
পেশাদারী বৈশশষ্ট্যের 
ENHANCE পরেণীশৈনযোস 

সৃজনশীল, সম্প্রদায়-কেন্দ্রিে, 
কেশাদার ইন্দজিন্দনয়ার তৈন্দর েরার জন্য 
োঠ্যসুন্দি প্রস্তুৈ েরা
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ইন্দজিন্দনয়ান্দরং োঠ্যক্রম 
েন্দরেল্পনা েরার সময়, 
বাজার, ন্দশল্প এবং 
সামান্দজে িান্দিদা কমটাননার 
ন্দদনে মূল লক্্য রাখনৈ িনব।

ভূমিকা

উচ্চ ন্দশক্া োঠানমার মন্্য 
বাজার, ন্দশল্প এবং 
সম্প্রদায়গুন্দলনে এেীভূৈ েনর 
এমন োঠ্যসুন্দি তৈরী েরা এর 
ন্দনজস্ব ন্দনন্দদদিষ্ট ি্যানলজি এবং 
সুন�াগ তৈন্দর েনর। 

সনবদিাত্তম োঠ্যক্রম েন্দরেল্পনার 
লক্্য থানে ন্দশল্প, বাজার, সরোর 
এবং বড় ি্যানলজি কমাোনবলার 
জন্য প্রনয়াজনীয় গুণাবলী (জ্ান, 
দক্ৈা, আিরণ) প্রদান েরা। 

ENHANCE করেণীন্দবন্যানসর লক্্য 
িল অৈ্যা্ুন্দনে ন্দশক্া েদ্ধন্দৈর 
প্রনয়ানগর মা্্যনম ন্দেভানব এই 
িান্দিদাগুন্দল েূরণ েরা ক�নৈ োনর 
ৈা প্রদশদিন েরা।

  সিন�াগী HEI এবং সারা ন্দবশ্ব জনুড় প্রদত্ত ইন্দজিন্দনয়ান্দরং োঠ্যক্রম 
েৈটা ন্দশল্প, সম্প্রদায়, জাৈীয় এবং ন্দবশ্বজনীন ইন্দজিন্দনয়ান্দরং 
িান্দিদানে প্রন্দৈফন্দলৈ েনর;

  ইন্দজিন্দনয়ান্দরং ন্দশক্ায় ন্দশল্প, সম্প্রদায়, জাৈীয় ও ন্দবশ্বজনীন 
ইন্দজিন্দনয়ান্দরং িান্দিদানে এেীভূৈ েরার কক্নরে ন্দে ন্দে বা্ার 
সম্ুখীন িনৈ িয়;

  স্াৈে স্তনর ইন্দজিন্দনয়ান্দরং ন্দশক্া প্রদাননর কক্নরে সিন�াগী HEI 
এবং ন্দবশ্ব জনুড় বৈদি মানন ন্দে ন্দে িিদি া অনুসরণ েরা িনছে (স্াৈে 
ও স্াৈনোত্তর);

  উদীয়মান ন্দশক্ণ এবং কশখার ো�দিক্রম এবং মূল্যায়ন 
েদ্ধন্দৈগুন্দল ন্দে ন্দে;

  ইন্দজিন্দনয়ান্দরং ন্দশক্া প্রদাননর কক্নরে ন্দশনল্পর অবদান ন্দে আনে;

  ইন্দজিন্দনয়ান্দরং োঠ্যসুন্দি তৈরীর কক্নরে গুণমান ন্দনন্দচিৈেরনণর 
প্রনয়াজনীয়ৈার ন্দে ন্দে প্রনয়াগ আনে;

ENHANCE প্রকল্প সিীক্া 
থেকক মিম্নমিমিত প্রশ্নগুমি 
উকে আকস: 

উচ্চ ন্দশক্া, ন্দশল্প এবং গুণগৈ ন্দনচিয়ৈা সংস্ার 700 জননরও 
কবশী উত্তরদাৈা অংশ ন্দননয়নেন। মানন্দবে ি্যানলনজির মৈ 
সমসামন্দয়ে জন্দটল ইন্দজিন্দনয়ান্দরং সমস্যাগুন্দলর সমা্াননর লনক্্য 
ন্দেভানব এগুন্দল শৃঙ্খলা সংক্রান্ত এবং আন্ততঃন্দবভাগীয় জ্ান, 
দক্ৈা এবং আিরনণর সানথ সম্পন্দেদি ৈ এবং ন্দেভানব এগুন্দল 
ন্দশল্প/বাজানরর িান্দিদা এবং সরোর/গুণমাননর ন্দনচিয়ৈার 
প্রনয়াজনীয়ৈার সানথ সান্দরবদ্ধ ৈার উনলেখ সি স্াৈে 
ইন্দজিন্দনয়ারনদর মন্্য তবন্দশষ্ট্যগুন্দলর এেন্দট করেণীন্দবন্যাস তৈরীনৈ 
সমীক্ার ফলাফলগুন্দলর অবদান আনে।
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থরেণীমিি্াস

বিমিষ্্
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জ্ান বাস্তন্দবে প্রনয়াগ

সৃজনশীলৈা এবং উদ্াবন

সমস্যা-সমা্ান

দক্ৈা কনৈৃত্ব

প্রনজক্ট ম্যাননজনমন্ট এবং 
ন্দসদ্ধান্ত গ্রিণ

আিরণ কেশাদারীত্ব

সান্দবদিে দান্দয়ত্ব

ন্দশখনৈ কশখা

মভ
ত

 ব
ত

র
ী

বি
মি

ষ্্

জ্ান ৈান্দত্ত্বে জ্ান

প্রন্দব্ান, মান এবং অনুশীলননর 
কোড কবাঝা

দক্ৈা ন্দবনলেষণাত্মে দক্ৈা

ব্যবিান্দরে দক্ৈা

আিরণ দলগৈ োজ এবং সামান্দজে 
সম্পেদি

থটেকক�াল্ার

ন্দশল্প

গুণমান ন্দনচিয়ৈােরণ এনজন্দসি

উচ্চ ন্দশক্া প্রন্দৈষ্ান

সক্িকারী
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ইন্টানদিন্দশে এবং 
ন্দশনল্প কলেসনমন্ট

ব্যবিান্দরে 
ো�দিাবলী 
(ল্যাবনরটরী/ন্দফল্ড 
ওয়ােদি /সাইট 
ন্দভন্দজট ইৈ্যান্দদ)

সমস্যা-ন্দভন্দত্তে 
ন্দশক্া

প্রেল্প-ন্দভন্দত্তে 
ন্দশক্া

সম্প্রদানয়র 
েন্দরনষবা

আন্ততঃন্দবভাগীয় 
প্রেল্প

মভ
ত

 ব
ত
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ী
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ী

কলেিার

কসন্দমনার

ন্দটউনটান্দরয়াল

স্ব-ন্দননদদি ন্দশৈ 
অ্্যয়ন

সি্বত্রি্াপী বিমিষ্্
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কেশাদারীত্ব এবং 
অনুশীলন

স্ান্দয়ত্ব

সম্প্রদানয়র দান্দয়ত্ব
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তবন্দিরে্য, সমৈা 
এবং অন্তভ্দি ন্দতি

সামান্দজে, 
অথদিননন্দৈে ও 
রাজননন্দৈে ন্দবষয়

মানব প্রনয়াজন 
এবং মানব 
অন্দ্োর

আন্তজদিান্দৈে 
বাজার

সংস্কৃ ন্দৈ সংরক্ণ

িূি্ায়ি পদ্ধমত

EN
H

AN
CE

ি
ূি

্ায়
ি

 প
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মত

জানদিাল, লান্দণদিং লগ, 
ব্লগ ইৈ্যান্দদ

কোটদিনফান্দলও

সৃজনশীল আউটেুট: 
প্রত্নবস্তু, ন্দডন্দজটাল এবং 
সম্প্রিার ন্দমন্দডয়া ইৈ্যান্দদ

কমৌন্দখে উেস্ােনা

জানদিাল আন্দটদিনেল

মভ
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ত
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ী
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ূি
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 প
দ্ধ

মত

প্রবন্ধ/প্রন্দৈনবদন

ন্দলন্দখৈ েরীক্া

কোষ্টার

অনলাইন কটষ্ট

সমেক্ীয় মূল্যায়ন
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বিমিষ্্

থে িূি বিমিষ্ািিী আিরা মিমনিত ককরমি তা �ি:

  ৈান্দত্ত্বে জ্ান, 
  প্রন্দব্ান, মান এবং অনুশীলননর কোড কবাঝা, 
  ন্দবনলেষণাত্মে দক্ৈা, 
 ব্যবিান্দরে দক্ৈা, 
 দলগৈ োজ এবং সামান্দজে সম্পেদি । 

আমরা ন্দবশ্বাস েন্দর কবন্দশরভাগ ইন্দজিন্দনয়ান্দরং কপ্রাগ্রানমর স্াৈেরা জ্ান, দক্ৈা এবং 
আিরনণর এই কক্রেগুন্দলনৈ এেন্দট ভাল ন্দভন্দত্ত োনবন। এন্দট এেন্দট উৎসািজনে খবর 
োরণ এন্দট এেজন সবজান্তা এবং সফল ইন্দজিন্দনয়ানরর জন্য এগুন্দল কমৌন্দলেভানব 
গুরুত্বেূণদি উোদান। �ন্দদও, আমরা ন্দনম্নন্দলন্দখৈ ফাঁেগুন্দল ন্দিন্দনিৈ েনরন্দে �া, আমরা 
আমানদর উদ্াবনী েদনক্নের মা্্যনম েূরণ েরব:

ENHANCE প্রেল্প আমানদর গনবষণার 
ফলাফনলর ওের ন্দভন্দত্ত েনর মানন্দবে 
ি্যানলজি কমাোনবলার জন্য তবন্দশষ্ট্যগুন্দলর 
এেন্দট করেণীন্দবন্যাস তৈন্দর েনরনে। 

এই করেণীন্দবন্যাস িীকির বিমিষ্্গুমি 
কদখায় - ন্দবশ্বজনীন ন্দশক্া ব্যবস্ার 
মা্্যনম ইন্দজিন্দনয়ান্দরং গ্র্যাজনুয়টনদর মন্্য 
ইন্দৈমন্্যই ভানলাভানব ন্দবেন্দশৈ 
তবন্দশষ্ট্যগুন্দলর োশাোন্দশ ENHANCE 
তবন্দশষ্ট্যগুন্দল - ক�গুনলানে ন্দশক্া 
ো�দিক্রনম আনরা কজারানলাভানব গনড় 
কৈালার প্রস্তাব েরা িনয়নে। 

এই তবন্দশষ্ট্যগুন্দল ইন্দজিন্দনয়ান্দরং োরেনদর 
মানন্দবে ি্যানলজি কমাোনবলা েরনৈ 
এবং সম্প্রদানয়র প্রনয়াজনন এন্দগনয় 
আসার োশাোন্দশ ৈানদর আজনের 
ইন্দজিন্দনয়ান্দরং ন্দশনল্প প্রনবনশর জন্য প্রস্তুৈ 
েরনৈ সিায়ৈা েরনব। 

পরেণীশৈনযোস বৈশশষ্ট্যের শিনটি 
উোদাষ্নর মাধযেষ্ম সংগঠিি হয়: 

(a) জ্ান: ৈত্ত্ব, প্র�ুন্দতিগৈ ন্দববরণ এবং 
ৈথ্য �া সফলভানব এেন্দট োজ 
সম্পাদন েরার জন্য প্রনয়াজন; 

(b) দক্ৈা: এেন্দট োজ সফলভানব 
েরার জন্য প্রনয়াজনীয় জ্াননর 
ব্যবিান্দরে প্রনয়াগ; 

(c) আিরণ: দক্ৈার জন্য মানন্দসেৈা, 
মননাভাব বা েদ্ধন্দৈর প্রনয়াজন। 

�ন্দদও এগুন্দল সিজাৈ বা স্বৈতঃস্ফূ ৈদি  িনৈ 
োনর, ৈনব কসগুন্দল কশখাও ক�নৈ োনর। 
আিরণ িস্তান্তরন�াগ্য িনৈ থানে। 

এই সমস্ত গুণাবলী ইন্দজিন্দনয়ান্দরং ন্দশনল্পর মন্্য োম্য, এবং আমরা 
কদনখন্দে ক� বৈদি মান ইন্দজিন্দনয়ান্দরং ন্দশক্া েদ্ধন্দৈগুন্দলনৈ এই কক্নরের 
উন্নন্দৈর সুন�াগ আনে। 

বাস্তন্দবে প্রনয়াগ

সৃজনশীলৈা এবং উদ্াবন

কনৈৃত্ব

সমস্যা-সমা্ান

কেশাদারীত্ব

ন্দশখনৈ কশখা

সান্দবদিে দান্দয়ত্ব

প্রনজক্ট ম্যাননজনমন্ট এবং 
ন্দসদ্ধান্ত গ্রিণ
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সক্িকারী

দঢৃ় ন্দভন্দত্ত এবং Enhance 
সক্মোরীরা ইন্দজিন্দনয়ান্দরং 
ন্দশক্ার জন্য অৈ্যাবশ্যেীয় 
ন্দশক্ণ এবং কশখার 
অনুশীলনগুন্দলনে সনাতি েনর �া 
ইন্দজিন্দনয়ান্দরং ন্দশক্ার জন্য জরুরী 
এবং ৈানদর কক্নরে আমানদর 
ন্দসনটেনম �ানদর ব্যবিার অবশ্যই 
বৃন্দদ্ধ েরা উন্দিৈ।

আমাষ্দর শৈশ্াস শনম্নশিশিি েদ্ধশিগুশি 
ইশিমষ্ধযে ভািভাষ্ৈ প্রমাশণি: 

    কলেিার
    কসন্দমনার
    ন্দটউনটান্দরয়াল
 স্ব-ন্দননদদি ন্দশৈ অ্্যয়ন

শিন্তু আমরা শনষ্ম্নাক্ত ৈশধধিি 
সক্ষমিারীষ্দর গ্রহষ্ণর পক্ষষ্রে উন্নশি 
সাধন িরষ্ি শশক্ষার িক্ষযেগুশি পেগুশি 
আমরা আষ্গ শিশনিি িষ্রশি িা আরও 
িােধিিরভাষ্ৈ অরধিন িরা পেষ্ি োষ্র: 

  ইন্টানদিন্দশে এবং ন্দশনল্প কলেসনমন্ট 
 ব্যবিান্দরে ো�দিাবলী 
 সমস্যা-ন্দভন্দত্তে ন্দশক্া
 প্রেল্প-ন্দভন্দত্তে ন্দশক্া
 সম্প্রদানয়র েন্দরনষবা
 আন্ততঃন্দবভাগীয় প্রেল্প 

আমরা এগুন্দলনে আমানদর Enhance 
তবন্দশষ্ট্য এবং সবদিরেব্যােী তবন্দশষ্ট্যগুন্দলনে 
সিায়ৈা েরার জন্য অৈ্যাবশ্যে রুনে 
কদন্দখ, শু্ুমারে এই োরনণ নয় এগুন্দল 
উদ্াবনী, বরং োরণ স্বরুে কসগুন্দল 
সরাসন্দর ্ারণা, জ্ান, দক্ৈা এবং 
আিরণনে সিায়ৈা েনর ক�টা আমরা 
উৎসান্দিৈ েরার জন্য োজ েরন্দে৷ 
উদািরণস্বরুে, ক�সব োরে সমস্যা বা 
প্রেল্প-ন্দনভদি র ন্দশক্ায় অংশগ্রিণ েনরনেন, 
ন্দবনশষৈ �খন ৈারা দলগৈভানব োজ 
েরনেন ৈখন ৈানদর প্রনজক্ট ম্যাননজনমন্ট 
দক্ৈা, সমস্যা-সমা্ান এবং কেশাদারীত্ব 
উন্নৈ িনছে। ন্দবন্দভন্ন ন্দশক্া্ারার মা্্যনম, 
ৈারা ন্দশখনৈ ন্দশখনেন। 

এই ্রননর সেল োজ কেশাদারীত্ব এবং 
অনুশীলনজন্দনৈ সবদিরেব্যােী তবন্দশষ্ট্যনে 
সিায়ৈা েনর। প্রেল্পগুন্দলনে েন্দমউন্দনন্দট 
সান্দভদি স কপ্রাগ্রানম এেন্দরেৈ েরা ক�নৈ 
োরনল, োরেরা ৈানদর সম্প্রদানয়র প্রন্দৈ 
দান্দয়ত্ব এবং সানথ সানথ প্রায়শই স্ান্দয়ত্ব 
সম্পনেদি  ৈানদর সনিৈনৈার ন্দবোশ ঘটনব। 

সি্বত্রি্াপী বিমিষ্্

ন্দনন্দদদিষ্ট ন্দেেু সবদিরেব্যােী তবন্দশষ্ট্য 
সামনন এনসনে �া ন্দবশ্বব্যােী 
ইন্দজিন্দনয়ান্দরং ন্দশক্ার মন্্য 
বৈদি মানন শন্দতিশালী 
তবন্দশষ্ট্যগুন্দলনে এেন্দরেৈ 
েনরনে এবং উন্নন্দৈ েরার েথ 
খুঁনজ োওয়া কগনে। 

আমাষ্দর মিূযোয়ন অনুোয়ী, আমাষ্দর শশক্ষা ৈযেৈস্ায় শনম্নশিশিি 
সৈধিরেৈযোেী বৈশশট্যেগুশিষ্ি ইশিমষ্ধযে দঢৃ়ভাষ্ৈ সষ্্াধন িরা হষ্য়ষ্ি: 

    তবন্দিরে্য, সমৈা এবং অন্তভ্দি ন্দতি
  সামান্দজে, অথদিননন্দৈে ও রাজননন্দৈে ন্দবষয়
  মানব প্রনয়াজন এবং মানব অন্দ্োর 
  আন্তজদিান্দৈে বাজার
  সংস্কৃ ন্দৈ সংরক্ণ
 
শিন্তু শনম্নশিশিি সৈধিরেৈযোেী বৈশশট্যেগুশির আরও উন্নশি িরা পেষ্ি োষ্র: 

 কেশীদারীত্ব এবং িিদি া, 
 স্ান্দয়ত্ব
 সম্প্রদানয়র দান্দয়ত্ব

আমরা ন্দবশ্বাস েন্দর ক� আমানদর 
করেণীন্দবন্যানস কদখাননা Enhance 
সবদিরেব্যােী তবন্দশষ্ট্যর প্রন্দৈ আনলােোৈ 
েরার মা্্যনম ইন্দজিন্দনয়ান্দরং োঠ্যক্রমনে 
সমৃদ্ধ ও শন্দতিশালী েরা ক�নৈ োনর, 
�ানৈ স্াৈে ইন্দজিন্দনয়ারগণ মানন্দবে 
ি্যানলনজির কমাোনবলা েরনৈ এবং 
সম্প্রদানয়র প্রনয়াজনন সাড়া ন্দদনৈ আরও 
ো�দিের িনৈ োনর। 

 
আমানদর ক� তবন্দশষ্ট্য এবং সবদিরেব্যােী 
তবন্দশষ্ট্যগুন্দল কথনে তৈন্দর েরনৈ িনব 
এবং ক�গুন্দলনে আমানদর উন্নৈ েরনৈ 
িনব ৈা ন্দিন্দনিৈ েরার েনর, আমরা এই 
উন্নন্দৈগুন্দল অজদিননর জন্য আমরা ন্দে 
ন্দশক্া, কশখার এবং মূল্যায়ন েদ্ধন্দৈগুন্দল 
প্রবৈদি ন েরনৈ োন্দর ৈা কদখনৈ িনব।
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িূি্ায়ি পদ্ধমত

ইন্দজিন্দনয়ান্দরং কপ্রাগ্রানমর জন্য 
অৈ্যাবশ্যেীয় ন্দিসানব কশখাননা এবং 
কশখার অনুশীলনগুন্দল িল কবনে কনওয়া 
মূল্যায়ন েদ্ধন্দৈ। 

আিাকের ফিাফিগুমিকত থেিা 
থেকি ইমজিমিয়ামরং থপ্রাগ্ািগুমিকক 
সাধারণভাকি মিম্নমিমিত উপাকয় 
িূি্ায়ি করা োয়:

 প্রবন্ধ/প্রন্দৈনবদন
 ন্দলন্দখৈ েরীক্া
 কোষ্টার
 অনলাইন কটষ্ট
 সমেক্ীয় মূল্যায়ন

�ন্দদও, আমরা ন্দিন্দনিৈ েরনৈ কেনরন্দে ক� 
এমন অন্যান্য েদ্ধন্দৈ রনয়নে �া িালু 
েরা ক�নৈ োনর �া ন্দশক্াথথীনদর আরও 
সন্দক্রয়, বাস্তবসম্ৈ অংশগ্রিনণ সািা�্য 
েরনব। 

 জানদিাল, লান্দণদিং লগ, ব্লগ ইৈ্যান্দদ
 কোটদিনফান্দলও
  সৃজনশীল আউটেুট: প্রত্নবস্তু, 

ন্দডন্দজটাল এবং সম্প্রিার ন্দমন্দডয়া 
ইৈ্যান্দদ

 কমৌন্দখে উেস্ােনা
 জানদিাল আন্দটদিনেল

উপসং�ার

ইন্দজিন্দনয়ারনদর সমস্যা সমা্ানোরী 
ন্দিসানব কদখা িয় এবং সমসামন্দয়ে 
ন্দবশ্বব্যােী ি্যানলজি কমাোনবলায় 
ইন্দজিন্দনয়ান্দরং-এর এেন্দট গুরুত্বেূণদি ভূন্দমো 
রনয়নে। ইন্দজিন্দনয়ান্দরং স্াৈেনদর মন্্য 
সৃজনশীলৈা, গভীর ন্দিন্তাভাবনা এবং 
সমস্যা সমা্াননর মনৈা তবন্দশষ্ট্যগুন্দলনে 
সক্ম েরা মানন্দবে ি্যানলজিগুন্দলর সানথ 
�ুতি জন্দটল, আন্ততঃন্দবভাগীয় সমস্যাগুন্দলর 
সানথ ৈানদর সম্পৃতিৈা বাড়ানৈ এবং 
প্রসান্দরৈ েরার জন্য অেন্দরিা�দি বনল মনন 
েরা িয়। মানন্দবে ি্যানলজি কমাোনবলা 
েরার জন্য জ্ানী এবং োন্দডিৈ 
ইন্দজিন্দনয়ারনদর প্রনয়াজন �ারা উদ্াবনী, 
সারেয়ী এবং কটেসই সমা্ানগুন্দল 
সামলাননা, এেন্দরেৈেরণ, রূোন্তর এবং 
তৈন্দর েরনৈ োনর। 

এই দনৃ্দষ্টভন্দগি এেই সানথ এেন্দট 
উদীয়মান ন্দশক্ামূলে আন্ালননর 
বৈদি মান ্ারণানে েন্দরেূরে এবং 
ি্যানলজি েনর �া প্রায় ব্যন্দৈক্রম োড়াই 
প্রন্দৈন�ান্দগৈামূলে অথদিননন্দৈে বৃন্দদ্ধ এবং 
প্র�ুন্দতিগৈ উন্নয়ননর আহ্ানন সাড়া কদয়।

ENHANCE এর মন্্য, আমরা সংস্ার 
েরা োঠ্যক্রম এবং উদ্াবনী ন্দশক্ার 
কেৌশলগুন্দলর মা্্যনম কেশাদার 
ইন্দজিন্দনয়ারনদর মন্্য সক্ম েরনৈ 
মানন্দবে গুণাবলীর এেন্দট করেণীন্দবন্যাস 
তৈরী েনরন্দে, �া এেবার বাস্তবান্দয়ৈ 
এবং দক্ৈার সানথ উচ্চৈর ইন্দজিন্দনয়ান্দরং 
ন্দশক্ায় এেন্দরেৈ িনল, োরে এবং 
ন্দশক্ান্দবদনদর োরস্পন্দরে ন্দনভদি রশীলৈা 
এবং ন্দিরািন্দলৈ ইন্দজিন্দনয়ান্দরং 
তবন্দশষ্ট্যগুন্দলর মন্্য সংন�াগগুন্দল অনবেষণ 
েরার সুন�াগ প্রদান েরনব, ক�মন কনৈৃত্ব 
এবং সামান্দজে প্রভাব, আন্তজদিান্দৈে 
সনিৈনৈা, স্ান্দয়ত্ব, মানন্দসে বুন্দদ্ধমত্তা, 
কেশাদান্দরত্ব, সাংস্কৃ ন্দৈে সংনবদনশীলৈা 
এবং তনন্দৈেৈার মনৈা দক্ৈা এবং 
অন্যান্য শৃঙ্খলা েন্দরিনয়র অন্তন্দনদিন্দিৈ 
এবং স্পষ্ট ন্দদেগুন্দলর সানথ 
সমানলািনামূলেভানব জন্দড়ৈ িওয়া। 

আমরা সমীক্ার মা্্যনম জাননৈ 
কেনরন্দে ক� ইন্দজিন্দনয়ান্দরং 
োঠ্যসুন্দির মন্্য আন্ততঃন্দবভাগীয়, 
আন্ততঃ-কেশাদারী আনলািনা 
উৎোদনশীল িনৈ োনর, ৈৎসি 
কটেেনিাল্ডাররা েনঠার, েম 
নীরব োঠ্যক্রম এবং কশখার 
কেৌশলগুন্দলনে সিায়ৈা েরার 
জন্য ৈানদর ইছো প্রোশ 
েনরনেন।
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থকাঅম ্্ব কিটর

ইউন্দনভান্দসদিন্দট অফ ওয়ারউইে, ইউনে

থপ্রাগ্াি পাট্বিার

ইউন্দনভান্দসদিন্দট অফ ওনয়ষ্ট আন্দটিো, গ্রীস

পাট্বিার

গাদজা মাদা ইউন্দনভান্দসদিন্দট, ইন্াননন্দশয়া
ইনন্দটেন্দটউট কটেননালন্দজ ব্যানডাং, ইন্াননন্দশয়া
ইউন্দনভারন্দসটাস ব্াউইজয়া, ইন্াননন্দশয়া
বাংলানদশ ইউন্দনভান্দসদিন্দট অফ ইন্দজিন্দনয়ান্দরং এন্ড কটেননালন্দজ, বাংলানদশ
ইউন্দনভান্দসদিন্দট অফ ঢাো, বাংলানদশ
কিা ন্দি ন্দমন ইউন্দনভান্দসদিন্দট অফ ট্াসিনোটদি, ন্দভনয়ৈনাম
কিা ন্দি ন্দমন ইউন্দনভান্দসদিন্দট অফ কটেননালন্দজ, ন্দভনয়ৈনাম

enhance@warwick.ac.uk
www.warwick.ac.uk/enhance
facebook.com/EnhanceProject
@ProjectEnhance

এই প্রোশনা তৈরীর জন্য ইউনরােীয় েন্দমশননর সমথদিন 
এমন ন্দবষয়বস্তুর অনুনমাদন কদয় না �া শু্ুমারে কলখেনদর 
মৈামৈনে প্রন্দৈফন্দলৈ েনর এবং েন্দমশন এনৈ থাো ৈনথ্যর 
ক�নোন ব্যবিানরর জন্য দায়ী থােনব না।
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