
বফববন্ন বফবাগেয কাম যাফবর 

বযকল্পনা ও উন্নয়ন বফবাে 

বযকল্পনা ও উন্নয়ন বফবাে নাগয়গভয অবযন্তযীণ বফববন্ন কাম যমূহয াবফ যক বযকল্পনা প্রণয়ন এফং বফববন্ন উন্নয়ন প্রকল্পমূহয 

নকা (প্রণয়ন) কগয। এ বফবাে একটি বনবদ যষ্ট ফছহযয জন্য বযকবল্পত াবফ যক প্রবক্ষণ কাম যক্রভ ংফবরত ফাবল যক প্রবক্ষণ বিকা 

প্রনয়ন কগয। একাগেবভয আইবটি হর এ বফবাগে ংযুক্ত। 

প্রবক্ষণ ও ফাস্তফায়ন বফবাে 

নাগয়গভয প্রধান উগেশ্য গে  বক্ষক ও বক্ষা প্রাকেণগক প্রবক্ষণ প্রদাগনয ভাধ্যগভ গুণেত ভানম্পন্ন ও দক্ষ ভানফ ম্পহদ 

বযণত কযা। এ উগেশ্যগক াভগন হযগে নাগয়ভ বফববন্ন ধযগনয প্রবক্ষণ কভ যসূবি বনগয় এবেগয় মাগে। প্রবক্ষণ হকা য কাবযকুরাভ 

এয নকা প্রণয়ন ও প্রবক্ষণ ংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফবর ম্পাদন কযা প্রবক্ষণ ও ফাস্তফায়ন বফবাগেয মূর দাবয়ত্ব। এ বফবাগেয 

অধীন দস্যেণ হবভনায, ওয়াকয বযিারনা, প্রবক্ষণ ম্যানুগয়র ততবয, হকা য বযগার্ য ততবয এফং বফববন্ন প্রবক্ষণ ংক্রান্ত  

বনধ যাবযত কাজ ম্পন্ন কযগত প্রবক্ষণাথীগদয ায়তা কগয থাগকন। 

নাগয়ভ SSCEM, ACEM, বক্ষা েগফলণা দ্ধবত হকা য, আইবটি হকা য, বক্ষা বযকল্পনা ও উন্নয়ন হকা য, কবভউবনগকটিব 

ইংবর হকা য, গ্রন্থাোয বযকল্পনা ও ব্যফস্থানা হকা য ইতযাবদ হকাগ যয প্রবক্ষণ ম্যানুগয়র প্রকা কগয থাগক। এছাড়াও এই বফবাে 

বফববন্ন হকাগ যয ফক্তা মূল্যায়গনয কাজ কগয থাগক। 

নাগয়ভ ২৬ ধযহনয প্রবক্ষণ কাম যক্রভ বযিারনা কগয থাগক। উগেেগমাগ্য প্রবক্ষণগুবরয ভগধ্য যগয়গছ- এ.এ.ব.এভ, এ.ব.ই.এভ, 

বুবনয়াবদ হকা য, বক্ষা প্রান ও ব্যফস্থানা হকা য,  বক্ষা েগফলণা দ্ধবত হকা য, বক্ষা বযকল্পনা ও উন্নয়ন, আইবটি হকা য, 

কবভউবনগকটিব ইংবর হকা য ইতযাবদ। 

প্রান ও অথ য বফবাে 

প্রান ও অথ য বফবাে নাগয়ভ এয াবফ যক ব্যফস্থানায হক্ষগে অতযন্ত গুু্রুত্বপূণ য ভূবভকা ারন কগয থাগক। বফববন্ন প্রাবনক 

কবভটিগত অন্তভূ যবক্ত ছাড়াও এ বফবাে বফববন্ন প্রবক্ষণ হকা য, কভ যারা এফং হবভনায আগয়াজন, এফং বক্ষা ভন্ত্রণারয় ও অন্যান্য 

গমােী ংস্থায াগথ হমাোগমাে যক্ষা কযগত ায়তা প্রদান কগয। বাফবনকা যাো ও ফাগজর্ ততবয কযায ভত গুরুত্বপূণ য 

কাজগুগরা এ বফবাে ম্পাদন কগয থাগক। এই বফবাে অবযন্তযীণ ও ফাবযক বনযীক্ষামূ ম্পাদন কগয থাগক।  এ বফবাে নাগয়গভয 

অফকাঠাগভা বনভ যাণ ও হভযাভত কাজ এফং বফববন্ন ংস্কাযমূরক কাম যাফবর তদাযবক কগয থাগক।  প্রবক্ষণ-াভগ্রী, মন্ত্রাবত এফং 

যিাভাবদ ক্রয় কযাও এ বফবাগেয একটি বনয়বভত কাজ। 

েগফলণা ও তথ্যায়ন বফবাে  

েগফলণা বযিারনা, পগরা আ এফং হক স্টাবে কযগত েগফলণা ও তথ্যায়ন বফবাে বনগফবদত। প্রবত ফছয এ বফবাে নাগয়ভ 

অনুলদবৃন্দ ও অন্যান্য ংস্থায েগফলকগদয বনকর্ হথগক েগফলণা প্রস্তাফ আফান কগয থাগক। নাগয়ভ কর্তযক বযিাবরত ফাবল যক বফববন্ন 

কাম যাফবরয াযংগক্ষ নাগয়ভ বনউজ হরর্ায, তেভাবক প্রকানা, নাগয়ভ জান যার, নাগয়গভয অধ যফাবল যকী প্রকানা এফং ফাবল যক 

বযগার্ য প্রকানায  জন্য এই বফবাে প্রগয়াজনীয় দগক্ষ গ্রণ কগয থাগক।  এ বফবাে বক্ষা প্রান ও ব্যফস্থানায  উয পুস্তক 

প্রকাগ ায়তা প্রদান কগয থাগক।  

 


