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ইউিনট 1.1 – ব ি গত শি

আৰু মলূ েবাধ ণালী
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ইউিনট 1.6 – এগৰাকী উেদ াগী হাৱাৰ বােব
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িত

অংশ হণকারীর হ া বক
ু

ূ ফলাফলসমহ
ূ
িশকনৰ মখ
এই ইউিনটৰ শষত, আপিুন িন িলিখতেবাৰ কিৰবৈল স ম হ'ব:
1.

া ৰ অথ ব াখ া কিৰবৈল

2.

সাধাৰণ া সমস াসমহূৰ তািলকা

3.

সাধাৰণ া সমস াসমহূ িতেৰাধ কিৰবৈল উপায়সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা

4.
5.

ত কিৰবৈল

া িবিধৰ অথৰ ব াখ া
ভাৰত অিভযানৰ উে শ ৰ আেলাচনা

6.

অভ াসৰ অথৰ ব াখ া

7.

এক সৰুি ত কম পিৰেবশ সিৃ ৰ উপায়সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা

8.

কমচাৰীসকেল অনক
ু ৰণ কিৰবলগীয়া গৰুু পূণ সৰু া অভ াসসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা

9.

আ -িবে ষণৰ গৰুু তাৰ ব াখ া

10.

মচল'ৰ েয়াজনীয়তােবাৰ অনু মতাৰ সহায়ত ৰণা স েক আেলাচনা

11.

কৃ িত ৰ ৰণা অথৰ িবষেয় আেলাচনা

12.

কৃ িত ৰ াৰা িৰত হাৱা উেদ াগীসকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা

13.

আেপানাক িৰত কৰা িবিভ কাৰকেবাৰ তািলকাভু কৰা

14.

আ -িবে ষণৰ

15.

কেনদেৰ এক ইিতবাচক দিৃ ভ ী বহন কিৰব পািৰ সই িবষেয় আেলাচনা

16.

আেপানাৰ বলব া আৰু দবুলতাসমহূ তািলকাভু কৰা

17.

স ব ি সকলৰ গণুসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা

18.

উেদ াগীসকলৰ

19.

কামৰ

20. কামৰ
21.

ত দিৃ ভ ীৰ ভূ িমকাৰ িবষেয় আেলাচনা

ত সততাৰ গৰুু তাৰ ব াখ া

ত শি শালী নিতকতাৰ উপাদানেবাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
ত িকদেৰ এক শি শালী নিতকতা গিঢ়ব পািৰ সই িবষেয় আেলাচনা

অিতশয় সিৃ শীল ব ি সকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা

22. অিতশয় অিভনৱশীল ব ি সকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
23. সময় ব ৱ াপনাৰ লাভালাভৰ িবষেয় আেলাচনা
24. সমথবান সময় ব ৱ াপক সকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
25.

ভাৱশালী সময় ব ৱ াপনাৰ কৗশলসমহূৰ িবৱৰণ

26. খং িনয় ণৰ গৰুু তাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
27. খং িনয় ণৰ কৗশলসমহূৰ বণনা
28. খং িনয় ণৰ উপায়সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
29. উে গৰ কাৰকসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
30. উে গৰ ল ণসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
31.

উে গ িনয় ণৰ কৗশলসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা

32. এটা কি উটাৰৰ মৗিলক উপাদানেবাৰৰ িচনা কৰণ
33. এখন কীব'ডৰ মৗিলক উপাদানেবাৰৰ িচনা কৰণ
34. কি উটাৰৰ মৗিলক শ াৱলীৰ পনুৰ ৰাম ন
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35. কি উটাৰৰ মৗিলক কীেবাৰৰ কাযাৱলীৰ পনুৰ ৰাম ন
36. MS Office –ৰ ধান ব ৱহািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা
37. Microsoft Outlook –ৰ উপকািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা
38. িবিভ

কাৰৰ e-commerce –ৰ িবষেয় আেলাচনা

39. খচুুৰা িবে তা আৰু াহকৰ বােব e-commerce –ৰ লাভালভসমহূ তািলকাভু কৰা
40. িডিজেটল ইি য়া অিভযােন কেনৈক ভাৰতত e-commerce –ৰ উ য়নত সহায় কিৰব সই িবষেয় আেলাচনা
41.

আপিুন কেনৈক এখন e-commerce –ৰ ম ত এটা সাম ী বা সৱা িব ী কিৰব তাৰ বণনা

42. ধন স য়ৰ গৰুু তাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
43. ধন স য়ৰ উপকািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা
44.

বংক একাউ ৰ মলূ কাৰসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা

45. এটা বংক একাউ খালাৰ প িতৰ বণনা
46. ি ৰ আৰু পিৰৱতনশীল খৰৰ মাজত পাথক কৰণ
47. িবিনেয়াগৰ ধান িবক সমহূৰ বণনা
48. িবিভ

কাৰৰ বীমা সাম ীসমহূৰ বণনা

49. িবিভ

কাৰৰ কৰৰ বণনা

50. অনলাইন বংিকঙৰ ব ৱাহািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা
51.

ইেল িনক ফা

া ফাৰৰ ধান কাৰসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা

52. এটা ই াৰিভউৰ বােব

ত হ'বৈল েয়াজনীয় পদে পেবাৰৰ বণনা

53. এখন ভাৱশালী বায়'ডাটা তয়াৰ কিৰবৈল েয়াজনীয় পদে পেবাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
54. ই াৰিভউত সঘনাই সাধা

েবাৰৰ িবষেয় আেলাচনা

55. ই াৰিভউত সঘনাই সাধা

েবাৰৰ কেনদেৰ উ ৰ িদব লােগ সই িবষেয় আেলাচনা

56. কমে ত ব ৱ ত হাৱা সাধাৰণ শ াৱলীৰ িবষেয় আেলাচনা
57. উদ িমতাৰ ধাৰণাৰ িবষেয় আেলাচনা
58. উদ িমতাৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা
59. এজন উেদ াগী ব ি ৰ বিশ সমহূৰ বণনা
60. িবিভ

কাৰৰ িত ানসমহূৰ বণনা

61.

এজন ভাৱশালী নতাৰ গণুসমহূ তািলকাভু কৰা

62.

ভাৱশালী নতৃ ৰ উপকািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা

63. এটা ভাৱশালী দলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
64. যথােযাগ ভােৱ শনুাৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা
65.

কেনদেৰ যথােযাগ ভােৱ শনুা যায় সই িবষেয় আেলাচনা

66. যথােযাগ ভােৱ কাৱাৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা
67.

কেনদেৰ যথােযাগ ভােৱ ক'ব পািৰ সই িবষেয় আেলাচনা

68.

কেনদেৰ সমস াৰ সমাধান কিৰব পািৰ সই িবষেয় আেলাচনা
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69. সমস া সমাধানৰ গৰুু প্ ূযণ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
70. সমস া সমাধান দ তা মলূ ায়নৰ উপায়সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
71.

বজুা-পৰা কৰাৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা

72. বজুা-পৰা কেনদেৰ কৰা হয় সই িবষেয় আেলাচনা
73. নতু ন ব ৱসায়ৰ সেুযাগ কেনদেৰ িচনা কৰা হয় সই িবষেয় আেলাচনা
74. আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ মাজেত কেনদেৰ আৰু ব ৱসায়ৰ সেুযাগ িচনা কৰা হয় তাৰ আেলাচনা
75. উেদ াগীৰ অথৰ ব াখ া
76. িবিভ

কাৰৰ উেদ াগীৰ বণনা

77. উেদ াগীসকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
78. উেদ াগীসকলৰ সফলতাৰ কািহনীেবাৰৰ পনুৰ ৰাম ন
79. উদ মশীলতাৰ প িতৰ িবষেয় আেলাচনা
80. উদ িমতাৰ পিৰি িতত ৰ বণনা
81.

ম'ক ইন ইি য়া অিভযানৰ উে শ ৰ িবষেয় আেলাচনা

82. উেদ াগী সকলক িৰত কিৰবৈল মখূ আঁচিন সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
83. উদ িমতা আৰু িবপদাশ ৰ স খুীন হাৱাৰ মতাৰ মাজত থকা স কৰ িবষেয় আেলাচনা
84. উদ িমতা আৰু ি িত াপকতাৰ মাজত থকা স কৰ িবষেয় আেলাচনা
85. এজন ি িত াপক উেদ াগী ব ি ৰ বিশ সমহূৰ বণনা
86. ব থতাৰ সেত কেনদেৰ মখুামিুখ হ'ব লােগ সই িবষেয় আেলাচনা
87. বজাৰ স েক িকদেৰ গেৱষণা কৰা হয় সই িবষেয় আেলাচনা
88. মােক ঙৰ 4 টা P –ৰ বণনা
89. বিু ম াৰ উ পি ৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা
90. ব ৱসায়ৰ মলূ শ াৱলীৰ পনুৰ ৰাম ন
91.

CRM –ৰ েয়াজনীয়তাৰ িবষেয় আেলাচনা

92. CRM –ৰ উপকািৰতাসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
93.

নটৱিকং–ৰ েয়াজনীয়তাৰ িবষেয় আেলাচনা

94.

নটৱিকং –ৰ উপকািৰতাসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা

95. ল
96.

িনধাৰণৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা
-ম াদী, মধ -ম াদী আৰু দীঘ-ম াদী ল সমহূৰ মাজৰ পাথক কৰণ

97. এটা ব ৱসায় পিৰক না কেনদেৰ িলিখব লােগ সই িবষেয় আেলাচনা
98. বৃ ীয় পিৰক না প িতৰ ব াখ া
99. আেপানাৰ শংকা িনয় ণৰ উপায়েবাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
100. বংক অনদুানৰ বােব আেৱদন কৰাৰ প িত আৰু আনু ািনকতাৰ িবষেয় আেলাচনা
101. আেপানাৰ িনজৰ িত ান কনদেৰ পিৰচালনা কিৰব সই িবষেয় আেলাচনা
102.

িতজন উেদ াগী ব ি েয় এটা িত ান আৰ কৰাৰ আগেত সিুধব লগীয়া
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েবাৰ তািলকাভু কৰা
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ইউিনট 1.1: ব ি গত শি

ূ েবাধ ণালী
আৰু মল

খ ৰ উে শ সমহূ
এই ইউিনটৰ শষত, আপিুন িন িলিখতেবাৰ কিৰবৈল স ম হ'ব:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

া ৰ অথ ব াখ া কিৰবৈল
সাধাৰণ া সমস াসমহূৰ তািলকা ত কিৰবৈল
সাধাৰণ া সমস াসমহূ িতেৰাধ কিৰবৈল উপায়সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
া িবিধৰ অথৰ ব াখ া
ভাৰত অিভযানৰ উে শ ৰ আেলাচনা
অভ াসৰ অথৰ ব াখ া
এক সৰুি ত কম পিৰেবশ সিৃ ৰ উপায়সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
কমচাৰীসকেল অনক
ু ৰণ কিৰবলগীয়া গৰুু পূণ সৰু া অভ াসসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
আ -িবে ষণৰ গৰুু তাৰ ব াখ া
মচল'ৰ েয়াজনীয়তােবাৰ অনু মতাৰ সহায়ত ৰণা স েক আেলাচনা
কৃ িত ৰ ৰণা অথৰ িবষেয় আেলাচনা
কৃ িত ৰ ৰণাৰ সেত উেদ াগীসকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
আেপানাক িৰত কৰা িবভ কাৰকেবাৰ তািলকাভু কৰা
আ -িবে ষণৰ ত দিৃ ভ ীৰ ভূ িমকাৰ িবষেয় আেলাচনা
কেনদেৰ এক ইিতবাচক দিৃ ভ ী বহন কিৰব পািৰ সই িবষেয় আেলাচনা
আেপানাৰ বলব া আৰু দবুলতাসমহূ তািলকাভু কৰা
স ব ি সকলৰ গণুসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
উেদ াগীসকলৰ ত সততাৰ গৰুু তাৰ ব াখ া
কামৰ ত শি শালী নিতকতাৰ উপাদানেবাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
কামৰ ত িকদেৰ এক শি শালী নিতকতা গিঢ়ব পািৰ সই িবষেয় আেলাচনা
অিতশয় সিৃ শীল ব ি সকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
অিতশয় অিভনৱশীল ব ি সকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
সময় ব ৱ াপনাৰ লাভালাভৰ িবষেয় আেলাচনা
সমথবান সময় ব ৱ াপক সকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
ভাৱশালী সময় ব ৱ াপনাৰ কৗশলসমহূৰ িবৱৰণ
খং িনয় ণৰ গৰুু তাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
খং িনয় ণৰ কৗশলসমহূৰ বণনা
খং িনয় ণৰ উপায়সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
উে গৰ কাৰকসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
উে গৰ ল ণসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
উে গৰ িনয় ণৰ কৗশলসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

1.1.1 া , অভ াস, া িবিধ : া

িক?

িব া সং াৰ মেত, “েকৱল ৰাগ বা দবুলতা নথকােক া বালা নহয়, বৰ া ৰ অথ হ'ল এক স ূণ শাৰীিৰক, মানিসক তথা সামািজক ম লময়
ি িত”। ইয়াৰ মােন কৱল অসু নােহাৱােক া বান হাৱা নবুজুায় - ই এইেটাও সচূায় য আপিুন আেৱিগক শাি আৰু শাৰীিৰক সৱলতা অনভ
ু ৱ কেৰ।
উদাহৰণ ৰেুপ, আপিুন আেপানাৰ পানী লগা বা কাহৰ দেৰ কােনা শাৰীিৰক ৰাগ নথকাৰ বােবই িনজেক া বান বিুল ক'ব নাৱােৰ। আপিুন শা , িনৰেু গ
আৰু সখুী অনভ
ু ৱ কিৰেছেন নাই, সইেটাও ভািবব লািগব।
সাধাৰণ া

ূ
সমস াসমহ

িকছু মান সাধাৰণ া সমস া হ'ল:
Ÿ

এলািজ

Ÿ

মধেুমহ

Ÿ

হাপািন

Ÿ

কাহ, চিদ, িডিঙৰ িবষ

Ÿ

ছালৰ ৰাগ

Ÿ

টাপিন নহা

Ÿ

িবষ তা আৰু উে গ

Ÿ

মদবহুলতা

া

ূ ৰ িতেৰাধৰ উপায়
সমস াসমহ

অসু তা ৰাধৰ বােব উপায় হণ কৰােতা ৰাগৰ িচিক সা কেৰাৱাতৈক সদােয়ই
Ÿ

ফলমলু, শাক-পাচিল আৰু বাদামৰ দেৰ খাদ খাই

Ÿ

অ া কৰ আৰু চিনযু খাদ ৰ পিৰমান াস কিৰ

Ÿ

িতিদেন পযা পিৰমােণ পানী খাই

Ÿ

ধূ পান বা মদ পান নকৰাৈক থািক

Ÿ

স াহত 4-5 িদন, িতিদেন কেমও 30 িমিনটৈক ব ায়াম কিৰ

Ÿ

েয়াজন অনসুিৰ কাকৰণ কৰাই

Ÿ

যাগ আৰু ধ ানৰ অনশুীলনৰ কিৰ

এই া
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

। আপিুন িন িলিখত উপায়েবাৰৰ াৰা া বান হ থািকব পােৰ:

ূ ৰ িকমান আপিুন অনস
মানদ সমহ
ু ৰণ কেৰ? আেপানাৰ

ত েযাজ েটা

ক কৰক

িত িনশাই কেমও 7-8 ঘ াৰ িন া।
ৰািত শৱুাৰ আগমহূু ত আৰু ৰািতপৱুা শৱুাৰ পৰা উ েয়ই ইেমইল চাৱাৰ পৰা িবৰত থােক
আহাৰ বাদ িনিদেয় – আহাৰ িনয়িমতভােৱ স ক সময়ত খায়।
িতিদেন অলপ হ'েলও পেঢ়।
বািহৰৰ খাদ তৈক ঘৰত তয়াৰী খাদ বিছৈক খায়।
বিহ থকাতৈক বিছ সময় য় হ থােক।
ৰািতপৱুা শৱুাৰ পৰা উ েয়ই এিগলাছ পানী খায় আৰু িদেন কেমও 8িগলাছ পানী খায়
িনয়িমত পৰী াৰ বােব িচিক সক দ িচিক সকৰ ওচৰৈল যায়।
স াহত 5 িদন, িতিদেন কেমও 30 িমিনটৈক ব ায়াম কেৰ।
পেবিছ বাতাি ত পানীয়ৰ পৰা আঁতৰত থােক।

া িবিধ িক ?
িব া সং াৰ (WHO) মেত, “ া িবিধেয় এেন অৱ া আৰু অভ াস সচুায় িয া বজাই ৰখাত আৰু ৰাগ িবয়পা িতেৰাধ কৰাত সহায় কেৰ”। আন
কথাত, া িবিধৰ অথ হ'ল আেপানাৰ চািৰওকাষ পিৰ াৰ ৰািখবৈল েয়াজনীয় সকেলােবাৰ কৰােতা িনি ত কৰা, যােত আপিুন বীজাণু তথা ৰাগ সাঁচৰােতা
াস কিৰব পােৰ।
উদাহৰণ ৰেুপ আেপানাৰ ঘৰৰ পাকঘৰৰ কথা ভাবক। ভাল া িবিধৰ অথ হ'ল এইেটা িনি ত কৰা য পাকঘৰেটা সদায় চাফ-িচ ণ হ থােক, খাদ দৈূৰত
ৰখা হয়, কাঁিহ-বািতেবাৰ ধইু-পখািল থাৱা হয় আৰু ডা িবনেবাৰ আৱজনােৰ ভিৰ নাথােক। এইেবাৰ কিৰেল এ ৰু বা পইঁতােচাৰাৰ দেৰ কীট-পত হাৱাৰ
শংকা াস পাব, ভঁ ৰ তথা আন বে িৰয়াৰ বিৃ িতেৰাধ হ'ব িযেবােৰ বমাৰ িবয়পাব পােৰ।
এই া
1.
2.
3.
4.
5.

ূ ৰ িকমান আপিুন অনস
মানদ সমহ
ু ৰণ কেৰ? আেপানাৰ

িতিদন চােবােনেৰ গা ধেুৱ-আৰু স াহত 2-3 বাৰ চু িলত

ু কেৰ। 1

িতিদেন এেযাৰ পিৰ াৰ অ বাস পিৰধান কেৰ।
ৰািতপৱুা আৰু ৰািত শৱুাৰ আগেত দাঁত াছ কেৰ।
িনয়িমতভােৱ হাত আৰু ভিৰৰ নখ কােট।
পায়খানা কৰাৰ িপছত চােবােনেৰ হাত ধােৱ।

1- https://swachhbharat.mygov.in/
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ক কৰক.
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6. আপিুন বিছ ঘািমেল কাষলিতৰ তলত এি -পাি েৰ িডয়'ে ব ৱহাৰ কেৰ।
7. ৰ া বা খাৱাৰ আগেত চােবােনেৰ হাত ধােৱ।
8. বমাৰ হ'েল ঘৰেত থােক, যােত আেপানাৰ পৰা আন মানহুৈল বমাৰ িনিবয়েপ।
9. লেতৰা কােপাৰ পনুৰ পিৰধান কৰাৰ আগেত কেপাৰ ধাৱা চােবােনেৰ ধােৱ।
10. কােহােত বা হাঁিচয়াওঁেত ু /হােতেৰ আেপানাৰ নাক ঢািক লয়।
িতেটা ক কৰা িববিৃতৰ বােব িনজেক 1 ন ৰ িদ আপিুন িকমান া বান বা া িবিধ মািন চেল চাওক! তাৰিপছত আপিুন লাভ কৰা ন ৰৰ অথ িক ল
কৰক।
আপিুন লাভ কৰা ন ৰ
0‐7/20: আপিুন সু থািকবৈল আৰু বহু কৰাৰ েয়াজন! দিনক ভাল অভ াসৰ অনশুীলনৰ কিৰবৈল ি ৰ কৰক আৰু ল

কৰক আপিুন আৰু িকমান ভাল

অনভ
ু ৱ কেৰ!
7-14/20: বয়া নহয়, িক আৰু উ ত কৰাৰ সেুযাগ আেছ। আেপানাৰ দনি ন কাযত আৰু কইটামান সঅ
ু ভ াস অ ভু কৰাৰ চ া কৰক।
14-20/20: অিত সু ৰ! ভাল কামেবাৰ অব াহত ৰাখক। আেপানাৰ শৰীৰ আৰু মেন আেপানাক ধন বাদ জনাইেছ!
ভাৰত অিভযান
আিম ইিতমেধ আমাৰ বােব ভাল িবিধ আৰু ভাল া ভ াস অনসুৰণ কৰাৰ উপকািৰতাৰ স েক আেলাচনা কিৰেছা। িক কৱল আিম া বান আৰু
া্ জনক হাৱােটােৱই যেথ নহয়। এই মানদ আিম আমাৰ ঘৰত, ক ওচেৰ-পাজেৰ আৰু আামাৰ দশেতা স ূণৰেুপ ৰ া কৰা উিচত।
ধানম ী নেৰ মাডীেয় 2014 চনৰ 2 অে াবৰত আৰ কৰা ' ভাৰত অিভযান' ('পিৰ াৰ ভাৰত অিভযান) –এ ও ক এইেটােক কৰাত িব াস কেৰ। এই
অিভযানৰ উে শ হেছ ভাৰতৰ বাট-পথ পিৰ াৰ কৰা আৰু পিৰ াৰ-পিৰ তাৰ ৰৰ সবা ীন উ িত সধা। বতমান এই অিভযােন দশৰ 4,401 খন চহৰ আৰু
নগৰ সামিৰ লেছ। আমাল ৰ ল লােক এখন ভাৰতৰ অ ীকাৰ ীকাৰ কিৰেছ। আপিুনও এই পণ লাৱা উিচত আৰু আামাৰ দশখন পিৰ াৰ কিৰ ৰািখবৈল
যথাস ৱ সকেলা কৰা উিচত!
অভ াসেনা িক ?
অভ াস এেন এক আচৰণ যাৰ সঘনাই পনুৰাবিৃ হয়। আমাৰ সকেলােৰ িকছু মান ভাল আৰু িকছু মান বদ অভ াস আেছ। জন াইেডনৰ এই কথাষাৰ মনত
ৰািখব: “ থেম আিম আমাৰ অভ াসৰ গঢ় িদওঁ, তাৰিপছত আমাৰ অভ ােস আমাক গঢ় িদেয়”। সেয়েহ এইেটা অিত গৰুু পূণ য আপিুন ভাল অভ াসেবাৰক
আেপানাৰ জীৱনযা াৰ ণালী কিৰ লয় আৰু অিত সেচতনতােৰ বয়া অভ াসৰ পৰা িনজেক আঁতৰত ৰােখ।
িকছু মান ভাল অভ াস িযেবাৰ আপিুন আেপানাৰ দনি ন জীৱনৰ অংশ কৰা উিচত:
Ÿ

সদােয়ই এক ইিতবাচক দিৃ ভ ী ৰখা

Ÿ

হাঁিহমখুীয়া হাৱা! িযমান সঘনাই স ৱ হঁ হাৰ অভ াস কৰা

Ÿ

ব ায়ামক আেপানাৰ দনি ন জীৱনৰ অংশ কৰা

Ÿ

পিৰয়াল আৰু ব ু বগৰ বােব সময় উিলওৱা

Ÿ

সানকােল শৱুা আৰু সানকােল উঠা

Ÿ

ৰণা যােগাৱা আৰু অনু ািণত কৰা কািহনী পঢ়া

আপিুন তা িনকভােৱ ত াগ কিৰবলগীয়া িকছু মান বদ অভ াস:
Ÿ

1
ৰািতপৱুাৰ আহাৰ
নােখাৱা

Ÿ

ধমূপান, মাদক ব আৰু াগছ সৱন

Ÿ

ভাক নলগাৈকেয় সঘনাই িকবা িকবা লঘু আহাৰ খাই থকা

Ÿ

আেপানাৰ সামথতৈক অিধক খৰচ কৰা

Ÿ

অত ািধক মদযু বা চিনযু আহাৰ খাৱা

Ÿ

অদৰকাৰী কথাৈল িচি ত হাৱা

Ÿ

দিৰৈলেক সােৰ থকা আৰু পৱুা পলমৈক শইু উঠা

পৰামশ
Ÿ

িতিদেন া স ত অভ াসৰ অনসুৰণ কিৰেল আপিুন শাৰীিৰক আৰু মানিসকভােৱ সেতজ অনভুৱ কিৰব।

Ÿ

া ৰ দইু তৃ তীয়াংশই হ'ল া িবিধ – সেয় সু া িবিধেয় আেপানাক শি বান আৰু া বান হাৱাত সহায় কিৰব!
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

ূ
1.1.2: সৰ
ু
া: এক সৰ
ু ি ত কম ান সিৃ ৰ উপায়সমহ
িতজন িনেয়াগকতাই এইেটা িনি ত কিৰবৈল বাধ য তওঁৰ কম লত সৰু াৰ স াৱ সেবা নীিত-িনয়ম মািন চলা হয়। এক ব ৱসায় িত ান আৰ
কৰাৰ সময়ত মািলেক িন িলিখত িবষয়সমহূৰ িত িন য়ৈক ল ৰািখব লােগ:
Ÿ

চাপিৰব লগীয়া হাৱা বা মােচাকা খাৱাৰ পৰা বািচবৈল িবিধস ত আচবাব আৰু সৰ ামৰ ব ৱহাৰ কৰা

Ÿ

গধৰূ ব ডঙা বা কিঢ়ওৱাৰ পৰা বািচবৈল যাি ক সহায়ৰ যাগান ধৰা

Ÿ

িবপদাশ ু ল কামৰ বােব সৰুি ত সৰ ামৰ ব ৱ া কৰা

Ÿ

আপাতকালীন

Ÿ

া

ান পথৰ ব ৱ া তথা িনি ত কৰা য সইেবাৰ সহেজ উপল হয়

িনয়মৰ গঠন আৰু সইেবাৰৰ ণয়ন িনি ত কৰা

Ÿ

কম ল আৰু তাৰ চািৰওকােষ িনয়িমত সৰু ািবিধ িনৰী ণৰ অভ াসৰ অনসুৰণ

Ÿ

ভৱনৰ িনয়িমত িনৰী ণ িনি ত কৰা

Ÿ

কম লৰ সৰু া স েক িবেশষ ৰ পৰামশ লাৱা আৰু সইেবাৰৰ অনসুৰণ কৰা

আেপাচ-িবহীন কমচাৰী সৰ
ু
া অভ াস
িতজন িনেয়াগকতাই এইেটা িনি ত কিৰবৈল বাধ য তওঁৰ কম লত সৰু াৰ স াৱ সেবা নীিত-িনয়ম মািন চলা হয়। এক ব ৱসায় িত ান আৰ
কৰাৰ সময়ত মািলেক িন িলিখত িবষয়সমহূৰ িত িন য়ৈক ল ৰািখব লােগ:
Ÿ

অসৰুি ত ি িতৰ

Ÿ

িপছল খাৱা আৰু পিৰ যাৱাৰ দেৰ সৰু াৰ শংকাজনক ি িতৰ িচনা কৰণ আৰু িতেবদন

Ÿ

সকেলা ধৰণৰ দঘুটনা তথা আঘাতৰ িবষেয় তদাৰককাৰীক অৱগত কেৰাৱা

Ÿ

ত ত ণাত িনজৰ তদাৰককাৰীক অৱগত কেৰাৱা

েয়াজন সােপে উিচত সৰু াৰ সৰ াম পিৰধান কৰা

Ÿ

সৰু াৰ বােব উপল সৰ ামৰ উিচতভােৱ েয়াগ কিৰবৈল িশকা

Ÿ

আন ব ি ক িবপদত পলাব পৰা কামৰ িবষেয় াত হাৱা তথা তেন কামৰ পৰা িবৰত থকা

Ÿ

িদনেটাত িজৰণীৰ িবৰিত লওক আৰু স াহত কামৰ পৰা অলপ সময়ৰ িবৰিত লওক

পৰামশ
Ÿ

কম লত আপাতকালীন অৱ াৰ সময়ত ফান কিৰবলগীয়া আপাতকালীন ন ৰৰ িবষেয় াত হওক

Ÿ

িনয়িময়াৈক ইভা েৱচন ি লৰ অনশুীলন কৰা যােত েয়াজনীয় সময়ত গ েগাল নহয়

1.1.3 সআ -িবে ষণ – দিৃ ভ ী, কৃিত ৰ

ৰণা: আ -িবে ষণ িক?

আপনার স ূণ শি সিত কােরর পাওয়ার জন , আপনােক িনেজেক খবু ভােলাভােব দখেত হেব এবং আপনােক খেুঁজ বার করেত হেব আপিন কান ধরেনর
মানষু। আপনার ব ি েক বঝ
ু েত পারার এই াসেকই -িবে ষণ িহসােব পিরিচত করা হ । এই প িতেত িনেজেক মলূ ায়ন করা আপনােক বেড়া হেত
সাহায করেব, এবং আপনােক এটাও খজ
ুঁ েত সাহায করেব য আপনােক কান কান জায়গায় উ িত করেত হেব, বদলােত হেব বা বািতল করেত হেব। আপিন
িনেজেক আরও ভােলাভােব বঝ
ু েত পারেবন যিদ আপিন ভােলা কের দেখন য িক আপনােক অনেু িণত কের, আপনার মেনাভাব কমন, এবং আপনার শি ও
দবূলতা িক।
ৰণা িক ?
সাধাৰণ কথাত ক'বৈল গ'েল ৰণা হ'ল আপিুন এক িবেশষভােৱ কায কৰা বা আচৰণ কৰাৰ কাৰণ। এইেটা বজুােতা জৰৰুী য িতজন ব ি েয়ই এেক ধৰণৰ
আাশা-আকাং ােৰ িৰত নহয় – মানহু বহুেতা িভ িভ কাৰণৰ াৰা িৰত হয়। মচল'ৰ েয়াজনীয়তােবাৰ অনু মতাৰ ওপৰত দিৃ ৰািখ আিম এই
িবষেয় আৰু ভালদেৰ বিুজব পােৰা।
মচল'ৰ েয়াজনীয়তােবাৰ অনু মতা
িবখ াত আেমিৰকান মেনািব ানী আ াহাম মচল'ই মানহুক িকেহ িৰত কেৰ জািনব িবচািৰিছল। তওঁ িব াস কিৰিছল য মানহুৰ পাচঁ ধৰণৰ েয়াজন থােক, অিত
বিুনয়াদী েয়াজন (শৰীৰতাি ক েয়াজন)ৰ পৰা আৰ কিৰ অিধক গৰুু পণূ েয়াজন িযেবাৰ -উ য়নৰ বােব আৱশ কীয় (আ -বা বায়ন েয়াজন)।
শৰীৰতাি ক েয়াজন আৰু আ -বা বায়ন েয়াজনৰ মাজত আেছ িতিন কাৰ েয়াজন – সৰু াৰ েয়াজন, একা তা আৰু মৰ েয়াজন, আৰু স ানৰ েয়াজন।
এই েয়াজন বাৰক পাচঁটা ৰৰ এটা িপৰািমডৰ াৰা দশন কৰা হয় যাক কাৱা হয় মচল'ৰ েয়াজনীয়তােবাৰ অনু মতা।
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

আ বা বায়ন:
সিৃ শীল কাযেক
ধিৰ িনজৰ পূণ
মতা অজন

আ -তৃ ি

স ানৰ েয়াজন:
মযদা আৰু কৃ িত ৰ অনভ
ু ূ িত

েয়াজন

শৰীৰতাি ক েয়াজন

একা তা আৰু মৰ েয়াজন:
ঘিন স ক, ব ু
সৰ
ু
াৰ েয়াজন:
িনৰাপ া, সৰু া

বিুনয়াদী েয়াজন

শৰীৰতাি ক েয়াজন:
খাদ , পানী উ তা, আৰাম
আপিুন িপিৰিমডত দখাৰ দেৰ, তলৰ ৰেটােৱ সবােতাৈক বিুনয়াদী েয়াজন দশায়। মচল'েয় িব াস কিৰিছল য েয়াজন পূণ নােহাৱা পয আমাৰ আচৰণ
বিুনয়াদী েয়াজনৰ াৰা িৰত হয়। সইেবাৰ পূণ হাৱাৰ িপছত, আিম পৰৱত ৰৈল গিত কেৰাঁ আৰু পৰৱত ৰৰ েয়াজনৰ াৰা িৰত হওঁ। আহক আিম
এটা উদাহৰণৰ াৰা এইেটা ভালদেৰ বেুজাঁ।
ৰপুা এটা অিত দখুীয়া পিৰয়ালৰ পৰা অহা। তাই কিতয়াও পযা খাদ , পানী, উ তা বা আৰাম পাৱা নািছল। মচল'ৰ মেত, যিতয়াৈলেক ৰপুাই এই বনুয়াদী
েয়াজন সমহূ স ূণৰেুপ পাব বিুল িনি ত নহয়, তাই পৰৱত ৰৰ েয়াজনীয়তাৰ- সৰু াৰ েয়াজনীয়তাৰ িবষেয় আনিক নাভােবও। িক যিতয়া ৰপুা
িনি ত হ'ব য তাইৰ বনুয়াদী েয়াজন সমহূ স ূণৰেুপ পূণ হ'ব, তাই পৰৱত ৰৈল গিত কিৰব, আৰু তাইৰ আচৰণ তাইৰ িনৰাপ া তথা সৰু াৰ
েয়াজনীয়তােৰ িৰত হ'ব। এবাৰ যিতয়া এই নতু ন েয়াজনীয়তাৰ সমহূ পূণ হ'ব, ৰপাই আেকৗ এবাৰ পৰৱত ৰৈল গিত কিৰব, আৰু তাইৰ স ক তথা
ব ু ৰ েয়াজনীয়তােৰ িৰত হ'ব। এবাৰ এই েয়াজনীয়তাৰ সমহূ পূণ হ'েল, ৰপুাই তাইৰ চতু থ ৰৰ েয়াজনীয়তাৰ িত মেনােযাগ িদব – যেটা হ'ল তাইৰ
মান-মযদাৰ েয়াজনীয়তা। ইয়াৰ িপছত তাই প ম তথা অি ম ৰৰ েয়াজনীয়তাৈল গিত কিৰব – তাইৰ পূণ মতা আহৰণৰ আাকাং া।
কৃিত ৰ

ৰণাৰ উপলি

আিম জােনা য মানহু বিুনয়াদী, শৰীৰতাি ক আৰু আ -তৃ ি েয়াজনৰ াৰা িৰত হয়। িক িকছু মান িবেশষ মানহু অত ািধক ত াহয়বােনেৰ পূণ সফলতা
অজনৰ াৰা িৰত হয়। ইয়াক কাৱা হয় কৃ িত ৰ ৰণা, বা 'কৃ িত ৰ েয়াজনীয়তা'।
কৃ িত ৰ ৰণাৰ ৰ মানহু িবেশেষ বেলগ বেলগ হয়। উেদ াগীসকলৰ কৃ িত ৰ ৰণা উ ৰৰ হাৱােটা গৰুু পূণ – িকবা এটা অিতশয় গৰুু পূণ আৰু অন
অজন কৰাৰ এক গভীৰ আকং া। তওঁেলােক িনেয়াগ কৰা লাকসকেলা ত া ান আৰু সফলতাৰ াৰা অিতৈক িৰত হাৱােতাও সমােনই গৰুু পূণ।
আেপানাক িকেহ

িৰত কেৰ ?

আেপানাক কৃ তাথত িৰত কৰা িবষয়েবাৰ িক িক? আেপানাক কৃ তাথত িৰত কৰা পাঁচটা িবষয় িলিপব কৰক। ইয়া িলেখাঁেত স হওক!
মই িন িলিখতেবাৰৰ াৰা

িৰত হওঁ:
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

কৃিত ৰ াৰা

ূ
িৰত হাৱা উেদ াগীসকলৰ বিশ সমহ

কৃ িত ৰ াৰা িৰত হাৱা উেদ াগীসকলক িন িলিখত ধৰেণ বণনা কিৰব পািৰ:
Ÿ
Ÿ

ব ি গত সফলতাৰ বােব িবপদৰ স খুীন হ'বৈল ভয় নকেৰ
ত া ান ভাল পায়

Ÿ

খবু জিদ যখন এটা গাল অজেনর সমেয় আেস

Ÿ

ল ত উপনীত হাৱাৰ

ত অিতশয় অধ ৱসায়ী

Ÿ

ভিৱষ -মখুী

Ÿ

অিতশয় সাহসী

Ÿ

নমনীয় আৰু অনু লী

Ÿ

অিতশয় সিৃ শীল আৰু অিভনৱ

Ÿ

ইিতবাচক িতি য়াতৈক নিতবাচক িতি য়াক অিধক গৰুু িদেয়

Ÿ

ব া ল - অিধক অজনৰ বােব িনৰ ৰ দিৃ

Ÿ

সমস া সমাধানৰ বােব িনজেক দািয় শীল বিুল গণ কেৰ

এই িবষেয় ভাবক:
Ÿ

এই বিশ েবাৰৰ িকমান আেপানাৰ আেছ?

Ÿ

এই বিশ সমহূ থকা কােনা উেদ াগী ব ি ৰ িবষেয় আপিুন জােনেন ?

দিৃ ভ ী িক ?
এিতয়া আিম িযেহতু বিুজ পাওঁ য ৰণা আ -িবে ষণৰ বােব িকয় ইমান গৰুু পূণ, আহক আিম িনজেক ভালদেৰ বিুজ পাৱাত দিৃ ভ ীেয় িক ভূ িমকা পালন
কেৰ সইয়া চাওঁ। কােৰাবাৰ বা িকহবাৰ িবষেয় ভােবাঁেত বা অনভ
ু ৱ কেৰাঁেত আেপানাৰ বণতােক (ইিতবাচক বা নিতবাচক) দিৃ ভ ী বিুল বণনা কিৰব
পািৰ। দিৃ ভ ী হ'ল জীৱনৰ িতেটা িদশেত সফলতাৰ ভঁ । আমাৰ দিৃ ভ ী আমাৰ উ কৃ ব ু বা িনকৃ তম শ হ'ব পােৰ। অন কথাত:
“জীৱনৰ একমা অ মতা হ'ল এক বয়া দিৃ ভ ী।”
আপিুন এটা ব ৱসায় আৰ কৰাৰ সময়ত, ক ন সময় আৰু ব থতাৰ পৰা ভাল সময় আৰু সফলতাৈল, আপিুন িনি তভােৱ িবিভ আেৱগৰ স খুীন হ'ব।
আেপানাৰ দিৃ ভ ীেয় ক ন সময়ত আেপানাক স িদ সফলতৰ িদশৈল আগৱুাই িনব। দিৃ ভ ী আেকৗ সং ামেকা। ই আেপানাৰ চািৰওকাৰ সকেলােক ভািৱত
কেৰ, আেপানাৰ াহকৰ পৰা আেপানাৰ কমচাৰীৈল আৰু আেপানাৰ িবিনেয়াগকাৰীৈল। এটা ইিতবাচক দিৃ ভ ীেয় কম লত আ িব াস গঢ়াত সহায় কেৰ
য'তেনিক এক নিতবাচক দিৃ ভ ীৰ ফলত আেপানাৰ লাকসকল িনৰু সাহী হ পেৰ।
কেনৈক এটা ইিতবাচক দিৃ ভ ী গিঢ় তু িলব পািৰ?
সখুবৰেটা হেছ য দিৃ ভ ী হ'ল এক পচ । গিতেক আমাৰ দিৃ ভ ী উ ত, িনয় ণ আৰু পিৰৱতন কৰােটা স ৱ, যিদ আিম কিৰব িবচােৰা!ঁ িন িলিখত পৰামশসমেূহ
এটা ইিতবাচক মেনাভাৱ গঠন কৰাত সহায় কেৰ:
Ÿ

মনত ৰািখব য আপিুন আেপানাৰ দিৃ ভ ীক িনয় ণ কেৰ, ইয়াৰ িবপৰীতেটা নহয়

Ÿ

িযেকােনা ইিতবাচক িবষয় পঢ়া, চাৱা বা শনুাত িত িদেন কেমও 15 িমিনট সময় অিতবািহত কৰক

Ÿ

কৱল অিভেযাগ কিৰ থকা ধৰণৰ নিতবাচক ব ি ৰ পৰা আঁতৰত থাকক আৰু িনেজই অিভেযাগ কিৰ থকা বাদ িদয়ক

Ÿ

ইিতবাচক শ েৰ আেপানাৰ শ ভা াৰ বঢ়াওক আৰু আেপানাৰ িচ াধাৰাৰ পৰা নিতবাচক শ েবাৰ মিচ পলাওক

Ÿ

িনজৰ আৰু আনৰ জীৱনত ভাল িদশেবাৰৰ বােব কৃ ত হওক সইেবাৰত মেনািনেৱশ কৰক

Ÿ

িনজেক ভু েভাগী বিুল ভািববৈল এৰক আৰু সি য় হ পৰক

Ÿ

িনজেক সফলত লাভ কৰা আৰু ল ত উপনীত হাৱাৰ ক না কৰক

আেপানাৰ বলব া আৰু দব
ু লতােবাৰ িক িক ?
আেপানাক িনজেক িবে ষণ কৰাৰ আন এক উপায় হ'ল সততােৰ আেপানাৰ বলব া আৰু দবুলতােবাৰ িচনা কৰা। এইেটােৱ আেপানাক আেপানাৰ সেবা ম
লাভৰ বােব আেপানাৰ বলব াক ব ৱহাৰ কিৰবৈল আৰু দবুলতেবাৰ াস কৰাত সহায় কিৰব।
আেপানাৰ সকেলােবাৰ বলব া আৰু দবুলতা তলৰ দটুা ত িলিখ পলাওক। এই ত িনজৰ িত স হ'বৈল নাপাহিৰব!
দব
ু লতােবাৰ

বলব ােবাৰ
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

পৰামশ
Ÿ

কৃ িত ৰ ৰণা িশিকব পািৰ।

Ÿ

ভু ল কিৰবৈল ভয় নকিৰব।

Ÿ

আৰ কৰা কাম শষ কিৰবৈল িনজেক িশি ত কৰক।

Ÿ

ডাঙৰ সেপাণ দখক।

1.1.4 সততা আৰু কম নিতকতা: সততা িক?
সততা হ'ল ন ায়পূণ আৰু সত বাদী হাৱাৰ গণু। ইয়াৰ মােন এেন কঠনভ ী আৰু আচৰণ যাৰ াৰা িব াস গিঢ় উেঠ। স বিুল পিৰিচত এজন ব ি সত বাদী
আৰু অকৃ ি ম হয়, তওঁ তাৰক বা ধত
ূ নহয় আৰু তওঁ চু িৰ নকেৰ বা কােকা নঠেগ। সততাৰ দটুা িদশ আেছ – এটা হ'ল ভাৱ িবিনময়ত সততা আৰু আনেটা
আচৰণত সততা।
সততা এক অিতশয় গৰুু পূণ ভাৱ িযেহত ই মনৈল শাি কিঢ়য়াই আেন আৰু িব াসৰ িভি ত স ক গিঢ় তােল। অন হােত অস হ'েল উে গৰ সিৃ হয়
স কেবাৰ অিব াস আৰু িববােদেৰ পূণ হ পেৰ।
ূ
সৎ মানহ
ু ৰ ণসমহ
স ব ি সকলৰ িকছু মান িনিদ িবেশষ থােক। স মানহুৰ মাজত থকা িকছু মান সাধৰণ গণু হ'ল:
1. আেন তওঁেলাকৰ িবষেয় িক ভািবব সইেবাৰ ল তওঁেলাক িচি ত নহয়। তওঁেলােক তওঁেলাকৰ িনজ তাত িব াস কেৰ – তওঁেলাকৰ ব ি ক মানেুহ
পচ কেৰ ন নকেৰ সইেবাৰৈল তওঁেলােক িচ া নকেৰ।
2. তওঁেলােক িনজৰ িব াসৰ বােব য় িদেয়। তওঁেলােক তওঁেলাকৰ মতামত অ সংখ ক বিুল জািনেলও স মতামত িদবৈল ােবাধ নকেৰ।
3. তওঁেলাক দগা হয়। ইয়াৰ অথ হ'ল তওঁেলাক তওঁেলাকৰ স মতামতৰ বােব আেন কেঠাৰভােৱ সমােলাচনা কিৰেলও ভািৱত নহয়।
4. তওঁেলােক িব াসপূণ, অথপূণ আৰু সু ব ু ৰ গঢ় িদেয়। স মানহু সাধাৰণেত স মানেুহেৰ পিৰেবি ত হ থােক। তওঁেলােক িব াস কেৰ য তওঁেলাকৰ
ব ু সকল সকেলা সময়েত তওঁেলাকৰ সেত সত বাদী আৰু বাদী হ'ব।
5. তওঁেলাকক তওঁেলাকৰ সহকম সকেল ভৰষা কেৰ। তওঁেলাক সত বাদী আৰু িবষয়িন িতি য়া তথা উপেদশ দান কৰা ব ি িহচােপ িবেবিচত হয়।
উেদ াগী সকলৰ মাজত সততাৰ ৰু তা
উেদ াগী সকলৰ এটা অিত গৰুু পূণ বিশ হ'ল সততা। যিতয়া উেদ াগী সকল তওঁেলাকৰ াহক, কমচাৰী আৰু িবিনেয়াগকাৰী সকলৰ সেত স হয়, ই এইেটা
দশায় য তওঁেলােক যাৰ সেত কাম কেৰ তওঁেলাকক স ান কেৰ। উেদ াগী সকল িনৰ িতও স হাৱােটা গৰুু পূণ। স হাৱােটােৱ উেদ াগী সকলক কেনদেৰ
লাভাি ত কেৰ সইয়া চাওঁ আহক।
Ÿ

সততা আৰু াহক: যিতয়া উেদ াগী সকল তওঁেলাকৰ াহকসকলৰ সেত স হয়, ই স ক শি শালী কিৰ তােল যাৰ ফলত ব ৱসায় বিৃ
তথা াহকৰ বহৃ নটৱকৰ সিৃ হয়।

Ÿ

সততা আৰু কমচাৰী: যিতয়া উেদ াগী সকেল তওেঁলাকৰ কমচাৰীসকলৰ সেত স স ক গিঢ় তােল, তিতয়া কম লত
ফলত কম দ তা বিৃ পায় আৰু ফলাফল উ ত হয়।

Ÿ

সততা আৰু িবিনেয়াগকাৰী: উেদ াগী সকলৰ বােব, িবিনেয়াগকাৰী সকলৰ সেত স হাৱাৰ অথ কৱল বলব াৰ িবষেয় জেনাৱাই নহয়
বৰ বতমান তথা স াৱনীয় দবুলতসমেূহা অকপেট ীকাৰ কৰা আৰু সমস াে তথা সমাধান পিৰকলপনাৰ িবষেয়ও জেনাৱা। এই কথা মনত ৰািখব
য িবিনেয়াগকাৰী সকলৰ াৰি ক িত ানৰ িবষেয় যেথ অিভ তা থােক আৰু সকেলা নতু ন িত ানৰ সমস াৰ িবষেয় তওঁেলাক াত। সকেলােবাৰ
সচূাৰৰুেূপ চিল থকা বিুল দাবী কৰােতা বিছভাগ িবিনেয়াগকাৰীৰ বােব িবপদৰ সংেকত।

Ÿ

িনজৰ সেত সততা: িনজৰ সেত অস হাৱাৰ পিৰণাম ভয়ানক হ'ব পােৰ, িবেশষৈক উেদ াগী সকলৰ ত। সফল হ'বৈল উেদ াগী সকলৰ
বােব এইেটা গৰুু পূণ য সকেলা সময়েত ি িত স েক তওঁেলাক বা িৱক হয়, আৰু তওঁেলাকৰ িত ানৰ িতেটা িদশৰ স ক অনমুান কিৰব পােৰ।

তা অিধক হয় যাৰ

ূ িক িক ?
কমৰ নিতকতাসমহ
কমে ত নিতক হাৱা মােন আেপানাৰ সকেলা িস া আৰু ভাৱ িবিনময়ত সততা, ন ায়পৰায়ণতা আৰু স ানৰ দশন কৰা। মােন িমছাকথা কাৱা, ঠগবািজ
বা চু িৰৰ দেৰ নিতবাচক ভাৱ দিশত নােহাৱা।
এটা িত ানৰ মনুাফাত কমে ৰ নিতকতাৰ ডাঙৰ ভূ িমকা থােক। ই এটা িত ানৰ বােব উ মেনাবল আৰু দলব ভােৱ কাম কৰাৰ সমােনই গৰুু ূণ।
সেয়েহ বিছভাগ িত ােন িনিদ কমে ৰ নিতকতা পথ- দশনা ি ৰ কেৰ িযেবাৰ তওঁেলাকৰ কমচাৰীসকল বাধ তামলূকভােৱ মািন চিলব লােগ। এই পথদশনা সমহূ সাধাৰণেত িত ানেটাৰ কমচাৰীৰ বােব ত হাতপিুথত উে খ থােক।
এক শি শালী কমে

ূ
ৰ নিতকতাৰ উপাদানসমহ

এজন উেদ াগীেয় সবল কমে ৰ নিতকতা দশন কৰা উিচত, আৰু কৱল তেন লাককেহ িনেয়াগ কৰা উিচত িযসকেল কমে ত সই এেক ৰৰ নিতক
আচৰণত িব াস আৰু দশন কেৰ। এক শি শালী কমে ৰ নিতকতাৰ িকছু মান উপাদান হ'ল:
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

Ÿ

পশাদাৰী মেনাভাৱ: এক ব ৱসািয়ক পিৰেবশত আপিুন িকদেৰ িনজেক উপ াপন কেৰ তাৰ পৰা আৰ কিৰ কমে ত আন ব ি ৰ িত
কৰা আেপানাৰ আচৰণ এই সকেলা ইয়াত অ ভু ।

Ÿ

স ানজনক: ইয়াৰ অথ হ'ল অৱ া িযমােনই উে গজনক বা অি ৰ নহওক িকয়, িনজেক সিু ৰ ৰখা আৰূ স ানসহকােৰ আচৰণ কৰা।

Ÿ

ভৰষাজনক: ইয়াৰ অথ সদােয়ই িনজৰ কথা ৰখা, এখন িম ঙৰ বােব সময়ত উপি ত হাৱা বা সময়মেত কাম স

Ÿ

িন া: ইয়াৰ অথ হ'ল দ কাম স াদন নােহাৱা পয এিৰ িনিদয়া, আৰু কামেটা যথাস ৱ উ মানদ েৰ সমা কৰা।

Ÿ

দঢ়
ৃ সংক : ইয়াৰ অথ অৱেৰাধেবাৰক আেপানাক ৰখাবৈল িদয়াতৈক সইেবাৰক ত া ান িহচােপ গণ কিৰ আশা দ ফলাফল লাভৰ বােব পনুৰ
আগবািঢ়বৈল চ া কৰা।

Ÿ

দায়ব তা: ইয়াৰ অথ আেপানাৰ কামৰ তথা তাৰ পিৰণামৰ দািয় লাৱা, আৰু আেপানাৰ ভু লৰ বােব অজহুাত দখৱুাৰ পৰা িবৰত থকা।

Ÿ

ন তা: ইয়াৰ অথ সকেলােৰ পিৰ ম আৰু েচ াৰ ীকাৰ কৰা, আৰু সকেলােক সফলতাৰ কৃ িত

কৰা।

দান কৰা।

কেনদেৰ এক ভাল কম নিতকতা গিঢ় তু িলব পািৰ?
এজন উেদ াগী িহচােপ, কমে ত িতজন দলীয় সদস ৰ পৰা আপিুন আাশা কৰা আচৰণৰ
সং া দান কৰােটা জৰৰুী। আপিুন এই কথা
লােগ য কমচাৰী সকেল িন িলিখত সমহূৰ দেৰ ইিতবাচক কম নিতকতা দশন কৰােতা িবচােৰ:
Ÿ

সততা: এজন ব ি ক কিৰবৈল িদয়া সকেলা কাম স ূণ সততােৰ কানা িমছা বা তৰণাৰ আ য় নােলাৱাৈক স

Ÿ

সু দিৃ ভ ী: দলৰ সকেলা সদস আশাবাদী, ণৱ আৰু ইিতবাচক হাৱা উিচত।

Ÿ

িব াস তা: কমচাৰী সকল িযসময়ত য'ত হাৱা উিচত সইমেত সই ানত থািকব লােগ।

Ÿ

ভাল কম নিতকতা: কমচাৰীসকল সদােয়ই পিৰ াৰ-পিৰ
িনজেক পশাদাৰী িহচােপ উপ াপন কিৰব লােগ।

Ÿ

উেদ াগ: নূ নতম িখিন কৰােতােৱই পযা নহয়। েত ক সদস ই সি য় হাৱা উিচত আৰু উদ ম দশন কৰা উিচত।

Ÿ

িব াসেযাগ তা: িব াসেযাগ তা আেপাচ-িবহীন। যিদ এজন কমচাৰী িব াসেযাগ নহয়, কমচাৰীজনক িত ানৰ পৰা যাবৈল িদয়ক।

Ÿ

স ান: কমচাৰীসকেল িত ান, আইন, তওঁেলাকৰ কাম, তওঁেলাকৰ সহকম আৰু িনজৰ িত স ান দশন কৰা উিচত।

Ÿ

সত িন া: দলৰ িতজন সদস স ূণৰেুপ নিতকতাপূণ হাৱা উিচত আৰু সকেলা সময়েত স ব ৱহাৰ দশন কৰা উিচত।

Ÿ

কমদ তা: কমদ কমচাৰীেয় এটা িত ানৰ উননিতত সহায় কেৰ। ইফােল অকমণ কমচাৰীৰ বােব সময় আৰু স দৰ অপচয় হয়।

কিৰ িদব

কিৰব লােগ।

হাৱা উিচত, কিতয়াও অনিুচত ভাষা ব ৱহাৰ কিৰব নালােগ, সকেলা সময়েত

পৰামশ
Ÿ

আেপানা কােনাবাই সত কথা ক'েল আু আপিুন িয শিুনেল সইয়া আেপানাৰ ভাল নালািগেল খং নকিৰব।

Ÿ

সদােয়ই আেপানাৰ াৰা হাৱা ভু লৰ দািয় ল'বৈল আগবািঢ় যাব।.

1.1.5 সিৃ শীলতা আৰু অিভনৱতা: সিৃ শীলতা িক?
সিৃ শীলতা মােন চিলত পিৰসৰৰ বািহৰত কৰা িচ াধাৰা। ইয়াৰ অথ এটা িবষয় নতু ন তথা এক পথৃক দিৃ ভ ীেৰ চাৱা, আৰু তেন িচ াধাৰাক বা ৱৈল
ৰপূািয়ত কৰা। সিৃ শীলতাৰ দটুা ভাগ থােক : িচ া কৰা আৰু সিৃ কৰা। কৱল িকবা এটা িচ া কৰাই আেপানাক ক নাশীল কেৰ, সিৃ শীল নহয়। িক িকবা
এটা িচ া কিৰ সই িবষয়ৰ ওপৰত কাম কৰােটােৱ আেপানাক সিৃ শীল কিৰ তােল।
ূ
অিতশয় সিৃ শীল লাক সকলৰ বিশ সমহ
সিৃ শীল লাক সকলৰ িকছু মান বিশ হ'ল:
Ÿ

তওঁেলাক ক নাশীল আৰু আন ি য়

Ÿ

তওঁেলােক িনয়ম আৰু দনি নতা ভাল নাপায়

Ÿ

তওঁেলােক িবষয়েবাৰ বেলগ কাণৰ পৰা চায়

Ÿ

তওঁেলাক িদনেত সেপাণ দিখবৈল ভাল পায়

Ÿ

তওঁেলাক সূ

Ÿ

তওঁেলাক বৰ িজ াসু

Ÿ

তওঁেলাক উদাসীনতা সহ কিৰব নাৱােৰ

কথােবােৰা ল

কেৰ
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

অিভনৱতা িক ?
অিভনৱতাৰ বহুেতা সং া আেছ। সাধাৰত কথাত, অিভনৱতা মােন এটা ধাৰণাক কাযকৰী সমাধানৈল ৰপূা িৰত কৰা। ই এটা নতু ন সাম ী, সৱা বা প িতৰ
াৰা নতু ন সিুবধা দান কৰা বা চিলত সাম ী, সৱা বা প িতৰ উ িত সধাও বজুাব পােৰ।
ূ
অিতশয় অিভনৱ লাক সকলৰ বিশ সমহ
অিভনৱ লাক সকলৰ িকছু মান বিশ হ'ল:
Ÿ

তওঁেলােক কামেবাৰ ব িত মী ধৰেণ কিৰ ভাল পায়

Ÿ

তওঁেলােক চমু পথ হণ কৰাত িব াসী নহয়

Ÿ

তওঁেলােক ব িত মী হ'বৈল ভয় নকেৰ

Ÿ

তওঁেলাক অিতশয় সি য় আৰু দঢ়ৃ

Ÿ

তওঁেলাক সংগ ত, সতক সংশয় িবেৰাধী

পৰামশ
Ÿ

িনজেক সেতজ কিৰবৈল আৰু নতু ন দিৃ েকাণ লাভ কিৰবৈল আেপানাৰ সিৃ শীল কামৰ পৰা িনয়িমত িবৰিত লওক।

Ÿ

সঘনাই আদ - ৰপূ তয়াৰ কৰক, তাৰ পৰী া কৰক, িতি য়া লওক আৰু েয়াজনীয় পিৰৱতন সাধক।

1.1.6 সময় ব ৱ াপনা: সময় ব ৱ াপনা িক?
সময় ব ৱ াপনা হ'ল আেপানাৰ সময়ক সংগ ত কৰা প িত, আৰু িবিভ কামৰ বােব িকদেৰ সময় িনৰিুপত কিৰব তাৰ িস া । স ক সময় ব ৱ াপনাই হ'ল
বিু মানৰ কাম (কম সময়ত অিধক কামৰ স াদন) আৰু পিৰ মৰ কাম (অিধক কামৰ স াদনৰ বােব অিধক সময় ব য় কৰা) ৰ মাজত পাথক ।
দ তাপূণ সময় ব ৱ াপনা কামৰ ভাৱশালী ফল িদেয়, আনিক আপিুন ক ন সময়সীমা আৰু উ চাপযু পিৰি িতৰ স খুীন হাৱাৰ সময়েতা। অন হােত,
সময় ব ৱ াপনা ক নহ'েল ফলাফল আাশা দ নহয় উে গ তথা অশাি ৰ সিৃ হয়।
সময় ব ৱ াপনাৰ উপকািৰতা
সময় ব ৱ াপনাই নলত উে খ কৰাৰ দেৰ বহুেতা লাভ দান কিৰব পােৰ:
Ÿ

অিধক উ পাদন মতা

Ÿ

অিধক দ তা

Ÿ

উ ত পশাদাৰী িত া

Ÿ

ািসত উে গ

Ÿ

কমজীৱনত অ গিতৰ উ স াৱনা

Ÿ

ল ত উপনীত হাৱাৰ অিধক সেুযাগ

দ তােৰ সময় ব ৱ াপনা কিৰব নাৱািৰেল ভূ িগব লগা পিৰণামেবাৰ হ'ল:
Ÿ

সময়সীমাৰ অিত ম

Ÿ

কামৰ অথহীন ফলাফল

Ÿ

িন মানদ ৰ কাম

Ÿ

নগন পশাদাৰী িত া

Ÿ

িবৰ কমজীৱন

Ÿ

উে গ আৰু অশাি ৰ বিৃ

দ

সময় ব ৱ াপকৰ ভাৱ

দ সময় ব ৱ াপকৰ িকছু মান ভাৱ হ'ল:
Ÿ

তঁ ওেলােক কাম সানকােল আৰ কেৰ

Ÿ

তওঁেলােক দিনক উে শ ি ৰ কেৰ

Ÿ

উ ত ফলাফলৰ বােব েয়াজন হ'েল তওঁেলােক পিৰক না সলিন কেৰ

Ÿ

তওঁেলাক নমনীয় আৰু খালা মনৰ

Ÿ

তওঁেলােক িযসকলৰ পৰা সহায়ৰ েয়াজন হয় তওঁেলাকক আগতীয়াৈক জনায়।

Ÿ

তওঁেলােক না কিৰব জােন।

Ÿ

তওঁেলােক কামেবাৰ িনধািৰত সময়সীমাৰ সৰু সৰু খ ত ভাগ কেৰ

Ÿ

তওঁেলােক দীঘম াদী ল ৰ অিবৰত পযােলাচনা কেৰ
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

Ÿ

তওঁেলােক েয়াজন সােপে

Ÿ

তওঁেলােক েয়াজন হ'েল সহায় িবচােৰ

Ÿ

তওঁেলােক বকআাপ পিৰক না তয়াৰ কেৰ

দ

ূ
সময় ব ৱ াপনাৰ কৗশলসমহ

বকি ক সমাধানৰ কথা ভােৱ

আপিুন কতেবাৰ সময় ব ৱ াপনাৰ কৗশলৰ েয়াগ কিৰ আেপানাৰ সময়ৰ উ ত ব ৱ াপনা কিৰব পােৰ। িকমান সহায়ক উপায় হ'ল:
Ÿ

আেপানাৰ িদনেটাৰ লগেত অৱেৰাধৰ বােবও পিৰক না কৰক। পানাৰ সময় পিৰক নাৰ বােব কেমও 30 িমিনট সময় লওক। আেপানাৰ পিৰক না
অলপ সময় অৱেৰাধৰ বােবও ৰাখক।

Ÿ

যিতয়া আপিুন কােনা এটা কাম এক িনিদ সময়ত কিৰবই লােগ, তেনে ত “আমিন নকিৰব” িচ ৰ ব ৱহাৰ কৰক।

Ÿ

সকেলাধৰণৰ িব াি কৰ িবষয়ৰ পৰা মনেটাক আঁতৰত ৰাখক। বািজ থকা ফানক আওকাণ কিৰবৈল িশকক, বাতাৰ উ ৰ িনিদব, আৰু ছ'িচেয়ল
িমিডয়া ছাইটৰ পৰা িবি থাকক।

Ÿ

কাম ভগাই িদয়ক। ই কৱল কাম সানকােল স াদন হাৱাতই সহায় নকেৰ, বৰং আেপানাৰ আােশ-পােষ থকা সকলৰ িবেশষ শলী তথা দ তােৰা
দশন কেৰ।

Ÿ

কাম িপছৈল পলাই থাৱা ব কৰক। মনত ৰাখক য তু িতয়াই থকােটা সাধাৰণেত ব থতাৰ ভয় আৰু আপিুন ই া কৰাৰ দেৰ িনপণুতােৰ কামেটা হ
নু ব বিুল ভবাৰ বােবই হয়।

Ÿ

অ ািধকাৰ িদয়ক। িতেটা কামেক ইয়াৰ আৱশ কতআৰু গৰুু তাৰ ভি ত তািলকাভু
িদয়ক।

Ÿ

আেপানাৰ কামৰ এখন সচূী তয়াৰ কৰক। কামবৰ কেৰাঁেত আপিুন িকমান ভাৱশালী আিছল আৰু িতিদেন িকমান সময়ৰ অপচয় হ'ল সইয়া
জািনবৈল সচুীখন িবে ষণ কৰক।

Ÿ

সময়ৰ অপচয় কম কিৰবৈল সময় ব ৱ াপনাৰ ল

কৰক। তাৰিপছত কামেবাৰ এটা এটাৈক শষ কৰাত মেনােযাগ

ি ৰ কৰক।

পৰামশ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

সদােয়ই সবােতাৈক গৰুু পূণ কামেটা থেম শষ কৰক।
িতিদেন কেমও 7 – 8 ঘ া শাৱক।
আেপানাৰ িদনেটাৰ আৰ িণ সানকােল কৰক।
সৰু আৰু অদৰকাৰী কথাত বিছ সময়ৰ অপচয় নকিৰব।
আপিুন কিৰব লগীয়া সকেলা কামৰ বেব সময়সীমা িনধাৰণ কৰক।
কামৰ মাজত িব ামৰ বােব িনজেক িকছু সময় িদয়ক।

1.1.7

াধ িনয় ণ: খং িনয় ণ িক?

াধ িনয় ণ: খং িনয় ণ িক
1. অেপানাৰ বা অন কােৰাবাৰ খং উঠাৰ ল ণ সমহূ িচনা কৰণ কিৰবৈল িশকা
2. এক ইিতবাচক ধৰেণ পিৰি িত শা কিৰবৈল সেবা ম উপায় হণ কৰা াধ িনয় ণৰ অথ খঙক ডবাই ৰখা নহয়।
খং িনয় ণৰ ৰু তা
াধ মানহুৰ এক াভািৱক আেৱগ। কৃ তেত, স কভােৱ পিৰচািলত হ'েল, াধক এক সু আেৱগ িহচােপ গণ কিৰব পািৰ। িক ইয়াক িনয় ণত
নাৰািখেল, ােধ আমাক অনিুচত আচৰণ কৰাব বা আমাৰ মেুখেৰ অনিুচত কথা কাৱাব পােৰ, যাৰ বােব আিম িপছত পিৰতাপ কিৰব লগা হয়। অিতমা া
াধৰ বােব িন িলিখতেবাৰ হ'ব পাৰ:
Ÿ

শাৰীিৰক

িত: ইয়াৰ ফলত দেৰাগ, মধেুমহ, এক দবুল িতৰ া ণালী, িন াহীনতা আৰু উ ৰ চাপ হ'ব পােৰ।

Ÿ

মানিসক

িত: ই আেপানাৰ িচ াভৱনাক ব ািধত কিৰ উে গ, উদাসীনতা আৰু মানিসক সু তাত সমস াৰ সিৃ কিৰব পােৰ।

Ÿ

কমজীৱনৰ

িত: ইয়াৰ ফলত আপিুন আেপানাৰ সহকম , ত াৱধায়ক, াহকৰ পাৰ িবি

হ'ব পােৰ আৰু স ান হৰৱুাব পােৰ।

স কত িত: ইয়াৰ ফলত আেপানাৰ ব ু -বা ৱ আৰু পিৰয়ালৰ বােব আেপানাক িব াস কৰা, আেপানাৰ সেত স হাৱা আৰু আেপানাৰ সেত
সহজ অনভ
ু ৱ কৰােতা ক ন হ পেৰ।
সেয়েহ াধ িনয় ণ, বা স ক াধ িনয় ণ অিতশয় গৰুু পূণ।

Ÿ
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

ূ
াধ িন ণৰ কৗশলসমহ
এইেবাৰ এেন িকছু মান কৗশল িযেয় আেপানাক

াধ িনয় ণত সহায় কিৰব পােৰ:

কৗশল 1: আৰাম কৰা
গভীৰভােৱ উশাহ লাৱা আৰু শা িত িৱৈল দিৃ িনে প কৰাৰ দেৰ সাধাৰণ কাযই াধৰ অনভ
ু ূ িত শা কৰাত আ য কৰ ভূ িমকা পালন কেৰ। িন িলিখত
উশাহৰ সহজ অনশুীলনেবাৰ চ া কৰক:
1. আেপানাৰ মধ ে দাৰ পৰা গভীৰভােৱ উশাহ লওক (বু ৰ পৰা উশাহ নল'ব)
2. আেপানাৰ পটৰ পৰা উশাহ অহােটা ল কৰক
3. শা কৰা শ যেন ' ক আেছ' বা 'েকােনা কথা নাই' পনুৰাবিৃ কৰক (শ েবাৰ পনুৰাবিৃ কিৰ থােকাঁেত দীঘলীয়া উশাহ ল'বৈল নাপাহিৰব)
4. এখন শা ছিৱৰ কথা ভাবক (এইখন আেপানাৰ িত
ৃ বা ক নাৰ পৰাও হ'ব পােৰ)
শা কৰণৰ এই কৗশলেবাৰৰ দিনক অভ াস কৰক িবেশষৈক যিতয়া আেপানাৰ খং উঠা যন অনভুৱ হয়।
কৗশল 2: সাৰ ত পন
ু গঠন
সাৰ ত পনুগঠন মােন আেপানাৰ ভবাৰ ধৰণত পিৰৱতন সধা। ােধ আেপানাক অিভশাপ িদয়া, শপত খাৱা অিতৰি ত কৰা বা অিত নাটকীয়ভােৱ আচৰণ কৰাব
পােৰ। এেন হাৱাৰ সময়ত আেপানাৰ াধাি ত িচ াক যিু পণূ িচ ােৰ িত াপন কৰাৰ দঢ়ৃ চ া কৰক। উদাহৰণ ৰেূপ 'সকেলা শষ হ গ'ল' বিুল ভবাৰ পিৰবেত
আেপানাৰ িচ াৰ সলিন কৰক আৰু িনজেক কওক 'পিৃথৱীখন খতম হ যাৱা নাই, আৰু খেঙেৰ সমস াৰ সমাধান নহয়'।
কৗশল 3: সমস া সমাধান
আপিুন িনয় ণ কৰা নাৱাৰা এটা সমস াৰ বােব খং উঠােতা এটা াভািৱক িতি য়া। কিতয়াবা, আপিুন িযমােনই চ া নকৰক, আপিুন স খুীন হাৱা
সমস াৰ সমাধান নাপাব পােৰ। তেন ত সমস ােটা সমধান কৰাৰ চ াত মেনােযাগ িদয়াতৈক সমস ােটাৰ স খুীন হাৱাত মেনােযাগ িদয়ক। িনজেক
বজুাওক য সমস ােটাৰ লগত মাকািবলা কিৰবৈল আপিুন সেবা ম েচ া কিৰব িক আপিুন আশাকৰা মেত সমাধান নাপােল িনজেক দাষ িনিদেয়।
কৗশল 4: উ ত ভাৱ-িবিনময়
আপিুন যিতয়া খঙত থােক, অিত সহেজ ভু ল িস া ল'ব পােৰ। এেন ত িতি য়া কাশ কৰাৰ পৰা িবৰত থাকক, আৰু আপিুন িকবা কাৱাৰ আগেত িক
ক'ব িবচােৰ সইয়া সাৱধােন িচ া কৰক। আেপানাৰ মনৈল সব থেম অহা কথা কাৱাৰ পৰা িবৰত থাকক। ইজন ব ি েয় িক কেছ, সইেটা সাৱধােন শনুাত
জাৰ িদয়ক। তাৰ িপছত উ ৰ িদয়াৰ পূেব কেথাপকঠনেটাৰ িবষেয় ভাবক।
কৗশল 5: আেপানাৰ পিৰেৱশ সলিন কৰক
যিদ আপিুন ভােব য আেপানাৰ পিৰেৱশ আেপানাৰ াধৰ কাৰণ, আেপানাৰ পিৰেৱশৰ পৰা িনজেক অলপ আঁতৰাই ৰখাৰ চ া কৰক। িনজৰ বােব অলপ
ব ি গত সময় ৰািখবৈল এক দঢ়ৃ িস া লওক িবেশষৈক সই িদনেবাৰত িযেবাৰ বৰ ব তাপূণ আৰু উে গপূণ। আনিক িনঃশ আৰু অকেল কেটাৱা
অকণমান সমেয়ও আেপানাক িনি তভােৱ শা কিৰব পােৰ।
াধ িনয় ণৰ বােব পৰামশ
Ÿ

িন িলখত পৰামশেবােৰ আেপানাৰ

Ÿ

খঙত কথা কাৱাৰ আগেত আেপানাৰ মনৰ ভাৱেবাৰ এবাৰ জিুকয়াই লওক।

Ÿ

আপিুন শা হাৱাৰ িপছত, আেপানাৰ খঙৰ কাৰণ দঢ়ৃতােৰ িক কািজয়া নকৰাৈক কাশ কৰক।

Ÿ

আেপানাৰ খং উঠা যন লািগেল দৗৰা বা খৰৈক খাজ কঢ়াৰ দেৰ কােনা ধৰণৰ শািৰৰীক ব ায়াম কৰক।

Ÿ

চমু িবৰিতক আেপানাৰ দনি ন কাযৰ অংশ কৰক িবেশষৈক সই িদনেবাৰত িযেবাৰ বৰ উে গপূণ হয়।

Ÿ

আেপানাৰ খং উেঠাৱা সমস ােটাৰ িবষয়ত গৰুু িদয়াতৈক তাৰ সমাধানত গৰুু িদয়ক।

াধ িনয় ণত সহায় কিৰব:

পৰামশ
Ÿ

আেপানাৰ খং উেঠাৱা সকলৰ িবৰেু আে াশ ৰখাতৈক তওঁেলাকক মা কৰাৰ চ া কৰক।

Ÿ

িতৰ াৰ আৰু অপমানৰ পৰা িবৰত থাকক। তাৰ পিৰৱেত, আেপানাৰ হতাশাৰ কাৰণ ন তথা পিৰপ ভােৱ ব াখ া কৰক।
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1.1.8 উে গ িনয় ণ: উে গ িক?
যিতয়া আমাৰ ওপৰত বহুেতা বাজা থকা যন লােগ আৰু আামাৰ ওপৰত েয়াগ কৰা হঁ চাৰ সেত মাকািবলা কৰা মতাৰ িবষেয় সে হ হয়, তিতয়া আমাৰ
ি িতক উে গজনক বিুল কওঁ। আমাৰ ি ৰতাক ত ান জেনাৱা বা শংিকত কৰা িযেকােনা ব েক আিম উে গপূণ বিুল ক'ব পােৰাঁ। এইেটা মন কিৰবলগীয়া য
উে গ ভাল আৰু বয়া হ'ব পােৰ। ভাল উে েগ আামাক আগবঢ়াই িনেয়, নিতবাচক উে েগ আমাৰ শািৰৰীক আৰু মানিসক া ৰ িত সােধ। সেয়েহ
নিতবাচক উে গক দ তােৰ িনয় ণ কৰােতা গৰুু পূণ।
ূ
উে গৰ কাৰণসমহ
আভ ৰীণ আৰু বািহ ক কাৰকৰ বােব উে গৰ সিৃ হ'ব পােৰ।
উে গৰ আভ ৰীণ কাৰণ
Ÿ

অিবৰত দঃুিচ া

Ÿ

িনৰাশা

Ÿ

অনমনীয় িচ াভাৱনা

Ÿ

নিতবাচক -আলাপ

Ÿ

অবা ৱ আশা-আকাং া

Ÿ

লািগেল সকেলা লািগব নালািগেল এেকা নলগা দিৃ ভ ী

উে গৰ বািহ ক কাৰণ
Ÿ

জীৱনৰ ধান পিৰৱতন সমহূ

Ÿ

কমে

Ÿ

স কেবাৰৰ সমস া

Ÿ

অথৈনিতক সমস া

Ÿ

বহুত বিছ কিৰবলগীয়া

Ÿ

িনজৰ ল'ৰা-েছাৱালী আৰ/ুবা পিৰয়ালৰ িচ া

বা িবদ ালয়ত সমস া

উে গৰ ল ণ
উে েগ বহু কােৰ িনজেক কাশ কিৰব পােৰ। উে গৰ সাৰ ত, আেৱিগক, শাৰীিৰক আৰু আচৰণগত ল ণেবাৰত দিৃ িনে প কৰক।
সাৰ ত ল ণ

আেৱিগক ল ণ

Ÿ

িতশি
ৰ সমস া
ৃ

Ÿ

হতাশা

Ÿ

মেনােযাগৰ সমস া

Ÿ

িবে াভ

Ÿ

িবচাৰৰ অভাৱ

Ÿ

িবৰ তা

Ÿ

িনৰাশা

Ÿ

অকলশৰীয়াভাৱ

Ÿ

আশ া

Ÿ

আশ া

Ÿ

িনৰৱি

Ÿ

খং

দঃুিচ া

আচৰণগত ল ণ

শািৰৰীক ল ণ
Ÿ

ক আৰু িবষ

Ÿ

ভাক বঢ়া বা কমা

Ÿ

হাগিন বা কৗ কা ন

Ÿ

বিছৈক শৱুা বা ভালৈক নাশৱুা

Ÿ

বিম বিম ভাৱ

Ÿ

সামািজকভােৱ আঁতিৰ থকা

Ÿ

মৰূ ঘৰূিন

Ÿ

দািয় আওকান কৰা

Ÿ

বু ৰ িবষ আৰ/ুবা ত দয়

Ÿ

মদ পান বা ধমূপান কৰা

Ÿ

সঘনাই পানী লগা বা ৰ হাৱা অনভ
ু ৱ

Ÿ

নখ কােমাৰা বা খৰৈক খাজ কঢ়াৰ দেৰ উি

ন

অভ াস

উে গ িনয় ণৰ উপায়
িন িলিখত উপায়েবােৰ আেপানাক উে গ িনয় ণত সহায় কিৰব পােৰ:
Ÿ

আেপানাৰ উে গৰ কাৰকেবাৰ িনয় ণ কৰাৰ িবিভ উপায়েবাৰ টু িক লওক।

Ÿ

মনত ৰািখব য আপিুন সকেলােবাৰ িনয় ণ কিৰব নাৱােৰ, িক আপিুন আেপানাৰ িতি য়া িক হ'ব সইেটা িনয় ণ কিৰব পােৰ।

Ÿ

খঙত, ৰ ণমলূকভােৱ বা িনি য়ভােৱ িতি য়া কৰাতৈক আেপানাৰ অনভ
ু ৱ, মতামত বা িব াস কাশ কৰক।

Ÿ

যিতয়া আপিুন উে গ অনভ
ু ৱ কেৰ, তিতয় ধ ান, যাগ বা tai chi -ৰ দেৰ সিু ৰ কৰা কৗশলেবাৰ অনশুীলনৰ কৰক।

Ÿ

আেপানাৰ িদনৰ এটা অংশ ব ামাৰ নামত উ সগা কৰক।
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Ÿ

ফলমলূ আৰু শাক-পাচিলৰ দেৰ া কৰ খাদ খাওক। অ া কৰ খাদ িবেশষৈক বিছ মা াত চিনযু খাদ ৰ পাৰ দৈূৰত থাকক।

Ÿ

আেপানাৰ িদনেটাৰ পূণ পিৰক না তয়াৰ কৰক যােত কম উে েগেৰ আপিুন সময়ৰ ভালদেৰ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ।

Ÿ

েয়াজন সােপে ব তথা ব ি ক না কওক।

Ÿ

আেপানাৰ চখ বা ৰাপ থকা কাম কিৰবৈল সময় উিলৱাওক।

Ÿ

কেমও 7-8 ঘ া শৱুােতা িনি ত কৰক।

Ÿ

চাহ বা কফীৰ সৱন কম কৰক।

Ÿ

ব ু -বা ৱ আৰু পিৰয়ালবগৰ সেত অিতবািহত কৰা সময়ৰ পিৰমাণ বিৃ কৰক।

পৰামশ
Ÿ

আপিুন উি

Ÿ

িনজেক ভু েভাগী বিুল ভািববৈল আৰু অনভ
ু ৱ কৰােতা ব কৰক। আেপানাৰ দিৃ ভ ী সলিন কৰক আৰু সি য় হাৱাৰ চ া কৰক।

হ'েলও জােৰৈক হাঁহক। হাঁিহেয় আমাক সিু ৰ আৰু সখুী কেৰ।
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1.2. িডিজেটল সা ৰতা: এক সংি

িবৱৰণ

খ ৰ উে শ সমহূ
এই ইউিনটৰ শষত, আপিুন িন িলিখতেবাৰ কিৰবৈল স ম হ'ব:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

এটা কি উটাৰৰ মৗিলক উপাদানেবাৰৰ িচনা কৰণ
এখন কীব'ডৰ মৗিলক উপাদানেবাৰৰ িচনা কৰণ
কি উটাৰৰ মৗিলক শ াৱলীৰ পনুৰ ৰাম ন
কি উটাৰৰ মৗিলক কীেবাৰৰ কাযাৱলীৰ পনুৰ ৰাম ন
MS Office –ৰ ধান ব ৱহািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা
Microsoft Outlook –ৰ উপকািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা

7.

িবিভ

8.

খচুুৰা িবে তা আৰু াহকৰ বােব e-commerce –ৰ লাভালভসমহূ তািলকাভু কৰা

9.

িডিজেটল ইি য়া অিভযােন কেনৈক ভাৰতত e-commerce –ৰ উ য়নত সহায় কিৰব সইিবষেয় আেলাচনা

কাৰৰ e-commerce –ৰ িবষেয় আেলাচনা

10. আপিুন কেনৈক এখন e-commerce –ৰ ম ত এটা সাম ী বা সৱা িব ী কিৰব তাৰ বণনা

1.2.1 কি

ূ সূ : এটা কি
উটাৰ আৰু ই াৰেনটৰ মল

উটাৰৰ মৗিলক উপাদানেবাৰ

মিনটৰ
পাৱাৰ
চু ইছ
মাউচ
কীব'ড
Fig.1.2.1. কি উটাৰৰ অংশ
Ÿ

চে ল েছিচং উিনট (CPU): কি উটাৰৰ মগজ.ু ই

Ÿ

হাড াইভ: এেন সৰ াম য'ত বহুত তথ সংৰ ণ কৰা হয়।

Ÿ

মিনটৰ: কি উটাৰৰ ীণ থকা সৰ ামেটা য'ত তথ েবাৰ চা ু সৰেূপ দিশত হয়।

Ÿ

মাউচ: মিনটৰ ব েবাৰ দখৱুাবৈল ব ৱ ত হােতেৰ চেলাৱা সৰ াম।

Ÿ

ীকাচ: কি উটাৰ পৰা িনগত শ শিুনবৈল ব ৱ ত সৰ াম।

Ÿ

ি

ামৰ িনেদশাৱলী কাযকৰী কেৰ।

াৰ: কি উটাৰ পৰা অহা তথ মিু ত কাগজৈল পিৰৱতন কৰা সৰ াম।

ূ অংশেবাৰ
এখন কীব'ডৰ মল

Caps

Shift Space

Backspace

Enter

Keys

Fig.1.2.2. এখন কীব'ডৰ মলূ অংশেবাৰ
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Ÿ

Arrow Keys: আেপানাৰ cursor –ডাল গিত কিৰবৈল এইেবাৰ ডবাওক।

Ÿ

Space bar: িৰ

Ÿ

Enter/Return: আেপানাৰ cursor –ডালক এটা নতু ন শাৰীৈল ল যায়।

Ÿ

Shift: বৰফলাত িলিখবৈল বা এটা কী-ৰ ওপৰৰ ফােল থকা িচ ৰ বােব এইেটা ডবাওক।

Ÿ

Caps Lock: আপিুন টাইপ কৰা সকেলােবাৰ বণ বৰফলাত িলিখবৈল এইেটা ডবাওক।আেকৗ সৰফ
ু লাত িলিখবৈল এইেটা পনুৰ ডবাওক।

Ÿ

Backspace: আেপানাৰ cursor –ডালৰ বাঁওফােল থকা সকেলােবাৰ মিছ পলায়।

ান যাগ কেৰ।

ূ শ েবাৰ
ই াৰেনটৰ মল
Ÿ

The Internet: কি উটাৰ নটৱকৰ এক িবশাল আ ঃৰা ীয় সং হ িয তথ ৰ ানা ৰ কেৰ।

Ÿ

The World Wide Web: ই াৰেনটত তথ উপল কৰা এক ণালী।

Ÿ

Website: World Wide Web (আৰু ই াৰেনট) –ত এক ান য'ত এক িনিদ

Ÿ

Homepage: এটা website –ৰ িবষেয় তথ িদেয় আৰু সই website –ৰ আন পৃ াৈল পথ দশন কেৰ।

Ÿ

Link/Hyperlink: এটা হাইলাইট বা আ াৰলাইন কৰা আইকন, ািফক, বা আখৰ িয আেপানাক অন এটা ফাইল বা ব ৈল ল যায়।

Ÿ

Web Address/URL: এটা website –ৰ কনা।

Ÿ

Address Box: াউজাৰ উই 'ৰ এটা ব য'ত আপিুন web address িলিখব পােৰ।

িবষয়ৰ তথ সি িব থােক।

পৰামশ
Ÿ

এটা .com address - ল যাওঁেত, http:// বা www. িলখাৰ কােনা েয়াজন নাই। কৱল website
(উদাহৰণ ৰেূপ: www.apple.com ল যাবৈল 'apple' িলখক আৰু Ctrl + Enter ডবাওক।)

Ÿ

আখৰৰ আকাৰ ডাঙৰ বা সৰু কিৰবৈল Ctrl কী আৰু + বা - ডবাওক।

Ÿ

এটা web page refresh বা reload কিৰবৈল F5 বা Ctrl + R ডবাওক।

টাৰ নাম িলিখ Ctrl + Enter ডবাৈল হ'ল।

1.2.2 MS Office আৰু ইেমইল: MS Office –ৰ িবষেয়
MS Office বা Microsoft Office, Microsoft –ৰ াৰা িবকিশত এক কি উটাৰ ামৰ সংহিত। যিদও এইেটা সকেলা ব ৱহাৰকতাৰ বােবই, ইয়াৰ িভ িভ
সং ৰণ আেছ িয িশ াথ , ঘৰৱুা ব ৱহাৰ বা ব ৱসািয়ক ব ৱহাৰ বােব উপযু । সকেলােবাৰ ােমই Windows আৰু Macintosh দেুয়াটাৰ সেত সসু ত।
জনি য় Office ডা েবাৰ
িকছু মান জনি য় তথা সবজন বৱ ত MS Office এি েকচন হ'ল:
Ÿ

Microsoft Word: ব ৱহাৰকতাই এখন ড েম ত আখৰ িলিখব আৰু ছিৱ যাগ িদব পােৰ।

Ÿ

Microsoft Excel: ব ৱহাৰকতাই এখন spreadsheet –ত তথ িৱ কিৰব পােৰ আৰু িহচাপ- িনকাচ তথা াফ সংযু কিৰব পােৰ।

Ÿ

Microsoft PowerPoint: ব ৱহাৰকতাই আখৰ, ছিৱ আৰু িমিডয়া সংযু কিৰব পােৰ আৰু াইড ' বা েজে চন তয়াৰ কিৰব পােৰ।

Ÿ

Microsoft Outlook: ব ৱহাৰকতাই ইেমইল ৰণ বা াি কিৰব পােৰ।

Ÿ

Microsoft One Note: কলেমেৰ কাগজত বেনাৱাৰ দেৰ ব ৱহাৰকতাই ছিৱ আঁিকব পােৰ আৰু টাকা িলিখব পােৰ।

Ÿ

Microsoft Access: ব ৱহাৰকতাই বহুেতা তািলকাত তথ সংৰ ণ কিৰব পােৰ।

Microsoft Outlook িকয় চয়ন কিৰব?
িবেশষৈক কমে ত এটা জনি য় email ব ৱ াপনাৰ পচ , Microsoft Outlook –ত address book, notebook, web browser আৰু কেল ােৰা উপল । এই
ামৰ িকছু মান ধান উপকািৰতা হ'ল:
Ÿ

সংযু

স ান কায: সকেলােবাৰ Outlook

ামত স াৰ বােব কীৱড ব ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
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Ÿ

বিধত সৰ
ু
া: আেপানাৰ ইেমইল hacker, junk mail আৰু phishing website ইেমইলৰ পৰা সৰুি ত।

Ÿ

ইেমইল সস
ু ংহিত: আেপানাৰ ইেমইল calendar, contact list, One Note –ৰ note আৰু আেপানাৰ ফানৰ লগত সসুংহত কৰক!

Ÿ

ইেমইল Offline – তা উপল : ই াৰেনট নাই? কােনা সমস া নাই! ইেমইল িলখক আৰু যিতয়া পনুৰ ই াৰেনট সংেযাগ হ'ব তিতয়া ৰণ
কৰক।

পৰামশ
Ÿ

ইেমইলৰ উ ৰ িদবৈল চটকাট িহচােপ Ctrl+R ডবাওক।

Ÿ

অিত গৰুু পণু ইেমইলৰ বােবেহ ড টপ সচূনা ছট কৰক।

Ÿ

বাতােবাৰ চয়ন কিৰ Insert কী ডবাই শীে ই বাতােবাৰ িচি ত কৰক।

Ÿ

সঘনাই ৰণ কৰা ইেমইলক বাৰংবাৰ ৰণ কিৰবৈল আিহৰেূপ সংৰ ণ কৰক।

Ÿ

গৰুু পণু ইেমইল সহেজ ফাইল িহচােপ সংৰ ণ কৰক।

1.2.3 E‐Commerce: E‐Commerce িক?
E-commerce হ'ল ই াৰেনটত ইেল িনকভােৱ ব বা সৱাৰ
সংি ৰপূ।

য়/িব য়, বা তথ বা ধনৰ সৰবৰাহ। E-Commerce হ'ল “ইেল িনক কমাচ” -ৰ

E-Commerce –ৰ উদাহৰণ
e-commerce –ৰ িকছু মান উদাহৰণ হ'ল:
Ÿ

অ লাইন বজাৰ কৰা

Ÿ

ইেল িনক ধন পিৰেশাধ

Ÿ

অ লাইন িনলাম

Ÿ

ই াৰেনট বংিকং

Ÿ

অ লাইন েকট কৰা

E-Commerce –ৰ কাৰ
লনেদনত ভাগ লাৱা সকলৰ ওপৰত িভি কিৰ E-commerce –ক ণীভু কিৰব পািৰ। e-commerce –ৰ মলূ কাৰসমহূ হ'ল:
Ÿ

ব ৱসায়ৰ পৰা ব ৱসায় (B2B): লনেদনৰ দেুয়া অংশ হণকাৰী হ'ল ব ৱসায়ী।

Ÿ

ব ৱসায়ৰ পৰা াহক (B2C): ব ৱসায়ীেয় ইেল িনকভােৱ াহকক ব িব ী কেৰ।

Ÿ

াহকৰ পৰা াহক (C2C): াহকসকেল অন াহকৰ সেত ব ৰ িকনা-েবচা কেৰ।

Ÿ

াহকৰ পৰা ব ৱসায় (C2B): ব ৱসায়ীেয় িকিনবৈল িবচৰা ব বা সৱা াহকসকেল উপল কৰায়।

Ÿ

ব ৱসায়ৰ পৰা শাসন (B2A): িত ান আৰু ৰাজহুৱা শাসনৰ মাজত হাৱা অনলাইন লনেদন।

Ÿ

াহকৰ পৰা শাসন (C2A): ব ি সকল আৰু ৰাজহুৱা শাসনৰ মাজত হাৱা অনলাইন লনেদন।

E-Commerce –ৰ উপকািৰতা
e-commerce ব ৱসােয় খচুুৰা িবে তা আৰু াহকক িকছু মান সিুবধা দান কেৰ।
খুচুৰা িবে তাৰ বােব উপকািৰতা:
Ÿ

এটা অনলাইন উপি িত িত া কেৰ।

Ÿ

উপিৰব য় আঁতৰাই পিৰচালন ব য় াস কেৰ।

Ÿ

ভাল কীৱড ব ৱহাৰ াৰা

Ÿ

ভৗেগািলক আৰু সময়ৰ িতব কতা আঁতৰাই িব ী বিৃ কেৰ।

সজাগতাৰ সিৃ কেৰ

াহকৰ বােব উপকািৰতা:
Ÿ

এখন দাকানতৈক পচ ব ৰ পিৰসৰ অিধক হয়।
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Ÿ
Ÿ

দৰূ-দৰূিণৰ পৰাও ব বা সৱা য় কিৰব পািৰ।
াহেক মলূ ৰ তু লনা কিৰব পােৰ।

িডিজেটল ইি য়া অিভযান
ধানম ী নেৰ মাডীেয় 2015 চনত ভাৰতৰ িতজন নাগিৰকক িডিজেটল সৱা, ান আৰু তথ উপল কেৰাৱাৰ উে েশ েৰ িডিজেটল ইি য়া অিভযানৰ শভুাৰ
কিৰিছল। দশৰ অনলাইন আ ঃগাথঁিনৰ উ িত সািধ আৰু ই াৰেনট সংেযাগৰ বিৃ কিৰ e-commerce ব ৱসায়ৰ উ িত সধােটা এই অিভযানৰ ল ।
বতমােন, অনলাইন লনেদনৰ বিছ সংখ ক 2য় আৰু 3য় ৰৰ চহৰৰ পৰা কৰা হয়। যিতয়া িডিজেটল ইি য়া অিভযােন ৰপূ ল'ব, চৰকােৰ ম'বাইল সংেযাগৰ
াৰা সৱাৰ যাগান ধিৰব, িযেয় দশৰ কােণ কােণ ই াৰেনট উপল কৰাত সহায় কিৰব। ই e-commerce বজাৰক দশৰ 4থ ৰৰ নগৰ তথা গাওঁ
অ লেতা েৱশ কৰাত সহায় কিৰব।
E-Commerce কাযকলাপ
আপিুন অনলাইন িব ী কিৰব িবচৰা এটা ব বা সৱা চয়ন কৰক। আপিুন আেপানাৰ ব বা সৱােটা িব ী কিৰবৈল িকদেৰ িবদ মান e-commerce ম ৰ
ব ৱহাৰ কিৰব বা নতু ন e-commerce ম ৰ সিৃ কিৰব সইেটা ব াখ া কিৰ এটা সংি

পৰামশ
Ÿ

আেপানাৰ e-commerce ম ৰ শভ
ু াৰ কৰাৰ আগেত, সকেলােবাৰ পৰী াকৰক।

Ÿ

আেপানাৰ চ'িচেয়ল িমিডয়াৰ িত সূ

তথা ব ি গত মেনােযাগ িদয়ক।

1- http://www.digitalindia.gov.in/
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1.3. পইচাৰ

ৰু তা

খ ৰ উে শ সমহূ
এই ইউিনটৰ শষত, আপিুন িন িলিখতেবাৰ কিৰবৈল স ম হ'ব:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ধন স য়ৰ গৰুু তাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
ধন স য়ৰ উপকািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা
বংক একাউ ৰ মলূ কাৰসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
এটা বংক একাউ খালাৰ প িতৰ বণনা
ি ৰ আৰু পিৰৱতনশীল খৰৰ মাজত পাথক কৰণ
িবিনেয়াগৰ ধান িবক সমহূৰ বণনা
িবিভ কাৰৰ বীমা সাম ীসমহূৰ বণনা
িবিভ কাৰৰ কৰৰ বণনা
অনলাইন বংিকঙৰ ব ৱাহািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা
ইেল িনক ফা া ফাৰৰ ধান কাৰসমহূৰ িবষেয় আেলাচনা

1.3.1 ব ি গত পঁিুজ – িকয় স য় কিৰব লােগ: স য়ৰ

ৰু তা

আিম সকেলােৱ জােনা য ভিৱষ অিনি ত। আপিুন নাজােন কাইৈল বা অহা স াহত বা অহা বছৰত িক হ'ব। সেয়েহ বছেৰ বছেৰ অলপ অলপৈক পইচা স য়
কৰােতা ইমান গৰুু পূণ। ধন স েয় সময়ত আেপানাৰ বৃ ীয় ি িত উ ত কৰাত সহায় কেৰ। িক সবােতাৈক গৰুু পূণ কথােটা হ'ল আপাতকালীন সময়ৰ বােব
আেপানাৰ ওচৰত পইচা জমা থকা বিুল জনােটােৱ আেপানাক মৰ শাি দান কিৰব। ধন স েয় লগেত আৰু বহুেতা িবক তথা স াৱনীয়তাৰ দৱুাৰ মক
ু িল
কেৰ।
স য়ৰ উপকািৰতা
স য়ৰ অভ াস গিঢ় তালােতােৱ িবশাল সিুবধা আগবঢ়ায়।স েয় আেপানাক িন িলিখত বাৰত সহায় কেৰ:
Ÿ

আিথকভােৱ াধীন কেৰ: যিতয়া আেপানাৰ ওচৰত সৰুি ত অনভ
ু ৱ কৰাৈক পযা ধনৰ স য় থােক, আপিুন আেপানাৰ পচ অনসুিৰ
কাম কিৰব পােৰ – আেপানাৰ ই ামেত অৱকাশ হণ, কমে ৰ পিৰৱতন বা িনজৰ ব ৱসায় আৰ কৰা ইত ািদ।

Ÿ

িশ াৰ াৰা িনজৰ ওপৰত িবিনেয়াগ কৰক: স য়ৰ াৰা আপিুন এেন পাঠ মৰ বােব পইচা গাটাব পািৰব িয আেপানাৰ পশাদাৰী
অিভ তাৰ মলূ বিৃ কিৰব আৰু বিছ দৰমহাৰ চাকিৰ পাৱাত সহায়ক হ'ব।

Ÿ

ধাৰৰ পৰা মু
পােৰ।

Ÿ

আ যকৰ খৰচৰ বােব সাজ ু থাকক: সি ত ধেন গাড়ী বা ঘৰৰ মৰামিতৰ দেৰ অ ত ািশত খৰচ উে গ অনভ
ু ৱ নকৰাৈক বহন
কিৰবৈল স ম কেৰ।

Ÿ

আপাতকালীন সময়ৰ খৰচ: সি ত ধেন হঠােত হাৱা া ৰ সমস া বা জৰৰুীকালীন মণৰ দেৰ খৰচ বহন কিৰবৈল সহায় কেৰ আৰু
আপিুন বৃ ীয় বাজা িবেশষ অনভ
ু ৱ নকেৰ।

Ÿ

ডাঙৰ য়ৰ সামথ আৰু ধান ল
কিৰবৈল স ম কেৰ।

Ÿ

অৱসৰ: আপিুন বছৰ ধিৰ স য় কৰা ধেন আেপানাক সই সময়ত সখুত ৰিখব যিতয়া চাকিৰৰ পৰা কৰা আেপানাৰ উপাজন ব হ'ব।

হ'ব: আপিুন সংৰি ত পিুঁজ িহচােপ পযা সচঁাৰ িপছত, সই সি ত ধন ঋণ বা িদব লগীয়া হ থকা িবলৰ বােব পিৰেশাধ কিৰব

অজন: সযে কৰা স েয় গাড়ী বা ঘৰ িকনাৰ দেৰ ডাঙৰ য় বা ল ৰ বােব অি ম পিৰেশাধ

পৰামশ
Ÿ

আেপানাৰ খৰচ কৰা অভ াসত িবৰিত লগাওক। িত স ােহ ব ৱবহুল ব ত খৰচ নকিৰবৈল চ া কৰক। আপিুন িয ধন এেনেয় খৰচ কিৰেলেহঁ েতন
সইয়া স য় কৰক।

Ÿ

কােনা িনিদ িদনত বা স াহত আপিুন এেকা িনিকনাৰ িস া লওক আৰু আেপানাৰ িস া ত অটল থাকক।

22

িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

1.3.2 বংক একাউ ৰ কাৰ, এটা বংক একাউ ৰ:
আৰ িণ, বংক একাউ ৰ কাৰ
ভাৰতত বংক একাউ

ধানৈক চািৰ কাৰৰ। এইেবাৰ হ'ল:

Ÿ

চিলত একাউ

Ÿ

পনুৰ আৱতক জমা একাউ

Ÿ

স য় একাউ

Ÿ

সাৱিধ জমা একাউ

চিলত একাউ
চিলত একাউ ত সবােতাৈক বিছ নগদ ধন জমা কিৰব আৰু সেয় ব ৱসায়ী তথা িত ানৰ বােব বিছ উপেযাগী। িযেহতু এইেবাৰ একাউ িবিনেয়াগ বা
স য়ৰ বােব নহয়, সেয় এিদনত লনেদনৰ সংখ া তথা ধনৰািশৰ পিৰমাণত কােনা ধায সীমা নাই। চিলত একাউ ৰ ধাৰকসকলক তঁ ওেলাকৰ একাউ ত জমা
থকা ধনৰািশৰ বােব কােনা সত
ু িদয়া নহয়। তেন একাউ ত দান কৰা িকছু মান সিুবধাৰ বােব তওঁেলাকৰ পৰা মাচু ল লাৱা হয়।
স য় একাউ
স য় একাউ ৰ উে শ স য়ক উ সািহত কৰা, আৰু সেয় বতন া লাক, অৱসৰ া লাক, আৰু িশ াথ সকলৰ থম পচ । জমা কৰাৰ সংখ া তথা
পিৰমাণত কােনা িতব কতা নাথািকেলও উিলওৱাৰ সংখ া তথা পিৰমাণত সাধাৰণেত িতব কতা থােক। স য় একাউ ৰ ধাৰকসকলক তঁ ওেলাকৰ সি ত
ধনৰািশৰ বােব কােনা সত
ু িদয়া হয়।
পন
ু ৰ আৱতক জমা একাউ
পনুৰ আৱতক জমা একাউ বা RD একাউ তেন লাকৰ বােব িয িতমােহ অলপ ধন জমা কিৰব িবচােৰ িক এেকসময়েত বিছ পইচা জমা কিৰব
নাৱােৰ। তেন একাউ ৰ ধাৰেক, িতমােহ এক কম িক িনিদ পিৰমাণৰ পইচা পূব িনধািৰত সময়কালৰ (কেমও 6 মাহ) বােব জমা কেৰ। মািহলী
পিৰেশাধ কিৰব নাৱািৰেল, একাউ ৰ ধাৰকৰ পৰা জিৰমণা িহচােপ এক ৰািশ লাৱা হয়। িনধািৰত সময়ৰ অ ত পইচা সত
ু সহকােৰ একাউ ধাৰকক
উভতাই িদয়া হয়।
সাৱিধ জমা একাউ
সাৱিধ জমা একাউ বা FD একাউ , িযেয় তওঁেলাকৰ পইচা উ সত
ু ৰ হাৰত দীঘলীয়া সময়ৰ বােব স য় কিৰব িবচােৰ। সত
ু ৰ হাৰ জমা ৰািশ আৰু
সময়কালৰ ওপৰত িনভৰ কেৰ বংক িবেশেষ িভ িভ হয়। FD –ৰ ত একাউ ধাৰেক এক ৰািশ এক িনধািৰত সময়ৰ বােব জমা ৰােখ। সময় উকিল
যাৱাৰ িপছত পইচা উিলয়াব পােৰ। েয়াজন হ'েল, জমাকতাই সময়ৰ আগেতই FD ভািঙ িদব পােৰ। িক ইয়াৰ বােব জিৰমণা ভিৰব লগীয়া আৰু সইেটা
বংক অনসুিৰ বেলগ বেলগ হয়।

এটা বংক একাউ ৰ আৰ িণ
এটা বংক একাউ খালােতা এটা সাধাৰণ প িত। আেপানাৰ িনজৰ এটা বংক একাউ খিুলবৈল েয়াজনীয় পদে পেবাৰত দিৃ িনে প কৰক:
পদে প 1: একাউ

খালাৰ ফম খন ভৰাওক

এই ফমত আপিুন িন িলিখত তথ েবাৰৰ যাগান ধিৰব লািগব:
Ÿ

ব ি গত তথ (নাম, কনা, ফান ন ৰ, জ িতিথ, িলংগ, জীিৱকা)

Ÿ

একাউ িববিৃত া কৰাৰ উপায় (মিু ত/ইেমইল)

Ÿ

আেপানাৰ াৰি ক জমাৰ িবৱৰণ (নগদ/েচক)

Ÿ

আেপানাৰ একাউ পিৰচালন কৰাৰ ধৰণ (অনলাইন/ম'বাইল বংিকং/েচকৰ াৰা, ি প বকু) িনি ত কৰক য ফমৰ েয়াজীয় ানত আপিুন চহী কেৰ।

পদে প 2: আেপানাৰ ফেটা লগাওক
ফমৰ িনধািৰত ানত আেপানাৰ এখন শহতীয়া ফেটা লগাওক।
পদে প 3: 'আেপানাৰ াহকক জােনা' (KYC) তথ

দান কৰক

KYC এেন এক প িত িয বংকক তওেঁলাকৰ াহকৰ পিৰচয় আৰু কনাৰ সত াসত মািণত কৰাত সহায় কেৰ। এটা একাউ খিুলবৈল, েত ক ব ি েয়ই ফেটা
পিৰচয় প আৰু কনাৰ মাণ িহচােপ িকছুমান অনেুমািদত দ ােৱজ দািখল কিৰব লােগ। িকছুমান আনু ািনকভােৱ বধ দ ােৱজ (OVDs) হ'ল:
Ÿ পাছপ'ট
Ÿ
পন কাড
Ÿ

চালকৰ অনু াপ

Ÿ

ভাটাৰ পিৰচয় প

Ÿ

UIDAI (আধাৰ) কাড

পদে প 4: আেপানাৰ সকেলা দ ােৱজ দািখল কৰক
স ণূৈক ভিত কৰা একাউ খালাৰ ফম আৰু KYC দ ােৱজ দািখল কৰক। তাৰিপছত ফমেবাৰৰ ি য়াকৰণ হাৱা আৰু আেপানাৰ একাউ খালাৈল অেপ া কৰক!
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

পৰামশ
Ÿ

আেপানাৰ বােব েয়াজনীয় একাউ চয়ন কৰক।

Ÿ

মেনানয়ন তথ স ূণৈক ভিত কৰক।

Ÿ

মাচু লৰ িবষেয় সাধক।

Ÿ

িনয়মসমহূ বিুজ লওক।

Ÿ

অনলাইন বংিকঙৰ িবষেয় সাধক – ই সিুবধাজনক!

Ÿ

আেপানাৰ বংকৰ বেকয়া ৰািশৰ ওপৰত চ ৰাখক।

1.3.3 ব য়: ি ৰ আৰু চলক: ি ৰ আৰু চলক ব য় িক িক?
ি ৰ আৰু চলক ব য় একলেগ িমিল এটা িত ানৰ মঠু ব য় বজুায়। এটা িত ােন ব বা সৱা উ পাদন কেৰাঁেত এই দিুবধ ব য় বহন কিৰব লগীয়া হয়।
ি ৰ ব য় িত ান এটাই উ পাদন কৰা ব বা সৱাৰ পিৰমাণ অনসুিৰ সলিন নহয়। ই সদায় এেকই থােক।
অন হােত চলক ব য় িত ান এটাই উ পাদন কৰা ব বা সৱাৰ পিৰমাণৰ ওপৰত িভি কিৰ কম বা বিৃ হয়। অন কথাত ই উ পাদন কৰা ব বা সৱাৰ
পিৰমাণ অনসুিৰ সলিন হয়।
ি ৰ আৰু চলক ব য়ৰ মাজত পাথক
ি ৰ আৰু চলক ব য় মাজত থকা িকছু মান ধান পাথক ল

ি ৰবয়

মাপকা
অথ

কেৰাঁ আহক:
চলক ব য়

উ পাদন পিৰমাণ িনিবেশেষ ি ৰ থকা ব য়।

উ পাদন পিৰমাণ অনসুিৰ পিৰৱতন হাৱা ব য়।

সময়ৰ সেত স ি ত।

পিৰমাণৰ সেত স ি ত।

বহন

উ পাদন ি িত িনিবেশেষ বহন কিৰব লগীয়া হয়।

কৱৰ উ পাদন হ'েলেহ বহন কিৰব লগীয়া হয়।

একক ব য়

উ পাদন পিৰমাণৰ িবপৰীতভােৱ সমানপুািতক

উদাহৰণ

মলূ

কৃ িত

াস, ভাৰা, দৰমহা, বীমা, কৰ ইত ািদ।

িত এককৰ বােব এেকই থােক।
ব ৱ ত সাম ী, হািজৰা, িব ী কিমচন,
পিকঙৰ খৰচ ইত ািদ

পৰামশ
কােনা এক ব য় ি ৰ ন চলক িনণয় কিৰবৈল কৱল তলৰ েকইটা সাধক: িত ােন উ পাদন ব কিৰেল এই ব য়ৰ পিৰৱতন হ'বেন? যিদ উ ৰেটা হয়,
তে ই এক ি ৰ ব য়। যিদ উ ৰেটা নহয়, তে ই স ৱত এক চলক ব য়।

1.3.4 িবিনেয়াগ, বীমা আৰু কৰ: িবিনেয়াগ
িবিনেয়াগ মােন ভিৱষ েত বৃ ীয় লাভৰ উে শ েৰ আিজ পইচা ব য় কৰা। ধান িবিনেয়াগ িবক েবাৰ তলত উে খ কৰা হ'ল:
Ÿ
Ÿ

ব : ব হ'ল ৰাজহুৱা আৰু ব ি গত িত ােন বংকৰ পৰা ধাৰৈল ল'ব পৰাতৈকও বহৃ পিৰমাণৰ ধনৰািশ সং হ কিৰবৈল ব ৱহাৰ কৰা িবিধগত
নিথ। এই িবিধগত নিথেবাৰ ৰাজহুৱা বজাৰত জাৰী কৰা হয় আৰু ঋণদাতাসকেল এইেবাৰ য় কেৰ।
ক: ক বা ই ই হ'ল এেন য়াৰ িযেবাৰ িত ানসমহূ জাৰী কেৰ আৰু সাধাৰণ ৰাইেজ য় কেৰ।

Ÿ

ু ণ া সমিৃ
ু স য় আঁচিন: ু স য় আঁচিনেবাৰ কম পিৰমাণৰ ধন স য়ৰ সজঁিুল। িকছু মান জনি য় আঁচিন হ'ল কমচাৰী ভিৱষ িনিধ, সক
আঁচিন আৰু ৰা ীয় প ন যাজনা।

Ÿ

িমউচু েৱল ফা : িমউচু েৱল ফা পশাদাৰী ভােৱ পিৰচািলত বৃ ীয় িবিধগতত নিথ িযেয় িবিনেয়াগকতাৰ হ িবিভ

Ÿ

সাৱিধ জমা: এক িনিদ পিৰমানৰ ধনৰািশ এক িনিদ সময়ৰ বােব এটা বৃ ীয় িত ানৰ ওচৰত জমা ৰখা হয় আৰু সই ৰািশৰ বােব সত
ু পাৱা
যায়।

Ÿ

িৰেয়ল ইে ট: স ি ৰ বিধত মলূ ৰ ওপৰত মনুাফা লাভৰ উে েশ েৰ িৰেয়ল ইে ট য়ৰ বােব বংকৰ পৰা ঋণ লাৱা হয়, আৰু তাৰিপছত
সইেবাৰ ভাৰাত িদয়া হয় বা িব ী কৰা হয়।
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ানত পইচা িবিনেয়াগ কেৰ।

িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

হজ ফা : হজ ফাে বৃ ীয় িডৰাইেভ ভ আৰ/ুবা ৰাজহুৱাৈক বািণজ সাৱা িচিকউিৰ জত দেুয়াটােত িবিনেয়াগ কেৰ।

Ÿ
Ÿ

ব ি গত ই ই : ব ি গত ই ই হ'ল পাি ক িলি ং নােহাৱা আৰু বজাৰত য়াৰ উপল নােহাৱা এটা চিলত িত ানৰ য়াৰৰ বপাৰ।

Ÿ

ভ াৰ কিপেটল: ভ াৰ কিপেটল হ'ল এটা উদীয়মান িত ানত সই িত ানৰ অংশীদািৰ ৰ িবিনময়ত কৰা বজুন পিৰমাণৰ িবিনেয়াগ।

বীমা
বীমা দইু কাৰৰ – জীৱন বীমা আৰু সাধাৰণ বীমা।
জীৱন বীমা
মানৱ জীৱনক সামিৰ লাৱা সকেলা বীমা জীৱন বীমাৰ অ গত।
ূ
জীৱন বীমাৰ উৎপাদকসমহ
জীৱন বীমাৰ ধান উ পাদকেবাৰ হ'ল:
Ÿ

ম াদ বীমা: এইেটা আটাইতৈক সৰল আৰু স ীয়া বীমাৰ কাৰ। ই এক িবেশষ সময়ৰ বােব বৃ ীয় সৰু া আগবঢ়ায়, ধৰক 15 ৰ পৰা 20 বছৰ।
আেপানাৰ মত
ৃ ু ৰ পিৰে ি তত বীমা ৰািশ আেপানাৰ পিৰয়ালক পিৰেশাধ কৰা হ'ব। আপিুন স ূণ বীমাকাল জীিৱত থািকেল, বীমা কা ানীেয় কােনা
ধন পিৰেশাধ নকেৰ।

Ÿ

এ াউেম পিলচী: ই বীমা আৰু িবিনেয়াগ দেুয়াটােৰ সিুবধা আগবঢ়ায়। ি িময়ামৰ একাংশ বীমা ৰািশৰ বােব আব ন কৰা হয় আৰু বাকী অংশ
ই ই আৰু ড টত িবিনেয়াগ কৰা হয়। এক িনিদ সময়সীমা বা পিলচীধাৰকৰ মতৃু ৰ সময়ত, িযেটােৱই আগেত হয়, এককালীন ধনৰািশ পিৰেশাধ কৰা হয়।

Ÿ

ইউিনক-িলং ড বীমা আঁচিন (ULIP): ইয়াত ি িময়ামৰ এটা অংশ জীৱন বীমাৰ বােব আব ন কৰা হয় আৰু বাকী অংশ ই ই আৰু
ড টত িবিনেয়াগ কৰা হয়। ই এক িনয়িমত স য় অভ াস গিঢ় তালাত সহায় কেৰ।

Ÿ

মিন বক জীৱন বীমা: পিলচীধাৰক জীিৱত থােকাঁেত, পিলচী সময়কালত আংিশক জীিৱত লাভৰ সামিয়ক পিৰেশাধ কৰা হয়। বীমাকতাৰ
মত
ৃ ু ত বীমা কা ানীেয় জীিৱত লাভৰ সেত স ূণ বীমা ৰািশ পিৰেশাধ কেৰ।

Ÿ

ূ জীৱন বীমা: ই বীমা আৰু িবিনেয়াগ দেুয়াটােৰ সিুবধা আগবঢ়ায়। ই ব ি গৰকৰ পূণ জীৱনৰ বা 100 বছৰৰ, িযেটােৱই আগেত হয়, বীমাৰ
পণ
সৱা আগবঢ়ায়।

সাধাৰণ বীমা
জীৱ-জ , কৃ িষ শস , সাম ী, কাৰখানা, গাড়ী ইত ািদ স ি ৰ বীমাক সামিৰ লাৱা বীমাই হেছ সাধাৰণ বীমা।
ূ
সাধাৰণ বীমাৰ উৎপাদকসমহ
সাধাৰণ বীমাৰ ধান উ পাদকেবাৰ হ'ল:
গাড়ীৰ বীমা: ইয়াক দচুকীয়া বাহনৰ বীমা আৰু চািৰচকীয়া বাহনৰ বীমা এই দভ
ু াগত ভগাব পািৰ।

Ÿ
Ÿ

া ৰ বীমা: া বীমাৰ ধান ভাগেবাৰ হ'ল ব ি গত া বীমা, ফিমলী 'টাৰ া বীমা, সবা ক া বীমা আৰু জ ল ৰাগৰ বীমা।

Ÿ

মণ বীমা: ইয়াৰ ভাগসমহূ হ'ল ব ি গত মণ পিলচী, পিৰয়াল মণ পিলচী, িশ াথ মণ পিলচী আৰু বয় লাকৰ া বীমা।
ঘৰৰ বীমা: ই ঘৰ আৰু ইয়াত থকা ব েবাৰক িবপদৰ পৰা সৰুি ত কেৰ।

Ÿ

মিৰণ বীমা: এই বীমাই ব , মাল আিদৰ ৰলপথ, ৰা া সমু পথ আৰু বা িবমানপেথেৰ কিঢ়ওৱাৰ সময়ত হ'ব পৰা িতৰ বীমা কেৰ।

Ÿ
কৰ

কৰ দইু কাৰৰ – ত
ত
ত

আৰু পেৰা কৰ।

কৰ
কৰ এজন ব ি বা সং াৰ ওপৰত ত ভােৱ ধায কৰা হয় আৰু ই অ- ানা ৰণীয়। ত

কৰৰ িকছু মান উদাহৰণ হ'ল:

Ÿ

আয় কৰ: এই কৰ এটা বৃ ীয় বষত আেপানাৰ উপাজনৰ ওপৰত ধায কৰা হয়।ই ব ি আৰু িত ান দেুয়ােৰ ওপৰত েযাজ ।

Ÿ

প◌ু◌িজ
লাভ কৰ: আপিুন এক বজুন পিৰমাণৰ ধনৰািশ লাভ কিৰেল এই কৰ পিৰেশাধ কিৰব লােগ। ই সাধাৰণেত দইু কাৰৰ – 36 মাহতৈক
ঁ
কম সময়ৰ বােব কৰা িবিনেয়াগৰ পৰা হাৱা -ম াদী পিুঁজ লাভ আৰু 36 মাহতৈক বিছ সময়ৰ বােব কৰা িবিনেয়াগৰ পৰা হাৱা দীঘ-ম াদী পিুঁজ
লাভ।

Ÿ

িতভূিত লনেদন কৰ: এই কৰ এখন য়াৰৰ মলূ ৰ সেত যাগ কৰা হয়। আপিুন িতবাৰ য়াৰ িকনা-েবচা কৰাৰ সময়ত এই কৰ
পিৰেশাধ কেৰ।
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ু

Ÿ

পািকউিজট কৰ: এই কৰ িত ােন আহৰণ কৰা বা কমচাৰীেয় ব হাৰ কৰা ওপৰি সিুবধাৰ (perks) ওপৰত ধায কৰা হয়।

Ÿ

কপেৰট কৰ: কপেৰট কৰ িত ানসমেূহ তওঁেলাক কৰা আয়ৰ পৰা পিৰেশাধ কেৰ।

পেৰা

কৰ

পেৰা কৰ সাম ী আৰু সৱাৰ ওপৰত ধায কৰা হয়। পেৰা কৰৰ িকছু মান উদাহৰণ হ'ল:
Ÿ
Ÿ

িব ী কৰ: িব ী কৰ এটা সাম ীৰ িব ীৰ সময়ত ধায কৰা হয়।
সৱা কৰ: ভাৰতত দান কৰা সৱাৰ ওপৰত সৱা কৰ লেগাৱা হয়।

Ÿ

ূ সংেযাজন কৰ: মলূ সংেযাজন কৰ ৰাজ চৰকাৰৰ িবেবচনা অনসুিৰ ধায কৰা হয়। এই কৰ ৰাজ খনত িব ী কৰা সাম ীৰ ওপৰত
মল
লেগাৱা হয়। কৰৰ পিৰমাণ ৰাজ চৰকােৰ িনধাৰণ কেৰ।

Ÿ

কা ম
আৰু অ ই: িবেদশৰ পৰা আমদানী কৰা ব িকনাৰ সময়ত কা ম শু লেগাৱা হয়। অ ই ভাৰতৰ িভতৰেত ৰাজ ৰ সীমা
অিত ম কৰা সাম ীৰ ওপৰ লেগাৱা হয়।

Ÿ

আবকাৰী

: আবকাৰী শু ভাৰতত িনমাণ বা উ পািদত হাৱা সাম ীৰ ওপৰত লেগাৱা হয়।

পৰামশ
Ÿ

আেপানাক িকমান সানকােল পইচা ঘৰূাই লােগ সইেটা িচ া কৰক আৰু সইমেত িবিনেয়াগৰ িবক চয়ন কৰক।

Ÿ

আপিুন িনজৰ বােব উপযু বীমা পিলচী িকনােতা িনি ত কৰক।

Ÿ

মনত ৰািখব, কৰ পিৰেশাধ নকিৰেল জিৰমণাৰ পৰা কাৰবাস পয দ হ'ব পােৰ।

1.3.5 অনলাইন বংিকং, NEFT, RTGS ইত ািদ: অনলাইন বংিকং িক?
ই াৰেনট বা অনলাইন বংিকেঙ এজন একাউ ধাৰকক িযেকােনা ানৰ পৰা এটা লপটপৰ সহায়ত তওঁৰ একাউ ব ৱহাৰ কৰাত সহায় কেৰ। এইদেৰ
িনেদশাৱলী জাৰী কিৰব পািৰ। একাউ ব ৱহাৰ কিৰবৈল একাউ ধাৰকক কৱল তওঁৰ অন াহক আইিড আৰু পাছৱডৰ েয়াজন।
ই াৰেনট বংিকেঙ িন িলিখতসমহূৰ বােব ব ৱহাৰ কিৰব পািৰ:
Ÿ

একাউ ৰ বেকয়া ৰািশ জািনবৈল

Ÿ

ধন পিৰেশাধৰ িনেদশ িদবৈল

Ÿ

এটা একাউ ৰ পৰা আন এটা একাউ ৈল ৰািশ হ া ৰ কিৰবৈল

Ÿ

চক বক
ু ৰ বােব অনেুৰাধ কিৰবৈল

Ÿ

চক জাৰী কৰাৰ ব ৱ া কিৰবৈল

Ÿ

একাউ ৰ িববিৃতৰ বােব অনেুৰাধ কিৰবৈল

Ÿ

সাৱিধ জমা কিৰবৈল

ইেল িনকভােৱ ৰািশ হ া ৰ
ইেল িনকভােৱ ৰািশ হ া ৰ হ'ল এজনৰ ঘৰৰ পৰা আৰােমেৰ ই াৰেনট আৰু ম'বাইল বংিকঙৰ দেৰ সংযু বংিকং উপাদানৰ ব ৱাহাৰ কিৰ ধনৰ হ া ৰ
কৰাৰ সহজ উপায়।
ইেল িনক গটেৱইজৰ জিৰয়েত ধনৰ হ া ৰ অিতশয় সহজ। অনলাইন বংিকঙৰ সহায়ত আপিুন িন িলিখতেবাৰ কিৰব পােৰ:
Ÿ

এেকটা বংকেত থকা আেপানাৰ িনজৰ একাউ েবাৰৈল ধনৰ হ া ৰ।

Ÿ

এেকটা বংকেত থকা বেলগ একাউ েবাৰৈল ধনৰ হ া ৰ।

Ÿ

NEFT –ৰ ব ৱহাৰ কিৰ বেলগ বংকেত থকা একাউ েবাৰৈল ধনৰ হ া ৰ।

Ÿ

RTGS –ৰ ব ৱহাৰ কিৰ বেলগ বংকেত থকা একাউ েবাৰৈল ধনৰ হ া ৰ।

Ÿ

IMPS –ৰ ব ৱহাৰ কিৰ বেলগ বেলগ একাউ েবাৰৈল ধনৰ হ া ৰ।

NEFT
NEFT মােন নচেনল ইেল িনক ফা া ফাৰ। ধনৰ হ া ৰৰ এই প িতেয় আেপানাৰ একাউ েবাৰৰ পৰা আন একাউ েবাৰৰৈল, এেকটা বংকেৰ একাউ
বা বেলগ বংকৰ একাউ , ধন হ া ৰ কৰাৰ সিুবধা িদেয়। ব ি , ফাম বা কপেৰট িত ােন ধন হ া ৰ কৰবৈল NEFT ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ।
NEFT –ৰ াৰা ধন হ া ৰ কিৰবৈল দটুা ব ৰ েয়াজন:
Ÿ

এটা বংক য'ৰপৰা হ া ৰ কিৰব

Ÿ

এটা বংক যাৈল হ া ৰ কিৰব
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NEFT –ৰ াৰা ধন হ া ৰ কৰাৰ আগেত, আপিুন িযজেন ধন লাভ কিৰব সই লাভাথ জনৰ প ীয়ণ কিৰব লািগব। প ীয়ণ স ূণ কিৰবৈল আেপানাক
িন িলিখতেবাৰৰ েয়াজন হ'ব
Ÿ
া কৰ নাম
Ÿ
া কৰ বংকৰ নাম
Ÿ
া কৰ একাউ ন ৰ
Ÿ
া কৰ বংকৰ IFSC ক'ড
RTGS
RTGS মােন িৰেয়ল টাইম ছ ছটলেম । এইেটা এটা বংকৰ পৰা আন এটা বংকৈল বা িৱক সময়ত বা মঠু িভি ত ধন হ া ৰৰ এই প িত। হ া িৰত ৰািশ
এটা বংকৰ পৰা ত ণাত িবেয়াগ কৰা হয় আৰু লেগ লেগ আনেটা বংকৰ একাউ ত যাগ িদয়া হয়। RTGS পিৰেশাধ গটেৱ ভাৰতীয় িৰজাভ বংকৰ াৰা
পিৰচািলত হয়। বংকৰ মাজত লনেদন ইেল িনকভােৱ হয়।
ব ি , িত ান আৰু ফােম বহৃ পিৰমাণৰ ৰািশৰ হ া ৰৰ বােব RTGS ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ। RTGS –ৰ াৰা ধনৰািশ ৰণ কৰাৰ আগেত আপিুন
আেপানাৰ অনলাইন বংিকঙৰ সহায়ত লাভাথ জনৰ নাম আৰু বংক একাউ ৰ তথ যাগ কিৰব লািগব। প ীয়ণ স ূণ কিৰবৈল আেপানাক িন িলিখত
তথ েবাৰৰ েয়াজন হ'ব:
Ÿ লাভাথ ৰ নাম
Ÿ লাভাথ ৰ একাউ ন ৰ
Ÿ লাভাথ ৰ বংকৰ কনা
Ÿ লাভাথ ৰ বংকৰ IFSC ক'ড
IMPS
IMPS মােন ইিমিডেয়ট পেম চািভচ। এইেটা ভাৰতত বংকসমহূৰ মাজত তা িণকভােৱ ধন হ া ৰ কিৰবৈল ব ৱহাৰ কৰা এটা বা িৱক-সময়, আ ঃেবংক
ধন হ া ৰ প িত। IMPS –এ াহকক ম'বাইল বংিকং আৰু SMS দেুয়াটাৰ জিৰয়েত ম'বাইল ফান ব ৱহাৰ কিৰ তা িণকভােৱ ইেল িনক হ া ৰ পিৰেশাধ
কৰাত সহায় কেৰ। ই ATM আৰু অনলাইন বংিকঙৰ াৰাও ব ৱহাৰ কিৰব পািৰ। IMPS স াহত 7 িদন আৰু িদেন 24 ঘ াই উপল । এই প িতত এক
সৰুি ত হ া ৰ গটেৱ আৰু স ািদত হাৱা আেদশৰ তা িণক িনি তকৰণ কেৰ।.
IMPS –ৰ াৰা ধন হ া ৰ কিৰবৈল আেপানাক িন িলিখতেবাৰৰ েয়াজন হ'ব:
Ÿ

আেপানাৰ বংকত IMPS –ৰ বােব প ীয়ণ কৰা

Ÿ

বংকৰ পৰা এটা ম'বাইল মিন িচনা কাৰক (MMID)

া কৰা

Ÿ
বংকৰ পৰা এটা MPIN া কৰা
আপিুন এবাৰ এইেকইটা ব পাৱাৰ িপছত, আপিুন লগইন কিৰব পােৰ বা SMS –ৰ জিৰয়েত এজন লাভাথ ৈল এটা িনিদ ৰািশ হ া ৰ কিৰবৈল অনেুৰাধ কিৰব পােৰ।
লাভাথ জেন হ া িৰত ৰািশ লাভ কিৰবৈল িন িলিখতেবাৰৰ কিৰব লািগব:
1. তওঁৰ সংি একাউ ৰ সেত ম'বাইল ন ৰ সংেযািজত কৰা
2. বংকৰ পৰা MMID া কৰা
IMPS –ৰ াৰা ধন হ া ৰ ি য়াৰ আৰ কিৰবৈল আপিুন িন িলিখত তথ েবাৰ িৱ কিৰব লািগব:
Ÿ লাভাথ ৰ ম'বাইল ন ৰ
Ÿ লাভাথ ৰ MMID
Ÿ হ া িৰত ৰািশ
Ÿ আেপানাৰ MPIN
আেপানাৰ একাউ ৰ পৰা ধনৰািশ িবেয়াগ হাৱা আৰু লেগ লেগ লাভাথ ৰ একাউ ত যাগ হাৱাৰ লেগ লেগ এটা লনেদন ৰফােৰ ন ৰৰ সেত আেপানাৈল
এটা িনি তকৰণ SMS পেঠাৱা হ'ব। ভিৱষ েত েয়াজন হ'েল আপিুন ৰফােৰ ন ৰেটা ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব।
NEFT, RTGS & IMPS – ৰ মাজৰ পাথক
NEFT
মাপকা
পিৰেশাধ
পূণ ৰপূ

গাটত কৰা হয়
নচেনল ইেল িনক ফা

া ফাৰ

RTGS

IMPS

বা িৱক-সময়

বা িৱক-সময়

িৰেয়ল টাইম ছ ছটলেম

ইিমিডেয়ট পেম

কায সময় সামবাৰ – শু বাৰ

8:00পৱুা–6:30আেবিল

9:00পৱুা–4:30আেবিল

24x7

কায সময় শিনবাৰ

8:00পৱুা–1:00আেবিল

9:00পৱুা–1:30আেবিল

24x7

ধন হ া ৰৰ সবিন সীমা

`1

ধন হ া ৰৰ সেবা সীমা

RBI অনসুিৰ
সেবা মাচু ল

`2 লাখ
িদেন `10 লাখ

`10 লাখ
10,000 লেক – `2.5
10,000 –ৰ পৰা –
1 লাখ – `5
1–ৰ পৰা–2 লাখ–`15
2–ৰ পৰা–5 লাখ – `25
5–ৰ পৰা–10 লাখ–`25

2 –ৰ পৰা – 5 লাখ
– `25
5 –ৰ পৰা –
10 লাখ –
`50
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চািভচ

`1
`2 লাখ
10,000 লেক – `5
10,000 –ৰ পৰা –
1 লাখ – `5
1 –ৰ পৰা –
2 লাখ –
`15

অংশ হণকারীর হ া বক
ু

পৰামশ
Ÿ

আেপানাৰ অনলাইন বংিকং ৱবছাইট ব ৱহাৰ কিৰবৈল কােনা ইেমইল বাতাৰ কােনা িলংকত কিতয়াও ি ক নকিৰব।

Ÿ

অনলাইন বংিকং ব ৱহাৰ কেৰাঁেত কিতয়াও আেপানাৰ

Ÿ

আেপানাৰ অনলাইন বংিকং পাছৱড িনয়িমতভােৱ সলিন কৰক।

িডট বা ডিবট কাডৰ তথ িবচৰা নহয়।
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

1.4. িনেয়াজন আৰু িনেয়াজনৰ বােব

িত

খ ৰ উে শ সমহূ
এই ইউিনটৰ শষত, আপিুন িন িলিখতেবাৰ কিৰবৈল স ম হ'ব:
1.
2.
3.
4.
5.

এটা ই াৰিভউৰ বােব ত হ'বৈল েয়াজনীয় পদে পেবাৰৰ বণনা
এখন ভাৱশালী বায়'ডাটা তয়াৰ কিৰবৈল েয়াজনীয় পদে পেবাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
ই াৰিভউত সঘনাই সাধা েবাৰৰ িবষেয় আেলাচনা
ই াৰিভউত সঘনাই সাধা েবাৰৰ কেনদেৰ উ ৰ িদব লােগ সই িবষেয় আেলাচনা
কমে ত ব ৱ ত হাৱা সাধাৰণ শ াৱলীৰ িবষেয় আেলাচনা

1.4.1 ই াৰিভউৰ

িত: এটা ই াৰিভউৰ বােব িক দেৰ

িত কিৰব লােগ?

আপিুন িবচৰা চাকিৰেটা পাৱাৰ সফলতাৰ বহুিখিন িনভৰ কেৰ সই চাকিৰেটাৰ বােব হাৱা ই াৰিভউেটা কেন হ'ল সইেটাৰ ওপৰত। গিতেক এটা ই াৰিভউৈল
যাৱাৰ আগেত, এইেটা গৰুু পূণ য আপিুন তাৰ বােব ভালদেৰ গেৱষণা তথা পিৰক নােৰ িত কেৰ। এটা ই াৰিভউৰ বােব ভালদেৰ িত হ'বৈল
ল'বলগীয়া পদে পেবাৰত দিৃ িনে প কৰক:
1. আপিুন ই াৰিভউৈল যাব লগীয়া িত ানেটাৰ িবষেয় গেৱষণা কৰক
Ÿ

িত ানেটাৰ িবষেয় আগেতই কৰা অধ য়েন আেপানাক ই াৰিভউৰ সময়ত অিধক ত কিৰব। িত ানেটাৰ িবষেয় থকা আেপানাৰ ােন
ই াৰিভউৰ সময়ত আেপানাক ৰ উ ৰ িদয়াত সহায় কিৰব লগেত আেপানাক আ িব াসী দখাত আৰু অনভ
ু ৱ সহায় কিৰব। ই িন য়ৈক
আেপানাক ভালদেৰ াত নােহাৱা াথ সকলতৈক পথৃক কিৰ তু িলব।

Ÿ

িত ানেটাৰ পৃ ভূ িমৰ তথ সমহূ ল

Ÿ

িত ানেটােৱ িক কেৰ সইেটা ভালদেৰ জািনবৈল িত ানেটাৰ ৱবছাইট চাওক। এটা িত ানৰ ৱবছাইেট বহুেতা গৰুু পণূ তথ দান কেৰ।
িত ানেটাৰ িমছন িববিৃত পঢ়ক আৰু বিুজবৈল চ া কৰক। িত ানেটােৱ দান কৰা ব /েসৱা আৰু তাৰ াহকৰ তািলকাৈল মন িদয়ক।
িত ানেটাৰ অনমুািনত বিৃ আৰু ি ৰতাৰ স েক তথ থকা ছ িব ি অধ য়ন কৰক।

Ÿ

কৰক। িত ানেটা আৰু তাৰ ব ৱসায়ৰ িবষেয় থলূমলূ ান ল'বৈল চ া কৰক।

গেৱষণা স ূণ হাৱাৰ িপছত থািকবপৰা আেপানাৰ

েবাৰ টু িক ৰাখক।

2. আেপানাৰ িশ াগত অহতা আৰু দ তাৰ চাকিৰেটাৰ

েয়াজনীয়তাৰ লগত সাম স আেছেন নাই

চাওক।
Ÿ

চাকিৰেটাৰ িবৱৰণ সযে েৰ পঢ়ক আৰু িবে ষণ কৰক।

Ÿ

চাকিৰেটাৰ েয়াজনীয়তা পূণ কিৰবৈল েয়াজনীয় ান, দ তা আৰু সামথৰ টাকা তয়াৰ কৰক।

Ÿ
3.

4.

5.

িত ানেটাৰ অিধ ম ল

কৰক। আপিুন আেবদন কৰা পদেটা অিধ মৰ িক ানত ি ত ল

ই াৰিভউত সাধাৰণেত সাধা

েবাৰৰ িত আেপানাৰ উ ৰৰ

কৰক।
িত কৰক।

Ÿ

মনত ৰািখব, বিছভাগ ই াৰিভউত িৰিজউেম িভি ক, আচৰণ স ক য় আৰু ঘটনা অধ য়নৰ িবষেয়

Ÿ

এই িতিনওটা িবষয়ৰ ওপৰত সাধাৰণেত সাধা

Ÿ

আ িব াসী আৰু

সাধা হয়।

েবাৰৰ উ ৰ স ে িচ া কৰক।

ভােৱ কাশ কিৰব নাৱাৰাৈলেক এই উ ৰেবাৰৰ অনশুীলন কৰক।

ই াৰিভউৈল িপি যাবলগীয়া পাছাকৰ পিৰক না কৰক।
Ÿ

সদােয়ই ফেমল পাছাক িপি যাৱােটােৱই ভাল যিদেহ িবেশষৈক কজেুৱল িপি যাবৈল উে খ নাথােক। তেন
ব ৱহাৰ কৰা উিচত)।

Ÿ

আেপানাৰ কােপাৰ পিৰ াৰ আৰু ইি হাৱােটা িনি ত কৰক। সাধাৰণ ৰঙৰ িপ ক – খবু বিছ উ ল বা জাকজমকীয়া হ'ব নালােগ।

Ÿ

আপিুন িপ া জাতা কােপাৰৰ লগত িমিলব লােগ, চাফা আৰু ই াৰিভউৈল িপি যাব পৰা হ'ব নালােগ।

Ÿ

মনত ৰািখব, আপিুন লগ পাৱা সকেলােৰ মনত আপিুন এজন পশাদাৰী আৰু দ ব ি িহচােপ ভাৱমিূত াপন কৰােটা আেপানাৰ ল
উিচত।

ত আপিুন িনজৰ িবচাৰ-বিু

ই াৰিভউৰ সময়ত আেপানাক েয়াজন হ'ব পৰা সকেলা ব লগত লাৱােটা িনি ত কৰক
Ÿ

আেপানাৰ িৰিজউেমৰ কইটামান িতিলিপ ল যাওক। িৰিজউেমৰ ি
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আউটৰ বােব ভাল মানদ কাগজ ব ৱহাৰ কৰক।

হাৱা

অংশ হণকারীর হ া বক
ু

6.

7.

Ÿ

এখন ন'টেপড আৰু এটা কলম সদায় লত িনব।

Ÿ

কােনা আেৱদন প ভিত কিৰব লগা হ'েল আেপানাৰ েয়াজন হ'ব পৰা সকেলা তথ লগত ল যাওক।

Ÿ

যিদ েয়াজন হয় আেপানাৰ কামৰ িকছু আিহ লগত ল যাওক।

অ মৗিখক ভাৱ িবিনময়ৰ ৰু তা মনত ৰািখব।
Ÿ

আ িব াস দশন কিৰবৈল অভ াস কৰক। হাঁিহবৈল আৰু চ ৰ সংেযাগ ৰািখবৈল নাপাহিৰব। দঢ়ৃ কৰমদন কৰাৰ অভ াহ কৰক।

Ÿ

অ ভ ীৰ গৰুু তা মনত ৰািখব। পান হ বহাৰ অভ াস কৰক। ভিৰ জাকৰাৰ দেৰ নাভাচ অ ভ ী কৰা ব কিৰবৈল িনজেক িশি ত কৰক।

Ÿ

আেপানাৰ িতি য়ক িনয় ণ কিৰবৈল অ াস কৰক। মনত ৰািখব আেপানাৰ মখুৰ ভাৱ-ভ ীেয় আেপানাৰ কৃ ত অনভ
ু ৱ দশন কেৰ। এক
ইিতবাচক ভাৱমিূত দশাবৈল অভ াস কৰক।

ই াৰিভউ শষ কিৰবৈল

েবাৰৰ এখন তািলকা তয়াৰ কৰক।

Ÿ

বিছভাগ ই াৰিভউৰ শষত ই াৰিভউৰ লাৱা জেন সাধাৰণেতই াথ ক িকবা
িবষেয় গেৱষণা কিৰেছ আৰু অিধক জািনব িবচােৰ সইেটা জেনাৱাৰ সময়।

Ÿ

যিদ ই াৰিভউৰ লাৱা জেন এই
নােসােধ, আপিুন তেখতক ক'ব পােৰ য আেপানাৰ িকছু আেছ িযেবাৰ আপিুন আেলাচনা কিৰব িবচােৰ।
এই সময়ত আপিুন িত ানেটাৰ িবষেয় গেৱষণা কৰাৰ সময়ত তয়াৰ কৰা টাকাৰ সহায় ল'ব পােৰ।

Ÿ

এই সময়ত আপিন সিুধব পৰা িকছু মান হ'ল:
¡
আেপানাৰ মেত এই চাকিৰত সফল হাৱাৰ গৰুু পূণ মাপকা েবাৰ িক িক?
¡
মাৰ দশন িকদেৰ মলূ ায়ন কৰা হ'ব?
¡
অ গিত লাভ কৰাৰ সেুযাগসমহূ িক িক?
¡
িনেয়াগ ি য়াৰ পৰৱত পদে পেবাৰ িক িক?

Ÿ

মনত ৰািখব, িত ানেটাৰ ৱবছাইটত সহেজ উপল তথ ৰ িবষেয় কিতয়াও নসুিুধব।

আেছেনিক সােধ। এইেটা আপিুন য ইিতমেধ িত ানেটাৰ

পৰামশ
Ÿ

অ দিৃ পূণ আৰু অে ষণজনক

Ÿ

কথা পাৈতেত, হাঁিহ, চ ৰ সংেযাগ, মেনােযােগেৰ শনুা আৰু হয়ভৰ িদয়াৰ দেৰ অ ীভ ীৰ ব ৱহাৰ কৰক। িঢলা-ঢালা নহ'ব, ওচৰত থকা ব
নেখিলব, অি ৰ নহ'ব, ভাৰেভাৰাই নাথািকব।

সাধক।
ল

1.4.2 এখন ভাৱশালী িৰিজউেমৰ
িতকৰণ:
কেনৈক এখন ভাৱশালী িৰিজউেম তয়াৰ কিৰব পািৰ?
এখন িৰিজউেম হ'ল াথ ৰ কম অিভ তা, িশ াগত অহতা আৰু দ তা উে খ কৰা আনু ািনক দ ােৱজ। এখন ভাল িৰিজউেমই স ািৱত িনেয়াগকতাক পযা
তথ িদেয় য াথ জন ই াৰিভউ লাৱাৰ যাগ । সেয় এখন ভাৱশালী িৰিজউেম তয়াৰ কৰােটা গৰুু পূণ। এখন ভাৱশালী িৰিজউেম তয়াৰ কিৰবৈল
েয়াজনীয় পদে পেবাৰ হ'ল:
পদে প 1:

কনা খ েটা িলখা

কনা খ েটা আেপানাৰ িৰিজউেমৰ এেকবােৰ ওপৰত থােক। ইয়াত থকা তথ েবাৰ হ'ল আেপানাৰ নাম, কনা, ফান ন ৰ আৰু ইেমইল কনা। এই খ ক
িৰিজউেমৰ বাকী অংশৰ পৰা পথৃক কিৰবৈল এই খ ৰ তলত এডাল
লাইন টানক
উদাহৰণ:
Khyati Mehta
Breach Candy, Mumbai – India
Contact No: +91 2223678270
Email: khyati.mehta000@gmail.com
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পদে প 2: ফাইলৰ সংি

খ েটা যাগ িদয়ক

আেপানাৰ িৰিজউেমৰ এই খ ত আেপানাৰ মঠু অিভ তা, কৃ িত সমহূ, পৰু াৰসমহূ, চা িফেকচন আৰু বলব াসমহূ থকা উিচত। আপিুন আেপানাৰ সংি
িবৱৰণত চমৈুক 2‐3 টা বেুলট পই বা দীঘলীয়া হ'েল 8-10 টা বেুলট পই িলিখব পােৰ।
উদাহৰণ:
সংি

ফাইল

Ÿ

িদ ী িব িবদ ালয়ৰ পৰা াতক িড ী লাভ কৰা এজন 'ৰ চু পাৰভাইজাৰ, িৰেটইলত আউেলটত 6 বছৰৰ অিভ তা।

Ÿ

িৰেটইল কমচাৰীক, যেন কিছয়াৰ আৰু 'ৰত কাম কৰা লাকক পিৰচালন কৰাত িবেশষ দ তা।

পদে প 3: আেপানাৰ িশ াগত অহতা অ ভু

কৰক।

আেপানাৰ িশ াগত অহতা িলেখােত, সেবা িশ া থেম িলখক। তাৰিপছত ি তীয় সেবা িশ া থমেটাৰ তলত আৰু ক সইদেৰ আগৈল িলখক। আেপানাৰ
িশ াগত অহতাৰ এক
আৰু স ক িত িৱ ডািঙ ধিৰবৈল উে িখত িতেটা িড ী বা চা িফেকচনত আেপানাৰ ান, ৰংক, িতেটা িড ীৰ ড বা
শতাংশ উে খ কৰােটা গৰুু পূণ।
যিদ আপিুন িকবা চা িফেকচন কিৰেছ বা িশ ণ লেছ, আপিুন িশ াগত অহতা খ ত িশ ণ আৰু চা িফেকচন খ ও সংেযাগ কিৰব পােৰ।
উদাহৰণ:
িশ াগত অহতা
Ÿ

<িশ াগত অহতা িৱ কৰক> <িশ াগত অহতাৰ সময় িৱ কৰক> পৰা <অনু ানৰ নাম িৱ কৰক> সেত <শতাংশ বা াসি ক
মলূ ায়ন ণালী িৱ কৰক>

পদে প 4: আেপানাৰ কািৰকৰী দ তােবাৰ তািলকাভু

কৰক

আেপানাৰ কািৰকৰী দ তােবাৰ তািলকাভু কেৰােত, আপিুন সবােতাৈক বিছ সিুনি ত হাৱা দ তােৰ আৰ কৰক। তাৰিপছত আপিুন খবু িবেশষ িনি ত
নােহাৱা দ তা িলখক। কৱল এটা দ তা অ ভু কৰােটাত কােনা অসিুবধা নাই, যিদেহ অনভ
ু ৱ কেৰ য সই দ তাই আেপানাৰ িৰিজউেমত অপিৰসীম মলূ
বহন কেৰ। আেপানাৰ কােনা কািৰকৰী দ তা নাথািকেল আপিুন এই পদে পেটা বাদ িদব পােৰ।
উদাহৰণ:
কািৰকৰী দ তা
Ÿ

<আেপানাৰ কািৰকৰী দ তা ইয়াত িৱ কৰক, যিদ আেছ>

পদে প 5: আেপানাৰ িশ াগত ক ৰ িভ তা অ ভু

কৰক

আপিুন কাম কৰা সকেলা গৰুু পণ ক ৰ তািলকা তয়াৰ কৰক। এই খ ত িন িলিখত তথ েবাৰ অ ভু কৰক:
•
•

ক ৰ শীষক
অিৰহণা

•

সং া

•

িবৱৰণ

•

উদাহৰণ:
িশ াগত ক
Ÿ

ক ৰ শীষক: < ক ৰ শীষক অ ভু কৰক>

Ÿ

সং া: < আপিুন ক েটা কৰা সং াৰ নাম অ ভু কৰক>

Ÿ

ব ৱ ত ম : < ক ৰ বােব ব ৱ ত ম , যিদ আেছ শীষক অ ভু কৰক>

Ÿ

অিৰহণা: < ক ৰ বােব আেপানাৰ অিৰহণা অ ভু কৰক>

Ÿ

িবৱৰণ: < এটা শাৰীত ক ৰ িবৱৰণ অ ভু কৰক>
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পদে প 6: আেপানাৰ বলব াসমহ
ু তািলকাভু

কৰক

ইয়াত আপিুন আেপানাৰ ধান বলব াসমহূ তািলকাভু কৰক। এই খ বেুলটযু তািলকাৰ আিহত হাৱা উিচত।
উদাহৰণ:
বলব াসমহ
ু
Ÿ

উ ম মৗিখক, িলিখত আৰু উপ াপন দ তা

Ÿ

কম-মখুী আৰু ফলাফল কি ক

Ÿ

উ ম সময় ব ৱ াপনা দ তা

পদে প 7: পাঠ

মৰ বািহৰৰ কায ম তািলকাভু

কৰক

আেপানাৰ বিচ পূণ চখ থকােটা আৰু আেপানাৰ জীৱনেয পঢ়া-শনুাৰ বািহেৰও আৰু অিধক সইেটা কাশ কৰােটা গৰুু পূণ। পাঠ মৰ বািহৰৰ কায ম
অ ভু কৰােটােৱ এেক িশ াগত অহতা থকা াথ তৈক অিতিৰ সেুযাগ এই খ বেুলটযু তািলকাৰ আিহত হাৱা উিচত।.
উদাহৰণ:
পাঠ ম বিহভূ ত কায েমর তািলকা
Ÿ

< পাঠ মৰ বািহৰৰ কায ম ইয়াত অ ভু কৰক। যেন.:___________-ৰ সদস , (েখলৰ নাম) –ৰ খলৈুৱ ______ ৰৰ,
(পৰু াৰৰ নাম) িবেজতা ______________-ৰ বােব>

পদে প 8: আেপানাৰ ব ি গত তথ িলখক
আেপানাৰ িৰিজউেমৰ শষ খ ত িন িলিখত ব ি গত তথ অ ভু হ'ব লােগ:
•

•

জ িতিথ
উদাহৰণ:

•

িল আৰু ববািহক ি িত

ৰা ীয়তা

•

ব ি গত তথ
Ÿ

জ

িতিথ: 25 ম' 1981

Ÿ

িল আৰু ববািহক ি িত: মিহলা, অিববািহত,

Ÿ

ৰা ীয়তা: ভাৰতীয়
ূ : ইংিলচ, িহ ী, তািমল,
াত ভাষাসমহ

Ÿ

পৰামশ
Ÿ

আেপানাৰ িৰিজউেমৰ ফাইল নামেটা ছু , সৰল আৰু তথ স িলত ৰাখক।

Ÿ

আেপানাৰ িৰিজউেমখন চাফ-িচ ণ আৰু টাইিপঙৰ

Ÿ

আেপানাৰ িৰিজউেমখন সদােয়ই চাদা বগা কাগজত তয়াৰ কৰক।

নথকা হাৱােটা িনি ত কৰক।

1.4.3 ই াৰিভউ FAQs
িকছু মান সঘনাই সাধা ই াৰিভউৰ

আৰু সইেবাৰৰ িক দেৰ উ ৰ িদব লােগ তাৰ সহায়ক িকছু পৰামশৈল চ িদয়ক।

Q1. আেপানাৰ িনজৰ িবষেয় অলপ কওকেচান?
উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

আেপানাৰ কম অিভ তা বা ব ি গত তথ ৰ স ূণ িবৱৰণ িনিদব।

Ÿ

আপিুন সবােতাৈক মলূ বান আৰু াসি ক বিুল ভবা 2-3 টা িবেশষ অিভ তাৰ িবৱৰণ িদয়ক।

Ÿ

সই অিভ তাই িকদেৰ আেপানাক এই কামৰ বােব উপযু কিৰেল ক সামৰিণ মাৰক।
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Q2. আপিুন এইেটা কামৰ িবষেয় কেনৈক গম পােল ?
উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

আপিুন কেনৈক গম পােল কওক - ব ু ৰ পৰা ন (ব ু ৰ নাম), ঘটনা বা ব (নাম কওক) ন চাকিৰৰ পেটল (েকানেটা উে খ কৰক)।

Ÿ

এই কােম কেনৈক আেপানাক উ সািহত কেৰ আৰু িবেশষৈক িক আেপানাৰ চ ত পিৰল ব াখ া কৰক।

Q3. আপিুন কা

ানীৰ িবষেয় িক জােন?

উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

কা ানীৰ 'About Us' পৃ ােটা মখু নশুনুাব।

Ÿ

আপিুন য কা ানীৰ ল

Ÿ

কা ানীৰ িমচন আৰূ মলূ েবাধক আপিুন িকয় িব াস কেৰ ব াখ া কৰক।

বিুজ পায় আৰু তাৰ স ান কেৰ সইেটা দশন কৰক।

Q4. আপিুন এই কামেটা িকয় িবচােৰ?
উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

আপিুন য কামেটাৰ বােব অতু সাহী তাৰ দশন কৰক।

Ÿ

কামেটা িকয় আেপানাৰ বােব উপযু বণনা কৰক।

Ÿ

আপিুন িকয় কা ানীেটা ভাল পায় ব াখ া কৰক।

Q5. আিম িকয় আেপানাক িনেয়াগ কৰা উিচত?
উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

আেপানাৰ কথােৰ মাণ কৰক য আপিুন কৱল কাম কিৰব পৰাই নহয়, িন য়ৈক উ কৃ ফলাফেলা দখৱুাব পািৰব।

Ÿ

আপিুন িকয় দল আৰু কম পিৰেৱশৰ বােব উপযু বণনা কৰক।

Ÿ

আন াথ তৈক আেপানাক িকয় চয়ন কৰা উিচত ব াখ া কৰক।

Q6. আেপানাৰ মহৎ পশাদাৰী বলব ােবাৰ িক িক?
উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

স হওক– আপিুন ভাল বিুল ভবা উ ৰ িদয়াতৈক আেপানাৰ কৃ ত বলব ােবাৰ কওক।

Ÿ

আপিুন আেৱদন কৰা পদেটাৰ াসি ক িবেশষ বলব ােবাৰৰ উদাহৰণ িদয়ক।

Ÿ

আপিুন িকদেৰ এই বলব ােবাৰৰ দশন কেৰ উদাহৰণ িদয়ক।

Q7. আপিুন িকহক আেপানাৰ দব
ু লতা বিুল িবেবচনা কেৰ?
উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

এই

Ÿ

আপিুন সংঘষ কিৰ থকা িক উ ত কিৰবৈল চ া কিৰ থকা এটা ভাৱৰ উদাহৰণ িদয়ক।

ৰ উে শ হেছ আেপানাৰ আ -সেচতনতা আৰু সততাৰ পৰী া কৰা।

Q8. আেপানাৰ দৰমহাৰ েয়াজনীয়তা িক িক?
উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

আপিুন আেৱদন কৰা পদেটাৰ দৰমহাৰ পিৰসৰ সাধাৰণেত িক হয় সইিবষেয় আগতীয়াৈক জনাৰ চ া কৰক।

Ÿ

আেপানাৰ অিভ তা, িশ া আৰু দ তাৰ িভি ত আেপানাৰ দৰমহাৰ ি িতৰ গম লওক।

Ÿ

নমনীয় হওক। ই াৰিভউ লাৱা জনক কওক য আপিুন আেপানাৰ দ তাৰ মলূ জােন, িক আপিুন চাকিৰেটা িবচােৰ আৰু তাৰ বােব দৰমহাত অলপ
এৰা-ধৰা কিৰবৈল সাজ।ু

Q9. কামৰ বািহেৰও আপিুন আৰু িক কিৰব িবচােৰ?
উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

এই

ৰ উে শ হেছ আপিুন কা ানীৰ কম পিৰেৱশৰ সেত খাপ খাবেন তাৰ পৰী া কৰা।
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

Ÿ

স হওক – আেপানাৰ চখ আৰু আেপানাক উ সািহত কৰা কামেবাৰৰ িবষেয় কওক।

Q10. যিদ আপিুন এটা জ

হ'লেহঁ েতন, আপিুন িক হ'ব িবচািৰেলেহঁ েতন?

উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

এই

Ÿ

ইয়াত কােনা ভু ল উ ৰ নাই – িক আেপানাৰ উ ৰৰ জিৰয়েত আেপানাৰ বলব াৰ পিৰচয় িদ এক উ ল ভাৱমিূতৰ সিৃ কৰক।

ৰ উে শ হেছ আেপানাৰ উপি ত বিু ৰ পৰী া কৰা।

Q11: আিম িক পথ
ৃ কৈক বা ভালৈক কিৰব পােৰাঁ বিুল আপিুন ভােব?
উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

এই

Ÿ

নতু ন ধাৰণাৰ পৰামশ িদয়ক। আেপানাৰ ৰিুচ আৰু অিভ তাই এই ধাৰণাৰ কাযকৰীকৰণত কেনৈক সহায় কিৰব কওক।

ৰ উে শ হেছ আপিুন কা ানীৰ িবষেয় িকমান জােন আৰু িকমান নতু ন ােৰ ভািবব পােৰ সইেটা চাৱা।

Q12: আেপানাৰ আমাৰ বােব িকবা

আেছ নিক?

উ ৰ িদয়াৰ বােব পৰামশ:
Ÿ

এেন

Ÿ

বিু ম াৰ

নসুিুধব যাৰ উ ৰ িত ানেটাৰ ৱবছাইটত উপল তথ ৰ পৰা সহেজ গম পাৱা যায়।
সাধক িযেয় আেপানাৰ িবে ষণমলূক িচ া দশায়।

পৰামশ
Ÿ

উ ৰ িদওঁেত স আৰু আ িব াসী হওক।

Ÿ

আেপানাৰ উ ৰ অিধক ভাৱশালী কিৰবৈল আেপানাৰ পূবৰ অিভ তাৰ াসি ক উদাহৰণ িদয়ক।

1.4.4 কম

ূ কমে
িত – চতাৱলী আৰু শ াৱলী: মল

শ াৱলী

েত কজন কমচাৰী িন িলিখত শ াৱলীৰ সেত ভালদেৰ পিৰিচত হাৱা উিচত:
Ÿ

বািষক ছু : িনেয়াগকতাই কমচাৰীক দান কৰা বতন া ছু ।

Ÿ

পৃ ভূিম পৰী া: সা াব াথ সকেল দান কৰা তথ মাণীকৰণৰ বােব িনেয়াগকতাই ব ৱহাৰ কৰা এক প িত।

Ÿ

ূ : কমচাৰীেয় দৰমহাৰ উপিৰ লাভ কৰা সা-সিুবধােবাৰ।
সিুবধাসমহ

Ÿ

িবৰিত: কম সময়ৰ মাজত কমচাৰীেয় িজৰণীৰ বােব লাৱা চমু িবৰিত।

Ÿ

ূ ণ স াৰ: িনেয়াগকতাই তেখতৰ কমচাৰীসকলক দান কৰা দৰমহা আৰু সা-সিুবধােবাৰ।
িতপৰ

Ÿ

ূ ণ সময় (Comp Time): দৰমহাৰ িবিনময়ত পাৱা ছু ।
িতপৰ

Ÿ

চু ি ব কমচাৰী: এজন কমচাৰী িয এটা িত ানৰ বােব কাম কেৰ িযেয় সই কমচাৰীৰ সৱা আন এটা িত ানক ক বা সময়ৰ িভি ত
িব ী কেৰ।

Ÿ

কমচাৰীৰ চু ি : যিতয়া এজন কমচাৰীক দৰমহা বা মজৰুীৰ িভি ত কাম িদয়া হয় আৰু কমচাৰীজেন মাি হয়, তিতয়া কমচাৰীৰ চু ি

Ÿ

তয়াৰ হয়।

পেৰট সং ৃ িত: এটা কা ানীৰ সকেলা সদস েৰ থকা িব াস আৰু মলূ েবাধ, িয এটা জ ৰ পৰা আনেটা জ ৈল বািহত হয়।

Ÿ

িবপৰীত উপ াপন/িবপৰীত

াৱ: এজন াথ েয় ক ানীেয় যচা বতনৰ বিৃ কিৰবৈল ব ৱহাৰ কৰা যিু তকৰ কৗশল।

Ÿ

কভাৰ লটাৰ: াথ ৰ িৰিজউেমৰ লগত িদয়া প । ই াথ ৰ িৰিজউেমৰ গৰুু পূণ িবষয়েবাৰত াধান তা িদেয় আৰু পদেটাৰ বােব াথ ৰ দ তাৰ
বা িৱক উদাহৰণ দান কেৰ।

Ÿ

CV/িৰিজউেম: াথ এজনৰ কৃ িত , িশ াগত অহতা, কম অিভ তা দ তা আৰু বলব াৰ এক সংি

Ÿ

অ ীকাৰ প : াথ েয় িনেয়াগকতাৈল িনেয়াগকতাই যচা চাকিৰ অ ীকাৰ কিৰ ৰণ কৰা প ।

Ÿ

ূ : Aএজন কমচাৰীৰ দৰমহাৰ পৰা কতন কৰা ৰািশ িযেবাৰ কমচাৰীৰ দৰমহা িববিৃতত উে খ থােক।
কতনসমহ

Ÿ

প পাত: এজন ব ি ক আন এজন ব ি ৰ সেত সম দিৃ েৰ নােচাৱা কায।
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িবৱৰণ।

িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

Ÿ

কমচাৰী: এজন ব ি িয আন এজন ব ি ৰ বােব ধনৰ িবিনময়ত কাম কেৰ।

Ÿ

কমচাৰী িশ ণ: এজন কমচাৰীক তওঁৰ তদাৰক কেৰাঁতাই উপি ত থািকবৈল কাৱা কমশালা বা িশ ণ যাৰ াৰা কম স াদন উ ত হয়।

Ÿ

কম িবৰিত: দটুা কামৰ মাজৰ চাকিৰিবহীন সময়।

Ÿ

ি ৰ-সময়ৰ চু ি : িনেয়াগৰ এক চু ি িয এক পূব িনধািৰত সময়ত নাকচ হ যায়।

Ÿ

ফ'ল' আপ: এজন াথ েয় িৰিজউেম দািখল কৰাৰ িপছত সা াব িনেয়াগকতাৰ সেত ি িত স েক কৰা যাগােযাগ।

Ÿ

ীলা াৰ/কনছাে
/ াধীন
িনেয়াগকতাক যাগােযাগ কেৰ।

Ÿ

ছু ৰ িদন: কামৰ পৰা বতন া িবৰিত।

Ÿ

ঘ াৰ হাৰ: 60 িমিনট সময়ৰ বােব কৰা কামৰ িবিনময়ত পাৱা দৰমহা বা মজৰুী।

Ÿ

ই ানি প: এজন িনেয়াগকতাই এজন সা াব কমচাৰীক (যাক ই াণ বালা হয়) এক িনিদ তথা কম সময়ৰ বােব যচা চাকিৰৰ সেুযাগ।

Ÿ

ই াৰিভউ: এজন সা াব কমচাৰী আৰু এজন িনেয়াগকতাৰ িতিনিধৰ মাজত হাৱা বাতালাপ যাৰ াৰা কমচাৰীজনৰ িনেয়াগেযাগ তা িনধাৰণ
কৰা হয়।

Ÿ

চাকিৰৰ আেৱদন: এখন প য'ত এজন াথ ৰ নাম, কনা, যাগােযাগ িবৱৰত আৰু কম অিভ তাৰ িবষেয় সাধা হয়। এজন াথ েয় এখন
চাকিৰৰ আেৱদন দািখল কৰাৰ উে শ হ'ল সই িবেশষ কা ানীেটাৰ সেত কাম কৰাৰ আ হ কাশ কৰা।

Ÿ

চাকিৰৰ

Ÿ

চাকিৰ অনস
ু ান এেজ : াথ সকলক

Ÿ
Ÿ
Ÿ

কাদাৰ: A এজন ব ি িয িনজৰববীয়াৈক কাম কেৰ আৰু অ ায়ী কামৰ বা ক ৰ বােব িভ িভ

াৱ: এজন িনেয়াগকতাই এজন সা াব কমচাৰীক যচা িনেয়াগৰ

ামত উে খ থকা মাপকা অনসুিৰ িনেয়াগৰ সিুবধা অনসু ান কৰাত সহায় কৰা এক

ছু : িনেয়াগকতাই কমচাৰীক কামৰ পৰা িবৰিত ল'বৈল আনু ািনকভােৱ িদয়া অনমুিত।
ীকাৰ প : িনেয়াগকতাই কমচাৰীক িনেয়াগৰ িন য়তা জনাই দান কৰা প য'ত িনেয়াগৰ চতাৱলী উে খ থােক।
চু ি ৰ প : িনেয়াগৰ চতাৱলীৰ ৰপূেৰখা থকা এক প ।

Ÿ

অনেুমাদনৰ প : এজন ব ি ৰ কমদ তাৰ মাণীকৰণৰ উে েশ েৰ িলখা প ।

Ÿ

াম।

ল' অফ: িনেয়াগকতাৰ ওচৰত কমচাৰীৰ বােব কাম নােহাৱাৰ ি িতত কমচাৰীক কামৰ পাৰ বখা কৰা কায।

Ÿ

Ÿ

াৱ।

সৱকালীন ছু : গভৱতী বা অলপেত সৱ হাৱা মিহলাই লাৱা ছু ।
ম ৰ: আেপানাতৈক উ

ানত িনেয়ািজত এজন ব ি , িয আেপানাক পৰামশ িদেয় আৰু আেপানাৰ কম জীৱনত পথ দশন কেৰ।

Ÿ

নূ নতম মজিুৰ: ঘ াৰ িভি ত পিৰেশাধ কৰা নূ নতম মজিুৰ।

Ÿ

ন চ: এজন িনেয়াগকতা বা এজন কমচাৰীেয় কৰা ঘাষণা য িনেয়াগৰ চু ি এক িবেশষ িদনত শষ হ'ব।

Ÿ

িনেয়াগৰ
াৱ: এজন িনেয়াগকতাই এজন সা াব কমচাৰীক যচা িনেয়াগৰ
দৰমহা, কামৰ চতাৱলী ইত ািদ উে খ থােক।

Ÿ

মু -অ চু ি : িনেয়াগকতা বা কমচাৰীেয় নাকচ নকৰ পয চলা িনেয়াগৰ চু ি ।

Ÿ

অত ািধক যাগ তাস
: এজন ব ি এটা িবেশষ কামৰ বােব উপযু নহয় কাৰণ তওঁৰ কম অিভ তা যেথ বিছ, িশ াগত অহতা
েয়াজনতৈক বহু উ ৰৰ বা বতমান বা আগেত পাৱা দৰমহা ব বিছ।

Ÿ

পাট-টাইম কমচাৰী: এজন কমচাৰী িয সাধাৰণেত থকা কম ঘ াতৈক কম ঘ াৰ বােব কাম কেৰ।

Ÿ

িপতৃ কালীন ছু : সদ হেত দউতাক হাৱা এজন পৰুষুক অনেুমািদত হাৱা ছু ।

Ÿ

িৰ ু ইটাৰ/েহ'ডহা াৰ/এি িকউ ভ ছাচ ফাম: িকছু মান িবেশষ পদ পূৰণৰ বােব মানহুৰ স ান কৰা পশাদাৰী ব ি
িনেয়াগকতাই সই কামৰ বােব পইচা িদেয়।

Ÿ

পদত াগ: যিতয় এগৰাকী কমচাৰীেয় তেখতৰ িনেয়াগকতাক আনু ািনকভােৱ জনাই য তেখেত তেখতৰ পদৰ পৰা অব াহিত ল'ব িবচািৰেছ।

Ÿ
Ÿ

াৱ য'ত চাকিৰৰ স েক গৰুু পূণ তথ যেন আৰ িণ তািৰখ,

-িনেয়ািজত: এজন ব ি যাৰ িনজৰ ব ৱসায় আেছ আৰু িয এজন কমচাৰী িহচােপ কমৰত নহয়।
টাইম চীট: এগৰাকী কমচাৰীেয় িনেয়াগকতাক দািখল কৰা এখন প য'ত কমচাৰীজেন িতিদেন কইঘ া কাম কিৰেল তাৰ বণনা থােক।
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যাক

অংশ হণকারীর হ া বক
ু

1.5: উদ িমতাৰ উপলি
খ ৰ উে শ সমহূ
এই ইউিনটৰ শষত, আপিুন িন িলিখতেবাৰ কিৰবৈল স ম হ'ব:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

উদ িমতাৰ ধাৰণাৰ িবষেয় আেলাচনা
উদ িমতাৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা
এজন উেদ াগী ব ি ৰ বিশ সমহূৰ বণনা
িবিভ কাৰৰ িত ানসমহূৰ বণনা
এজন ভাৱশালী নতাৰ গণুসমহূ তািলকাভু কৰা
ভাৱশালী নতৃ ৰ উপকািৰতাৰ িবষেয় আেলাচনা
এটা ভাৱশালী দলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
যথােযাগ ভােৱ শনুাৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা
কেনদেৰ যথােযাগ ভােৱ শনুা যায় সই িবষেয় আেলাচনা
যথােযাগ ভােৱ কাৱাৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা
কেনদেৰ যথােযাগ ভােৱ ক'ব পািৰ সই িবষেয় আেলাচনা
কেনদেৰ সমস াৰ সমাধান কিৰব পািৰ সই িবষেয় আেলাচনা
সমস া সমাধানৰ গৰুু প্ ূযণ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
সমস া সমাধান দ তা মলূ ায়নৰ উপায়সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
বজুা-পৰা কৰাৰ গৰুু তাৰ িবষেয় আেলাচনা
বজুা-পৰা কেনদেৰ কৰা হয় সই িবষেয় আেলাচনা
নতু ন ব ৱসায়ৰ সেুযাগ কেনদেৰ িচনা কৰা হয় সই িবষেয় আেলাচনা
আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ মাজেত কেনদেৰ আৰু ব ৱসায়ৰ সেুযাগ িচনা কৰা হয় তাৰ আেলাচনা
উেদ াগীৰ অথৰ ব াখ া
িবিভ কাৰৰ উেদ াগীৰ বণনা
উেদ াগীসকলৰ বিশ সমহূ তািলকাভু কৰা
উেদ াগীসকলৰ সফলতাৰ কািহনীেবাৰৰ পনুৰ ৰাম ন
উদ মশীলতাৰ প িতৰ িবষেয় আেলাচনা
উদ িমতাৰ পিৰি িতত ৰ বণনা
ম'ক ইন ইি য়া অিভযানৰ উে শ ৰ িবষেয় আেলাচনা
উেদ াগী সকলক িৰত কিৰবৈল মখূ আঁচিন সমহূৰ িবষেয় আেলাচনা
উদ িমতা আৰু িবপদাশ ৰ স খুীন হাৱাৰ মতাৰ মাজত থকা স কৰ িবষেয় আেলাচনা
উদ িমতা আৰু ি িত াপকতাৰ মাজত থকা স কৰ িবষেয় আেলাচনা
এজন ি িত াপক উেদ াগী ব ি ৰ বিশ সমহূৰ বণনা
ব থতাৰ সেত কেনদেৰ মখুামিুখ হ'ব লােগ সই িবষেয় আেলাচনা
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

1.5.1 ধাৰণাৰ পাতিন, (এজন উেদ াগীৰ বিশ ,
ফামৰ কাৰ / িত ানৰ কাৰ): উেদ াগী আৰু উদ িমতা
িযেকােনা ব ি িয এটা ব ৱসায় আৰ কিৰবৈল দঢ়ৃ পিৰক , লািগেল িবপদাশংক িযমােনই নহওক, তেৱইঁ উেদ াগী। উেদ াগীসকেল িনজৰ াৰি ক ব ৱসায়
চলায়, বৃ ীয় শংকাৰ দািয় লয়, আৰু সফলতা অজনৰ বােব সিৃ শীলতা, অিভনৱতা আৰু অপাৰ -ে ৰণাৰ ব ৱহাৰ কেৰ। তওঁেলােক ডাঙৰ সেপাণ দেখ
আৰু িনজৰ ধাৰণাক ব ৱহায ৰপূ িদবৈল কৰণীয় সকেলা কিৰবৈল দঢ়ৃক হয়। এজন উেদ াগীৰ ল হেছ এটা িত ানৰ সিৃ কৰা। এই িত ানেটা সিৃ
কৰাৰ প িতেকই উদ িমতা বালা হয়।
উদ িমতাৰ ৰু তা
উদ িমতা িন িলিখত কাৰণসমহূৰ বােব অিতশয় গৰুু পূণ:
ইয়াৰ বােব নতু ন সংগঠনৰ সিৃ হয়
Ÿ ই বজাৰে ৈল সিৃ শীলতা আেন

ই জীৱনৰ মানদ উ ত কেৰ
Ÿ ই এখন দশৰ অথনীিতৰ িবকাশত সহায় কেৰ।

Ÿ

Ÿ

উেদ াগীসকলৰ বিশ তা
সকেলা সফল উেদ াগীেৰ িকছু মান এেকধৰণৰ বিশ তা থােক। তওঁেলাক সকেলা:
Ÿ

তওঁেলাকৰ কাম স েক অতু সাহী হয়

Ÿ

অিতশয় সিৃ শীল

Ÿ

তওঁেলাক আ িব াসী

Ÿ

দৰূদিৃ স

Ÿ

িনয়মানৱুত আৰু দঢ়ৃকি ত

Ÿ

খালা মনৰ

Ÿ

উে শ ে িৰত আৰু য়ংচািলত

Ÿ

িনণায়ক

Ÿ

আিজম মিজ (উই ')
অিনল আগৰৱাল (েভডা িৰচ'েছচ)

উেদ াগীসকলৰ িন িলিখতসমহূৰ িত ৱণতা থােক:
Ÿ

িবপদাশংকাৰ িত উ সহনশীলতা

Ÿ

িতেটা ব েৰ সপুিৰক না

Ÿ

তওঁেলাকৰ পইচা িব তােৰ খৰচ কেৰ

Ÿ

তওঁেলাকৰ াহক তওঁেলাকৰ াথিমকতা হয়

Ÿ

তওঁেলােক িক আগবঢ়াই আৰু বজাৰ িবশদভােৱ বিুজ পায়

Ÿ
Ÿ

েয়াজন সােপে িবেশষ ৰ পৰামশ িবচােৰ
কিতয়া তওঁেলাকৰ িত কতন কিৰব লােগ জােন

িবখ াত উেদ াগীৰ উদাহৰণ
কইজনমান িবখ াত উেদ াগী হ'ল:
Ÿ
Ÿ

িধৰভ
ু াই আ ানী (িৰলােয় )
ড° কাৰচানভাই পেটল (িনৰমা)

Ÿ

িত ানৰ কাৰ
ভাৰতত এজন উেদ াগী িহচােপ, আপিুন িন িলিখত িযেকােনা কাৰৰ িত ান চলাব পােৰ:
একক

ািধকাৰী

একক ািধকাৰী িত ানত এজন ব ি েয়ই িত ানেটাৰ মািলক, ব ক আৰু িনয় ক হয়। আইনগত আনু ািনকতাৰ িদৰ পৰা এেন ধৰণৰ ব ৱসায় িত া
কৰােটা সবােতাৈক সহজ। মািলক আৰু ব ৱসায়ৰ পথৃক আইনী অি নাথােক। স ূণ লাভ আৰু লাকচান মািলকৰ হয় – উেদ াগীৰ দায়ব তা সীমাহীন।
অংশীদািৰ
দজুন বা অিধক লােক িমিল এক অংশীদািৰ ব ৱসায়ৰ িত া কেৰ। িত ানৰ মািলকসকল অংশীদাৰ বালা হয়। সকেলা অংশীদােৰ এখন অংশীদািৰ
দিললত চহী কিৰব লািগব। ব ৱসায় িত ান আৰ ইয়াৰ মািলকৰ পথৃক আইনী অি নাথােক। লাভ অংশীদাৰসকলৰ মাজত িবতৰণ হয়। লাকচানৰ দিৃ ত,
অংশীদাৰসকলৰ দায়ব তা সীমাহীন। এেন িত ানৰ আয়ুস সীিমত হয় আৰু িযেকােনা এজন অংশীদাৰৰ মত
ৃ ু . অৱসৰ হণ, দউলীয়া ঘাষণা বা পাগল হ'েল
অংশীদািৰ ভংগ হয়।
সীিমত দায়ব তা অংশীদািৰ (LLP)
এক সীিমত দায়ব তা অংশীদািৰ বা LLP –ত িত ানৰ অংশীদাৰসকেল ায়ী অি আৰু সীিমত দায়ব তা উপেভাগ কেৰ। েত ক অংশীদাৰৰ
তওেলাকৰৰ LLP-ৰ অিৰহণাৰ িভি ত দায়ব তা সীিমত হয়। অংশীদািৰ আৰু ইয়াৰ অংশীদাৰসকলৰ পথৃক আইনী অি থােক।
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

পৰামশ
Ÿ

বেলগৰ ব থতাৰ পৰা িশকক।

Ÿ

িনি ত হওক য এইেটােৱই আপিুন িবচােৰ।

Ÿ

আেপানাৰ ধাৰণাত সংল কিৰবৈল সমস া িবচৰাতৈক সমাধান কিৰবৈল সমস া িবচাৰক।

1.5.2 নতৃ

আৰু দলগতকাম: নতৃ তা আৰু নতা

নতৃ মােন আেন অনসুৰণ কিৰবৈল দৃ া দখওুৱা। এক উ কৃ দৃ া দেশাৱা মােন আনক এেন কাম কিৰবৈল নােকাৱা িযেটা আপিুন ই াকৃ তভােৱ িনেজই
নকিৰেলহঁ েতন। নতৃ ৰ অথ হ'ল এটা দল িহচােপ, এটা িত ান িহচােপ জয়ী হ'বৈল িক কৰা উিচত সইেটা িনৰপূণ কৰা।
নতসকেল শু কাম কৰাত িব াস কেৰ। তওঁেলােক আনেকা শু কাম কৰাত সহায় কৰাত িব াস কেৰ। এজন ভাৱশালী ব ি হ'ল এেন এজন ব ি িয:
Ÿ

ভিৱষ তৰ এক অনু ািণত দশন সিৃ কেৰ।

Ÿ

তওঁৰ দলক সই দশন অনসুৰণ কিৰবৈল িৰত আৰু অনু ািণত কেৰ।

সকেলা উেদ াগীেৰ েয়াজনীয় নতৃ ৰ ণাৱলী
দািয় ত থকা উেদ াগীসকলৰ উ ম নতৃ ৰ গণু থািকেলেহ এক সফল িত ানৰ সিৃ কিৰব পািৰব। েত ক উেদ াগীৰ থািকবলগীয়া িকছু মান গৰুু পূণ নতৃ
গণু হ'ল:
1.

বা ৱধিমতা: ইয়াৰ অথ হ'ল সমস া সমাধান আৰু শংকা াস কিৰবৈল ত া ান আৰু বাধাসমহূ দিৃ েগাচৰ কৰা সামথ।

2.

ন তা: ইয়াৰ অথ সানকােল ভু ল ীকাৰ কৰা আৰু শীে ই িনজৰ কাযৰ দািয়
লেগ, দাষ জািপ িদয়াৰ সেুযাগ িহচােপ নহয়।

3.

নমনীয়তা: এজন ভাল নতাৰ বােব নমনীয়I হাৱােতা আৰ পিৰৱতনৰ সেত িনজেক খাপ খৱুাই লাৱেটা গৰুু পূণ। কিতয়া খাপ খাব লােগ আৰু
কিতয়া নালােগ সইেটা জনােটাও গৰুু পূণ।

4.

ীকাৰ কৰা। ভু লেবাৰক অিত ম কিৰবলগীয়া ত া ান িহচােপ গণ কিৰব

ামািণকতা: ইয়াৰ অথ আেপানাৰ বলব া আৰু দবুলতা দেুয়াটােৰ দশন। মােন মানহু হাৱা আৰু িনজেক মানহু বিুল আনক দশন কৰ।

5.

পন
ু ৰ উ াৱন: ইয়াৰ অথ েয়াজন সােপে আেপানাৰ নতৃ ৰ ধৰণক পিৰৱতন বা সেতজ কৰা। এেন কিৰবৈল, আেপানাৰ নতৃ ত ক'ত িৰ
ান আেছ আৰু সই িৰ ান পূৰ কিৰবৈল েয়াজনীয় স দেবাৰ িবচািৰবৈল িশকােতা জৰৰুী।

6.

সেচতনতা: ইয়াৰ অথ আেন আেপানাক িক দেৰ চায় সইেটা জািনবৈল সময় অিতবািহত কৰা। মােন আেপানাৰ উপি িতেয় আনক িকদেৰ ভািৱত
কেৰ সইেটা বজুােতা।
ভাৱশালী নতৃ ৰ উপকািৰতা

ভাৱশালী নতৃ ৰ অসংখ উপকািৰতা আেছ। মহ নতৃ ই নতাক িন িলিখতেবাৰ সফলতােৰ কৰাত সহায় কেৰ:
Ÿ

দলৰ সদস সকলৰ আনগুত আৰু িত িত লাভ কৰা

Ÿ

কা ানীৰ ল

Ÿ

দলৰ সদস সকলৰ মাজত মেনাবল আৰু আ িব াস জেগাৱা

Ÿ

দলৰ সদস সকলৰ মাজত পাৰ িৰক বজুাপৰা আৰু দলব ভাৱ গিঢ় তালাত

Ÿ

দলৰ সদস সকলক েয়াজন সােপে পিৰৱতনৰ সেত িনজেক খাপ খৱুাবৈল ত য় িনওৱা

আৰু উে শ ত উপনীত হাৱাত দলৰ সদস ক িৰত কৰা

দলব কাম আৰু দল
যিতয়া এক কম লত লাকসকেল এটা সামিূহক ল ত উপনীত হ'বৈল ব ি গত দ তা সংেযাগ কিৰ কাম কেৰ তােক দলব কাম বােল। সামিূহক ল ত উপনীত
হ'বৈল এেকলেগ কাম কৰা ব ি সকলৰ াৰাই ভাৱশালী দলৰ সিৃ হয়। এটা মহান দল সইেটা িযেয় শষ ফলাফলৰ বােব িনজেক দািয় শীল বিুল গণ কেৰ।
উদ িমতাৰ সফলতাত দলব তাৰ ৰু তা
এজন উেদ াগী নতাৰ বােব, এক ব ৱসায়ৰ সফলতাৰ ত এক ভাৱশালী দল গিঢ় তালােতা অিতশয় গৰুু পণু। এজন উেদ াগীেয় এইেটা িনি ত কিৰব লােগ
য তওঁ সিৃ কৰা দলেটাৰ িকছু মান িবেশষ গণু, ভাৱ আৰু বিশ থােক। এটা ভাৱশালী দল হ'ল এেন দল যাৰ ওচৰত িন িলিখতসমহূ থােক:
1.

উে শ ৰ একতা: দলৰ সকেলা সদস ই দলৰ উে শ , দশন আৰু ল

2.

ভাৱ-িবিনময়ৰ সদ
ু তা: দলৰ সদস সকলৰ তঁ ওেলাকৰ িচ া কাশ কৰাৰ,
কৰাৰ মতা থকা উিচত।

3.

সহেযািগতাৰ

ভালদেৰ বজুা আৰু তাৰ িত সমভােৱ িত িতব হাৱা উিচত।
সাধাৰ আৰু জ ল তথ বজুাবৈল িচ আৰু চাট ব ৱহাৰ

মতা: েত ক সদস ই িনয়িমত িতি য়া আৰু নতু ন ধাৰণা দান কিৰৈল অিধকাৰেবাধ কৰা উিচত।
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4.

উদ ম: দলত উদ মী লাক থকা উিচত। সদস সকলৰ নতু ন ধাৰণা সিৃ , চিলত ধাৰণাৰ উ িতকৰণ আৰু িনজৰ াৰা গেৱষণা কৰাৰ উ সাহ থকা
উিচত।

5.

ূ দিৃ স
দৰ

6.

খাপ খাৱাৰ দ তা: দেল িব াস কিৰব লােগ য পিৰৱতন এক ইিতবাচক শি । পিৰৱতনক উ য়নৰ সেুযাগ িহচােপ গণ কিৰব লােগ।

7.

উ ম সাংগঠিনক দ তা: দলৰ মানক কম প িত, সম দািয় ভাৰ, সপুিৰকি ত ক উ য়ন আৰু িবিনেয়াগ িতফল মাপক প িত
িবকাশৰ মতা থকা উিচত।

সদস : সমস া ডাঙৰ হ পৰাৰ আগেতই উমান ল তাৰ সমাধানৰ অেথ কাম কৰাৰ মতা দলৰ থকা উিচত।

পৰামশ
Ÿ

আেপানাৰ থম ধৰণােটাৰ লগত সােঙাৰ খাই নপিৰব।ইয়াৰ িবকাশ আৰু পিৰৱতন হ'বৈল িদয়ক।

Ÿ

িনজৰ দবুলতাৰ িত সেচতন হওক আৰু তাৰ পিৰপূৰকতাৰ বােব দল গঠন কৰক।

Ÿ

উপযু ব ি িনেয়াগ কৰাই পযা নহয়। আপিুন আেপানাৰ িতভাবান লাকসকলক িৰত কিৰ ৰািখবৈল পেদা িত িদব লািগব।

Ÿ

আেপানাৰ দলৰ আহৰণ কৰক।

1.5.3 ভাৱ িবিনময়ৰ দ তা: মেনােযােগেৰ
মেনােযােগেৰ নাৰ ৰু তা

না আৰু কাৱা:

ভাৱ িবিনময়ৰ প িতত বাতাসমহূ শু ভােৱ া কৰা আৰু বিুজ পাৱাৰ মতাক মেনােযােগেৰ শনুা বিুল কাৱা হয়। ভাৱশালী ভাৱ িবিনময়ৰ বােব
মেনােযােগেৰ শনুােটা গৰুু পূণ। মেনােযােগেৰ শনুাৰ দ তা নাথািকেল, বাতা ভু লৈক বজুােতা তেনই সহজ। ইয়াৰ ফলত ভাৱ িবিনময় খ ন হ'ব পােৰ আৰু
ৰক আৰু া ক দেুয়া অিত হ পিৰব পােৰ।
এইেটা মন কৰােতা অিত গৰুু পূণ য মেনােযােগেৰ শনুােটা শনুাৰ সেত এেক নহয়। শনুা মােন আেপানাৰ কাণত পৰা শ । মেনােযােগেৰ শনুােটা তাতৈক বহুত
বিছ। মেনােযােগেৰ শিুনবৈল, মেনােযাগৰ েয়াজন। ইয়াৰ মােন কৱল সাধেুটা শনুা বৰ সাধেুটা কেনৈক কাৱা হেছ, ভাষা তথা মাতৰ িকদেৰ ব ৱহাৰ হেছ,
আনিক ব াই কেনদেৰ শৰীৰৰ অ ীভ ী ব ৱহাৰ কিৰেছ এই সকেলােবাৰত মেনািনেৱশ কৰা। মেনােযােগেৰ শনুাৰ দ তা িনভৰ কেৰ িকমান স মতােৰ এজেন
মৗিখক আৰু অ-েমৗিখক ইংিগত অনভ
ু ৱ কেৰ আৰু বিুজ পায়।
কেনৈক মেনােযােগেৰ িনব পািৰ?
মেনােযােগেৰ শিুনবৈল, আপিুন িন িলিখতেবাৰ কৰা উিচত:
Ÿ

কথা কাৱা ব কৰক

Ÿ

বাধা িদয়া ব কৰক

Ÿ

িক কাৱা হেছ তাত মেনািনেৱশ কৰা

Ÿ

মৰূ দিুপয়াওক আৰু উ সাহজনক শ তথা অ ীভ ী ব ৱহাৰ কৰক।

Ÿ

খালা মনৰ হওক

Ÿ

ব াৰ দিৃ ভ ীৰ িবষেয় িচ া কৰক

Ÿ

অিতশয় ধয শীল হওক

Ÿ

ব ৱ ত হাৱা সৰুত মেনািনেৱশ কৰক

Ÿ

ব াৰ অ ীভ ী, মখুৰ ভাৱ আৰু চ ৰ গিতত মেনািনেৱশ কৰক

Ÿ

মানহুজনৰ িবষেয় খৰেখদা কিৰবৈল চ া নকিৰব

Ÿ

ব াৰ ব ৱহাৰ বা অভ াসক আানাক িবৰ কিৰবৈল িনিদব

দ তােৰ কাৱাৰ ৰু া
এটা বাতা িকমান সফলতােৰ গহৃীত হয়, সইেটা িনভৰ কেৰ আপিুন িকমান দ তােৰ বাতােটা ব কিৰব পািৰেছ। এজন দ ব া হ'ল তেন ব ি িযজেন
শ েবাৰ শু ৈক উ াৰণ কেৰ, স ক শ ৰ চয়ন কেৰ আৰু এেন গিতত কয় য সহেজ বিুজব পািৰ। ইয়াৰ উপিৰও, ডাঙৰৈক কাৱা শ েবাৰ অ ীভ ী, সৰু
আৰু শাৰীিৰক ভাৱভ ীৰ লগত িমল খাব লািগব।
আপিুন িক কয়, আৰু িয সৰুত কয় তাৰ ওপৰত িভি কিৰ অসংখ পিৰ ান সিৃ হয়। এজন ি ধা ভােৱ কথা কাৱা ব ি ৰ িবষেয় ভবা হয় য তওঁৰ
আ -স ান কম বা ক থক িবষয়েটাৰ ওপৰত তওঁৰ ান সীিমত। সৰু মােতেৰ কথা কাৱা সকলক লাজ ৰীয়া বিুল ভবা হয়। আৰু আেদশজনক সৰুত আৰু
তােৰ কাৱা সকলক সাধাৰণেত আ িব াসী বিুল গণ কৰা হয়। ইেয় কথা কাৱােতাক ভাৱ িবিনময়ৰ গৰুু পূণ দ তা কিৰ তােল।
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

কেনৈক দ তােৰ কথা ক'ব পািৰ
দ তােৰ কথা ক'বৈল আপিুন িন িলিখতেবাৰ কৰা উিচত:
Ÿ

চ ৰ সংেযাগ, হািঁহ, মৰূ দিুপওৱা আিদৰ দেৰ শাৰীিৰক ভাৱভ ীক আেপানাৰ ব ব ৰ সেত সংল কৰক।

Ÿ

আপিুন কৃ তেত ব ব ৰখাৰ আগেত আেপানাৰ ব ব ৰ এক খচৰা তয়াৰ কৰক।

Ÿ

আেপানাৰ সকেলা আেৱগ অনভ
ু ূ িতক িনয় ণত ৰখােটা িনি ত কৰক।

Ÿ

স ক সৰু আৰু বলতােৰ আেপানাৰ শ েবাৰ স কৈক উ াৰণ কৰক। আেপানাৰ ব ব সকেলা সময়েত সু

Ÿ

কওঁেত এক আন দায়ক আৰু াভািৱক সৰু ব ৱহাৰ কৰক। আেপানাৰ াতাৰ এেন অনভ
ু ৱ হ'ব নালােগ য আপিুন এট সৰু দান কিৰ বা অ াভািৱক
ভােৱ কেছ।

Ÿ

আেপানাৰ বাতােটা উপলি কৰাবৈল যথাথ আৰু িবেশষ শ ব ৱহাৰ কৰক। কােনা কৰণেত থতা থািকব নালােগ।

Ÿ

আেপানাৰ ব ব ৰ বাহ যিু সংগত হাৱােতা িনি ত কৰক।

Ÿ

সংি

Ÿ

হািল জািল থকাৰ দেৰ িবৰি কৰ আচৰণ নকিৰবৈল সেচতন েচ া চলাওক।

Ÿ

আেপানাৰ শ েবাৰ সযে চয়ন কৰক আৰু সৰল শ ব ৱহাৰ কৰক যােত বিছভাগ মানেুহ বিুজ পাৱাত অসিুবধা নহয়।

Ÿ

হাৱা উিচত।

ৰাখক। অদৰকাৰী তথ সি িব নকিৰব।

াইড বা হাৱাইটব'ডৰ দেৰ দিৃ ৰ সহায়ক ব ৱহাৰ কৰক।

Ÿ

লােহ লােহ কওক যােত আেপানাৰ াতাই আপিুন িক কেছ বিুজ পায়। িক সাবধান হওক য খবু বিছ লােহ লােহ নকয় নহ'েল কেঠাৰ, অ ত বা আনিক
উ াি কতাৰ আচৰণ কৰা বিুলও ভািবব পােৰ।

Ÿ

স ক সময়ত ৰ'বৈল নাপাহিৰব।

পৰামশ
Ÿ

যিদ কােনাবাই িক ক আেছ সইেটাত মেনািনেৱশ কিৰবৈল অসিুবধা পায়, আেপানাৰ মনত তওঁ কাৱা কথােবাৰ দাহাৰাবৈল চ া কৰক।

Ÿ

আপিুন কথা পািত থকা ব ি জনৰ লগত সদােয়ই কথা কওঁেত আৰু শেুনােত চ ৰ সংেযাগ ৰাখক। ই কথাবাতাক উ সািহত কেৰ।

1.5.4 সমস া সমাধান আৰু বজ
ু াপৰা কৰাৰ দ তা: এটা সমস া িক
Concise Oxford Dictionary (1995) –ৰ মেত, এটা সমস া হ'ল, “সমাধান আৱশ কীয় এটা সে হজনক বা ক ন িবষয়”
সকেলা সমস ােৰ দটুা উপাদান থেক:
1. ল সমহূ
2. বাধাসমহূ
সমস া সমাধানৰ উে শ হেছ বাধাসমহূ িচনা কৰা আৰু দৰূ কৰা যােত ল ত উপনীত হ'ব পািৰ।

সমস াৰ কেনৈক সমাধান কিৰব পািৰ
এটা সমস াৰ সমাধান কিৰবৈল এক ৰৰ যিু সংগত িচ াধাৰাৰ েয়াজন। এটা সমস াৰ স খুীন হ'েল অনসুৰণ কিৰবলগীয়া িকছু মান যিু সংগত পদে প
হ'ল:
পদে প 1: সমস ােটা িচনা কৰক
পদে প 2: সমস ােটা িবশদভােৱ অধ য়ন কৰকl
পদে প 3: সকেলা স ািৱত সমাধান তািলকাভু কৰক
পদে প 4: উ ম সমাধানেটা চয়ন কৰক
পদে প 5: চয়িনত সমাধানেটা ণয়ন কৰক
পদে প 6: সমস ােটা সমাধান হাৱেটা পৰী া কৰক
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ূ বিশ
সমস া সমাধানৰ ৰু পণ
উ িবকিশত সমস া সমাধানৰ দ তা ব ৱাসায়ৰ মািলক আৰু ইয়া কমচাৰী দেুয়ােৰ বােব গৰুু পূণ। দ তােৰ সমস াৰ সমাধান
বিশ েবােৰ িবেশষ ভূ িমকা পালন কেৰ:
Ÿ

খালা মনৰ হাৱা

Ÿ

স ক

Ÿ

সি য় হাৱা

Ÿ

আতংিকত নােহাৱা

Ÿ

ইিতবাক দিৃ ভ ী ৰখা

Ÿ

স ক সমস াত মেনােযাগ

ত িন িলিখত ব ি গত

সাধা

ূ ায়ন কেনৈক কিৰব পািৰ
সমস া সমাধানৰ দ তা মল
এজন উেদ াগী িহচােপ, এজন স াব াথ ক িনেয়াগ কৰাৰ পূেব তওঁৰ সমস া সমাধান কৰাৰ দ তাৰ মলূ ায়ন কৰােতা ভাল। এই দ তাৰ মলূ ায়ন কৰাৰ
িকছু মান উপায় হ'ল:
1.

আেৱদন প : াথ ৰ সমস া সমাধান কৰাৰ দ তাৰ মাণ আেৱদন প ত িবচাৰক।

2.

ছাইক'েমি ক ট : স াব াথ ক logical reasoning আৰু critical thinking –ৰ ট লওক আৰু তওঁেলােক কেন কিৰেছ চাওক।

3.

ই াৰিভউ: কা িনক সমস া

4.

কািৰকৰী

ি িত সিৃ কৰক বা নিতক

উ াপন কৰক আৰু চাওক াথ েয় কেনদেৰ উ ৰ িদেয়।

: াথ ক জীৱনৰ বা িৱক সমস াৰ উদাহৰণ িদয়ক আৰু তওঁেলাকৰ িচ া ধাৰাৰ মলূ ায়ন কৰক।

বজ
ু াপৰা িক?
বজুাপৰা মতিবেৰাধ সমা কৰাৰ প িত। বজুাপৰাৰ উে শ হ'ল িমটমাট বা সি ৰ াৰা মতিবেৰাধৰ সমাধান কৰা। বজুাপৰাৰ অিবহেন িববােদ মানহুৰ
মাজত িবৰি কৰভাৱ আৰু বিৃ কিৰব পােৰ। ভাল বজুাপৰাৰ দ তাই দেুয়াপ ক শি শালী স ক গিঢ় তালাত সহায় কেৰ।
বজ
ু াপৰা িকয়
এটা ব ৱসায় আৰ কেৰাঁেত বহুত বজুাপৰাৰ েয়াজন হয়। িকছু মান বজুাপৰা সৰু িক িকছু মান বজুাপৰা ইমান ডাঙৰ য ই এটা াৰি ক ব ৱসায় গিঢ়ব বা
ংস কিৰব পােৰ। বজুাপৰাই কমে েতা ডাঙৰ ভূ িমকা পালন কেৰ। এজন উেদ াগী িহচােপ আপিুন কৱল িনেজই বজুাপৰা কিৰব জািনেলই নহ'ব বৰ
আেপানাৰ কমচাৰীসকলেকা বজুাপৰাৰ কলা িশকাব লািগব।
বজ
ু াপৰা কেনৈক কিৰব
আেপানাক বজ
ু াপৰা কৰাত সহায় কিৰব পৰা িকছু মান পদে পত চ িদয়ক:
পদে প 1: বজুাপৰাৰ আগেত সমস াৰ িবষেয় আেলাচনা কিৰবৈল ক'ত িমিলত হ'ব সই িবষেয় মা হওক, কান কান উপি ত থািকব সই
িস া লওক, আৰু আেলাচনাৰ বােব সময়সীমা বাি লওক।
পদে প 2: সমস ােটা
আেলাচনা কৰক

ইয়াত অ ভু
হাৱা

পদে প 3: উে শ েটা
কৰক
পদে প 4: এটা জয়
পিৰণামৰ বােব ল ৰাখক

দেুয়াপ ই এেকটা সমস া সমাধান কিৰব িবচৰা আৰু এেক ল ত উপনীত হ'ব খাজােটা িনি ত কৰক।
বজুাপৰা কেৰাঁেত খালা মনৰ হ'বৈল পাযমােন চ া কৰক। িমটমাট কৰক আৰু দেুয়াপ
সমাধান আগবঢ়াওক।

পদে প 5: চু ি
সং ািয়ত কৰক

যিতয়া এখন চু ি
নালােগ।

ৈক

পদে প 6: মাি হাৱা
সমাধান নয়ণ কৰক

থােক

সাধা, আনপ ক মেনােযােগেৰ শনুা, আেপানাৰ দিৃ ভ ী আগৈল ৰখা আৰু সে হ মু

হয়, চু ি ৰ িবশদ িবৱৰণ দেুয়া প ৰ বা

সমাধান কাযকৰী কিৰবৈল কম প িতত মাি হওক।
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জয়ী হাৱাৈক বকি ক

হ'ব লােগ, কােনা ভু ল বজুাবিুজৰ ান থািকব

অংশ হণকারীর হ া বক
ু

পৰামশ
Ÿ

পাবৈল চ া কৰাৰ আগেত আপিুন িক পাব িবচােৰ স কৈক জািন লওক।

Ÿ

কাৱাতৈক মেনােযােগেৰ শনুা আৰু িচ া কৰাত অিধক গৰুু িদয়ক।

Ÿ

জয়ী হাৱাতৈক এটা স ক গঢ়াত মেনািনেৱশ কৰক।

Ÿ

মনত ৰািখব য আেপানাৰ মানৱ দ তাই ফলাফল ভািৱত কিৰব

Ÿ

কিতয়া

ান কিৰব লােগ জানক – কিতয়াবা একমত হাৱােতা স ৱ নহ'বও পােৰ

ূ
1.5.5 ব ৱসািয়ক সেুযাগ িচি তকৰণ: উেদ া াসকল আৰু সিুবধাসমহ
''উেদ া া সদায় পিৰৱতনৰ অনসু ান কেৰ, ইয়াৰ িত িতি য়া দখৱুাৰ লগেত ইয়াক কামত লগায়।'' িপটাৰ ু কাৰ
ব ৱসায়ৰ সেুযাগ িচনা কৰণ কৰােটা হ'ল এজন উেদ া াৰ অপিৰহায বিশ ।
এটা সেুযাগ িক?
সেুযাগ শ েটা পিৰি িতৰ পিৰে ি তত িকবা এটা কৰাৰ ভাল সেুযাগ অথবা এটা অনু ল পিৰি িতৰ ইি ত িদেয়।
এটা ব ৱসায়ৰ সেুযাগৰ অথ হ'ল এটা িনিদ পিৰেবশত, এটা িনিদ সময়ত এটা িনিদ ব ৱসায় চলাবৈল এটা ভাল অথবা অনু ল পিৰৱতন উপল হাৱা।
উেদ া াসকলৰ াৰা স খীন
হাৱা চিলত
ু

ূ
সমহ

িনজৰ বােব স ক ব ৱসায়ৰ সেুযাগ কেনৈক অনসু ান কৰা যায়, সকেলা উেদ া াই এই ধৰণৰ এটা জ ল
উেদ া াসকেল মাগত িচ া কৰা িকছু মান চিলত হ'ল:

ৰ স খুীন হয়।

Ÿ

এটা অপূণ েয়াজনৰ উপৰত িভি কিৰ এটা নতু ন উেদ ােগ এটা নতু ন সাম ী অথবা সৱা চিলত কিৰব পািৰব ন?

Ÿ

নতু ন এটা উেদ াগ এটা বজাৰৰ পৰা িবদ মান এটা সাম ী অথবা সৱা িনবাচন কিৰ আন এটা বজাৰৈল য'ত এইেটা উপলি নহয় তাত এইেটা চলন
কৰা উিচত নিক?

Ÿ অন কাম কৰা পৰীি ত আৰু মািণত ফমলুাৰ উপৰত সংি উেদ াগেটা িভি কৰা উিচত ন?
এটা নতু ন আৰু িবদ মান ব ৱসায়ৰ সেুযাগ কেনৈক িচনা কৰা যায় আৰু সইেবাৰৰ সেুযাগ আৰু সাফল সমহূ কেনৈক মলূ ায়ণ কৰা যায় সই িশ া হণ কৰােটা
উেদ া াসকলৰ বােব এটা অত গৰুু পণূ িবষয়।
যিতয়া এটা পিৰক না এটা সেুযাগ হয়?
এটা পিৰক না এটা সেুযাগ হ উেঠ যিতয়া:
Ÿ

এইেটা াহক তয়াৰ কেৰ অথবা মান যু কেৰ

Ÿ

এইেটা এটা গৰুু পূণ সমস াৰ সমাধান কেৰ, এটা িবষৰ িব ু দৰূ কেৰ অথবা এটা দািব পূৰণ কেৰ

Ÿ

এটা শি শালী বজাৰ আৰু লাভ আেছ

Ÿ

স ক সময় আৰু ানত িত াতা আৰু পিৰচালন গা ীৰ লগত ভাল সাম স

ূ ৰ িবেবচনা
সেুযাগ অনস
ু ানৰ সময়ত উপাদানসমহ
ব ৱসায়ৰ সেুযাগ অনসু ানৰ সময়ত িন িলিখত িবষয়েবাৰ িবেবচনা কৰা উিচত:
Ÿ

অথৈনিতক ধাৰা

Ÿ

বজাৰৰ ধাৰা

Ÿ

পিুঁজৰ পিৰৱতন

Ÿ

ৰাজৈনিতক সহায়তাৰ পিৰৱতন

Ÿ

িবে তা, অংশীদাৰ আৰু িবতৰকসকলৰ মাজত স কৰ পিৰৱতন

Ÿ

ল মা াত পিৰৱতন

ূ িচনা কৰণৰ উপায়
নতু ন ব ৱসায় সেুযাগসমহ
1.
2.

বজাৰৰ অ মতাসমহূ িচি ত কৰা
যিতয়া এটা বজাৰক চাব, তিতয়া বজাৰখনৰ বতমান অ মতাসমহূ িবেবচনা কিৰব।
ধান সমস াসমহূ দৰূ কৰা
এটা নতু ন সাম ী অথবা সৱাৰ পিৰৱেত আপিুন এটা সাম ী, সৱা অথবা ি য়াৰ উ াৱনীমলূক উ িত ঘটাব পােৰ।
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

3.
4.

5.

িকবা এটা নতু ন সিৃ কৰা
বতমান ব ৱসায়ৰ আদশৰ িভি ত াহকৰ বােব কেনৈক এটা নতু ন অিভ তা সিৃ কিৰব পােৰ তাৰ িচ া কিৰব।
এটা মবধমান চ ৰ/েকা ানী িনবাচন কৰা
গেবষণা কিৰ িনবাচন কৰক কানেটা চ ৰ অথবা কা ানী মবধমান, আৰু এেকভােৱ কানেটা সেুযাগ আপিুন মন িদব পািৰব সই িবষেয় িচ া
কিৰব।
সাম ী িভ তা স কত িচ া
যিদ আেপানাৰ মত ইিতমেধ এটা সাম ী আেছ, তেনহেল বতমানৰ এটা সাম ীৰ পৰা ইয়াক কেনৈক দৰূত ৰািখব পািৰব সই স কত িচ া কিৰব।

ূ িচনা
আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ িভতৰত ব ৱসায় সেুযাগসমহ
1.

কৰাৰ উপায়

এচডি উঅ িবে ষণ
আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ িভতৰৰ সেুযাগসমহূ িচনা কৰাৰ উ কৃ উপায় হ'ল এটা এচডি উঅ িবে ষণ সিৃ কৰা। এচডি উঅ এই শ সমি ৰ কৃ ত অথ হ'ল
শি (strengths), দবুলতা (weaknesses), সেুযাগ (opportunities), আৰু ভাবিুক (threats)।
এচডি উঅ িবে ষণৰ ৰপূেৰখা:

শি
আেপানাৰ শি সমহূ িক?
আপিুন িক ধৰণৰ অনন মতাৰ
অিধকাৰী?
আনতৈক আপিুন িক ভাল কিৰব পােৰ?
আেন আেপানাৰ শি সমহূক কেনৈক
মলূ ায়ণ কেৰ?

দব
ু লতা
আেপানাৰ দবুলতাসমহূ িক?
আেপানাৰ িত ীেয় আেপানাতৈক
ভাল কিৰবৈল িক কেৰ?

S

W

O

T

সেুযাগ
িক ধৰণৰ ধাৰা আেপানাক ইিতবাচকভােৱ
ভািৱত কেৰ?
আেপানাৰ বােব িক িক সিুবধা উপল
আেছ?

ভাবিুক
আেপানাৰ উপযু আিথক
সামথ আেছ ন?
িক ধৰণৰ ধাৰা আেপানাক
নিতবাচকভােৱ ভািৱত কেৰ?

িচ . 1.5.1 এচডি উঅ

িবে ষণ

ব ৱসায়ৰ সেুযাগসমহূ দখাৰ সময়ত তলৰ িবষয়েবাৰ িবেবচনা কিৰব:
এচডি উঅ ৰপূেৰখা ব ৱহাৰ কিৰ আপিুন িনজক আৰু আেপানাৰ িত ীসকলক চাওক, আপিুন িকছু মান সেুযাগ উ ু কিৰব পািৰব, এইেবাৰ আপিুন
কামত লগাব পািৰব, লগেত আেপানাক সাফল ৰ পৰা ল
কিৰব পাৰা ভাবিুকসমহূ িনয় ণ আৰু িনৰসন কিৰব পািৰব।
2. আেপানাৰ ইউএচিপ িত া কৰক
আেপানাৰ ইউএচিপ িত া কৰক আৰু আেপানাৰ িত ীৰ পৰা পথৃকভােৱ িনজৰ অৱ ান লওক। িকয় াহকসকেল আেপানাৰ পৰা য় কিৰব সয়া
িচি ত কৰক আৰু কাৰণেটা চাৰ কৰক।
সেুযাগৰ িবে ষণ
এবাৰ যিদ আপিুন সেুযাগ িচনা কিৰব পােৰ, তেনহেল এইেটা আেপানাৰ িবে ষণ কৰা উিচত। এটা সেুযাগ িবে ষণ কৰাৰ সময়ত, আেপানাক কিৰব লািগব:
Ÿ

পিৰক নাৰ উপৰত দিৃ িনব কিৰব

Ÿ

পিৰক নাৰ বজাৰৰ উপৰত দিৃ িনব কিৰব

Ÿ

পিৰক নাৰ িনিচনা এেক ব ৱধানত উেদ াগৰ নতাসকলৰ লগত কথা কওক

Ÿ

পিৰক নাৰ িনিচনা এেক ব ৱধানত ধান ব ি সকলৰ লগেতা কথা কওক

পৰামশ

Ÿ

মনত ৰািখব, সেুযাগসমহূ হ'ল পিৰি িতমলূক।
মািণত ক ৰকড চাই লব।
সবেশষ উ াদনা পিৰহাৰ কিৰব।

Ÿ

আেপানাৰ পিৰক নাক ভাল পাওক।

Ÿ
Ÿ
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

1.5.6 উদ িমতা সমথন ইক'-িচে ম: এজন উেদ াগী িক
এজন উেদ াগী হ'ল সই জন ব ি , িযজেন:
Ÿ

এজন কম ৰ বােব কাম নকেৰ

Ÿ

এটা ু উেদ াগ চলায়

Ÿ

উেদ াগ, পিৰক না, ভাল অথবা সৱাৰ সকেলা ধৰণৰ সংশয় আৰু পৰু াৰ অনমুান কিৰব পােৰ

ূ
উেদ াগীৰ ধৰণসমহ
উেদ ামীসকলৰ চািৰটা ধান ধৰণ আেছ:
1. ঐিতহ বাহী উেদ াগী: সাধাৰণেত এই ধৰণৰ উেদ াগীৰ িকছু মান িতভা থােক-িসহেত এজন কাঠিম ী, মকািনক, ৰা ু নী আিদ হ'ব পােৰ। বহু
বছৰ ধিৰ িসহতৰ ৰে াৰাঁ, দাকান, কাঠ িম ীৰ দাকানৰ িনিচনা ব ৱসায় থােক। সাধাৰণেত, ু খ ত িনজৰ ব ৱসায় আৰ কৰাৰ আগেত এটা
িনিদ উেদ াগত িসহেত পযা অিভ তা লাভ কেৰ।
2. দ তাস
উেদ াগীৰ িবকাশ: এই ধৰণৰ উেদ াগীৰ আকা া হ'ল িসহেত আৰ কৰা উেদ াগ িবকিশত হাৱাৰ লগেত যা াহক লাভ
কিৰব আৰু পযা টকা ঘ ব। িসহতৰ অি ম ল হ'ল এটা ভাল লাভত িসহতৰ উেদ াগ িব ী কৰা।সাধাৰণেত এই ধৰণৰ উেদ াগীসকলৰ এটা িব ান
অথবা যিু গত বক াউ থােক।
3.

ক স ীয় উেদ াগী: সাধাৰণেত এই ধৰণৰ উেদ াগীৰ কলা অথবা মেনািব ানীৰ এটা বক াউ থােক। িয িবষয়ত িসহেত অত উ সাহী
তেন ধৰণৰ িবষয়ৰ উপৰত িসহতৰ উেদ াগসমহূ য বান হয়।

4. জীৱনৈশলীৰ উেদ াগী: এই ধৰণৰ উেদ াগী সাধাৰণেত এজন িশ ক অথবা চে টাৰী িহচাপত কাম কেৰ।অিধক টকা উপাজনৰ পিৰৱেত
মানেুহ আন লাভ কৰা িবষয় িব ী কৰাৰ ত িসহেত বশী মেনােযাগ িদেয়। 1
ূ
এজন উেদ াগীৰ বিশ সমহ
সফল উেদ াগীসকলৰ তলত িদয়া বিশ সমহূ থােক:
Ÿ

িসহেত অত িধক উে শ মলূক হয়

Ÿ

িসহেত সিৃ শীল আৰু ৱতক

Ÿ

সকেলা কাম পিৰচালনা কৰাৰ বােব িসহেত মানিসকভােৱ

Ÿ

িসহতৰ উ কৃ ব ৱসায় দ তা থােক-েকেনৈক িনজৰ নগদ টকাৰ ৱাহ, িব ী আৰু ৰাজহৰ মলূ ায়ণ কৰা যায় িসহেত জােন

Ÿ

িসহেত বহৃ সংশয় হণ কিৰবৈল ই ু ক

Ÿ

িসহেত অত সি য় হয়-ইয়াৰ অথ হ'ল িসহেত আেন এটা কাম কিৰ িদব তাৰ অেপ া কৰাৰ পিৰৱেত িনেজই কামেটা কিৰবৈল ই ু ক হয়

Ÿ

িসহতৰ এটা ল

Ÿ

িসহেত নমনীয় আৰু উদাৰ মনৰ হয়

Ÿ

িস া

ত থােক

থােক-িসহেত এটা ডাঙৰ িচ দিখবৈল স ম

হণ কৰাৰ

ত িসহেত ভাল

ূ
উেদ াগীৰ সাফল ৰ কািহনীসমহ
ধীৰু ভাই আ ানী
মাউ িগৰনাৰত সা াহাি ক তীথযা ীসকলক 'ভািজয়াচ' িব ী কিৰ ধীৰভ
ু াই আ ানী িনজৰ উেদ া াৰ কমজীৱনৰ আৰ নী কিৰিছল। 16 বছৰ বয়সত তওঁ
ইেয়েমন গ গছ-ে চনৰ সহায়ক আৰু এটা তল কা ানীৰ িপয়ন িহচােপ কাম কিৰিছল।েতওঁ 50,000 টকা ল ভাৰতত ঘিুৰ আিহিছল আৰু ব বািণজ ৰ
কা ানী আৰ কিৰিছল।িৰলােয় হ'ল থম ভাৰতীয় কা ানী িয িব বজাৰত টকা বিৃ কিৰিছল আৰু ফ'বচৰ 500 তািলকাত থম ভাৰতীয় কা ানী
িহচােপ অ ভু হিছল।
ড. কচনভাই পেটল
কচনভাই পেটল তওঁৰ ঘৰৰ িপছফােল িডটাৰেজ পাওডাৰ তয়াৰ কিৰিছল। তওঁ িনজৰ সাম ী মানহুৰ চাতালত গ িব ী কিৰিছল আৰু িব ী কৰা িতেটা
পেকটৰ িবপৰীেত তওঁ টকা ঘৰুাই িদয়াৰ গেৰি িদিছল। যিতয়া িত কিজ সলুভ িডটাৰেজ পাওডাৰৰ মলূ 13 টকা আিছল তিতয়া তওঁ িত কিজ 3
টকা ক িব ী কিৰিছল। অৱেশষত ড. পেটেল আৰ কৰা িনৰমা ভাৰতীয় ঘৰৱুা িডটাৰেজ বজাৰত এটা স ূণ নতু ন অংশ হ উেঠ।
1- http://www.humanengineers.com/hr_library/19446/?testimonial_page=25
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা
উেদ ামশীলতাৰ ি য়া
এিতয়া আিম উেদ ামশীলতাৰ ি য়াৰ পযায়সমহূ চাই লম।
পযায় 1: পিৰক না উ প কৰা। উেদ াগীৰ িচ া-চচাৰ াৰা সিৃ হাৱা পিৰক নাৰ লগত উেদ ামশীলতাৰ ি য়া আৰ হয়।
পযায় 2: অ ু ৰণ অথবা ীকৃ িত। এই পযায়ত িচি ত সমস াৰ এটা স াৱ সমাধানৰ কথা িচ া কৰা হয়।
পযায় 3:
অধ য়নও স

িত অথবা যিু ।সমস ােটা ল অিধক গেবষণা হেছ আৰু কেনৈক অন ান ব ি এেক সমস াৰ সমাধানৰ চ া কিৰেছ সয়া িবচািৰ উিলওৱাৰ
হেছ।

পযায় 4: উমিন অথবা ক না। অিধক পিৰক নাৰ লগত সিৃ শীল িচ াৰ লগত এই পযায় অ ভু । সমস াৰ

সমহূত কম িচ া দান কৰা হয়।

পযায় 5: স াৱ গেবষণা: পৰৱত পযায়েটা হ'ল, এটা পিৰক না লাভজনক হ'ব ন নাই আৰু ইয়াৰ দাৰা সইেটা ত
এটা স াৱ গেবষণা সিৃ কৰা।
পযায় 6: আেলাকস া অথবা বা বায়ন। যিতয়া সকেলা অিনি ত ান আকি কভােৱ
তওঁৰ পিৰক না যাগ তাপূণ।

হয় ন নহয় সয়া িনধাৰণ কিৰবৈল

হ উেঠ তিতয়া এইেটা পযায় হয়। উেদ া া অনভ
ু ৱ কেৰ য

পযায় 7: শু তা অথবা বধতা। এই চূ া পযায়ত পিৰক নােটা কাম কেৰ ন নকেৰ আৰু এইেটা উপেযাগী হয় ন নহয় সয়া পৰী া কিৰ দখা হয়।
এই ি য়াৰ এটা ভাল ধাৰণা লাভ কিৰবৈল তলত িদয়া ডােয় ামেটা চাই লম।

অ ু ৰণ ( ীকৃিত)

পিৰক না উৎপ

িত ( ীকৃিত)
উমিন (ক না)
স াৱ গেবষণা
আেলাকস া (বা বায়ন)

তা (ৈবধতা)

উদ িমতা ইক'িচে মৰ পিৰচয়
উদ মশীলতাৰ সমি গত আৰু স ূণ কৃ িত সিূচত কৰা ইক'িচে মক সমথন কেৰ উদ িমতা। নতু ন কা ানীসমহূ কৱলমা সাহসী, দৰূদশ উেদ া াসকলৰ
বােবই আিৱভাৱ আৰু িবকিশত নহয়, ব ি গত আৰু ৰাজহুৱা অংশীদাৰীৰ াৰা িনিমত এটা পিৰেৱশ অথবা 'ইক'িচে ম' িবন াস কৰাৰ বােবও এইেবাৰ উ িত
লাভ কেৰ। এইেবাৰ নতা িশ া দান কৰাৰ লগেত নতু ন উেদ াগ ৰ া কেৰ আৰু উেদ া াসকলৰ েচ াক সহজ কিৰ তু েল।
এটা উদ মশীলতা ইক'িচে ম তলৰ ছয়টা ডােমইনৰ াৰা গ ত:
1.

অনু ল সং ৃ িত: ইয়াত উদ াৰ ভাবিুক আৰু
অ ভু আেছ।

2.

নীিতিনয়ম আৰু নতৃ ৰ সিুবধা: ৰাজহুৱা গেবষণা িত ানৰ উ সাহদায়ক আৰু িবদ মানতাৰ িনয় ক গঠন ইয়াত অ ভু আেছ।

3.

ূ : ইয়াৰ
অথ যাগানৰ িবক সমহ

4.

মানব পিঁুজ: এইেটা িশ ত আৰু অ িশি ত িমক, উেদ া া আৰু উদ মশীলতা িশ ণ কমসিূচ আিদ বজুায়।

5.

সাম ী আৰু সৱাৰ বােব সহায়ক বজাৰ: এইেটা সাম ী/েসৱাৰ িবদ মান এটা বজাৰৰ অি

ৰ সহনশীলতা, মলূ বান নটওৱাক আৰু ইিতবাচক সামািজক ায়ী ৰ িনিচনা উপাদানেবাৰ

উদাহৰণ হ'ব পােৰ এে ল অথ যাগান, ভ াৰ কিপটািল আৰু ু ঋণ।

অথবা সেুযাগ বজুায়।

ূ ক সহায়তা: ইয়াত অ ভু আেছ আইনী আৰু অথ যাগানৰ উপেদ া, টিল যাগােযাগ, িডিজেটল আৰু
ািত ািনক আৰু আ ঃগাথিনমল
পিৰবহণ আ ঃগাথিন, আৰু উদ মশীলতা নটওৱািকং কমসিূচ।
এটা শি শালী উদ মশীলতা সহায়ক ইক'িচে ম আেছ ন নাই আৰু এই ইক'িচে মক পৰৱত সময়ত উ সাহ িদবৈল চৰকােৰ িক পদে প হণ কেৰ তাৰ ইি ত
িদেয় এই ডােমইনেটা। এই ছয়টা ডােমইন আৰু এইেবাৰৰ িবিভ উপাদান ািফেকিল বণনা কৰা হ'ল।
6.
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িচ . 1.5.2. উদ মশলীতাৰ এটা দশৃ

Ÿ আইনী
Ÿ একাউি ং
Ÿ িবিনেয়াগকাৰী বংকাৰ

পচাৰ সমথন

Ÿ অ-লাভজনক খ ত উদ মশীলতাৰ চাৰ
Ÿ ব ৱসায় পিৰক না িতেযািগতাসমহূ

টিল যাগােযাগ
পিৰবহণ আৰু সৰবৰাহ
শি
অ ল, উমিন ক , থাপ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

সমথন

িবপযয়ৰ

অথ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

অসিহ ু তাৰ িবপদ,
, ব থতা
উ াৱনীমলূক, সজৃনশীলতা, পৰী া-িনৰী া
উদ মশীলতাৰ সামািজক অৱ ান
স দ সিৃ
ল , চালনা, ু দা
সে লন
ব ু পূণ-উেদ াগ সংগঠন

সামািজক মান

Ÿ ত সাফল সমহূ
Ÿ িত াতাৰ বােব স ি উ প
Ÿ আ ঃৰা ীয় খ ািত

সাফল ৰ কািহনী

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

গেবষণা িত ানসমহূ
ব ু পূণ-উেদ াগ আইন
যেন দউিলয়া অৱ া, চু ি
অিধকাৰ, আৰু িমক

Ÿ ু -ঋণ
Ÿ এে ল িবিনেয়াগকাৰী, ব ু আৰু পিৰবাৰ
Ÿ শনূ পযায়ৰ উেদ াগ

আিথক পঁিুজ

Ÿ িত ান যেন িবিনেয়াগ, সহায়তা
Ÿ
Ÿ আিথক সহায়তা যেন আৰ এ িড, জা
াট Ÿ
ফা
Ÿ
Ÿ উ সাহমলূক িনয় ক আ ঃগাথিন যেন কৰ সিুবধা

চৰকাৰ

অনা-চৰকাৰী িত ান

পঁিুজ

উদ মশীলতাৰ

নীিত

থহীন সমথন
সামািজক বধতা
সমথকৰ বােব উ ু দৱুাৰ
উদ মশীলতাৰ কৗশল
অত াৱশ কতা, অভাৱ আৰু ত া ান

বজাৰ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

নতৃ

আ ঃগাথিন

Ÿ সাধাৰণ িড ী (েপচাগত আৰু িশ ায়তিনক)
Ÿ িনিদ উদ মশীলতা িশ ণ

ূ ক িত ান
িশ ামল

Ÿ দ আৰু অদ
Ÿ ধাৰাবািহক উেদ াগীসকল
Ÿ পৰৱত জ ৰ পিৰবাৰ

িমক

Ÿ উেদ াগীসকলৰ নটওৱাক
Ÿ বাসী নটওৱাক
Ÿ বহুজািতক কেপােৰচন

নটওৱাক

Ÿ ধাৰণাৰ মাণৰ বােব াৰি ক হীতাসকল
Ÿ উ পাদনৰ দ তা
Ÿ াহক স ক
Ÿ থম পযেব ণ
Ÿ িবতৰক ণালী

াৰি ক াহক

উেদ াগ মলূধন পিুঁজ
ব ি গত ন ায তা
ৰাজহুৱা মলূধন বজাৰ
ঋণ মলূধন

েয়াগকাৰী, স ি ৰ

অংশ হণকারীর হ া বক
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

িতেটা উদ মশীলতা সহায়ক ইক'িচে ম অনন আৰু ইক'িচে মৰ সকেলা উপাদান পৰ ৰৰ উপৰত িনভৰশীল। তথািপ উপৰৰ বিশ সমহূৰ াৰা িতেটা অ লৰ
উদ মশীলতাৰ পিৰি িতত িব ৃতভােৱ বণনা কিৰব পািৰ, অত জ ল আৰু িনিদ উপায়ত বাতালাপৰ এশ' উপাদানৰ ফলাফল হ'ল িতেটা পিৰি িতত ।
অৱেশষত উদ মশীলতাৰ পিৰি িতত হ উেঠ (বহুলাংেশ) -িনভৰ। যিতয়া ছয়টা ডােমইল পযা ৰেূপ ি িত াপক হয়, তিতয়া এইেবাৰ পাৰ িৰকভােৱ
লাভজনক হয়। এইেটা পযায়ত, চৰকািৰ অংশীদাৰী উে খেযাগ ভােৱ াস কৰা উিচত। পিৰি িতত ৰ া কিৰবৈল জন নতাৰ অিধক িবিনেয়াগ কৰাৰ
েয়াজন নহয়। এইেটা বাধ তামলূক য উদ মশীলতাৰ পিৰি িতত ৰ উ সাহসমহূ -িনমলূীকৰণ কিৰবৈল তয়াৰ কৰা হয়। গিতেক পিৰেৱশৰ ধাৰণ মতাৰ
উপৰত দিৃ িনব কৰা উিচত।
ভাৰত িনমাণ চাৰ অিভযান
িতেটা উেদ াগৰ িনিদ

েয়াজন আেছ।ইয়ােৰ কইটামান িবেশষ েয়াজন হ'ল:

Ÿ

সহজত ঋণ লাভ

Ÿ

সহজত িবিনেয়াগকাৰী িবচািৰ পাৱা

Ÿ

কৰ ৰহাই পাবৈল

Ÿ

সহজত স দ আৰু ভাল আ ঃগাথিন উপল

Ÿ

হাৰাশাি মু আৰু ত প িত উপেভাগ কিৰবৈল

Ÿ সহজেত অন ান উেদ াগৰ অংশীদাৰী পাবৈল
যবু স দায়, অিভলাষী উেদ া াসকলৰ সকেলা েয়াজন পূৰণ কিৰবৈল ধানম ী মািদ ভাৰত িনমাণ চাৰ অিভযান চালু কিৰেছ। ইয়াৰ ল
Ÿ

িবিনেয়াগ সহজ কৰা

Ÿ

নতু ন ধাৰণাসমহূ সমথন কৰা

Ÿ

দ তাৰ িবকাশ বিৃ

Ÿ

উেদ া াসকলৰ ধাৰণাসমহূ ৰ া কৰা

Ÿ

উ পািদত সাম ীৰ বােব ৰা ৰ অত াধিুনক িশ সিৃ কৰা

হ'ল:

ূ
উেদ া াসকলক চাৰৰ বােব ধান ক সমহ
উেদ া াসকলক সমথনৰ বােব চৰকাৰ বহুেতা ক ৰ াব আগব াইেছ।নব জ ৰ উেদ া াসকলক সমথনৰ বােব ভাৰত চৰকাৰৰ িবিভ
ম ণালয়/িবভাগ এই ক সমহূ চলাই আেছ। উেদ া াসকলৰ চাৰৰ বােব কইটামান ধান ক চাই লম:
িমক নং, ক ৰ নাম
1.
ধানম ী মু া যাজনা-মাই ' ইউিনট ডেভলপেম এ িৰফাইেন এেজি (এমইউিডআৰএ),
2.
আপ ইি য়া
3.
াইম িমিন াৰ এম ইেম জনােৰচন 'ে ম (িপএমইিজিপ)
4. আ ৰা ীয় সহেযািগতা
5. কমদ তা আৰু আ াৰ হাৰ
6. িবপণন সহায়তা ক
7. বাৰ কািডং-ৰ বােব প ীয়ন মাচু লৰ পিৰেশাধ
8. ৰাজ /িজলা পযায়ৰ বািণজ মলাত এমএচএমই-ৰ অংশ হণৰ সি য়তা আৰু পিুঁজ সাহায দান
9.
যিু উ য়নৰ বােব ঋণৰ উপৰত মলূধনৰ ৰাজসাহায ত সহায়তা
10. ু আৰু লঘু উেদ াগৰ বােব িনি ত ঋণৰ পিুঁজ (িচিজএফএমএচই)
11. আইএচঅ মান অজনৰ বােব চা িফেকট মাচু ল পিৰেশাধ
12. কৃ িষ িবপণন
13. ু কৃ িষ িবপণন
14. মগা ফু ড পাক
15. আিদবাসী মিহলা শি কৰণ যাজনা
1.

ধানম ী মু া যাজনা - মাই ' ইউিনট ডেভলপেম এ িৰফাইেন এেজি (এমইউিডআৰএ)
বণনা
ধানম ী মু া যাজনাৰ অধীনত ইি মেধ এমইউিডআৰএ তাৰ াথিমক সাম ী/ ক সমহূ তয়াৰ কিৰেছ। িবকাশ/উ য়নৰ পযায়ক সিূচত কিৰবৈল
আৰু িহতািধকাৰী ু ইউিনট/উেদ াগৰ আিথক েয়াজনীয়তাৰ বােব 'িশশ'ু, 'িকেশাৰ' আৰু 'তৰণু' নােমেৰ এই পদে পসমহূৰ নামকৰণ কৰা হেছ।
লগেত াতক/বিৃ ৰ পৰৱত পবৰ বােব দান কৰা
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এটা মানিব ওু চাই লম:
ক. িশশ:ু 50,000 টকা ল ঋণ
খ. িকেশাৰ: 50,000-ৰ পৰা 5 লাখ টকা ল ঋণ
গ. তৰণু: 5 লাখৰ পৰা 10 লাখ টকাৈল ঋণ
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
উ পাদন, ি য়াকৰণ, ব ৱসায় অথবা সৱা খ ৰ িনিচনা অনা-কৃ িষ খ ত আয় বিৃ ৰ বােব ব ৱসািয়ক পিৰক না থকা আৰু 10 লাখ টকাৰ কম
ঋণৰ চািহদা থকা িয কােনা ভাৰতীয় নাগিৰেক বংক, এমএইআই, অথবা এনিবএফিচ-ত ধানম ী মু া যাজনা (িপএমএমওৱাই)-ৰ অধীনত মু া
ঋণৰ বােব আেবদন জনাব পািৰব।
2.

আপ ইি য়া
বণনা
আপ ইি য়া ক ৰ ল হ'ল নূ নতম এজন তপিচল জািত (এচিচ) অথবা তপিচল উপজািত (এচ )-ৰ ঋণী আৰু এজন মিহলা ঋণী িতেটা
বংকৰ পৰা ীণিফ উেদ াগ াপনৰ বােব 10 লাখৰ পৰা 1 কা টকাৰ মাজত ঋণৰ সিুবধা আগবে াৱা। এই উেদ াগ উ পাদন, সৱা অথবা িডং
খ ৰ হ'ব পােৰ। যিদ এই উেদ াগেটা অ-ব ি গত হয় তেনহেল অংশীদাৰীৰ নূ নতম 51% আৰু অংশৰ িনয় ণৰ দািয় থািকব এজন এচিচ/এচ
অথবা এজন মিহলা উেদ াগীৰ উপৰত।1
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
এচ , এচিচ আৰু মিহলা

3.

ূ ী (িপএমইিজিপ)
ধানম ী কমসং ান কমসচ
বণনা
জাতীয় ৰত ন'েডল এেজি িহচােপ এই ক খািদ আৰু ামীণ ঔেদ াগীক আেয়াগ (েকিভআইিচ)-েয় বা ৱায়ন কেৰ।ৰাজ ৰত, ৰাজ কিভআইিচ
স ালকালয়, ৰাজ খািদ আৰু ামীণ ঔেদ াগীক ব'ড (েকিভআইিব) আৰু িজলা ঔেদ াগীক ক (িডআইিচ) আৰু বংক সমহূ এই ক বা ৱায়ন
কেৰ।এই ক ৰ অধীনত কিভআইিচ-ৰ াৰা িহতািধকাৰী/উেদ া াসকলৰ বংক একাউ ত চূ া িবতৰণৰ বােব িচি ত বংকসমহূৰ মাধ মত
চৰকাৰী ভতু িকৰ তািলকা কৰা হয়।

সহায়তাৰ কৃিত
উ পাদন খ ৰ অধীনত এই ক /ইউিনটৰ সবািধক হণেযাগ মলূ হ'ল 25 লাখ টকা আৰু ব ৱসায়/েসৱা খ ৰ অধীনত 10 লাখ টকা। িপএমইিজিপ-ৰ
অধীন অনদুানৰ মা া
িহতািধকাৰীৰ অৱদান ৰাজসাহায ৰ হাৰ
ূ ৰ)
( ক মল
ূ ৰ)
( ক মল

িপএমইিজিপ-ৰ অধীনত
িহতািধকাৰীৰ ণী
ান ( ক /ইউিনটৰ ান)

চহৰ গাওঁ

সাধাৰণ ণী

10%

15%

িবেশষ (এচিচ / এচ / অিবিচ / সংখ ালঘু / মিহলা,
অৱসৰ া চৰকাৰী কমচাৰী / শাৰীিৰক িতব ী, এনইআৰ,
পাহািৰ আৰু সীমা এলাকা আিদ অ ভু )

05%

25%
35%

মলূধনৰ লগেত ক ৰ মঠু ব য়ৰ বাকী টকা বংকৰ াৰা ঋণ িহচােপ আগবে াৱা হ'ব।
কােনা আেবদন কিৰব পািৰব?
18 বছৰ বয়সৰ ঊ ত িযেকােনা ব ি । নূ নতম VIII ণী উ ীণ। উ পাদন খ ত ক ৰ মলূ 10 লাখ টকাৰ অিধক আৰু ব ৱসায়/েসৱা খ ত 5 লাখ
টকাৰ অিধক। িপএমইিজিপ-ৰ অধীনত কৱলমা নতু ন ক সমহূক িবেবচনা কৰা হ'ব। আ সহায়ক গা ী (িবিপএল-ৰ অধীনত থকা িযসকল ব ি আন
কােনা ক ৰ অধীনত লাভাি ত হাৱা নাই), সিমিত প ীয়ন আইন, 1860-ৰ অধীনত প ীয়নকৃ ত িত ানসমহূ, উ পাদন সমবায় সিমিতসমহূ আৰু
চিৰেটবল া সমহূও ইয়াৰ বােব যাগ । বতমান ইউিনট (িপএমআৰওৱাই, আৰইিজিপ অথবা ভাৰত চৰকাৰ অথবা ৰাজ চৰকাৰৰ আন কােনা ক ৰ
অধীনত) আৰু ভাৰত চৰকাৰ অথবা ৰাজ চৰকাৰৰ আন কােনা ক ৰ অধীনত চৰকাৰী ভতু িক লাভ কৰা কােনা ইউিনট ইয়াৰ বােব যাগ নহয়।2
4.

আ ঃৰা ীয় সহায়তা
বণনা
তলৰ িবষয়সমহূ এই ক ৰ অধীনত অ ভু :
ক. যিু ৰ ৰণা/উ য়ন, যৗথ উেদ াগসমহূৰ সিুবধা, এমএচএমই সাম ীৰ বজাৰ উ য়ন, িবেদশী সহেযািগতাসমহূ, আিদৰ কাৰেণ নতু ন অ ল
অে ষণৰ বােব আন ৰা সমহূত এমএচএমই ব ৱসায় িতিনিধদলৰ িনযিু ।

1- http://www.mudra.org.in/offerings
2-http://vikaspedia.in/social-welfare/scheduled-caste-welfare-1/stand-up-india-scheme
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খ.
গ.

য'ত আ ঃৰা ীয় সি লনী হয়, ভাৰতৰ লগেত িবেদশী ৰা সমহূত আ ঃৰা ীয় দশনীত ভাৰতীয় এমএচএমই-ৰ অংশ হণ, বািণজ মলা আৰু
তা-িবে তা সে লন।
এমএচএমই-ৰ াথৰ িবষয়ব আৰু স ৰ উপৰত আ ঃৰা ীয় সে লন আৰু আেলাচনাসভা অনিু ত কৰা।

সহায়তাৰ কৃিত
আইিচ ক উেদ াগীসকলৰ িবমান-ভা া আৰু ানৰ ভা াৰ বােব আিথক সহায়তা আগব ায়।
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
ক. ৰাজ /েক ীয় চৰকাৰী িত ানসমহূ;
খ. কা ানী/উেদ াগ সং াসমহূ; আৰু
গ. এমএচএমই-ৰ উ য়ন আৰু চাৰৰ লগত জি ত প ীয়নকৃ ত সিমিত সমহূ/ া আৰু িত ানসমহূ
5.

ূ ৰ কম মতা আৰু আ াৰ হাৰ
ু আৰু লঘু উেদ াগসমহ
বণনা
এই ক ৰ ল

হ'ল ু আৰু লঘু উেদ াগসমহূৰ মাজত িসহতৰ কাযাবলী আৰু আ াৰ যাগ তাৰ শি আৰু দবুলতা স কত সজাগতা সিৃ কৰা।

সহায়তাৰ কৃিত
টকাৰ পিৰমাণ

এমএচএমই ম ণালয়ৰ াৰা মাচু ল পিৰেশাধ

5০ লাখ টকা ল

সেবা 15,000 টকাৰ বােব এেজি ৰ াৰা িনধািৰত হাৰৰ মাচু লৰ 75%

50 লাখৰ পৰা 200 লাখ টকা ল সেবা 30,0001 টকাৰ বােব এেজি ৰ াৰা িনধািৰত হাৰৰ মাচু লৰ 75%
200 লাখ টকাৰ অিধক

এেজি ৰ াৰা িনধািৰত হাৰৰ মাচু লৰ 75%

কােন আেবদন কিৰব পািৰ?
ু আৰু লঘু উেদ াগ িহচােপ প ীয়নকৃ ত িযেকােনা উেদ াগ আেবদনৰ বােব যাগ ।
6.

িবপণন সহায়তা ক
বণনা
তলৰ কাযাবলীৰ বােব এই সহায়তা দান কৰা হয়:
ক. িবেদশত দশনীৰ আেয়াজন কৰা আৰু আ ঃৰা ীয় দশনী/বািণজ মলাসমহূত অংশ হণ
খ. অন ান সংগঠন/ঔেদ ািগক সং া/এেজি সমহূৰ াৰা আেয়ািজত দশনীসমহূত সহ-পৃ েপাষকতা
গ.
তা-িবে তা সি লন, উ সাহমলূক চাৰ অিভযান আৰু িবপণন চাৰৰ ইেভ আেয়াজন

সহায়তাৰ কৃিত
উেদ াগীসকলৰ িবমান-ভা া আৰু ান ভা াৰ 95% ল আিথক সহায়তা। উেদ াগৰ ধৰণ আৰু আয়তনৰ উপৰত িনভৰ কিৰ সহায়তা দান কৰা হয়। সহপৃ েপাষকতাৰ আিথক সহায়তা শু ব য়ৰ ৪০%, সবািধক 5 লাখ টকাত সীিমত।1
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
এমএচএমই, উেদ াগ সং াসমহূ আৰু এমএচএমই খ ৰ লগত জি ত অন ান সংগঠনসমহূ।
7.

বাৰ ক'িডং-ৰ বােব প ীয়ন মাচু ল পিৰেশাধ
বণনা
বাৰ ক'িডং ব ৱহাৰৰ বােব িজএচ১-ক এমএচই-ৰ াৰা কৱলমা এবাৰৰ বােব প ীয়ন মাচু ল আৰু বািষক মাচু লৰ 75% আিথক সাহায দান কৰা
হয়।

সহায়তাৰ কৃিত
এবাৰৰ বােব 75% পিৰেশাধৰ আিথক সাহায আৰু বাৰ ক'ড প ীয়ন মাচু লৰ পনুৰাবিৃ ।2
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
ইএম প ীয়ন থকা সকেলা এমএচএমই।
1- http://www.kviconline.gov.in/pmegp/pmegpweb/
2-http://msme.gov.in/sites/default/files/Sch-vol1-151214.pdf-sri.pdf
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8. ৰাজ /িজলা পযায়ৰ বািণজ মলাত এমএচএমই-ৰ সি য় অংশ হণ আৰু আিথক সহায়তা দান
বণনা
ৰাজ /িজলা কতৃ প /সং াসমহূৰ াৰা আেয়ািজত ৰাজ /িজলা পযায়ৰ দশনীসমহূত সি য় অংশ হণৰ াৰা উ পাদনশীল এমএচএমই সমহূক িবপণন
টফম দান কৰা।
সহায়তাৰ কৃিত
1.
2.
3.

বািণজ মলাসমহূত অংশ হণৰ বােব িবনামিূলয়া প ীয়ন
ব : আেবদন জমা কৰাৰ িপছত এমএচএমই-িডআই সমহূৰ াৰা অংশ হণকাৰীসকলক িনবাচন কৰা হ'ব।
এমএচএমই সকলৰ (সাধাৰণ ণীৰ উেদ াগীসকল) বােব কম দৰূ ৰ িভতৰত অহা-েযাৱা কিৰবৈল িনকটবত ৰলওেৱ চনৰ পৰা পানেপা য়া ইন
(এিচ-2 টায়াৰ ণীত সীমাব ) আৰু দশনী লৈল যাবৰ বােব বাছৰ স ক ভা াৰ 50% আৰু ানৰ ভা াৰ 50% পিৰেশাধ।
মিহলা/এচিচ/এচ উেদ াগীসকল আৰু উ ৰ-পূবা লৰ উেদ াগীসকলৰ বােব িবষয় (2)-ৰ উে িখত ব ৱ াসমহূৰ বােব ক ীয় চৰকােৰ 80%
পিৰেশাধ কিৰব।
ব : এচিচ/এচ /মিহলা/শাৰীিৰক িতব ী উেদ াগীসকলৰ বােব িতেটা ইউিনটক িদয়া মঠু পিৰেশাধ সবািধক 30,000 টকা হ'ব আৰু অন ান
ইউিনটসমহূক সবািধক 20,000 টকা িত ব ি িত এমএচএমই ইউিনটক আগবে াৱা হ'ব।
ব : পিৰেশাধ দািবৰ বােব অংশ হণকাৰীসকলক অনু ানত অংশ হণৰ িপছত তথ মাণ জমা কিৰব লািগব। 'মাই এি েকচন' িবভাগৰ অধীনত
অনলাইন লগ ইন কৰাৰ িপছত অথবা পানেপা ৈয়ক এটা িডআই কাযালয়ত যাগােযাগ কিৰ এই মাণ জমা কিৰব পািৰব।
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
ইম প ীয়ন থকা সকেলা এমএচএমই।

9.

ূ ধন ভতু িক সহায়তা
উ য়নৰ বােব ঋণৰ উপৰত মল

যিু
বণনা

যিু ৰ উ য়নৰ বােব এমএচএমই সকেল ঋণৰ উপৰত মলূধন ভতু িক (15%) লাভ কিৰব পােৰ।
সহায়তাৰ কৃিত
ঋণ লাভ কৰাৰ বােব আিথক সহায়তা।
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
Ÿ

সহায়তা লাভ কৰাৰ বােব িডিচ-এমএচএমই-ত বংক আৰু আিথক িত ানসমহূ আেবদন কিৰব পােৰ।

Ÿ

ঋণ আৰু মলূধনৰ ভতু িক লাভ কৰাৰ বােব সংি

বংকৰ লগত এমএচএমই সমহূক পানেপা য়াৈক যাগােযাগ কিৰব লািগব।

কেনৈক আেবদন কিৰব?
যিদ আপিুন এটা আিথক িত ান হয়, তেনহেল "Apply Now" বত
ু ামত ি ক কিৰব অথবা িডিচ-এমএচএমই কাযালয়ৰ লগত আপিুন পানেপা য়া যাগােযাগ
কিৰব পািৰব। যিদ আপিুন এটা এমএচএমই হয়, তেনহেল ক ৰ গাইডলাইন অনসুিৰ সংি বংক/আিথক িত ান সমহূৰ লগত পানেপা য়াৈক যাগােযাগ
কিৰব।
ূ ৰ বােব জামানতিবহীন ঋণৰ ব ৱ া
10. এমএচএমই সমহ
বণনা
আিথক সহায়তা িত ানসমহূক আিথক সহায়তা আগবে ায়া হয়। সেয় এই সমহূ িত ান এমএচএমই সমহূক জামানতিবহীন িনঃশু ঋণ িদব পােৰ।
সহায়তাৰ কৃিত
এমএচএমই সমহূক জামানতিবহীন-িনঃশু ঋণ িদবৈল বংক আৰু আিথক িত ানসমহূক আিথক সহায়তা।
কােন আেবদন জনাব পািৰব?
সহায়তা লাভৰ বােব বংক আৰু আিথক িত ানসমহূ িডিচ-এমএচএমই/এমএচএমই-িডআই কাযালয়ত আেবদন কিৰব পািৰব। আনহােত এমএচএমই
সমহূক ঋণ লাভৰ বােব সংি বংকসমহূৰ লগত পানেপা য়াৈক যাগােযাগ কিৰব লািগব।
11. আইএচঅ মান অজনৰ বােব চা িফেকচন মাচু লৰ পিৰেশাধ
আইএচঅ 9000/ISO 14001 চা িফেকটৰ পিৰেশাধ।
বণনা
এমএচএমই উ পাদন ইউিনট সমহূৰ আইএচঅ 18000/ISO 22000/ISO 27000 চা িফেকটৰ ব য় এবাৰৰ বােব পিৰেশাধ কিৰব িজঅআই সহায়তা।
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সহায়তাৰ কৃিত
আইএচঅ মন অজনৰ বােব ব য় পিৰেশাধ।
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
এইএম প ীয়ন থকা এমএসএমই সমহূ।
12. কৃিষ িবপণন
বণনা
ামীণ গদুাম িনমাণ/সং াৰৰ বােব মলূধন িবিনেয়াগত ভতু িক। িব ানস ত সংৰ ণ স মতা আৰু িব ী সংকট িতেৰাধ তয়াৰ কৰা।
সহায়তাৰ কৃিত
কৃ ষকসকলৰ বােব @ 25%, কা ানী সমহূৰ

ক ব য় 15% ভতু িক

কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
এনিজঅ, এচএইচিজ, কা ানী, সমবায় সিমিত সমহূ।
13.

ু কৃিষ িবপণন
বণনা
ব ৱসায় উ য়ন িববৰণ অনসুিৰ ই ই আকাৰত ভ াৰ কিপেটল দান আৰু কৃ িষ-উেদ াগীসকলৰ িশ ণ আৰু

মণৰ ব ৱ া 1

কৃষকসকলৰ কৃিষ ব ৱসায়ত সহায়
ব ৱসায় উ য়ন িববৰণ অনসুিৰ ই ই আকাৰত ভ াৰ কিপেটল দান আৰু কৃ িষ-উেদ াগীসকলৰ িশ ণ আৰু

মণৰ ব ৱ া।

সহায়তাৰ কৃিত
উ সীমা 5 লাখ টকাৰ আিথক সহায়তা।
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
িয কােনা ব ি , কৃ ষক, েযাজক গা ী, অংশীদাৰ/স ি উেদ াগ, এচিজএইচ, কৃ িষ-উেদ াগীসকল, আিদ।
14. মগা ফুড পাক
বণনা
কৃ িষ উ পাদনত কািৰকিৰ সহায়তা আৰু সবািধক মলূ সংেযাজনৰ বজাৰ, কৃ ষকসকলৰ আয় বিৃ , ামীণ কমসং ান সিৃ ।
সহায়তাৰ কৃিত
50 কা টকা সীমাত ক ব য়ৰ 50% এককালীন মলূধন অনদুান।
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
কৃ ষক, কৃ ষক গা ী, এচএইচিজ সমহূ।
15. আিদবাসী মিহলা শি কৰণ যাজনা
বণনা
অনসুিূচত জনজািত মিহলাৰ আিথক িবকাশৰ বােব ৰহাই ক ।
সহায়তাৰ কৃিত
ক ব য়ৰ 90% হাৰ ল ৰহাই ময়ািদ ঋণ।
কােন আেবদন কিৰব পািৰব?
অনসুিূচজ জনজািত মিহলা।
1- http://msme.gov.in/sites/default/files/Sch-vol1-151214.pdf-sri.pdf
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

পৰামশ
Ÿ

এি জ ং মােক ঙৰ অধ য়ন কৰা, অন উেদ াগী ব ি ৰ সেত সংেযাগ ৰখা, ভ াৰ কিপেটিল চ, এে ল ইনেভ ৰচ, আৰু আেপানাৰ ই াৰি নাৰিচপ
স ম কিৰবৈল স ূণৰেূপ িনয়মেবাৰ পযেব ণ কিৰব লািগব।

Ÿ

িবফলতা এক সামান পাথৰ ৰপূ আৰু ই ৰা াৰ অ নহয়। আেপানােলাকৰ আৰু আেপানাৰ সমনীয়া সকলৰ ভু লেবাৰ পযেব ণ কৰক আৰু আেপানাৰ
ভিবষ তৰ েচ াত এইেবাৰ শু কৰক।

Ÿ

আেপানাৰ ইেকা িচে মত সজাগ হওক। আেপানাৰ ইেকািচে ম উপায়ৰ গঠন িচনা কৰক আৰু আেপানাৰ ই াৰি িনয়াৰিচপ চােপাট ইেকািচে মৰ -স মতা
িনি ত কিৰবৈল এইেবাৰ উ ত কৰক।

1.5.7 অিভলাষ আৰু ি িত াপকতাৰ স াৱনাঃ উদ মশীলতা আৰু স াৱনা
উেদ াগী ব ি সকল াভািৱকেত িবপদৰ স াৱনা হণ কেৰাতা। তওঁেলাক পথ গঠনকাৰী পথ হণকাৰী নহয়। এজন সাধাৰণ, সাৱধানী ব ি ৰ দেৰ, এজন
উেদ াগী ব ি েয় তওঁৰ কাম ত াগ কিৰবৈল দবুাৰ িচ া নকেৰ (েতওঁৰ একমা আয়) আৰু তওঁৰ িনজৰ ওপৰত আৰু তওঁৰ িচ াৰ ওপৰত িবপদৰ স াৱনা
হণ কেৰ।
এজন উেদ াগী ব ি সেচতন য যিতয়া তওঁৰ সেপানেবাৰ অনসুৰণ কেৰ, ধাৰণােবাৰ ভু ল বিুল মািণত কৰা হয় আৰু অ ত ািশত ঘটনাৰ উ ৱ হ'ব পােৰ।
তওঁ জােন য বহুসংখ ক সমস ােবাৰ আঁতৰাৰ িপছত, সফলতা বতমােনা আ াসেযাগ নহয়। ই াৰি নাৰিচপ স াৱনা হণৰ স মতাৰ সেত সমাথক। এই
স মতােটাক, কাৱা হয় বিৃত স াৱনা, এটা ই াৰি িনউিৰেয়ল ইট িয আংিশকভােব উ পি িবষয়ক আৰু আংিশকভােব আিজত।
অিভলাষৰ স াৱনা িক?
বিৃ স াৱনা িব ৃ তভােৱ ব াখ া কৰা হেছ িয এক কা ানীৰ স াৱনা হণ কিৰবৈল ত হ থােক, ইয়াৰ উে শ সমহূ পূৰণকিৰবৈল। আৱশ কীয়ভােব ই
উে খ কেৰ স লন, কা ানীৰ াৰা াক, সা াব লাভ আৰু পিৰেবশ পিৰবতনৰ িবপদসং ল কাৰণৰ মাজত (অথৈনিতক ইেকািচচেটম, িনয়মসমহূ,
ইত ািদ)। অিধক িৰ হণ কৰােটােৱ উ পাৰদিশতাৰ পথ দখৱুাব পােৰ িক এেকদেৰ অিধক লাকচানৰ স াৱনা হ'ব পােৰ। গিতেক, সংৰ ণশীল
হাৱােটাও কা ানীৰ িবৰেু যাব পােৰ য'ত ই ভাল সেুযাগসমহূত ব থ হ'ব পােৰ তওঁেলাকৰ ল ত উপনীত আৰু িবকাশ হাৱাত।
বিৃ স াৱনাৰ ৰসমহূ বহলভােব ণীিবভ কৰা হয় “িন ”, “মজলীয়া” আৰু “উ ”িহচােপ। কা ানীৰ উেদ াগী ব ি সকেল িবক স াৱনাৰ মলূ িনধাৰণ কেৰ
আৰু কৃ তকায হাৱাৰ উপায় িনধাৰণ কেৰ। কা ানীেয় িবিভ ল সমহূৰ বােব বিৃ স াৱনাৰ ৰ পিৰবতন কেৰ। ৰসমহূ িনভৰ কেৰঃ
Ÿ

উেদ াগৰ কাৰ

Ÿ

বজাৰৰ চাপ

Ÿ
কা ানীৰ ল সমহূ
উদাহৰণ ৰেূপ, ব িৱক ধাৰণাৰ সেত আৰ িণ এক উ বিৃ স াৱনা। আৰি ণেয় ম াদী সিৃ কৰাত িবফল হ'ব পােৰ ই দীঘম াদী উ িতৰ সাফল ৰ
আগেত। এই কাৰৰ বিৃ ি ৰ হ নাথােক আৰু কা ানীৰ ব মানৰ ঘটনাৰ কাৰেণ ক কেৰ।
অিভলাষৰ স াৱনাৰ িবৱৰণ
কা ানীেয় তাওঁেলাকৰ বিৃ স াৱনা িবৱৰণ আৰু
কিৰব লােগ িচ ত তওঁেলাকৰ ল আৰু সিুবধাসমহূৰ িস া গঠনৰ সেত। বিৃ স াৱনাৰ
িবৱৰণৰ িব ত
ু এক িনমাণকম আেছ িয িনি তভােব ব ৱসায়ৰ িৰ সমহূ ীকাৰ আৰু িনয় ণৰ যিু িদেয়। ই কা ানীৰ িভতৰত িৰ লাৱাৰ পিৰমাণ
াপন কেৰ। বিৃ স াৱনাৰ িবৱৰেণ তলত িদয়াসমহূ ৰণ কৰা উিচতঃ
Ÿ

ব ৱসায়ৰ স খুত িৰ ৰ কৃ িত।

Ÿ

কানেবাৰ িৰ কা ানীেয় হণ কিৰবৈল সে াষজনক আৰু কানেবাৰ িৰ অ হণেযাগ ।

Ÿ

সকেলাধৰণৰ ভাবিুকৰ ণীিবভাজনত িকমান পিৰমাণৰ ভাবিুক হণেযাগ ।

Ÿ

িৰ আৰু িতফলৰ মাজত ডঅফৰ আকাং া।

Ÿ

িৰ ৰ পিৰমাণ আৰু পৰী ণৰ প িত আৰু িৰ

কাশকৰণৰ িনয় ণ।

উদ মশীলতা আৰু ি িত াপকতা
উেদ াগী ব ি সকল িচি হত কৰা হয় এক বিশ ৰ াৰা জনা যায় ি িত াপকতা িহচােপ। এইেবাৰ বিশ ই উেদ াগৰ আৰ িণৰ ৰত এক িবেশষ ভূ িমকা হণ
কেৰ। িৰ ি িত াপকতা হেছ এক অিধক গৰুু পূণ বিশ এেকদেৰ উেদ াগী ব ি সকলক ত া ানৰ আশংকাৰ িবৰেু সৰু া িদেয় আৰু ব ৱসায়ৰ পিৰেবশ
পিৰবতন কেৰ।
ই াৰি িনউিৰেয়ল ি িত াপকতা িক?
ি িত াপকতা ব ি ৰ বণনাত ব বহাৰ কৰা হয় যাৰ স ম থােক চটেবক জি ত তওঁেলাকৰ জীৱন আৰু কমজীৱনৰ উ কাং া জয় কিৰবৈল। এজন
ি িত াপক ব ি িয সহজেত আৰু সানকােল চটেবকৰ পৰা ৰ া কিৰবৈল স ম। উেদ াগী ব ি ৰ বােব, ি িত াপকতা হেছ এক জ ল ল ণ।
ই াৰি িনউিৰেয়ল ি িত াপকতা তলৰ প িতসমৰূ াৰা বিৃ কিৰব পািৰঃ
Ÿ

িশ ক আৰু পৰামশদাতাৰ বিৃ গত সংেযাগ উ তকৰণৰ াৰা
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

Ÿ

হণ কৰাৰ াৰা য পিৰবতন এক জীৱনৰ অংগ

Ÿ

িতব কসমহূ িকছু ব িহচােপ িয জয় কিৰব পৰা পযেব ণৰ াৰা

ূ
এজন ি িত াপক উেদ াগী ব ি ৰ বেশ সমহ
বিশ সমহূ েয়াজনীয় এজন উেদ াগী ব ি ক যেথ ি িত াপক িহচােপ গঠন কিৰবৈল তওঁেলাকৰ সম ব ৱসায়ৰ উেদ াগত আগবাি যাবৈলঃ
Ÿ

এক শি শালী আভ ৰীণ চতনাৰ িনয় ণ

Ÿ

বিচ কৰা আৰু বহল কৰাৰ সামথ

Ÿ

শি শালী সামািজক সংেযাগ

Ÿ

জীিৱত মেনাভাব

Ÿ

চটেবকৰ পৰা িশকাৰ দ তা

Ÿ

কচ-ে া সেচতন অভ াস

Ÿ

বহৃ ছিব দখাৰ স মতা

Ÿ

িবৱৰণৰ িত মেনােযাগ

পৰামশ
Ÿ

াহকৰ, িবতৰণকাৰী, সমক , ব ু আৰু পিৰয়ালৰ এক বহৃ সংেযাগ সং াপন কৰা। এইেটােৱ কৱল আেপানাক ব বসায়ৰ উ িতত সহায় কৰােয়ই
নহয়, িক আেপানাক িশকাৰ েতা সহায় কিৰব, নতু ন সেুযাগসমহূ িচনা কৰক আৰু মােকটৰ পিৰব নত অটল থাকক।

Ÿ

চটেবকৰ ওপৰত নাথািকব। আপিুন িপছৈল পনুৰ পিৰব ন কিৰবৈল িকহৰ েয়াজন তাত দিৃ ৰাখক।

Ÿ

যিতয়া আপিুন চ া কৰা উিচত আৰু ব য় চমু কেৰ, িনি ত থািকব য এইেটা আেপানাৰ িবকাশৰ ব য় নহয়।

1.5.8 সফলতা আৰু িবফলতাঃ উদ মশীলতাত সফলতা আৰু িবফলতাৰ বজ
ু াবিুজ
শ াম এজন িবখ াত উেদ াগী ব ি , তওঁৰ উ িতৰ কথাৰ বােব জনা যায়। িক বিছভাগ মানেুহ নাজােন, য শ ােম বহু সময়ত ব থ হিছল তওঁৰ উেদ াগত
সফলতা হাৱাৰ আগেত। এই সা া কাৰেটা প ক ই াৰি নাৰি প কৃ তেত িক এই িবষেয় এক ধাৰণা পাবৈল, এজন পানপ য়া উেদ াগী ব ি , যাৰ সফলতা
আৰু িবফলতা দেুয়াটাই আেছ।
সা াতকাৰীঃ শ াম, মই শিুনবৈল পাইেছা য উেদ াগীব ি সকল বহৃ িৰ

হণ কেৰাতা িয কিতয়াও িবফল হাৱাৰ ভয় নকেৰ। এইেটা সচােন?

শ ামঃ হা হা, নহয় এইেটা সচাঁ নহয়! বিছভাগ মানেুহ িব াস কেৰ য উেদ াগী ব ি সকল িনভ ক আ হাি ত হাৱাৰ েয়াজন। িক সত েটা হ'ল, ভয় হেছ এটা
অিত সাধাৰণ আৰু মানৱসংগত িতি য়া, িবেশষভােব যিতয়া আপিুন আেপানাৰ িনজৰ ব ৱসায় আৰ কিৰবৈল পিৰক না কিৰব! কৃ তেত, মাৰ আটাইতৈক ডাঙৰ
ভয়েটা আিছল িবপল হাৱাৰ ভয়। সত েটা হেছ, উেদ াগী ব ি সকল িবফল িযমান পিৰমােণ তওেঁলাক কৃ তকায। কৗশলেটা হেছ আেপানাক িবফল কিৰবৈল ভয়ক
অনমুিত িনিদব আেপানাৰ আগবাি গ থকা পিৰক নাৰ পৰা। মনত ৰািখব, িবফলতা হেছ ভিবষ ত কৃ তকাযতাৰ পাঠ।
সা াতকাৰীঃ আেপানাৰ মেত, উেদ াগী ব ি সকল িবফল হাৱাৰ কাৰণেটা িক?
শ ামঃ ভাল, ইয়াত কােনা এটা কাৰণ নাই িকয় উেদ াগী ব ি সকল িবফল। এজন উেদ াগী ব ি িবিভ কাৰণত িবফল হ'ব পােৰ। আপিুন িবফল হেছ
কাৰণ আপিুন িবফলতাৰ ভয়ক স িত িদেছ আেপানাক পৰািজত কিৰবৈল। আপিুন িবফল হেছ কাৰণ আপিুন কামৰ দািয় (ভগাই িদয়া)ৰ িত অিন ু ক।
কাৱাৰ ধৰেণ, “আপিুন িযেকােনা কাম কিৰব পােৰ, িক সকেলােবাৰ নহয়।” আপিুন িবফল হেছ কাৰণ আপিুন সানকােল পৰাজয় ীকাৰ কিৰেছ- আপিুন
যেথ দৃ নািছল। আপিুন িবফল হেছ কাৰণ আপিুন আেপানাৰ ু শি ৰ ল ৰািখেছ, অনথক কায আৰু কাযক অব া কৰা এইেবাৰ অিধক েয়াজন।
অন িবফলতাৰ বােব কাৰণ হেছ ভু ল মানহুৰ সেত অংশীদাৰ হাৱা, আেপানাৰ সাম ী স ক াহকক স ক সময়ত স ক দামত িব ী কৰাত স ম নহয়....
আৰু বহুেতা অন কাৰণ।
সা াতকাৰীঃ এজন উেদ াগী ব ি িহচােপ, আপিুন িবফলতাক িকদেৰ পযেব ণ কৰা উিচত বিুল অনভ
ু ৱ কেৰ?
শ ামঃ মই িব াস কেৰা আিম সকেলােৱ িবফলতাক এক স ি িহচােপ পযেব ণ কৰা উিচত, আন িকছুমান নঞাথকৰ তু লনাত। মই এইেটা পথ দিখেছা, যিদ
আেপানাৰ এটা ধাৰণা আেছ, আপিুন এইেটা কামত চ া কৰা উিচত, যিদও তাত আপিুন িবফল হাৱাৰ স াৱনা থােক। এইকাৰেণ ইয়াত চ া নকৰােটা িবফলতা,
যাহওক
ঁ ! আৰু িবফলতা িনকৃ তম ব নহয় িয সংঘ ত হয়। মই ভােবা চ া নকৰাৰ বােব আে প কিৰব লােগ, আৰু আচিৰত 'িক যিদ' চ া আৰু কৃ তেত
িবফলতাৰ তু লনাত বিছ বয়া।
সা াতকাৰীঃ আপিুন থমবাৰ িবফল হওঁেত আপিুন কেন ৱা অনভ
ু ৱ কিৰিছল?
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শ ামঃ মই স ূণৰেূপ ভািঙ পিৰিছেলা! এইেটা অিত দখুদায়ক অিভ তা আিছল। িক সখুবৰেটা হ'ল, আপিুন িবফলতাৰ পৰা ৰ া পাব পােৰ। আৰু
িতেটা পৰব িবফলতাৰ সেত, পনুৰু াৰ ি য়া পাৱােটা সহজ। সইকাৰেণ আপিুন েত ক িবফলতা এক পাঠ িহচােপ চাবৈল আৰ কিৰব িযেয় আেপানাক
সবেশষত কৃ তকায হাৱাত সহায় কিৰব, এক িতব কৰ তু লনাত িয আপিুন পৰাজয় কিৰব নাৱােৰ। আপিুন অনভ
ু ৱ কিৰবৈল আৰ কিৰব য িবফলতাৰ
বহুেতা উপকািৰতা আেছ।
সা াতকাৰীঃ আপিুন িবফলতাৰ িকছু মান উপকািৰতাৰ িবষেয় আমাক ক'ব পািৰবেন?
শ ামঃ এটা উপকািৰতা িয মই ব ি গতভােব িবফলতাৰ পৰা অিভ তা পাইেছা য িবফলতাই মাক ব ত নতু ন দখাইিছল। ই মাক উ ৰ িদিছল িয মই
আগেত পাৱা নািছেলা। িবফলতাই আেপানাক শি শালী কিৰ তু িলব পােৰ। ই আেপানাক িনজক িনয় ণত ৰখােতা সহায় কেৰ।
সা াতকাৰীঃ আপিুন উেদ াগী ব ি সকলক িক উপেদশ িদব িবচািৰব িযেয় তওঁেলাকৰ িনজৰ উেদ াগ নতু নৈক আৰ কিৰব িবচােৰ?
শ ামঃ মই তওঁেলাকক ক'ব িবচািৰম তওঁেলােক গেৱষণা কৰক আৰু িন ত কৰক য তওঁেলাকৰ সাম ী হেছ এেন ব িয কৃ তেত াহকসকেল িবচােৰ।
মই তওঁেলাকক কওঁ অিধক িবেবচনােৰ আৰু সাৱধােনেৰ তওঁেলাকৰ অংশীদাৰ বািছ লব লােগ। মই তওঁেলাকক কওঁ য এইেটা অিত েয়াজন আগৰণৱুা
হাৱােটা- িযমান স ৱ িসমান আগৰণৱুাৈক আেপানাৰ সাম ী পছু আৰু মােকট কৰক। মই তওঁেলাকক সাৱধান কিৰ িদেছা য এটা উেদ াগৰ আৰ িণ
আিধক ব য়বহুল আৰু তওঁেলােক এটা পিৰি িতৰ সাজু হ থকা উিচত য'ত তওঁেলােক টকা স ূণভােৱ শষ কিৰ পলাব। মই তওঁেলাকক ক'ব িবচািৰম
দীঘম াদী ল গঠন কৰক আৰু ল ত উপনীত হ'বৈল এটা পিৰক না কৰক। মই তওঁেলাকক ক'ব িবচািৰম এটা সাম ী ত কৰক িয অনপুম। অিধক
সাৱধান আৰু িনি ত হওঁক য আপিুন যােত াটআপৰ নকল কৰা নাই। শষত, মই তওঁেলাকক ক'ব িবচািৰম য এইেটা অিধক েয়াজনীয় য স ক
িবিনেয়াগকাৰী িবচাৰােটা।
সা াতকাৰীঃ এইেবাৰ িকছু মান সচঁাৈকেয় সহায়ক উপেদশ, শ াম! মই িনি ত ই সকেলা উেদ াগী ব ি ক তওঁেলাকৰ যা া আৰ িণৰ আগত অিধক
ত কৰাত সহায় কিৰব! আেপানাৰ সকেলা অ ঃদিৃ ৰ বােব ধন বাদ!

পৰামশ
Ÿ

মনত ৰাখক য অস ৱ এেকােৱই নহয়।

Ÿ

আেপানাৰ জীৱনৰ ল

Ÿ

আেপানাৰ পৰৱত ৰৰ পিৰক না কৰক – ততাৈতয়াৈক িস া নল'ব।

আৰু আেপানাৰ উে শ িচনা কৰক আপিুন আৰ কৰাৰ আগেত।
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1.6: এজন উেদ াগী ব ি

হাৱাৰ

িত

খ ৰ উে শ সমহূ
এই ইউিনটৰ শষত, আপিুন িন িলিখতেবাৰ কিৰবৈল স ম হ'ব:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

মােকট িৰচাচ সমাধানৰ আেলাচনা কৰা
মােকটৰ 4Psৰ বণনা কৰা
পিৰক না উ প ৰ গৰুু আেলাচনা কৰা
ব ৱসায়ৰ সাধাৰণ পিৰভাষা মনত পেলাৱা
িচআৰএম-ৰ েয়াজনীয়তাৰ আেলাচনা কৰা
িচআৰএম-ৰ লাভৰ আেলাচনা কৰা
নটৱিকঙৰ েয়াজনীয়তাৰ আেলাচনা কৰা
নটৱিকঙৰ লাভৰ আেলাচনা কৰা
ল িনণয়ৰ েয়াজনীয়তাৰ আেলাচনা কৰা
ম াদী, মধ ম াদী, দীঘম াদী ল ৰ পাথক উিলওৱা
ব ৱসায় পিৰক না িলখাৰ আেলাচনা কৰা
আিথক পিৰক নাৰ প িত বণনা কৰা
আেপানাৰ িৰ পিৰচালনাৰ পথ আেলাচনা কৰা
বংক ৰাজহৰ আেবদনৰ বােব প িত আৰু িনয়মৰ বণনা কৰা
আেপানাৰ িনজৰ উেদ াগ িকদেৰ পিৰচালনা কিৰব পািৰ আেলাচনা কৰা
দৰকাৰী ৰ তািলকা কৰা িয েত ক উেদ াগী ব ি েয় উেদ াগ আৰ কৰাৰ আগেত সাধা উিচত

1.6.1 বজাৰ অধ য়ন/িবপণনৰ 4Ps/এটা পিৰক নাৰ
বজাৰ গেবষণা বজ
ু া

ৰু ঃ

মােকট িৰচাচ হেছ সং হ কৰা, পৰী ণ কৰা আৰু এটা সাম ীৰ বা সৱাৰ িয বজাৰত িব ী হেছ বজাৰ তথ ব াখ া কৰা প িত। ই লগেত তথ জি ত কেৰঃ
Ÿ

অতীত, ব মান আৰু সা াব াহকসকলৰ

Ÿ

াহকসকলৰ বিশ আৰু ব য়ৰ অভ াসেবাৰ

Ÿ

িনধািৰত বজাৰৰ ান আৰু েয়াজনীয়তােবাৰ

Ÿ

সম উেদ াগ

Ÿ
াসংিগক িতেযাগী
মােকট িৰচােচ দইু ধৰণৰ তথ জি ত কেৰঃ
Ÿ

মখু জাননী। এই িৰচাচ আেপানাৰ িনজৰ াৰা সং িহত বা আেপানাৰ াৰা ভা া কিৰ অনা আন কােৰাবাৰ াৰা।

Ÿ

গৗণ জাননী। এই িৰচাচ িয ইিতমেধ আেছ আৰু বািহৰ হেছ আেপানাৰ বােব িবচৰা আৰু ব ৱহাৰৈল।

মখ
ু িৰচাচ
মখু িৰচাচ দইু ধৰণৰ হ'ব পােৰঃ
Ÿ

অমসু ানঃ এইেটা মু -অ আৰু সাধাৰণেত জি ত িবতং, অগ ত সা াতকাৰেবাৰৰ লগত।

Ÿ

ত ঃ এইেটা িনভু ল আৰু জি ত গ ত, সাধাৰণ সা াতকাৰেবাৰৰ লগত। পিৰচািলত ত িৰচাচ অিধক ব য়বহুল পিৰচািলত অনসু ান িৰচাচৰ
তু লনাত।

গৗণ িৰচাচ
গৗণ িৰচােচ বািহৰাগত জাননী ব ৱহাৰ কেৰ। িকছু মান সাধাৰণ গৗণ উ সেবাৰ হ'লঃ
Ÿ

ৰাজহুৱা উ সঃ এইেবাৰ সাধাৰণেত িবনামলূীয়া আৰু বহুেতা ভাল জাননী থােক। উদাহৰণেবাৰ হ'ল ৰাজহুৱা পিুথভঁ ৰালৰ চৰকাৰী িবভাগসমহূ,
ব ৱসািয়ক িবভাগসমহূ ইত ািদ।
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Ÿ

ব ৱসািয়ক উ সঃ এইেবাৰ াৱ মলূ বান িক সাধাৰণেত এটা মলূ িদয়াৰ েয়াজন। উদাহৰণেবাৰ হ'ল িৰচাচ আৰু বািণিজ ক সংগঠনসমহূ, বংক
আৰু আন ব ৱসািয়ক িত ানসমহূ ইত ািদ।

Ÿ

শি ক িত ানসমহূঃ এইেবাৰ

াৱ এটা জাননীৰ স দ। উদাহৰণেবাৰ হ'ল মহািবদ ালয়সমহূ, িব িবদ ালয়সমহূ, কািৰকৰী িত ানসমহূ ইত ািদ।

মােক ঙৰ 4Ps
মােক ঙৰ 4Ps হ'ল সাম ী, মলূ , উ িত আৰু ান। েত কেৰ এইেবাৰ 4Ps িবতংভােব পযেব ণ কৰা হওঁক।
সাম ী
এটা সাম ী হ'ব পােৰঃ
Ÿ

এটা িনিদ সাম ী

Ÿ এটা অিনিদ সৱা
আেপানাৰ সাম ী িযেয় হওঁক, এইেটা জ ল য আপিুন স ণু বিুজ পাব লািগব আপিুন িক
প িত আৰ কৰাৰ আগেত। আপিুন িনজেক সাধা িকছু মান হ'লঃ
Ÿ

াৱ িদেছ, আৰু ইয়াৰ অনন বিশ েবাৰ িক, আপিুন ব ৱসায়ৰ

াহেক সাম ী/েসৱাৰ পৰা িক িবচােৰ?

Ÿ

িক েয়াজন এইেটা স ি হেছেন?

Ÿ

ইয়াত অন বিছ অৱয়ব যাগ কিৰব পািৰেন?

Ÿ

ইয়াত িকবা ব য়বহুল আৰু অ েয়াজনীয় অৱয়ব আেছেন?

Ÿ

াহেক এইেটা কেনদেৰ ব ৱহাৰ কিৰব?

Ÿ

ইয়াক িক বিুল নামাকৰণ কৰা উিচত?

Ÿ

সাধাৰণ সাম ীৰ কৰা ই িকদেৰ পথৃক?

Ÿ

উ প কিৰবৈল ইয়াত িকমান খৰচ কৰা হ'ব?

Ÿ

এইেটা লাভত িব ী কিৰব পৰা যাবেন?

ূ
মল
এবাৰ সাম ীৰ সেকলােবাৰ উপাদান উপ াপনৰ িপছত, মলূ িবেবচনা কৰােটা েয়াজনীয়। এটা সাম ীৰ মলূ িবিভ কাৰণৰ ওপৰত িনভৰ কেৰ যেন লাভৰ
মািজন, যাগান, দাবী আৰু বজাৰৰ কৗশল।
আপিুন িনজেক সাধা িকছু মান হ'লঃ
Ÿ

াহকৈল সাম ী/েসৱাৰ মলূ িক?

Ÿ

ানীয় সাম ী/েসৱাৰ মলূ িব ু াপন হেছেন?

Ÿ

াহক মলূ ৰ শকাতৰ হয়েন?

Ÿ

ৰহাইৰ

Ÿ

আেপানাৰ িতেযাগীতৈক আেপানাৰ মলূ ৰ তু লনা িকমান?

াৱ উিচতেন?

উ িত
এবাৰ আপিুন আেপানাৰ সাম ী আৰু আেপানাৰ মলূ ৰ িবষেয় িনি ত, পৰবিত ৰ হেছ ইয়াৰ উ িতৰ পথ ল ৰখা। উ িতৰ উপায়ৰ িকছু মান উপাদান হ'ল
িব াপন, ৰাজহুৱা স , চাি়চেয়ল িমিডয়া মােক ং, ইেমইল মােক ং, চাচ ইি ন মােক ং, িভিডও মােক ং আৰু বহুেতা।
আপিুন িনজেক সাধা িকছু মান হ'লঃ
Ÿ

আপিুন আেপানাৰ সাম ী বা সৱা ক'ত উ িত কৰা উিচত?

Ÿ

আেপানাৰ িনিদ দশকক ঢু িক পাবৈল আটাইতৈক ভাল মাধ মেটা িক?

Ÿ

আেপানাৰ সাম ী উ িতৰ আটাইতৈক উ ম সময় কিতয়া?

Ÿ

আেপানাৰ িতেযাগীেয় তওঁেলাকৰ সাম ী িকদেৰ উ িত কিৰেছ?
ান

বহুেতা মােকটাৰৰমেত, মােক ঙৰ মলূ িবষয় হেছ উিচত সাম ীৰ াৱ, স ক দামত, স ক ানত, স ক সময়ত। এই কাৰেণ, উ ম সা াব ান িনণয়
কৰােটা জ ল সা াব াহকক কৃ ত াহকৈল ৰপূা িৰত কৰাৰ বােব।
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

আপিুন িনজেক সাধা িকছু মান
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

হ'লঃ

আেপানাৰ সাম ী বা সৱা পযেবি ত হেছেন িফিজেকল, াৰ, অনলাইন বা দেুয়াটােত?
অিধক উপযু িবতৰণকাৰী চেনলত েৱশৰ বােব আপিুন িক কৰা উিচত?
আেপানাক এটা চলচ ফ'চৰ েয়াজনেন?
আেপানাৰ িতেযাগীেয় তওঁেলাকৰ সাম ী বা সৱাৰ ক'ত াৱ িদেছ?
আপিুন আেপানাৰ িতেযাগীসকলৰ পদাংক অনসুৰণ কৰােটা উিচতেন?
আপিুন আেপানাৰ িতেযাগীসকলৰ পৰা পথৃকৈক িকবা কৰা উিচতেন?

ধাৰণাৰ ৰু
ধাৰণা হেছ অ গিতৰ বিুনয়াদ। এটা ধাৰণা সৰু বা সামান হ'ব পােৰ, স াদন কিৰবৈল সহজ বা েয়াগ কিৰবৈল অিতশয় জ ল হ'ব পােৰ। িযহওঁক, সত েটা
হেছ য ধাৰণাই যাগ তা িদেয়। ধাৰণাৰ অিবহেন, কােনা স ৱ নহয়। বিছভাগ মানেুহই তওঁেলাকৰ ধাৰণাৰ িবষেয় ক'বৈল ভয় কেৰ, উপহাস পাব বিুল ভয়
কেৰ। গিতেক, যিদ আপিুন এগৰাকী উেদ াগী ব ি আৰু িতেযাগী আৰু পিৰবতনকামী হ'ব িবচােৰ, আপিুন আেপানাৰ ধাৰণা পাহৰৈল আনােটা েয়াজনীয়।
ইয়াৰ াৰা কৰা িকছু মান পথ হেছঃ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

মানিসক িবপযয়ৰ এক সং ৃ িত াপন কৰা য'ত আপিুন সকেলা আ হী দলক অংশ ল'বৈল িনম ণ কৰা
ধাৰণােবাৰ ডাঙৰৈক আেলাচনা কিৰব লােগ যােত মানেুহ সইেবাৰত তওঁেলাকৰ ধাৰণা, দিৃ , মত যাগ কিৰব পােৰ
মু মনৰ হওঁক আৰু আেপানাৰ ধাৰণাৰ সীমা নাৰািখব, আনিক যিদ ধাৰণােটা িব প হয়
ধাৰণা পিৰত াগ নকিৰব িয আপিুন ততাতয়াৈক কাম নকেৰ, িক এইেবাৰৰ নাট বেনাৱাৰ পিৰবেত আৰু এইেবাৰ িগত কৰক যােত তওঁেলােক
পৰবত তািৰখত পনুৰী ণ কিৰব পােৰ।

পৰামশ
Ÿ

মনত ৰািখব য ভাল ধাৰণা সদায় অনন হ নাথােক।

Ÿ

মনত ৰািখব য ভাল ধাৰণা সদায় অনন হ নাথােক।

Ÿ

পিৰি িত আৰু পিৰেৱশ সদায় পিৰবতন হ'ব পােৰ, গিতেক নমনীয় হওঁক আৰু সইমেত আেপানাৰ ধাৰণা উপেযাগী কৰক।

1.6.2 ব ৱসায় অি

ৰ ধাৰণাঃ মৗিলক ব ৱসায় পিৰভাষা

যিদ আেপানাৰ ল এটা ব ৱসায় আৰ আৰু গিত কৰাৰ, এইেটা ু িচেয়ল য আেপানাৰ মৗিলক ব ৱসায় পবৰ এটা ভাল বজুাবিুজ থািকব লািগব। তলৰ পবৰ
েত ক উেদ াগী ব ি স ক দ হাৱা উিচতঃ
Ÿ

িহচাপ কৰাঃ ব ৱসািয়ক লনেদনৰ িলিপব আৰু বণনা কৰা এটা ণালীব প িত।

Ÿ

িহচাপ পিৰেশাধঃ কা ানীৰ াৰা টকা ধােৰ লাৱা ইয়াৰ ঋণদাতাৰ বােব।

Ÿ

িহচাপ সং হঃ কা ানীেয় ধােৰ লাৱা পিৰমাণ ইয়াৰ াহকৰ াৰা।

Ÿ

স ি ঃ এটা কা ানীেয় ধােৰ লাৱা সকেলা ব ৰ মলূ আৰু ইয়াৰ ব ৱসায় পিৰচালনা কৰা।

Ÿ

বেল চীটঃ কা ানীৰ স ি ৰ এখন ছিব, ঋণ আৰু ঋণদাতাৰ সমদশন িদয়াৰ মহুুতত।

Ÿ

িন ৰখাঃ এটা ব ৱসায়ৰ উপাজন আৰু লাকচানৰ সম পিৰমাণ মাহৰ শষত থােক।

Ÿ

ব ৱসায়ঃ এটা সংগঠন িয লাভ গঠনৰ ল ৰ সেত কাযকৰী কৰা হয়।

Ÿ

ব ৱসায়ৰ পৰা ব ৱসায় (B2B): এটা ব ৱসায় িয আন ব ৱসায়ৰ লগত সাম ী বা সৱাৰ িব ী কেৰ।

Ÿ

ব ৱসায়ৰ ৰা উপেভা া (B2C): এটা ব ৱসায় িয পানপ য়াৈক অি ম ব ৱহাৰকাৰীৰ লগত সাম ী বা সৱাৰ িব ী কেৰ।

Ÿ

মলূধনঃ টকা এটা ব ৱসায়ৰ িহচাপ, স ি আৰু িবিনেয়াগত থােক। দইু কাৰৰ ধান মলূধন হ'ল ঋণ আৰু ন ায়।

Ÿ

কচ াঃ অনদুানৰ সম পিৰবতন েত ক মাহৰ ব ৱসায়ৰ জিৰয়েত, আয় আৰু ব য় যাগ কিৰ।

Ÿ

কচ া উি ঃ এটা উি েয় টকা দখৱুায় িয এটা ব ৱসায়ৰ িনিদ সময়ৰ মেূৰ মেূৰ েৱশ আৰু

Ÿ

চু ি নামাঃ কামৰ বােব িতপূৰণৰ এখন সামািজক চু ি ।

Ÿ

মলূ ৰ অৱনিতঃ অত ািধক সময়ত স ি ৰ মলূ অৱনিমত হাৱা।

Ÿ

ব য়ঃ খৰচ িয এটা কা ানীেয় ইয়াৰ ণালীৰ দায় লয়।
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ান হয়।

অংশ হণকারীর হ া বক
ু

Ÿ

অথঃ টকা আৰু অন স ি ৰ পিৰচালনা আৰু ব ন।

Ÿ

আিথক তথ ঃ ব ৱসায়ৰ লনেদন আৰু ব য়ৰ এক িব ৃ ত িহচাপ।

Ÿ

িনধািৰত খৰচঃ এটা এবাৰ ব য়।

Ÿ

আয় উি (লাভ আৰু লাকচানৰ উি ): ব ৱসায়ৰ লাভ দখওুৱা এক িনিদ সময়ৰ িভতৰত।

Ÿ

ঋণসমহূঃ মলূ িয এটা ব য়সােয় আন কােৰাবাক ধােৰ িদেয়।

Ÿ

মােক ং: এটা সাম ী বা সৱাৰ উ িত, িব ী আৰু িবতৰণৰ প িত।

Ÿ

গ আয়/লাভঃ ৰাজহৰ িবেয়াগা ক ব য়।

Ÿ

গ মলূ ঃ ব ৱসায়ৰ মঠু মলূ ।

Ÿ

পিৰেশাধ কৰাৰ সময়ঃ ই ব ৱসায়ৰ াথিমক িবিনেয়াগ পনুৰ লাভ কিৰবৈল লাৱা সময়ৰ পিৰমাণ।

Ÿ

লাভৰ মািজনঃ লাভৰ অনপুাত, ৰাজহৰ াৰা হৰণ কিৰ, শতাংশ িহচােপ দখওুৱা হয়।

Ÿ

িবিনেয়াগত ঘিূৰ অহা (ROI): এটা ব ৱসায়ৰ টকাৰ পিৰমাণ পাৱা যায় এটা িবিনেয়াগৰ পৰা ঘিূৰ অহা িহচােপ।

Ÿ

ৰাজহঃ আয়ৰ সম পিৰমাণ ব য়সমহূ িবেয়াগ কৰাৰ আগেত।

Ÿ

িব ী স াৱনাঃ এজন িনিহত াহক।

Ÿ

যাগান িদওঁতাঃ এটা ব ৱসায়ৰ এজন যাগান ধেৰাতা।

Ÿ

মােকট ল ঃ এক িবেশষ াহকৰ সমি য'ত কা ানীৰ সাম ী আৰু সৱাৰ ল

Ÿ

মলূ ায়নঃ ব ৱসায়ৰ সম দৰৰ মলূ িনধাৰণ কৰা।

Ÿ

পিৰবতনশীল ব য়ঃ ব য় িয ব ৱসায়ৰ সি য়তাৰ অনপুাতত পিৰবতন হয়।

Ÿ

কাম কৰা মলূধনঃ বতমান স ি বতমান ঋণৰ িবেয়াগা ক িহচােপ গণনা কৰা।

Ÿ

ব ৱসািয়ক লনেদনঃ ইয়াত িতিন কাৰৰ ব য়সািয়ক লনেদন আেছ। এইেবাৰ হ'লঃ
¡
সাধাৰণ লনেদন- সাধাৰণেত এক লনেদন এজন িবে তা আৰু াহকৰ মাজত। উদাহৰণ ৰেূপঃ একাপ কিফ িকনা।
¡
জ ল লনেদ- এইেবাৰ লনেদন এক ঘটনাৰ সমি ৰ াৰা হয় িসহেত স ূণ কৰাৰ আগেত। উদাহৰণ ৰেূপঃ এটা ঘৰ িকনা।
¡
চিল থকা লনেদ- এইেবাৰ লনেদনত, সাধাৰণেত এটা চু ি ৰ েয়াজন। উদাহৰণ ৰেূপঃ এজন িবে তাৰ সেত চু ি ।

থােক।

সাধাৰণ গণনা কৰা সূ
িকছু মান আৱশ কীয় গণনাৰ সূ ল কৰক িয েত ক উেদ াগী ব ি েয় জনা উিচত।
1. গণনাৰ সমীকৰণঃ এইেটা এটা কা ানীেয় ঋণৰ সকেলা মলূ আৰু ইয়াৰ ব ৱসায়ৰ পিৰচালনাৰ বােব ীকাৰ আৰু ব ৱহাৰ কেৰ।
সূ ঃ স ি = ঋণ + গৰাকীৰ সমদশন
2. গ আয়ঃ এইেটা কা ানীৰ লাভ।
সূ ঃ গ আয় = ৰাজহ - ব য়
3.
ক-ইেভন িব ঃু এইেটা িব ু য'ত কা ানীেয় লাভ বা লাকচানৰ গঠন কিৰব নাৱােৰ। মঠু খৰচ আৰু মঠু ৰাজহ সমান।
সূ ঃ ক-ইেভন = িনধািৰত খৰচ/িব ী মলূ – িভ খৰচ িত একক
4. টকাৰ অনপুাতঃ এইেটােৱ আমাক কা ানীৰ তৰলতাৰ িবষেয় কয়।
সূ ঃ টকাৰ অনপুাত= টকা/ চিলত ঋণ
5. লাভৰ মািজনঃ এইেটা শতাংশ িহচােপ দখৱুায়। ই দখৱুাই িকমান শতাংশ িব ী ৰ গেছ সকেলা ব য় িদয়াৰ িপছত ব ৱসায়ৰ ৰা।
সূ ঃ লাভৰ মািজন = গ আয়/িব ী
6. ঋণৰ পৰা সমদশনৰ অনপুাতঃ অনপুাতেটােৱ দখৱুায় ইয়াৰ স ি ৰ বােব িকমান পিৰমাণৰ সমদশন আৰু ঋণ এটা কা ানীেয় ব ৱহাৰ কেৰ, আৰু
নতু বা অংশীদাৰ সমদশন চতৰ পৰা ঋণদাতাই স ূণ কিৰব পােৰ যিদ ব ৱসায়েটােৱ লাকচানৰ আৰ িণ কেৰ।
সূ ঃ ঋণৰ পৰা সমদশনৰ অনপুাত = মঠু ঋণ/মঠু সমদশন
7. সাম ীৰ িব ীৰ খৰচঃ এইেটা এটা সাম ী বা সৱাৰ উ প কিৰবৈল ব ৱহাৰ কৰা মঠু খৰচ, িযেটা িব ী হ গেছ।
সূ ঃ সাম ী িব ীৰ খৰচ = সাম ীৰ খৰচ/মালৰ তািলকা – বািহৰা খৰচ
8. িবিনেয়াগ ঘিূৰ অহা (ROI): এইেটা সাধাৰণেত শতাংশ িহচােপ দখওুৱা হয়। ই িবিনেয়াগৰ লাভ কৃ ত খৰচৰ শতাংশ িহচােপ গণনা কেৰ।
সূ ঃ ROI = গ লাভ/মঠু িবিনেয়াগ *100
9. সাধাৰণ সতুঃ এইেটা টকা আপিুন িকছুমান টকা থমেত িবিনেয়াগৰ াৰা উপাজন কিৰব পােৰ (মখু )
সূ ঃ A = P(1 + rt); R = r * 100
য'ত
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িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

A = মঠু লাভৰ িহচাপ(মখু +সত
ু )
P = মখু িহচাপ
I = সত
ু ৰ িহচাপ
r = সত
ু ৰ পিৰমান িত বছেৰ দশিমকত; r=R/100
t = সময় জি ত থােক মাহ বা বছৰত
10. বছেৰকীয়া িমি ত সত
ু ঃ সত
ু ৰ যাগ মখু ঋণ বা জমাৰ সিম ৰ লগত গণনা কৰা হয়।
সূ ঃ A = P(1+r/n)^nt ;
য'তঃ
A = িবিনেয়াগৰ ভিৱষ ত মান/ঋণ, সত
ু ৰ সেত
P = মখু িবিনেয়াগৰ িহচাপ ( াথিমক জমা বা ঋণৰ পিৰমাণ)
r = বািষক ঋণৰ সত
ু (দশিমক)
n = সময়ৰ সংখ া িয িমি ত সত
ু িত বছেৰ
t = টকা িবিনেয়াগ বা ধাৰ কৰাৰ বােব বছৰৰ সংখ া

1.6.3 িচআৰএম আৰু নটৱিকং: িচ.আৰ.এম. িক?
িচ.আৰ.এম. (CRM) মােন হেছ কা মাৰ িৰেলচনি প মেনজেম ( াহক স ক ৱ ন)। মলূেত াহক স ক ৱ নামেটাৰ অথ আিছল াহসকলৰ
সেত স ক ব ৱি ত কৰা। িক , আিজকািল ইয়াৰ অথ হেছ কা ানীেবাৰক তওঁেলাকৰ স কেবাৰ ব ৱি ত কৰাত সহায় কৰাৰ বােব িনিমত তথ যিু
ণালী ছ েৱৰ।
িচ.আৰ.এম.-ৰ েয়াজনীয়তা
কা ানী এটাই ইয়াৰ াহকসকলৰ সেত স ক িযমান ভালদেৰ ব ৱি ত কিৰব পােৰ কা ানীৰ সফলতাৰ স াৱনাও িসমােন অিধক হয়। িযেকােনা উেদ াগীৰ
বােব, সফলতােৰ মজতু থকা াহকসকলক ধিৰ ৰখা আৰু িত ানেটা স সািৰত কৰা অিত গৰুু পূণ। সইবােবই দনি ন আধাৰত াহসকলৰ সেত লনেদন
কেৰাঁেত উ ৱ হাৱা সমস ােবাৰৰ মাকািবলা কৰাৰ ওপৰত গৰুু িদয়া তথ যিু ণালীেবাৰৰ চািহদা অিধক বিৃ হ আিহেছ।
সময়ৰ সেত াহকৰ েয়াজনীয়তা সলিন হয়, আৰু াহেক দৰাচলেত িক িবচােৰ সয়া বজুাত যিু েয় সহজ কিৰব পােৰ। এই অ দিৃ েয় কা ানীেবাৰক
তওঁেলাকৰ াহকসকলৰ েয়াজনীয়তাৰ িত অিধক উপযু সহঁািৰ িদয়াত সহায় কেৰ। ই তওঁেলাকক েয়াজন হ'েল তওঁেলাকৰ ব ৱসায়ৰ ণালী সংেশািধত
কৰাত সহায় কেৰ, যােত তওঁেলাকৰ াহকসকলক সদােয় সা াব সবে
কােৰ সৱা দান কৰা হয়। সৰল কথাত, িচ.আৰ.এম.-এ কা ানীেবাৰক
তওঁেলাকৰ াহকৰ মলূ উপল কৰাত সহায় কেৰ আৰু উ ত াহক স কৰ লাভ া কৰােটা স ম কেৰ।
িচ.আৰ.এম.-ৰ লাভালাভেবাৰ
িচ.আৰ.এম.-ৰ বহুেতা গৰুু পূণ লাভালাভ আেছ:
Ÿ

ই মজতু থকা াহকসকলৰ সেত স ক উ ত কৰাত সহায় কেৰ যাৰ ফলত হয়:
¡
িব ী বিৃ
¡
াহকৰ েয়াজনীয়তা িচনা কৰা
¡
অন ান সাম ী িব ী

Ÿ

ইয়াৰ ফলত সাম ী বা সৱাৰ উ ত িবপনন হয়

Ÿ

ই াহকৰ স ি আৰু বাহাল বিৃ কেৰ

Ÿ

আটাইতৈক লাভজনক াহকসকলক িচনা কিৰ আৰু তওঁেলাকৰ ওপৰত গৰুু িদ ই লাভৰ হাৰ বিৃ কেৰ

নটৱিকং িক?
ব ৱসায়ত, নটৱিকঙৰ অথ হেছ িনয়মীয়াৈক নতু ন ব ৱসায় অনাৰ বােব আেপানাৰ ব ৱসািয়ক আৰু ব ি গত স কেবাৰৰ ব ৱহাৰ কৰা। এই িবপননৰ
প িতেটা কাযকৰী আৰু কম ব য়বহুল। এয়া হেছ িব ীৰ স াৱনা আৰু স ক গঢ়াৰ বােব এক উ ম উপায়। নটৱিকং ৰফােৰল আৰু পিৰচয় আধািৰত হ'ব
পােৰ, বা ফান, ইেমইল আৰু চ'িছেয়ল তথা ব ৱসািয়ক নটৱিকং ৱবছাইট যােগ হ'ব পােৰ।
নটৱিকঙৰ েয়াজনীয়তা
নটৱিকং হেছ ব ৱসায়ী ব ি সকলৰ বােব এক অত াৱশ কীয় ব ি গত দ তা, িক উেদ াগীসকলৰ বােব ই আৰু অিধক গৰুু পূণ। নটৱিকং ি য়াৰ মলূেত
আেছ স ক গঢ়া। নটৱিকঙৰ ফলত উ ত যাগােযাগ হয় আৰু ঔেদ ািগক পিৰেৱশত শি শালী উপি িত হয়। ই অন ান উেদ াগীসকলৰ সেত শি শালী
স ক গঢ়াত সহায় কেৰ।
সম িব ত আেয়ািজত ব ৱসায়ীক নটৱিকং অনু ােন এেক-মনৰ উেদ াগীসকলক সংেযািজত কৰাত এক অিত বহৃ ভূ িমকা পালন কেৰ িযসকলৰ যাগােযাগ, ধাৰণাৰ
আদান- দান আৰু ধাৰণােবাৰ বা ৱৈল ৰপূা িৰত কৰাত মৗিলক িব াস এেক হয়। এেন নটৱিকং অনু ােন সা াব িবিনেয়াগকাৰীৰ সেত উেদ াগীসকলক সংেযািজত
কৰাত গৰুু পণূ ভূ িমকা পালন কেৰ। উেদ াগীসকলৰ অিভ তা আৰু পৃ ভূ িম যেথ পথৃক হ'ব পােৰ িক তওেঁলাকৰ সকেলােৰ মনত এটা উৈমহতীয়া ল থােক তওেঁলােক সংেযাগ, ৰণা, উপেদশ, সেুযাগ আৰু গৰুু িবচােৰ। নটৱিকেঙ তওেঁলাকক ক এয়াৰ বােবই এক ম দান কেৰ।
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

নটৱিকঙৰ লাভালাভ
নটৱিকেঙ উেদ াগীসকলক বহুেতা লাভালাভ দান কেৰ। িকছু মান মখু লাভালাভ হেছ:
Ÿ

উ মানদ ৰ সা াব াহকৰ তথ লাভ কৰা

Ÿ

বিধত ব ৱসায়ৰ সেুযাগ

Ÿ

াসংিগক স কৰ ভাল উ স

Ÿ

এেক-মেনাভাৱৰ উেদ াগীৰ পৰা উপেদশ

Ÿ

ভালদেৰ দশৃ মান হাৱা আৰু আেপানাৰ 'ফাইল উ ত হাৱা

Ÿ

ইিতবাচক আৰু উ সাহী লাকক লগ পাৱা

Ÿ

আ িব াস বিৃ

Ÿ

আনক সহায় কৰাৰ পৰা স ি

Ÿ

শি শালী আৰু দীঘম াদী ব ু গঢ়া

া

উপেদশ
Ÿ

েয়াজনীয়তা িচনা কৰা আৰু মতামত া কৰাৰ বােব চ'িছেয়ল মিডয়াৰ বাতালাপ ব ৱহাৰ কিৰব।

Ÿ

নটৱিকং কেৰাঁেত, হয়/নহয়

ৰ সলিন মু উ ৰৰ

সিুধব।

1.6.4 ব ৱসায়ীক পিৰক না: িকয় ল
ল িনধাৰণ কৰােটা গৰুু পূণ িকয়েনা ই আেপানাৰ দীঘম াদী দশন আৰু
পােৰ।

িনধাৰণ কিৰব লােগ
ম াদী অনেু ৰণা দান কেৰ। ল

ম াদী, মজলীয়া ম াদৰ আৰু দীঘম াদী হ'ব

ম াদী ল
Ÿ

এইেবাৰ হেছ তা িণক ভিৱষ তৰ বােব িনিদ ল ।

উদাহৰণ: িবকল হাৱা য এটা মৰামিত কৰা।
মজলীয়া-ম াদৰ ল
Ÿ

এই ল েবাৰ আেপানাৰ

Ÿ

সইেবাৰ আেপানাৰ

উদাহৰণ: এক সৱাৰ চু ি

ম াদী ল ৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ িনিমত।

ম াদী ল েবাৰৰ দেৰ িনিদ হাৱাৰ েয়াজন নাই।
া িৰত কৰা যােত আেপানাৰ য েটা পনুৰ িবকল নােহাৱােটা িনি ত হয়।

দীঘম াদী ল
Ÿ

এই ল েবাৰৰ বােব সময় আৰু পিৰক না েয়াজন।

Ÿ

এইেবাৰ া কিৰবৈল সাধাৰণেত এক বছৰ বা অিধক সময় লােগ।

উদাহৰণ: আেপানাৰ ব য়ৰ পিৰক না কৰা যােত আপিুন নতু ন য িকিনব পােৰ
ব ৱসায়ীক পিৰক না এটা িকয় সিৃ কিৰব লােগ
ব ৱসায়ীক পিৰক না হেছ আেপানাৰ ব ৱসায়েটা কেনদেৰ একলগ কৰা হয় সয়া বজুাৰ এক সজঁিুল। ইয়াক গিত িনৰী ণ কৰা, দায়ব তা িনধাৰণ কৰা
ব ৱসায়ৰ পিৰণিত িনয় ণ কৰাৰ বােব ব ৱহাৰ কিৰব পািৰ। ই সাধাৰণেত 3-5 বছৰৰ আকলন দান কেৰ আৰু কা ানীেয় ইয়াৰ ৰাজহ বিৃ কৰাৰ বােব
অনসুৰণ কিৰব িবচৰা আঁচিনৰ আভাষ দান কেৰ। মখু কমচাৰীসকলৰ বা ভিৱষ তৰ িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ আ হ আকিষত কৰাৰ বােবও ব ৱসায়ীক
পিৰক না এক অিত গৰুু পূণ সজঁিুল।
ব ৱসায়ীক পিৰক না এটাত সাধাৰণেত আঠটা উপাদান থােক।
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ব ৱসায়ীক পিৰক না এটাৰ উপাদানেবাৰ
কায বাহী সাৰাংশ
িশেৰানাম পৃ ৰ িপছত কাযবাহী সাৰাংশ আেহ। সাৰাংশেটাত এক চমু আৰু ব ৱসায়ীক ধৰেণ ব ৱসায়ৰ গৰাকী িহচােপ আেপানাৰ আকাং া
কিৰব লােগ। এয়া হেছ আেপানাৰ ব ৱসায় আৰু আেপানাৰ পিৰক নােবাৰৰ এক অৱেলাকন। সাধাৰণেত এয়া 1-2 পৃ াৰ অিধক হ'ব নালােগ।
আেপানাৰ কাযবাহী সাৰাংশত অ ভু থািকব লােগ:

ভােৱ উে খ

Ÿ

িমছন িববিৃত: আেপানাৰ ব ৱসায়েটা মখু তঃ িক বণনা কৰক। উদাহৰণ: নাইকৰ িমছন িববিৃত:

Ÿ
Ÿ

নাইকৰ িমছন িববিৃত হেছ “িব ৰ িতজন খলৈুৱৈল অনেু ৰণা আৰু অিভনৱ অনা”।
কেকা ানী তথ : আেপানাৰ ব ৱসায় কিতয়া াপন কৰা হিছল, িত াপক সকলৰ নাম আৰু ভূ িমকা, কমচাৰীৰ সংখ া, আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ অৱ ান
আিদৰ দেৰ তথ দান কৰক।

Ÿ

িবকাশৰ আেলাকপাত: কা ানীৰ িবকাশৰ উদাহৰণ উে খ কৰক। য'ত স ৱ হয় াফ আৰু চাট ব ৱহাৰ কিৰব।

Ÿ

আেপানাৰ সাম ী/েসৱােবাৰ: দান কৰা সাম ী বা সৱােবাৰ বণনা কৰা।

Ÿ

িব ীয় তথ : বতমানৰ ব আৰু িবিনেয়াগকাৰীৰ িবষেয় তথ দান কৰক।

Ÿ

ভিৱষ তৰ পিৰক নাৰ সাৰাংশ: আপিুন আেপানাৰ ব ৱসায়েটা ভিৱষ েত ক'ত দিখব িবচােৰ বণনা কৰক।

ব ৱসায়ৰ িবৱৰণ
আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ পিৰক নাৰ ি তীয় শাখােটাত আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ িবিভ উপাদানৰ িবতং সমী া থািকব লােগ। ই সা াব িবিনেয়াগকাৰী সকলক
আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ ল আৰু আেপানাৰ পিৰক নাৰ অতু লনীয়তা স কভােৱ বজুাত সহায় কিৰব।
আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ িবৱৰণত অ ভু থািকব লােগ:
Ÿ

আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ কৃ িতৰ এক িবৱৰণ

Ÿ

আপিুন স

Ÿ

আেপানাৰ সাম ী আৰু সৱােবােৰ এই েয়াজনীয়তােবাৰ কেনদেৰ পূৰণ কিৰব

Ÿ

আপিুন সৱা দান কিৰব িবচৰা িনিদ

Ÿ

আেপানাৰ িতেযািগতামলূক সিুবধােবাৰ

কিৰবৈল িবচৰা বজাৰৰ েয়াজনীয়তা
াহক আৰু সংগঠনেবাৰ

বজাৰ িবে ষণ
ব ৱসায় িবৱৰণৰ িপছত সাধাৰণেত বজাৰ িবে ষণ শাখা আেহ। এই শাখাৰ উে শ হেছ আেপানাৰ উেদ াগ আৰু বজাৰৰ ান দশন কৰা। লগেত এই শাখােত
আপিুন আেপানাৰ গেৱষণাৰ ফলাফলেবাৰ আৰু িস া েবাৰ অ ভু কিৰব লােগ।
আেপানাৰ বজাৰ িবে ষণত অ ভু থািকব লােগ:
Ÿ

আেপানাৰ উেদ াগৰ িবৱৰণ আৰু অৱেলাকন

Ÿ

আেপানাৰ ল

Ÿ

আেপানাৰ ল

Ÿ

আেপানাৰ ল

Ÿ

আপিুন দখল কিৰব িবচৰা বজাৰৰ অংশৰ পিৰমাণ।

Ÿ

আেপানাৰ মলূ ৰ গাঁথিন

Ÿ

আেপানাৰ িতেযািগতামলূক িবে ষণ

Ÿ

িযেকােনা আইনী েয়াজনীয়তা

বজাৰৰ তথ
াহকসকলৰ েয়াজনীয়তা আৰু জনগাঁথিন
বজাৰৰ আকাৰ

সংগঠন আৰু ৱ ন
এই শাখােটা বজাৰ িবে ষণৰ ক িপছেত আিহব লােগ। আেপানাৰ সংগঠন আৰু ৱ ন শাখাত অ ভু থািকব লােগ:
Ÿ

আেপানাৰ কা ানীৰ সাংগঠিনক গাঁথিন।

Ÿ

আেপানাৰ কা ানীৰ মািলক ৰ িবৱৰণ

Ÿ

আেপানাৰ ৱ ন দলৰ িবৱৰণ

Ÿ

আেপানাৰ স ালক ম লীৰ অ তা

Ÿ

িতেটা শাখা/িবভাগৰ িবতং িবৱৰণ আৰু ইয়াৰ কায
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ু

Ÿ

আপিুন আেপানাৰ কমচাৰীসকলক দান কৰা বতন আৰু লাভালাভৰ িবৱৰণ

Ÿ

আপিুন আগবেঢ়াৱা উদগিনেবাৰ

সৱা বা সাম ীৰ

ণী

পৰৱত শাখােটা হেছ সৱা বা সাম ীৰ ণী শাখা। ইয়ােত আপিুন আেপানাৰ সৱা বা সাম ীৰ িবৱৰণ িদব, আৰু সা াব আৰু বতমানৰ াহকসকলৰ বােব
সইেবাৰৰ লাভালাভৰ ওপৰত গৰুু িদব। আেপানাৰ িনবািচত সাম ী িকয় আেপানাৰ ল াহকসকলৰ েয়াজনীয়তা পূৰণ কিৰব িবতং ভােৱ বণনা কিৰব।
আেপানাৰ সৱা বা সাম ী ণী শাখাত অ ভু থািকব লােগ:
Ÿ

আেপানাৰ সাম ী/েসৱাৰ এক িবৱৰণ

Ÿ

আেপানাৰ সাম ী বা সৱাৰ জীৱন চ ৰ এক িবৱৰণ

Ÿ

িযেকােনা

Ÿ

আপিুন বতমােন কিৰ থকা বা কৰাৰ পিৰক না কৰা িযেকােনা গেৱষণা কাযকলাপৰ িবৱৰণ

ািধকাৰ বা পেট দািখলৰ এক তািলকা

িবপণন সৱা আৰু িব ী
আেপানাৰ পিৰক নাৰ সৱা বা সাম ী ণী শাখােতা স ণূ হাৱাৰ িপছত, আপিুন আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ বােব িবপণন আৰু িব ী ৱ ন ৰণনীিতৰ বণনা
আৰ কিৰব লােগ।
আেপানাৰ িবপণন শাখাত িন িলিখত ৰণনীিতেবাৰ অ ভু থািকব লােগ:
Ÿ

বজাৰ েৱশ ৰণনীিত: এই ৰণনীিতত আেপানাৰ মজতু থকা সাম ী বা সৱােবাৰ মজতু থকা বজাৰত িব ী কৰাৰ ওপৰত গৰুু িদয়া হয়, আেপানাৰ
বজাৰৰ অংশ বিৃ কৰাৰ বােব।

Ÿ

িবকাশৰ ৰণনীিত: এই ৰণনীিতত বজাৰৰ অংশ বিৃ কৰাৰ ওপৰত গৰুু িদয়া হয়, আনিক ইয়াৰ ফলত

Ÿ

িবতৰণৰ চেনল ৰণনীিত: এইেবাৰ হ'ব পােৰ পাইকাৰী িবে তা, খচুুৰা িবে তা, িবতৰক আৰু আনিক ই াৰেনেটা।

-ম াদত উপাজন াস হ'েলও।

Ÿ

যাগােযাগৰ ৰণনীিত: এইেবাৰ হ'ব পােৰ িলিখত ৰণনীিত (ইেমই , পাঠ, চ াট), মৗিখক ৰণনীিত (েফান কল, িভিডঅ' বাতালাপ, মখুামিুখ
বাতালাপ), অেমৗিখক ৰণনীিত (শাৰীিৰক ভাষা, মখুম লৰ অিভব ি , ক ৰৰ সৰু) আৰু দশৃ মান ৰণনীিত (িচ , ৱবপৃ া, ন া)।
আেপানাৰ িব ী শাখাত িন িলিখত তথ অ ভু থািকব লােগ:
Ÿ

এক িব ী দল ৰণনীিত: এই ৰণনীিতত িত ানেটাৰ ৰাজহ বিৃ কৰাৰ ওপৰত গৰুু িদয়া হয়।

Ÿ

আেপানাৰ িব ী কাযকলাপেবাৰৰ এক িবতং িবৱৰণ: ইয়াৰ অথ হেছ আপিুন কেনদেৰ আেপানাৰ সাম ী বা সৱা িব ী কৰাৰ পিৰক না কিৰেছ তাৰ
িবৱৰণ িদয়া - আপিুন এয়া অফলাইন িব ী কিৰব ন অনলাইন, আপিুন িকমানটা একক িব ী কিৰব িবচােৰ, আপিুন িতেটা একক িকমান দামত
িব ী কিৰব, ইত ািদ।

ধনৰ অনেুৰাধ
এই শাখােটা িবেশষভােৱ সইসকলৰ বােব যাক তওঁেলাকৰ উেদ াগৰ বােব ধনৰ েয়াজন।
ধনৰ অনেুৰাধ শাখাত িন িলিখত তথ অ ভু থািকব লােগ:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

বতমােন আেপানাক িকমান ধনৰািশৰ েয়াজন।
পৰৱত পাঁচ বছৰত আেপানাক িকমান ধনৰািশ েয়াজন হ'ব। ই আেপানাৰ দীঘম াদী ল ৰ ওপৰত িনভৰ কিৰব।
আপিুন িবচৰা ধনৰািশৰ কাৰ আৰু আপিুন ইয়াক কেনদেৰ ব ৱহাৰ কৰাৰ পিৰক না কিৰেছ। আপিুন এেন ধন িবচােৰেন যাক কৱল এক িনিদ
উে শ ত ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ, বা এেন ধন িবচােৰ যাক িযেকােনা ধৰণৰ েয়াজনীয়তাত ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ?
ভিৱষ তৰ বােব ৰণৈনিতক পিৰক না। ইয়াত অ ভু থািকব আেপানাৰ দীঘম াদী পিৰক নাৰ িবতং িবৱৰণ - সই পিৰক নােবাৰ িক আৰু সই
পিৰক নােবাৰ ৰপূায়ণ কৰাৰ বােব আেপানাক িকমান ধনৰ েয়াজন হ'ব।
ঐিতহািসক আৰু ত ািশত িব ীয় তথ । আেপানাৰ সকেলা িব ীয় অিভেলখ সিৃ কিৰ আৰু বাহাল ৰািখ এেন কিৰব পািৰ, আেপানাৰ িত ান আৰ
হাৱা মু তৰ পৰা বতমানৰ িদনৈলেক। ইয়াৰ বােব েয়াজনীয় নিথপ েবাৰৰ িভতৰত আেছ আেপানাৰ বেল ীট য'ত আেপানাৰ কা ানীৰ স দ
আৰু দায়ব তােবাৰৰ িবৱৰণ থােক, আেপানাৰ উপাজনৰ িববিৃত য'ত আেপানাৰ কা ানীৰ ৰাজহ উে খ থােক, বছৰেটাৰ বােব ব য় আৰু উপাজন,
আেপানাৰ কৰ দ ােবজ (সাধাৰণেত যাৱা িতিন বছৰৰ বােব) আৰু আেপানাৰ ধন বাহ বােজট য'ত উে খ থােক অহা সকেলা ধন, ওলাই যাৱা
সকেলা ধন আৰু িতেটা মাহৰ শষত আেপানাৰ ঘা ধন (ঋণা ক বেল ) আিছলেন ৰািহ ধন (ধনা ক বেল ) আিছল উে খ কেৰ।

িব ীয় পিৰক না
আপিুন আেপানাৰ িত ান গঢ়া আৰ কৰাৰ আগেত, আপিুন আেপানাৰ ধনৰ পিৰক না কিৰব লািগব। িব ীয় পিৰক নাৰ পদে পেবাৰ চাওঁক:
পদে প 1: িব ীয় আঁচিন এখন

ত কৰা। ইয়াত অ ভু থািকব লােগ আেপানাৰ ল , ৰণনীিত, আৰু এই ল েবাৰ া কৰাৰ বােব সময়েৰখা।

পদে প 2: আেপানাৰ সকেলা গৰুু পূণ িব ীয় নিথপ সংগ ত কৰক। আেপানাৰ িবিনেয়াগৰ িবৱৰণ, ব িববিৃত, কৰৰ দ ােবজ,
বীমাৰ দ ােবজ আৰু আন িযেকােনা িব ীয় নিথপ ৰখাৰ বােব ফাইল এটা বনাব।
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িডট কাড িবল,

িনেয়াজিনয়তা আৰু উদ িমতা দ তা

পদে প 3: আেপানাৰ মঠু স দ গণনা কৰক। ইয়াৰ অথ হেছ আেপানাৰ মািলক ৰ স দেবাৰ গণনা কৰা (আেপানাৰ ঘৰ, ব একাউ , িবিনেয়াগ
আিদৰ দেৰ স দ) আৰু তাৰ পৰা আেপানাৰ িদবলগােবাৰ (ঋণ, বেকয়া িডট কাডৰ পিৰমাণ আিদ) িবেয়াগ কিৰ পাৱা ফলাফলেটা হেছ আেপানাৰ মঠু
স দ।
পদে প 4: ব য়ৰ পিৰক না এটা কিৰব। ইয়াৰ অথ হেছ আেপানাৰ ধন কৰ পৰা আিহব, আৰু ই কৈল যাব সয়া িবতংভােৱ িলিপব কিৰব।
পদে প 5: আপাতকালীন পিুঁজ এটা িনমাণ কিৰব। ভাল আপাতকালীন পিুঁজ এটাত কেমও 6 মাহৰ ব য় আৱৰাৰ বােব পযা ধন থােক।
পদে প 6: আেপানাৰ বীমা াপন কৰক। বীমাই দীঘম াদী িব ীয় সৰু া দান কেৰ আৰু িবপদৰ িবপে আেপানাক িনৰাপ া িদেয়।
িবপদাশংকা ব ৱ াপনা
এজন উেদ াগী িহচােপ, আপিুন আৰ কিৰব িবচৰা উেদ াগেটাৰ কাৰৰ সেত স িকত িবপদাশংকােবাৰ মলূ া ন কৰােটা যেথ গৰুু পূণ, আপিুন আেপানাৰ
কা ানী াপন কৰা আৰ কৰাৰ আগেত। আপিুন সা াব িবপদাশংকােবাৰ িচনা কৰাৰ আগেত, আপিুন সইেবাৰ াস কৰাৰ বােব পদে প ল'ব পােৰ।
িবপদাশংকা ব ৱি ত কৰাৰ িকছু মান উপায় হেছ:
Ÿ

এেক ধৰণৰ ব ৱসায়ৰ িবষেয় গেৱষণা কৰক আৰু তওঁেলাকৰ িবপদাশংকােবাৰ আৰু সইেবাৰ কেনদেৰ িন তম কৰা হিছল জানক।

Ÿ

বতমানৰ বজাৰৰ ৱণতা মলূ া ন কৰক আৰু িকছু সময়ৰ আগেত মক
ু িল কৰা এেক ধৰণৰ সাম ী বা সৱা এিতয়াও ৰাইেজ ভালদেৰ হণ কিৰ আেছেন
নাই জািন লওঁক।

Ÿ

আেপানাৰ সাম ী বা সৱােটা আৰ কৰাৰ বােব েয়াজনীয় দ তা আেপানাৰ সচঁাৈকেয় আেছেন িচ া কৰক।

Ÿ

আেপানাৰ িব ীয় ি িত পৰী া কৰক আৰু আেপানাৰ উেদ াগ আৰ কৰাৰ বােব আেপানাৰ পযা উপাজন আেছেন চাওঁক।

Ÿ

অথনীিতৰ ি িতৰ িবষেয় সজাগ হ'ব, সময়ৰ সেত অথনীিতৰ কেনদেৰ পিৰৱতন হ'ব পােৰ িবেবচনা কিৰব, আৰু এেন িযেকােনা পিৰৱতনৰ াৰা
আেপানাৰ িত ান কেনদেৰ ভািৱত হ'ব পােৰ িচ া কিৰব।

Ÿ

এক িবতং ব ৱসায়ীক পিৰক না

ত কিৰব।

উপেদশ
Ÿ

িনি ত কিৰব য আেপানাৰ পিৰক নাত সকেলা গৰুু পূণ উপাদান আৱৰা হয়।

Ÿ

সংখ ােবাৰ ত ত ৈক পৰী া কিৰব।

Ÿ

চমু আৰু বা ৱধম হ'ব।

Ÿ

আেপানাৰ পদে প আৰু আেপানাৰ পূবানমুানেবাৰত ৰ ণশীল হ'ব।

Ÿ

য'ত স ৱ হয় ছাট, াফ আৰু ছিব আিদ দশৃ মান সজঁিুল ব ৱহাৰ কিৰব।

1.6.5 ব

ঋণৰ বােব ি য়া আৰু আনু ািনকতা ব

ঋণৰ েয়াজনীয়তা

উেদ াগীসকলৰ বােব, স খুীন হাৱা আটাইতৈক ক ন ত া ানেবাৰৰ িভতৰত এটা হেছ আৰ িণৰ বােব পিুঁজ া কৰা। যিতয়া পিুঁজৰ িবিভ িবক উপল
থােক উেদ াগীসকেল তওঁেলাকৰ বােব কানেটা পিুঁজ াি ৰ প িত সবে হ'ব সই িবষেয় িনকটভােৱ অধ য়ন কেৰ। ভাৰতত, ব েবাৰ হেছ নতু ন উেদ াগৰ
এক অন তম সববহৃ পিুঁজ দানকতা, িয িত হাজাৰ হাজাৰ নতু ন উেদ াগক ঋণ িদেয়।
ঋণৰ বােব উেদ াগীসকেল ব ক িক তথ

দান কিৰব লােগ?

ব ৰ ওচৰ চপাৰ সময়ত, ঋণৰ আেৱদনেবাৰ িনৰী ণ, মলূ া ন আৰু সংসাধন কৰাৰ বােব বে ব ৱহাৰ কৰা িবিভ চতৰ িবষেয় উেদ াগীসকলৰ এক
ধাৰণা থািকব লািগব। উেদ াগীসকেল লগেত ব ক স ক আৰু শু তথ দান কৰাৰ গৰুু ৰ িবষেয় অৱগত হ'ব লািগব। এিতয়া ঋণ আেৱদকসকলৰ িযেকােনা
ঋণ পিৰেশাধ নকৰাৰ আচৰণ অনসু ান কৰাৰ বােব ব েবাৰৰ বােব আৰু সহজ হ পিৰেছ। ব ৰ পৰা ঋণ িবচৰা উেদ াগীসকেল তওঁেলাকৰ সাধাৰণ
যাগ তা, িব ীয় ি িত আৰু আগবঢ়াব পৰা গৰাি বা ব কীৰ সেত স িকত তথ ব ক দান কিৰব লািগব।
সাধাৰণ যাগ তা
ইয়াত আপিুন, এজন উেদ াগী িহচােপ, আেপানাৰ পৃ ভূ িমৰ িবষেয় ব ক তথ দান কিৰব। এেন তথ ৰ িভতৰত আেছ:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

পিৰচয়ৰ প : এই প খন এজন স ানীয় ব ৱসায়ী ব ি েয় িলিখব লােগ িয আেপানাৰ পিৰচয় িদব পৰাৈক আেপানাক ভালদেৰ জােন। এই প খনৰ
উে শ হেছ আেপানাৰ াি েবাৰ উে খ কৰা আৰু আেপানাৰ চিৰ আৰু সততাৰ িবষেয় িনি িত িদয়া।
আেপানাৰ 'ফাইল: এয়া হেছ মলূেত আেপানাৰ িৰিজউিম। আপিুন ব ক আেপানাৰ িশ াগত উপলি , বিৃ গত িশ ণ, অহতা, িনযিু ৰ অিভেলখ আৰু
াি ৰ িবষেয় এক ভাল ধাৰণা িদব লািগব।
ব ৱসায়ীক পি কা: এক ব ৱসায়ীক পি কাই সাধাৰণেত কা ানীৰ সাম ী, াহক, িকমান িদনৰ পৰা ব ৱসায় চিল আেছ আিদ তথ দান কেৰ।
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

Ÿ
Ÿ

ব আৰু অন ান স : যিদ আন এক ব ত আেপানাৰ একাউ আেছ, সই ব েবাৰৰ স িদয়ােটা এক ভাল ধাৰণা।
কা ানীৰ মািলক বা প ীয়ণৰ মাণ: িকছু মান ত, আপিুন কা ানীৰ মািলক আৰু প ীয়ণৰ মাণ ব ক দান কিৰবলগা হ'ব পােৰ। স ি
আৰু দায়ব তাৰ তািলকা এখেনা িদব লগা হ'ব পােৰ।

িব ীয় পিৰি িত
বে আেপানাৰ িত ানৰ বতমানৰ িব ীয় তথ আশা কিৰব। আপিুন
Ÿ
Ÿ

বেল

ত কিৰবলগা মানক িব ীয় িতেবদনেবাৰ হেছ:

ীট

িফট এ লছ একাউ (লাভ আৰু লাকচানৰ একাউ )

Ÿ

কছ-ে া টেম (নগদ ধন বাহৰ িববিৃত)

Ÿ

িব ী আৰু ৰাজহৰ পূবানমুান

Ÿ

ব ৱসায়ীক পিৰক না

Ÿ

স াৱনীয়তা অধ য়ন

গৰাি

বা ব কী

সাধাৰণেত ব েবােৰ ব কী অিবহেন আেপানাক ঋণ িদবৈল অ ীকাৰ কিৰব। আপিুন এেন স দ আগবঢ়াব পােৰ যাক আপিুন ঋণেটা পিৰেশাধ নকিৰেল বে
বােজয়া কিৰব আৰু িব ী কিৰব পােৰ। াৱৰ স ি যেন য পািত, সজঁিুল, বাহন আিদেকা ঋণৰ বােব ব কী িহচােপ িবেবচনা কৰা হয়।
ব ৰ ঋণ িদয়াৰ চত
যিদ আপিুন িন িলিখত ঋণৰ চতেবাৰ পূৰণ কেৰ তেনহ'েল আেপানাৰ ঋণৰ আেৱদনৰ সফলতাৰ স াৱনা অিধক হ'ব।
Ÿ
ভাল নগদ ধনৰ বাহ
Ÿ

য়াৰ ধাৰকসকলৰ পযা পিুঁজ

Ÿ

পযা ব কী

Ÿ

ব ৱসায়ত অিভ তা

Ÿ

ভাল খ ািত
ি য়ােটা

ঋণৰ বােব আেৱদন কিৰবৈল িনমিলিখত ি য়া অনসুৰণ কৰা হ'ব।
1. আেপানাৰ আেৱদন প আৰু আন সকেলা েয়াজনীয় দ ােবজ ব ত দািখল কৰক।
2. বে সাৱধােন আেপানাৰ ঋণ যাগ তা মলূ া ন কিৰব আৰু ৱ ন, িব ীয়, স ালন আৰু উেদ াগৰ তথ আৰু লগেত অতীতৰ ঋণৰ দশনৰ দেৰ
িবষয়ৰ স ভত আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ তথ িবে ষণ কিৰ মলূ ায়ন সংখ া দান কিৰব।
3. আেপানাক ঋণ িদব লােগেন নালােগ সই িবষেয়ও িস া এটা ল'ব।

উপেদশ
Ÿ

অিভ

Ÿ

সতক হ'ব আৰু আেপানাৰ েয়াজনতৈক অিধক পিৰমাণৰ, েয়াজনতৈক অিধক সময়ৰ বােব, আেপানাৰ বােব সে াষকনক হাৱাতৈক অিধক সত
ূ ৰ
হাৰত ঋণ লাৱা পিৰহাৰ কিৰব।

ব াৰৰ পৰা ঋণৰ িবক ৰ িবষেয় পৰামশ ল'ব।

1.6.6 িত ান ৱ ন - এক অৱেলাকন:
আেপানাৰ িত ানৰ ৱ ন কেনদেৰ কিৰব
আেপানাৰ িত ানেটা দ তােৰ পিৰচািলত কিৰবৈল আপিুন িবিভ পথৃক িবষয় চাব লািগব, দনি ন কাযকলাপেবাৰ পিৰচািলত কৰাৰ বােব ডাঙৰ পিৰসৰৰ
অনু ান এটা কেনদেৰ আেয়ািজত কিৰব িনণয় কৰাৈলেক। দ তােৰ আেপানাৰ কা ানী পিৰচািলত কৰাৰ বােব কইটামান সৰল পদে প চাওঁ আহক।
পদে প 1: আেপানাৰ নতৃ ৰ দ তা ব ৱহাৰ কিৰব আৰু েয়াজন হ'েল উপেদশ িবচািৰব।
ৰামৰু উদাহৰণ লওঁ আহক, এজন উেদ াগী িয অলপেত তওঁৰ িনজা িত ান আৰ কিৰেছ। ৰামৰু ভাল নতৃ ৰ দ তা আেছ - তওঁ স , ভালদেৰ যাগােযাগ
কেৰ, কেনদেৰ কাম আৱ ন কিৰব লােগ জােন ইত ািদ। এই নতৃ ৰ দ তােৰ ৰামক
ু িনি তভােৱ তওঁৰ িত ানৰ পিৰচালনাত সহায় কেৰ। িক , কিতয়াবা
ৰামু এেন ি িতৰ স খুীন হয় যাৰ মাকািবলা কেনদেৰ কিৰব সই িবষেয় তওঁ িনি ত নহয়। এেন ি িতত ৰামেুৱ িক কৰা উিচত? তওঁৰ বােব এটা সমাধান
হেছ এজন অিধক দ মেনজাৰ িবচৰা িয তওঁক পৰামশ িদবৈল ই ু ক হয়। ৰামৰু বােব আন এটা সমাধান হেছ তওঁৰ নটৱিকং দ তা ব ৱহাৰ কৰা যােত
তওঁ আন সংগঠনেবাৰৰ মেনজাৰসকলৰ সেত যাগােযাগ কৰা, িয তওঁক এেন পিৰি িতৰ কেনদেৰ মাকািবলা কিৰব লােগ সই িবষেয় উপেদশ িদব পােৰ।
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পদে প 2: আেপানাৰ কাম আনৰ মাজত িবভ

কিৰ িদব - অনভ
ু ৱ কৰক য আপিুন সকেলােবাৰ িনেজ

কিৰব নাৱােৰ।
আনিক িব ৰ আটাইতৈক দ মেনজাৰজেনও িত ান এটাই তওঁক কিৰবৈল কাৱা িতেটা কাম কিৰবৈল স ম নহ'ব। বিু মান মেনজাৰ এজেন উপল কৰা
েয়াজন য তওঁৰ িত ানেটা পিৰচালনা কৰাৰ মলূেত আেছ তওঁৰ সকেলা কাম তওঁৰ চািৰওফালৰ লাকসকলৰ মাজত িবভ কৰা। ইয়াক আৱ ন বিুল
কাৱা হয়। িক , কৱল আৱ ন কৰাই যেথ নহয়। মেনজাৰ এজেন যিদ ফলাফল া কিৰব িবচােৰ তওঁ কাযদ তােৰ কাম আৱ ন কিৰব লািগব। এয়া
গৰুু পূণ, িকয়েনা কাম আৱ ন কৰােটা ভু লৈক কৰা হ'েল, আেপানাৰ বােব আৰু অিধক কাম সিৃ েহ হ'ব পােৰ। দ তােৰ কাম আৱ ন কিৰবৈল, আপিুন দখুন
তািলকা বনাই আৰ কিৰব। এখন তািলকাত থািকব আপিুন িনেজ কিৰব পােৰ বিুল জনা কামেবাৰ। ি তীয় তািলকাখনত সই কামেবাৰ থািকব িযেবাৰ
পিৰচালনা আৰু স াদনা কৰাৰ বােব আনক িদব পািৰ আেপানাৰ িব াস আেছ। অশু কাম আৱ নৰ বািহেৰও, উ ৱ হ'ব পৰা আন এটা সমস া হেছ অিতআৱ ন। ইয়াৰ অথ হেছ আেপানাৰ অত ািধক বিছ কাম আনক িদয়া। ইয়াৰ সেত সমস ােটা হেছ য, আপিুন িযমােন অিধক কাম আৱ ন কেৰ, আপিুন
কাম আৱ ন কৰা লাকসকলৰ কামৰ গিত অনসুৰণ আৰু িনৰী ণ কৰাত আপিুন িসমােন অিধক সময় ব য় কিৰব। ইয়াৰ ফলত আেপানাৰ িনজৰ কাম
কৰাৰ বােব বিছ সময় হাতত নাথািকব।
পদে প 3: কামেটাৰ বােব স ক ব ি ক িনযু

কৰা।

স ক লাকক িনযু কিৰেল আেপানাৰ িত ানেটা দ তােৰ পিৰচািলত কৰাত যেথ সহায়ক হয়। কামেটাৰ বােব আটাইতৈক উপযু লাকক িনযু কিৰবৈল,
আপিুন আেপানাৰ সা া কাৰ ি য়াত অিত সাৱধান হ'ব লািগব। আপিুন সা াব াথ সকলক স ক সিুধব লােগ আৰু তওঁেলাকৰ উ ৰেবাৰ সতকতােৰ
মলূ া ন কিৰব লােগ। পৃ ভূ িম পৰী া কৰােটা সদােয় এক ভাল উপায়। ঋণ পৰী া এটা কৰাও ভাল ধাৰণা, িবেশষৈক আপিুন িনযু কৰাৰ পিৰক না কৰা
লাকসকেল যিদ আেপানাৰ ধন স ালন কিৰব। আপিুন িনযু কিৰব িবচৰা িতেটা পদবীৰ বােব িবতং কম িবৱৰণ এটা ত কিৰব আৰু িনি ত কিৰব য
সকেলা াথ েৰ কম িবৱৰণেটা
আৰু স কভােৱ বিুজ পায়। আপিুন কমচাৰী সহািয়কা এখেনা ত কিৰব পােৰ, য'ত আেপানাৰ কমচাৰীসকলৰ পৰা
আেপানাৰ থকা িতেটা আকাং া অ ভু কিৰব পােৰ। এই সকেলা কােম িনি ত কিৰব য আেপানাৰ িত ানেটা চেলাৱাৰ বােব স ক লাকৰ ওচৰ চপা হয়।
পদে প 4: আেপানাৰ কমচাৰীসকলক অনেু িৰত কিৰব আৰু তওঁেলাকক ভালদেৰ িশ ণ িদব।
আেপানাৰ কমচাৰী সকল আেপানাৰ িত ানৰ বােব কেঠাৰ পিৰ ম কিৰবৈল অনেু িৰত হ'েলেহ আেপানাৰ িত ানেটা দ তােৰ পিৰচািলত কিৰব পািৰ।
অনেু িৰত হাৱাত অ ভু থােক আেপানাৰ কমচাৰীসকেল আেপানাৰ িত ানৰ দশন আৰু িমছন িব াস কৰা আৰু সইেবাৰ া কৰাৰ বােব সচঁাৈকেয় িন ােৰ
কাম কৰা। আপিুন আেপানাৰ কমচাৰীসকলক ীকৃ িত, বানাচ আৰু াি ৰ বােব পৰু ােৰেৰ অনেু িৰত কিৰব পােৰ। তওঁেলাকৰ েচ াৰ ফলত কা ানীেয়
কেনদেৰ সফলতা া কিৰেছ ক আপিুন তওঁেলাকক অনেু িৰত কিৰব পােৰ। ই তওঁেলাকক গৗৰৱাি ত অনভ
ু ৱ কৰাত সহায় কিৰব আৰু তওঁেলাকক এক
দািয় শীলতাৰ ভাৱনা দান কিৰব িয তওঁেলাকৰ অনেু ৰণা বিৃ কিৰব।
আেপানাৰ লাকসকলক অনেু িৰত কৰাৰ উপিৰও, আেপানাৰ কমচাৰীসকলক নতু ন ি য়া আৰু যিু ৰ িবষেয় িনৰ ৰ িশ ণ দান কিৰব লােগ। মনত
ৰািখব, িশ ণ এবাৰৰ কাম নহয়। ই এক ায়ী েচ া যাক িনয়মীয়াৈক আেয়ািজত কিৰব লােগ।
পদে প 5: আেপানাৰ

াহকসকলৰ সেত ভালদেৰ আচৰণ কিৰবৈল আেপানাৰ কমচাৰীসকলক

িশি ত

কিৰব।
াহক পিৰচালনাত আেপানাৰ কমচাৰীসকল ভালদেৰ দ হ'ব লািগব। ইয়াৰ অথ হেছ য তওঁেলাকৰ াহকসকেল িক িবচােৰ, আৰু লগেত তওঁেলাকৰ
েয়াজনীয়তা কেনদেৰ পূৰাব লােগ সয়া তওঁেলােক বিুজ পাবৈল স ম হ'ব লািগব। তওঁেলােক এয়া ভালদেৰ বজুাৰ বােব, আপিুন াহকসকলৰ সেত কেনদেৰ
দ তােৰ আদান- দান কৰা তওঁেলােক দখা পাৱা েয়াজন। ইয়াক উদাহৰণৰ াৰা নতৃ িদয়া বিুল কাৱা হয়। আপিুন আেপানাৰ াহকৰ কথা কেনদেৰ
িন ােৰ শেুন আৰু তওঁেলাকৰ েয়াজনীয়তা পেুৰাৱাৰ বােব আপিুন কেন েচ া হাতত লয় তওঁেলাকক দখৱুাব। আপিুন আেপানাৰ াহকসকলক কেন ধৰণৰ
কেৰ সয়া তওঁেলাকক শিুনবৈল িদব যােত তওঁেলােক বিুজ পায় কানেবাৰ স ক।
পদে প 6: দ তােৰ আেপানাৰ িত ােটাৰ চাৰ কৰক।
আেপানাৰ িত ানেটাৰ িবষেয় এক কাযকৰী কােৰ চাৰ কৰাৰ বােব আেপানাৰ সকেলা দ তা আৰু আেপানাৰ কমচাৰীসকলৰ দ তা ব ৱহাৰ কিৰব। যিদ
আপিুন এই ত আেপানাক সহায়ৰ েয়াজন বিুল ভােব তেনহ'েল আপিুন িবপণন সং াও িনযু কিৰব পােৰ।
এিতয়া িযেহতু আপিুন জােন য আেপানাৰ িত ানেটা দ তােৰ চেলাৱাৰ বােব িক েয়াজন, এই পদে পেবাৰ ৰপূায়ণ কৰক, আৰু চাওঁক আেপানাৰ িত ানেটা
পিৰচািলত কৰা িকমান সহজ হ পেৰ!

উপেদশ
Ÿ

অিভ

Ÿ

সতক হ'ব আৰু আেপানাৰ েয়াজনতৈক অিধক পিৰমাণৰ, েয়াজনতৈক অিধক সময়ৰ বােব, আেপানাৰ বােব সে াষকনক হাৱাতৈক অিধক সত
ূ ৰ
হাৰত ঋণ লাৱা পিৰহাৰ কিৰব।

ব াৰৰ পৰা ঋণৰ িবক ৰ িবষেয় পৰামশ ল'ব।
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অংশ হণকারীর হ া বক
ু

1.6.7. উেদ াগী হাৱাৰ িবষেয় িবেবচনা কৰাৰ আগেত আপিুন িনজেক
সিুধব লগা 20 টা
।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

মই এই িকয় ব ৱসায় এটা আৰ কিৰব ওলাইেছাঁ?
মই িক সমস া সমাধান কিৰম?
আেন এই সমস ােটা আগেত সমাধান কৰাৰ চ া কিৰেছেন? তওঁেলাক সফল হিছল ন িবফল হিছল?
মাৰ এজন গৰু1ু বা উেদ াগৰ িবেশষ আেছেন যাৰ ওপৰত মই িনভৰ কিৰব পােৰাঁ?
মাৰ আদশ াহক2 কান?
মাৰ িতেযাগী3 কানসকল?
িকেহ মাৰ ব ৱসায়ৰ ধাৰণােটাক অন ান ব ৱসায়ৰ ধাৰণােবাৰৰ পৰা পথৃক কেৰ?
মাৰ সাম ী বা সৱােটাৰ মখু িবেশষ েবাৰ িক?
মই SWOT4 িবে ষণ এটা কিৰেছাঁেন?
মাৰ সাম ী বা সৱা য় কিৰবলগা বজাৰখনৰ আকাৰ িক?
বজাৰখন পৰী া কৰাৰ বােব এক িন তম ব ৱহায সাম ী5 এটা িনমাণ কৰাত িক েয়াজন হ'ব?
আৰ কিৰবৈল মাক িকমান ধনৰ েয়াজন হ'ব?
মই ঋণ এটা লাৱা েয়াজন হ'ব নিক?
িকমান সানকােল মাৰ সাম ী বা সৱা উপল হ'ব?
মই কিতয়া ক ইেভন6 কিৰম বা লাভ উপাজন কিৰম?
মাৰ ধাৰণােটাত িবিনেয়াগ কৰা লাকসকেল কেনদেৰ লাভ অজন কিৰব?
মাৰ ব ৱসায়েটাৰ বােব মই কেনদেৰ আইনী গাঁথিন7 এটা াপন কিৰম?
মই কানেবাৰ8 কৰ পিৰেশাধ কিৰব লািগব?
মাক িক কাৰৰ বীমা েয়াজন হ'ব?
মই মতামতৰ বােব সা াব াহকসকলৰ সেত যাগােযাগ কিৰেছাঁেন?

উপেদশ
Ÿ

আপিুন আেপানাৰ ব ৱসায়ত যেথ সময়, ধন আৰু স দ িবিনেয়াগ কৰাৰ আগেত আেপানাৰ ব ৱসায়ৰ ধাৰণা সত ািপত কিৰ লাৱা অিত গৰুু পূণ।

Ÿ

আপিুন িনজেক িযমােন অিধক

কিৰব, িত ান এটাৰ উ আৰু িন ি িতেবাৰৰ মাকািবলা কিৰবৈল আপিুন িসমােন অিধক সাজু হ'ব।

পাদ কা:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

গৰুু হেছ এজন িব াসী আৰু অিভ ব ি িয আেপানাক িশ ণ আৰু িনেদশনা িদবৈল ই ু ক।
াহক হেছ এেন ব ি িয সাম ী আৰ/ুবা সৱা য় কেৰ।
িতেযাগী হেছ এেন ব ি বা কা ানী িয আেপানাৰ সাম ী আৰু / বা সৱাৰ দেৰ এেক সাম ী আৰ/ুবা সআ িব ী কেৰ।
SWOT মােন হেছ শি , দবুলতা, সেুযাগ আৰু ভাবিুক। আেপানাৰ কা ানীৰ SWOT িবে ষণ কিৰবৈল, আপিুন আেপানাৰ কা ানীৰ সকেলা শি
আৰু দবুলতা, আেপানাৰ কা ানীৰ বােব উপল সেুযাগেবাৰ আৰু আেপানাৰ কা ানীেয় স খুীন হাৱা ভাবিুকেবাৰ তািলকাভু কিৰব লািগব।
এক িন তম ব ৱহায সাম ী হেছ এেন এক সাম ী যাৰ িন তম সা াব িবেশষ আেছ, যাক সাম ীেটাৰ ওপৰত াহকৰ পৰা মতামত া কৰাৰ
উে শ ত াহকক িব ী কিৰব পািৰ।
যিতয়া কা ানী এটাৰ লাভৰ পিৰমাণ ব য়ৰ সমান হয় তিতয়াক ই ক ইেভন কিৰেছ বিুল কাৱা হয়।
আইনী গাঁথিন হ'ব পােৰ এক একমা মািলক , অংশীদাৰী বা সীিমত দায়ব তা অংশীদাৰী।
কৰ দইু কাৰৰ - ব ি বা কা ানী এটাই পিৰেশাধ কৰা ত কৰ, আৰু সাম ী আৰ/ুবা সৱাৰ ওপৰত আেৰাপ কৰা পেৰা কৰ।
বীমা দইু কাৰৰ - জীৱন বীমা আৰু সাধাৰণ বীমা। জীৱন বীমাই মানহুৰ জীৱন আৱেৰ আনহােত সাধাৰণ বীমাই পশ,ু সাম ী, বাহন আৰু স দ
আৱেৰ।
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