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 Womenورلڈ بینک کا فنڈ کردہ دنیا بھر میں کاروباری خواتین کے لیے ایک ایسا
پروگرام ہے جس کا مقصد ان کو کاروباری مہارت کی تعلیم اور رہنمائ فراہم کرنا ہے۔
پاکستان میں  Enclude Ltd.کے زیر انتظام چالیا جا رہا ہے اور کاروباری مہارت کی
تربیت IBA Aman-CEDاور  MHBفراہم کرے گا۔
ہدایات:
تیسرے بیچ کی کالسیں اگست ٢٠١٥میں شروع ہوں گی اور چوتھے بیچ کی کالسیں جنوری  ٢٠١٦میں شروع ہوں
گی۔ سیٹیں محدود ہیں اور درخوا ستوں کا رولنگ بیسس پر جائزہ لیا جاۓگا ۔
درخواست فارم جمع کروانے کی ہدایات کے لیے ہماری ویب سائیٹ  www.womenxpakistan.comپر جائیے۔
براہ کرم کسی بھی سوال کا جواب خالی نہ چھوڑیں ،غیر متعلقہ سوال کے آگے  N/Aلکھئیے۔
صرف کراچی میں کاروبار کرنے والی خواتین اس پروگرام میں حصہ لینے کی اہل ہیں۔

 1کاروبار کی معلو مات:
1۔ 1کاروبار کرنے والی خاتون کا نام_______________________________________________ :
2۔ 1تاریخ پیدائش (تاریخ/مہینہ/سال)|___|___| |___|___| |___|___| :
3۔ 1کاروبار کا نام___________________________________________ :
4۔ 1کاروبار کا پتہ ___________________________________________ :شہر___________:
5۔ 1گھر کا پتہ _____________________________________________ :شہر___________:
6۔ 1بنیادی ٹیلی فون نمبر_______________________________________ :
7۔ 1ای میل ایڈریس__________________________________________ :
8۔ 1کاروباری ویب سائیٹ (اگر کوئی ہے)_____________________________ :
9۔ 1کاروباری شعبے:

 Oمینوفیکچرنگ

 Oخدمات

 Oریٹیل

 Oفارمنگ

10۔ 1اپنے کاروبار کے بارے میں مختصرا" بیان کیجیئے:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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11۔ 1آپ کے خریدار کون ہیں (جن کو آپ اپنی مصنوعات فروخت کر رہی ہیں)؟
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12۔ 1آپ کی مصنوعات اور خدمات کی ایسی کیا خصوصیات ہیں جو آپ کو اپنے حریف کاروبار پر سبقت دالتی ہیں؟
اعلی میعارکی مصنوعات اور خدمات
مناسب قیمت
کاروبار ایک اچھی جگہ پر واقع ہے
بہتر مارکیٹنگ
کوئی اور (بیان کیجئیے):
13۔ 1کاروبار کس سال میں وجود میں آیا______________________ :
14۔ 1یہ کاروبار چالتے ہوئے آپ کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ ______________________ :
15۔ 1کیا آپ اس کاروبار کی واحد مالک ہیں؟

 Oنہیں

 Oہاں

16۔ 1اگر نہیں تو ملکیت کی ساخت بتائیں:
 Oخاندان کے کسی فرد کے ساتھ شراکت

 Oباقی حصے دار (خاندان کے افراد کے عالوہ)

 Oپرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی
17۔ 1آپ کے کاروبار میں کل کتنے مالزمین ہیں__________________ :
18۔ 1کتنے مالزمین:
فل ٹائم ورکر_______ :

پارٹ ٹائم ورکر_______ :

 2ذاتی معلومات :
1۔ 2آپ کی ازدواجی حیثیت کیا ہے؟
 Oغیر شادی شدہ  /کبھی شادی نہیں ہوئی

 Oبیوہ

 Oشادی شدہ

 Oطالق شدہ  /علیحدگی ہوئی ہے
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خاندانی افراد_______ :

2۔ 2آپ کی سب سے ٗڶ
اععی تعلیم جو مکمل کر چکی ہیں:
 Oپرائمری سے کم

 Oانٹرمیڈیت  /اے لیولز

 Oکالس 5-9

 Oگریجویٹ

 Oمیٹرک  /اولیولز

 Oپوسٹ گریجویٹ

3۔ 2اپنا خود کا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ (دو اہم ترین نکات کی نشاندہی کریں)
اعلی' آمدنی کے حصول کے لیے

نوکری کی تالش میں مشکالت
کاروبار کے مواقع کی دستیابی
مالزم کے طور پر مسائل کا سامنا
خود انحصاری کی خواہش
دیگر (وضاحت کریں

اپنی قابلیت اور خوداعتمادی استعمال کرنے کے لیے

والدین  /رشتہ دار کاروباری ہیں
گھر سے کام کرنے کی خواہشمند

4۔ 2کیا آپ نے کبھی اپنی کاروباری مہارت بہتر کرنے کے لیے کسی تربیت میں حصہ لیا؟ (باقاعدہ تعلیم کے عالوہ)
ہاں  /نہیں

(اگر نہیں تو سوال  2.5کے جواب کے آگے  N/Aلکھئیے)

5۔ 2کاروبار چالنے کے کونسے پہلو اس تربیت کا حصہ تھے (ایک سے زائد جواب دے سکتے ہیں)؟
a۔ اکاونٹنگ  /کاروبار کے ریکارڈ کو مدنظر رکھنا

ہاں  /نہیں

b۔ ماکیٹنگ  /سیلز

ہاں  /نہیں

c۔ سٹاف مینجمنٹ

ہاں  /نہیں

d۔ مالی مینجمنٹ

ہاں  /نہیں

e۔ تکنیکی تربیت

ہاں  /نہیں

f۔ دیگر (وضاحت کریں) _______________

ہاں  /نہیں

6۔ 2آپ کاروباری مہارت کی تربیت میں کس وقت حصہ لینے کو تیار ہیں؟
 Oپیر سے جمعہ کے درمیان کوئی دن (صبح کے اوقات)

 Oپیر سے جمعہ کے درمیان کوئی دن (شام کے اوقات)

 Oہفتہ یا اتوار میں کوئی دن

 Oپسندیدہ دن
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 3آگے بڑھنے کی خواہش:
1۔ 3آپ کے اثاثوں کی کل کتنی مالیت ہے؟

________________ پاکستانی روپے

2۔ 3سال  2014میں آپ کی کل فروخت کیا رہی؟

________________ پاکستانی روپے

3۔ 3سال  2014میں آپ کا منافع کتنا رہا؟

________________ پاکستانی روپے

4۔ 3سال  2014کے مقابلے  2015میں آپ کے کاروبار کی کل فروخت کی توقعات کیا ہیں؟
 10٪ Oسے زائدط

 10٪ Oسے کم

 Oکم یا زیادہ ایک جیسی

 Oمعلوم نہیں

5۔ 3اب سے اگلے پانچ سالوں کے دوران آپ اپنے کاروبار میں مزید کتنے مالزمین کی توقع رکھتی ہیں؟ _______
6۔ 3آپ کا کاروبار مزید بڑھنے میں اہم رکاوٹیں کیا ہیں؟ (برائے مہربانی  1سے  6تک درجہ بندی کریں)
اسکور

رکاوٹیں
نئی مارکیٹوں اور گاہکوں کی تالش
پیسوں کی کمی
کاروباری مہارت میں کمی
تربیت یا فتہ عملے میں کمی
سیکیورٹی میں کمی
دیگر (برائے مہربانی وضاحت کریں)

7۔ 3آپ کب یہ سمجھیں گی کہ اب آپ کا کاروبار ایک کامیاب کاروبار ہے؟ (نیچے دیئے گئے جوابات میں سے دو اہم
جوابات پرنشان لگایئے)
کاروبار اسی طرح چلتا رہے اور میں خود کفیل رہوں
کاروبار سے اتنا منافع ہو کہ میں اپنے خاندان کے اخراجات آسانی
سے برداشت کر سکوں
کاروبار اتنا بڑھ جائے کہ میں اپنے ہاں کام کرنے والے مالزمین
کی تعداد میں اضافہ کر سکوں
میرے خریداروں  /کسٹمرز کی تعداد میں اضافہ ہو جائے
اپنی مصنوعات  /خدمات میں اضافہ کر سکوں
8۔ 3اگلے پانچ سال کے عرصے میں آپ اپنے کاروبار کو کیسے دیکھنا چاہتی ہیں؟
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 4آپ کو اس پروگرام کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟
فالئیر |___|

اخباری اشتہار |___|

ای میل کے ذریعے |___|

سوغشل میڈیا |___|

کسی جاننے والے یا رشتہ دار کے ذریعے |___|

ویب سائیٹ |___| ویب سائیٹ کا نام______________________________ :
کسی کاروباری فرد کے ذریعے |___|

یا کوئی اور |___| وضاحت کریں_____________________ :

نوٹ ( :) disclaimer
امید واران (  ) participantsکا انتخاب مقابلے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تاہم تمام درخواست گزاروں کو پروگرام میں انتخاب نہیں کیا جائے گا۔
انتخابی معیار کارو بار کی کارگردگی ،ترقی کی صالحتیں اور کاروبار کو بڑھانے کی خواہش پر منحصر ہوگا۔ ہر اہل امیدوار کا انٹرویو بھی
انتخابی عمل کا حصہ ہوگا۔ پروگرام کی افادیت کا اندازاہ لگانے کی غرض سے حصہ لینے والے افراد کی بنیادی معلومات سیلیکشن کے بعد
حاصل کی جائیں گی۔ کورس سے فارغ التحصیل ہونے والی خواتین کو مزید تربیت اور رہنمائی بھی فراہم کی جائے گی۔
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