
জাতীয় শক্ষা ব্যফস্থানা একাডেশভ (নাডয়ভ) ফাাংরাডদডয ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা ক্ষক্ষডে একটি উৎকৃষ্ট ক্ষকন্দ্র এফাং এটি শক্ষায উৎকল ষ াধডন 

কাজ কডয মাডে। নাডয়ডভয  চূড়ান্ত রক্ষয ডে শক্ষা ক্ষক্ষডে জাতীয়  বফশিক চ্যাডরঞ্জ ক্ষভাকাডফরায জন্য শক্ষক এফাং শক্ষা প্রাডনয 

কভ ষকতষাগণডক জ্ঞান, ক্ষাগত দক্ষতা, ইশতফাচ্ক দৃশিবশি  ক্ষনতৃডেয গুণাফলি দ্বাযা মৃদ্ধ কযা। শক্ষাক্ষক্ষডে শযকল্পনা, প্রান, ব্যফস্থানা  

গডফলণায উন্নয়ডনয ক্ষক্ষডে নাডয়ভ প্রধান ভূশভকা ারন কযডে। শক্ষায গুণগত ভান বৃশদ্ধয িক্ষ্যে ১৯৫৯ শিিাক্ষে এডুডকন এক্সডেনন ক্ষন্টায 

(EEC) প্রশতশিত য়। একটি শফফতষন প্রশিয়ায ভাধ্যডভ ১৯৯২ শিিাডে এটিডক জাতীয় শক্ষা ব্যফস্থানা একাডেশভ (নাডয়ভ)-এ রুান্তর কযা 

য়। এয ধাযাফাশক ফেযশবশিক  শযফতষন াংশক্ষপ্তবাডফ শনডেয েডক ক্ষদখাডনা ডরা; 

২. ঐশতাশক ক্ষপ্রক্ষাে 

১৯৫৯ ১৯৭৫ ১৯৮২ ১৯৯২ 

এডুডকন এক্সডেনন ক্ষণ্টায 

(EEC) নাডভ ভাধ্যশভক স্তডযয  

শক্ষকডদয শখন শফজ্ঞান শফলয়ক 

প্রশক্ষডণয ভাধ্যডভ নাডয়ভ তায 

মাো শুরু কডয। 

EEC এয কভ ষকান্ডডক 

ম্প্রাশযত কডয  এটিডক 

ফাাংরাডদ এডুডকন এক্সডেনন 

এন্ড শযাচ্ ষ ইন্সটিটিউে 

(BEERI) নাডভ  রূান্তশযত কযা 

য় এফাং কডরজ  ভাদ্রাায 

শক্ষক  প্রাক শক্ষা 

ক্ষক্ষডেয  কর কভ ষকতষাডদয 

গডফলণা  ব্যফস্থানা শফলয়ক 

প্রশক্ষডণয অশতশযক্ত দাশয়ে প্রদান 

কযা য়। 

অশতশযক্ত ব্যয় হ্রা  কাম ষকযী 

শক্ষা ব্যফস্থানা উন্নয়ডনয রডক্ষয 

NIEMR  BEERI ক্ষক 

একীভূত কডয ন্যানার ইন্সটিটিউে 

পয এডুডকনার এযােশভশনডেন 

এক্সডেনন এন্ড শযাচ্ ষ 

(NIEAER) নাডভ অশবশত 

কযা য়। 

NIEAER-ক্ষক আফায 

শযফতষন কডয জাতীয় শক্ষা 

ব্যফস্থানা একাডেশভ (নাডয়ভ) 

শাডফ নাভকযণ কযা য়। এ 

শযফতষডনয রক্ষয শের শক্ষা 

ক্ষক্ষডেয শযকল্পনা, প্রান, 

ব্যফস্থানা  গডফলণায উন্নয়ডনয 

ক্ষক্ষডে এটিডক উৎকল ষ ক্ষকন্দ্র শাডফ 

প্রশতিা কযা। 

 

৩.  স্বপ্ন  রক্ষয    িক্ষ্যে 

৩.১ স্বপ্ন  

ভান মুশক্তমৄডদ্ধয ক্ষচ্তনায় উদ্বুদ্ধ দক্ষ, ক্ষমাগ্য  সৃজনীর শক্ষক  শক্ষা প্রাক গডড় ক্ষতারায অনন্য প্রশক্ষণ প্রশতিাডন (Centre of 

Excellence) শযণত কযা। 

৩.২ রক্ষয  

ভানফ ম্পদ উন্নয়ডনয জন্য ভানম্পন্ন প্রশক্ষণ প্রদাডনয ভাধ্যডভ শক্ষা প্রান, শখন-ক্ষখাডনা কাম ষিভ  শক্ষা গডফলণা শযচ্ারনায় এফাং 

শক্ষা ব্যফস্থানায কর ক্ষক্ষডে দক্ষ, ক্ষাদায, ভানশফক  বনশতক মূল্যডফাধ ম্পন্ন শক্ষক  শক্ষা প্রাক গডড় ক্ষতারা। 

৪.  নাডয়ডভয উডেশ্যমূ 

৪.১ াধাযণ উডেশ্য 

নাডয়ডভয াধাযণ উডেশ্য ডে ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা স্তডযয শক্ষক উন্নয়ন  ভানম্মত ব্যফস্থানা  প্রান ব্যফস্থা শনশিতকযডণয ভাধ্যডভ 

প্রাথলিক - পরবর্তী স্তডয গুণগতভান ম্পন্ন শক্ষা শনশিত কযা। 

৪.২ শফডল  উডেশ্যমূ 

   শক্ষা ব্যফস্থানা  প্রাশনক ক্ষক্ষডে প্রাশতিাশনক াভর্থ্ষ উন্নয়ডনয  জন্য প্রশতিানসমূহক্ষ্ক  ক্ষাগত  কাশযগশয ডমাশগতা প্রদান কযা। 

   প্রাথশভক যফতী শক্ষা উ-স্তডযয শক্ষা ব্যফস্থানা  প্রাশনক ক্ষক্ষডে দক্ষতা  কাম ষকাশযতায উন্নয়ন  কযা। 


