調査票の記入のしかたの対訳（ベンガル語）

জনগনণা সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী ২০২০
প্রশ্নমালার সংস্করণ পূরণণর ননয়মাবলী

সাধারে তেষোেতল মন্ত্রোলে
পতরসংখোন তেভাে

একি জনেনো সংক্রান্ত প্রশ্নােলীর উকযেশ ও প্রশ্নােলীর সংস্করে পূরকের তনেম সম্বকে েোখো সিওো

আকে,『প্রশ্নমালার সংস্করণ অনুবাদ』এেং এই『প্রশ্নমালার সংস্করণ পূরণণর ননয়মাবলী』
-র ２～８পৃষ্ঠার তনেমােলী পকে, জাপানী ভাষার প্রশ্নমালার সংস্করে েকমম পূরে েকর তিন। উত্তকরর
তেষেেস্তু পতরসংখোন তিতর েরার জনে েেেহৃি হকে, অতভোসন তনেন্ত্রে ো পুতলকশর িিন্ত ইিোতির
মি অনে সোন উকযেকশে েেেহার েরা হকে না।
➢ 調査員の方は，世帯の人から『外国語連絡票』の Ｈ で示された調査票の提出方法と回収日時
の同じ部分にチェック（）を付けてから，この『調査票の記入のしかたの対訳』を世帯の人
に渡してください。

প্রশ্নােলী জমা সিোর পদ্ধতি এেং সংগ্রহ েরার সমে ও িাতরখ সম্পতেম ি
□

সমীক্ষকের োকে হস্তান্তর েরকেন।（調査員に提出）…世帯が『外国語連絡票』の Ｈ で ６ を
示した場合

প্রশ্নমালার সংস্করে েমমটি পুরে েরার পকর, তনম্নতলতখি িাতরকখ সমীক্ষে সংগ্রকহর জনে যাকে।

□

□ ১০/ ১লা
（েৃহস্পতি）

□ ২রা
（শুক্র）

□ ৩রা
（শতন）

□সোল ৮～১০

□ ১০～১২ □তেকেল

□ ৪ঠা
（রতে）

□ ৫ই
（সসাম）

□ ৬ই
（মঙ্গল）

□ ৭ই
（েুধ）

১২～২ □ ২～৪ □ ৪～৬ □ ৬～ ৮

ডাকে পাঠাকেন।（郵送で提出）… 世帯が『外国語連絡票』の Ｈ で ７ を示した場合
জাপানী ভাষার প্রশ্নমালার সংস্করকে পুরে েরার পকর, তিন ভাকে ভাাঁজ েকর খাকমর মকধে ভকর , স্টাম্প
না তিকে ৭ই অকটাের (েুধোর)-এর মকধে ডাে-সপাকস্ট সেকে তিন। সমোকির মকধে সেরি না সপকল,
পকর আোর আপনার োকে সমীক্ষে তেকে সংগ্রহ েরকে।

জনগনণা
১লা অকটাের, ২০২০ সেকে সারা জাপাকন জনেনোর োজ শুরু হকে।
জাপাকনর পতরসংখোন আইন অনুসাকর েরা এই জনেনোর সমীক্ষা হল সরোতর পতরচাতলি অনেিম গুরুত্বপূেম
পতরসংখোন সমীক্ষা। এই জনেনোর উকযেশ হল জাতি তনতেমকশষ েি মানুষ জাপাকন আকেন িা তনেমে
েরা। পতরসংখোন আইন অনুসাকর সয প্রশ্নমালার সংস্করে েকমম পুরে েকর প্রতিকেিন সপশ েরকি হকে।
আোর সমীক্ষে এেং জনেনোর োকজ যারা জতেি িাকির সোপনীেিা রক্ষার িাতেত্ব আকে। সচক্ েরা
প্রশ্নমালার সংস্করেটি োইকর অনে সোন োকজ েেেহার হকে না। সসই েোপাকর অিেন্ত সােধাকন তনেন্ত্রোধীকন
রাখা হকে। তহকসে েরার পকর িা সম্পূেম ভাকে েলাকনা হকে। জনেনোর েলােলকে তেকিশীকির জনে
সহজ সমাজ সৃতির োকজ প্রােতমে িতলল তহকসকে েেেহার হকে।
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এই প্রশ্নমালা প্রনি পনরবাণরর জনয আলাদা কণর পূরণ করণি হণব
◆ সাধারে অকেম পতরোর েলকি সয জীতেো তনেমাহ এে সাকে েকর এেই েৃকহ োস েকর, িাকে সোঝাে।
◆ এে োসাে এো োেকল পৃেে ভাকে এেটি পতরোর তহকসকে েেে েরা হকে।

● তনম্নতলতখি সক্ষকে পৃেে ভাকে পতরোর তহকসকে েেে েরা হকে।
 ভাোকে োসাে যাাঁরা োকেন …… এো হকল পৃেে ভাকে এেটি পতরোর তহকসকে েেে েরা হকে।

ভাইকোন ইিোতির পতরোর এেসাকে েসোস েরকল, প্রতিটি
পতরোর এেটি পৃেে পতরোর তহকসকে েেে েরা হকে।
 মাতলকের েৃকহ োো েমমচাতর …… মাতলকের োতেকিই এে সাকে োেকল মাতলকের পতরোর তহকসকে
েেে েরা হকে। আর আলািা েকর অনে অেোতলোে োেকল
মাতলকের পতরোর সেকে আলািা েকর পৃেে ভাকে এেটি পতরোর
তহকসকে েেে েরা হকে।
 সোম্পানী ো সরোরী তনেেেিম ার ভাো েরা ডরতমেতরকি এো োেকল…… পৃেে ভাকে এেটি
পতরোর তহকসকে েেে েরা হকে।
（রুম সশোর সহ）

প্রশ্নমালার সংস্করণ পূরণণর ননয়ম
● োকলা রকের সপতিল ো শাপম সপতিল তিকে পূরন েরুন।
● সযভাকে সিখাকনা হকেকে, সসভাকে উপেৃত্ত পূরে েরুন।
● ডান তিকে সতরকে তিকে েকের তভিকরই নম্বর তলখুন।

ডান দিকে সদিকে দিকে

প্রশ্নমালার সংস্করে

অনুদির্ভাকে
ঘ
এেটি
লাইন

দছিা না দিকে

দেছু ফাাঁে দিকে
হকে

উপকি কেি েকি
দিকে

কোন ফাাঁে না দিকে

কোণ দিকে

প্রেম পৃষ্ঠাে পূরে েরার তনেমােলী

আপনার গৃহ সম্পণকে
1 গৃণহর সদসয সংখ্যা
পতরোকরর সিসে সংখো ৫জকনর সচকে সেশী হকল প্রশ্নমালার প্রেম পৃষ্ঠাে সিকসের সমাে সংখো তলখুন।

2

বানির গঠন
ননণজর বানি

……………আপনার তনজস্ব োতে। এখনও সরতজকেশন হেতন এেং োতে তেতস্তকি সেনা
হকেকে, তেন্তু তেতস্তর চু তির সমোি এখনও সশষ হেতন, সসই সে এর
অন্তভুম ি হকে।

ইউ.আর ককাপেণরশন-এর ভািা করা বানি ………
ইউ.আর সোপমকরশন অেো সিা.কিৌ.েু .কেন.তশ.মাতচ.মুরা-র োকে
ভাো েরা োতে・সভা ・ উন্নেন সরোরী েকপমাকরশন ইিোতির ভাো
োতে। িকে সোম্পানীর েমমচারী ো সরোতর অতেসার-এর জনে তনযুি
েরা োতে’ এর মকধে অন্তভুম ি হকে না।
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ককাম্পানী বা সরকারী কমীণদর বাসা ………
সয সোম্পানীকি োজ েকরন ো সরোরী তনকোেেিম া ো সোম্পানীর
মাতলকের তনজস্ব এেং ভাো েরা োতে

ভািা করা ঘর …………েলকি সোঝাকনা হে সয সোন এেটি োতেকি আংতশে ভাকে ভাো েকর োকেন।
তেন্তু েসি অংশটি তনম্নতলতখি ① এেং ② শিম গুতলর উভকেই প্রকযাজে
হকল, ‘েেতিেি ভাো োতে’ েকল তেকেতচি হকে।

ককাম্পানীর ডরনমটনর ইিযানদ …সয অট্টাতলো সোম্পানী / সরোতর অতেস / সোন সংস্থা ইিোতি
এেেভাকে চােরকির জনে ভাো েকর ো তনজস্ব ডরতমেতর/কোতডমং হাউস
তহকসকে েেেহার েকর।
িকে েসি অংশটি তনম্নতলতখি ① এেং ② শিম গুতল উভকেই প্রকযাজে
হকল, ‘সোম্পানীর েমমচারী ো সরোতর অতেসার-এর জনে তনযুি েরা
োতে’ েকল তেকেতচি হকে।

① যতি সোন েসি পতরোর সেকে সম্পূেম পৃেে হে
② যতি আপনার েৃকহ পৃেে ভাকে প্রকেশপে / রান্নার তসন্ে (রান্নাঘর) / েেকলে োকে
(কযৌে েেেহাকরর জনে হকলও িা যতি অকনের ঘকরর মকধে তিকে না তেকে যখন িখন েেেহার েরা যাে,
একি অন্তভুম ি ।)

আপনার গৃণহ প্রণিযক সদণসযর সম্পণকে
3 নাম ও নলঙ্গ
● সয তশশুর জন্ম ১লা অকটাের, ২০২০ তিোেি রাি ০:০০ োর আকে হকেকে এেং যার নামেরন হেতন
সসই সক্ষকে, （নাম）
এর মকধে তলখুন ‘নামেরন হেতন এেং তলঙ্গ তচতিি েরুন।

আপনার গৃণহ যাাঁরা সাধারণি থাণকন েলকি সোঝাকনা হে, তেকিশী সরতজকেশন
প্রতিকেিকনর প্রশ্ন োি তিকে, যাাঁরা, ১লা অকটাের-এ আপনার েৃকহ আকেন, সযমন
◆ তিন মাকসর অতধে োল োস েরকেন
◆ তিন মাস পুেম হেতন, িকে তিন মাকসর অতধে োল োস েরকেন

● পতরোর োো যতি সোন সিসে আপনার েৃকহ তিন মাকসর অতধে োল োস েরকেন ো েরকেন,

িকে িাাঁকির সম্বকেও তলখুন।
● তনম্নতলতখি েেতির সক্ষকে পৃেেভাকে সমীক্ষা েরা হকে।
➢

পতরোকরর মকধে তনম্নতলতখি েেতি োেকল, তেকশষ নজর তিকে তলখুন।
 োইকর সেোকি যাওোর জনে ো েেেসার োজ োোে ো অনেে োজ েরাে যাাঁরা আপািি

োতেকি সনই
…… অনুপতস্থতি তিন মাকসর েম হকল িাাঁকির োতেকি সমীক্ষা েরা হকে।
…… অনুপতস্থতি তিন মাকসর অতধে হকল িাাঁরা সযখাকন সেকেন, সসখাকনই

সমীক্ষা েরা হকে।
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 স্কু ল ডরতমেতর ো সোতডমং হাউস সেকে স্কু কল যাওো োেোেীর সক্ষকে
…… সসই ডরতমেতর ো সোতডমং হাউকস সমীক্ষা েরা হকে।
 হাসপািাল ো সোনটিতরোকম োো রুেীর সক্ষকে
…… তিন মাস ো িার সচকে েম হকল োতেকিই সমীক্ষা েরা হকে।
…… তিন মাকসর সেশী হকল হাসপািাকলই সমীক্ষা েরা হকে।
 জাহাকজর নাতেে

……

োতেকিই সমীক্ষা েরা হকে।

 োরাোর, আেেখানাে োো সলােজকনর মকধে রাে তনধমাতরি েরা আকে,
 সংকশাধনাোর, মতহলােলোন েৃকহ োো সলােজন …… সংতিি সংস্থাে সমীক্ষা েরা হকে।
 তিন মাকসর অতধে োল ধকর োোর জােো সনই ো িা পাওোর সোন সম্ভােনাও সনই,
…… িাাঁকির সক্ষকে েিম মাকন সযখাকন আকেন সসখাকনই সমীক্ষা েরা হকে।
 এোতধে আোস স্থল আকে,…… িাাঁকির সক্ষকে সেতশর ভাে সযখাকন োকেন, সসখাকনই সমীক্ষা

েরা হকে।

4

পনরবাণরর কিোর সাণথ সবার সম্পকে
পতরোকরর সিসেকির মকধে এেজনকে ‘েৃহস্বামী ো পতরোকরর েিম া’ ধকর রাখা হে।
‘েৃহস্বামী ো পতরোকরর েিম া’-র সাকপকক্ষ অনেকির সম্পেম তলখুন।
অনযানয আত্মীয়…… তপিামহ/মািামহ，নাতি/নািতন, চাচা/চাচী，ভাইকপা/কোনকপা，োতজন ো
আত্মীকের সন্তান (িাাঁকির স্বামী ো স্ত্রী ) প্রভৃ তি
অনযানয ………… সযমন েেু র োচ্চাকে গ্রহে েকর োকেন, সয আত্মীে োো সোন ভাোকে (মাতলকের
োতেকি েসোসোরী নে)

7

জািীয়িা
সয েেতির জাপাকনর নােতরেত্ব এেং অনে সোন সিকশর নােতরেত্ব আকে, িাাঁরা তলখকেন ‘জাপান’।
সয েেতির জাপাকনর নােতরেত্ব সনই, িাাঁরা অনে নােতরেকত্বর মকধে সেকে এেো নােতরেত্ব

তলখুন।

（নাগদিেত্ব）

8

বিেমান ঠিকানায় বসবাণসর কাল
েিম মান ঠিোনাে চকল আসার পকর ট্রািোর, েেেসার োজ, অনেে োজ, সেোকি যাওো ইিোতি
োরকে তিন মাকসর অতধে োল যতি আপািি োতেকি অনুপতস্থি তেকলন, িাহকল েিম মান ঠিোনাে
তেকর আসার পকর সয উপতস্থি োল, সসোই তলখুন।
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9

৫ বছর আণগ (২০১৫.১০.১) ককাথায় থাকণিন
৫েের আকে(১লা অকটাের, ২০১৫) আপতন সাধারেি সোোে োেকিন,িা তলখুন।
➢ সয তশশু ১লা অকটাের,২০২০ জকন্মর পকর হাসপািাকল ভতিম আকেন , সসই সক্ষকে হাসপািাল সেকে
োতহর হওোর পকর সেতশর ভাে সযখাকন োোর েো সসই ঠিোনাই তলখুন।
➢ সোতেও-সিা ২৩টি ভাকে ভাে েরা আকে, সযমন
তচকোিা-কু， চু ও-কু，তমনাকিা-কু，তশনজুকু-কু，েুনতেকো-কু，িাইকিা-কু，সুতমিা-কু，সোকিা-কু，
তশনাোওো -কু，সমগুকরা-কু, ঔিা-কু，সসিাোো-কু，তসেুো-কু，নাোকনা-কু，সুতেনাতম-কু，সিাতসমা-কু，
তেিা-কু, আরাোওো-কু, ইিাোতশ-কু，সনতরমা-কু, আিাতে-কু，োৎসুতসো-কু, একিাোওো-কু

প্রশ্নমালার সংস্করে

তিিীে পৃষ্ঠাে পূরে েরার তনেমােলী

আপনার গৃহ সম্পণকে
11 ২৪ণশ কসণেন্বর কথণক ৩০ণশ কসণেন্বর পযে ন্ত এে সপ্তাকহর জনে কাজ কণরণছন?

২৪কশ সসকেম্বর সেকে ৩০কশ সসকেম্বর পযমন্ত এে সপ্তাকহর জনে সোন সমে সোন োজ েকর অেম উপাজমন
েকর োকেন, িাহকল উপকরর তেভাকের প্রকযাজে স্থাকন, আর আপতন যতি সোন োজ েকর না োকেন, িাহকল
তনকচর তেভাকের প্রকযাজে স্থাকন টিে তচি তিন। ‘ সট্রতনং’ -এর তভসা তনকে যাাঁরা সট্রতনং সনওোর পকে

আকেন, িাাঁরা ‘স্কু কল পো ’ -সি টিে তচি তিন
বানির কাণজর পাশাপানশ কাজ … যাাঁরা অতধোংশ সমে োতের োজ েকরন তেন্তু িার পাশাপাতশ অেম উপাজমন
লকক্ষও োজ েকরন (কযমন আংতশে সমকের োজ, পাতরোতরে েেেসাকে সাহাযে েরা,
সপইড ওোেম ইিোতি)
সামনয়ক ভাণব কাণজ যাননন …… কমে চানর , অসুস্থিা ো েু টি ইিোতি োরকে সামতেে ভাকে োকজ না
সেকলও সেিন ইিোতি পাকেন, েমমচারীর েীমা তনেমােলী প্রকোে েকর
সন্তান-প্রসে-লীভ্ সনকেন,অেো োতমলী-সেোর-লীভ্ সনকেন।
পানরবানরক বযবসা, অসুস্থিা ো েু টি ইিোতি োরকে ৩০ তিকনর েম সমকের
জনে োজ েরকি পাকরনতন।
কাণজর সন্ধান করনছণলন ……… েলকি যাাঁকির োজেমম সনই, তেন্তু হোকলা-ওোেম ( এমপ্লেকমনট্ এেকচঞ্জ )-এ
তেকে োজ খুাঁজকেন অেো খেকরর োেকজ এমপ্লেকমনট্ তেজ্ঞাপন সিকখ আকেিন
েরকেন, অকনের মাধেকম োকজর সোন েরকেন,পতরশ্রম েকর োজ খুাঁজকেন,
যাইকহাে োজ সপকল িখনই সসই োজ েরার জনে প্রস্তুি োকেন।
স্কু ণল পিা …………………

জাপানী ভাষার ক্লাস ো রান্না সশখার জনে সপ্তাকহ েকেেোর যাওোো তেকেচে নে।
➢ তেণ্ডারোকেমন, তশশুশালা ো প্রিেতেি তেন্ডারোকেমন/তশশু তিো যত্ন সেকে
যািােকির সক্ষকে [অনোনে] এ অন্তভুম ি হকে।
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যাাঁরা কাজ করণছন বা নশক্ষাথী
12 কাণজর জায়গা বা স্কু ণলর জায়গা
● যাাঁরা োজও েকরন এেং স্কু কলও যান, িাাঁরা োকজর জােোে টিে তচি তিন ।
➢ সোতেও-সিা, -কু সম্বকে ４পৃষ্ঠার ‘9. ৫েের আকে(১লা অকটাের, ২০১৫) আপতন সোোে োেকিন ’
েলাকম েোখো সিওো আকে।
● তনম্নতলতখি েেতির সক্ষকে সযভাকে সিখাকনা হকেকে, সসভাকে েমমস্থাকনর ঠিোনা তিকি হকে।
 তনকজর েনভূ তম ো সক্ষকি েৃ তষোজ ইিোতি েরকেন ো মাে ধরার সনৌোে োজ েরকেন… তনজ েৃহ
 স্বতনযুি োঠতমস্ত্রী, সেতরওোলা প্রভৃ তি …………………… তনজ েৃহ
 োইকর োজ েকর সেোন ……………… তনযুি প্রতিষ্ঠাকনর অতেকসর ঠিোনা -তস,কু,মাতচ, মুরা
（সযমন ভ্রমন সঙ্গী, সসলস, ড্রাইভার ）
 জাহাকজর েমমচারী…………………………… জাহাজটি সয েন্দকরর সসই ঠিোনা -তস,কু,মাতচ, মুরা

13

কাণজর জায়গা বা স্কু ণলর জায়গায় যাওয়ার জনয বযবহৃি যানবাহন
● সরাজ এেই যানোহন েেেহার েকরননা，িাহকল অতধোংশ সযো েেেহার েকরন িাকি টিে তচি
তিন।
● আসা যাওোর পকে েেেহৃি যানোহন আলািা, িাহকল ‘ যাওোর পকে ’ সযো েেেহার েকরন
িাকি টিে তচি তিন।

যাাঁরা কাজ করণছন
14 চাকনর বা স্বননভের কাজ
চাকনর কণরন… সোম্পানী/ সংস্থা /সরোরী ো সেসরোরী অতেস / প্রাইকভে সিাোন -এ তনযুি
অননয়নমি কমে চারী ( হাণকন ) …অতনেতমি েমমচারীকে ( হাকেন ) [পােমোইম/ খণ্ডোলীন েমী]
ইিোতি নাম ধকর ডােকলও [হাকেন েমমচারী] তহকসকে েনে েরা হকে।
ককাম্পানী ইিযানদর অনধকিো … সোম্পানীর সভাপতি, তডকরটর, অতডের, তেতভন্ন সংেঠন, সরোরী সংস্থার
সপ্রতসকডন্ট , ইতন্ডকপনকডন্ট েকপমাকরশন -এর তডকরটর ও ইিকপটর এই তেভাকের অন্তেমি।
➢ মোকনজার পকি সযমন তেভােীে প্রধান ো সসেশকনর প্রধান পকি োো েেতিকির তডকরটর
মযমািা না হকল ‘ েমমচারী ’ তহকসকে েনে েরা হকে।
স্বননভের কমে কিো …… েমমচারীকে তনকোে েরকেন, িাহকল ‘েমমচারীর তনকোে আকে’ েমমচারীকে তনকোে
েরকেন না, িাহকল ‘েমমচারীর তনকোে সনই’ -সি টিে তচি তিন ।
➢ সিাোন চালাকনা, সংেঠিি সিাোকনর েেেসা （স্টে সোম্পানী (তলতমকেড্ সোম্পানী ) ・
তলতমকেড্ পােমনারতশপ・সজেকনরাল পােমনারতশপ・জকেন্ট সোম্পানী ）
，হকল ‘সোম্পানী
ইিোতির অতধেিম া ’ -সি টিে তচি তিন ।
পানরবানরক কমী……… েৃ ষে ো প্রাইকভে সিাোকন, েৃ তষর োজ ো সিাোকনর োজ সাহাযে েরা পতরোর।
গৃহ কমে ………সয োজ োতেকি েকস েরা হে, সসই োকজ প্রকোজতনে েস্তুর েেেস্থা েরা হে, িকে প্রচু র
স্থােী যন্ত্রপাতির প্রকোজন হেনা।
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15

প্রনিষ্ঠাণনর নাম

● আপতন সয প্রতিষ্ঠাকন োজ েকরন, সসই（সহডকোেোরম, শাখা, অতেস, োরখানা, সিাোন ইিোতি)-র নাম
তলখুন।
 শাখা ো অতেকস যাাঁরা োজ েকরন, িাাঁরা সোম্পানীর নাকমর সাকে আসকল সয শাখাে ো অতেকস োজ
েকরন,িার নামও তলখুন।
 যাাঁরা িুই ো িকিাতধে েমমস্থকল োজ েকরন, িাাঁরা সযখাকন সে সচকে সেশী োজ েরকেন সসই েমমস্থকলর
নাম তলখুন।
 অতনেতমি েমমচারীর (হাকেন) সক্ষকে সযখাকন োজ েরকি যান,সসই েমমস্থকলর নামটি তলখুন।

15

বযবসার ধরন

● সসই েমমস্থকল প্রধানিঃ সয ধরকনর েেেসা চালাকনা হে, িার তেেরন তিন।
● উৎপাতিি প্রধান েস্তু / তজতনসপে ো সাতভম কসর ধরন, উৎপািন নাতে সারাই, পাইোরী তেক্রে নাতে খুচরা
তেক্রে, এই সে স্পি েকর তলখুন।
 সসই েমমস্থকল যতি িুই ো িকিাতধে েেেসা চালাকনা হে, সস সক্ষকে এেমাে মূল োজটি সম্পকেম তলখুন।
 উৎপাতিি েস্তু ো তজতনসপে জনসাধারকের জনে খুচরা তেক্রী হে,তলখুন ‘○○ উৎপািন - খুচরা তেক্রে ’
 অতনেতমি েমমচারীর (হাকেন) সক্ষকে সযখাকন োজ েরকি যান, সসই েমমস্থকলর োকজর তেেরন তিন।
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কাণজর ধরন
 সসই েমমস্থকল প্রেৃ িপকক্ষ মুখেিঃ সয োজ েকরন, িার তেেরন তিন।
 আপনার োজ যতি ‘তসতেওতরটি আনাতলস্ট’, ‘আন্তজমাতিে উতেল’ ,‘ তডজাইনার’ ইিোতি তেকশষকজ্ঞর
নাকম হে যাকি পতরষ্কার ভাকে তে ধরকনর োজ েকল সোঝা যাে, িকে সসই োজটির নাম তলখুন।
 যাাঁরা িুই ো িকিাতধে ধরকনর োজ েকরন, িাাঁরা সযই োজটি সেশী সমে ধকর েরকেন সসই োকজর
তেেরন তিন।
➢ মোকনজকমন্ট, তেক্রে ইিোতি োজ োো রান্না, উৎপািন, সারাকনা ইিোতি সোন প্রযুতিেি ো
েেেহাতরে োকজও তনকোতজি োকেন, িকে প্রযুতিেি ো েেেহাতরে োজোই তলখুন।
উিাহরে: ল’ অতেকসর মোকনজকমন্ট এেং উতেকলর োজ হকল …… উতেল
সরস্টু করকন্টর মোকনজকমন্ট এেং রান্নার োজ হকল …………রান্না
 অতনেতমি েমমচারীর (হাকেন) সক্ষকে সযখাকন োজ েরকি যান, সসই েমমস্থকলর প্রেৃ িপকক্ষ সয োজ
েকরন, িার তেেরন তিন।
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15，16 এর উদাহরণ
〔উিাহরে ১〕
15 েলাম
16 েলাম

উৎপািকনর োজ
প্রতিষ্ঠাকনর নাম

আওকজারা সমাের সোম্পানীর োরখানা

েেেসার ধরন

ট্রািতমশকনর উৎপািন

োকজর ধরন

ট্রািতমশন সজাো সিওোর োজ

〔উিাহরে ২〕 সোরতভস্
15 েলাম
16 েলাম

প্রতিষ্ঠাকনর নাম

（Co.）সোোল সেোর সসন্টার

েেেসার ধরন

েেস্ককির োতে তেকে স্নান েরা ো খাওোিাওোর জনে সাহাযে

েেেসার ধরন

সহাম সহল্পার

〔উিাহরে ৩〕পাইোরী তেক্রে
15 েলাম
16 েলাম

প্রতিষ্ঠাকনর নাম

তলতেউেোর

েোতেজে সোম্পানী

েেেসার ধরন

তলতেউেোর সহাল সসলস্

েেেসার ধরন

প্রকোজনীে েস্তুর সংগ্রহ

প্রশ্নমালার েোপাকর সোন প্রশ্ন োেকল তনকচর ঠিোনাে সযাকোকযাে েরুন।

স্থানীে ক াকগাক াকগি টিোনা
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