
ধধদপ্তয-দপ্তয-ংস্থায নাভঃ জাতীয়  ধক্ষা  ব্যফস্থানা একাডডভী (নাডয়ভ), ঢাকা।  

 

১। উদ্ভাফডনয ধডযানাভঃ  “নাডয়ডভয  াভধিক সফামূডক  একটি সভাফাআর  এযাড ধনডয় অা” 

 

২। কীবাডফ মাত্রা শুরু/ টভূধভঃ  

গণপ্রজাতন্ত্রী  ফাংরাডদডয  ধধবর াধব ি  যীক্ষায ভাধ্যডভ  ধফধএ (াধাযণ ধক্ষা) কযাডাডয  প্রডফ কধয এফং 

যফতীডত ১৪৯  তভ বুধনয়াধদ প্রধক্ষডণ ংিণ কধয। প্রধক্ষডণ  ংিণ  কযায  জন্য প্রধক্ষণ শুরু ওয়ায অডগয 

ধদন প্রধক্ষণাথীযা  ফাআ নাডয়ভ কযাম্পাস এড উধস্থত আ। তাযয  দীঘ ি ভয় ডক্ষা কযায  য অভযা নাডয়ভ 

সাডেডর ধনধ িাধযত  রুডভয চাধফ াডত সরাভ। নাডয়ভ কযাম্পাড উধস্থত ওয়ায অডগ অভযা সকাডনাবাডফআ  জানতাভ 

না সম, অভাডদয নাডভ সকাডনা অফাধক ব্যফস্থা কযা ডয়ডে ধকনা ফা কযা ডরও সকান সাডেডর কযা ডয়ডে ফা ধট 

নাম্বায কত। 

নাডয়ভ-এ সমভস্ত প্রধক্ষণাথী যা বুধনয়াধদ প্রধক্ষণ  ন্যান্য প্রধক্ষসণ ংিণ কযডত অডন তাযা তাডদয জন্য 

অফাধক রুভ ফযাদ্দ ম্পধকিত সকাডনা  তথ্য াধাযণত  অডগ জানডত াসযন না; ক্লা শুরু ওয়ার পর প্রতিতিনের ক্লা 

রুটিে আনগ দিখনি াডযন ো; পরীক্ষার িাতরখ ঠিক মনয় বা পূনব ে জােনি াডযন ো; পরীক্ষার দরজাল্ট নজ 

জােনি াডযন  ো; দকচার লীট তবনে পাে ; বক্তা মূল্যায়ে লীট তবনে পাে ও পূরণ কডযন; প্রতিতিনের খাবার তম 

তাব করনি মস্যায় পনেে; এফং খাবানরর টাকা পতরনলাধ করনি মস্যায় পনেে।  

ন্যান্য সডনয ভডতা বুধনয়াধদ প্রধক্ষডণ “আডনাডবন” ম্পধকিত একটি সন য়। সখাডন  ফরা য় সম, অভাডদয 

সফা প্রদান কযায প্রধিয়াডক  জীকযণ কযায  ভাধ্যডভ ধফদ্যভান  সফামূডক অডযা ডজ ও কাম িকযীবাডফ  

ভানুডলয কাডে স ৌঁডে সদয়া ম্ভফ। সআ সনটি কযায ডযআ মূরত অধভ নাডয়ডভয ধফদ্যভান  সফামূডক ধকবাডফ 

স্বল্প খযডচ জীকযডণয ভাধ্যডভ  সবাগাধি কধভডয়  ডফ িাত্তভ উাডয়  প্রধক্ষণাথীডদয  কাডে স ৌঁডে সদয়া মায় স 

ধফলডয় ধচিা-বাফনা কযডত শুরু কধয। যফতীডত উক্ত বুধনয়াধদ প্রধক্ষডণ  আডনাডবডনয উয  অডযা ধকছু সন য়, 

সগুডরাও অভাডক অডযা ধযীধরতবাডফ  বাফডত ায়তা  কডয। তডফ এডক্ষডত্র আডনাডবন ধফলয়ক ধফধবন্ন ায়তা 

কযায জন্য নাসয়ভ কর্তিক্ষ ও এটুঅআ কর্তিডক্ষয  জনাফ ধজয়াউর ক  স্যাযসক ধফডল  ধন্যফাদ জ্ঞান কযডত চাআ। 

াধফ িক ডমাধগতায  জন্য অধভ অভায টিডভয ন্য দস্যডদযডকও  ধফডল ধন্যফাদ  ধদডত চাআ। 

নাডয়ডভয াভধিক সফামুডক  জীকযণ ধফলডয় অভায অআধডয়াটি প্রথডভ অধভ অভায টিডভয দস্যডদয াসথ ও 

নাডয়ডভয সভন্টয স্যাডযয াডথ অডরাচনা কধয। যফতীডত এআ অআধডয়াটি অধভ নাডয়ভ কর্তিক্ষ , এটুঅআ কর্তিক্ষ ও 

বুধনয়াধদ প্রধক্ষণাথীডদয  াভডন উস্থান  কধয। তাডদয  কাে সথডক সম যাভ ি াআ স নুমায়ী  অআধডয়াটিয  

কাঠাডভাডত  প্রডয়াজনীয়  ধযভাজিন ও ধযফধ িন   কধয। যফতী সত নাডয়ভ কযাম্পাড নুধিত আডনাডবন  সাডকধং -এ 

এআ অআধডয়াটি প্রদ িন কযা য় এফং ধফচাযকডদয  যাডয় এআ অআধডয়াটি প্রথভ স্থান  ধধকায কযায  সগ যফ জিন 

কডয। যফতীডত নাডয়ভ কর্তিক্ষ ধফদ্যভান  সফা জীকযডণয রডক্ষয “নাডয়ডভয  াভধিক সফামূডক একটি 

সভাফাআর  এযাড ধনসয় অা” ীল িক অআধডয়াটি ফাস্তফায়ডনয  জন্য ধদ্ধাি িণ কডযন এফং সটি ফতিভাডন প্রধিয়াধীন  

যডয়ডে।  

অআধডয়াটি ফাস্তফায়ডন সকাডনা চযাডরঞ্জ অডে ধকনা তা সফাঝায জন্য প্রথডভ  অআধডয়াটিয  াআরটিং কযা সমডত াডয 

থফা ফাস্তফায়ডনয  সক্ষডত্র মধদ সকাডনা চযাডরঞ্জ সদখা সদয় তাডর সগুডরা ধাড ধাড ভাধান কযা সমডত াডয।  

অআধডয়াটিয ফাস্তফায়ন  সটকআকযডণ  ধনয়ধভত ম িডফক্ষডণ যাখডত ডফ এফং প্রডয়াজন নুমায়ী ধযফতিন , ধযফধ িন ও 

ধযভাজিন  কযডত ডফ।  

 

 

৩। ধযফতিডনয  শুরুয কথা থফা এআ উডদ্যাগ  কী কী কল্যাণ ফডয় অনডফঃ   

 

এআ অআধডয়াটিয  ফাস্তফায়ন প্রধত ফেয  ধক্ষা  ও প্রধক্ষডণয  াডথ ম্পধকিত প্রায় ১০,০০০ ভানুডলয সফা প্রাধপ্তডক জ 

কডয তুরডফ। সফা প্রাধপ্তয  সক্ষডত্র তাডদয ভয়, থ িননধতক  ব্যয় ও অা-মাওয়ায ধযভাণ  কভাডফ। এডত কডয 

নাডয়ডভয সফা িীতাডদয স্বল্প খযডচ ডফ িাত্তভ সফা প্রাধপ্ত ধনধিত ডফ।   

প্রকল্পটি বা আইতিয়াটি বাস্তবায়নের ক্ষযগুনা না - 

১। ো য়নম কর্িৃক পরত চা ত ি প্রলত ক্ণ কোর্গুোর বতভত ে্ে কা র্যক্রমনর গিত কন  আরো ি্বরা ে্বতি করা ; ২। দবা প্রাতিনক 

জির করা; 



৩। নব োপতর োনয়নমর ামতিক দবামূনক একটি দমাবাই এযানপ তেনয় আা।  

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফন দযব সুফ পাওয়া যানব - 

১। ো য়নম ম্পর্কতি িথ্য পা ওয়া  যা বন ; 

২। প্রলত ক্ষণাথীনির িাতকা পাওয়া যানব; 

৩। কক্ বরা ি্িনর িথ্য পা ওয়া  যা বন; 

৪। আগনই প্রিত িত েনর ক্া রুটত ে পা ওয়া  যা বন ; 

৫। পরী ক্ার িা রতখ জা ো  যা বন; 

৬। পরী ক্ার রনজা ্ট জা ো  যা বন; 

৭। া ইব্রনরী  ংক্রাে্ি িথ্য জা ো  যা বন; 

৮। নকচা র লী টনর ি্রুি প্রাপ্িত েত ল্চতি করা  যা বন ; 

৯। নকচা র লী টগুো অো ইেন  িনয়া  ম্ভব ন  কোেো ফটোকপত র িরকা র বন  ো ; 

১০। প্রলত ক্ণাথীরা অোইনে গ-ইে কনর বক্তা মূল্যায়ে লীট পূরণ করনি পারনব; 

১১। ধনজস্ব নরাআন একাউডন্ট  রগ-আন কডয দযনকানো অতভনযাগ বা পরামল ে প্রিাে  করা যানব; 

১২। প্রলত ক্ণা র্থীগণ বতকা ল বা  রকন ট ো ম্বারনর মা ধ্যমন  খা বা র টা কা  পরতলোধ করিন  পা রবন; 

১৩। অো ইে ুবত ধা  েত য়ন  ম্যােনজা রগণ প্রিত িত েনর মত নর তা ব করিন  পা রবন । 

অআধডয়াটিয  ফাস্তফায়ন অডযা সম সম সক্ষডত্র গুণগত আধতফাচক  ধযফর্তন অনডফ-- 

দ্ধধতঃ এআ অআধডয়াটিয  ফাস্তফায়ন ম্যানুয়ার দ্ধধতয ধযফডতি কর সফামূ একটি সভাফাআর এযাডয ভাধ্যডভ 

সদয়া মাডফ। সভাফাআর এযাডয ভাধ্যডভ  সফাপ্রদান  প্রধিয়া প্রচধরত ম্যানুয়ার দ্ধধতডত অমুর ধযফতিন  অডফ।  

ভয়ঃ অআধডয়াটি  ফাস্তফাধয়ত  ডর ডনক সফা প্রাধপ্তয সক্ষডত্র সফািীতাডক াযীধযকবাডফ  উধস্থত ডত ডফ না। 

এডত কডয অা-মাওয়া ও ডক্ষায জন্য ব্যধয়ত ভয় সেঁডচ মাডফ। 

সবাগাধিঃ  ধধকাং সফা সভাফাআর এযা ধবধত্তক ওয়ায কাযডণ সফা িীতাডদয ডতুক সবাগাধি কডভ মাডফ।  

ব্যয়ঃ সভাফাআর এযাডয ভাধ্যডভ সফা প্রাধপ্ত ধনধিত কযা সগডর অা-মাওয়া ও থাকায জন্য সকাডনা  থ ি ব্যয় কযডত 

ডফ না। এডত কডয সফািীতায  থ িননধতক  ব্যয় ডনকাংড  থাকডফ  না ফরডরআ ফরা চডর।  

সফায ভাডন ধযফতিনঃ  সফা প্রদান দ্ধধতডত ম্যানুয়ার দ্ধধতয ধযফডতি এযাডয ব্যফায  সফািীতাডদয ভয়, 

সবাগাধি, ও থ িননধতক  ব্যয় কধভডয় সফা প্রাধপ্তডক জীকযণ কযডফ এফং সফায ভাডন আধতফাচক ও গুণগত 

ধযফতিন  অনডফ। 

 

৪। উকাযডবাগী  ফা ংীজডনয  প্রধতধিয়া/ নুভূধতঃ 

 

উক্ত আইতিয়াটি বুতেয়াতি প্রতলক্ষণাথীগণ ও উর্দ্েিে কর্তেপনক্ষর কানে উপস্থাপো করা নয়নে এবং িারা এই 

আইতিয়াটির সুফ প্রাতির তবনয় ইতিবাচক মন্তব্য কনরনেে। িারা বননেে দয, এই আইতিয়াটি বাস্তবায়ে করনি 

পারন োনয়ম কর্তেক পতরচাতি প্রতলক্ষণ দকা েগুনার তবতভন্ন কায েক্রনমর গতিনক আনরা ত্বরাতিি করা যানব ; দবা 

প্রাতিনক জির করা যানব ; এফং নব োপতর োনয়নমর ামতিক দবামূনক একটি দমাবাই এযানপ তেনয় আা 

যানব।  

িারা আনরা বননেে দয, আইতিয়াটি বাস্তবায়নের ফন খুফ ডজআ নাডয়ভ সভাফাআর এযাড োনয়ম ম্পতকেি 

যাবিীয় িথ্য পাওয়া যানব ; প্রতলক্ষণাথীনির িাতকা পাওয়া যানব ; কক্ষ বরানের িথ্য পাওয়া যানব ; আনগই 

প্রতিতিনের ক্লা রুটিে পাওয়া যানব ; পরীক্ষার িাতরখ জাো যানব ; পরীক্ষার দরজাল্ট জাো যানব ; াইনেরী ংক্রান্ত 

িথ্য জাো যানব; দকচার লীনটর দ্রুি প্রাতি তেতিি করা যানব; দকচার লীটগুনা অোইনে দিয়া ম্ভব ন দকানো 

ফনটাকতপর িরকার নব ো ; প্রতলক্ষণাথীরা অোইনে গ-ইে কনর বক্তা মূল্যায়ে লীট পূরণ করনি পারনব ; ধনজস্ব 

নরাআন  একাউডন্ট  রগ-আন কডয দযনকানো অতভনযাগ বা পরামল ে প্রিাে  করা যানব ; প্রতলক্ষণাথীগণ তবকাল বা রনকট 

োোনরর মাধ্যনম খাবার টাকা পতরনলাধ করনি পারনব ; অোইে সুতবধা তেনয় ম্যানেজারগণ প্রতিতিনের তমনর 

তাব করনি পারনব। 

সফা প্রদান  দ্ধধতডত  ম্যানুয়ার দ্ধধতয ধযফডতি এযাডয ব্যফায সফািীতাডদয  ভয়, সবাগাধি, ও থ িননধতক ব্যয় 

কধভডয় সফা প্রাধপ্তডক  জীকযণ  কযডফ এফং সফায ভাডন আধতফাচক  ও গুণগত ধযফতিন অনডফ। এোড়াও এআ  

সভাফাআর এযাটি ফাংরাডদডয  ন্যান্য প্রধক্ষণ প্রদানকাযী  প্রধতিান ব্যফায কডয তাযাও তাডদয ধফদ্যভান  সফা 

মূডক জীকযডণয  ভাধ্যডভ ভানুডলয াডতয নাগাডর  স ৌঁডে ধদডত াযডফ। 



 

৫। টিধ ধব/ িাপ/ আনডপািাধপক্স/ েধফ/ ধবধডও 

প্রতযাধত পরাপর  ( TCV++) (ম্ভাব্য একজন সফািীতায  সক্ষডত্র) 

 ভয় (ধদন) খযচ (টাকা) মাতায়াত (কতফায) 

অআধডয়া ফাস্তফায়ডনয  পূডফ ি ৩ ধদন ৩০০০/- (১০০০x৩) ৬ ফায 

অআধডয়া ফাস্তফায়ডনয  ডয ১ ধদন  ১০০০/- ২ ফায 

সভাট াথ িকয ২ ধদন ২০০০/- ৪ ফায  

ন্যান্য (TCV ++ 

কডভধন, ধকন্তু গুণগত ভান 

বৃধদ্ধ ধকংফা ন্যান্য সুধফধা 

সফডড়ডে) 

সফা প্রদান দ্ধধতডত  ম্যানুয়ার দ্ধধতয ধযফডতি এযাডয ব্যফায সফািীতাডদয  

ভয়, সবাগাধি, ও থ িননধতক ব্যয় কধভডয়  সফা প্রাধপ্তডক জীকযণ কযডফ এফং 

সফায ভাডন আধতফাচক  ও গুণগত ধযফতিন  অনডফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bv‡q‡gi mvgwMÖK †mevmg~n‡K GKwU †gvevBj A¨v‡c wb‡q  Avmv 
1. eywbqvw` cÖwkÿYv_x©‡`i 
AvevwmK ‡mev msµvšÍ Z_¨ 
mn‡R bv cvIqv; 
 
2. K¬vm iæwUb I Riæwi 
weÁwß †`L‡Z mgm¨v; 
 

3. †jKPvi kxU I e³v 
g~jvqb kxU cÖ`vb I cÖvwß‡Z 
wej¤̂; 
 
4. cÖwZw`‡bi Lvevi wg‡ji 
wnmve Ki‡Z mgm¨v; 
bv‡q‡g AbjvBb jvB‡eªwii 
myweav we`¨gvb †bB| 

Simple & Small but 

Significant 

‡KŠkjMZ Kg©cwiKíbv 

     Complex to 

Simple 

 bv‡qg m¤úwK©Z mg¯Í Z_¨ 
mn‡R cÖvwß;  

 cÖwkÿYv_©x‡`i ZvwjKv I 
Kÿ eiv‡Ïi Z_¨ cÖvwß;  

 K¬vm iæwUb I Riæwi 
weÁwßmg~‡ni 
†bvwUwd‡Kkb;  

 jvB‡eªwii eB‡qi ZvwjKv 
I Ae¯’vb Rvbv;  

 †jKPvi kx‡Ui `ªæZ cÖvwß;  
 cÖwkÿYv_x©‡`i AbjvBb 

jM-Bb K‡i e³v g~j¨vqb 
kxU c~iY; 

 AbjvBb myweav wb‡q 
cÖwZw`‡bi wg‡ji wnmve 
mn‡R Kiv| 

 Awf‡hvM ev civgk© 
cÖ`vb| 

◊ Z_¨ msMÖn; 
◊ A¨vc †W‡fjc‡g›U; 
◊ A¨v‡c Z_¨ ms‡hvRb; 
◊ †K› ª̀xq mvf©v‡ii mv‡_ 

ms‡hvM ’̄vcb; 
◊ weÁvcb msMÖn; 
◊ Z_¨-cÖhyw³‡Z ̀ ÿ bv‡qg 

Abyl` m`m¨‡`i‡K mshy³ 
Kiv| 

bv‡qg cwiPvwjZ wewfbœ cÖwkÿY 

†Kvm© msµvšÍ †mev cÖvwß‡K mnRZi 
Kiv Ges †mevmg~n‡K ‡QvÆ GKwU 

†gvevBj A¨v‡c wb‡q Avmv|  

djvdj 

wfkb 



অআধডয়াটিয  সফা প্রদাডনয কভ িপ্রধিয়া  

 

নাডয়ভ ম্পধকিত সভাফাআর  এযাটি Google Play Store সথডক ডাউনডরাড কযা মাডফ 

 

নাডয়ভ ম্পধকিত সভাফাআর  এযাটি এযকভ সআজ-এ াওয়া মাডফ 

 



 

 

এযাডয কবায সআজ 

 

 

 



 

 

ধফধবন্ন প্রধক্ষডণয  রগ-আন ও সযধজডেন  

 

 



                        

 

 

রগ-আন ও নতুন সযধজডেন 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    



 

 

সযধজডেন াফধভট 

 

 

 

 

 



                                     



 

 

 

ংধিষ্ট সকা ি ম্পধকিত  তথ্য 

 

 

 

 

 

 



                                             



 

 

 

ংধিষ্ট সকা ি ম্পধকিত  ন্যান্য তথ্য  

 



                             

 

 

খাফায ধভডরয মাফতীয়  তথ্য  

 

 

 

 

 

 

 



                  



 

 

ধবডমাগ  ফা যাভ ি প্রদাডনয ং 

 

 

 

 

 

 

 

৬। উদ্ভাফন ও ফাস্তফায়ন টিভ 

 

দস্য/ দস্যডদয নাভ ও ঠিকানা গ্রু েধফ 

১। সভাঃ যাধজউয যভান (০২৬২৩৪) 

প্রবালক , আরাভী ধক্ষা , যকাযী ফধযার  কডরজ, 

ফধযার। ০১৭৩৮১১৩২৫৩ 

 

২। সভাঃ  অধতকুয যভান  (০২৫৪৬৬) 

প্রবালক , যাষ্ট্রধফজ্ঞান, যকাধয এভধ কডরজ, ধডরট। 

০১৭১৮০০৯২২৩ 

 

৩। অবু সভাাম্মদ সমাফাডয়য  (০২৫৫৫৬) 

 



প্রবালক , আংডযজী , অডরকান্দা যকাধয কডরজ, ফধযার। 

০১৭২২৪৮৮৮৫২ 

 

৪। ধধয চন্দ্র াআক (০২৫৮৬০) 

প্রবালক , ভাজকল্যাণ , যকাধয ব্রজডভান  কডরজ, 

ফধযার। ০১৭৭২০২১২৮৬ 

(টিভ ধরডায ও অআধডয়া প্রদানকাযী ) 

 

৫। সভাঃ অধযফুয  যভান (০২৫৭২০) 

প্রবালক , দ িন, সকাটারীাড়া  সখ লুতপয যভান 

যকাধয কডরজ, সগাারগঞ্জ । ০১৯১৩৭৭৮২৬০ 

 

 

 

আডনাডবন  সাডকধং -এ ধফজয়ী ওয়ায য গ্রু েধফ 


