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��দ
রিন ম�ল ও সাইদু�ামান শািফ

ইলাে�শন
সাইদু�ামান শািফ

বইিটর িপিডএফ েকােনা �েপ েশয়ার করা িকংবা টাকার িবিনমেয় িব�য় করা শাি�েযাগয্
অপরাধ। শুধুমা� 10 Minute School বইিট িব�য় করার অিধকার রােখ।





কপিরাইট (সংশ াধন) আইন, ২০০৫ দ্বারা ধারা “৮২” প্রপিস্থাপিি।
কপিরাইট (সংশ াধন) আইন, ২০০৫ দ্বারা ধারা “৮৩” এর প্রথম  িাং  প্রপিস্থাপিি।

কপিরাইট আইন, ২০০০ লঙ্ঘনজপনি  াপি!

৮২। কপিরাইট বা অনযানয অপধকার লঙ্ঘনজপনি অিরাধ
অিরাধ  াপি

যে বযপি যবআইপন ভাশব এই বইপট যকাশনা 
ধরশের সামাপজক যোগাশোগ মাধযশম পবিরে 
করশবন (যেমন Facebook, Twitter, 
Instagram ইিযাপি) বা যকাশনা কশমের 

কপিরাইট ইচ্ছাকৃিভাশব লঙ্ঘন করশবন বা
কপরশি সহায়িা করশবন:

পিপন অনূর্ধ্ে চার বৎসর পকন্তু অনূযন ছয় মাস 
যময়াশির কারািন্ড এবং অনূর্ধ্ে িুই লক্ষ টাকা 
পকন্তু অনূযন িঞ্চা  হাজার টাকার অথেিশন্ড 

িন্ডনীয় হইশবন।

যে বযপি যবআইপন ভাশব এই বইপট সামাপজক 
যোগাশোগ মাধযম বযিীি অনয যকাশনা মাধযশম 
পবিরে করার যচষ্টা করশবন (যেমন YouTube, 
E-mail, WhatsApp, IMO, Viber, ইিযাপি) 
বা যকাশনা কশমের কপিরাইট ইচ্ছাকৃিভাশব 
লঙ্ঘন করশবন বা কপরশি সহায়িা করশবন:

পিপন অনূর্ধ্ে চার বৎসর পকন্তু অনূযন ছয় মাস 
যময়াশির কারািন্ড এবং অনূর্ধ্ে িুই লক্ষ টাকা 
পকন্তু অনূযন িঞ্চা  হাজার টাকার অথেিশন্ড 

িন্ডনীয় হইশবন।

যে বযপি ৮২ ধারার অধীশন িপন্ডি হইয়া িুনরায় অনুরূি যকান অিরাশধ িপন্ডি হইশল পিপন পদ্বিীয় এবং িরবিেী 
প্রশিযক অিরাশধর জনয অনূর্ধ্ে পিন বৎসর পকন্তু অনূযন ছয় মাশসর কারািন্ড এবং অনূর্ধ্ে পিন লক্ষ টাকা পকন্তু 
অনূযন এক লক্ষ টাকা অথেিশন্ড িন্ডনীয় হইশবন।

৮৩। পদ্বিীয় বা িরবিেী অিরাশধর বপধেি  াপি



উৎসগর্
বাবােক - বট গােছর মত িবশাল বাবােদর স�ানরা �ায়ই ছায়ায় েঢেক যায়। ছায়ার বাইের 
�াধীনভােব েবেড় উঠার পিরেবশ েদবার জেনয্, রবী�নাথ ঠাকুেরর নােম নাম রাখার জেনয্, 
জ্ঞান ও সািহতয্চচর্ায় উৎসাহ েদবার জেনয্ িবেশষভােব কৃতজ্ঞ।

মােক - পৃিথবীর সবাইেক ছািড়েয় যাবার �� সব মােয়রা েদখােত পাের না। ‘Indomitable 
Spirit’ এর বা�ব উদাহরণ হবার জেনয্, িনেজর কয্ািরয়ােরর কথা না েভেব আমােক ও 
শশীেক েবিশ গুরু� েদবার জেনয্, �িতিদন নতুন� আনার েচ�া কের আমােদর আেরা 
সৃজনশীলভােব গেড় েতালার জেনয্।

েমৗ - যার বিল� সমথর্ন ও ভােলাবাসা ছাড়া �ািটর্ফায়ার একােডিম এত কম সমেয় এতদূর 
আসেত পারত না।





েমাঃ েসাহান হায়দার ৈশশেব হেত েচেয়িছেলন িবজ্ঞানী, ৈকেশাের িনউেরাসাজর্ন আর তরুণ 
বয়েস িফ�েমকার। এখন িতিন েপশায় সফট ি�ল ে�ইনার। িক� মজার িবষয় হে�, এখােন 
সাইেকালিজ, িনউেরাসােয়�, এবং ে�ািরেটিলং িতন িবষয় িমিশেয়ই কাজ করেত হয়।

গাইেনােকালিজ� মা ও ইউেরালিজ� বাবার স�ান িহেসেব �তয্াশা সবারই েবিশ িছল। 
YWCA, আইিডয়াল �ুল, নটরেডম কেলজ, নথর্ সাউথ ইউিনভািসর্িট, ইউিনভািসর্িট অব 
ওেয়� ল�েনর েমট িফ� �ুল, এবং ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র আইিবএেত পড়ােশানা     
কেরেছন। মালেয়িশয়া েথেক ‘Certified NLP Practitioner’ েকাসর্ কেরেছন। এ পযর্� 
৩০িট অনলাইন েকাসর্ কেরেছন! িডিজটাল মােকর্টার িহেসেব ২িট ই�ারনয্াশনাল অয্াওয়াডর্ 
িজেতেছন দয্ েডইিল �ােরর িডিজটাল মােকর্িটং িটেমর সােথ। 

পড়ােশানার বাইের িবিভ� ি�ল েডেভলপেমে� উৎসােহর কারেণ, িগটার, িবখয্াত মানুষেদর 
ক� নকল কের ই�ারেসােনশন করা, গান, েলখােলিখ এবং িবিভ� সফটওয়য্ার েযমন 
Adobe Premier Pro, Illustrator, After Effects, Photoshop, Audition িনেয় 
এিগেয়েছন। ভােলাবােসন �িতিদন িনেজর ও অনয্েদর ি�লগুেলােক এিগেয় িনেত। 

িনেজর েকা�ািন �ািটর্ফায়ার একােডিম েথেক ২০০০ এরও েবিশ মানুষেক ে�ইিনং িদেয়েছন, 
অনলাইেন ২৫০+ িভিডও বািনেয়েছন।  �াটর্ কয্ািরয়ার তার েলখা �থম বই।
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েলখক বৃ�া�

https://www.facebook.com/sohan.haidear
https://www.linkedin.com/in/mdsohan/
https://www.youtube.com/channel/UC0CbIFyEFZKQUZnamezpiHA




এই বইিট ৈতিরেত যােদর অবদান অন�ীকাযর্ঃ

েমাঃ তাজদীন হাসান 
আয়মান সািদক

মাকর্ অনুপম মি�ক
এস. এম. আিরফু�ামান 

ড. �তয্য় হাসান
ড. েজাবােয়র আিমন

সুলতানা সািবনা েচৗধুরী
তাশিরকুল ইসলাম িনিবড়
েহাসাইন আল ফারাবী

�ািটর্ফায়ার িটম
মুিকত উর রহমান
সাইদু�ামান শািফ
তামিজদ আহেমদ 

হাসান তাহিরম-উল-ইসলাম
এস. এম. সাদমান িশপার
আবদু�াহ আল মাশরুক
সামীর আহেমদ েসাহান 
তানিজম তাসিনয়া সুিহতা





আপিন জােনন িক?
ির�ুটার আপনার িসিভ েদখেত মা� ৬ েসেক� সময় িদে�ন? 

আপিন জােনন িক?
�থম চাকিরেত ৭% কম সয্ালািরেত রািজ হেল, িরটায়ারেমে�র সময় তা ৮ 

বছেরর উপাজর্ন কিমেয় িদেত পাের? 

আপিন জােনন িক?
িঠকভােব পােসর্ানাল �য্াি�ং এবং েনটওয়ািকর্ং আপনার ি�তীয় চাকির বা 
�েমাশেনর সময় আপনার সয্ালাির দারুণভােব বািড়েয় তুলেত পাের?





বইিট িকভােব বয্বহার করেত হেবঃ

�াটর্ কয্ািরয়ার এ আপনােক �াগতম। এই বইিটর মূল উে�শয্ হল, চাকিরর 
বাজাের �িতেযািগতার িভেড় আপনার জেনয্ একিট সু�র কয্ািরয়ােরর িভি� 
গেড় েদওয়া। আমার এবং পিরিচত আেরা অেনেকর অিভজ্ঞতা েথেক এই বইিট 
েলখা। কয্ািরয়ােরর শুরুেত িকছু িজিনস না জানার কারেণ চাকির েপেত েদির 
হয়, েপেলও মেনর মত েপা� বা সয্ালাির হয় না, সব িমিলেয় অেনেকই আটেক 
যান অপছে�র েকান জায়গায়। বয্া� বয্ােল�টা যত েমাটা হেত পারেতা তার 
চাইেত কম েথেক যায়। 

আবার েকউ েকউ শুরুটাই কেরন দুদর্া�ভােব। েকউ েকউ অেনক চড়াই 
উৎরাইেয়র পর পছ�মত জায়গায় এেস দাঁড়ান। আপনার কয্ািরয়ােরর শুরুেত 
যােত এত কনিফউশন না থােক, েসটা িনি�ত করাই আমােদর অনয্তম লক্ষয্। 
যােত কের আপিন সিঠক পেথ িনেজেক এিগেয় িনেত পােরন একিট �াটর্ 
কয্ািরয়ােরর পেথ। 

পড়া শুরুর আেগ িকছু িজিনস েজেন িনেল আপনার পড়েত আেরা ভােলা    
লাগেব। 

বইিট কােদর জেনয্ঃ 
চাকিরর জেনয্ ��িত িনে�ন এমন ইউিনভািসর্িট ছা�ছা�ীেদর জেনয্। এই বইিট 
কয্া�াস েথেক �থম চাকির পাবার পর হয্া�েশক পযর্� আপনােক িনেয় যােব
। ইয়ং �েফশনালরাও পেড় েদখেত পােরন, তােদর জেনয্ কয্ািরয়ার �য্ািনং, 
পােসর্ানাল �য্াি�ং, সয্ালাির েনেগািসেয়শন, েনটওয়ািকর্ং চয্া�ার গুিল খুবই কােজ 
লাগেব। সবেশেষ, যাঁরা কয্ািরয়ার কাউে�িলং কেরন বা এই িবষেয় কথা বেলন, 
তাঁেদর জেনয্ও বইিট উপকাির হেব।





বইিটর �াকচারঃ 
বইটা ৈতিরর েক্ষে� আিম একটা িবেশষ ভােব ৈতির কংকাল বয্বহার কেরিছ। 
�িতিট চয্া�াের কেয়কিট কমন েহিডং আেছ। েকন এভােব সাজােনা?

আসুন আেগ ভুেল যাই - Let’s Unlearn First
আমরা �ায়ই কথায় কথায় বিল, মাথায় রাখেত হেব। েখয়াল রাখেত হেব। মেন 
রাখেত হেব। আ�া, মেনরও িন�য়ই একটা িলিমট আেছ? েযেকান িবষেয় যখন 
আমরা এডা� মানুষরা িশখেত যাই, তখন আমােদর �থেম আন-লানর্ করেত হয়
। অথর্াৎ, িকছু িজিনস ভুেল হয় এবং তারপর আমরা নতুন িজিনস িশখেত পাির
। ধরুন, একটা ফয্া�িরর গুদাম ঘর ভিতর্ কের ১০,০০০ িট iPhone 10 রাখা 
আেছ। েসখােন নতুন িরিলজ হওয়া ১০,০০০ িট iPhone 11 রাখেত হেল, আেগ 
iPhone 10 গুিল েতা সরােত হেব, তাই না? 

একারেণ, �িতিট িবষেয়র ওপর েযসব �চিলত ভুল ধারণা িকংবা িমথ আেছ, 
েসগুিল আমরা আেগ েরেখিছ। আেগ এগুিল জানুন, িনেজর মাথার চাপ কমান। 
হা�া অনুভব করেবন। িনেজর ��িতর দুবর্ল অংশ আেগ িঠক করুন। এই 
অংেশ খুব িব�ািরত বয্াখয্া থাকেব না। এরপের আমরা �য্ােটিজ অংেশ আেরা 
বয্াখয্া এবং িক িক করা যায় তা জানব। 

�য্ােটিজঃ
এই অংেশ িক িক করেত হেব তা বয্াখয্া করা আেছ।

েচকিল�ঃ 
আপিন যখন ঐ িবষয় িনেয় ��িত িনেবন বা কাজ করেবন, তখনই েচকিল�টা 
েদেখ িনেবন। েযমন, যখন িসিভ িলখেত বসেবন, েচকিল�টা পেড় িসিভটা 
বানােবন। বানােনা েশেষ েদখেবন, সবিকছু কেরেছন িকনা। এেত সময় বাঁচেব 
এবং আপনার ��িতটাও িনখঁুত হেব। িল�গুেলা বই পড়ার সমেয় েবশ ল�া 
মেন হেত পাের, চাইেল েস সময় েচাখ বুিলেয় েগেলও হেব। িক� যখন কাজটা 
করার সময় এই িল�টা েবর করেবন, তখন েদখেবন, এই পেয়�গুিলই 
আপনার ��িতেক শি�শালী করেব।





সবেশেষ বলব, �থম বই িহেসেব আমার েকাথাও ভুল�াি� হেত পাের। 
ক্ষমাসু�র দৃি�েত েদেখ, আমােদর জািনেয় িদন ভুলটা। পরবতর্ী ভাসর্েনই েসটা 
শুধের িনব। 

বয্স, আর েদির নয়, �াটর্ কয্ািরয়ােরর পেথ যা�া শুরু কের িদন!





সূিচপ�
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ঘটনা - ১
“আমােক িদেয় ে�ােকন ইংিলশ হেব না, িতথী!”
“েকন হেব না!?” 
িরহার ব�েবয্ অবাক হেয়ই ��টা করেলা িতথী। 
“আিম বাংলা িমিডয়ােমর �ুেড�, আিম িকভােব ইংিলেশ কথা বলেত পারেবা ের ভাই!”

ঘটনা - ২
“িকের, খুব েতা দশ হাজার টাকার িগটার িকনিল, একটু বািজেয় েশানা।”
“েদা�, অেনক কিঠন। আর আমার েতা আ�ুল েমাটা, যােদর আ�ুল েমাটা তারা িগটার 
বাজােত পাের না।”

ঘটনা - ৩
“তুই িবিবএ পড়েত আসিল েকন?”
“আসেল আিম ি�েয়িটভ কােজ ভােলা। িসএসই পড়ার ই�া িছল িক� ময্ােথ আিম একদমই 
ভােলা না।”

ঘটনা - ৪
“আ�া তুই ফাইনয্াে� েমজর করিব না েকন?”
“েসেক� েসেম�াের ফাইনয্া� েকােসর্ েফইল করিসলাম। অেনক ক� কেরিছলাম তাও লাভ 
হয়নাই। ফুল লস! এরপর িজেদর েচােট আর ফাইনয্া�ই পড়ব না িঠক করলাম। তখন 
েথেকই ফাইনয্া� এভেয়ড কের যাি�। েহ েহ েহ।”
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েদখেত পাে�ন, �িতটা ঘটনায় িকভােব আমরা হাল েছেড় িদি�? ে�াথ মাই�েসট না থাকেল 
এভােব আমরা িনেজরাই িনেজেদর সীমাব� কের েফিল। মেন কির, আপিন মানুষটার ে��। 
তাহেল আপিন তােক িক বলেবন? যিদ আপনার ে�াথ মাই�েসট না থােক, তখন আপিন 
েমেন িনেবন। যিদ আপনার ে�াথ মাই�েসট থােক, তখন আপিন তােক উৎসাহ েদেবন।

আসেল েয েকান ি�ল খুব আনািড় েলেভল েথেক শুরু কের িনয়িমত অনুশীলন কের, বহুবার 
ভুল কের একটা পযর্ােয় েপৗঁছােত হয়। যারা ইংিলশ িমিডয়ােমর িশক্ষাথর্ী তারাও বহুবার ভুল 
কের, েসগুেলা েথেক িশেখ এরপর একটা পযর্ােয় তারা েপৗঁেছেছ। পাথর্য্কয্ একটাই। তারা 
�াস ওয়ান েথেকই �েসসটার মধয্ িদেয় িগেয়েছ, আর অেনেক ইউিনভািসর্িট পযর্ােয় এেস 
এর মেধয্ ঢুেকেছ। 

এবং, এটা শুধু ইংিলশ না, েযেকান ি�েলর েক্ষে�ই �েযাজয্। �রণশি�, আবৃি�, গান, িগটার 
বা িকেবাডর্ বা েযেকান িমউিজক ই��ুেম� বাজােনা, েকািডং, েসলস, মােকর্িটং, িডজাইিনং 
ি�ল, যা-ই েহাক না েকন, আমরা শুরুেত সবাই ক� কির।

ে�াথ মাই�েসট ধারণািটর িভি� হল এই ভুল কের েশখাটা। একজন ে�াথ মাইে�ড মানুষ 
িব�াস কের েয, েযেকান ধরেনর ি�লই যেথ� পিরমাণ েচ�া ও সিঠক িনয়েমর মাধয্েম অজর্ন 
করা স�ব। েকউ যিদ �থমিদন গীটার হােত িনেয়ই আইয়ুব বা�ুর মেতা গীটার বাজােত চায়, 
িকংবা গান গাওয়ার জেনয্ মুখ হাঁ কেরই যিদ তাহসােনর মেতা গান গাইেত চায়, িকংবা 
কয্ানভােসর ওপর �থম ে�ােকই যিদ জয়নুল আেবিদেনর মেতা ছিব আঁকেত চায় তেব তা 
হেব ে�ফ েবাকািম। আইয়ুব বা�ু, তাহসান, জয়নুল আেবদীন, িকংবা এমন সফল ও গুণী 
বয্ি��েদর জীবেনর িদেক তাকােল েদখা যােব েয তাঁরা বছেরর পর বছর সাধনা কের েগেছন
। আপিন েযিদন �থম আইয়ুব বা�ুর িগটার বাজােনা শুেন মু� হেয়েছন, িতিন হয়েতা তারও 
৩০ বছর আেগ িগটার বাজােনা শুরু কেরেছন!

১ ভূিমকা
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�য্ানেফাডর্ ইউিনভািসর্িটর সাইেকালিজ �েফসর ড�র কয্ারল েডােয়ক তার ২িমিলয়েনর েবশী 
িবি�ত বই “Mindset” এ দু ধরেনর মাই�েসেটর কথা বেলেছন। একিট হেলা Fixed 
Mindset এবং অনয্িট Growth Mindset । এই ধারণািট িনেয় তার একিট িবখয্াত TED 
Talk ও রেয়েছ। 

ভািসর্িট �ুেড� বা ইয়ং �েফশনাল িহেসেব, আপনার �থম চাকিরেত িকছু ভুল হেব, বয্থর্তাও 
আসেত পাের। এটা অ�াভািবক িকছু নয়। িক�, ে�াথ মাই�েসট যােদর আেছ, তাঁরাই �ত 
এিগেয় েযেত পারেবন। বািকরা অেনক সময় ন� কের েফেলন। আপনার িসিভ অথবা 
ই�ারিভউ ি�ল একটা পযর্ােয়র পর অত গুরু�পূণর্ থাকেব না, ে�ফ ফরমািলিট হেয় যােব। 
িক� ে�াথ মাই�েসট আপনার সারাজীবন কােজ লাগেব, অিফেস িকংবা ঘের। 
িনেচর ডায়া�ােমর মত, বাইের েথেক আমরা একজন মানুেষর ে�াথ মাই�েসট েদখেত পাই 
না। তার ৈতির করা বা েশয়ার করা কে��, তার েনটওয়াকর্, িসিভ, ইতয্ািদ েদখেত পাই। 
িক�, তার সবিকছুই ে�াথ মাই�েসটেক েক� কের চলেছ। ে�াথ মাই�েসট যত শি�শালী 
হেব, বাইেরর সবগুিল �রও তত বড় হেব।

তাই আমােদর �াটর্ কয্ািরয়ােরর ��িত িনেত আমরা ে�াথ মাই�েসট িদেয় শুরু করবঃ

১ ভূিমকা
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ে�াথ মাই�েসট
কয্ািরয়ার �য্ান
ই�ারিভউ ি�ল, েনেগািসেয়শন
ও িসিভ, কােজ দক্ষতা

েনটওয়ািকর্ং
পােসর্ানাল �য্াি�ং

১ ভূিমকা

েকউ আপনার সমােলাচনা করেল, িকভােব তা এিড়েয় যােবন? েদেখ িনন!
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১। ে�াথ মাই�েসট বলেত িকছু েনই, সবই টয্ােলে�র েখলাঃ  
ে�াথ মাই�েসেটর সবেচেয় বড় ভুল ধারণাগুিলর একিট হল এেক জ�গত েকান গুণ মেন 
করা। এেক েতা আমরা অেনেকই জািন না এিট িক, তাঁর ওপর অেনেকই মেন কির েয 
অমুেকর মত �ত িশখেত পারার ক্ষমতা আমার েনই। িক� ঐ অমুক েয জে�র পরই তার 
পিরবার এবং তার িশক্ষেকর কােছই ে�াথ মাই�েসট িশেখ েগেছ তা আমরা জািন না (আমার 
িনেজর েক্ষে�ও, পািরবািরক আবহ এবং আমার মা ও েছাট চাচার েশখােনা েবশ িকছু 
পড়ােশানার েটকিনক আমােক অেনক সাহাযয্ কেরেছ)। আসেল, েয েকউ চাইেলই ে�াথ 
মাই�েসট গেড় তুলেত পাের।

২। যারা সফল তারা সবাই ে�াথ মাইে�ডঃ
এই ধারণািট খুব েবশী �চিলত। একজন িফ�ড মাই�েসেটর মানুষও জীবেন সফল হেত 
পাের। তেব ৩০ এর পর তােদর সফলতা সীিমত আকাের চেল আেস। েকননা, তখন তারা 
অ� িকছু িবষেয় দারূণ দক্ষ িক� ৩০ এর পর যখন নতুন কের িকছু িশখেত হয়, তখন তার 
আর আ�হ থােক না।

আবার অেনেকই আেছন, যােদর মাই�েসট িম�ড থােক - অথর্াৎ না িফ�ড না ে�াথ। তারা 
েকান েকান িফে� ফািটেয় েফেলন, অনয্ েকাথাও কুেপাকাৎ হেয় েকঁেদ হাল ছােড়ন। ফেল 
তােদরও আ�িব�াস েবিশরভাগ সময় উঠা নামার মেধয্ই থােক। 

সুতরাং আপিন সফল হেলও, িনেজর মানিসকতােক যাচাই কের েদখুন, েকাথাও িফ�ড 
মাই�েসট রেয় েগল না েতা? এবং িনেজেক �িতিনয়ত এিগেয় িনেত সময় ও �ম িদন। 
আবার, েকউ বয্থর্ হেলই েয তার িফ�ড মাই�েসট আেছ, তাও ভুল। আজ েয চাকির খঁুজেত 
ক� করেছ, হেত পাের, েস-ই ভিবষয্েতর জয্াক মা! 

৩। ে�াথ মাই�েসট থাকা মােনই আপনার ক্ষমতা অসীমঃ
হােত ব�ুক থাকেলই েকউ েযা�া হেয় যায় না, যুে� িজেত বীর� অজর্ন করেত হয়। ে�াথ 
মাই�েসট একিট িব�াস বয্ব�া, িক� েসই বয্ব�া কােজ লািগেয়ই আপনােক িবজয় িছিনেয় 
িনেত হেব। তাই শুধু মাই�েসট থাকেলই হেব না, বছরেক বছর পাফর্রেম� িরেপাটর্ েকমন 
আসেছ, েসিদেকও েখয়াল রাখেত হেব। িনেজর সফলতার �চার এবং �সারও লাগেব, যা 
আপিন পােসর্ানাল �য্াি�ং বা েসলফ �য্াি�ং িদেয় করেবন।
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৪। পির�ম/েচ�াই ে�াথ মাই�েসেটর মূলঃ
শুধু পির�েমই যিদ সফলতা আসত, তাহেল ইট ভা�া বা িরকশা চালােনার কােজ সবচাইেত 
েবিশ সয্ালাির থাকত। েকউ যিদ কােজ উ�িতর জায়গাগুেলা খঁুেজ েবর না কের একই 
প�িতেত েচ�া চািলেয় যায় তেব তা েবিশরভাগ েক্ষে�ই বয্থর্ হয়। প��ম। �িত বেল 
েহিলক�ার শট না েখেল, �ক করা, সুইপ করা, কাভার �াইভ, পুল করা, ে�ট �াইভ করা, 
সবই িশখেবন। 
অথর্াৎ, কােজর নতুন নতুন েটকিনক েবর করেবন বা িশেখ িনেবন। েশখারও আেছ নানান 
প�িত। েফােনর ফামর্ওয়য্ার বা িপিস অপােরিটং িসে�েমর মত, েসই প�িত আপে�ড করেল 
এেকবাের িনেজর মি�ে�ও নতুন সব িফচার পােবন। 

৫। বয্থর্ হেল/ভুল করেল হাল েছেড় নতুন িকছু করা উিচৎঃ
থমাস আলভা এিডসনেক দুইবার ে�াডাি�ভ না হওয়ার কারেণ চাকির েথেক েবর কের (পড়ুন 
ফায়ার কের) েদয়া হয়। পরবতর্ীেত �ায় এক হাজার বয্থর্ �েচ�ার পর িতিন ৈবদুয্িতক বা� 
ৈতির করেত সক্ষম হেয়িছেলন এবং মৃতুয্র সময় তার সমেয়র একজন সফল বয্ি� িহেসেব 
পিরিচত িছেলন। 

েকএফিস-র �িত�াতা কেনর্ল সয্া�াসর্ তার িচেকন �াই-এর েরিসিপ িবিভ� ের�ুেরে� িবি� 
করেত িগেয় ১০০৯ বার বয্থর্ হন। েসই েরিসিপই ১৯৬৪ সােল ৬০০িট �য্া�াইিজর 
ের�ুেরে� িবি� হি�ল। আমরা যারা বয্থর্ হেলই হাল েছেড় িদেয় নতুন িকছু করা শুরু কির 
তােদর জনয্ এিট একিট বড় িশক্ষা। যখনই আমরা বয্থর্ হেবা তখন হয় �ম বা সময় কম 
িদেয়িছ অথবা, কােজর িনয়েম ভুল িছল। পয্াশন থাকেল, েশষ পযর্� েদখেত হেব। টােনেলর 
েশষ �াে�র আেলা একসময় িনেজই ভুবন ভিরেয় িদেব। 

আসুন আেগ ভুেল যাই১

ে�াথ মাই�েসেটর জনয্ এই িভিডওিট েদেখ িনন!
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মরিম দাশর্িনক জালালু�ীন রুিমর একটা কথা খুব দারুণ -

“ক্ষত হল েসই জায়গা েযখান েথেক
আপনার মােঝ আেলা �েবশ করেব।”

তাই ভুলেক আর ভয় পােবন না। বয্থর্ হেলও হাল ছাড়েবন না।

ভুেল যাই িশেখ িনই

ে�াথ মাই�েসট বলেত িকছু েনই, সবই
টয্ােলে�র েখলা।

শুধু টয্ােল� িদেয় হেব না, সােথ ে�াথ
মাই�েসটও দরকার। 

যারা সফল তারা সবাই ে�াথ মাইে�ড।

ে�াথ মাই�েসট থাকা মােনই আপনার
ক্ষমতা অসীম।

পির�ম/েচ�াই ে�াথ মাই�েসেটর মূল।

বয্থর্ হেল/ভুল করেল হাল েছেড় নতুন
িকছু করা উিচৎ।

সফল মানুেষরাও িফ�ড মাই�েসট হেত
পােরন। েসেক্ষে� তাঁরা তাঁেদর দক্ষতােক
এখেনা চূড়া� পযর্ােয় িনেত পােরনিন।

শুধু ে�াথ মাই�েসট িদেয়ই হেব না, কােজ
ফলাফল আনেত হেব এবং েনটওয়ািকর্ং ও
পােসর্ানাল �য্াি�ংও করেত হেব।

�য্ান ও পির�ম - দুেটাই দরকার।

বয্থর্ হেল, ভুল করেল, তার কারণ েবর
কের িঠক কের িনেত হেব। সােথ সােথ
হাল ছাড়া যােব না। 

েয মানুষিট আজ এত িবখয্াত, ৈশশব - ৈকেশাের িতিন সাধারণ িছেলন?

১ আসুন আেগ ভুেল যাই
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আসুন ে�াথ ও িফ�ড - এই দুই মাই�েসেটর বড় পাথর্কয্গুিল আেগ েজেন িনইঃ

Limitation means ladder: আমােদর িনেজেদর সীমাব�তা থাকেতই পাের। একজন 
ে�াথ মাইে�ড মানুষ েসসকল সীমাব�তােক �ায়ী মেন কের না। বরং েসগুিলেক সফলতার 
পেথ িকছু ধাপ িহেসেব মেন কের। সীমাব�তা তার কােছ িসঁিড় মেন হয়। ফেল েসগুেলা 
অিত�ম করা তােদর জনয্ সহজ হয়।

ে�াথ মাই�েসট িফ�ড মাই�েসট

িফ�ড                                        মাই�েসট

চয্ােল� �হণ কের

“আিম আেরা িশখেত চাই” “আর কত িশখব ের, ভাই?”

চয্ােল� েথেক পালায়

িফডবয্াক ও সমােলাচনা েথেক িশেখ িফডবয্াক ও সমােলাচনা এিড়েয় চেল

বুি� ও �িতভা বাড়ােনা যায় বুি� ও �িতভা যার েযমন আেছ েতমনই
থাকেব
কম পির�মেবিশ পির�ম

েচ�া করেত থােক এবং হাল ছােড় না

বয্থর্তা আসেলও েলেগ থােক
অেনয্র সাফেলয্ অনু�ািণত হয়

“আিম বয্থর্তা েথেক িশিখ”
“আিম ভােলা কেরিছ কারণ আিম পির�ম
কেরিছ এবং মাথা খািটেয়িছ”
“এটা করেত েবশ সময় ও পির�ম
লাগেব”

সহেজই হাল েছেড় েদয়

বয্থর্তা আসেল মন েভে� পেড়
অেনয্র সাফেলয্ িহংসা হয়

“আিম খািল বয্থর্ হই”
“আিম ভােলা কেরিছ কারণ আিম েমধাবী
ও টয্ােলে�ড”

“এটা আমােক িদেয় হেব না”

১
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Failure means feedback: ে�াথ মাইে�ড একজন মানুেষর কােছ �িতিট বয্থর্তাই 
িকছু িশক্ষা িনেয় আেস। েস বয্থর্তােক েশখার একিট গুরু�পূণর্ ধাপ মেন কের। ফেল �িতবার 
বয্থর্ হওয়ার পরই েস েসগুেলা েথেক িফডবয্াক �হণ কের এবং পরবতর্ীেত েস ভুলগুেলা 
শুধের সফলতার পেথ আরও এক ধাপ এিগেয় যায়। 

বাংলােদেশর সবচাইেত সফল �াটর্আেপর তািলকায় �থম ৩ এ িবকােশর নাম থাকেব। এর 
ফাউ�ার কামাল কািদেরর আেগ আেরকিট �াটর্আপ িছল যার নাম েসলবাজার। েসলবাজার 
েক �িতি�ত করেত িতিন বয্থর্ হন। িক�, েসটা চালােত িগেয় েয েডটা, েয িশক্ষা িতিন 
েপেয়িছেলন, তা কােজ লািগেয়িছেলন িবকাশ ৈতিরেত। 

শুধু একবার ভাবুন। আপনার ভুলগুেলা যিদ িঠক কের েফেলন, তাহেলই েতা আপিন সফল 
হেয় উঠেবন। িক�, িনেজর ভুেলর কারণগুেলা িক আপিন িলেখ েরেখেছন? েসগুিলেক জীবন 
েথেক বাদ িদেয়েছন? নািক মন খারাপ কেরই িঝিমেয় পড়েছন? আজ েথেকই এই কাজটা 
শুরু করুন। ঈশেপর গে�র িশয়ােলর মত “আ�ুর ফল টক” না বেল, মইেয়র বয্ব�া করুন
। 

িফ�ড মাই�েসট

সীমাব�তা

আিম ইংিলেশ দুবর্ল তাই আমার
ে�েজে�শন ভােলা হয় না। 

আিম বাংলা বানান ভুল কির তাই
কিপরাইটার হেত পারব না। 

আিম গিণেত ভােলা না তাই চাটর্াডর্
অয্াকাউে�� হেত পারব না।

ে�েজে�শেন ভােলা করেত হেল আমার
ে�ােকন ইংিলেশ উ�িত দরকার। আিম 
আেরা �য্াি�স করব। 

কিপরাইটার হেত েগেল আমার বানান ভুল
কমােত হেব। আিম আপাতত গুগেলর
সাহাযয্ িনব।

চাটর্াডর্ অয্াকাউে�� হেত েগেল আমার
গিণেত আেরা ভােলা হেত হেব। 

িসঁিড়

ে�াথ মাই�েসট

ে�াথ                                    মাই�েসট

�য্ােটিজ১
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View challenges as opportunities: ে�াথ মাইে�ড মানুেষরা সব চয্ােল�েকই 
একিট সুেযাগ বেল মেন কের। ফেল চয্ােলে�র স�ুখীন হেলই তারা সুেযাগ েখাঁজার েচ�া 
কের এবং েস সুেযাগেক কােজ লাগােনার সেবর্া� েচ�া কের। উবােরর ফাউ�ার গয্ােরট 
কয্া� একবার চড়া দােম �াইেভট �াইভার ভাড়া করেত বাধয্ হন ($৮০০)। তখনই তার 
মাথায় এই সমসয্া সমাধােনর জেনয্ উবােরর আইিডয়াটা আেস।

Tracking performance: নািসরুি�ন েহা�ার একটা গ� বিল।
নািসরুি�ন েহা�া কাজী িহেসেব িবচার করেত বেসেছন। মামলার আসািমর স�েকর্ েযসব 
অিভেযাগ এেলা েহা�া তা মেনােযাগ িদেয় শুনেছন। বাদীর বলা েশষ হেয় মাথা ঝাঁিকেয় 
বলেলন, হুমম, েতামার কথাই িঠক।
সােথ সােথ আসািম বেল উঠল, হুজুর, আমার িকছু কথা িছল। েহা�া বলেলন, িঠক আেছ, 
বেলা তুিম কী বলেত চাও? আসািমর বলল। মেনােযাগ িদেয় েশানার পর েহা�া বলেলন, 
হুমম, েতামার কথাও িঠক।
েহা�ার �ী পদর্ার আড়াল েথেক সব কথা শুনিছেলন। িতিন িবর� হেয় �ামীেক বলেলন, 
দুজেনর কথাই িঠক হয় িকভােব? হয় আসািমর কথা িঠক না হয় বািদর কথা িঠক।
েহা�া �ীর িদেক িফের হািস িদেয় বলেলন, হুমম, েতামার কথাই িঠক।

আপিন েয ি�লিটেত দক্ষ হেত চান, েসটার জেনয্ েকান টােগর্ট িক েসট কেরেছন? ঐ 
টােগর্েটর পেথ কতদুর আসেলন, েসটা িক িহেসব কেরেছন? যিদ না কেরন, তাহেল আপনার 
ি�েলর ে�াথ েহা�ার গে�র মত কনিফউিজং হেয় যােব। েকউ যিদ বেল, আের ধুর িময়া! 
েতামার েকান ে�াথই হে� না, আপিন বলেবন, হুমম, েতামার কথাই িঠক। আবার েকউ যিদ 
বেল, আেরহ! েতার েতা েসই ে�াথ হে�, আপিন বলেবন,  হুমম, েতার কথাই িঠক। 
এভােব েতা ে�াথ হেব না। 
এখন আমােক আপিন বলেবন,  হুমম, আপনার কথাই িঠক। 
আজ েথেকই িনেজর পাফর্রেম� �য্াক করা শুরু করুন।  
িকভােব করেবন? ধরুন, আপিন আপনার টাইিপং ি�ল বাড়ােবন। আজ িমিনেট ৩৫ িট শ�

েতামার কথাই
িঠক।

েতামার কথাও
িঠক।
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টাইপ করেত পারেছন, এটা িলেখ রাখুন। আগামীকাল আবার েচ�ার পর েদখুন। হয়েতা ৩৮ 
টা পারেবন। িক� যিদ পরশুিদন যিদ ৩২ টা হয়, তার মােন ে�াথ হে� না। েকাথাও ভুল 
হে�। তখন ভুল েবর কের িঠক কের িনেবন। যখন আমরা �য্াক কির না, তখন েতা আর 
েবাঝার উপায় থাকেছ না। উসাইন েবাে�র মেতা অিলি�ক এথেলটরা সবসময় তােদর 
ফলাফল �য্াক কের থােকন। এরপর েসখােন উ�য়েনর জায়গাগুেলা েবর কের েস অনুযায়ী 
আবার কাজ কের।
েরজা� �য্াক কেরই ে�াথ মাইে�ড মানুেষরা িনেজেদর �মাগত আরও দক্ষ কের েতােলন। 
িব�েসরা অলরাউ�ার সািকব আল হাসান ২০১৯ িব�কােপ এর অননয্ এক দৃ�া� �াপন 
কেরন। িতিন ২০১৯ ওয়া�র্ কাপ শুরুর অেনক আেগ েথেকই িনেজর িফটেনস বািড়েয় েনন 
এবং েশষ পযর্� বয্ািটং, েবািলং সবিকছুেতই তার েসরাটা িদেত েপেরিছেলন।
Instant Update: আমরা �ায়ই �াটর্েফােন অেনক অয্ােপর আপেডট পাই এবং 
ওয়াইফাই েপেলই সােথ সােথ আপেডট েদই। আমােদর দশ বছের এসএসিস, ২ বছের 
এইচএসিস, ৪ বছের ভািসর্িট - এই িসে�েমর কারেণ অেনেকর মাথায় েগঁেথ যায় েয, আিম 
সািটর্িফেকট পাবার আেগ পারব না। অথচ আ�ার�য্াজুেয়ট না কেরই মাকর্ জাকারবাগর্ বা িবল 
েগটস আজ েকাথায় আেছন! তাই ে�াথ মাই�েসট অজর্ন করেত হেল েকান িকছু েশখার পর 
আর অেপক্ষা করা যােব না। সােথ সােথই নতুন িশক্ষা কােজ লািগেয় েফলেত হেব।  
Dragon Ball Z এিনেমর একটা কয্াের�ার হল Vegeta। যারা েদেখেছন, িন�য়ই মেন 
করেত পারেবন েয তার ৈবিশ�য্ িছল, �িত ফাইেটর পরই েস আেরা শি�শালী হেয় ওেঠ। 
আপনােকও েতমন হেত হেব। 
Efforts are not negative: আমরা শুরুর গে� েদখলাম, িরহার কােছ খুব খারাপ 
লাগেছ েয, তার এত পির�ম ন� হেয়েছ। িফ�ড িচ�ার মানুষ তার পির�মেক একিট 
েনেগিটভ িবষয় িহেসেব েদেখ। যখন কােজর ফল পায় না, তখনই মেন হয় েয পির�ম জেল 
েগল। ে�াথ মাই�েসট থাকেল, মানুষ ভােব েয, ক� যখন কেরিছ, আেরা ক� করব। তােদর 
পির�ম হািরেয় েগেছ - এটা মেন হয় না। 
আেরকটা উদাহরণ েদই। িফ�ড িচ�ার মানুষ তােদর পির�মেক পািন ভিতর্ বাথটােবর মত 
িচ�া কের। এই পািন িনেত িনেত েশষ হেয় যােব। তাই তােদর খারাপ লােগ েয, এত পািন 
ন� করলাম। ে�াথ মাই�েসেটর মানুষ পির�মেক সমুে�র মত মেন কের। এখান েথেক যতই 
পািন িনই না েকন, এত সহেজ েশষ হেব না। �া� হেয় েগেল, ভােলা মত েখেয় েদেয়, ঘুম 
িদেয় উেঠ আবার কােজ েলেগ যাব - এই তােদর ভাবনা।

েভেব েদখুন েতা, এটাই িক সিঠক উপায় না?
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Complacency: আমরা েকউ েকউ বড় িকছু অজর্েনর পর অিতির� আ�িব�াসী হেয়  
যাই। “মুই িক হনু ের।” আমরা মেন কির েয আমরা যেথ� জািন বা েকান িবষেয় যেথ�   
দক্ষ। তখন চাকির পাবার পর বা �েমাশন পাবার পর আমরা িঢেলিম কির নতুন িকছু   
িশখেত। এই কারেণ আমােদর ে�াথও েথেম যায়। এজেনয্, িনেজর চাইেত আেরা দক্ষ ও 
অিভজ্ঞ মানুষেদর সােথ েনটওয়ািকর্ং করেত হেব। দক্ষ িসিনয়র ও জুিনয়রেদর সােথ 
েনটওয়াকর্ গেড় তুলেত হেব। 

দাশর্িনক জালালু�ীন রুিমর ভাষায় -

“গতকাল আিম চালাক িছলাম, তাই পৃিথবীেক বদলােত 
চাইতাম। আজ আিম জ্ঞানী, তাই িনেজেক বদলােত চাই।”

Looking Smart: কখেনা কখেনা আমরা িনেজেদর সিতয্কার অেথর্ �াটর্ িহেসেব গেড় 
েতালার েচেয় বািহয্কভােবই েকবল সবার কােছ �াটর্ িহেসেব িনেজেদর �দশর্ন করেত চাই। 
এমন মানিসকতা ে�াথ মাই�েসট গেড় েতালার পেক্ষ অ�রায়। আমােদর �ােয়ািরিটেত আেগ 
‘ে�া’, পের ‘েশা’। 

Distraction: আমরা এমন একিট যুেগ বাস করিছ েযখােন আমােদর মেনােযাগ খুব েবশী 
মূলয্বান হেয় পেড়েছ। েফসবুক, েহায়াট্ স অয্াপ, ইন�া�াম ইতয্ািদ অয্াপ সবসময়ই আমােদর 
মেনােযাগ আকষর্ণ করার েচ�া কের। ফেল আমরা একিট িনিদর্� সমেয়র জনয্ একটানা 
েকানিকছুেত েফাকাস করেত পাির না। সবসময় িনেজেক উ�ত করার পেথ এিট েবশ বড় 
একিট চয্ােল�। University of California Irvine এর গেবষণায় েদখা েগেছ েয েকান 
কােজ মেনািনেবশ করার পর েসই মেনােযাগ ন� হেল আেগর েসই মেনােযাগ িফের েপেত 
গেড় ২৫ িমিনেটর মেতা সময় লােগ।

Know Your Why: সাইমন িসেনক তাঁর িবখয্াত বই ‘Start with Why’ েত েগাে�ন 
সােকর্ল এর �থম উপাদান িহেসেব আমােদর খুঁেজ েবর করেত বেলেছন েয েকন আমরা িকছু 
করেত যাি�। এই “Why” িনধর্ারণ করার পর কােজর েপছেন েমািটেভশন েবেড় যায় এবং 
আমরা কােজ েলেগ থাকেত পাির। আপনােক এমন একটা কারণ েবেছ িনেত হেব, যা 
আপনার িনেজর কােছ খুব গুরু�পূণর্ মেন হয়।
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Set a Target for Yourself: েযেকান কাজ করার সময় 
�থেমই লক্ষয্ িনধর্ারণ করেত হয়।  এেত েসই লক্ষয্ অজর্েন িক 
িক করেত হেব তা সহেজ িস�া� েনওয়া যায় এবং েসই অনুযায়ী 
কাজ করা যায়। েগালেপা� না থাকেল ফুটবল েখলায় েক িজতেব 
তা িকভােব লক্ষয্ ি�র করুন। আপনার এই মােসর চারিট মূল
লক্ষয্ িঠক কেরেছন িক? এই বছর, �িত মােস একিট কের বড় টােগর্ট িঠক কেরেছন িক?

Start Ridiculously Small: আমরা �ায়ই যখন বড় লক্ষয্েক সামেন েরেখ আগােত 
চাই তখন �থেমই খুব েবশী করার েচ�া চালাই। যখনই েসটা পািরনা, তখনই উৎসাহ হািরেয় 
েফিল। এখােনই আমরা ভুল কির। সবসময় মেন রাখেবন, েছা� বীজ েথেকই িবশাল বটগাছ 
হয়। িক� একিদেনই আপিন বীজ েথেক বটগাছ চাইেত পােরন না। আপনার ি�ল যিদ আজ 
চারাগােছর পযর্ােয় থােক, তার য� িনন। তােক িবকিশত করুন। একিদন বটগাছ পােবন।
আমরা যখনই নতুন িকছু শুরু করেবা তখনই একটা সহজ ও েছাট ে�প িদেয় শুরু কের 
িদব। েযমন আপিন যিদ �িতিদন বয্ায়াম করেত চান, শুরুেতই দুই ঘ�া কের বয্ায়াম করার 
কথা না েভেব, ৫ িমিনট িদেয়ই শুরু করুন। েলখক হেত চান? আেগই বড় গ� বা উপনয্ােস 
হাত না িদেয়, �িতিদন ১০০ শ� িলখুন। এেত কের আপনার লক্ষয্ েযমন অজর্ন করা স�ব 
হেব িঠক েতমিন কােজও উৎসাহ পাওয়া যােব। 

Acknowledge and Embrace Imperfection: আমরা েকউই পারেফ� নই। 
এিট মাথায় েরেখই আমােদর শুরু করেত হেব। িনেজর যত সীমাব�তা থাকুক না েকন তা 
েমেন িনেয় কাজ শুরু কের িদেলই কােজ সফল হওয়ার স�াবনা েবেড় যায়। Ugly Betty 
িটিভ িসিরেজ  এমন একজন েমেয়েক �ধান চিরে� েদখা যায় যার েচহারা ে�িডশনাল েসে� 
ভােলা না। িক� েস খুব েটেলে�ড এবং ভােলা একজন মানুষ। এই িসিরজিট অেনেকর জনয্ই 
অনুে�রণা হেয় আেছ, এবং িতনিট িভ� ভাষায় িতনিট িভ� েদেশ এই িসিরজ আলাদাভােব 
ৈতির হেয়েছ এবং জনি�য় হেয়েছ। আমােদর েদেশ অেনেক ‘জাসিস েজইিস েকািয় েনিহ’ 
িসিরজিট েদেখ থাকেত পাির, েসিট এই আইিডয়া েথেকই এেসিছল। 
আনর্� েশায়াজর্েনগােরর অ�ুত অয্াকেসে�র জেনয্ তােক িসেনমায় েরাল েদয়া হত না। িক� 
তারপেরও িতিন ক��াকশেনর হাড়ভা�া খাটুিন ও বিডিবি�ং এর পাশাপািশ অয্াি�ং েলসন 
িনেতন। েসই আনর্ে�রই Terminator িসেনমার, ‘I’ll be back” ডায়লগ আজ   
িব�িবখয্াত। েসই িসেনমার িডের�র েজমস কয্ােমরেনর মেত, “আনর্ে�র অ�ুত অয্াকেসে�র 
কারেণই তা এত িবখয্াত হেয়েছ।”
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Exercise: ইউিনভািসর্িট অব ি�িটশ কলাি�য়া েথেক করা একিট গেবষণায় েদখা েগেছ েয 
যারা Weight Training (ডাে�ল/বারেবল/ওজন িনেয় বয্ায়াম) কের তােদর �ৃিতশি�, 
�বেলম সিল্ভং, এবং িডিসশন েমিকং ক্ষমতা বৃি� পায়। েযেহতু ে�াথ মাইে�ড মানুেষরা 
সবসময় একিট েশখার �ি�য়ার মেধয্ থােক, তাই তােদর জনয্  Exercise একিট গুরু�পূণর্ 
ভূিমকা পালন কের।

Healthy Habits: িবিভ� �া�য্কর অভয্াস েযমনঃ েমিডেটশন, পিরিমত ঘুম ও খাওয়া 
দাওয়া, �া�য্কর খাবার �হণ ইতয্ািদ ে�াথ মাই�েসট ৈতির করেত অতয্� সহায়ক। আমরা 
এর আেগ অয্াপ বা অপােরিটং িসে�ম আপে�ড করার কথা বলিছলাম। বয্ায়াম, খাবার, 
েমিডেটশন, ঘুম, এগুিল আপনার েশখার হাডর্ওয়য্ারেক আপে�ড করেব। তাই, এগুেলােক 
ে�ফ ‘বুেড়ােদর েদয়া উপেদশ’ না েভেব, কাজ শুরু কের িদন। �িতিদন ৫ িমিনট বয্ায়াম আর 
৫ িমিনট েমিডেটশন িদেয়ই শুরু করুন না, েদখেবন িকভােব আপনার জীবেন তা পিজিটভ 
�ভাব রাখা শুরু করেব!

Keep a Journal: িনয়িমত জানর্াল িলখা একিট ভােলা অভয্াস। িনয়িমত আপিন কী 
িশখেছন বা কী করেছন তা িনিদর্� েকাথাও িলেখ রাখেল তা েশখার �ি�য়ােক অেনক েবশী 
�ভািবত কের। 
িবখয্াত েপইি�ং েমানািলসার েপই�ার এবং সবর্কােলর অনয্তম টয্ােলে�ড মানুষ িলওনােদর্া 
দয্ িভি�। তাঁেক বলা হয় ‘েরেনসাঁ ময্ান’ এবং িতিন মানব সভয্তার ইিতহােসর অনয্তম 
�গিতশীল ‘েরেনসাঁ সমেয়র সবচাইেত �ভাবশালী (Influential) একজন মানুষ। িবজ্ঞান ও 
িশ� - দুই িবষেয়ই িতিন অসাধারণ দক্ষতা েদিখেয়েছন। িতিন সবসময় জানর্াল িলখেতন। 
েসখােন িতিন িনেজর সব আইিডয়া িলেখ বা এঁেক রাখেতন। আেজা তার জানর্ােলর হাজােরর 
ওপর পৃ�া সংরিক্ষত আেছ। ধারণা করা হয় িতিন সারাজীবেন ২০০০০-২৮০০০ পৃ�ার জানর্াল 
িলেখেছন। 
িবে�র অস�ব পযর্ােয়র সফল �িতিট মানুষই েকান না েকান মাধয্েম িনেজর জেনয্ েনাট 
রােখন এবং জানর্াল কেরন। আজ েথেক আপিনও শুরু কের িদন।
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Learn from Other’s Mistake: েকউ েঠেক েশেখ, েকউ ঠেক িশেখ। আর েকউ, 
অনয্েক েদেখ েশেখ। �িতিট ভুেলর জনয্ই আমােদর  মূলয্ িদেত হয়। অনয্েদর ভুল েথেক 
িশক্ষা িনেল েস মাশুল িদেত হয় না। এই মেনাভাব ে�াথ মাইে�ড মানুষেদর অনয্েদর ভুল 
েথেক িশক্ষা িনেত অনু�ািণত কের। একটু েনাট কের রাখুন েতা, কার কার ভুল েথেক আপিন 
িক িক িশেখ রাখেত পােরন?

Surround Yourself with Growth Minded People: ে�াথ মাই�েসট 
শি�শালী করেত সবসময় ে�াথ মাইে�ড মানুষেদর সােথ চলেত ও িমশেত হয়। একজন 
ে�াথ মাইে�ড মানুষ েযমন আমােদর ে�াথ মাই�েসট গেড় তুলেত সাহাযয্ কের, িঠক েতমিন 
িফ�ড মাইে�ড মানুেষরা আমােদর িফ�ড মাই�েসেটর িদেক ধািবত কের। 
আেমিরকান উেদয্া�া িজম রেনর িবখয্াত একটা উি� মেন কিরেয় িদই, “আপিন েয ৫ জন 
মানুেষর সােথ সবেচেয় েবিশ সময় কাটান, তােদর গড় হে�ন আপিন।” ইদানীং এটাও বলা 
হে� েয, শুধু ৫ জন না। আমরা যােদর সােথই সময় কাটাই, তারা সবাই েকান না েকানভােব 
আমােদর �ভািবত কেরন। সুতরাং, েবেছ িনন কােদর মত হেবন, এরপর তােদর আেশপােশই 
থাকেবন।

িবিভ� েশখার প�িতঃ খুব সহেজ এবং কাযর্করভােব েকানিকছু েশখার জনয্ িবিভ� 
েটকিনক েযমনঃ Feynmyan Technique, Association, Exeggeration, Acronym, 
Chunking, Speed Repetition ইতয্ািদ বয্বহার করা েযেত পাের। এসব েটকিনক বয্বহার 
কের েকান িকছু েযমন খুব সহেজ েশখা যায়, িঠক েতমিন েশখার �ি�য়ােক কের েতালা যায় 
আন�দায়ক।

িব�াম িননঃ 

“িদে�া ভীষণ য�ণা
বুঝেত েকন পাে�া না ছাই

মানুষ আিম, য� না!”
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- রু� মুহ�দ শহীদু�াহর এই পংি�র মানুষটার মত, আমােদরও মােঝ মােঝ হাঁফ ধের েযেত 
পাের। একটানা কাজ কের কােজর �িত যােত বীত�� না হই, তাই িব�াম েনবার কথাও 
মাথায় রাখেত হেব। Power of Full Engagement বই েত বলা হেয়েছ, �িত ৯০-১২০ 
িমিনট পর ১৫-২০ িমিনেটর একটা ে�ক িনেল, আমােদর কােজর দক্ষতা আেরা বৃি� পায়। 

ে�াথ মাই�েসট ৈতিরেত কাউেক সাহাযয্ করেত চাইেলঃ
কােরা িশক্ষক বা ব�ু িহেসেব তার ে�াথ মাই�েসট ৈতিরেত সাহাযয্ করেত 
চাইেল এই ��গুিল করুনঃ 
  আজেকর পাফর্রেম� েথেক িক িক িশখেলন? 
  িনেজেক সফল করেত, আজ িক িক করেলন? 
  অনয্ িক িক �য্ােটিজ বয্বহার করা েযত? 
  যখন কাজটা করা কিঠন হেয় যায়, তখন িকভােব এিগেয় যােবন?
  আজ �িতপক্ষ েথেক িক িক িশখেলন?

কাউেক িফডবয্াক েদবার সময় এইভােব িফডবয্াক িদনঃ
  এটা েশখা েবশ চয্ােলি�ং হেব, তেব আমার িব�াস আপিন এটা পারেবন।
  আপিন এখেনা এটা পােরনিন, িক� মেনােযাগ িদেয় েচ�া করুন, েপের যােবন। 
  আিম আপনার এেফাটর্ েদেখ খুিশ। 
  ির� েনয়া খারাপ না, আমরা েসখান েথেক িশিখ। 
  ভােলাভােব িকছু করেত সময় লােগ এবং আিম েদখিছ সমেয়র সােথ সােথ আপিন উ�িত     
করেছন।
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সবেশেষ বলেতই হয়, ইয়াং ে�ােফশনালেদর ি�েলর মেধয্ েকাথাও না েকাথাও ঘাটিত থাকেব 
এটা �াভািবক। হয়েতা আমরা এখনও ে�েজে�শন ি�েল েতমন দক্ষ নই, হয়েতা আমােদর 
বসেক ময্ােনজ করেত ক� হয়, হয়েতা আমরা িঠকমেতা ই-েমইল িলখেত জািন না, হয়েতা 
েকউ পাবিলক ি�িকং এ দক্ষ না, হয়েতা আমরা েনেগািসেয়শেন কাঁচা। আপিনও হয়েতা এর 
বয্িত�ম নন। তাই িনেজর মেধয্ ে�াথ মাই�েসট গেড় তুলুন। িনেজর সীমাব�তােক িসঁিড় 
িহেসেব েদখুন। স�টেক সুেযােগ পিরণত করুন। িনেজেক সফলতার পেথ হাজার হাজার 
মাইল এিগেয় িনেয় যান।

১ �য্ােটিজ

পড়ােশানা িক সৃজনশীলতা �ংস কের? চলুন
ে�াথ মাই�েসট ৈতিরর বয্াপাের েজেন েনই

৩০
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�িতিদন নতুন িকছু েশখার আ�হ রাখুন।
যেথ� েচ�া করেল েযেকােনা িকছুই েশখা স�ব- এই িব�াস ধারণ করুন।
“আিম �ত েকান িকছু িশখেত পাির” - িনেজেক বলুন ও িব�াস করুন।
েকান �িতকূলতা বা সীমাব�তােক �ায়ী মেন করেবন না। 
েকান িকছু েশখার আেগই ফলাফল িক চান তা িঠক কের রাখুন।
েযেকােনা বড় কাজই েছাট েথেক শুরু হয়- এই িব�াস ধারণ করুন এবং েছাট কাজ 
িদেয়ই শুরু করুন।
েকােনা কােজ বয্থর্ হেল আবার েচ�া করুন।
বয্থর্তােক নতুন িকছু েশখার একিট গুরু�পূণর্ অংশ মেন করুন।
েশখার েক্ষে� ও কাজ করার েক্ষে� িবিভ� েটকিনক �েয়াগ করুন।
এক প�িত কাজ না করেল অনয্ প�িতেত সমসয্া সমাধােনর উেদয্াগ িনন।
বয্থর্তােক ‘ফাইনাল’ িকছু না মেন কের ‘িফডবয্াক’ মেন করুন।
বয্থর্তা েথেক িশক্ষা িনেয় এরপর েথেক একই ভুল এিড়েয় চলুন।
অনয্েদর ভুল েথেক িশক্ষা িনন।
েকান িকছু েশখার পর েফেল না েরেখ তা সােথ সােথ �েয়াগ করুন।
�িতিদন যা িশখেলন তা জানর্ােল িলেখ রাখুন।
বড় ভুল কের েফলেল, ভুল িঠক করার পর আধঘ�া সময় িনেয় ভুলটা েকন হল েবর 
করুন এবং ভিবষয্েত এিড়েয় যাবার উপায় েজেন িনন।  
জীবেনর লক্ষয্ ি�র করুন এবং তা অজর্েনর জেনয্ িক করেবন িলেখ েফলুন।
স�ােহ কমপেক্ষ ৪ িদন শরীরচচর্া ও েমিডেটশন করুন। 
িনেজর েছাট েছাট অজর্েনর জনয্ িনেজেক পুর�ৃত করুন।
সফলতা আসেলই আনে�র েচােট জ্ঞান হািরেয় েফলেবন না। আেরা বড় সফলতার জেনয্ 
��িত িনন।
মাইলে�ান েগাল / বড় লক্ষয্ অজর্েনর পর িনেজেক বড় পুর�ার িদন।
ে�াথ মাইে�ড মানুষেদর সােথ চলােফরা করুন।
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৩.৮ িসিজিপএ আর ভািসর্িটর মােকর্িটং �ােবর ভাইস ে�িসেড�শীপ িনেয় পড়ােশানা েশষ 
কের একটা এমএনিসেত জেয়ন করল ফাইয়াজ। তার ে�� রিন কয্ািরয়ার �ােবর ভাইস 
ে�িসেড�, তার িসিজিপএ ৩.৪৫। েস শুরু করল একটা েলাকাল েকা�ািনেত। ১০ বছর পর 
েদখা েগল, রিন এখন একটা েকা�ািনর িসওও হেয় ফাইয়ােজর েচেয় ি�গুণ েবতন পাে�! 
েকন?

ফাইয়াজ এর মেধয্ চারটা েকা�ািনেত সুইচ কেরেছ। রিন শুধু একবার সুইচ কেরেছ। 
ি�ল বাড়ােত ফাইয়াজ েবশ িকছু ে�ইিনং কেরেছ। েকানটা কিমউিনেকশন, েকানটা 
িটমওয়াকর্, েকানটা ইেমাশনাল ইে�িলেজ�, েকানটা িডিজটাল মােকর্িটং, ইতয্ািদ িনেয়। 
এিদেক রিন সা�াই েচইেন লাগাতার েকাসর্ কের েগেছ। CSCA, PMP, Six Sigma, ইতয্ািদ 
সািটর্িফেকশন তােক ে�শািল� কের তুেলেছ।

ফাইয়ােজর �থম িতন বছর েকান েম�র িছেলা না। তাই দুেটা ভুল চাকিরেত ঢুেক পেড়িছল 
েস, যা তার জেনয্ সিঠক িস�া� িছল না। িক� পরামশর্ েদবারও েকউ িছল না। আর রিনর 
েম�ররা তােক সাবধান কের িছেলন িবিভ� বয্াপাের, তােক ে�শালাইজড েকাসর্ করার 
পরামশর্ও িদেয়িছেলন। 
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�াস নাইেন পড়ার সময়, হুমায়ুন আহেমেদর িহমু এবং শরৎচ� চে�াপাধয্ােয়র �কা� - এই 
দুেটা চির� আমােক খুব অনু�ািণত কের। তােদর মত বাউ�ুেল, েবােহিময়ান, কাল িক করব 
তা থাকল আজ অজানা - এমন জীবন আমার খুব ভােলা লাগত। আমােদর অেনেকর কােছই 
তা েরামাি�ক মেন হয়। আিম েবশ িকছু বছর েসভােব কািটেয়ও েদেখিছ। েসই অিভজ্ঞতা 
েথেকই বলেত পাির, কয্ািরয়াের যিদ েসরা হেত চান, িহমু - �কা� �াইেল �ায় অস�ব। 
েতৗিহদ আি�িদর মত বাবার েকািট েকািট টাকার বয্বসা থাকেল �াই িনেত পােরন। বয্বসা 
েদখার পাশাপািশ তার সুেযাগ আেছ �গ বানােনার েদশিবেদশ েঘারার। 

আপিন চাইেল জীবনটােক ‘িজে�িগ না িমেলিগ েদাবারা’ িকংবা ‘িদল চাহতা হয্ায়’ এর মত 
ভাবেত পােরন। িক� েখয়াল কের েদখুন, দুেটা িসেনমােতই মূল চির�রা অস�ব ধনী। ‘ইেয় 
জাওয়ািন হয্ায় িদওয়ািন’ - েত রানবীর কাপুেরর মত েদশ িবেদশ েঘারা িভিডও�াফার হেত 
চান? পারেবন, েকান সমসয্া েনই িক� েসখােনও েডডলাইন, িফডবয্াক, িবল েতালার 
েকােটশন েতা জীবেনর অংশ হেয়ই থাকেব! িনেজর বয্া� অয্াকাউ�টা েতা ময্ােনজ করেত 
হেব। তাই েগালাপী চশমায় সবিকছু না েদখেলই আমরা কয্ািরয়ােরর জনয্ আেরা শ�ভােব 
��ত থাকব।  

আপনােদর যােত আেগর গে�র রিনর মত উ�ল কয্ািরয়ার হয়, েসটাই আমরা চাই। এই 
অধয্ােয় তাই খুব গুরু�পূণর্ িকছু িবষয় িনেয় আমরা কথা বলব। যিদও আপিনও তা চান, 
তাহেল মেনােযাগ বািড়েয়, শুরু কের িদন?

চলুন কয্ািরয়ার ও জীবেন চলার পেথর
িকছু িনয়ম হাসেত হাসেত িশেখ েনই

ভূিমকা
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১। েযই িবষেয় পড়িছ েসই িবষেয়র বাইের িগেয় কয্ািরয়ার �য্ান করা যায় নাঃ
মাকর্ ইেকা িছেলন ফামর্াসী িবভােগর ছা�। পের িতিন ‘’ইেকা আনিলিমেটড’’ নামক ফয্াশন 
হাউস �িত�া কেরন, যার ভয্ালুেয়শন হেয়িছল ২৫০-৩০০ িমিলয়ন ডলাের! আিকজ �েপর 
�িত�াতা েশখ আিকজউ�ীন সবিজ িবি� করা িদেয় শুরু কেরিছেলন। আপনার 
আ�ার�য্ােডর সাবেজে�র ওপেরই েয কয্ািরয়ার গড়েত হেব এমন েকান কথা েনই। ফাইনয্া� 
েমজর করেলই েয মােকর্িটং আপনার জেনয্ িনিষ� হেয় েগল - তা িক� নয়। এমিবিবএস 
পাশ কের ডা�াির না কের, হসিপটাল ময্ােনজেমে� বা ফামর্ািসউিটকয্ােল কাজ করেছন - 
এমন অেনক নিজর আেছ। িনেজর পয্াশন ও পছে�র কাজ খঁুেজ েবর করুন। তেব অবশয্ই 
েখয়াল রাখেত হেব, েয িবষেয় িনেজর কয্ািরয়ার গড়েত চাই, েসই িবষেয় আপনার যেথ�  
জানােশানা এবং আ�হ রেয়েছ িকনা। 
 
২। কয্ািরয়ার �য্ািনং কের এমন েকান লাভ হয় নাঃ 
খাতা কলম িনেয় বেস ভিবষয্েত িক করেবন তার পিরক�না করেত বেস যাওয়া অেনেকর 
কােছই েবাকািম। কারণ ভিবষয্েত িক হেব তা আমরা েকউই িনি�তভােব জািন না। িক� 
এরপরও আমােদর সবারই কয্ািরয়ার িনেয় িকছু চাওয়া পাওয়া থােক, আেছ। তাই না? 
েছাটেবলার উদাহরণটা েদই? রাডার আর ময্াপ ছাড়া জাহাজ েযমন ভুল জায়গায় চেল েযেত 
পাের, কয্ািরয়ার �য্ািনং ছাড়া িনেজর ভিবষয্ত হেত পাের লাগামছাড়া। তাই েকউ যিদ �য্ািনং 
কের এিগেয় যায়, েসেক্ষে� সফলতা পাবার স�াবনা কেয়কগুণ েবেড় যায়। এখন একটা ঘ�া 
িদন, একিদন েদখেবন পুেরা একবছর এিগেয় েগেছন। 

৩। যিদ কয্ািরয়ার �য্ান কাজ না কের, তাহেল পুেরা সময় টাই বরবাদঃ
জীবেনর সবিকছুই িক �য্ান-ে�া�াম কের হয়? �থম চাকিরটা মন মেতা নাও হেত পাের। 
েবতেনর তািগেদ, পছে�র িডপাটর্েমে� চাকির না েপেয় অনয্ িকছু করেত হেত পাের। তখন 
িক কয্ািরয়ার �য্ান ন� হেয় েগল? েমােটও না! বরং এখান েথেকই িশক্ষা িনেয় জীবেনর 
পরবতর্ী িস�া�গুেলা বুেঝশুেন  েনওয়া যােব। �াটর্েফােনর অয্ােপর মত, িনেজর �য্ান 
আপেডট কের চলেত হেব। 

৪। কয্ািরয়ার �য্ািনং িনেজ িনেজই কের েফলা যায়ঃ 
িব�জয়ী �ীক স�াট আেলকজা�ার দয্ ে�েটরও একজন েম�র িছেলন, তার নাম িক জােনন? 
পৃিথবীর ে��তম দাশর্িনকেদর মেধয্ অনয্তম - অয্াির�টল। অয্াির�টেলর েম�র িছেলন
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আেরক িবখয্াত দাশর্িনক ে�েটা, তাঁর েম�র িছেলন সে�িটস! েফসবুক �িত�াতা মাকর্ 
জাকারবােগর্র েম�র হেলন মাইে�াসফট �িত�াতা িবল েগটস, আবার িবল েগটেসর েম�র 
হেলন িবখয্াত িবিলয়িনয়ার ওয়ােরন বােফট! ওয়ােরন বােফেটর েম�র িছেলন ইনেভ�র 
েব�ািমন �াহাম! েদখেত পাে�ন, িকভােব সফল মানুষেদর উ�ােনর েপছেন থােকন আেরা 
িকছু মানুষ?

৫। কয্ািরয়ার ই�ামত পা�ােনা যায়ঃ 
একবার নািসরুি�ন েহা�া আর তার এক ব�ু এক েহােটেল ঢুকল িকছু খাওয়ার জনয্। 
খাওয়া েশেষ তারা দুধ েখেত চাইেলন, িক� পেকেট ে�ফ এক �াস দুেধর টাকা আেছ। 
তাই দুজেনর জনয্ এক �াস দুধ চাইল। দুধ আসার পর

েহা�ার ব�ুিট বলল, ‘ব�ু, তুিম আেগ অেধর্ক খাও।

েহা�া বলেলন, ‘েকন?’

ব�ুিট বলল, ‘আিম েতা িচিন ছাড়া দুধ েখেত পাির না।’

েহা�া বলেলন, ‘তাহেল এখনই িমশাও।’ 

ব�ু বলল, ‘আসেল একজেনর খাওয়ার মেতাই িচিন আেছ আমার কােছ। তাই বলিছ, তুিম 
আেগ খাও পের বািকটা আিম িচিন িদেয় খাব।’

েহা�া তখন �াসটা হােত িনেয় তার মেধয্ অেনকটা লবণ েঢেল বলল, ‘তাহেল আমার অেধর্ক 
ভাগটা আিম লবণ িদেয় েখেয় িনলাম। বািকটা তুিম িচিন িমিশেয় িমি� কের েখেয়া!’
চাইেলই েযমন দুধ েথেক লবণ আলাদা করা যায় না, েতমিন এক কয্ািরয়ার �য্ােক যা�া শুরু 
কের হুটহাট রা�া পালটােনা যায় না। কয্ািরয়াের উ�ান-পতন আসেতই পাের। তাই বেল 
েকান ভুল করার সােথ সােথই কয্ািরয়ার পা�ােনার কথা ভাবেবন না। কারণ, নতুন পেথ 
কয্ািরয়ার দাঁড় করােত আবােরা কেয়ক বছর েলেগ যােব। আপনার সয্ালািরও কেম েযেত 
পাের।  

খুব েভেব িচে� এবং আপনার েম�রেদর সােজশন িনেয়, পিরবােরর সােথ আেলাচনা কের 
তারপর িস�া� িনন। নয়েতা সারাজীবন ভুগেত হেব। িচিনর বদেল লবণ েমশােনা দুধই 
িগলেত হেব।

৬। চাকিরেত েঢাকার ২-৩ বছর পর আর কয্ািরয়ার �য্ািনং লােগ নাঃ
কেনর্ল সয্া�াসর্ ৬৩ বছর বয়েস েকএফিস �িত�া কেরন। এর আেগ িতিন েসনাবািহনী, 
ই�ুের� েকা�ািন, গািড়র টায়ার িবি� করা সহ িবিভ� ধরেনর েপশায় িনযু� িছেলন।

আসুন আেগ ভুেল যাই
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জীবেনর অেনকটা  সময় পযর্� তার েকান িনিদর্� কয্ািরয়ার �য্ান করা িছল না। কােরা যিদ 
কয্ািরয়ার �য্ান না করা থােক, তার মােন এই নয় েয, কয্ািরয়ার িনেয় নতুন কের আর ভাবা 
যােবনা। েয েকান পিরি�িত এবং বয়স েথেকই কয্ািরয়ার �য্ািনং শুরু করা যায়।

৭। কয্ািরয়ার �য্ান পা�ােল আিম সফল হেবা নাঃ
ি� ইিডয়টস িসেনমায় ি�ি�পাল বা মু�া ভাই এমিবিবএস এ জাঁদেরল ডা�ােরর চির�দুেটা 
আমােদর অেনেকরই মেন আেছ। েসখােন অিভনয় কেরেছন েবামান ইরািন, িযিন �থমবার 
িসেনমায় অিভনয় কেরন ৪৪ বছর বয়েস! আজ তাঁর অিভনয় িদেয়ই িতিন িবখয্াত। মেন 
করুন আপনার ই�া উেদয্া�া হবার িক� বাসার সবার ই�া আপিন সরকাির চাকরী   
করেবন। েসেক্ষে� িনেজর পয্াশেনর কাজিট করার জনয্ যিদ বতর্মান কয্ািরয়ার �য্ািনং 
পিরবতর্ন করেত হয় তােত েদােষর িকছু েনই। আমরা অেনেকই হয়েতা  নতুন পেথ হাঁটেত 
ভয় পাই, অথচ েসই নতুন পেথই হয়েতা লুিকেয় আেছ আপনার সফলতা। অয্ামাজন এর 
�িত�াতা েজফ েবেজাস বয্াংেক কাজ করেতন। ১৯৯৪ সােল চাকির েছেড় িদেয় িতিন 
অনলাইন িবজেনস শুরু কেরন। যারই ফল�িতেত অয্ামাজন এখন িবিলয়ন ডলার 
েকা�ািনেত পিরনত হেয়েছ।
িবজ্ঞানী আইন�াইন পড়ােশানা েশেষ িশক্ষকতার বা গেবষণার সুেযাগ পানিন। েপেট� 
অিফেসর �াকর্ িহেসেব চাকির েনন। েসই কােজর পাশাপািশ িনেজর গেবষণা কের েগেছন। 
২ বছর চাকিরর পাশাপািশ িতিন ৪িট সােয়ি�িফক জানর্াল পাবিলশ কেরন। এক সময় েস 
অিফস েছেড় পুেরাপুিরভােব গেবষণায় চেল আেসন।

৮। একােডিমক সািটর্িফেকটই কয্ািরয়ােরর সফলতার িনধর্ারকঃ
একােডিমক সািটর্িফেকট অবশয্ই  �েয়াজন। তেব এিটই েয আপনার সাফলয্ িনধর্ারণ কের 
িদেব বয্াপারিট েমােটও এমন নয়। সারা িবে� এমন অেনক সফল মানুষ আেছন যারা  
ইউিনভািসর্িট েথেক পাশ কের েবর হেত পােরনিন। িক� িনেজর কেঠার পির�ম, দক্ষতা, এবং 
েযাগয্তা িদেয় পািড় িদেয়েছন অেনকটা পথ। িব�িবখয্াত েকা�ািন আিলবাবার �িত�াতা 
জয্াক মা, হাভর্াড ইউিনভািসর্িটেত পরপর দশ বার আেবদন কের দশবারই বয্থর্ হেয়িছেলন। 
শুধুমা� ভােলা �িত�ান েথেক একােডিমক সািটর্িফেকট অজর্ন করা তার সফলতার পেথ বাধা 
হেয় দাঁড়ােত পােরিন। তাই, িডি�র পাশাপািশ েডিডেকশনও দরকার।
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৯। ভােলা িসিজিপএ মােনই ভােলা কয্ািরয়ারঃ 
বড় বড় েকা�ািনর  িসইওরা ব�ৃতা  েদবার সময়,  �থেমই িসিজিপএর গুরু� িনেয় কথা 
বলেত শুেনেছন কী? ি�ভ চাকিরস, মাকর্ জাকারবাগর্, জয্াক মা এর মত সফল মানুেষরা 
িসিজিপএর িপছেন কখেনা েদৗড়ায়িন। েশখ আিকজ উ�ীন পড়ােশানাই েশষ করেত পােরনিন
। িনেজেদর �� ও পছে�র কাজিট তারা কের িগেয়েছন মন িদেয়। তাই িসিজিপএর 
পাশাপািশ কােজর মান িনেয়ও ভাবুন। 

১০। ভািসর্িট �ােব কাজ করার সােথ কয্ািরয়ােরর স�কর্ েনইঃ
আমরা যারা েছাট েবলা েথেক শুধুমা� পড়ােলখা িনেয় েভেব এেসিছ, তােদর মেধয্ এই 
ধারণািট িবদয্মান। ভািসর্িট �ােব কাজ করার সুবােদ কিমউিনেকশন, টাইম ময্ােনজেম�, 
িটমওয়াকর্, ে�েজে�শন, েনেগািসেয়শন ইতয্ািদ িবিভ� ধরেনর ি�ল েডেভলপ হয়। ভািসর্িটর 
ও ভািসর্িটর বাইেরর িবিভ� মানুেষর সােথ েনটওয়ািকর্ং করার সুেযাগ হয়।  িবিভ� ে�া�াম 
ও ইেভ� আেয়াজন করার সুেযাগ পাওয়া যায়। হয়েতা আপনার ভিবষয্ৎ বেসর সােথ পিরচয় 
এমন একটা ইেভে�র মাধয্েমই হেব। এই কােজর অিভজ্ঞতা গুেলা অবশয্ই  কয্ািরয়াের 
গুরু�পূণর্ ভূিমকা রাখেত সহায়তা কের। 
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েযই িবষেয় পড়িছ েসই িবষেয়র বাইের
িগেয় কয্ািরয়ার �য্ান করা যায় না।

কয্ািরয়ার �য্ািনং কের এমন েকান লাভ
হয় না।

যিদ কয্ািরয়ার �য্ান কাজ না কের, তাহেল
পুেরা সময় টাই বরবাদ।

কয্ািরয়ার �য্ািনং িনেজ িনেজই কের েফলা
যায়।

কয্ািরয়ার ই�ামত পা�ােনা যায়।

চাকিরেত েঢাকার ২-৩ বছর পর আর
কয্ািরয়ার �য্ািনং লােগ না।

কয্ািরয়ার �য্ান পা�ােল আিম সফল হেবা
না।

একােডিমক সািটর্িফেকটই  কয্ািরয়ােরর
সফলতার িনধর্ারক।

ভােলা িসিজিপএ মােনই ভােলা কয্ািরয়ার।

ভািসর্িট �ােব কাজ করার সােথ কয্ািরয়ােরর
স�কর্ েনই।

চাকির শুরুর আেগই দেলর সােথ কাজ
করার অিভজ্ঞতা কয্ািরয়ােরর জেনয্ ��িত
বািড়েয় েদয়।

�থম চাকিরর পর িসিজিপএর চাইেত
কয্ািরয়ার অয্ািচভেম�, িনেজর দক্ষতা, ও
েনটওয়ািকর্ং এর ভূিমকা অেনক েবিশ।

সািটর্িফেকেটর চাইেত দক্ষতার গুরু�
কয্ািরয়াের অেনক েবিশ।

েভেব িচে� সিঠক কয্ািরয়ার েবেছ িনেল
সফলতা আসেবই।

কয্ািরয়ার িনেয় অ�ত �িত ৬ মােস
একবার ভাবুন।

�য্ান নয়, �য্ািনং করাও কাজ করাটা েবিশ
গুরু�পূণর্। িনয়িমত �য্ােনর ে�াে�স েচক
করুন।

েম�র বা এ�পাটর্েদর উপেদশ ছাড়া
কয্ািরয়ার �য্ান আপনােক িপিছেয় িদেত
পাের।

েয কয্ািরয়ার েথেক শুরু, েসটােতই থাকা
সেবর্া�ম। পা�ােত হেল েভেব িচে�
পা�ােত হেব। এটা সারা জীবেনর
িস�াে�র বয্াপার।

কয্ািরয়ার �য্ািনং আপনার কয্ািরয়ােরর
অিন�য়তা দূর কের।

িনেজর পয্াশন ও পছে�র কাজেক
কয্ািরয়ার িহেসেব েবেছ িনন। িনেজর
স�াবনােক সীমাব� কের েদখেবন না।

ভুেল যাই িশেখ িনই
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একিদন নািসরুি�ন েহা�া বাজার েথেক কিলজা িকেন বাসায় যাি�েলন। পেথ তার বাবুিচর্ 
ব�ুর েথেক দারূণ একটা কিলজা ভুনার েরিসিপ িনেয় িনেলন, বাসায় িগেয় দারুণ েভাজ হেব! 
িক� হঠাৎ একিট বাজপািখ এেস কিলজা িছিনেয় িনেয় এেকবাের নাগােলর বাইের উেড় চেল 
েগল।

“ওের েবকুব!” েচঁিচেয় েহা�া বলেলন, “কিলজা িনেয় েগছ িঠক আেছ, িক� েরিসিপ েতা 
আমার কােছ!” 
কয্ািরয়ােরর িকছু ধাপ িঠক না রাখেল, আমােদরও এমন দুঃখজনক অব�া হেত পাের। 
েরিসিপ আেছ, িক� আসল িজিনসই নাই!  

�েয়াজনীয় ধাপঃ
নুডলস রা�ার েরিসিপেত েযমন নুডলস, মশলা, িডম, েপঁয়াজ, মিরচ লাগেব, কয্ািরয়ার �য্ািনং 
এর জনয্ েতমিন আেগ িকছু িবষয় িঠক কের িনেত হয়। েযমনঃ 
ক) আমােদর িনেজেদর বতর্মান ি�ল, দক্ষতা এবং দুবর্লতা িনেয় ধারণা থাকা।
খ) আমােদর পছ� অপছ� িনেয় ধারণা থাকা।
গ) বতর্মান বাজাের আমােদর েয চাকির করার ই�া তার িরেকায়ারেম� এবং েপ-ে�ল িনেয় 
িরসাচর্ করা।
ঘ) িরেকায়ারেম� অনুযায়ী িনেজর ি�লগুেলা ৈতির করা। 
ঙ) এরপর অয্াকশন �য্ান সািজেয় তা পুনরায় যাচাই কের �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনা। 

এসব বয্াপার মাথায় েরেখ কয্ািরয়ার �য্ািনং করেল তা বা�বািয়ত করা অেনক সহজ হয়। 
অেনেক আ�হী হেয় পছে�র েকা�ািনও িঠক কের েফেলন এবং েসইভােব ৈতির হন। আিম 
এমন মানুষেদর েবশ উ�িত করেত েদেখিছ। আবার, পছে�র েকা�ািনেত জায়গা না েপেয় 
মুষেড় পেড়ন েকউ েকউ। মেন রাখেবন, তখন আপনার েব� ে�� হল ে�াথ মাই�েসট।
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ইিকগাই(IKIGAI)
এিট একিট জাপািনজ ধারণা। এর ইংেরিজ অথর্ Reason for being। অথর্াৎ, েবঁেচ থাকার 
কারণ, আমরা েকান উে�শয্ িনেয় �িতিদন ঘুম েথেক উিঠ। এই ধারণািটর উৎপি� জাপােনর 
ওিকনাওয়া �ীেপ। এই �ীপিটেত পৃিথবীর সবেচেয় েবশীসংখয্ক শতবষর্ী মানুষ বাস কের। 
তােদর দীঘর্ায়ুর েপছেন ইিকগাই ওতে�াতভােব জিড়ত। Ikigai: The Japanese Secret to 
a Long and Happy Life বইিটর সহ-েলখক বেলন, “ইিকগাই হল আপিন যােত দক্ষ এবং 
আপিন যা পছ� করুন তার েছদিব�ু।” ি�ভ জবস তাঁর ২০০৪ সােল েদয়া িবখয্াত 
কেম�েম� ি�চিটেত বেলিছেলন েয, “আপিন যা করেত ভােলাবােসন তােক েপশা িহেসেব 
েবেছ িনন, তেব আপনােক আপনার জীবেন আর েকান িদন কাজ করেত হেব না।” অথর্াৎ 
যিদ আপনার কাজেক আপিন খুব ভােলাবােসন, তাহেল আপনার কাজেক আপিন এতটাই 
উপেভাগ করেবন েয আপনার কাজটােক আর কাজ মেন হেব না। মজার িকছু মেন হেব। 
িনেজর Ikigai খঁুেজ েপেত িকছু �ে�র উ�র খুঁেজ েবর করেত হেব।

�থেমই খুঁেজ েবর করেত হেব আপিন েকান কােজ দক্ষ। 
আপিন ে�ােফশনািল েসই কাজ করেত চান িকনা তা একিট গুরু�পূণর্ ��। হয়েতা আপিন 
ছিব আঁকেত পারদশর্ী। তেব আপিন িনেজর ে�ােফশন িহেসেব এই কাজিটেক িনেত চাে�ন 
না। তাহেল ছিব আঁকা আপনার Ikigai নাও হেত পাের। 

What you
LOVE

What you can be
PAID FOR

What you are
GOOD AT

What the world
NEEDSIKIGAI

PASSION

PROFESSION VACATION

MISSION
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তারপর েয িবষয়িট ভাবেত হেব তা হেলা, আপিন িকভােব পৃিথবীর জনয্ িকছু করেত পােরন
। পৃিথবীর বা আপনার সমােজর জনয্ আপিন অেনক িকছু করেত পােরন। তাই বেল আপিন 
ৈদবভােব েযেকান একিট িন�য়ই েবঁেছ িনেত চাইেব না। আপিন এমন একিট কাজ খঁুেজ 
েনেব েয কাজিট আপিন পৃিথবীর জনয্ করেত েপের �াথর্ক অনুভব করেব। েযমনঃ আপনার 
যিদ েটকেনালিজ িনেয় কাজ করেত ভােলা লােগ, তেব আপিন মানুেষর জীবনেক আরও সহজ 
কের িনেজর সমােজর বা পৃিথবীর জনয্ িকছু করেত পােরন।

সবর্েশষ তেব েমােটও কম গুরু�পুণর্ নয় এমন একিট �� হেলা, আপনার কাজ আপনােক 
পৃিথবীেত সু�রভােব েবঁেচ থাকার জনয্ �েয়াজনীয় অথর্ উপাজর্ন করেত সাহাযয্ করেছ    
িকনা। অথর্ অবশয্ই আপনােক সুখ এেন িদেত পাের না। তেব িটেক থাকেত হেল এবং িনেজ 
�তঃ�ুতর্ভােব েকান কাজ করেত হেল অথর্ েবশ গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন কের। েযমন হয়েতা 
আপনার েকান িমউিজকয্াল ই��ুেম� বাজােত ভােলা লােগ। িক� আপিন যিদ এটােক 
ে�ােফশনািল না িনেয় অথর্ উপাজর্ন করেত না পােরন, তেব েকবল এই কাজিট আপনােক 
অনু�ািণত নাও করেত পাের। েসেক্ষে� একাজিট হেত পাের েকবল আপনার শখ।
তেব, 

ইিকগাই এর বয্াপাের এই ৬ িট িবষয়ও মাথায় রাখেত হেবঃ 
১। �থম চাকিরেতই আপিন ইিকগাই নাও খুঁেজ েপেত পােরন।
২। ইিকগাই খুঁেজ েপেত দশ বছরও েলেগ েযেত পাের।
৩। ইিকগাই খুঁেজ েপেলও আিথর্ক কারেণ কেয়ক বছর আপনােক অনয্ েকান কাজ করেত 
হেত পাের।
৪। ইিকগাই িনেয় কাজ করেত েগেল আপনার সয্ালাির �তয্াশার চাইেত কম হেত পাের।
৫। ইিকগাই বজায় রাখেত েগেল আপনােক পির�ম েবিশ করেত হেত পাের (তেব এই 
পির�ম আপনার মেনর আন� এেন িদেয়, পুিষেয় েদেব)।
৬। আপনার ইিকগাই অেনয্র ভােলা নাও লাগেত পাের। তাই কােছর মানুষেদর পির�ারভােব 
েবাঝােবন যােত ভুল েবাঝাবুিঝ না হয়।

আমার েসশেন আিম েদেখিছ, অেনেকর কােছই ইিকগাই েক Christopher Nolan এর 
Inception িসেনমার মত কনিফউিজং লােগ। চাকিরর আেগ এমন লাগাটাই �াভািবক। িক� 
ধীের ধীের আপিন এই মেডল বুঝেত পারেবন, এর গুরু�ও েটর পােবন।

কয্ািরয়ার ও জীবন স�িকর্ত ি�ভ জবেসর
২০০৪ সােলর অমর ব�ৃতাটা শুেনই িনই
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ভােলা েম�র িকভােব খুঁজেবন
সফল হেত হেল সিঠক েম�েরর গুরু� অন�ীকাযর্। কয্ািরয়াের একই কাজ করেত করেত 
একটা রুিটেনর মেধয্ িনেজেক হািরেয় েফলাটা খুব সহজ। একজন ভােলা েম�র আপনার 
কয্ািরয়ােরর গাইড িহেসেব কাজ করেত পােরন। 

আমরা েয িফে� কাজ করেত আ�হী েসই িফে� অিভজ্ঞ কাউেক িনেজেদর েম�র বানােত 
হেব। অিভজ্ঞ মানুেষর পরামশর্ িনেয় কয্ািরয়ার �য্ািনং করেল তা িনেজেদর জেনয্ই সুফল বেয় 
আনেব। আপনার অ�ত িতনজন েম�র দরকারঃ
ক) কয্ািরয়ার িবষয়ক (আপনার িফে� এ�পাটর্)
খ) পােসর্ানাল ফাইনয্া� িবষয়ক েম�র
গ) িরভাসর্ েম�র (আপনার জুিনয়র যােক আপিন েম�িরং করেবন)

রাজা কৃ�চে�র দরবাের রাজৈবদয্ িনেয়াগ েদওয়া হেব। েদশেদশা�র েথেক িচিকৎসেকরা 
এেলন েযাগ িদেত। েগাপালেক রাজা দািয়� িদেলন িচিকৎসক িনবর্াচেনর। েগাপাল খুিশমেন 
বসেলন তাঁেদর েমধা পরীক্ষায়। 
—আপনার িচিকৎসালেয়র আশপােশ ভূেতর উপ�ব আেছ? 
—িজ আেছ। �চুর ভূত। ওেদর অতয্াচাের িঠকমেতা িচিকৎসা পযর্� করেত পাির না। িদন 
িদন ওেদর সংখয্া বাড়েছই।
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 এবার ি�তীয় িচিকৎসেকর পালা। 
—আপনার িচিকৎসালেয়র আশপােশ ভূেতর উপ�ব েকমন? 
—আ�যর্, আপিন জানেলন কীভােব! ওেদর �ালায় আিম অি�র। িদন িদন ওেদর সংখয্া 
বাড়েছই। 
এভােব েদখা েগল সবার িচিকৎসালেয়র আশপােশই ভূেতর উপ�ব আেছ। একজনেক শুধু 
পাওয়া েগল, যাঁর েকােনা ভূতসং�া� ঝােমলা েনই। েগাপাল তাঁেক রাজৈবদয্ িনেয়াগ    
িদেলন। পের েদখা েগল এই িচিকৎসকই েসরা। রাজাও খুিশ। একিদন রাজা ধরেলন 
েগাপালেক, “েগাপাল, বল েতা, িকভােব তুিম বুঝেল?” 
েগাপাল বলেলন, “আেজ্ঞ মহারাজ, েদখুন, সবার িচিকৎসােকে�র আশপােশ ভূেতর উপ�ব 
শুধু বাড়েছ আর বাড়েছ। এর অথর্ হেলা, তাঁেদর েরাগী মের আর ভূেতর সংখয্া বােড়…আর 
যাঁেক িনলাম, তাঁর ওখােন েকােনা ভূেতর উপ�ব েনই…অথর্াৎ তাঁর েরাগী একজনও মের না।
রাজা েহা েহা কের েহেস উঠেলন।

একজন সিঠক েম�র খুঁেজ েবর করেত হেল আপনােক দুেটা িবষয় েভেব িনেত হেবঃ 
১।  আপিন েম�েরর কাছ েথেক িঠক িক চান।
২।  আপনার কাছ েথেক েম�র িক পােব।

বয্থর্তা েথেক ঘুের দাঁড়ােনার েমািটেভশন!
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েকান কােজর জনয্ েকান ি�লঃ
আপিন েয িফে�ই িনেজর কয্ািরয়ার গেড় তুলেত চান না েকন, সফল হেত হেল অবশয্ই 
িনেজর কােজ পারদশর্ী হেত হেব। েযমন আপিন যিদ একজন �ািফ� িডজাইনার হেত চান 
তেব আপনােক িবিভ� টুল েযমনঃ ফেটাশপ, ইলাে�টর ইতয্ািদেত দক্ষ হেত হেব িঠক 
েতমিন বাজার চািহদার কথা মাথায় েরেখ UI, UX এর মেতা বয্াপােরও দক্ষ হেত হেব। 
আবার আপিন ফাইনাি�য়াল অয্ানািল� হেত চাইেল আপনােক েডটা অয্ানালাইিসস, 
েফারকাি�ং, ে�েজে�শেন েযমন দক্ষ হেত হেব, িঠক েতমিন সৃজনশীলও হেত হেব। সব 
ে�ােফশেনর জনয্ই এমন িকছু িনিদর্� িকছু সফ্ ট ি�ল এবং হাডর্ ি�ল আেছ েযগুেলােত 
পারদিশর্তা থাকেল কয্ািরয়াের সহেজ উ�িত লাভ করা যায়। একটু িরসাচর্ করেলই আপিন 
আপনার চাকিরর জনয্ িক িক ি�ল দরকার তা খুঁেজ েবর করেত পােরন।

সািটর্িফেকশনঃ 
আপিন েয কয্ািরয়াের িনেজেক �িতি�ত করেত চান, েসখােন অবশয্ই িকছু অয্াডভা�ড 
েলেভেলর েকাসর্ পােবন। েসই সািটর্িফেকশনগুিল আপনার কয্ািরয়ারেক আেরা �রাি�ত করেব
। আমরা এখােন িকছু সািটর্িফেকশেনর নাম িদেয় িদি�। 
(এই িল�িট স�ূণর্ নয়, আমরা ধারণা েদবার জেনয্ এখােন উে�খ কেরিছ। আপিন িনেজও 
পের এখােন েযাগ করেত পারেবন। সবচাইেত ভােলা হেব যিদ আপনার েম�েরর কাছ েথেক 
েরকেমে�শন িনেত পােরন।)
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১ েডডলাইন েমেন চলাঃ

চাকিরেত েকান িনিদর্� কাজ স�� করার জনয্ েয সময় িনিদর্� সময়সীমা েবঁেধ েদওয়া হয় তা’ই 
মূলত েডডলাইন। একিট ভােলা কয্ািরয়ার বজায় রাখার জনয্ সকল কােজর েডডলাইন েমেন 
চলা অতয্� গুরু�পূণর্। যিদ েডডলাইন নাও েদওয়া হয় তখন তা িনজ েথেকই েজেন িনেত হেব
। আর যিদ মেন হয় েয েবঁেধ েদওয়া সময়সীমার মেধয্ কাজিট স�� করা স�ব নয় তেব তা 
আেগই জানােত হেব। এই অনুশীলনগুেলা �েফশনািলজম এর পিরচয় বহন কের। 

২ �িতিদন টু-ডু িল� বানােনাঃ

�িতিদন আমােদর অেনক কাজ করেত হয়। এর মেধয্ েকানিট কম গুরু�পূণর্ আবার েকানিট 
েবশী গুরু�পূণর্। শত কােজর িভেড় আমরা যােত সবেচেয় গুরু�পূণর্ কাজগুেলা ভুেল না যাই বা 
সময়মত েশষ করেত বয্থর্ না হই েসজেনয্ই চাই টু-ডু িল�। �িতিদন রােত িকংবা িদন শুরুর 
আেগই যিদ আমরা েসইিদেনর কাজগুেলা িলেখ রািখ, তাহেল েসগুেলােক সহেজই একিট একিট 
কের েশষ করা যায়। টু-ডু িল� হােত িলখেত পােরন। িকংবা েকান অয্াপ েযমনঃ Google 
Keep, Evernote, Wunderlist, To-Doist, Google Doc, ইতয্ািদ বয্বহােরর মাধয্েমও 
করেত পােরন। আবার ভিবষয্েতর েকান কােজর িরমাই�ার েপেত Google Calender বয্বহার 
করুন।

৩ Rapport ৈতির করা ও Rapport বাড়ােনা:

Rapport একিট ে�� শ�। এর অথর্ কােরা সােথ ভােলা স�কর্। েসাজা বাংলায় বলেল,  
খািতর। ভােলা কয্ািরয়ােরর জনয্ আমােদর অিফেসর এবং �েফশেনর সােথ জিড়ত মানুষজেনর 
সােথ ভােলা খািতর বা স�কর্ বজায় রাখেত হেব। যার সােথ যত ভােলা স�কর্ থাকেব, তাঁর 
সােথ েযাগােযাগ তত �ত হয়। তাই, বস এবং �ােয়�েদর সােথ র ্যােপা ৈতির করা বা বাড়ােনা 
অেনক অেনক গুরু�পূণর্। কিলগেদর সােথ র ্যােপা বাড়েল তারা আপনার সােথ কাজ কের মজা 
পােবন। এজনয্ মানুেষর কথা মেনােযাগ িদেয় েশানা, ময্ািচং এ� িমরিরং প�িত বয্বহার করা, 
সহানুভূিতশীল হওয়া অতয্� গুরু�পূণর্। এই েছাট েছাট বয্াপারগুেলাই মানুেষর সােথ আপনার 
স�কর্ অননয্ উ�তায় িনেয় েযেত পাের।
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৪ ে�াথ মাই�েসটঃ

কয্ািরয়াের িনেজেক একিট ভােলা পিজশেন িনেয় েযেত িনেজর মেধয্ ে�াথ মাই�েসট 
ৈতির করা খুব গুরু�পূণর্। এ িবষেয় আেগই আমরা আেলাচনা কেরিছ।

৫ জানর্াল েলখা:

কয্ািরয়াের �িতিনয়তই আমরা িকছু না িকছু িশখেত থািক। এই িশক্ষাগুেলা যােত 
অবেচতন মেন হািরেয় না যায় এবং সবসময় েযন আমরা েসগুেলা েথেক িশক্ষা িনেত 
পাির েসজনয্ জানর্াল িলখা খুবই সহায়ক। এই িশক্ষাগুেলা আপনার কয্ািরয়াের আমূল 
পিরবতর্ন আনেব।

৬ অিফেস অগর্ানাইজড থাকা এবং সব িঠকঠাক রাখা:

আমােদর সবারই উিচৎ আমােদর অিফেসর পিরেবশ, কাজ করার প�িত বা েয ে�াডা� 
বা সািভর্স িনেয় আমরা কাজ করিছ তা �িতিনয়ত আেগর েচেয় ভােলা করার েচ�া   
করা। অিফস েথেক েবর হওয়ার আেগ যােত আপিন েয রুেম বা েডে� কাজ করিছেলন 
তা সািজেয় গুিছেয় েবর হওয়া একিট ভােলা অভয্ােসর পযর্ােয় পেড়। আপনার কিলগরাও 
আপনােক স�ান করেব।

৭ পরবতর্ী বড় লক্ষয্ িঠক করাঃ

আপনার কয্ািরয়াের আেরা উ�িত করেত হেল, েকান েপাে� �েমাশন দরকার? েকান 
সািটর্িফেকশন দরকার? েকমন িটম েরজা� দরকার? এসব িনেয় িনয়িমত একটু    
ভাবুন। মােস একবার হেলও চলেব।
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কয্ািরয়ার বা চাকির পিরবতর্ন করার েক্ষে� িক িক দরকারঃ 
যখনই আমরা কয্ািরয়ার বা চাকির পিরবতর্ন কির তখন আমরা আরও ভােলা েকান চাকির বা 
কয্ািরয়ােরর আশা কির। িক� যথাযথ �য্ািনং না থাকেল িহেত িবপরীত হবার সমূহ স�াবনা 
থােক। এিট যােত না হয় েসজনয্ িকছু িজিনস েখয়াল রাখা �েয়াজন।
চাকির বা কয্ািরয়ার সুইেচর জনয্ অ�ত ২ েথেক ৩ বছর সময় েনওয়া উিচৎ। খুব ঘন ঘন 
চাকির সুইচ করেল তা িসিভেত ির�ুটােরর কােছ একটা খারাপ বাতর্া �দান কের। 
চাকির সুইেচর েক্ষে� বেসর কথা মাথায় রাখা খুব �েয়াজন। আপনার নতুন বস যিদ ভােলা 
েম�র হন, তখন আপিন �ত এিগেয় েযেত পারেবন। িনেজর অিভজ্ঞতা েথেক বলেত পাির, 
দয্ েডইিল �াের যখন চাকির করতাম, আমার বস িছেলন েহড অব মােকর্িটং েমাঃ তাজদীন 
হাসান। কয্ািরয়ােরর শুরুর িদেক তাঁেক বস িহেসেব েপেয় আমার ই�ারনয্াশনাল অয্াওয়াডর্ 
েজতার সুেযাগ হয়। পরবতর্ীেত জব সুইচ বা িনেজর �াটর্আপ েদবার সময় এবং এখনও 
আিম তাঁর েথেক িবিভ� িবষেয় পরামশর্ িনেয় থািক। 
ে�ােমাশেনর সুিবধা আেছ িকনা তা চাকির সুইেচর আেগ্বীনেজেন িনেত হেব। সুতরাং েয 
জায়গায় বতর্মােন কাজ করেছন েসখােন ে�ােমাশেনর সুিবধা থাকেল েসই চাকিরিটেকই 
�াধানয্ েদওয়া উিচৎ।
চাকির সুইেচর আেগই িস�া� িনন, আপিন েছাট �িত�ােন বড় েকান দািয়ে� থাকেত চান 
নািক বড় �িত�ােন েছাট দািয়ে�। 
বতর্মান এম�য়ােরর সােথ অবশয্ই ভােলা একিট স�কর্ বজায় েরেখ চাকির সুইচ করেত  
হেব। তা নাহেল ভিবষয্েত েকান চাকিরএ�াই করেল েস এম�য়ার যিদ পূেবর্র এম�য়ােরর 
সােথ েযাগােযাগ কের তেব তা আপনার স�েকর্ একিট েনেগিটভ ধারণা ৈতির করেত     
পাের। এছাড়াও, পের েকান কারেণ আপনার আেগর েকা�ািনেত েযেত হেত পাের। হয়েতা, 
একটা এ�েপিরেয়� সািটর্িফেকট দরকার। আেগরটা িছঁেড় েগেছ। আপনার আেগর 
েকা�ািনেত Rapport ভােলা না থাকেল আপিন আর েসটা পােবন না।

শুভর কয্ািরয়ার সুইিচং
িনেজর িডপাটর্েম� পা�ােব িকনা তাই িনেয় শুভর অেনক কনিফউশন। তার কািজন কিবর 
ভাইেয়র কােছ এেসেছ সােজশেনর জেনয্। 
- িক� কিবর ভাই, আমার েতা ইইই এর েচেয় িসএসই েবিশ ভােলা লােগ। আিম ভাবিছলাম 
কয্ািরয়ার সুইচ করেবা।
- তুই িক পাগল নািক শুভ? েদড় বছর ধের পড়ােশানা কের এখন কয্ািরয়ার সুইেচর কথা 
বলিছস? আর এইসব কয্ািরয়ার �য্ান বাদ েদ। এগুলা িদয়া িকছু হয় না, একবার ভাব েদিখ, 
যিদ েতার করা কয্ািরয়ার �য্ান কাজ না কের, তাইেল েতা পুরা সময়টাই বরবাদ! আর এই 
এক বছর তুই িক আর েফরত পািব?
- না মােন ভাই, ভািসর্িটর এক বছেরও েতা েকােনা �য্ান কির নাই। মেন হইেলা অেনক েদির 
হেয় েগেছ। তাই িনেজ িনেজই �য্ান করলাম।
- েশান, েতােদর েজনােরশেনর েপালাপান কম বয়েস ি� ইিডয়টেসর মত মুিভ েদেখ েবিশ 
উলটাপালটা িশখেস। ঐসব কথা িসেনমার পদর্ায়ই ভােলা লােগ। বা�েব এত েবিশ উড়া 
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িঠক না। ভািসর্িটেত ঢুকার আেগ েকন ভািবস নাই এত িকছু? তুই এখন েতার একােডিমক 
িঠক কর। এইটাই েতার একমা� কয্ািরয়ার। ভােলা িসিজিপএ রাখেলই কয্ািরয়ার উ�ল! 
একােডিমক সািটর্িফেকটই পাের কয্ািরয়ােরর সফলতা িনধর্ারণ করেত!
-বুঝলাম ভাই। ভাই, �াব িনেয় আপনার মতামত িক?
- আ�া েতার হােত িক সময় অেনক েবিশ হেয় েগেছ, হয্াঁ? এগুলা শুধু ওেয়� অফ টাইম। 
সারািদন েপালাপান বেস হাহা িহিহ করেব, ইেভ� করেব েসখােন নাচগান করেব এইসব 
েথেক েশখার িকছুই নাই। এখানকার মানুষগুলাই েতােক কয্ািরয়ার েচ� করার কথা বুঝাে�, 
তাই না?
- আসেল তা না ভাই। আপিন েতা আমার পিরবােরর েলাক। তাই আপনার েথেক শুনেত 
আসলাম।
- ভােলা কাজ করিছস। এখন েযগুলা বললাম েসগুলা কর। যখন চাকির পািব তখন একটা 
জে�শ ি�ট িদিব িক�। 
-ইনশা আ�াহ ভাই!

চাকির�তয্াশী চাচােতা ভাই কিবর এর কথাগুেলা অক্ষের অক্ষের েমেন চেল সব ধরেনর �াব 
েথেক িনেজেক দূের সিরেয় েনয় শুভ। সাবেজ� তুলনায় িসিজিপএ একটু মাঝাির মােনরই 
িছল বলা চেল। আসেল, আ�হ না থাকেল কতটুকুই বা ক� করা যায়। �িতটা েসেম�ার 
ফাইনােলর সময় মীনা কাটুর্েনর ভাই রাজুর মত “ব� হয়রান লােগ” টাইপ ডায়ালগ িদেয় 
েকােনামেত পার করা জীবন। িতন বছর েপিরেয় েগল েচােখর পলেক।

চাকির খুঁজেত িগেয় শুভ রীিতমত িবপেদর পেড় েগল। িসিজিপএ আর এ��া কািরকুলার 
এ�েপিরেয়� েকানটাই না থাকায় কল পায় না েবিশরভাগ জায়গায়। ভলা�াির 
এ�েপিরেয়ে�র যাে� তাই অব�া, ভয়াবহ কমুয্িনেকশন ি�ল আর সফট ি�েলর ঘাটিত  
থাকায় েযসব েকা�ািন তােক ভাইভা েবাডর্ পযর্� েডেক িনেয়ও যায়, তারাও তােক হতাশ 
করেত বাধয্ হয়। এেকর পর এক বয্থর্ ভাইভা েদয়ার পর একিদন কিবর ভাইেক েফান েদয় 
শুভ। 
-কিবর ভাই, একটু কথা িছল।
-�চ� বয্� আিছ শুভ, পের কথা হেব।
-ভাই, আপনার কথা মেতা কাজ কের েতা আমার সবর্নাশ হেয় েগেছ।
-আিম িক েতােক বাধয্ করিছ আমার কথা শুনেত? িনেজর েদাষ আমার ঘােড় চাপাস েকন?
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-ভাই আপেনই েতা বলিছেলন কয্ািরয়ার �য্ান না করেত, সুইচ না করেত, �াব করা বাদ 
িদেত। এসব কের েতা আিম এখন চাকিরও পাইেতিছ না!
- শুভ েশান, আিম এখন একটা িমিটং করব এসব েশানার টাইম নাই আমার। তুই িনেজর 
বয্ব�া িনেজ কর। 
েফানটা েকেট েদন কিবর ভাই। শুভ বুঝেত পাের না িক করেব এখন।
আিম ইয়ার �প েদয়া বা হুট কের পড়ার সাে�� বদলােত উৎসাহ িদি� না। িনমর্ম সতয্ 
এটাই েয, ভােলা ভািসর্িটেত বা পাবিলক ভািসর্িটেত আমরা অেনক সময় পছে�র সাবেজ� 
পাই না এবং বাধয্ হই অনয্ িকছু পড়েত। যখন এমন অব�া, তখন ঐ সাবেজে�ই পছে�র 
জায়গাটা েবর করা লাগেব। কারণ এখােন অেনক সময় এবং অথর্ ন� হয়। শুধুমা� এ�ি�ম 
েকইেস এটা করেত পােরন।

আিম এমন মানুষেক েদেখিছ, েয কি�উটার সােয়� িনেল অনায়ােস গুগল বা অয্াপেল চাকির 
করত, েস মা-বাবার কথায় েমিডেকেল পেড় ডা�াির করেছ। এবং েস কখনই সুিখ হেত 
পারেছ না। আবার এমন মানুষও আেছ, বুেয়েট চা� না েপেয় িবিবএেত পেড়েছ এবং েবশ 
সুিখই আেছ। পড়ােশানায় ভাল করেত না েপের সুইসাইডও কের মানুষ। এেককজন মানুেষর 
জীবন এেককরকম। যিদ �চ� রকেমর অনীহা কাজ কের, যিদ রবী�নাথ ঠাকুেরর ছুিট 
গে�র ফিটেকর মত আপনার জীবন িনরান�-হতাশ হেয় যায়, তখন অবশয্ই অিভজ্ঞেদর 
সােথ আেলাচনা করেত হেব।  েম�র ও পিরবােরর সােথ আেলাচনা কের করেত হেব। এবং 
তারপর ইয়ার �প বা িডপাটর্েম� েচ� করেত হেব।
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েবশ আেলাচনা হল কয্ািরয়ার িনেয়। আসুন, একটু হালকা হেয় িনই কয্ািরয়ার িনেয় 
েকৗতুকগুেলা (সংগৃহীত) পেড়। বাংলায় অনুবাদ করেল এেদর মজাটা আর থােক না, তাই 
ইংেরিজেতই রাখা হল। 
1. I quit my job working for Nike. Just couldn’t do it anymore.
2. I love being a maze designer. I get completely lost in my work.
3. Inspecting mirrors is a job I could really see myself doing.
4. Interviewer: What’s your biggest weakness? Me: I don’t know when to 
quit. Interviewer: You’re hired. Me: I quit.
5. I wanted to be a barber, but I just couldn’t cut it.
6. My best job was being a musician, but eventually I found I wasn’t note-
worthy.
7. I studied for a long time to become a doctor, but I didn’t have any 
patients.
8. I found being an electrician interesting, but the work was shocking.
9. I finally got a job as a historian until I realized there was no future in 
it.
10. I worked at the bank for a while…until I started losing interest.

�থম চাকির মেনর মত না হেল িক করেবনঃ
এই সমসয্াটা িক� েবিশরভাগ মানুেষরই হয়। পছে�র সয্ালাির, েপা�, ইতয্ািদ হয়ত �থম 
চাকিরেতই পাওয়া হয় না। তখন? 
েযেহতু একটা চাকির েথেক হুট কের েবিরেয় যাওয়া আপনার কয্ািরয়ােরর জেনয্ খারাপ, তাই 
আেগই েভেব িনন, এই জায়গায় ২-৩ বছর আপিন থাকেবন িকনা?

যিদ উ�র না হয়, তাহেল অেপক্ষা করুন। আর যিদ এই সয্াি�ফাইেসর জেনয্ ��ত থােকন, 
তাহেল চাকির শুরু কেরন। এই কাজটা আপনােক মন িদেয়ই করেত হেব। পাশাপািশ 
আপনার পছে�র চাকির ও েকা�ািনর বয্াপাের েখাঁজ িনেয়, েকান েকান ি�ল েসখােন 
দরকার েসগুিলর ওপর কাজ করুন। আপনার েনটওয়ােকর্ িব�� মানুষেদর জািনেয় রাখুন, 
পছে�র েকা�ািনর মানুষেদর সােথ েনটওয়ািকর্ং করুন। পছে�র েকা�ািনর সাকুর্লােরর 
িদেক েচাখ রাখুন। 

ি�েকট েখলায় �থম দুই ওভাের দুেটা উইেকট পেড় েগেল, িমডল অডর্ােরর ওপর একটু চাপ 
যায়। বয্াটসময্ানেদর উইেকটও ধের রাখেত হয়। এবং একটু েসট হেয় েগেল, রানও করেত 
হয়। আপনার ওপরও একটু চাপ আসেব। ৈধযর্য্ কের, মেনােযাগ িদেয় কাজ করেত থাকুন। 
সুেযাগ েপেয় যােবন। তেব, েয চাকিরেত আেছন েসখােন দািয়ে� অবেহলা করেবন না। 
কারণ, আপনার েরপুেটশেন দাগ পেড় েগেল েসটা কয্ািরয়ােরর জেনয্ খারাপ হেব।
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কয্ািরয়াের এিগেয় যাবার জেনয্ �িতিট চাকিরেতঃ
  দােরায়ান েথেক িসইও পযর্� সবাইেক স�ান করেবন। 
  আপনার জব েডসি�পশন খুব ভােলাভােব বুেঝ িনেবন। 
  অিফেসর সবচাইেত দক্ষ মানুষেদর সােথ িনয়িমত েযাগােযাগ রাখেবন এবং তাঁেদর েথেক            
িশখেবন। 
  অিফেসর ক্ষমতাশালী মানুষেদর খুঁেজ েবর করেবন এবং তাঁেদর সােথ র ্যােপা ৈতির 
করেবন। 
  আপনার িফে� ই�াি�র সবচাইেত দক্ষ মানুষেদর ‘েব�মাকর্’ িহেসেব েসট করেবন এবং 
তাঁেদর সােথ েনটওয়ািকর্ং গেড় তুলেবন। 
  কখেনাই কােরা সােথ উঁচুকে� রাগারািগ করেবন না। 
  পুরেনা েকা�ািনর সােথ যতটুকু পােরন ভােলা স�কর্ রাখেবন। 
  চাকিরেত দািয়� পালন করেত িগেয় িক িক িশখেলন তা ডােয়িরেত িলেখ রাখেবন। 
  েকাথাও জেয়ন করার আেগ আপনার নতুন বস এবং ঐ েকা�ািনর বয্াপাের ভােলাভােব 
েজেন িনেবন।
  �িত বছর িনেজর জেনয্ বড় টােগর্ট েসট করেবন এবং বছর েশেষ �ে�স িহেসব 
করেবন।

“ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– েছােটা েস তরী
আমাির েসানার ধােন িগেয়েছ ভির।

�াবণগগন িঘের
ঘন েমঘ ঘুের িফের,
শূনয্ নদীর তীের

রিহনু পিড়–
যাহা িছল িনেয় েগল েসানার তরী।”

েসানার তরী কিবতার কৃষক িনেয় আমরা কতই না বয্াখয্া কেরিছ পরীক্ষার খাতায়, তাই না? 
েসই চাষীর মত আমােদর কাজগুেলা আমােদর কয্ািরয়াের জমা হয়। আপনার কয্ািরয়াের 
েসানার ধান জমােত শুরু কের িদন।
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চাকির পাবার জেনয্ িবজেনস কি�িটশন
বা েকস কি�িটশন কতটুকু গুরু�পূণর্?

আমরা যখন ২০০৭ সােল িব�িবদয্ালেয় ভিতর্ হই, এধরেণর কি�িটশন খুব একটা েদখা েযত 
না। বছের ২-৩ টা ইেভ� হয়েতা েহাত, িক� তােত এখনকার মত এত �য্ামার িছল না। তাই 
তখন এধরেণর কি�িটশনেক অেনেকই খুব একটা পা�া িদত না। এখন েসই িহসাব বদেল 
েগেছ। বয্ি�গতভােব আিম সােজশন িদব, ইউিনভািসর্িটর েকাসর্গুিলর মতই, এই 
কি�িটশনগুেলােক আেরকটা েকাসর্ িহেসেব েদখুন এবং এখােন িনেজর দক্ষতা �মাণ   
করুন। অবশয্ই কয্ািরয়াের কােজ লাগেব। েকন এত আ�িব�াস িনেয় বলিছ? 

ি�ল েডেভলপেমে�র দারুণ সুেযাগ 
িবজেনস কি�িটশন করার মাধয্েম এক িঢেলই েবশ কেয়কিট লক্ষয্ অজর্ন করা যায়। 
ে�েজে�শন বানােনা, িটম-ওয়াকর্, পাবিলক ি�িকং েডডলাইেনর মেধয্ কাজ েশষ করা, 
ে�শােরর মেধয্ ি�িটকাল িথি�ং কের কাযর্করী সমাধান েবর করা, ইতয্ািদ ি�ল বাড়ােনার 
দারূণ একটা চচর্া হেয় যায়। 

চাকিরর আেগই বা�ব অিভজ্ঞতা অজর্নঃ  
পািনেত নামার আগ পযর্� আমরা সাঁতার িশখেত পারব না। সুইিমংপুেল হেলও, একবার 
সাঁতার িশেখ েগেল আমরা নদীেতও সাঁতার কাটেত পাির। িঠক েতমিন আমরা ভািসর্িটেত 
বইেয় িবিভ� িনয়ম িশখেলও বা�িবক জীবেন এর �েয়াগ না করা পযর্� পূণর্রূেপ দক্ষতা 
অজর্ন হেব না। �ােসর মােকর্িটং, সা�াই েচইন, ফাইনয্া�, এইচআর ইতয্ািদ িবষেয়র 
িশক্ষাগুিলই এইসব কি�িটশেন �েয়াগ করেত হয়। এবং পরবতর্ীেত চাকির করার সমেয়ও 
এই অিভজ্ঞতা কােজ লাগােনা যায়। 

পুর�ার অজর্ন করেত পারেল েতা কথাই েনইঃ  
তেব, েকােনা েরপুেটড িবজেনস কি�িটশেন েসরা ৩ এর মেধয্ �ান করেল তা অবশয্ই 
আপনার এি�েকশনেক শি�শালী করেব। আপিন কাজ করার আেরা েমািটেভশন পােবন, 
ভািসর্িটেতও েবশ নামডাক হেব। টাকা পাবার িবষয়টা েতা আেছই।
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েনটওয়ািকর্ং-এর সুেযাগঃ 
কি�িটশেন অংশ�হেণর মাধয্েম অনয্ানয্ িব�িবদয্ালেয়র েমধাবী িশক্ষাথর্ী এবং সফল 
ে�ােফশনাল বয্ি�েদর সােথ েনটওয়ািকর্ং এর পথ ৈতরী হয়। িবচারকগণ েযসব �� কেরন 
তা 'ি�িটকাল িথংিকং'েক উ�ীত কের, এবং ঐসকল �� আমােদর বয্াি�গত কােজও �ভাব 
রাখেত সহায়তা কের। 

আেরা নানারকম সুিবধা আেছঃ  
তাছাড়াও আইিডয়া েডভলপ করা, মােকর্ট িডমা� স�েকর্ জানা, ই�ারনয্াশনাল কি�িটশেন 
অংশ�হেণর মাধয্েম িনেজর েদশেক িরে�েজ� করা, িনেজর ভােলা আইিডয়া এি�িকউট 
করেত ফাি�ং পাওয়া ইতয্ািদ িবিভ� এ��া সুিবধা পাওয়া যায় িবজেনস কি�িটশেন 
অংশ�হেণর মাধয্েম।        

শুধু কি�িটশনই আবার সব নয়ঃ 
তেব একটা কথা িঠক, িবজেনস কি�িটশেন অংশ�হণ েকােনা চাকির িনি�ত করেব না, 
চাকির িনভর্র করেব ই�ারিভউ দক্ষতা এবং েযাগয্তার উপর। অেনেকই আেছন, একটা 
কি�িটশেন ভােলা কেরই, “মুই িক হনুের” মুেড চেল যান। আবার কি�িটশেনর জেনয্ 
ভািসর্িটেতই আর মেনােযাগ েদন না। এমন না হেয়, বয্ােল� রক্ষা করুন।
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MNC- েত চাকির েপেত িক করেত হয়? 

MNC িক? 
MNC- Multi-National Company এমন �িত�ান যা িনজ েদেশর সীমানা েপিরেয় অনয্ানয্ 
েদেশও বয্বসা করেছ। �াভািবকভােবই েস কারেণ তােদর অিফেস নানা েদেশর মানুষ   
থােকন। অথর্াৎ, িভ� সং�ৃিত, িভ� িনয়ম-কানুন এবং িবিভ� �তয্াশার মানুষ থােকন একিট 
MNC েত। েবিশরভাগ মানুেষর আ�েহর মূল কারণ, MNC েত অেনক েবিশ সয্ালাির েদয়া 
হয়। 

MNC েত  �েয়াজন এমন সকল সদেসয্র যারা দক্ষ এবং খাপ খাইেয় িনেত পাের েযেকান 
পিরেবেশর সােথ। তাই এসকল েকা�ািনেত কাজ করেত হেল িনেজেক েযাগয্ কের তুলেত 
হেব এমনভােব েযন েযেকােনা পিরি�িতর সােথ তাল িমিলেয় চলার ক্ষমতা থােক। MNCেত  
কাজ করেত চাইেল আেগ িনেজেক ৈতির কের িনেত হেব। েযভােব ৈতির হেবনঃ 

১। কিমউিনেকশন ি�ল িবেশষ কের ইংেরিজেত সুদক্ষ েহানঃ 
কারণ MNC েত িবিভ� েদেশর মানুষ কাজ কের তাই বয্াপকভােব ইংেরিজ বয্বহৃত হয়। 
ি�িকং, িরিডং, রাইিটং, িলেসিনং �েতয্কিটই খুব গুরু�পূনর্। িবেশষ কের ি�িকং ও  
িলেসিনং। মুেখর ভাষার পাশাপািশ, মেনর ভাষা, েচােখর ভাষাও বুঝেত হেব কারণ এখােন 
নন-ভাবর্াল কিমউিনেকশনও অেনক গুরু�পূণর্। 

২। MNC গুিলর ির�ুটেম� স�েকর্ আেরা তথয্ েজাগাড় করুনঃ 
MNC এর পরীক্ষা এবং ই�ারিভউ সাধারণত জিটল হয়। িবিভ� MNC -েত েসই �ি�য়াও 
আলাদা হেত পাের। ির�ুট করার জেনয্ �িতিট MNC-ই িনিদর্� িকছু ধাপ ৈতির কেরেছ। 
তােদর �েয়াজন অনুসাের �িতিট ধােপ েযাগয্তার মানদ� িনধর্ারণ কেরেছ যার মাধয্েম তারা 
একজন চাকির�াথর্ীেক যাচাই কের। েসই অনুযায়ী পাফর্েম� করেত পারেল ও িনেজেক �মাণ 
করেত পারেল আপিনই চাকিরিট পােবন। আপনার পছে�র েকা�ািনর ির�ুে�� িনেয় েজেন 
িনন।
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৩। িনেজর কােজ দক্ষ হনঃ
দক্ষতার েকান িবক� েনই। MNC েত দক্ষতা না েদিখেয় িটেক থাকা অেনক কিঠন। 

৪। পড়ােশানা েছেড় েদেবন নাঃ 
ভােলা ে�ড অজর্ন করাও দরকার। MNC ভােলা ছা�ছা�ীেদর েনয় কারণ তােদর অেনক তথয্ 
িনেয় কাজ করেত হয়। অধয্বসায়ও লােগ। ৩.৫ এর উপর িসিজিপএ অ�ত অধয্বসােয়র 
পিরচয় েদয়। তাই এটা ধের রাখেবন। 

৫। �য্াজুেয়শেনর জেনয্ ে�াবাল েকােনা িডিসি�ন িনবর্াচন করুনঃ 
আপিন যিদ ‘ল’ বা ‘ডা�াির’ বা এমন েকান েপশা েবেছ েনন েযটােত আপিন ে�াবািল কাজ 
করেত পারেবন না, তাহেল MNC েত চাকির পাওয়া স�ব না (যিদনা আপিন অিতির� 
েমধাবী েকউ হন)। তাই সব েদেশই কাজ করেত পােরন এমন িবষেয়র ওপর পড়ােশানা 
করেল ভােলা। 

৬। বাসা েথেক েথেক দূের থাকার জেনয্ মানিসক ��িত রাখুনঃ 
MNC- র চাকির সাধারণত ঢাকার বাইেরর েটিরটির অিফসার িহেসেব শুরু হয়। এেক্ষে� 
েদােনামনা করায় চাকিরটাই হয়িন এমন অেনক জনেকই আিম িচিন। েহামিসক মানুষেদর 
জেনয্ MNC েত কাজ করাটা কিঠন। আবার, কােজ ভােলা করেল তখন অনয্ েদেশও েপাি�ং 
েদয়া হেত পাের।
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চলুন MNC েত ভােলা করার ৬ িট িনয়ম েদেখ েনই
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ে�াথ মাই�েসেট একবার আমরা েচকিল� কেরিছ। চলুন তাহেল, কয্ািরয়ার �য্ািনং এর 
জনয্ও ঝটপট একটা েচকিল� হেয় যাক? আমরা যা িশখলাম এবং যা করণীয় তার উপর!

আমার িনজ� কয্ািরয়ার িনেয় সুিনিদর্� ও িলিখত পিরক�না রেয়েছ।
কয্ািরয়ােরর লক্ষয্ অজর্েন করণীয়গুেলা কাজ স�েকর্ সুিনিদর্� ও িলিখত পিরক�না 
রেয়েছ।
আিম িনেজর ি�ল-গয্াপ স�েকর্ জািন।
চাকিরর েক্ষে� েকান পিজশেন কমর্জীবন শুরু করেত চাই তা আিম জািন। 
েয চাকির করেত চাই েস চাকিরর জনয্ িক িক ি�ল �েয়াজন তা আিম জািন। 
আিম জািন একিট ভােলা কয্ািরয়ার বজায় রাখেত িক িক করণীয়।
আিম িতনজন ভােলা েম�র খুঁেজ িনেয়িছ। 
কয্ািরয়ার বা চাকির পিরবতর্েনর সময় হুট কের িস�া� িনেত হয় না তা আিম জািন।
আিম েকান ই�াি�েত কাজ করেত চাই তা জািন।
আিম জািন আিম েকান িবষেয় দক্ষ।
আিম জািন আিম েকান কাজেক আমার েপশা িহেসেব েবঁেছ িনেত চাই।
আিম জািন েকান কাজ আমােক ে�রণা েযাগায়।
আমার দক্ষতােক কােজ লািগেয় িকভােব পৃিথবীর জনয্ িকছু করেত পাির তা আিম জািন।
চাকির েছেড় িদেয় নতুন চাকির খঁুজেল সয্ালাির েবশ কম েপেত পাির, এটা আিম জািন। 
ই�াি� পিরবতর্ন কের েফলেল িবশাল ির� িনেয় আবার শুরু করেত হয়, এটা আিম 
জািন। 
আমার কয্ািরয়ােরর জেনয্ েকান সািটর্িফেকশন গুেলা দরকার তা িল� কের েফেলিছ।
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আিম জািন �য্া� মােন �িমজ, এবং আিম আমার �িমজ িঠক কের েফেলিছ। 
আিম জািন আমার পােসর্ানাল �য্াি�ং এর লক্ষয্ ও উে�শয্ িক িক।
আিম আমার Unique Selling Point বা USP েবর কেরিছ।
পােসর্ানাল �য্াি�ং এর জনয্ আিম িকছু েকৗশল ৈতির কেরিছ।
আিম জািন িকভােব িনেজর অিডেয়�েদর জনয্ ভয্ালু ৈতির করা যায়।
আমার িকছু আইডল মানুষ রেয়েছ যােদর মেতা আিম হেত চাই। তােদর েব�মাকর্ কের 
েরেখিছ। 
কে�� কয্ােল�ার এবং এর যথাযথ বয্বহার স�েকর্ আিম আমার ধারণা রেয়েছ।
আিম কে�� কয্ােল�ার বয্বহার কির।
আমার পােসর্ানাল �য্া� েকান ধরেনর অনুভূিত বা ইেমাশন ৈতির করেব তা আিম িঠক 
কের েরেখিছ।
আিম আমার অিডেয়� স�েকর্ জািন। 
পােসর্ানাল �য্াি�ং িনেয় আমার েকায়াটর্ারিল টােগর্ট রেয়েছ। 
ভুল হেয় েগেল িকভােব িমসেটক ময্ােনেজেম� করেত হয় তা জািন।





-িকের ইমরান, বল কািহনী িক?

-ভাই, আমার একটু পােসর্ানাল �য্াি�ং িবষেয় সােজশন দরকার।

-কসিক মিমন? �য্াি�ং শ�টা েকাথা েথেক আসেছ জািনস?

-ি� ভাই, আেমিরকার কাউবেয়রা তােদর গরু গুলােক েচনার জেনয্ -

-পাছায় আগুন গরম িশক িদয়া ছয্াঁক িদত। এখন বল েতার েকন শখ হেলা পােসর্ানািল িনেজর 
পাছায় িনেজর ছয্াঁক েদয়ার?

েটিনদােক আমরা েদিখিন। তেব, আমােদর এলাকায় হািনফ মামার চটপিটর েদাকানটার 
সামেন খাড়া নাকওয়ালা কােরা ভাষায় চা�ু কােরা ভাষায় ি�ট �াটর্ কেপর্ােরট বড় ভাই 
আিসফ ে�া আেছন। সহজ ভাষায় মেনর কথা বেল েদয়া ভাইেক িনেয় অেনক হাসাহািস হয় 
এলাকায়, তার গ�গুিলও দারুণ মজার। িক� তার সয্ালািরর কথা শুনেলই েচাখ কপােল ওেঠ 
সবার। আজ অবশয্ আিসফ ভাই চটপিটর েদাকােন েনই। এলাকার সবচাইেত অয্াি�শাস 
েছেল, ইমরােনর েম�িরং করেত এেসেছন একটা কিফ শেপ। চলুন িফের যাই তােদর 
আ�ায়।

-ভাই, ে�ম কির ছয় ব�র। েসই �াস এইট েথেক। ভািসর্িট েশেষই িবয়া করব ভাই। িক� 
িবেয়র জেনয্ েতা একটা ভােলা চাকির দরকার। তারপর বাবার িরটায়ারেম� হেত আর মা� 
৫ বছর। হােত আমার ২ বছর।

-ওের খাইেস আমাের। এত আেগই িবেয়? পাছায় ডাবল ছয্াঁক চাইেতিসস?

-উফ ভাই এইসব তামাশা রােখন। আমার রােত িটউশিন আেছ, কালেক পাটর্ টাইম 
ই�ানর্িশেপর ই�ারিভউ। একটু জলিদ জলিদ ছােড়ন আপনার সােজশনগুলা।

-েতােদর েজনােরশনটা সবজায়গায় েডাপািমন চুষেত চুষেত ভয্া�ায়ার হয়া যাি�স! আ�া 
েশান। আেগ বল, িক খািব।

-এটাই আিসফ ে�ার েম�িরং এর মজা। যা খুিশ খাওয়া যােব, সােথ একদম টু দা পেয়� 
অয্াডভাইস। তেব কিফশেপ ি�ট ইমরােনর মত টগবেগ েছেলগুলাই পায়। বািকেদর জেনয্ 
এলাকার হািনফ মামার আনিলিমেটড চটপিট ফুচকা।

-যাক, কােজর কথায় আিস। এক ে�ট নােচাস, এক ে�ট বােফলুন উইংস আর দুেটা 
হয্ােজলনাট লােটর অডর্ার িদেয় আিসফ ভাই তার বয়ান শুরু করেলন।
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-েদখ ইমরান, �য্া� হইেত চাইেল �থেমই বুঝেত হেব তুই িক চাস? েকন চাস? িহেরা আলম 
ও েফমাস, েসফুদাও েফমাস, নািয়কা পটােনা িস� পয্াক ওয়ালা সালমান খানও েফমাস, 
েটকগুরু খান একােডিমর সালমান খানও েফমাস। িক� এেককজেনর ইনকাম, �য্াটাস, 
মানুেষর কােছ �হণেযাগয্তা সবই আলাদা।

-আ�া ভাই, এটা েতা অবিভয়াস।

-কথাটা েশষ করেত েদ। তুই েতা পিড়স িবজেনস �ুেল। এখান েথেক টপাররা কই যায়? 
িবেদেশ মা�াসর্ িপএইচিড বাদ িদেল, বািকরা এমএনিস আর বয্াংেক যায়। এখন তুই 
আমােক বল, বড় এমএনিস গুেলার কয়জনেক পােসর্ানাল �য্াি�ং করেত েদখিসস? কয়টা 
িবএিট, িজিপ, ইউিনিলভার, রিব, বাংলািলে�র ময্ােনজার এর েফসবুেক ৫০০০ ফেলায়ার 
আেছ? আসেলও িক সবার কয্ািরয়াের ফেলায়ার �েয়াজন? কয়টা এমিটও েপাে� ইউিটউব 
িসলভার বাটন েদেখ চাকির েদয়া হয়? বরং অেনক ফেলায়ার কামােনা ইন�ুেয়�ারেক চাকির 
েদয়ার আেগ েকা�ািন ২ টা িবষয় ভােব -

ক) এের িনেল আমার েকা�ািনের টাইম িদেব না িনেজর ফেলায়ারেদর সােথ গুটুর গুটুর 
করেব সারািদন? উইকএে� কামলা িদেত ডাকেল, “আমার অমুক ভািসর্িটেত ি�চ আেছ ে�া 
েকা�ািনর �য্াি�ংও হেব” বেল েদৗড় িদেব না েতা?

খ) এের ফায়ার কের িদেল বা েকান সময় িমসকমুয্িনেকশন হইেল আবার িনেজর েসাশয্াল 
িমিডয়ায় আমােদর েনেগিটভ �য্াি�ং কের িদেব না েতা? এইসব ইন�ুেয়�ার গুিল েতা আবার 
অেনক ইেমাশনাল হয়। েরা� কের, এেদর েরা� হয়। মাঝখােন েকা�ািনর েকান �য্া�াল 
হেব না েতা?
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-তাইেল িক পােসর্ানাল �য্াি�ং একদমই খারাপ িকছু।

-আের তা না। পােসর্ানাল �য্াি�ং েয লাখ লাখ মানুষেদর সামেনই করেত হেব এমন না। এমন 
মানুষও আেছ যােদর বয্া� বয্ােল� তােদর ফেলায়ােরর চাইেত কম। আবার এমন অেনক 
মানুষ আেছ যােদর আমরা িচিন না, িক� ঢাকা শহের মােস ২ লাখ টাকার ওপর েবতন পান 
এমন �িতিট মানুষ েসই মানুষেদর িচেন, ��া কের। তােদর পােসর্ানাল �য্াি�ং েসাশয্াল 
িমিডয়ার বদেল, সামনা সামিন হয়।

-ভাই, িক�.......

-আহহাের, কথাটা েশষ কির? এমন না েয, বয্া� বয্ােল�ই জীবেনর সব িকছু। এেকক মানুষ 
এেকক রকম। যােদর মানুেষর সং�েশর্ আসেত ভােলা লােগ, তারা পােসর্ানাল �য্াি�ং পছ� 
কের। কােরা জেনয্, এক লাখ ফেলায়ােরর পর টােগর্ট হয় দশ লাখ। কােরা জেনয্, ৫০০০ 
মানুষই যেথ� এবং এই ৫০০০ জনেকই িদেনর পর িদন তার পােসর্ানাল �য্া� িদেয় িতিন 
েসট করেত চান। এটা যতটা েপেটর েখারাক, তার চাইেত মেনর েখারাক। ওই েদখ, েপেটর 
েখারােকর কথা বলেত বলেতই খাবার আইসা পড়েছ।

কুড়মুেড় নােচাস আর িচেকন উইংেসর েধাঁয়া েদেখ আর েদির করেত পাের না ইমরান। 
ভািসর্িটেত আজ তাড়াহুড়ায় লা� হয়িন। আিসফ ে�া আড়েচােখ েদেখন। একটা উইংস হােত 
িনেয় ফুঁ িদেত িদেত কথা শুরু কেরন।

-েতা মূল কথা হল, Personal branding for quality audience? Or quantity audi-
ence? For which career? Which industry? এগুিল যত আেগ িঠক করিব, যত 
কনিফউশন কমেব, তত জলিদ কয্ািরয়াের তরি�। এখন বল, েকান েকান কয্ািরয়ােরর জেনয্ 
পােসর্ানাল �য্াি�ং ভােলা? কথা েবচেত হয় েযখােন। অয্াড এেজি�, িকংবা িরলয্া�ড কালচার 
ওয়ালা েকা�ািনর মােকর্িটং বা েসলস িডপাটর্েমে�র চাকির, অথবা যিদ ভিবষয্েত পাবিলক 
ি�কার বা পারফমর্ার হইেত চাস, তাহেলও ভােলা। তুই েতা রািজেবর হলুেদ অিরিজৎ 
িসংেয়র গানটা েহি� দরদ িদয়া গাইিল। ই�া আেছ নািক? না থাকেলই ভােলা েতার মত 
গাইেল ওর নাম অিরিজৎ না হেয় অিরহার হেয় যাইত হাহাহা!

-ভাই, আপেন আবার সইরা যাইতােসন আসল কথা েথেক।

-হুমম, এবাের আসল কথায় আিস।

-মুখ বড় কের উইংেস একটা কামড় িদেলন আিসফ ে�া। পেরর শ�টা বলার সময় মুখ েথেক 
েধাঁয়া েবিরেয় এল।
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-ে�িডিবিলিট।

-এর জেনয্ লাগেব অেথি�িসিট আর কি�ে�ি�। ে�ােফশনাল লাইেফর জেনয্, অেথি�ক 
হইেত হেব। মােন যা কিব মন িদয়া কিব। িনেজর কয্াের�ােরর সােথ েমেল না এমন িকছু 
করেত যািব না। কি�ে�ি� মােন িনয়িমত ঐ িবষয় িনেয় কাজ করেত হেব, �ািড করেত 
হেব, আেলাচনা করেত হেব। এবং ভােলা পারফেমর্� ধের রাখেত হেব।

-বুঝলাম ভাই, িক� িকভােব করব এই কাজটা েসটা একটু বেলন?

-এই জেনয্ কােজ লাগােত হেব েজাশ �য্ােটিজ।

-ি� ভাই �য্ােটিজ েজাশ বুঝলাম, িক� �য্ােটিজটা িক?

আের �য্ােটিজর নামই েজাশ। জ-অ-অ-শ। এর মােন হল… [আেরা জানেবা আমরা, আেগ 
িকছু ভুল ধারণা েজেন িনই]।
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১। পােসর্ানাল �য্াি�ং েকবল িনেজর ভােলার জনয্ কাজ কেরঃ
অসংখয্ �েফশনােলর িভেড় িনেজেক বা িনেজর �য্া�েক �িতি�ত করেত হেল যথাযথ 
পােসর্ানাল �য্াি�ং এর েকান িবক� েনই। তাই বেল পােসর্ানাল �য্াি�ং যিদ শুধু িনেজর জেনয্ 
কেরন, তাহেল আপনার �য্া� তার �িত�িত ৈতির করেত বয্থর্ হেয় যােব। আপিন েয 
েকা�ািনেত চাকির কেরন, আপিন েয সমােজ বসবাস কেরন, যােদর সােথ চলাচল কেরন 
তারা আপনার �য্াে�র ে�কেহা�ার। তাঁেদর জেনয্ ভয্ালু ৈতির করাই আপনার পােসর্ানাল 
�য্া�েক শি�শালী করেব। েসলিফ আর অয্াওয়াডর্ েশা-অফই সব নয়। 

২। পােসর্ানাল �য্াি�ং এর মূল লক্ষয্ িবখয্াত হওয়াঃ
িবখয্াত হওয়া এবং িনেজর পােসর্ানাল �য্া� েক �িতি�ত করার মেধয্ স�কর্ থাকেলও তা 
এক িবষয় নয়। যথাযথ পােসর্ানাল �য্াি�ং এর মাধয্েম একজন মানুষ তার �েফশনাল 
কয্ািরয়াের সফল হয় এবং তার চারপােশর মানুেষর কাছ েথেক আ�া  অজর্ন কের। �াগ 
অয্ািডে�ড, �য্া�ােল জিড়েয় পড়া েসিলে�িটর েক্ষে� িক েসই িবষয়িট খােট? পােসর্ানাল 
�য্াি�ং এর েক্ষে�  িবখয্াত হবার েচেয় মানুেষর আ�া অজর্ন করা েবিশ জরুরী।

৩। পােসর্ানাল �য্াি�ং এর ফেল �িত�ােনর �য্াি�ং ক্ষিত�� হয়ঃ
যথাযথ পােসর্ানাল �য্াি�ং এর মাধয্েম আপনার িনেজর দক্ষতা ও েযাগয্তা েযমন �কাশ 
পাে�, েসই সােথ আপিন েয �িত�ােন কাজ করেছন েসই �িত�ােনরও �য্াি�ং হয়। মেন 
রাখেত হেব েয, আমােদর েসাশয্াল িমিডয়া এবং আচার-আচরেণ যিদ সবসময় েনিতবাচক 
িবষয় উেঠ আেস, েসেক্ষে� িক� �িত�ােনর �য্াি�ংও ক্ষিত�� হবার স�াবনা থােক। 

বয্িত�মঃ একটা জায়গা আেছ, েযখােন �িত�ােনর �য্াি�ং ঝুঁিকেত থােক। েয কারেণ ি�ভ 
জবস মারা যাবার পর অয্াপেলর �য্া� ভয্ালু কেম িগেয়িছল। কিরম সােহব িল�িডেন েপা� 
করেল তােত ১ হাজার লাইক আেস। িতিন মােঝ মােঝ তার েকা�ািন িনেয় কথা বেলন। 
িক� যিদ কিরম সােহব সুইচ কের কি�িটটর েকা�ািনেত জেয়ন কেরন, েসিদন েথেক তার 
নতুন ১ হাজার লাইেকর েপা�গুিল কি�িটটেরর জেনয্ ভয্ালু িদেব। এই বা�বতা েমেন 
িনেয়ই কাজ করেত হয়। িকছু েকা�ািন েথেক একারেণ পােসর্ানাল �য্াি�ং করেত 
িনরুৎসািহত করা হয়। 
এছাড়াও, েকান এম�িয় েকান �য্া�ােল জড়ােল তা েকা�ািনর ওপর এেস পড়েত পাের। 
আবার, েকা�ািন �য্া�ােল জড়ােল েসটা কমর্চািরেদর �য্াি�ংেয় দাগ েফলেত পাের। এই 
িবষয়গুিলর িদেক তী� নজর রাখেত হেব। 
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৪। পােসর্ানাল �য্াি�ং আ�েকি�কতা �কাশ কের:
মেন করুন আপিন খুব ভােলা ছিব আকঁেত পােরন, িক� আপনার আঁকা ছিব েকউ    
েদখলইনা। কারণ, আপিন আপনার পিরিচত ব�ু-বা�ব বা কােরা সােথ কখেনা আপনার আঁকা 
ছিব েশয়ার কেরন িন। আপিন েশয়ার করেল হয়ত আর অেনক মানুষ আপনার �িতভা 
স�েকর্ জানেত পারেতা এবং আপনার �শংসা করেতা। তাঁেদর �শংসা এবং সমােলাচনায় 
আপনার �িতভা আেরা িবকিশত হেত পারত। পােসর্ানাল �য্াি�ং আমােদর আ�েকি�কতা 
�কাশ কেরনা বরং আ�েকি�কতা েথেক েবর হেয় আসেত সাহাযয্ কের। শুধুমা� যখন 
আমরা অিতির� পিরমােণ িনেজর বড়াই / েশা-অফ করেত থািক, তখন এটােক নািসর্িসজম 
মেন  হয়। এ বয্াপাের আপিন সতকর্ থাকেবন।

৫। পােসর্ানাল �য্াি�ং এবং দাি�কতা সমাথর্ক:
 ২০১৯ সােল মালেয়িশয়ার কমর্রত বাংলােদিশ িডিজটাল মােকর্টার নওিরদ আিমন "Top 100 
inspirational LinkedIn icons in Malaysia (2019) to follow" িহেসেব িনবর্ািচত   
হন। িতিনই যখন �থম কে�� ৈতির করা শুরু কেরন, তার এক আ�ীয় তােক েফান কের 
বেলন, “তুিম িনেজেক িক মেন কর?” আমােক ২০১৭ সােল অেনেকই বলত, এই আয়মান 
সািদক েছেলটা েক, েয িনেজ েকান েকা�ািনেত কাজ কেরিন িক� েছেলেমেয়েদর ই�ািভর্উ 
িটপস িদে�? আপিন যিদ সমােলাচনা শুেন দেম যান, তাহেল িনেজেক �য্া� িহেসেব �িতি�ত 
করেত পারেবন না।  

আপিন েয িবষেয় দক্ষ, েস িবষেয় যিদ েলখােলিখ কেরন, কে�� বানান, বা আপনার 
পিরিচতেদর ওই িবষেয় জানােত চান, এেত িক� আপনার দাি�কতা �কাশ পায় না। বরং 
ওই িনিদর্� িবষেয় আপনার দক্ষতা এবং েযাগয্তা �কাশ পায়, যা েথেক অেনয্রা চাইেল িকছু 
িশিখেত পারেব। যিদ িকছু ভুলও কের েফেলন, আপিন েসখান েথেক িশখেত পারেবন।
৬। পােসর্ানাল �য্াি�ং েকবল িসিনয়র েলেভেলর মানুষেদর জনয্ �েযাজয্:
িসিনয়র েলেভেলর মানুষেদর অেনক সময় নতুন িবষয় ভাবার বা িরসাচর্ করার সময়    
থােকনা। বয়স ৪৫ এর ওপর েগেল, নতুন েটকেনালিজ িশখার আ�হ থােক না সবার। 
এজেনয্ িসিনয়র পযর্ােয় েযেয়, পােসর্ানাল �য্াি�ং করার েচেয় কয্ািরয়ােরর শুরু েথেকই যিদ 
আমরা পােসর্ানাল �য্াি�ং কির, আমােদর ক� কেম যােব। 
৭। পােসর্ানাল �য্াি�ং না কেরও চলা স�ব:
ির�ুটেমে�র সময় েফসবুক এবং িল�িডন ে�াফাইল যাচাই কের েনওয়া খুবই কমন   
বয্াপার। আপনার হয়ত িবিভ� ধরেনর কােজর অিভজ্ঞতা রেয়েছ িক� আপিন যিদ তা 
মানুেষর কােছ অনলাইন বা অফলাইেন ে�েজ� করেত বয্থর্ েহান, তাহেল িক� অনয্েদর 
তুলনায় িপিছেয় পরেবন।
৮। আপিন পােসর্ানাল �য্াি�ং কেরন না: 
আপিন হয়েতা পােসর্ানাল �য্াি�ং পছ� কেরন না এবং ভাবেছন েয, আপিন পারেসানাল 
�য্াি�ং কেরন না। িক� সিতয্ কথা হল, পােসর্ানাল �য্াি�ং না কের থাকা যায় না। যারা করিছ 
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না, তারাও একটা �য্া� গেড় তুলিছ। আপনার অিফেস যখন নতুন েকউ আেস, তখন আপনার 
বয্াপাের তােক িক জানােনা হয়। আপনার সামেন িন�য়ই ভােলা িকছু বলা হে�, িক� 
আপনার েপছেন? তাই নূয্নতম পােসর্ানাল �য্াি�ং করুন, নাহেল আপনার বয্াপাের েযেকান 
িকছু বেল েফলার একটা সুেযাগ েথেক যায়।

৯। সব চাকিরর জেনয্ পােসর্ানাল �য্াি�ং দরকার েনইঃ
েফসবুক, িল�িডন, ই�টা�াম েথেক শুরু কের ই�ারিভউ েবাডর্ পযর্� পােসর্ানাল �য্াি�ং 
আপনােক সহায়তা করেব। আপিন েয ধরেনর চাকিরর জেনয্ আেবদন কেরন না েকন, সিঠক 
পােসর্ানাল �য্াি�ং আপনােক সাহাযয্ করেব। 

১০। পােসর্ানাল �য্াি�ং এর জনয্ েসাশয্াল িমিডয়াই একমা� উপায়ঃ
েসাশয্াল িমিডয়া আমােদর পােসর্ানাল �য্া� গেড় তুলেত সাহাযয্ কের িঠকই, িক� তার মােন 
এই নয় েয শুধুমা� েসাশয্াল িমিডয়ােতই পােসর্ানাল �য্াি�ং করেত হেব। আপনার কিলগ, 
�ােয়�েদর সােথ কাটােনা সমেয়ও সুেযাগ থােক। অফলাইন ও অনলাইন - দুইভােবই 
আপনার পােসর্ানাল �য্া�েক �িত�া করেত হেব।

পােসর্ানাল �য্াি�ং েকবল িনেজর ভােলার
জনয্ কাজ কের।

পােসর্ানাল �য্াি�ং এর মূল লক্ষয্ িবখয্াত
হওয়া।

পােসর্ানাল �য্াি�ং এর ফেল �িত�ােনর
�য্াি�ং ক্ষিত�� হয়।

পােসর্ানাল �য্াি�ং আ�েকি�কতা �কাশ
কের।

পােসর্ানাল �য্াি�ং এবং দাি�কতা সমাথর্ক।

পােসর্ানাল �য্াি�ং েকবল িসিনয়র েলেভেলর
মানুষেদর জনয্ �েযাজয্।

পােসর্ানাল �য্াি�ং িনেজর, িনেজর �িত�ান,
এবং িনেজর ফেলায়ারেদর ভােলার জেনয্
কাজ কের।

পােসর্ানাল �য্াি�ং এর মূল লক্ষয্ মানুেষর
আ�া অজর্ন করা। 

পােসর্ানাল �য্াি�ং েথেক �িত�ােনর লাভ
করার অেনক সুেযাগ থােক।

পােসর্ানাল �য্াি�ং েথেক অেনেকর উপকার
হেত পাের। তেব, মা�ািতির� িকছু করা
েথেক িবরত থাকেত হেব। 

পারেসানাল �য্াি�ং যত আেগ শুরু করা যায়
তত ভােলা। 

পােসর্ানাল �য্াি�ং িবনেয়র সােথও করা যায়।

ভুেল যাই িশেখ িনই
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কেপর্ােরট বড়ভাই আিসফ ে�া আর ইমরােনর আ�াটা েসিদন েশষ করা হেয় ওেঠিন। আজ 
েসখান েথেকই শুরু কির।

-েতা, ইমরান, েজাশ �য্ােটিজ েতা বুঝােবা, তার আেগ বল এতক্ষণ যা বললাম তা শুেন িক 
বুঝিল?

-ভাই, িনেজর পাছায় ছয্াঁকা িদেত েগেল আেগ িকছু িজিনস বুেঝ িনেত হেব। দাঁড়ান, আিম 
একটু িলেখ েনই।

ঝটপট �াটর্েফান েবর কের িকছু িবষয় েনাট কের েনয় ইমরান।

-হয্াঁ ভাই, আিম যা যা বুঝলামঃ

�থেমই, আিম িক চাই েসটা েবাঝা দরকার। েকায়ািলিট অব অিডেয়� নািক েকায়াি�িট অব 
অিডেয়�?

আেরকটা িবষয় হইেলা, সব চাকিরর জেনয্ েসাশয্াল িমিডয়ায় ফেলায়ার েবইজ লাগেব না। 
অয্াডভাটর্াইিজং বা েসলস বা মােকর্িটং এর জেনয্ ভােলা। পাবিলক ি�কার বা ে�ইনার হেত 
চাইেল ভােলা। িকছু চাকিরেত েলা ে�াফাইল রাখা েবটার।

েযটা করব, িনেজর সােথ িমলেত হেব। অেথি�িসিট লাগেব। ে�িডিবিলিট ৈতির করেত    
হেব।

আপিন পােসর্ানাল �য্াি�ং কেরন না।

পােসর্ানাল �য্াি�ং না কেরও চলা স�ব।

সব চাকিরর জেনয্ পােসর্ানাল �য্াি�ং
দরকার েনই।

পােসর্ানাল �য্াি�ং এর জনয্ েসাশয্াল
িমিডয়াই একমা� উপায়।

এর মােন মানুষ আপনার পােসর্ানাল �য্াি�ং
েদেখ কনিফউজড।

পােসর্ানাল �য্াি�ং না করাটাও এক ধরেণর
পােসর্ানাল �য্াি�ং।

আপিন েয ধরেনর চাকিরর জেনয্ আেবদন
কেরন না েকন, সিঠক পােসর্ানাল �য্াি�ং
আপনােক সাহাযয্ করেব। 

অফলাইন ও অনলাইন - দুইভােবই আপিন
পােসর্ানাল �য্া�েক �িত�া করেত পােরন।
তেব বতর্মান যুেগ েসাশয্াল িমিডয়ায়
�ততম উপােয় পােসর্ানাল �য্াি�ং করা যায়।  
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- বাহ! ভােলাই বুঝিছস েতা। িনেজর জেনয্ শুরুেতই টােগর্ট েসট করিব, েকায়াি�িট হেল 
কয়িদেন কত েকায়াি�িট, েকায়ািলিট হেল েকান ধরেনর েকায়ািলিট। িলেখ রাখিব। এরপর ৩ 
মাস পর পর েচক করিব। িকপ দয্ গুড, িলভ দয্ বয্াড।

- ভাই পােসর্ানাল �য্াি�ং েসাশয্াল িমিডয়া ছাড়াও করা যায় এমন িকছু বলিসেলন মেন হয়।

- হুমম। ঐ বয্াপাের আজেক থাক, তুই েতা এখেনা চাকির শুরু কিরস নাই। আপাতত 
ভািসর্িটর েব� ে��রা বােদ বািকেদর সােথ ে�ােফশনাল অয্ািটচুড ধের রািখস। একটু ওেয়ট 
রাখিব। এটুকুই এনাফ। এখন আসল কথায় আিস।

কথায় কথায় নােচােসর ে�ট ফাঁকা হেয় এেসেছ। ওেয়টার এেস হয্ােজলনাট লােট সাভর্ কের 
িদেয় েগল।

- েজাশ �য্ােটিজ েযেকান েসাশয্াল িমিডয়া �াটফেমর্র জেনয্ খাটােনা যায়। বাংলা িসেনমার 
গিরেবর েছেল বড়েলােকর কিচ মাইয়া টাইপ ফমুর্লার মত, এর �হণেযাগয্তা যুেগ যুেগই িছল, 
থাকেব। আদম হাওয়া েথেক শুরু কের অয্াির�টল ে�েটা আর আজেকর িদেনর ইয়ুথ 
আইকন - সবারই এই �য্ােটিজ।

ক) জরুির কে��

এইটা �থম ধাপ। তুই এি�েমার কােছ ি�জ েবইচা িনেজের িবশাল মােকর্টার মেন করেত 
পািরস িক� যিদ ি�জ েকান কােজই না আেস তাইেল দুইিদন পের ঐ এি�েমা েতাের েদখেল 
হাপুর্ন িনয়া তাড়া করেব। তাই �থম কাজ হল, তুই কােদর সাভর্ করিব, েতার পােসর্ানাল 
�য্াে�র কি�উমার বা খে�র বা মে�ল েক তােদর েবর করা। েতার ে�� িলে� ১৫০০ 
মানুেষর ১৫০০ জনই েতার কে�� চাইেব না, িঠক েযভােব �ুল কেলজ ভািসর্িট েকাথাও 
েতার �িতিট বয্াচেমটই েতার ে�� হয় না।

এই খে�রেদর েবর কর। এরপর, তুই েয �য্া� ৈতির করেত চাস েসই স�িকর্ত িবষেয় 
তােদর েকান কে��গুিল সবচাইেত দরকাির? েকান �ে�ম গুলা তারা েফইস কের? িকভােব 
েসগুিল সমাধান করা যায়, তাই িনেয় েতােক কে�� িদেত হেব। মেন রািখস, ৮০-২০     
রুল। ৮০% কে�� িদেত হেব অিডেয়ে�র সমসয্া সমাধান িনয়া, আর ২০% হইল - আজেক 
অমুক সািটর্িফেকট পাইলাম, তমুক হয্াডম বা েসিলি�িটর সােথ এই হল আমার দাঁত েকলােনা 
েসলিফ, গতকাল অয্াওয়াডর্ িজতিস এইসব েসলফ �েমাশন।

- ভাই, িফল গুড কে�ে�র বয্াপাের িকছু বলেবন? েযমন িকউট িবড়ােলর িভিডও, িকংবা 
েহামেলস মানুষেক ফাইভ �ার েহােটেল িনেয় খাওয়ােনা হে� এইগুলা েশয়ার করা িক িঠক?
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- েশান, �য্াি�ং আর ইেমাশন, না ভুল বললাম। মােকর্িটং আর ইেমাশেনর স�কর্ হে� রুিট 
আর ময়দার মত। ইটস নট িথওিরিটকাল িফিজ�, িহয়ার ইেমাশন �া�স লিজক। আর 
মানুেষর মন ভােলা করার েচ�া করা খুবই পিজিটভ একটা কাজ। শুধু, বয্ােল�টা িঠক    
রািখস। তুই েতা আর �য্া� আপ কেমিডয়ান হেত চাি�স না। তেব েকউ েডেভলপেম� 
েস�ের কাজ করেল তার জেনয্ েসাশয্াল ওয়াকর্ িরেলেটড িফল গুড কে�� ভােলা সাহাযয্ 
করেব। েমাট কথা হল, েতার ঐ টােগর্ট �পেক হাই েকায়ািলিট তথয্ িদেয় সাহাযয্ করা। 
তােদর আ�া অজর্ন করা। �া� উইল �ায়া�। এবার পেরর পেয়ে� আিসঃ

- ইশ!

লােটেত একটু চুমুক িদেয়ই মুখটা িবকৃত হেয় েগল আিসফ ে�ার।

- িচিন েদয়া হয় নাই এটা বলেব না!

- ভাই, হয্ােজলনাট লােট েতা এমিনই িমি� হয়।

- আের, আিম িচিন েবিশ খাই জানস না?

বাড়িত িচিন ঢালেত ঢালেত হঠাৎ আবার আফেসাস আিসফ ে�ার।

- এহ েহ!
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- ভাই, এবার িক িমস হেয় েগল? আেরা কম হইেস লােটেত?

- িমস হইেস তেব কিফেত না, কথােত। �য্া� মােন িক বল েতা?

- �িমজ। �য্া� মােন �িমজ ভাই।

- ইেয়স! �িমজ মােন �িত�িত। একটা অ�ীকার। একটা সু�র স�াবনা। এইটা ি�য়ার করা 
দরকার! েতার �য্া� েকান িজিনসেক িরে�েজ� কের?

- ি�ভ চাকিরস বলেল মাথায় িক আেস? ে�েজে�শন, আইেফান, অয্াপল, ইতয্ািদ। িক� 
এগুিল িক �িমজ? �িমজ হে� এে�েল�, িকছুটা �ব, অয্াে�িট�, সিফি�েকশন ইতয্ািদ।

েকাকােকালা? হয্ািপেনস।
েপপিস? ইয়ুথ।

আবার েদখ,

হারিকউিলস? শি�, েপৗরুষ।
অয্াির�টল? জ্ঞানচচর্া, দশর্ন।
েমির কুির? গেবষণা, েরিডওএকিটিভিট।
আইন�াইন? িজিনয়াস, ি�েয়িটিভিট।
টয্ারাি�েনা? ে�ািরেটিলং, ভােয়ােল�।
ইি�রা গা�ী? রাজনীিত, আদশর্।

এনােদর কােরাটা িনেজরা চচর্া কের কনশাসিল ৈতির করা, কােরাটা কাজ করেত করেত 
েরপুেটশন িদেয় ৈতির। েরপুেটশন ৈতির করেত বছরও লাগেত পাের, দশকও লাগেত     
পাের। সবচাইেত তাড়াতািড় িকভােব িনেজর �িমজটা েসট করেত পািরস েসটাই েতার    
লক্ষয্। েসই জেনয্, েতার িনেজর �য্াে�র �িমজ িক েসটা েবর করেত হেব হেব।

- ভাই, বুঝলাম। এইটা িনেয় পের আবার আেলাচনা করব। এখন বািক িবষয়গুলা একটু 
বেলন।

রােতর িটউশিনর আেগ বাসায় িগেয় একটু ের� েনয়ার �য্ান িছল ইমরােনর। তাই একটু 
তাগাদা িদেতই হে�। আিসফ ে�া ঘিড় েদেখন। তারও ওঠা দরকার।

- হুমম। এরপেরর গুলা জলিদ বলেতিস।
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খ) অনলাইন/অফলাইন লািনর্ং

তুই েয �িমজ িদি�স, েসই �িমজ ফুলিফল করেত েগেল, েতােক িন�য়ই আেরা ইম�ভ 
করেত হেব। এ�পাটর্ বা থট িলডার হবার জেনয্ ে�ইিনং বা েকাসর্ খুবই দরকাির। টাকা 
িদয়াই েয করেত হেব এমন েতা কথা নাই। েমলা ি� েকাসর্ আেছ, ভািসর্িটেত কত ওয়াকর্শপ 
হয়। �িত এক বা দুই মাস পর পর একটা কের েফলিব আর পাবিলশ করিব। শুধু 
সািটর্িফেকট আপেলাড িদেয় বেস থাকিব না, কমেস কম ৩০০ ওয়ােডর্র একটা েলখাও িদিব, 
িক িশখিল েসটা িনেয়। িভিডও বািনেয়ও িদেত পািরস। আর িকছু না পারেল, েকান একটা 
ভােলা িভিডও, বা েটড টক, বা �গ িল� েশয়ার করেত পািরস উইথ সাম পােসর্ানাল      
েনাটস। ভাবটা এমন, েদখ জনগণ, আিম এই কে�� েদিখয়া এই িশক্ষা�া� হইয়ািছ। 
েতামরা কে�� না েদিখয়াই আমার বেদৗলত িশিখয়া লও। আর ভােলা লািগেল এই হইল   
িল�।

- িক� ভাই, রাবা খােনর েতা এটা করা লােগ নাই। েস েতা মজার মজার িভিডও িদেয়ই এখন 
িবশাল �য্া�।
েচ�া কেরও িনেজেক �� করা েথেক থামেত পােরিন ইমরান। েকৗতূহেলর িক আর েশষ 
থােক।

- আের ভাই! আিম েতা ভােলা চাকির পাবার আর িবজেনস ওয়াে�র্ শাইন করার পােসর্ানাল 
�য্াি�ং িনেয় বলেতিস। েসিলে�িট বা ইন�ুেয়�ারেদর �য্ােটিজ েতা আেরকরকম। তবুও 
যখন জানেত চাইিল, এখােনও ঐ রুিট আর ময়দা - মােন ইেমাশেনর অেনক �ভাব। কাউেক 
িনয়িমত আন� িদেত পারেল তুই তােক একসময় িনেজর কিঠন ফয্ান িহেসেব পােশ পািব। 
সালমান খানেক েদখ, ফুটপােত গািড় উঠােয় মানুষ মারেলা, িবরল হিরণ িশকার করল, 
তারপেরও ‘েতের নাম’ িদেয় সবাইেক কাঁিদেয় িঠকই এখন বিলউেডর ‘ভাই’। েমল িগবসন 
কয্ািরয়ােরর শুরুেত এত িকছু করেস, েয পের হিলউেডর মত জায়গায় এি�-েসিমিটক (ইহুিদ 
িবে�ষী) ে�টেম� িদেয়ও িটেক েগেছন। েসিলে�িট ইন�ুেয়�ার েখলায় আসেল আেরা অেনক 
অয্াে�ল আেছ, ওটা থাকুক আজেক। একজন গাইেনােকালিজে�র কািডর্ওিলিজর সব িজিনস 
না জানেলও চেল, ি�পল ই ইি�িনয়ারেক েতা িসএসইর সবিকছু িঠক মত জানেত হয় না। 
তাই আপাতত তুই িনেজর চরকায় েতল ঢাল। পেরর পেয়ে� যাই।
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- ি� ভাই।

কথা েশষ করার আেগই েকেশ উঠল ইমরান। ে�ািকং অয্ালাউড এই কিফ শেপ। সবখােন 
অেনক েধাঁয়া। আর েকান েটিবলও ফাঁকা নাই। কিফটা সুরুৎ কের েশষ কের িবল েপ কের 
িবি�ংেয়র ওপেরর ে�াের ছােদ উঠল দু’জন। বােরা তলার ওপর এই ছােদ নামাজ পড়ার 
জায়গা আর েবশ েখালা একটা ছাদ। িবি�ং মািলক ধািমর্ক হবার কারেণ এখােন ে�ািকং নট 
অয্ালাউড। েরােদর নামগ� েনই, আকােশ কমলা রেঙর সূযর্ স�য্ার েকােল ডুিব ডুিব করেছ 
এবং চমৎকার হাওয়া বইেছ। েচাখ ব� কের, আকােশর িদেক তািকেয়, বুকভের একটা 
িনঃ�াস িনেলন আিসফ ে�া।

গ) অনুসারী/ফেলায়ার অয্ানালাইিসস এবং ফেলাআপ

কে�� েযেহতু িদিব, একটা কয্ােল�ার বানােয় েফল। �িত স�ােহ একটা, বা মােস দুইটা, 
ইেভন �িতিদন একটা, েতার েযমন সুিবধা �য্ান কের েন। দরকার পড়েল একটা এে�ল িশট 
েমে�ইন কর। কে�� শুধু আপেলাডাইেলই হেব না, তুই েযই কা�মার ধরেত চাি�স, 
েতমন মানুেষর এনেগইজেম� আেছ িকনা েতার কে�ে�, েসটার খবর িনিব। যখন ফেলায়ার 
অথবা এই বয্াপাের আেলাচনা করেত কেম� কের বা আ�া িদেত চায় এমন মানুষেদর পািব, 
তােদর সােথ আেলাচনা করিব। এইসব আেলাচনা েথেক আইিডয়া িনেয় পেরর কে�� �য্ান 
আপেডট করিব। এেদর সােথ েশয়ার করিব। শুরুর িদেক এটােক এক ধরেনর সািভর্িসং ধের 
িনেত পািরস। এখন কথা উঠেব, এটা িক িবজেনস েয সািভর্িসং লাগেব? েতাের একটা কথা 
বেল েনই ইমরান, েকান িকছু সাে�ইেনবল না হেল, েসটার ই�য্া�ও েবিশিদন থােক না। 
তুই �থম চাকির পাওয়া পযর্� পােসর্ানাল �য্াি�ং কের েছেড় িদেল, এত ক� েতা ঐিদেনই 
েশষ। আর যিদ পােসর্ানাল �য্াি�ং েতােক টাকা এেন িদেত পাের, তাহেল একিদন এটাই েতার 
একটা েসেক� ইনকাম েসাসর্ হেয় যােব। এমনিক ফা�র্ েসাসর্ও হেত পাের! তাই, আেগ 
েথেকই সাে�ইেনবল পােসর্ানাল �য্াি�ংেয়র বয্াপাের ভাবেত বলব।

ফাইনািল,

ঘ) �য্ােটিজক েকালয্ােবােরশন

সে�িটস িক� িনেজ িকছু িলেখ যান নাই। ২৪০০ বছর আেগর একটা মানুষেক আমরা িচিন 
কারণ তাঁর ছা� ে�েটা গুরুর কথাগুিলেক িলেখ েগেছন। েসাজা কথা হইল, বড় হইেত চাইেল 
একা একা পারিব না। েতার িফ�টােত আর কারা কাজ কেরন, কারা এ�পাটর্, তােদর সােথ 
েযাগােযাগ করিব। ভােলা েকালয্ােবােরশেন েগেল েতার �য্াে�র িরচ বাড়েব, েতার নেলজ আর 
ি�লও বাড়েব। তেব অবশয্ই মানুষ বুেঝ েকালয্ােবােরট করিব। েতার েব� ে��, ভািসর্িটর 
ইন�ুেয়�ার, িকংবা চাকির কেরন এমন িসিনয়র, অথবা েকান উেদয্া�া, বা ফয্াকাি� েম�ার, 
অপশেনর েশষ নাই।
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- ভাই, কনিফউজড লাগেতেস।

- ভােলা েতা, ভােলা না? তা েকান বয্াপাের?

- এত এত িনয়ম, েকমেন িক করব?

- েশান, যা যা বললাম, �িতটার ওপর ে�ফ ১০টা িমিনট কের েদ। আপাতত এটুকুই। আে� 
আে� আেরা আইিডয়া পািব। আেরা ি�য়ার হেব আইিডয়াগুিল। েদখ, এত িকছু লােগ না 
ভােলা একটা চাকির পাইেত। িসিজিপএ ৩.৫ এর ওপর রাখ, একটা �ােব জেয়ন কের, 
পিলিট� িনয়া পাগল না হয়া িঠকমত কাজ কর, কাজগুলা িশখ, একটা পাটর্ টাইম কর ৬ 
মাস-একবছর, েনটওয়ািকর্ং চালােয় যা, আর েকান িফে� কাজ করিব েসইিদক িঠক কের 
পােসর্ানাল �য্াি�ং করেত থাক। েফাকাসটা িঠক রাখ। এত ভেয়র িকছু নাই। আমােদর 
এইচআেরর একটা েছাট গ� বিল। এইচআেরর এি�িকউিটভ েনয়া হেব, িতনজন 
কয্াি�েডেটর িসিভ শটর্িল� করা হইেস। ির�ুটার আজম ভাই, �ায়ই আমােদর সােথ আ�া 
েদন। উিন িনেজ টাইম ময্ােনজেম� িনেয় অবেসসড। সারািদন িডপ ওয়াকর্, �াটর্ েগাল, 
৮০-২০ রুল, আইেজনহাওয়ার ময্াি�� এইসব িনেয় মাথাটা ধরােয় েদন। েতা উিন 
কয্াি�েডটেদর িল�িডন েচক করেত ঢুকেসন। েসেক� জন পাঁচটা আিটর্েকল িলখেস, সবই 
টাইম ময্ােনজেম� আর িটমওয়াকর্ িনয়া। এখন তুই বল, ই�ািভর্উ েবােডর্ উিন কাের দরদ 
েদখােবন?

- বুঝলাম ভাই।

- িক বুঝিল?

- েয িফে� কাজ করেত চাই েসিদেক েফাকাস কের িনয়িমত কে�� িদব। ৮০% অিডেয়ে�র 
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�বেলম সলভ করার জেনয্, ২০% েসলফ �েমাশন। েকাসর্ কের ি�ল বাড়ােবা, েপা� িদব। 
একা একা সব না কের িনয়িমত েকালয্ােবােরট করব।

- আর ফেলায়ার অয্ানালাইিসস এবং এনেগজেম�? পােসর্ানাল �য্াি�ংেয় আসেল যতটা িনেজর 
জেনয্, তার চাইেত েবিশ অিডেয়�েদর জেনয্ ভাবেত হয়। অিডেয়� খুিশ থাকেল, েতার েছাট 
খাট ভুল তারা গােয় মাখেব না। এটা েতা আেগও বললাম, বিলউেডর ভাইেয়র এ�া�ল  
িদেয়।

- ভাই,আেরকটা েকােয়ে�ন।

- আেরা েকােয়ে�ন? েতার না রােত িটউশিন? স�য্া হেয় েগল েতা।

- লা� ওয়ান ভাই। �য্াি�ং করেত িগেয় যিদ েকান ভুল িকছু িলেখ েফিল বা কের েফিল, 
তাহেল িক করব?

- ভুল হইেল ইিমিডেয়ট ের�� করেত হেব। অজুহাত না িদয়া, েদাষ িনেজর ঘােড় িনয়া 
বলেত হেব। সােজশন চাইেত পািরস ভুল শুধরােনার জেনয্। অথবা শুধরােনার জেনয্ িক 
করিব েসটাও জানােয় িদেত পািরস। সব েশেষ, ভুলটা শুধরাইয়া আবার একটা েপা�। এই 
েয েদেখন জনতা আিম সব িঠক করিছ এখন আবার আমােক েধায়া তুলসী পাতা মেন    
কেরন। চামড়াটা েমাটা রাখিব, এই েতা। সব েশেষ, একটা বয্াপার আেছ। েসটা হল      
কপাল। ভাগয্। িনয়িত। 

েচ গুেয়ভারােক েতা িচনস? িবশাল মাি�র্� িব�বী। েমিস ময্ারােডানার আেগ েচ-েক িদেয়ই 
আেজর্ি�না িচনত সবাই। লাল বয্াক�াউে� কােলা ছিব সারা পৃিথবীেত ভাইরাল। এই েলাক 
সারাজীবন কয্ািপটািলজেমর িবরুে� যু� কের েগেস। িক� তারই মরার মুহূেতর্র ছিবটাের 
কয্ািপটালাইজ কেরই সারা পৃিথবীেত লাখ লাখ িটশাটর্ েপা�ার িবি� হইল, এখনও হয়। 
এটাই কপাল। এই জায়গায় আসেল আমরা জািননা, কার কপােল িক আেছ। আমােদর কাজ 
হইল �াই করেত থাকা। িশখেত থাকা। িনেজেক আপে�ড করেত থাকা। বািকটা উপের িযিন 
আেছন তাঁর হােত।

গে�র েশষ এখােনই, এবাের আমরা িক িক উপােয় পােসর্ানাল �য্াি�ং করব তা েজেন িনইঃ

হাত-পা ছাড়া একজন মানুেষর কােছ িশেখ েনই হতাশা কাটােনার উপায়!
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যখন আমরা সেচতনভােব মানুেষর মেন িনেজেদর স�েকর্ একটা ইেমজ ৈতির করার েচ�া 
কির তখন েসই �েচ�ােকই পােসর্ানাল �য্াি�ং বলা যায়। আমরা সবাই সেচতন িকংবা 
অসেচতনভােব অনয্েদর মেন িনেজেদর একটা ইেমজ ৈতির কের চেলিছ। আপিন েকান 
ধরেনর কাজ করেছন, আপনােক মানুষ আপনার েকান েকান েকায়ািলিটর কারেণ েচেন, 
আপিন মানুেষর কােছ িনেজেক িকভােব উপ�াপন করেছন ইতয্ািদ সবিকছুই আপনার স�েকর্ 
মানুেষর মেন একটা ইেমজ ৈতির কের। সেচতনভােব এবং িকছু েকৗশল অবল�ন কের 
িনেজর ইেমজ ৈতির করাটােকই পােসর্ানাল �য্াি�ং বলা যায়।

একিট �য্া� হেলা একিট �িত�িতঃ
�য্া� মােন ‘�িমজ’ বা �িত�িত। যখনই আমরা েকান �য্াে�র নাম শুিন তা আমেদর 
�িত�িত বা অি�কার েদয়। েযমন অয্াপল এর নাম মাথায় আসেলই তা আমােদর আিভজাতয্ 
ও িভ�তার �িত�িত েদয়। যখনই আমরা েকাকােকালার নাম শুিন তা আমােদর ‘হয্ািপেনস’ 
বা আনে�র �িত�িত েদয়। যখনই আমরা টাটার নাম শুিন তা আমােদর কমদািম গািড়র 
�িত�িত েদয়, অনয্িদেক েরাল্ স রেয়স আিভজােতয্র �িত�িত েদয়, টেয়াটা আমােদর 
িনভর্রেযাগয্তার �িত�িত েদয়। 

এটা ভাবা েবাকািম েয এই �িত�িত এমিন এমিন আসেছ। এই �য্া�গুেলা খুব সেচতনভােব 
এই বাতর্াগুেলা েদওয়ার েচ�া কের, যােত আমরা সেচতন বা অবেচতন মেন তােদর স�েকর্ 
এইসব ভািব। এজনয্ তারা �িতবছর েকািট েকািট টাকা খরচ করেছ। আমরা �েতয্েকই বািক 
সবাইেক িনেজেদর স�েকর্ অনবরত িবিভ� বাতর্া েদই। এই বাতর্াগুেলার মাধয্েম আমরাও 
একিট �িত�িত ৈতির করেত পাির। �� হল, মানুষ িক আসেলই আমেদর স�েকর্ েসই 
বাতর্াগুেলা পাে� যা আমরা িদেত চাই? আমরা িক আেদৗ বাতর্াগুেলা সেচতনভােব িদি�?

েসাশয্াল িমিডয়ার যুেগ পােসর্ানাল �য্াি�ং অনয্ েয েকান সমেয়র েচেয় সহজ হেয় েগেছ। 
আমরা েফসবুেক বা িল�িডেন েকান িবষয়গুেলা িনেয় িলখিছ, ই�টা�ােম েকমন ছিব েপা� 
করিছ, ইউিটউেব িভিডও িদি� িকনা, এসবিকছুই আমােদর স�েকর্ মানুেষর কােছ বাতর্া 
�দান করেছ। আপিন িনেজর স�েকর্ েকান বাতর্াগুেলা মানুেষর কােছ েপৗঁছােত চান তা 
িনধর্ারণ কের েফলুন।

আপিন যিদ চান েয সবাই আপনােক একজন বাংলা সািহতয্ অনুরাগী মানুষ িহেসেব ভাবুক 
তেব আপনােক এক ধরেনর েপা� করেত হেব। আবার আপিন যিদ চান মানুষ আপনােক 
একজন িবজেনস অয্ানািল� মেন করুক তেব আপনােক আেরক ধরেনর েপা� েবশী করেত 
হেব। 
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এভােব, েয েসাশয্াল িমিডয়ােত �িতটা েপাে�র েক্ষে� হয়েতা এই �য্ােটিজ অনুসরণ করা 
স�ব না। তাই েচ�া করেত হেব অিধকাংশ েপা� িনেজর পােসর্ানাল �য্াে�র সােথ যায় তা 
িনি�ত করা। আপনার ে�াফাইেলর অিধকাংশ েপা�ই যিদ িবিভ� িমম বা ফািন কে�� হেয় 
থােক তাহেল মানুেষর কােছ আপিন খুব েবশী হেল একজন মজার মানুষ িহেসেবই পিরিচত 
হেত পারেবন। এ�পাটর্ িহেসেব �িতি�ত হেত েগেল আপনােক �ািড করেত হেব, িনেজর 
অিভজ্ঞতা ও অজর্ন েশয়ার করেত হেব, আপনার কাজ িদেয় মানুেষর উপকার করেত হেব। 
তাই িনেজর �য্া� ৈতির করেত চাইেল অবশয্ই েসাশয্াল িমিডয়ােত সেচতনভােব েপা� করেত 
হেব।

িনেজেক জানাঃ 
�থেমই, আপিন িনেজর েকান ইেমজ ৈতির করেত চান তা িনধর্ারণ করুন। তা নাহেল 
আপনার টােগর্ট অিডেয়� আপনার বয্াপাের িব�া� হেত পাের। েকউ হয়েতা অেনক েবশী 
উপাজর্ন করেত চায়। েকউ চায় েবশী ফেলায়ার। েকউ চায় স�ান বা সামািজক �ীকৃিত। 
আবার েকউ চায় সমােজ িনেজর �ভাব ৈতির করেত। আপিন েকানটা চান? যখন আপিন 
িনেজর চাওয়ার সােথ একা� হেত পারেবন তখন বািকরাও আপনার বাতর্া এবং আপনােক 
পির�ারভােব বুঝেত পারেব। এেত িব�াি�র স�াবনা থােক না। ফেল আপনার �য্াে�র 
�িত�িত আরও অেনক েবশী েজারােলা হয়।

আপনার িবেশষ� Unique Selling Point (USP):
পােসর্ানাল �য্াি�ং এর জনয্ িনেজর সামথর্য্ ও দুবর্লতার জায়গাগুেলা খুঁেজ েবর করা জরুরী। 
এলআরিব, মাইলস, আকর্, �য্াক - এই বয্া� গুিলর নাম িনেল, আপিন িক সবগুিল সদেসয্র 
নাম বলেত পারেবন? েবিশরভাগ মানুষই পারেব না। তােদরেকই আমরা িচিন যােদর 
পােসর্ানাল �য্াি�ং ভােলাভােব করা হেয়েছ। তােদর ক�, গােনর সুর, িলিরক, চুেলর �াইল, 
েগটআপ ইতয্ািদ িদেয় তারা িনেজেদর �কীয়তা ৈতির কেরেছন। আপনার �য্াে�র েক্ষে�ও, 
িনেজর িবেশষ� িনেয় ভাবুন। শুধু েচহারা না, িনেজর গুণাবিল, িনেজর �িট েবর করুন। 
িকভােব েসগুিল িদেয় িনেজেক আলাদা করেবন িভড় েথেক, েসটা ভাবুন। �েয়াগ করুন 
আইিডয়াগুিলেক।
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পােসর্ানাল �য্াি�ং এর ধাপসমূহঃ 
১। �থেমই আপনােক িনেজর পােসর্ানাল �য্াি�ং এর লক্ষয্ িঠক করেত হেব। আপিন েকন 
করেবন? টাকা না ফেলায়ার না স�ান নািক সবই দরকার? আপিন েকান ি�ল বা েকান 
কাজটার সােথ িনেজেক �য্া� করেত চান?
২। আপনােক িঠক করেত হেব িঠক কােদর উে�শয্ কের আপিন পােসর্ানাল �য্াি�ং করেত 
চান। আপনার টােগর্ট অিডেয়� েক?
৩। টােগর্ট অিডেয়� িঠক হেয় যাওয়ার পর পরই আপনােক ভাবেত হেব আপিন িকভােব 
তােদর জনয্ ভয্ালু েজনােরট করেত পােরন। তােদর সমসয্া, তােদর চাওয়া পাওয়া, তােদর 
��, তােদর ক�, এগুিল িনেয় ভাবুন। 
৪। পােসর্ানাল �য্াি�ং এর  অনয্তম মাধয্ম হেলা িবিভ� েসাশয্াল িমিডয়া। আর েসাশয্াল িবিভ� 
ধরেণর মানুেষর িবচরণ। আপিন েকান েকান �য্াটফেমর্ থাকেবন েসটাও িঠক কের িনন। 
ে�ােফশনালেদর জেনয্ িল�িডন অতয্� দরকাির জায়গা। েফসবুক, ইউিটউেব, ই�টা�াম, 
েকানটা আপনার �য্াে�র সােথ যায়, েকাথায় আপনার অিডেয়� েবিশ যায়, েসগুিল েবর  
করুন। েবেছ িনন েসই �য্াটফমর্গুিল। 
৫। আপিন েকমন ধরেনর কে�� িদেবন? েলখা, িভিডও, ছিব, ইতয্ািদ। 
৬। আপনার কে�� ি�কুেয়ি� অথর্াৎ, স�ােহ কয়বার কে�� িদেবন িঠক কের েফেলন। 
চাইেল একটা কয্ােল�ারও ৈতির কের িনেত পােরন।
৭। �য্ান েমেন কাজ শুরু কের িদন। 
৮। কে�ে� মানুেষর ের�� েখয়াল কের নতুন কে�� বানােবন। লাইক েকমন পাে�ন, 
িভউ েকমন হে�, কেমে� িক বলা হে�? সােজশন িনন। তেব মেন রাখেবন, 
লাইক-কেম�-েশয়ােরর চাইেতও গুরু�পূণর্ হে� - িব�াস। মানুষ িক আপনার কে�� েথেক 
উপকার পাে�? েসটা যিদ পায়, তখন তারা আপনার ওপর আ�া করা শুরু করেব। আপনার 
�িত�িত শি�শালী হেব আেরা �ত গিতেত।
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পােসর্ানাল �য্াি�ং একিট চলমান �ি�য়া। সুতরাং, আমােদর িনয়িমত আমােদর অিডেয়ে�র 
চািহদা মাথায় েরেখ েপা� করেত হেব। িনয়িমত বলেত �িতিদন েবশ িকছু েপা� করেত 
হেব এমন নয়। আপিন িনেজর সুিবধামেতা েসট করেবন। �িত স�ােহ িকছু িনিদর্� সংখয্ক 
েপা� করেত হেব, েসটা স�ােহ ১টাও হেত পাের। এখােন মূল লক্ষয্ টােগর্ট অিডেয়ে�র সােথ 
েযাগােযাগ রক্ষা করা। একিদন েপা� কের এরপর আবার এক মাস পর েপা� করেল আমরা 
শত শত মানুেষর ভীেড় হািরেয় েযেত পাির।

েব�মাকর্ িনধর্ারনঃ 
আমরা সবাই িকছু মানুষেদর েদেখ অনু�ািণত হই। তােদর মেতা হেত চাই। আপিন যিদ যিদ 
ি�ভ চাকির্ স িকংবা ইলন মাে�র মেতা সৃজনশীল হেত চান তেব আপিন িনয়িমত তােদর 
কাজেক অনুসরণ করেত পােরন। তারা িকভােব িনেজেদর �য্াি�ং কের িনেজেদর একিট 
অননয্ উ�তায় িনেয় েগেছ তা অনুসরণ করেত পােরন। েব�মাকর্ িনধর্ারণ কের কাজ করেল 
িনেজর লক্ষয্ আরও েবশী দৃশয্মান হয়। 
তেব মেন রাখেবন, অনুসরণ করেত পােরন, অনুকরণ নয়।

িকভােব আপিন ভয্ালু েজনােরট করেত পােরনঃ
আমরা যখনই এমন েকান মানুষেদর নাম শুিন যারা িনজ িনজ েক্ষে� �িতি�ত, তখন একটা 
মজার বয্াপার ঘেট। আমােদর মেন তােদর একটা ইেমজ ৈতির হয়। এমন না েয তােদর সােথ 
আমােদর িনয়িমত েদখা হয়, তবুও েসাশয্াল িমিডয়ার কারেণ এটা হয়, িমিডয়ার কারেণ হয়। 
কেয়কটা নাম েদখুন - িজম কয্াির (অিভেনতা), ি�স হয্াডিফ� (অয্াে�ানাট/মহাকাশচারী), 
তাহসান খান (গায়ক), বারাক ওবামা (রাজনীিতিবদ), সালমান খান (িশক্ষক ও উেদয্া�া)।
েকউ হয়েতা খুব িশক্ষণীয় িকছু েশয়ার করেছন, েকউ বা িনেজেদর জীবন কাজ িনেয় িনয়িমত 
েপা� করেছন, েকউ বা মানুষেক িবেনাদন েদওয়ার জনয্ কে�� ৈতির কেরন।
এই সব কাজ কাজেকই আমরা েকান িনিদর্� মানুেষর সােথ স�িকর্ত কির। আপনােকও 
িনধর্ারণ করেত হেব আপিন মানুেষর মেন েকান ইেমজ ৈতির করেত চান। 

ভয্ালু ৈতির করেত চাইেলঃ
১। আপনার েপশা স�িকর্ত িবষয় িনেয় জানুন এবং কে�� েশয়ার করুন
২। িনেজ কে�� ৈতির করুন 
৩। টােগর্ট অিডেয়�েক �� করুন (অনলাইন বা অফলাইন), তােদর েকান জায়গায় সাহাযয্ 
দরকার 
৪। টােগর্ট অিডেয়ে�র জীবেনর জিটলতােক কমােনার জেনয্ কাজ করুন 
৫।________________________________________________________________
৬।________________________________________________________________
৭।________________________________________________________________
কাজ করেত করেত, এই ফাঁকা জায়গাগুিল আপিনও পূরণ করেত পারেবন। িবিভ� ভােব 
ভয্ালু ৈতির করা িশেখ যােবন।
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পােসর্ানাল �য্াি�ং হয্াকঃ
১। আপনার �য্া�িট কােদর জনয্ িঠক করুনঃ সবাইেক খুিশ করেত েগেল, কাউেকই খুিশ 
করেত পারেবন না। তাই �থেমই িঠক কের িনন, কােদর জেনয্ আপিন পােসর্ানাল �য্াি�ং 
করেছন? ক�নায় আনেত ক� হেল, পিরিচত মানুষেদর কথা ভাবুন। এেদর মেধয্ কার কার 
জেনয্ আপিন কে�� ৈতির করেবন? 
টােগর্ট অিডেয়�েক িকভােব আেরা ভােলা ভােব বুঝেবন? িনেচর এমপয্ািথ ময্ািপং 
এ�ারসাইজিট কের িনন, আেরা পির�ার হেব আপনার ধারণা। এখােন আপিন িলখেবন, 
আপনার টােগর্ট অিডেয়� িক ভােব, িক েদেখ, িক েশােন, িক চায়, িক ভয় পায়, ইতয্ািদ। 
আপনারা যােত সহেজ পূরণ করেত পােরন তাই আমরা এটার িস�ল ভাসর্ন উপ�াপন   
করিছ।  

িফগারঃ এ�য্ািথ ময্াপ (Business Model Generation বই েথেক সংগৃহীত)

২। পােসর্ানাল �য্াি�ং ে�টেম�: আপিন িকভােব এবং কােদর টােগর্ট কের পােসর্ানাল �য্াি�ং 
করেবন তা আরও পির�ারভােব বুঝেত িনেচর বাকয্িট স�ূণর্ করুনঃ 
      I will commit myself to to help (Target market) with (Skill/Topic) 

so they can get (Results).
বাকয্িটর Target market অংেশ আপনার টােগর্ট মােকর্েটর নাম বসেব। Skill/Topic 
অংশিটেত বসেব আপিন েয ি�ল  বা িবষেয় বয্বহার কের টােগর্ট মােকর্েটর জনয্ ভয্ালু ৈতির 
করেবন। আপনার পােসর্ানাল �য্াে�র �ারা আপনার টােগর্ট কা�মার েকান ফলাফল পােব তা 
সবেশেষ Results অংেশ বসেব । 

৩। টােগর্ট ি�র করুন: পােসর্ানাল �য্াি�ং িঠকমেতা হে� িকনা তা েখয়াল করেত িকছু টােগর্ট 
েসট করেত হেব। েযমনঃ এক বছর পর েফসবুক েপাে� গেড় কত সংখয্ক লাইক, েশয়ার, 
কেম� চান তার একটা টােগর্ট থাকেল েসই টােগর্ট অনুযায়ী কাজ করা যায়। েসই টােগর্ট 
অনুসাের এই িনধর্ারকগুেলা িঠকমেতা বাড়েছ িকনা িকংবা মানুেষর �িতি�য়া েকমন ইতয্ািদর 
উপর িভি� কের িবিভ� পদেক্ষপ �হণ করা যায়।
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৪। আপিন েকান ধরেণর িভজুয়ােলর সােথ িনেজেক জড়ােবনঃ পােসর্ানাল সবেচেয় কাযর্কর 
েকৗশলগুেলার একিট হল এই বয্াপারিট। আপিন বই পড়ুয়া একজন মানুষ হেল েফসবুক বা 
অনয্ানয্ েসাশয্াল িমিডয়ােত যিদ বইেয়র ছিব িদন, িনেজর িবিভ� েলখায় িবিভ� সািহিতয্েকর 
নাম উে�খ করুন তাহেল মানুষ আপনার সােথ এই িবষয়গুেলােক স�িকর্ত করেব। আপিন 
যিদ িনয়িমত বইেয়র ছিব বা িরিভউ েপা� কেরন তাহেল মানুেষর মেন আপনােক িনেয় এক 
ধরেণর ইেমজ ৈতির হেব। আবার ঘুরেত ভালবাসেল িবিভ� জায়গার ছিব যিদ িনয়িমত েপা� 
করুন বা েসসব িনেয় িলখািলিখ করুন তাহেল মানুেষর মেন আপনার স�েকর্ আেরক ধরেণর 
ইেমজ ৈতির হেব। সুতরাং মানুষ আপনােক েকান েকান িজিনেসর সােথ স�িকর্ত করেব তা 
একটু সেচতন হেলই িনেজ িনধর্ারণ করা যায়। 

৫। অনয্েদর সােথ েকালয্ােবােরশন: এক বা একািধক মানুষ যারা িনেজর পােসর্ানাল �য্া� 
িনেয় কাজ করেছ তারা একে�ও পােসর্ানাল �য্াি�ং করেত পাের। এেত কের �েতয্েকরই এক 
বা একািধক মানুেষর টােগর্ট অিডেয়ে�র কােছ েপৗঁছােনা স�ব হয়। এেত কের িনেজর 
পােসর্ানাল �য্া�েক আরও েবশী ছিড়েয় েদওয়া স�ব হয়। এক বা একািধক মানুষ যখন েকান 
একিট কাজ একে� কের পের তা িনেজেদর অিডেয়ে�র সােথ েশয়ার কের তখন আরও 
িব�ৃত অিডেয়ে�র কােছ েপৗঁছােনা স�ব হয়।

৬। আপনার কথার মূল িবষয় বা িক-ওয়াডর্ িক হেব: পােসর্ানাল �য্াি�ং েকবল েসাশয্াল 
িমিডয়ার মাধয্েমই নয়, আমরা যখন অনয্েদর সােথ সরাসির কথা বিল তখনও সেচতনভােব 
করা যায়। আমরা েসাশয্াল িমিডয়ায় বা বা�ব জীবেন সবসময় েকান না েকান িবষয় িনেয় 
কথা বলিছ। এগুেলার মেধয্ িকছু িজিনস িনেয় আমরা েবশী কথা বিল। েযমন েকউ হয়েতা 
রাজনীিত িনেয় কথা েবশী বেল। েকউবা ি�েকট, ফুটবল বা অনয্ েখলাধূলা স�িকর্ত কথা 
বেল। েকউ আবার েঘারার িবিভ� অিভজ্ঞতা �ায়ই েশয়ার কের। 

�িতিট ওেয়বসাইট িকছু িকছু ওয়াডর্েক তােদর ওেয়বসাইেটর সােথ এমনভােব সংযু� কের 
েয মানুষ েসই শ�গুেলা িদেয় সাচর্ করেলই তােদর সাইটিট �থেম �দশর্ন কের। এেক বেল 
এসইও। িঠক একইভােব আমরা েযই িবষয়গুেলা িনেয় েবশী কথা বিল বা বারবার কথা বিল 
েসই িবষয়গুেলাও আমােদর সােথ আে�পৃে� জিড়েয় যায়। মানুষ আমােদর সােথ েসই 
শ�গুেলােকই স�িকর্ত কের। আমরা যারা চমক হাসানেক িচিন তাঁর সােথ আমরা মূলত 
গিণত শ�িটেকই েবশী স�িকর্ত কির। কারণ িতিন গিণত তার েবশীরভাগ কে�ে� গিণত 
স�িকর্ত বয্াপার িনেয়ই কথা বেলন। তাই পােসর্ানাল �য্াি�ং করেত হেল এই বয্াপারিটেক 
খুব গুরু� সহকাের েদখেত হেব। 

৭। েকান েকান িবষেয় আপিন কখেনাই মুখ খুলেবন নাঃ েকান েকান িক-ওয়াডর্গুেলা িনেজর 
জনয্ বাছাই করা েযমন গুরু�পূণর্, িঠক একইভােব েকান েকান শ� বা িবষয়গুেলা এিড়েয় 
চলেত হেব তাও েখয়াল রাখা �েয়াজন। যারা সবসময় েনেগিটভ বয্পারগুেলাই েবশী েশয়ার 
কের িকংবা েসসব িনেয়ই েবশী কথা বেল বা েপা� কের তােদর সােথও েসই েনেগিটিভিট 
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জিড়েয় যায়। মানুষ তােদর সােথও েসই েনেগিটভ বয্াপারগুেলা েবশী স�িকর্ত করেত শুরু 
কের। এর মােন এই না েয আমরা অনয্ায় হেল তা িনেয় েকান টু শ� করেবা না। আপিন 
েকান অনয্ায় হেল তা িনেয় হতাশামূলক েপা� বা কথাবাতর্া েযমন বলেত পােরন, িঠক েতমিন 
গঠনমূলক সমােলাচনাও করেত পােরন। ি�তীয় বয্াপারিট মানুেষর কােছ আপনার বয্ি��েক 
তুেল ধরেব। আর �থমিট আপনােক একজন িনরাশ মানুষ িহেসেব �দশর্ন করেব।

৮। ‘আসল’ বা অেথি�ক হওয়া: েসাশয্াল িমিডয়ায় অেথনিটক হওয়া অতয্� গুরু�পুণর্। 
েকউই নকল েকান িকছু পছ� কের না। আপিন েকান িকছু নকল করার পর মানুষ তা ধরেত 
পারেল আপনার �িত িব�াসেযাগয্তাও কেম যােব। তাই কখেনাই িনেজেক িনেয় অিতরি�ত 
িকছু বলা বা েপা� করা ভােলা ফল আনেব না। 

৯। কে�� ৈতিরেত ৮০-২০ রুলঃ আবার েসাশয্াল িমিডয়ায় েকবল িনেজর অজর্ন িনেয় 
বলেলই হেব না। মানুেষর জনয্ দরকাির েপা� েবশী করেত হেব। মানুেষর জনয্ ভয্ালু ৈতির 
কের এমন েপা� ৮০ শতাংশ, আর িনেজর স�েকর্ েপা� ২০ শতাংশ রাখা একিট ভােলা 
অভয্াস।

ডায়া�ামঃ পােসর্ানাল �য্াি�ংেয়র কে�� েরিশও (অিরিজনাল কে��)
১০।  েকান েকান েসাশয্াল িমিডয়া �য্াটফেমর্ আপিন কাজ করেবন: আপনার �য্াে�র সােথ 
েয িক-ওয়াডর্গুেলা স�িকর্ত েসই িবষয়গুেলা েকান েসাশয্াল িমিডয়ােত সবেচেয় েবশী কাযর্কর 
তা খুব সেচতনভােব েবঁেছ েনওয়া জরুরী। েযমন, ছিব েবশী েদওয়ার জনয্ ই�টা�াম 
েফসবুেকর েচেয় েবশী কাযর্কির। আবার িলখা বা িব�ািরত িলখাসহ ছিব িদেত চাইেল 
েফসবুক েবশী কাযর্করী। িল�িডেন আবার েফসবুক বা ই�টা�ােমর মেতা কয্াজুয়াল েকানিকছু 
েপা� করা উিচৎ নয়। �েফশনাল বয্াপারগুেলা েশয়ার করার কােজ িল�িডন বয্বহার করা 
যায়। আপনার �য্াি�ং েয েসাশয্াল িমিডয়ায় সবেচেয় েবশী কাযর্কর মূলত েসই েসখােনই েবশী 
গুরু� �দান করেত হেব। 

১১। েকান ভুল হেয় েগেল িক করেবনঃ মানুষ মা�ই ভুল কের। তেব েসই ভুেলর সােথ আমরা 
িকভােব িডল করিছ তা েসই ভুেলর েচেয়ও েবশী গুরু�পুণর্। ভুল হওয়ার পর বুঝেত েপেরও 
আমরা অেনেকই িবিভ� অজুহাত েদখােনার েচ�া কির বা অনয্েক েদাষােরাপ করার েচ�া কির
। এই কাজগুেলা আমােদর পােসর্ানাল �য্া�েক দুবর্ল কের েতােল। তাই এই ভুল গুেলা ভুেলও 
করেবন না। 
িক করেবন?
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১। �থেমই ভুল �ীকার করেবন
২। ক্ষমা চাইেবন
৩। িকভােব িঠক করা যায় তা জানেত চাইেবন
৪। অিডেয়ে�র ের�� অনুযায়ী ভুল শুধের সবাইেক জানােবন 

১২। মাইলে�ান েসট করাঃ িবষয়িট আেগও একবার বলা হেয়েছ, তারপেরও গুরুে�র কারেণ 
আবার বলেত চাই। পােসর্ানাল �য্াি�ং েযেহতু চলমান একিট �ি�য়া তার সফলতা িনধর্ারেনর 
জনয্ এবং িনেজর লক্ষয্ অটুট রাখার জনয্ মাইলে�ান েসট করা জরুরী। �িত বছরেক চারিট 
েকায়াটর্াের ভােগ কের েসগুেলার জনয্ আলাদা আলাদা মাইলে�ান েসট করা একিট ভােলা 
অভয্াস। েযমন �থম েকায়াটর্াের েকউ ১০০০ ফেলায়ার অজর্ন, ইউিটউেব েমাট ২০িট িভিডও 
আপেলাড বা িল�িডেন ৪িট আিটর্েকল েলখার মাইলে�ান েসট করেত পাের। 

১৩। কে�� কয্ােল�ারঃ মাইলে�ানগুেলােক অজর্ন করেত কে�� কয্ােল�ার বয্বহার করা 
েযেত পাের। কখন েকান েপা� েকান িমিডয়ায় েশয়ার করা হেব তার �য্ান কে�� কয্ােল�ার 
বয্বহার কের করা েযেত পাের। Hubspot Content Calendar এজনয্ একিট ভােলা 
অপশন হেত পাের। 

আবার িফের যাই আমরা আিসফ ে�া আর ইমরােনর গে�। েশষ িবেকেলর মেনারম বাতােস 
েভেস আসেছ আিসফ ে�ার কথাগুেলা।

এত কথার পেরও, পােসর্ানাল �য্াি�ং িনেয় কাজ করেত, যিদ ল�া লােগ, মেন হয়, “আিম 
েতা এখেনা েতমন িকছুই হেত পািরিন”, তাহেল দাশর্িনক রুিমর কথাটা মেন কের একটু 
সাহস িনন, “তুিম সমুে�র মােঝ এক েফাঁটা জল নও, তুিম এক েফাঁটা জেলর মােঝ থাকা 
সমু�।”
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ইেতামেধয্ আমরা পােসর্ানাল �াি�ং িনেয় আমােদর ভুল ধারণা গুেলা িঠক কেরিছ, িবিভ� 
�য্ােটিজ েজেনিছ এবং িকছু হয্াক স�েকর্ জানেত েপেরিছ। আমরা যা জািন এবং যা করা 
�েয়াজন তার েচকিল�টা েদেখ িনইঃ
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�য্া� মােন �িমজ।
িনেজর �িমজ িঠক কের েফলুন।  
আপনার পােসর্ানাল �য্াি�ং এর লক্ষয্ ও উে�শয্ িক তা িঠক করুন। 
আপনার Unique Selling Point বা USP স�েকর্ জানুন। ব�ুবা�ব, েম�র, 
এ�পাটর্েদর মতামত িনেয় িঠক করুন। 
পােসর্ানাল �য্াি�ং এর জনয্ িকছু েকৗশল ৈতির করুন।
িনেজর অিডেয়� স�েকর্ জানুন।
িনেজর অিডেয়�েদর জনয্ িকভােব ভয্ালু ৈতির করেবন িঠক করুন।
আমার পােসর্ানাল �য্া� েকান ধরেনর অনুভূিত বা ইেমাশন ৈতির করেব তা িঠক করুন।
িকছু সফল মানুষেক েব�মাকর্ কের রাখুন যােদর মত আপনার �য্া�িট ৈতির করেত 
পােরন। 
পােসর্ানাল �য্াি�ং িনেয় েকায়াটর্ারিল টােগর্ট েসট করুন। 
কে�� কয্ােল�ার ৈতির করুন এবং বয্বহার করুন।
ভুল হেয় েগেল িকভােব িমসেটক ময্ােনেজেম� করেত হয় তা স�েকর্ আইিডয়া করুন।

৮৩
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িতথী যখন েটিবলটায় এেস বসেলা তখন িমিল আর বাধেনর ঝগড়া তুে�।
- “আপু, েদেখন েতা, বাধন ভাই কখন েথেক একটা িজিনস িনেয় ঝগড়া করেতেছ”
- “আ�া বাধন, েতার িক আর েকােনা কাজ নাই? েমেয়টােক এত �ালাস েকন?”
- “আিম �ালাি� নািক আপু? ও একটার পর একটা ভুল কথা বেল েগেল আিম েমেন িনেবা 
নািক?
- “েদেখন বাধন ভাই, আিম একটাও ভুল কথা বিল নাই।”
িতিথ িঠক কের আেগ িমিলর কথা শুেন িনেব। 
- “আ�া িমিল, আমােক বল, েতারা কী িনেয় কথা বলিছিল”
- “ আিম বলিছ েনটওয়ািকর্ং এর জনয্ েকােনা পূবর্পিরক�নার দরকার েনই, এইটা এমিন 
এমিন হয়।”
হঠাৎ কেরই বাধন বেল ওেঠ, “এমিন এমিন হয়, বলেলই হেলা?”
িতিথ শাসন কের একটু, “এই বাধন, একদম চুপ।” বাধন একটু শা� হয়। িমিল আবার 
বলেত থােক। 
- “না আপু েদেখন, আমার �থম কথা হে� েনটওয়ািকর্ং এর দরকারটা কী? আর যিদ দরকার 
থােকও, এমিন এমিন েকন হেব?”
- “বাধন ভাই েতা এটাও বলেছ েয েনটওয়ািকর্ং মােনই সমেয়র অপচয়।” িতিথর     
অিভেযাগ।
- “আর তুই েয বলিল, েনটওয়ািকর্ং শুধু এ�ে�াভাটর্ মানুষরা করেত পাের।” বাধেনর পা�া 
জবাব। 
- “আপিন েতা বলেছন েনটওয়ািকর্ং একটা �াথর্পর ধারণা, এইটা বেলন না েকন?” 
- “তুই েয বলিল েনটওয়ািকর্ং েকবল িনেজর আেশপােশর মানুষেদর সােথই করা যায়।”
দুইজেনর িচ�ািচি�েত মাথা ধের এেলা িতথীর।
- “আ�া বাবা চুপ চুপ! দুইজনই থাম এবার!”

৪৪ ভূিমকা
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উইকএে� ভািসর্িটর দুই ি�য় জুিনয়েরর সােথ আ�া িদেত এেসিছল িতথী। কয্া�ােসর 
পােশর ি�য় কিফ কনর্ারটােত খুব িরলয্া�ড িফল কের েস। এনিজওেত কাজ করােক খুব 
িরলয্া�ড মেন কের অেনেক, তেব িতথীর ভােলাই পির�ম যায়। তাই মােঝ মােঝ মােকর্িটং 
�ােবর জুিনয়রেদর সােথ আ�া িদেত আেস। ওর ব�ুরাও আেস তেব আজ মেন হে� আর 
েকউ আসেব না। কিফটা তাড়াতািড় আসেল হয়।
িমিল এখেনা রাগী দৃি�েত বাধেনর িদেক তািকেয় আেছ। িতথী বুঝল, আজ েনটওয়ািকর্ং িনেয় 
েছাটখাট একটা েলকচার িদেত হেব। এেত অবশয্ ভােলাই হেব, িতথীর এই িবষেয়র ওপেরই 
অিফেস একটা ি�চ িদেত হেব। �য্াি�স হেয় যােব। িতথী ওেদর বেল িনল, “েশান, আমার 
সামেন একটা ে�ইিনং িনেত হেব কিমউিনেকশন এর ওপর। েসখােন েনটওয়ািকর্ং িনেয়ও 
বলেত হেব। আিম েতােদর এখন বলব, িক�, আমার �য্াি�েসর সুিবধার জেনয্, আপিন কের 
বলব। মেন করিব, েতারাই আমার অিফেসর েলাক, িঠক আেছ? ি�চ েশেষ বলেত হেব, 
েকমন হল। ওেক”
- “ডান!”
এতক্ষেণ দুইজন েকান এক িবষেয় একমত হল। 

েনটওয়ািকর্ং বলেত মূলত আমরা আমােদর পিরিচিতর িব�ৃিতেক বুিঝ। সাধারণ অেথর্ আমরা 
বয্াি�গতভােব যত মানুষেদর িচিন তােদর িনেয়ই আমােদর েনটওয়াকর্। েকন েনটওয়ািকর্ং 
�েয়াজন তার উ�র িদেত িগেয় �ায়ই আমরা েকবল বয্ি�গত �ােথর্র কথাই ভািব। আমরা 
�ায়ই শুিন েয আমােদর েপশা যাই েহাক না েকন, কয্ািরয়াের সফল হেত হেল আমােদর 
েনটওয়ািকর্ং এ সময় বয্য় করা উিচৎ। তেব িকভােব েনটওয়ািকর্ং করা যায় তা িনেয় খুব একটা 
মানুষ কথা বেল না। িঠক েকান েকান কারেণ েনটওয়ািকর্ং করা করা �েয়াজন তা না জানার 
কারেণও অেনেক েনটওয়ািকর্ং এ যেথ� গুরু� �দান কের না।

৪ ভূিমকা

৮৬





১ এেত আপনােক মানুষ আেরা ভােলা কের জানেবঃ

যখনই আপিন িনেজ েথেক েনটওয়ািকর্ং করার েচ�া করেবন, তখন আপনার কিমউিনিটর কােছ 
আপিন দৃশয্মান হে�ন। মানুষ আপনােক েযমন জানেব, িঠক েতমিন আপনার কাজ বা কাজ 
করার ধরণ স�েকর্ জানেব। আপনার কিমউিনেকশন ি�ল স�েকর্ জানেব, আপনার িচ�াধারা 
স�েকর্ জানেব।

২
আইিডয়া িবিনময়ঃ

িবখয্াত েটক উেদয্া�া ইলন মা� যখন ে�সিশপ বানােবন িঠক করেলন, তখন তাঁর ব�ুর সােথ 
েযাগােযাগ কেরন িযিন নাসায় কাজ করেতন। েসই ব�ুই তাঁেক বুি� েদন, যােত ইলন আেগ 
নাসার ে�স ে�শেন িরেসাসর্ সা�াই েদবার মত রেকট িনেয় কাজ কেরন। কারণ, দূরপা�ার 
রেকট বানােত েয খরচ তােত িবিলয়িনয়ারও েদউিলয়া হেয় যােব। েসই কথা েমেনই ইলন তাঁর 
েকা�ািন ে�ইস এে�র �য্ািনং কেরন। 
আপিনও আপনার েনটওয়াকর্ েথেক এমন অেনক আইিডয়া িনেত পােরন। হয়ত রেকট 
বানাে�ন না, তেব েকান সািটর্িফেকশন আপনােক সাহাযয্ করেব �েমাশন েপেত, বাংলােদেশর 
িবজেনস সােকর্েল এখন টক অব দয্ টাউন িক, ইতয্ািদ িবষয় আপিন জানেবন যা আপনার েবশ 
কােজ লাগেব।

৩ নতুন সুেযাগঃ

িডিজটাল কয্াে�ইন কয্াটাগিরেত েগা� অয্াওয়াডর্ িজিত। এই কয্াে�ইেনর আইিডয়াটা 
আমােদর িডিজটাল মােকর্িটং ময্ােনজার শুভাশীষ রেয়র মাথা েথেক এেসিছল। এবং মজার কথা 
হল, এই নামটা এবং আইিডয়ার শুরুটা এেসিছল আেরকজন �েফশনােলর সােথ অিফস েশেষর 
আ�া েথেক! অেনক সময় নতুন �ােয়� বা িলড পাওয়া যায় েনটওয়ািকর্ং েথেক।  
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৪ িনেজর েযাগয্তা বুঝেত পারাঃ

আপিন িনেজর েযাগয্তা িনেয় অেনক গবর্ করেত পােরন। িক� িনয়িমত েনটওয়ািকর্ং শুরু 
করেল েদখেবন, অেনক নতুন মানুেষর সােথ বয্াপাের জানেত পারেছন যারা আপনার 
চাইেতও অেনক উঁচুেত আেছন। তখন অহংকার চেল িগেয় অনুে�রণা আেস। এড়াও 
েসই পযর্ােয় েযেত িবিভ� ধরেণর সহায়তা িনেজর েনটওয়াকর্ েথেক পাওয়া যায়।

৫ তেথয্র উৎস বােড়ঃ 

িকছু িকছু ওেয়বসাইট েথেক আমরা একটা িনিদর্� িবষেয় তথয্ পাই। েযমন, হাব�ট 
ডট কম কাজ কের িডিজটাল মােকর্িটং িনেয়। আপনার েনটওয়ােকর্র মানুেষরাও 
একইভােব কাজ কের। েনটওয়ােকর্র �িতিট মানুষই েকান না েকান বয্াপাের আপনােক 
িবেশষ তথয্ িদেত পাের বা সাহাযয্ িদেত পাের। আপিন শুধু েজেন িনেবন েয, েক েকান 
িবষেয় পারদিশর্।

৬
আ�িব�াস বােড়ঃ

েনটওয়ািকর্ং একিট িরেসাসর্ফুল কয্ািরয়ােরর চািবকািঠ। যার েনটওয়াকর্ যত েবশী িব�ৃত 
ও শি�শালী েস তত েবশী তার েনটওয়ােকর্র ফল েভাগ কের। এভােব একজন মানুষ 
আেরা অেনক েবশী আ�িব�াসী হেয় ওেঠ। 

৭
শি�শালী েনটওয়াকর্ ক্ষমতা বাড়ায়ঃ

ঢাকা েথেক েহিলক�ার িনেয় বা�রবােন কাউেক উ�ার করা, সরকাির েগ�হাউেস 
সরকাির অিফসােরর েরফাের� িদেয় থাকা, বই �কাশ হবার আেগই নামী েলখেকর 
বইেয়র পা�ুিলিপ পড়ার সুেযাগ পাওয়া, এমএনিসএর বড় কমর্কতর্ােক না েচনার পেরও 
১ ঘ�ার েনািটেশ তাঁর অিফেস িমিটং করেত পারা, ইতয্ািদ অেনক উদাহরণ েদয়া    
যােব। এগুেলা সবই িনেজর েচােখ েদখা।
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১। েনটওয়ািকর্ং মােনই সময় অপচয়ঃ 
যিদ আপিন েখজুের আলােপ এ�পাটর্ েহান, তাহেল এই কথার িভি� আেছ। িক�, সিঠকভােব 
যারা েনটওয়ািকর্ং কেরন, তােদর অবশয্ই উপকার হয়। আমার ব�ু মােকর্িটং এ�পাটর্ শুভাশীষ 
রেয়র অিভজ্ঞতা েশয়ার কির। একটা েটিবেল দুই ব�ু িমেল আ�া িদেত িদেত েস একটা 
কয্াে�ইেনর আইিডয়া পায়। কয্াে�ইনিটর নাম ‘Rise High Bangladesh’, েযটা 
পরবতর্ীেত কেয়ক েকািট টাকার কয্াে�ইন িহেসেব ৩ বছেরর �েজ� হেয় যায়  এবং WAN-
IFRA ও Google আেয়ািজত �িতেযািগতায় ই�ারনয্াশনাল অয্াওয়াডর্ও িজেত। আপিন 
েনটওয়ািকর্ং েকান উে�েশয্ করেছন, েসটা মুখয্ িবষয়।

২। েনটওয়ািকর্ং েকবল এ�ে�াভাটর্ মানুেষরাই করেত পােরঃ
ইে�াভাটর্ মানুেষরা তােদর �ভাবগত কারেণ অনয্েদর স� এিড়েয় চলেত েচ�া কের। 
একারেণ তােদর অেনেকই মেন কের েয তারা েনটওয়ািকর্ং এ সফল হেত পারেব না। 
অেনেকই েজেন অবাক হেবন েয গুগেলর সহ �িত�াতা লয্াির েপইজ, েফসবুেকর িসইও মাকর্ 
জাকারবাগর্, মাই�সফ্ েটর �িত�াতা িবল েগট্ স, েটসলা ও ে�স এে�র �ই�াতা ইলন 
মা�, িবখয্াত িবিনেয়াগকারী ওয়ােরন বােফেটর মেতা মানুেষরা ইে�াভাটর্ �ভােবর। িক� তারা 
সবাই িনজ িনজ েক্ষে� িনেজেদর �িতি�ত কেরেছন। 
আপিন ইে�াভাটর্ বেল অনয্েদর সােথ সামািজক স�কর্ বজায় রাখেত পারেবন না - এই িচ�া 
েথেক েবর হেয় আসুন। সারািদন েতা আপনােক েনটওয়ািকর্ং করেত হেব না। শুধু 
েনটওয়ািকর্ংএর সময়টােত িনেজেক ইে�াভাটর্-এ�ে�াভাটর্ িহেসব েথেক েবর কের িনেয় 
আসুন। 

৩। েনটওয়ািকর্ং এর জনয্ েকান েচ�া বা পূবর্ পিরক�না �েয়াজন েনইঃ 
েনটওয়ািকর্ং এ বয্থর্তার অনয্তম একিট কারণ েকান পূবর্ পিরক�না না থাকা। খুব গুরু�পূণর্ 
মানুষেদর সােথ সুেযাগ পাওয়ার পেরও েকান স�কর্ ৈতির হয় না েকবল পিরক�নার   
অভােব। যার সােথ েনটওয়ািকর্ং করেত চাইেছন তার কাছ েথেক আপিন িক চান, আপিন 
েকানভােব তােক সাহাযয্ করেত পােরন িকনা, তার স�েকর্ আপিন কেতাটা জােনন এই 
বয্াপারগুেলা েবশ বড় বয্বধান গেড় িদেত পাের। 

৪। েনটওয়ািকর্ং �াথর্পরেদর কাজঃ 
সাইেকালিজ� এডাম �য্া� তার েনটওয়ািকর্ং স�িকর্ত বই Give and Take এ েদিখেয়েছন 
িকভােব �ােথর্র উেধর্ িগেয় আপনার েনটওয়ািকর্ং আপনােক এবং আপনার েনটওয়াকর্েক
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সাহাযয্ করেত পাের।  একিট েনটওয়ােকর্র মানুেষরা এেক অনয্েক সফল হেত সহায়তা    
কের। েনটওয়ািকর্ং একিট একমুখী ধারণা নয়। বরং এিট একিট সমি�ত �েচ�া। এমন 
েনটওয়াকর্ ৈতির করেত হেব েযখােন সবাই সবাইেক সাহােযয্র সেবর্া� েচ�া করার মাধয্েম 
েনটওয়ািকর্ং এর সেবর্া� উপকািরতা লােভর েচ�া কের।

৫। েনটওয়ািকর্ং েকবল িনেজর ই�াি� বা িনেজর িডপাটর্েমে�র মানুষেদর 
সােথই করা যায়ঃ
চলুন একটু েদেখ িনই শাি�পূণর্ কমর্জীবেনর জেনয্ েকান েকান েপশার মানুেষর সাহাযয্ 
আপনার লাগেব। এনােদর অেনেকর সােথ �িতিদন না হেলও, জীবেনর িবেশষ িবেশেষ সমেয় 
িঠকই েদখা হেব। কখেনা িনেজর জেনয্, কখেনা আপনার েকা�ািনর জেনয্ঃ 
  পুিলশ
  উিকল
  ইনকাম টয্া� অিফসার
  ডা�ার
  আিকর্েট� / ইে�িরয়র িডজাইনার
  বািড় বানােনার ক�া�র 
  গািড়র বয্বসায়ী 
  সরকাির ১ম ে�ণীর েগেজেটড অিফসার 
  ইতয্ািদ
আবার, আপিন েয েকা�ািনেত কাজ করেবন, েসখােনই Marketing, HR, Finance & 
Accounting, Supply Chain, ইতয্ািদ িডপাটর্েম� থাকেব। তােদর সােথও েযাগােযাগ 
আপনােক অিফেস �ভাবশালী কের তুলেত পাের। 
আপিন যিদ মােকর্িটং িডপাটর্েমে� থােকন, অনয্ ১০টা েকা�ািনর ১০ জন ভােলা মােকর্িটং 
ে�ােফশনােলর সােথ েনটওয়ািকর্ং করেল, আপিন েবশ ভােলা আপেডট পােবন ই�াি� 
স�েকর্। আপিন িক জােনন, আই�টাইন এবং রবী�নাথ এেক অপরেক িচিঠ িলখেতন? 
ব�ু� হবার জেনয্ এত িকছু লাগেব না। ভয্ালু ৈতির করেত পারেল, েনটওয়াকর্ িদন িদন বড় 
হেবই।  
এখন েনটওয়ািকর্ং এর জনয্ কারও সােথ বয্াি�গতভােব েদখা করারও �েয়াজন পেড় না। 
আবার কােরা সােথ স�কর্ ৈতির হওয়ার পর েসই স�েকর্র পিরচযর্াও েসাশয্াল িমিডয়া 
বয্বহার কেরই করা যায়। 

৬। িনেজর যেথ� দক্ষতা থাকেল েনটওয়ািকর্ং করার েকান �েয়াজন েনইঃ
যারা িনেজেদর িফে� দক্ষ তােদর মেধয্ এই ধারণািট েদখা যায়। তারা দক্ষ হওয়ার ফেল 
িনেজরা কমর্জীবেনও েবশ সফল। িক� েনটওয়ািকর্ং এ সময় না েদওয়ার ফেল তারা যেতাটা 
অজর্ন করেত পারেতা তার েচেয় অেনক কম অজর্ন কের। দুঃেখর িবষয় তােদর বতর্মান 
সফলতা তােদর ভিবষয্ৎ স�াবনা আড়াল কের রােখ। একটা জাপািন �বাদ আেছ, “কুেয়ার 
বয্ােঙর েকান ধারণা েনই, সমু� কত িবশাল।”
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েনটওয়ািকর্ং মােনই সময় অপচয়।

েনটওয়ািকর্ং এর জনয্ েকান েচ�া বা পূবর্
পিরক�না �েয়াজন েনই।

েনটওয়ািকর্ং েকবল িনেজর িডপাটর্েম� বা
িনেজর ই�াি�র মানুষেদর সােথই করা
যায়।

িনেজর যেথ� দক্ষতা থাকেল েনটওয়ািকর্ং
করার েকান �েয়াজন েনই।

দক্ষতােক আ�জর্ািতক মােনর কের তুলেত
েনটওয়ািকর্ং এর জুিড় েনই।

েনটওয়ািকর্ং �াথর্পরেদর কাজ। েনটওয়ািকর্ং পার�িরক সহেযািগতার
িভি�েত চেল।

আপনার েনটওয়ািকর্ং যত ৈবিচ�য্ময় হেব,
তত েবিশ সুেযাগ এবং আইিডয়া পােবন। 

হুট হাট েনটওয়ািকর্ং দীঘর্�ায়ী স�কর্ গেড়
তুলেত পাের না।

েনটওয়ািকর্ং েকবল এ�ে�াভাটর্ মানুেষরাই
করেত পাের।

ইে�াভাটর্রাও েনটওয়ািকর্ং-এ ভােলা করেত
পােরন।

েনটওয়ািকর্ং কয্ািরয়ােরর িবিভ� েমােড় সময়
বাঁিচেয় িদেত পাের!

ভুেল যাই িশেখ িনই

িতথীর বয্াখয্া েশানার পর বাধন আর িমিল দুজনই িনেজেদর ভুল বুঝেত পারেলা। িতথী তার 
ব�বয্ তখেনা চািলেয় যাে�,
- “এইগুেলা িছেলা েনটওয়ািকর্ং িনেয় েতােদর ভুল ধারণা। এখন বল েতা েনটওয়ািকর্ং িকভােব 
করেল ভােলা হয়?”
দুজন এেক অপেরর মুেখর িদেক িকছুক্ষণ তািকেয় েথেক বাধন আর িমিল একসােথই বেল 
উঠেলা,
- “আপু আপিনই বেলন।”
কিফেত চুমুক িদেত িদেত মুচিক হাসল িতিথ। শা� হেয়েছ দুজন। িতনজেনর জেনয্ িতনটা 
কাপেকক অডর্ার কের িতথী েনটওয়ািকর্ং এর �েয়াজনীয়তা আর তার েকৗশল িনেয় কথা বলা 
শুরু করেলা।
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েনটওয়ািকর্ং েমি��ঃ
েনটওয়ািকর্ং করার আেগ এই েমি�ে�র িদেক একটু েখয়াল করুন। পার�িরক সহেযািগতাই 
েনটওয়ািকর্ং এর মূল িভি�। তাই, েনটওয়ািকর্ং কের িক পােবা তার পাশাপািশ, েনটওয়ািকর্ং 
কের িক িদব েসটাও ভাবুন। 
আপনােক এই মানুষটা কতটুকু সাহাযয্ করেত পারেব

সুপার�ার - যারা আপনােক অেনক সাহাযয্ করেত পােরন এবং আপিনও যােদর অেনক 
সাহাযয্ করেত পােরন, তারা আপনার েনটওয়ােকর্ সুপার�ার। তােদর সােথ িনয়িমত 
েযাগােযাগ রাখেবন এবং েকালয্ােবােরশন করেবন। এঁেদর সােথ ঘিন�তা বজায় রাখেবন।

�ার - যারা আপনােক অেনক সাহাযয্ করেত পােরন িক� আপিন তােদর অেনক েবিশ সাহাযয্ 
করেত পারেবন না তারা হে�ন আপনার েনটওয়ােকর্ �ার। তােদর েখাঁজ খবর রাখেবন এবং 
তার সুনজের থাকেবন। েযেহতু তােদর আপনার কাছ েথেক েতমন েকান চাওয়া পাওয়া েনই, 
আপিন অিতির� েযাগােযাগ করেল তারা িবর� হেত পােরন। তাই অিতির� েযাগােযাগ 
করেবন না।  

চাঁদ - আপিন যােদর অেনক সাহাযয্ করেত পােরন িক� তােদর েথেক েতমন িকছু েনবার 
েনই, তারা আপনার েনটওয়ােকর্র চাঁদ। চাঁেদর মত তােদর আেলা আপনার েথেকই আসেব। 
তােদর তু� করেবন না বা পুেরাপুির ইে�ার করেবন না।  তােদর কােজ সাহাযয্ কের খুিশ 
রাখেবন এবং িতিন আপনােক িকভােব সাহাযয্ করেত পােরন েসটা েবর করেবন। আে� আে� 
তােদরেকও �ার বা সুপার�ােরর িদেক িনেয় যােবন। 

েজানািক - এেদর েথেক আপিনও েতমন িকছু পােবন না, আপনারও েদয়ার েতমন িকছু    
েনই। তেব জীবেনর েকান না েকান েমােড় এেক অপেরর সাহাযয্ �েয়াজন হেতই পাের। তাই 
িবিভ� অেকশেন েযাগােযাগ রাখেবন েযমন জ�িদন, িববাহবািষর্কী, ঈদ, ইতয্ািদ।

েবিশ

েবিশকম

�ার সুপার�ার

েজানািক চাঁদকম
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আপিন তােক কতটুকু সাহাযয্ করেত পারেবন
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পিরমাণগত নািক গুণগতঃ েনটওয়ািকর্ং এর সময় কয়শ’ বা কয় হাজার মানুেষর সােথ 
আপনার েনটওয়ািকর্ং হে� েকবল েসিদেক েখয়াল রাখেলই হেব না। েনটওয়ািকর্ং এর মাধয্েম 
এক ধরেণর স�কর্ ৈতির হয়। বািক সব স�েকর্র মেতা তাই েনটওয়ািকর্ং এর েক্ষে�ও 
স�কর্গুেলােক পিরচযর্া করেত হেব। কােরা সােথ পিরচয় হওয়ার পরপরই তার সােথ 
েনটওয়ািকর্ং এর কাজ েশষ হেয় যায় না। িনয়িমত িনেজর েনটওয়ােকর্র সােথ েযাগােযাগ রাখা, 
তােদর সাহাযয্ করা, ইতয্ািদর মাধয্েম েনটওয়ােকর্র গুণগত মান বৃি�র েচ�া কের েযেত    
হেব।

েনটওয়ািকর্ং ইেভে�র সময়ঃ েকবল মুখেচনা স�কর্ ৈতিরর েচেয় সিতয্কােরর স�কর্ 
ৈতিরর িদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুরী। অেনেকই কাডর্ এ�েচ� করেত এতটাই বয্� হেয় 
পেড় েয তারা েসই স�কর্িট দৃঢ় করার সুেযাগ হািরেয় েফেল। ২০ জেনর সােথ ৩০ েসেক� 
কের বয্য় করার েচেয় ৫ জেনর সােথ ২ িমিনট কের সময় িদন। েসই ৫িট স�কর্ ২০িট 
স�েকর্র েচেয় অেনক েবশী সুদৃঢ় হেব।

েনটওয়ািকর্ং ইেভে� আপনার ি�য় কেপর্ােরট বয্ি�ে�র সােথ েদখা হেল যা যা করেবন নাঃ
১। েদখা হেলই েসলিফ তুলেত বয্� হেবন না।
২। সারাক্ষণ েপছেন ঘুরঘুর করেবন না।
৩। তােদর অিতির� �শংসা করেবন না।
৪। তােদর বয্ি�গত �� করেবন না।
৫। তােদর অিফেস ওেপিনং আেছ িকনা তা জানেত চাইেবন না।
৬। অনুমিত ছাড়া তােদর ছিব বা তােদর সােথ েসলিফ তুলেবন না। 

েনটওয়ািকর্ং ইেভে� আপনার ি�য় কেপর্ােরট বয্ি�ে�র সােথ েদখা হেল যা যা করেবনঃ
১। অি�র না হেয় �ি�র হািস িদন।
২। তার পােশ দাঁড়ান। িতিন বয্� আেছন না ি� আেছন েখয়াল করুন।
৩। িতিন আপনার িদেক তাকােল শা� ভােব হািসমুেখ িনেজর ইে�াডাকশন িদন।
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৪। তাঁর েকান িজিনসিট আপনার ভােলা লােগ তা বলুন। 
৫। তার সােথ েসলিফ িনেত হেল অনুমিত িনন।
৬। তাঁেক িল�িডন বা েফসবুেক অয্াড করেত চাইেল অনুমিত িনন।
৭। িকছুক্ষণ কথা বলার পর েখয়াল করুন, িতিন আপনার আেরা কথা বলেত চাে�ন নািক 
অনয্ কােরা সােথ কথা বলেত চাে�ন। 
৮। যিদ আ�া জেম যায় তাহেল গ� চািলেয় যান।
৯। যিদ তাঁর তাড়া থােক তাহেল তাঁেক িবদায় জািনেয় অনয্ মানুষেদর সােথ েনটওয়ািকর্ং 
করুন। 
১০। যিদ পের েদেখন েয িতিন আপনার ে�� িরেকােয়� অয্াে�� বা �হণ কেরনিন, তাহেল 
তাঁেক েমেসজ িদন। েসখােন আপনােদর েসলিফিটও িদেত পােরন। এেত আপনার কথা তাঁর 
মেন পড়েব। 
১১। তাঁর সােথ আপনার েকান বয্বসািয়ক েলনেদেনর স�াবনা থাকেল পরবতর্ী কিফ আ�া 
েদবার বা অিফেস িমিটং করার কথাবাতর্া চালু করুন। 
১২। তাঁর েসাশয্াল িমিডয়ার েপাে� িরএকশন করুন ও কেম� িদন।

িনেজ েকান ভয্ালু িদেত পারেবন তা িঠক করাঃ েকউই এমন কাউেক িনেজর 
েনটওয়ােকর্ রাখেত চায় না যারা িকনা েকবল িনেত আ�হী। পােসর্ানাল �য্াি�ং অধয্ায় পেড় 
িন�য়ই আপিন িঠক কের েফেলেছন, আপিন িক িক ভয্ালু িদেত পারেবন? না কের থাকেল, 
এই অধয্ায় েশেষই কের িনন!

অেনয্র সমসয্া সমাধান করুনঃ আপনার েনটওয়ােকর্ েকউ েকান সমসয্ায় আেছ জানেল 
তােক যথাস�ব সাহােযয্র েচ�া করুন। িনেজ �তয্ক্ষয্ভােব না পারেলও অনয্ েকউ তা সমাধান 
করেত পারেল তার সােথ েযাগােযাগ কিরেয় িদন। 
িনেজেক যত েবশী স�ব িনেজর েনটওয়ােকর্র জনয্ উপকারী কের তুলুন। মেন রাখেবন েয 
আপিন আপনার মূলয্বান েনটওয়ােকর্র সােথ একিট দীঘর্�ায়ী স�কর্ ৈতির করেত চাে�ন। 
এর জনয্ িনেজর েনটওয়ােকর্র জনয্ যত েবশী উপকারী হেত পারেবন তত ভােলা।

৪

েকােনা �� থাকেল আমােদর ইেমইল করেত এখােন ি�ক করুন

�য্ােটিজ

৯৪

mailto:smartifier.ac%40gmail.com




আপনার েনটওয়ােকর্র েনটওয়াকর্ও আপনার েনটওয়াকর্ঃ েনটওয়ািকর্ং এর সবেচেয় 
মজার বয্াপার স�বত এিট। আপিন যখন নতুন কােরা সােথ পিরিচত হন, তখন েসই বয্াি�র 
েনটওয়াকর্ও আপনার সােথ পেরাক্ষভােব আপনার সােথ যু� হেয় যায়। তােদর কাজ িনেয় 
কথা বলার সময়ই আপিন তােদর েনটওয়াকর্ স�েকর্ ধারণা েপেত থাকেবন। যিদ যেথ� 
ভােলা স�কর্ ৈতির করা যায় তখন েয েকউ আপনােক তার িনেজর েনটওয়ােকর্র সােথও 
পিরচয় কিরেয় িদেত আ�হী হেব। িল�িডেন েগেল যখন 1st, 2nd, বা 3rd েলখা েদখেছন, 
েসটা এই ধারণা েথেকই এেসেছ।  

েসাশয্াল িমিডয়ায় িনয়িমত েহানঃ িনেজর েনটওয়ােকর্র সােথ সবসময় েফান করা বা 
েদখা করার মাধয্েম েযাগােযাগ করা হয়েতা স�ব নয়। তাই িনেজর েনটওয়ােকর্র সােথ 
েসাশয্াল েনটওয়ােকর্র মাধয্েম যু� থাকা উিচৎ। েফসবুক, িল�িডেনর মাধয্েম খুব সহেজই 
তােদর বয্ি�গত ও ে�ােফশনাল জীবন স�েকর্ অবগত থাকা যায়। তাছাড়া খুব সহেজই 
তােদর সােথ েযাগােযাগ করা যায়। 

�শংসা করা এবং ক��াি�ভ িফডবয্াক েদয়া িশখুনঃ েডল কােনর্িগর ‘How to Win 
Friends & Influence People’ বইেত বলা হেয়েছ, �শংসা করার সময় পুেরা মন েথেক 
করুন, সমােলাচনা করেবন িকে�র মত। অথর্াৎ, সমােলাচনা বুেঝ শুেন এবং কম করেত হেব 
অবশয্ই সমােলাচনার সােথ সােথ িকভােব সমাধান করা যায় তা জানােবন। 
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িকভােব কােরা েম�রিশপ চাইেবনঃ
আমরা এই বইেত েবশ কেয়কবার েম�রিশেপর কথা বেলিছ। আমরা িকভােব েম�রিশপ 
চাইেত পাির, তা জানব। তেব, আেগ িকছু কাজ করেত হেব। 
১। আপিন যার েম�রিশপ চাইেছন, তার কাছ েথেক িক চাইেছন তা িঠক কের িনন।  
২। আপিন িকভােব তােক সাহাযয্ করেত পােরন, েভেব িনন। অেনক সময় ভািসর্িট ছা�ছা�ীরা 
ভােবন, এত বড় কেপর্ােরট িলডার আমার কােছ িক পােবন? আপনার কােছ উিন 
ইউিনভািসর্িটেত আসার ইনভাইেটশন েপেত পােরন (এেত তার পােসর্ানাল �য্াি�ং হেব), 
আপিন িন�য়ই উনার চাইেত ৫-১০ বছেরর েছাট, সুতরাং আপনার েজনােরশেনর বয্াপাের 
উিন আেরা জানেত পােরন, হয়েতা আপিন তাঁর হেয় েঘা� রাইিটং বা কে�� িডজাইন কের 
িদেত পােরন, তার পােসর্ানাল ওেয়বসাইট সুলভ মূেলয্ ৈতির কের িদেত পােরন। একটু ভাবুন, 
েপেয় যােবন। 
৩। যিদ আেগ েথেক না িচেন থােকন, তাহেল আেগ পিরিচত হেয় িনন। শুরুেতই 
েম�রিশেপর কথা বলেবন না। 
৪। আেগ তার আ�েহর স�েকর্ একটু বুেঝ িনন।
৫। এরপর িনেজর বয্াপাের বলুন (ে�িডিবিলিটর জেনয্ িনেজর কাজ েদখােত পােরন) এবং 
েকন তার সাহাযয্ দরকার বলুন। িঠক িক চাইেছন জানান।
৬। উিন হয্াঁ বলেল আপনার যা দরকার বুেঝ িনন। না বলেল দুঃখ �কাশ করুন। উিন অনয্ 
কাউেক েরকেম� করেত পারেবন িকনা েজেন িনন।

িকভােব অপিরিচত কােরা সােথ েফসবুক বা িল�িডেন েট�ট করেবনঃ 
খুব সহজ ৫িট িনয়ম েমেন চলুনঃ

১। অপিরিচত কাউেক কক্ষেনা এক লাইন এক লাইন কের েট�ট করেবন না। উিন পেরর 
লাইন গুেলা কখন পড়েবন তার িঠক েনই।
২। সব কথা একবাের িলখুন। এরপর পয্ারা�াফ আকাের সািজেয় িদন। �িত পয্ারায় ২-৩ 
লাইন থাকেব। 
৩। সােথ সােথ েট�েটর ির�াই আসেব এমন আশা করেবন না। ৈধযর্ ধরুন। 
৪। সময় বুেঝ েট�ট করেবন। রাত ১০টার পর েট�ট করেবন না। 
৫। ১িদন পেরও ির�াই না আসেল আবার েমেসজ িদন, এবং আপনার দুইজেনর পিরিচত 
কাউেক িদেয় তােক জানান, েয আপিন একটা উ�র আশা করেছন।
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েমাবাইল ন�র আদান �দােনর সময়ঃ
১। অেনক সময় ন�র েশয়ার করার সময় িমস কল েদই। এর বদেল, এসএমএস করুন।
২। নতুন কাউেক এসএমএস েদবার সময় েমেসেজর সােথ নাম িলেখ িদেবন। েকা�ািনর 
নামও িদেত পােরন।  
৩।  আপনার ন�রিট অনয্ মানুষিট েসভ করল িকনা েখয়াল করেবন। 
৪। নতুন কােরা সােথ কথা বলার সময় হুট কের ন�র চাইেবন না। আেগ র ্যােপা ৈতির কের 
িনন। 
৫। কাউেক না�ার এসএমএস করার সময়, আেগ +৮৮ িলেখ িদেবন। এেত কের িতিন তার 
েফােন আপনার ন�েরর ওপের টয্াপ কেরই েসভ করেত পারেবন। +৮৮ না িদেল এটা থােক 
না। 

িল�িডেন িরকেমে�শন েনবার সময়ঃ
আপনার িল�িডন অয্াকাউে� েনটওয়ােকর্র মানুষেদর িরকেমে�শন িনেয় রাখেল, আপনার 
অয্াকাউ�িট আেরা সমৃ� হেব। এেক্ষে� েখয়াল রাখেবনঃ
১। অবশয্ই আপনােক ভােলাভােব িচেনন অথবা একসােথ কাজ কেরেছন এমন কােরা 
েরকেমে�শন িনেব।
২। অেনেক বয্�তার কারেণ েলখার সময় পান না, েসেক্ষে� আেলাচনা কের আপিন িনেজই 
সারাংশ িলেখ তােদর িদেত পােরন। তারা এিডট কের িদেয় িদেব। 
৩। আপনার কয্ািরয়াের ভয্ালু বাড়েব এমন েরকেমে�শন িনেবন।
৪। েরকমে�শেন এিডট চাওয়ার সুেযাগ থােক। তাই েকউ েরকেমে�শন িদেল, আেগই 
অয্া�ভ না কের পেড় িনেবন।
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েনটওয়ািকর্ং িনেয় �িতেযািগতায় নামেবন নাঃ
একবার নািসরুি�ন েহা�া িনেজর গাধাটােক খাওয়ােনার জনয্ িবিবেক বলেলন। েহা�ার 
িবিব একটু তয্াঁদড় টাইেপর, উিন পারেবন না বেল িদেলন। দুজেনর মেধয্ এই িনেয় তুমুল 
ঝগড়া। তারপর একটা সমেঝাতা হল, েয আেগ কথা বলেব েস গাধােক খাওয়ােব। 

েসিদন িবেকেল, েহা�ার িবিব বাইের েগেছ, খািল বাসা েদেখ একটা েচার ঘের ঢুকল। েহা�া 
বাসায় িছেলন, িক� বািজেত েহের যােব তাই েচারেক িকছু বলল না। েচার িনিবর্ে� ঘেরর সব 
িকছু িনেয় চেল েগল। েহা�ার �ী বাসায় িফের ঘেরর খািল অব�া েদেখ, িচৎকার িদেয় 
বলেলন, “হায় আ�া! িক হইেছ?”

েহা�া খুিশেত লািফেয় উঠেলন, “আিম িজতিছ বািজেত, এখন েতামােরই গাধােক খাওয়ােনা 
লাগেব”।

এই েজতায় িক আসেলও েকান লাভ আেছ? আপিন কয় হাজার মানুষেক িচেনন, তােত িকছু 
আেস যায় না। আপিন কতজনেক সাহাযয্ করেলন, এবং কতজন আপনােক সাহাযয্ করেত 
আসেছ, েসটা েবিশ গুরু�পূণর্। েনটওয়ািকর্ং জনি�য়তার �িতেযািগতা নয়। মানুেষর জীবেন 
ভয্ালু িদেত পারার এবং িনেজর জেনয্ ভয্ালু িনেত পারার জেনয্ েনটওয়ািকর্ং।
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আগ�ক
আপনার নাম জােন না, ে�ফ েসাশয্াল িমিডয়ােত যু�

পিরিচত
আপনার নাম ও েকা�ািনর নাম বলেত পােরন

িনউ�াল
আপনােক ভােলাভােব িচেন তেব আপনার সােত পাঁেচ েনই 

আ�হী
আপনার কাজ ও আপনার জীবন স�ে� বলেত পােরন, জানেত চান

সাইেল� অয্াডমায়ারার
আপনার সােথ খুব আলাপ না হেলও, আপনার কাজ পছ� কেরন

েহটার
আপনােক েবশ অপছ� কেরন এবং আপনার স�েকর্ খারাপ কথা বেলন

ে�ােমাটার
আপনার বয্াপাের �শংসা কেরন, আপনার কাজ েশয়ার কেরন

েকালয্ােবােরটর
আপনার সােথ এক সােথ কাজ করেত চান

ফেলায়ার
আপনােক অনুসরণ কেরন
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চলুন এক ঝলেক েদেখ েনই গুরু�পূণর্ িবষয়গুেলা।

সবার আেগ িনেজর দক্ষতা ও চািহদা স�েকর্ জানুন।
েকায়াি�িটর চাইেত েকায়ািলিট েনটওয়ািকর্ং-এ েবিশ গুরু� �দান করুন।
েনটওয়ািকর্ং এর কােজ �িত স�ােহ একিট িনিদর্� সময় বয্য় করুন।
সবসময় িনেজর েনটওয়ােকর্র েকান সমসয্া সমাধােনর সুেযাগ খুঁজুন।
েনটওয়ােকর্র গুরু�পূণর্ মানুষেদর িল� ও কয্াটাগির বািনেয় রাখুন।
েনটওয়ােকর্র মানুষেদর মােঝ �েয়াজন অনুযায়ী েযাগােযাগ কিরেয় িদন।
আপনার ই�াি�েত আপনার িডপাটর্েমে�র অনয্ মানুষেদর সােথ েযাগােযাগ রাখুন।
�িতিদন িল�ডইেন সময় িদন এবং আপনার কােনকশনেদর েপাে� িরেয়� ও কেম� 
করুন।
িনয়িমত িনেজর েনটওয়ােকর্র মানুষেদর সােথ েফান, এসএমএস, ইেমইল, কিফ আ�া 
ইতয্ািদর মাধয্েম েযাগােযাগ করুন। 
কােদর সােথ েনটওয়ািকর্ং করেত চান, তােদর িল� বানান। তােদর সােথ েকাথায় েদখা 
হেত পাের, িকভােব িনেজেক ে�েজ� করেবন, �য্ান কের েফলুন। 
েনটওয়ােকর্র মানুষেদর সুিবধার জেনয্ কে�� ৈতির  করুন অথবা তােদর সােথ 
কথাবাতর্ার সময় গুরু�পূণর্ ইনফরেমশন েশয়ার করুন।
েনটওয়ািকর্ং এর সময় পােসর্ানাল �য্াি�ং গাইডলাইন ফেলা করুন। 
কাডর্ েদওয়া েনওয়ােক বা েমাবাইেল ন�র েসভ করােকই েনটওয়ািকর্ং মেন করেবন না।
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-“ Your CV is just a commodity, package yourself”

-“ তা িঠক আেছ ভাই, িক� আপনার িসিভর েলখাগুলা এত েছাট েকন? আমার েতা পড়েত 
িগয়া েচাখ বয্াথা করেতেছ! এক েপইেজর জায়গায় দুই েপইজ বানাইেলও েতা পারেতন”

-“ েশান শুভ, িসিভ এক েপইেজই িলখেত হয়, তাছাড়া তুই জীবেন কী কী করিছস সব 
িসিভেত থাকা লাগেব”

-“ তাই বেল আপনার বাবা-মােয়র নাম, �াড �প, ৈববািহক অব�া এগুলা িদেয় েকা�ািন 
কী করেব! আপিন িনেজর ছিবই েদিখ েদন নাই!”

-“ ছিব না িদেলও পয্ারা নাই। আর এইসব ইনফরেমশন সব েকা�ানী চায়”

-“ সব েকা�ানী চায়? আপিন এই িসিভ আর েকাথায় েকাথায় িদেছন?!”

-“ আমার িসিভ েতা একটাই, এই এক িসিভ িদয়াই সব জায়গায় এি�েকশন করেতিছ”

-“ ভাই, আপনার িসিভ েতা পেড়ও েদখেব না, এত েছাট িলখা”

-“ িসিভ েকবল সফটওয়য্ার িদেয় েচক কের বুঝিল? আর যিদ ময্ানুয়ািল কেরও, িমিনমাম 
একটা িসিভর জনয্ ৫ িমিনট সময় িদেব। তাই পয্ারা নাই, িচল!”

-“ আপিন ি�েলর পােশ েলেভল েদখাইেছন েকন?”

সূিচপ� |

ভূিমকা৫৫

১০২





-“ এগুলা িসিভর ি�েয়িটিভিট বাড়ায় বুঝিল! অত ি�েয়িটভ একটা িসিভ বানাইলাম, চাকির 
েতা এবার িনি�ত!”

-“ আপিন আপনার ওয়াকর্ গয্াপ িডেটইলস-এ েদখাইেছন, আর আমাের বলেতেছন এগুলা 
ি�েয়িটিভিট বাড়ায়?

-“ এই, তুই েকােনা জায়গায় কখেনা চাকিরর জনয্ এ�াই করিছস?”

-“ আপিন এই কথা বাদ েদন, আমাের এইটা বেলন, আপনার িসিভ আপিন বানাইেছন?”

-“ েয েযই কােজ ভােলা, তােক িদেয়ই ঐ কাজ করােত হয়। তাই েয ভােলা িসিভ বানায় 
তােক িদেয় িসিভ বানাইিছ!”

-“ এইটা ভােলা িসিভ ভাই! এক েপইেজর মেধয্ িহিজিবিজ কের সব িলেখ েদয়া, বানােনও 
েতা অসংখয্ ভুল, আর এত বড় বড় লাইন!”

-“ বানান ভুল বয্াপার না বুঝিল। আর যত কমে�� লাইন িদিব, েতােক তত েবিশ েযাগয্ মেন 
করেব”

-“ ভাই, আপিন একটা নতুন িসিভ বানান? িনেজ বানান বুঝেলন, নাইেল চাকিরটা হেব না”

-“ তুই েদিখস এই িসিভ িদয়া আমার চাকির হেব”

-“ করেবন না যখন, িক আর করার, অ�ত একটা কভার েলটার িদেয়ন?”

-“ এগুলা আজাইরা টাইম ওেয়�। �চুর কাজ বািক, েগলাম এখন। চাকির পাওয়ার পর েদখা 
করেবা েতার সােথ আিম। আ�াহ হােফজ!”

-“ আ�াহ হােফজ ভাই”

মাসখােনক পর টঙ-এর েদাকােন ঢুেকই শুভ েদখেলা িব�� অব�ায় ইসমাম ভাই বসা।

-“ভাই, িক হইেছ আপনার?”

-“কতগুলা েকা�ানীেত িসিভ িদলাম। একটােতও িসেল� করেলা না ের”

-“ভাই, আপনাের েতা আিম অেনক িকছুই বলেত চাইিছলাম। আপিন েতা শুেনন নাই”
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-“আ�া, েতার িক মেন হয়? আমার িক করা উিচৎ?”

-“আসেল ভাই আদশর্ িসিভর িকছু ৈবিশ�য্ আেছ। ওগুলা েতা েমেন চলা লাগেব। খারাপ িসিভ 
েদখেলই েবাঝা যায়”

-“তাহেল িসিভ িকভােব এিডট করেবা?”

-“েকান েকান অিভজ্ঞতা উে�খ করেবন এইটা একটা েদখার িবষয়। সাম�সয্পূণর্ 
সািটর্িফেকটগুলা েদয়া। আর িনয়িমত িসিভ আপেডট করা। িভসা েযমন অেনক গুরু�পূণর্ 
িজিনশ, িসিভও ঐরকম। �য্ািটিজ গুলা ফেলা করেলই হয়।”
-“আেরকটু িডেটইলস এ বলেতা ভাই!”
চলুন ওেদর সােথ সােথ আমরাও েজেন িনই। 
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১। একই িসিভ িবিভ� চাকিরর জনয্ পাঠােনা যায়ঃ
এক এক ধরেনর চাকির এর জেনয্ িরেকায়ারেম� এক এক রকম হেয় থােক। আপিন যিদ 
সব জায়গােতই একই িসিভ পাঠান, তাহেল আপিন ভুল করেছন। চাকির এর ধরন এবং রকম 
বুেঝ িনেজর িসিভ আপেডট কের তেবই পাঠােত হেব।

২। আপিন আপনার জীবেন যা কেরেছন তার সবিকছুই িসিভেত থাকা উিচৎঃ
জীবেন কত িকছুই েতা কের থািক আমরা। �ুেল থাকেত ই�ার �ুল লুেডা আর কয্ারাম 
েখলায় চয্াি�য়ন িছেলন বরকত সােহব। তাই বেল েসটা িক িসিভেত েদওয়া িঠক? আপিন 
যখন েয চাকিরর জেনয্ আেবদন করেছন, েস চাকিরর সােথ স�িকর্ত তথয্গুেলা অবশয্ই 
উে�খ করেত হেব িসিভেত।

৩। �ািড/ওয়াকর্ গয্াপ িবশদভােব বয্াখয্া করা আবশয্কঃ
আপনার পড়ােশানায় বা কমর্জীবেন ওয়াকর্ গয্াপ থাকেতই পাের, তাই বেল িবশদ ভােব কারণ 
বয্াখয্া করার দরকার েনই। তেব মানিসকভােব ��িত িনেবন কারণ ই�ািভর্উ েবােডর্ এই 
িবষেয় �� আসেত পাের। 

৪। �ামািটকয্াল ভুল বা টাইেপা থাকা খুব �াভািবকঃ
আপনার িনজ নােমর বানান যিদ অনয্ েকউ ভুল েলেখ তাহেল আপনার েকমন লাগেব বলুন 
েতা? একটা েকা�ািন সব সময় িনেজর স�ান বজায় রাখেত চায়। বানান ভুল করা 
েরপুেটশেনর জেনয্ ক্ষিতকর হেত পাের, তাই েয মানুষ িনেজর িসিভেত বানান ভুল কের 
তােক েকা�ািন একটু িরি� চেয়স মেন করেব। এবং আপনার কু্ষ�ািতকু্ষ� িবষেয়র মেনােযাগ 
বা অয্ােটনশন টু িডেটইল ক্ষমতা কম মেন হেব। তাই িসিভেত েকান ধরেনর �ামািটকয্াল ভুল 
বা টাইেপা থাকা যােবনা। িসিভ ৈতির হেয় েগেল িসিনয়র বা পিরিচত েকান ব�ুেক িদেয় েচক 
কিরেয় িনেত ভুলেবন না।

৫। িসিভ েদখেত খুব সৃজনশীল/�ািফ� ওয়ালা হেত হয়ঃ
একিট িনিদর্� ফরময্ােট িনেজর িশক্ষাজীবন, ি�ল এবং কােজর অিভজ্ঞতা তুেল ধরেত 
পারেলই িসিভ হেয় উঠেব আকষর্ণীয়। খুব েবিশ �ািফক কে�� বা আইকন বয্বহার করা 
েথেক িবরত থাকেত হেব। আপিন যিদ �ািফক িডজাইনার পেদ অয্া�াই কেরন, তখন অবশয্ 
িভ� কথা।
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৬। িসিভেত ছিব না িদেলও েকান সমসয্া েনইঃ
িসিভেত িনেজর একিট রুিচশীল ও �েফশনাল ছিব িদেল, তা আপনারই বয্ি�� �কাশ 
করেত সাহাযয্ করেব। আপনার ছিবটা ির�ুটারেক একটু হেলও �ভািবত কের। যখন 
সরাসির ই�ারিভউ েবােডর্ �েবশ করেবন ই�ারিভউয়ার সহেজই আপনার সােথ আপনার 
ছিবর মাধয্েম কােন� করেত পারেবন।

৭। েকবল একভােবই িসিভ ি�িনং করা হয়ঃ
অিধকাংশ েক্ষে� েকা�ািনর এইচ আর িডপাটর্েম� িসিভ েচক করেলও, িকছু িকছু েকা�ািন 
সফটওয়য্ার বয্বহার করেত পাের। তাই েকা�ািনর িরেকায়ারেম� েচক কের িনেবন। 

৮। িসিভ কখেনাই এক েপইজ হেত পারেব নাঃ
সদয্ �াজুেয়শন করা কােরা েক্ষে� িসিভ এক পৃ�ার মেধয্ থাকাই ভােলা। তেব অিভজ্ঞতা 
বাড়ার সােথ সােথ িসিভর সাইজও বৃি� পােব এটাই �াভািবক। একইসােথ এটাও েখয়াল 
রাখেত হেব েয, িসিভর সাইজ কখনই েযন ২-৩ পৃ�ার েবিশ না হয়। 
একটা িজিনস মেন রাখেবন, হয়েতা আপিন অসাধারণ একজন এম�িয়। চাকিরেত েঢাকার 
পর েথেকই দারুণ সব �েজে� েরজা� েদিখেয়েছন এবং অেনক অয্াওয়াডর্ এবং �েমাশনও 
েপেয়েছন। তখন আপনার িসিভ িনেয় খুব েবিশ েকউ মাথা ঘামােব। েসটা ে�ফ �েফশনাল 
কােটর্িসর মেধয্ পড়েব। আিম এমন মানুষও িচিন যার ২০ পৃ�ার ওপর িসিভ আেছ! এবং এ 
িনেয় েকউই তার সামেন উ�বাচয্ করেব না। তেব একজন ইয়ং �েফশনাল িহেসেব আপিন 
িসিভ ২-৩ পৃ�ােতই রাখেবন। 

৯। ৫ িমিনট ধের ১ টা িসিভ েদখা হয়ঃ
অেনেকই খুব তথয্বহুল িসিভ ৈতির কের থােকন। তােদর ধারণা ির�ুটার তার পুেরা িসিভ 
পেড় েদখেবন। Glassdoor.com এর এক সােভর্েত েদখা েগেছ, একজন ির�ুটার �াথিমক 
পযর্ােয় একিট িসিভ েদখেত েকবল ৬ েসেক� সময় েনন। তাই েসই ৬ েসেকে�ই েযন 
আপনার িসিভ আপনার স�েকর্ �েয়াজনীয় সব ধারণা েদয় েসিট িনি�ত করেবন।

১০। িসিভেত বাবা-মার নাম, �াড �প, ৈববািহক অব�া ইতয্ািদ েযাগ করা 
উিচৎঃ
িনেজই িনেজেক �� করুন। আপনার ির�ুটার আপনার বাবা-মােয়র নাম, আপনার ৈববািহক 
অব�া বা �াড �েপর মেতা তথয্ েজেন িক করেবন? এই ধরেণর তেথয্র সােথ আপনার 
চাকিরর �াসি�কতা কতটুকু? িসিভ যেতা সংিক্ষ� করা যায় তেতাই ভােলা। তাই চাকিরর 
সােথ অ�াসি�ক সব অ�েয়াজনীয় তথয্ িনেজর িসিভ েথেক সিরেয় েফলাই বুি�মােনর    
কাজ।
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১১। িনেজর িসিভ অনয্েক িদেয় বানােনা িনরাপদঃ
আজকাল অেনেকই �েফশনাল িসিভ রাইটারেদর িদেয় িসিভ েলখান। েকউ িসিনয়র/ 
জুিনয়রেদর সাহাযয্ িনেয়ও েলখান। িক� আমরা আেগই বেলিছ েয সব চাকিরর জনয্ একই 
িসিভ েদওয়াটা েবাকািম। তাই চাকির খুঁজেত েগেল যখন আপেডট করা লাগেব, �িতবারই 
িক টাকা খরচ করেবন? এছাড়াও, অনয্রা মেনােযাগ িদেয় কাজটা করেব িকনা, েসটাও ��। 
যিদ সাহাযয্ িনেতই হয়, দক্ষ মানুেষর েথেক িনন। এবং, িকভােব তারা কাজটা করেছ, েসটা 
িশেখ িনন।
 
১২। কাভার েলটার েতমন জরুির িকছু নাঃ
িসিভর মাধয্েম আপিন িনেজর েযাগয্তা, অিভজ্ঞতা ইতয্ািদ �কাশ করেত পােরন। িক� আপিন 
িঠক কেতাটা আ�হী, েকন আপিন  অনয্েদর েথেক িভ� তা �কাশ করার সুেযাগ েনই। 
কাভার েলটার আপনােক েসই সুেযাগিট কের েদয়। তাই যারা েকবল িসিভেকই যেথ� মেন 
কেরন তােদর িসিভর পাশাপািশ কভার েলটারও গুরু� সহকাের িলখা উিচৎ। কাভার েলটার 
আলাদা িপিডএেফ না িদেয়, ইেমইেলর বিডেতই িদেয় িদেবন। 

১৩। িসিভর মেধয্ ি�েলর পােশ িলভার/েলেভল েদখােনাটা ভােলা বুি�ঃ
িসিভেত �ািফকাল িলভােরর মাধয্েম অেনেকই িনেজর ি�েলর েলেভল েবাঝােনার েচ�া কের
। এিট ইদানীং খুব �চিলত হেলও এিড়েয় চলা উিচৎ। কারণ এিট ির�ুটােরর কােছ েতমন 
েকান অথর্ বহন কের না। েয েকউ চাইেল িলভার বািড়েয় েদখােতই পাের। তা েকবল িসিভ 
েদেখ যাচাইেয়র সুেযাগ েনই।
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একই িসিভ িবিভ� চাকিরর জনয্ পাঠােনা
যায়।

আপিন আপনার জীবেন যা কেরেছন তার
সবিকছুই িসিভেত থাকা উিচৎ।

�ািড/ওয়াকর্ গয্াপ িবশদভােব বয্াখয্া করা
আবশয্ক।

�ামািটকয্াল ভুল বা টাইেপা থাকা খুব
�াভািবক।

িসিভ েদখেত খুব সৃজনশীল/�ািফ�
ওয়ালা হেত হয়।

িসিভেত ছিব না িদেলও েকান সমসয্া েনই।

েকবল একভােবই িসিভ ি�িনং করা হয়।

িসিভ কখেনাই এক েপইজ হেত পারেব
না।

৫ িমিনট ধের ১ টা িসিভ েদখা হয়।

িসিভেত বাবা-মার নাম, �াড �প, ৈববািহক
অব�া ইতয্ািদ েযাগ করা উিচৎ।

িনেজর িসিভ অনয্েক িদেয় বানােনা
িনরাপদ।

কাভার েলটার েতমন জরুির িকছু না।

িসিভর মেধয্ ি�েলর পােশ িলভার/েলেভল
েদখােনাটা ভােলা বুি�। এসব িলভার/েলেভল এিড়েয় চলুন।

কাভার েলটার ছাড়া িসিভর �হণেযাগয্তা
কেম যায়।

বয্ি�গত তথয্ এিড়েয় চলুন।

ইয়ং �েফশনালেদর জেনয্ িনেজর িসিভ
অনয্েক িদেয় বানােনা িবপদজনক। 

গেড় ৬ েসেকে�ই েদখা হয়।

ইয়ং �েফশনালেদর িসিভ ১ েপইজই যেথ�
। খুব েবিশ হেল ২ েপইজ।

ছিব ছাড়া িসিভর আেবদন কেম যায়।

িসিভ ি�িনং নানা ভােব হেত পাের।

HR এর First Choice ১০০% েভজালমু�
(বানান ও বয্াকরণ ভুল ছাড়া) িসিভ। 

�ািফক িডজাইনার না হেল, অিতির�
িডজাইন এিড়েয় চলুন। েকা�ািনর ফরময্াট
স�েকর্ েজেন িনন। 

এসব িনেয় িসিভেত বয্াখয্ার �েয়াজন েনই

শুধু �েয়াজনীয় িবষয় িসিভেত থাকেব।

েযেকান চাকিরর জেনয্ িসিভ এিডট কের,
আলাদা কের কাভার েলটার িলেখ িসিভ
পাঠােবন।

ভুেল যাই িশেখ িনই
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�িতিট েদেশরই িনজ িনজ পাসেপাটর্ রেয়েছ। েসই পাসেপাটর্ বয্বহার কের এক েদেশর 
নাগিরেকরা অনয্ েদেশ �মণ কের পাের। বাংলােদেশর পাসেপাটর্ বয্বহার কের ৩৯িট েদেশ 
িভসা ছাড়াই �মণ করা যায়। আবার আেমিরকার পাসেপাটর্ বয্বহার কের েস েদেশর জনগণ 
১৮৫িট েদেশ িভসা ছাড়াই �মণ করেত পাের। িঠক একইভােব আমােদর িসিভ আমরা 
িকভােব িলখিছ, েকান তথয্ িকভােব �দশর্ন করিছ এসব বয্াপােরর উপর িনভর্র কের তার 
ক্ষমতা �দশর্ন কের। �াসেডার ডট কেমর একিট িরসাচর্ অনুযায়ী েকান এইচ আর িটম িসিভ 
ি�িনং এর েক্ষে� �াথিমকভােব গেড় ৬ েসেক� কের সময় বয্য় কেরন। এ েথেক েবাঝা যায় 
িসিভ সিঠক প�িতেত িলখা কতটা গুরু�পূণর্। 

আদশর্ িসিভঃ 
ে�শ ে�জুেয়টেদর জনয্ একিট আদশর্ িসিভ সাধারণত এক পৃ�ার হেয় থােক। অেনক ে�শ 
ে�জুেয়টই িনেজর িসিভ কেয়ক পৃ�া পযর্� কের থােক। অ�েয়াজনীয় তথয্ িদেয় ভরা এসব 
িসিভ সাধারণত �াথিমক ি�িনং এ বাদ পের যায়। সুতরাং আপনার যিদ েকান চাকিরর জনয্ 
েযাগয্তা থােকও, আপনার িসিভর িকছু ভুেলর জেনয্ই আপিন �াথিমকভােব বাদ পেড় েযেত 
পােরন। একিট আদশর্ িসিভেত তথয্গুেলা খুব সু�র কের �মানুসাের সাজােনা থােক। েযমন 
আপনার যিদ চাকির এ�েপিরেয়� থােক তেব তা এডুেকশন েসকশেনর আেগই িলখা উিচৎ
। কারণ চাকিরর এ�েপিরেয়� ির�ুটােরর কােছ এডুেকশেনর েচেয় িকছুটা েবশী গুরু�পূণর্
। একিট িসিভ িক খামেখয়ালীভােব ৈতির করা হেয়েছ িকনা তা একজন অিভজ্ঞ ির�ুটার 
একবার েদেখই বুঝেত পােরন।
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১ তেথয্র িব�াি�কর �ম

২ খারাপ ফরময্ািটং

৩ �ামািটকয্াল ভুল

৪ কিপ েপ� িসিভ 

৫ অিতির� আ�িব�াস

৬ �মাগত চাকির পিরবতর্ন

৭ অিতির� তথয্
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িসিভ এিডটঃ 
আমরা �ায়ই িসিভ ৈতির কেরই সােথ সােথ তা পািঠেয় েদই। এিট েবশ বড় একিট ভুল। 
িসিভ ৈতির করার পরই তা পুনরায় যাচাই করেত হেব। ভুল েপেল তা শু� করেত হেব। 
আরও ভােলা করার সুেযাগ থাকেল আবার এিডট করেত হেব। েম�র ও �াটর্ ে��েদর 
েদিখেয় িফডবয্াক িনেত হেব। অেনেক আবার একিট িনিদর্� চাকিরর জনয্ ৈতির করা িসিভ 
অনয্ একিট চাকিরর জনয্ পািঠেয় েদয়। �িতিট চাকির, �িতিট �িত�ােনরই িকছু আলাদা 
চািহদা থােক। েস অনুযায়ী িসিভ না ৈতির করেল ই�ারিভউ কল পাওয়ার স�াবনা কেম যায়
। িসিভ েথেক চাকিরর সােথ অ�াসি�ক সব তথয্ সিরেয় েফলাও খুব েবশী গুরু�পূণর্। িসিভ 
ৈতির বা এিডট করার সময় তাই “৬ েসেকে� েচক করা হেব” - বয্াপারিট মাথায় রাখেবন। 
এিডেটর সময়ঃ
১। বানান ভুল ও �ামার িঠক আেছ িকনা েদখেবন। Grammarly.com এর সাহাযয্ িনেত 
পােরন। 
২। অিতবয্বহৃত শ� থাকেল তার বদেল �িতশ� (Synonym) িলখুন। েযমন Hardwork-
ing, Passionate, Result-oriented ইতয্ািদ শ� �ায়ই িবিভ� ে�শার বা ইয়াং 
�েফশনালরা বয্বহার কের থােক। যা আদেত ির�ুটােরর কােছ েকান অথর্ বহন কের না।
৩। েকা�ািনর নােমর বানান, আপনার নাম, আপনার িশক্ষা �িত�ান ইতয্ািদ নাম গুেলা িঠক 
আেছ িকনা েদখুন। 
৪। েকাথাও কথাবাতর্া সংিক্ষ� করা যায় িকনা েদখুন। 

িসিজিপএর গুরু�ঃ 
�থম চাকিরর েক্ষে� িসিজিপএ েবশ গুরু�পূণর্। েকননা আপনার �ৃিতশি�, িডিসি�ন, 
সময়জ্ঞান ইতয্ািদ যাচাই করার েতমন সুেযাগ ির�ুটােরর থােক না। এ��া কািরকুলার 
এি�িভিট (ECA) বা পাটর্ টাইম কাজ করার অিভজ্ঞতা িদেয় িকছুটা আ�াজ করা যায়, তেব, 
িসিজিপএ আপনার কি�সেটি� বা ধারাবািহকতার গুরু�পূণর্ পিরচয় েদয়। তাই িসিজিপএ 
এবং এ��া কািরকুলার এি�িভিটজ দুিট িদেকই িশক্ষাজীবেন গুরু� �দান করেল তা একিট 
শ� িসিভ ৈতির করেত সাহাযয্ কের।

কভার েলটারঃ 
আমরা যখন িসিভ েমইল কির েসখােন বিডেত খুব েবশী িকছু আমরা িলিখ না বা িলখার 
সুেযাগ থােক না। একিট কভার েলটার একজন আেবদনকারীেক বািক সব আেবদনকারী 
েথেক আলাদা কের েতােল। কভার েলটােরর মাধয্েম আপিন েকন েসই চাকিরিটর জনয্ েযাগয্ 
ইতয্ািদ েযমন একজন ির�ুটার েযমন জানেত পাের, িঠক েতমিন আপিন মানুষ িহেসেব 
েকমন বা আপনার িচ�া ভাবনা স�েকর্ও আরও েবশী জানা স�ব হয়।
কভার েলটার যিদ চাওয়া হয় তেব সংযু� কের িদন। না চাওয়া হেল েমইেলর বিডেত িলখুন
। আপিন চাকিরিট কতটা গভীরভােব চান তা কভার েলটােরর মাধয্েম �কাশ হেয় থােক। 
কভার েলটােরর ফেমর্ট সাধারণ এি�েকশেনর মেতাই হেয় থােক।
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কভার েলটার িলখার ধাপগুেলা হেলাঃ
১। িনেজর পিরচয় েদওয়া।
২। েয চাকিরিটর জনয্ এ�াই করা হেয়েছ েসিটর বয্াপাের িলখা।
৩। আপিন েকন িনেজেক েসই চাকিরিটর জনয্ েযাগয্ মেন করুন তা িলখা।
৪। িরডারেক আপনার িসিভ আরও ভােলাভােব পড়েত অনু�ািণত করা।
৫। কল টু অয্াকশন (ই�ারিভউ বা িমিটং এর অনুেরাধ) িদেয় েশষ করা।

কয্ািরয়ার অে�ি�ভঃ 
েয চাকিরিটর জনয্ এ�াই করেছন, েসই চাকির এবং েসই েকা�ািনর সােথ িমিলেয় কয্ািরয়ার 
অবেজি�ভ িলখুন। আপনার কয্ািরয়ার অে�ি�ভগুেলা িকভােব েসই �িত�ানিটেক সাহাযয্ 
করেব তা উেঠ আসেছ িকনা েসই বয্াপারিট িঠক রাখেবন। এখােন অিতরি�ত িকছু িলখেবন 
না। এবং সংিক্ষ� রাখেবন। 

এ�েপিরেয়� েতা েনই, িক করা যায়? 
িসিভ িলখেত িগেয় শুভ খুব িবপেদ পেড় েগেছ। েস জানেত েপেরেছ েয, এ�েপিরেয়� 
েসকশন খুব গুরু�পূণর্ িক� িলখার মেতা খুব েবশী িকছু পাে� না। নাই েকান পাটর্ টাইম 
জব, নাই েকান ই�ানর্িশপ এ�েপিরেয়�, েকান �ােবও েস কাজ কেরিন। তাই তার েছাট 
মামােক েফান েদয়, িযিন কাজ কেরন একিট বহুজািতক েকা�ািনর এইচ আর     
িডপাটর্েমে�। মামা তােক �� কেরন, পড়ােলখার বাইের আর িক িক কােজ অংশ�হন 
কেরেছ? েকান েসাশয্াল ওয়াকর্? শুভর মেন পেড়, েস একবার �াড েডােনশন কয্াে� 
ভলাি�য়ািরং কেরেছ। আর একবার দাবা েখলার কি�িটশেন অংশ�হণ কেরিছল। মামা খুব 
মন খারাপ করেলন, েকন েস এইসব িবষেয় আেগ জানায় িন। কত বড় বড় সুেযাগ িছল। 
তেব মামা শুভেক েটর েপেত েদন না। তােক বেলন, �াড েডােনশেনর কাজটােত িক িক 
কেরেছ, েসটা সংিক্ষ� আকাের িলখেত। েকান অগর্ানাইেজশেনর সােথ কেরেছ েসটা িলখেত 
এবং তািরখও িদেয় িদেত বেলন। দাবার কথা বলা যােব না েযেহতু এটা অিভজ্ঞতার িকছু   
না। তেব, মামা আেরকটা বুি� েদন।
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েযেহতু েতমন িবেশষ িকছু েনই, শুভ তার এডুেকশন েসকশেন আেরকটু তথয্ িদেত পাের। 
েযেহতু শুভ ই�ানর্িশেপর বদেল �েজ� কেরেছ, �েজে�র তথয্ও িদেত পাের। 
েযমন, 
University of ‘ABCD’
CGPA: 3.5
Major: Marketing 
Project Name: The impact of different time management practices in NGOs

এই বুি� গুেলা আপিনও কােজ লাগােত পােরন। আপনার কাজ যতই কু্ষ� পিরসের েহাক না 
েকন, েসখােন আপনার অবদান িক িছল তা িসিভেত সু�রভােব উপ�াপন করা যায়। 
একারেণ, ছা� অব�ায় এইসব কােজর পের আপনার অিভজ্ঞতাগুিল িলেখ রাখেবন। 
অনলাইেন িলেখ রাখেল সবচাইেত ভােলা। গুগল ডেক কেয়ক বছর পেরও আপিন সাচর্ 
িদেলই খুঁেজ পােব। �গ বা িল�িডন/েফসবুক েপা� আকােরও িলেখ রাখেত পােরন।

িসিভেত েকান েকান অিভজ্ঞতাগুেলা উে�খ করেবনঃ
১। অেনেক এ��াকািরকুলার এি�িভিটেজর সােথ খুব েবশী সংযু� থাকার কারেণ েকানগুেলা 
িসিভেত েযাগ করেবন তা িনেয় ি�ধায় থােক। তােদর উিচৎ েসইসকল অিভজ্ঞতাই উে�খ করা 
েযখােন েসঃ 
ক) উঁচু েপাে� (এি�িকউিটভ বিড) কাজ কেরেছ। 
খ) সবেচেয় েবশী কাজ কেরেছ। 
গ) েযখান েথেক েস সবেচেয় েবিশ িশেখেছ। 

২। িভ� িভ� �িত�ােনর জনয্ িসিভ কা�মাইজ কের পাঠােনা উিচৎ। আপনার অেনক 
জায়গায় কাজ করার অিভজ্ঞতা থাকেত পাের। েসেক্ষে� আপিন েযই পিজশেনর জনয্ েসিটর 
জনয্ �েয়াজনীয় দক্ষতা এবং েয �িত�ােন এ�াই করেছনতার সােথ সাম�সয্ েরেখ 
অিভজ্ঞতাগুেলা তুেল ধরেত পােরন।

৩। আপিন েকান �েজ� বা চাকির এক স�াহ বা েকবল এক মােসর জনয্ কাজ করেলও তা 
িসিভেত েযাগ করেত পােরন। তেব েসই �েজ� বা চাকির এত �ত েছেড় েদবার কারণ 
ই�ারিভউ েবােডর্ িজজ্ঞাসা করার স�াবনা অেনক েবশী। তাই যথাযথ কারণ বয্াখয্া করার 
মানিসক ��িতও আবশয্ক। আর যিদ না িদেত চান, তাহেল েসভােবই েরেখ িদন।
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অনলাইন েকাসর্ঃ  
এখন অেনক মানুষ অনলাইন েথেকই িবিভ� েকাসর্ কের েসখান েথেক েশখার েচ�া কের। 
কেরানার সমেয় েকােসর্রার মত অেনক �য্াটফমর্ই তােদর েকাসর্ ি� কের িদেয়েছ। িসিভেত 
েকাসর্গুিল েবশ দািম �ভাব েফেল। তেব েয চাকিরর জনয্ এ�াই করা হে� েস চাকিরর সােথ 
িসিভিট কতটা সাম�সয্পূণর্ তা অতয্� গুরু�পূণর্। 

চাকিরিটর জনয্ েয ি�লগুেলা চাওয়া হে� আপনার েকাসর্টা তার সােথ িমলেল েসানায় 
েসাহাগা। সবেচেয় বড় কথা, সািটর্িফেকেটর েচেয় েসই ি�ল অজর্ন করাটাই গুরু�পূণর্। 

এছাড়াও, েয �িত�ানিট সািটর্িফেকট িদেলা তার িব�াসেযাগয্তা এবং সুনামও গুরু�পূণর্ একিট 
ফয্া�র। Udemy েত েয েকউ ই��া�র হেত পাের। িক�, Coursera েত ইউিনভািসর্িটর 
িশক্ষেকরা �াস েনন। আবার, Udemy েত িকছু েকােসর্ আপিন �য্াকিটকয্াল েলসন পােবন, 
Coursera েত হয়েতা িথওেরিটকয্াল িবষয় েবিশ। আপনার �েয়াজন অনুযায়ী েকাসর্ করেবন
। বুেঝশুেন িনেজর সময় ইনেভ� করেবন। 

িনয়িমত িসিভ আপেডট করাঃ িনয়িমত িসিভ আপেডট করা একিট ভােলা অভয্াস। িকছুিদন 
পর পর িনেজর িসিভ খুেল েদখেবন। িসিভেক িকভােব আরও উ�ত ও আকষর্ণীয় করা যায় 
তা খঁুেজ খঁুেজ েবর কের তা এিডট করা উিচৎ। েকবল এই অভয্াসিট আপনার িসিভেক বািক 
আর দশিট সাধারণ িসিভ েথেক আলাদা কের তুলেত পাের। 

কভার েলটার ও িসিভ ৈতিরর িকছু িরেসাসর্ঃ
Canva.com বা Novoresume.com এর মেতা ওেয়বসাইট িদেয় িসিভ ৈতির করা যায়। 
এগুেলা মূলত �ািফকয্াল িসিভর জনয্ েবশী িবখয্াত। Photoshop এর কাজ জানেল Freep-
ik.com েথেক েটমে�ট বয্বহার করুন। েয �িত�ােন এ�াই করা হে� েসখােন েকমন িসিভ 
চাে� তা জানেবন। অেনক �িত�ান এমন �ািফকয্াল িসিভ পছ� নাও করেত পাের। তারা 
খুব িস�ল িসিভ আশা কের। তখন িস�ল িসিভ িদেবন। 

েয কাজগুেলা কখেনাই করেবন নাঃ 
১। িমথয্া তথয্ �দান করা।
২। বয্ি�গত তথয্ েযমনঃ বাবা,মােয়র নাম, স�ূণর্ �ায়ী ও বতর্মান িঠকানা, ৈববািহক অব�া, 
�াড �প ইতয্ািদ যা একজন ির�ুটােরর জনয্ অ�েয়াজনীয় তা �দান করা। 
৩। কভার েলটার ছাড়া িসিভ েদওয়া।
৪। কাি�ত সয্ালাির উে�খ করা।
৫। িপিডএফ ছাড়া অনয্ েকান ফেমর্ট েযমন ওয়াডর্ বা পাওয়ারপেয়� ফেমর্েট িসিভ ও কভার 
েলটার পাঠােনা।
৬। িশক্ষাজীবন বা কমর্জীবেনর গয্াপগুেলা বয্াখয্া করা।
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আবার চেল এেলা েচকিল�! কী করেত হেব তা েতা আমরা জািন, তাই না?? চলুন িলেখ 
েফিল আমরা কী িশেখিছ এবং কী করা উিচৎ?

একিট িসিভ েদখেত গেড় ৬ েসেক� েনওয়া হয়।
িসিভর পাশাপািশ ঐ চাকিরর জেনয্ কভার েলটারও �েয়াজন।
িসিভেত এ�েপিরেয়� েসকশেন েফাকাস েদয়া উিচৎ। 
িবিভ� চাকিরর জনয্ একই িসিভ না পািঠেয় কা�মাইজড িসিভ পাঠােনা সবচাইেত ভােলা 
বুি�।
িসিভ পাঠােনার আেগ িসিভ এিডট কের তারপর েমইল করেত হয়। 
িসিভ েথেক অ�েয়াজনীয় সব তথয্ (বাবা-মােয়র নাম, �াড�প, জ�তািরখ, ৈববািহক 
অব�া, ইতয্ািদ) মুেছ েফলেত হয়।
েকান চাকিরর জনয্ েকমন িসিভর ফেমর্ট তা েজেন িনেয় িসিভ িঠকমত ফরময্াট করেত 
হয়।  
িসিভেত কয্ািরয়ার এ�েপিরেয়�, ওয়াকর্ এ�েপিরেয়�, ও এডুেকশন উপের রাখেত হয়। 
িসিভেত অনলাইন েকােসর্র কথা িলখেল িসিভর গুরু� বাড়েব।
িসিভ িপিডএফ ফেমর্েট পাঠােত হয়।
িসিভর সােথ কাভার েলটার ইেমইল বিডেত িলখেল ির�ুটােরর সুিবধা হয়। 
যিদ আলাদা কাভার েলটার িদেত বলা হয় তখন আলাদা িপিডএফ কের িদেত হেব।
অনলাইন/অফলাইেন েটমে�ট িদেয় িসিভ এিডট করা যায়।
িসিভর পাশাপািশ িল�িডন ে�াফাইলও আপেডেটড রাখেবন।
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-“All Our Dreams can come true if we have the courage to pursue them 
(Walt Disney)” 
-“তাই বেল ই�ারিভউেতও সব পাওয়া স�ব?”
-“েশান শুভ, এমন েকােনা কাজ নাই েযটা স�ব না। েতােক শুধু রা�াটা জানেত হেব”
-“িক� ভাই ই�ারিভউ এর জনয্ িক করেবা? এইখােন েতা ি�পােরশন েনয়ার িকছুই নাই! 
ই�ারিভউয়ার িনেজ েথেকই েতা আমােক জানােবন সব, আিম িরসাচর্ েকন করেবা?”
-“েতার তাই মেন হয়?”
-“িজ ভাই!”
-“আ�া, েতার আর িক িক মেন হয় শুিন আিম”
-“এই েযমন ধেরন, আমার িরজুিম বা িসিভেত যা আেছ, এর বাইের েতা আমার কথা বলার 
েকােনা অিধকার নাই। তাই না?”
-“আ�া, এছাড়া?”
-“এছাড়া মেন কেরন আিম যিদ িসিভেত একটা েরফাের� েদই, তাহেলই েতা আমার িসিভ 
�ং হেব, আর যার িসিভ যত �ং তার চাকির পাওয়ার চা�ও তত েবিশ”
-“েতােক �� করেল তুই িক করিব?”
-“Keep it short and simple, তাই যত েছাট কের পারা যায়, তত েছাট উ�র িদেবা”
-“কী ে�স পেড় যািব? িঠক করা আেছ?”
-“ে�স আপ েতা এত েবিশ গুরু� রােখ না ভাই, একটা পেড় েগেলই হইেলা”
-“আ�া বুঝলাম, মেন কর ই�ারিভউ িদয়া আসিল। ফেলা-আপ করিব না?”
-“আিম েযেহতু ই�ারিভউ িদেত আসিছই, তারা েতা বুঝেবই েয আিম ই�ােরে�ড, তাই না? 
ফেলা-আপ করেল েতা মিরয়া ভাবেত পাের! েবিশ হইেল ই�ারিভউএর সময় িনেজর ফয্ািমিল 
বয্াক�াউ� বা ইেমাশনাল িকছু কথা বলা যায়। মানুষ েতা আেবগ িদেয় অেনক কাজই কের!”
-“সবই শুনলাম। েদখা যাে� েতার ই�ারিভউ িনেয় অেনক �া� ধারণা আেছ।”
-“িক বেলন ভাই! সিতয্?!”
-“আিম বয্াখয্া করা শুরু কির একটা একটা কের, িনেজই বুঝিব”
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-“রািশক ভাই, আপিন না বলেল আিম বুঝতামও না েয এত ভুল িকছু েজেন আসিছ 
এতিদন!!”
-“মানুষ েতা একিদেন সব িশেখ না ের পাগল! এইজনয্ই েতা ে�াথ-মাই�েসট কনেস� টা 
গুরু�পূণর্”
-“এতক্ষন েতা ভুল ধারণা িনয়া বলেলন ভাই, তাহেল ই�ারিভউেত যাওয়ার সময় িক করা 
উিচৎ?”
-“খুঁিটনািট সব েজেন ��িত েনয়া লাগেব, এইটা �থম িবষয়। এরপর ই�ারিভউএর ধরন 
েবাঝা লাগেব।তাছাড়া কমন �� গুলার উ�র েজেন েনয়া লাগেব, েচকিলে� িকছু িবষয় 
রাখেত হেব। সবেশেষ, ফেলা-আপ েতা মা�!”
-“ভাই! সব েতা মাথার উপর িদয়া েগেলা, যিদ একটু িডেটইলস এ বলেতন?”
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১। একবার ই�ারিভউেয়র জনয্ ��িত িনেলই হল, �িতটার জেনয্ আলাদা 
��িত দরকার নাইঃ 
অেনেকই ভােবন েয ই�ারিভউেয় সবসময় এমন সব �� করা হেব আেগ েথেক ধারণা করা 
অস�ব। তাই তারা েতমন েকান ��িতই েনয় না। আেরকদল মানুষ, দুই-িতনটা 
ই�ারিভউেয়র পর, একটা পয্াটানর্ েটর পায় এবং ভােব েয, আিম েতা এখন সব জািন। িক� 
�িতটা ই�ারিভউই আলাদা, এবং ��িত আপনার কনিফেড�েক আলাদা শি� েদয়। সুতরাং 
আেগর রােত, ই�ারিভউেয়র িদন সকােল, েযেত েযেত পেথ �য্াকিটস করুন।  

২। আমার িরজুিম বা িসিভেত যা আেছ েকবল েসই িজিনসগুেলা বয্িতত অনয্ 
িকছু িনেয় কথা বলা যােব নাঃ 
আপনার িরজুিমেত েযসব তথয্ েদওয়া আেছ তা আপনার ির�ুটার পড়ার মাধয্েমই েজেন 
িনে�ন। তাহেল ই�ারিভউ েনওয়ার লক্ষয্ িক? ই�ারিভউেয়র মাধয্েম একজন ির�ুটার 
আরও গভীরভােব আপনােক যাচাই করেত চান। তাই ই�ারিভউেয় েকবল িসিভর 
বয্াপারগুেলাই ঘুের িফের না বেল, এমন িবষয়গুেলা িনেয়ও কথা বলুন যা আপনােক েযাগয্ 
�মাণ করেত পাের।

৩। ই�ারিভউয়ার সব িকছু আমােক জানােবন। আেগ েথেক িরসােচর্র েকান 
�েয়াজন েনইঃ
আপিন েয েকা�ািনেত ই�ারিভউ িদেত যােবন েস েকা�ািন িক কের, িকভােব কের তা িনেয় 
েকান ধারণা না িনেয় েগেল ির�ুটার খুব �ত বুেঝ েফলেবন। এর মােন এিটই দাঁড়ায় েয 
আপিন েসই েকা�ািন স�েকর্ আ�হী নন। তাই আপিন কতটা আ�হী তা �মােণর জনয্ যত 
েবশী স�ব েকা�ািন ও তার কাজ স�েকর্ িরসাচর্ করেত হয়।

৪। েযেহতু আিম ই�ারিভউ িদেত এেসিছ, তারা বুেঝ েনেবন েয আিম আ�হীঃ
আপিন সময়মেতা ই�ারিভউ িদেত এেসেছন েকবল এিটই আপনােক একজন আ�হী �াথর্ী 
িহেসেব উপ�াপন করেত যেথ� নয়। আপিন েয েকা�ািন এবং েয পেদ আেবদন কেরেছন 
তার স�েকর্ পির�ারভােব না জানেল তা আপনার উদাসীনতা িহেসেব েদখা হেব। আপনার 
বিড লয্া�ুেয়জ এবং উৎসাহ েবশ ভূিমকা পালন করেব।
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৫। ে�স আপ খুব েবশী �ভাব েফেল নাঃ
ে�স আপেক একিট নগণয্ বয্াপার মেন করায় অেনেকই এিট িনেয় খুব একটা মাথা ঘামায় 
না। ফেল ির�ুটােরর কােছ তােদর �থম ইে�শনটাই খারাপ হেয় যায়। ই�ারিভউেয়র বািক 
সময়টােতও এর �ভাব পেড়। এেক্ষে� আেগ েথেকই েজেন েনেবন, ঐ অিফেস েকমন 
ধরেনর ে�স আপ �হণেযাগয্। 

৬। যার িসিভ যেতা শি�শালী তার চাকির পাওয়ার স�াবনাও তেতা েবশীঃ
আপনার িসিভ আপনার �িতিনিধ� কের আপনােক  সেবর্া� ই�ারিভউ কল েপেত সাহাযয্ 
করেব। বািকটা িনেজেক ই�ারিভউ েবােডর্ই �মাণ করেত হেব।

৭। েরফাের� উে�খ করেল চাকির পাওয়ার স�াবনা েবেড় যায়ঃ
দুনর্ীিত িবহীন অিফেস েরফাের� খুব একটা কােজ লাগেব না (�থম চাকিরর েক্ষে�)। 
েরফােরে�র বদেল িনেজর ি�েলর িদেক আেরা েবিশ মেনােযাগ িদন। 

৮। সবসময় যথাস�ব কম কথায় উ�র িদেত হেবঃ
যারা ইে�াভাটর্ বা কম কথা বলেত পছ� কেরন তােদর মেধয্ এই �বণতা েবশী েদখা যায়। 
ির�ুটার আপনার �ে�র উ�র আর �িতি�য়া েদখেত চায়। �ত উ�র েদওয়া েকানভােব 
আপনােক এিগেয় রাখেব না। একটু গুিছেয়, বয্াখয্া কের উ�র িদন। হয্াঁ - না - জািন না - 
এরকম েছাট েছাট কথায় উ�র েশষ করেবন না। যিদ ভয় পান েয েবিশ কথা বলেছন, তাহেল 
ই�ারিভউয়ােরর এ�ে�শন েখয়াল করুন। উিন হািসমুেখ থাকেল বেল যান। উিন অৈধযর্ হেয় 
েগেল �ত েশষ করুন।
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৯। ফেলা আপ করেল তারা আমােক খুব েবশী মিরয়া ভাবেত পােরঃ
ই�ারিভউেয়র পর ইেমইল, িল�িডন বা, ক�া� না�ােরর মাধয্েম ফেলাআপ করা একিট 
ভােলা অভয্াস। অেনক �াথর্ী এেক অিতির� বা গােয় পড়া মেন কের আর েযাগােযাগ কেরন 
না। এেত তারা িপিছেয় পেড়ন। 

১০। িনেজর দুঃেখর গ� েশয়ার করেল ইেমাশনাল হেয় আমােক চাকিরেত িনেয় 
িনেবঃ
আপনার বয্ি�গত জীবেন যতই দুদর্শা থাকুক না েকন তা আপনার চাকির িনি�ত করেত 
পাের না। এমনিক, আপনার দুবর্লতা েটর েপেয় আপনােক কম সয্ালাির অফার করা হেত 
পাের। তাই িনেজর বয্ি�গত জীবেনর দুদর্শার গ� বলা েথেক িবরত থাকা �েয়াজন। 

১১। সব �ে�ই বড় বড় উ�র িদেত হেবঃ
আপিন ভাবেত পােরন, আমরাই েতা একটু আেগ বললাম কম কথায় েশষ করেবন না। তাহেল 
এখন আবার এটা েকন? আসেল, আপনােক অব�া বুেঝ বয্ব�া িনেত হেব। েয কথায় 
আপনার �হণেযাগয্তা বাড়েব, েসটা সময় িনেয় বলুন। েযখােন উ�রটা কম কথায় বলেলই 
হয়, েযমন আপনার িসিজিপএ কত? বা, আপিন কত সােল এসএসিস পাশ কেরেছন, েসখােন  
আর বাড়ােনার দরকার েনই।
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একবার ই�ারিভউেয়র জনয্ ��িত িনেলই
হল, �িতটার জেনয্ আলাদা ��িত দরকার
নাই।

আমার িরজুিম বা িসিভেত যা আেছ েকবল
েসই িজিনসগুেলা বয্িতত অনয্ িকছু িনেয়
কথা বলা যােব না।

ই�ারিভউয়ার সব িকছু আমােক জানােবন।
আেগ েথেক িরসােচর্র েকান �েয়াজন েনই।

েযেহতু আিম ই�ারিভউ িদেত এেসিছ,
তারা বুেঝ েনেবন েয আিম আ�হী।

ে�স আপ খুব েবশী �ভাব েফেল না।

যার িসিভ যেতা শি�শালী তার চাকির
পাওয়ার স�াবনাও তেতা েবশী।

েরফাের� উে�খ করেল চাকির পাওয়ার
স�াবনা েবেড় যায়।

সবসময় যথাস�ব কম কথায় উ�র িদেত
হেব।িনরাপদ।

ফেলা আপ করেল তারা আমােক খুব েবশী
মিরয়া ভাবেত পাের।

সব �ে�ই বড় বড় উ�র িদেত হেব।
পিরিমিত েবাধ বজায় রাখেবন। েসই সব
�ে�র বড় উ�র িদেবন যা চাকিরটা েপেত
আপনােক সাহাযয্ করেব।

দুঃেখর গ� েশানােল চাকির পাবার স�াবনা
কেম যােব, আর ির�ুটার েনেগািশেয়ট
করার সুেযাগ েপেয় যােবন।

এমন েকান বাধা িনেষধ েনই।

ফেলা করেল আপনার আ�হ �কাশ পায়।

এখনকার িদেন েরফাের� ভােলা হেলই
চাকির হেব নতুবা হেব না, এমন কথা
িঠক না।

ে�স আেপ সাম�সয্ না থাকেল চাকির
পাওয়া কিঠন হেয় যােব। 

িসিভ আপনােক ই�ািভর্উ েবাডর্ পযর্� িনেয়
এেসেছ। চাকির পাবার বািক কাজটা
আপনােক ওই েবােডর্ই করেত হেব।

আপনােকই েকা�ািন ও চাকির স�েকর্
িরসাচর্ কের আসেত হেব।

আপনােক েকা�ািন স�েকর্ িরসাচর্ কের
আসেত হেব। 

এমন েকান বাঁধাধরা িনয়ম েনই, চাকিরর
�াসি�ক িবষেয় কথা বলেতই পােরন।

�িতবারই নতুন কের িরহাসর্ কের িনেবন।

িনেজর দুঃেখর গ� েশয়ার করেল 
ইেমাশনাল হেয় আমােক চাকিরেত িনেয় 
িনেব।

ভুেল যাই িশেখ িনই
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চাকির করেত েগেল সবাইেকই ই�ারিভউ এর মুেখামুিখ হেত হয় (বাবার বয্বসােত বসেল 
হয়েতা লােগ না)। ই�ারিভউেয়র খুঁিটনািট বয্াপারগুেলা জানা থাকেল ই�ারিভউ এর সময় 
আমােদর আ�িব�াস অেনক েবেড় যােব। িকভােব ই�ারিভউেয় আরও ভােলা করা যায় 
জানেল েবেড় যােব ই�ারিভউেয় সফল হওয়ার স�াবনাও। 

যা যা অবশয্ই করেত হেবঃ 
১। ই�ারিভউেয় অবশয্ই আ�িব�াস �দশর্ন করেত হেব।
২। হািসমুেখ কথা বলেত হেব, রামগড়ুেরর ছানা হওয়া যােব না।
৩। িনেচর িদেক বা অনয্িদেক তািকেয় কথা না বেল ই�ারিভউয়ার এর সােথ আই ক�া� 
কের কথা বলেত হেব।
৪। যথাযথ েপাশাক পরেত হেব। 
৫। সু�রভােব হয্া�েশক করেত হেব। খুব আলেতাভােব বা খুব শ�ভােব যােত হয্া�েশক না 
হয় েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।
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১
মুেখামুিখ ই�ারিভউ

৩
অনলাইেন ই�ারিভউ

৫
�প িডসকাশন

১
�পওয়াকর্

১

১

২
েফােন ই�ারিভউ

৪

৬

৭

পরীক্ষা বা অয্ােসসেম�

লা� ই�ারিভউ

ই�ারিভউ নানা ধরেনর বা নানা ধােপ হেত পাের। সাধারণত এই অপশনগুিলর
কি�েনশন থােকঃ 
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ই�ারিভউেয়র ��িতঃ 
১। Job Description ভােলাভােব জানাঃ আপিন েযখান েথেকই চাকিরিট স�েকর্ েজেনেছন 
েসখােন চাকিরিট স�েকর্ িন�য়ই িব�ািরত উে�খ করা িছল। আপনার ��িতর �থম কাজিট 
হেব েসই Job Description ভােলাভােব পড়া। আপনার কাছ েথেক েকান েকান েযাগয্তা বা 
দক্ষতা আশা করা হে� তার বয্াপাের ভােলা ধারণা িনন। েসই দক্ষতাগুেলা যত েবিশ আপিন 
িনেজর সােথ স�িকর্ত করেত পারেবন, আপনার আ�িব�াসও তেতা েবেড় যােব। তাছাড়া 
ই�ারিভউেয় কাজ স�িকর্ত িক িক �� করা হেত পাের তার ধারণাও েপেয় যােব। এেত 
কের আপিন েসই ��গুেলার জনয্ আরও ভােলাভােব িনেজেক ��ত করেত পারেব।

২। েকা�ািন এবং পিজশন স�েকর্ িরসাচর্ করাঃ ই�ারিভউেয়র েক্ষে� েবশীরভাগ মানুষ েয 
ভুলিট েবশী কের তা হে� েকা�ািন এবং পিজশন স�েকর্ িরসাচর্ না কের যাওয়া। 
ই�ারেনেটর যুেগ আপিন গুগল করেলই িকংবা েফসবুক বা িল�িডেন েকা�ািনর েপইেজ 
েগেলই আপিন েকা�ািন স�েকর্ অেনক তথয্ েপেয় যােব। েকা�ািনিট িক কাজ কের, 
েকা�ািনিটর �ােয়� বা এ� ইউজার কারা, িকভােব তারা কাজ করেছ ইতয্ািদ স�েকর্ যত 
েবশী জানা যােব তেতাই ভােলা। এেত ই�ারিভউেয়র কথাবাতর্ায় আপনার েকা�ািন স�েকর্ 
ধারণা কতটুকু তা ফুেট উঠেব। আবার আপিন েয পিজশেনর জনয্ এ�াই করেছনেসই 
পিজশেন আপনার দািয়� িক িক তা স�েকর্ও সময্ক ধারণা থাকা আবশয্ক। এর ফেল 
ই�ারিভউেয় আপিন চাকির পিজশনিটেত কাজ করেত কেতাটা আ�হী তা �কাশ পােব। এই 
দুিট কাজই ির�ুটােরর কােছ আপনার �িত েকমন ধারণা ৈতির করেব তা িনধর্ারণ কের    
েদয়।

৩। সাধারণ ��গুেলার উ�র অনুশীলন করাঃ �িতিট ই�ারিভউেয় িকছু সাধারণ �� করা 
হেয় থােক। এই ��গুেলার উ�র যথাযথ উ�র �দান করেত জানা খুব জরুরী। ��গুেলা 
িক িক এবং স�াবয্ উ�রগুেলা িনেয় সামেন িব�ািরত আেলাচনা করা হেব। ��গুেলার উ�র 
িকভােব করেবন তা আেগ েথেকই বাসায় অনুশীলন কের েযেত হেব ভােলামেতা। এেত 
��গুেলােত ঘাবেড় না িগেয় আ�িব�ােসর সােথ উ�র েদওয়া যায়। ��গুেলার উ�র িলেখ 
এবং আয়নার সামেন দাঁিড়েয় শ� কের উ�র েদওয়া খুব ভােলা একিট অনুশীলন।
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৪। গলার �র এবং বিড লয্া�ুেয়জ অনুশীলনঃ একিট সফল ই�ারিভউেয়র জনয্ ির�ুটােরর 
মেন একিট পিজিটভ এবং দীঘর্�ায়ী �ভাব সৃি� করা জরুরী। দৃঢ় ও ব�ুসুলভ গলার �র এবং 
জড়তাহীন বিড লয্া�ুেয়জ অনুশীলন করার মাধয্েম আপিন তা িনি�ত করেত পােরন। গলার 
�র যােত খুব েবশী বা খুব কম না হয় তা বাসায় অনুশীলন করার মাধেমই িনি�ত কের যােত 
হেব। সহজাতভােব এই ৈবিশ�য্গুেলা থাকেলও আপিন আয়নার সামেন িকংবা ব�ু-বা�ব বা 
পিরবােরর কােরা সােথ এই বয্াপারগুেলা অনুশীলন করেত পােরন। হািসমুেখ কথা বলা, 
হয্া�েশক, হাটা ইতয্ািদর উপরও নজর েদওয়া উিচৎ।

৫। মক ই�ারিভউঃ ব�ু-বা�ব বা পিরবােরর কােরা সােথ ই�ারিভউ অনুশীলন করা েযেত 
পাের। এেক্ষে� েয আপনােক মক ই�ারিভউেয় সাহযয্ করেছ েস আপনােক সাধারণ ও স�াবয্ 
��গুেলা করেব এবং আপিন েসই ��গুেলার যথাযথ উ�র েদওয়ার েচ�া করেবন। তাছাড়াও 
বিড লয্া�ুেয়জ িঠক থাকেছ িকনা তা আপনােক জানােত েচ�া করেব। এই বয্াপারিট 
একারেণই খুব কাযর্কর েয এিট আপনােক মূল ই�ারিভউ েবােডর্ অেনকগুেলা ভুল করা েথেক 
িবরত রাখেব।

নািসরুি�ন েহা�া একবার �ৃিতশি� বাড়ােনার জনয্ এক েহিকেমর কাছ েথেক ওষুধ 
িনেয়িছেলন।
কেয়ক মাস পর েহা�া তাঁর েহিকেমর কােছ েগেলন ওই ওষুধ আনার জনয্।
“আ�া, গতবার েতামােক কী ওষুধ িদেয়িছলাম, এেকবােরই মেন করেত পারিছ না।”
“তাহেল ওই ওষুধ এখন েথেক আপিন িনেজই খােবন”, এই বেল েহা�া চেল আসেলন।

আপনার িসিভেত যা যা িলখেছন, তা িঠকমত েদেখ, ি�পােরশন িনেবন। না হেল ঐ েহিকেমর 
মতই ই�ারিভউ েবােডর্ আপনার স�ান কেম আসেব।
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১
িসিভ বা িরজুিমর হাডর্ কিপ েনওয়া।

২
িসিভ বা িরজুিম িনেজ ভােলা মেতা েবশ কেয়কবার পড়া যােত
িসিভেত উে�খ করা েকান িবষয় িনেয় সহেজ উ�র করা যায়।

৩
সািটর্িফেকট বা অনয্ানয্ �েয়াজনীয় কাগজপ� েনওয়া
হেয়েছ িকনা েচক করা।

৪
ই�ারিভউেয়র িদন অ�ত ৩০ িমিনট আেগ উপি�ত থাকেত

পােরন। েকানভােবই েদরীেত উপি�ত হওয়া যােব না।

৫
ক�া� ইনফেমর্শন েমাবাইেল েসইভ রাখা।

৬
ই�ারিভউ েকাথায় অনুি�ত হেব তা আেগ

েথেক েজেন েবর হওয়া।
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একবার রাজার েমজাজ খারাপ। রাজ�াসাদ েথেক েবিরেয় িশকাের যাওয়ার পেথ নািসরুি�ন 
েহা�ার সামেন পেড় েগেলন।
িশকাের যাওয়ার পেথ েহা�ার সামেন পেড় যাওয়াটা আমার ভােগয্র জনয্ খারাপ, �হরীেদর 
রাগত কে� বলেলন রাজা। ওেক দশ ঘা চাবুক েমের পথ েথেক সিরেয় দাও।
�হরীরা তা-ই করল।
িশকার িক� ভােলাই হেলা।
রাজা েহা�ােক েডেক পাঠােলন।
আিম সিতয্ই দুঃিখত, েহা�া। েভেবিছলাম তুিম অশুভ। িক� আিম ভুল কেরিছ।
তাই! আপিন েভেবিছেলন আিম অশুভ! েহা�া বলেলন। আপিন আমােক েদখার পর ভােলা 
িশকার কেরেছন। আর আিম আপনােক েদেখ চাবুকেপটা েখেয়িছ। েক েয কার অশুভ, বুঝলাম 
না।

এই গ�টা বলার কারণ হে�, ই�ারিভউ েবােডর্ িযিন ই�ারিভউ িনেবন, তার হােত একটা 
শি� থােক। িযিন ই�ারিভউ িদেবন, তােক একটু মেনােযাগ িদেত হেব, ই�ারিভউয়ােরর 
ইেমাশনাল ে�ট বা আেবেগর িদেক। অেনক সময় সারািদন ই�ারিভউ িনেত িনেত তারা �া� 
হেয় পেড়ন, িকংবা বাসায় ঝগড়া কের এেসেছন, বা সকােল না�া হয়িন, বা বস রাগারািগ 
কেরেছন - িবিভ� কারেণ তার েমজাজ িখটিখেট বা খারাপ হেত পাের। এমিনেত উিন হয়েতা 
দারূণ মানুষ, িক� আপিন রুেম ঢুকেলন তার খারাপ িদেন। 

আপনােক েখয়াল করেত হেব ই�ারিভউয়ােরর িদেক। শালর্ক েহামস, েফলুদা, বা িমিসর 
আিলর মত গভীর মেনােযাগ িদেয় পযর্েবক্ষণ করুন। উিন েকমন মুেড আেছন? ওনার 
এ�ে�শন েখয়াল করুন। তােক রািগেয় তুলেল আপনারই িবপদ। আমরা িসেনমা-নাটক বা 
ভাইরাল িভিডওেত েদিখ, ই�ারিভউ রুেম ‘র ্যা�’ (িচৎকার কের সমােলাচনা) কের নায়ক 
েবর হেয় আসেছ বীরদেপর্। বা�ব েতা আর েতমন না। বরং, আপিন যিদ হািসমুেখ ই�ারিভউ 
েশষ কের আসেত পােরন, েসটাই আপনার কৃিত�। 

ই�ারিভউয়ার েরেগ থাকেলও, আপিন শা� থাকেবন। তেব এ�ি�ম অব�ায়, আপনােক যিদ 
অেনক অপমান করা হয় (এটা হবার স�াবনা ০.১% তেব হেত পাের), আপিন হািসমুেখ 
সুেযাগ েদবার জেনয্ ধনয্বাদ বেল েবর হেয় আসেবন। েকান ঝগড়াঝািট বা রাগারািগর মেধয্ 
েকানভােবই যােবন না।
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ই�ারিভউেয়র িকছু সাধারণ
�� এবং উ�েরর ধরনঃ

��ঃ Tell me about yourself. (আপনার িনেজর স�েকর্ বলুন)
এই �ে�র উ�ের িনেজর েকবল িনেজর অতীত স�েকর্ বলা েথেক িবরত থাকেত হেব। 
অেনেকই এই ভুলিট কের থােক। বরং উ�র িহেসেব খুব সংিক্ষ�, বুি�দী� ও আকষর্ণীয় 
উ�র েদওয়ার েচ�া করেত হেব। এমআইিট কয্ািরয়ার কাউে�লর Lily Zhang এই �ে�র 
উ�র েদওয়ার েক্ষে� বতর্মান-অতীত-ভিবষয্ত েটকিনক বয্বহার করার পরামশর্ েদন। �থেমই 
বতর্মােন েকাথাও কাজ কের থাকেল েসখানকার বয্াপাের বলেত হেব। েসখােন বড় েকান 
অজর্ন থাকেল তা খুব সংিক্ষ�ভােব বলেত হেব। এরপর িনেজর বয্াক�াউ� এবং তা 
স�িকর্ত েকান গুরু�পূণর্ তথয্ থাকেল তা িদেত হেব। এরপেরর অংেশ িনেজর ভিবষয্ৎ 
পিরক�না স�েকর্ বলেত হেব। এই তথয্গুেলা এমনভােব উপ�াপন করেত হেব েযন 
েসগুেলা আপনােক েযাগয্ �মাণ কের।

��ঃ What is your greatest strength? (আপনার সবেচেয় বড় সামথর্য্ িক?)
এই �ে�র উ�র আপিন েয চাকির পিজশেনর জনয্ এ�াই করেছনতার সােথ সাম�সয্ েরেখ 
িদেত হেব। এই �ে�র উ�ের একগাদা গুেণর কথা না বেল েকবল একিট বা দুিট গুেণর 
কথা এমনভােব বলুন যা ঐ চাকির পিজশেনর জনয্ আবশয্ক। েসই সক্ষমতার �মাণ�রূপ 
েকান ঘটনা গ�াকাের বলেত পারেল আরও ভােলা।

��ঃ What is your greatest weakness? (আপনার সবেচেয় বড় দুবর্লতা িক?)
এখােন অেনেকই েয ভুলিট কের তা হলঃ আিম খুব ইেমাশনাল, সবাইেক খুব সহেজ িব�াস 
কির ইতয্ািদ টাইেপর কথা বেল। এিট কখেনাই করা যােব না। আবার, আমার েকান দুবর্লতা 
েনই এমন কথাও বলা যােব না। এমন েকান ি�েল ঘাটিতর কথা বলেত হেব যা চাকিরিটর 
জনয্ খুব েবশী আবশয্ক নয় এবং েযিট কািটেয় উঠা স�ব। এিট উে�খ করার সােথ সােথ 
এিটও বলেত হেব েয আপিন তা কািটেয় উঠার েচ�া করেছন। েসই দুবর্লতা কািটেয় উঠেত 
িক িক কাজ করেছন তা উে�খ করাও জরুরী। আিম েফসবুেক অয্ািডে�ড, আিম কাি� 
িবিরয়ানী বা বাগর্ার েদখেল েলাভ সামলােত পাির না, আিম িমথয্া বলেত পাির না, ইতয্ািদ 
উ�র এিড়েয় চলুন।

��ঃ What makes you unique? (েকান িজিনসটা আপনােক বািক সবার েথেক আলাদা 
কের?)
এই ��িট একটু ি�িক। সুতরাং মাথা খািটেয় এর উ�র িদেত হেব। অিতরি�ত িকছু বলার 
দরকার েনই। িকংবা আপনার দক্ষতা আর কােরা েনই এমন ইি�ত েদওয়া েথেকও িবরত 
থাকুন। এর উ�র েপেত িনেজর ব�ু বা�ব বা খুব পিরিচত কাউেক িজেজ্ঞস করা েযেত পাের 
েকান িবষয়িট তারা আপনার মেধয্ অনয্েদর েথেক িভ� মেন কের। চাকিরর খুব ি�িটকয্াল 
একিট ি�েলর সােথ সাম�সয্ েরেখ এর উ�র েদওয়াটা ভােলা হেব।
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��ঃ How would your colleagues or friends describe your personality? 
(আপনার বয্াি��েক আপনার সহকমর্ী / ব�ুরা িকভােব বয্াখয্া কের বা তারা িক মেন কের?)
এ �ে�র উ�র েদওয়ার সময় িকছু কেয়কিট বয্াপার মাথায় রাখা �েয়াজন। �থমত একিট 
একিট কের সংেক্ষেপ কেয়কিট চািরি�ক ৈবিশ�য্ িনেয় বলেত হেব। েসই চািরি�ক 
ৈবিশ�য্গুেলা বলা উিচৎ যা ঐ চাকিরর জনয্ �েয়াজনীয়। বলার সময় পিজিটিভিট ধের রাখা 
এবং িবনেয়র সােথ েসগুেলা বলা অতয্� জরুরী। দাি�কতা �কাশ েপেত পাের এমন িকছু 
বলা েথেক িবরত থাকেত হেব।

��ঃ Why should we hire you? (েকন আমরা আপনােকই িনেয়াগ িদেবা?)
এই ��িট শুেন অেনেকই ঘাবেড় যায়। এই ��িট করা হেল উে�া িনেজেক ভাগয্বান মেন 
করা উিচৎ। কারণ এই �ে�র উ�েরর মাধয্েমই আপিন িনেজেক এবং িনেজর দক্ষতােক 
আরও দৃড়ভােব �দশর্ন করেত পারেব। এই ��িটর উ�র িনেজই আেগ েথেক সািজেয় 
রাখেত হেব এবং উ�ের ৩িট িবষয় উেঠ আসেছ িকনা তা েখয়াল রাখেত হেব। এক) আপিন 
শুধু কাজ নয়, বরং ভােলা ফলাফলও এেন িদেত সক্ষম, দুই) আপিন েসই েকা�ািনর িটম 
এবং কালচােরর সােথ মািনেয় িনেত সক্ষম, িতন) এমন িকছু সক্ষমতার কথা বলা েযগুেলার 
কারেণ আপিন বািক �াথর্ীেদর েথেক েবশী েযাগয্।

��ঃ Why do you want to leave (or have left) your current job? (আপনার 
বতর্মান চাকিরিট আপিন েকন ছাড়েত চাইেছন বা েছেড় িদেয়েছন?)
এই ��িট েবশ কিঠন অেনেকর জনয্। এই �ে�র উ�র েদওয়ার েক্ষে� যথাস�ব জিটলতা 
পিরহার করেত হেব। আেগর এম�য়ারেক িনেয় কখেনাই কটুি� করা যােব না। আপিন েকন 
েসই চাকিরিট বা েসই িবেশষ পিজশনিট চান তা সু�রভােব বয্খয্া করেত হেব। যিদ আেগর 
চাকিরিট চেল িগেয় থােক তেব সব ধরেণর েনেগিটিভিট এিড়েয় বয্াপারিট উে�খ করেত হেব
। এই �ে�র মাধয্েম িনেজর সততা ও িব�াসেযাগয্তার �মাণ েদওয়া যায়।   
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��ঃ What are your salary expectations? (আপিন েকমন সয্ালাির আশা করেছন?)
এই ��িট েদওয়ার জনয্ অবশয্ই ��িত �েয়াজন। তাই ই�ারিভউেয়র আেগই আপিন েয 
পিজশেনর জনয্ এ�াই করেছনেসই পিজশেনর সয্ালাির স�েকর্ িরসাচর্ কের েযেত হেব।
সয্ালাির িজেজ্ঞস করা হেল কখেনাই েকান িনিদর্� েকান সয্ালাির বলা যােব না। একিট ের� 
উে�খ করেত হেব। েরে�র িন�ভােগ আপিন সেবর্া� যা সয্ালাির আশা করেছনতা বলেত হেব
। েযমন আপিন সেবর্া� ৫০,০০০টাকা সয্ালাির আশা করেল আপনার বলা উিচৎ 
৫০,০০০-৬০,০০০টাকা। ের� উে�খ করার মাধয্েম আপিন িনেজ েযমন ভােলা অব�ােন 
থাকেছা, িঠক েতমন আেলাচনায় িনেজেক নমনীয় রাখেছা।

��ঃ Why do you want this job? (আপিন েকন চাকিরিট চান?)
েযেকান �িত�ানই  কমর্ী িহেসেব একদল উদয্মী মানুষ চায়। এই ��িটর উ�র েদওয়ার সময় 
এই বয্াপারিট মাথায় েরেখই দেত হেব। �থেমই বলেত হেব েকন আপিন পিজশনিটর জনয্ 
সবেচেয় ভােলা অপশন। এিট আরও ভােলাভােব �কাশ করার জনয্ ঐ পিজশনিটর মূল 
কাজগুেলা করেত েকন আপনার ভােলা লােগ বা অনু�ািণত েহান তা বলেত বলুন। এরপর ঐ 
কাজিট করার জনয্ েকন ঐ েকা�ািনিটেকই আপিন �াধানয্ িদেবন তা বলুন।

��ঃ How do you handle stress and pressure? (আপিন িকভােব কােজর ধকল আর 
মানিসক চাপ িডল কেরন?)
এ �ে�র উ�র েদওয়ার সময় “আমার ে�স লােগ না” বা, “আিম ক� কের েযেকানভােব 
কাজ েশষ কের েফিল”- এমন উ�র েদওয়া উিচৎ নয়। বরং আপিন েকান েকান েকৗশল 
বয্বহার কের ে�স বা কােজর ধকল সামলান তা বলেত হেব। এবং অেনক সময় ির�ুটার 
আপনার কােছ এমন একিট অিভজ্ঞতার কথাও জানেত চাইেত পােরন। একিট �াটর্ উ�র 
িহেসেব আপনার একিট অিভজ্ঞতার কথা েশয়ার করেত হেব। এবং েসই পিরি�িত িকভােব 
আপনােক আরও সৃজনশীল কের তুেলিছেলা তা বলেত হেব।

��ঃ Describe a difficult work situation or project and how you overcame 
it. (একিট কিঠন পিরি�িতর বয্াখয্া িদন এবং আপিন েস পিরি�েত িক কেরিছেলন তা বলুন)
এই ��িটর উ�রও আেগর ��িটর মেতা একিট অিভজ্ঞতার সাহােযয্ বয্াখয্া করেত হেব। 
খুব িনিদর্� একিট পিরি�িতেত আপিন িক কেরিছেলন, িকভােব কেরিছেলন, এবং তা িকভােব 
আপনার িটমেক সাহাযয্ কেরিছেলন তা বলেত হেব।

��ঃ What are your goals for the future? (আপনার ভিবষয্ৎ পিরক�না িক?)
“আিম আপনার েচয়াের বেস আরও ভােলা �� করেত চাই”- এই ধরেণর কথা েকান 
েকৗতুেক যতই �াটর্ েশানাক না েকন, বা�েব তা স�ূণর্ িবপরীত। খুব েবাকা না হেল িন�য়ই 
েকউ এমন উ�র েদওয়ার কথা িচ�াও করেব না। তেব অবশয্ই এই �ে�র একিট �াটর্ উ�র 
�েয়াজন। �থেমই েসই �িত�ােন আপনার শটর্ টামর্ �য্ান েযমন েযই েরােলর জনয্ এ�াই 
করেছন েসই চাকির িনেয় আপনার পিরক�না বলেত হেব। এরপর লং টামর্ �য্ান েযমন
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ভিবষয্েত আপিন েকান পিজশেন কাজ করেত চান তা বলেত হেব। দুিট েক্ষে�ই 
পিরক�নাগুেলা বা�বায়েন আপিন িক িক পদেক্ষপ িনেব তাও সংেক্ষেপ বলুন।

��ঃ Do you have any question for us? (আপিন িক আমােদর েকান �� করেত 
চান?)
অেনেকই েশষ পযর্� এেস এই ��িটর উ�ের “না” বেল থােক। এই ��িট আপনার িনেজর 
স�েকর্ েশষ ইে�শন ৈতির করার সুেযাগ। এত ক� কের এই �ে�র উ�ের িকছু না বলা 
অেনকটা তীের এেস তরী ডুবােনার মেতা। তেব এিটও মেন রাখা �েয়াজন যােত অেনকগুেলা 
�� না কের হয়। িক �� করেবন তা আেগ েথেকই িঠক কের রাখেত হেব। একিট বা দুিট 
�� করাই ভােলা। ির�ুটাররা মূলত এসময় িনেজেদর েকা�ািন, এবং িনেজেদর িনেয় �ে�র 
উ�র িদেত �া��য্ েবাধ কের।

ফেলা আপঃ 
ই�ারিভউ রুম েথেক েবর হেয় যাওয়ার সােথ সােথই আপনার সব কাজ েশষ নয়। 
ফেলা-আপ একিট খুব গুরু�পুণর্ বয্াপার। ই�ারিভউ েশেষ বাসায় িগেয়ই ইেমইল বা 
এসএমএস বা িল�িডেনর মাধয্েম িযিন ই�ারিভউ িনেয়েছন তােক ধনয্বাদ জানান তার 
সমেয়র জনয্। এছাড়া এিটও উে�খ করুন েয আপিন তােদর সী�া� জানেত অেপক্ষা করেছন 
এবং আপিন আশাবাদী েয আপিন তােদর কাছ েথেক কল পােব।
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‘Group discussion’ এ ভাল করার জনয্
৭িট কাযর্করী েটকিনক

আপিন যিদ মা� �াজুেয়শন করা কাউেক তার ই�ারিভউ এর ��িত স�েকর্ িজজ্ঞাসা কেরন 
তখন েদখেবন তারা - 

"িনেজর স�েকর্ আমােক িকছু বলুন", 

"১০ বছেরর পের িনেজেক েকাথায় েদখেত চান?" 

“আপনােক েকন আমরা েনব?”

এই জাতীয় �ে�র জেনয্ ��িত িনেয়েছন। 

িক� তােদর মেধয্ খুব কমই �প িডসকাসন এর জনয্ ��িত  িনেয় থােকন। 

বতর্মান যুেগ নতুন ির�ুে�ে�র জনয্ �প িডসকাশন খুবই জনি�য় একিট ে�প। অেনক 
মাি�নয্াশনাল ও েলাকাল েকা�ািনেত িসিভ বাছাইেয়র পর �প িডসকাশেনর মাধয্েম 
আেরক দফা বাছাই চেল। এরপর যারা িটেক যান, তােদর ই�ারিভউ িশিডউল েদয়া হয়। 

�প িডসকাশন িক? এখােন আ�হী �াথর্ীেদর আ�েহর একিট িনিদর্� িবষয় িনেয় আেলাচনা 
করেত েদওয়া হয়। েসখােন �াথর্ীেদর Persuasion skill, Emotional Intelligence, 
Idea generation skill, Active listening skill, Critical Thinking, ইতয্ািদ ি�ল 
যাচাই করা হেয় থােক।
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আসুন �প িডসকাসন এ ভােলা করার িকছু
‘িননজা েটকিনক’ েজেন িনই!!

১। জ্ঞােনর পিরিধ বাড়ােত হেবঃ 
�প িডসকাসেনর টিপক িক েদওয়া হেব, তা আেগ েথেক জানার সুেযাগ থােক না। 
তাহেল, আপিন কীভােব ��িত িনেবন?
�িতিদন িকছু সময় পৃিথবী স�েকর্ জানুন। সংবাদপ�, বই, জানর্াল পড়ুন, িনউজ চয্ােনল বা 
ইউিটউেব িভিডও েদেখ আপটুেডট থাকুন। িনয়িমত েসিমনার এবং ওয়াকর্শেপ অংশ িনন।
এই অভয্াস গুেলার মাধয্েম, িনেজেক আপটুেডট েরেখ �প িডসকাসন এ 
ভােলা করেত পারার স�াবনােক কেয়কগুণ বািড়েয় তুলুন।

চাকির করেত েগেল সবাইেকই ই�ারিভউ এর মুেখামুিখ হেত হয় (বাবার বয্বসােত বসেল 
হয়েতা লােগ না)। ই�ারিভউেয়র খঁুিটনািট বয্াপারগুেলা জানা থাকেল ই�ারিভউ এর সময় 
আমােদর আ�িব�াস অেনক েবেড় যােব। িকভােব ই�ারিভউেয় আরও ভােলা করা যায় 
জানেল েবেড় যােব ই�ারিভউেয় সফল হওয়ার স�াবনাও। 

২। �প িডসকাশেনর শুরু আর েশেষর িদেক িবেশষ মেনােযাগ িদন 
�প িডসকাসেন ‘Long-lasting impression’ রাখার দারূণ একটা উপায় হল �প 
িডসকাশেনর শুরু আর েশেষ সময় মেন রাখার মত িকছু বলেত পারা।
এর মাধয্েম আপনার েনতৃ�, পাবিলক ি�িকং, এবং িডিসশন েমিকং এর দক্ষতা �কাশ   
পায়। আপিন যিদ  টিপক স�েকর্ ভালভােব না জােনন তাহেল আ�ােজ িঢল ছঁুড়েত যােবন 
না। �থেম অনয্েদর  কথা শুনুন। যার ফেল, আপিন িবষয়িট স�েকর্ ধারণা পােবন এবং 
আপিন িকছু পেয়� ৈতির করেত পারেবন। েশষ ব�া না হওয়াই ভােলা। 
আর যিদ আপিন টিপক স�েকর্ েজেন থােকন, তাহেল বলা শুরু কের িদন।
�প িডসকাসেনর সময় ‘Short notes’ িনেয় রাখুন। তা িনেয় িডসকাশন েশেষর িদেক  
আেলাচনা েথেক উেঠ আসা িকছু ‘Key point’ েশয়ার কের েফলুন।

৩। শুধু বেল েগেলই হেব না, শুনেতও হেব 
অিতির� কথা বলার মােন এই নয় েয, আপিন অেনক েবিশ জােনন। বরং অিতির� কথা  
আপনার বয্াি��েক দুবর্ল কের িদেত পাের।
সুতরাং, আপনার ব�বয্গুিল যথাযথভােব �কাশ করুন এবং অনয্েক কথা বলেত িদন। 
অনয্েদর কথা বলার সময় কখনও অবেহলা করেবন না বা অবজ্ঞা েদখােবন না। তার �িত 
পিরপূণর্ মেনােযাগ িদন। 
সবসময় মেন রাখেবন, ‘Active Listening’ িক� খুবই গুরু�পূণর্। আপনার যিদ কারও কাছ 
েথেক সমথর্ন �েয়াজন হয় তেব তােদর পেয়�িট Repeat বা সামারাইজ করুন। এরপর 
িনেজর পেয়�িট বলুন। যিদ িনেজর পেয়� না বেলন তাহেল মেন হেত পাের আপিন অেনয্র 
আইিডয়াটাই বলেছন, সুতরাং এইিবষেয় সাবধান থাকেবন।
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৪। িবনেয়র সােথ কথা বলেবন, েরেগ যােবন নাঃ 
কখনও কখনও িডসকাশেন উ�� তকর্ হেত পাের। তেব আপিন মািজর্ত ও ঠা�া থাকেবন 
এবং কথা বলেবন। আপনার যিদ কােরা সােথ মতিবেরাধ ৈতরী হয়, তেব িবনীতভােব 
আপনার আপি� তুেল ধরুন। অেনেক েরেগ িগেয় েজাের কথা বলা শুরু কের বা একদম চুপ 
হেয় যায়। এেত আপনার ইেমাশনাল ইে�িলেজে�র দুবর্লতা �কাশ পােব। 
আপনার িবপরীত মত েপাষণ করার জনয্, “িক�” বেল শুরু করেবন না। “আিম এখােন একটু 
অয্াড করেত চাই” বলেবন। “আপিন আমার কথা েবােঝন নাই” না বেল, “আিম েবাধহয় 
েবাঝােত পািরিন, অনয্ভােব বলিছ” বেল আপনার পেয়� উপ�াপন করুন। 
মেন রাখেবন েয, ই�ারিভউ েবাডর্ আপনার সফট ি�লস েযমন কিমউেনকশন ি�ল, �বেলম 
সিল্ভং ি�ল, ি�েয়িটভ িথংিকং, ইতয্ািদর িদেক মেনােযাগ িদেবন  েক সবেচেয় েবিশ কথা 
বেলেছ বা কত েডিসবল এ বেলেছ িদেয়েছন েস িদেক নয়। 

৫। িনেজর কথায় েজার িদন, েকউ িবেরািধতা করেলই সােথ সােথ মত পা�ােবন নাঃ
অেনক সময় আপিন এমন িকছু কয্াি�েটট খঁুেজ পােবন যারা আপনার লিজকেক বার বার 
অয্াটাক করেব। তখন মন খারাপ করেবন না। একটু েভেব িনেবন আপিন আসেলই ভুল িকছু 
বলেছন িকনা। যিদ না হয়, তাহেল আপনার মূল ধারণািটেত সিলড থাকুন এবং আরও 
িব�াসেযাগয্ লিজক িনেয় আসুন।

৬। উদাহরণ/ �মাণ সহ যুি� িদেবনঃ 
আপনার যুি�গুিলর িকছু দৃঢ় সমথর্ন থাকা উিচত। িকছু �াসি�ক উদাহরেণর সাহােযয্ 
আপনার মূল আইিডয়া েশয়ার করুন। উদাহরণ িহেসেব বা�ব অিভজ্ঞতা িদেল সাবধােন 
িদেবন, কারণ এটা েবশ সাবেজি�ভ অথর্াৎ মানুষ েভেদ িভ� হেত পাের। নাম করা বই, িনব�, 
জানর্াল, েসিমনার, েকাসর্, িবখয্াত মানুষেদর জীবনী বা উি�, ইতয্ািদ েথেক েরফাের� িদেল 
তা আেরা অবেজি�ভ অথর্াৎ েবিশ মানুেষর েক্ষে� �েযাজয্ হেব। 

৭। বিড লয্া�ুেয়জ িঠক রাখেবনঃ 
েচয়াের েহলান িদেয় বা কাত হেয় থাকেবন না। একটু ভািরি� ভাব বজায় েরেখ বসেবন। 
আই ক�য্া�, হািসমুেখ কথা বলা, পাওয়ারেপাজ েরেখ কথা বলা - এগুিল েখয়াল রাখেবন। 
আপনার যুি� �াপেনর সময় ‘Hand Gestures’ করেবন।
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নািসর উি�ন একবার কূয়ার পােশ বেস েগাসল করিছেলন। েসিদনই নতুন সাবান িকেন 
এেনিছেলন। ভাবিছেলন, আজ ভাল কের সাবান েমেখ েগাসল করেবন। এই মেন কের িতিন 
সাবানটা হােত িনেত িনেতই একিট কাক এেস সাবানিট িনেয় উেড় চেল েগেলা। নািসর উি�ন 
হতভে�র মেতা িকছুক্ষণ েচেয় েথেক িচ�া করেলন। তারপর তার মুখ হািসেত ভের উঠেলা
। এক �িতেবিশ তা েদখেত েপেয় িজেজ্ঞস করেলা, কী বয্াপার েমা�া সােহব, সাবান কােক 
িনেয় যাবার পরও আপিন হাসেছন েকন? নািসর উি�ন হািসমুেখই উ�র িদেলন- েদখুন, 
কাকটা আমার েচেয়ও কােলা কুৎিসত। আমার মেন হয় সাবানটা আমার েচেয় ওরই েবিশ 
দরকার ।

চাকির না েপেয় িনরুৎসািহত হেবন না। আমােদর �িতিট ই�াই যিদ পূরণ হত, তাহেল েবঁেচ 
থাকা এত আনে�র হত না। রবী�নাথ ঠাকুেরর ই�াপূরণ গ�টা িন�য়ই মেন আেছ? 

িবঃ�ঃ চাকিরটা েয েপেয় েগল তােক আবার কাক ভাবেবন না। তার সােথ পিরচয় থাকেল 
তােক কং�য্াচুেলশন জানান। মামার েজাের পাইেলা, চাচার েজাের পাইেলা, এইসব েভেব িক 
হেব বলুন? বরং তার সােথ কথা বলেল হয়েতা িতিন আপনােক অনয্ েকান সুেযােগর কথা 
জানােত পারেবন। 

িনেজর ই�ারিভউ েদবার ক্ষমতা উ�ত কের তুলেত দাশর্িনক রুমীর কথাটা মেন রাখেবন - 

“গল� বরেফর মত হও। িনেজেক িনেজর
েথেক ধুেয় সিরেয় েফেলা।”
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অনয্সব েচকিলে�র েচেয় এই েচকিল�টা িকছুটা আলাদা। কারণ ই�ারিভউেত ই�ারিভউ 
এর আেগ, ই�ারিভউ এর িদন এবং এরপের কী করেত হেব, েসই িবষয়গুেলা আলাদা 
আলাদা কের েনাট করা হেয়েছ। চলুন েদেখ িনই এবং ই�ারিভউ ��িত শুরু কির?
আেগর িদনঃ
 

ই�ারিভউেয়র িদনঃ

ই�ারিভউেয়র সময়ঃ

৬

আিম ই�ারিভউেয়র আেগ ঐ �িত�ান স�েকর্ ভােলা মেতা িরসাচর্ কের িনেয়িছ। 
আিম েয চাকিরর জনয্ আেবদন কেরিছ েস চাকিরর দািয়�গুেলা িনেয় িরসাচর্ কের 
ই�ারিভউেয় যাই।
ই�ারিভউেয়র স�াবয্ ��গুেলা স�েকর্ আমার ধারণা আেছ।
আিম ই�ারিভউেয়র ��গুেলার উ�র িকভােব িদেত হেব জািন।
আিম ই�ারিভউেয়র আেগই স�াবয্ ��গুেলা িনেজ িনেজ অনুশীলন কির।
আিম ই�ারিভউ এ করা ি�িটকয্াল ��গুেলার জনয্ মানিসকভােব ��িত িনেয়িছ।
আিম �িতিদন েভাকাল ওয়ামর্ আপ কির। 
ই�ারিভউেয়র আেগর িদনই ে�স আয়রন কের রািখ।

ই�ারিভউেয়র েলােকশন েকাথায় তা আেগ েথেকই ভােলামেতা েজেন রািখ। না জানেল 
অিতির� সময় হােত িনেয় েবর হই। 
ক�া� ইনফেমর্শন েফােন েসইভ কের রািখ।
যিদ বুিঝ আমার েলট হেব, তাহেল সােথ সােথ েফান কের জানাই। 
ই�ারিভউেয়র িদন আিম তাড়াহুড়া কির না।
আ�িব�াস বাড়ােত আিম পাওয়ারেপাজ �য্াকিটস কির।.
ই�ারিভউ েবােডর্ আধা ঘ�া আেগ েপৗঁছােনার জনয্ সময় িহেসব কির। েসই অনুযায়ী বাসা 
েথেক েবর হই।

আিম জািন একজন ির�ুটার একজন আেবদনকারী েথেক িক আশা কেরন।
আিম িনেজর দক্ষতা ও দুবর্লতা িনেয় ২ িমিনট কথা বলেত পাির যা ঐ চাকিরর েক্ষে� 
�েযাজয্ ।
আিম জািন িকভােব সিঠক প�িতেত সমােলাচনা করেত হয়।
আিম ই�ারিভউেয়র বিড লয্া�ুেয়জ েকমন হওয়া উিচৎ তা জািন।
আিম হািসমুেখ কথা বিল এবং আই ক�য্া� রক্ষা কির। 
আিম পির�ারভােব জড়তা ছাড়াই কথা বলার েচ�া কির।

সূিচপ� |১৩৭





ই�ারিভউ েশেষঃ

৬

�য্া� মােন �িমজ।
িনেজর �িমজ িঠক কের েফলুন।  
আপনার পােসর্ানাল �য্াি�ং এর লক্ষয্ ও উে�শয্ িক তা িঠক করুন। 
আপনার Unique Selling Point বা USP স�েকর্ জানুন। ব�ুবা�ব, েম�র, 
এ�পাটর্েদর মতামত িনেয় িঠক করুন। 
পােসর্ানাল �য্াি�ং এর জনয্ িকছু েকৗশল ৈতির করুন।
িনেজর অিডেয়� স�েকর্ জানুন।
িনেজর অিডেয়�েদর জনয্ িকভােব ভয্ালু ৈতির করেবন িঠক করুন।
আমার পােসর্ানাল �য্া� েকান ধরেনর অনুভূিত বা ইেমাশন ৈতির করেব তা িঠক করুন।
িকছু সফল মানুষেক েব�মাকর্ কের রাখুন যােদর মত আপনার �য্া�িট ৈতির করেত 
পােরন। 
পােসর্ানাল �য্াি�ং িনেয় েকায়াটর্ারিল টােগর্ট েসট করুন। 
কে�� কয্ােল�ার ৈতির করুন এবং বয্বহার করুন।
ভুল হেয় েগেল িকভােব িমসেটক ময্ােনেজেম� করেত হয় তা স�েকর্ আইিডয়া করুন।

আিম ই�ারিভউেয়র পর এসএমএস, েফান, বা ইেমইেলর মাধয্েম ফেলা আপ কির।
চাকির না েপেল হতাশ হই না। হতাশ লাগেল েম�র বা ব�ুেদর সােথ গ� কির। 
িনেজর ভুলগুেলা েবর কির। 
িনেজর িঠক িবষয়গুেলা বজায় রািখ।

সূিচপ� |
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েকােনা �� থাকেল আমােদর ইেমইল করেত এখােন ি�ক করুন!

১৩৮

mailto:smartifier.ac%40gmail.com




৩

৬

�য্া� মােন �িমজ।
িনেজর �িমজ িঠক কের েফলুন।  
আপনার পােসর্ানাল �য্াি�ং এর লক্ষয্ ও উে�শয্ িক তা িঠক করুন। 
আপনার Unique Selling Point বা USP স�েকর্ জানুন। ব�ুবা�ব, েম�র, 
এ�পাটর্েদর মতামত িনেয় িঠক করুন। 
পােসর্ানাল �য্াি�ং এর জনয্ িকছু েকৗশল ৈতির করুন।
িনেজর অিডেয়� স�েকর্ জানুন।
িনেজর অিডেয়�েদর জনয্ িকভােব ভয্ালু ৈতির করেবন িঠক করুন।
আমার পােসর্ানাল �য্া� েকান ধরেনর অনুভূিত বা ইেমাশন ৈতির করেব তা িঠক করুন।
িকছু সফল মানুষেক েব�মাকর্ কের রাখুন যােদর মত আপনার �য্া�িট ৈতির করেত 
পােরন। 
পােসর্ানাল �য্াি�ং িনেয় েকায়াটর্ারিল টােগর্ট েসট করুন। 
কে�� কয্ােল�ার ৈতির করুন এবং বয্বহার করুন।
ভুল হেয় েগেল িকভােব িমসেটক ময্ােনেজেম� করেত হয় তা স�েকর্ আইিডয়া করুন।

সূিচপ� |

েচকিল�

 এবাের একটু েদেখ িনই, চাকির েদবার
সময় িকভােব �াথর্ীেদর িফ�ার করা হয়ঃ

১ িসিভ সাবিমশন ে�জ 

২ �প িড�াশন

ই�ারিভউ

িসিভর ফরময্াট
কােজর আিভজ্ঞতা চাকিরর িরেকায়ারেমে�র
সােথ িমলেছ িকনা
িসিজিপএ িমিনমাম পযর্ােয় আেছ িকনা
অয্ািচভেম� - পুর�ার আেছ িকনা
এ��া কািরকুলার - �াসরুেমর বাইেরর পৃিথবীেত িক িক কেরেছ 

কিমউিনেকশন ি�ল
যুি� েদয়া ও খ�ন করেত পারা
বিড লয্া�ুেয়জ
ইেমাশনাল ইে�িলেজ�
উপি�ত বুি�

িসিভর কথাবাতর্া িঠক আেছ িকনা
কিমউিনেকশন ি�ল
যা যা অিভজ্ঞতা েলখা িছল
েসগুিলর গিভরতা েকমন 
েয চাকিরর জনয্ চাওয়া হে�
েসটার জনয্ উপেযাগী িকনা 
েকান ধরেনর চািরি�ক �িট আেছ িকনা
উপি�ত বুি�
জ্ঞােনর পিরিধ
আমােদর েদয়া সয্ালািরেত খুিশ হেব িকনা

১৩৯
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সূিচপ� |

েচকিল�

৩

 িবিভ� ে�েজ িক িক কারেণ �াথর্ীরা বাদ পেড় যানঃ

১ িসিভ সাবিমশন ে�জ 

িসিভ েদখেত একদম সাদামাটা
িসিভ ভুেল ভরা 
িসিজিপএ িরেকায়ারেমে�র েবশ িনেচ
চাকিরর েপাে�র �াসি�ক েকান অিভজ্ঞতা েনই অথবা
িডপাটর্েম� িমসময্াচ

২ �প িড�াশন

ই�ারিভউ

তকর্ করেত েগেল েরেগ যায়
কথা বলেত ভয় পায়
আই ক�া� খুবই দুবর্ল
েচহারায় েকান রকেমর একে�শন েনই
স�ান িদেয় কথা বলেত পাের না
েনেগিটভ শ� �চুর বয্াবহার কের
যুি�র গথন এেকবােরই দুবর্ল

িসিভেত যা েলখা বা�েব িমল েনই
িক বলেছ সহেজ েবাঝা যায় না
এই চাকিরর �িত পয্াশন েনই
এই �িত�ানেক অস�ান কেরেছ
( বা মেন মেন কেরেছ )
�ে�র ভুল উ�র িদেয়েছ
গুরু�পূণর্ �ে�র উ�র িদেত পােরিন
ই�ারিভউয়ারেক অস�ান কেরেছ
আেগর �িত�ানেক অস�ান কেরেছ
অিতির� সয্ালাির চাইেছ

১৪০
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চাকিরটা েবাধহয় এবার েপেয়ই েগেছ শুভ। ফাইনাল ই�ারিভউ েসামবার, তাই শিনবার তার 
ভািসর্িটর আেরক িসিনয়র েমরাজ ভাইয়ার কােছ এেসেছ িকছু সােজশেনর জেনয্। এবাের েস 
েখাঁজ খবর িনেয়ই এেসেছ। েমরাজ ভাই অেনকেকই চাকির েপেত ভােলা সাহাযয্ কেরেছন। 

-“েটনশেন আিছ েমরাজ ভাইয়া।”

-“িক িনেয়?”

-“চাকির মেন হয় েপেয় যাব। িক� সয্ালাির েনেগািসেয়শন িনেয় ভয় পাি�। সয্ালাির েবিশ 
চাইেল েতা ির�ুটার রাগ হেয় েযেত পাের।”

-“গাধা, এই কথা েতােক েক বেলেছ?”

-“আমার এক কািজন!”

-“আর কী কী বেলেছ শুিন?”

-“বেলেছ েতা অেনক িকছুই, েযমনঃ �থম জেব সয্ালাির িনেয় কথা বলার েকােনা সুেযাগ 
েনই, অনয্ েকােনা অফার না থাকেল সয্ালাির িনেয় আেলাচনা করা যায় না, েমেয়েদর সয্ালাির 
েনেগািসেয়ট করা নািক ভােলা েদখায় না।”

-“েতার কী মেন হয়? েমেয় িহেসেব সয্ালাির েনেগািসেয়ট করা ভােলা েদখায় না?”

-“তা েতা অবশয্ই! তার উপর েমেয় িহেসেব সয্ালাির েনেগািসেয়শেন ভােলা হওয়াও েতা 
একটা কিঠন কাজ! আিম যিদ েনেগািসেয়শেন দক্ষ না হই তাহেল সয্ালাির বাড়ােবা িকভােব? 
আর একবার যিদ না বেল েদয় তাহেল েতা কথা ওখােনই েশষ, েকােনা আগুর্েম� এর 
জায়গাই আর থাকেলা না!”

সূিচপ� |

ভূিমকা৭
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-“বাহ বাহ! এেক েতা ভুলভাল বলিছস তার উপর আবার েসি�� কেম�! তা তুই যিদ এই 
েকা�ািন েছেড় িদস, তাহেল কী সয্ালাির েনেগািসেয়শন করিব না?”

-“তখন েতা করেত হেবই, িক� আেগর জেব সয্ালাির কত িছল তা েতা নতুন েকা�ািনেত 
জািনেয় েদয়া লাগেব, আিম কী চাই তা েতা আর তােদর জানার দরকার নাই, তাই না?”

-“দারুণ বেলিছস। এখন আিম একটা বিল?”

-“হয্াঁ বল”

-“এতগুলা ভুল ধারণা িনেয় তুই চাকিরর আশা িকভােব কিরস, েবকুব? েতার ঐ কািজেনর 
েমিশেন িড�াবর্ আেছ।”

-“ভাই, এইজেনয্ই েতা আপনার কােছ আসিছ।”

-“হুমম। িঠক আেছ। েশান।”

সয্ালাির ময্ােথর িভিডওিট েদখেত ি�ক করুন!

সূিচপ� |
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১। সয্ালাির িনেয় আেলাচনা করেত চাইেল আপনার বস অস�� বা রাগ হেত 
পােরনঃ
অেনেকই মেন কের েয সয্ালাির িনেয় কথা বলেত েগেলই বস অস�� হেব। বেসর রােগর 
ভেয় তারা েদির করেত থােকন। িক� আপিন েতা বেসর কাছ েথেক িভক্ষা চাে�ন না, 
আপনার দক্ষতা ভােলা তাই তার িবিনমেয় �াপয্ সয্ালাির চাে�ন। মন েথেক এসব ভয় 
এখনই েঝেড় েফলুন।  

২। একই পিজশেন সবার সয্ালাির একই হয়ঃ
অ� িকছু েকা�ািনেত সয্ালাির �াকচার িঠক করা থােক এবং তা পিরবতর্ন করার েকান 
উপায় েনই। িবেশষ কের মাি�নয্াশনােল এমন েবিশ েদখা যায়। িক�, অেনক েকা�ািনেতই, 
একই পিজশেন িভ� সয্ালাির হওয়া �াভািবক একিট বয্াপার। তাই আপনার পিজশেন অনয্ 
কাউেক েয সয্ালাির েদওয়া হে� তার েচেয় েবশী সয্ালাির চাওয়া যােব না - এমনিট ভাবেবন 
না। আপিন িনেজেক েয সয্ালািরর েযাগয্ মেন কেরন, তা েচেয়ই েদখুন (তেব উঁচু সয্ালািরর 
জেনয্ অবশয্ই আপনার ি�লও উঁচু মােনর হেত হেব)।

৩। আপিন িক বলেছন েকবল তা-ই গুরু�পূণর্, িকভােব বলেছন তা নয়ঃ
সয্ালাির েনেগািসেয়শেন িনেজর ব�বয্ উপ�াপন একিট গুরু�পূণর্ বয্াপার। িক বলেত চান 
তার পাশাপািশ িকভােব বলেবন তাও িঠক করুন। েকান কথা আেগ, েকান কথা পের? েহেস 
বলেবন নািক িসিরয়াস ভােব বলেবন? আেগ র ্যােপা বা খািতর ৈতির কের কথা শুরু করুন, 
এরপর সয্ালাির েনেগািসেয়শন শুরু করুন।  আমরা অেনেকই এই েছাট বয্াপারিট মাথায় না 
রাখার কারেণ সয্ালাির েনেগািসেয়শেন বয্থর্ হই।

৪। কােরা সয্ালাির িনেয় আেলাচনা করা উিচৎ নাঃ
বলা হেয় থােক, েমেয়েদর বয়স আর েছেলেদর েবতন িজেজ্ঞস করা িঠক না। এটা িক� 
একটা েকৗতুক। আপিন কাউেক তার সয্ালাির িজেজ্ঞস করেতই পােরন। এবং িতিন আপনােক 
জানােত পােরন, নাও বলেত পােরন। আপিন কত সয্ালাির চাইেবন, তা িঠক করেত ঐ 
েকা�ািনর ঐ েপাে� েকমন সয্ালাির েদয়া হয় েসটা েবর করুন। একজন না বলেল, 
আেরকজেনর কােছ যান। অবশয্ই মািজর্তভােব িজজ্ঞাসা করেবন। এরপর িচ�া করুন, আপিন 
কত চাইেবন?
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৫। েয সয্ালাির চাই িঠক েসই সংখয্া িদেয়ই শুরু করবঃ 
িরয়া তার মােয়র সােথ িনউ মােকর্েট েগেছ। মােয়র একেজাড়া সয্াে�ল পছ� হল। েদাকািন 
দাম চাইল ৫০০ টাকা, মা বলেলন ১২০ টাকা। িরয়া খুব অবাক। েস আরও অবাক হল যখন 
েদাকািন তখনই ২৫০ টাকা চাইল। আসেল, েনেগািসেয়শেনর সময় সবাই দামাদািম করার 
জায়গা েরেখ েদয় (িফ�ড �াইস েদাকান ছাড়া)। এধরেনর েকনাকাটা করার সময় আপিন 
কম দােম ভােলা িজিনস িকনেত চান।

সয্ালাির েনেগািসেয়শেন আপনার অব�ান উে�া হেয় যােব। আপিন যত েবিশ পাওয়া যায়, 
তাই চাইেবন আর আপনার েকা�ািন আপনােক যথাস�ব কম িদেত চাইেব। তাই, দামাদািমর 
মত, এখােন একটা জায়গা রাখেবন। আপিন ৩৫০০০/- আশা করেছন, তাহেল যিদ শুরুেতই 
৩৫,০০০/- চান তাহেল আপিন েকান েনেগািসেয়শেনর েকান জায়গা রাখেছন না। তখন যা 
আশা করেছন তার েচেয় কম পাবার স�াবনা েবিশ। তাই যত আশা করেছন তার েচেয় েবশী 
চাওয়া িনরাপদ। আপনােক অবাক কের িদেয়, আপনার িমিনমাম চাওয়ার চাইেত েবিশেতও 
ির�ুটার রািজ হেয় েযেত পােরন।

৬। েকবল েনেগািসেয়শেন দক্ষ হেলই আপিন আপনার সয্ালাির বাড়ােত 
পারেবনঃ
আপিন েনেগািসেয়শেন যত দক্ষই েহান না েকন, যিদ দক্ষতা ভােলা না থােক, তাহেল আপনার 
সয্ালাির বাড়ার স�াবনা খুবই ক্ষীণ। িনউ মােকর্েট যত চালাক েদাকানদারই েহাক, ৬০০০ 
টাকায় িক জুতা িবি� করেত পারেব? িক� বসু�রা িসিটর হাশ পািপেজ েগেল ে�তারা 
সুড়সুড় কের মািনবয্াগ েথেক টাকা বা ে�িডট কাডর্টা েবর কের েদয়। েকন? েকায়ািলিট এবং 
�য্াি�ং। তাই েকবল আেলাচনায় নয়, িনেজর কােজও িনেজেক দক্ষ কের তুলুন। স�া হেবন 
েকন? ি�িময়াম েহান। 

৭। সয্ালাির েনেগািসেয়শেন ভােলা হওয়া একিট কিঠন কাজঃ
বড় িবজেনস িডেলর েনেগািসেয়শন িন�য়ই কিঠন কাজ। তেব সয্ালাির েনেগািসেয়শেন েয 
পিরমাণ দক্ষতা �েয়াজন তার জনয্ আপনােক একজন �েফশনাল েনেগািশেয়টর হেত হেব 
না। সয্ালাির ময্াথ কের, িরহাসর্ কের যােবন। িঠকভােব �য্ান এি�িকউট করেবন। েসটা 
পারেল, ভােলা ফল েপেয় যােবন।
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৮। সয্ালাির েনেগািসেয়শন স�েকর্ গুগল েথেকই জানেত হেবঃ
গুগেল েটকিনক থাকেব। িক�, িনেজর বয্ি�গত েনটওয়ােকর্র সােথ কথা বেল িনিদর্� 
েকা�ািনর েভতেরর িবষয়গুেলা জানা যায়। শুধু গুগল িনভর্র হেবন না।  

৯। �থম চাকিরেত সয্ালাির আেলাচনা করার সুেযাগ েনইঃ
েবশীরভাগ চাকির স�িকর্ত িবজ্ঞাপেনই সয্ালাির েনেগািশেয়ট করা যােব তা বলাই থােক। 
আবার েকাথাও একিট ের� েদওয়া থােক। চাকিরিট �থম েহাক বা প�ম আপিন সবসময়ই 
সয্ালাির েনেগািশেয়ট করার সুেযাগ পােবন বেল ধের িনন। খুব কম িকছু চাকিরর েক্ষে� 
নন-েনেগািশেয়বল অথর্াৎ বাঁধাধরা সয্ালাির উে�খ করা থােক।

১০। অনয্ েকান অফার না থাকেল সয্ালাির আেলাচনা করা যায় নাঃ
অেনেকই মেন কেরন েকবল অনয্ একিট েকা�ািন েথেক েকান অফার পাওয়ার পরই বতর্মান 
েকা�ািনেত সয্ালাির িনেয় আেলাচনা করা উিচৎ। আপিন সয্ালাির বৃি�র যেথ� কারণ েদখােত 
পারেল আপনােক নতুন েকান চাকির অফােরর জনয্ অেপক্ষা করেত হেব না। তেব, েবশ 
ভােলা েবতেনর অফার েদখােত পারেল আপিন বতর্মান অিফেসও েনেগািসেয়শেনর েবিশ 
সুেযাগ পােবন।   

১১। েমেয় িহেসেব সয্ালাির িনেয় েনেগািশেয়ট করা ভােলা েদখায় নাঃ
সামািজক টয্াবু ও কুসং�ােরর কারেণ আমােদর েদেশ অেনক েমেয়রাই েছেলেদর েচেয় কম 
আ�িব�াসী। সয্ালাির েনেগািসেয়শেনর মেতা একটা বয্াপােরও অেনক েমেয়রা তাই সংেকাচ 
েবাধ কের। আপনার মেন রাখেত হেব েয আপিন িনেজর েযাগয্তা অনুযায়ী িনেজর �াপয্ 
সয্ালাির িনেয় েনেগািশেয়ট করেছন। এখােন আপনার িলে�র কারেণ িনেজেক েছাট ভাবেবন 
না। যা �াপয্ বেল িব�াস কেরন, তাই চােবন। েযেহতু অনয্ অেনক েমেয়রাই চাে� না, তাই 
আপনােক েকা�ািন তােদর উদাহরণ িদেব। তাই ‘এ��া ফাইট’ - এর জেনয্ মানিসক ��িত 
িনেয় রাখুন।  

১২। অথর্নীিতর বা েকা�ািনর ফাইনয্াি�য়াল অব�া খারাপ থাকেল কখেনাই 
সয্ালাির আেলাচনা করা উিচৎ নয়ঃ
অথর্নীিত কখেনাই ি�র থােক না। বাজােরর অব�া কখেনা ভােলা, আবার কখেনা খারাপ হয়
। খারাপ হওয়া মােন এই নয় েয তা ি�র থাকেব। তাই অথর্নীিতর অব�া খারাপ েদেখ 
সয্ালাির েনেগািশেয়সেন সংেকাচ েবাধ করার িকছু েনই। আপনার েযাগয্তা থাকেল আপিন 
েযাগয্ সয্ালািরই চােবন। 

তেব, ে�ি�বল থাকেবন এবং রূঢ়ভােব সয্ালাির বাড়ােনার কথা বলেবন না। অেনক সময় 
ির�ুটােরর বা বেসর হােত ক্ষমতা থােক না। আপিন েনেগািসেয়শেনর জায়গা না রাখেল 
অথবা িস�াে� অটল থাকেল তারা বাধয্ হেয় অনয্ কাউেক িনেবন। যিদ চাকিরেত ে�ােথর
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সুেযাগ থােক, ভােলা বস থােক, েকা�ািনর কালচার ও �য্া� ইেমজ অেনক ভােলা হয়, তাহেল 
একটু কম সয্ালাির েপেলও হয্াঁ বলাটা ভােলা (িবেশষ কের দুবর্ল অথর্নীিতর সময়)।

১৩। সয্ালাির আেলাচনা করার সময় অবশয্ই আেগর চাকিরর সয্ালাির কত তা 
বলেত হেবঃ
আপনার আেগর চাকিরর সয্ালাির কত িছল তা সবসময় মুখয্ বয্াপার নয়। আপনার আেগর 
চাকির সয্ালাির কম িছল বেল নতুন চাকিরর সয্ালাির তার উপর িভি� কের উে�খ করা িনছক 
েবাকািম। িবেশষ কের যিদ আেগর চাকিরেত আপনার পারফরেম� অেনক ভােলা থােক, তখন 
আপিন  আপনার মত সয্ালাির চাইেবন।  নতুন েকা�ািনর েপ ে�ল এবং আপনার অিভজ্ঞতা 
ও েযাগয্তা এ দুিট িবষয় মাথায় রাখুন। মেন রাখেবন, আপিন এই তথয্ িদেত বাধয্ নন।

১৪। সয্ালাির আেলাচনার েক্ষে� একবার “না” বলেলই আেলাচনা েশষঃ
যারা েসলেস অেনকিদন চাকির করেছন তারা “না” শ�িটর সােথ খুব পিরিচত। িক� “না” 
এর মাধয্েমই কখেনা আেলাচনা েশষ হেয় যায় না। তাই আবার আরও ভােলাভােব ��িত 
িনেয় েনেগািসেয়শন করেত েযেত হেব। আপিন েকন েবশী সয্ালািরর েযাগয্ তা �মাণ করেত 
পারেলই েকা�ািন আপনার সয্ালাির বৃি�র কথা ভাবেব। চাকিরর ই�ারিভউেত, আপিন 
ভাবার জেনয্ ৫ িমিনট সময় চাইেতই পােরন। যখন ১ লাখ বা এর ওপেরর সয্ালাির িনেয় 
আেলাচনা হয়, তখন অেনক সময়ই কেয়কিদন বা স�াহ পযর্� ভাবার জেনয্ সময় েদয়া হয়
। তেব যিদ আপনােক দুই -িতনবার না করা হয়, তাহেল হয়েতা সময় এেসেছ নতুন কের 
ভাবার।
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১৫। ির�ুটার আপনার ব�ুঃ 
েগাপাল ভাঁড় একবার েখয় েনৗকা েথেক পেড় পািনেত ডুেব যাি�ল। মদন মািঝ পােশই িডি� 
েনৗকা চালাি�ল। েস ঝাঁিপেয় পেড় েগাপালেক েটেন তুলল তার িডি�েত।
েগাপােলর কােছ মদন মািঝ িকছু টাকা ধার কেরিছল জিম ব�ক িদেয়। মদেনর আশা হেলা, 
তার দিললটা হয়েতা েগাপাল এমিন েফরত িদেয় িদেব। মদন মািঝ মেন মেন এই কথা বলেব 
বেল ৈতির হি�ল।
েগাপাল একটু দম িফের েপেতই  বলল, তুিম আমায় বাঁিচেয়েছা মদন। আিমও দরকার হেল 
েতামার জনয্ �াণ েদব। িক� তা বেল সুেদ ছাড় বয্বসা কখেনা মািট েদব না।
মািঝর মাথায় হাত। েস আসল ছাড়া দিলদ েফরত চােব ভাবিছল, আর েগাপাল সুদও ছাড় 
িদেব না!

আপনার অেনক সময় ির�ুটার বা বসেক খুব আপন মেন হেত পাের। তেব, েনেগািসেয়শেনর 
সময় েকউ আপনােক ছাড় িদেব না এটা মেন রাখেবন। আপনার ির�ুটার আপনােক যত কম 
সয্ালািরেত িনেত পারেবন, তােত তার বেসর কােছ িতিন তত বাহবা পােবন। তাই, ঠা�া 
মাথায় েনেগািসেয়শন করুন।
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সয্ালাির িনেয় আেলাচনা করেত চাইেল
আপনার বস অস�� বা রাগ হেত পােরন।

একই পিজশেন সবার সয্ালাির একই হয়।

আপিন িক বলেছন েকবল তা-ই গুরু�পূণর্,
িকভােব বলেছন তা নয়।

কােরা সয্ালাির িনেয় আেলাচনা করা উিচৎ
না।

েয সয্ালাির চাই িঠক েসই সংখয্া িদেয়ই
শুরু করব।

েকবল েনেগািসেয়শেন দক্ষ হেলই আপিন
আপনার সয্ালাির বাড়ােত পারেবন।

সয্ালাির েনেগািসেয়শেন ভােলা হওয়া একিট
কিঠন কাজ।

সয্ালাির েনেগািসেয়শন স�েকর্ গুগল
েথেকই জানেত হেব।

�থম চাকিরেত সয্ালাির আেলাচনা করার
সুেযাগ েনই।

েমেয় িহেসেব সয্ালাির িনেয় েনেগািশেয়ট
করা ভােলা েদখায় না।

েছেল বা েমেয়, েযাগয্তা থাকেল েয েকউই
েনেগািশেয়ট করেত পাের। 

অনয্ অফার না থাকেলও আপিন আেলাচনা
করেত পােরন।

বা�ব অিভজ্ঞতা গুগেলর চাইেত আেরা
উপকার করেব। েম�র ও কিলগেদর
সাহাযয্ িনন।

িকছু বয্িত�মী েকা�ািন বােদ অেনক
জায়গােতই সয্ালাির েনেগািশেয়বল থােক।

আপনার ��িত ও �য্াকিটস এটােকও
সহজ কের েদেব।

অবশয্ই আপিন যা চান তার চাইেত বািড়েয়
েনেগািসেয়শন শুরু করেবন।

দক্ষতার িবক� েনই।

আপিন িকভােব বলেছন তাও গুরু�পূণর্।

আপিন �� কের েদখেতই পােরন। তেব
মািজর্ত ভােব জানেত চাইেবন। 

িকছু বয্িত�মী েকা�ািন বােদ অেনক
জায়গােতই সয্ালাির েনেগািশেয়বল থােক।

সয্ালাির আপনার �াপয্, এটা িনেয় আেলাচনা
করেত ভয় পােবন না। উপযু� সময় খঁুেজ
কাজটা কের েফলুন।

অনয্ েকান অফার না থাকেল সয্ালাির 
আেলাচনা করা যায় না।

ভুেল যাই িশেখ িনই
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অথর্নীিতর বা েকা�ািনর ফাইনয্াি�য়াল
অব�া খারাপ থাকেল কখেনাই সয্ালাির
আেলাচনা করা উিচৎ নয়।

সয্ালাির আেলাচনা করার সময় অবশয্ই
আেগর চাকিরর সয্ালাির কত তা বলেত
হেব।

সয্ালাির আেলাচনার েক্ষে� একবার “না”
বলেলই আেলাচনা েশষ।

ির�ুটার আপনার ব�ু।
ির�ুটার তার কাজ করেছন এবং তার
কােজর অনয্তম অংশ আপনােক নূয্নতম
সয্ালািরেত রািজ করােনা।

একবার না শুনেলই দেম যাবার িকছু েনই।

অব�া বুেঝ বয্ব�া িনেত হেব। িনেজর
�াপয্ সহেজ ছাড়েবন না।

এটা জানােত আপিন বাধয্ নন।
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েবঁেচ থাকার জনয্, িটেক থাকার জনয্, জীবনেক উপেভাগ করার জনয্ আমােদর অেথর্র 
�েয়াজন। আমরা সবাই চাই আরও েবশী উপাজর্ন করেত। িক� আমােদর েশখােনা মেন হয়, 
অথর্ই অনেথর্র মূল - Money is the root of all evil। তাই আমরা এই িবষেয় েবিশ 
ভাবেত চাই না। 

েস কারেণ আেগই পির�ার কের বেল িনি� - টাকার েপছেন ছুেট মানুেষর ক্ষিত করা, 
পিরবার ও ব�ুেদর সময় না েদয়া - এগুেলা অবশয্ই খারাপ। Wall Street িসেনমার িভেলন 
Gordon Geckor-র “Greed is good.” মতবােদ আমরা িব�াসী নই। তেব, েবিশ টাকা 
উপাজর্েনর জেনয্ দক্ষতা বাড়ােনা খারাপ না, েনেগািশেয়ট করাও খারাপ না। ��ল জীবেনর 
জেনয্ এই িবষেয় অবশয্ই ভাবেত হেব, ��িত িনেত হেব। নাহেল আটেক যােবন আিথর্ক 
সীমাব�তায়। তােক িসঁিড় মেন কের ওপের ওঠা আর হেব না। 

সয্ালাির ডট কম এর করা একিট গেবষনায় েদখা েগেছ েয �ায় ৩৭% মানুষ সবসময়ই 
সয্ালাির েনেগািশেয়ট কের। অবাক করা বয্াপার হেলও েদখা যায় েয ১৮% মানুষ কখেনাই 
সয্ালাির িনেয় আেলাচনা কের না। গেবষণায় অংশ�হণকারীেদর ৪৪% ই তােদর পারফেমর্� 
িরিভউেয়র সময় তােদর সয্ালাির বাড়ােনার কথা বেল না। 

সয্ালাির েনেগািশেয়ট করার বয্াপাের েমেয়রা আরও এক ধাপ িপিছেয়। কােনর্িগ েমলন 
ইউিনভািসর্িটর করা গেবষণায় েদখা যায় েয মা� ৭% নারীরা তােদর �থম সয্ালাির 
েনেগািশেয়ট করার েচ�া কেরন। েছেলেদর েক্ষে� এর হার িছল ৫৭%। এবং এিটও েদখা 
েগেছ েয যারা সয্ালাির েনেগািশেয়ট কেরেছ তারা �াথিমেকর েচেয় ৭% এরও েবশী সয্ালাির 
বৃি� করেত েপেরেছ। 

�থম সয্ালাির কতটা গুরু�পূণর্ তা বুঝেত �য্ানেফাডর্ ইউিনভািসর্িটর �েফসর Margaret A. 
Neale একিট গেবষণা কেরন। তার ফলাফলঃ

মেন করুন আপিন বছের ১০০,০০০ ডলার সয্ালািরেত রািজ হেলন, এবং আপনার একজন 
কিলগ েনেগািশেয়ট কের তার সয্ালাির ১০৭,০০০ ডলার িনধর্ারণ করেলা। এরপর েথেক 
আপনােদর দুজেনর কয্ািরয়ার একইভােব চেল, দুজেনর ে�ােমাশন একই সময় হল এবং 
সয্ালাির একই হাের বাড়ােনা হল। িরটায়ারেমে�র পর আপনার কিলগ তার কয্ািরয়াের যত 
টাকা আয় কেরেছন, েসই পিরমাণ আয় করেত আপনার আেরা ৮ বছর কাজ করেত হেব!
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সুতরাং আপিন েছেল হন িকংবা েমেয়, যিদ ধনী হেত চান, আপনার �থম চাকিরর সয্ালাির 
েনেগািশেয়ট করার সবর্া�ক েচ�া করেবন। তেব, যিদ কম সয্ালািরেত শুরু করেতই হয়, 
িনরাশ হেবন না। ি�ল বাড়ান, েনটওয়াকর্ ৈতির করুন, পােসর্ানাল �য্াি�ং করেত থাকুন। 
�েমাশেনর সময় বা পেরর চাকিরেত সয্ালাির বািড়েয় েফলেত পারেবন।  

সয্ালাির ে�কডাউনঃ
অেনেকই সয্ালাির বলেত েকবল তার মািসক সয্ালািরেক েভেব ভুল কেরন। সয্ালাির 
েনেগািসেয়শেনর সময় সয্ালাির ে�কডাউেনর এই বয্াপারগুেলা জানা না থাকেল আপিন িকছু 
টাকা লস করেবন। সয্ালাির িনেয় আেলাচনা করার সময় মািসক েবতন, েবিসক কত, 
বাৎসিরক েবানাস, �ােভল এলাওেয়�, �িভেড� ফা�, েগাে�ন হয্া�েশক, এবং অনয্ানয্ 
সুেযাগ সুিবধা আেছ িকনা, থাকেল তা েকমন এসব িবষেয় জানা জরুরী। আবার িকছু িকছু 
�িত�ান �িত বছর পারফরেম� েবানাসও িদেয় থােক। এইসব িকছু িবেবচনা কেরই িস�াে� 
েপৗঁছােনা উিচৎ েয আপনার সয্ালাির কত হওয়া উিচৎ।

সয্ালাির ময্াথঃ
িরসােচর্র মাধয্েম েকান েকা�ািন েকান েকান িবষয়গুেলা িবেবচনা কের তা েবর কের েনওয়া 
েযেত পাের। সয্ালাির ময্াথ করার সময় �থেমই সয্ালাির ে�কডাউেন বিণর্ত সবগুেলা বয্াপার 
আলদাভােব আপিন কত আশা করেছন তা িলেখ িনেত হেব। এরপর মািসক েবতনেক ১২ 
িদেয় গুণ করেত হেব। এরপর এর সােথ েবানাস ও আনুষি�ক বয্াপারগুেলা েযাগ কের যা 
পাওয়া যােব তােক ১২ িদেয় ভাগ করেত হেব। বরাবর এই সয্ালািরই চাওয়া যােব না। িহেসব 
কের েয সয্ালাির পাওয়া যােব তার ৫০ শতাংশ েবশী সয্ালাির চাইেত হেব এবং অ�ত ২৫ 
শতাংশ েবশী সয্ালাির িনি�ত করার মাই�েসট িনেয় িনেবন। এর কম সয্ালাির অফার করা 
হেল সুইচ না করাই ভােলা। আবােরা বেল িনি�, যিদ বতর্মান অিফেসর চাইেত নতুন 
েকা�ািনেত ভােলা বস, ভােলা কালচার, ে�া করবার সুেযাগ - এসব িবষয় থাকেল ির� িনেত 
পােরন। 
িমিনমাম নতুন সয্ালাির = [মািসক েবতন*১২ + আনুষি�ক টাকা (েবানাস, �ােভল অয্ালাউেয়�, 
ইতয্ািদ) ] / ১২ * ১২৫%
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��িতঃ 
১। িনেজর মূলয্ জানাঃ আপনার ি�ল ও অিভজ্ঞতা অনুযায়ী বতর্মান বাজাের আপিন েয 
পিজশেন কাজ করেবন েস পিজশেন েকমন সয্ালাির তা িনেয় আেগই িরসাচর্ করেত হেব। 
িনেজর পিরিচত যারা ঐ িফে� কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক এ স�েকর্ জানুন। আবার 
অনয্ ির�ুটার বা এইচ আর পিজশেন যারা কাজ করেছন তারাও আপনােক সাহাযয্ করেত 
পােরন। এই িরসাচর্ আপনার আ�িব�াস বাড়ােব এবং ভুল কমােব।

িফগারঃ সয্ালাির বাড়ােত ি�ল ও ��িতর েমি�� (অিরিজনাল কে��)

এই েমি��টা েখয়াল করুন। এখােন েদখেত পাে�ন, ি�ল বাড়েল চাকির পাবার িন�য়তা 
িকভােব বােড়, আর সয্ালাির েনেগািসেয়শেনর ��িত েবিশ থাকেল িকভােব আপনার সয্ালাির 
বাড়ােনার সুেযাগ েবেড় যায়।

২। িনেজর িচ�াগুেলা গুিছেয় রাখাঃ আেলাচনা করেত িগেয় েকান িবষয়গুেলা িনেয় আপিন 
কথা বলেবন তা আেগ েথেকই গুিছেয় রাখেত হেব। িবিভ� ধরেণর পিরি�িত ক�না কের, 
েকান েক্ষে� আপিন িক বলেবন তাও েভেব রাখুন। কমন �� এবং অবেজকশনগুেলা েভেব 
রাখুন। েসগুিলর উ�র ৈতির রাখুন। ‘ধুম’ খুব জনি�য় একিট বিলউড িসেনমা। এখােন জন 
অয্া�াহােমর চির� সবসময় অিভেষেক ব�েনর চিরে�র চাইেত দুই ধাপ এিগেয় থােকন। 
আপনােকও জন অয্া�াহােমর মত আেগ েথেকই জানেত হেব, িক হেত যাে� বা হেত পাের
।  
৩। টপ ের� েবেছ েনওয়াঃ িরসাচর্ করেত িগেয় আপিন অেনকগুেলা সয্ালাির হয়েতা েপেত 
পােরন। আবার চাকির েডসি�পশেনও অেনক সময় একিট ের� েদওয়া থােক। তখন 
সবসময় টপ ের�টাই েবেছ িনেত হেব। আপিন িনেজর �িত কেতাটা আ�িব�াসী তাও এিট 
িনেদর্শ কের। আবার সরাসির সয্ালাির কত  আশা করেছন িজজ্ঞাসা করেলও সয্ালাির ময্াথ 
অনুযায়ী �া� সয্ালাির এর েচেয় ৩০-৫০ শতাংশ েবিশ সয্ালািরর একিট ের� বলেত হেব। 
েযমনঃ আপিন সয্ালাির ময্াথ কের ১০০,০০০ টাকা েপেল আপিন ১৩০,০০০-১৫০,০০০টাকা 
সয্ালাির ের� উে�খ করেত পােরন। সয্ালাির ের� আপনার নমনীয়তা এবং আেলাচনায় আ�হ 
�কাশ কের।

িকভােব ইম�ভ করেবন/ 
িফডবয্াক/ কি�শনাল 

ই�ারিভউ

েমাটামুিট সয্ালাির, 
েনেগািসেয়শন রুম অ� েব� অফার

েযাগয্তা

ভােলা সয্ালািরমােকর্ট �য্া�াডর্ সয্ালািরওেয়িটং িল�

চাকির পােবন না েলােয়� সয্ালাির অফার 
করা হেব

েমাটামুিট সয্ালাির, 
েনেগািসেয়শন রুম অ�
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৪। ��াব িফিরেয় েদওয়ার মানিসক ��িতঃ হয়েতা আপনােক এমন একিট সয্ালাির অফার 
কের হেব যা আপনার �তয্াশার েচেয় অেনক কম। এরপর আপিন অবশয্ই আেলাচনার 
মাধয্েম তা বািড়েয় েনওয়ার েচ�া করেবন। তেব আপিন সবর্িন� যত চান তার েচেয় কম হেল 
তা িফিরেয় েদওয়ার মানিসকতা রাখেত হেব। এই সাহস আপনার েনেগািসেয়শন ি�লেক 
শি�শালী করেব।

৫। আপিন আসেলই ��ত িকনা িনেজেক িজেজ্ঞস করুনঃ েকাথাও কাজ করা অব�ায় িনেজর 
সয্ালাির বাড়ােনা িনেয় আেলাচনা করার েক্ষে� ভাবেত হেব আপিন এর জনয্ আসেলই ��ত 
িকনা। আপিন িক যেথ� সময় ধের কাজ করেছন? আপিন িক নতুন েকান দািয়� িনেয়েছন? 
আপিন িক খুব ভােলা পারফমর্ করেছন? এসব �ে�র উ�র ‘হয্াঁ’ হেলই সয্ালাির 
েনেগািসেয়শেনর কথা ভাবা উিচৎ।

৬। এক েপইেজর সামািরঃ এক েপইেজর একিট সামাির ��ত করুন েযিট �মাণ করেব েয 
েকন আপিন �েমাশন বা বাড়িত সয্ালািরর েযাগয্। েসখােন থাকেব আপনার সব অজর্ন, 
এওয়াডর্, কিলগ বা �ােয়�েদর �শংসার �মাণ, ইতয্ািদ।

৭। মক েনেগািসেয়শনঃ �য্াকিটসই আপনােক আরও েবশী দক্ষ কের তুলেব। িনেজর কিলগ 
বা ব�ুর সােথ একিট মক সয্ালাির েনেগািসেয়শন করেত পােরন। েসখান েথেক িশক্ষা িনেয় 
আপিন মূল আেলাচনায় ভােলা করেত পারেবন।

৮। পাওয়ার েপাজঃ েনেগািসেয়শেনর িঠক আেগ িনেজেক আরও আ�িব�াসী করেত চাইেল 
এই েটকিনকিট খুবই কাযর্কর। গেবষণায় েদখা েগেছ েয পাওয়ার েপাজ অিব�াসয্ভােব 
আমােদর আ�িব�াস বািড়েয় েতােল। পাওয়ার েপাজ �য্াকিটস করেত ওয়াশরুেম বা অনয্ 
েকাথাও আয়নার সামেন দাঁিড়েয় েকামের হাত িদেয় েমরুদ� েসাজা কের িকছুক্ষণ দাঁিড়েয় 
থাকেত হেব। এমন েপাজ সাধারণত আমরা িবিভ� মুিভেত সুপারিহেরােদর করেত েদিখ। 
িনেজর শরীেরর সবেচেয় বড় ভাসর্ন ৈতির কের পাওয়ার েপাজ েদওয়া হয়। এেত শরীের 
কিটর্সল নামক ে�স হরেমান কেম আেস যার কারেণ দুি��া কেম যায়।

৯। কিফ খাওয়াঃ ইউেরািপয়ান জানর্াল অব েসাশয্াল সাইেকালিজ এর করা একিট গেবষণায় 
েদখা যায় েয কিফেত থাকা কয্ােফইন আমােদর পারসুেয়শেনর �িত �িতেরাধী কের েতােল
। অথর্য্াৎ, িনেজর িস�াে� অটল েথেক, হাল েছেড় না িদেয় তা আেলাচনা চািলেয় িনেয় েযেত 
আমােদর সাহাযয্ কের।
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েনেগািসেয়শেনর সময় করণীয়ঃ 
১। পাওয়ার েপাজ বজায় রাখাঃ এখােন মূল লক্ষয্ শরীেরর বড় ভাসর্নিট ধের রাখা। কঁুেজা 
হেয়, িকংবা গুিটশুিট েমের বসেল তা আপনার আ�িব�াসেক কিমেয় িদেব। আপনােক 
েদখেতও দুবর্ল মেন হেব। তাই েমরুদ� েসাজা কের বসুন, কাঁধ �শ� করুন, িচবুক একটু 
উঁচু করুন। আই ক�া� বজায় রাখুন এবং হািসমুেখ কথা বলুন। 

২। িনেজর সংখয্ািট আেগ উে�খ করাঃ যখনই েবতন কত হওয়া উিচৎ তা বলার সময় বা 
পিরি�িত হেব তখন আেগ িনেজই বলুন। আেলাচনার সময় এই বয্াপারিট আপনােক 
আেলাচনায় িলড এেন িদেত সহায়তা করেব। এিটেক Anchoring Effect বলা হেয় থােক। 
দামাদািম করা যায় এমন েদাকােন েদাকািনরা সবসময় এই েটকিনকিট �েয়াগ কের থােকন
। �থেমই খুব েবশী দাম েচেয় তারা আেলাচনায় একিট িলিডং পিজশেন িনেয় যায়। এরপর 
আপিন যখন নতুন েকান দাম উে�খ কেরন তা ঐ পূেবর্র দােমর উপর িভি� কেরই উে�খ 
কেরন েবশীরভাগ েক্ষে�।

৩। যত দরকার তার েচেয় েবশী চাওয়াঃ এই বয্াপারিটর �িত সবসময়ই েজার েদওয়া হে�
। কারণ আপিন যিদ িঠক যত সয্ালাির চান তেতাই েচেয় বেসন, তাহেল আেলাচনার পর তা 
আরও কেম আসেব। সয্ালাির ময্াথ এবং টপ ের� েবেছ েনওয়ার বয্াপারিট আেলাচনা করার 
েক্ষে�ও এিট িনেয় বলা হেয়েছ।

৪। ের� উে�খ করাঃ এিট েবশ বুি�মান একিট েটকিনক। আপিন যত সয্ালাির চান তা 
েরে�র েলা িহেসেব এবং সেবর্া� যত আশা করেছন তা আপ িহেসেব িবেবচনা করেল েদখা 
যােব েয আপনােক েলায়ার ের�টাই অফার করা হে�। অথর্য্াৎ, আপিন 
৫০,০০০-৬০,০০০টাকা উে�খ করেল েদখা যােব আপনােক ৫০,০০০ টাকাই অফার করা 
হে�। তাই েরে�র িনেচর ভয্ালুটােক, আপনার িমিনমাম চাওয়ার চাইেত একটু বািড়েয় চান। 
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৫। মােকর্ট ভয্ালুর িদেক েফাকাস রাখাঃ েকবল িনেজর েযাগয্তার িবষয়িট িনেয় কথা বলার 
পাশাপািশ বতর্মান বাজার িনেয়ও কথা বলেত হেব। বতর্মান বাজাের আপনার সমপিরমাণ 
অিভজ্ঞতা ও েযাগয্তা অনুযায়ী অনয্ানয্ মানুষ কত টাকা েবতন পাে� েসই িবষয়িট িবনেয়র 
সােথ তুেল ধরেত হেব।

৬। বয্ি�গত কারণ উে�খ না করাঃ আেলাচনার সময় কখেনাই বয্ি�গত েকান কারণ 
েদখােনা যােব না। �থমত এিট েবশ আনে�ােফশনাল। ি�তীয়ত আপনার বয্ি�গত কারণ 
কখেনাই আপনার সয্ালাির বাড়ােনার েপছেন যুি� িহেসেব কাজ করেত পাের না। আপিন 
িন�য়ই িভক্ষা করেত আেসনিন।

৭। উপেদশ চাওয়াঃ আপিন িনেজ েকন েযাগয্, েকন আপনার সয্ালাির েবশী হওয়া উিচৎ 
ইতয্ািদ িবষেয় বলার পরই আপনার বস েথেক উপেদশ চাইেত পােরন। িজেজ্ঞস করুন েয, 
িকভােব আপিন আরও েবশী ভয্ালু অয্াড করেত পােরন। আপনার কাজ িনেয় বেসর পরামশর্ 
িক িক, িকভােব আরও ভােলা করা যায় ইতয্ািদ। উপেদশ চাওয়ার ফেল আপনার �িত বেসর 
িব�াস েযমন বৃি� পােব, িঠক েতমিন আপনার সয্ালাির বৃি�র স�াবনাও েবেড় যােব। 

৮। ‘না’-ই েশষ কথা নয়ঃ বস বা ির�ুটার সয্ালাির বাড়ােত না চাইেল েসটাই েশষ কথা 
িহেসেব ধের হাল েছেড় েদওয়া যােব না। এর অথর্ হেলা আপনােক আরও কারণ েদখােত হেব
। আপনােক �মাণ করেত হেব েয আসেলই আপিন েসই সয্ালািরর েযাগয্। 

৯। হুমিক না েদওয়াঃ এটা �থম চাকিরর েক্ষে� �েযাজয্ নয়। আেলাচনার সময় সবসময়ই 
পিজিটভ ও সহানুভূিতশীল থাকেত হেব। আপনার সয্ালাির না বাড়ােল আপিন চাকির েছেড় 
িদেবন- এমন ধরেণর কথা কখেনাই বলা যােব না। এেত আপনার লং-টামর্ স�কর্ ন� হেব
। যথাস�ব ইেমাশনেক িনয়�েণ েরেখ লিজকয্ািল আেলাচনা চািলেয় িনেয় যাওয়ার েচ�া 
করেত হেব।

১০। েডডলাইনঃ ন�ভােব জানান েয আপিন েকান সমেয়র মেধয্ বেসর চূড়া� িস�া� জানেত 
চান।

ফেলাআপঃ 
অেনক সময় একবােরর আেলাচনােতই িস�াে� েপৗঁছােনা হয় না। েসেক্ষে� সুিচি�তভােব 
ফেলাআপ করেত হেব। পরবতর্ীবার একই িবষেয় কথা বলেত যাওয়ার সময় েসই সময়িট 
িঠক িকনা তা িবেবচনায় রাখেত হেব। �িত��ী মেনাভাব না িনেয় িগেয় ব�ুসুলভ হািসমুেখ 
কথা বলেত হেব। �িতবার যাওয়ার সময় আেগরবােরর আেলাচনার িবষয়িট মাথায় েরেখ েস 
অনুযায়ী ��িত িনেয় তারপর েযেত হেব।
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িবতকর্ নয়, আেলাচনাঃ 
অবেশেষ সয্ালাির েনেগািসেয়শন েক একিট েনেগািসেয়শন িহেসেবই েদখুন। এেক িবতকর্ 
িহেসেব �হণ করেল িহেত িবপরীত হওয়ার স�াবনাই েবশী। একিট েনেগািসেয়শন তখনই 
সফল িহেসেব িবেবিচত হয় যখন দুই পক্ষই জয়ী হয়। আপিন েকন েযাগয্, আপনােক সয্ালাির 
েবশী িদেল আপনার েকন বেসর ক্ষিত েনই, বরং লাভ রেয়েছ তা িনেয় কথা বলুন। অবেশেষ 
দুজনই একিট ‘Win-Win’িস�াে� েপৗঁছােনার েচ�া করুন।

বতর্মান সয্ালািরর উপর পরবতর্ী সয্ালািরর �ভাবঃ 
আপিন েয চাকির করেতন তার সয্ালাির বা আেগ সয্ালাির কত িছল তার উপর নতুন সয্ালাির 
িনভর্র করা উিচৎ নয়। আেগর কম সয্ালািরর উপর িভি� কের নতুন সয্ালাির আেলাচনা 
করেত েগেল আপিন আরও একবার সয্ালাির েনেগািসেয়শেন বয্থর্ হেত পােরন। সুতরাং, 
অতীত অজর্ন আর বতর্মান পারফেমর্ে�র উপরই েবশী েজার িদন।

দীঘর্েময়াদী সাফেলয্র কথা ভাবুনঃ
��েময়াদী সাফেলয্র কথা না েভেব সয্ালাির েনেগািসেয়শনেক দীঘর্েময়াদী সাফেলয্র একিট 
ধাপ িহেসেব মেন করুন। ভিবষয্েত আরও ভােলা করার জনয্ িক িক িরেসাসর্ লাগেত পাের 
তা িনেয় েখালাখুিল কথাবাতর্া বলুন। নতুন িক িক দািয়� পালন করেবন, চাকির টাইেটল িক 
হেব, �াফ সােপাটর্ েকমন �েয়াজন হেব এসব িকছু িনেয় কথা বলার জনয্ মানিসকভােব 
��িত িনন। 
জানর্াল/ডােয়িরেত অিভজ্ঞতা িলেখ রাখুনঃ
আমােদর সব সমেয়র অনয্তম ি�য় সােজশন, জানর্ােল িলেখ রাখুন। েনেগািসেয়শন করার 
আেগ িক �য্ান করেছন, িক বলেবন, িক হেব বেল আশা করেছন িলখুন। েনেগািসেয়শন করার 
পর িক িক িশখেলন, আপনার �য্ান কতটুকু কাজ করল, েকাথায় আেরা ভােলা করেত 
পারেতন, ইতয্ািদ।
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এই বইেয়র জনয্ েশষবােরর মত আপনােদর সামেন এেলা েচকিল�। অেনক তেথয্র িভেড় 
আসল তথয্িটই েযন হািরেয় না যায় েসজনয্ আপনােদর সামেন আবার িনেয় এলাম   
েচকিল�। একবার েচাখ বুিলেয় িনন সয্ালাির েনেগািসেয়শেনর সারাংেশ!

েপাে�র সয্ালাির স�েকর্ আেগই িরসাচর্ কের িনন।
সয্ালাির ময্াথ কের সয্ালাির কত হওয়া উিচৎ তা িহেসব করেত জানুন।
সয্ালাির ের� কত বলেবন তা িঠক করুন। 
সয্ালাির আেলাচনা করার জেনয্ উপযু� সময় খুঁেজ েবর �ুন।
িনেজর েযাগয্তা সিঠকভােব উপ�াপন করেত িশখুন।
টানা ৩ িমিনট িনেজর ভােলা গুণাবিল ে�েজ� করার �য্াি�স করুন। 
িনেজর গুণাবিল বলার সময় হািসমুেখ, আই ক�য্া� রক্ষা কের, পির�ার কে� কথা বলা 
িশখুন।  
সয্ালাির বাড়ােনার জেনয্ পােসর্ানাল কারণ েদখােবন না। 
সয্ালাির আেলাচনার সময় ে�ট বা আি�েমটাম েদয়া েথেক েথেক িবরত থাকুন, কারণ 
এেত ভােলা ফল হয় না। েযমন, “েবতন না বাড়ােল চাকির েছেড় িদব” - এমন িকছু 
বলেবন না। 
তাড়াহুড়া না কের শা�ভােব েনেগািশেয়ট করুন।
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“লুিকেয় লুিকেয় গ� েলখা হে�,
হয্াঁ? You’re fired!”

একবার এক কমর্চারীেক কাজ ফাঁিক িদেয় লুিকেয় লুিকেয় িলখার জনয্ বরখা� করা    
হেয়িছল। িযিন মেন মেন এক তরুণ জাদুকরেক ক�না করিছেলন। িতিন েক বলেত 
পারেবন? িতিন জনি�য় ফয্া�ািস িসিরজ হয্াির পটােরর েলখক েজ েক রাওিলং।

১৯৯০ সােল ে�েন কের ময্ানেচ�ার েথেক ল�েন যাওয়ার সময় �থমবােরর মেতা হয্াির 
পটােরর আইিডয়া তার মাথায় আেস। আইিডয়ােক গে� রুপ িদেত তাঁর েবশ কেয়ক বছর 
েলেগ যায়। এই সমেয়  েযেকান আইিডয়া মাথায় এেলই িতিন তা সােথ সােথ িলেখ    
রাখেতন। 

১৯৯৫ সােল েজ েক রাওিলং, ‘হয্াির পটার অয্া� দা িফেলাসফাসর্ ে�ান’ এর পা�ুিলিপ িলেখ 
েশষ কেরন। িতিন েসিট িনেয় িবিভ� �কাশনীর �াের �াের ঘুেরিছেলন। তােক ১২ বার 
িফিরেয় েদওয়া হেয়িছল। এক বছর পর Bloomsbury নামক একিট �কাশনী �িত�ান তাই 
বইিট ছাপােত রািজ হয়। Bloomsbury-র েচয়ারময্ােনর আট বছর বয়সী েমেয়র বইিটর 
�থম অধয্ায় এেতাই ভােলা েলেগ যায় েয েস সােথ সােথ পেরর অধয্ায়িট পড়েত আ�হী    
হয়। 
যিদও Bloomsbury তার বইিট �কাশ করেত রািজ হেয়িছল, তারা রাওিলংেক তার চাকির 
চািলেয় েদওয়ার পরামশর্ িদেলা। বা�ােদর বই িবি� কের খুব েবশী একটা উপাজর্ন করা যােব 
িকনা তা িনেয় তারা সি�হান িছল। এমনিক, ১৯৯৭ সােল িতিন যােত তাঁর িলখা চািলেয় েযেত 
পােরন েসজনয্ �িটশ আটর্স্  কাউি�ল েথেক আট হাজার ডলার অনুদান েপেয় যান।

১৯৯৭ সােল হয্াির পটার এর �থম বইিট �কািশত হয়। এরপর েথেক তােক আর েপছেন 
িফের তাকােত হয়িন। হয্াির পটােরর অসাধারণ �মণ কািহনী েকবল েজ েক রাওিলং এর 
ক�নােতই সীমাব� রইেলা না। লাখ লাখ ভে�র ক�নােতও হয্াির পটার ছিড়েয় পড়েলা।

৮
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“েফাডর্েক িদেয় বয্বসা হেব না, দুেটা
েকা�ািন ডুবােলা েলাকটা!”

েফাডর্ েমাটর েকা�ািনর �িত�াতা েহনির েফাডর্ ১৮৬৩ সােল িমিশগান শহের জ��হণ 
কেরন। িতিনই েসই বয্ি� িযিন মািকর্ন যু�রাে�র েমাটরগািড় িশ�েক পিরবতর্ন কেরিছেলন 
এবং একিট নতুন িদগ� ৈতির কেরিছেলন। তাঁর উ�াবন �ি�য়ািট �� দােমর, িনভর্রেযাগয্ 
যানবাহন ৈতরী কেরিছল এবং একই সােথ তার কমর্ীেদর ভাল েবতন িদেতন। তেব, তাঁর 
সাফেলয্র আেগ, েফাডর্ িবিভ� সমেয় বয্থর্তার মুেখামুিখ হেয়িছেলন।
১৮৯১ সােল, যখন েফাডর্ ২৮ বছর বয়সী িছেলন, তখন িতিন ইি�িনয়ার হওয়ার িস�া� �হণ 
কেরন এবং Edison Illuminating Company- েত কাজ শুরু কেরন। ১৮৯৩ সােল িতিন 
�ধান �েকৗশেলর পেদ পেদা�িত পাওয়ার ফেল, তারঁ বয্ি�গত পযর্ােয় গুরু� েদওয়ার জনয্ 
পযর্া� অথর্ ও সময় েপেয়িছেলন। 

েফাডর্ শী�ই Quadricycle নােম একিট অেটােমাবাইল ে�ােটাটাইপ ৈতির কেরন। 
ে�াডাকশন শুরু করার জনয্ তাঁর অেথর্র �েয়াজন। যিদও িতিন িবিনেয়াগকারীেদর স�ান 
করেত েপেরিছেলন, েশষ পযর্� তাঁরা েকউই সাহস কেরনিন। 

িতিন আেগর বয্থর্তা েথেক িশেখিছেলন এবং ি�তীয় েচ�ায় উইিলয়াম এইচ মািফর্েক 
িবিনেয়াগকারী িহেসেব েপেলন। The Detroit Automobile Company-র যা�া শুরু হল
। তেব গািড়েত ভােলা সুিবধা িদেত িগেয় গািড় অেনক ভাির হেয় েগল। েফাডর্ িদনরাত েখেট 
িডজাইন িঠক করেত েলেগ িছেলন। তেব িবিনেয়াগকারীরা অবা�ব আশা করেত লাগেলা এবং 
েফাডর্েক �ত িনখুঁত অেটােমাবাইল ৈতির করার জনয্ চাপ িদেত লাগেলা। কাজিট েমােটও 
ভালভােব চলিছল না এবং েশষেমশ েদড় বছর পেরই ১৯০১ সােল েকা�ািন ব� হেয় েগল। 

েফাডর্ েভেব েদখেলন, িতিন এক গািড় িদেয় সব রকেমর কা�মারেক খুিশ করেত যাি�েলন
। এটাই িছল ভুল। এবার িতিন েছাট এবং কম ওজেনর গািড় িডজাইন করেবন বেল িঠক 
করেলন। আবার উইিলয়াম এইচ মািফর্র কােছ েগেলন এবং তাঁেক িবিনেয়াগকারী িহেসেব 
েপেলন। শুরু হল  Henry Ford Company -র যা�া। 

িক� এবার মািফর্ এবং বািক ইনেভ�ররা �থম েথেকই েফাডর্েক চাপ িদেত লাগেলন �ত 
কাজ েশষ করার জেনয্। েযেহতু তাঁরা গািড়র ই�াি�র বয্াপাের জানেতন না, তােদর 
মতামতগুিল েফােডর্র জেনয্ িবরি�কর িছল। এক পযর্ােয় তাঁরা েফােডর্র কােজর তদ� করেত 
অনয্ িবেশষজ্ঞেদর িনেয় আসেলন। �চ� অপমািনত হেয় েফাডর্ ১ বছেরর মেধয্ িনেজর 
েকা�ািন েথেকই চাকির েছেড় িদেত বাধয্ হেয়িছেলন! গািড়র ই�াি�েত েফােডর্র নাম খারাপ 
হেয় েগল।

সাধারণত এত বয্থর্তার পের েকউ হাল েছেড় েদওয়ার কথা, তেব েফাডর্ েথেম থাকার পা� 
নয়। িতিন এবার িবিনেয়াগকারী খুঁেজ েবড়ােলন, এবং তাঁর শতর্ িছল, টাকা িদেত হেব িক�  
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মতামত েদয়া যােব না! িক� দু’বার েফল করা মানুষেক েক এত টাকা িদেব? কেয়ক মাস 
ধের অেনক েখাঁজাখঁুিজর পর আেলকজা�ার ময্ালকমসনেক েপেলন।

েফাডর্ স�ূণর্ নতুনভােব অয্ােস�িল লাইন ৈতির করেলন এবং পৃিথবীর সবচাইেত হা�া গািড় 
- ‘মেডল এ’ ৈতির করার কােজ হাত িদেলন। �িতিদন কেঠার পির�েম তাঁরা িদেন ১৫িট 
কের গািড় ৈতির করেত সক্ষম হেলন। েসই সমেয় এটা অেনক �ত গিতর ে�াডাকশন িছল
। �তই গািড় েদদারেস িবি� হওয়া শুরু করল এবং ১৯০৪ সােল তােদর কােজর পিরিধ 
বাড়ােত বাধয্ হেলন। 

পর পর দু'বার বয্থর্তার পের চি�শ বছর বয়েস েফাডর্ সফলতার মুখ েদখেলন। এই মুহুেতর্ 
িতিন ইিতহােসর অনয্তম িবখয্াত উেদয্া�ােদর মেধয্ একজন।

বয্থর্তা তাঁেক তাঁর �� অনুসরণ করা েথেক িবরত রাখেত পােরিন বরং এিট তাঁর �� জেয়র 
তৃ�া আেরা বািড়েয় িদেয়িছল। িতিন এমন একিট �যুি� ৈতির করেত সক্ষম হন যা েশষ 
পযর্� পুেরা িব�েকই তাক লািগেয় েদয়।

বয্থর্তা স�েকর্ েহনির েফাডর্ বেলেছন-
"বয্থর্তা হল আরও একবার বুি�ম�ার সােথ শুরু করার সুেযাগ।"

আপিন িক েসই সুেযাগ িনে�ন?
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“দুেটা পা হারােনার পেরও েকউ
পাহােড় চেড় িকভােব?”

মা� ৮ বছর বয়েস  ১১,৬২৭ ফুট উঁচু মাউ� েট�ল জয় কেরিছেলন িতিন। মা� ১৭ বছর 
বয়েস আেমিরকার অনয্তম েসরা পবর্তােরাহীর েখতাবও িতিন েপেয় যান।  অদময্ সাহসী এই 
মানুষিটর নাম িহউ হার। 

১৯৮২ এর জানুয়ািরেত  মা� ১৭ বছর বয়েস, একিট দূঘর্টনা তার জীবনেক ল�ভ� কের েদয়
। ভয়ানক েসই দূঘর্টনায় িতিন তাঁর দুইিট  পা'ই হারান। যার ফেল,  পবর্তােরাহন েতা দূেরর 
কথা, িচিকৎসকরা তাঁর পুনরায় হাঁটার বয্াপােরই সংশয় েদখান। 

অথচ েসই দূঘর্টনার িঠক ৩৫ বছর পর সাধারণ মানুেষর মত নাচ, সাঁতার সহ অক�নীয় 
সবিকছু কের েবড়ান িতিন। আর অিব�াসয্ হেলও সিতয্ েয, িতিন আেগর েচেয়ও আেরা দক্ষ 
পবর্তােরাহী হেয় ওেঠন। অদময্ ে�রণা ও সাহস িছল বেলই যার িতিন অিব�াসয্ সব কাজ 
কের েদখােত েপেরিছেলন। 

ভয়াবহ েসই দূঘর্টনার পের িতিন �ানীয় একিট কেলজ েথেক িফিজ� এ আ�ার�াজুেয়শন 
স�� কেরন। পরবতর্ীেত এম.আই.িট েথেক েমকািনকয্াল ইি�িনয়ািরং এ মা�াসর্ এবং 
হাভর্াডর্ ইউিনভািসর্িট েথেক বােয়ািফিজ� এর ওপর িপ.এইচ.িড স�� কেরন। 

েপা�-ড�েরট করার সমেয় িতিন Advanced leg prostheses & orthoses িনেয় কাজ 
শুরু কেরন। স�ূণর্ িবেশষািয়ত �যুি� বয্বহার কের িতিন তার িনেজর জেনয্ই �ে�িটক পা 
ৈতরী কেরন। েসই পা িদেয় িতিন, খাড়া বরেফর পাহােড়ও আেরাহন করেত সক্ষম হন। 
িনেজর ৈতরী �ে�িসস বয্বহার কের িহউ পূেবর্র েচেয়ও আেরা অিধক দক্ষতার সােথ 
পবর্তােরাহন করেত পােরন, যা তাঁেক পৃিথবীর িবখয্াত একজন এথেলট িহেসেব �ীকৃত 
কেরিছল।
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“গিরব অিভেনতা িনেজর নােম
১০ িমিলয়ন ডলােরর েচক িলখেলন?”

িবখয্াত েকৗতুকািভেনতা িজম কয্াির ১৯৬২ সােল কয্ানাডার ও�ািরওেত জ� �হণ কেরন। 
িতিন একাধাের েকৗতুকািভেনতা, অিভেনতা, উেদয্া�া এবং সবর্কােলর েসরা কেমিডয়ানেদর 
মেধয্ একজন। 
তেব, তাঁর জীবেনর শুরুটা িছল ভীষণ কিঠন। খুব অ� বয়েসই তােক অেনক কিঠন পিরি�িত 
ও বয্থর্তার মুেখামুিখ হেত হয়। 
কয্াির যখন খুব েছাট, বাবার চাকির হারােনার ফেল তাঁর পিরবারেক আিথর্ক সমসয্ার স�ুখীন 
হেত হয়। এক আ�ীেয়র উেঠােন পের থাকা কয্াি�ং ভয্ান-ই তখন হেয় ওেঠ তােদর পুেরা 
পিরবােরর বাস�ান। পা�বতর্ী একিট ফয্া�িরেত পুেরা পিরবার িদনরাত পিরচারক ও 
িসিকউিরিট গাডর্ িহেসেব কাজ করেত থােক। এমনিক কয্াির িনেজও �ুল েশেষ টানা আট 
ঘ�ার িশফেট কাজ করা শুরু কেরন। 
১৫ বছর বয়সী কয্াির যখন কাজ েপেত িহমিশম খাি�েলা, তখেনা তার বাবা �ায়ই তােক 
টেরাে�ার Yuk Yuk Club-এ িনেয় েযেতন েযন েস তার িবেনাদন কয্ািরয়ার িনেয় এেগােত 
পাের। িজম কয্ািরর �থম পারফরময্া� েবশ হতাশাজনক হয় যার ফেল এ�ারেটইনেম� 
ই�াি�েত িনেজর ভিবষয্ৎ িনেয় সংশয় েদখা েদয়। পিরবােরর আিথর্ক ৈদনয্দশা তার ��েক 
আেরা দূের েঠেল েদয়। জীবনযুে� িবপযর্� কয্াির তারপরও হাল ছােড়নিন। 
িজম তার সং�াম চািলেয় যান। িনেজর ��েক সিতয্ করেত পড়াশুনা ছাড়েত হয় তাঁেক। 
পরবতর্ীেত ১৯৭৯ েত িতিন লস এে�েলস চেল আেসন এবং হিলউেডর সানেসট বুেলভাডর্ 
এর কেমিড ে�াের জায়গা কের েনন। িক� সফলতা তখনও তার জনয্ অধরাই রেয় যায়।

১৯৮৫ সােলর কথা, একিদন িবষাদ�� িজম তার ভ�ুর টেয়াটা গািড় িনেয় Hollywood 
hills এর চূড়ায় উেঠন। েসখােন বেস সাফেলয্র িদবা�� েদখেত থােকন। িনেজেক খুিশ 
করেত সাফেলয্র উপহার িহেসেব িনেজই িনেজেক ১০ িমিলয়ন ডলােরর একিট িমেথয্ েচক 
িলেখ িনেজর পেকেট েরেখ েদন। অিব�াসয্ বয্াপার হেলও সিতয্ েয, ১০ বছর পর  ১৯৯৫ 
এর নেভ�ের “Dumb and Dumber" িসেনমার অিভনয় করার ��ােব  ১০ িমিলয়েনর েচক 
পান িতিন। 
েসই েরাল েথেকই িজম কয্াির একজন �ার হেয় ওেঠন, এরপর আর িপছেন  িফের তাকােত 
হয়িন তাঁেক।  Hollywood hills এর চূড়ায় বেস েলখা েসই িমেথয্ েচক মা� এক দশেকর 
�েচ�ায় তাঁরই কােছ সিতয্ হেয় িফের আেস। তাই েতা সয্ার জন ে�ভস বেলন,
"যতক্ষণ না তা কাগেজ উঠেছ, ততক্ষন তা বাে�র মেতাই অদৃশয্ থাকেছ।"
আপনার লক্ষয্গুিল িক িলেখ েরেখেছন েকাথাও? নািক সব শুধু ‘মাথায় আেছ?’

সূিচপ� |

৮

১৬৪





“৬৫ বছেরর বুেড়া িনেজ গািড় চািলেয়
৬০০ �য্া�াইিজ খুঁজেব?”

িবে�র অনয্তম িবখয্াত ফা�ফুড েচন েকএফিসর েভতের েগেলই আপিন সাদা সুয্ট পড়া 
একজন বৃে�র মূিতর্ েদখেত পান। িতিন কেনর্ল সয্া�াসর্, েকএফিসর �িত�াতা। িক� তাঁর 
�চ� পির�েমর কথা আমরা কয়জন জািন?  
১৮৯০ সােল ইি�য়ানা েত জ��হণ করা কেনর্ল হারলয্া� সয্া�াসর্ মা� ৫ বছর বয়েস তাঁর 
বাবােক হারান। িতন ভাইেবােনর মেধয্ িতিন সবার বড়। তাঁর মা বাইের কােজ েগেল িতিনই 
তাঁর বািড় ও পিরবােরর েদখােশানা করেতন। এই সমেয় িতিন রা�া করেত িশেখন। ১০ বছর 
বয়েস িতিন েক্ষেত কৃষেকর কাজ শুরু কেরন। 
তাঁর ১২ বছর বয়েস মা আবার িবেয় কেরন এবং পুেরা পিরবার ইি�য়ানাপিলস চেল আেস। 
�িতকূল পিরেবেশর কারেণ পেরর বছরই বািড় ছাড়েত বাধয্ হন। ইি�য়ানার �ীনউড এর 
একিট েক্ষেত কাজ েনন। �াস েসেভন এর পেরই �ুল েছেড় িদেয়িছেলন। 
পরবতর্ী ২৮ বছর িতিন বহু েছাটখােটা কাজ কেরন, িক� েকােনা েপশােতই েবিশিদন 
থােকনিন। �াম ক�া�র, আেমিরকান আিমর্েত গািড়চালক, কামােরর েহ�ার, ে�েনর ি�নার, 
ে�েনর ইি�েনর ফায়ারময্ান (কয়লা ভরার কাজ), ইতয্ািদ কের চলিছল। La Salle Exten-
sion University েত Law by correspondence েশষ কের ওকালিতও কেরেছন িকছুিদন
। েকাটর্রুেম �ােয়ে�র সােথ হাতাহািত কের েসই কয্ািরয়ার েশষ কেরন। তাঁেক অেনেকই 
‘খয্াপােট’ এবং ‘কথা শুনেত চায়না’ িহেসেব জানত। 
১৯৩০ সােল ৪০ বছর বয়েস নথর্ কিবর্ন েক�ািকর েশল অেয়ল েকা�ািন তােদর একিট গয্াস 
ে�শেন সয্া�াসর্েক ের�ুের� েদবার জেনয্ বেলন। ভাড়া িদেত হেব না, েরিভিনউ েশয়ার 
করেত হেব-এই িছল চুি�। সয্া�াসর্ েসখােন িতিন িবিভ� পেদর িচেকন িডশ ৈতরী কের 
পিরেবশন করেতন।  দারুণ রা�ার কারেণ এলাকায় তাঁর সুখয্ািত ছিড়েয় পেড়। 
জাঁকজমকপূণর্ না হেলও সয্া�াসর্ এর জনয্ শাি�পূণর্ এবং স�ি�জনক জীবন িছল তখন। 
েসখােন কাজ করার সময় িতিন ে�শার কুকাের �ত মুরগী রা�ার প�িত আিব�ার কের 
েফেলন। একবার একটা বড় অডর্ার পান, এবং তখন িনেজর েরিসিপটােক আেরা শি�শালী 
কের েতােলন। েসই েরিসিপই আেজা ১১ হােবর্র িসে�ট েরিসিপ হেয় িটেক আেছ।  
ি�তীয় িব�যুে�র সময় তাঁর বয্বসা কেম যায়। একসময় ের�ুের�িট ব� করেত হয়। িতিন 
কমর্হীন হেয় পেরন, এবং িক করেবন বুেঝ উঠেত পােরন না। িবিভ� কয্ােফেটিরয়ােত কাজ 
কেরন।

১৯৫২ সােল িতিন ‘Kentucky Fried Chicken’ েক �য্া�াইজ কেরন। ৬৫ বছর বয়েস 
িনেত তাঁর জমােনা টাকা আর সরকােরর মািসক ১০৫ ডলার ভাতা িনেয় েবিরেয় পেড়ন 
�য্া�াইিজ খঁুজেত। িতিন িবজেনস পাটর্নার েখাঁজার উে�েশয্ েবশ িকছু ের�ুেরে� যান, �ায় 
�েতয্েকর কাছ েথেকই িতিন �তয্াখয্াত হন। িতিন �ায়ই তাঁর গািড়েত ঘুমােতন এবং 
ব�ুেদর িনকট হেত তাঁেক অথর্ সাহাযয্ িনেত হত।
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েথেম থােকনিন িতিন। ধীের ধীের েদেশর বাইের, কয্ানাডা, ইউেকেতও তাঁর �য্া�াইজ ছিড়েয় 
পেড়। একসময় েস সংখয্া ৬০০ ছািড়েয় যায়। ১৯৬৪ সােল, ৭৩ বয়সী সয্া�ােসর্র জেনয্ 
সবিকছু সামলােনা কিঠন হেয় পেড়। িতিন ‘Kentucky Fried Chicken corporation’ ২ 
িমিলয়ন ডলাের িবি� কের েদন। তাঁেকই �য্া� অয্া�ােসডর বানােনা হয়, েযকারেণ আেজা 
আমরা তাঁর মূিতর্ েদিখ।    
১৯৮০ সােলর ১৬ই িডেস�র, ৯০ বছর বয়েস িলউেকািময়ােত আ�া� হেয় সয্া�াসর্ মৃতুয্বরণ 
কেরন। িতিন এমন একজন মানুষ িযিন আমােদর েদিখেয়েছন বয্থর্তা মােনই েশষ নয়। 
উেদয্া�ার কেঠার পির�েমর কােছ বয়সও হার মােন।

সূিচপ� |

৮

১৬৬





“এইরকম ফালতু ক�নাশি� িদেয়
তুিম কাটুর্েনর জগেত িক করেব?”

১৯১৯ সােল িডজিন তার �থম চাকির করিছেলন কয্ানসাস িসিট �ার পি�কায়। িক�, েসখান 
েথেক বরখা� হন। কারণ? স�াদেকর মেত তার যেথ� ক�নাশি� িছল না এবং তার 
আইিডয়াগুেলাও ভােলা িছল না! এরপর িডজিন লাফ-ও-�াম �ুিডও নামক িনেজর েকা�ািন 
শুরু কেরন েযখােন িতিন কাটুর্ন অয্ািনেমশন ৈতির করেতন। িক� ১ বছেরর মেধয্ই েকা�ািন 
েদউিলয়া হেয় যায়। অবেশেষ িতিন চেল আেসন হিলউেড।   

িডজিন যখন তার ভাইেক িনেয় হিলউেড পা রােখন তখন তার বয়স িছল মা� ২২। েসখােন 
িতিন তার ভাইেক িনেয় িডজিন �াদাসর্ �ুিডও শুরু কেরন। ১৯২৮ সােল Oswald the 
Lucky Rabbit নােম তাঁর একিট কাটুর্ন কয্াের�ার িবখয্াত িছল। িক� তাঁর �িডউসার েসই 
চির� এবং িডজিনর সব এম�িয়েদর িনেয় চেল যান। 

এই দুঃেখ েভে� না পেড়, িডজিন নতুন চির� ৈতিরেত হাত িদেলন। সৃি� হল িমিক মাউেসর 
- যা পৃিথবীর সবেচেয় জনি�য় চির� বেল িবেবিচত হেলা। ১৯৭৮ সােল িমিক মাউস হিলউড 
ওয়াক অফ েফইেম �থম কাটুর্ন চির� িহেসেব �ান পায়। অনয্িদেক, Oswald এর পরবতর্ী 
কাটুর্নগুিল আেগর মত মজার হয় িন। েসগুিল িডজিনর নতুন নতুন আইিডয়ার েছাঁয়া ছাড়া, 
একই আইিডয়ার কিপ েপ� হেত হেত মানুেষর মন েথেক হািরেয় েগল।

সবচাইেত মজার বয্াপার হল, ১৯৯৬ সােল, িডজিনর �িত�ান এিবিস ইনকরেপােরটেক িকেন 
েনয়। এিবিস িছল কয্ানসাস িসিট �ােরর মািলক। তার মােন, েয েকা�ািন তাঁেক ফায়ার 
কেরিছল, একিদন েসই েকা�ািনরই মািলক হেয় যান িডজিন!

ওয়া� িডজিন আজ অয্ািনেমশন �ুিডও, িডজিনলয্া�, ওয়া� িডজিন ওয়া�র্ এর �িত�াতা ও 
অয্ািনেমেটড িসেনমার পথ �দশর্ক িহেসেব িবখয্াত। িতিন তাঁর জীব�শায় ২২িট অয্াকােডিম 
অয্াওয়াডর্ িজেতিছেলন। এভােবই ওয়া�ার এিলয়াস িডজিন অেনক বয্থর্তা ও �িতকুলতার 
মধয্ িদেয় ওয়া� িডজিন হেয় উেঠিছেলন।
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কয্ািরয়ার স�েকর্ আেরা ধারণা 
বাড়ােনার জেনয্ িনেচর িসেনমাগুিল 
েদেখ েফলুন এেক এেকঃ 
The Devil Wears Prada
Jerry Mcguire
The Social Network
The Intern
Office Space
Up in the Air
Rocket Singh
Wall Street
Moneyball
Pirates of the Silicon Valley
Steve Jobs
A Beautiful Mind
Almost Famous

েমািটেভশন বাড়ােত েদখুনঃ 
The Pursuit of Happyness
Fight Club
Forrest Gump
Life of Pi
Theory of Everything
Three Idiots
Bhaag Milkha Bhaag
Cach Carter
Good Will Hunting
Dead Poets Society
Rocky Franchise
Bend it Like Beckham
Queen of Katwe
My Left Foot
Nightcrawler
The Shawshank Redemption
Invictus
Remember the Titans
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YPS (Young Professional Smartification)
এর ে�ইিনেদর পাঠােনা েলখা 

এই বইিট YPS (Young Professional Smartification) ে�ইিনং ছাড়া ৈতির হত না। ৪িট 
েলেভেলর ২৮িট েসশন জুেড় অেনক গ�, অেনক অিভজ্ঞতা, অেনক িশক্ষা। আমরা আমােদর 
ে�ইিনেদর কােছ জানেত েচেয়িছলাম তােদর গ� ও অিভজ্ঞতাগুিল। েসগুিলর অংশিবেশষ 
এখােন ছাপােনা হল। পরবতর্ীেত তােদর পূণর্ েলখা িনেয় আমরা একিট ই-পুি�কা েবর     
করব। আসুন এখন তােদর েলখাগুিল পেড় েনই। পয্ানেডিমেকর �েকােপর মােঝও তােদর 
ি�িরট েথেক আিম অনু�ািণত হেয়িছ, তােদর কথাগুিল পড়েলই েসই শি� আপনারাও 
অনুভব করেবন।   

Progga Saha (Bangla) �জ্ঞা সাহা
েকায়াের�াইেনর শুরুটা হতাশার মধয্ িদেয় শুরু হেলও, পরবতর্ীেত YPS আমােক িশিখেয়েছ 
েয, যারা জীবেনর কিঠন েথেক কিঠনতর মুহূেতর্ ‘Growth mindset’ ধের রােখ তারা এমন 
একটা সমেয় হতাশােক েপছেন েফেল জীবেনর সফলতার চািবকািঠ িঠকই খুঁেজ িনেত     
পাের। 
ে�েজে�শন ে�া-র একজন িসিনয়র এি�িকউিটভ হওয়ার সুবােদ আিম সহেজই জানেত 
পাির, Smartifier Academy-র ফাউ�ার েসাহান ভাইয়া এই েকায়াের�াইেনর সময়টােক 
কােজ লাগােত আমােদর সবার জনয্ Young Professional Smartification নােম সফট 
ি�লেসর উপর একিট ে�িনং ে�া�াম শুরু করেত যাে�ন, যােত কের আজেকর তরুণ সমাজ 
েপা� পয্া�ািমেকর জেনয্ িনেজেদরেক এখনই ৈতির কের িনেত পাের।

Tanha Wahid Adrita
"Day 5, ই�ারিভউ িটপস।"

েপা�টা েদেখ েকেনা জািন অেনকগুেলা �ৃিত মেন পেড় েগেলা। লাইেফ ই�ারিভউ েদয়া 
িনেয় েযমন গে�র েশষ েনই, সােথ �ে�রও। 

েসিদন ে�িনং-এর ৫ম িদন। কখেনা লাইভ - এ �� কিরিন। আসেল সাহস কের উঠেত 
পািরিন। িক� "ই�ারিভউ" শ�িটর গুরু� একটু আলাদা আমার জীবেন। তাই সাহস কের 
লাইভ -এ �থম বার �� করার ��িত িনলাম। 

লাইভ েশেষ আবার িভিডওটা েদখলাম। অেনকিদন পর িনেজর উপর আবার িব�াস আসা 
শুরু হেলা এবং আমার লাইভ এ যাওয়ার Journey চলেত থাকেলা। 

ধীের ধীের অবাক হেত লাগলাম িনেজর েডেভলপেম� েদেখ। িদন িদন বুঝেত পারলাম, আিম 
আমার Ikigai পূণর্ করার জনয্ সিঠক রা�ায় হাটিছ।
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COVID-19 এর Quarantine েয লাইেফর েমাড় এভােব ঘুিরেয় েদেব তা হয়েতা শুরুেত 
ক�নাই কিরিন। 

আশা কির আমরা সবাই এিগেয় যােবা আেরা বহুদূর, িনেজর ��েক পূরণ করার লেক্ষয্!
শুভকামনা সবার জনয্।

নূসরাত জাহান অননয্া
YPS এর সুবােদ এই একােডিমক পড়া েযন আেরা সহজ, আেরা মজার হেয় েগল। েয 
িজিনসগুেলা আেগ এ�ােম েলখার জনয্ পড়তাম, আজ েসগুেলাই ভােলা লাগেত শুরু      
কেরেছ। েয িজিনসগুেলা শুধুমা� পড়ার সময় েভেবিছ, YPS এর জনয্ েসগুেলার �য্াি�কাল 
উদাহরণ ও বয্বহার জানেত েপেরিছ।

Monira Momo (Bangla) মিনরা মম
আিম মেন কির YPS এর িদক িনেদর্শনা িনেয় আিম আমার লাইেফ অেনক দূর এিগেয় েযেত 
পারেবা ইনশাআ�াহ। 
এখােন আেরা নতুন নতুন ইউিনক সব ে�া�াম েদেখিছ, অেনক জ্ঞানী মানুেষর সাহচােযর্ 
আসেত েপেরিছ, িবজ্ঞ জেনর কথা শুেনিছ। �িতিট েসশন েশষ কের গােনর মাধয্েম আমরা 
েসই টিপেকর Summary শুেনিছ। এত এত িকছু একই সােথ একই �াটফেমর্ পােবা 
ভাবেতই পািরিন। এখােন আসেত েপের িনেজেক ধনয্ মেন করিছ। আিম িবেশষ ভােব ধনয্বাদ 
জানােত চাই Md.Sohan Haider ভাইয়ােক এবং Smartifier Academy এর পুেরা িটম 
েক। 

সামীর আহেমদ েসাহান
েম মােসর ১১ তািরখ েথেক েয জািনর্টা শুরু হেয়িছেলা, তাই জুলাই এর ২০ এ এেস েশষ 
হেয়েছ। এই দুই-আড়াই মােস িনেজর ি�ল েডেভলপেম� এর জনয্ েসাহান ভাই আর 
�ািটর্ফায়ার একােডিম যতটুক সহায়তা কেরেছ, তার জনয্ তােদর মন েথেক ধনয্বাদ জানােত 
চাই। রইলাম সু�র আগামী িদেনর �িতক্ষায়......

This is it. End is the Beginning, Beginning is the End

Imranul Bashar ইমরানুল বাশার
I believed that, I can’t ask about my salary in an interview and have to 
accept whatever the company offers. The session on  Salary Negotiation 
proved me wrong and taught me to negotiate my salary. Personal Brand-
ing is also important and it helps to create a popularity among the 
colleagues. I really think that personal branding is important and every 
celebrity has a unique individual branding strategy.
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মাইশা অপর্া
অসংখয্ �য্ান...  েচােখর সামেন সব একটা একটা কের মািট হে�। পা�া ১ বছর িপিছেয় 
যাি�।  তার উপর আবার চাকিরর বাজাের িবশাল �স। েবতন ে�লও কেম যাে�।  

এসব েভেব যখন  েভে� পেরিছ, হতাশার সাগের হাবুডুবু খাি�, তখন েরাজায় েকউ একজন 
Smartifier Academy Fighting Club নােমর একটা �েপ এড কের ।  চমৎকার বাচন  
ভি�র একজন েলাক এেস কথা বেল। শুনেত ভােলাই লােগ। তেব ভােলা লাগাটা এিডকশন 
হেয় যায়  যখন  Growth Mindset Session টা কির। 

এই session টা  করার পেরই মূলত বুেঝ যাই িকভােব কেরানার সময়টা কােজ লািগেয়  
িনেজেক  ��ত করেত হেব। বুেঝ যাই েয ৮০/২০  রুেলর মত, এখন েয ২০% এফটর্ িদব  
Soft skill  িশখেত েসটা ৮০% কােজ সাফলয্ এেন িদেব কেরানা �াইিসেসর পর, চাকিরর 
বাজাের আমােক এিগেয় েরেখ। 

তাই ঝাঁিপেয় পির Smartifier Academy এর সােথ… ২৭ িট টিপেকর দারুণ েকােসর্টােত 
বাংলােদেশর নািমদািম সব   ি�কাররা আেসন। গ� আর বা�ব উদাহরণ থাকায় High 
lighted  িবষয়গুেলা  একদম মাথায় ঢুেক যায়। 

Mahmudur Rahman
The time I have spent with the YPS family has simply been wonderful. I 
was stuck at home ever since Ramadan and spent every single day doing 
nothing. One of my friends referred me to join YPS. He told me about 
Smartifier Academy and how they’ll be providing online training on devel-
oping soft skills, to make this quarantine a productive one. The training 
sessions were informative, compelling and crucial for job seekers and grad-
uate enthusiasts.

ইফফাত ইফিতয়া অননয্া
ইউিনভািসর্িট েথেক আিম �েফশনাল ি�ল স�েকর্ জানার সুেযাগ পাইিন, েকােনা �াব ও েনই 
েয জানেবা বা িনেজর ি�ল বাড়ােবা। আ�াহ রহমত আিম এমন একটা সুেযাগ পােবা তাও 
ি� েকাসর্ সােথ সািটর্িফেকট পাব এমনটা আিম কখেনা ভািব নাই। ইনশা�াহ ভাইইয়ার নাম 
উ�ল করেত পারেবা। YPS এর সকল সদসয্ আপনার কােছ কৃতজ্ঞ এত ভােলা সুেযাগ কের 
েদওয়া জনয্। 
ধনয্বাদ আপনােদর, আমােক  YPS এর সদসয্ করার জনয্।
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েমাঃ আিরফ আনজুম
আিম িঠক এই রকম একিট েকাসর্ খুজিছলাম। েযটা আমার সফট ি�ল েডভলপ  করেব এবং 
আমার  জব লাইেফ খুব সাহাযয্ করেব ।  েলেভল ১, েলেভল ২,  েলেভল ৩ এবং েলেভল ৪ 
েশষ করার পর িনেজর মেধয্ অেনক পিরবতর্ন িফল কির । েলেভল ১ এ কয্ািরয়ার িনেয় 
কনিফউসন, েলেভল ২ এ  মানুষ জেনর সােথ কথা বলার জড়তা েকেট যাই, েলেভল ৩ েত 
িলডারিশপ এবং িবেশষ কের এন এল িপ েটকিনক, েলেভল ৪ এর  ে�াির েটিলং েটকিনক 
আমােক খুব সাহাযয্ করেছ  এবং ভিবষেত করেব! 

আিম েসাহান ভাইেয়র কােছ  িচর কৃতজ্ঞ।  YPS একটা অমুলয্ েসশন । এটােক টাকা িদেয় 
িকনা যােব নাহ।  কারণ েসাহান ভাইয়া  এইখােন তার আেবগ এবং ভােলাবাসা সবটুকু উজার 
কের িদেয়েছন।

নীলা�না পাল
অেনক নতুন নতুন তথয্ জানেত েপেরিছ। সিতয্ বলেত িনেজর কয্ািরয়ার িনেয় নতুনভােব 
ভাবেত শুরু কেরিছ। অেনক রকেমর ি�ধা িছল মেন েসগুেলা দূর হেয়েছ। যখন সািটর্িফেকট 
েপলাম তখন অেনক আন� লাগিছেলা। মেন হি�ল অেনক িকছু অজর্ন কের েফললাম।
 
অেনক ধনয্বাদ Smartifier academy েক এতিকছু জানার সুেযাগ কের েদওয়ার জনয্। 
এবং অসংখয্ ধনয্বাদ েসাহান ভাইয়ােক িযিন এত সু�রভােব বুিঝেয়েছন, অনুে�রণা 
জািগেয়েছন। 

েমাঃ িদদারুল আলম
েফসবুক �ল করেত করেত হঠাৎ, একিদন "�ািটর্ফায়ার একােডিম" নামক একিট 
�িত�ােনর YPS ে�িনংেয়র একিট িভিডও তার েচােখ পড়েলা।
িভিডওিটর একিট ময্ােসজ বালকিটেক খুবই অনু�ািণত কের েতােল। আর েসিট হেলা-
"ভিবষয্েত িক হেব তা েক জােন? িক�, েয যত েবিশ িনেজেক ভিবষয্েতর জনয্ ৈতির করেব 
তার সু�র ভিবষয্েতর স�াবনা িঠক ততখািন বৃি� পােব"।
েস মেন মেন এইরকম িকছু একটা খুজিছল। েযেহতু ে�িনংিট স�ূণর্ ি� িছল েকান 
িচ�া-ভাবনা ছাড়াই েস ে�িনংিটেত েরিজে�শন কের েফলেলা৷
ে�িনংিট Job readiness, Office performance, Office excellence, 4IR soft skills  
এই চারিট েলেভেল িবভ� যার মেধয্ ২৮ িট সময় উপেযািগ এবং গুরু�পূণর্ িবষয় অ�ভুর্�৷
গ�িট আর কােরা নয় আিম েমাঃ িদদারুল আলেমর। আিম ওয়াইিপএস এর একজন সাধারণ 
ে�িন।
এই ে�িনং আমার জীবেন মানিবক দক্ষতা উ�য়ন, েনটওয়াকর্, কে�� ও িভিডও ৈতির, 
কাযর্কর েযাগােযাগ, পােসর্ানাল �াি�ং এবং ই�ানর্িশেপর সুেযাগ �াি�র মত ভয্ালু এড  
কেরেছ। যার জনয্ আিম �ািটর্ফায়ার একােডিমর িনকট কৃতজ্ঞ।
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��ীল আহেমদ জািহন
একটা িবষয় না বলেলই নয় িনেজর কয্ািরয়ার গঠেনর েক্ষে� সয্ালাির েনেগািসেয়শন েয 
কতটা জরুির েসটা স�েকর্ আেগ আমার জানাই িছল না। িক� এই ে�িনং েথেকই আমার 
েসলাির েনেগািসেয়শন িবষেয় একটা �� ধারণা ৈতির হয়। একটা কথাই বলব, েসাহান 
ভাইেয়র এই উেদয্াগ তার গােনর মেতাই আমােদর মেতা বহু �ুেড� এর জনয্ই বেয় এেনেছ 
নব উদয্েমর সুর।

Imrul Hasan 
YPS or Young Professional Smartification is a session based programme on 
Soft Skills and Hard Skills offered by Smartifier Academy. Smartifier Acade-
my is one of the first institutes in Bangladesh to provide world-class train-
ing through a variety of interactive, personalized and gamified training 
sessions to all those interested in acquiring knowledge.
I would like to thank Smartifier Academy for coming up with this life 
changing idea. As we were able to train and prepare ourselves for the 
future, even during this pandemic.

Labanya Bhowmik
Covid-19 pandemic was a great shock to our country as well as to the 
world. When it hit our country, all of our daily activities gradually 
stopped. After 2 months in this abnormal situation, I felt like I was not 
doing anything productive. This is when I came to know about a youth 
organization, Smartifier Academy. They were going to arrange an online 
training programme called YPS to help young professionals. My club 
BAUCC was one of the club partners collaborating with Smartifier Acade-
my.
The journey of YPS was an enthusiastic and educational one. I consider 
this programme to be one of my greatest experiences. I am truly grateful 
to Smartifier Academy and our mentor Md Sohan Haidear for making this 
journey memorable.
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উপসংহার
িবশাল একটা কাজ কের েফেলেছন(সারকাজম ছাড়া বলিছ)। িনেজর জেনয্ এই ইনেভ�েম� 
আপনােক অেনক সাহাযয্ করেব। আমার কয্ািরয়ােরর শুরুেত যিদ আিম এইসব জানতাম, 
আজ আিম আেরা অেনক টাকা বয্াে� জিমেয় রাখেত পারতাম, আেরা অেনক মানুষেক 
িচনতাম। 
এই িবষয়গুিলই আপনােক জানােত েচেয়িছ আিম। েযকারেণ িবিভ� বই, �গ েপা�, িভিডও, 
ইতয্ািদ েথেক, িনেজর জীবন িনংেড়, পিরিচতেদর সফলতা ও বয্থর্তা েঘঁেট এই বইিট েলখা। 
আমার একটাই উে�শয্। যারা জীবেন �িতি�ত হেত চান, তারা যােত তেথয্র অভােব আটেক 
না থােকন। ইউিনভািসর্িটেত পড়ার সময় বাংলােদেশ আমরা অেনেক বাবা মার সােথ থািক, 
বা�বতা েথেক দূের থািক। েনটি�ে�র একটা নতুন িসিরজ সবাই েদেখ েফলেছ আিম েতা 
িপিছেয় যাি�, েফসবুেক আেগর মত লাইক পাই না আমার পপুলািরিট কেম যাে� - এমন 
বা�বতায় অেনেক আিছ। 

িক� আেরা একটা বা�বতা আেছ। েযখােন একটা েছেল বা েমেয় ৈতির হে�, আর চার বছর 
পেরই তােক পুেরা সংসােরর খরচ চালােত হেব। ভাইেবােনর িবেয়েত টাকা িদেত হেব। ভােলা 
একটা জীবনস�ী লাগেব। একটা সু�র অিভজাত এলাকায় বাসা িনেত হেব। গরীব 
আ�ীয়েদর সাহাযয্ করেত হেব। অেনেক এখনই পিরবােরর খরেচ অবদান রাখেছ। 

েয বা�বতায়ই আমরা থািক না েকন, আজ েথেক দশ বছর পের আপিন েদখেবন, িকছু মানুষ 
২০০ জন মানুেষর েনতৃ� িদে�। িকছু মানুষ ২০ জেনর, িকছু মানুষ ২ জেনর, আর েকউ 
িনেজর পিরবােরর েনতৃ� িদেতই িহমিশম খাে�। �াটর্ কয্ািরয়ার ১০১ ভািসর্িট েথেক 
চাকিরেত �েবশ পযর্� আপিন যােত েসই েনতৃ� েদবার পেথ এিগেয় থােকন, েসটা িনি�ত 
করেত চায়। ভােলা চাকির পাওয়া, সয্ালাির বাড়ােনা এসব  আপনার দািয়�, িক� আমােদর 
দািয়� েসটা করেত যা যা করা লােগ তা আপনােক জানােনা। আর েসটা করেত যেথ� 
পিরমাণ সময় িনেয়, �চ� মেনােযাগ িদেয় আিম এই বইটা িলেখিছ, আমরা িটম িমেল িবিভ� 
তথয্ িদেয় �ািফ� িদেয় িডজাইন কেরিছ। যােত আপিন �ততম উপােয় �াটর্ কয্ািরয়ার 
গড়েত পােরন।   

যিদ আপনার েকান �� েথেক যায়, আমােদর ইেমইল করুন বা েফসবুক েপেজ ইনব� 
করুন। জরুির িকছু বাদ পেড় েগেল আমরা এই বইেত তা যু� করব। যিদও স�াবনা ক্ষীণ, 
তবুও আমােদর েকান কথায় ভুল থাকেল অবশয্ই জানােবন। আমরা িঠক কের েনব। 

এই বইটা েকান ধমর্�� নয়। তাই, এর �িতিট কথাই অক্ষের অক্ষের েমেন রাখেত হেব এমন 
না। অব�া বুেঝ বয্ব�া - এই কথািট মাথায় রাখেবন। েখয়াল রাখেবন আেশপােশ িক     
হে�।
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ভােলা থাকেবন। িনরাপেদ থাকেবন। যিদ েকান কারেণ চাকির েপেত েদির হয়, হতাশ হেবন 
না। িনেজেক গড়েত থাকুন। এটা ১০০ িমটার ি�� না, এটা একটা ময্ারাথন। ঠা�া মাথায়, 
��িত িনেয় েদৗড়ান। ৬ িডিজেটর সয্ালাির, ৭ িডিজেটর �িফট একিদন আপনারও হেব। 
তখন অবশয্ চাকিরেত েঢাকার পর িক করেবন, েসটাও জানা �েয়াজন হেব। আপনার েথেক 
আশানুরুপ সাড়া েপেল আমরা �াটর্ কয্ািরয়ার ১০২ এর কাজ শুরু করব। 

আপনার সু�র ভিবষয্ৎ কামনায় েশষ করিছ।
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"এত পির�েমর পর যখন মেনর মত চাকিরটা হেয়ই যায়, েকমন লােগ?
চলুন একটু েদেখ আিস! "

েকমন লাগেলা বইিট? আমােদর জািনেয় িদন এই িফডবয্াক ফেমর্!

১৭৫

https://www.youtube.com/watch?v=x8-7mHT9edg
https://docs.google.com/forms/d/16PJRuX2PD_c2YcF31yoY6_p2rOvkjZeWfuEUTh_4jiw/viewform?ts=5f3aa686&edit_requested=true





