
নায়েভ ম্পর্ওিত তথ্য                             

এও নজয়য নায়েভ 

১. ভূর্ভওা 

জাতীে র্ক্ষা ব্যফস্থানা এওায়ের্ভ (নায়েভ) ফাাংরায়দয়য ভাধ্যর্ভও  উচ্চ র্ক্ষা ক্ষক্ষয়ে এওটি উৎকৃষ্ট ক্ষওন্দ্র এফাং এটি র্ক্ষায উৎওল ি াধয়ন 

ওাজ ওয়য মায়ে। নায়েয়ভয চূড়ান্ত রক্ষয য়ে র্ক্ষা ক্ষক্ষয়ে জাতীে  বফর্িও চ্যায়রঞ্জ ক্ষভাওার্ফরায জন্য র্ক্ষও এফাং র্ক্ষা প্রায়নয 

ওভ িওতিাকণয়ও জ্ঞান, ক্ষাকত দক্ষতা, ইর্তফাচ্ও দৃর্ষ্টবর্ি  ক্ষনতৃয়েয গুণাফর্র দ্বাযা মৃদ্ধ ওযা। র্ক্ষায়ক্ষয়ে র্যওল্পনা, প্রান, ব্যফস্থানাা্  

কয়ফলণায উন্নেয়নয ক্ষক্ষয়ে নায়েভ প্রধান ভূর্ভওা ারন ওযয়ে। র্ক্ষায গুণকত ভান বৃর্দ্ধয রয়ক্ষয ১৯৫৯ র্িষ্টায়ে এডুয়ওন এক্সয়েনন ক্ষন্টায 

(EEC) প্রর্তর্িত ে। এওটি র্ফফতিন প্রর্িোয ভাধ্যয়ভ ১৯৯২ র্িষ্টায়ে এটিয়ও জাতীে র্ক্ষা ব্যফস্থানা এওায়ের্ভ (নায়েভ)-এ রূান্তয ওযা 

ে। এয াংর্ক্ষপ্ত  ধাযাফার্ও ফেযর্বর্িও র্যফতিন র্নয়েয েয়ও ক্ষদঔায়না য়রা; 

  

২. ঐর্তার্ও ক্ষপ্রক্ষাে 

১৯৫৯ ১৯৭৫ ১৯৮২ ১৯৯২ 

এডুয়ওন এক্সয়েনন ক্ষণ্টায 

(EEC) নায়ভ ভাধ্যর্ভও স্তয়যয  

র্ক্ষওয়দয র্ঔন র্ফজ্ঞান র্ফলেও 

প্রর্ক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ নায়েভ তায 

মাো শুরু ওয়য। 

EEC এয ওভ িওান্ডয়ও ম্প্রার্যত 

ওয়য  এটিয়ও ফাাংরায়দ এডুয়ওন 

এক্সয়েনন এন্ড র্যাচ্ ি ইন্সটিটিউে 

(BEERI) নায়ভ  রূান্তয ওযা ে 

এফাং ওয়রজ  ভাদ্রাায র্ক্ষও  

প্রাও র্ক্ষা ক্ষক্ষয়েয  ওর 

ওভ িওতিায়দয কয়ফলণা  ব্যফস্থানা 

র্ফলেও প্রর্ক্ষয়ণয অর্তর্যক্ত দার্েে 

প্রদান ওযা ে। 

অর্তর্যক্ত ব্যে হ্রা  ওাম িওযী 

র্ক্ষা ব্যফস্থানা উন্নেয়নয রয়ক্ষয 

NIEMR  BEERI ক্ষও 

এওীভূত ওয়য ন্যানার ইন্সটিটিউে 

পয এডুয়ওনার এযাের্ভর্নয়েন 

এক্সয়েনন এন্ড র্যাচ্ ি 

(NIEAER) নায়ভ অর্বর্ত ওযা 

ে। 

NIEAER-ক্ষও আফায 

র্যফতিন ওয়য জাতীে র্ক্ষা 

ব্যফস্থানা এওায়ের্ভ (নায়েভ) 

র্ায়ফ নাভওযণ ওযা ে। এ 

র্যফতিয়নয রক্ষয র্ের র্ক্ষায়ক্ষয়ে 

র্যওল্পনা, প্রান, ব্যফস্থানা  

কয়ফলণায উন্নেয়নয ক্ষক্ষয়ে এটিয়ও 

উৎওল ি ক্ষওন্দ্র র্য়ফ প্রর্তিা ওযা। 

  

৩.  স্বপ্ন  রক্ষয 

৩.১ স্বপ্ন 

 ভান মুর্ক্তমৄয়দ্ধয ক্ষচ্তনাে উদ্বুদ্ধ দক্ষ, ক্ষমাগ্য  সৃজনীর র্ক্ষও  র্ক্ষা প্রাও কয়ড় ক্ষতারায অনন্য প্রর্ক্ষণ প্রর্তিায়ন (Centre of 

Excellence) র্যণত ওযা। 

৩.২ রক্ষয 

ভানফ ম্পদ উন্নেয়নয জন্য ভানম্পন্ন প্রর্ক্ষণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ র্ক্ষা প্রান, র্ঔন-ক্ষঔায়না ওাম িিভ  র্ক্ষা কয়ফলণা র্যচ্ারনাে এফাং 

র্ক্ষা ব্যফস্থানায ওর ক্ষক্ষয়ে দক্ষ, ক্ষাদায, ভানর্ফও  বনর্তও মূল্যয়ফাধ ম্পন্ন র্ক্ষও  র্ক্ষা প্রাও কয়ড় ক্ষতারা। 

  

 

 



৪.  নায়েয়ভয উয়েশ্যমূ 

৪.১ াধাযণ উয়েশ্য 

নায়েয়ভয াধাযণ উয়েশ্য য়ে ভাধ্যর্ভও  উচ্চ র্ক্ষা স্তয়যয র্ক্ষও উন্নেন  ভানম্মত ব্যফস্থানা  প্রান ব্যফস্থা র্নর্িতওযয়ণয ভাধ্যয়ভ 

প্রাথর্ভও - যফতী স্তয়য গুণকত ভান ম্পন্ন র্ক্ষা র্নর্িত ওযা। 

৪.২ র্ফয়ল  উয়েশ্যমূ 

o র্ক্ষা ব্যফস্থানা  প্রার্নও ক্ষক্ষয়ে প্রার্তিার্নও াভথ্যি উন্নেয়নয  জন্য প্রর্তিানমূয়ও  ক্ষাকত  ওার্যকর্য য়মার্কতা প্রদান 

ওযা 

o প্রাথর্ভও যফতী র্ক্ষা উ-স্তয়যয র্ক্ষা ব্যফস্থানা  প্রার্নও ক্ষক্ষয়ে দক্ষতা  ওাম িওার্যতা বৃর্দ্ধ উন্নেন  ওযা। 

  

৫.  নায়েয়ভয ওাম িাফর্র 

সুর্নর্দ িষ্ট উয়েশ্যমূ অজিন ওযয়ত নায়েভ র্নের্রর্ঔত ওভ িসূর্চ্ গ্রণ ওয়য থায়ও: 

o র্ক্ষা  প্রর্ক্ষয়ণয িভফধ িভান  ফহুমুঔী চ্ার্দায র্নর্যয়ঔ নায়েয়ভয প্রর্ক্ষণ  কয়ফলণা ওাম িিভ আন্তজিার্তও ভায়ন উন্নীতওযণ, 

ম্প্রাযণ এফাং নতুন নতুন ক্ষক্ষয়ে প্রর্ক্ষণ ক্ষওা ি প্রফর্তন 

o র্ক্ষা ব্যফস্থাওয়দয জন্য র্ক্ষা প্রান  ব্যফস্থানা, র্যওল্পনা  উন্নেন এফাং র্ক্ষা কয়ফলণায উয  প্রর্ক্ষয়ণয র্যওল্পনা 

প্রণেন, উন্নেন, আয়োজন  ভন্বে াধন ওযা 

o র্ক্ষা উন্নেন াংিান্ত র্ফর্বন্ন ভস্যা  র্ফলোর্দয উয বা, ক্ষর্ভনায, ওভ িারা ইতযার্দ আয়োজন ওযা 

o র্ক্ষা াংিান্ত র্ফলয়েয উয কয়ফলণা ওভ িসূর্চ্ গ্রণ ওযা 

o র্ক্ষা র্যওল্পনা, প্রান  কয়ফলণা াংিান্ত র্ফর্বন্ন তয়থ্যয জন্য তথ্যয়ওন্দ্র র্ায়ফ ওাজ ওযা 

o র্ক্ষানীর্ত প্রণেয়ন যওাযয়ও ােতা প্রদান ওযা 

o ভজাতীে ওভ িওায়ে র্নয়োর্জত জাতীে  আন্তজিার্তও াংস্থা  প্রর্তিানমূয়ও য়মার্কতা প্রদান ওযা। 

৬. সুয়মাক-সুর্ফধা 

     র্ক্ষা র্যওল্পনা  ব্যফস্থানা উন্নেয়নয ক্ষক্ষয়ে ক্ষদয়য এওটি ীল িস্থানীে প্রর্তিান র্য়য়ফ নায়েয়ভ যয়েয়ে প্রর্ক্ষয়ণয সুব্যফস্থা। ভয়নামুগ্ধওয 

বুজ প্রকৃর্ত, ফ ধযয়নয সুয়মাকসুর্ফধা াংফর্রত য়যয ক্ষওন্দ্রস্থয়র অফস্থান এই প্রর্তিায়নয ভম িাদা অয়নও ফার্ড়য়ে র্দয়েয়ে। প্রাে ৮ এওয জর্ভয 

উয র্নর্ভ িত নায়েভ ওভয়েক্স র্নের্রর্ঔত সুয়মাক-সুর্ফধার্দ প্রদান ওয়য থায়ও: 

  

i. ক্ষের্ণওক্ষ, বাওক্ষ  ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাফ 

নায়েয়ভ আধুর্নও সুয়মাক সুর্ফধা াংফর্রত  সুর্িত দুটি র্ভরনােতন, অয়নওগুর্র ক্ষের্ণওক্ষ মা ভার্ির্ভর্েো  স্মাে ি ক্ষফাে ি দ্বাযা াংমৄক্ত এফাং 

দুটি বাওক্ষ রুভ যয়েয়ে। এোড়া এঔায়ন যয়েয়ে আধুর্নও  সুর্িত দুটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাফ। 

 



i. গ্রন্থাকায  তথ্যয়ওন্দ্র 

নায়েয়ভ যয়েয়ে এওটি মৃদ্ধ গ্রন্থাকায ক্ষমঔয়ন াো মাে ফই, ম্যাকার্জন, জান িার এফাং ক্ষদর্-র্ফয়দর্ অন্যান্য প্রওানামূ। এটি র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ 

ক্ষওায় িয প্রর্ক্ষণাথীয়দয র্ক্ষায প্রয়োজন ক্ষভোয়ত াায্য ওয়য থায়ও। এই গ্রন্থাকায়যয এওটি অাং তথ্যয়ওন্দ্র র্য়য়ফ ব্যফহৃত ে। 

i. আইর্টি ক্ষর 

নায়েয়ভয এওটি সুর্িত আইর্টি ক্ষর যয়েয়ে । আজয়ওয এই তথ্য প্রমৄর্ক্তয মৄয়ক প্রর্তর্দক্ষনয দাপ্তর্যও ওায়জ এফাং র্চ্ঠিয়েয আদান প্রদায়নয 

ক্ষক্ষয়ে ওর্ম্পউোয়যয ব্যফায অতযাফশ্যওীে । এই প্রর্তিায়নয আয়যা এওটি রক্ষয য়ে ওর্ম্পউোয ব্যফায়যয উয ক্ষেওই প্রর্ক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ 

র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ ক্ষওায় িয প্রর্ক্ষণাথীয ক্ষাকত উন্নেন াধন ওযা । এই রক্ষযক্ষও ভাথাে ক্ষযয়ঔ নায়েয়ভয আইর্টি ক্ষর প্রর্তিা ওযা য়েয়ে । এই 

ক্ষয়রয আতাে ৩(র্তন)টি ওর্ম্পউোয ল্যাফ প্রর্তর্িত য়েয়ে । প্রর্তটি ল্যায়ফ ২৫টি ওর্ম্পউোয আয়ে । ওর্ম্পউোয ল্যাফগুর্রয়ত ভাধ্যর্ভও  

ওয়রজ ম িায়েয র্ফলের্বর্িও প্রর্ক্ষণ ক্ষদো ে। তাোড়া অন্যান্য ক্ষওায় িয অর্ধক্ষফন র্যচ্ার্রত ে । প্রর্ক্ষণাথীয়দয তথ্য  ওর োোয়ফজ 

ঠিওবায়ফ এই ক্ষয়র াংযক্ষণ ওযা য়ে থায়ও । নায়েয়ভয যয়েয়ে এওটি য়েফাইে, ক্ষরাওার এর্যো ক্ষনেোওি, োই-পাই এফাং ৩০ 

এভর্ফর্এ কর্তম্পন্ন ব্রেব্যান্ড ইন্টাযয়নে াংয়মাক । 

i. আফান ব্যফস্থা 

ক্ষময়তু অর্ধওাাং প্রর্ক্ষণ ওভ িসূর্চ্ই আফার্ও, ক্ষয়তু নায়েভ নাযী এফাং পুরুল উবে প্রওায প্রর্ক্ষণাথীয জন্য ক্ষায়ের সুর্ফধা প্রদান ওয়য 

থায়ও। এঔায়ন যয়েয়ে ৪১৫ র্ে র্ফর্ষ্ট ৫ (াঁচ্) টি ক্ষায়ের বফন। এোড়া এঔায়ন ভার্যচ্ারও ভয়াদয়েয ফাবফন, অনুলদবৃয়েয 

র্যফায ফফায়য জন্য দুটি এফাং ওভ িচ্ার্যয়দয র্যফায ফফায়য জন্য আয়যা দুটি ক্ষভাে ৪ টি আফার্ও বফন যয়েয়ে । এই ওভয়েয়ক্সয 

ক্ষওন্দ্রস্থয়র যয়েয়ে এওটি দৃর্ষ্টনেন ভর্জদ। 

i. ওযায়পয়ের্যো 

নায়েয়ভয দুটি ওযায়পয়ের্যো যয়েয়ে। এয ভয়ধ্য এওটি বুর্নোর্দ  অন্যান্য ক্ষওায় িয প্রর্ক্ষণাথীয়দয জন্য এফাং অন্যটি নায়েয়ভয ওভ িওতিা  

ওভ িচ্ার্যবৃয়েয জন্য। এই ওযায়পয়ের্যো দুটি প্রর্ক্ষণাথীয়দয জন্য র্নের্ভত নাস্তা এফাং দুপুয  যায়তয ঔাফায়যয ব্যফস্থা ওয়য থায়ও । 

i. স্বাস্থযয়ফা 

নায়েয়ভয এওটি স্বাস্থয ক্ষওন্দ্র যয়েয়ে। োক্তায়যয জন্য এওটি ক্ষচ্ম্বায  এওটি র্েয়নার্য র্নয়ে এই ক্ষওন্দ্র কঠিত। এওজন ক্ষভর্েয়ওর অর্পায 

এফাং এওজন ক্ষভর্েয়ওর এর্েযান্ট দ্বাযা এই ক্ষওন্দ্রটি র্যচ্ার্রত য়ে থায়ও। প্রর্ক্ষণাথী এফাং নায়েয়ভয ওর ওভ িওতিা  ওভ িচ্ার্য এই ক্ষওয়ন্দ্র 

স্বাস্থয ক্ষফা র্নয়ে থায়ও। র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ ক্ষওায় িয প্রর্ক্ষণাথীকণ এঔান ক্ষথয়ও র্ফনামূয়ল্য ব্যফস্থাত্য  লধ ক্ষয়ে থায়ও। 

i. ব্যাোভাকায 

নায়েয়ভ এওটি অতযাধুর্নও ব্যাোভাকায যয়েয়ে । বুর্নোর্দ ক্ষওায় িয প্রর্ক্ষণাথীয়দয র্নের্ভত াযীর্যও র্ক্ষায াাার্ ব্যাোভাকায ব্যফায 

ওয়য। অন্যান্য ক্ষওায় িয প্রর্ক্ষণাথীয়দয ব্যাোভাকায ব্যফায়যয সুয়মাক যয়েয়ে। 

  

 

 

 

 

 



৭.  র্ফর্বন্ন র্ফবায়কয ওাম িাফর্র 

i. র্যওল্পনা  উন্নেন র্ফবাক 

র্যওল্পনা  উন্নেন র্ফবাক নায়েয়ভয অবযন্তযীণ র্ফর্বন্ন ওাম িমূয়য ার্ফ িও র্যওল্পনা প্রণেন এফাং র্ফর্বন্ন উন্নেন প্রওল্পমুয়য নওা (প্রণেন) 

ওয়য। এ র্ফবাক এওটি র্নর্দ িষ্ট ফৎয়যয জন্য র্যওর্ল্পত ার্ফ িও প্রর্ক্ষণ ওাম িিভ াংফর্রত ফার্ল িও প্রর্ক্ষণ - র্ঞ্জওা প্রণেন ওয়য। এওায়ের্ভয 

আইর্টি ক্ষর এ র্ফবায়ক াংমৄক্ত। 

 

i. প্রর্ক্ষণ  ফাস্তফােন র্ফবাক 

নায়েয়ভয প্রধান উয়েশ্য য়ে  র্ক্ষও  র্ক্ষা প্রাওকণয়ও প্রর্ক্ষণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ গুণকত ভানম্পন্ন  দক্ষ ভানফম্পয়দ র্যণত ওযা । 

এ উয়েশ্যয়ও াভয়ন ক্ষযয়ঔ নায়েভ র্ফর্বন্ন ধযয়নয প্রর্ক্ষণ ওভ িসূর্চ্ র্নয়ে এর্কয়ে মায়ে। প্রর্ক্ষণ ক্ষওা ি ওার্যকুরাভ এয নওা প্রণেন  প্রর্ক্ষণ 

াংিান্ত মাফতীে ওাম িাফরী ম্পাদন ওযা প্রর্ক্ষণ  ফাস্তফােন র্ফবায়কয মূর দার্েে। এ র্ফবায়কয অধীন দস্যকণ ক্ষর্ভনায, োওি 

র্যচ্ারনা, প্রর্ক্ষণ ম্যানুয়ের বতর্য, ক্ষওা ি র্যয়াে ি বতর্য এফাং র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ াংিান্ত  র্নধ িার্যত ওাজ ম্পন্ন ওযয়ত প্রর্ক্ষণাথীয়দয ােতা 

ওয়য থায়ওন। 

নায়েভ এ.এ.র্.এভ, এ.র্.ই.এভ, র্ক্ষা কয়ফলণা দ্ধর্ত ক্ষওা ি, আইর্টি ক্ষওা ি, র্ক্ষা র্যওল্পনা  উন্নেন ক্ষওা ি, ওর্ভউর্নয়ওটিব ইাংর্র 

ক্ষওা ি, গ্রন্থাকায র্যওল্পনা  ব্যফস্থানা ক্ষওা ি ইতযার্দ ক্ষওায় িয প্রর্ক্ষণ ম্যানুয়ের প্রওা ওয়য থায়ও। এোড়া এই র্ফবাক র্ফর্বন্ন ক্ষওায় িয ফক্তা 

মূল্যােয়নয ওাজ ওয়য থায়ও। 

নায়েভ ২৩ ধযয়নয প্রর্ক্ষণ ওাম িিভ র্যচ্ারনা ওয়য থায়ও। উয়েঔয়মাগ্য প্রর্ক্ষণগুর্রয ভয়ধ্য যয়েয়ে- SSCEM, ACEM, বুর্নোর্দ 

ক্ষওা ি, র্ক্ষা প্রান  ব্যফস্থানা ক্ষওা ি,  র্ক্ষা কয়ফলণা দ্ধর্ত ক্ষওা ি, র্ক্ষা র্যওল্পনা  উন্নেন, আইর্টি ক্ষওা ি, ওর্ভউর্নয়ওটিব ইাংর্র 

ক্ষওা ি ইতযার্দ। 

i. প্রান  অথ ি র্ফবাক 

প্রান  অথ ি র্ফবাক নায়েভ এয ার্ফ িও ব্যফস্থানায ক্ষক্ষয়ে অতযন্ত গুা্রুেপূণ ি ভূর্ভওা ারন ওয়য থায়ও। র্ফর্বন্ন প্রার্নও ওর্ভটিয়ত অন্তভূ ির্ক্ত 

োড়া এ র্ফবাক র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ ক্ষওা ি, ওভ িারা এফাং ক্ষর্ভনায আয়োজন, এফাং র্ক্ষা ভন্ত্রণারে  অন্যান্য য়মাকী াংস্থায ায়থ ক্ষমাকায়মাক 

যক্ষা ওযয়ত ােতা প্রদান ওয়য। র্াফ র্নওা যাঔা  ফায়জে বতর্য ওযায ভত গুরুেপূণ ি ওাজগুয়রা এ র্ফবাক ম্পাদন ওয়য থায়ও। এই র্ফবাক 

অবযন্তযীণ  ফার্যও র্নযীক্ষামূ ম্পাদন ওয়য থায়ও।  এ র্ফবাক নায়েয়ভয অফওাঠায়ভা র্নভ িাণ  ক্ষভযাভত ওাজ এফাং র্ফর্বন্ন াংস্কাযমূরও 

ওাম িাফর্র তদাযর্ও ওয়য থায়ও।  প্রর্ক্ষণ াভগ্রী, মন্ত্রার্ত এফাং যঞ্জাভার্দ িে ওযা এ র্ফবায়কয এওটি র্নের্ভত ওাজ। 

i. কয়ফলণা  তথ্যােন র্ফবাক 

কয়ফলণা র্যচ্ারনা, পয়রা আ এফাং ক্ষও োর্ে ওযয়ত কয়ফলণা  তথ্যােন র্ফবাক র্নয়ফর্দত । প্রর্ত ফেয এ র্ফবায়কয নায়েভ অনুলদবৃে  

অন্যান্য াংস্থায কয়ফলওয়দয র্নওে ক্ষথয়ও কয়ফলণা প্রস্তাফ আফান ওয়য থায়ও। নায়েভ ওতৃিও র্যচ্ার্রত ফার্ল িও র্ফর্বন্ন ওাম িাফর্রয 

াযাংয়ক্ষ নায়েভ র্নউজ ক্ষরোয, বেভার্ও প্রওানা, নায়েভ জান িার, নায়েয়ভয অধ িফার্ল িওী প্রওানা এফাং ফার্ল িও র্যয়াে ি প্রওানায জন্য 

এই র্ফবাক প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ ওয়য থায়ও।  এ র্ফবাক র্ক্ষা প্রান  ব্যফস্থানায  উয পুস্তও প্রওায় ােতা প্রদান ওয়য থায়ও। 

  


