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প্রকল্প অিংিীদ্ো  
 

● ইউশনিোশসথশি অফ ওযো উইক, ইউরক (শলড পোিথনো ) 

● ওরযস্ট অযোশিকো শিশ্বশিদ্যোলয, গ্রীস 

● গোদ্জোহ মোদ্ো শিশ্বশিদ্যোলয, ইরদোরনশিযো 

● Institut Teknologi Bandung, Indonesia 

● ইউশনিোশসথশি ব্রোউইজোযো, ইরদোরনশিযো 

● ঢোকো শিশ্বশিদ্যোলয, িোিংলোরদ্ি 

● থহো শি শমন ইউশনিোশসথশি অফ ট্রোন্সরপোিথ, শিরযতনোম 

● থহো শি শমন ইউশনিোশসথশি অফ থিকরনোলশজ, শিরযতনোম 

মূল লক্ষয ENHANCE-এ  অশিনিত্ব হল অতযন্ত বিশিত্র্যময, শকন্তু 

পশ পূ ক, প্ররকৌিল উচ্চ শিক্ষো  (HE) দ্ক্ষতোরক একীিূত 

ক ো  মরযয। 

মূল লক্ষয হল; 
(ক) প িতথী 15 িছর  মোনশিক িযোরলিগুশল প্রিশমত ক ো  
জনয থপিোদ্ো  বিশিরযয  মযোশপিং; 
(খ) স্নোতকরদ্  মোনশিক গুণোিলী শনশিত ক ো  জনয 
প্ররযোজনীয সক্ষমকো ীরদ্  অযীরন অিংিীদ্ো  প্রশতষ্ঠোনগুশলরত 



িতথমোন স্নোতক প্ররকৌিল থপ্রোগ্রোমগুশল  মূলযোযন এিিং মূলযোযন 
ক ো; 
(গ) গ্রযোজুরযি ইশিশনযোশ িং থপ্রোগ্রোরম  মূলযোযরন  জনয িুল 
থসি আপ ক ো; 
(ঘ) পোঠ্যক্ররম  শিষযিস্তু, মূলযোযন এিিং প্রশতশক্রযো, শিত রণ  
পদ্ধশতরত হস্তরক্ষপ সহ সম্প্রদ্োয-শিশিক প্ররকৌিরল  থক্ষরত্র্ 
সক্ষমতো িৃশদ্ধ ক ো; 
(ঙ) িতথমোন পোঠ্যক্ররম  উদ্ভোিনী (অর্থোৎ অন্তিুথশিমূলক, 

আন্তঃশিিোগীয, সমসযো-শিশিক) শিক্ষোদ্োন এিিং 

থিখো  পদ্ধশতরত স্বোদ্ গ্রহণ ক ো, গ্রহণ ক ো এিিং প্ররযোগ 
ক ো; 
(ি) কমথীরদ্  উন্নযন/প্রশিক্ষরণ  জনয ENHANCE থট্রশনিং শকি 

বতশ  এিিং প ীক্ষো ক ো। 

মূল উরেিয 
❖ মোনশিক িযোরলি থমোকোরিলো  জনয থপিোদ্ো  গুণোিলী  

একশি থেণীশিনযোস প্রদ্োন করুন 

❖ অিংিীদ্ো  প্রশতষ্ঠোন এিিং িৃহি  আর্থ-সোমোশজক 

থপ্রক্ষোপরি  মরযয সহর োশগতো স্থোপন করুন 



❖ অিংিীদ্ো  প্রশতষ্ঠোরন 7শি গ্রযোজুরযি ইশিশনযোশ িং থপ্রোগ্রোম 

(GEPs) মূলযোযন ও মূলযোযন করুন 

❖ পোঠ্যক্ররম  শিষযিস্তু থর্রক গুণমোন শনশিতক ণ, 

মূলযোযন এিিং শিত রণ  পদ্ধশত, শিক্ষোদ্োন এিিং থিখো  

উপক ণ প থন্ত অিংিীদ্ো  প্রশতষ্ঠোরন মূলযোযন ক ো 

শজইশপগুশলরক আযুশনকীক ণ করুন 

❖ পোঠ্যক্ররম  আযুশনকীক ণ এিিং পুন োয শডজোইরন  

শিষরয প্রশিক্ষকরক প্রশিক্ষণ শদ্ন 

❖ অিংিীদ্ো  প্রশতষ্ঠোরন িৃহি  প্রোশতষ্ঠোশনক উন্নযনমূলক 

উরদ্যোরগ  কোঠ্োরমোরত পোঠ্যক্ররম  আযুশনকীক ণ এিিং 

পুনঃশডজোইন ক ো  জনয সহকমথীরদ্  প্রশিক্ষরণ  জনয 

প্রশিশক্ষত শিক্ষক ো 

❖ সম্প্রদ্োয-শিশিক প্ররকৌিল শিক্ষো  জনয পদ্ধশত, পদ্ধশত 

এিিং িযিহোশ ক প্ররযোগগুশলরক স্ট্রীমলোইন করুন 

❖ প্রকরল্প  ফলোফল প্রিো  এিিং থিোষণ 



পিিূশম কশমউশনশি-শিশিক ইশিশনযোশ িং (ENHANCE) লোলন-পোলরন  

জনয মোনশিক গুণোিলী সশক্রয ক ো (ENHANCE), একশি 3 

িছর   সহর োশগতোমূলক প্রকল্প  ো ইউর োপীয কশমিরন  

মোযযরম Erasmus+ Key Action 2 Cooperation-এ  

অযীরন উদ্ভোিন এিিং িোরলো অনুিীলরন  শিশনমরয  জনয 

সমশর্থত; উচ্চ শিক্ষো  থক্ষরত্র্ সক্ষমতো িৃশদ্ধ। প্রকল্পশি 

িো সোমযপূণথ, িুশদ্ধমোন এিিং সমন্বযিোদ্ী সমোযোনগুশল শিকোরি  

জনয শিসৃ্তত িৃঙ্খলোগত দৃ্শযরকোণ থর্রক জশিল মোনশিক 

সমসযোগুশল তদ্ন্ত কর । ENHANCE প্রকল্পশি আযুশনক, 

উদ্ভোিনী শিক্ষোগত পদ্ধশত  প্রিতথন কর , গুণমোন, জ্ঞোন 

সিংস্থোন, শিষযিস্তু এিিং থেশণশিনযোস, এিিং উদ্ীযমোন দ্ক্ষতো  

অগ্রগশত শনশিত ক ো  অন্তশনথশহত িোযোগুশল শিশিত এিিং 

থমোকোরিলো কর । প্রকল্পশি  লক্ষয হল প্ররকৌিল শিক্ষো  

মোযযরম মোনশিক গুণোিলী লোলন ক ো  োরত অসমশর্থত 

সম্প্রদ্োযগুশলরক কো থক িোরি এিিং দ্োশযরত্ব  সোরর্ পশ রিিন 

ক ো, সমসযো শিশিত ক ো এিিং এ  জনয থিকসই সমোযোন 

সিংজ্ঞোশযত ক ো: দু্র থোগ ঝুুঁশক হ্রোস; শন োপদ্ প্ররকৌিল; 

সমোরলোিনোমূলক অিকোঠ্োরমো  শস্থশতস্থোপকতো এিিং স্থোনীয 

সম্প্রদ্োযরক জশ়িত ক ো  প্ররযোজনীযতো এিিং মোনশিক িযোরলি 



থমোকোরিলোয ইশিশনযোশ িং সমোযোনগুশল শডজোইন এিিং প্ররযোগ 

ক ো  সময আন্তঃশিিোগীয এিিং আন্তঃ-থপিোগত সহর োশগতো 

শনশিত ক ো। 

Enhance প্রকা না Enhance অ্যাপ  Enhance প্রকোিনো 

এনহ্যান্স 
 

মূল্যায়ন অ্যাপ 

 

https://warwick.ac.uk/fac/sci/eng/enhance/app/ 

 


