
Welcome to my  
Class 



িশ�ক পিরিচিত 

 

	মা.আমীর আলী  
জিুনয়র ই�া
র নন-�টক (বাংলা) 
মু��গ� পিলেটকিনক ইনি��টউট  

মীরকািদম,মু��গ� 

িবষয়– ইেনােভশন অ�া� এ ারি!িনউরিশপ 

সময় –২ঘ া 

িশ�ক পিরিচত  



পাঠ পিরিচত  

 

অধ�ায়-১ ( িশে)ােদ�াগ ও িশে)ােদ�া,া)  
১.০- িশে)ােদ�াগ ও িশে)ােদ�া,ার স.া 
২.০-িশে)াে/�া,ার 0বিশ1� ও 2ণাবিল  

৩.০- িশে)ােদ�া,া ও িশে)ােদ�া,ার 	5িণিবভাগ 

৪.০- 	পশা ও বৃি8 িহেসেব িশে)ােদ�ােগর !েয়াজনীয়তা  
৫.০- বাংলােদেশ িশে)ােদ�া,া ও উেদ�া,া উ<য়ন এর স=াবনা  
 



িশে)ােদ�াগ ও িশে)ােদ�া,ার সঙ্গা 

entrepreneurship ---ইংের�জ (enterpreneurship ) শে�র বাংলা অথ !
উেদ"াগ বা ব"বসা উেদ"াগ।  মুনাফা অজ!েনর উে&েশ" স'ািদত সবরকম উৎপাদন ব*ন ও িশ, -িত.ান
/াপেনর মাধ"েম পিরচালনায় সকলেক িশে,ােদ"াগ বেল ।   
�কােনা ব"বসািয়ক -িত.ান বা �গা.2র করা আেয়র মুখ" উৎসই এর সে6 স'িক!ত িশে,ােদ"াগ�টেক



একজন ব��, যখন িনেজর কম BসংCােনর কথা িচEা কের 

	কান চাকির বা কােরা অিধনF না 	থেকিনেজ 	থেকই 	কান 

ব�াবসা !িতGান Cাপন করার 	চ1া কেরন বা পিরক)না HI 

কেরন তখন তােক উেদ�া,া বলা হয় …. 
 



িশে)ােদ�া,ার 0বিশ1� ও 2ণাবিল  

 

 

 মনFা�Jক   
( আKিবLাসী, 

�মতা,সাহসী,মানিসক 

শ�,, ঝুিক ইত�ািদ) 

অথ Bৈনিতক 

(পুঁ�জর 

	যাগান,অিভPতা 
ইত�ািদ) 

সামা�জক  

(	যাগ�তা,0পতৃক 

2ণাবিল, বংশময Bাদা, 
সামা�জক কায Bবিল) 

ব��,গত 

( আকষ Bণীয়, 

	নতাসুলভ,িশ�া, 
পির5মী,0নিতকতা 

ইত�ািদ) 



িশে)ােদ�া,ার 	5িণিবভাগ 

 

 



	পশা বা বৃি8 িহেসেব িশে)ােদ�ােগর 

!েয়াজনীয়তা 



• িশে)ােদ�ােগর ধারনা লাভ 

• ঝুঁিকপূণ B কােজ উৎসাহ 

• দািয়Sেবাধ বৃ�T  

•আKকম BসংCােন আUহ 

•সাফল� অজBেনর স=াবনা সৃW1 

• িশে)ােদ�া,ার 	5িণ সৃW1 

•আKিবLাস ও !িতভার িবকাশ 

 



বাংলােদশ িশে)ােদ�া,া ও উেদ�া,া 
উ<য়েনর স=াবনা 

  

 

•বাংলােদেশ িশে)ােদ�াগ িবকােশর ইিতহাস অিত 
!াচীন। দরূাতীত কােলও বাংলায় নানা ধরেনর �ুY ও 
কুWটর িশ) !িতGােন সমৃT িছল এবং ব�বসাবািণেজ� 
	বশ উ<ত িছল। বাংলার পুরােনা িশে)র মেধ� িছল 
সূ\ মসিলন, িচিন, লবণ ইত�ািদর উৎপাদন। দরূ!াচ� 
ও ইউেরােপ এসব পণ� ব]ল পিরমােণ র^ািন হেতা… 



বাংলােদেশর িশে)ােদ�াগ িবকােশ উ<য়ন 

স=াবনার পটভূিম  

িনে_ আেলাচনা করা হল 

িশ) Cাপেন উৎসাহ             

িশে)ােদ�াগ 	চতনা  
িশ�া ও উেদ�াগ  

িশ)নীিত  

Cানীয় বাজার  

জাতীয় পিরক)না !ণয়ন  

	পশার গিতশীলতা  
 

 



•  দ� জনশ�, ও ব��,গত স`ি8র সরবরাহ  

•অকৃিষ খােত িবিনেয়ােগর আUহ  

•কৃিষিভি8ক িশ) Cাপন  

•কািরগির ও 	পশা িভি8ক িশ�ার !সার  

•উদার িশ)নীিত  

•িবদ�ুৎ ও !াকৃিতক গ�াস  

•aাধীন জীবন যাপেনর আUহ িবFার  

•উ<য়নমূলক সংগঠেনর !িত 	বকার যুবকেদর আUহ 

বৃ�T  



এ পাঠ 	থেক আমরা িশখলাম  

 
 

1. উেদ�াগ ও উেদ�া,া িক? 

2. উেদ�া,ার 0বিশ1� ও 2ণাবলী  
3. উেদ�া,া Uহেণ 0বিশ1�সমূহ  

4. বাংলােদেশর িশে)ােদ�ােগর স=াবনা  
5. বাংলােদেশর িশ) উেদ�া,ার অবCা  

 



Home Work.. 

 

1. িশে)ােদ�া,ার সংPা দাও  

2. উেদ�া,ার 0বিশ1� িলখ  

3. একক উেদ�া,া কােক বেল?  

4. উেদ�া,ার উbাবনী শ�, থাকার !েয়াজন 	কন?  

5. বািণ�জ�ক উেদ�া,া কােক বেল? 

6. একজন সফল উেদ�া,া হওয়ার জন� িক িক 2ণ থাকা অত�াবশ�ক বণ Bনা কেরা   
7. 	পশা ও জীিবকা অজBেনর পথ িহেসেব িশে)ােদ�াগ িশ�ার !েয়াজনীয়তা বণ Bনা কেরা  



সবার জন� 
Hভকামনা রইল  
আcাহ হােফজ  


