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পৃষ্ঠা ২ 

○ একর্ট কাজ করার উপায় 

▬ এর জনয সক সক কাজ করদি হদব িা কবর করা। গরুতু্ব অনযুায়ী কাজগদু ার ক্রম সনিজারর্ করা। 

▬ এ কাদজ সচন্তার কক্ষদে সক সক প্রসিবন্ধকিা রদয়দে িা কবর করা এবাং কিগদু া দরূ করার জনয মিাদশজগি 

সশক্ষা প্রদান করা। 

কযমন—একর্ট িামসরক কাদজর পূদবজ কগসর া/পসরচা দকর ভয়, বাইদরর িাহাদযযর উপর সনভজ রশী িা, 

অনসভজ্ঞিা, সবসভন্ন সবষদয়র অভাব ইিযাসদ সচন্তার উদয় হদি পাদর। 

এগদু া দরূ করার জনয মিাদশজগি সশক্ষার বযবস্থা করা। এগদু া বযসিস্বােজ, একিরফাবাদ প্রভৃসি কেদক উদূ্ভি। 

▬ অনিুন্ধান, পসরকল্পনার কক্ষদে একিরফাবাদ, আত্মগিভাব, ভািাভািাভাব দরূ করার জনয ক্লাশ সনদি হদব। 

এ মিাদশজগি কাজদকই প্রািানয সদদি হদব। ককননা সচন্তা কমজদক সনয়সিি কদর। 

▬ মিাদশজগি কাজদক প্রািানয সদদয় কগৌর্ কাজগসু দক একর্ট একর্ট কদর িম্পন্ন করা। 

○ কু্ষদদ বদুজজ ায়া, বদুজজ ায়া এবাং অনযানযদদর িাদে আদ াচনার পদ্ধসি 

○ কু্ষদদ বদুজজ ায়া, বদুজজ ায়া চসরদের বসহিঃপ্রকাশিমহূ, িাদদর িাংগ্রাদমর রূপিমহূ ভা ভাদব জানা এবাং কিগদু া যাদি 

আদ াচনায় অন্তরায় হদয় না দাাঁড়ায় িা কদ ারভাদব  ক্ষয রাখা। 

○ দ্বাসিক আদ াচনার পদ্ধসি রপ্ত করা। 

○ প্রেদম ভা  করািা হওয়া, িার কয সবষদয় আগ্রহ (Interest) রদয়দে িাই সদদয় শরু ুকরা ও অগ্রির হওয়া। 

প্রেদমই সদ্বমি সদদয় শরু ুনা করা। 

○ কয িক  সদদকর িাদে আমরা একমি িা কবর করা এবাং কিগদু া উদেখ করা এবাং প্রশাংিা করা ও একমি 

কপাষর্ করা। 

এগদু া কাদজ  াগাদনা। 

○ িাদদর ভা  সদকগদু ার প্রশাংিা করা, Appreciate করা। 

○ িাদদরদক গরুতু্ব প্রদান করা এবাং িাদদর প্রসি আগ্রহ ও আন্তসরকিা প্রকাশ করা। 

○ সদ্বমিিমূহ কবর করা। 

○ প্রকাশভসঙ্গর কারদর্ সদ্বমিিমূহ দরূ করা। 

ককান সবষদয় িঠিক জ্ঞান না োকদ  মিামি না কদওয়া। 

○ কমৌস ক সদ্বমিিমূহ একর্ট একর্ট কদর দীর্জসদদনর প্রসক্রয়ায় িীদর িীদর দরূ করা। এগদু া সনদয় সবিকজ /ঝগড়া 

না করা। 

○ কমপদক্ষ িাংদযাগ রাখদি রাজী করাদনা।  



পৃষ্ঠা ৩ 

○ আদ াচনা সবষয়ক অসিসরি পদয়ন্ট 

১। আদ াচনায় নমনীয় হওয়া। 

২। পার্টজ - াইন িম্পদকজ  ভা  জ্ঞান োকা। 

৩। মাকজ িবাদ োড়াও সবসভন্ন সবষদয়র উপর জ্ঞান োকা। 

৪। কূটননসিক (Diplomatic) আদ াচনার পদ্ধসি জানা। 

৫। উন্নিমাদনর কো ব ার পদ্ধসি (Improvement of Voice) রপ্ত করা। 

৬। ইাংদরজীদি কো ব দি পারা। 

৭। বাসহযক চা চ দন স্মাটজ  হওয়া ও স্বাস্থয ভা  রাখা। 

৮। সবনয়ী মিরু বযবহার করা, ভা  ভদ্রিা-ভবযিা (Courtesy) জানা। 

৯। যাদদর িাদে আ াপ করদবন িাদদর বিবয ও কাজ িম্পদকজ  ভা ভাদব জানা। 

১০। পার্টজ র মিামি োড়া সনজস্ব মিামি কদাসচিও কপশ না করা এবাং মািব্বরী না করা। 

১১। িিুাংবদ্ধ আদ াচনার জনয পূবজাদেই আদ াচযিূচী সনিজারর্ কদর কনওয়া। 

○ গর্িাসিক উপাদয় কো ব ার পদ্ধসি 

১। একজদনর কো ব ার িময় মাঝখাদন ব া উসচি নয়। িার ব া কশষ হদ  ব া উসচি। 

২। প্রশ্ন োকদ  কনাট কদর করদখ ব া কশষ হদ  একর্ট একর্ট কদর প্রশ্ন করা উসচি। 

৩। বঝুদি না পারদ  স দখ করদখ ব া কশদষ উদেখ করা উসচি। 

৪। ককান সবষদয় বিা যসদ বাদ সদ  বদ  মদন হয় িদব এইভাদব বিদবযর কশদষ সবনদয়র িাদে উদেখ করা 

উসচি কয, সবষয়টা উদেখ করদ  ভা  হয় বা এই সবষদয় একটু বদ ন। 

৫। মদন রাখদি হদব কযন অহাংকার প্রকাশ না পায়। 

৬। মদনাদযাদগর িাদে িকদ র িক  বিবয কশানা উসচি। 

৭। ককউ একটা বিবয ব দ  িার মদুখর উপদর ভু  ব া উসচি নয়। িাদক িীদর িীদর বসুঝদয় ব া উসচি 

যাদি কি বঝুদি পাদর সবষয়টা কি ভু  বদ দে সকন্তু কি কযন মনকু্ষন্ন না হয়।  

৮। অস্পষ্ট জ্ঞান সনদয় িকজ  না কদর স্পষ্টভাদব জানার জনয প্রশ্ন করা উসচি। বা সবষয়টা িম্পদকজ  জানার জনয 

ককাোয় ককাোয় করফাদরন্স আদে জানদি চাওয়া উসচি। □ 

  


