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U S E R ’ S  G U I D E  –  B E N G A L I

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

স্বাগতম! 
লনউ ইয় ক  কেট কনটওয়া ক  ফর ইয়ুথ সা নসস-এর মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (QSA) উপ রণটি এমন এ টি মাপ াঠি যা 
আফটারসু্কল্, সামার, এবং সম্প্রসালরত লিক্ষণ  মকসূলি প্রদান ারীগণ তানদর  মকসূলির মান যািাইনয় এবং  মী ও স্বাথকসংলিষ্টনদর 
তানদর অ্বযাহত  মকসূলির উন্ধলত সাধননর  মক পলর ল্পনার সহায়তায় বযবহার  নর। QSA উপ রণটি এ টি লরনসাসক যা কদিবযাপী 
আফটারসু্কল্  মী এবং নীলত-লনধকার নদর অ্লিজ্ঞতা, জ্ঞান, এবং গনবষণার উপর প্রলতলিত।  

QSA উপকরণের কাঠাণমা 
QSA উপকরেটি একটি কার্যকর আফটারসু্কল কমযসূচির প্রণয়াজনীয় উপাদানসমূহ চনণয় গঠিত, র্ার সবগুচল প্রমাে-চিচিক 
অনুশীলনী থেণক উদূ্ভত। প্রলতটি উপ রনণর অ্ধীনন, আপলন লবলিন্ধ ববলিনষ্টযর এ টি তালল্ া পানবন কযখানন এই অ্নিুীল্নীর 
লববরণ রনয়নে। আমরা এগুলল্ন  বলল্ “মাননর সূি ।” এ টি সূিন র পানির (*)অ্যাোলরস্ক লিহ্ন লদনয় কবাঝায়  মকসূলি শুরু 
হবার অ্থবা বতক মানন কযসব  মকসূলি িাল্ ুআনে কসগুলল্ শুরুর আনগ, যথািীঘ্র, এগুলল্ সমাধান বা পূরণ  রনত হনব। 

প্রলতটি সূি  দক্ষতার িারটি �নর লবিক্ত। প্রনতয টি �নর, আপলন লবলিন্ধ উদাহরণ পানবন যা প্র ৃত  মকসূলিটিনত দক্ষতার �রটি 
কদখনত ক মন হনত পানর তার এ টি লববরণ থা নব। এই উদাহরণগুলল্ কদয়া হনয়নে স্ব-মলূ্যায়ন প্রলিয়াটির অ্নমুানগত ধারণা 
বতলরনত সহায়তা কদবার জনয।  ক ান �রটি আপনার  মকসূলি/সংগঠননর সবনিনয়  াো ালে কসটি লনধকারনণ সহায়তা কপনত আপনার 
এগুলল্ বযবহার  রা উলিত। প্রলতটি সূিন , আপনার লননজন  প্রশ্ন  রা উলিত, “আমার  মকসূলি ল  1, 2, 3, অ্থবা 4”-এর 
সবনিনয়  ানের? QSA উপ রনণর স্ব-মলূ্যায়ননর অ্ংি লহনসনব, আপলন এ টি উপাদাননর লিতর প্রলতটি সূিন র প্রযা টিস  নর 
আপনার  মকসূলির সাফল্য মলূ্যায়নন এই মাননর পদ্ধলতটি আপলন বযবহার  রনবন। এই স ল্ মানগুলল্র ফল্াফল্ এ টি গ্রুপ লহনসনব 
আনল্ািনা  রা উলিত যানত ক ান এ টি সাইনটর  মকসূলি, পলরিাল্না, এবং বযবস্তাপনার এ টি পূণক লিত্র পাওয়া যায়। এটি আপনার 
 মকসূলিটি ক াথায় সবনিনয় সফল্, এবং ক াথায় আরও  ানজর দর ার আনে তা বঝুনত সহায়  হনব।   

 াযকসম্পাদনার �নরর করটিং লসনেম লনম্নরুপ:   
4  এচিণলন্ট/মান অচতক্রম কণর: সহায়তাদানন এবং এই লবষনয় অ্নযনদর সানথ  াজ  রনত প্রস্তুত।  
3 সণতাষজনক/মান পরূে কণর: এই লবষনয় অ্নযনদর সানথ  াজ  রার ল্নক্ষয  মীনদরন  প্রস্তুত  রনত সহায়তার প্রনযাজন রনয়নে।  
2 চকছু অগ্রগচত কণরণছ/মান পরূণের অগ্রসর হণে: এই লবষনয় বাড়লত অ্লিলননবিযুক্ত সহায়তা বযবহার  রনত পানর  
1 মণনাণর্াগদান এবং উন্নচত আবচশিক/মান পরূে কণর না: এই লবষনয় উনেখনযাগয সহায়তার িালহদা রনয়নে।  

প্রলতিানগুলল্  মকসূলির মাননর প্রলতটি উপাদাননর লিতনর মাননর কয সূি  রনয়নে তার সবগুলল্নত সনতাষজন   াযকসম্পাদনার �র 
(3) অ্জক ননর প্রনিষ্টা িাল্ানব কসটিই প্রতযালিত। সমনয়র সানথ,  মকসূলিগুলল্র উলিত এলিনল্ন্ট  াযকসম্পাদনার �র (4) অ্জক ননর 
জনয অ্বযাহত প্রনিষ্টা িাল্াননা। এই  াযকসম্পাদনার �নর, প্রলতিানগুলল্ উপয়ুকপলর স ল্  মকসূলির উপাদানন প্রলতশ্রুলতপূণক অ্নিুীল্নীর 
প্রমাণ কদখায়, অ্নয আফটারসু্কল্  মকসূলিসমনূহর মনেল্ লহনসনব  াজ  নর,  মীনদরন  গনড় কতানল্ ও সহায়তা প্রদান  নর যানত 
তারা অ্নয অ্নিুীল্ন ারীনদর ক াি এবং কমন্টর লহনসনব  াজ  রনত পানর।  

QSA উপকরে বিবহার কণর কমযসূচি পচরকল্পনা এবং তার উন্নচত  
 
স্ব-মলূ্যায়ন প্রলিয়া  মকসূলি পলর ল্পনা এবং উন্ধলতর মলূ্ অ্ংিগুলল্র সবই প্রদান  নর, এর অ্তিুক ক্ত উন্ধলতর িালহদা আনে এমন 
জায়গাগুলল্ িনাক্ত রণ, ল্ক্ষয এবং সময়নরখা লনধকারণ, লরনসাসক খুুঁনজ কনয়া, এবং ক ৌিনল্র জনয দালয়ত্ব অ্পকণ। 
 
 কযসব  মকসূলির উন্ধলতর জনয ইনতামনধয এ টি প্রলিয়া রনয়নে, কযমন বালষক  লমটিং, QSA উপ রনণর বযবহার অ্থবা কসটি কথন  
ল্ব্ধ তথয এই প্রলিয়ানত অ্তিুক ক্ত  রা কযনত পানর এবং আপনার আনল্ািনায় গাইে লহনসনব সহায়  হনত পানর। QSA উপ রনণ 
প্রলতস্তালপত ল েু জায়গা রনয়নে কযখানন উন্ধলতর িালহদা আনে লহনসনব লিলহ্নত  রা উন্ধলতর প্রনিষ্টাসমনূহ অ্গ্রালধ ার কদয়া আনে কযমন 
“এখনই,” “এই বের,” অ্থবা “পরবতী বের।” স্ব-মলূ্যায়ন পলরিাল্নার পর উন্ধলতর ল্নক্ষয প্রলতটি  মকসূলির এ টি  মক পলর ল্পনা 
বতলর  রা উলিত। 

আপনার QSA প্রচক্রয়ায় সহায়তা লাণি আরও তেি, উপকরে, এবং চরণসাণসযর জনি, http://networkforyouthsuccess.org/qsa/ 
সাইণট র্ান।  
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T&I 28566 (Bengali) 

স্বাগতম! 
লনউ ইয় ক  কেট কনটওয়া ক  ফর ইয়ুথ সা নসস-এর মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (QSA) উপ রণটি এমন এ টি মাপ াঠি যা 
আফটারসু্কল্, সামার, এবং সম্প্রসালরত লিক্ষণ  মকসূলি প্রদান ারীগণ তানদর  মকসূলির মান যািাইনয় এবং  মী ও স্বাথকসংলিষ্টনদর 
তানদর অ্বযাহত  মকসূলির উন্ধলত সাধননর  মক পলর ল্পনার সহায়তায় বযবহার  নর। QSA উপ রণটি এ টি লরনসাসক যা কদিবযাপী 
আফটারসু্কল্  মী এবং নীলত-লনধকার নদর অ্লিজ্ঞতা, জ্ঞান, এবং গনবষণার উপর প্রলতলিত।  

QSA উপকরণের কাঠাণমা 
QSA উপকরেটি একটি কার্যকর আফটারসু্কল কমযসূচির প্রণয়াজনীয় উপাদানসমূহ চনণয় গঠিত, র্ার সবগুচল প্রমাে-চিচিক 
অনুশীলনী থেণক উদূ্ভত। প্রলতটি উপ রনণর অ্ধীনন, আপলন লবলিন্ধ ববলিনষ্টযর এ টি তালল্ া পানবন কযখানন এই অ্নিুীল্নীর 
লববরণ রনয়নে। আমরা এগুলল্ন  বলল্ “মাননর সূি ।” এ টি সূিন র পানির (*)অ্যাোলরস্ক লিহ্ন লদনয় কবাঝায়  মকসূলি শুরু 
হবার অ্থবা বতক মানন কযসব  মকসূলি িাল্ ুআনে কসগুলল্ শুরুর আনগ, যথািীঘ্র, এগুলল্ সমাধান বা পূরণ  রনত হনব। 

প্রলতটি সূি  দক্ষতার িারটি �নর লবিক্ত। প্রনতয টি �নর, আপলন লবলিন্ধ উদাহরণ পানবন যা প্র ৃত  মকসূলিটিনত দক্ষতার �রটি 
কদখনত ক মন হনত পানর তার এ টি লববরণ থা নব। এই উদাহরণগুলল্ কদয়া হনয়নে স্ব-মলূ্যায়ন প্রলিয়াটির অ্নমুানগত ধারণা 
বতলরনত সহায়তা কদবার জনয।  ক ান �রটি আপনার  মকসূলি/সংগঠননর সবনিনয়  াো ালে কসটি লনধকারনণ সহায়তা কপনত আপনার 
এগুলল্ বযবহার  রা উলিত। প্রলতটি সূিন , আপনার লননজন  প্রশ্ন  রা উলিত, “আমার  মকসূলি ল  1, 2, 3, অ্থবা 4”-এর 
সবনিনয়  ানের? QSA উপ রনণর স্ব-মলূ্যায়ননর অ্ংি লহনসনব, আপলন এ টি উপাদাননর লিতর প্রলতটি সূিন র প্রযা টিস  নর 
আপনার  মকসূলির সাফল্য মলূ্যায়নন এই মাননর পদ্ধলতটি আপলন বযবহার  রনবন। এই স ল্ মানগুলল্র ফল্াফল্ এ টি গ্রুপ লহনসনব 
আনল্ািনা  রা উলিত যানত ক ান এ টি সাইনটর  মকসূলি, পলরিাল্না, এবং বযবস্তাপনার এ টি পূণক লিত্র পাওয়া যায়। এটি আপনার 
 মকসূলিটি ক াথায় সবনিনয় সফল্, এবং ক াথায় আরও  ানজর দর ার আনে তা বঝুনত সহায়  হনব।   

 াযকসম্পাদনার �নরর করটিং লসনেম লনম্নরুপ:   
4  এচিণলন্ট/মান অচতক্রম কণর: সহায়তাদানন এবং এই লবষনয় অ্নযনদর সানথ  াজ  রনত প্রস্তুত।  
3 সণতাষজনক/মান পরূে কণর: এই লবষনয় অ্নযনদর সানথ  াজ  রার ল্নক্ষয  মীনদরন  প্রস্তুত  রনত সহায়তার প্রনযাজন রনয়নে।  
2 চকছু অগ্রগচত কণরণছ/মান পরূণের অগ্রসর হণে: এই লবষনয় বাড়লত অ্লিলননবিযুক্ত সহায়তা বযবহার  রনত পানর  
1 মণনাণর্াগদান এবং উন্নচত আবচশিক/মান পরূে কণর না: এই লবষনয় উনেখনযাগয সহায়তার িালহদা রনয়নে।  

প্রলতিানগুলল্  মকসূলির মাননর প্রলতটি উপাদাননর লিতনর মাননর কয সূি  রনয়নে তার সবগুলল্নত সনতাষজন   াযকসম্পাদনার �র 
(3) অ্জক ননর প্রনিষ্টা িাল্ানব কসটিই প্রতযালিত। সমনয়র সানথ,  মকসূলিগুলল্র উলিত এলিনল্ন্ট  াযকসম্পাদনার �র (4) অ্জক ননর 
জনয অ্বযাহত প্রনিষ্টা িাল্াননা। এই  াযকসম্পাদনার �নর, প্রলতিানগুলল্ উপয়ুকপলর স ল্  মকসূলির উপাদানন প্রলতশ্রুলতপূণক অ্নিুীল্নীর 
প্রমাণ কদখায়, অ্নয আফটারসু্কল্  মকসূলিসমনূহর মনেল্ লহনসনব  াজ  নর,  মীনদরন  গনড় কতানল্ ও সহায়তা প্রদান  নর যানত 
তারা অ্নয অ্নিুীল্ন ারীনদর ক াি এবং কমন্টর লহনসনব  াজ  রনত পানর।  

QSA উপকরে বিবহার কণর কমযসূচি পচরকল্পনা এবং তার উন্নচত  
 
স্ব-মলূ্যায়ন প্রলিয়া  মকসূলি পলর ল্পনা এবং উন্ধলতর মলূ্ অ্ংিগুলল্র সবই প্রদান  নর, এর অ্তিুক ক্ত উন্ধলতর িালহদা আনে এমন 
জায়গাগুলল্ িনাক্ত রণ, ল্ক্ষয এবং সময়নরখা লনধকারণ, লরনসাসক খুুঁনজ কনয়া, এবং ক ৌিনল্র জনয দালয়ত্ব অ্পকণ। 
 
 কযসব  মকসূলির উন্ধলতর জনয ইনতামনধয এ টি প্রলিয়া রনয়নে, কযমন বালষক  লমটিং, QSA উপ রনণর বযবহার অ্থবা কসটি কথন  
ল্ব্ধ তথয এই প্রলিয়ানত অ্তিুক ক্ত  রা কযনত পানর এবং আপনার আনল্ািনায় গাইে লহনসনব সহায়  হনত পানর। QSA উপ রনণ 
প্রলতস্তালপত ল েু জায়গা রনয়নে কযখানন উন্ধলতর িালহদা আনে লহনসনব লিলহ্নত  রা উন্ধলতর প্রনিষ্টাসমনূহ অ্গ্রালধ ার কদয়া আনে কযমন 
“এখনই,” “এই বের,” অ্থবা “পরবতী বের।” স্ব-মলূ্যায়ন পলরিাল্নার পর উন্ধলতর ল্নক্ষয প্রলতটি  মকসূলির এ টি  মক পলর ল্পনা 
বতলর  রা উলিত। 

আপনার QSA প্রচক্রয়ায় সহায়তা লাণি আরও তেি, উপকরে, এবং চরণসাণসযর জনি, http://networkforyouthsuccess.org/qsa/ 
সাইণট র্ান।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

স্বাগতম! 
লনউ ইয় ক  কেট কনটওয়া ক  ফর ইয়ুথ সা নসস-এর মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (QSA) উপ রণটি এমন এ টি মাপ াঠি যা 
আফটারসু্কল্, সামার, এবং সম্প্রসালরত লিক্ষণ  মকসূলি প্রদান ারীগণ তানদর  মকসূলির মান যািাইনয় এবং  মী ও স্বাথকসংলিষ্টনদর 
তানদর অ্বযাহত  মকসূলির উন্ধলত সাধননর  মক পলর ল্পনার সহায়তায় বযবহার  নর। QSA উপ রণটি এ টি লরনসাসক যা কদিবযাপী 
আফটারসু্কল্  মী এবং নীলত-লনধকার নদর অ্লিজ্ঞতা, জ্ঞান, এবং গনবষণার উপর প্রলতলিত।  

QSA উপকরণের কাঠাণমা 
QSA উপকরেটি একটি কার্যকর আফটারসু্কল কমযসূচির প্রণয়াজনীয় উপাদানসমূহ চনণয় গঠিত, র্ার সবগুচল প্রমাে-চিচিক 
অনুশীলনী থেণক উদূ্ভত। প্রলতটি উপ রনণর অ্ধীনন, আপলন লবলিন্ধ ববলিনষ্টযর এ টি তালল্ া পানবন কযখানন এই অ্নিুীল্নীর 
লববরণ রনয়নে। আমরা এগুলল্ন  বলল্ “মাননর সূি ।” এ টি সূিন র পানির (*)অ্যাোলরস্ক লিহ্ন লদনয় কবাঝায়  মকসূলি শুরু 
হবার অ্থবা বতক মানন কযসব  মকসূলি িাল্ ুআনে কসগুলল্ শুরুর আনগ, যথািীঘ্র, এগুলল্ সমাধান বা পূরণ  রনত হনব। 

প্রলতটি সূি  দক্ষতার িারটি �নর লবিক্ত। প্রনতয টি �নর, আপলন লবলিন্ধ উদাহরণ পানবন যা প্র ৃত  মকসূলিটিনত দক্ষতার �রটি 
কদখনত ক মন হনত পানর তার এ টি লববরণ থা নব। এই উদাহরণগুলল্ কদয়া হনয়নে স্ব-মলূ্যায়ন প্রলিয়াটির অ্নমুানগত ধারণা 
বতলরনত সহায়তা কদবার জনয।  ক ান �রটি আপনার  মকসূলি/সংগঠননর সবনিনয়  াো ালে কসটি লনধকারনণ সহায়তা কপনত আপনার 
এগুলল্ বযবহার  রা উলিত। প্রলতটি সূিন , আপনার লননজন  প্রশ্ন  রা উলিত, “আমার  মকসূলি ল  1, 2, 3, অ্থবা 4”-এর 
সবনিনয়  ানের? QSA উপ রনণর স্ব-মলূ্যায়ননর অ্ংি লহনসনব, আপলন এ টি উপাদাননর লিতর প্রলতটি সূিন র প্রযা টিস  নর 
আপনার  মকসূলির সাফল্য মলূ্যায়নন এই মাননর পদ্ধলতটি আপলন বযবহার  রনবন। এই স ল্ মানগুলল্র ফল্াফল্ এ টি গ্রুপ লহনসনব 
আনল্ািনা  রা উলিত যানত ক ান এ টি সাইনটর  মকসূলি, পলরিাল্না, এবং বযবস্তাপনার এ টি পূণক লিত্র পাওয়া যায়। এটি আপনার 
 মকসূলিটি ক াথায় সবনিনয় সফল্, এবং ক াথায় আরও  ানজর দর ার আনে তা বঝুনত সহায়  হনব।   

 াযকসম্পাদনার �নরর করটিং লসনেম লনম্নরুপ:   
4  এচিণলন্ট/মান অচতক্রম কণর: সহায়তাদানন এবং এই লবষনয় অ্নযনদর সানথ  াজ  রনত প্রস্তুত।  
3 সণতাষজনক/মান পরূে কণর: এই লবষনয় অ্নযনদর সানথ  াজ  রার ল্নক্ষয  মীনদরন  প্রস্তুত  রনত সহায়তার প্রনযাজন রনয়নে।  
2 চকছু অগ্রগচত কণরণছ/মান পরূণের অগ্রসর হণে: এই লবষনয় বাড়লত অ্লিলননবিযুক্ত সহায়তা বযবহার  রনত পানর  
1 মণনাণর্াগদান এবং উন্নচত আবচশিক/মান পরূে কণর না: এই লবষনয় উনেখনযাগয সহায়তার িালহদা রনয়নে।  

প্রলতিানগুলল্  মকসূলির মাননর প্রলতটি উপাদাননর লিতনর মাননর কয সূি  রনয়নে তার সবগুলল্নত সনতাষজন   াযকসম্পাদনার �র 
(3) অ্জক ননর প্রনিষ্টা িাল্ানব কসটিই প্রতযালিত। সমনয়র সানথ,  মকসূলিগুলল্র উলিত এলিনল্ন্ট  াযকসম্পাদনার �র (4) অ্জক ননর 
জনয অ্বযাহত প্রনিষ্টা িাল্াননা। এই  াযকসম্পাদনার �নর, প্রলতিানগুলল্ উপয়ুকপলর স ল্  মকসূলির উপাদানন প্রলতশ্রুলতপূণক অ্নিুীল্নীর 
প্রমাণ কদখায়, অ্নয আফটারসু্কল্  মকসূলিসমনূহর মনেল্ লহনসনব  াজ  নর,  মীনদরন  গনড় কতানল্ ও সহায়তা প্রদান  নর যানত 
তারা অ্নয অ্নিুীল্ন ারীনদর ক াি এবং কমন্টর লহনসনব  াজ  রনত পানর।  

QSA উপকরে বিবহার কণর কমযসূচি পচরকল্পনা এবং তার উন্নচত  
 
স্ব-মলূ্যায়ন প্রলিয়া  মকসূলি পলর ল্পনা এবং উন্ধলতর মলূ্ অ্ংিগুলল্র সবই প্রদান  নর, এর অ্তিুক ক্ত উন্ধলতর িালহদা আনে এমন 
জায়গাগুলল্ িনাক্ত রণ, ল্ক্ষয এবং সময়নরখা লনধকারণ, লরনসাসক খুুঁনজ কনয়া, এবং ক ৌিনল্র জনয দালয়ত্ব অ্পকণ। 
 
 কযসব  মকসূলির উন্ধলতর জনয ইনতামনধয এ টি প্রলিয়া রনয়নে, কযমন বালষক  লমটিং, QSA উপ রনণর বযবহার অ্থবা কসটি কথন  
ল্ব্ধ তথয এই প্রলিয়ানত অ্তিুক ক্ত  রা কযনত পানর এবং আপনার আনল্ািনায় গাইে লহনসনব সহায়  হনত পানর। QSA উপ রনণ 
প্রলতস্তালপত ল েু জায়গা রনয়নে কযখানন উন্ধলতর িালহদা আনে লহনসনব লিলহ্নত  রা উন্ধলতর প্রনিষ্টাসমনূহ অ্গ্রালধ ার কদয়া আনে কযমন 
“এখনই,” “এই বের,” অ্থবা “পরবতী বের।” স্ব-মলূ্যায়ন পলরিাল্নার পর উন্ধলতর ল্নক্ষয প্রলতটি  মকসূলির এ টি  মক পলর ল্পনা 
বতলর  রা উলিত। 

আপনার QSA প্রচক্রয়ায় সহায়তা লাণি আরও তেি, উপকরে, এবং চরণসাণসযর জনি, http://networkforyouthsuccess.org/qsa/ 
সাইণট র্ান।  



3

1 2 3 4

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
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9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  
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2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  
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6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  
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8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
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9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
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11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
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9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
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11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
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11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
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ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  
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এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 
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8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 2 

প্রশাসন এবং প্রচতষ্ঠান  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর জনয  মকসূলি ও  মক ানের সহায়তা এবং উন্ধলতর জনয সুিু লসনেম এবং সুন্দর 
অ্থক বযবস্তাপনা থান । 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 *কযনক্ষনত্র প্রনযাজয, স ল্ আবলিয  েক্যযনমন্ট সংরক্ষণ  নর (উদাহরণ লহনসনব পারলমট, লসল উলরটি োড়পত্র, ইনলসওনরন্স, ইতযালদ)।  
 *স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয পূণক এবং বতক মান এননরাল্নমন্ট/করলজনেিন েক্যযনমন্ট রানখ।  
 *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর লবষনয় সঠি  এবং কযসব কমলেন ল্ কর েক  জানার জনয কদখা কযনত পানর কসগুলল্ HIPAA প্রলবধান কমনন 

সংরক্ষণ  নর।  
 *স ল্ আবলিয  লরনপাটক  সমূ্পণক  নর এবং সময়মনতা কসগুলল্ দালখল্  নর। 
 *সাইট লেনরক্টর এবং  মী থান  যারা, যখন প্রনযাজয, কেনটর কেলনংনয়র লবলধ কমনন িনল্।  
 *যখন প্রনযাজয কেনটর লবলধ অ্নযুায়ী োফ-আর-অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্নপুাত রক্ষা  নর। 
 *স ল্ আবলিয  ফায়ার/সুরক্ষার লিল্ পলরিাল্না  নর।  
 *নীলতমাল্া এবং প্রতযািা সম্পল ক ত লবষনয় কযাগানযাগ রক্ষা  নর, এর মনধয আনে উপলস্তলত, লপতামাতানদর সানথ কযাগানযাগ।  
 *এ টি  মী হযান্ডব ু বতলর, কসটিন  লনয়লমতিানব বযবহার, এবং হাল্নাগাদ  নর কযখানন আিযতরীণ নীলত এবং প্রলিয়ার বযাখযা 

আনে, এর অ্তিুক ক্ত  মকসূলির  মীনদর জনয এ টি স্পষ্ট কবতননর  াঠানমা। 
 *স ল্ কেনল্-কমনয়নদরন  অ্তিুক ক্ত  রার ল্নক্ষয এ টি স্পষ্ট নীলত রনয়নে, এর মনধয আনে লবলিত্র ক্ষমতার অ্লধ ারী কেনল্-কমনয়রাও। 

1. *অ্ংিগ্রহণ ারী এবং  মকসূলির তনথযর এ টি ক ন্দ্রীয় েযাটানবস বতলর এবং সংরক্ষণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত অ্ংিগ্রহণ ারীর 
উপলস্তলতর েযাটা, যা লনয়লমত হাল্নাগাদ এবং মলনটর  রা হয়।  

2. * মকসূলি িল্া ানল্ অ্ংিগ্রহণ ারীগণ ক াথায় আনে তার েক্যযনমন্ট রানখ, এর মনধয আনে তানদর আগমন এবং েুটির তথয। 

3. * মকসূলির জনয পযকাপ্ত লনরাপত্তা প্রদান  নর। 

4. *অ্ননুমালদত বানজট রানখ; পযকায়বতৃ্তিানব বানজট পযকানল্ািনা এবং খাপ-খাইনয় কনয়। 

5. অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িালহদা যানত সনবকাচ্চিানব পূরণ হয় কসই ল্নক্ষয সু্কল্,  মযুলনটি-লিলত্ত  সংগঠন, এবং 
 মযুলনটি লরনসানসকর সবকালধ  বযবহানরর জননয মত লবলনময়  নর।  

6. েযাটা কিয়ার  রার উনদ্দনিয, স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মীনদর জনয স্পষ্ট কযাগানযানগর নীলত এবং প্রলিয়ার মাধযনম 
আস্তা এবং স্বচ্ছতা বতলর  নর।   

 

 

 

 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 2 

প্রশাসন এবং প্রচতষ্ঠান  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর জনয  মকসূলি ও  মক ানের সহায়তা এবং উন্ধলতর জনয সুিু লসনেম এবং সুন্দর 
অ্থক বযবস্তাপনা থান । 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 *কযনক্ষনত্র প্রনযাজয, স ল্ আবলিয  েক্যযনমন্ট সংরক্ষণ  নর (উদাহরণ লহনসনব পারলমট, লসল উলরটি োড়পত্র, ইনলসওনরন্স, ইতযালদ)।  
 *স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয পূণক এবং বতক মান এননরাল্নমন্ট/করলজনেিন েক্যযনমন্ট রানখ।  
 *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর লবষনয় সঠি  এবং কযসব কমলেন ল্ কর েক  জানার জনয কদখা কযনত পানর কসগুলল্ HIPAA প্রলবধান কমনন 

সংরক্ষণ  নর।  
 *স ল্ আবলিয  লরনপাটক  সমূ্পণক  নর এবং সময়মনতা কসগুলল্ দালখল্  নর। 
 *সাইট লেনরক্টর এবং  মী থান  যারা, যখন প্রনযাজয, কেনটর কেলনংনয়র লবলধ কমনন িনল্।  
 *যখন প্রনযাজয কেনটর লবলধ অ্নযুায়ী োফ-আর-অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্নপুাত রক্ষা  নর। 
 *স ল্ আবলিয  ফায়ার/সুরক্ষার লিল্ পলরিাল্না  নর।  
 *নীলতমাল্া এবং প্রতযািা সম্পল ক ত লবষনয় কযাগানযাগ রক্ষা  নর, এর মনধয আনে উপলস্তলত, লপতামাতানদর সানথ কযাগানযাগ।  
 *এ টি  মী হযান্ডব ু বতলর, কসটিন  লনয়লমতিানব বযবহার, এবং হাল্নাগাদ  নর কযখানন আিযতরীণ নীলত এবং প্রলিয়ার বযাখযা 

আনে, এর অ্তিুক ক্ত  মকসূলির  মীনদর জনয এ টি স্পষ্ট কবতননর  াঠানমা। 
 *স ল্ কেনল্-কমনয়নদরন  অ্তিুক ক্ত  রার ল্নক্ষয এ টি স্পষ্ট নীলত রনয়নে, এর মনধয আনে লবলিত্র ক্ষমতার অ্লধ ারী কেনল্-কমনয়রাও। 

1. *অ্ংিগ্রহণ ারী এবং  মকসূলির তনথযর এ টি ক ন্দ্রীয় েযাটানবস বতলর এবং সংরক্ষণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত অ্ংিগ্রহণ ারীর 
উপলস্তলতর েযাটা, যা লনয়লমত হাল্নাগাদ এবং মলনটর  রা হয়।  

2. * মকসূলি িল্া ানল্ অ্ংিগ্রহণ ারীগণ ক াথায় আনে তার েক্যযনমন্ট রানখ, এর মনধয আনে তানদর আগমন এবং েুটির তথয। 

3. * মকসূলির জনয পযকাপ্ত লনরাপত্তা প্রদান  নর। 

4. *অ্ননুমালদত বানজট রানখ; পযকায়বতৃ্তিানব বানজট পযকানল্ািনা এবং খাপ-খাইনয় কনয়। 

5. অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িালহদা যানত সনবকাচ্চিানব পূরণ হয় কসই ল্নক্ষয সু্কল্,  মযুলনটি-লিলত্ত  সংগঠন, এবং 
 মযুলনটি লরনসানসকর সবকালধ  বযবহানরর জননয মত লবলনময়  নর।  

6. েযাটা কিয়ার  রার উনদ্দনিয, স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মীনদর জনয স্পষ্ট কযাগানযানগর নীলত এবং প্রলিয়ার মাধযনম 
আস্তা এবং স্বচ্ছতা বতলর  নর।   

 

 

 

 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 2 

প্রশাসন এবং প্রচতষ্ঠান  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর জনয  মকসূলি ও  মক ানের সহায়তা এবং উন্ধলতর জনয সুিু লসনেম এবং সুন্দর 
অ্থক বযবস্তাপনা থান । 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 *কযনক্ষনত্র প্রনযাজয, স ল্ আবলিয  েক্যযনমন্ট সংরক্ষণ  নর (উদাহরণ লহনসনব পারলমট, লসল উলরটি োড়পত্র, ইনলসওনরন্স, ইতযালদ)।  
 *স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয পূণক এবং বতক মান এননরাল্নমন্ট/করলজনেিন েক্যযনমন্ট রানখ।  
 *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর লবষনয় সঠি  এবং কযসব কমলেন ল্ কর েক  জানার জনয কদখা কযনত পানর কসগুলল্ HIPAA প্রলবধান কমনন 

সংরক্ষণ  নর।  
 *স ল্ আবলিয  লরনপাটক  সমূ্পণক  নর এবং সময়মনতা কসগুলল্ দালখল্  নর। 
 *সাইট লেনরক্টর এবং  মী থান  যারা, যখন প্রনযাজয, কেনটর কেলনংনয়র লবলধ কমনন িনল্।  
 *যখন প্রনযাজয কেনটর লবলধ অ্নযুায়ী োফ-আর-অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্নপুাত রক্ষা  নর। 
 *স ল্ আবলিয  ফায়ার/সুরক্ষার লিল্ পলরিাল্না  নর।  
 *নীলতমাল্া এবং প্রতযািা সম্পল ক ত লবষনয় কযাগানযাগ রক্ষা  নর, এর মনধয আনে উপলস্তলত, লপতামাতানদর সানথ কযাগানযাগ।  
 *এ টি  মী হযান্ডব ু বতলর, কসটিন  লনয়লমতিানব বযবহার, এবং হাল্নাগাদ  নর কযখানন আিযতরীণ নীলত এবং প্রলিয়ার বযাখযা 

আনে, এর অ্তিুক ক্ত  মকসূলির  মীনদর জনয এ টি স্পষ্ট কবতননর  াঠানমা। 
 *স ল্ কেনল্-কমনয়নদরন  অ্তিুক ক্ত  রার ল্নক্ষয এ টি স্পষ্ট নীলত রনয়নে, এর মনধয আনে লবলিত্র ক্ষমতার অ্লধ ারী কেনল্-কমনয়রাও। 

1. *অ্ংিগ্রহণ ারী এবং  মকসূলির তনথযর এ টি ক ন্দ্রীয় েযাটানবস বতলর এবং সংরক্ষণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত অ্ংিগ্রহণ ারীর 
উপলস্তলতর েযাটা, যা লনয়লমত হাল্নাগাদ এবং মলনটর  রা হয়।  

2. * মকসূলি িল্া ানল্ অ্ংিগ্রহণ ারীগণ ক াথায় আনে তার েক্যযনমন্ট রানখ, এর মনধয আনে তানদর আগমন এবং েুটির তথয। 

3. * মকসূলির জনয পযকাপ্ত লনরাপত্তা প্রদান  নর। 

4. *অ্ননুমালদত বানজট রানখ; পযকায়বতৃ্তিানব বানজট পযকানল্ািনা এবং খাপ-খাইনয় কনয়। 

5. অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িালহদা যানত সনবকাচ্চিানব পূরণ হয় কসই ল্নক্ষয সু্কল্,  মযুলনটি-লিলত্ত  সংগঠন, এবং 
 মযুলনটি লরনসানসকর সবকালধ  বযবহানরর জননয মত লবলনময়  নর।  

6. েযাটা কিয়ার  রার উনদ্দনিয, স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মীনদর জনয স্পষ্ট কযাগানযানগর নীলত এবং প্রলিয়ার মাধযনম 
আস্তা এবং স্বচ্ছতা বতলর  নর।   

 

 

 

 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 2 

প্রশাসন এবং প্রচতষ্ঠান  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর জনয  মকসূলি ও  মক ানের সহায়তা এবং উন্ধলতর জনয সুিু লসনেম এবং সুন্দর 
অ্থক বযবস্তাপনা থান । 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 *কযনক্ষনত্র প্রনযাজয, স ল্ আবলিয  েক্যযনমন্ট সংরক্ষণ  নর (উদাহরণ লহনসনব পারলমট, লসল উলরটি োড়পত্র, ইনলসওনরন্স, ইতযালদ)।  
 *স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয পূণক এবং বতক মান এননরাল্নমন্ট/করলজনেিন েক্যযনমন্ট রানখ।  
 *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর লবষনয় সঠি  এবং কযসব কমলেন ল্ কর েক  জানার জনয কদখা কযনত পানর কসগুলল্ HIPAA প্রলবধান কমনন 

সংরক্ষণ  নর।  
 *স ল্ আবলিয  লরনপাটক  সমূ্পণক  নর এবং সময়মনতা কসগুলল্ দালখল্  নর। 
 *সাইট লেনরক্টর এবং  মী থান  যারা, যখন প্রনযাজয, কেনটর কেলনংনয়র লবলধ কমনন িনল্।  
 *যখন প্রনযাজয কেনটর লবলধ অ্নযুায়ী োফ-আর-অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্নপুাত রক্ষা  নর। 
 *স ল্ আবলিয  ফায়ার/সুরক্ষার লিল্ পলরিাল্না  নর।  
 *নীলতমাল্া এবং প্রতযািা সম্পল ক ত লবষনয় কযাগানযাগ রক্ষা  নর, এর মনধয আনে উপলস্তলত, লপতামাতানদর সানথ কযাগানযাগ।  
 *এ টি  মী হযান্ডব ু বতলর, কসটিন  লনয়লমতিানব বযবহার, এবং হাল্নাগাদ  নর কযখানন আিযতরীণ নীলত এবং প্রলিয়ার বযাখযা 

আনে, এর অ্তিুক ক্ত  মকসূলির  মীনদর জনয এ টি স্পষ্ট কবতননর  াঠানমা। 
 *স ল্ কেনল্-কমনয়নদরন  অ্তিুক ক্ত  রার ল্নক্ষয এ টি স্পষ্ট নীলত রনয়নে, এর মনধয আনে লবলিত্র ক্ষমতার অ্লধ ারী কেনল্-কমনয়রাও। 

1. *অ্ংিগ্রহণ ারী এবং  মকসূলির তনথযর এ টি ক ন্দ্রীয় েযাটানবস বতলর এবং সংরক্ষণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত অ্ংিগ্রহণ ারীর 
উপলস্তলতর েযাটা, যা লনয়লমত হাল্নাগাদ এবং মলনটর  রা হয়।  

2. * মকসূলি িল্া ানল্ অ্ংিগ্রহণ ারীগণ ক াথায় আনে তার েক্যযনমন্ট রানখ, এর মনধয আনে তানদর আগমন এবং েুটির তথয। 

3. * মকসূলির জনয পযকাপ্ত লনরাপত্তা প্রদান  নর। 

4. *অ্ননুমালদত বানজট রানখ; পযকায়বতৃ্তিানব বানজট পযকানল্ািনা এবং খাপ-খাইনয় কনয়। 

5. অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িালহদা যানত সনবকাচ্চিানব পূরণ হয় কসই ল্নক্ষয সু্কল্,  মযুলনটি-লিলত্ত  সংগঠন, এবং 
 মযুলনটি লরনসানসকর সবকালধ  বযবহানরর জননয মত লবলনময়  নর।  

6. েযাটা কিয়ার  রার উনদ্দনিয, স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মীনদর জনয স্পষ্ট কযাগানযানগর নীলত এবং প্রলিয়ার মাধযনম 
আস্তা এবং স্বচ্ছতা বতলর  নর।   

 

 

 

 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 2 

প্রশাসন এবং প্রচতষ্ঠান  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর জনয  মকসূলি ও  মক ানের সহায়তা এবং উন্ধলতর জনয সুিু লসনেম এবং সুন্দর 
অ্থক বযবস্তাপনা থান । 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 *কযনক্ষনত্র প্রনযাজয, স ল্ আবলিয  েক্যযনমন্ট সংরক্ষণ  নর (উদাহরণ লহনসনব পারলমট, লসল উলরটি োড়পত্র, ইনলসওনরন্স, ইতযালদ)।  
 *স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয পূণক এবং বতক মান এননরাল্নমন্ট/করলজনেিন েক্যযনমন্ট রানখ।  
 *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর লবষনয় সঠি  এবং কযসব কমলেন ল্ কর েক  জানার জনয কদখা কযনত পানর কসগুলল্ HIPAA প্রলবধান কমনন 

সংরক্ষণ  নর।  
 *স ল্ আবলিয  লরনপাটক  সমূ্পণক  নর এবং সময়মনতা কসগুলল্ দালখল্  নর। 
 *সাইট লেনরক্টর এবং  মী থান  যারা, যখন প্রনযাজয, কেনটর কেলনংনয়র লবলধ কমনন িনল্।  
 *যখন প্রনযাজয কেনটর লবলধ অ্নযুায়ী োফ-আর-অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্নপুাত রক্ষা  নর। 
 *স ল্ আবলিয  ফায়ার/সুরক্ষার লিল্ পলরিাল্না  নর।  
 *নীলতমাল্া এবং প্রতযািা সম্পল ক ত লবষনয় কযাগানযাগ রক্ষা  নর, এর মনধয আনে উপলস্তলত, লপতামাতানদর সানথ কযাগানযাগ।  
 *এ টি  মী হযান্ডব ু বতলর, কসটিন  লনয়লমতিানব বযবহার, এবং হাল্নাগাদ  নর কযখানন আিযতরীণ নীলত এবং প্রলিয়ার বযাখযা 

আনে, এর অ্তিুক ক্ত  মকসূলির  মীনদর জনয এ টি স্পষ্ট কবতননর  াঠানমা। 
 *স ল্ কেনল্-কমনয়নদরন  অ্তিুক ক্ত  রার ল্নক্ষয এ টি স্পষ্ট নীলত রনয়নে, এর মনধয আনে লবলিত্র ক্ষমতার অ্লধ ারী কেনল্-কমনয়রাও। 

1. *অ্ংিগ্রহণ ারী এবং  মকসূলির তনথযর এ টি ক ন্দ্রীয় েযাটানবস বতলর এবং সংরক্ষণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত অ্ংিগ্রহণ ারীর 
উপলস্তলতর েযাটা, যা লনয়লমত হাল্নাগাদ এবং মলনটর  রা হয়।  

2. * মকসূলি িল্া ানল্ অ্ংিগ্রহণ ারীগণ ক াথায় আনে তার েক্যযনমন্ট রানখ, এর মনধয আনে তানদর আগমন এবং েুটির তথয। 

3. * মকসূলির জনয পযকাপ্ত লনরাপত্তা প্রদান  নর। 

4. *অ্ননুমালদত বানজট রানখ; পযকায়বতৃ্তিানব বানজট পযকানল্ািনা এবং খাপ-খাইনয় কনয়। 

5. অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িালহদা যানত সনবকাচ্চিানব পূরণ হয় কসই ল্নক্ষয সু্কল্,  মযুলনটি-লিলত্ত  সংগঠন, এবং 
 মযুলনটি লরনসানসকর সবকালধ  বযবহানরর জননয মত লবলনময়  নর।  

6. েযাটা কিয়ার  রার উনদ্দনিয, স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মীনদর জনয স্পষ্ট কযাগানযানগর নীলত এবং প্রলিয়ার মাধযনম 
আস্তা এবং স্বচ্ছতা বতলর  নর।   

 

 

 

 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 2 

প্রশাসন এবং প্রচতষ্ঠান  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর জনয  মকসূলি ও  মক ানের সহায়তা এবং উন্ধলতর জনয সুিু লসনেম এবং সুন্দর 
অ্থক বযবস্তাপনা থান । 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 *কযনক্ষনত্র প্রনযাজয, স ল্ আবলিয  েক্যযনমন্ট সংরক্ষণ  নর (উদাহরণ লহনসনব পারলমট, লসল উলরটি োড়পত্র, ইনলসওনরন্স, ইতযালদ)।  
 *স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয পূণক এবং বতক মান এননরাল্নমন্ট/করলজনেিন েক্যযনমন্ট রানখ।  
 *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর লবষনয় সঠি  এবং কযসব কমলেন ল্ কর েক  জানার জনয কদখা কযনত পানর কসগুলল্ HIPAA প্রলবধান কমনন 

সংরক্ষণ  নর।  
 *স ল্ আবলিয  লরনপাটক  সমূ্পণক  নর এবং সময়মনতা কসগুলল্ দালখল্  নর। 
 *সাইট লেনরক্টর এবং  মী থান  যারা, যখন প্রনযাজয, কেনটর কেলনংনয়র লবলধ কমনন িনল্।  
 *যখন প্রনযাজয কেনটর লবলধ অ্নযুায়ী োফ-আর-অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্নপুাত রক্ষা  নর। 
 *স ল্ আবলিয  ফায়ার/সুরক্ষার লিল্ পলরিাল্না  নর।  
 *নীলতমাল্া এবং প্রতযািা সম্পল ক ত লবষনয় কযাগানযাগ রক্ষা  নর, এর মনধয আনে উপলস্তলত, লপতামাতানদর সানথ কযাগানযাগ।  
 *এ টি  মী হযান্ডব ু বতলর, কসটিন  লনয়লমতিানব বযবহার, এবং হাল্নাগাদ  নর কযখানন আিযতরীণ নীলত এবং প্রলিয়ার বযাখযা 

আনে, এর অ্তিুক ক্ত  মকসূলির  মীনদর জনয এ টি স্পষ্ট কবতননর  াঠানমা। 
 *স ল্ কেনল্-কমনয়নদরন  অ্তিুক ক্ত  রার ল্নক্ষয এ টি স্পষ্ট নীলত রনয়নে, এর মনধয আনে লবলিত্র ক্ষমতার অ্লধ ারী কেনল্-কমনয়রাও। 

1. *অ্ংিগ্রহণ ারী এবং  মকসূলির তনথযর এ টি ক ন্দ্রীয় েযাটানবস বতলর এবং সংরক্ষণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত অ্ংিগ্রহণ ারীর 
উপলস্তলতর েযাটা, যা লনয়লমত হাল্নাগাদ এবং মলনটর  রা হয়।  

2. * মকসূলি িল্া ানল্ অ্ংিগ্রহণ ারীগণ ক াথায় আনে তার েক্যযনমন্ট রানখ, এর মনধয আনে তানদর আগমন এবং েুটির তথয। 

3. * মকসূলির জনয পযকাপ্ত লনরাপত্তা প্রদান  নর। 

4. *অ্ননুমালদত বানজট রানখ; পযকায়বতৃ্তিানব বানজট পযকানল্ািনা এবং খাপ-খাইনয় কনয়। 

5. অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িালহদা যানত সনবকাচ্চিানব পূরণ হয় কসই ল্নক্ষয সু্কল্,  মযুলনটি-লিলত্ত  সংগঠন, এবং 
 মযুলনটি লরনসানসকর সবকালধ  বযবহানরর জননয মত লবলনময়  নর।  

6. েযাটা কিয়ার  রার উনদ্দনিয, স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মীনদর জনয স্পষ্ট কযাগানযানগর নীলত এবং প্রলিয়ার মাধযনম 
আস্তা এবং স্বচ্ছতা বতলর  নর।   

 

 

 

 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 2 

প্রশাসন এবং প্রচতষ্ঠান  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর জনয  মকসূলি ও  মক ানের সহায়তা এবং উন্ধলতর জনয সুিু লসনেম এবং সুন্দর 
অ্থক বযবস্তাপনা থান । 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 *কযনক্ষনত্র প্রনযাজয, স ল্ আবলিয  েক্যযনমন্ট সংরক্ষণ  নর (উদাহরণ লহনসনব পারলমট, লসল উলরটি োড়পত্র, ইনলসওনরন্স, ইতযালদ)।  
 *স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয পূণক এবং বতক মান এননরাল্নমন্ট/করলজনেিন েক্যযনমন্ট রানখ।  
 *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর লবষনয় সঠি  এবং কযসব কমলেন ল্ কর েক  জানার জনয কদখা কযনত পানর কসগুলল্ HIPAA প্রলবধান কমনন 

সংরক্ষণ  নর।  
 *স ল্ আবলিয  লরনপাটক  সমূ্পণক  নর এবং সময়মনতা কসগুলল্ দালখল্  নর। 
 *সাইট লেনরক্টর এবং  মী থান  যারা, যখন প্রনযাজয, কেনটর কেলনংনয়র লবলধ কমনন িনল্।  
 *যখন প্রনযাজয কেনটর লবলধ অ্নযুায়ী োফ-আর-অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্নপুাত রক্ষা  নর। 
 *স ল্ আবলিয  ফায়ার/সুরক্ষার লিল্ পলরিাল্না  নর।  
 *নীলতমাল্া এবং প্রতযািা সম্পল ক ত লবষনয় কযাগানযাগ রক্ষা  নর, এর মনধয আনে উপলস্তলত, লপতামাতানদর সানথ কযাগানযাগ।  
 *এ টি  মী হযান্ডব ু বতলর, কসটিন  লনয়লমতিানব বযবহার, এবং হাল্নাগাদ  নর কযখানন আিযতরীণ নীলত এবং প্রলিয়ার বযাখযা 

আনে, এর অ্তিুক ক্ত  মকসূলির  মীনদর জনয এ টি স্পষ্ট কবতননর  াঠানমা। 
 *স ল্ কেনল্-কমনয়নদরন  অ্তিুক ক্ত  রার ল্নক্ষয এ টি স্পষ্ট নীলত রনয়নে, এর মনধয আনে লবলিত্র ক্ষমতার অ্লধ ারী কেনল্-কমনয়রাও। 

1. *অ্ংিগ্রহণ ারী এবং  মকসূলির তনথযর এ টি ক ন্দ্রীয় েযাটানবস বতলর এবং সংরক্ষণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত অ্ংিগ্রহণ ারীর 
উপলস্তলতর েযাটা, যা লনয়লমত হাল্নাগাদ এবং মলনটর  রা হয়।  

2. * মকসূলি িল্া ানল্ অ্ংিগ্রহণ ারীগণ ক াথায় আনে তার েক্যযনমন্ট রানখ, এর মনধয আনে তানদর আগমন এবং েুটির তথয। 

3. * মকসূলির জনয পযকাপ্ত লনরাপত্তা প্রদান  নর। 

4. *অ্ননুমালদত বানজট রানখ; পযকায়বতৃ্তিানব বানজট পযকানল্ািনা এবং খাপ-খাইনয় কনয়। 

5. অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িালহদা যানত সনবকাচ্চিানব পূরণ হয় কসই ল্নক্ষয সু্কল্,  মযুলনটি-লিলত্ত  সংগঠন, এবং 
 মযুলনটি লরনসানসকর সবকালধ  বযবহানরর জননয মত লবলনময়  নর।  

6. েযাটা কিয়ার  রার উনদ্দনিয, স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মীনদর জনয স্পষ্ট কযাগানযানগর নীলত এবং প্রলিয়ার মাধযনম 
আস্তা এবং স্বচ্ছতা বতলর  নর।   
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উপাদান 2 

প্রশাসন এবং প্রচতষ্ঠান  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর জনয  মকসূলি ও  মক ানের সহায়তা এবং উন্ধলতর জনয সুিু লসনেম এবং সুন্দর 
অ্থক বযবস্তাপনা থান । 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 *কযনক্ষনত্র প্রনযাজয, স ল্ আবলিয  েক্যযনমন্ট সংরক্ষণ  নর (উদাহরণ লহনসনব পারলমট, লসল উলরটি োড়পত্র, ইনলসওনরন্স, ইতযালদ)।  
 *স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয পূণক এবং বতক মান এননরাল্নমন্ট/করলজনেিন েক্যযনমন্ট রানখ।  
 *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর লবষনয় সঠি  এবং কযসব কমলেন ল্ কর েক  জানার জনয কদখা কযনত পানর কসগুলল্ HIPAA প্রলবধান কমনন 

সংরক্ষণ  নর।  
 *স ল্ আবলিয  লরনপাটক  সমূ্পণক  নর এবং সময়মনতা কসগুলল্ দালখল্  নর। 
 *সাইট লেনরক্টর এবং  মী থান  যারা, যখন প্রনযাজয, কেনটর কেলনংনয়র লবলধ কমনন িনল্।  
 *যখন প্রনযাজয কেনটর লবলধ অ্নযুায়ী োফ-আর-অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্নপুাত রক্ষা  নর। 
 *স ল্ আবলিয  ফায়ার/সুরক্ষার লিল্ পলরিাল্না  নর।  
 *নীলতমাল্া এবং প্রতযািা সম্পল ক ত লবষনয় কযাগানযাগ রক্ষা  নর, এর মনধয আনে উপলস্তলত, লপতামাতানদর সানথ কযাগানযাগ।  
 *এ টি  মী হযান্ডব ু বতলর, কসটিন  লনয়লমতিানব বযবহার, এবং হাল্নাগাদ  নর কযখানন আিযতরীণ নীলত এবং প্রলিয়ার বযাখযা 

আনে, এর অ্তিুক ক্ত  মকসূলির  মীনদর জনয এ টি স্পষ্ট কবতননর  াঠানমা। 
 *স ল্ কেনল্-কমনয়নদরন  অ্তিুক ক্ত  রার ল্নক্ষয এ টি স্পষ্ট নীলত রনয়নে, এর মনধয আনে লবলিত্র ক্ষমতার অ্লধ ারী কেনল্-কমনয়রাও। 

1. *অ্ংিগ্রহণ ারী এবং  মকসূলির তনথযর এ টি ক ন্দ্রীয় েযাটানবস বতলর এবং সংরক্ষণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত অ্ংিগ্রহণ ারীর 
উপলস্তলতর েযাটা, যা লনয়লমত হাল্নাগাদ এবং মলনটর  রা হয়।  

2. * মকসূলি িল্া ানল্ অ্ংিগ্রহণ ারীগণ ক াথায় আনে তার েক্যযনমন্ট রানখ, এর মনধয আনে তানদর আগমন এবং েুটির তথয। 

3. * মকসূলির জনয পযকাপ্ত লনরাপত্তা প্রদান  নর। 

4. *অ্ননুমালদত বানজট রানখ; পযকায়বতৃ্তিানব বানজট পযকানল্ািনা এবং খাপ-খাইনয় কনয়। 

5. অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িালহদা যানত সনবকাচ্চিানব পূরণ হয় কসই ল্নক্ষয সু্কল্,  মযুলনটি-লিলত্ত  সংগঠন, এবং 
 মযুলনটি লরনসানসকর সবকালধ  বযবহানরর জননয মত লবলনময়  নর।  

6. েযাটা কিয়ার  রার উনদ্দনিয, স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মীনদর জনয স্পষ্ট কযাগানযানগর নীলত এবং প্রলিয়ার মাধযনম 
আস্তা এবং স্বচ্ছতা বতলর  নর।   
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T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 2 

প্রশাসন এবং প্রচতষ্ঠান  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর জনয  মকসূলি ও  মক ানের সহায়তা এবং উন্ধলতর জনয সুিু লসনেম এবং সুন্দর 
অ্থক বযবস্তাপনা থান । 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 *কযনক্ষনত্র প্রনযাজয, স ল্ আবলিয  েক্যযনমন্ট সংরক্ষণ  নর (উদাহরণ লহনসনব পারলমট, লসল উলরটি োড়পত্র, ইনলসওনরন্স, ইতযালদ)।  
 *স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয পূণক এবং বতক মান এননরাল্নমন্ট/করলজনেিন েক্যযনমন্ট রানখ।  
 *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর লবষনয় সঠি  এবং কযসব কমলেন ল্ কর েক  জানার জনয কদখা কযনত পানর কসগুলল্ HIPAA প্রলবধান কমনন 

সংরক্ষণ  নর।  
 *স ল্ আবলিয  লরনপাটক  সমূ্পণক  নর এবং সময়মনতা কসগুলল্ দালখল্  নর। 
 *সাইট লেনরক্টর এবং  মী থান  যারা, যখন প্রনযাজয, কেনটর কেলনংনয়র লবলধ কমনন িনল্।  
 *যখন প্রনযাজয কেনটর লবলধ অ্নযুায়ী োফ-আর-অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্নপুাত রক্ষা  নর। 
 *স ল্ আবলিয  ফায়ার/সুরক্ষার লিল্ পলরিাল্না  নর।  
 *নীলতমাল্া এবং প্রতযািা সম্পল ক ত লবষনয় কযাগানযাগ রক্ষা  নর, এর মনধয আনে উপলস্তলত, লপতামাতানদর সানথ কযাগানযাগ।  
 *এ টি  মী হযান্ডব ু বতলর, কসটিন  লনয়লমতিানব বযবহার, এবং হাল্নাগাদ  নর কযখানন আিযতরীণ নীলত এবং প্রলিয়ার বযাখযা 

আনে, এর অ্তিুক ক্ত  মকসূলির  মীনদর জনয এ টি স্পষ্ট কবতননর  াঠানমা। 
 *স ল্ কেনল্-কমনয়নদরন  অ্তিুক ক্ত  রার ল্নক্ষয এ টি স্পষ্ট নীলত রনয়নে, এর মনধয আনে লবলিত্র ক্ষমতার অ্লধ ারী কেনল্-কমনয়রাও। 

1. *অ্ংিগ্রহণ ারী এবং  মকসূলির তনথযর এ টি ক ন্দ্রীয় েযাটানবস বতলর এবং সংরক্ষণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত অ্ংিগ্রহণ ারীর 
উপলস্তলতর েযাটা, যা লনয়লমত হাল্নাগাদ এবং মলনটর  রা হয়।  

2. * মকসূলি িল্া ানল্ অ্ংিগ্রহণ ারীগণ ক াথায় আনে তার েক্যযনমন্ট রানখ, এর মনধয আনে তানদর আগমন এবং েুটির তথয। 

3. * মকসূলির জনয পযকাপ্ত লনরাপত্তা প্রদান  নর। 

4. *অ্ননুমালদত বানজট রানখ; পযকায়বতৃ্তিানব বানজট পযকানল্ািনা এবং খাপ-খাইনয় কনয়। 

5. অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িালহদা যানত সনবকাচ্চিানব পূরণ হয় কসই ল্নক্ষয সু্কল্,  মযুলনটি-লিলত্ত  সংগঠন, এবং 
 মযুলনটি লরনসানসকর সবকালধ  বযবহানরর জননয মত লবলনময়  নর।  

6. েযাটা কিয়ার  রার উনদ্দনিয, স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মীনদর জনয স্পষ্ট কযাগানযানগর নীলত এবং প্রলিয়ার মাধযনম 
আস্তা এবং স্বচ্ছতা বতলর  নর।   
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
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2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
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মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
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উপাদান 1 
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উপাদান 3 

সম্পকয  

এ টি মানসম্মত  মকসূলি  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মযুলনটির মানঝ ইলতবাি  এবং পারস্পলর  সম্প ক  গনড় কতানল্, 
কসটিন  ল্াল্ন, এবং সংরক্ষণ  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. *এমন  মী লননয় গঠিত যারা এন  অ্ননযর প্রলত শ্রদ্ধািীল্ এবং কযাগানযাগ রানখ এবং তারা প্রাপ্ত-বয়স্কনদর ইলতবাি  সম্পন ক র 
করাল্ মনেল্।  

2. *এ টি সুখ র, সাংসৃ্কলত িানব স্পিক াতর, এবং আতলর  উপানয় পলরবারগুলল্র সানথ পারস্পলর  সম্প ক  বজায় রানখ।  

3. *মযকাদা সহ ানর অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সানথ আিরণ  নর, তারা  ী বনল্ কসটি কিানন, এবং অ্ংিগ্রহণ ারী/প্রাপ্তবয়স্কনদর সম্প ক  
উৎসালহত  রনত ল েু পদ্ধলত অ্নসুরণ  নর। 

4. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  এন  অ্পনরর সানথ ইলতবাি িানব পারস্পলর  সম্প ক  গড়নত উৎসালহত  নর এবং সহায়তা কদয় এবং তানদর 
মনধয  মযুলনটি কবাধ বতলর  নর।  

5. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সংসৃ্কলত এবং িাষার ববলিনত্রযর প্রলত স্পিক াতর এবং কসগুলল্র সানথ তাল্ কমল্ায়।  

6. প্রধান স্বাথকসংলিষ্টনদর সানথ লমটিংনয়র সময়সূলি বতলর  নর, এর অ্তিুক ক্ত  মী, অ্ংিগ্রহণ ারীগণ, পলরবার এবং যথনপাযুক্ত 
অ্ননযরা।  

7. কমন্টর, কস্বচ্ছা মী, অ্থবা  মী হবার জনয প্রাক্তন অ্ংিগ্রহ ারীনদরন  উৎসালহত এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

8. *বল্লি  প্র ািিলি/কযৌন পলরলিলত এবং অ্গ্রালধ ার লবষয়  ববলিনত্রযর প্রলত স্পিক াতর এবং কসগুলল্র সানথ খাপ-খাওয়ায়। 
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এ টি মানসম্মত  মকসূলি  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার, এবং  মযুলনটির মানঝ ইলতবাি  এবং পারস্পলর  সম্প ক  গনড় কতানল্, 
কসটিন  ল্াল্ন, এবং সংরক্ষণ  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. *এমন  মী লননয় গঠিত যারা এন  অ্ননযর প্রলত শ্রদ্ধািীল্ এবং কযাগানযাগ রানখ এবং তারা প্রাপ্ত-বয়স্কনদর ইলতবাি  সম্পন ক র 
করাল্ মনেল্।  

2. *এ টি সুখ র, সাংসৃ্কলত িানব স্পিক াতর, এবং আতলর  উপানয় পলরবারগুলল্র সানথ পারস্পলর  সম্প ক  বজায় রানখ।  

3. *মযকাদা সহ ানর অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সানথ আিরণ  নর, তারা  ী বনল্ কসটি কিানন, এবং অ্ংিগ্রহণ ারী/প্রাপ্তবয়স্কনদর সম্প ক  
উৎসালহত  রনত ল েু পদ্ধলত অ্নসুরণ  নর। 

4. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  এন  অ্পনরর সানথ ইলতবাি িানব পারস্পলর  সম্প ক  গড়নত উৎসালহত  নর এবং সহায়তা কদয় এবং তানদর 
মনধয  মযুলনটি কবাধ বতলর  নর।  

5. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সংসৃ্কলত এবং িাষার ববলিনত্রযর প্রলত স্পিক াতর এবং কসগুলল্র সানথ তাল্ কমল্ায়।  

6. প্রধান স্বাথকসংলিষ্টনদর সানথ লমটিংনয়র সময়সূলি বতলর  নর, এর অ্তিুক ক্ত  মী, অ্ংিগ্রহণ ারীগণ, পলরবার এবং যথনপাযুক্ত 
অ্ননযরা।  

7. কমন্টর, কস্বচ্ছা মী, অ্থবা  মী হবার জনয প্রাক্তন অ্ংিগ্রহ ারীনদরন  উৎসালহত এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

8. *বল্লি  প্র ািিলি/কযৌন পলরলিলত এবং অ্গ্রালধ ার লবষয়  ববলিনত্রযর প্রলত স্পিক াতর এবং কসগুলল্র সানথ খাপ-খাওয়ায়। 
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
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ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  
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রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
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উপাদান 1 
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এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  
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 নর। 
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ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  
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উপাদান 4 

কমী এবং থপশাগত উন্নয়ন 

এ টি মানসম্পন্ধ  মীসূলি ববলিত্রযপণূক  মী সদসযনদর সংগ্রহ, িা লর দান, এবং বতলর  নর যারা উচ্চ-মাননর অ্নিুীল্নীসমহূ কবানঝ, 
মলূ্য কদয়, এবং সমদৃ্ধ  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িল্মান কপিাগত উন্ধয়ন 

1. *কপিাগত উন্ধয়ন এবং এ টি লিক্ষণ সংসৃ্কলতনত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ, কযমনটি লেনরক্টর এবং  মীগণ কেলনং এবং সহজী রণ রনণ 
অ্ংিগ্রহণ ারী লহনসনব প্রতযক্ষ  নর কেলনং-পরবতী িাবনায় যা এ টি অ্বযাহত উন্ধলতর লসনেনমর অ্ংি। 

2. সহায়তা বযবস্তার মাধযনম কপিাগত উন্ধলত এবং অ্থকপূণক দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ প্রদান  নর কযমন কেলনং, ক ালিং, কমন্টলরং 
এবং সতীথক লিক্ষণ। 

3. উপযুক্ত  মক াে পলর ল্পনা যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর উন্ধয়ন িালহদার সানথ সমৃ্পক্ত কসগুলল্র জনয  মী বতলর  নর এবং তানদরন  
সহায়তা কদয়, এর অ্তিুক ক্ত লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারী এবং ইংনরলজ িাষা লিক্ষাথী। 

4. কযখানন ল্িয স্বী ৃলতদান  রনত এবং সনদ প্রালপ্তনত  মীনদর সানথ  াজ  নর। 

5. কযখানন যথাযথ, লিক্ষা-সংিাত সুনযাগ বতলর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লিক্ষাথীনদর সানথ  াজ  রার জনয  মী বতলর এবং তানদর 
সহায়তা প্রদান  নর, এর অ্তিুক ক্ত সতীথক  মী সদসয এবং/অ্থবা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর পলরবার সদসয। 

 মী লননয়াগদান/দল্িুক্ত রণ 

6. * মী সংগ্রহ, লননয়াগদান, এবং তানদর বতলর  রা যানত  মযুলনটিনত ববলিত্রয এবং লবলিন্ধ সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘনট।  

7. *এ টি মানসম্পন্ধ ওলরনয়নন্টিন বা�বায়ন  নর যার অ্তিুক ক্ত সংগঠন/ মকসূলির সংসৃ্কলত, আদিক এবং উনদ্দিয, হযান্ডব ু, এবং 
কপিাগত প্রতযািা। 

8. *কযখানন উপযুক্ত কসখানন লিক্ষা-লননদকিনার ক ৌিল্ এবং লবষয় লনলদকষ্ট অ্ংিসমনূহ  মী সদসযনদর কযাগযতা গনড় কতাল্ার লবষয়টি 
লনলিত  নর। 

 মকসূলিগত  াঠানমা 

9. কনতৃত্ব থান  যারা  মীনদর িাবনা এবং সহনযালগতার জনয উপযুক্ত সুপারলিিন, সহায়তা, এবং সুনযাগ বতলর  নর। 

10. লনয়লমত  মী লমটিংনয়র আনয়াজন  নর কযখানন লিতা-িাবনা কিয়ার এবং আদান-প্রদান  রা হয়। 

 মী মলূ্যায়ন  

11.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয স্বচ্ছ পদ্ধলত বযবহার  নর।  

12. মলূ্যায়ননর ফল্াফল্ এবং স্বাথকসংলিষ্টনদর মতামনতর লিলত্তনত অ্বযাহত উন্ধলতনত  মীনদর সংলিষ্ট রানখ। 
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6. * মী সংগ্রহ, লননয়াগদান, এবং তানদর বতলর  রা যানত  মযুলনটিনত ববলিত্রয এবং লবলিন্ধ সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘনট।  

7. *এ টি মানসম্পন্ধ ওলরনয়নন্টিন বা�বায়ন  নর যার অ্তিুক ক্ত সংগঠন/ মকসূলির সংসৃ্কলত, আদিক এবং উনদ্দিয, হযান্ডব ু, এবং 
কপিাগত প্রতযািা। 

8. *কযখানন উপযুক্ত কসখানন লিক্ষা-লননদকিনার ক ৌিল্ এবং লবষয় লনলদকষ্ট অ্ংিসমনূহ  মী সদসযনদর কযাগযতা গনড় কতাল্ার লবষয়টি 
লনলিত  নর। 

 মকসূলিগত  াঠানমা 

9. কনতৃত্ব থান  যারা  মীনদর িাবনা এবং সহনযালগতার জনয উপযুক্ত সুপারলিিন, সহায়তা, এবং সুনযাগ বতলর  নর। 

10. লনয়লমত  মী লমটিংনয়র আনয়াজন  নর কযখানন লিতা-িাবনা কিয়ার এবং আদান-প্রদান  রা হয়। 

 মী মলূ্যায়ন  

11.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয স্বচ্ছ পদ্ধলত বযবহার  নর।  

12. মলূ্যায়ননর ফল্াফল্ এবং স্বাথকসংলিষ্টনদর মতামনতর লিলত্তনত অ্বযাহত উন্ধলতনত  মীনদর সংলিষ্ট রানখ। 
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উপাদান 4 

কমী এবং থপশাগত উন্নয়ন 

এ টি মানসম্পন্ধ  মীসূলি ববলিত্রযপণূক  মী সদসযনদর সংগ্রহ, িা লর দান, এবং বতলর  নর যারা উচ্চ-মাননর অ্নিুীল্নীসমহূ কবানঝ, 
মলূ্য কদয়, এবং সমদৃ্ধ  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 
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1. *কপিাগত উন্ধয়ন এবং এ টি লিক্ষণ সংসৃ্কলতনত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ, কযমনটি লেনরক্টর এবং  মীগণ কেলনং এবং সহজী রণ রনণ 
অ্ংিগ্রহণ ারী লহনসনব প্রতযক্ষ  নর কেলনং-পরবতী িাবনায় যা এ টি অ্বযাহত উন্ধলতর লসনেনমর অ্ংি। 

2. সহায়তা বযবস্তার মাধযনম কপিাগত উন্ধলত এবং অ্থকপূণক দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ প্রদান  নর কযমন কেলনং, ক ালিং, কমন্টলরং 
এবং সতীথক লিক্ষণ। 

3. উপযুক্ত  মক াে পলর ল্পনা যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর উন্ধয়ন িালহদার সানথ সমৃ্পক্ত কসগুলল্র জনয  মী বতলর  নর এবং তানদরন  
সহায়তা কদয়, এর অ্তিুক ক্ত লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারী এবং ইংনরলজ িাষা লিক্ষাথী। 

4. কযখানন ল্িয স্বী ৃলতদান  রনত এবং সনদ প্রালপ্তনত  মীনদর সানথ  াজ  নর। 

5. কযখানন যথাযথ, লিক্ষা-সংিাত সুনযাগ বতলর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লিক্ষাথীনদর সানথ  াজ  রার জনয  মী বতলর এবং তানদর 
সহায়তা প্রদান  নর, এর অ্তিুক ক্ত সতীথক  মী সদসয এবং/অ্থবা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর পলরবার সদসয। 
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4. কযখানন ল্িয স্বী ৃলতদান  রনত এবং সনদ প্রালপ্তনত  মীনদর সানথ  াজ  নর। 
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 মী লননয়াগদান/দল্িুক্ত রণ 

6. * মী সংগ্রহ, লননয়াগদান, এবং তানদর বতলর  রা যানত  মযুলনটিনত ববলিত্রয এবং লবলিন্ধ সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘনট।  

7. *এ টি মানসম্পন্ধ ওলরনয়নন্টিন বা�বায়ন  নর যার অ্তিুক ক্ত সংগঠন/ মকসূলির সংসৃ্কলত, আদিক এবং উনদ্দিয, হযান্ডব ু, এবং 
কপিাগত প্রতযািা। 

8. *কযখানন উপযুক্ত কসখানন লিক্ষা-লননদকিনার ক ৌিল্ এবং লবষয় লনলদকষ্ট অ্ংিসমনূহ  মী সদসযনদর কযাগযতা গনড় কতাল্ার লবষয়টি 
লনলিত  নর। 

 মকসূলিগত  াঠানমা 

9. কনতৃত্ব থান  যারা  মীনদর িাবনা এবং সহনযালগতার জনয উপযুক্ত সুপারলিিন, সহায়তা, এবং সুনযাগ বতলর  নর। 

10. লনয়লমত  মী লমটিংনয়র আনয়াজন  নর কযখানন লিতা-িাবনা কিয়ার এবং আদান-প্রদান  রা হয়। 

 মী মলূ্যায়ন  

11.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয স্বচ্ছ পদ্ধলত বযবহার  নর।  
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2. সহায়তা বযবস্তার মাধযনম কপিাগত উন্ধলত এবং অ্থকপূণক দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ প্রদান  নর কযমন কেলনং, ক ালিং, কমন্টলরং 
এবং সতীথক লিক্ষণ। 

3. উপযুক্ত  মক াে পলর ল্পনা যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর উন্ধয়ন িালহদার সানথ সমৃ্পক্ত কসগুলল্র জনয  মী বতলর  নর এবং তানদরন  
সহায়তা কদয়, এর অ্তিুক ক্ত লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারী এবং ইংনরলজ িাষা লিক্ষাথী। 

4. কযখানন ল্িয স্বী ৃলতদান  রনত এবং সনদ প্রালপ্তনত  মীনদর সানথ  াজ  নর। 

5. কযখানন যথাযথ, লিক্ষা-সংিাত সুনযাগ বতলর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লিক্ষাথীনদর সানথ  াজ  রার জনয  মী বতলর এবং তানদর 
সহায়তা প্রদান  নর, এর অ্তিুক ক্ত সতীথক  মী সদসয এবং/অ্থবা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর পলরবার সদসয। 

 মী লননয়াগদান/দল্িুক্ত রণ 

6. * মী সংগ্রহ, লননয়াগদান, এবং তানদর বতলর  রা যানত  মযুলনটিনত ববলিত্রয এবং লবলিন্ধ সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘনট।  

7. *এ টি মানসম্পন্ধ ওলরনয়নন্টিন বা�বায়ন  নর যার অ্তিুক ক্ত সংগঠন/ মকসূলির সংসৃ্কলত, আদিক এবং উনদ্দিয, হযান্ডব ু, এবং 
কপিাগত প্রতযািা। 

8. *কযখানন উপযুক্ত কসখানন লিক্ষা-লননদকিনার ক ৌিল্ এবং লবষয় লনলদকষ্ট অ্ংিসমনূহ  মী সদসযনদর কযাগযতা গনড় কতাল্ার লবষয়টি 
লনলিত  নর। 

 মকসূলিগত  াঠানমা 

9. কনতৃত্ব থান  যারা  মীনদর িাবনা এবং সহনযালগতার জনয উপযুক্ত সুপারলিিন, সহায়তা, এবং সুনযাগ বতলর  নর। 

10. লনয়লমত  মী লমটিংনয়র আনয়াজন  নর কযখানন লিতা-িাবনা কিয়ার এবং আদান-প্রদান  রা হয়। 

 মী মলূ্যায়ন  

11.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয স্বচ্ছ পদ্ধলত বযবহার  নর।  

12. মলূ্যায়ননর ফল্াফল্ এবং স্বাথকসংলিষ্টনদর মতামনতর লিলত্তনত অ্বযাহত উন্ধলতনত  মীনদর সংলিষ্ট রানখ। 
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কমী এবং থপশাগত উন্নয়ন 

এ টি মানসম্পন্ধ  মীসূলি ববলিত্রযপণূক  মী সদসযনদর সংগ্রহ, িা লর দান, এবং বতলর  নর যারা উচ্চ-মাননর অ্নিুীল্নীসমহূ কবানঝ, 
মলূ্য কদয়, এবং সমদৃ্ধ  নর। 
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 মী মলূ্যায়ন  

11.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয স্বচ্ছ পদ্ধলত বযবহার  নর।  

12. মলূ্যায়ননর ফল্াফল্ এবং স্বাথকসংলিষ্টনদর মতামনতর লিলত্তনত অ্বযাহত উন্ধলতনত  মীনদর সংলিষ্ট রানখ। 

 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 4 

কমী এবং থপশাগত উন্নয়ন 

এ টি মানসম্পন্ধ  মীসূলি ববলিত্রযপণূক  মী সদসযনদর সংগ্রহ, িা লর দান, এবং বতলর  নর যারা উচ্চ-মাননর অ্নিুীল্নীসমহূ কবানঝ, 
মলূ্য কদয়, এবং সমদৃ্ধ  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িল্মান কপিাগত উন্ধয়ন 

1. *কপিাগত উন্ধয়ন এবং এ টি লিক্ষণ সংসৃ্কলতনত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ, কযমনটি লেনরক্টর এবং  মীগণ কেলনং এবং সহজী রণ রনণ 
অ্ংিগ্রহণ ারী লহনসনব প্রতযক্ষ  নর কেলনং-পরবতী িাবনায় যা এ টি অ্বযাহত উন্ধলতর লসনেনমর অ্ংি। 

2. সহায়তা বযবস্তার মাধযনম কপিাগত উন্ধলত এবং অ্থকপূণক দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ প্রদান  নর কযমন কেলনং, ক ালিং, কমন্টলরং 
এবং সতীথক লিক্ষণ। 

3. উপযুক্ত  মক াে পলর ল্পনা যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর উন্ধয়ন িালহদার সানথ সমৃ্পক্ত কসগুলল্র জনয  মী বতলর  নর এবং তানদরন  
সহায়তা কদয়, এর অ্তিুক ক্ত লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারী এবং ইংনরলজ িাষা লিক্ষাথী। 

4. কযখানন ল্িয স্বী ৃলতদান  রনত এবং সনদ প্রালপ্তনত  মীনদর সানথ  াজ  নর। 

5. কযখানন যথাযথ, লিক্ষা-সংিাত সুনযাগ বতলর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লিক্ষাথীনদর সানথ  াজ  রার জনয  মী বতলর এবং তানদর 
সহায়তা প্রদান  নর, এর অ্তিুক ক্ত সতীথক  মী সদসয এবং/অ্থবা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর পলরবার সদসয। 

 মী লননয়াগদান/দল্িুক্ত রণ 

6. * মী সংগ্রহ, লননয়াগদান, এবং তানদর বতলর  রা যানত  মযুলনটিনত ববলিত্রয এবং লবলিন্ধ সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘনট।  

7. *এ টি মানসম্পন্ধ ওলরনয়নন্টিন বা�বায়ন  নর যার অ্তিুক ক্ত সংগঠন/ মকসূলির সংসৃ্কলত, আদিক এবং উনদ্দিয, হযান্ডব ু, এবং 
কপিাগত প্রতযািা। 

8. *কযখানন উপযুক্ত কসখানন লিক্ষা-লননদকিনার ক ৌিল্ এবং লবষয় লনলদকষ্ট অ্ংিসমনূহ  মী সদসযনদর কযাগযতা গনড় কতাল্ার লবষয়টি 
লনলিত  নর। 

 মকসূলিগত  াঠানমা 

9. কনতৃত্ব থান  যারা  মীনদর িাবনা এবং সহনযালগতার জনয উপযুক্ত সুপারলিিন, সহায়তা, এবং সুনযাগ বতলর  নর। 

10. লনয়লমত  মী লমটিংনয়র আনয়াজন  নর কযখানন লিতা-িাবনা কিয়ার এবং আদান-প্রদান  রা হয়। 

 মী মলূ্যায়ন  

11.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয স্বচ্ছ পদ্ধলত বযবহার  নর।  

12. মলূ্যায়ননর ফল্াফল্ এবং স্বাথকসংলিষ্টনদর মতামনতর লিলত্তনত অ্বযাহত উন্ধলতনত  মীনদর সংলিষ্ট রানখ। 

 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 4 

কমী এবং থপশাগত উন্নয়ন 

এ টি মানসম্পন্ধ  মীসূলি ববলিত্রযপণূক  মী সদসযনদর সংগ্রহ, িা লর দান, এবং বতলর  নর যারা উচ্চ-মাননর অ্নিুীল্নীসমহূ কবানঝ, 
মলূ্য কদয়, এবং সমদৃ্ধ  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িল্মান কপিাগত উন্ধয়ন 

1. *কপিাগত উন্ধয়ন এবং এ টি লিক্ষণ সংসৃ্কলতনত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ, কযমনটি লেনরক্টর এবং  মীগণ কেলনং এবং সহজী রণ রনণ 
অ্ংিগ্রহণ ারী লহনসনব প্রতযক্ষ  নর কেলনং-পরবতী িাবনায় যা এ টি অ্বযাহত উন্ধলতর লসনেনমর অ্ংি। 
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সহায়তা কদয়, এর অ্তিুক ক্ত লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারী এবং ইংনরলজ িাষা লিক্ষাথী। 

4. কযখানন ল্িয স্বী ৃলতদান  রনত এবং সনদ প্রালপ্তনত  মীনদর সানথ  াজ  নর। 

5. কযখানন যথাযথ, লিক্ষা-সংিাত সুনযাগ বতলর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লিক্ষাথীনদর সানথ  াজ  রার জনয  মী বতলর এবং তানদর 
সহায়তা প্রদান  নর, এর অ্তিুক ক্ত সতীথক  মী সদসয এবং/অ্থবা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর পলরবার সদসয। 

 মী লননয়াগদান/দল্িুক্ত রণ 

6. * মী সংগ্রহ, লননয়াগদান, এবং তানদর বতলর  রা যানত  মযুলনটিনত ববলিত্রয এবং লবলিন্ধ সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘনট।  

7. *এ টি মানসম্পন্ধ ওলরনয়নন্টিন বা�বায়ন  নর যার অ্তিুক ক্ত সংগঠন/ মকসূলির সংসৃ্কলত, আদিক এবং উনদ্দিয, হযান্ডব ু, এবং 
কপিাগত প্রতযািা। 

8. *কযখানন উপযুক্ত কসখানন লিক্ষা-লননদকিনার ক ৌিল্ এবং লবষয় লনলদকষ্ট অ্ংিসমনূহ  মী সদসযনদর কযাগযতা গনড় কতাল্ার লবষয়টি 
লনলিত  নর। 

 মকসূলিগত  াঠানমা 

9. কনতৃত্ব থান  যারা  মীনদর িাবনা এবং সহনযালগতার জনয উপযুক্ত সুপারলিিন, সহায়তা, এবং সুনযাগ বতলর  নর। 

10. লনয়লমত  মী লমটিংনয়র আনয়াজন  নর কযখানন লিতা-িাবনা কিয়ার এবং আদান-প্রদান  রা হয়। 

 মী মলূ্যায়ন  

11.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয স্বচ্ছ পদ্ধলত বযবহার  নর।  

12. মলূ্যায়ননর ফল্াফল্ এবং স্বাথকসংলিষ্টনদর মতামনতর লিলত্তনত অ্বযাহত উন্ধলতনত  মীনদর সংলিষ্ট রানখ। 
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 মী মলূ্যায়ন  

11.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয স্বচ্ছ পদ্ধলত বযবহার  নর।  

12. মলূ্যায়ননর ফল্াফল্ এবং স্বাথকসংলিষ্টনদর মতামনতর লিলত্তনত অ্বযাহত উন্ধলতনত  মীনদর সংলিষ্ট রানখ। 

 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 4 

কমী এবং থপশাগত উন্নয়ন 

এ টি মানসম্পন্ধ  মীসূলি ববলিত্রযপণূক  মী সদসযনদর সংগ্রহ, িা লর দান, এবং বতলর  নর যারা উচ্চ-মাননর অ্নিুীল্নীসমহূ কবানঝ, 
মলূ্য কদয়, এবং সমদৃ্ধ  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িল্মান কপিাগত উন্ধয়ন 

1. *কপিাগত উন্ধয়ন এবং এ টি লিক্ষণ সংসৃ্কলতনত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ, কযমনটি লেনরক্টর এবং  মীগণ কেলনং এবং সহজী রণ রনণ 
অ্ংিগ্রহণ ারী লহনসনব প্রতযক্ষ  নর কেলনং-পরবতী িাবনায় যা এ টি অ্বযাহত উন্ধলতর লসনেনমর অ্ংি। 

2. সহায়তা বযবস্তার মাধযনম কপিাগত উন্ধলত এবং অ্থকপূণক দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ প্রদান  নর কযমন কেলনং, ক ালিং, কমন্টলরং 
এবং সতীথক লিক্ষণ। 

3. উপযুক্ত  মক াে পলর ল্পনা যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর উন্ধয়ন িালহদার সানথ সমৃ্পক্ত কসগুলল্র জনয  মী বতলর  নর এবং তানদরন  
সহায়তা কদয়, এর অ্তিুক ক্ত লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারী এবং ইংনরলজ িাষা লিক্ষাথী। 

4. কযখানন ল্িয স্বী ৃলতদান  রনত এবং সনদ প্রালপ্তনত  মীনদর সানথ  াজ  নর। 

5. কযখানন যথাযথ, লিক্ষা-সংিাত সুনযাগ বতলর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লিক্ষাথীনদর সানথ  াজ  রার জনয  মী বতলর এবং তানদর 
সহায়তা প্রদান  নর, এর অ্তিুক ক্ত সতীথক  মী সদসয এবং/অ্থবা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর পলরবার সদসয। 

 মী লননয়াগদান/দল্িুক্ত রণ 

6. * মী সংগ্রহ, লননয়াগদান, এবং তানদর বতলর  রা যানত  মযুলনটিনত ববলিত্রয এবং লবলিন্ধ সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘনট।  

7. *এ টি মানসম্পন্ধ ওলরনয়নন্টিন বা�বায়ন  নর যার অ্তিুক ক্ত সংগঠন/ মকসূলির সংসৃ্কলত, আদিক এবং উনদ্দিয, হযান্ডব ু, এবং 
কপিাগত প্রতযািা। 

8. *কযখানন উপযুক্ত কসখানন লিক্ষা-লননদকিনার ক ৌিল্ এবং লবষয় লনলদকষ্ট অ্ংিসমনূহ  মী সদসযনদর কযাগযতা গনড় কতাল্ার লবষয়টি 
লনলিত  নর। 

 মকসূলিগত  াঠানমা 

9. কনতৃত্ব থান  যারা  মীনদর িাবনা এবং সহনযালগতার জনয উপযুক্ত সুপারলিিন, সহায়তা, এবং সুনযাগ বতলর  নর। 

10. লনয়লমত  মী লমটিংনয়র আনয়াজন  নর কযখানন লিতা-িাবনা কিয়ার এবং আদান-প্রদান  রা হয়। 

 মী মলূ্যায়ন  

11.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয স্বচ্ছ পদ্ধলত বযবহার  নর।  

12. মলূ্যায়ননর ফল্াফল্ এবং স্বাথকসংলিষ্টনদর মতামনতর লিলত্তনত অ্বযাহত উন্ধলতনত  মীনদর সংলিষ্ট রানখ। 
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মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
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মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
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9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
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এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 
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কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
ঘটায়, এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর প্রনয়ানগর সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।র  

5. সমলৃদ্ধর প্র�াব লনধকারনণ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর  াে কথন  লনয়লমতিাব মতামত আদায়  নর। 

6. *উচ্চ-মাননর অ্যা ানেলম  সহায়তার এ টি লমশ্রণ প্রদান  নর, এর মনধয আনে টিউটলরং, োলে হল্, এবং/অ্থবা কহামওয়া ক  
সহায়তা যা  মকসূলি, এমনল  আটক , লবননাদন, এবং স্বাস্তয লবষনয় সমলৃদ্ধর সুনযানগর জনয উপযুক্ত।  

7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

8. দালয়ত্বিীল্ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং সামালজ  এবং মানলস  দক্ষতা বলৃদ্ধর জনয সুনযাগ সৃলষ্ট  নর।  

9.  মকসূলি এবং লবনিষ অ্নিুাননর সময় স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  কযৌলক্ত  লবনিষ সুলবধা প্রদান এবং প্রনয়াজন অ্নযুায়ী লবনিষ 
সরঞ্জাম প্রদান  নর। 

10. নানালবধ লিক্ষালবষয়  ক ৌিল্  ানজ ল্াগায়। 

11. আউটনোনর লনয়লমত সুনযাগ প্রদান  নর, এর মনধয আনে সাইনটর বাইনর ক াথাও সফনর যাওয়া। 

12. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর যখন এ  বয়নসর গ্রুপ কথন  অ্নয বয়নসর গ্রুনপ, সু্কনল্র এ  কগ্রে কথন  অ্নয কগ্রনে, এবং/অ্থবা সু্কনল্র 
লদন কথন  আফটার সু্কনল্ উত্তরণ ঘনট, তখন সহায়তা প্রদান  নর।  

13.  মক াে প্রদান  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মনধয ববলি  কযাগযতা বতলর, 21 িতন র দক্ষতা, এবং  নল্জ, কপিা এবং 
নাগলর নত্বর জনয তানদরন  প্রস্তুত  নর। 

14. *উনদ্দিযমলূ্   মকসূলি, কল্সন প্ল্যান, এবং পাঠযিম বযবহার  নর। 

15. এমন এ টি  মকসূলির সময়সূলি বযবহার যা অ্ংিগ্রহণ ারীর  মক ানের মানঝ অ্নপক্ষার সময় এবং লবঘ্ন বতলর, এবং যখন এ  
স্তান কথন  তারা অ্নয স্তানন যায় কসই সময়টিন  সীলমত  নর। 

16.  মক ানের আনগ সাপ্ল্াইসমহূ সংগঠিত, সুবযবস্তাপনায়, হানতর  ানে এবং কসট আপ  রা আনে কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

17. রুম বরাদ্দ লবষনয় িল্মান এবং সঠি   মক ানের সময়সূলি কমনন িনল্ যা অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী, এবং পলরবানরর জনয 
সুলবধাজন । 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 5 

কমযসূচি এবং কমযকাণ্ড 

এ টি মানসম্মত  মকসূলি নানা ধরননর কিৌ স  মক াে এবং সুনযাগ প্রদান  নর যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ , এবং 
কবৌলদ্ধ  কবনড়-ওঠা এবং সমলৃদ্ধনত সহায়তা প্রদান  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি:  

1. * মক াে প্রদান  নর যা  মকসূলির আদিক এবং উনদ্দনিযর প্রলতফল্ন ঘটায়। 

2. এমন এ টি  মকসূলির লেজাইন এবং সময়সূলি বযবহার  নর যা পূণক লিক্ষাথীর িালহদা পূরণ  নর, এর অ্তিুক ক্ত স ল্ 
অ্ংিগ্রহণ ারীর িারীলর , সামালজ  এবং মানলস , এবং অ্যা ানেলম  িালহদা।  

3. *অ্ংিগ্রহণ ারীনদর বয়স এবং দক্ষতার �নরর উন্ধয়ন উপনযাগী এমন  মক াে উপস্তাপন  নর এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  
 মকসূলির বেনর নতুন দক্ষতা গনড় কতাল্ার সুনযাগ কদয়।  

4. *কপ্রানজক্ট-লিলত্ত , অ্লিজ্ঞতা-ল্ব্ধ  মক াে প্রদান  নর যা সৃজনিীল্তার উন্ধলত  নর, অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রনহর প্রলতফল্ন 
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7. * মক াে অ্তিুক ক্ত  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারী এবং তানদর পলরবানরর িাষা ও সংসৃ্কলতর প্রলতফল্ন ঘটায়। 
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মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
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10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  
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উপাদান 6 

সু্কল চদণনর সাণে শচিশালী সংণর্াগ প্রচতষ্ঠা কণর  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত তার  মীগণ সু্কনল্র  মীনদর সানথ ঘলনিিানব  াজ  নর যানত আফটারসু্কনল্র অ্যা ানেলম  অ্ংিসমহূ 
ও  মক াে লিক্ষণ মাননর সানত সমলিত হয় এবং  মকসূলিনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর ইলতবাি  উন্ধলতনত সামলগ্র িানব অ্বদান রানখ 
কসলবষয়টি লনলিত  রার ল্নক্ষয। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি এবং কসন্টার-লিলত্ত   মকসূলি, যখন প্রনযাজয 

1. * মকসূলির অ্ংিগ্রহণ ারীগণ লনয়লমতিানব লপ্রলন্সপযাল্(গণ), সু্কল্ প্রিাস (গণ), এবং/অ্থবা দালয়ত্বপ্রাপ্ত লল্ুঁয়ানজা(গণ), এবং 
কযাগদান ৃত সু্কনল্র(সমনূহর) লিক্ষ বনৃন্দর সানথ লমলল্ত হন।  

2. ঐসব  মকসূলি অ্তিুক ক্ত  নর যা লবলিন্ধ গ্রুপন  পলরনষবাদন ৃত লিক্ষণ মাননর সানথ সমলিত হয় এবং/অ্থবা এন  অ্পনরর 
সমূ্পর  হয়।  

3. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর অ্যা ানেলম  এবং আিরণগত অ্গ্রগলত সম্পন ক  জ্ঞাত রাখনত সু্কল্ লদবনসর  মীনদর সানথ লনয়লমত কযাগনযাগ 
রক্ষা  নর। 

4. কহামওয়া ক  সহায়তা, োলে হল্, এবং/অ্থবা টিউটলরংনয়র জনয  মক ানের সময়সূলিনত পযকপ্ত সময় বরাদ্দ  নর, এবং যনথি 
লরনসাসক রানখ, এর অ্তিুক ক্ত জ্ঞানী, সুপ্রলিলক্ষত  মী এবং এমন এ টি জায়গা যা ইলতবাি  লিক্ষণ পলরনবনির উপনযাগী। 

5. সু্কল্গুলল্র পলর ল্পনা প্রনিষ্টায় প্রলতলনলধত্ব  নর এবং সলিয়িানব অ্ংি কনয়।  

6. সু্কল্ লদবস এবং আফটারসু্কল্  মকসূলির মনধয এ টি "কসতু" লহনসনব  ানজর জনয এ জন এেুন িনাল্ ক াঅ্লেক ননটর লনযুক্ত  নর, 
অ্থবা সু্কল্ এই দালয়ত্ব প্রদান  নর। 

7. সু্কল্ প্রিাসননর সহনযালগতায়, কযৌথ কপিাগত উন্ধয়ননর জনয সময় এবং লরনসাসক বরাদ্দ  নর যা  মূযলনটি-লিলক্ত  সংগঠন এবং 
সু্কল্ লদবনসর  মী – উিনয়র অ্ংিগ্রহণ সহজী রণ  নর।  

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি 

8. *উপযুক্ত হনল্, সু্কল্ লপ্রলন্সপযানল্র সানথ লরনসানসকর জনয পলর ল্পনা  নর এবং কসসব সংগ্রহ  নর, এবং এ টি প্রালতিালন  
কমনমানরন্ডাম অ্ি আন্ডারেযালন্ডং (MOU) অ্থবা সু্কল্ পাটক নারলিপ অ্যালগ্রনমন্ট (SPA) বযবহার  নর।  

9. সু্কনল্র সানথ কযাগানযাগ  নর এবং লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সনি  ানজর জনয লবলিন্ধ নীলতর সানথ সমিয় বতলর 
 নর।    

10. এ টি সাধারণ আিরণ এবং িাষার ক াে বতলর এবং কসটি অ্নসুরনণর উনদ্দনিয এ সানথ  াজ  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সামালজ  এবং মানলস  উন্ধয়নন সহায়তা প্রদান  নর। 
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কযাগদান ৃত সু্কনল্র(সমনূহর) লিক্ষ বনৃন্দর সানথ লমলল্ত হন।  

2. ঐসব  মকসূলি অ্তিুক ক্ত  নর যা লবলিন্ধ গ্রুপন  পলরনষবাদন ৃত লিক্ষণ মাননর সানথ সমলিত হয় এবং/অ্থবা এন  অ্পনরর 
সমূ্পর  হয়।  

3. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর অ্যা ানেলম  এবং আিরণগত অ্গ্রগলত সম্পন ক  জ্ঞাত রাখনত সু্কল্ লদবনসর  মীনদর সানথ লনয়লমত কযাগনযাগ 
রক্ষা  নর। 

4. কহামওয়া ক  সহায়তা, োলে হল্, এবং/অ্থবা টিউটলরংনয়র জনয  মক ানের সময়সূলিনত পযকপ্ত সময় বরাদ্দ  নর, এবং যনথি 
লরনসাসক রানখ, এর অ্তিুক ক্ত জ্ঞানী, সুপ্রলিলক্ষত  মী এবং এমন এ টি জায়গা যা ইলতবাি  লিক্ষণ পলরনবনির উপনযাগী। 

5. সু্কল্গুলল্র পলর ল্পনা প্রনিষ্টায় প্রলতলনলধত্ব  নর এবং সলিয়িানব অ্ংি কনয়।  

6. সু্কল্ লদবস এবং আফটারসু্কল্  মকসূলির মনধয এ টি "কসতু" লহনসনব  ানজর জনয এ জন এেুন িনাল্ ক াঅ্লেক ননটর লনযুক্ত  নর, 
অ্থবা সু্কল্ এই দালয়ত্ব প্রদান  নর। 

7. সু্কল্ প্রিাসননর সহনযালগতায়, কযৌথ কপিাগত উন্ধয়ননর জনয সময় এবং লরনসাসক বরাদ্দ  নর যা  মূযলনটি-লিলক্ত  সংগঠন এবং 
সু্কল্ লদবনসর  মী – উিনয়র অ্ংিগ্রহণ সহজী রণ  নর।  

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি 

8. *উপযুক্ত হনল্, সু্কল্ লপ্রলন্সপযানল্র সানথ লরনসানসকর জনয পলর ল্পনা  নর এবং কসসব সংগ্রহ  নর, এবং এ টি প্রালতিালন  
কমনমানরন্ডাম অ্ি আন্ডারেযালন্ডং (MOU) অ্থবা সু্কল্ পাটক নারলিপ অ্যালগ্রনমন্ট (SPA) বযবহার  নর।  

9. সু্কনল্র সানথ কযাগানযাগ  নর এবং লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সনি  ানজর জনয লবলিন্ধ নীলতর সানথ সমিয় বতলর 
 নর।    

10. এ টি সাধারণ আিরণ এবং িাষার ক াে বতলর এবং কসটি অ্নসুরনণর উনদ্দনিয এ সানথ  াজ  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সামালজ  এবং মানলস  উন্ধয়নন সহায়তা প্রদান  নর। 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 6 

সু্কল চদণনর সাণে শচিশালী সংণর্াগ প্রচতষ্ঠা কণর  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত তার  মীগণ সু্কনল্র  মীনদর সানথ ঘলনিিানব  াজ  নর যানত আফটারসু্কনল্র অ্যা ানেলম  অ্ংিসমহূ 
ও  মক াে লিক্ষণ মাননর সানত সমলিত হয় এবং  মকসূলিনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর ইলতবাি  উন্ধলতনত সামলগ্র িানব অ্বদান রানখ 
কসলবষয়টি লনলিত  রার ল্নক্ষয। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি এবং কসন্টার-লিলত্ত   মকসূলি, যখন প্রনযাজয 

1. * মকসূলির অ্ংিগ্রহণ ারীগণ লনয়লমতিানব লপ্রলন্সপযাল্(গণ), সু্কল্ প্রিাস (গণ), এবং/অ্থবা দালয়ত্বপ্রাপ্ত লল্ুঁয়ানজা(গণ), এবং 
কযাগদান ৃত সু্কনল্র(সমনূহর) লিক্ষ বনৃন্দর সানথ লমলল্ত হন।  

2. ঐসব  মকসূলি অ্তিুক ক্ত  নর যা লবলিন্ধ গ্রুপন  পলরনষবাদন ৃত লিক্ষণ মাননর সানথ সমলিত হয় এবং/অ্থবা এন  অ্পনরর 
সমূ্পর  হয়।  

3. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর অ্যা ানেলম  এবং আিরণগত অ্গ্রগলত সম্পন ক  জ্ঞাত রাখনত সু্কল্ লদবনসর  মীনদর সানথ লনয়লমত কযাগনযাগ 
রক্ষা  নর। 

4. কহামওয়া ক  সহায়তা, োলে হল্, এবং/অ্থবা টিউটলরংনয়র জনয  মক ানের সময়সূলিনত পযকপ্ত সময় বরাদ্দ  নর, এবং যনথি 
লরনসাসক রানখ, এর অ্তিুক ক্ত জ্ঞানী, সুপ্রলিলক্ষত  মী এবং এমন এ টি জায়গা যা ইলতবাি  লিক্ষণ পলরনবনির উপনযাগী। 

5. সু্কল্গুলল্র পলর ল্পনা প্রনিষ্টায় প্রলতলনলধত্ব  নর এবং সলিয়িানব অ্ংি কনয়।  

6. সু্কল্ লদবস এবং আফটারসু্কল্  মকসূলির মনধয এ টি "কসতু" লহনসনব  ানজর জনয এ জন এেুন িনাল্ ক াঅ্লেক ননটর লনযুক্ত  নর, 
অ্থবা সু্কল্ এই দালয়ত্ব প্রদান  নর। 

7. সু্কল্ প্রিাসননর সহনযালগতায়, কযৌথ কপিাগত উন্ধয়ননর জনয সময় এবং লরনসাসক বরাদ্দ  নর যা  মূযলনটি-লিলক্ত  সংগঠন এবং 
সু্কল্ লদবনসর  মী – উিনয়র অ্ংিগ্রহণ সহজী রণ  নর।  

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি 

8. *উপযুক্ত হনল্, সু্কল্ লপ্রলন্সপযানল্র সানথ লরনসানসকর জনয পলর ল্পনা  নর এবং কসসব সংগ্রহ  নর, এবং এ টি প্রালতিালন  
কমনমানরন্ডাম অ্ি আন্ডারেযালন্ডং (MOU) অ্থবা সু্কল্ পাটক নারলিপ অ্যালগ্রনমন্ট (SPA) বযবহার  নর।  

9. সু্কনল্র সানথ কযাগানযাগ  নর এবং লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সনি  ানজর জনয লবলিন্ধ নীলতর সানথ সমিয় বতলর 
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সামালজ  এবং মানলস  উন্ধয়নন সহায়তা প্রদান  নর। 
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সামালজ  এবং মানলস  উন্ধয়নন সহায়তা প্রদান  নর। 
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উপাদান 6 

সু্কল চদণনর সাণে শচিশালী সংণর্াগ প্রচতষ্ঠা কণর  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত তার  মীগণ সু্কনল্র  মীনদর সানথ ঘলনিিানব  াজ  নর যানত আফটারসু্কনল্র অ্যা ানেলম  অ্ংিসমহূ 
ও  মক াে লিক্ষণ মাননর সানত সমলিত হয় এবং  মকসূলিনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর ইলতবাি  উন্ধলতনত সামলগ্র িানব অ্বদান রানখ 
কসলবষয়টি লনলিত  রার ল্নক্ষয। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি এবং কসন্টার-লিলত্ত   মকসূলি, যখন প্রনযাজয 

1. * মকসূলির অ্ংিগ্রহণ ারীগণ লনয়লমতিানব লপ্রলন্সপযাল্(গণ), সু্কল্ প্রিাস (গণ), এবং/অ্থবা দালয়ত্বপ্রাপ্ত লল্ুঁয়ানজা(গণ), এবং 
কযাগদান ৃত সু্কনল্র(সমনূহর) লিক্ষ বনৃন্দর সানথ লমলল্ত হন।  

2. ঐসব  মকসূলি অ্তিুক ক্ত  নর যা লবলিন্ধ গ্রুপন  পলরনষবাদন ৃত লিক্ষণ মাননর সানথ সমলিত হয় এবং/অ্থবা এন  অ্পনরর 
সমূ্পর  হয়।  

3. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর অ্যা ানেলম  এবং আিরণগত অ্গ্রগলত সম্পন ক  জ্ঞাত রাখনত সু্কল্ লদবনসর  মীনদর সানথ লনয়লমত কযাগনযাগ 
রক্ষা  নর। 

4. কহামওয়া ক  সহায়তা, োলে হল্, এবং/অ্থবা টিউটলরংনয়র জনয  মক ানের সময়সূলিনত পযকপ্ত সময় বরাদ্দ  নর, এবং যনথি 
লরনসাসক রানখ, এর অ্তিুক ক্ত জ্ঞানী, সুপ্রলিলক্ষত  মী এবং এমন এ টি জায়গা যা ইলতবাি  লিক্ষণ পলরনবনির উপনযাগী। 

5. সু্কল্গুলল্র পলর ল্পনা প্রনিষ্টায় প্রলতলনলধত্ব  নর এবং সলিয়িানব অ্ংি কনয়।  

6. সু্কল্ লদবস এবং আফটারসু্কল্  মকসূলির মনধয এ টি "কসতু" লহনসনব  ানজর জনয এ জন এেুন িনাল্ ক াঅ্লেক ননটর লনযুক্ত  নর, 
অ্থবা সু্কল্ এই দালয়ত্ব প্রদান  নর। 

7. সু্কল্ প্রিাসননর সহনযালগতায়, কযৌথ কপিাগত উন্ধয়ননর জনয সময় এবং লরনসাসক বরাদ্দ  নর যা  মূযলনটি-লিলক্ত  সংগঠন এবং 
সু্কল্ লদবনসর  মী – উিনয়র অ্ংিগ্রহণ সহজী রণ  নর।  

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি 

8. *উপযুক্ত হনল্, সু্কল্ লপ্রলন্সপযানল্র সানথ লরনসানসকর জনয পলর ল্পনা  নর এবং কসসব সংগ্রহ  নর, এবং এ টি প্রালতিালন  
কমনমানরন্ডাম অ্ি আন্ডারেযালন্ডং (MOU) অ্থবা সু্কল্ পাটক নারলিপ অ্যালগ্রনমন্ট (SPA) বযবহার  নর।  

9. সু্কনল্র সানথ কযাগানযাগ  নর এবং লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সনি  ানজর জনয লবলিন্ধ নীলতর সানথ সমিয় বতলর 
 নর।    

10. এ টি সাধারণ আিরণ এবং িাষার ক াে বতলর এবং কসটি অ্নসুরনণর উনদ্দনিয এ সানথ  াজ  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সামালজ  এবং মানলস  উন্ধয়নন সহায়তা প্রদান  নর। 
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অ্থবা সু্কল্ এই দালয়ত্ব প্রদান  নর। 

7. সু্কল্ প্রিাসননর সহনযালগতায়, কযৌথ কপিাগত উন্ধয়ননর জনয সময় এবং লরনসাসক বরাদ্দ  নর যা  মূযলনটি-লিলক্ত  সংগঠন এবং 
সু্কল্ লদবনসর  মী – উিনয়র অ্ংিগ্রহণ সহজী রণ  নর।  

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি 

8. *উপযুক্ত হনল্, সু্কল্ লপ্রলন্সপযানল্র সানথ লরনসানসকর জনয পলর ল্পনা  নর এবং কসসব সংগ্রহ  নর, এবং এ টি প্রালতিালন  
কমনমানরন্ডাম অ্ি আন্ডারেযালন্ডং (MOU) অ্থবা সু্কল্ পাটক নারলিপ অ্যালগ্রনমন্ট (SPA) বযবহার  নর।  

9. সু্কনল্র সানথ কযাগানযাগ  নর এবং লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সনি  ানজর জনয লবলিন্ধ নীলতর সানথ সমিয় বতলর 
 নর।    

10. এ টি সাধারণ আিরণ এবং িাষার ক াে বতলর এবং কসটি অ্নসুরনণর উনদ্দনিয এ সানথ  াজ  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সামালজ  এবং মানলস  উন্ধয়নন সহায়তা প্রদান  নর। 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 6 

সু্কল চদণনর সাণে শচিশালী সংণর্াগ প্রচতষ্ঠা কণর  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত তার  মীগণ সু্কনল্র  মীনদর সানথ ঘলনিিানব  াজ  নর যানত আফটারসু্কনল্র অ্যা ানেলম  অ্ংিসমহূ 
ও  মক াে লিক্ষণ মাননর সানত সমলিত হয় এবং  মকসূলিনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর ইলতবাি  উন্ধলতনত সামলগ্র িানব অ্বদান রানখ 
কসলবষয়টি লনলিত  রার ল্নক্ষয। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি এবং কসন্টার-লিলত্ত   মকসূলি, যখন প্রনযাজয 

1. * মকসূলির অ্ংিগ্রহণ ারীগণ লনয়লমতিানব লপ্রলন্সপযাল্(গণ), সু্কল্ প্রিাস (গণ), এবং/অ্থবা দালয়ত্বপ্রাপ্ত লল্ুঁয়ানজা(গণ), এবং 
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সমূ্পর  হয়।  
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লরনসাসক রানখ, এর অ্তিুক ক্ত জ্ঞানী, সুপ্রলিলক্ষত  মী এবং এমন এ টি জায়গা যা ইলতবাি  লিক্ষণ পলরনবনির উপনযাগী। 
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8. *উপযুক্ত হনল্, সু্কল্ লপ্রলন্সপযানল্র সানথ লরনসানসকর জনয পলর ল্পনা  নর এবং কসসব সংগ্রহ  নর, এবং এ টি প্রালতিালন  
কমনমানরন্ডাম অ্ি আন্ডারেযালন্ডং (MOU) অ্থবা সু্কল্ পাটক নারলিপ অ্যালগ্রনমন্ট (SPA) বযবহার  নর।  

9. সু্কনল্র সানথ কযাগানযাগ  নর এবং লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সনি  ানজর জনয লবলিন্ধ নীলতর সানথ সমিয় বতলর 
 নর।    

10. এ টি সাধারণ আিরণ এবং িাষার ক াে বতলর এবং কসটি অ্নসুরনণর উনদ্দনিয এ সানথ  াজ  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সামালজ  এবং মানলস  উন্ধয়নন সহায়তা প্রদান  নর। 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 6 

সু্কল চদণনর সাণে শচিশালী সংণর্াগ প্রচতষ্ঠা কণর  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত তার  মীগণ সু্কনল্র  মীনদর সানথ ঘলনিিানব  াজ  নর যানত আফটারসু্কনল্র অ্যা ানেলম  অ্ংিসমহূ 
ও  মক াে লিক্ষণ মাননর সানত সমলিত হয় এবং  মকসূলিনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর ইলতবাি  উন্ধলতনত সামলগ্র িানব অ্বদান রানখ 
কসলবষয়টি লনলিত  রার ল্নক্ষয। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি এবং কসন্টার-লিলত্ত   মকসূলি, যখন প্রনযাজয 

1. * মকসূলির অ্ংিগ্রহণ ারীগণ লনয়লমতিানব লপ্রলন্সপযাল্(গণ), সু্কল্ প্রিাস (গণ), এবং/অ্থবা দালয়ত্বপ্রাপ্ত লল্ুঁয়ানজা(গণ), এবং 
কযাগদান ৃত সু্কনল্র(সমনূহর) লিক্ষ বনৃন্দর সানথ লমলল্ত হন।  

2. ঐসব  মকসূলি অ্তিুক ক্ত  নর যা লবলিন্ধ গ্রুপন  পলরনষবাদন ৃত লিক্ষণ মাননর সানথ সমলিত হয় এবং/অ্থবা এন  অ্পনরর 
সমূ্পর  হয়।  

3. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর অ্যা ানেলম  এবং আিরণগত অ্গ্রগলত সম্পন ক  জ্ঞাত রাখনত সু্কল্ লদবনসর  মীনদর সানথ লনয়লমত কযাগনযাগ 
রক্ষা  নর। 
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2. ঐসব  মকসূলি অ্তিুক ক্ত  নর যা লবলিন্ধ গ্রুপন  পলরনষবাদন ৃত লিক্ষণ মাননর সানথ সমলিত হয় এবং/অ্থবা এন  অ্পনরর 
সমূ্পর  হয়।  

3. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর অ্যা ানেলম  এবং আিরণগত অ্গ্রগলত সম্পন ক  জ্ঞাত রাখনত সু্কল্ লদবনসর  মীনদর সানথ লনয়লমত কযাগনযাগ 
রক্ষা  নর। 

4. কহামওয়া ক  সহায়তা, োলে হল্, এবং/অ্থবা টিউটলরংনয়র জনয  মক ানের সময়সূলিনত পযকপ্ত সময় বরাদ্দ  নর, এবং যনথি 
লরনসাসক রানখ, এর অ্তিুক ক্ত জ্ঞানী, সুপ্রলিলক্ষত  মী এবং এমন এ টি জায়গা যা ইলতবাি  লিক্ষণ পলরনবনির উপনযাগী। 

5. সু্কল্গুলল্র পলর ল্পনা প্রনিষ্টায় প্রলতলনলধত্ব  নর এবং সলিয়িানব অ্ংি কনয়।  

6. সু্কল্ লদবস এবং আফটারসু্কল্  মকসূলির মনধয এ টি "কসতু" লহনসনব  ানজর জনয এ জন এেুন িনাল্ ক াঅ্লেক ননটর লনযুক্ত  নর, 
অ্থবা সু্কল্ এই দালয়ত্ব প্রদান  নর। 

7. সু্কল্ প্রিাসননর সহনযালগতায়, কযৌথ কপিাগত উন্ধয়ননর জনয সময় এবং লরনসাসক বরাদ্দ  নর যা  মূযলনটি-লিলক্ত  সংগঠন এবং 
সু্কল্ লদবনসর  মী – উিনয়র অ্ংিগ্রহণ সহজী রণ  নর।  

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি 

8. *উপযুক্ত হনল্, সু্কল্ লপ্রলন্সপযানল্র সানথ লরনসানসকর জনয পলর ল্পনা  নর এবং কসসব সংগ্রহ  নর, এবং এ টি প্রালতিালন  
কমনমানরন্ডাম অ্ি আন্ডারেযালন্ডং (MOU) অ্থবা সু্কল্ পাটক নারলিপ অ্যালগ্রনমন্ট (SPA) বযবহার  নর।  

9. সু্কনল্র সানথ কযাগানযাগ  নর এবং লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সনি  ানজর জনয লবলিন্ধ নীলতর সানথ সমিয় বতলর 
 নর।    

10. এ টি সাধারণ আিরণ এবং িাষার ক াে বতলর এবং কসটি অ্নসুরনণর উনদ্দনিয এ সানথ  াজ  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সামালজ  এবং মানলস  উন্ধয়নন সহায়তা প্রদান  নর। 

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 6 

সু্কল চদণনর সাণে শচিশালী সংণর্াগ প্রচতষ্ঠা কণর  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত তার  মীগণ সু্কনল্র  মীনদর সানথ ঘলনিিানব  াজ  নর যানত আফটারসু্কনল্র অ্যা ানেলম  অ্ংিসমহূ 
ও  মক াে লিক্ষণ মাননর সানত সমলিত হয় এবং  মকসূলিনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর ইলতবাি  উন্ধলতনত সামলগ্র িানব অ্বদান রানখ 
কসলবষয়টি লনলিত  রার ল্নক্ষয। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি এবং কসন্টার-লিলত্ত   মকসূলি, যখন প্রনযাজয 

1. * মকসূলির অ্ংিগ্রহণ ারীগণ লনয়লমতিানব লপ্রলন্সপযাল্(গণ), সু্কল্ প্রিাস (গণ), এবং/অ্থবা দালয়ত্বপ্রাপ্ত লল্ুঁয়ানজা(গণ), এবং 
কযাগদান ৃত সু্কনল্র(সমনূহর) লিক্ষ বনৃন্দর সানথ লমলল্ত হন।  

2. ঐসব  মকসূলি অ্তিুক ক্ত  নর যা লবলিন্ধ গ্রুপন  পলরনষবাদন ৃত লিক্ষণ মাননর সানথ সমলিত হয় এবং/অ্থবা এন  অ্পনরর 
সমূ্পর  হয়।  

3. অ্ংিগ্রহণ ারীনদর অ্যা ানেলম  এবং আিরণগত অ্গ্রগলত সম্পন ক  জ্ঞাত রাখনত সু্কল্ লদবনসর  মীনদর সানথ লনয়লমত কযাগনযাগ 
রক্ষা  নর। 

4. কহামওয়া ক  সহায়তা, োলে হল্, এবং/অ্থবা টিউটলরংনয়র জনয  মক ানের সময়সূলিনত পযকপ্ত সময় বরাদ্দ  নর, এবং যনথি 
লরনসাসক রানখ, এর অ্তিুক ক্ত জ্ঞানী, সুপ্রলিলক্ষত  মী এবং এমন এ টি জায়গা যা ইলতবাি  লিক্ষণ পলরনবনির উপনযাগী। 

5. সু্কল্গুলল্র পলর ল্পনা প্রনিষ্টায় প্রলতলনলধত্ব  নর এবং সলিয়িানব অ্ংি কনয়।  

6. সু্কল্ লদবস এবং আফটারসু্কল্  মকসূলির মনধয এ টি "কসতু" লহনসনব  ানজর জনয এ জন এেুন িনাল্ ক াঅ্লেক ননটর লনযুক্ত  নর, 
অ্থবা সু্কল্ এই দালয়ত্ব প্রদান  নর। 

7. সু্কল্ প্রিাসননর সহনযালগতায়, কযৌথ কপিাগত উন্ধয়ননর জনয সময় এবং লরনসাসক বরাদ্দ  নর যা  মূযলনটি-লিলক্ত  সংগঠন এবং 
সু্কল্ লদবনসর  মী – উিনয়র অ্ংিগ্রহণ সহজী রণ  নর।  

সু্কল্-লিলত্ত   মকসূলি 

8. *উপযুক্ত হনল্, সু্কল্ লপ্রলন্সপযানল্র সানথ লরনসানসকর জনয পলর ল্পনা  নর এবং কসসব সংগ্রহ  নর, এবং এ টি প্রালতিালন  
কমনমানরন্ডাম অ্ি আন্ডারেযালন্ডং (MOU) অ্থবা সু্কল্ পাটক নারলিপ অ্যালগ্রনমন্ট (SPA) বযবহার  নর।  

9. সু্কনল্র সানথ কযাগানযাগ  নর এবং লবলিত্র ক্ষমতাসম্পন্ধ অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সনি  ানজর জনয লবলিন্ধ নীলতর সানথ সমিয় বতলর 
 নর।    

10. এ টি সাধারণ আিরণ এবং িাষার ক াে বতলর এবং কসটি অ্নসুরনণর উনদ্দনিয এ সানথ  াজ  নর যা অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সামালজ  এবং মানলস  উন্ধয়নন সহায়তা প্রদান  নর। 
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T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
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পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 
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8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
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9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 
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িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 
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6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
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সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
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11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
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উপাদান 7 

তরুেণদর অংশগ্রহে এবং সংচিষ্টতা  

পলর ল্পনায় সংলিষ্ট হনত, বাোই রনণ, এবং লবলিন্ধ ধরননর সমদৃ্ধ অ্ফানর অ্ংি লদনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয এ টি মানসম্মত 
 মকসূলি নানান সুনযাগ প্রদাা্ন  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. ধারাবালহ  এবং সলিয় অ্ংিগ্রহণ উন্ধত  রনত অ্ংিগ্রহণ ারী এবং প্রাপ্তবয়স্কনদর সংলিষ্ট  নর।  

2. মযকাদার এ টি সংসৃ্কলত বতলর এবং তার উন্ধলতনত এবং িঙৃ্খল্াজলনত নীলতমাল্ার সহ-প্রলতিার জনয অ্ংিগ্রহণ ারী এবং 
প্রাপ্তবয়স্কনদর সংলিষ্ট  নর। 

3.  মকসূলির লেজাইনন এবং অ্থকবহ উপানয় বাা্�বায়ননর জনয অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সমৃ্পক্ত  নর। 

4. েযাটা সংগ্রহ এবং  মকসূলি লরনপাটিক নয়র মলূ্যায়নন এবং এ টি অ্থকপূণক উপানয় অ্বযাহত উন্ধলতর উনদ্দনিয অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সমৃ্পক্ত 
 নর। 

5.  মক ােগুলল্ন  অ্থকবহ  রনত, বা�ব লবনি কসগুলল্র প্রনয়ানগর জনয, এবং অ্ংিগ্রহণ ারীনদর আগ্রহন  লঘনর ওগুলল্ন  গনড় তুল্নত 
অ্ংিগ্রহণ ারী এবং প্রাপ্তবয়স্কনদর সংলিষ্ট  নর। 

6. এ টি সংসৃ্কলত রনয়নে যা তরুণনদরন  উনদযাগ গ্রহনণ, তানদর আগ্রহ অ্নসু�ানন, বযলক্তগত সাফনল্যর জনয ল্ক্ষয লস্তর রনণ এবং 
তানদর সানথ লমলল্ত হবার জনয  াজ  রনত উৎসালহত  নর। 
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মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
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4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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উপাদান 8 

চপতামাতা, পচরবার, এবং কমুিচনটি অংশীদারত্ব 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত  মকসূলির ল্ক্ষয অ্জক ননর উনদ্দনিয পলরবার এবং  মযুলনটির সানথ এ টি িলক্তিাল্ী অ্ংিীদারত্ব প্রলতিা  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. অ্ংিগ্রহণ ারীর িানল্া-থা া এবং উন্ধলত সম্পল ক ত লবলিন্ধ লবষনয় পলরবারগুলল্র সানথ কযাগানযাগ রক্ষা  নর।  

2. *পলরবানরর সংলিষ্টতার জনয পলর ল্পনা বতলর, পযকানল্ািনা, এবং হাল্নাগাদ  নর। 

3.  মকসূলির লবলিন্ধ অ্নিুানন পলরবারসমহূ,  মযুলনটি, এবং লনবকালিত অ্লফলসয়াল্নদরন  সমৃ্পক্ত  নর।  

4. লপতামাতা এবং পলরবারগুলল্ন  এেুন িনাল্ পাটক নার লহনসনব কদনখ, এবং সাক্ষরতা ও অ্নয প্রাপ্ত বয়স্ক লিক্ষালবষয়   মকিাল্ার 
সুনযাগগুলল্ তানদর জালননয়া কদয় যানত  মকসূলির বাইনর পলরবারগুলল্ লিশু ও ল নিারনদর উন্ধলতনত সহায়তাদানন সাহাযয  রনত পানর। 

5. িালহদাসমহূ িনাক্ত  রনত পলরবারগুলল্র সানথ  াজ  নর, পলরবারগুলল্নত তানদর িালহদা পূরনণ  মযূলনটি লরনসাসক সম্পল ক ত তথয 
প্রদান  নর, এবং প্রনয়াজননবানধ করফারাল্ কদয়। 

6.  মকসূলিনত কযসব লবষয় আনে কসগুলল্ন  আরও সম্প্রসালরত এবং সমদৃ্ধ  রনত আটক স্, সংসৃ্কলত- লবষয়  এবং অ্নয  মযুলনটি 
প্রলতিানসমনূহর সানথ সম্প ক  গনড় কতানল্।  

7.  মকসূলির স্তানটিনত লপতামাতানদর জনয এ টি তথয এলরয়া আনে কযটি সুসংগঠিত এবং সহনজই খুুঁনজ কনয়া যায়। 
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সুনযাগগুলল্ তানদর জালননয়া কদয় যানত  মকসূলির বাইনর পলরবারগুলল্ লিশু ও ল নিারনদর উন্ধলতনত সহায়তাদানন সাহাযয  রনত পানর। 
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সুনযাগগুলল্ তানদর জালননয়া কদয় যানত  মকসূলির বাইনর পলরবারগুলল্ লিশু ও ল নিারনদর উন্ধলতনত সহায়তাদানন সাহাযয  রনত পানর। 

5. িালহদাসমহূ িনাক্ত  রনত পলরবারগুলল্র সানথ  াজ  নর, পলরবারগুলল্নত তানদর িালহদা পূরনণ  মযূলনটি লরনসাসক সম্পল ক ত তথয 
প্রদান  নর, এবং প্রনয়াজননবানধ করফারাল্ কদয়। 

6.  মকসূলিনত কযসব লবষয় আনে কসগুলল্ন  আরও সম্প্রসালরত এবং সমদৃ্ধ  রনত আটক স্, সংসৃ্কলত- লবষয়  এবং অ্নয  মযুলনটি 
প্রলতিানসমনূহর সানথ সম্প ক  গনড় কতানল্।  

7.  মকসূলির স্তানটিনত লপতামাতানদর জনয এ টি তথয এলরয়া আনে কযটি সুসংগঠিত এবং সহনজই খুুঁনজ কনয়া যায়। 

8. অ্যােনিান লস প্রনিষ্টায় পলরবারগুলল্ন  সংলিষ্ট  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিন্ধ ধরননর সুনযাগ প্রদান কযখানন তারা তানদর  াজ এবং/অ্থবা দক্ষতা তানদর সতীথক, পলরবার, এবং 
 মযুলনটির  ানে প্রদিকন  রনত পানর।  

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 8 

চপতামাতা, পচরবার, এবং কমুিচনটি অংশীদারত্ব 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত  মকসূলির ল্ক্ষয অ্জক ননর উনদ্দনিয পলরবার এবং  মযুলনটির সানথ এ টি িলক্তিাল্ী অ্ংিীদারত্ব প্রলতিা  নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. অ্ংিগ্রহণ ারীর িানল্া-থা া এবং উন্ধলত সম্পল ক ত লবলিন্ধ লবষনয় পলরবারগুলল্র সানথ কযাগানযাগ রক্ষা  নর।  

2. *পলরবানরর সংলিষ্টতার জনয পলর ল্পনা বতলর, পযকানল্ািনা, এবং হাল্নাগাদ  নর। 

3.  মকসূলির লবলিন্ধ অ্নিুানন পলরবারসমহূ,  মযুলনটি, এবং লনবকালিত অ্লফলসয়াল্নদরন  সমৃ্পক্ত  নর।  

4. লপতামাতা এবং পলরবারগুলল্ন  এেুন িনাল্ পাটক নার লহনসনব কদনখ, এবং সাক্ষরতা ও অ্নয প্রাপ্ত বয়স্ক লিক্ষালবষয়   মকিাল্ার 
সুনযাগগুলল্ তানদর জালননয়া কদয় যানত  মকসূলির বাইনর পলরবারগুলল্ লিশু ও ল নিারনদর উন্ধলতনত সহায়তাদানন সাহাযয  রনত পানর। 

5. িালহদাসমহূ িনাক্ত  রনত পলরবারগুলল্র সানথ  াজ  নর, পলরবারগুলল্নত তানদর িালহদা পূরনণ  মযূলনটি লরনসাসক সম্পল ক ত তথয 
প্রদান  নর, এবং প্রনয়াজননবানধ করফারাল্ কদয়। 

6.  মকসূলিনত কযসব লবষয় আনে কসগুলল্ন  আরও সম্প্রসালরত এবং সমদৃ্ধ  রনত আটক স্, সংসৃ্কলত- লবষয়  এবং অ্নয  মযুলনটি 
প্রলতিানসমনূহর সানথ সম্প ক  গনড় কতানল্।  
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8. অ্যােনিান লস প্রনিষ্টায় পলরবারগুলল্ন  সংলিষ্ট  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিন্ধ ধরননর সুনযাগ প্রদান কযখানন তারা তানদর  াজ এবং/অ্থবা দক্ষতা তানদর সতীথক, পলরবার, এবং 
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মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
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3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
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8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
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9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
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11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 
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রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
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উপাদান 9 

কমযসূচির স্তায়ীত্ব এবং বৃচি 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত এ টি সংগলতপূণক আদিক/উনদ্দিয থান  এবং ধারাবালহ  বলৃদ্ধন  সহায়তা লদনত পানর এমন পলরসর বলৃদ্ধর 
এ টি পলর ল্পনাও থান । 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. *এ টি লল্লখত,  মকসূলি-লনলদকষ্ট আদিক, উনদ্দিয, ল্ক্ষয, এবং আ ালঙ্খত ফল্াফনল্র লববলৃত থান । 

2. দীঘক-কময়ালদ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং পলর ল্পনা প্রনিষ্টায় অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার,  মী, এবং অ্নয উপযুক্ত স্বাথকসংলিষ্টনদর সংলিষ্টতা 
থান । 

3. আফটারসু্কল্  মকসূলিটিন  কট সই  রার ল্নক্ষয এ টি দীঘক-কময়ালদ পলর ল্পনা থান , এর মনধয আনে লবলিন্ধ সূনত্রর অ্থকায়নসহ 
এ ালধ -বেনরর এ টি অ্থক পলর ল্পনা। 

4. স্তানীয় বযবসাসমহূ এবং প্রলতিাননর সানথ সম্প ক  গনড় এবং সহায়তা কিনয়  মযূলনটির মানঝর এবং তার বইনরর লরনসাসক ল্াি  রা।  

5.  মকসূলির মান এবং ল্িযতার জনয অ্যােনিান টনদর সানথ সম্প ক  বতলর এবং কসগুলল্ রক্ষা  নর, কযমন  মযুলনটি লল্োর, বযবসা, 
এবং স ল্ �নরর লনবকালিত অ্লফলসয়াল্।  

6. বাজারজাত  রার এ টি  াযক র ক ৌিল্ থান  যা সু্কনল্র(সমনূহর) এবং বহৃত্তর  মযুলনটিনত  মকসূলিটির এবং তার সাফনল্যর প্রিার 
 নর।  

7. আফটারসু্কল্  মকসূলি পলরদিকননর জনয কবােক  সদসয, লনবকালিত অ্লফলসয়াল্, এবং অ্নয VIP-কদরন  আমন্ত্রণ জানায়। 

8. আফটারসু্কল্  মকসূলিন  িাল্ ু রনত বহৃত্তর সংগঠিত অ্যােনিান লস সুনযাগসমনূহ অ্ংি কনয়।  
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6. বাজারজাত  রার এ টি  াযক র ক ৌিল্ থান  যা সু্কনল্র(সমনূহর) এবং বহৃত্তর  মযুলনটিনত  মকসূলিটির এবং তার সাফনল্যর প্রিার 
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7. আফটারসু্কল্  মকসূলি পলরদিকননর জনয কবােক  সদসয, লনবকালিত অ্লফলসয়াল্, এবং অ্নয VIP-কদরন  আমন্ত্রণ জানায়। 

8. আফটারসু্কল্  মকসূলিন  িাল্ ু রনত বহৃত্তর সংগঠিত অ্যােনিান লস সুনযাগসমনূহ অ্ংি কনয়।  
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উপাদান 9 

কমযসূচির স্তায়ীত্ব এবং বৃচি 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত এ টি সংগলতপূণক আদিক/উনদ্দিয থান  এবং ধারাবালহ  বলৃদ্ধন  সহায়তা লদনত পানর এমন পলরসর বলৃদ্ধর 
এ টি পলর ল্পনাও থান । 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. *এ টি লল্লখত,  মকসূলি-লনলদকষ্ট আদিক, উনদ্দিয, ল্ক্ষয, এবং আ ালঙ্খত ফল্াফনল্র লববলৃত থান । 

2. দীঘক-কময়ালদ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং পলর ল্পনা প্রনিষ্টায় অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার,  মী, এবং অ্নয উপযুক্ত স্বাথকসংলিষ্টনদর সংলিষ্টতা 
থান । 

3. আফটারসু্কল্  মকসূলিটিন  কট সই  রার ল্নক্ষয এ টি দীঘক-কময়ালদ পলর ল্পনা থান , এর মনধয আনে লবলিন্ধ সূনত্রর অ্থকায়নসহ 
এ ালধ -বেনরর এ টি অ্থক পলর ল্পনা। 

4. স্তানীয় বযবসাসমহূ এবং প্রলতিাননর সানথ সম্প ক  গনড় এবং সহায়তা কিনয়  মযূলনটির মানঝর এবং তার বইনরর লরনসাসক ল্াি  রা।  

5.  মকসূলির মান এবং ল্িযতার জনয অ্যােনিান টনদর সানথ সম্প ক  বতলর এবং কসগুলল্ রক্ষা  নর, কযমন  মযুলনটি লল্োর, বযবসা, 
এবং স ল্ �নরর লনবকালিত অ্লফলসয়াল্।  

6. বাজারজাত  রার এ টি  াযক র ক ৌিল্ থান  যা সু্কনল্র(সমনূহর) এবং বহৃত্তর  মযুলনটিনত  মকসূলিটির এবং তার সাফনল্যর প্রিার 
 নর।  
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এবং স ল্ �নরর লনবকালিত অ্লফলসয়াল্।  

6. বাজারজাত  রার এ টি  াযক র ক ৌিল্ থান  যা সু্কনল্র(সমনূহর) এবং বহৃত্তর  মযুলনটিনত  মকসূলিটির এবং তার সাফনল্যর প্রিার 
 নর।  

7. আফটারসু্কল্  মকসূলি পলরদিকননর জনয কবােক  সদসয, লনবকালিত অ্লফলসয়াল্, এবং অ্নয VIP-কদরন  আমন্ত্রণ জানায়। 

8. আফটারসু্কল্  মকসূলিন  িাল্ ু রনত বহৃত্তর সংগঠিত অ্যােনিান লস সুনযাগসমনূহ অ্ংি কনয়।  

 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 9 

কমযসূচির স্তায়ীত্ব এবং বৃচি 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলিনত এ টি সংগলতপূণক আদিক/উনদ্দিয থান  এবং ধারাবালহ  বলৃদ্ধন  সহায়তা লদনত পানর এমন পলরসর বলৃদ্ধর 
এ টি পলর ল্পনাও থান । 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. *এ টি লল্লখত,  মকসূলি-লনলদকষ্ট আদিক, উনদ্দিয, ল্ক্ষয, এবং আ ালঙ্খত ফল্াফনল্র লববলৃত থান । 

2. দীঘক-কময়ালদ লসদ্ধাত-গ্রহণ এবং পলর ল্পনা প্রনিষ্টায় অ্ংিগ্রহণ ারী, পলরবার,  মী, এবং অ্নয উপযুক্ত স্বাথকসংলিষ্টনদর সংলিষ্টতা 
থান । 

3. আফটারসু্কল্  মকসূলিটিন  কট সই  রার ল্নক্ষয এ টি দীঘক-কময়ালদ পলর ল্পনা থান , এর মনধয আনে লবলিন্ধ সূনত্রর অ্থকায়নসহ 
এ ালধ -বেনরর এ টি অ্থক পলর ল্পনা। 

4. স্তানীয় বযবসাসমহূ এবং প্রলতিাননর সানথ সম্প ক  গনড় এবং সহায়তা কিনয়  মযূলনটির মানঝর এবং তার বইনরর লরনসাসক ল্াি  রা।  

5.  মকসূলির মান এবং ল্িযতার জনয অ্যােনিান টনদর সানথ সম্প ক  বতলর এবং কসগুলল্ রক্ষা  নর, কযমন  মযুলনটি লল্োর, বযবসা, 
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মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
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পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 
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3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
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3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
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উপাদান 10 

ফলাফল পচরমাপ এবং মূলিায়ন 

এ টি মানসম্মত  মকসূলিনত থান  ফল্াফল্ পলরমানপর এবং িল্মান  মকসূলি পলর ল্পনা, উন্ধয়ন, এবং মলূ্যায়ননর জনয ঐ তথয 
বযবহানরর এ টি পদ্ধলত। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. *পলরমাপনযাগয  মকসূলির ল্ক্ষয এবং আ ালঙ্খত ফল্াফল্ যা সাংগঠলন  আদিক, উনদ্দিয, এবং িনাক্ত ৃত িালহদার সানথ সমলিত।   

2. * মকসূলির মলূ্যায়ন কযখানন অ্তিুক ক্ত থান  মানগত এবং পলরমাণগত েযাটা কসটি বতলর এবং/অ্থবা তার জনয পলর ল্পনা  নর।  

3. ফল্াফল্ জাননত মানগত এবং পলরমাণগত েযাটা দ্বারা অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্গ্রগলত পলরমাপ  নর। 

4. প্রলতশ্রুলতপূণক অ্নিুীল্নীসমহূ িনাক্ত এবং কিয়ার  নর।  

5. মলূ্যায়ননর এবং/অ্থবা সাধারণ পাবলল্ন র  ানে ল্িয অ্নয সংগৃহীত েযাটার সারসংনক্ষপ বতলর  নর।  

6.  মকসূলির  মক াে মলূ্যায়ননর জনয এ টি অ্িযতরীণ পদ্ধলত বতলর  নর।  

7.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয এ টি অ্িযতরীণ পদ্ধলত বতলর  নর।  

8. অ্ংিগ্রহণ ারীর সংলিষ্টতার �র মলূ্যায়ননর জনয এ টি অ্িযতরীণ পদ্ধলত বতলর  নর। 

9.  মকসূলির মলূ্যায়নন স্বাথকসংলিষ্টনদর  াে কথন  মতামত অ্তিুক ক্ত  নর। 

10.  মকসূলির অ্বযাহত উন্ধলতর জনয মলূ্যায়ন কথন  প্রাপ্ত তনথযর বযবহার  নর। 
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উপাদান 10 

ফলাফল পচরমাপ এবং মূলিায়ন 

এ টি মানসম্মত  মকসূলিনত থান  ফল্াফল্ পলরমানপর এবং িল্মান  মকসূলি পলর ল্পনা, উন্ধয়ন, এবং মলূ্যায়ননর জনয ঐ তথয 
বযবহানরর এ টি পদ্ধলত। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. *পলরমাপনযাগয  মকসূলির ল্ক্ষয এবং আ ালঙ্খত ফল্াফল্ যা সাংগঠলন  আদিক, উনদ্দিয, এবং িনাক্ত ৃত িালহদার সানথ সমলিত।   

2. * মকসূলির মলূ্যায়ন কযখানন অ্তিুক ক্ত থান  মানগত এবং পলরমাণগত েযাটা কসটি বতলর এবং/অ্থবা তার জনয পলর ল্পনা  নর।  

3. ফল্াফল্ জাননত মানগত এবং পলরমাণগত েযাটা দ্বারা অ্ংিগ্রহণ ারীর অ্গ্রগলত পলরমাপ  নর। 

4. প্রলতশ্রুলতপূণক অ্নিুীল্নীসমহূ িনাক্ত এবং কিয়ার  নর।  

5. মলূ্যায়ননর এবং/অ্থবা সাধারণ পাবলল্ন র  ানে ল্িয অ্নয সংগৃহীত েযাটার সারসংনক্ষপ বতলর  নর।  

6.  মকসূলির  মক াে মলূ্যায়ননর জনয এ টি অ্িযতরীণ পদ্ধলত বতলর  নর।  

7.  মী  াযকসম্পাদনা মলূ্যায়ননর জনয এ টি অ্িযতরীণ পদ্ধলত বতলর  নর।  

8. অ্ংিগ্রহণ ারীর সংলিষ্টতার �র মলূ্যায়ননর জনয এ টি অ্িযতরীণ পদ্ধলত বতলর  নর। 

9.  মকসূলির মলূ্যায়নন স্বাথকসংলিষ্টনদর  াে কথন  মতামত অ্তিুক ক্ত  নর। 

10.  মকসূলির অ্বযাহত উন্ধলতর জনয মলূ্যায়ন কথন  প্রাপ্ত তনথযর বযবহার  নর। 
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উপাদান 10 

ফলাফল পচরমাপ এবং মূলিায়ন 

এ টি মানসম্মত  মকসূলিনত থান  ফল্াফল্ পলরমানপর এবং িল্মান  মকসূলি পলর ল্পনা, উন্ধয়ন, এবং মলূ্যায়ননর জনয ঐ তথয 
বযবহানরর এ টি পদ্ধলত। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

1. *পলরমাপনযাগয  মকসূলির ল্ক্ষয এবং আ ালঙ্খত ফল্াফল্ যা সাংগঠলন  আদিক, উনদ্দিয, এবং িনাক্ত ৃত িালহদার সানথ সমলিত।   

2. * মকসূলির মলূ্যায়ন কযখানন অ্তিুক ক্ত থান  মানগত এবং পলরমাণগত েযাটা কসটি বতলর এবং/অ্থবা তার জনয পলর ল্পনা  নর।  
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পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  
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6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
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8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 
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উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
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6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
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8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

উপাদান 1 

পচরণবশ এবং জলবায়ু 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারী,  মী সদসয, এবং পলরবানরর এ টি লনরাপদ, স্বাস্তয র, এবং যত্নিীল্ পলরনবি প্রদান 
 নর। 

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

িারীলর  

1. *স ল্ অ্ংিীদারনদর জনয এ টি উদ্দীপনাপূণক, সমৃ্পক্ত রণীয়, আতলর , এবং সহায়  পলরনবি প্রদান  নর। 

2. *লনরাপদ, পলরচ্ছন্ধ, এবং যথাযথিানব সরঞ্জাম-কবলষ্টত এ টি  মকসূলির স্তান লনলিত  নর।  

3.  মী, পলরবার, এবং যলদ প্রনযাজয হয় আমন্ত্রলয়তা সু্কল্ লহনসনব অ্ননুমালদত সুরক্ষা পলর ল্পনা এবং পদ্ধলত বতলর, বা�বায়ন, এবং 
কিয়ার  নর।  

4. সবসময় এ জন অ্ননুমালদত প্রাপ্তবয়স্ক  তৃক   অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন   াযক র সুপারলিিন প্রদান  নর।  

5. *বালড়নত লনরাপনদ যাতায়ানতর জনয  াযক র আগমন এবং েুটির প্রলিয়া বতলর এবং কসটি পলরিাল্না  নর।  

6. *স্বাস্তয র এবং পুলষ্ট র স্ন্যা স্ এবং/অ্থবা খাবার প্রদান  নর।  

7. * HIPAA এবং FERPA কমনন অ্ংিগ্রহণ ারীনদর মানলস  এবং িারীলর  িালহদা পূরনণ  মীনদর সম্পন ক  সনিতন, তানদর কর েক  
রানখ, এবং সহায়তা প্রদান  নর। 

মানলস   

8. এ টি মযকাদাপূণক, আিরণ লবলধ অ্তিুক ক্ত  নর  মী, অ্ংিগ্রহণ ারী, এবং তানদর পলরবানরর সানথ কযাগানযাগ প্রলতিা, কসটি রক্ষা 
 নর। 

9. আিরণ বযবস্তাপনায় এ টি পদ্ধলত প্রনয়াগ  নর যার মনধয আনে সামালজ -মানলস  দক্ষতা-বতলরনত   ইলতবাি  িলক্ত এবং 
ইচ্ছান  আরও কজারদার  রা।  

10. এ টি পলরনবনির জনয ইচ্ছা ৃতিানব পলর ল্পনা  নর, আমন্ত্রণ জানায় এবং বতলর  নর যা লবলিত্র ক্ষমতার অ্ংিগ্রহণ ারীনদর 
সলিয়িানব সহায়তা প্রদান  নর।  

11. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীর মযকাদা  নর, তানদর মনধয এ াত্মতা গনড় কতানল্, এ টি সহায়তার সংসৃ্কলত, পলরনষবাসমহূন  এ লত্রত  নর 
এবং পারস্পলর  শ্রদ্ধা বতলরর মাধযনম িারীলর  ও মানলস  সুরক্ষা কবাধ বলৃদ্ধ  নর। 

কার্যসম্পাদনার �র 
1 2 3 4 
    
উন্নচতর পচরকল্পনা 
এইমাত্র  এই বের আগামী 

বের 
   

 

থনাট: 
 
 

  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

মানসম্পন্ধ স্ব-মলূ্যায়ননর (ক ায়ালল্টি কসল্ফ্-অ্যানসসনমন্ট-QSA) উপ রণ, তৃতীয় সংস্করণ 

T&I 28566 (Bengali) 

সম্পরূক 

অপ্রাচতষ্ঠাচনক STEM চশক্ষে 

এ টি মানসম্পন্ধ STEM  মকসূলি অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  অ্নসু�ানমলূ্ , সৃজনিীল্ এবং দক্ষতা গনড় কতাল্া এবং জ্ঞাননর সানথ সমৃ্পক্ত 
রানখ যা বা�ব-লবনির লবলিন্ধ পলরলস্তলত ও িলবষযত কপিাজীবনন প্রনযাজয, এবং যা STEM  মক ানে জীবনবযাপী আগ্রহ জালগনয় কতানল্। 

দ্রষ্টবয: লননি প্রদত্ত ল েু প্রিাসলন  সূি  1-4 কস্কনল্র পলরবনতক  এ টি কি লল্ে দ্বারা পলরমাপ  রা হয়। এইসব সূিন র জনয, 
আপনার  মকসূলিনত কযগুলল্ আনে কসগুলল্ কি  অ্ফ  রুন, এবং কযগুলল্ এখনও পূরণ  রনত হনব কসগুলল্ন  খালল্ রাখুন।  

এ টি মানসম্পন্ধ  মকসূলি: 

 কযখানন  মী থান  যারা অ্ংিগ্রহণ ারীর সবকালধ  সময় ও অ্ংিগ্রহনণর ল্নক্ষয আনগ কথন ই রুম এবং লবিন্ধ সামগ্রী প্রস্তুত রানখ। 
 অ্ংিগ্রহণ ারীর আগ্রহ, ক্ষমতা, এবং লনরাপত্তার লবষয় লবনবিনায় করনখ STEM সামগ্রী এবং যন্ত্রপালত মানানসই  নর। 

 

1.  মী এবং এন  অ্পনরর সানথ সহনযালগতামলূ্  STEM অ্নসু�ান উৎসালহত  রনত জায়গার বযবস্তা  নর। 

2. এখানন সংগঠিত ল েু  াঠানমা থান , কযমন সময়সূলি বতলর,  মী উন্ধয়ন, যুব উন্ধয়ন, ইতযালদ, যা স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM 
লিক্ষণ সমলৃদ্ধর  মক ানে অ্ংি লননত সহায়তা কদয়।  

3. ক ান STEM ধারণা কবাঝা অ্থবা STEM অ্নিুীল্নী বতলরর জনয উনদ্দিযপূণকিানব এলগনয় কযনত STEM  মক ানের  াঠানমা বতলর 
 নর। 

4. লবনিষণী লিতার আবলিয তা আনে এমন হানত- ল্নমর  মক ানে সংলিষ্ট হনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদর সুনযাগ প্রদান  নর।  

5. STEM  মক ােন  সহজতর  নর এমন বযলক্তরা যানত STEM লবষয়সমহূ সঠি িানব বঝুনত পানর কসলবষয়টি লনলিত  নর। 

6. STEM কপিাজীবীরা বয়স-উপনযাগী, সহায়  উপানয় অ্ংিগ্রহণ ারীনদর জনয প্র ৃত পদ্ধলত বযবহার  রু  কস সুনযাগ প্রদান  নর। 

7. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর  াজ এবং প্রলতটি STEM  মক ানে এলগনয় যাবার সময় কসগুলল্ লননয় িাবার সময় কদয়। 

8. স ল্ অ্ংিগ্রহণ ারীন  STEM  মক ানে, এবং  মক ানের স ল্ �নর অ্তিুক ক্ত  নর। 

9. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  তানদর জীবনন STEM  মক ানের অ্থক ও গুরুত্ব বঝুনত সহায়তা কদয়।  

10. অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  STEM লিক্ষনণর মালল্ ানাসত্ত্ব লননত এবং তানদর  মযুলনটিনত এগুলল্র ধারণা কিয়ার  রনত সহায়  হয়। 

11. STEM কপিা অ্জক ন উৎসালহত  রনত এবং/অ্থবা STEM জ্ঞান ল্ানি জীবনবযাপী আগ্রহ বতলর  রনত অ্ংিগ্রহণ ারীনদরন  লবলিত্র 
কপ্রক্ষাপট কথন  আসা STEM কপিাজীবীনদর সানথ সংনযাগ ঘটায়। 

 

 

 

আফটার সু্কনল্ STEM কপ্রাগ্রানমর মাননর সংজ্ঞা লদনত কপয়ার ইনলেটিউট এ টি 12-মাত্রার কেমওযা ক  বতলর  নরনে (লেনমনিন অ্ি 
সা নসস, অ্থবা DoS)।  এই স্ব-মলূ্যায়ন উপ রনণর সূি গুলল্ কজারানল্ািানব ঐ 12টি মাত্রার উপর লনিক রিীল্, এবং PEAR-এর DoS 
গনবষ নদর সানথ পরামনিকর ফল্  াযকসম্পাদনার িারটি �নরর সংজ্ঞাও। যখন এইসব DoS মাপ াঠি এবং কস্কালরং  াঠানমা হুবহু না 
কমনল্, তখন কসগুলল্ সুন্দরিানব সমলিত হয় এবং এখানন কয িাষার বযবহার হয় কসটি DoS কেমওয়া ক  কথন  ধার  রা হয়। STEM 
সূি গুলল্ DoS কপ্রাগ্রাম প্ল্যালনং উপ রণ, যা PEAR ইনলেটিউট ওনয়ব সাইনট ল্িয, দ্বারা দারুণিানব প্রিালবতও 
(http://www.thepearinstitute.org)।  

a.
b.
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