শবশক্র েরক্ষছন। 

ছশব 22: িানী সিকাশ্লিি প্রশিশষ্ঠি কািখানা 

ছশব 23: শবসশমোহ হাউজ এি উৎপাশেি পণ্য 
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▌শশশরন আখ্তার, দরশে নং- ৫৪৫১০১, বযাে-৫,  াোরীপুর 

শশশরন শ শন গোদেেদির স্বত্ত্বাশযোরী শশশরন আখ্তার এ এলাোয় সুপশরশেত এেেন উক্ষেযাক্তা। তার স্বা ী 
ঢাো দেক্ষে গাক্ষর্ম্ট স পণয এক্ষন  াোরীপুক্ষর শবশক্র েরক্ষতন। শনক্ষের স্বা ীর বযবাস দেক্ষখ্ তার  ক্ষন শনেস্ব 
বযবসার ইচ্ছা োক্ষগ। শতশন ইএসশিশপর প্রশশেণ দনন। মোিিযোপী প্রশশেণ দনওয়ার পর শতশন ৩০শি আইক্ষি  
বানাক্ষনা শশক্ষখ্ দফক্ষলন। 
শেন্তু দসলাই দ শশন 
োলাক্ষনা োনক্ষতন না। 
অল্প শেক্ষনর  ক্ষযয দসিাও 
শতশন রপ্ত েক্ষর দফক্ষলন। 
তারপর দেক্ষে এেটু 
এেটু েক্ষর শশশরন শ শন 
গাক্ষর্ম্ট স এর পে েলা শুরু হয়। তার প্রশতষ্ঠানশি ২০১৪ সাক্ষল  াো শুরু েক্ষর। ২০১৭ সাক্ষলর  ক্ষযয তার 
প্রশতষ্ঠান সুনা  অর্জন েক্ষর।  াোরীপুক্ষরর ইএসশিশপ প্রশশেণ োর্যালক্ষয়র সুপাশরশক্রক্ষ  শতশন ৩,০০,০০০ 
(শতন লে) িাো ঋণ পান। বর্ত াক্ষন তার প্রশতষ্ঠাক্ষন ১৫শি দ শশন রক্ষয়ক্ষছ এবং ২৫ েন  ানুক্ষষর ের্মসংস্থান 
হক্ষয়ক্ষছ। শতশন নারীক্ষের আত্মষ্টনিরশীল্ হওয়ার পরা র্শ দেন। শতশন বক্ষলন, ‘‘এেেন সফল নারী উক্ষেযাক্তা 
হক্ষত হক্ষল আপনাক্ষে অবশযই ইশতবােে  ক্ষনািাব শনক্ষয় োক্ষে না ক্ষত হক্ষব।” 
 
▌রাশেবুল ইসলা  রাশেব, দরশে নং ৫৯৫২৬৯, বযাে ১০, মুশিগি  

রাশেবুল ইসলা  রাশেব, সফলতার সাক্ষে মুশিগক্ষির ইএসশিশপর 
উক্ষেযাক্তা প্রশশেণ পর্ব দশষ েক্ষরন। প্রশশেণ দশক্ষষ শতশন এেশি 
দপাশি ফার্ম গক্ষড় তুলক্ষত দেক্ষয়শছক্ষলন। তক্ষব, পরবর্তীক্ষত প্রশশেে 
তত্ত্বাবযায়ক্ষের সাক্ষে েো বলার পর শতশন পুনঃপ্রশক্রয়াোত 
োরখ্ানা স্থাপক্ষনর শসিান্ত দনন—এেশি োরখ্ানা গক্ষড় দতাক্ষলন 
এবং প্রক্ষয়ােনীয় শমষ্টশনোষ্টর ক্রয় েক্ষরন। শতশন ও তার স্ত্রী দুেক্ষন 
শ ক্ষল োরখ্ানাশি স্থাপন েক্ষরন। তারা এর না  রাক্ষখ্ন আল-
আরাফাহ প্লাশ্টমে শরসাইশিং। এখ্াক্ষন তারা সুতা উৎপন্ন েক্ষর 
োক্ষেন। এখ্াক্ষন প্রশতশেন ৪০০ দেশে প্লাশ্টমে োনা বতশর হয়। 

েক্ষরানার  ক্ষযয প্রে   াক্ষসই শতশন ৯০,০০০ (নব্বই হাোর) িাো উপার্জন েক্ষরন। োরখ্ানার দ াি 
শবশনক্ষয়াগ শবশ লাখ্ িো এবং বর্ত াক্ষন ১১েন ের্মীর োে েরক্ষছন।  
  

ছশব 24: শিশিন শমশন গাশ্লম বেস  

ছশব 25: িাশিক শিসাইশ্লকশলং  
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▌দোহানা ো ান দেশন, দরশে নং-৫৬৫০১৩, বযাে-০৫,  াশনেগি  

ছাে অবস্থায় দোহানা ো ান দেশন িাবক্ষতন—তার এেিা আত্মপশরেয় োো েরোর। পড়াক্ষলখ্া দশষ 
েরার পর, শতশন তার শনক্ষের পার্লার দখ্ালার শসিান্ত শনক্ষলন। শতশন 
শনক্ষে পার্লাক্ষরর বযাপাক্ষর প্রশশেণ দনয়ার েনয ঢাোয় আক্ষসন। 
প্রষ্টশক্ষি দনওয়ার পর  াশনেগি আসক্ষলন এবং এেশি দছাি ঘর 
শনক্ষয় তার পার্লাক্ষরর োে শুরু েরক্ষলন। পার্লাক্ষরর না  রাক্ষখ্ন—
দগাক্ষেন দরাে শবঊশি পার্লার। ইএসশিশপর প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  
শতশন বযবসার শবশিন্ন শেে সম্পক্ষে োনক্ষত পাক্ষরন। প্রশশেণ দশক্ষষ 
শতশন বযবসার েনয শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা শুরু েক্ষরন। শতশন 
ইএসশিশপর সহক্ষ াশগতায় ঘুক্ষর োুঁড়ান।  াশনেগক্ষি ২৫০০ িয়ার 
ফুক্ষির এেশি দলার িাড়া েক্ষরন। এর  ক্ষযয ১৭০০ বর্গ ফুক্ষির 
পার্লার এবং ৮০০ বর্গ ফুক্ষির  ক্ষযয শফিক্ষনস িাব গক্ষড় দতাক্ষলন। শতশন ২৪ লাখ্ ৫ হাোর িাোর  ত 
শবশনক্ষয়াগ েক্ষরন। এখ্ন এশি শহক্ষরর  ক্ষযয সবক্ষেক্ষয় আধুশনে প্রশতষ্ঠান। বর্ত াক্ষন এই দোম্পাশনক্ষত ১০ েন 
বযশক্ত োে েরক্ষছ। তার প্রশতষ্ঠানশি বর্ত াক্ষন  াশনেগক্ষির  শহলাক্ষের েনয শনর্ভরক্ষ াগয প্রশতষ্ঠান শহক্ষসক্ষব 
শতশন গক্ষড় তুক্ষলক্ষছন। 
 

▌আলাউশেন রাক্ষসল, দরশে নং- ৬৭৫০৫৩, বযাে-৩, নারায়ণগি  

আলাউশেন রাক্ষসল তার ের্মেীবন শুরু েক্ষরন ২০০৪ সাক্ষল। প্রেক্ষ  গাক্ষর্ম্ট স দসক্টর শেক্ষয় তার ের্মেীবন 
শুরু েক্ষরন। শতশন দেক্ষশর বাইক্ষর পাুঁে তারা দহাক্ষিক্ষল, আন্তর্জাশতে শব ানবন্দর এবং বহুোশতে 
দোম্পাশনক্ষত োে েক্ষরক্ষছন। শতশন িাল দবতন এবং েীশবো োোর শনিয়তা োো সক্ষত্ত্বও দসিা তাক্ষে 
েখ্ক্ষনাই আকৃি েক্ষরশন।  খ্ন 
শতশন সুক্ষ াগ দপক্ষলন তখ্ন 
শতশন োেশর দছক্ষড় শেক্ষলন 
এবং তার শনেস্ব উক্ষেযাগ 
বাস্তবায়ন েরার বযাপাক্ষর 
িাবক্ষত শুরু েরক্ষলন। অক্ষনে 
শেন যক্ষর শতশন শনক্ষের  ত 
শেছু োে শুরু েরক্ষত 
োইশছক্ষলন। শতশন প্রশশেক্ষণর 
 াযযক্ষ  শবশিন্ন বযবসাশয়ে যারণা  া এেশি োরখ্ানা পশরোলনা েরক্ষত প্রক্ষয়ােন হয় দ  ন িযাি, িযাক্স, 
পশরক্ষবশ আইন, দিাক্তা অশযোর, দট্রি লাইক্ষসি, দট্রি াে, ইশে দলান শনয় , আ োশন-রপ্তাশন, অনু শত 
ইতযাশে শবষয়াশে োনক্ষত পাক্ষরন। ইএসশিশপর প্রশশেক্ষণর পর শতশন নতুন িাক্ষব উক্ষেযাগ গ্রহণ েক্ষরন। শনে 
অশিজ্ঞতার আক্ষলাক্ষে শতশন নতুন যরক্ষনর গাক্ষর্ম্ট স পক্ষণযর প্রশত আগ্রহী হইক্ষয় উঠক্ষলন। বর্ত াক্ষন শতশন 
শশশুক্ষের েনয তার দোম্পাশন শেিস দেয়ার দেক্ষে োপক্ষড়র িায়াপার উৎপােন শুরু েক্ষরন। িশবষযক্ষত 
শতশন আরও দশৌশখ্ন পণয বতশর েরক্ষত োন। তার  ত উক্ষেযাক্তাক্ষের েনয ইএসশিশপর  ত এেিা প্লািফর্ম 
োো েরুশর। 
  

ছশব 26: শনশ্লজি শবউটি পাল বাশ্লি জাহানািা 

ছশব 27: আলাউশিশ্লনি শকিস্ ফ্রকয়াি কািখানা  
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▌দসশল  শ য়া, দরশে নং- ৬৮০০৩৮, বযাে-২, নরশসংেী 

শবক্ষেশ দফরত এবং দহনা েনশেউ ার দপ্রািাক্টস এর দসশল  শ য়া ইএসশিশপ শবিার নরশসংেী দেলা 
োর্যালক্ষয়র এেেন সফল 
প্রশশেণগ্রহণোরী, প্রশশেক্ষণর 
পূক্ষর্ব শবশিন্ন প্রশতষ্ঠাক্ষন োেশরর 
ই্ট ারশিউ শেক্ষয় শতশন বযর্থ হন। 
পরবর্তীক্ষত, শবশিন্ন রে  
বযবসার দেিা েক্ষরন দসখ্াক্ষনও 
আশানুরূপ সাফলয লাি েরক্ষত পাক্ষরনশন। তারপর ইএসশিশপ নরশসংেী শাখ্ায় প্রশশেণ োর্যক্রক্ষ র সাক্ষে 
সম্পৃক্ত হক্ষয় সফলিাক্ষব প্রশশেণ সম্পন্ন েক্ষরন। এরপর শতশন দট্রি লাইক্ষসি গ্রহণ েক্ষরন। এরপর শতশন 
শবশিন্ন রে  েনজু ার দপ্রািাক্ট শনক্ষয় বযবসা শুরু েক্ষরন। পরবর্তীক্ষত ইএসশিশপ শবিা নরশসংেী দেলা 
োর্যালক্ষয়র প্রতযে সহক্ষ াশগতায় এেেন শবশনক্ষয়াগোরীর বযবস্থা েরা হয় শ শন তার উক্ষেযাক্ষগ েশ লে 
িাো শবশনক্ষয়াগ েক্ষরন এশপ  তার বযবসাক্ষে আরও সমৃি েক্ষর। তার উৎপাশেত পক্ষণযর শবএসশিআই 
লাইক্ষসি এর েক্ষনয শতশন আক্ষবেন েক্ষরক্ষছন  া প্রশক্রয়াযীন আক্ষছ। বর্ত াক্ষন শতশন দহনা েনশেউ ার নাক্ষ  
এেশি প্রশতষ্ঠান পশরোলনা েরক্ষছন,  ার উক্ষেখ্ক্ষ াগয দপ্রািাক্ট হল— গুড়া সাবান, িয়ক্ষলি শিনার, 
শিিারক্ষে্ট  শলকুইি, দলার শিনার ইতযাশে। 
 

▌রক্ষ ন সরোর, দরশে নম্বর:৮২৫০৯০, বযাে: ৭, দগাক্ষেন েী , রােবাড়ী 

রক্ষ ন সরোর, দগাক্ষেন শেক্ষ র  াশলে এশি রােবাড়ীর  ক্ষযয এেশি আধুশনে ও যুগক্ষপাক্ষ াগী দসবা 
প্রশতষ্ঠান। প্রােশ ে িাক্ষব পাশরবাক্ষরর সেসযক্ষের শনেি দেক্ষে 
সংগ্রহীত অর্থ শেক্ষয় প্রশতষ্ঠানশি োর্যক্র  শুরু েক্ষরশছল। 
প্রে  অবস্থায় প্রায় ১০ লে িাো শবশনক্ষয়াগ েরা হক্ষয়শছল 
এবং ের্মসংস্থান হক্ষয়শছল ৩ েক্ষনর। বর্ত ান শবশনক্ষয়াগ ২৫ 
লে িাো এবং ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ ৫ েক্ষনর। প্রেক্ষ  
রােবাড়ী শহক্ষর শতশন ২০০০ িয়ার শফক্ষির এেশি দলার 
িাড়া দনন, এ েনয অশগ্র  ৩,০০,০০০ (শতন লে) িাো 
এবং প্রশত াক্ষস িাড়া বাবে ২৫,০০০ িাো দেন। বর্ত াক্ষন 
দসবা প্রশতষ্ঠাক্ষনর সুনা  ছশড়ক্ষয় পক্ষড়ক্ষছ। এরই  ক্ষযয শতশন 
দখ্াুঁে পান ‘‘উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর’’। এখ্ান দেক্ষে োনক্ষত পারক্ষলন উক্ষেযাক্তাক্ষের 
প্রশশেণ শেক্ষয় েে েক্ষর দতালা হয় এবং শবশনক্ষয়াক্ষগ সহক্ষ াশগতা েরা দেক্ষে শুরু েক্ষর বযবসার সাশর্বে শেে 
শনক্ষেশনা দেয়া হয়। প্রশতশেন োে  দশক্ষষ শতশন বাড়ী শফরক্ষছন  ন িরা সন্তুশি শনক্ষয়। 
  

ছশব 28: ফ্রহানা কনশজউমাি ফ্রপ্রািাক্টস 

ছশব 29: িশ্লমন সিকাশ্লিি শজম 
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▌ ো রুন্নাহার, দরশে নং- ৮৬৫০০৩৩, বযাে-৪, শশরয়তপুর 

ো রুন্নাহার দছাি দেক্ষেই িাবক্ষতন এেেন সফল বযশক্ত শহক্ষসক্ষব শনক্ষেক্ষে প্রশতশষ্ঠত েরক্ষবন। শবক্ষয়র পর 
শতশন তার স্বা ীক্ষে এই স্বক্ষপ্নর েো 
োনান। তার স্বা ী এ শবষক্ষয় তাক্ষে আরও 
উৎসাহ দেন। ২০১৭ সাক্ষলর জুলাই  াক্ষসর 
তাক্ষের গ্রাক্ষ  ঢাো দেক্ষে এেেন দলাে 
আক্ষস—তার ঢাোয় শশশুক্ষের দরশিক্ষ ি 
দপাশাক্ষের দোোন আক্ষছ এবং শতশন 
বােক্ষর  োশহো আক্ষছ এ ন আরও শেছু 
পণয সংগ্রহ েরক্ষত ইচ্ছুে। ো রুন্নাহার 
শেছু হাক্ষতর োে োনক্ষতন শতশন ঐ 
বযশক্তক্ষে এ-শবষক্ষয় বক্ষলন। ঐ বযাশক্ত তার 
োক্ষের শেছু নমুনা দেক্ষখ্ খশশ হন। এর 
পর দেক্ষে ো রুন্নাহার অর্ডার শনক্ষয় দসই 
পণয গুশল স য়  ত দেয়ার দেষ্ঠা েক্ষরন। 
২০১৮ সাক্ষল শতশন—বাংলাক্ষেশ হস্থশশল্প 
এক্ষসাশসক্ষয়শন ও কুশশ পশরবার—নাক্ষ র 
২শি অনলাইন গ্রুক্ষপ যুক্ত হন। তার উৎপাশেত পণয গুক্ষলা হল: শশশুক্ষের জুতা, ো া, সুক্ষতার বতশর গহনা, 
পশরতযক্ত োগক্ষের বতশর ফুলোনী ইতযাশে। তার অযীক্ষন প্রায় ৪০ দেক্ষে ৫০ েন োে েক্ষর। শতশন এখ্ন 
অনলাইন এবং অফ লাইক্ষন  াক্ষস ১,০০,০০০ (এে লে) িাোর উপক্ষর অর্ডার পান। 
 
খ্-৪: খলনা শবিাগ 

▌শরিন কু ার োস, দরশে নং-০১০১৬৫, বযাে-২, দেলা- বাক্ষগরহাি 

বাংলাক্ষেশ শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন েরৃ্তপক্ষের িোস্তিোয়নোধীন ‘‘উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেল্প’’-এর 
বাক্ষগরহাি দেলার এেেন সফল উক্ষেযাক্তা শরিন কু ার োস। শতশন ‘‘উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন 
প্রেল্প’’-এর বাক্ষগরহাি দেলা প্রশশেণ দেে দেক্ষে প্রশশেণ গ্রহণ েক্ষরন।  াো শুরু েক্ষরশছক্ষলন ২০১৫ 
সাক্ষল। পড়াক্ষলখ্া দশষ েক্ষর োকুরীর পাশাপাশশ শতশন তার এই এক্ষগ্রা ফার্ম শুরু েক্ষরন। ২০১৯ সাক্ষল 
‘‘উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্প’’ এে াস প্রশশেণ দনয়ার পর শতশন তার ফার্ম নতুন েক্ষর গক্ষড় 
দতাক্ষলন। ২০১৯ সাক্ষলর শুরু েক্ষরন দেশশ মুরশগর বাচ্চা উৎপােন েরা। এখ্ন শতশন বছক্ষর ১ লাখ্ -এর 
উপক্ষর দেশশ মুরশগর বাচ্চা উৎপােন েক্ষর োক্ষেন। এছাড়াও, শতশন মুরশগ বড় েক্ষর এেিা সাইক্ষে আসক্ষল 
দসই মুরশগগুক্ষলা সারা দেক্ষশ daraaz.com এর  াযযক্ষ  শবক্রয় েক্ষরন। শতশন প্রেক্ষ  পঞ্চাশশি মুরশগ শেক্ষয় 
 াো শুরু েক্ষরশছক্ষলন, এখ্ন তার ফাক্ষর্ম বছক্ষর পাুঁে লাক্ষখ্রও দবশশ মুরশগর োষ হয়। এছাড়াও শতশন শবশিন্ন 
শবক্ষেশশ ফল গাক্ষছর োরা উৎপােন েক্ষরন এবং তা দবশ িাক্ষলা োক্ষ  শবক্রয় েক্ষরন। তার উৎপোষ্ট্ত োরা 
গুক্ষলা: দলবু ,  াল্টা, ে লা দলবু ও শবশিন্ন োক্ষতর আ  গাক্ষছর োরা।  

ছশব 30: ব্যাংক ঋশ্লণি ফ্রিক গ্রহণ কিশ্লছন উশ্লযাক্তা কামরুন্নাহাি 
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▌দরােসানা খ্াতুন, দরশে নং- ৯৩৫০১১, বযাে-৩, িাঙ্গাইল 

দরােসানা খ্াতুন। বয়স ৩৪ বছর। এসএসশস পাস েরার পক্ষরই তার 
শবক্ষয় হক্ষয়  ায়। দরােসানার বাবা- া দুেনই সরোরী চোকষ্টরিীিী। 
বাবা- া এর ইচ্ছা দ ক্ষয় পড়াশুনা েক্ষর োেরী েরক্ষব। শেন্তু, দছাি 
দেক্ষে দরােসানার উক্ষেযাক্তা হওয়ার স্বপ্ন শছল  শেও তার পশরবাক্ষরর 
সেসযরা বযবসা েরা পছন্দ েরক্ষতন না। িাঙ্গাইল শহক্ষর  াে ৫০০০ 
(পাুঁে হাোর) িাো শেক্ষয় ‘তাুঁত স াহার’ নাক্ষ  বযবসার উক্ষেযাগ দনন। 
েীিাক্ষব বযবসা েরক্ষত হয় তা তার োনা শছল না এবং দোক্ষনা 
পশরেল্পনা ছাড়াই বযবসা পশরোলনা েরক্ষত োক্ষেন। এরই  ক্ষযয 
ইএসশিশপ প্রশশেণ সম্পক্ষে োনক্ষত দপক্ষর প্রশশেণ গ্রহক্ষণর আগ্রহ 
দেখ্ান এবং িাঙ্গাইল দেলা উক্ষেযাক্তা উন্নয়ন ও শবশনক্ষয়াগ সহায়তা 
দেক্ষে প্রশশেণ সম্পন্ন েক্ষরন। প্রশশেণ গ্রহক্ষণর  াযযক্ষ  শেিাক্ষব 
শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা বতশর েরক্ষত হয়, আশর্থে বযবস্থাপনা, সংগঠন 
পশরোলনা, সাপ্লাই ও শলংক্ষেে সহ বযবসা েরক্ষত দ  জ্ঞান গুক্ষলা 
প্রক্ষয়ােন দস শবষয়গুক্ষলা শশক্ষখ্ তার বযবসার—তাুঁক্ষতর পক্ষণযর—উপর 
শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা েক্ষরন। প্রশশেণ গ্রহণ েরার পূক্ষর্ব তার বযবসায় 
শবশনক্ষয়াগ শছল ৫০০০০০ (পাুঁে লাখ্) িাোর  ক্ষতা। শেন্তু প্রশশেণ গ্রহক্ষণর পর তার বর্ত ান শবশনক্ষয়াক্ষগর 
পষ্টরমোি ১৫ লে িাো। তার বযবসায় দরােসানা শনক্ষের এবং আরও ৬ েক্ষনর ের্মসংস্থাক্ষনর বযবস্থা 
েক্ষরক্ষছন। 
  

ছশব 31: উশ্লযাক্তা শিটন কুমাি োস ও িাি খামাি 

ছশব 32: ফ্রমলায় শনশ্লজি িশ্লল 
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▌দ াঃ তাহশ ে হাসান, আইশি নং- ১৮৫২৫৬, বযাে নং-৮, দেলা- চুয়ািাঙ্গা 

দ াঃ তাহশ ে হাসান দলখ্াপড়া দশষ েক্ষর MWC Water & Company নাক্ষ  খ্াবার পাশন, বযািারীর পাশন এবং 
দহাশ ওপযাশে শেশেৎসায় বযবহাক্ষরর পাশন বতশর েরার দোম্পাশন স্থাপন েক্ষরন। তার বর্ত ান শবশনক্ষয়াক্ষগর 
পশর াণ ৩৫ লাখ্ িাো এবং েশ র ো  ১ দোশি ৪০ লাখ্ িাো। েশ র পষ্টরমোি ৬৬ শতাংশ। তার 
শকোম্পোষ্টনদত প্রায় ২০ েন  ানুক্ষষর ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ। বর্ত াক্ষন প্রায় ১৫ শি দেলায় শিলারক্ষের  াযযক্ষ  
পণয সরবরাহ েরক্ষছন দ খ্াক্ষন আরও ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ ২০ েন  ানুক্ষষর। এই শকোম্পোষ্টন ছাড়াও তার 
"Ibna Sina Homeo Distribution Company" নাক্ষ  আরও এেশি প্রশতষ্ঠান রক্ষয়ক্ষছ। এইসব বযবসার পাশাপাশশ 
শতশন " Fusion Plastics Industry" এবং "TF Agro Food & Beverage" নাক্ষ  আরও দুইশি প্রেল্প হাক্ষত শনক্ষয়ক্ষছন, 
 া োলু হক্ষল আরও ২ শতাশযে  ানুক্ষষর ের্মসংস্থান হক্ষব। 

▌দ াঃ আবু তাইফুন শেলানী, দরশে নং- ৪১৫০৮০, বযাে-৪, দেলা- ক্ষশার 

দ াঃ আবু শেলানী পূক্ষর্ব োপক্ষড়র বযবসা েরক্ষতন। পাশরবাক্ষর আশর্থে অসচ্ছলতার োরক্ষণ শতশন োেশর 
সিাক্ষন নাক্ষ ন। তার  া এে শশল্পপশত আত্মীয়দক বক্ষল তাক্ষে এেিা চোকুরী পাইক্ষয় দেন। এেশেন 
ো ালপুর দেক্ষে  ক্ষশাক্ষর দরক্ষল ভ্র ণ েরার স য় এেেন ইশিশনয়াক্ষরর সাক্ষে দেখ্া এবং েো হয়। শতশন 
তাক্ষে ইি বানাক্ষনার োরখ্ানা দরশেক্ষিশন েরক্ষত উৎসাশহত 
োক্ষরন। এরপর এক্ষে এক্ষে শতনিা প্রশতষ্ঠান দরশেক্ষিশন 
েক্ষরন। এগুক্ষলা  োক্রক্ষ : শেলানী ফাউক্ষন্ডশন (অলািেনে 
প্রশতষ্ঠান), এক্ষগ্রা শলশ ক্ষিি (কৃশষ ষ্টনির প্রশতষ্ঠান), এবং 
আলফা োরপাল দেয়ার শলশ ক্ষিি (কৃশষশিশত্তে প্রশতষ্ঠান। 
শতশন ইক্ষির শবেল্প বতষ্টর েরার শেন্তািাবনা েরশছক্ষলন। োর 
বছর গদিষিোর পর শতশন অক্ষিাক্ষ শিে দ শশন শেক্ষয় ইি এবং 
শসরাশ ে োরখ্ানা গক্ষড় দতাক্ষলন। এইিাক্ষব সানমুন 
অক্ষিাশব্রে আক্ষলার মুখ্ দেক্ষখ্। এই স য় তার ইএসশিশপর 
প্রশশেক্ষণ অংশ দনয়ার সুক্ষ াগ হয়। দোর্স দশষ েরার পর 
শতশন তার অশর্জত েেতাক্ষে োক্ষে লাগান। এই প্রশশেণ তার 
লক্ষেয দপৌছাক্ষত অনুক্ষপ্ররণা এবং সাহস যুশগক্ষয়ক্ষছ। সানমুন অক্ষিাশব্রে-এর  ত পণয উৎপােন েক্ষরক্ষছ। তার 
পশরেল্পনা এইসব প্রশতষ্ঠাক্ষন ১৫০-২০০ েন  ানুক্ষষর ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ সৃশি।  
  

ছশব 33: িাহশমে হাসান ও িাি ফযাক্টিী  

ছশব 34: সানমুন অশ্লটা শিকস  



 
78 উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন 

▌দ াঃ আলী আহসান , দরশে। নং -৪৪০১২২, বযাে-১, দেলা- শ নাইেহ  

দ াঃ আলী আহসান নাশবে এক্ষগ্রাফার্ম-এর 
স্বত্বোষ্টধকোরী। শতশন দছািক্ষবলা দেক্ষেই শেছু 
েরার শেন্তািাবনা েরক্ষতন। পশেোর  াযযক্ষ  
উক্ষেযাক্তা সৃশি এবং েেতা উন্নয়ন প্রেল্প-এর 
প্রশশেক্ষণর েো োনক্ষত পারক্ষলন, দ খ্াক্ষন 
শেিাক্ষব এেশি বযবসা শুরু েরা  ায়, বযবসা 
োলাক্ষত দগক্ষল েী যরক্ষনর োগেপে লাক্ষগ, 
দোক্ষনা পক্ষণযর বাংলাক্ষেক্ষশ বাোর োশহো আক্ষছ 
এগুক্ষলা দশখ্াক্ষনা হয় এবং বযবসা সংক্রান্ত 
ষ্টিষয়োষ্ট্ সম্পক্ষে জ্ঞান অর্জন েরা  ায়। শতশন 
২০ লাখ্ িাো শেক্ষয় তার ফার্ম শুরু েক্ষরন। বর্ত াক্ষন তার ফাক্ষর্ম ২০শি গরু, ১শি মুরশগর খ্া ার ও এেশি 
ছাগক্ষলর খ্া ার। এছাড়াও, শতশন বেবোষ পিশতক্ষত শাে-সবশে ফলান। নাশবে এক্ষগ্রাফাক্ষ রৃ মূল লেয 
হল িশবষযক্ষত দবোর যুবেক্ষের েনয এেশি বড় আোক্ষরর ফার্ম গক্ষড় দতালা।  
 
▌ইশিশনয়ার দ াঃ দহাসাইন আল  ামুন মুন্না , দরশে নং-৪৭৫৩০৫, দেলা-খলনা 

বর্ত াক্ষন দেক্ষশর পশরক্ষবশ শবপর্যয় এেশি অনযত  স সযা। প্লাশ্টমে বর্জয পশরক্ষবশ শবপর্যক্ষয়র এেশি অনযত  
োরণ। অনয বযবসা দেক্ষে শতশন তার বযবসাশিক্ষে আলাোিাক্ষব দবক্ষছ শনক্ষয়ক্ষছন; োরণ, এশি পশরক্ষবশ 
বািব। ‘‘অনযক্ষের দ িা প্রস্তুতকৃত পণয তার দসিা োুঁো াল’’। শতশন বযবহৃত প্লাশ্টমক্ষের সা গ্রী 
পুনঃেক্রায়ন েক্ষর সুতা বতশর েক্ষরন। োরখ্ানার োুঁো ালিা শতশন সহক্ষেই দপক্ষয় োক্ষেন। সহেলিযতার 
োরক্ষণ এর মূলয খবই ে । এ োরক্ষণই প্রশতশনয়তই োুঁো াল সরবরাহ েরা এ বযবসায় সহে হক্ষব বক্ষল 

শতশন  ক্ষন েক্ষরন। স গ্র খলনা শবিাক্ষগ আনু াশনে ২০০০০-২৫০০০ দেশে সুতার এেশি শবশাল বাোর 
রক্ষয়ক্ষছ।  া এ বযবসার উজ্জ্বল িশবষযতক্ষে শনক্ষেশ েক্ষর। এশি পশরক্ষবশ বািব োরণ এই বযবসায় বায়ু দূষণ, 
শব্দ দূষণ সহ পশরক্ষবক্ষশর েশতের দোক্ষনা শেে েশড়ক্ষয় দনই। তার বযবসাক্ষয়র মূল উপাোন হক্ষলা এসব 
েশতের প্লাশ্টমে, দ িা পুনঃপ্রশক্রয়াোত প্রশক্রয়ার  াযযক্ষ  নতুন অনয এেশি পণয উৎপােন েরা হয়—
 ার ফক্ষল, এেই সাক্ষে পশরক্ষবশক্ষে দুষণমুক্ত েরা এবং নি প্লাশ্টমে পুনঃপ্রশক্রয়ার  াযযক্ষ  নতুন পণয বতশর 
সম্ভব। এশির িশবষযৎ প্রসার ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ সৃশি েরক্ষব এবং দেক্ষশর অর্থনীশতর োোক্ষে সেল 
রাখ্ক্ষত বযাপে ভূশ ো পালন েরক্ষব। 
 
  

ছশব 35: নাশবে এশ্লগ্রাফাম ব  

ছশব 36: শনশ্লজি প্রশিষ্ঠাশ্লন ফ্রহাসাইন আল মামুন  
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▌দ াছাঃ দরােসানা আক্তার লুপা, বযাে-৬, দেলা-কুশিয়া 

অনলাইন বযবসাক্ষয়র প্রবর্তক্ষনর ফক্ষল নারীরা আরও দবশশ পশর াক্ষণ সফল উক্ষেযাক্তায় পশরণত হক্ষচ্ছ৷ দত শন 
এেেন দ াছাঃ দরােসানা আক্তার লুপা। অক্ষনেশেন দেক্ষে িাবশছক্ষলন শনক্ষে শেছু েরক্ষবন। দছািক্ষবলা 
দেক্ষেই শতশন শনক্ষে শেছু েরার স্বপ্ন 
দেখ্ক্ষতন। আর এই স্বপ্ন পূরি েরার 
েনয ও শনক্ষের িাক্ষলা লাগা দেক্ষেই 
বযবসাক্ষয় আক্ষসন। তারপর শতশন তার 
এে বন্ধুর োছ দেক্ষে োনক্ষত 
পারক্ষলন,  ারা উক্ষেযাক্তা হক্ষত ইচ্ছুে 
তাক্ষের ইএসশিশপ দেক্ষে প্রশশেণ 
প্রোন েরক্ষছ। তারপর শতশন ইএসশিশপ 
দত শনবিন েক্ষরন এবং ৬ষ্ঠ বযাক্ষে 
প্রষ্টশক্ষি পাবার সুক্ষ াগ হয়। প্রশশেণ 
দনয়ার পর দেক্ষে দ ক্ষয়ক্ষের শবশিন্ন 
দপাশাে শনক্ষয় োে েক্ষর আে শতশন সফল। শুরুক্ষত বযবসাক্ষয়র মূল্ধন ৫০০ িাো হক্ষলও বর্ত াক্ষন তার 
বযবসাক্ষয়র মুলযন বহুগুক্ষণ দবক্ষড় ৭০০,০০০ (সাত লে) িাো হক্ষয়ক্ষছ, এবং ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ ১৫০ েন 
এরও অশযে। শতশন োনক্ষতন, বযবসার  াযযক্ষ  শনক্ষের সৃেনশীলতাক্ষে োক্ষে লাগাক্ষনা  ায়। এেেন 
বযবসায়ী স াক্ষে অক্ষনে অবোন রাখ্ক্ষত পাক্ষরন। এেেন বযবসায়ীই পাক্ষরন হাোর হাোর দবোর তরুি-
তরুিীদ্র ের্মসংস্থাক্ষনর বযবস্থা েরক্ষত। মূলত, এসব োরক্ষণই বযবসার সাক্ষে শনক্ষেক্ষে সম্পৃক্ত েক্ষরক্ষছন। 
শবশিন্ন স ক্ষয় অক্ষনক্ষে অক্ষনে েো বক্ষলক্ষছ; তারপরও শতশন হতাশ হনশন। োরণ, শতশন িাবক্ষতন, দ   া 
বক্ষল বলুে শতশন দতা োক্ষনন শতশন েতটুকু সে । বযবসার োক্ষে শতশন তার স্বা ী এনামুল হে-দে সবস য় 
পাক্ষশ দপক্ষয়ক্ষছন। 
  

ছশব 37: শনশ্লজি প্রশিষ্ঠাশ্লন উশ্লযাক্তা লুপা 
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▌সাফক্ষলযর গল্প: অনুক্ষেব োস, দরশে নংঃ ৫৫০১১২, বযাে-১, দেলা-  াগুড়া  

অনুদ্ি োস, োস  এক্ষগ্রা ফাক্ষর্মর  াশলে এবং এেেন সফল উক্ষেযাক্তা। শতশন গ্রা ীণক্ষফান বাংলাক্ষেক্ষশর 
ঢাো ও খলনা অঞ্চক্ষল োর বছর  যাক্ষনোর শহক্ষসক্ষব োশয়ে পালন েক্ষরক্ষছন। গ্রা ীণক্ষফাক্ষন বযয় সংক্ষোেক্ষনর 
েনয ৮০০ ের্মী ছািাই েরা হক্ষল শতশনও বাে পক্ষড়ন। এই স ক্ষয় শতশন প্রযান ন্ত্রীর োর্যালক্ষয়র অযীক্ষন শবিা 
েরৃ্তে িোস্তিোষ্টয়ত ইএসশিশপর প্রশশেক্ষণর েো োনক্ষত পাক্ষরন। পরবর্তীক্ষত শতশন মোগুরো দেলার দেে 
দেক্ষে প্রশশেণ দনন। শতশন ৫০০০ িাো তার বাবার োছ দেক্ষে যার শনক্ষয় ১০০০শি ব্রয়লার মুরশগ শেক্ষন 
বড় েক্ষর শবক্রয় েক্ষরন—এিাই এখ্ন তার উপার্জক্ষনর প্রযান উৎস। শতশন এরপর গরুর খ্া ার এবং  াক্ষছর 
োষ শুরু েক্ষরন। তার উক্ষেযাক্ষগর  ক্ষযয রক্ষয়ক্ষছ: োস দিইশর, োস ফাক্ষর্মশস, োস  ৎসয এবং নতুনিাক্ষব 
যুক্ত িইং ফযাক্টশর। তার স্বপ্ন হল এ ন এেশি ফার্ম গক্ষড় দতালা দ খ্াক্ষন অক্ষনে  ানুক্ষষর ের্মসংস্থান সম্ভব। 
তার উৎপাশেত পণয শবক্ষেক্ষশ রপ্তাশন হয়। শতশন  াছ উৎপােক্ষন দসরা  াছ োক্ষষর পুরিার লাি েক্ষরন। 
অনুক্ষেব োস তার এলাোয় নতুন উক্ষেযাক্তাক্ষেরক্ষে সহায়তা শেক্ষয় দপাশি, দুগ্ধোত দ্রবয,  াছ োষ এবং 
গবাশেপশু পালক্ষন সহায়তা শেক্ষয় োক্ষেন। 
 

 

▌দ াঃ মুরাে আলী, দরশে নং-৫৭৫২৪৫, বযাে-৯, দেলা-দ ক্ষহরপুর 

দ াঃ মুরাে আলী অনার্স ২য় বক্ষি পড়ার স ক্ষয় নতুন এেশি বযবসা প্রশতষ্ঠার শেন্তা-িাবনা শুরু েক্ষরন। 
অক্ষনে দেিার পর এেশি ফক্ষিােশপর দোোন শুরু েক্ষরন। এেেন শুভোকোঙ্ক্ষী তাক্ষে এেশি এনশেও দেক্ষে 

ঋক্ষণর বযবস্থা েক্ষর দেয়। ওই ঋক্ষণর ৬০ হাোর িাো শেক্ষয় বযবসা শুরু েক্ষরন। েশম্পউিার দট্রশনং, 
অনলাইক্ষন োে এবং েক্ষম্পাে/ফক্ষিােশপর আয় শেক্ষয়  ঋণ পশরক্ষশায েরক্ষত সে  হন। এে পর্যাক্ষয় ট্রাক্ষিল 
এক্ষেশি বযবসা শুরু েক্ষরন; এক্ষত তার অবস্থার উন্নশত হয়। শতশন দ ক্ষহরপুক্ষর প্রে  বারক্ষোি শসক্ষ্টম  যুক্ত 
দসলশিশত্তে এফএ  বাোক্ষর এেশি সুপারশপ শুরু েক্ষরন। ২০১৯ সাক্ষল শুরু েক্ষরন শিউশলপ বাংলাক্ষেশ 
নাক্ষ  এেশি উৎপােনমুখ্ী শকোম্পোষ্টন,  ার পেেলা বলক্ষপন ও শিিারক্ষে্ট  পাউিার উৎপােন শেক্ষয় শুরু 

ছশব 38: োস এশ্লগ্রা খামাি  

ছশব 39: উশ্লযাক্তা মুিাে 
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হয়। শকোম্পোষ্টনর শুরুক্ষতই শবএসশিআই অনুক্ষ ােন ও শনবিনও েক্ষর দফক্ষলন। শেন্তু, এই বযবসায় শতশন 
অক্ষনে স সযার সম্মুখ্ীন হন—এে পর্যাক্ষয়  ক্ষন হয় এশি বি েক্ষর শেক্ষত হক্ষব। এই স য় দ ক্ষহরপুক্ষরর 
ইএসশিশপর োর্যক্র  সম্পক্ষে অবগত হন এবং প্রশশেক্ষণ অংশ দনন। অশিজ্ঞ প্রশশেেক্ষের োছ দেক্ষে 
শতশন বযবসায় নতুনিাক্ষব এশগক্ষয়  াওয়ার দেক্ষে নতুন যারণা পান। বর্ত াক্ষন এই প্রশতষ্ঠাক্ষন পুরুষ ও  শহলা 
শ ক্ষল ২২ েন শবশিন্ন দপশায় ে রৃত রক্ষয়ক্ষছ। শতশন এখ্ন দ  সব প্রশতষ্ঠান সফলতার পশরোলনা েরক্ষছন 
দসগুক্ষলা হক্ষলা: শবেল্প েশম্পউিার, শবেল্প ট্রাক্ষিল্স, এফ এ  বাোর, এবং শিউশলপ বাংলাক্ষেশ। 
 
▌মুক্তা খ্ান , দেলা- নড়াইল 

মুক্তা খ্ান  শবশিন্ন  যরক্ষনর হাক্ষতর োে পছন্দ েরক্ষতন। 
শবক্ষয়র পর শতশন িাবক্ষলন এ ন দোক্ষনা োে তার েরা উশেত 
 াক্ষত শতশন স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশশ তার পশরবারক্ষেও স য় 
শেক্ষত পারক্ষবন। শতশন অনলাইক্ষন োক্ষের ষ্টিিোন্ত শনক্ষলন। শেছু 
শেন দেিার পর অর্থ উপার্জন েরা শুরু েরক্ষলন এবং স্বাবলম্বী  
হক্ষলন। শতশন হস্তশশল্প বযবসায় েে হক্ষয় উঠক্ষলন এবং 
অনলাইক্ষন িাল সাড়া দপক্ষলন। এরই ক্ষযয শতশন  বাংলাক্ষেশ 
শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন েরৃ্তপে এর শফ্র প্রশশেক্ষণর েো োনক্ষত 
পারক্ষলন এবং শনবশিত হক্ষয় প্রশশেণ গ্রহণ েরক্ষলন।  প্রশশেণ 
দনয়ার ফক্ষল শতশন বযবসা সম্পশেত শবষক্ষয় অশিজ্ঞ হক্ষয় 
উঠক্ষলন। প্রশশেণ দনয়ার স য়ই শতশন বযবসা েরার বযাপাক্ষর 
আত্মপ্রতযয়ী হক্ষয় উঠক্ষলন। প্রশশেণ দশক্ষষ শতশন ১০ েনক্ষে 
শনক্ষয় োে েরা শুরু েরক্ষলন। তার পশরেল্পনা শছল তাক্ষেরক্ষে 
প্রে  শতন  াস শবনামূক্ষলয োে দশখ্াক্ষনা এবং তারপর তাক্ষেরক্ষে শনক্ষয়াগ দেয়া। ইএসশিশপ’র প্রশশেক্ষের 
 াযযক্ষ  শতশন বযবসার েনয দট্রি লাইক্ষসি শনক্ষলন এবং তার প্রশতষ্ঠাক্ষনর না  রাখ্ক্ষলন ‘শি  েক্ষিে’। 
বর্ত াক্ষন দসখ্াক্ষন ১৩ েন  শহলা তার সাক্ষে োে েরক্ষছন। তারা তাক্ষের পণয দেলার সব োয়গায় শবশক্র 
হক্ষচ্ছ।  
   

▌শেবা ইসলা , দরশে নং-১৩৫০, বযাে-৩, দেলা-সাতেীরা 

শেবা ইসলা , ছায়াপে ফযাশন হাউক্ষের  াশলে, 
শবশিন্ন প্রশতষ্ঠাক্ষন প্রশশেণ শনক্ষয়ক্ষছন। শতশন শনক্ষেক্ষে 
েে শহক্ষসক্ষব গক্ষড় তুলক্ষত সক্ষেি শছক্ষলন। শতশন দোক্ষনা 
এে ইেোরষ্টভউদত শনক্ষের হাক্ষত বানাক্ষনা ো া পক্ষড় 
শগক্ষয়শছক্ষলন এবং শ শন ই্ট ারশিউ শনশচ্ছক্ষলন দসই 
 যািা  তাক্ষে শেক্ষজ্ঞস েক্ষর  খ্ন োনক্ষত পারক্ষলন 
এগুক্ষলা তার শনক্ষের বতশর তখ্ন তার োছ দেক্ষে 
শতশন শতনশি ো া শেনক্ষত োইক্ষলন। এিাক্ষবই তার 
 াো শুরু। শতশন বাংলাক্ষেশ শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন 
েরৃ্তপে এর ‘উক্ষেযাক্তা সৃশি এবং েেতা উন্নয়ন এর 
প্রশশেণ’ েলাোলীন স ক্ষয়ও আরও অক্ষনে ো া 
সরবরাক্ষহর  ফর াক্ষয়শ দপক্ষয়শছক্ষলন। প্রশশেণ 
পরির্তীদত শতশন তার শনক্ষের উক্ষেযাগ গক্ষড় দতাক্ষলন। 
৬ েনক্ষে এোক্ষে শনযুক্ত েক্ষরন। তাক্ষেরক্ষে িালিাক্ষব প্রশশেণ শেক্ষয় েে েক্ষর দতাক্ষলন। শতশন বাংলাক্ষেশ 
শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন েরৃ্তপে সাতেীরা এবং সাতেীরা উক্ষেযাক্তা উন্নয়ন দফারা -ক্ষেও যনযবাে োনান। 
দসখ্ান দেক্ষে প্রশশেণপ্রাপ্ত সেল নারী েীবক্ষন সাফক্ষলযর মুখ্ দেক্ষখ্ক্ষছন।  

ছশব 40: মুক্তা খানশ্লমি উৎপাশেি পণ্য 

ছশব 41: শেবা ইসলাশ্লমি ছয়াপশ্লর্থি কমীবৃন্দ 
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খ্-৫:  য় নশসংহ শবিাগ  
 

▌যান শাশলক্ষের দেশ, এক্ষগ্রা শলশ ক্ষিি, দ াঃ রশফকুল ইসলা , দ াঃ শা ী  দহাক্ষসন, দেলা-ো ালপুর 

দ াঃ রশফকুল ইসলা  এবং দ াঃ শা ী  দহাক্ষসন দ ৌেিাক্ষব গ্রা  বাংলার পর্যিন শবোক্ষশ ো ালপুক্ষর স্থাপন 
েক্ষরক্ষছন—‘যান শাশলক্ষের দেশ (শিএসশি) শলশ ক্ষিি। দুই কৃশষশবে ‘উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন 
প্রেল্প’ এর প্রশশেণ হক্ষত অনুক্ষপ্ররণা ও সহক্ষ াশগতা শনক্ষয় এ উক্ষেযাগ দনন। ১০ েক্ষনর শি  এই প্রশতষ্ঠাক্ষন 
োে েরক্ষছ। শেল বাংলা সুগার শ লস শলশ ক্ষিি ও লাউোপড়া অবোশ শবক্ষনােন দেে ঘুক্ষর দেখ্াক্ষনার 
 াযযক্ষ  ো ালপুক্ষর তার প্রশতষ্ঠান োে শুরু েক্ষর। এছাড়াও, দোশিি-১৯ এর  ক্ষযযই (প্রে  দঢউ-এর 
তীব্রতা  খ্ন েক্ষ শছল)  দবশ শেছু েল এেশেক্ষনর টুযর সম্পন্ন েক্ষরক্ষছ। ‘উন্নয়ক্ষন পর্যিন, শনর্মল আনন্দ 
শবক্ষনােন’ এই দোগানক্ষে সা ক্ষন দরক্ষখ্ এই প্রশতষ্ঠান এশগক্ষয়  াক্ষচ্ছ।   
 

▌আ ার সবুে স্বপ্নঃ বাবুল েে বর্মন, আইশি নং-৬১০১০৭, দেলা- য় নশসংহ 

দ াঃ বাবুল েে বর্মন, ইএসশিশপ দেক্ষে প্রশশেণপ্রাপ্ত এেেন উক্ষেযাক্তা। শতশন ‘িাইনাশ ে পাইনক্ষরাশলশসস 
ইশন্ডয়া প্রাইক্ষিি শলশ ক্ষিি’ এর  অনযত   াশলে। শতশন আনন্দক্ষ াহন েক্ষলে দেক্ষে স্নাতে সম্পন্ন েক্ষরন। 
এরপর  শতশন শনক্ষে দেক্ষে শেছু েরক্ষত োইশছক্ষলন। দসই স ক্ষয় শতশন ও তার বন্ধু সুব্রত পাল, দুইেন এেক্ষে 
এেিা বযবসায় শুরু েক্ষরন। ২০১৭ সাক্ষল তারা নরশসংেীক্ষত দ ৌেিাক্ষব বযবসায় শুরু েক্ষরন। পরবর্তীক্ষত, 
এশিক্ষে তারা ২০১৯ সাক্ষল 
প্রাইক্ষিি শলশ ক্ষিি-এ 
রূপান্তশরত েক্ষরন। শতশন 
এেই সাক্ষে এই দোম্পাশনর 
বযবস্থাপনা পশরোলে এবং 
এর শহসাব-শনোক্ষশর 
শবষয়িা দেক্ষখ্ন। তাক্ষের 
দোম্পাশনর প্রযান োে 
বযবহৃত িায়ার, প্লাশ্টমে, 
পশলশেন, রাবারোত দ্রবয 
দেক্ষে জ্বালাশন দ্রবয বতশর 
েরা। তার স্বপ্ন অবযবহৃত দ্রবয শনক্ষয়  ানসম্পন্ন এেশি পৃেে শরসাইক্ষেল দোন গক্ষড় দতালা। 
  

ছশব 42: ধান িশলশ্লকি ফ্রেশ্লি এশ্লগ্রা ট্যযশিজম শলশমশ্লটি 

ছশব 43: বাবুল িন্দ্র বম বশ্লণি শিসাইশ্লকশলং িাে  
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▌সফল উক্ষেযাক্তার সাফক্ষলযর গল্প ফারোনা হে দলারা, দরশে নংঃ ৭২৫১৮৪, বযােঃ ৬, দেলাঃ 
দনেক্ষোণা 

ফারোনা হে দলারা শবশিন্ন োয়গার নারী উক্ষেযাক্তাক্ষের গল্প 
পড়ার পর শনক্ষের বযবসা প্রশতষ্ঠার আগ্রহ দবক্ষড়  ায়।  া-বাবার 
খব এেিা ইচ্ছা না োো সক্ষত্ত্বও শতশন বযবসা শুরু েরার অনু শত 
পান। ইএসশিশপর সহায়তায় শতশন ্টমার াে ফুি এন্ড আক্ষগ্রা 
শলশ ক্ষিি প্রশতষ্ঠার  াযযক্ষ  গ্রাহক্ষের োক্ষছ স্বাস্থযের ও পুশিের 
দ্রবয শপৌাঁদছ দেয়ার শনিয়তায় শেক্ষত বযবসায় েগক্ষত প্রক্ষবশ েক্ষরন। 
প্রশতষ্ঠাক্ষন প্রায় ১৫০ েন  ানুক্ষষর ের্মসংস্থান সৃশি েক্ষরক্ষছন। 
স্থানীয় গ্রাহেরা তার বযবসাক্ষে এখ্ন এেশি আস্থািােন বযবসায় 
প্রশতষ্ঠান  ক্ষন েক্ষর। শতশন স াক্ষের নারীক্ষের বযবসা েগক্ষত প্রক্ষবশ 
েরার দেক্ষে শবেয ান স সযাগুক্ষলা শনক্ষয় আক্ষলােপাত েক্ষরন। 
সহক্ষ াশগতার নাও োেক্ষত পাক্ষর শেন্তু, বাযা না শেক্ষলই দ ক্ষয়রা 
এশগক্ষয়  াক্ষব—এই তার শবশ্বাস।  
 

▌দ াঃ আব্দুর রহ ান শরীফ, দট্রশনং আইশি: ৮৯৫০১৭, বযাে: ০৪, দেলা- দশরপুর 

দ াঃ আব্দুর রহ ান শরীফ দসফ গার্ড বাংলাক্ষেশ নাক্ষ  এেশি তরল পষ্টরষ্কোরক উৎপােনোরী প্রশতষ্ঠান 
গক্ষড় দতাক্ষলন। বর্ত াক্ষন বড় শশল্প প্রশতষ্ঠান, হাসপাতাল , শশো প্রশতষ্ঠান, গাশড়র ওয়ােশপ, গাক্ষর্ম্ট স, 
ফুি ফযাক্টশর, দরক্ষস্তারায় তার পক্ষণযর 
বযবহার হক্ষচ্ছ। বযবসা শুরু েরার 
স য় দেক্ষে স্থানীয় বাোক্ষর তার 
উৎপাশেত পণয  েনশপ্রয়তা লাি 
েক্ষর। এ বযবসার আক্ষগ শতশন এেেন 
খ্ন্ডোলীন চোকুরীিীিী শছক্ষলন। 
২০১৯ সাক্ষলর শুরুক্ষত এেশি তরল 
পশরষ্কারে প্রস্তুতোরী প্রশতষ্ঠান দেক্ষে 
শেছু পণয শনক্ষয় স্বোধীনভোদি তা 
বাোরোত েরা শুরু েক্ষরন। তার 
লেয শছল এেশি প্রশতষ্ঠান গক্ষড় দতালা। শতশন এেেন েে শবক্রয়ের্মী  শছক্ষলন। ২০১৯ সাক্ষল ইএসশিশপর 
দট্রশনং-এর েো োনক্ষত দপক্ষর দসখ্াক্ষন দ াগ শেক্ষলন। বযবসাশয়ে স সযা শেিাক্ষব স যান েরক্ষত হয়, 
শবেয ান আইন, শনয় -োনুন, শেিাক্ষব বযবসাশয়ে দ াগাক্ষ াগ স্থাপন েরক্ষত হয় দস বযাপাক্ষর  ো ে 
শনক্ষেশনা দপক্ষলন। দট্রশনং দশক্ষষ শতশন োরওয়াশ শযাম্পু এবং োর শাইনার প্রস্তুক্ষতর  াযযক্ষ  োনুয়াশর  
২০২০ সাক্ষল তার উক্ষেযাগ শুরু েক্ষরন। এই প্রশতষ্ঠান দেক্ষে শতশন হযান্ডওয়াশ, শিসওয়াশ, দলার শিনার, 
লাস শিনার, িয়ক্ষলি শিনার, িাইলস এবং দ্টমান শিনার বতশর েক্ষরন। দসফগার্ড এর দ্রবয শনরাপে এবং 
সশঠে পিশতক্ষত গুনগত  ান শনশিত েরা হয়। বাংলাক্ষেশ ইনক্ষি্টমক্ষ ্ট  দিক্ষিলপক্ষ ্ট  অশেশরশি (শবিা) 
এর সহক্ষ াশগতায় ও পরা র্শ অনু ায়ী শতশন এই উক্ষেযাগ শুরু েরক্ষছন। অনুকূল পশরক্ষবশ দপক্ষল শতশন তার 
প্রশতষ্ঠানক্ষে বাংলাক্ষেক্ষশর বযবসা েগক্ষত  ক্ষিল শহক্ষসক্ষব গক্ষড় তুলক্ষবন।  
  

ছশব 44: উশ্লযাক্তা ফািজানা ফ্রফ্লািা 

ছশব 45: ফ্রসফগাি ব বাংলাশ্লেি  
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খ্-৬: রােশাহী শবিাগ 

▌শ্রী প্রেীপ েে পাশলত, দেলা- বগুড়া 

শ্রী প্রেীপ েে পাশলত, কৃষে পশরবাক্ষর তার েন্ম। শতশন তার বাবার সাক্ষে কৃশষক্ষেক্ষে োে েরক্ষতন। শতশন 
বযবসা উক্ষেযাগ গক্ষড় দতালার স্বপ্ন দেখ্ক্ষতন। এেপর্যাক্ষয় তার এই স্বপ্ন িোস্তিোদনর সুক্ষ াগ দপক্ষলন। 
ইএসশিশপ’র  প্রে  বযাক্ষেই শতশন প্রশশশেণ দনয়ার সুক্ষ াগ পান।  তার োক্ষছ বযবসা শুরু েরার  ত পর্যাপ্ত 
িাো শছল না। প্রশশেণ সম্মানী শহক্ষসক্ষব ১৫০০ িাো দপক্ষলন। দসই ১৫০০ িাো শেক্ষয় শতশন আতর 
উৎপােক্ষনর েনয কোাঁচোমোল্ ক্রয় েরক্ষলন। োক্ষের পাশাপাশশ শতশন আতক্ষরর বযবসা শুরু েরক্ষলন। প্রেক্ষ  
দোম্পাশনর না  রাখ্ক্ষলন পারশফউ াশর দপ্রািাক্টস। আতর উৎপােক্ষনর পাশাপাশশ শতশন বশি দরে, দগালাপ 
েল, দপক্ষট্রাশলয়া  দেলী বতশর েক্ষরন। ের্মীক্ষের িারাই এগুক্ষলা এর দবাতলোতেরণ , পযাক্ষেশেং এবং 
দলক্ষবশলং এর োে সম্পন্ন হয়। ৩২েন নারী তার োরখ্ানায় োে েরক্ষছন। তার পুুঁশে ১৫০০ িাো দেক্ষে 
১,৫০,০০০ (এে লে পঞ্চাশ হাোর) িাোয় এক্ষস ্োাঁষ্টড়দয়দছ।  এে পর্যাক্ষয়, ইএসশিশপ’র  দট্রশনং 
দোঅশর্ডক্ষনির তাক্ষে আরও শিলাক্ষরর সাক্ষে পশরেয় েশরক্ষয় শেক্ষলন। শিলারক্ষের সহায়তায় শতশন ফা্টম 
পারশফউ াশর দপ্রািাক্টস এর দ্রবয ৯শি দেলায় শবশক্র েরা শুরু েরক্ষলন। তার ভষ্টিষযৎ পশরেল্পনা হক্ষলা 
প্রশতষ্ঠানক্ষে শীি েশশি দোম্পাশনর  ক্ষযয শনক্ষয় আসা এবং সুলি মূক্ষলয পণয শবশক্র েরা। শতশন তার 
দোম্পাশনর শবস্তার আরও বাড়াক্ষত োন এবং দবোর যুবেক্ষের েনয ের্মসংস্থান সৃশি েরক্ষত োন। 
 

▌সাফক্ষলযর গল্প: োয়সার হাশ ে, োপাইনবাবগি 

োয়সার হাশ ে শনক্ষেক্ষে উক্ষেযাক্তা শহক্ষসক্ষব িাবক্ষত 
শুরু েরক্ষলও এর েনয তার বাস্তব অশিজ্ঞতা ও 
জ্ঞাক্ষনর েরোর শছল। শতশন শবিার ইএসশিশপর 
দট্রশনং-এর বযাপাক্ষর োনক্ষত পারক্ষলন। এরপর 
শতশন দেলা প্রশশেক্ষের পরা র্শ শনক্ষলন এবং 
পশরবার দেক্ষে বযবসার মূলযন দ াগার েরক্ষলন।  
শবশিন্ন বয়ক্ষসর েে এবং শেছু অশিজ্ঞ ের্মী শনক্ষয় 
অবক্ষশক্ষষ তার োরখ্ানা স্থাপন েরক্ষলন। শতশন 
উৎপােক্ষনর েনয প্রক্ষয়ােনীয় উপেরণ শেক্ষন, 
শবদুযৎ সরবারক্ষহর বযবস্থা েক্ষর এেশি দোতলা 
িাড়া বাশড়ক্ষত আস্থা দেশ েযাল দোম্পাশনর োে 
শুরু েরক্ষলন। ২০ েন ের্মীর োক্ষের এবং দোম্পাশনর  াক্ষেশিং এর সুশবযাক্ষর্থ শতশন ৫ শি দ াির সাইক্ষেল 
এবং এেশি শ শন-ট্রযাে ক্রয় েরক্ষলন। ৬ াক্ষসর  ক্ষযয মুনাফা আসল। বর্ত াক্ষন, তার দোম্পাশনর দ াি 
মূলযন প্রায় ৬০,০০,০০০ িাো। 
  

ছশব 46: কায়সাি হাশমশ্লেি ফ্রকাম্পাশন 
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▌ইশি. দ াঃ দতৌশফে আল , দরশে. নং- ৩৮০৭৭৮, বযাে-১৩, দেলা- েয়পুরহাি 

আরশশ েংশক্রক্ষির স্বোশযোরী ইশি দ াঃ দতৌশফে আল  অক্ষনে দছাি দট্রি দোম্পাশনক্ষত োে েক্ষরন শেন্তু 
সাফলয পাশচ্ছক্ষলন না। এে ঘষ্টনষ্ঠ বন্ধুর োছ দেক্ষে শতশন ব্লে-প্রক্ষেক্ট েরার েো শুনক্ষলন। তক্ষব, এ বযপাক্ষর 
তার শেছু োনা শছল না। এর  ক্ষযয উক্ষেযাক্তা সৃশি এবং েেতা উন্নয়ন প্রেল্প, শবিার প্রশশেক্ষণর বযাপাক্ষর 
োনক্ষলন। দট্রশনং দোঅশর্ডক্ষনিক্ষরর োছ দেক্ষে শনক্ষের প্রেক্ষল্পর বযাপাক্ষর আক্ষলােনা েরক্ষলন। পরা র্শ 
দনয়ার পর শতশন দরশেক্ষিশন েরক্ষলন। দট্রশনং দসশক্ষন শতশন বযবসা শবষয়ে অক্ষনে তেয োনক্ষত পারক্ষলন। 
এেেন সফল উক্ষেযাক্তা শহক্ষসক্ষব দ নিশরং দসশন দেক্ষে দশখ্ার পর শতশন সাহক্ষসর সাক্ষে তার বযবসা শুরু 
েরক্ষলন। বর্ত াক্ষন শতশন তার পণয শনে দেলা েয়পুরহাি এবং অনযানয দেলা দ  ন েক্সবাোক্ষরর বা 
েট্টগ্রাক্ষ র  ত োয়গায় শবশক্র েরা শুরু েরক্ষলন। শতশন িশবষযক্ষত েয়পুরহাি দেক্ষে পুক্ষরা দেক্ষশ তার পণয 
শবশক্র েরক্ষত োন।   
 
 

▌হার না  ানা সৃেনশীল উক্ষেযাক্তাঃ েনাব আশসকুর রহ ান, দরশে নং-৬৪৫০১৯, বযাে নং-৩, দেলা- 
নওগাুঁ  

েনাব আশশকুর রহ ান আরব আশ রাত, োর্মানী এবং দসৌশে আরক্ষব শবশ বছর োশিক্ষয়ক্ষছন। দেক্ষশ দফরার 
পূক্ষর্ব শতশন দসৌশে এয়ার দফাক্ষসরৃ অযীন আল খ্াশলে েিট্রােশন দোম্পাশনক্ষত োে েরক্ষতন দ খ্াক্ষন শতশন 
আধুশনে প্রযুশক্ত এবং অবোঠাক্ষ া শনর্মাক্ষণর উপাোন সম্পক্ষে োনক্ষত পাক্ষরন। পরবর্তীক্ষত, শতশন ২০১৯ 
সাক্ষল নওগাুঁক্ষত েক্ষল 
আক্ষসন এবং পূর্ব 
অশিজ্ঞতা দেক্ষে 
পশরক্ষবশ-বািব ইি বা 
হক্ষলা ব্লে বতশরর 
শসিান্ত শনক্ষলন। তার 
সুশবযা হল পুক্ষরা প্রশক্রয়া 
সম্পক্ষে শতশন আক্ষগ 
দেক্ষেই োনক্ষতন। 
েনাব রহ ান নওগাুঁয় স্বল্প পশরসক্ষর এেশি িাড়া েরা োয়গায় োে েরা শুরু েক্ষরন। আশসকুর রহ ান 
ইএসশিশপ প্রশশেণ তত্ত্বাবযায়ক্ষের সাহয়তায়  ঋণ পাওয়ার দেিা েক্ষরন। পরবর্তীক্ষত শতশন দিপুশি দেলা 

ছশব 48: উশ্লযাক্তা আশিকুি িহমান  

ছশব 47: আিশি কংশিট ও িাি স্বত্বাশধকািী  
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েশ শনাক্ষরর  াশসে কৃশষ ঋণ শবষয়ে দো-অশর্ডক্ষনশন সিাক্ষত তার শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা উপস্থাপন েক্ষরন 
এবং বযাংে ের্মের্তাক্ষের োক্ষছ তার পশরেশল্পত উক্ষেযাক্ষগ ঋণ প্রোক্ষনর েনয আক্ষবেন উত্থাপন েক্ষরন। 
দিপুশি েশ শনার এই নতুন উক্ষেযাক্তাক্ষে ঋণ প্রোন েরার অনুক্ষরায েক্ষরন। শতশন নওগাুঁ দেলায় শবশ 
োঠার েশ  উপর তার শনর্মাণ ইউশনি বতশর েক্ষরন। শতশন শনক্ষেই শবশিন্ন উপাোন দেক্ষে শনর্মাণদ্রবয বতশর 
েরক্ষত পাক্ষরন এবং দসগুক্ষলা দেক্ষে শবশিন্ন যরক্ষনর ব্লে প্রস্তুত েক্ষর োক্ষেন। এখ্ন শতশন নওগাুঁ দেলাক্ষত 
পক্ষণযর অর্ডার দনয়া শুরু েক্ষরক্ষছন। 
 

▌দ াঃ আশরফুল আল  শ লন, দরশে নং-৬৯০৮৬, বযাে-৬, দেলা- নাক্ষিার 

েনাব দ াঃ আশরফুল আল  শ লন ছয় বছর যক্ষর অনুশীলন দপ্রািাক্টস, অনুশীলন শপ্রশ্ট ং দপ্রস এবং অগ্রে 
পোিষ্টল্ষ্টশাং এর প্রযান শহক্ষসক্ষব শনক্ষয়াশেত আক্ষছন। তার প্রে  োে শছল শশোমূলে উপেরণ শনক্ষয় োে 
েরা। তার োরখ্ানাশি শবশিন্ন যরক্ষনর দনািবুে, ফক্ষিােশপ, শপ্রশ্ট ং দপপার এবং দ্টমশনাশরর উৎপােন ও 
বাোরোত শুরু েরার  যয শেক্ষয়  াো শুরু েক্ষর। বর্ত াক্ষন শতশন শতাশযে শশো প্রশতষ্ঠান, পঞ্চাশশির  ত 
হাসপাতাল-শিশনে এবং শবশশির অশযে সরোরী ও দবসরোরী প্রশতষ্ঠাক্ষন তার পণয সরবরাহ েক্ষরন।  শতশন 
সরোশর ও দবসরোশর প্রশতষ্ঠাক্ষনর সাক্ষে োে েক্ষর বযাপে অশিজ্ঞতা অর্জক্ষনর সুক্ষ াগ দপক্ষয়ক্ষছন।  রােশাহী 
ইশিশনয়াশরং এবং প্রযুশক্ত শবশ্বশবেযালক্ষয়র সুযক্ষিশনর, এবং িক্ষয়স অফ আক্ষ শরোর শবক্ষশষ  যাগাশেক্ষনর 
োে তার অশিজ্ঞতাক্ষে আরও সমৃি েক্ষর। তার দনর্তক্ষে ১০ েন দলাে োে েরক্ষছ। গতানুগশতে 
লািেনে বযবসা দেক্ষে দবর হক্ষয় আসা এবং সুলি মূক্ষলয  ানসম্পন্ন পণয সরবরাহ েরা তার মূল লেয। 
শবিার ইএসশিশপর দট্রশনং দেক্ষে শতশন তার োশঙ্খত অশফস বযবস্থাপনা শবষয়, শ্র  বযবস্থাপনা, উৎপােন 
এবং বাোরোতেরণ এবং িকুক্ষ ্ট শক্ষনর শবষক্ষয় জ্ঞান ও েেতা অর্জন েক্ষরক্ষছন।  

 

 

  

ছশব 49: আশিফূল আলম ও িাি কািখানা  
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▌আবু বের, দরশেঃ ৭৬০০১৪, বযাে-০৩, দেলা-পাবনা 

আবু বের, বর্ত াক্ষন ঈশ্বরেী েক্ষলক্ষের েতুর্থ বক্ষষরৃ ছাে। ২০১৩ সাক্ষল তার শিশেিাল  াক্ষেশিং এ োে 
শুরু হয়। তারপর ২০১৬ সাক্ষল শতশন গ্রাশফে শিোইন, ওক্ষয়ব শিোইন এবং সফিওয়যার শনক্ষয় োে শুরু 
েক্ষরন। শতশন দফসবুক্ষের  াযযক্ষ  
োনক্ষত পাক্ষরন দ , ইএসশিশপ সারা 
দেক্ষশ বযবসাক্ষয় ্টমােআপ, 
ষ্টিষ্টনদয়োদগর শনয় -োনুন এবং এসব 
শবষয় শনক্ষয় শফ্র দট্রশনং এর বযবস্থা 
েক্ষরক্ষছ। শতশন দট্রশনং এবং বযবসার 
েনয দট্রি লাইক্ষসি শনক্ষলন। োসুশরয়া 
 াক্ষেক্ষি এে হাোর িয়ার শফক্ষির 
দোোন িাড়া শনক্ষলন। ২০২০ সাক্ষলর 
দফব্রুয়াশরক্ষত শতশন আে েক্ষিে 
দিেক্ষনালশেস না  শেক্ষয় এেশি 
দিেনক্ষলাশে দোম্পাশন খলক্ষলন। 
গ্রাক্ষ র  ানুষ দ ন উপকৃত হয় এেনয শতশন তার প্রষ্টতষ্ঠোনষ্টট গ্রাক্ষ  স্থাপন েক্ষরন। এ পর্যন্ত শতশন তার 
প্রশতষ্ঠাক্ষনর  াযযক্ষ  ৩৬ েন  ানুক্ষষর ের্মসংস্থান সৃশি েক্ষরক্ষছন। শতশন আশা েক্ষরন, আগা ী ২ বছক্ষরর 
 ক্ষযয আে েক্ষিে ২০০ েন  ানুক্ষষর ের্মসংস্থান সৃশি েরক্ষব।  শেও তার প্রশতষ্ঠানশি গ্রাক্ষ  অবশস্থত, তোশপ 
তারা সারা পৃশেবীক্ষত দসবা শেক্ষয়  াক্ষচ্ছ। ইএসশিশপ দট্রশনং দস্ট ার এর পাবনা দেলার দো-অশর্ডক্ষনির তার 
বযবসার শুরু দেক্ষেই এর সর্বক্ষেক্ষে সহায়তা শেক্ষয়  াক্ষচ্ছন। 
 
▌দ াঃ দরােনুজ্জা ান, বযাে-০৩, দেলা-রােশাহী 

দ াঃ দরােনুজ্জা ান ইএসশিশপর শবজ্ঞাপন পশেোয় 
দেক্ষখ্শছক্ষলন। দসখ্াক্ষন ৬৪ দেলার যুবেক্ষেরক্ষে 
এে াসবযপী প্রশশেণ প্রোন েরার শবষক্ষয় উক্ষেখ্ শছল। 
এই প্রশশেণ দপক্ষত শতশন রােশাহী অশফক্ষসর সাক্ষে 
দ াগাক্ষ াগ েরক্ষলন, দট্রশনং এর েনয আক্ষবেন েরক্ষলন 
এবং বাছাই  প্রশক্রয়ায় উর্ত্তীণ হক্ষলন। শতশন শিিরকোষ্টর 
োেশর দছক্ষড় শেক্ষলন এবং সাফক্ষলযর সাক্ষে এে াক্ষসর 
প্রশশেণ দশষ েরক্ষলন। প্রশশেণ এর দশক্ষষ দট্রি লাইক্ষসি 
লাি েরক্ষলন এবং ইএসশিশপ দেলা োর্যালক্ষয়র 
প্রশশেক্ষের সহায়তায় ের্মসংস্থান  বযাংে দেক্ষে ঋণ শনক্ষয় 
১৬ শবঘা েশ র উপর তার প্রেল্প ্ীপ্ত কৃশষ শুরু েক্ষরন। 
এরপর তাক্ষে আর দপছক্ষন তাোক্ষত হয়শন। শতশন 
েীিনাশেশবহীন এবং ঔষশয গুণসম্পন্ন শবশিন্ন োক্ষতর 
ফল এবং সশির োষ শুরু েক্ষরন। বর্ত াক্ষন তার প্রেক্ষল্প ২ েন ের্মী শনয়শ তিাক্ষব োে েরক্ষছন এবং 
প্রায় ১০ েন  ানুষ বেশনে শিশত্তক্ষত োে েক্ষর োক্ষেন। এেশেক্ষে শতশন শশশেত এবং দবোর  ানুক্ষষর 
ের্মসংস্থান সৃশি েক্ষরক্ষছন এবং অনযশেক্ষে শনক্ষেক্ষে এেেন সফল উক্ষেযাক্তা শহক্ষসক্ষব গক্ষড় তুলক্ষত সে  
হক্ষয়ক্ষছন। 
  

ছশব 50: আট ব কশ্লটজ ফ্রটকশ্লনালশজস  

ছশব 51: েীপ্ত কৃশষ পেী 
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▌ াশনে সূেযর, দরশে নং ৮৮৫৪৬৩, বযাে -১২, দেলা- শসরােগি 

সবক্ষসবা-এর  াশলে  াশনে সূেযর এসএসশস পাশ েরার পর তার শশোেীবন দশষ েক্ষরন।  শতশন 
েশম্পউিার এবং গ্রাশফে শিোইক্ষনর োে োনক্ষতন।  
বক্ষলই  শবশিন্ন প্রশতষ্ঠাক্ষন অক্ষনে শেন যক্ষর োে েক্ষরক্ষছন।  
শবশিন্ন প্রশতষ্ঠাক্ষনর সাক্ষে োে েরার স য় শতশন শনেস্ব ই-
ে ার্স প্লািফক্ষ রৃ বতশরর শবষক্ষয় িাবক্ষতন। ইএসশিশপ এর 
প্রশশেণ দনয়ার স য় শতশন শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা, আশর্থে 
বযবস্থাপনা, ঝুঁশে, শবশনক্ষয়াগ পশরক্ষবশ শনয় োনুন, 
বযবসাশয়ে দপ্রাফাইল, িযাি, িযাক্স, বযাঙ্ক বী া, দোম্পাশন 
আইন, বযাংে দলান, শবএসশিআই, আ োশন, রপ্তাশন এবং 
প্রেশলত সরোরী আইন সম্পক্ষে োনক্ষত পারক্ষলন। শতশন 
দফসবুে েযাক্ষম্পইক্ষনর  াযযক্ষ  এেশি উক্ষেযাগ শুরু 
েরক্ষলন। এখ্ন শতশন শঘ, ধু, মৃৎষ্টশে, ফযাশন এবং 
শফিক্ষনস-দ্রবয শনক্ষয় োে েরক্ষছন এবং বর্ত াক্ষন তার 
প্রশতষ্ঠাক্ষন ৪েন দলাে োে েক্ষর। শতশন োরাে, ইিযাশল 
এবং ওয়ান শক্ষপর  ত দেক্ষশর শবখ্যাত ই-ে ার্স দোম্পাশন 
োে েক্ষরক্ষছন। বাংলাক্ষেক্ষশর ই-ে াক্ষসরৃ বাোক্ষর েনগক্ষণর আস্থা ও ষ্টিশ্বস্ততো অর্জন েরা সবক্ষসবার মূল 
লেয। বর্ত াক্ষন তার মূলযক্ষনর পশর াণ ৩,৭৫,০০০ (শতন লে পঁোত্তর হাোর) িাো। 
 
▌আশসফ ইেবাল, দরশে নং-৩২০৬৫৬, বযাে নং-৮, দেলা-গাইবািা 
েনাব আশসফ ইেবাল ২০০৩ সাক্ষল কৃশষক্ষত শিক্ষপ্লা া সম্পন্ন েক্ষরন। এরপর ৬  াক্ষসর েনয আরএ শপ 
(পেী শেশেৎসে)-এর প্রশশেণ দশক্ষষ এেিা দছাি ওষুক্ষযর দোোন দেন। এরপর ব্রাক্ষে ৩ বছর এবং 
আরশিআরএস এ ৬ াস োেশর েক্ষরন।  া ার প্রশতশষ্ঠত স্কুল,  ােরাসা ও শবশিন্ন োতবয োর্যক্রক্ষ  ৫বছর 
যক্ষর পশরোলনার ্ োষ্টয়ত্ব পালন েক্ষরন। এছাড়াও গোদেেদি এবং শতন িছদররও দবশশ স য় যক্ষর শাহোলাল 

শব ানবন্দক্ষর োে েক্ষরন। পরবর্তীক্ষত নর্থ সাউে শবশ্বশবেযালক্ষয়র  এে শশেক্ষের সহক্ষ াশগতায় নতুন েক্ষর 
পড়াক্ষশানা শুরু েক্ষরন। নর্থ সাউে শবশ্বশবেযালক্ষয়র েনফুশসয়াস ইিশিউক্ষি োইশনে লযাঙ্গুক্ষয়ে এন্ড োলোক্ষর 
িশর্ত হন। প্রায় দুই বছর পক্ষর বৃশত্ত দপক্ষয় েীক্ষনর উহান ইউশনিাশর্সশিক্ষত পড়ক্ষত  ান।  এে বছর পর োইশনে 
ফাক্ষর্ম িাক্ষলা দবতক্ষন দোিাষীর োকুশর পান। শবশ্ববযাপী েক্ষরানা আঘাত হানল এবং শতশন ঢাো দেক্ষে গ্রাক্ষ  
শফক্ষর এক্ষলন। এর  াক্ষ  দফসবুক্ষের  াযযক্ষ  ইএসশিশপর উদ্যোক্তোদ্র েনয শফ্র প্রশশেক্ষণর শবষক্ষয় োনক্ষত 
পারক্ষলন। প্রশশেক্ষণর পর শতশন দট্রি লাইক্ষসি েক্ষর শুরু েরক্ষলন স শন্বত কৃশষ খ্া ার । শেছুশেন পর দেলা 

ছশব 52: মাশনক সূত্রধশ্লিি ই-কমাস ব 

ছশব 53: আশসফ ইকবাশ্ললি এশ্লগ্রা ফাম ব 
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প্রশশেণ স ন্বয়ে তাক্ষে ের্মসংস্থান বযাংে দেক্ষে ২০০০০০ (দুই লাখ্)  িাো ঋণ দপক্ষত সাহা য েরক্ষলন। 
বর্ত াক্ষন শতশন ২৫ েক্ষনরও দবশশ গ্রা ীণ  শহলাক্ষের গৃহপাশলত মুরশগ পালক্ষন সহায়তা েক্ষর আক্ষয়র সুক্ষ াগ 
েক্ষর শেক্ষয়ক্ষছন। সাক্ষে  াছ োষ, াক্ষছর দপানা উৎপােন ও মুরশগ ও হাুঁক্ষসর িোচ্চো উৎপােন এবং ছাগল 
পালন শনক্ষয় এশগক্ষয়  াক্ষচ্ছন।  
 
খ-৭: রংপুর ডিভাগ  

▌দ াঃ আলী খ্ন্দোর, দরশে নং-২৭০০৩৩, বযাে-৫ , দেলা-শেনােপুর 

দছাি দবলা দেক্ষেই অনয েশেন দেক্ষে সবশেছুক্ষতই আলাো ববশশক্ষিযর অশযোরী শছক্ষলন দ াহাম্মে আলী। 
ছাে েীবক্ষন নানামুখ্ী প্রশতিার অশযোরী শছক্ষলন 
শতশন। সংগঠে শহক্ষসক্ষব ববাবরই সুনা  অর্জন 
েক্ষরক্ষছন সর্ব হক্ষল। োশয়ে পালন েক্ষরক্ষছন 
প্রে আক্ষলা বন্ধুসিা, শেনােপুর শবজ্ঞান িাব- এর 
 ত বড় বড় পশরসক্ষর। শশো েীবক্ষন শতশন ইংক্ষরেী 
সাশহক্ষতযর এেেন শশোর্থী শছক্ষলন। শশো েীবন 
দশক্ষষ সহপাঠীরা  খ্ন সরোশর োকুরীর দসানার 
হশরক্ষণর দপছক্ষন ছুিশছক্ষলন শঠে তখ্নই দ াহাম্মে 
আলী শসিান্ত দনন শিন্নযর্মী োক্ষের  াযযক্ষ  েীবনক্ষে 
গক্ষড় দতালা এবং দেক্ষশর অর্থনীশতক্ষত অবোন 
রাখ্ার। দসই শেন্তা দেক্ষেই দ াহাম্মে আলী, 
ইএসশিশপ শেনােপুর দেলা োর্যালয় হক্ষত ৫  বযাক্ষে 
প্রশশেণ গ্রহণ েক্ষরন। প্রশশেণ দশক্ষষ শতশন ই-ে ার্স বযবসায় োক্ষে শনক্ষেক্ষে সম্পৃক্ত েক্ষরন এবং গক্ষড় 
দতাক্ষলন ‘‘ই-প্রশতক্ষবশশ’’ নাক্ষ  অনলাইন  াক্ষেি দপ্লস। েক্ষরানাোলীন স ক্ষয় শতশন  ানুক্ষষর দোরক্ষগাড়ায় 
শনতয প্রক্ষয়ােনীয় দ্রবযাশে শপৌাঁদছ দেন। বর্ত াক্ষন তার ২২েক্ষনর এেশি ের্মীেল আক্ষছ। প্রশতশেন ৫০-৭০ 
হাোর িাোর শনতযপক্ষণযর অর্ডার অনলাইক্ষন গ্রহণ েক্ষরন এবং স য় ত এবং ষ্টিশ্বস্ততোর সাক্ষে বাশড় বাশড় 
দপৌক্ষছ দেন। প্রশতশনয়ত তার ‘‘ই-প্রশতক্ষবশশ’’ প্লািফর্ম দেক্ষে দসবার পষ্টরমোি দবক্ষড়ই েক্ষলক্ষছ। 
 

▌তাসনুিা শার ীন, আইশি নং-৪৯৫৪৭৯, বযাে-১১, দেলা-কুশড়গ্রা  

তাসনুিা শারশ ন শতশা েক্ষরানা অশত ারীর োরক্ষণ তা এলাো দরৌ াশরক্ষত েক্ষল  ান। ব্লে এবং িাই-িাই 
দিস তার এলাোক্ষত খব এেিা সহেলিয শছলনা। পশরবাক্ষরর 
সহক্ষ াশগতায় শতশন শবশ হাোর িাো মূলযন শনক্ষয় িাই-িাই এর 
বযবসা শুরু েক্ষরন। অফলাইক্ষন োক্ষের পাশাপাশশ দসক্ষেম্বক্ষর 
শতশন অনলাইক্ষন দফসবুে (দপইক্ষের না  হক্ষলা রং েপ) তার 
পক্ষণযর দপা্টম দেয়া শুরু েক্ষরন। শতশন তাক্ষের রপ্তাশন উপক্ষ াগী 
পণযসমূহ, দেক্ষশর এবং শবক্ষেক্ষশর শবপশনশবতানগুলক্ষতও দেখ্ক্ষত 
োন। শেন্তু, এে োক্ষের দোক্ষনা অশিজ্ঞতা শছল না। শতশন 
ইএসশিশপর প্রশশেক্ষণর বযাপাক্ষর োনক্ষত পারক্ষলন,  া তার 
উক্ষেযাক্ষগর শবোক্ষশর সহায়ে হক্ষব বক্ষল তার  ক্ষন হক্ষলা।  শবশনক্ষয়াগ 
উন্নয়ন েরৃ্তপে এবং তাক্ষের ের্মোন্ড তার উক্ষেযাক্ষগর েনয 
সহায়ে হক্ষয়ক্ষছ। শতশন বযবসার শবশিন্ন আইন-োনুন, দিাক্তা অশযোর সংরেণ আইন এবং শশল্প স্থাপনা 
শনয় -োনুন দ ক্ষন েক্ষলক্ষছন। ইএসশিশপর প্রশশেণ দেক্ষে শতশন শবশনক্ষয়াগ, শবশনক্ষয়াগ পশরেল্পনা এবং 
শবশনক্ষয়াগ সম্পশেত অনযানয শবষয় সম্পক্ষে োনক্ষত দপক্ষরশছন।    
  

ছশব 54: ই প্রশিশ্লবশি 

ছশব 55: উশ্লযাক্তা িািশমন  
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▌দ াঃ আবু সাইে, দেলা-নীলফা ারী 

দ াঃ আবু সাইে ২০১৬ সাক্ষল নীলফা ারী গির্নক্ষ ্ট  
েক্ষলে দেক্ষে  যাক্ষনেক্ষ ক্ষ্ট  এ  ে  পাশ েক্ষরন। 
এর শেছুশেন পর শতশন োক্ষের েনয দেিা েরা শুরু 
েক্ষরন। দ ক্ষহতু বযবসায় শশো শবিাক্ষগর ছাে শছক্ষলন 
তাই এ বযাপাক্ষর তার অক্ষনে আগ্রহ শছল। শেন্তু, শতশন 
েী েরক্ষবন দস বযাপাক্ষর তার দোক্ষনা পশরেল্পনা শছল 
না। এর ক্ষযয শতশন ইএসশিশপর প্রশশেক্ষণর বযাপাক্ষর 
োনক্ষত পারক্ষলন এবং প্রশশেক্ষণ এ অংশ শনক্ষলন। 
প্রশশেক্ষণর পর শতশন েংশক্রি ব্লে এবং 
পশরক্ষবশবািব ইি এবং েংশক্রক্ষির উৎপােক্ষনর েো 
শেন্তা েরক্ষলন। বর্ত াক্ষন শতশন দ সার্স সাইে 
এ্ট ারপ্রাইে না ে প্রশতষ্ঠান দেক্ষে েংশক্রি ব্লক্ষের ও 
ইক্ষির উৎপােন েরক্ষছন। শতশন ের্মসংস্থান বযাংে 
দেক্ষে ২০০০০০  (দুই লাখ্) িাো ঋণ শনক্ষয়ক্ষছন এবং বযশক্তগতিাক্ষব শেছু অর্থ শবশনক্ষয়াগ েক্ষরক্ষছন। তার 
প্রশতষ্ঠাক্ষন দবশ শেছু  ানুক্ষষর ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ।  
 

▌দ াঃ নেরুল ইসলা , দরশে নং-৫২৫২৯০, বযাে-৫, দেলা-লাল শনরহাি 

সালিা শছল ১৯৯৫। েনাব নেরুল ইসলা  তখ্ন এেশি 
গাক্ষর্ম্ট ক্ষস োে েরার পাশাপাশশ পড়াক্ষলখ্া েরশছক্ষলন। 
বাবা দবোর, তার উপার্জক্ষনর অর্থ শেক্ষয়ই সংসার দোক্ষনা 
রে  েলশছক্ষলা। পশরবাক্ষরর সেসয সংখ্যা তখ্ন ১০ েন। 
দোক্ষনা রে িাক্ষব পড়াক্ষলখ্া োশলক্ষয় ১৯৯৯ সাক্ষল 
এসএসশস পাশ েরক্ষলন। োকুরী শেক্ষয় এত বড় সংসার 
আর োলাক্ষনা  াশচ্ছলন। তখ্ন এে বন্ধুর সাক্ষে পশরেয় হয় 
 ার  াযযক্ষ  এেশি দোম্পাশনক্ষত দসলস যান শহক্ষসক্ষব 
দ াগোন েক্ষরন। শেছুশেন পক্ষর োকুরী দছক্ষড় শেক্ষয় 
শবশিন্নিাক্ষব ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাোর) িাো মূলযন 
শবশনক্ষয়াগ েক্ষর শনক্ষে  াক্ষেি দেক্ষে শবশিন্ন পণয শেক্ষন 
শবশক্র েরা শুরু েক্ষরন যীক্ষর যীক্ষর শনক্ষের পুুঁশে বাড়ক্ষত 
োক্ষে। এ ন স য় ২০১৯ সাক্ষল স্থানীয় এেশি সংবাে পক্ষের  াযযক্ষ  শবিা েরৃ্তে িোস্তিোষ্টয়ত ইএসশিশপ 
প্রেক্ষল্পর শবষক্ষয় অবগত হন।  ো ে প্রশক্রয়ার  াযযক্ষ  ইএসশিশপ-লাল শনরহাি এর পঞ্চ  বযাক্ষে প্রশশেণ 
দনন। প্রষ্টশক্ষদির  াযযক্ষ  অক্ষনে গুরুেপূর্ণ বযবসাশয়ে শবষয় সম্পক্ষে োনক্ষত পাক্ষরন। প্রশশেণ পরবর্তী 
স ক্ষয় শতশন লাল শনরহাি দপৌরসিা দেক্ষে দট্রি লাইক্ষসি েক্ষরশছক্ষলন। সশঠে বযবস্থাপনার োরক্ষণ এখ্ন 
লাক্ষির পশর াণ বৃশি দপক্ষয়ক্ষছ। বর্ত াক্ষন লােক্ষ , লাফস দোম্পাশনর শিলারশীপসহ দেলাবযাপী আরও শেছু 
প্রসাযনী দোম্পাশনর পণয সরবরাহ েক্ষর োক্ষেন। তার বর্ত ান পুুঁশের পশর াণ ৮,০০,০০০ (আি লে) 
িাো। তার প্রশতষ্ঠাক্ষন শতশনসহ দ াি ৫ েক্ষনর ের্মসংস্থান হক্ষয়ক্ষছ। 
 

  

ছশব 56: সাঈে এোিপ্রাইশ্লজি সভা 

ছশব 57: শনশ্লজি অশফশ্লস নজরুল ইসলাম 
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▌দ াঃ এনামুল হে, বযাে-২, দেলা-রংপুর 

দ াঃ এনামুল হে উক্ষেযাক্তা ও বযবস্থাপনা পশরোলে, েযাশলক্স ইক্ষো দপ্রািাক্টস শলশ ক্ষিি, রংপুর। উক্ষেযাক্তা 
শহক্ষসক্ষব তার আত্মপ্রোশ ২০১৯ সাক্ষল । আগ্রহাশন্বত হক্ষয় এ 
বযাপাক্ষর দখ্াুঁে শনক্ষয় শতশন োনক্ষত পাক্ষরন দ  দপপার োপ 
বতশরক্ষত বযবহৃত োগেগুক্ষলা ফুি দগ্রি, বাক্ষয়াশিক্ষগ্রক্ষিবল 
ও পশরক্ষবশ বািব। বাংলাক্ষেক্ষশ এসব োক্ষে প্লাশ্টমে পক্ষণযর 
িযোপক বযবহার লেয েরা  ায়। দপপার োপ বতশর শনক্ষয় 
 খ্ন শতশন শেন্তািাবনা ও গক্ষবষণা েরশছক্ষলন, তখ্ন শতশন 
উক্ষেযাক্তাক্ষের প্রশশেক্ষণর েনয প্রযান ন্ত্রীর োর্যালক্ষয়র 
অযীক্ষন বাংলাক্ষেশ শবশনক্ষয়াগ উন্নয়ন েরৃ্তপে েরৃ্তে 
বাস্তবায়নাযীন উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেল্প এর 
োর্যক্র  শুরু হয়। শতশন রংপুর দেলা অশফস দেক্ষে ২য় 
বযাক্ষে প্রশশেণ দনন। অশর্জত  প্রশশেণ দশক্ষষ েযাশলক্স ইক্ষো দপ্রািাক্টস শলশ ক্ষিি দোম্পাশন শহক্ষসক্ষব শনবিক্ষনর 
 াযযক্ষ  পান্ডারেীঘী, রংপুক্ষর োরখ্ানা ও অশফস স্থাপন েক্ষর এর  াো শুরু েক্ষরন। তার েযাশলক্স ইক্ষো 
দপ্রািাক্টস দেক্ষে উৎপাশেত ইক্ষো দপপার োপ বর্ত াক্ষন েক্ষপাক্ষরি প্রশতষ্ঠানসহ সারা বাংলাক্ষেক্ষশ বযবহৃত 
হক্ষচ্ছ। ২০১৯ সাক্ষল রংপুর দেলা প্রশাসন েরৃ্তপে তাক্ষে পশরক্ষবশবািব পণয উৎপােক্ষনর েনয তরুণ 
উক্ষেযাক্তা শহক্ষসক্ষব পুরস্কৃত েক্ষর। 
 
▌শাহীনা সুলতানা, দরশে নং-৭৭৭৭১০, বযাে-১১, দেলা-পঞ্চগড় 

শাহীনা সুলতানা গ্রাক্ষ  বসবাস েক্ষরন। তার স্বা ী োনািা প্রবাসী শছক্ষলন। দবশ েক্ষয়ে বছর হক্ষলা তারা 
গ্রোমীি পশরক্ষবক্ষশ বসবাক্ষসর শসিান্ত দনন। পঞ্চগড় শহর দেক্ষে ৫ শেক্ষলাশ িার শিতক্ষর ৩০ শবঘা েশ র 
উপক্ষর খ্া াক্ষরর োে শুরু েক্ষরন। তার স্বা ীর অসুস্থতার োরক্ষণ গৃহীত উক্ষেযাগ বযর্থ হয়। পরবর্তীক্ষত শতশন 
শনক্ষে এেটু আযটু েক্ষর তার উক্ষেযাক্ষগর হাল যরক্ষত শুরু েক্ষরন। এ ন স য় উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা 
উন্নয়ন প্রশশেক্ষণর সিান পান। ইএসশিশপ পঞ্চগড় দেলা হক্ষত প্রষ্টশক্ষি গ্রহণ েক্ষরন। নতুন উক্ষেযাক্ষগ োে 

শুরু েক্ষরন। পঞ্চগক্ষড়র ্োষ্টয়ত্বপ্রাপ্ত ের্মের্তা আ াক্ষে বযবসা গুছাক্ষনাসহ এেশি অর্থননশতে পশরেল্পনা 
গ্রহক্ষণ সর্বাত্মে সহা তা দেন। এখ্াক্ষন প্রশশেণ দনয়ার পর শতশন স শন্বত খ্া ার শুরু েক্ষরন।  ার  ক্ষযয 
উক্ষেখ্ক্ষ াগয হক্ষলা দেশশ মুরগী খ্া ার, েবুতক্ষরর খ্া ার,ক্ষেশশ শবক্ষেশী েক্ষয়ে প্রোর পাশখ্ ,  সলা বাগান, 

ছশব 58: এমামুল হক িাি কািখানাি সামশ্লন 

ছশব 59: িাশহনা সুলিানা ও িাি সমশিি খামাি  
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 ৎস োষ ও এযাকুশরয়া   াছ োষ। এযাকুশরয়া   াছসহ হক্ষরে রেক্ষ র পাশখ্গুক্ষলা দেক্ষশর শবশিন্ন বাোক্ষর 
শবশক্র হক্ষচ্ছ। তার প্রেল্পশি পঞ্চগড় শিশস অশফস ের্মের্তা, ইএসশিশপ ের্মের্তা, কৃশষ বযাংে ের্মের্তা 
পশরের্শন েক্ষর সক্ষন্তাষ প্রোশ েক্ষরন। শতশন বযশক্তগত িাক্ষব শবিার ইএসশিশপর শনেি কৃতজ্ঞ।  
 
▌পারুল দবগ , বযাে-৬, দেলা-ঠাকুরগাুঁও 

পোরুল্ দবগ  অক্ষনে আক্ষগ দেক্ষেই হস্তশশক্ষল্পর োে েক্ষর োক্ষেন। োপক্ষড় 
হাক্ষতর োে েক্ষর বযবসা শুরু েক্ষরশছক্ষলন। শেন্তু, বড় আোক্ষর বযবসা শুরু 
েরক্ষত অোনা িয় োে েরশছল। উপরন্তু, তাক্ষে দেউ দসিাক্ষব শেনক্ষতা না। 
পুুঁশেও দত ন শছক্ষলা না দ  বড় আোক্ষর শেছু এেিা েরক্ষবন। এরপর 
এেেক্ষনর পরা ক্ষর্শ শতশন ইএসশিশপ, শবিার দট্রশনং-এ অংশগ্রহণ েক্ষরন। এে 
 াক্ষসর এই দট্রশনং-এ অক্ষনে শেছু শশক্ষখ্ন। শেিাক্ষব বযবসা শুরু েরক্ষবন, 
শনক্ষেক্ষে শেিাক্ষব প্রশতশষ্ঠত েরক্ষবন সবশেছুই। এরপরই দট্রি লাইক্ষসি  
েক্ষরন। শনক্ষের প্রশতষ্ঠাক্ষনর না  দেন—‘পারুল োক্ষপি হাউে’। এরপর শেছু 
পুুঁশে শেক্ষয় বযবসা বড় আোক্ষর শুরু েক্ষরন। েে নারীক্ষে শতশন তার বযবসায় 
শনক্ষয়াগ দেন। বর্ত াক্ষন তার প্রশতষ্ঠাক্ষনর বতরীকৃত পাক্ষপাস সারা দেলায় দবশ সুনা  অর্জন েক্ষরক্ষছ।  
 
খ্-৮: শসক্ষলি শবিাগ  
 

▌বুশিেস ও ফযাশন শিোইনার  শেো রাণী োশ, দরশে নংঃ ৩৬৫১৩৪, বযাে-০৫, দেলা-হশবগি 

 শেো রাণী োক্ষশর অল্প বয়ক্ষস শবক্ষয় হয়।  খ্ন 
তার স্বা ীর দিাে হয়, তখ্ন শতশন শনক্ষের 
পশরবারক্ষে সাহা য েরার েনয শেছু এেিা 
েরার শেন্তািাবনা শুরু েক্ষরন। শতশন উক্ষেযাক্তা 
সৃশি এবং েেতা উন্নয়ন প্রেল্প (ইএসশিশপ) 
এর প্রশশেক্ষণর বযাপাক্ষর োনক্ষত পারক্ষলন। শতশন 
দসখ্াক্ষন শনবিন েরক্ষলন এবং  াসবযপী তার 
দট্রশনং-এর পর বযবসা শুরু েরক্ষলন। শতশন  াি 
শবশক্র েরা শুরু েরক্ষলন। ইএসশিশপর দট্রশনং 
তত্ত্বাবযায়ে, েনাব তশরকুল ইসলা -এর 
সাহাক্ষ য ঋণ শনক্ষয় তার বযবসা োড় েরাক্ষলন। 
প্রেক্ষ  শতশন হশবগি উন্নয়ন দ লায় অংশগ্রহণ 
েরক্ষলন এবং সফলতার এেশি সুক্ষ াগ দপক্ষলন। 
শতশন উন্নয়ন দ লায় িাল শবশক্র েরার সুক্ষ াগ 
দপক্ষলন। এেই সাক্ষে এেশি অনলাইন দপইে 
খলক্ষলন। এখ্ন শতশন ঘক্ষরও তার দ্রবয সরবরাহ েরক্ষত পাক্ষরন। শুধু তাই নয়, শতশন স াক্ষের অবক্ষহশলত 
নারীক্ষেরক্ষেও োে দশখ্ান। তার েনযা বর্ত াক্ষন এেশি িাল সরোরী শবেযালক্ষয় পড়ক্ষছ। এযরক্ষনর প্রশশেণ 
দ  বাংলাক্ষেক্ষশর দবোর যুবস াক্ষের েনয প্রক্ষয়ােনীয় দস শবষক্ষয় শতশন আক্ষলােপাত েক্ষরন। শতশন এেই 
যরক্ষনর ইএসশিশপ দট্রশনং উপক্ষেলা পর্যাক্ষয় োলু েরার পরা র্শ দেন। 
 

▌দ াঃ আলাল খ্ান, দরশে নংঃ ৫৮৫৫৭২, বযাে -০৮, দেলা: শমৌল্ভীিোিোর 

দ ালিীবাোক্ষরর দ াঃ আলাল খ্ান ইএসশিশপ, শবিা দেক্ষে প্রশশেণ দনন। পরবর্তীক্ষত, শতশন  াছোষ, দুগ্ধ 
এেই সাক্ষে রান্নার জ্বালানী শহক্ষসক্ষব বাক্ষয়াগযাস উৎপন্ন েক্ষরন। প্রেক্ষ  শতশন ১০ লাখ্ িাো শবশনক্ষয়াগ েক্ষরন। 

ছশব 60: নািী উশ্লযাক্তা পারুল  

ছশব 61: উন্নয়ন ফ্রমলায় মশেকা িাণী োস 
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 া শেছুক্ষনর  ক্ষযয ৩০ লাখ্ িাোয় পশরণত হয়।  তার পণয শনরাপে, শবষমুক্ত এবং এষ্টেিোদয়োষ্টটক মুক্ত। 
তার ফাক্ষ রৃ গরুগুক্ষলাক্ষে পর্যাপ্ত পশর াক্ষণ ঘাস, খ্ড়, শসয, ষ্টচটোগুড় দেয়া হয় এবং দোক্ষনা যরক্ষনর হর ন 
ইক্ষিেশন দেওয়া হয়না। এোরক্ষণ, এখ্াক্ষন উৎপাশেত  াংস এবং দুয স র্ণ শনরাপে। দগাবর দেক্ষে শতশন 
রান্নার েনয বাক্ষয়াগযাস উৎপন্ন েক্ষরন। এ স য় দ  বাক্ষয়াস্লাশর উপোত শহক্ষসক্ষব বতশর হয় তা  াক্ষছর খ্ােয 
এবং শোকিিষ্টি উৎপােক্ষন বযবহার েক্ষরন। এিাক্ষবই সবশেছু শতশন প্রাকৃশতে রাক্ষখ্ন। বাক্ষয়াস্লাশর বাক্ষে 
শতশন আর দোক্ষনা যরক্ষনর সার উৎপােন োক্ষে বযবহার েক্ষরন না। সাযারণত প্রশশেণ তত্ত্বাবযায়ে, েনাব 
দ াক্ষর্শক্ষের োছ দেক্ষে পরা র্শ শনক্ষয় োক্ষেন। েনাব দ াক্ষর্শে সবস য় তাক্ষে কৃশষক্ষেক্ষের সাক্ষে সম্পৃক্ত 
ের্তবযরত সরোরী ের্মের্তাক্ষের সাক্ষে দ াগাক্ষ াগ স্থাপক্ষন সহায়তা েক্ষর োক্ষেন। 

 

▌দরােসানা আল  শশশ, দরশে. নং-৯০৫৪৫৮, বযাে-১০, দেলা-সুনা গি 

শ স দরােসানা আল  শশশ ইএসশিশপ সুনা গক্ষির  প্রশশেণ দেে দেক্ষে প্রশশেণ দনন।  দছািক্ষবলা দেক্ষেই 
সৃেনশীলতার শেক্ষে তার দ াুঁে শছল। তরুণ বয়ক্ষস শতশন 
নেশা েরা এবং দপাশাে বতশরর দেক্ষে উক্ষেযাগী হক্ষলন। 
পড়াক্ষলখ্া দশষ েরার পর শতশন এেশি দসলাই দ শশন ক্রয় 
েরক্ষলন। প্রেক্ষ  শতশন পশরবাক্ষরর সেসযক্ষের েনয দপাশাে 
বতশর েরা শুরু েরক্ষলন। পরবর্তীক্ষত অনলাইন প্লািফক্ষ রৃ 
 াযযক্ষ  তার উক্ষেযাগ শুরু েক্ষরন। যীক্ষর যীক্ষর তার 
আত্মশবশ্বাস দবক্ষড় দগল এবং সুনা গি শহক্ষর দ  -সাক্ষহব 
নাক্ষ  এেশি বুশিে দশারু  গক্ষড় দতাক্ষলন,  ার  াযযক্ষ  তার 
উক্ষেযাক্তা হওয়ার স্বক্ষপ্নর বাস্তবায়ন শুরু হয়,  ার েনয শতশন 
এখ্ন এেেন সফল নারী উক্ষেযাক্তা। শতশন নারী 
উক্ষেযাক্তাক্ষের স াক্ষে সাক্ষে পশরশেশত লাি েক্ষরক্ষছন। 
এর ক্ষযয উক্ষেযাক্তা হওয়ার দপছক্ষন তার  াোর বযাপাক্ষর 
শেছু োতীয় পর্যাক্ষয়র পশেোয় প্রশতক্ষবেন প্রোশশত 

ছশব 62: শনশ্লজি খামাি আলাল ফ্রহাশ্লসন  

ছশব 63: িশিি উশ্লযাগ ‘ফ্রমমসাশ্লহব’ 
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হক্ষয়ক্ষছ। সরোরীিাক্ষব আরও সহায়তা দপক্ষল শতশন বযবসার পশরশয আরও বাড়াক্ষত পারক্ষবন বক্ষল উক্ষেখ্ 
েক্ষরন। সরোরী তরফ দেক্ষে সম্ভাবয উক্ষেযাক্তা শবক্ষশষ েক্ষর নারীক্ষের েনয সহায়তার প্রদয়োিনীয়তোর 
বযাপাক্ষর শতশন  তা ত বযক্ত েক্ষরন।  
 
▌আধুশনে কৃশষ  ন্ত্রপাশত উদ্ভাবন, গক্ষবষনা, উন্নয়ন ও প্রসতু্মতোরে প্রশতষ্ঠানঃ দ াঃ আবুল শ য়া, দরশে 
নং-৯১০১৩১, বযােঃ ০২, দেলা-শসক্ষলি 

দ াঃ আবুল ‘দ সার্স  আবুল ইন্ড্রাসশিক্ষে’-এর  াশলে।  ১৯৮৭ সাক্ষল শহক্ষরর এেশি ইশিশনয়াশরং ওয়ােশক্ষপ 
এেেন দ োশনে শহক্ষসক্ষব োে তার োে শুরু। দসখ্ান দেক্ষেই কৃশষ  ন্ত্রপাশত আশবষ্কাক্ষরর দনশা তাক্ষে 
দপক্ষয় বক্ষস। এ নশে, শবক্ষেক্ষশ ের্মেীবন শুরু েরার পর তাক্ষে আশবষ্কাক্ষরর দনশা দছক্ষড় দেনশন। শবক্ষেক্ষশ 
ে রৃত অবস্থায় শতশন দ োশনেযাল ওয়ােশক্ষপ দ ক্ষতন। দেক্ষশ আসার পর ১৯৯৯ সাক্ষল শতশন েশেণ সুর ার 
বঙ্গবীর দরাক্ষি দ সার্স আবুল ইশিশনয়াশরং ওয়ােস নাক্ষ  এেশি উক্ষেযাগ এবং পরির্তীদত ২০০৪ সাক্ষল 
দ সার্স আবুল ইন্ড্রাসশিে নাক্ষ  আক্ষরেশি উক্ষেযাগ গক্ষড় দতাক্ষলন। ঐ দুশি প্রশতষ্ঠান দেক্ষে দেশীয় প্রযুশক্তক্ষত 
কৃশষ  াশন্ত্রেীেরক্ষণর লক্ষেয গক্ষবষণা এবং স্থানীয় োুঁো াল দেক্ষে আধুশনে কৃশষ  ন্ত্রপাশত উদ্ভাবন েরার 
োক্ষে শনক্ষয়াশেত থোদকন। এ িক্ষব শতশন কৃশষ োক্ষে  াশন্ত্রে োষাবাক্ষে বযবহার উপক্ষ াগী ও উৎপাশেত কৃশষ 
পনয প্রশক্রয়াোত েরক্ষণ শবশিন্ন দ শশনারীে ও  ন্ত্রপাশত উদ্ভাবন ও উৎপােন েরক্ষত সে  হন। উৎপাশেত 
কৃশষ  ন্ত্রপাশতগুক্ষলা স্থানীয়িাক্ষব বাোরোত েক্ষর শতশন অক্ষনে প্রশংসা কুশড়ক্ষয়ক্ষছন। ইএসশিশপর প্রশশেক্ষল 
দনয়ার পর তার উৎপােন ে তা আরও দবক্ষড়  ায়। বর্ত াক্ষন তার প্রশতষ্ঠাক্ষন ৫০ েন বযশক্ত কেরত আক্ষছন 
। োক্ষের স্বীকৃশত শহক্ষসক্ষব শতশন কৃশষ-শশল্প গক্ষবষণায় বঙ্গবন্ধু োতীয় কৃশষ পেে লাি েক্ষরন। 

ছশব 64: উশ্লযাক্তা আবুল শময়াি—ফ্রমসাস ব আবুল ইন্ডাশিজ 
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পশরশশি-গ: তেয-উপাত্ত সংগ্রক্ষহর সহায়ে উপেরণ (প্রশ্নপে)   
গ-১: প্রশশেণার্থীক্ষের েনয প্রশ্ন ালা: প্রশশেণার্থী  

                           জরিপ প্রশ্নপত্র:  
উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি একরি গভীি রনিীক্ষণ-২০২১ 

তথ্য সংগ্রদেি প্রশ্নপত্র (প্ররিক্ষণোথ্থী) 
 

তথ্য সংগ্রেকোিীি 
নোম:  

 
তোরিখ: 

    
(র্ন/মোস/বছি) 

 

উত্তি্োতোি সম্মরতপত্র 
মোঠ গদবষক: আমোি নোম ....................................., আরম Human Development and Research Centre (এইচরিআিরস)-
এি জরিপ সেকোিী রেদসদব রবিো (BIDA)- এি ‘‘উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকে’’ (Entrepreneurship and Skill 
Development Project)-এি একরি গভীি রনিীক্ষদণি উদেদিয মোঠ পর্থোদয় তথ্য সংগ্রে কিদত এদসরছ। এই প্রশ্নপদত্রি মোধ্যদম 
আপনোি রনকি েদত রকছু তথ্য/উপোত্ত সংগ্রে কিদত চোই। আপনোি এ সোক্ষোৎকোিরি গ্রেণ কিদত আনুমোরনক ৩০ রমরনি সময় 
লোগদত পোদি। আপনোি প্র্ত্ত তথ্য শুধু্ গদবষণো কোদজ বযবহৃত েদব এবং আপনোি পরিচয় ও তদথ্যি গগোপনীয়তো কদঠোিভোদব িক্ষো 
কিো েদব। আপনোি সেদর্োরগতোি জনয আমিো কৃতজ্ঞ থ্োকব। 

আপরন কী সম্মত আদছন গর্, গদবষণোি জনয বতথমোদন এবং প্রদয়োজদন পিবতথীদত তথ্য/উপোত্ত র্দয় সেোয়তো কিদবন? 

১= েযোাঁ (র্র্ েযোাঁ েয়, তোেদল তথ্য সংগ্রদেি কোজ শুরু করুন)        

২= নো (নো েদল, পিবতথী জদনি সোদথ্ গর্োগোদর্োগ করুন)  
[তথ্য সংগ্রেকোিী: তথ্য্োতো সম্মত েদল, প্রদশ্নোত্তি সোক্ষোৎকোদি এরগদয় র্োন, অরতরিক্ত সময় প্রদয়োজন েদল সুরবধ্োজনক তোরিখ 

এবং সময় রনধ্থোিন করুন]  
 

আরম, ………………………………………, এখোদন তথ্য প্র্োদনি সম্মরত প্র্োন কিরছ। 
সুপোিভোইজোদিি সোক্ষি: …………………………….. তোরিখ: ………………………… 

 
গদবষণো উদ্যোক্তো 

 
গদবষণো বোস্তবোয়নকোিী 
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পরিদে্ ১: তথ্য্োতোি প্রোথ্রমক তথ্য 
1.1  তথ্য্োতোি নোম  

1.2  রলঙ্গ পুরুষ =১, মরেলো = ২, তৃতীয় রলঙ্গ = ৩, অনযোনয= ৪, প্রকোদি আগ্রেী নন= ৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.3  
তথ্য্োতোি বয়স 

(বছি) 

 

1.4  রিক্ষোগত গর্োগযতো 
অরিরক্ষত= ১, প্রোথ্রমক= ২, মোধ্যরমক= ৩, উচ্চ মোধ্যরমক= ৪, স্নোতক/সমমোন= ৫, 
স্নোতদকোত্তি/সমমোন=৬, ত্ুধ্থ= ৭ 

1.5  গপিো  

1.6  গজলো  

1.7  গিরজদেিন আইরি  

1.8  গর্োগোদর্োদগি রঠকোনো  

1.9  গমোবোইল নং            
 

 

পরিদে্ ২: প্ররিক্ষণোথ্থীি গপ্রোফোইল 
প্রশ্ন নং প্রশ্ন উত্তি গকোি রিপ 

2.1  
প্ররিক্ষণ সম্পদকথ আপরন রকভোদব গজদনদছন? 
(একোরধ্ক উত্তি েদত পোদি) 

জোতীয় দ্রনক পরত্রকো 1  

স্থোনীয় দ্রনক পরত্রকো 2  

বনু্ধি মোধ্যদম গজদনরছলোম 3  

আত্মীয়-স্বজদনি মোধ্যদম গজদনরছলোম 4  

সোমোরজক গর্োগোদর্োগ মোধ্যম 5  
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2.2  
আপরন গকন প্ররিক্ষণ গ্রেদন আগ্রেী েদয়দছন? 
(একোরধ্ক উত্তি েদত পোদি) 

চোকুরি প্রোরি 1  

্ক্ষতো উন্নয়ন 2  

বযবসোয় কিো 3  

বযবসোয় বৃরি 4  

2.3  
আপনোি রক প্ররিক্ষদণি গকোদনো গকোসথ  অসমূ্পণথ 
রছল?  

েযো 1  

নো 2  

2.4  
আপরন পূদবথ বযবসো সংক্রোন্ত গকোদনো প্ররিক্ষণ 
রনদয়দছন? 

েযো 1  

নো 2 2.6 

2.5  
র্র্ েযো েয়, তোেদল বতথমোন প্ররিক্ষণদক আপরন 
রকভোদব পূদবথি তুলনোয় মূলযোয়ন কদিদছন? 

 

2.6  

এই প্ররিক্ষণ 
গথ্দক আপরন 
রক রক 
গুরুত্বপূণথ রবষয় 
রিদখদছন? 
(একোরধ্ক উত্তি 
েদত পোদি) 

রবরনদয়োগ পরিকেনো 1  

বযবসো বযবস্থোপনো (জনবল বযবস্থোপনো, ঝুাঁরক বযবস্থোপনো, রসিোন্ত গ্রেন, আরথ্থক 
বযবস্থোপনো) 

2 

 

গনতৃত্ব প্র্োন (গর্োগোদর্োগ ্ক্ষতো, দ্বন্দ্ব  রনিসন ও গনদগোরিদয়সন, বযবসোয়ী সংরিিদ্ি 
সোদথ্ সুসম্পকথ) 

3 

 

রবরনদয়োগ পরিদবি (বযবসোয় শুরু, কোদজি অনুমরত, সম্পরত্ত রনবন্ধন, অথ্থ সংগ্রে, িযোক্স, 
চুরক্ত বোস্তবোয়ন) 

4 

 

স্থোনীয় এবং গর্ৌথ্ রবরনদয়োদগ সিকোি কতৃক প্র্ত্ত সংরিি নীরত, আইন, রবরধ্ও 
রবধ্োনসমূে) 

5 

 

BIDA-ি ওয়োন স্টপ সোরভথস গসবোসমূে 6  

রবরনদয়োগ সংরিি সকল মন্ত্রনোলয়, রবভোগ, ্িি, এদজরি, কতৃপক্ষ কতৃক প্র্ত্ত গসবো 7  
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প্রশ্ন নং প্রশ্ন উত্তি গকোি রিপ 
রবরনদয়োগ উদ্যোগ গ্রেন (লোইদসি, পোিরমি, ছোড়পত্র, রিন ও ভযোি রনবন্ধন, এলরস, ঋন 

ও বীমো ইতযোর্) 
8 

 

 সিবিোেকোিী এবং রবরনদয়োগকোিীদ্ি সোদথ্ সংদর্োগ 9  
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2.7  
এই প্ররিক্ষণরি সম্পন্ন কিোি পদি আপরন রক 
গকোদনো বযবসোয় শুরু কদিদছন? 

েযো 1  

নো 2  
 

পরিদে্ ৩: প্ররিক্ষণ মূলযোয়ণ 
প্রশ্ন নং প্রশ্ন উত্তি গকোি রিপ 

3.1  
আপনোি মদত, এই প্ররিক্ষণরি গকোদনো পর্থোদয়ি জ্ঞোনসম্পন্ন 
প্ররিক্ষনোথ্থীদ্ি জনয ভোদলো? 

রিক্ষোনরবস 1  
মধ্যবতথী 2  

্ক্ষ 3  

3.2  প্ররিক্ষদণি রবষয়গুদলো রক আপনোি জনয প্রোসরঙ্গক রছল? 
েযো 1  
নো 2  

3.3  
প্ররিক্ষদণি রবষয়গুদলো রক সেজদবোধ্য এবং গবোধ্গময রছল? েযো 1  

নো 2  

3.4  আপরন রকভোদব প্ররিক্ষদণি সোমরগ্রক মোদনি মূলযোয়ন কিদবন? 
ভোদলো 1  

খুব ভোদলো 2  
খুব একিো ভোদলো নো 3  

3.5  আপনোি মদত প্ররিক্ষদকি ্ক্ষতো গকমন রছল? 
খুব ্ক্ষ 1  

্ক্ষ 2  
খুব একিো ্ক্ষ নয় 3  

3.6  প্ররিক্ষণ গিষ কিোি জনয রক আপনোি েোদত পর্থোি সময় রছল? 
েযো 1 3.৮  

নো 2  

3.7  
র্র্ নো েয়, প্ররিক্ষণ গিষ কিোি জনয আপনোি কতিুকু সময় 
প্রদয়োজন? 

 

3.8  প্ররিক্ষদণি মোধ্যদম রক আপনোি প্রতযোিো পূিণ েদয়দছ? 
েযো 1  

রকছুিো 2  
নো 3  

3.9  
প্ররিক্ষদণি গকোদনো গকোদনো রবষয় রনদয় আপরন সন্তুি? 
(একোরধ্ক উত্তি েদত পোদি) 

প্ররিক্ষদণি সময়সূচী 1  

প্ররিক্ষণ উপকিণ 2  

প্ররিক্ষণ রবষয় 3  

গবোধ্গময প্ররিক্ষণ ক্লোস 4  

প্ররিক্ষদকি গর্োগযতো 5  

অরিও রভজুযয়োল প্ররিক্ষদনি ধ্িন 6  

প্ররিক্ষণ পিবতথী পিোমিথ 7  

3.10  
আপরন প্ররিক্ষণ গথ্দক গর্ জ্ঞোন এবং ্ক্ষতো অজথন কদিদছন তো রক 
আপনোি বযবসোদয়ি গক্ষদত্র প্রদয়োগদর্োগয? 

েযো 1  

নো 2 
3.12 

3.11  র্র্ েযো েয়, তোেদল রকভোদব?  
 

3.12  

র্র্ আপনোি বযবসোরি প্ররিক্ষণ গনয়োি পূদবথ প্ররতরিত েয় তদব 
প্ররিক্ষণ গনওয়োি পদি রক বযবসোয়রি গবদড়দছ নোরক কদমদছ? 

গবদড়দছ 1  

কদমদছ 2  
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প্রশ্ন নং প্রশ্ন উত্তি গকোি রিপ 
আদগি মদতোই আদছ 3  

3.13  

আপরন রক এই প্ররিক্ষণরি সম্পদকথ আপনোি 
বনু্ধ/পরিবোি/আত্মীয়স্বজন-গক সুপোরিি কিদবন? 

েযো 1  
নো 2  

জোরন নো 3  
 

পরিদে্ ৪: উদ্যোক্তোি উন্নয়ন (প্ররিক্ষণ পিবতথী) 
প্রশ্ন নং প্রশ্ন উত্তি গকোি রিপ 

4.1  

আপনোি বযবসোয় শুরু কিোি জনয অদথ্থি উৎস 
রক? 
(একোরধ্ক উত্তি েদত পোদি) 

স্ব-তেরবল 1  

বযোংক/আরথ্থক প্ররতিোন গথ্দক ঋন 2  

এনরজও/সমবোয়/মোইদক্রো ফোইনোি গথ্দক ঋন   3  

বযোরক্তগত মোধ্যম গথ্দক ঋন 4  

4.2  
আপরন রক পরিমোণ রবরনদয়োগ কদিদছন? 
(একোরধ্ক উত্তি েদত পোদি) 

স্ব-তেরবল (িোকো)  

বযোংক/আরথ্থক প্ররতিোন গথ্দক ঋণ (িোকো)  

এনরজও/সমবোয়/মোইদক্রো ফোইনোি গথ্দক ঋণ (িোকো)    

বযোরক্তগত মোধ্যম গথ্দক ঋণ (িোকো)  

4.3  
রক পরিমোণ গলোন গিোধ্ েদয়দছ? 
(একোরধ্ক উত্তি েদত পোদি) 

বযোংক/আরথ্থক প্ররতিোন গথ্দক ঋণ (িোকো)  

এনরজও/সমবোয়/মোইদক্রো ফোইনোি গথ্দক ঋণ (িোকো)    

বযোরক্তগত মোধ্যম গথ্দক ঋণ (িোকো)  

4.4  
২০২০ সোদল আপনোি বোরষথক রক পরিমোন আয়/রবরক্র 
েদয়দছ? 

বোরষথক আয় (িোকো) 
 

4.5  
আপনোি বোরষথক বযয় কত? (রনদজি এবং কমথকতথোদ্ি 
গবতনসে) 

বোরষথক বযয় 
 

4.6  
২০১৯ সোদলি তুলনোয় ২০২০ সোদলি 
আয়/রবরক্র গকমন? 

গবদড়দছ 1  

কদমদছ  2  

সমোন  3 6.9 

4.7  
আয়/রবরক্র র্র্ কদম বো বোদড় তোেদল তোি 
পরিমোন কত? 

বৃরি েদল তোি পরিমোন (িোকো)  

কমদল তোি পরিমোন (িোকো)  

4.8  আপরন কদব বযবসোয় শুরু কদিদছন? 

নতুন শুরু কদিদছন 1  

এখোদন প্ররিক্ষণ-এ গর্োগ্োদনি পূদবথই রছল 2  

এখোদন প্ররিক্ষণ গনয়োি পদি বযবসোদয়ি পরিরধ্ বৃরি 
গপদয়দছ 

3 

 

4.9  গমোি স্টোফ/কমথকতথো (উদ্যোক্তো বোদ্) 
স্থোয়ী (সংখযো)  

চুরক্তরভরত্তক (সংখযো)  

অস্থোয়ী (সংখযো)  

4.10  গমোি স্টোফ/কমথকতথো (উদ্যোক্তো বোদ্) 
পুরুষ (সংখযো)  

মরেলো (সংখযো)  

4.11  

আপনার বাবসায় আপনন নি প্রিল্প থেকি 
প্রনিক্ষণপ্রাপ্ত িাউকি ননকয়াগ নিকয়কেন? 

  

4.12  

বযবসোয় পরিচোলনোি গক্ষদত্র আপনোি রক রক 
ধ্িদনি িকুদমন্ট িদয়দছ? 
(একোরধ্ক উত্তি েদত পোদি) 

রনবন্ধন (সংরিি রবভোগ) 1  

গেি লোইদসি 2  

ভযোি রনবন্ধন 3  

িযোক্স রনবন্ধন 4  
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প্রশ্ন নং প্রশ্ন উত্তি গকোি রিপ 
রিন ছোড়পত্র 5  

পরিদবি ছোড়পত্র সন্ 6  

রনমথোণ কোদজি অনুমরত 7  

সম্পরত্ত রনবন্ধন 8  

কোস্টমস এবং রিপদমন্ট রনশ্পরত্ত 9  

এলরস 10  

বীমো 11  

অনযোনয 98  

4.13  

উরিরখত িকুদমন্টগুদলো পোওয়োি গক্ষদত্র 
আপরন রক গকোদনো সেদর্োরগতো গচদয়দছন ও 
গপদয়দছন? 

েযো 1  

নো 2  

4.14  

আপনোি রক গকোদনো মোদকথরিং গকৌিল 
িদয়দছ? 

েযো 1  

নো 2 4.15 

4.15  

র্র্ েযো েয়, তোেদল গকোথ্ো গথ্দক মোদকথরিং 
গকৌিল সম্পদকথ গজদনদছন? 

রনজ 1  

প্ররিক্ষক ও রনদজ সরম্মরলত 2  

পিোমিথ্োতো ও রনদজ সরম্মরলত 3  

অনয বযবসোয়ী এবং রনদজ সরম্মরলত 4  

বনু্ধ এবং রনদজ সরম্মরলত 5  

রবরনদয়োগকোিী এবং রনদজ সরম্মরলত 6  

পরিবোদিি স্সয এবং রনদজ সরম্মরলত 7  

প্ররতদবরি এবং রনদজ সরম্মরলত 8  

4.16  

আপরন রক প্ররিক্ষণ পোওয়োি পদি মোদকথরিং 
গকৌিল পরিবতথন কদিরছদলন? 

েযো 1  

নো 2  

4.17  আপনোি মোদকথরিং গকৌিল কীরূপ?  
স্ব-িিীদি 1  

অনলোইদন 2  

উভয়ই 3  
 

পরিদে্ ৫: সেোয়তো রসদস্টম এবং মতোমত 
প্রশ্ন নং প্রশ্ন উত্তি গকোি রিপ 

5.1  আপরন রক ২৪/৭ সেোয়তো রসদস্টম সম্পদকথ জোদনন? 
েযো 1  

নো 2 5.3 

5.2  র্র্ েযো েয়, তোেদল এিো সম্পদকথ রবস্তোরিত বলুন।  

5.3  
কখদনো সেোয়তোি জনয তোদ্ি সোদথ্ গর্োগোদর্োগ 
কদিরছদলন? 

েযো 1  

নো 2 5.5 

5.4  
র্র্ েযো েয়, তোেদল আপনোি সন্তুরি/অ-সন্তুরি 
সম্পদকথ বলুন? 

 

5.5  
তোদ্ি সেোয়তো রসদস্টম সম্পদকথ আপনোি গকোদনো 
মতোমত িদয়দছ? 

 

5.6  অনযোনয গকোদনো সেোয়তো রসদস্টম রক িদয়দছ? 
শুধু্ প্রকদেি সেোয়তো 1  

সিকোিী প্ররতিোন 2  

প্রোইদভি প্ররতিোন 3  

5.7  এই প্রকেরি রক রু্ব উন্নয়দন ভুরমকো িোখদত পোদি? েযো 1  
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প্রশ্ন নং প্রশ্ন উত্তি গকোি রিপ 
নো 2 5.9 

5.8  র্র্ েযো েয়. তোেদল রকভোদব?  
5.9  আপনোি রক মদন েয় এই প্রকেরি আিও বড় 

আকোদি কিো উরচত?  
েযো 1 5.1

1 

নো 2 5.1

0 

5.10  র্র্ েযো েয়, তোেদল গকন?  
5.11  র্র্ নো েয়, তোেদল গকন?  
5.12  এই প্ররিক্ষণ গপ্রোগ্রোদমি সোমরগ্রক র্ক রবদবচনোয় 

আপনোি গকোদনো মতোমত িদয়দছ? 
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গ-২: প্রযান তেযোতাক্ষের প্রশ্নপে: দেম্বার অব ে ার্স/শবেক্ষনস 
এক্ষসাশসক্ষয়শন/শবশনক্ষয়াগোরী/সফল বযাবসায়ী   

উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি একরি গভীি রনিীক্ষণ-২০২১ 
 

 

তথ্য সংগ্রদেি পিরত: মূল তথ্য্োতোি সোক্ষোৎকোি 
‡P¤^vi Ae Kgvm©/weR‡bm G‡mvwm‡qkb/wewb‡qvMKvix/mdj e¨emvqx 

 

উত্তি্োতোি সম্মরতপত্র 
কদিোনো ভোইিোস সংক্রমদনি অনোকোরিত এবং করঠন সমদয় wnDg¨vb †W‡fjc‡g›U wimvP© †m›Uvi (GBPwWAviwm)-Gi c¶ 

†_‡K ï‡f”Qv wb‡eb। আমিো আমোদ্ি চোিপোদি কদিোনো সংক্রমদনি মমথোরন্তক মৃতুয অনুভব কিরছ। কদিোনো সংক্রমন কমোদনোি 
জনয বোংলোদ্ি সিকোি কতৃক গবি রকছু র্ন ধ্দি ‘‘লকিোউন’’ গ োরষত রছল। আমিো কদিোনো অরতমোিীদত আপনোদ্ি স্বজন 
েোিোদনোি গব্নোদক অনুভব করি। আমিো সবোই-ই গকউ নো গকউ আমোদ্ি স্বজন েোরিদয়রছ। এি মোদঝও আমিো আমোদ্ি কোজ 
চোরলদয় র্োরে। আমিো উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি  আওতোয় প্ররিক্ষণ গপ্রোগ্রোদমি সোমরগ্রক রবষয়গুদলোদক গবোঝোি গচিো 
কিদবো। আপনোি বক্তবয, উরক্ত এবং পh©গবক্ষনসমূে উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি আওতোয় ৬৪ গজলোয় পরিচোরলত 
প্ররিক্ষণ গপ্রোগ্রোদমি সোরবথক রবষয়গুদলো বুঝদত সোেোর্য কিদব। 
এই সোক্ষোৎকোদিি উদেিয ্ক্ষ উদ্যোক্তো দতরি কদি গিকসই উন্নয়ন লক্ষয (এসরিরজ) ৮ (িোলীন কোজ এবং অথ্থননরতক প্রবৃরি) 
অজথদনি জনয বোংলোদ্ি রবরনদয়োগ উন্নয়ন কতৃথপক্ষ (রবআইরিএ) দ্বোিো পরিচোরলত উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি 
(ইএসরিরপ) ভূরমকো অদেষণ কিো এবং রনয়ন্ত্রক িোসনবযবস্থো এবং বযবসোরয়ক পিরতদত সম্ভোবয রু্বকদ্ি রু্ক্ত কিো। 
আপনোি এ সোক্ষোৎকোিরি গ্রেণ কিদত আনুমোরনক ৩০ রমরনি সময় লোগদত পোদি। আপনোি প্র্ত্ত তথ্য শুধু্ গদবষণো কোদজ বযবহৃত 
েদব এবং আপনোি পরিচয় ও তদথ্যি গগোপনীয়তো কদঠোিভোদব িক্ষো কিো েদব। আপনোি সেদর্োরগতোি জনয আমিো কৃতজ্ঞ থ্োকব। 

আপরন কী সম্মত আদছন গর্, গদবষণোি জনয বতথমোদন এবং প্রদয়োজদন পিবতথীদত তথ্য/উপোত্ত র্দয় সেোয়তো কিদবন? 

১= েযোাঁ (র্র্ েযোাঁ েয়, তোেদল তথ্য সংগ্রদেি কোজ শুরু করুন)        

২= নো (নো েদল, পিবতথী জদনি সোদথ্ গর্োগোদর্োগ করুন)  
[তথ্য সংগ্রেকোিী: তথ্য্োতো সম্মত েদল, প্রদশ্নোত্তি সোক্ষোৎকোদি এরগদয় র্োন, অরতরিক্ত সময় প্রদয়োজন েদল সুরবধ্োজনক তোরিখ 

এবং সময় রনধ্থোিন করুন]  
 

Conducted for 
 
 
 
 
 
 
 

Conducted by 
 
 
 

     গিোি: 8, িোসো: 5, গমোেোম্ম্ীয়ো েোউরজং গসো:, গমোেোম্ম্পুি, ঢোকো- 1207, বোংলোদ্ি 

গফোন: (+88 02) 8116972, 58157621, ফযোক্স: (+88 02) 58157620;  

ইদমইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com   ওদয়ব: www.hdrc-bd.com 

  

mailto:info@hdrc-bd.com
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মূল তথ্য্োতোি তথ্য 

1.1  নোম:   

1.2  প্ররতিোন ও প্বী: 
1.3  গজলো: 

1.4  গর্ রবষদয় ্ক্ষ:  

1.5  
গমোবোইল নম্বি: 
 

0 1          
 

1.6  ইদমইল আইরি (র্র্ থ্োদক): 

 

সোক্ষোৎকোি রিদমি তথ্য 
তোরিখ  
সোক্ষোৎকোদিি স্থোন  
শুরুি সময়  গিষ সময়  
সোক্ষোৎকোি গ্রেনকোিীি নোম  
স্বোক্ষি  
গনোি গ্রেনকোিীি নোম  
স্বোক্ষি  

 

আদলোচনোি রবষয়: 
 

1. cÖwkÿYv_x©i †gvwU‡fkb/‡cÖibv: 

 K) GB GjvKvi hyeKiv GB cÖwkÿYwU m¤ú‡K© KZUzKz Rv‡b? Zviv cÖwkÿY MÖn‡b KZUzKz AvMÖnx? ‡Kb AvMÖnx? 

 L) GjvKvi wkwÿZ hyeK‡`i D‡`¨v³v wn‡m‡e ˆZwii j‡ÿ¨ Zv‡`i wK ai‡bi †cÖibv †`Iqv DwPZ e‡j 

Avcbvi g‡b nq? †Kb? 

 M) bvixiv GB cÖwkÿY †cÖvMÖv‡g AšÍf©y³ n‡”Q wKbv? cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g bvix D‡`¨v³v ˆZwii m¤¢vebv †Kgb? 

2. cÖwkÿYv_x©i Ávb Ges `ÿZvi ¯Íi: 

 K) cÖwkÿYwU MÖnb Kivi gva¨‡g cÖwkÿYv_x©iv Zv‡`i e¨emvwqK Kv‡R jvMv‡bvi g‡Zv Ávb Ges `ÿZv 

KZUzKz AR©b K‡i‡Q? hw` djcÖmy `ÿZv AR©b m¤¢e bv nq Zvi Kvib wK?  

 L) cÖwkÿYv_x©i h_v‡hvM¨ `ÿZv e„w×‡Z wK ai‡bi cÖwkÿY †`qv DwPZ e‡j Avcbvi g‡b nq? †Kb?  

 M) GKgv‡mi cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g e¨emv‡qi `ÿZv e„w× KZUzKz m¤¢e e‡j Avcbvi g‡b nq?  

3. cÖwkÿYv_x©i Ávb I fvebvv: 

 K) cÖwkÿYv_x©iv cÖwkÿY m¤úbœ Kivi c‡i Zviv wK wb‡RivB e¨emv‡qi AvBwWqv ‰Zwi‡Z mÿg? Avcwb Ggb 

KvD‡K wP‡bb †h wb‡R Zvi e¨emv‡qi AvBwWqv ˆZwi K‡i‡Q?  

 L) cÖwkÿYv_x©‡`i AvBwWqv ev¯Íevq‡b Avcbv‡`i w`K †_‡K †Kv‡bv c`‡ÿc i‡q‡Q wKbv? cÖwkÿY †K›`ª †_‡K 

wK wK ai‡bi c`‡ÿc wb‡j cÖwkÿYv_x©‡`i AvBwWqv ev¯Íevqb m¤¢e? 

4. cÖwkÿYv_x© Ges bZzb D‡`¨v³v‡`i Dci cÖwkÿ‡Yi cÖfve, cÖvmw½KZv Ges Kvh©KvixZv: 

 K) cÖwkÿYv_x© Ges bZzb D‡`¨v³v‡`i †h cÖwkÿY †`qv n‡”Q Zv KZUzKz Kvh©Ki? †Kb? 

 L) cÖwkÿYv_x© Ges bZzb D‡`¨v³v‡`i †h welq¸‡jvi Dci cÖwkÿY †`qv n‡”Q Zv Zvi e¨emv‡q KZUzKz 

f~wgKv ivL‡e? wKfv‡e? 

5. bZzb D‡`¨v³vi Avw_©K Ges cwiPvjbvi ¸bvewj: 
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 K) cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g D™¢zZ D‡`¨v³v‡`i Avw_©K I cwiPvjbvi ¸bvewj ˆZwi‡Z †Kvb †Kvb wel‡q cÖwkÿY 

†`qv DwPZ? ‡Kb?  

 L) A_©‰bwZK cwiPvjbvi ¸bvewj AR©‡bi Rb¨ cÖwkÿ‡Yi Rb¨ wba©vwiZ mgq ch©vß wK bv? 

6. bZzb D‡`¨v³v‡`i e¨emv‡qi Dbœq‡b MvBW/civgk© w`‡q mnvqZv: 

 K) cÖwkwÿZ D‡`¨v³v‡`i †Kvb †Kvb Kv‡R Avcwb wewfbœ civgk© cÖ`vb K‡i mvnvh¨ Ki‡Z cvi‡eb? cÖK‡íi 

gva¨‡g GB mnvqZv w`‡Z n‡j wK ai‡bi D‡`¨vM wb‡Z n‡e e‡j Avcbvi g‡b nq? 

 L) civgk©¸‡jv Avcbv‡`i KvQ †_‡K wKfv‡e msMÖn Ki‡j Avcbv‡`i myweav nq e‡j g‡b nq? †Kb? 

 M) bvix D‡`¨v³v‡`i civgk© †`qvi †ÿ‡Î †Kv‡bv evav i‡q‡Q wKbv? _vK‡j wK ai‡bi? †Kb? 

7. bZzb D‡`¨v³v‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM ˆZwi: 
 K) cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g †h bZzb D‡`¨v³v ˆZwi n‡”Q Zv‡`i mv‡_ wK Avcbv‡`i †Kv‡bv †hvMv‡hvM i‡q‡Q? 

_vK‡j wKfv‡e †hvMv‡hvM n‡”Q? bv _vK‡j †hvMv‡hvM e„w× Kivi ̀ iKvi KZUzKz? †Kb? wKfv‡e GB ‡hvMv‡hvM 

ˆZwi I iÿv Kiv hvq? 

 L) eZ©gvb cÖwZ‡hvMxZv c~b© evRv‡i wU‡K _vK‡Z e¨emvwqK GB †hvMv‡hv‡Mi ¸iæZ¡ KZUzKz? wK wK myweav 

i‡q‡Q? cÖwkÿY wUg wKfv‡e GB †hvMv‡hvM ˆZwi K‡i w`‡Z cv‡i? 

 

8. GB cÖwkÿb I cÖwkÿYv_x© m¤ú‡K© mvwe©K w`K we‡ePbv K‡i Avcbvi †Kv‡bv gZvgZ i‡q‡Q wKbv?  

 
  
  
  
  

সোক্ষোৎকোি গ্রেনকোিীি জনয গনোি 
GB Av‡jvPbvq ¯^-AvMÖ‡n Avcbv‡`i AskMÖn‡Yi Rb¨ Avgiv Avcbv‡`i Kv‡Q K…ZÁ|  

Avcbv‡`i g~j¨evb mgq I mn‡hvMxZvi Rb¨ Avcbv‡`i‡K AmsL¨ ab¨ev`|  

Avgiv Avcbv‡`i I Avcbv‡`i cwiev‡ii wbivc` Rxeb I my¯^v¯’¨ cÖZ¨vkv Kwi| 

 
 
  



 
104 উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন 

গ-৩: প্রযান তেযোতাক্ষের প্রশ্নপে: প্রশশেে  
উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি একরি গভীি রনিীক্ষণ-২০২১ 

 

 

তথ্য সংগ্রদেি পিরত: প্রধ্োন তথ্য্োতোি সোক্ষোৎকোি 
প্ররিক্ষক 

 

উত্তি্োতোি সম্মরতপত্র 
কদিোনো ভোইিোস সংক্রমদনি অনোকোরিত এবং করঠন সমদয় wnDg¨vb †W‡fjc‡g›U wimvP© †m›Uvi (GBPwWAviwm)-Gi c¶ 

†_‡K ï‡f”Qv wb‡eb। আমিো আমোদ্ি চোিপোদি কদিোনো সংক্রমদনি মমথোরন্তক মৃতুয অনুভব কিরছ। কদিোনো সংক্রমন কমোদনোি 
জনয বোংলোদ্ি সিকোি কতৃক গবি রকছু র্ন ধ্দি ‘‘লকিোউন’’ গ োরষত রছল। আমিো কদিোনো অরতমোিীদত আপনোদ্ি স্বজন 
েোিোদনোি গব্নোদক অনুভব করি। আমিো সবোই-ই গকউ নো গকউ আমোদ্ি স্বজন েোরিদয়রছ। এি মোদঝও আমিো আমোদ্ি কোজ 
চোরলদয় র্োরে। আমিো উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি  আওতোয় প্ররিক্ষণ গপ্রোগ্রোদমি সোমরগ্রক রবষয়গুদলোদক গবোঝোি গচিো 
কিদবো। আপনোি বক্তবয, উরক্ত এবং পh©গবক্ষনসমূে উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি আওতোয় ৬৪ গজলোয় পরিচোরলত 
প্ররিক্ষণ গপ্রোগ্রোদমি সোরবথক রবষয়গুদলো বুঝদত সোেোর্য কিদব। 
এই সোক্ষোৎকোদিি উদেিয ্ক্ষ উদ্যোক্তো দতরি কদি গিকসই উন্নয়ন লক্ষয (এসরিরজ) ৮ (িোলীন কোজ এবং অথ্থননরতক প্রবৃরি) 
অজথদনি জনয বোংলোদ্ি রবরনদয়োগ উন্নয়ন কতৃথপক্ষ (রবআইরিএ) দ্বোিো পরিচোরলত উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি 
(ইএসরিরপ) ভূরমকো অদেষণ কিো এবং রনয়ন্ত্রক িোসনবযবস্থো এবং বযবসোরয়ক পিরতদত সম্ভোবয রু্বকদ্ি রু্ক্ত কিো। 
আপনোি এ সোক্ষোৎকোিরি গ্রেণ কিদত আনুমোরনক ৩০ রমরনি সময় লোগদত পোদি। আপনোি প্র্ত্ত তথ্য শুধু্ গদবষণো কোদজ বযবহৃত 
েদব এবং আপনোি পরিচয় ও তদথ্যি গগোপনীয়তো কদঠোিভোদব িক্ষো কিো েদব। আপনোি সেদর্োরগতোি জনয আমিো কৃতজ্ঞ থ্োকব। 

আপরন কী সম্মত আদছন গর্, গদবষণোি জনয বতথমোদন এবং প্রদয়োজদন পিবতথীদত তথ্য/উপোত্ত র্দয় সেোয়তো কিদবন? 

১= েযোাঁ (র্র্ েযোাঁ েয়, তোেদল তথ্য সংগ্রদেি কোজ শুরু করুন)        

২= নো (নো েদল, পিবতথী জদনি সোদথ্ গর্োগোদর্োগ করুন)  
[তথ্য সংগ্রেকোিী: তথ্য্োতো সম্মত েদল, প্রদশ্নোত্তি সোক্ষোৎকোদি এরগদয় র্োন, অরতরিক্ত সময় প্রদয়োজন েদল সুরবধ্োজনক তোরিখ 

এবং সময় রনধ্থোিন করুন]  
 

 

Conducted for 
 
 
 
 
 
 
 

Conducted by 
 
 
 

     গিোি: 8, িোসো: 5, গমোেোম্ম্ীয়ো েোউরজং গসো:, গমোেোম্ম্পুি, ঢোকো- 1207, বোংলোদ্ি 

গফোন: (+88 02) 8116972, 58157621, ফযোক্স: (+88 02) 58157620;  

ইদমইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com   ওদয়ব: www.hdrc-bd.com 
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মূল তথ্য্োতোি তথ্য 

1.7  নোম:   

1.8  প্ররতিোন ও প্বী: 
1.9  গজলো: 

1.10  গর্ রবষদয় ্ক্ষ:  

1.11  
গমোবোইল নম্বি: 
 

0 1          
 

1.12  
ইদমইল আইরি (র্র্ থ্োদক): 

 

সোক্ষোৎকোি রিদমি তথ্য 
তোরিখ  
সোক্ষোৎকোদিি স্থোন  
শুরুি সময়  গিষ সময়  
সোক্ষোৎকোি গ্রেনকোিীি নোম  
স্বোক্ষি  
গনোি গ্রেনকোিীি নোম  
স্বোক্ষি  

 

আদলোচনোি রবষয়: 
 

1. cÖwkÿY fvebv I AvMÖn  

 K) Avcbvi GjvKvi cÖwkÿbv_x©iv ÔÔউদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়নÕÕ প্রকদেি AvIZvq cÖwkÿY wb‡Z KZUzKz 

AvMnx?  

 L) GjvKvvi hyeK‡`i KvQ †_‡K Avcbviv wK cwigvb mvov †c‡q‡Qb?  

 cÖwkÿYv_x©i m¤¢vebv I `ÿZv g~j¨vqb 

 K) Avcbvi g‡Z GB cÖwkÿYwU †Kvb ai‡bi cÖwkÿbv_x©i Rb¨ †ewk djcÖmy?  

 L) hviv cÖwkÿY wb‡q‡Qb Zv‡`i mevi wK GB cÖwkÿYwU Kivi g‡Zv ev †evSvi g‡Zv `ÿZv i‡q‡Q?  

 M) cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Zviv wK wK ai‡bi `ÿZv AR©b K‡i‡Q e‡j Avcbvi g‡b nq? 

 N) hviv cÖwkÿY wb‡Z G‡m‡Qb Zviv GK gv‡mi GB cÖwkÿYwU †_‡K KZUzKz jvfevb n‡q‡Q? 

 O) cÖwkÿYv_x©iv hw` †Kv‡bv K¬vm bv Ki‡Z cv‡i Zvn‡j Zvi weKí wK e¨e ’̄v ‡bqv n‡qwQj? hw` bv ‡bqv n‡q 

_v‡K Zvn‡j wK e¨e¯’v MÖnb Kiv ‡h‡Zv e‡j g‡b K‡ib? 

 P) cÖwkÿYv_x©i `ÿZv Dbœq‡b GB cÖwkÿY wK Kvh©Ki? Av‡iv Kvh©Ki Kivi Rb¨ wK wK ai‡bi †Kvm© AšÍf©y³ 

Ki‡j Zv‡`i `ÿZv e¨emvi cÖwZôv Ges cÖmv‡i f~wgKv ivL‡Q I ivL‡e?  

  

2. cÖwkÿYv_x©i mvdj¨: 

 K) cÖwkÿY †K‡›`ª hviv cÖwkÿY wb‡q‡Qb Zviv mevB wK D‡`¨v³v n‡Z †c‡i‡Qb? †Kb n‡Z cv‡iwb e‡j g‡b 

K‡ib? hw` n‡q _v‡K Zvn‡j Zvi Kvib wK? 

 L) cÖwkÿYv_x©iv cÖwkÿY gwWDj Abymib Ki‡j KZUzKz mdj n‡Z cvi‡e e‡j Avcwb g‡b K‡ib? ïaygvÎ 

GLvbKvi GB cÖwkÿYB Zv‡`i D‡`¨v³v wn‡m‡e ˆZwi Ki‡Z cvi‡e e‡j Avcbvi g‡b nq?  

  

3. D‡`¨v³v wn‡m‡e bvix cÖwkÿYv_x©i m¤¢vebv: 

 K) GB cÖwkÿY †K‡›`ª KZRb bvix cÖwkÿYv_x©  AskMÖnY K‡i‡Q? bvix cÖwkÿYv_x©‡`i g‡a¨ AskMÖn‡Y AvMÖn 

†Kgb?  
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 L) Zviv cÖwkÿY wb‡Z PvB‡j ‡Kv‡bv ai‡bi evavi m¤§~LxY n‡”Q? wK wK? cwievi †_‡K n‡”Q bvwK Ab¨ 

†Kv‡bv gva¨g? Zv‡`i GB evav `~ixKi‡b †Kv‡bv D‡`¨vM i‡q‡Q wKbv? wK wK? 

 M) cÖwkÿY †K›`ª †_‡K Zv‡`i cÖwkÿ‡Yi Rb¨ we‡kl †Kv‡bv e¨e ’̄v i‡q‡Q wKbv? wK wK? bvixivI wK mgfv‡e 

cyiæ‡li& cvkvcvwk cÖwkÿY wb‡Z ‡c‡i‡Q? bv cvi‡j †Kb cv‡i bv?  

 N) bvix cÖwkÿYv_x©i msL¨v evov‡Z wK wK c`‡ÿc †bqv DwPZ e‡j Avcbvi g‡b nq? cÖwkÿY †K‡›`ª Avjv`v 

†Kv‡bv myweav i‡q‡Q wKbv? 

  

4. cÖwkÿYv_x©‡`i Rxeb-RxweKvi ¯^cœ Ges ev¯ÍeZv: 

 K) GB cÖwkÿYwU cÖwkÿYv_x©‡`i D‡`¨v³v m„wó‡Z KZUzKz fzwgKv ivL‡e e‡j Avcbvi g‡b nq?  

 L) cÖwkÿYv_x©iv †h D‡Ï‡k¨ G‡m‡Qb GB cÖwkÿY †_‡K Zviv KZUzKz ev¯Íevqb Ki‡Z cvi‡e e‡j Avcbvi 

g‡b nq?  

  

5. cÖwkÿ‡Yi welqe¯‘i ¸bMZ gvb Ges cÖ‡qvM‡hvM¨Zv: 

 K) cÖwkÿ‡Yi welqe¯‘/K¬vm gwWDj  cÖwkÿYv_x©‡`i Rb¨ KZUzKz cÖvmw½K e‡j Avcbvi g‡b nq? GLv‡b 

wewfbœ wkÿvMZ †hvM¨Zvi cÖwkÿYv_x© wQj, mKj K¨vUvMwii cÖwkÿYv_x©i K_v we‡ePbv K‡i wK gwWDj ‰Zwi 

Kiv n‡q‡Q? bv n‡j †Kb? wKfv‡e Ki‡j AviI fvj n‡e? 

 L) cÖwkÿYv_x©i Rb¨ cÖwkÿ‡Yi Rb¨ †h wbw`©ó mgq i‡q‡Q Zv wK ch©vß? GB mg‡qi g‡a¨ wK Zviv cÖ‡qvM‡hvM¨ 

`ÿZv AR©b Ki‡Z cvi‡Q? 

 M) †hmKj D‡`¨v³v ˆZwi n‡q‡Q Zv‡`I mdjZvi †cQ‡b cÖwkÿ‡Yi fzwgKv KZUzKz e‡j Avcbvi g‡b nq? 

†Kvb c×wZ‡Z cÖwkÿY cÖ`vb Ki‡j mdjZvi nvi Av‡iv evo‡e e‡j Avcbvi g‡b nq? 

  

  

6. K‡ivbvKvjxb mg‡q cÖwkÿY Pvjy ivLv m¤¢e wQj wKbv? wK wK ai‡bi mgm¨vi m¤§~Lxb n‡q‡Qb? K‡ivbv gnvgvix 

Gov‡bvi Rb¨ bZzb †Kv‡bv c×wZ Aej¤^b K‡i‡Qb wKbv? 

  

7. GB cÖwkÿY I cÖwkÿYv_x© m¤ú‡K© mvwe©K w`K we‡ePbv K‡i Avcbvi †Kv‡bv gZvgZ i‡q‡Q wKbv?  

 
 
 

সোক্ষোৎকোি গ্রেনকোিীি জনয গনোি 
GB Av‡jvPbvq ¯^-AvMÖ‡n Avcbv‡`i AskMÖn‡Yi Rb¨ Avgiv Avcbv‡`i Kv‡Q K…ZÁ|  

Avcbv‡`i g~j¨evb mgq I mn‡hvMxZvi Rb¨ Avcbv‡`i‡K AmsL¨ ab¨ev`|  

Avgiv Avcbv‡`i I Avcbv‡`i cwiev‡ii wbivc` Rxeb I my¯^v¯’¨ cÖZ¨vkv Kwi| 
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গ-৪: প্রযান তেযোতাক্ষের প্রশ্নপে: প্রেল্প ের্মের্তা  
উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি একরি গভীি রনিীক্ষণ-২০২১ 

 

 

তথ্য সংগ্রদেি পিরত: প্রধ্োন তথ্য্োতোি সোক্ষোৎকোি 
cÖKí Kg©KZ©v/Av‡qvRK 

 

উত্তি্োতোি সম্মরতপত্র 
কদিোনো ভোইিোস সংক্রমদনি অনোকোরিত এবং করঠন সমদয় wnDg¨vb †W‡fjc‡g›U wimvP© †m›Uvi (GBPwWAviwm)-Gi c¶ 

†_‡K ï‡f”Qv wb‡eb। আমিো আমোদ্ি চোিপোদি কদিোনো সংক্রমদনি মমথোরন্তক মৃতুয অনুভব কিরছ। কদিোনো সংক্রমন কমোদনোি 
জনয বোংলোদ্ি সিকোি কতৃক গবি রকছু র্ন ধ্দি ‘‘লকিোউন’’ গ োরষত রছল। আমিো কদিোনো অরতমোিীদত আপনোদ্ি স্বজন 
েোিোদনোি গব্নোদক অনুভব করি। আমিো সবোই-ই গকউ নো গকউ আমোদ্ি স্বজন েোরিদয়রছ। এি মোদঝও আমিো আমোদ্ি কোজ 
চোরলদয় র্োরে। আমিো উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি  আওতোয় প্ররিক্ষণ গপ্রোগ্রোদমি সোমরগ্রক রবষয়গুদলোদক গবোঝোি গচিো 
কিদবো। আপনোি বক্তবয, উরক্ত এবং পh©গবক্ষনসমূে উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি আওতোয় ৬৪ গজলোয় পরিচোরলত 
প্ররিক্ষণ গপ্রোগ্রোদমি সোরবথক রবষয়গুদলো বুঝদত সোেোর্য কিদব। 
 
এই সোক্ষোৎকোদিি উদেিয ্ক্ষ উদ্যোক্তো দতরি কদি গিকসই উন্নয়ন লক্ষয (এসরিরজ) ৮ (িোলীন কোজ এবং অথ্থননরতক প্রবৃরি) 
অজথদনি জনয বোংলোদ্ি রবরনদয়োগ উন্নয়ন কতৃথপক্ষ (রবআইরিএ) দ্বোিো পরিচোরলত উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি 
(ইএসরিরপ) ভূরমকো অদেষণ কিো এবং রনয়ন্ত্রক িোসনবযবস্থো এবং বযবসোরয়ক পিরতদত সম্ভোবয রু্বকদ্ি রু্ক্ত কিো। 
 
আপনোি এ সোক্ষোৎকোিরি গ্রেণ কিদত আনুমোরনক ৩০ রমরনি সময় লোগদত পোদি। আপনোি প্র্ত্ত তথ্য শুধু্ গদবষণো কোদজ বযবহৃত 
েদব এবং আপনোি পরিচয় ও তদথ্যি গগোপনীয়তো কদঠোিভোদব িক্ষো কিো েদব। আপনোি সেদর্োরগতোি জনয আমিো কৃতজ্ঞ থ্োকব। 
 

আপরন কী সম্মত আদছন গর্, গদবষণোি জনয বতথমোদন এবং প্রদয়োজদন পিবতথীদত তথ্য/উপোত্ত র্দয় সেোয়তো কিদবন? 
 

১= েযোাঁ (র্র্ েযোাঁ েয়, তোেদল তথ্য সংগ্রদেি কোজ শুরু করুন)        

২= নো (নো েদল, পিবতথী জদনি সোদথ্ গর্োগোদর্োগ করুন)  
[তথ্য সংগ্রেকোিী: তথ্য্োতো সম্মত েদল, প্রদশ্নোত্তি সোক্ষোৎকোদি এরগদয় র্োন, অরতরিক্ত সময় প্রদয়োজন েদল সুরবধ্োজনক তোরিখ 

এবং সময় রনধ্থোিন করুন]  
 

 

Conducted for 
 
 
 
 
 
 
 

Conducted by 
 
 
 

     গিোি: 8, িোসো: 5, গমোেোম্ম্ীয়ো েোউরজং গসো:, গমোেোম্ম্পুি, ঢোকো- 1207, বোংলোদ্ি 

গফোন: (+88 02) 8116972, 58157621, ফযোক্স: (+88 02) 58157620;  

ইদমইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com   ওদয়ব: www.hdrc-bd.com 

  

mailto:info@hdrc-bd.com
mailto:hdrc.bd@gmail.com
http://www.hdrc-bd.com/
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মূল তথ্য্োতোি তথ্য 

1.13  নোম:   

1.14  প্ররতিোন ও প্বী: 
1.15  গজলো: 

1.16  গর্ রবষদয় ্ক্ষ:  

1.17  

গমোবোইল নম্বি: 
 

0 1          
 

1.18  
ইদমইল আইরি (র্র্ থ্োদক): 

 

সোক্ষোৎকোি রিদমি তথ্য 
তোরিখ  
সোক্ষোৎকোদিি স্থোন  
শুরুি সময়  গিষ সময়  
সোক্ষোৎকোি গ্রেনকোিীি নোম  
স্বোক্ষি  
গনোি গ্রেনকোিীি নোম  
স্বোক্ষি  

 

আদলোচনোি রবষয়: 
 

 

8. Avcbvi GjvKvi cÖwkÿbv_x©iv ÔÔউদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়নÕÕ প্রকদেি AvIZvq cÖwkÿY wb‡Z KZUzKz AvMnx? 

GjvKvvi hyeK‡`i KvQ †_‡K Avcbviv wK cwigvb mvov †c‡q‡Qb? 

  

9. cÖwkÿYwU †h cwiKíbv wb‡q ïiæ Kiv n‡qwQj Zvi Dci wfwË K‡i Avcwb GB cÖK‡íi AMÖMwZ‡K wKfv‡e g~j¨vqY 

Ki‡eb? 

  

  

10. GB cÖK‡íi AvIZvq Avcbv‡`i D‡jøL‡hvM¨ Abykxjb¸‡jv wK wK? (hvi Kvi‡b GB cÖwkÿYwU AviI djcÖmy 

n‡q‡Q)| 

  

11. cÖKíwU ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î Avcbviv wK wK ai‡bi mgm¨vi m¤§~Lxb n‡q‡Qb? mgm¨v¸‡jv †Kb N‡UwQj?  

  

12. Avcbviv wKfv‡e mgm¨v¸‡jv mgvavb K‡i‡Qb? mgm¨v mgvav‡b wK wK ai‡bi c`‡ÿc MÖnb K‡i‡Qb? Ggb †Kv‡bv 

mgm¨v i‡q‡Q †hwU mgvavb Kiv hvqwb? wK Ki‡j mgvavb Kiv m¤¢e n‡e? 

  

13. fwel¨‡Z GB mgm¨vMy‡jv mgvavb Kivi Rb¨ wK wK c`‡ÿc wb‡eb? †Kb wb‡eb? 

  

14. Zviv cÖwkÿY MÖnb †_‡K D‡`¨v³v ˆZwi ch©šÍ mKj ¯Í‡i Avcbv‡`i †_‡K mKj ai‡bi myweav †c‡q‡Q? bv †c‡q 

_vK‡j †Kb cvb wb? myweav¸‡jv wbwð‡Z Avcbv‡`i †Kv‡bv fwel¨r cwiKíbv i‡q‡Q wKbv? _vK‡j wK Ges †Kb? 

  

15. Z…bg~j ch©v‡q D‡`¨v³v m„wói j‡ÿ¨ wK wK c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡q‡Q?  Avi wK wK c`‡ÿc MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i? 
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16. bvix D‡`¨v³v m„wó Ges e„w×‡Z Avcbv‡`i fwel¨r cwiKíbv wK? Zv‡`i‡K wKfv‡e Avcbviv †cÖiYv †hvMv‡eb? 

bvix D‡`¨v³v m„wó‡Z mvgvwRK evav ̀ ~ixKi‡b Avcbv‡`i †Kv‡bv cwiKíbv Av‡Q wKbv? wK ai‡bi cwiKíbv Ki‡j 

bvix D‡`¨v³v e„w× cv‡e? 

  

17. Avcbv‡`i mv‡cvU© †m›Uv‡i D‡`¨v³v‡`i h‡_ó mvov cv‡”Qb wKbv? mv‡cvU© †m›Uv‡ii †mev e„w×‡Z Avcbv‡`i †Kv‡bv 

fwel¨r cwiKíbv i‡q‡Q wKbv? Avcbviv †h civgk© †`evi KvR K‡i‡Qb Zv‡Z D‡`¨v³v‡`i †Kv‡bv jvf n‡q‡Q 

wKbv? ‡Kvb wel‡q civgk© w`‡j Zv‡`i Rb¨ Av‡iv †ewk djcÖmy n‡e? 

  

18. Avcbv‡`i †Kv‡bv †gbUwis  i‡q‡Q hviv bZzb D‡`¨v³v‡`i mgm¨v mgvav‡b †h †Kv‡bv mgq mnvqZv cÖ`vb Ki‡Z 

cvi‡e? bv _vK‡j Ggb †Kv‡bv cwiKíbv i‡q‡Q wKbv? _vK‡j wKfv‡e cwiPvwjZ n‡”Q? 

  

19. GB cÖKíwU wK mdj D‡`¨v³v m„wó‡Z f~wgKv ivL‡Z †c‡i‡Q? Avcbvi Kv‡Q wK g‡b nq? mdj n‡j Zvi †cQ‡bi 

Kvib¸‡jv wK? mdj bv n‡j Zvi †cQ‡bi Kvib¸‡jv wK?  

  

20. cÖK‡íi BwZevPK djvdj¸‡jv/mdjZv¸‡jv wK wK?  

  

21. GB cÖwkÿb I cÖwkÿYv_x© m¤ú‡K© mvwe©K w`K we‡ePbv K‡i Avcbvi †Kv‡bv gZvgZ i‡q‡Q wKbv?  

 
 
 

সোক্ষোৎকোি গ্রেনকোিীি জনয গনোি 
GB Av‡jvPbvq ¯^-AvMÖ‡n Avcbv‡`i AskMÖn‡Yi Rb¨ Avgiv Avcbv‡`i Kv‡Q K…ZÁ|  

Avcbv‡`i g~j¨evb mgq I mn‡hvMxZvi Rb¨ Avcbv‡`i‡K AmsL¨ ab¨ev`|  

Avgiv Avcbv‡`i I Avcbv‡`i cwiev‡ii wbivc` Rxeb I my¯^v¯’¨ cÖZ¨vkv Kwi| 
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গ-৩: দফাোস েক্ষল আক্ষলােনার শনক্ষেশাবলী 

উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকদেি একরি গভীি রনিীক্ষণ-২০২১ 

তথ্য সংগ্রদেি পিরত ৩: ্লগত আদলোচনো 
উত্তি্োতোি সম্মরতপত্র 

মোঠ গদবষক: আমোি নোম ............................................, আরম Human Development and Research Centre 
(এইচরিআিরস)-এি মোঠ গদবষক রেদসদব রবিো (BIDA)- এি ‘‘উদ্যোক্তো সৃরি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকে’’ (Entrepreneurship 
and Skill Development Project)-এি একরি গভীি রনিীক্ষদণি উদেদিয তথ্য সংগ্রে কিদত এদসরছ। প্রদশ্নি মোধ্যদম আপনোি 
রনকি েদত রকছু তথ্য/উপোত্ত সংগ্রে কিদত চোই। আপনাকির থিয়া তেয-উপাত্ত শুধুমাত্র এই গকবষণা এবং প্রিকল্পর িাকে বযবহার 
িরা হকব; তেয উপাকত্তর থগাপনীয়তা রক্ষা িরা হকব। আপনার, আপনাকির পনরনিনত প্রিাি িরা হকবনা। এই আক ািনায় থমাটামুনট 
িুই ঘন্টা সময়  াগকব। আক ািনায় অংিগ্রহণ ও এই প্রিল্প সম্পকিে সামনগ্রি তেয-উপাত্ত নিকয় সহক ানগতার েনয আমরা আপনার 
প্রনত িৃতজ্ঞ োিব। 

আপরন কী সম্মত আদছন গর্, গদবষণোি জনয বতথমোদন এবং প্রদয়োজদন পিবতথীদত তথ্য/উপোত্ত র্দয় সেোয়তো কিদবন? 
১= েযোাঁ (র্র্ েযোাঁ েয়, তোেদল তথ্য সংগ্রদেি কোজ শুরু করুন)        
২= নো (নো েদল, পিবতথী জদনি সোদথ্ গর্োগোদর্োগ করুন) 

[তথ্য সংগ্রেকোিী: তথ্য্োতো সম্মত েদল, প্রদশ্নোত্তি সোক্ষোৎকোদি এরগদয় র্োন, অরতরিক্ত সময় প্রদয়োজন েদল সুরবধ্োজনক তোরিখ 
এবং সময় রনধ্থোিন করুন]  

 
Conducted for                                                                                                                   Conducted by 

 
 

 
 

mvaviY wb‡`©kvejx 

 GKwU Dchy³ e„nr cwim‡ii wbwiwewj RvqMv wbe©vPb Kiæb †hLv‡b mKj AskMÖnYKvix e„ËvKv‡i em‡Z cvi‡e|  

 N‡i ch©vß Av‡jv-evZv‡mi e¨e¯’v wbwðZ Ki‡Z m‡Pó nb Ges GKgyLx cÖ‡ek-cÖ¯’v‡bi e¨e¯’v Kiæb (hv‡Z GKmv‡_ 

GKRb e¨w³ cÖ‡ek ev cÖ¯’vb Ki‡Z cv‡i)| 

 ZvcgvÎv cwigvc K‡i cÖ‡ek wbwðZ Kiæb (_vg©vj wgUvi w`‡q) 

 webxZfv‡e eq¯‹ e¨w³‡`i Av‡jvPbvq Ask wb‡Z wbiærmvwnZ Kiæb| kvixwiKfv‡e Amy¯’ ‡KD (R¡i, ïK‡bv Kvwk, 

ev Mjv e¨_v mn) Ask wb‡”Qb bv Zv wbwðZ Kiæb| 

 mK‡ji fv‡jvi Rb¨ webxZfv‡e Amy¯’ e¨w³‡K Av‡jvPbv †_‡K wb‡R‡K cÖZ¨vnvi Ki‡Z Aby‡iva Kiæb|  

 mKj AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ myi¶v DcKiY (†dBm gv¯‹, n¨vÛ Møvfm, n¨vÛ m¨vwbUvBRvi) mieivn Kiæb Ges 

Zv‡`i‡K Av‡jvPbvi mgq †dBm-gv¯‹ Ges n¨vÛ Møvfm c‡o _vKvi Rb¨ Aby‡iva Kiæb| 

 Avmb web¨v‡mi †ÿ‡Î kvixwiK ̀ ~iZ¡ (Kgc‡¶ 1 wgUvi ev G‡K Ac‡ii ‡_‡K 3 dyU ̀ ~iZ¡) eva¨Zvg~jKfv‡e wbwðZ 

Kiæb| 

 Av‡jvPbvKvjxb mgq mKj AskMÖnYKvix‡K Zv‡`i gv¯‹ gyL †_‡K bv miv‡bvi Rb¨ Aby‡iva Kiæb| cÖ‡qvvR‡b 

Zv‡`i AviI ‡Rv‡i K_v ej‡Z ejyb Ges K_v ejvi mgq ch©vß mgq w`b|  

 mvgvwRK `~iZ¡ eRvq ivLvi d‡j K_v †kvbvi mgq Amyweav n‡Z cv‡i, †m‡ÿ‡Î AskMÖnYKvix‡`i wei³ bv K‡i 

Lye mveav‡b ‡cø-cR-‡cø-wiIqvBÛ (ejyb-_vgyb-ejyb-cybivq ejyb) †KŠkj e¨envi Kiæb| 

 mevi Rb¨ cvwb Ges m¤¢e n‡j wKQy nvjKv bv¯Ívi e¨e¯’v Kiæb| wbwðZ n‡q wbb ‡h mKj AskMÖnKvix Lv`¨ MÖn‡Yi 

mgq cwi”QbœZv eRvq ivL‡Qb| 

 Av‡jvPbv ¯’‡j Av‡M Ae¯’vb wbb Ges AvjvcPvwiZvi Rb¨ cÖ¯‘Z _vKyb|  

 DËi`vZv‡`i AbygwZ wb‡q, e…ËvKvi web¨v‡mi evB‡i ‡iKW©vi ‡mU Kiæb| 

 mevB‡K Zv‡`i †gvevBj †dvb eÜ K‡i ev mvB‡j›U gy‡W ivL‡Z ejyb|  

 mg‡qi wnmve ivLvi wel‡q mZK© _vKzb| 

 cÖviw¤¢K AvjvcPvwiZvi ci Av‡jvPbvq wbqš¿Y MÖnY Kiæb, AskMÖnYKvix‡`i mv‡_ †Pv‡Li ‡hvMv‡hvM eRvq ivLyb 

Ges `iRv, Rvbvjv ev evwZ eÜ Ki‡Z wM‡q kã Kiv †_‡K AskMÖnYKvix‡`i weiZ _vK‡Z ejyb| 
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ফেকাস দলে Av‡jvPbv cwiPvjbvi Rb¨ wKQz ¸iæZ¡c~Y© welq 

 cÖ‡Z¨K AskMÖnYKvix‡K Zv‡`i bvg ej‡Z ejyb †h bv‡g `‡ji mevB Zv‡K WvK‡e Ges GKwU BwZevPK mnR 

(‘ice-breaker’) cÖkœ w`‡q ïiæ Kiyb, †hgb: GLv‡b emevm Ki‡Z wM‡q Avcbvi Kx fvj jv‡M? 

 ¯^í K_v ejyb Ges KL‡bv Zv‡`i gZvgZ/wePvi-we‡ePbv cÖfvweZ Ki‡eb bv|  

 hLb ‡KD wKQy ej‡eb, ZLb Ab¨vb¨ AskMÖnYKvix‡`i Zv‡K evav bv ‡`Iqvi Rb¨ Aby‡iva Kiæb| 

 Av‡jvPbvi ‡h ‡KvbI ch©v‡q Zv AvcwËRbK bv n‡j evav bv ‡`Iqvi ‡Póv Kiæb| ax‡i ax‡i, AskMÖnYKvix‡K Zvi 

e³e¨ ejvi my‡hvM w`b Ges ¸iæZ¡c~Y© wKQz ev` †M‡j Zv cybivq ejvi Rb¨ Aby‡iva Kiæb|   

 AskMÖnYKvixM‡Yi mevB hv‡Z K_v e‡jb †m welqwU wbwðZ Kiyb Ges Kv‡iv mv‡_ GKKfv‡e Av‡jvPbv Ki‡eb bv 

- hviv wKQz ej‡Z AvMÖnx Zv‡`i Av‡jvPbvq hvIqvi wel‡q kvixwiK Bkviv/fvlv e¨envi Kiæb A_ev hv ejv n‡q‡Q 

†m wel‡q Zv‡`i fvebv¸‡jv Kx Zv mveav‡b wR‡Ám Kiyb|  

 kvixwiK fvlv Db¥y³ ivLyb Ges nvZ wbi‡cÿ ivLyb| nvZ fuvR Ki‡eb bv ev AvOyj w`‡q wb‡`©k Ki‡eb bv| Dcw¯’Z 

mevi gv‡S Av¯’v ¯’vc‡bi Rb¨ Drmvng~jK Ges f‡`ªvwPZ ‡PvLv‡PvwL e¨envi Kiyb| 

 hviv K_v ej‡Z j¾v ev wØav †eva K‡i Zv‡`i  g‡b g‡b wPwýZ Kiæb Ges Zv‡`i‡K K_v ejv‡Z Drmvn w`b| 

 m¤ú~Y© Av‡jvPbvq BwZevPK  cwi‡ek wbwðZ Kiæb we‡klZ Av‡jvPbvi †kl ch©v‡q, wKš‘ Ggb †Kvb ÒcÖwZkÖæwZÓ 

w`‡eb bv hv c~iY Kiv m¤¢e bq| 

 mevB‡K wbwðZ Kiyb †h m¤ú~Y© Av‡jvPbvwU †kl n‡Z GK N›Uv ev †`o N›Uvi gZ (Kgc‡ÿ GK N›Uv) mgq jvM‡Z 

cv‡i Ges †mB mg‡qi g‡a¨B Av‡jvPbv †kl Ki‡Z †Póv Kiyb| 

 
FGD Information 

FGD b¤^i  
AskMÖnYKvixM‡Yi 

msL¨v  

FGD-Gi ¯’vb  
†cŠimfv/wmwU K‡c©v‡ikb  
Dc‡Rjv  
‡Rjv   
FGD cwiPvjbvKvix bvg  ¯^vÿi  
FGD †iKW©vi/ †bvU‡UKvi bvg  ¯^vÿi  

ZvwiL I mgq e¨vwß ZvwiL  ïiæ nevi 

mgq 
 †kl nevi 

mgq 
 

 

AskMÖnYKvixM‡Yi Z_¨ 

µg bvg 

`ÿ 

D‡`¨v³v  

(n¨v-1, 

bv-2) 

eqm 

(eQ‡i) 

wj½ (cyiæl-

1, bvix-2, 

Z…Zxq wj½-

9) 

wkÿv 

(m‡e©v”P 

†kÖYx 

cvm) 

e¨emv‡qi aib 

†gvevBj b¤^i 

(hw` _v‡K) 

1        
2        
3        
4        
5...         

 



 
112 উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেক্ষল্পর শনশবড় মূলযায়ন 

`jMZ Av‡jvPbvi welqmg~n 
 

cÖwkÿY g~j¨vqb: 

1. AbyMÖn K‡i, Avcwb †h `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y †c‡q‡Qb ‡m m¤ú‡K© eY©bv Kiæb (‡cÖve: cÖwk¶‡Yi mgq, Kx ai‡bi 

cÖwk¶Y, cÖwk¶Y †KŠkj, Aby`vb BZ¨vw`) 

2. ‡KvwfW gnvgvix‡Z Avcbviv wKfv‡e cÖwkÿY wb‡q‡Qb? †Kv‡bv mgm¨v n‡q‡Q wKbv?  

3. AbyMÖn K‡i, cÖwk¶‡Yi gv‡bi wel‡q Avcbvi mš‘wói †hŠw³K eY©bv w`b| 

4. ESDP- cÖK‡íi AvIZvq cwiPvwjZ cÖwk¶Y Ab¨vb¨ cÖwk¶‡Yi †P‡q Avjv`v wK? Kxfv‡e? AbyMÖn K‡i eY©bv Kiæb| 

 

cÖwkÿ‡Yi djvdj: 

1. Avcbv‡`i †h welq¸‡jvi Dci cÖwkÿY †`qv n‡”Q/n‡q‡Q Zv Avcbvi e¨emv‡q KZUzKz f~wgKv ivL‡Q ev ivL‡e? 

wKfv‡e? 

2. cÖwkÿYwU MÖnb Kivi gva¨‡g Avcbviv e¨emvwqK Kv‡R jvMv‡bvi g‡Zv Ávb Ges `ÿZv KZUzKz AR©b K‡i‡Qb? 

hw` djcÖmy `ÿZv AR©b m¤¢e bv nq Zvi Kvib wK? wKfv‡e Av‡iv djcÖmy Kiv m¤¢e? 

3. cÖwkÿY †K‡›`ªi cÖwkÿK/Av‡qvRK/mdj e¨emvwqK e¨w³Z¡ †_‡K Avcbviv Avcbv‡`i cÖ‡qvR‡b wK h‡_ó 

civgk©/mvnvh¨ cv‡”Qb? Ggb †Kv‡bv civgk© ev mvnvh¨ ‡c‡q‡Qb hv Avcbv‡K mdj n‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q? we¯ÍvwiZ 

ejyb| wKfv‡e Avcbv‡`i GB civgk© †mev w`‡j Avcbviv Av‡iv jvfevb n‡eb e‡j g‡b K‡ib?  

4. Avcbv‡`i †h ai‡bi †mev †`Iqvi K_v wQj Zv wK Avcbviv cwic~b©fv‡e †c‡q‡Qb? bv †c‡q _vK‡j ‡Kb cvbwb? 

5. Avcbviv cÖwkÿY m¤úbœ Kivi c‡i wK wb‡RivB e¨emv‡qi AvBwWqv ‰Zwi‡Z mÿg n‡q‡Qb? wK ai‡bi ev †Kvb 

wel‡q cÖwkÿY w`‡j Avcbviv wb‡RivB wewfbœ e¨emv‡qi AvBwWqv ˆZwi‡Z mÿg n‡eb?  

6. cÖwkÿY MÖn‡bi gva¨‡g Avcbv‡`i ev¯Íe Rxe‡b/Kg© Rxe‡b Kv‡R jv‡M GiKg wK ai‡bi `ÿZv AR©b K‡i‡Qb? 

7. GB cÖwkÿYwU MÖn‡bi gva¨‡g Avcbviv mdj D‡`¨v³v n‡Z cvi‡eb/‡c‡i‡Qb e‡j g‡b nq? Avcbv‡`i Kg©‡ÿ‡Î 

GB cÖwkÿ‡Yi Ae`vb KZUzKz?   

e¨emvi Dbœqb Ges †hvMv‡hvM: 

1. Avcbviv wK cÖwkÿY MÖn‡bi gva‡g e¨emv‡qi cwiKíbv ev¯Íevq‡b mÿg n‡q‡Qb? KZUzKz? (cÖwkÿY †K‡›`ªi 

cÖwkÿK/Av‡qvRK/mdj e¨emvwqK e¨w³Z¡ †_‡K †Kv‡bv mvnvh¨ †c‡q‡Qb wKbv? †c‡q _vK‡j wKfv‡e?) e¨emv‡qi 

cwiKíbv ev¯Íevq‡b Avcbv‡`i wK ai‡bi cÖwkÿY `iKvi e‡j g‡b nq? 

2. Avcbviv wK cÖwkÿY MÖn‡bi gva‡g wewb‡qvM cwiKíbv ev¯Íevq‡b mÿg n‡q‡Qb? KZUzKz? 

3. cÖwkÿY †K›`ª †_‡K `ÿZv Dbœq‡bi gva¨‡g Avcbv‡`i wK wewfbœ e¨emvwqK cwim‡i †hvMv‡hvM e„w× †c‡q‡Q? 

wKfv‡e? wK Ki‡j GB †hvMv‡hvM Av‡iv e„w× Kiv m¤¢e? 

4. e¨emvwqK mwgwZi mv‡_ Avcbv‡`i †hvMv‡hvM †Kgb i‡q‡Q? Av‡`Š †hvMv‡hvM i‡q‡Q wKbv? wKfv‡e †hvMv‡hvM 

n‡q‡Q? e¨emvwqK mwgwZi mv‡_ †hvMv‡hvM e„w×i Kvi‡b Avcbviv KZUzKz DcK…Z n‡q‡Qb? wKfv‡e? 

5. miKvwi cÖwZôv‡bi mv‡_ Avcbv‡`i †hvMv‡hvM ‡Kgb? wKfv‡e †hvMv‡hvM n‡q‡Q? ‡hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g KZUzKz 

jvfevb n‡q‡Qb? 

cÖwkÿY ch©v‡jvPbv Ges cieZx© Av‡jvPbv 

1. cÖwk¶YwU Kxfv‡e Avcbvi wb‡Ri A_ev Avcbvi cwiev‡ii Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi cwieZ©‡b f‚wgKv ‡i‡L‡Q? 

(‡cÖve: Avq, e¨‡qi aiY, mvgvwRK kª×v BZ¨vw`) 

2. cÖwkÿYwU Avcbvi e¨emv‡qi cÖe„w×‡Z wKfv‡e f~wgKv †i‡L‡Q? 

3. cÖwkÿ‡Y bvix‡`i AskMÖnb †Kgb? Kg n‡j †Kb? †ewk n‡j †Kb? wKfv‡e bvix‡`i AskMÖnb e„w× Kiv m¤¢e e‡j 

g‡b nq? 

সোক্ষোৎকোি গ্রেনকোিীি জনয গনোি 
GB Av‡jvPbvq ¯^-AvMÖ‡n Avcbv‡`i AskMÖn‡Yi Rb¨ Avgiv Avcbv‡`i Kv‡Q K…ZÁ|  

Avcbv‡`i g~j¨evb mgq I mn‡hvMxZvi Rb¨ Avcbv‡`i‡K AmsL¨ ab¨ev`|  

Avgiv Avcbv‡`i I Avcbv‡`i cwiev‡ii wbivc` Rxeb I my¯^v¯’¨ cÖZ¨vkv Kwi| 
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পশরশশি-ঘ: অনুসক্ষিয় শবষয় (িার্মস অব দরফাক্ষরি) 

 
ট্রাম মাস অব ফিিারিন্স 

িি 
উরযাক্তা সৃরি ও দক্ষতা উন্নয়ি প্রকল্প (১ম রিরিিি) 

  
 
 
 

  
 

িোাংল্োদ্শ ইনদভস্ট্দমে শিদভল্পদমে শিোর্ড 
প্রধোনমন্ত্রীর কোর্যোল্য়   
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প্রকরল্পি তথ্য-উপাত্ত সংগ্ররহি জন্য জরিপ 

  

০১.  প্রেক্ষল্পর না  উক্ষেযাক্তা সৃশি ও েেতা উন্নয়ন প্রেল্প (১  শরশিশন) 
০২.  বাস্তবায়নোশর   ন্ত্রণালয়/শবিাগ প্রযান ন্ত্রীর োর্যালয় (শপএ ও)  
০৩.  বাস্তবায়নোশর এক্ষেশি বাংলাক্ষেশ ইনক্ষি্টমক্ষ ্ট  দিক্ষিলপক্ষ ্ট  অেশরশি 

(শবআইশিএ) 
০৪.  প্রেল্পভুক্ত এলাো  বাংলাক্ষেক্ষশর ৮শি শবিাগ ও তার ৬৪ দেলা 
                                                                                                                                                                     
(িাোয়)  
 ০৫. প্রাক্কশলত বযয়   বযয়  সংক্ষশাশযত বযয় 
ে) দ াি িাো: ৪৯৯৯.৫৪  িাো: ৬২১৭.৪৪  
খ্) শেওশব (িাো) িাো: ৪৯৯৯.৫৪  িাো: ৬২১৭.৪৪  
গ) প্রেল্প সহায়তা   
  
০৬. িোস্তিোয়দনর স য়োল শুরুর তাশরখ্ স াক্ষপ্তর তাশরখ্  
ে) শনোশরত তাশরখ্ ০১ োনুয়াশর ২০১৬ ৩১ শিক্ষসম্বর ২০২০ 

খ্) সংক্ষশাশযত তাশরখ্ ০১ োনুয়াশর ২০১৬ ৩০ জুন ২০২১ 
  

০৭. প্রেক্ষল্পর উক্ষেশযসমূহ:  
ে)  বযবসা সংক্রান্ত প্রশক্রয়া ও প্রক্ষয়ােনীয় শনয় োনুন সম্পশেত প্রশশেণ প্রোক্ষনর  াযযক্ষ  

শশক্ষল্পর সাপ্লায়ার  এবং শলংক্ষেে উন্নয়ক্ষনর লেয েে উক্ষেযাক্তা সৃশি;  
খ্)   দিেসই উন্নয়ন লেয াো  ৮ ( দশািন োে ও অর্থননশতে প্রবৃশি) নম্বর লেয াো 

অর্জন;  
গ)  সপ্ত  পঞ্চবাশিে পশরেল্পনা অনু ায়ী দবসরোশর খ্াক্ষত শবশনক্ষয়াক্ষগর লেয াো (শেশিশপর 

৩৪ শতাংশ) অর্জন। 
০৮. লেয াো :  
২৪,০০০ শশশেত দবোর যুবে পুরুষ ও  শহলাক্ষের প্রশশেণ প্রোন, নতুন উক্ষেযাক্তা সৃশি ও তাক্ষের েেতা 
উন্নয়ন।  
০৯. েশরক্ষপর উক্ষেশযসমূহ:  

ে)  গক্ষড় উঠা উক্ষেযাক্ষগর সংখ্যা, এক্ষের  াযযক্ষ  শবশনক্ষয়াগকৃত অক্ষর্থর পশর াণ এবং এই সব 
উক্ষেযাক্তাক্ষের িারা সৃশেত ের্মসংস্থাক্ষনর সুক্ষ াগ সম্পশেত তেয-উপাত্ত  াোই ও শবক্ষেষক্ষণ 
ষ্টনদম্নোক্ত শবষয়গুক্ষলা খ্শতক্ষয় দেখ্া─ 

1. উক্ষেযাক্ষগর সংখ্যা: নতুন উক্ষেযাগ, েল ান উক্ষেযাগ  াক্ষের দট্রি লাইক্ষসি এবং বযবসা 
সংক্রান্ত োগে-পে আক্ষছ,     েল ান উক্ষেযাগ  াক্ষের দট্রি লাইক্ষসি ও বযবসা সংক্রান্ত 
োগে-পে আক্ষছ এবং তারা শবেয ান উক্ষেযাক্ষগর সম্প্রসারণ েক্ষরক্ষছ; 

2. শবশনক্ষয়াক্ষগর পশর াণ: দ াি শবশনক্ষয়াগ, তহশবক্ষলর উৎস─শনেস্ব পুুঁশে, ঋণ বা যার-ের্জ;  
3. ের্মসংস্থান সৃেন: খ্াতওয়াশর দ াি ের্মসংস্থাক্ষনর পশর াণ।  

খ্) অনুক্ষ াশেত শিশপশপ এবং সংক্ষশাশযত শিশপশপ অনু ায়ী প্রেক্ষল্পর উক্ষেশয ও লেয াো 
অর্জক্ষনর  াে পশর াপ;  

গ) প্রেক্ষল্পর বাড়শত─ ফলাফল, সম্পাশেত োর্যাবলী এবং অর্জন  শে োক্ষে তক্ষব তার শবক্ষেষণ 
ও  াোই এবং ফলাফক্ষলর শিক্ষত্তক্ষত আরও েী েরা দ ক্ষত পাক্ষর তার সুপাশরশ প্রোন;  
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ঘ) প্রশশেক্ষণর  াযযক্ষ  দবোর নারী ও পুরুষ যুবক্ষেরা উক্ষেযাগ সম্পশেত জ্ঞান, বযবসা-বাশণক্ষেযর 
েেতা ও এ-শবষয়ে শশোর্জন েক্ষরক্ষছ তার  াোই এবং তাক্ষেরক্ষে উক্ষেযাগ গ্রহণ এবং অনযানয 
আয়সৃেনমূলে ের্মোে শনক্ষয়াশেত েরা; 

ঙ) এই প্রেক্ষল্পর সুশবযাক্ষিাগী এবং অংশীেনক্ষের েশরপ ও তাক্ষের এই প্রেল্প সম্পশেত  তা ত 
ও সুপাশরশ সমূক্ষহর শবক্ষেষণ;  

ে)  েশরক্ষপ প্রাপ্ত ফলাফক্ষলর শিশত্তক্ষত সুশনশেি সুপাশরশ প্রোন; এবং  
ছ) এই প্রেক্ষল্পর সুশবযাগুক্ষলার স্থায়ীেশীলতা সম্পক্ষে, আরও েী েী োর্যক্র  গ্রহণ েরা দ ক্ষত 
পাক্ষর এবং প্রেক্ষল্পর সফল স াশপ্তর েনয েরণীয় েী হক্ষত পাক্ষর দস সম্পশেত শবক্ষবেনা প্রসূত 
সুপাশরশ প্রোন।  

   
১০. গক্ষবষণা পিশত 

েশরক্ষপর উক্ষেশযসমূহ /পরা র্শে প্রশতষ্ঠান এেশি  ো ে গক্ষবষণা পিশত প্রণয়ন েরক্ষব। এশবষক্ষয় 
পরা র্শগুক্ষলা শনেরূপ─ 

প্রস্তাশবত েশরক্ষপর নেশা হক্ষব এেশি ক্রস-ক্ষসেশনাল ্টমযাশিেসশিেযাল নেশা। তেয-উপাত্ত সংগ্রহ েরার 
োক্ষে পশর াণগত ও গুণগত পিশত (শ শ্র পিশত) অনুসরণ েক্ষর েরা হক্ষব। প্রােশ ে ও  াযযশ ে সূে 
হক্ষত তেয-উপাত্ত সংগ্রহ েরা হক্ষব। শনর্ভরক্ষ াগয তেয-উপাক্ষত্তর দপক্ষত এই েশরক্ষপ প্রক্ষয়ােনীয় সংখ্যে 
সুশবযাক্ষিাগী ও দিৌগশলে এলাো অন্তভুকৃ্ত হক্ষত হক্ষব। োর্যোশরতা  াোক্ষয় এই েশরক্ষপ শবশিন্ন সরোশর, 
দবসরোশর ও নাগশরে স াক্ষের স্থানীয় ও োতীয় পর্যাক্ষয়র প্রযান তেযোতাক্ষের সাোৎোর গ্রহণ েরক্ষত 
হক্ষব। এই প্রেক্ষল্প অংশগ্রহণোরী সুশবযাক্ষিাগীক্ষের েনয প্রেক্ষল্পর োর্যোশরতা ও প্রিাব েী তার 
শনশবড়িাক্ষব বু ক্ষত  ো ে অংশগ্রহণোরীক্ষের সাক্ষে দফাোস েল আক্ষলােনা েরক্ষত হক্ষব।  প্রােশ ে তেয-
উপাত্ত সংগ্রহক্ষর েনয পরা র্শে/পরা র্শে প্রশতষ্ঠান তেয-উপাত্ত সংগ্রক্ষহর  ো ে হাশতয়ার─ দেেশল্টম, 
গাইিলাইন, প্রশ্নপে ইতযাশে উপেরণ বতশর েরক্ষব। প্রেক্ষল্পর,  অাংশগ্রিিকোরী সুশবযাক্ষিাগীক্ষের, 
িািাক্ষবইে এবং  প্রশশেক্ষণর অন-লাইন িািাক্ষবইে, েশরপোরী  প্রশতষ্ঠান/পরা র্শে শবক্ষেষণ েরক্ষব। 
প্রেক্ষল্পর সংশেি েশলল-েস্তাক্ষবেসহ আরও দ সব প্রক্ষয়ােনীয় সাশহতয/িশেউক্ষ ্ট  আক্ষছ তা সংগ্রহ েক্ষর 
ও তার পর্যাক্ষলােনা েক্ষর প্রেল্প সম্পশেত  াযযশ ে তেযসমূহ সংগ্রহ েরক্ষত হক্ষব।  
  
১১. মূলযায়ন োক্ষে প্রক্ষয়ােনীয় দপশাোর/পরা র্শে:    
নং   দপশাোক্ষরর যরন প্রক্ষয়ােনীয় শশোগত দ াগযতা প্রক্ষয়ােনীয় অশিজ্ঞতা 
১.  পরা র্শে প্রশতষ্ঠান -  সংশেি শবষক্ষয় অন্তত পাুঁে (০৫) বছক্ষরর 

োক্ষের অশিজ্ঞতা 
২.  পরা র্শে:   

(ে) গক্ষবষণা 
পশরোলে 

 অর্থনীশত, বযবসা সংক্রান্ত 
শবষক্ষয় শবশ্বশবেযালয় হক্ষত 
স্নাতক্ষোত্তর শিশগ্র; 

 উচ্চতর শশোএবং বযবসা 
উক্ষেযাক্তা/উক্ষেযাগ উন্নয়ন 
শনক্ষয়  োক্ষের অশিজ্ঞতাক্ষে 
অগ্রাশযোর দেয়া হক্ষব।  

 সংশেি শবষক্ষয় ে পক্ষে ১০ (েশ) 
বছক্ষরর োক্ষের অশিজ্ঞতা; 

 অন্তত এে(০১)শি েশরপ েক্ষর্ম  
গক্ষবষণা পশরোলক্ষের োশয়ে 
পালক্ষনর অশিজ্ঞতা; 

 অশতশরক্ত অশিজ্ঞতা োেক্ষল 
অগ্রাশযোর দেয়া হক্ষব।  
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নং   দপশাোক্ষরর যরন প্রক্ষয়ােনীয় শশোগত দ াগযতা প্রক্ষয়ােনীয় অশিজ্ঞতা 
 (খ্) দসশসও-

ইক্ষোক্ষনাশ ্টম 

 সা াশেে শবজ্ঞাক্ষনর 
দ ক্ষোক্ষনা শবষক্ষয় 
শবশ্বশবেযালয় হক্ষত 
স্নাতক্ষোত্তর শিশগ্র; 

 উচ্চতর শশোএবং বযবসা 
উক্ষেযাক্তা/উক্ষেযাগ উন্নয়ন 
শনক্ষয় বাস্তব োক্ষের 
অশিজ্ঞতাক্ষে অগ্রাশযোর 
দেয়া হক্ষব। 

 সংশেি শবষক্ষয় ে পক্ষে ৫ (পাুঁে) 
বছক্ষরর িোস্তি োক্ষের অশিজ্ঞতা; 

 দোক্ষনা গক্ষবষণা প্রশতষ্ঠাক্ষন ে পক্ষে 
৩ (শতন) বছক্ষরর োক্ষের 
অশিজ্ঞতা। 

(গ) পশরসংখ্যানশবে   পশরসংখ্যান শবষক্ষয় 
শবশ^শবেযালয় হক্ষত 
স্নাতক্ষোত্তর শিশগ্র।  

 ে পক্ষে ১০ (েশ) বছক্ষরর 
েশরপোর্য পশরোলনা, তেয-উপাত্ত 
শবক্ষেষণ এবং বযবস্থাপনা োক্ষের 
অশিজ্ঞতা।   

  

১২. সরবরাহক্ষ াগয/প্রক্ষেয় শবষয় ও স য়সী া 
নং  প্রশতক্ষবেক্ষনর তাশলো  প্রোক্ষনর স য়সী া 
১.  েশরপ পূর্ব প্রশতক্ষবেন   (ক্ষিেশনেযাল ১০ েশপ এবং  

শ্টময়াশরং ১০ েশপ) 
চুশক্তবি হওয়ার ১৫ শেক্ষনর  ক্ষযয  

২.  খ্সড়া প্রশতক্ষবেন   (ক্ষিেশনেযাল ১০ েশপ এবং  শ্টময়াশরং 
১০ েশপ) 

চুশক্তবি হওয়ার ৪৫ শেক্ষনর  ক্ষযয  

৩.  চুড়ান্ত প্রশতক্ষবেন   (বাংলা ২০ এবং ইংক্ষরশে ২০)  চুশক্তবি হওয়ার ৭৫ শেক্ষনর  ক্ষযয 

  

সেল প্রশতক্ষবেন শনর্বাহী দেয়ার যান, বাংলাক্ষেশ ইনক্ষি্টমক্ষ ্ট  দিক্ষিলপক্ষ ্ট  অেশরশি (শবআইশিএ), প্রযান 
 ন্ত্রীর েপ্তর- এর বরাবক্ষর ে া শেক্ষত হক্ষব।  প্রশতক্ষবেক্ষনর ফ্ট  হক্ষব ইউশনক্ষোি ফ্ট । শপ্রশ্ট ং-এর খ্রে 
পরা র্শে বহন েরক্ষব।  
 
১৩. িাই্ট  ের্তৃে প্রেত্ত তেয-উপাত্ত, ের্মের্তা-ের্মোরী ও অনযানয দসবা: 

ে) শুধু াে প্রেল্প সংশেি  া প্রেক্ষল্পর অশফক্ষস আক্ষছ (প্রক্ষেক্ট িকুক্ষ ্ট : শিশপশপ/আরশিশপশপ) 
দসগুক্ষলা সরবরাহ েরা হক্ষব; 

খ্) সংশেি অংশীেনক্ষের সাক্ষে দ াগাক্ষ াক্ষগ প্রক্ষয়ােনীয় সহায়তা দেয়া হক্ষব; 
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ল্গ-শেম 
 

নযোদরষ্টটভ িোমোষ্টর 
(এনএি) 

অিদিষ্টক্টভষ্টল্ শভষ্টরফোইদয়িল্ 
ইনষ্টিদকটরি (ওষ্টভআই) 

ষ্টমনি আি 
শভষ্টিষ্টফদকইশন 
(এমওষ্টভ) 

ইম্পদটে 
এিোমশন 
(আইএ) 

ল্ক্ষযমোত্রো:  
১. িপ্তম পঞ্চিোষ্টিক 
পষ্টরকেনো অনুেোয়ী 
শিিরকোষ্টর েোদত 
ষ্টিষ্টিষ্টপ-এর  
ল্ক্ষযমোত্রোর ৩৪% 
অর্জন 
২. শটকিই উন্নয়ন 
ল্ক্ষযমোত্রো ৮ অর্জন   

১. ষ্টিএনআই 
২. ্োষ্টরদ্রতোর িোর 
 
 

১. ষ্টিষ্টিএি এর িোষ্টিক 
প্রষ্টতদি্ন 
২. ষ্টিআইষ্টিএ-এর 
িষ্টরপ প্রষ্টতদি্ন 
৩. আইএমইষ্টি’র 
চূড়োন্ত মূল্যোয়ন 
প্রষ্টতদি্ন 
৪. ষ্টিইষ্টি প্রষ্টতদি্ন 
৫. িোতীয় ও 
আন্তর্জোষ্টতক গি িষ্টরপ 
প্রষ্টতদি্ন 

অর্থলনষ্টতক মন্দো 
এিাং ষ্টিশ্ব িোিোদর 
অষ্টভগমযতোর 
সুদেোগ 

আউটপুট: 
১. শ্দশর কেক্ষম 
শিকোর িনদগোষ্টষ্ঠর 
্ক্ষতোর উন্নয়ন কদর 
তোদ্র উদ্যোক্তো 
ষ্টিদিদি গদড় শতোল্ো 
এিাং তোদ্র মোধযদম 
ষ্টিষ্টনদয়োগ িোড়োদনো 

২০২৫ িোদল্র মদধয ৫০০০ 
্ক্ষ ও প্রষ্টতষ্টষ্ঠত উদ্যোক্তো 
সৃষ্টি করো 

১. প্রকদের মূল্যোয়ন 
প্রষ্টতদি্ন 
২. প্রকদের অগ্রগষ্টত 
প্রষ্টতদি্ন 

১. শর্তষ্টিিীন ঋি 
পোওয়ো 
২. উদ্যোক্তো 
ষ্টিদিদি প্রষ্টতষ্টষ্ঠত 
িওয়োর আগ্রি 
৩. ষ্টিষ্টনদয়োগ 
অনুকূল্ পষ্টরদিশ 
সৃষ্টি 
 

আউটপুট: 
১. উষ্ট্য়মোন ্ক্ষ 
উদ্যোক্তো 
২. অন-ল্োইন প্লোটফে 
সৃষ্টি 
৩. ষ্টিষ্টিটোল্ কদেে 
িোনোদনো 
৪. িোটোদিইি বতষ্টর 

১. ২০২০ িোদল্র মদধয 
২৪,০০০ িনদক প্রষ্টশক্ষি 
প্র্োদনর মোধযদম উদ্যোক্তো 
সৃষ্টি করো (ঢোকো ষ্টিভোগ–
৫৭৭৫, চট্টগ্রোম ষ্টিভোগ–
৪১২৫, খুল্নো ষ্টিভোগ–
৩৭৫০, রোিশোিী ষ্টিভোগ–
৩০০০, িষ্টরশোল্ ষ্টিভোগ,  
ময়মনষ্টিাংি ষ্টিভোগ–১৫০০, 
ষ্টিদল্ট ষ্টিভোগ–১৫০০).  
২. ষ্টিদিম্বর ২০১৯ এর মদধয 
অনল্োইন প্লোটফে বতষ্টর 
৩. ষ্টিদিম্বর ২০১৯ এর মদধয 
অন্তত ৫ ষ্টট ষ্টিষ্টিটোল্ কদেে 
বতষ্টর 
৪. নদভম্বর ২০২০ এর মদধয 
িোটোদিইি বতষ্টর 

১. প্রকদের মূল্যোয়ন 
প্রষ্টতদি্ন 
২. প্রকদের অগ্রগষ্টত 
প্রষ্টতদি্ন 
৩. আইএমইষ্টি’র 
প্রষ্টতদি্ন  

১. কোর্যকর 
প্দক্ষপ 
গ্রিিকরো 
২. উদ্যোক্তো িদত 
আগ্রিী িওয়ো 
৩. ষ্টিষ্টনদয়োদগর 
িনয অনুকূল্ 
পষ্টরদিশ সৃষ্টি  
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নযোদরষ্টটভ িোমোষ্টর 
(এনএি) 

অিদিষ্টক্টভষ্টল্ শভষ্টরফোইদয়িল্ 
ইনষ্টিদকটরি (ওষ্টভআই) 

ষ্টমনি আি 
শভষ্টিষ্টফদকইশন 
(এমওষ্টভ) 

ইম্পদটে 
এিোমশন 
(আইএ) 

ইনপুটি:  
১. ঢোকোয় প্রকদের 
অষ্টফি স্থোপন 
২. শিল্ো পর্যোদয় 
প্রষ্টশক্ষি শকি ভোড়ো 
করো 
৩. কেকর্তো কেচোরী 
ষ্টনদয়োগ 
৪. েয় পরোমর্শক 
ষ্টনদয়োগ শ্য়ো 
৫. প্রষ্টশক্ষক ষ্টনদয়োগ 
এিাং প্রষ্টশক্ষিোর্থী িাংগ্রি 
করো 
৬. প্রষ্টশক্ষি মষ্টিউল্ 
প্রিয়ন করো 
৭. প্রষ্টশক্ষি উপকরি 
েয় করো 
৮. প্রষ্টশক্ষদির িনয 
প্রদয়োিনীয় দ্রিযোষ্ট্ েয় 
৯. প্রষ্টশক্ষদির িনয 
প্রদয়োিনীয় শিিো েয়  
 

১. ২০১৯ িোদল্র মোর্চ মোদির 
মদধয একষ্টট ১০,০০০ 
ির্গফুদটর প্রকে কোর্যোল্য় 
ষ্টিআইষ্টিএ অষ্টফদি স্থোপন 
করো 
২. শম ২০১৯ এর মদধয ৬৪ষ্টট 
প্রষ্টশক্ষি শকি স্থোপন করো 
(ভোড়ো ষ্টনদয়) 
৩. শম ২০১৯ এর মদধয ১১ 
িনদক শিপুদটশদন এিাং ২০৩ 
িনদক নতুন কদর িরোিষ্টর 
ষ্টনদয়োগ শ্য়ো  
৪. শম ২০১৯ এর মদধয ১ িন 
েয় পরোমর্শক ষ্টনদয়োগ শ্য়ো 
৫ শম ২০১৯ এর মদধয ৬৪ 
িন প্রষ্টশষ্টক্ষত প্রষ্টশক্ষক 
ষ্টনদয়োগ শ্য়ো 
৬. মোর্চ ২০১৯ এর মদধয 
প্রষ্টশক্ষি মষ্টিউল্ বতষ্টর করো 
৭. ২০১৯ এর িোনুয়োষ্টর শথদক 
জুন ২০২০ এর মদধয 
২০০৬৪ শিট প্রষ্টশক্ষি 
উপকরি েয় করো 
৮. জুন ২০১৯ এর মদধয 
২৭০ষ্টট কষ্টম্পউটোর, ৬৫ষ্টট 
প্রদিক্টর ৬৫ষ্টট ফদটোকষ্টপ 
শমষ্টিন েয় 
৯. মোর্চ ২০১৯ এর মদধয 
একষ্টট প্রষ্টশক্ষি শকি ষ্টনদয়োগ 
শ্য়ো  

১. প্রকদের অগ্রগষ্টত 
প্রষ্টতদি্ন 
২. আইএমইষ্টি’র 
প্রষ্টতদি্ন 
৩. প্রকদের অষ্টফদির 
ষ্টিল্ ভোউচোর 
৪. েয় পষ্টরকেনো  

শিল্ো পর্যোদয় 
উশ্যোক্তো 
প্রষ্টশক্ষি প্র্োদনর 
িনয অষ্টভজ্ঞ ও 
্ক্ষ িম্প্ িযষ্টক্ত  
ষ্টনদয়োগ  
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িোাংল্োদ্শ অপোর িম্ভোিনোর শ্শ। এিি িম্ভোিনোর িোস্তি রূপোয়দন প্রদয়োিন ল্ক্ষযস্থীর করো। শ্দশ 
ষ্টিষ্টনদয়োগ িোড়োদত িরকোর ইষ্টতমদধয শিশ ষ্টকছু উদ্যোগ ষ্টনদয়দছ শেমন—অিকোঠোদমো সৃষ্টি, শিশ ষ্টকছু শমগো 
প্রকে শুরু করো, জ্বোল্োনী ও ষ্টিদুযৎ িিিল্ভয করো, ষ্টিষ্টনদয়োদগ অর্থোয়দন অষ্টভগমযতো সৃষ্টি করো, ষ্টিষ্টনদয়োগ 
নীষ্টতর িাংিোর, ষ্টিষ্টভন্ন কেসূষ্টচর শঢদল্িোিোদনো, কর ও িযিিো ষ্টনয়ন্ত্রি প্রশোিদনর উন্নয়ন, অষ্টধকতর উন্নত 
শিিোর িযিস্থো করো, প্রদিো্নো প্র্োদনর িযিস্থো, িিোয়ক প্রষ্টতষ্ঠোন এিাং ষ্টিআইষ্টিএর মত প্রষ্টতষ্ঠোন প্রষ্টতষ্ঠো 
করো। 
 
ষ্টিগতষ্ট্দন িোাংল্োদ্দশর অর্থনীষ্টতর প্রবৃষ্টিদত িোর বৃষ্টিদত এিি ষ্টকছুর একটো ইষ্টতিোচক প্রভোি ষ্টছল্। এেন 
আমোদ্র শ্দশর িোষ্টিক প্রবৃষ্টির িোর িোষ্টিক ৮ শতোাংশ। আমোরো ষ্টেষ্ট্ এেদনো পর্যন্ত শে িি প্রষ্টতিিকতো 
আদছ শিিি কোষ্টটদয় উঠদত এিাং প্রদয়োঅর্থলনষ্টকতিনীয় উদ্যোগ ষ্টনদত পোষ্টর তদি আমোদ্র প্রবৃষ্টির িোরদক 
আমরো দুই িাংেযোর ঘদর ষ্টনদয় শেদত পোরি।  
সুদূর অতীতকোল্ শথদক আমোদ্র শ্দশর িযোপক িাংেযক মোনুষ িযিিো-িোষ্টিদিযর িোদথ িষ্টড়ত। শ্দশর 
শিশষ্টকছু েোদত—শেমন বতষ্টর শপোশোক, ষ্টিদুযৎ, শেোগোদেোগ, ঔষধষ্টশে িি শিশ ষ্টকছু উদ্যোক্তো সৃষ্টি িদল্ও; 
ষ্টিষ্টভন্ন কোরদি এেনকোর যুিকদ্র মদধয ঋুাঁষ্টক গ্রিদির অনীিো এিাং কেিাংস্থোন সৃিদনর শচদয় চোকষ্টর খুাঁদি 
শপদত অষ্টধক আগ্রি ল্ক্ষিীয়। ফদল্, ষ্টভষি ২০২১ অর্জদন—একষ্টট মধয আদয়র শ্দশ পষ্টরিত িওয়ো—
শ্দশর অর্থলনষ্টতক প্রবৃষ্টির িোর বৃষ্টির িনয, আমোদ্র প্রদয়োিন আরও অষ্টধক পষ্টরমোদি উদ্যোক্তো সৃষ্টি 
করো। উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও ষ্টিষ্টনদয়োগ বৃষ্টি নো িদল্ শ্দশর কৃষ্টষ, ষ্টশে ও শিিো েোদতর অগ্রগষ্টত কোষ্টঙ্ক্ষত 
মোত্রোয় বৃষ্টি পোদিনো; িোধোগ্রস্ত িদি শ্দশর প্রবৃষ্টির িোদরর ঊরৃ্ধ্গষ্টত। শ্দশর ও ষ্টিদ্দশর ষ্টিষ্টনদয়োগকোষ্টরদ্র 
িোদথ িাংযুক্ত িদত এিাং তোদ্দক ষ্টিষ্টনদয়োদগ িিোয়তো ষ্ট্দত আমোদ্র আরও অষ্টধক িাংেযক প্রষ্টতশ্রুষ্টতশীল্ 
ও ্ ক্ষ উদ্যোক্তো সৃষ্টির প্রদয়োিন।  আমোদ্র শ্দশ ষ্টিপুল্ িাংেযক যুিক নোরী ও পুরুষ আদছ েোরো ষ্টনদিদ্র 
উদ্যোক্তোয় পষ্টরিত করদত পোদর ও শ্দশর ষ্টিষ্টভন্ন েোদত ষ্টিষ্টনদয়োদগর মোধযদম ষ্টনদিদ্র ও শ্দশর শিকোর 
যুিকদ্র িনয কেিাংস্থোন সৃিন করদত  িক্ষম—শেমন আইষ্টট, িোদয়োদটক, শিল্থ শকয়োর, আষ্টর্থক শিিো 
ইতযোষ্ট্ শক্ষদত্র এমন ষ্টশে গদড় শতোল্ো।  
 
ষ্টিষ্টভন্ন শক্ষদত্র িম্ভোিনোময় নতুন উদ্যোগ গদড় তুল্দত, উদ্যোক্তোদ্র খুি কমই আষ্টর্থক ষ্টিষ্টনদয়োগ, স্থোির 
িম্পো্ ও িমোনদতর প্রদয়োিন িয়। ষ্টকন্তু এই িি যুিক িম্ভোিয উদ্যোক্তোদ্র প্রচষ্টল্ত আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোদন 
অষ্টভগমযতো শতমদন একটো শনই। তোই, নতুন প্রিদন্মর উদ্যোক্তোদ্র িনয উদ্যোগ গদড় শতোল্োর িনয 
প্রদয়োিনীয় অর্থোয়ন িিোয়তো শ্য়োর প্রদয়োিন।  
 
শিিরকোষ্টর েোদত উদ্যোগ ও ষ্টিষ্টনদয়োগ শ্দশর অর্থলনষ্টতক প্রবৃষ্টির  িোদরর বৃষ্টিদত উদেেদেোগয ভূষ্টমকো 
পোল্ন করদছ। তোই, শিিরকোষ্টর েোদত ষ্টিষ্টনদয়োগবৃষ্টির িম্ভোিনোময় েোতিমূদি ষ্টিষ্টনদয়োদগ সুদেোগ সৃষ্টি ও 
ষ্টিষ্টনদয়োগ বৃষ্টিদত গুরুত্ব প্র্োন করো প্রদয়োিন—েো িোাংল্োদ্দশর উন্নয়দন গুরুত্বপূি ভূষ্টমকো পোল্ন করদি। 
িোাংল্োদ্শ িরকোদরর একষ্টট অনযতম ল্ক্ষয িদল্ো—শিিরকোষ্টর েোদত ষ্টিষ্টনদয়োদগর প্রিোর। এই ল্দক্ষয 
িোাংল্োদ্শ িরকোর ‘িোাংল্োদ্শ ইনদভস্ট্দমে শিদভল্পদমে অথষ্টরষ্টট (ষ্টিদআইষ্টিএ)’-এর মোধযদম   
‘উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও ্ ক্ষতো উন্নয়ন প্রকে’  িদত ষ্টনদয়দছ েোর অনযতম ল্ক্ষয িদল্ো শিিরকোষ্টর েোদত উদ্যোক্তো 
সৃষ্টি ও শ্শী ষ্টিদ্শী  ষ্টিষ্টনদয়োদগর বৃষ্টি।    
 
প্রধোন মন্ত্রীর ্প্তদরর তত্বোিধোদন িোাংল্োদ্শ ইনদভস্ট্দমে শিদভল্পদমে অথষ্টরষ্টট (ষ্টিদআইষ্টিএ) ষ্টনদম্নোক্ত 
উদেশযোিল্ী অর্জদনর ল্দক্ষ একষ্টট উন্নয়ন পষ্টরকেনো ‘উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও ্ক্ষতো উন্নয়ন প্রকে’ প্রিয়ন 
কদরদছ।  
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 শ্দশর শির ও গ্রোমোঞ্চদল্র ষ্টিষ্টনদয়োদগ আগ্রিী িম্ভোিনোময় শিকোর এিাং ষ্টশষ্টক্ষত যুি পুরুষ ও 
মষ্টিল্োদ্র ষ্টিষ্টনদয়োগ িাংেোন্ত ধোরিো প্র্োন এিাং প্রচষ্টল্ত আইন, পিষ্টত, ষ্টিষ্টধ-ষ্টিধোন, ষ্টনয়ম-
কোনুন ও মূল্ধদনর িাংস্থোন ইতযোষ্ট্ ষ্টিষদয় উপযুক্ত প্রষ্টশক্ষি প্র্োদনর মোধযদম ্ক্ষ উদ্যোক্তো 
ষ্টিদিদি গদড় শতোল্ো; 
 

 উচ্চ প্রযুষ্টক্ত িম্পন্ন িহুিোষ্টতক/আন্তর্জোষ্টতক ভোরী মযোনুফযোকচোষ্টরাং ষ্টশদের প্রোথষ্টমক ও মধযম 
পর্যোদয়র ইনপুট/কোাঁচোমোল্/েন্ত্রোাংশ/কদম্পোদনে িরিরোদির িনয উদেশযিমূি স্থোনীয় ষ্টশে গদড় 
শতোল্োর ল্দক্ষয Supplier and Linkage Development -এর মোধযদম ্ক্ষ উদ্যোক্তো সৃষ্টি;  

 শটকিই উন্নয়ন ল্ক্ষযমোত্রো (এিষ্টিষ্টি) ৮ নম্বর ল্ক্ষযমোত্রো অর্জন। িপ্তম পঞ্চিোষ্টিক পষ্টরকেনো 
অনুেোয়ী শিিরকোষ্টর েোদত ষ্টিষ্টনদয়োদগর ল্ক্ষযমোত্রো (ষ্টিষ্টিষ্টপর ৩৪ শতোাংশ) অর্জন। 

 
শ্দশর ৬৪ষ্টট শিল্োয় দুই িছর শময়োদ্ এই প্রকেষ্টট িোস্তোিোয়ন িদি। প্রকদের মূল্ কোর্যেম গুদল্ো 
ষ্টনম্নরূপ— 

 উদ্যোক্তো সৃষ্টি ও ষ্টিষ্টনদয়োগ বৃষ্টির ল্দক্ষয ২৪,০০০ ষ্টশষ্টক্ষত শিকোর যুিক নোরী ও পুরুষ প্রষ্টশক্ষি 
শ্য়ো ।  

 ষ্টিজ্ঞ পরোমর্শ ও িিোয়তো (শমেষ্টরাং) ষ্ট্দয় ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনো প্রিয়দন প্রষ্টশষ্টক্ষত যুিকদ্র িোর্থক 
িযিিোয়ীদ্র মোধযদম িিোয়তো শ্য়ো। 

 প্রষ্টশক্ষি শশদষ প্রষ্টশক্ষি পোওয়ো যুিকদ্র একষ্টট িযিিো পষ্টরকেনো প্রিয়দন িিোয়তো ষ্ট্দত স্থোনীয় 
শেিিষ্টি, শচম্বোর অি কমোর্স ও িযিোিয়ীদ্র এদিোষ্টিদয়শদনর এিাং িফল্ িযিিোয়দ্র ষ্টনদয়োষ্টিত করো। 

 একষ্টট অনল্োইন প্লোটফদের মোধযদম উদ্যোক্তোদ্র িোর্বক্ষষ্টিক (২৪/৭) ষ্টিষ্টনদয়োগ িাংেোন্ত তথযোষ্ট্ 
ষ্ট্দয় িিোয়তো প্র্োন।    

 ৬৪ষ্টট প্রষ্টশক্ষি শকদি প্রষ্টশষ্টক্ষত িম্ভিয উদ্যোক্তোদ্র িনয তোদ্র নতুন উদ্যোগ গদড় তুল্দত 
প্রদয়োিনীয় সুদেোগ-সুষ্টিধো রোেো;  

 প্রকদের ওদয়িিোইদট এিাং শিোশোল্ ষ্টমষ্টিয়োয় রোেোর িনয িযিিো ও ষ্টিষ্টনদয়োগ িম্পষ্টিত ষ্টিষ্টিটোল্ 
কনদটে িোনোদনো; 

 িরকোষ্টর- শিিরকোষ্টর িযোাংক ও অনযোনয আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন শথদক শেন প্রষ্টশষ্টক্ষত িম্ভোিয উদ্যোক্তোরো 
ষ্টিষ্টনদয়োদগর িনয ঋি িিোয়তো শপদত পোদর শিিনয সুপোষ্টরি করো;  

 র্তিমূল্ পর্যোদয় ষ্টিষ্টনদয়োগ বৃষ্টির উৎিোি ষ্ট্দত ৬৪ শিল্োয় িদচতনতোমূল্ক কেসূষ্টচর আদয়োিন;  

 শ্ষ্টশয় ও ষ্টিদ্ষ্টশ ষ্টিষ্টনদয়োদগর তথয-উপোত্তষ্ট্দয় একষ্টট িোটোদিইি বতষ্টর করো।   
 

প্রকদের কোর্যেম:   
১.  ঢোকোয় প্রকদের শিি অষ্টফি স্থোপন: প্রদিক্ট শিদভল্পদমে প্রফেো (ষ্টিষ্টপষ্টপ) অনুেোয়ী, ঢোকোস্থ 

িোাংল্োদ্শ ইনদভস্ট্দমে শিদভল্পদমে অথষ্টরষ্টট (ষ্টিআইষ্টিএ)-এর কোর্যোল্দয়র ৩য় তল্োয়  
অনেোপযোনরষ্টশপ এন্ড িীল্ শিদভল্পদমে প্রদিক্ট (ইএিষ্টিষ্টপ)-এর ি্র ্প্তর  ১৪ মোর্চ ২০১৯ 
স্থোপন করো িয়। 
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২. মোল্োমোল্ েদয়র িনয েয় পরোমর্শক (প্রষ্টেউরদমে কনিোল্দটে) ষ্টনদয়োগ: ইএিষ্টিষ্টপ ষ্টপষ্টপএ-
২০০৬ এিাং ষ্টপষ্টপএ-২০০৮ প্রষ্টতপোল্ন কদর, ষ্টিষ্টপষ্টপ অনুিরি কদর প্রকদের মোল্োমোল্ 
েদয়র িনয একিন েয় পরোমর্শক (প্রষ্টেউরদমে কনিোল্দটে) ষ্টনদয়োগ শ্য়ো িয়।  

 
৩. মোনি িম্পদ্র ষ্টনদয়োগ ওষ্টটএম অনুিরি কদর একষ্টট িষ্টিিঃউৎিোয়ন (আউটদিোষ্টর্সাং) শকোম্পোষ্টনর 

মোধযদম ৬৪ িন প্রষ্টশক্ষক, ২ িন ফযষ্টিষ্টল্দটটর, প্রগ্রোমোর িি অনযোনয প্রদয়োিনী িাংেযক 
িিোয়ক কেচোরী প্রকদের প্রধোন কোর্যোল্য় এিাং প্রষ্টশক্ষি শকিগুদল্োর িনয ষ্টনদয়োগ শ্য়ো িয়।  

 
৪. প্রষ্টশক্ষি মষ্টিউল্ প্রনয়ন: একষ্টট প্রষ্টশক্ষকদ্র িনয প্রষ্টশক্ষি এিাং উদ্যোগ ও ্ক্ষতো উন্নয়ন 

ষ্টিষয়ক আরও একষ্টট প্রষ্টশক্ষি শমোট দুইষ্টট প্রষ্টশক্ষদির িনয প্রষ্টশক্ষি মষ্টিউল্ প্রিয়দনর িনয 
িম্প্ িযষ্টক্তদ্র ইএষ্টিষ্টপ’র মোধযদম ষ্টনদয়োগ শ্য়ো িয়। 

 
৫.  প্রষ্টশক্ষকদ্র প্রষ্টশক্ষি প্র্োন:  ১ জুন ২০১৯ িদত ৩০ জুন ২০১৯ শকিীয় পর্যোদয় একমোি 

শময়ো্ী প্রষ্টশক্ষদির প্রষ্টশক্ষকদ্র─৬৪ শিল্োর িনয শমোট ৬৪ িন প্রষ্টশক্ষক─প্রষ্টশক্ষি 
(প্রষ্টশক্ষকদ্র িনয প্রষ্টশক্ষি─ষ্টটওষ্টট) প্র্োন কদর তোদ্ ষ্টনদয়োগ শ্য়ো িয়।  

 
৬. িিোয়ক কেচোরীদ্র প্রষ্টশক্ষি: সুষ্ঠুভোদি প্রকদের কোি পষ্টরচোল্নোর িনয প্রকদের িোষ্টর্বক 

ষ্টিয়দয় অিষ্টিত কদর িিোয়ক কেচোরীদ্র দুই পর্যোদয় ৪ষ্ট্দনর প্রষ্টশক্ষি প্র্োন করো িয়।  
 
৭. ষ্টিষ্টপষ্টপ অনুিরি কদর ৬৪ শিল্োয় ৬৪ষ্টট প্রষ্টশক্ষি শকি শনয়ো িদয়দছ। এষ্টট ওদপট শটণ্ডোষ্টরাং 

শমথি (ওষ্টটএম) মোধযদম করো িয়।  
 
৮. উদ্যোক্তোদ্র প্রষ্টশক্ষি: ইষ্টতমদধয প্রষ্টশক্ষকরো তোদ্র ষ্টনদেোগকৃত শিল্োয় কোর্যেম শুরু কদরন। 

ষ্টিপুষ্টট কষ্টমশনোরদক শচয়োরমযোন কদর, একষ্টট উচ্চপর্যোদয়র শিল্ো কষ্টমষ্টট এই কোদি তত্বোিধোয়ন, 
শমেষ্টরাং এিাং প্রদয়োিনীয় িিোয়তো প্র্োন কদর। আগ্রিী উদ্যোক্তোরো শিল্ো প্রষ্টশক্ষি শকদি এদি 
এিাং অনল্োইদন প্রকদের ওদয়িিোইদট (www.esdp.gov.bd) শেদয় তোদ্র নোম প্রষ্টশক্ষদির িনয 
ষ্টনিিন আগস্ট্ ১০১৯ শথদক কদরন।  

 
৯. ওদয়িিোইট ষ্টিিোইন, অনল্োইন ল্োরষ্টনাং প্লোটফে: প্রকে একষ্টট ষ্টনিস্ব ওদয়িিোইট, প্রদয়োিনীয় 

তথয -উপোত্তষ্ট্দয় িষ্টিত, আপদল্োি কদর: www.esdp.gov.bd। এই ওদয়িিোইট শথদক 
প্রতযোষ্টশরো প্রষ্টশক্ষদির িনয ষ্টনদিদ্র কদরন। অষ্টধক উপদেোষ্টগ এিাং ইেোরএষ্টক্টভ অনল্োইন 
প্লোটফে েো প্রষ্টশক্ষিোর্থীদ্র প্রদয়োিনীয় তথয ষ্ট্দয় িোর্বক্ষষ্টিক (২৪/৭) িিোয়তো শ্দি এমন 
একষ্টট ষ্টিষ্টিটোল্ প্লোটফে করো িয়। 

 
১০.  শমেষ্টরাং (ষ্টিজ্ঞ পরোমর্শ): প্রষ্টশক্ষি চল্ো কদল্ আগ্রিী উদ্যোক্তোরো তোদ্র ষ্টনদিদ্র ষ্টিষ্টনদয়োগ 

পষ্টরকেনো প্রিয়ন কদরন। পষ্টরকেনো প্রিয়দন আগ্রিী উদ্যোক্তোদ্র স্থোনীয় শেিিষ্টি, শচম্বোর 
অি কমোর্স ও িযিোিয়ীদ্র এদিোষ্টিদয়শদনর এিাং িফল্ িযিোিোয়ীরো ষ্টিজ্ঞ পরোমর্শ ষ্ট্দয় িিোয়তো 
শ্য়। প্রষ্টশক্ষিোর্থীরো পরোমর্শকদ্র িিোয়তো ষ্টনদয় তোদ্র ষ্টিষ্টনদয়োগ পষ্টরকেনো চূড়োন্ত কদরন।  

 
১১.  ইনশেউশবশন দস্ট ার: প্রশতশি দেলার প্রশশেণ দেক্ষে এেশি েক্ষর উক্ষেযাক্তা সহায়াতা দেে 
প্রশতষ্ঠা েরা হয়। শবশনক্ষয়াগ সহায়ে েশললাশে, সংস্থা এবং শবশনক্ষয়াগোশরক্ষের তাশলো শেক্ষয় 
এশি েরা হয়  াক্ষত েক্ষর উক্ষেযাক্তারা তাক্ষের উক্ষেযাক্ষগ গক্ষড় তুলক্ষত সহায়ে হয় তেয শেক্ষয় এই 
দস্ট ারশি গক্ষড় হয়।  
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১২, ঋণ সংগ্রহ: িরকোষ্টর- শিিরকোষ্টর িযোাংক ও অনযোনয আষ্টর্থক প্রষ্টতষ্ঠোন শথদক িম্ভোিয উদ্যোক্তোরো 
ষ্টিষ্টনদয়োদগর িনয ঋি িিোয়তো শপদত পোদর শিিনয সুপোষ্টরশ করো; 

 
১৩.  সক্ষেতনতাবৃশিেরণ ের্মসূশে: র্তণমূল পর্যাক্ষয় শবশনক্ষয়াগ বৃশির দলক্ষেয ৬৪ দেলায়  
সক্ষেতনতাবৃশিেরণ ের্মসূশে বাস্তবায়ন েরা হয়।  

 
পষ্টরকেনোয় ষ্টছল্ নো এমন অর্জন:  

১, অনলাইন দট্রশনং োর্যক্র : ইএসশিশপর মূল োর্যক্র  প্রশশেণ। এই ের্মসূশের লেয অর্জক্ষনর 
েনয প্রশশেণ হক্ষলা অনযত  োর্যের োর্যক্র । অপরশেক্ষে শবশনক্ষয়াগ অর্থননশতে উন্নয়ক্ষন 
বযাপে প্রিাবসৃশি োশর এেশি োর্যক্র । তাই দোশিি-১৯ এর  ক্ষযযও প্রশশেণ োশলক্ষয়  াওয়া 
প্রক্ষয়ােন শছল। এসব শবক্ষবেনায় ইএসশিশপ দোশিিোশলন স ক্ষয় অনলাইন প্রশশেক্ষণর শসিান্ত 
দনয়—এবং ৩১ জুন ২০২০ দেক্ষে অনলাইন প্রশশেণ োর্যক্র  োলু েক্ষর। এই োর্যক্রক্ষ র 
উক্ষিাযনী শেক্ষন  ননীয়  প্রযান  ন্ত্রীর উপক্ষেিা  েনাব সাল ান ফেলুর রহ ান, এ শপ প্রযান 
অশতশে শহক্ষসক্ষব উপশস্থত শছক্ষলন। এই অনলাইন প্রশশেণ শিশেিাল বাংলাক্ষেশ গঠক্ষনর আরও 
এেশি উক্ষেখ্ক্ষ াগয পেক্ষেপ। এই প্রশশেণ যুবেক্ষের তেয-প্রযুশক্তর সাক্ষে আরও সম্পৃক্ত েরক্ষব। 
অনলাইন প্রশশেক্ষণ দেক্ষশর শবশিন্ন প্রাক্ষন্তর যুবে নারী পুরুষ তাক্ষের শনে শনে অবস্থাক্ষন দেক্ষে 
অংশ শনক্ষত পারক্ষব । এছাড়াও এই প্রেল্প একষ্টট ষ্টনিস্ব ওদয়িিোইট www.esdp.gov.bd চোল্য 
কদর। এই ওদয়িিোইট ষ্টনিিন, প্রষ্টশক্ষি উপকরি ষ্টিতরি ও িোর্থক উদ্যোক্তোদ্র িফল্তোর 
ষ্টিিরি ইতযোষ্ট্র প্রচোদরর কোদি িযিহৃত িয়। আরও অষ্টধকতর উপদেোষ্টগ, ইেোরএষ্টক্টভ একষ্টট 
অনল্োইন প্লোটফে বতষ্টরর উদ্যগ শনয়ো িদয়দছ  এষ্টটর ষ্টিষ্টিটোল্ কনদটে ষ্টিষ্টনদয়োগ িম্পষ্টিত 
িকল্  প্রদয়োিনীয় তথয ষ্ট্দয় িোিোদনো িদি েো প্রষ্টশক্ষিোর্থী ও নতুন উদ্যোক্তোদ্র  িোর্বক্ষষ্টিক 
(২৪/৭) িিোয়তো শ্দি।  

 
২. িযকওয়োর্ড ও ফরওয়োর্ড ষ্টল্াংদকদির িোদথ িাংযুক্ত িদত এটুআই এর িোদথ কোি: ইএিষ্টিষ্টপ’র 

িমন্বয়কোরীগি এিাং উদ্যোক্তোরো শকোষ্টভিকোষ্টল্ন িমদয় তোদ্র উৎপষ্ট্ত পিযদিিো  শভোক্তোদ্র 
শ্োরদগোরোয় শপৌদছ ষ্ট্দত ষ্টিদশষ কদর ল্কিোইন এল্োকোয় এই প্রদয়োিনীয় শিিো শ্য়। অনযোনয 
িরোকষ্টর শিিরকোষ্টর প্রষ্টতষ্ঠোদনরিোদম ষ্টমষ্টল্তভোদি ষ্টিআইষ্টিএ এিাং এটুআই এই শিিো কোর্যেম 
চোল্য  কদর।  এটো ষ্টছল্ একটো িরুষ্টর শিিো কোর্যেম। ল্কিোউদন থোকো এল্োকোর মোনুদষরো 
৩৩৩-এর শফন কদর এই শিিো শপদয়দছ। শভোক্তোদ্র চোষ্টি্ো মত পিযিোমগ্রী ইএিষ্টিষ্টপ’র 
উদ্যোক্তো ও শস্বচ্ছোদিিীরো ঘদর ঘদর শপৌদছ ষ্ট্দয়দছ। শকোষ্টভদির মদধয িোরো শ্দশ ২৫০০ এর 
শচদয় শিষ্টশ উদ্যোক্তো ও শস্বচ্ছোদিিীরো এই কোর্যেদম যুক্ত ষ্টছল্। এই কোর্যেম একষ্ট্দক শেমন 
শকোষ্টভিকোষ্টল্ন িমদয় িনগদনর স্বোস্থয সুরক্ষোয় িিোয়তো ষ্ট্দয়দছ অনযষ্ট্দক নতুন উদ্যোক্তোদ্র 
তো্র উদ্যোগ ষ্টটষ্টকদয় রোেো এিাং তো এষ্টগদয় ষ্টনদত িযোপক িিোয়তো ষ্ট্দয়দছ। এদত শভোক্তো ও 
শেতোদ্র মদধয শেোগোদেোগ স্থোপন িদয়দছ। এটো শেতো ও িররিোিকোরীদ্র মদধয ফরওেোর্ড – 
িযকওয়োর্ড ষ্টল্াংদকি গদড় তুদল্দছ। 

 
৩.  ইএমদক শিেোর ও এটুআই-এর িোদথ ষ্টমদল্ ইনদভশন টদকর আদয়োিন:  ২৭ জুন ২০২০-এ 

প্রকদের পষ্টরচোল্ক আবুল্ কোিোর শমোিোম্ম্ িোষ্টফজুেোি েোন এিাং ষ্টনর্বোিী শচয়োরমযোন শমো: 
ষ্টিরোজুল্ ইিল্োম,  ইএমদক এিাং এটুআই এর শেৌথোভোদি আদয়োষ্টিত এই টোক শশোদত অাংশ 
শনয়। এদত প্রকদের পষ্টরচোল্ক ইএিষ্টিষ্টপ’র কেকোণ্ড উপস্থোপন কদরন। এদত ষ্টনর্বোিী 
শচয়োরমযোন ইএিষ্টিষ্টপ’র পষ্টরকেনো এিাং উন্নয়নদেোগ ষ্ট্কগুদল্োর উপর আদল্োকপোত কদরন। 
ষ্টতষ্টন উদেে কদরন এইরুপ উদ্যোগ আমোদ্র ষ্টিষ্টনদয়োগ ও িযিযিো উদ্যোদগর উন্নয়দন শিশ 
কোদি ল্োগদছ।  
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৪.  মোি ষ্টিতরি: শকোষ্টভি প্রষ্টতদরোদধ ইএষ্টিষ্টিষ্টপ িোরো শ্দশ  মোি ষ্টিতরি কদর। ষ্টিনোমূদল্য মোি 
ষ্টিতরদির এই কেসূষ্টচর ১৯ মোর্চ ২০২০ তোষ্টরদে ষ্টিআইষ্টিএ এই কর্যেদমর শুরু কদর। ষ্টনর্বোিী  
শচয়োরমযোন শমো: ষ্টিরোজুল্ ইিল্োম ও অনযোনয কেকর্তোরো এই কোদির উদদ্বোধনী অনুষ্ঠোদন 
উপষ্টস্থত ষ্টছদল্ন।  এই কোদি ইএিষ্টিষ্টপ’র প্রষ্টশক্ষি প্রোপ্ত উদ্যোক্তো এিাং  তোদ্র শরষ্টিদমট 
গোদেেি শিকটদরর অাংশ্োররো িোরোদ্দশ  মোি ষ্টিতরদির কোদি ইএিষ্টিষ্টপদক িিোয়তো 
ষ্ট্দয়দছ। িাংগ্রিীত িকল্ মোি শ্দশর ৬৪ শিল্োয় শিল্ো প্রশোিদনর মোধযদম ষ্টিতরদির িনয 
পোঠোদনো িদয়দছ। এছোড়োও ইএিষ্টিষ্টপ’র মোি প্রধোন মন্ত্রীর কোর্যোল্য়, ঢোকো ষ্টরদর্পোটোরি ইউষ্টনষ্টট, 
শিমল্তো পষ্টরিোর, ঢোকো ষ্টিশ্বষ্টি্যোল্য় এল্যমনোই শথদকও ষ্টিতরি করো িদয়দছ।  

 
িোষ্টর্বক অর্জন: প্রকদের শিশষ্টকছু উদেেদেোগয অর্জন আদছ েো ষ্টনম্নরুপ:  

 এই প্রকে িরোদ্দশর ২৪,০০০ যুিকদক প্রষ্টশক্ষি প্র্োন কদরদছ।  
 ৪,২২০ িন প্রষ্টশক্ষি পোওয়ো যুিক ইষ্টতমদধয তোদ্র িযিিো/উদ্যোগ শুরু কদরদছ, েো 

ইএিষ্টিষ্টপ’র শমোট প্রষ্টশক্ষি প্রোপ্তদ্র ১৬ শতোাংশ। এদক্ষদত্র উদেেয শে ষ্টিষ্টভন্ন বিষ্টশ্বক 
গদিষিোয় শ্েো শগদছ উদ্যোক্তো সৃিদনর প্রষ্টশক্ষদির িফোল্তোর িোর ১ শতোাংশ। এষ্ট্কদথদক 
শ্েদয় একষ্ট্দক এটো ইএিষ্টিষ্টপ’র প্রষ্টশদক্ষদির গুিমোন এিাং পোশোপোষ্টশ শ্দশর ষ্টিপুল্ 
িাংেযক যুিক নোরী পুরুষ েোরো িম্ভোিনোময় তোদ্র প্রষ্টশষ্টক্ষত কদর উদ্যোক্তো ষ্টিদিদি গদড় 
তুল্দত ইএিষ্টিষ্টপ কেসূষ্টচর কোর্যকোষ্টরতোও তুদল্ ধদর।  

 উষ্টেষ্টেত উদ্যোক্তোরো এেোিৎ শমোট ১০৭৩ শকোষ্টট টোকো ষ্টিষ্টনদয়োগ কদরদছ।  
 এছোড়ও উদ্যোক্তোদ্র উদ্যোদগ শমোট ৩৭,৩০৯ িদনর কেিাংস্থোন িদয়দছ।  
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স্টাডি টিম 

 

গবেষণা দল 

 

দলবেতা 

 

প্রদেসর আিুল্ িোরকোত, ষ্টিএইচষ্টি 

 

সূডিপত্র 

 

মমো. েজদল্ রোষ্টি, এমএসএস  

েয়সোল্ মমোহোম্ম্ আহোম্, এমএসএস  

এস মক আল্ী আহোদম্, এমএ, এমষ্টিএ 

 

ডসবস্টমস অ্যাোডলস্ট 

 

অজয়  কুমোর সোহো, এমষ্টিএ 

এএসএম ওিোয়দুর রহমোন, এমএসএস  

 

গবেষণা সহব াগী 

 

ল্োয়ল্ো মিগম, এমএস 

মমো. নোওয়োল্ সোরওয়োর, এমষ্টিএইচ 
 

েযেস্থাপো দল 

 

অ্র্থসংক্রান্ত এেং প্রশাসডেক েযেস্থাপো 

 

আিু তোদল্ি 

মমো: আষ্টরে ষ্টময়ো 
 

জডিপ েযেস্থাপো 

 

মমো. কষ্টিরুজ্জোমোন 

 

সহায়তা সসো 

 

সসয়্ জুনু্নন হোসোন 

েদয়জ আহম্  

প্রদসনষ্টজৎ তঞ্চঙ্গ্যো 
 



 
 

125 ইএসষ্টিষ্টি  প্রকে  

 

মাঠ-তর্য সংগ্রহ দল 

 

ডিল্ড সুপািভাইজি 

 

মমো. শহীদুল্ ইসল্োম 

 

মজসষ্টমন আক্তোর 

মমো. মুস্তোষ্টেজুর রহমোন মমো. সোদ্কুর রহমোন 

সুল্তোনো আষ্টরেো খন্দকোর ওিোয়দুর রহমোন 

ল্ষ্টতেো মচৌধুরী মমো. মগোল্োম মমোস্তেো 
 

gvV Z`šÍKvix 

 

কৃষ্ণ কুমার সরকার 

 

শোমসুন্নোহোর 

মমা. লুৎফর রহমান নোষ্টহ্ হোসোন হৃ্য় 

জোন্নোতুল্ মরোসষ্টন মমোোঃ হোরুন-উর  রষ্টশ্ 

তোনষ্টজল্ো আক্তোর কষ্টির আহদম্ 
 

মিটো প্রদসষ্টসিং ্ল্ 
 

সকািাি এেং এডিটি 
 

জহুরুল্ ইসল্োম হীরো 
 

শোরষ্টমন সুল্তোনো 

কষ্টির আহদম্ ছোইনো খোতুন 

িোষ্টিয়ো সুল্তোনো মীরো িোদরোই 
 

িাটা এডি অ্পাবিটি 

 

জোষ্টমন মহোদসন 

নোদে্ মহোদসন 

মমোোঃ ষ্টরিন 
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