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ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভন (মফএনমইউ) 

ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ 

মক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

 

মফএনমইউ এয উত্তভ চচ চা মফলয়ক প্রমতদফদন 

 

ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভন (মফএনমইউ) মক্ষা ভন্ত্রণারদয়য একটি গুরুত্বপূণ চ প্রমতষ্ঠান মদদফ 

প্রমতষ্ঠারগ্ন থথদকই মফশ্বব্যাী অন্যান্য থদদয জাতীয় কমভনগুদরায দে ম্পদকচান্নয়ন  এয ক্ষভতা বৃমিকাযী 

প্রমতষ্ঠান মদদফ মিয়বাদফ কাজ কদয আদে। এ থক্ষদে, মফএনমইউ মফমবন্ন গুরুত্বপূণ চ আন্তজচামতক বা 

থমভনায, কনপাদযন্স ইতযামদ কভ চসূমচদত প্রমতমনমধত্ব কযা  প্রমতমনমধগদণয জন্য য়ামকচাং থায ততময, ধাযণা 

ে ততময, উচ্চ দস্থ গদণয জন্য অমববালণ ততময ইতযামদ থক্ষদে বুমিবৃমত্তক ায়তা প্রদান কদয থাদক। পদর, 

ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভদনয উত্তভ চচ চায একটি অন্যতভ অনুলে দে প্রমতদফদন প্রস্তুত, াংগ্র  

াংযক্ষদণয ভাধ্যদভ বমফ্যৎ  কভ চ্া মনূপণ  অতীত কভ চকাদেয ভাদে ভন্বয় াধদনয কাজ কযা।  

 

১। মফএনমইউ এয উত্তভ চচ চামূদয মদযানাভঃ 

 

ক। থেক থয়ামযাং (কভীদদয মনজ মনজ কাদজয অমবজ্ঞতা মফমনভয়)  

খ। আন্তজচামতক ভদয়য াদথ ভম্বয় কদয অমপ কাম চিভ চালু যাখা (২৪/৭ ধযদনয কাম চিভ)  

 

২। উত্তভ চচ চায মফফযণঃ  

ক। থেক থয়ামযাং (কভীদদয মনজ মনজ কাদজয অমবজ্ঞতা মফমনভয়)  

ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভদনয প্রধান কাজ ফাাংরাদদ যকাদযয মুখাে মদদফ ইউদনদকা, আইদদকা 

 ভভাদনয প্রমতষ্ঠান  অাংীজদনয াদথ মিঁয়াদজা কযা। ফাাংরাদদ যকাদযয প্রমতমনমধ মদদফ 

ইউদনদকা/আইদদকায াদথ মরয়াঁদজায ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদ মফমবন্ন যাভ চমূরক, বুমিবৃমত্তক  উন্নয়নমূরক 

কভ চকাে মযচারনা কদয থাদক। ইউদনদকায ম্যাদেট অনুমায়ী অন্যান্য থদদয জাতীয় কমভনগুদরায ভতই 

মফএনমইউ মচন্তা  ধ্যান ধাযণায আধায, মফশ্বব্যাী জাতীয় কমভনগুদরায দে ম্পদকচান্নয়ন  এয ক্ষভতা 

বৃমিকাযী প্রমতষ্ঠান মদদফ মিয়বাদফ কাজ কদয আদে। দামধকাযফদর মক্ষাভন্ত্রী ভদাদয় এয থচয়াযাযন 

 ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাদগয মচফ ভদাদয় থদিটাময থজনাদযর।   
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মফএনমইউ’য কভ চমযমধয ভদধ্য ইউদনদকায াঁচটি মূর মফলয় মথা মক্ষা, মফজ্ঞান, াংস্কৃমত, তথ্য  থমাগাদমাগ 

যদয়দে। এ োড়া, এয প্রান অফধামযতবাদফ এয াদথ ম্পমকচত। আদরামচত াঁচটি থক্ষদেয মফমবন্ন থপ্রাগ্রাদভ 

অাংগ্রণ কযায জন্য ফা থপ্রাগ্রাদভয মফলদয় াংমিষ্ট ব্যমি ফা প্রমতষ্ঠানদক অফমতকযণ, ফহুর প্রচাদযয জন্য মনজস্ব 

দয়ফাইদট প্রচায, ইদভইদর থমাগাদমাগ, ব্যমি ফা প্রমতষ্ঠাদনয াদথ মফএনমইউ মনজ উদযাদগ থমাগাদমাগ কদয 

থাদক। এই কাজগুদরা প্রায় ফ াখাদকই কযদত য়। এ োড়া,  াঁচটি থভৌমরক াখায দাময়ত্ব প্রাপ্ত মফএনমইউ 

কভ চকতচাগদণয কাদজয ধযন মবন্ন মবন্ন দয় থাদক। একটি াখায় কভ চযত ব্যমিয কাজ কযদত কযদত থম 

কভ চদক্ষতা ততময য় তা অন্য াখায কভ চকতচায আয়দত্ব থাদক না এফাং অদনক থক্ষদে জানদত াদযন না। ফমণ চত 

াঁচটি থক্ষদেই থফ মকছু বুমিবৃমত্তক কভ চমদজ্ঞয প্রদয়াজন য়। পদর, ঐ কভ চকতচাদক এ াংিান্ত মফলদয় পূফ চায 

অনুন্ধানপূফ চক কাম চাফমর ম্পন্ন কযদত য়। প্রমতটি াখায কাজ ম্পদকচ প্রদতযক কভ চকতচা মাদত অফমত থাকদত 

াদযন এফাং যস্পদযয কাজ ম্পদকচ তথা মফএনমইউ’য মুদয় কাম চাফমর ম্পদকচ একটি পূণ চাাংগ ধাযণা থদত 

াদযন থ রদক্ষয এ দপ্তদয াখায কভ চকতচাগণ মনয়মভতবাদফ াধাযণ ফা মফদল ধযদনয কাদজয থপ্রদজদেন ততময 

কদয উস্থান কদযন। এটিদকই থেক থয়ামযাং ফদর আভযা উদেখ কযদত চাই। এ ফ মফলয়গুদরাদক ভাথায় 

থযদখই াধাযণত মফএনমইউদত থেক থয়ামযাং উস্থানা য়। এটি খুফই ইনপযভারবাদফ অনুমষ্ঠত য়। এই 

কাদজয অমবজ্ঞতা মফমনভদয়য ভাধ্যদভ একজন কভ চকতচা অদযয কাম চিভ ম্পদকচ একটি স্বে ধাযণা থদত 

াদযন। মফএনমইউ’য একটি াখায় দাময়ত্বযত কভ চকতচা মখন তাঁয ম্পামদত মফগত মদনগুদরায কাম চিভ ফায 

াভদন তুদর ধদযন তখন মতমন থমভন বাযমুি থফাধ কদযন থতভমন অন্যযা তাঁয কাজ ম্পদকচ জানদত াদযন মা 

তাঁদদয উবয় ক্ষদকই দযাক্ষবাদফ অনুপ্রামণত কদয।  

থমভন মক্ষা াখা, াংস্কৃমত াখা, মফজ্ঞান াখা ফা তথ্য  থমাগাদমাগ াখায থম থকান একটি াংমিষ্ট থপ্রাগ্রাভ দয় 

থাকদর ঐ থপ্রাগ্রাভটিয গুরুত্ব অনুমায়ী কাজ কযদত য়। থোট মযদয অনুমষ্ঠত দর াখায় কভ চযত থপ্রাগ্রাভ 

অমপায মনদজই ম্পূণ চ কাজটি কদযন। একটু ফড় দর মমনয়য থপ্রাগ্রাভ অমপায ফা আয থকান থপ্রাগ্রাভ 

অমপাযদক মেএমজ ভদাদয় তাঁয াদথ এাইন কদয মদদত াদযন। থপ্রাগ্রাভটি ফা অনুষ্ঠানটি ফড় ভাদয দর 

পুদযা মফএনমইউ এদত একটি একক টিভ মদদফ কাজ কদয। থমখাদন প্রদতযদকই মকছু না মকছু দাময়ত্ব ারন কদয 

থাদকন। উদাযণ স্বূপ ফরা মায় থম, ২০১৭ াদর ৫ দত ৭ থপব্রুয়াময ম চন্ত ঢাকায় অনুমষ্ঠত ই-নাইন থপাযাদভয 

E-9 Ministerial Meeting on Education 2030-ীল চক বায থদিটামযদয়ট মদদফ 

পুদযা মফএনমইউ একটি টিভ মদদফ কাজ কদযদে। কখদনা ফা জাতীয় ফা আন্তজচামতক গুরুত্বপূণ চ মফলদয় থকান 

খড়া ততময, ম্পাদনা কযদত টিদভয ভদতা কাজ কযদত য়। মায কাযদণ কাজটি সুচারুূপদ ম্পন্ন কযদত থেক 
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থয়ামযাং এয সুমফধা মনদত য়। অদনক ভয়, এদক অদযয কাজ ম্পদকচ মকছুটা দর থেক থয়ামযাং এয 

ভাধ্যদভ ধাযণা ায়া মায়। মায পদর, যফতীদত কভ চ ম্পাদদনয থক্ষদে অন্য কভ চকতচা প্রদয়াজদন তাঁয 

ায়তায় াত ফামড়দয় মদদত াদযন। থেক থয়ামযাং এয ভাধ্যদভ জফাফমদমতা  স্বেতা মনমিত য়। এ োড়া, 

তাঁয কাদজয পরতা ঊর্ধ্চতন কর্তচক্ষ (মে এ মজ) এয ধন্যফাদ প্রদাদনয ভাধ্যদভ স্বীকৃমত রাব কদয। এই 

স্বীকৃমতরাব তাঁয কভ চস্পৃাদক ফামড়দয় মদদত ক্ষভ।  

খ। আন্তজচামতক ভদয়য াদথ ভম্বয় কদয অমপ কাম চিভ চালু যাখা (২৪/৭ ধযদনয কাম চিভ)  

ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভন এভন একটি প্রমতষ্ঠান মায াদথ যাময জনম্পৃিতা কভ য়। এয প্রধান 

কাজ মফমবন্ন ভদরয াদথ এদক অযদক থমাগাদমাগ কমযদয় থদয়া  প্রদয়াজনীয় যাভ চমূরক ব্যফস্থা থনয়া। পদর 

গণাংদমাদগয থচদয় বুমিবৃমত্তক চচ চা থফম কযদত য়। পদর, এই প্রমতষ্ঠান অন্য ফ প্রমতষ্ঠাদনয তুরনায় মেমজটার 

ফা অনরাইন মদেদভ অদনক আদগই প্রদফ কদযদে। অমপময়ার ইদভইর আইমেয াাাম প্রদতযক কভ চকতচায 

মনজস্ব ইদভইর আইমে যদয়দে। অমপময়ার থভইদর ফায এদে থাকায় মায মায অাংদয প্রদয়াজনীয়  

থভইরটি অন্য াখায থভইরগুমর মতমন থদখদত াদযন এফাং প্রদয়াজদন াংমিষ্ট থেক অমপাদযয মনকদট তা 

থপ্রযণ কদযন এফাং জরুময মফদফচনায় কথা ফদর মনদত াদযন। এ োড়া প্রদতযক কভ চকতচায ভম্বদয় একটি 

‘BNCU Family’ নাদভ Whats App Group  চালু কযা দয়দে মাদত কদরই কদরয দে 

মুহূদতচয ভদধ্য প্রদয়াজনীয় থমাগাদমাগ কযদত াদযন। মফমবন্ন মফদদম প্রমতষ্ঠাদনয াদথ কাজ কযদত য় ফদর 

ফাাংরাদদদয কভ চমদফ এফাং কভ চভদয়য াদথ অদনক থক্ষদেই অাভঞ্জস্য থদখা থদয়। অদনক ভদয় ফাাংরাদদদ 

ছুটিয মদন দর মফদদদ কভ চমদফ য়ায কাযদণ মফএনমইউ’য অমপাযদক জরুমযমবমত্তদত ফাায় ফদই 

ইদভইর ফা অন্যান্য মবমে চযাদটয ভাধ্যদভ থমাগাদমাগ কযদত য়। থমভন ফাাংরাদদদ াপ্তামক ছুটি শুিফায 

দর মফদশ্বয মফমবন্ন থদদই এটি একটি কভ চমদফ। থজন্য, াফ চক্ষমনকবাদফ ফ কভ চকতচাগণ ইদভইর, থায়াট 

অযা ফা এ ধযদনয অযাদয ভাধ্যদভ মনদজদদয ভদধ্য আন্তঃ থমাগাদমাগ যক্ষা কদযন। এ অমপদয কাম চিভ থম 

কাযদণ অদনকটাই ২৪/৭ অথ চা  কভ থফম প্তাদয প্রমত ভয়ই কাম চিভ থাদক। প্তাদয প্রদতযকটি মদফদই 

একজন কদয দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ চকতচা যদয়দেন মমমন জরুময মফলদয় ইদভইর আদর তা াংমিষ্ট াখায় এফাং প্রদয়াজদন 

উর্ধ্চতন কর্তচক্ষদক অফগত কদযন। এবাদফ, মনধ চামযত ভদয়য ভদধ্য মকাংফা ভদয়য পূদফ চই কভ চটি পরবাদফ 

ম্পাদন কযা মায়। দ্রুততভ ভদয়য ভদধ্য মিান্ত গ্রণ কযা ম্ভফ য়। জনস্বাথ চ াংমিষ্ট কাম চিদভয কাযদণ এটি 

খুফই কাম চকয দয় থাদক।        
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৩। প্রভাণকঃ  

 

মচেঃ থেক থয়ামযাং (কভীদদয মনজ মনজ কাদজয অমবজ্ঞতা মফমনভয়)  

মবমে মরঙ্কমূঃ   

i. https://www.youtube.com/watch?v=47BOEajcz3w 

ii. https://www.youtube.com/watch?v=0LOqG7emxa8 

iii. https://www.youtube.com/watch?v=amlcShTwW9o 

 

 

 মচেঃ আন্তজচামতক ভদয়য াদথ ভম্বয় কদয অমপ কাম চিভ চালু যাখা (২৪/৭ ধযদনয কাম চিভ)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=47BOEajcz3w
https://www.youtube.com/watch?v=0LOqG7emxa8
https://www.youtube.com/watch?v=amlcShTwW9o

