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মূল্যায়ন সম্ূর্ণ হয়য় যযাওয়যার 
পয়র, অ্যায়পর মযাধ্য়ম প্রয়্্ক 
অংশগ্রহরকযারীর থেয়ক এক 
থসট নযামপররচয়হীন থেটযা 
সংগ্রহ করযা হয়ে। 

এর মাধ্যমম আমরা ইঞ্জিঞ্িযাঞ্রং 
HE প্াগ্ামম ঞ্িক্া অিুিীলমির 
ঞ্িষময আমামের গমিষণা 
চাঞ্লময পেমে পাঞ্র এিং একঞ্ি 
ধারািাঞ্িকভামি ইঞ্েিাচক 
ি্যিিারকারীর অঞ্ভজ্ঞো 
ঞ্িঞ্চিে কমর অ্যামপর উন্নঞ্ে 
করমে পাঞ্র। 

ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব 
লগ ইি ততরী করদত পাদরি 
অথবা আমাদের প্রশ্াবলী 
চানলদে যাওোর জি্য অনতনথ 
রুদপ থাকদত পাদরি। 

প্রশ্াবলী সম্পূর্ণ হদে যাওোর 
পদর, আপিার উত্তদরর নিনত্তদত 
অ্যাদপ একনি নরদপাি্ণ ততরী হদব 
এবং আরও িাল ইনজিনিোনরং 
পাঠ্যক্রদমর জি্য গুরুত্বপপূর্ণ 
নহসাদব এগুনলর মাধ্যদম 
আমাদের শ্রেরীনবি্যাদস নচননিত 
গুরাবলী, সব্ণত্রব্যাপী তবনিষ্্য, 
সক্ষমকারী এবং মপূল্যােি 
পদ্ধনতর তুলিা করা হে।

যারা ENHANCE  
অ্াপ ব্বহার  
করতে পাতরন:
  যেসব প্রতিষ্ঠান  

িঠাদের যপ্রঠাগ্ঠামগুতির  
অবস্ঠা পে্যদবক্ষণ  
করদি চঠান,

  যপ্রঠাগ্ঠাদমর  
তিদরক্টরগণ  
েঠারঠা আরও  
ভঠািভঠাদব বুঝদি চঠান  
যে তকভঠাদব যকঠান যপ্রঠাগ্ঠামদক  
কঠাে্যকরীভঠাদব, িক্ষষ্য ও উদদেশষ্য  
পূরদণর জনষ্য পতরকল্পনঠা করঠা েঠায়, এবং

  তশক্ষঠাতবেগণ েঠারঠা ইউদরঠাপীয় উচ্চ তশক্ষঠার 
যপ্রক্ষঠাপদে একতে ইতজিতনয়ঠাতরং যপ্রঠাগ্ঠাদমর স্বিন্ত্র 
ববতশষ্ষ্য সম্পদক্য  বৃহত্তর জ্ঠান অজ্যন করদি চঠান।

ENHANCE অষ্যঠাপ বষ্যবহঠার কদর আপতন আমঠাদের 
ইতজিতনয়ঠাতরং যপ্রঠাগ্ঠাদমর প্রশ্ঠাবিীর উত্তর তেদি পঠাদরন 
এবং মূিষ্যঠায়দনর জনষ্য জমঠা তেদি পঠাদরন। ENHANCE 
অষ্যঠািগতরেম বষ্যততিগিকৃি মন্তবষ্য এবং পরঠামশ্য সহ 
একতে তবস্ঠাতরি মূিষ্যঠায়ন প্রতিদবেন বিতর করদব। 

ইউতনভঠাতস্যতে অফ ওদয়স্ট অষ্যঠাতেকঠা এর ইনফরদমতেক্স 
অষ্যঠান্ড কতম্পউেঠার ইতজিতনয়ঠাতরং তবভঠাগ এই অষ্যঠাপতে 
বিতর কদরদে। এতে ENabling Humanitarian 
Attributes for Nurturing Community-based 
Engineering (এনএবতিং তহউমষ্যঠানেঠাতরয়ঠান 
অষ্যঠাতরিতবউেস ফর নঠারচঠাতরং কতমউতনতে-যবসি 
ইতজিতনয়ঠাতরং) (ENHANCE) এ পতরচঠাতিি গদবষণঠার 
ওপর তভতত্ত কদর, উচ্চ তশক্ষঠার যক্ষদরে উদ্ঠাবন এবং 
ভঠাি অনুশীিন এবং সক্ষমিঠা বৃতধির তবতনমদয়র জনষ্য 
সহদেঠাতগিঠার িদক্ষষ্য, Erasmus+ Key Action 2-এর 
অধীদন ইউদরঠাপীয় কতমশদনর মঠাধষ্যদম সমত ্্যি একতে 
3 বেদরর সহদেঠাতগিঠামূিক প্রকল্প। 

ভঠারসঠামষ্যপূণ্য, যমধঠাবী এবং পঠারষ্পতরক সমন্বয়কঠারী 
সমঠাধঠানগুতি তবকঠাদশর জনষ্য প্রকল্পতেদি তবসৃ্ি 
শৃঙ্খিঠাগি েতৃষ্দকঠাণ য্দক জতেি মঠানতবক 
সমসষ্যঠাগুতি অনুসন্ঠান কদর যেখঠা হদছে।
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স্নাতক ইঞ্জিঞ্িয়নাঞ্িং 
প্নাগনামেি গুণেনাি 
েূল্নায়মিি জি্ 
ঞ্িঞ্জট্নাল টুল

ENHANCE অ্যাপ

এই প্রকাশনা তৈরীর জন্য ইউররাপীয় কমিশরনর 
সির্থন এিন মিষয়িস্তুর অনুরিাদন দদয় না যা শুধুিাত্র 
দেখকরদর িৈািৈরক প্রমৈফমেৈ করর এিং কমিশন 
এরৈ রাকা ৈরর্যর দযরকান ি্যিহাররর জন্য দায়ী 
রাকরি না।
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ঞ্িঞ্চিে কমর অ্যামপর উন্নঞ্ে 
করমে পাঞ্র। 

ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব 
লগ ইি ততরী করদত পাদরি 
অথবা আমাদের প্রশ্াবলী 
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ENHANCE অষ্যঠাপ বষ্যবহঠার কদর আপতন আমঠাদের 
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ভি
ত

 ত
ত

র
ী

স
ক্ষ

ম
ক

ার
ী

প্লকটটাি

প্সশেরটাি

শটউল্টটাশিয়টাল

স্ব-শরল্ি্ন শিত 
অধ্যয়র

সর্বত্রর্যাপী বরশিষ্্

EN
H

AN
CE

স
র

্বত্র
র

্যাপ
ী ব

র
শি

ষ্্

পেশাদারীত্ব এবং 
অনুশীলন

স্ায়িত্ব

সম্প্রদায়়ির দায়িত্ব

শি
ত

 ব
ত

র
ী

স
র

্বত্র
র

্যাপ
ী ব

র
শি

ষ্্

ববযিত্র্য, সমতা 
এবং অন্তর্ভু যতি

সামাযিক, 
অরভুননযতক ও 
রািননযতক যবষ়ি

মানব প্রয়়িািন 
এবং মানব 
অযিকার

আন্তিভুাযতক 
বািার

সংস্কৃ যত সংরক্ষণ

মূল্যায়ন পদ্ধতি

EN
H

AN
CE

ম
ূল

্যায়
ন

 প
দ্ধ

তি

জার্াল, লার্্িং লগ, 
ব্লগ ইত্ারি

প�ার্ফ�ারলও

সৃজরশীল আউর�ুর: 
প্রত্নবস্তু, রিরজরাল 
এবিং সম্প্রচার রিরিযা 
ইত্ারি

পিৌরিক উ�স্া�রা

জার্াল আরর্ফকল

ভি
ত

 ত
ত

র
ী

ম
ূল

্যায়
ন

 প
দ্ধ

ভত

প্রবন্ধ/প্রতিববদন

তিতিি পরীক্ষা

পপষাষ্ষার

অনিষাইন পেষ্

সমকক্ীয় মূি্ষায়ন

ENHANCE প্রকল্প আমাদের গদেষণার ফলাফদলর উপর 
ভিভত্ত কদর মানভেক চ্াদলঞ্জ মমাকাদেলার জন্ 
বেভিষ্্গুভলর একভি মরেণীভেন্াস বৈভর কদরদে। 

অ্াপভি মরেণীভেন্াদসর ওপর ভিভত্ত কদর বৈভর করা 
হদ়েদে, যা এর মেদক ময ফলাফল পাও়ো যাদে ৈা 
জানা়ে এেং আকার মে়ে।

শ্রেণীবিন্যাস

এই দরেণীমিন্যাস নীরের তিমশষ্্যগুমে দদখায় - মিশ্বজনীন মশক্া 
ি্যিস্ার িাধ্যরি ইমজিমনয়ামরং গ্্যাজরুয়টরদর িরধ্য ইমৈিরধ্যই 
ভারোভারি মিকমশৈ তিমশষ্্যগুমের পাশাপামশ ENHANCE 
তিমশষ্্যগুমে - দযগুরোরক মশক্া কায্থক্ররি আররা 
দজারারোভারি গর়ে দৈাোর প্রস্াি করা হরয়রে।

এই তিমশষ্্যগুমে ইমজিমনয়ামরং োত্ররদর িানমিক ে্যারেজি 
দিাকারিো কররৈ এিং সম্প্রদারয়র প্ররয়াজরন এমগরয় 
আসার পাশাপামশ ৈারদর আজরকর ইমজিমনয়ামরং মশরপে 
প্ররিরশর জন্য প্রস্তুৈ কররৈ সহায়ৈা কররি।


