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১. MELBU উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োদসসর পস্তরস্তিস্তত  
ইউদিোপীয়োন ইউরনয়দনি Erasmus + কপ্রোগ্রোদ ি সহ-অর্সোয়দন, More Entrepreneurial Life at Bangladeshi Universities 

(MELBU) প্র েটি এ টি আন্তিস োরত  সহদযোরগতো প্র ে। এই প্র দেি অধীদন, িোংলোদ্দিি ০৬ টি, িো সোরনি ০১ টি এিং কপোলযোদন্ডি ০১ টি সহ 

ক োট ০৮ টি অংিী্োিী উচ্চ রিক্ষো প্ররতষ্ঠোন িদয়দে। এই প্র দেি অংিী্োি প্ররতষ্ঠোনস ূহ ৪০-ঘন্টোি এ টি উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োসস প্রনয়ন 

 দিদে।  

MELBU প্র দেি অন্তভুস ক্ত অংিী্োি রিশ্বরি্যোলদয়ি রিক্ষোর্ীদ্ি  দধয উদ্যোক্তো হওয়ো সম্পদ স  সদিতনতো গদে কতোলো এিং উদ্যোক্তো নস্ক হিোি 

সংসৃ্করত গদে কতোলো এই প্র দেি অনযত  উদেিয।  

রিক্ষোর্ীদ্ি সম্ভোিয কপিো রহদসদি িযিসোরয়  ও সো োরি  উদ য্োগ গ্রহণ  িিোি িদনয সঠি   োনরস তো ও ্ ক্ষতো গদে কতোলোও এই প্র দেি এ টি লক্ষয। এিং কসইসোদর্ 

রিক্ষোর্ীদ্ি িযরক্তগত উন্নয়দনি এ টি অংি রহদসদি উদ য্োক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন  িো।   

 

২. MELBU উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োদসসর ধোরণো 

২.১ লক্ষয এিং উদেশ্য  

MELBU উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োদসসি লক্ষয হল রিক্ষোর্ীদ্ি উদ্যোক্তো হিোি ্ক্ষতো উন্নয়ন ও উদ্যোক্তো হিোি িনয অনুপ্রোরণত  িো। 

উদ্যোক্তো হদত কয স ল সোধোিণ ্ক্ষতোি প্রদয়োিন হয় কস স ল ্ক্ষতো অিস দনি িনয রিক্ষোর্ীদ্ি প্রস্তুত  িো। উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োসস 

কিষ হওয়োি পি রিক্ষোর্ীিো কযন রনদিদ্ি িযিসো শুরু  িদত পোদি তোি িনয প্রস্তুত  িো এই প্র দেি অনযত  উদেিয। এ ইসোদর্ রিক্ষোর্ীিো কযন 

িযিসোি  োধযদ  আর্সসো োরি  পরিিতস দন ভূর  ো িোখদত পোদি তোি িনয তোদ্ি প্রস্তুত  িোও এই প্র দেি উদেিয।  

MELBU প্রনীত ৪০-ঘন্টোি উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োদসস  ূলত উদ্যোক্তো হিোি সোধোিন প্দক্ষপ এিং িযিসো পরিিোলনো সম্পর স ত 

স সযোগুদলো রনদয় আদলোিনো  িো হদি। এই ক োদসস িযিসোয় উদ্যোগ, উদ্ভোিন ও কনতৃত্ব্োন সম্পদ স  আদলোিনো  িো হদি। এই রিষয়স ূদহি আদলোিনোি 

 োধযদ  রিক্ষোর্ীিো তোদ্ি িযিসোয় উদ্যোদগি কক্ষদে সৃিনিীলতো ও উদ্ভোিন ক ৌিল সফলভোদি  োদি লোগোদত পোিদি িদল আিো  িো যোয়।  

এই ক োদসসি  োধযদ  অংিী্োি রিশ্বরি্যোলয়গুরলি রিক্ষোর্ীিো িযিসোয় উদ্যোগ পরি েনো ও পরিিোলনোি রিরভন্ন প্দক্ষপ সম্পদ স  িোনদত পোিদি। 

এ ইসোদর্ এই ক োদসসি  োধযদ  রিক্ষোর্ীিো িোস্তরি   উদ্যোক্তোদ্ি  ত  দি িযিসোরয়  পরিরিরত রিদেষণ এিং কিোঝোি সক্ষ তো লোভ  িদি। তোিো 

ভরিষযদত রনিস্ব উদ্যোগ পরি েনো ও পরিিোলনোি িনয প্রদয়োিনীয় ্ক্ষতো অিস ন  িদি।  

এই ক োসসটি সফলভোদি কিষ  িদল রিক্ষোর্ীিো রনদনোক্ত  োি  িদত পোিদি িদল আিো  িো যোয়ঃ  

• নতুন িযিসো শুরু  িোি কপ্রক্ষোপদট উদ্যোক্তো, উদ্ভোিন এিং কনতৃদত্বি ধোিণো সম্পদ স  অিরহত র্ো দি।   

• উদ্ভোিন, উদ্যোক্তো এিং কনতৃত্ব িযিিোপনোদ  এ টি প্ররিয়ো রহসোদি িুঝদত পোিদি এিং তোি স োদলোিনো ূল ভোদি  ূলযোয়ন  িদত সক্ষ  

হদি।   

• িযরক্তগত িো কপিোগত িীিদন সফল উদ্যোক্তো হিোি িনয ক োন ক োন সক্ষ তো এিং ্ক্ষতো প্রদয়োিন তো রিদেষণ  িদত পোিদি এিং 

রসদ্ধোন্ত রনদত পোিদি। 

• ভরিষযদতি কনতো রহসোদি িযিসোয় উদ্যোগ শুরু  িো এিং তোি সোফদলযি িনয সম্ভোিযতো যোিোই  িদত সক্ষ  হদি। 

• কপিো রহদসদি উদ্যোক্তো হিোি পূিসিতস স ূহ সম্বদন্ধ অরধ তি রনরিতভোদি ধোিনো  িদত পোিদি এিং তোদ্ি পযসোদলোিনো  িদত পোিদি।    

২.২ যোদ্র জনয এই ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োসস  

৪০-ঘন্টোি এই উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োসসটি রিশ্বরি্যোলয় স্তদি রিরভন্ন রডরসরিদন অধযয়নিত রিক্ষোর্ীদ্ি িনয প্রস্তুত  িো হদয়দে। অর্সনীরত, 

িযিসোয় প্রিোসন, িীি ও কভৌত রিজ্ঞোন, প্রদ ৌিল, আইন, িোিনীরত, সো োরি  রিজ্ঞোন,  োনরি  এিং সংরেষ্ট রিষদয়ি স্নোত  পযসোদয়ি রিক্ষোর্ীিো এই 

ক োদসস অংিগ্রহদণি িনয আদি্ন  িদত পোিদিন।  

এই ক োদসস অংিগ্রহণ  িিোি িনয উৎসোহী রিক্ষোর্ীদ্ি  দধয রনদনোক্ত  োনরস তো র্ো ো  ো যঃ  

• যোিো অর্সননরত  এিং সো োরি  কক্ষদে উদ্যোক্তো হদত িোয়। যোিো উদ্যোক্তো রহসোদি  োি  িোি িনয উদ্যোগ িযিিোপনো এিং িযিসো 

পরিিোলনো ্ক্ষতো উন্নয়ন এিং তোি িযিহোি  িদত ইচু্ছ ।  
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• যোিো ইরতিোি  আর্সসো োরি  পরিিতস দনি িনয তোদ্ি উদ্যোক্তোসুলভ এিং িযিসোরয়  ্ক্ষতোদ  িযিহোি  িদত িোয়।  

• যোিো পরিদিি এিং সো োরি  প্ররতদিদিি উন্নয়দন ইরতিোি  পোর্স য ততরি  িদত তোদ্ি উদ্যোক্তোসুলভ এিং িযিসোরয়  ্ক্ষতো িযিহোি 

 িদত িোয়। 
 

২.৩ আিস্তশ্য  কযোগ্যতো   

অংিী্োি রিশ্বরি্যোলদয়ি কয ক োন রডরসরিদনি ৫  ও ৬ষ্ঠ কসর স্টোদি রনিরন্ধত ও অধযয়নিত রিক্ষোর্ীিো এই ক োদসস অংিগ্রহদণি িনয আদি্ন  িদত 

পোিদি।  

 

৩. MELBU উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োদসসর  োঠোদ ো 

৩.১ প্রস্তশ্ক্ষণ প্র্োদনর ধরণ 

• কল িোি  

•   সিোলো   

• ্লিদ্ধ  োি (Group Work)  

• Simulation and Serious Game  

• িযিসোরয়  ধোিনো উপিোপন প্ররতদযোরগতো (Pitch Craft)  

 

প্ররিক্ষণ কপ্রোগ্রোদ  অংিগ্রহন োিীদ্ি কেোট কেোট ্দল রিভক্ত  দি ্লগত  োি এিং স্বতন্ত্র  োি ক্য়ো হয়। এই ক োসসটি  িোি আদগ পযসন্ত ইচু্ছ  

রিক্ষোর্ীিো রিশ্বরি্যোলদয় ৫  ও ৬ষ্ঠ কসর স্টোি পযসন্ত স োি তোদ্ি রনয়র ত পোঠযি ভুক্ত ক োসসগুরল সফলভোদি কিষ  িোি  োধযদ  ইদতো দধয তোিো 

স্বতন্ত্রভোদি  োি  িোি সক্ষ তো এিং ্ক্ষতো অিস ন  দিদে। তোই ্লগতভোদি  োি  িো তোদ্ি কিখোি প্ররিয়োদ  তিোরিত  িদি।   

 

রিক্ষোর্ীদ্ি  োদঝ উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো এিং আিিণ উন্নয়ন  িোি িনয এই ক োদসস রিক্ষোর্ীদ্ি কল িোি এিং ্লগত  োদি অংিগ্রহদণি পোিোপোরি 

রিক্ষণ পদ্ধরত রহসোদি ভূর  ো পোলন (Role playing), ক স স্টোরড (Case study) এিং প্ররতদি্ন রিদেষণ ও কলখোি (Report analysis 

and writing) িযিহোি  দি প্ররিক্ষণ ক্য়ো হদি। যো তোদ্ি প্ররিক্ষণ ক্ওয়ো হদি, এই ক োদসসি  োঠোদ োি  দধয তোদ্ি কসসি সম্পর স ত অনুিীলনী 

অনুিীলন  িদত ক্য়ো হদি।  

 

৪. MELBU উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োদসসর স্তিষয়িস্ত 

৪.১ প্রস্তশ্ক্ষণ কপ্রোগ্রোদ র সোরসংদক্ষপ  

 

MELBU উদ্যোক্তোসুলভ ্ক্ষতো উন্নয়ন ক োদসসি রতনটি অংি িদয়দে যো রনদনোক্ত সোিণীি  োধযদ  ক্খোদনো হলঃ  

 

 

প্রস্তশ্ক্ষণ অংশ্ ১  

 

 

িযিসোয় উদ্যোগ্ (Entrepreneurship) 

▪ িযিসোরয়   দডল (Business Model)  

▪ Value Proposition Design  

▪ িোিোি গদিষণো (Market Research)  

▪ প্ররতদযোগীদ্ি কর্দ  কিখো (Learning from Competitors)  

▪ Design Thinking  

▪ গ্রোহ দ্ি সম্পদ স  ধোিণো  িো (Understanding Customers)  

▪ িযিসোরয়  ধোিনো উপিোপন ক ৌিল (Pitch Craft)  
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প্রস্তশ্ক্ষণ অংশ্ ২  

 

উদ্ভোিন (Innovation) 

▪ ১০ ধিদণি উদ্ভোিনী (10 Types of Innovation)  

▪ প্রদটোটোইপ প্রস্তুত িণ (Prototype Development)   

▪ ঝুুঁ র  রিদেষণ (Risk Analysis)  

 

 

প্রস্তশ্ক্ষণ অংশ্ ৩  

 

কনতৃত্ব (Leadership) 

▪ ্ল গঠন ও ্লগত কনতৃত্ব (Team Building and Leadership)  

▪ অন্তভুস রক্ত ূল  কনতৃত্ব (Inclusive Leadership)  

▪  োযস িী রসদ্ধোন্ত গ্রহন (Effective Decision-making)  

▪ ্ি  ষো রষ ্ক্ষতো (Negotiation Skills)  

 

 

এই ক োসসটি সনোতনী প্রোরতষ্ঠোরন  রিক্ষণ পদ্ধরত এিং িযিহোরি  রিক্ষণ পদ্ধরতি র শ্রদনি  োধযদ  প্রনয়ন  িো হদয়দে। রিক্ষোর্ীদ্ি কেোট কেোট ্দল 

রিভক্ত  দি িযিহোরি  কপ্রক্ষোপদট উদ্ভোিন প্রদিষ্টো, উদ্যোক্তো হওয়ো, এিং িযিসো পরিিোলনো  সম্পর স ত  োি ক্ওয়ো প্র্ত্ত  োিগুরল ্লিদ্ধভোদি 

সম্পো্ন িো স োধোন রনধসোিদণি সুদযোগ  দি ক্ওয়োি  োধযদ  রিক্ষোর্ীদ্ি িোস্তি িযিসোরয়  পরিরিরত সম্পদ স  ধোিণো ক্ওয়োি িযিিো  িো হদয়দে।  

প্ররিক্ষণ কপ্রোগ্রোদ  রিক্ষোর্ীদ্ি   পদক্ষ ৯০% উপরিরত িোধযতো ূল । তদি অনুপরিরতি কক্ষদে রিক্ষোর্ীদ্ি অিিযই প্ররিক্ষ দ  কযৌরক্ত   োিণ 

ক্খোদত হদি।  

 

 

৪.৩ প্রস্তশ্ক্ষণ অংশ্স ূদের স্তিিোস্তরত িণসনো  

 

প্রস্তশ্ক্ষণ অংশ্ ১    িযিসোয় উদ্যোগ্ (Entrepreneurship) 

 

স্তিষয়িস্ত  

 

প্ররিক্ষদণি এই অংদি রিক্ষোর্ীদ্ি িযিসোয় উদ্যোদগি ক ৌরল  ধোিণো ও ক ৌিল এিং িযিসোরয়  স্টোটস -আপগুরলি 

িযিিোপনো সম্পদ স  ধোিণো ক্য়ো হয়। এই অংদি রিক্ষোর্ীিো র ভোদি এ টি িযিসোরয়   দডল প্রস্তুত  িো যোয় তো রিখদি। 

তোিো রিরভন্ন সৃিনিীল ক ৌিল এিং পদ্ধরতগত উপোদয় গ্রোহ  এিং িোিোদিি িোরহ্োগুরলি প্ররত লক্ষয কিদখ িযিসোরয়  

 দডল প্রনয়ন  িিোি  ত রিন্তোভোিনো  িদত রিখদি। এ ইভোদি, রিক্ষোর্ীিো নতুন িযিসোি ধোিণো উপিোপন ও 

পরি েনো  িোি িনয প্রদয়োিনীয় ্ক্ষতো অিস ন  িদি। রিক্ষোর্ীিো  কেোট কেোট ্দল ভোগ হদয় প্র্ত্ত সুরনর স্ ষ্ট  োি 

সম্পো্দনি  োধযদ  িযিসোরয়  পরি েনো  িো এিং ক ৌিলগত রসদ্ধোন্ত গ্রহদনি ্ক্ষতো প্র্িসন  িদত পোিদি।  

 

উদেশ্য  

 

 

➢ উদ্যোক্তো ও িযিসোয় উদ্যোগ সম্পদ স  ধোিণো ক্য়ো।  

➢ উদ্যোক্তোসুলভ আিিণ এিং গুণোিলী সম্পদ স  অিরহত  িো।  

➢ এ টি িযিসোরয়   দডল র ভোদি প্রস্তুত  িদত হয় কস সম্বদন্ধ ধোিণো ক্য়ো।  

➢ ্লগত  োি  িোি  োধযদ  িযিসোি সুদযোগ র ভোদি খুুঁদি কিি  িো যোয় কস সম্পদ স  ধোিণো ক্য়ো।  

 

স্তশ্ক্ষো্োন 

এিং 

কশ্খোর পদ্ধস্তত 

 

 

 োদজর িোপ  

 

 

কল িোি  

  সিোলো  

্লগত  োি  

 

 

২০ ঘন্টো প্ররিক্ষণ  
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স্তিিোস্তরতভোদি প্রস্তশ্ক্ষণ 

অংদশ্র স্তিষয়িস্ত  

িযিসোয় উদ্যোগ  

 

• িযিসোরয়   দডল প্রস্তুত িণ (Business Model Development)   

• ভযোলু প্রদপোরিিন রডিোইন প্রস্তুত িণ (Value Proposition Design)  

• িোিোি গদিষণোি ক ৌিল (Market Research Tactics)   

• প্ররতদযোগী রিদেষণ ক ৌিল (Competitor Analysis Tactics)  

• Design Thinking Methodology  

• গ্রোহ দ্ি সম্পদ স  ধোিণো  িো (Understanding Customers)  

• িযিসোরয়  ধোিনো উপিোপন ক ৌিল প্ররিক্ষণ (Pitch Craft)  

 

 

 

 

প্রস্তশ্ক্ষণ অংশ্ ২  উদ্ভোিন (Innovation) 

 

স্তিষয়িস্ত  

 

কয ক োন িযিসোয় উদ্যোদগ প্ররতদযোরগতো ূল  সক্ষ তো অিস দনি িদনয উদ্ভোিনী এ টি গুরুত্বপূণস ভূর  ো পোলন 

 দি। প্ররতদযোগীতো ূল  সুরিধো অিস দনি িনয রি্য োন িো নতুন িোিোদি নতুন উৎপো্ন প্ররিয়ো উদ্ভোিন ও 

িোস্তিোয়ন  িো প্রদয়োিন। এ ইসোদর্ পণয ও পরিদষিো উদ্ভোিদনি িনয সোংগঠরন   োঠোদ োি উন্নরত সোধদনি 

 োধযদ  িযিসোয় উদ্যোগ িোিোদি প্ররতদযোগীতো ূল  সক্ষ তো অিস ন  দি। িোিোি ুখী উদ্ভোিদনি িনয সম্ভোিয 

গ্রোহ দ্ি কয স ল িোরহ্ো এখনও পূিণ হয়রন কসগুদলো কিোঝো িরুিী। িতস  োদন রিশ্বিযোপী গ্রোহ দ্ি  োদে প্রোয় 

স ল ধিদণি তর্য সহিলভয হদয় যোওয়োি  োিদণ রিশ্বিোিোদি গ্রোহ দ্ি ভূর  ো পরিিরতস ত হদয়দে। িোিোি ুখী 

উদ্ভোিদন আগ্রহী উদ্যোক্তো ও প্ররতষ্ঠোদনি উদ্ভোিন িযিিোপনোি িদনয এ টি সুরনর স্ ষ্ট পদ্ধরত র্ো ো প্রদয়োিন। এই 

পদ্ধরত িযিহোদিি  োধযদ  উদ্যোক্তো ও প্ররতষ্ঠোন তোদ্ি গ্রোহ দ্ি িোরহ্ো  োযস িভোদি পূিদণি িদনয উদ্ভোিদনি 

প্রদয়োিনীয়তো িুঝদত পোদি। প্রিরলত ও সম্ভোিয পণয ও পরিদষিো সম্পদ স  গ্রোহ দ্ি  তো ত িো ধোিণো িোনো 

প্রদয়োিন  োিণ এি  োধযদ  গ্রোহ দ্ি িোরহ্ো, ইচ্ছো এিং পরিিরতস ত গ্রোহ  প্রিণতো সনোক্ত  িো যোয়। গ্রোহ দ্ি 

এই  তো ত িযিসোি শুরু কর্দ ই িযিসোরয়  ক ৌিদলি সোদর্ এ ীভূত  িো প্রদয়োিন। উদ্ভোিন প্ররিয়োদত 

সিস য়ই অদন টোই অস্পষ্টতো র্োা্তো। এই অস্পষ্টতোদ  অরধ তি স্পষ্ট  িিোি িনয উদ্ভোিদনি এ টি সুরনর স্ ষ্ট 

 োঠোদ োগত ক ৌিল র্ো ো প্রদয়োিন আদে।  

 

উদেশ্য  

 

 

➢ উদ্ভোিদনি রনর স্ ষ্ট ধোিণোগুরল সম্পদ স  অিরহত হওয়ো।   

➢ উদ্ভোিন প্ররিয়োি রনর স্ ষ্ট ধোপ সম্পদ স  পরিরিরত।  

➢ উদ্ভোিন প্ররিয়ো পরিিোলনোি ও িযিিোপনোি ক ৌিল সম্পদ স  অিরহত হওয়ো।  

➢ উদ্ভোিন প্ররিয়ো পরিিোলনোি ও িযিিোপনোি ক ৌিল সফলভোদি প্রদয়োগ  িদত পোিো।  

➢ পদ্ধরতগত স সযো স োধোদন ধোিণোি সম্পদ স  িোনো এিং অনুিীলন  িো।  

 

স্তশ্ক্ষো্োন 

এিং 

কশ্খোর পদ্ধস্তত 

 

 

 োদজর িোপ  

 

স্তিিোস্তরতভোদি প্রস্তশ্ক্ষণ 

অংদশ্র স্তিষয়িস্ত  

 

কল িোি  

  সিোলো  

্লগত  োি  

 

 

৫ ঘন্টো প্ররিক্ষণ  

 

উদ্ভোিন  

 

• ১০ ধিদণি উদ্ভোিনী (10 Types of Innovation)  
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• প্রদটোটোইপ প্রস্তুত িণ (Prototype Development)  

• ঝুুঁ র  রিদেষণ (Risk Analysis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.৩ প্রস্তশ্ক্ষণ কপ্রোগ্রোদ র স্তিিোস্তরত  োযসক্র   

প্ররিক্ষণ কপ্রোগ্রো টি রনন তোরল োভুক্ত ধোপগুরল অনুসিণ  দি পরিিোরলত হয়। প্ররতটি ধোদপ িোেোই  িো রিষয়গুরলি উপদি অংিগ্রহণ োিী রিক্ষোর্ীদ্ি 

কল িোি এিং িযরক্তগত ও ্লগত অংিগ্রহণ ূল   োি ক্ওয়ো হয়। প্ররতটি রিষদয় কল িোদিি পদি অন্ততপদক্ষ ১ ঘন্টোি ্লগত   সিোলোি  োধযদ  

রিক্ষণ রনরিত  িো হয়ঃ  

প্রস্তশ্ক্ষণ অংশ্ ৩  কনতৃত্ব (Leadership) 

 

স্তিষয়িস্ত  

 

প্ররিক্ষদনি এই অংি রিক্ষোর্ীদ্ি স্টোটস -আপ িো িযিসোয় উদ্যোগ স্বোধীনভোদি পরিিোলনো ও কনতৃত্ব ক্িোি সক্ষ তো 

অিস ন  িদত সহোয়তো  দি। রিক্ষোর্ীিো কযন ্োরয়ত্বিীলতোি সোদর্   িোরণরিয  এিং পরিিোলন রসদ্ধোন্ত রনদত পোদি 

কস িদনয প্ররিক্ষণ ক্য়ো হয়। এ ইসোদর্, রিক্ষোর্ীিো কযন কপিোগত িীিদন িযিসোয় উদ্যোগ পরিিোলনোি কক্ষদে 

িরহিোগত অংিী্োদিি সোদর্ ্ি  ষো রষ  িদত পোিোি সক্ষ তো অিস ন  দি তোি প্ররিক্ষণ ক্য়ো হয়।  

 

উদেশ্য  

 

 

➢ িযিসোয় কনতৃদত্বি রিরভন্ন ধোদপি ধোিণো এিং  োনি সম্প্ িযিিোপনোি ধোিণো ক্য়ো।   

➢ জ্ঞোন িযিিোপনোি ধোিণো এিং স্টোটস -আপগুরলি িনয এি প্রোসরঙ্গ তো সম্পদ স  িোনোদনো।  

➢ িোস্তি িযিসোরয়  ঘটনোি উপি রভরত্ত  দি কেোট এিং  োঝোরি আ োদিি িযিসোয় উদ্যোদগ সফলভোদি জ্ঞোন 

িযিিোপনো এিং  োনি সম্প্ পরিিোলনোি ধিণগুরল রিদিিনো  িদত পোিো।  

➢ সোংগঠরন  আিিদণি রিরভন্ন ধোিণো রনদয় আদলোিনো এিং তোি প্রদয়োগ  িো। 

 

স্তশ্ক্ষো্োন 

এিং 

কশ্খোর পদ্ধস্তত 

 

 

 োদজর িোপ  

 

স্তিিোস্তরতভোদি  ডু্যদলর 

স্তিষয়িস্ত  

 

কল িোি  

  সিোলো  

্লগত  োি  

 

 

১৫ ঘন্টো প্ররিক্ষণ  

 

কনতৃত্ব  

 

• ্ল গঠন এিং ্লগত কনতৃত্ব (Team Building and Leadership)  

• অন্তভুস রক্ত ূল  কনতৃত্ব (Inclusive Leadership)  

•  োযস িী রসদ্ধোন্ত গ্রহন (Effective Decision-making)  

• ্ি ষো রষ  িোি ্ক্ষতো (Negotiation Skill)  
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1. ১  কসিনঃ   

 । স ল অংিগ্রহন োিীদ্ি তোদ্ি রনদিদ্ি সম্পদ স  উপিোপনো।  

খ। Ice Breaker Session: কয ন – প্রদতয  রিক্ষোর্ী রনদিি সম্পদ স  দুইটি সতয  র্ো, এ টি র র্যো  র্ো, এিং তোি 

সুপোিপোওয়োি সম্পদ স  িলদি। িোর  রিক্ষোর্ীিো এই সম্পদ স  তোদ্ি  তো ত র্দি।   

গ।  োযস িী রসদ্ধোন্তগ্রহণঃ িযিসোরয়  িটিলতোি র্  রিদেষন  িো (দল িোি)।  

ঘ। পরিিতস ন িযিিোপনো (কল িোি)।  
 

2. ২য় কসিনঃ  

 । রিক্ষোর্ীদ্ি রনিস্ব িযিসোয় উদ্যোগ ূল  ধোিণো উপিোপন। 

খ। ্ল গঠন এিং ্লগত কনতৃত্ব রনধসোিন।  

গ। উপিোরপত উদ্যোগ ধোিণো কর্দ  িোেোই ও রনিসোিন।  

ঘ। ্লিদ্ধ  োদিি রনয় োিলী সম্বদন্ধ অিরহত  িো।  

ঙ। ্লিদ্ধ  োি কর্দ  প্রোি প্রতযোরিত ফলোফল উপিোপনো।  
 

3. ৩য় কসিনঃ  

 । ১০ ধিদণি উদ্ভোিনী – 10 types of Innovation (কল িোি)।  

খ। গ্রোহ দ্ি সম্পদ স  ধোিণো  িো – Understanding the Customer (কল িোি)।  

 

4. ৪র্স কসিনঃ  

 । ভযোলু রডিোইন প্রদপোরিিন – Value Design Proposition (কল িোি)। 
 

5. ৫  কসিনঃ  

 । রিিদনস  দডল  যোনভোস – Business Model Canvas (কল িোি)।  

 

6. ৬ষ্ঠ কসিনঃ  

 । Design Thinking (কল িোি)।  
 

7. ৭  কসিনঃ  

 । িোিোি গদিষনো – Market Research (কল িোি), 

খ। প্ররতদযোগীদ্ি কর্দ  কিখো – Learning from Competitors (কল িোি), 

গ। উদ্যোক্তোদ্ি িনয ্ি  ষো রষ ্ক্ষতো – Negotiation Skills (কল িোি)।  

 

8. ৮  কসিনঃ  

 । ঝুুঁ র  রিদেষণ – Risk Analysis (কল িোি), 

খ। অন্তভুস রক্ত ূল  কনতৃত্ব/ োযস িী কযোগোদযোদগি  োধযদ  কনতৃত্ব ক্য়ো – Inclusive Leadership (কল িোি)।  

 

9. ৯  কসিনঃ  

 । িযিসোরয়  ধোিনো উপিোপন, র ভোদি সঠি ভোদি  িো যোয়? – Pitch Craft (কল িোি), 

খ। িযিসোি ধোিণো/প্রদটোটোইপ প্রস্তুত িণ – Prototype Development (কল িোি)।  

 

10. ১০  কসিনঃ  

 । রিিোি  পযোদনদলি উপরিরতদত িযিসোরয়  ধোিনো উপিোপন।   
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খ। রিিয়ী কঘোষণো।  

গ। স ল কসিদনি সোি  স।  
 

উপযুসক্ত রিষয়গুরলি প্ররতটি ৪৫ র রনদটি িনয হদি, কযখোদন প্ররিক্ষ িো রিক্ষোর্ীদ্ি প্রদেি উত্তি র্দিন।  

 

৪.৪ অনু রণীয় িোিিোস্তয়ত প্র ল্প স্তেদসদি ১৪-স্ত্দনর গ্রীষ্ম োলীন সু্কদলর (Summer School) উ্োেরণ  

রননরলরখত েদ ি  োধযদ  প্ররিক্ষণ অংিগুদলোদ  ১৪-র্দনি গ্রীষ্ম োলীন সু্কল রহসোদি উপিোপন  িো যোয়।  

 
১  র্ন  ২য় র্ন  ৩য় র্ন  ৪র্স র্ন  ৫  র্ন  ৬ষ্ঠ র্ন  ৭  র্ন  

উদবোধনী অনুষ্ঠোন, ক োদসসি 

রনয় োিলী পরিরিরত  

অংিগ্রহন োিীদ্ি 

আইরডয়োি উপিোপনো (১  

পিস) 

িকৃ্ততোঃ ১০ ধিদণি উদ্ভোিন  িকৃ্ততোঃ Value 

Proposition 
Design (১)  

িকৃ্ততোঃ Business 

Model Canvas 
(১)  

প্রর্  ৫ র্দন কিখো 

রিষয়িস্তুি উপি 

রনধসোরিত ক োদিি 

সহদযোগীতোয় 

্লগত  োি  দি 

ফলোফল উপিোপনো  

্লিদ্ধ 

 োযসি   

অংিগ্রহন োিীদ্ি পরিরিরত 

পিস  

অংিগ্রহন োিীদ্ি 

আইরডয়োি উপিোপনো (২য় 

পিস) 

্লগত  োি /   সিোলো  ্লগত  োি /   সিোলো  ্লগত  োি / 

  সিোলো  

আইস কে োি – দুইটি সতয 

ও এ টি র র্যো  

িকৃ্ততোঃ ্ল গঠন এিং 

কনতৃত্ব  

িকৃ্ততোঃ গ্রোহ দ্ি কিোঝো  িকৃ্ততোঃ Value 

Proposition 

Design (২)  

িকৃ্ততোঃ Business 

Model Canvas 
(২)  

িকৃ্ততোঃ  োযস িী রসদ্ধোন্ত 

গ্রহণ  

প্র ে রনিসোিন, ক োি রনধসোিন, 

্লগত  োদিি  োধযদ  প্রোি 

ফলোফল উপিোপন  

্লগত  োি /   সিোলো  ্লগত  োি /   সিোলো  ্লগত  োি / 

  সিোলো  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৮  র্ন  ৯  র্ন  ১০  র্ন  ১১ত  র্ন  ১২ত  র্ন  ১৩ত  র্ন  ১৪ত  র্ন  

িকৃ্ততোঃ Design 

Thinking (১) 

 

িকৃ্ততোঃ িোিোি 

গদিষণো  

িকৃ্ততোঃ ঝুুঁ র  

রিদেষণ  

িকৃ্ততোঃ িযিসোরয়  

ধোিণো উপিোপনো, 

র ভোদি সঠি ভোদি 

 িো যোয়?  

িকৃ্ততোঃ প্রদটোটোইপ 

প্রস্তুত িণ  

িূেোন্ত উপিোপনোি িদনয 

রনধসোরিত ক োদিি 

সহদযোগীতোয় ্লগত  োি  

িূেোন্ত িযিসোরয়  ধোিনো 

উপিোপন িোউন্ড ১  

িূেোন্ত িযিসোরয়  ধোিনো 

উপিোপন িোউন্ড ২  

রিিয়ী কঘোষণো  

গ্রীষ্ম োলীন সু্কদলি 

সোিসংদক্ষপ  

্লগত  োি /   সিোলো  ্লগত  োি / 

  সিোলো  

্লগত  োি / 

  সিোলো  

্লগত  োি / 

  সিোলো  

্লগত  োি /   সিোলো  

িকৃ্ততোঃ Design 

Thinking (২) 

 

প্ররতদযোগীদ্ি 

কর্দ  কিখো  

িকৃ্ততোঃ 

অন্তভুস রক্ত ূল  

কনতৃত্ব  

্লগত  োি /   সিোলো  িকৃ্ততোঃ ্ি  ষো রষ 

্ক্ষতো  

্লগত  োি / 

  সিোলো  

 

৫. সংযুস্তক্তুঃ  

রিক্ষো্োন, রিক্ষণ, প্ররিক্ষণ উপ িণস ূহ (স্লোইডস) 

 

১. িযিসোয় উদ্যোগ্  ২. উদ্ভোিন  ৩. কনতৃত্ব  

1.1. িযিসোরয়   দডল  

(Business Model) 

1.2. ভযোলু প্রদপোরিিন রডিোইন  

2.1. ১০ ধিদণি উদ্ভোিন  

(10 types of Innovation)  
2.2. প্রদটোটোইপ প্রস্তুত িণ  

3.1. ্ল গঠন এিং কনতৃত্ব  

(Team Building and 

Leadership)  

3.2. অন্তভুস রক্ত ূল  কনতৃত্ব  
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(Value Proposition 

Design)  

1.3. িোিোি গদিষণো  

(Market Research) 
1.4. প্ররতদযোগীদ্ি কর্দ  কিখো  

(Learning from 

Competitors)  

1.5. Design Thinking  

1.6. গ্রোহ দ্ি কিোঝো  

(Understanding the 

Customer) 

1.7. িযিসোরয়  ধোিনো উপিোপনো  

(Pitch Craft)  
 

(Development of 

Prototypes)  

2.3. ঝুুঁ র  রিদেষণ  

(Risk Analysis) 
 

(Inclusive Leadership) 
3.3.  োযস িী রসদ্ধোন্ত গ্রহন  

(Effective Decision 

Making) 

3.4. ্ি  ষো রষ ্ক্ষতো  

(Negotiation Skill)  
 

 


