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ননৰ্দে শনাৰ ধাৰণা/অৰ্ে 
 
আধ্ুনিক প্ৰযুনিনবদ্যাৰ ফলত সমাজ বযৱস্হাৰ দ্ৰুত 
পনৰবতত ি আৰু তাৰ লগে লগে জিসংখ্যাৰ নবগফাৰগি 
সামানজক জীৱণত এক জটিলটাৰ সৃনি কনৰগে।সমাজত 
দদ্খ্া নদ্য়া নবনভন্ন সমসযাৰ সসগত দমাকানবলা কনৰব 
পৰাকক প্ৰনতজি বযনিক েড় নদ্য়াৰ বাগব উপযুি 
নিগদ্তশিা আৰু পৰামশতৰ প্ৰগয়াজি।নবগশষগক,ভাৰতবষতৰ 
নিনিিা দদ্শত য’ত দ্নৰদ্ৰতা সহগে নবকাশৰ নবনভন্ন নদ্শত 
এক প্ৰধ্াি অন্তৰায়।নিগদ্তশিা সহগে এক আনহলা স্বৰূপ যাৰ 
জনৰয়গত বযনিৰ অন্তনিতনহত প্ৰনতভা সমূহৰ উপযুি নবকাশ 
আৰু প্ৰগয়াে কনৰব পৰা যায়।                            



 নিগদ্তশিাই বযনিৰ বযনিত্ব সমূ্পণতভাগব নবকশাই দতালাত সহাাঁয় 
কগৰ আৰু নিজৰ সামথত আৰু বুনিগৰ সমাজৰ নহতাগথত সগবতাত্তম 
দসৱা আেবঢাবকল সক্ষম কনৰ দতাগল। 

 
 ই বযনিক নিজৰ দ্ক্ষতা আৰু দযােযতা সম্বগে সজাে কনৰ 
দতালাৰ লেগত সমসযা সমাধ্ািৰ দক্ষত্ৰগতা সহাাঁয় কগৰ। 

 

 নিগদ্তশিা সহগে বযনিৰ সামথত আৰু আগ্ৰহ নিিাি কনৰ 
নবকশাই দতালাৰ লেগত বযনিেত প্ৰগয়াজি আৰু সামথতৰ 
মাজত সম্বে ফলপ্ৰসুভাগব স্হাপি কৰা এক প্ৰনিয়া। 

 
দসগয়গহ, নিগদ্তশিাক এক অনবৰত আৰু েনতশীল প্ৰনিয়া দবালা 
হয়। যাৰ দ্বাৰা বযনিগয় নিজৰ শনি-সামথত অিুযানয় শুিভাগব 
আৰু সুিাৰু ৰূগপ সমাজৰ নযগকাগিা পনৰগবশগত সমাগযাজি কনৰব 
পাগৰ।   

 



ননৰ্দে শনাৰ সংজ্ঞা 
 

“নিগদ্তশিা সহগে এক প্ৰনিয়া যাৰ জনৰয়গত বযনিগয় 
নিজৰ সমসযা সমাধ্াি কৰাৰ লেগত সামথত আৰু 
আকাংক্ষা অিুসনৰ নিজৰ উপযুি পথ নিধ্তাৰণ কনৰব 
পাগৰ।” - নিগৱৰ (Brewer) 
 

নিগদ্তশিা সহগে এক উপায় যাৰ জনৰয়গত বযনিৰ সমগ্ৰ 
নশক্ষা অনভজ্ঞতা আৰু দতওাঁৰ বযনিেত প্ৰগয়াজি আৰু 
সামথতৰ মাজত সম্বে স্হাপি কনৰব পৰা যায়।– 

িফ’ৰ্ত (Crawford) 



ননৰ্দে শনাৰ প্ৰকৃনি / ববনশষ্ট্য 
 

১.নিগদ্তশিা সহগে এক প্ৰনিয়া যাৰ জনৰয়গত বযনিগয় 
নিজৰ সামথত আৰু দযােযতাৰ উপযুিভাগব নবকাশ আৰু 
প্ৰগয়াে কনৰব পাগৰ। 
 
২.নিগদ্তশিা সহগে এক অনবৰত প্ৰনিয়া । 
 
৩.দ্লেতভাগব প্ৰদ্াি কনৰগলও নিগদ্তশিা সদ্ায় 
বযনিগকনিক। 
 
৪.সামানজক পনৰবতত ি,মািহুৰ জীৱি ধ্াৰণ সশলী আৰু 
নবনভন্ন প্ৰগয়াজগি নিগদ্তশিা প্ৰনিয়াক জটিল কনৰ তুনলগে। 



৫.নিগদ্তশিা সহগে এক সমাগযাজি প্ৰনিয়া যাৰ সহাাঁয়ত 
বযনিগয় সমাজৰ নবনভন্ন পনৰগবশত সহজ আৰু সুস্হভাগব 
সমাগযাজি কনৰব পাগৰ। 
 
৬.নিগদ্তশিা বযনিৰ জীবিৰ লেত সম্বনেত। 
 
৭.নিগদ্তশিাৰ প্ৰকৃনত সদ্থতক। 
 
৮.নিগদ্তশিা সাবতজিীি।প্ৰগয়াজি সাগপগক্ষ সকগলাগক 
নিগদ্তশিা প্ৰদ্াি কৰা হয়। 



ননৰ্দে শনাৰ নৰসৰ 

 

 
নবজ্ঞাি আৰু প্ৰযুিনবদ্যাৰ নবকাশৰ লগে লগে 
সমাজ বযৱস্হাগতা উগেখ্িীয় পনৰবতত ি সানধ্ত 
সহগে।এগি দপ্ৰক্ষাপটত নিগদ্তশিাৰ পনৰসৰ অনত 
নবসৃ্তত সহ পনৰগে।ইয়াৰ অন্তভুত ি দহাৱা নদ্শ 
সমূহ তলত আগলািিা কৰা হ’ল - 



ননৰ্দে শনাৰ নৰসৰ সমূহ 
 
১.সশনক্ষক নিগদ্তশিা 
২.বৃত্তীয় নিগদ্তশিা 
৩.বযনিেত নিগদ্তশিা 
৪.সামানজক নিগদ্তশিা 
৫.স্বাস্হয সম্বেীয় নিগদ্তশিা 
৬.অবসৰ নবগিাদ্িৰ নিগদ্তশিা 
৭.সিনতক নিগদ্তশিা 
৮.পৰামশত দ্াি 
৯.সংস্হানপত দসৱা 
১০.সমূহ নিগদ্তশিা দসৱা 
১১.অিুকৰণ দসৱা 
 



 
বশনিক ননৰ্দে শনা-জ্ঞািৰ নবগফাৰিৰ ফলত নশক্ষণীয় নবষয়ৰ 
পনৰসগৰা বৃনি পাইগে।নশক্ষাৰ উগেশযৰ সফল ৰূপায়ণৰ   
বাগব বযনি পাথতকযৰ প্ৰনত লক্ষয ৰানখ্ নশক্ষাথীৰ বুনিমত্তা, 
 সামথত, আগ্ৰহ অনভৰুনি ইতযানদ্ৰ ওপৰত নভনত্ত কনৰ উপযুি 
নিগদ্তশিা আৰু নশক্ষা পিনতৰ প্ৰগয়ােত গুৰুত্ব নদ্য়া হয়। 
 
বৃত্তীয় ননৰ্দে শনা- সমাজৰ মািবীয় সম্পদ্ সমূহৰ যগথাপযুি  

বযৱহাৰৰ বাগব বযনিৰ দ্ক্ষতা,সামথত অিুযায়ী বৃনত্ত 
নিবতািিৰ বাগব নিগদ্তশিাৰ প্ৰগয়াজি।যুৱক-যুৱতী সকলক 
স্বাৱলম্বী হব পৰাকক নিগদ্তশিাই পথ প্ৰদ্শতি কনৰব পাগৰ। 
 
বযনিগি ননৰ্দে শনা- জীৱিৰ নবনভন্ন সমসযাৰ সাহগসগৰ 
সন্মখু্ীি হবকল বযনিেত নিগদ্তশিাৰ প্ৰগয়াজি।নবগশষকক নকগশাৰ 

নকগশাৰী সকলৰ সামানজক আৰু আগবনেক পনৰপক্কতাই 
বযনিেতআৰ ুসামানজক জীৱি সুশৃংখ্লভাগব েড় নদ্ব পাগৰ।  
 
   



সামানিক ননৰ্দে শনা-সমাজৰ ৰীনতিীনত, দলাকািাৰ, 
মূলযগবাধ্ আনদ্ৰ প্ৰনত সজাে কৰা, সামানজক সমসযা সমূহ 
অিুধ্াবি কনৰ সমাধ্ািৰ পথ নিধ্তাৰি  কৰা আৰু নকগশাৰ 
নকগশাৰী সকলক এেৰাকী সগিতি িােনৰক নহিাগপ েঢ 
নদ্য়া আনদ্ সামানজক দ্ানয়ত্বগবাৰ নিগদ্তশিাৰ জনৰয়গত সুিাৰু 
ৰুগপ সম্পাদ্ি কনৰব পানৰ। 

 
স্বাস্হহয সম্বন্ধীয় ননৰ্দে শনা-এই নিগদ্তশিা বযনিৰ সু-স্বাস্হযৰ 
লেত জনড়ত।শাৰীনৰক আৰু মািনসক ভাগব সুস্হ বযনিৰ 
দ্বাৰাগহ এখ্ি উন্নত আৰু নবকনশত সমাজ েঢ নদ্ব পানৰ। 

 
অবসৰ নবৰ্নাদনৰ ননৰ্দে শনা-এই নিগদ্তশিাই োত্ৰ-োত্ৰী 
সকলৰ আজনৰ সময়ৰ সদ্-বযৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব 
নদ্গয়।বযনিৰ শাৰীনৰক আৰু মািনসক উৎকষত সাধ্ি কৰা 
এই নিগদ্তশিাৰ উগেশয।  
 



বননিক ননৰ্দে শনা- সমাজত িমান্বগয় সৃনি দহাৱা জটিলতা 
আৰু অশুভ পৰম্পৰা সমূহ সিনতক নিগদ্তশিাৰ সহাাঁয়ত 
দৰাধ্ কনৰব পানৰ। 

 

ৰামশেদান-পৰামশতদ্াি বা গ্ৰহণৰ জনৰয়গত বযনিৰ 
মািনসক স্বাস্হয অটুট ৰানখ্ব পানৰ।সুসংেঠিত পৰামশতই 
বযনিমিত নিনহত থকা দিনতবািক মগিাভাবক ইনতবািক 
মগিাভাবকল সলনি কনৰব পাগৰ।  
 

ইয়াৰ উপনৰও, সংস্হানপত দসৱা, সমূহ নিগদ্তশিা দসৱা, 
অিুকৰণ দসৱা আনদ্ দকতগবাৰ নদ্শ নিগদ্তশিাৰ পনৰসগৰ 
সাঙুনৰ লয়। 



 সমাপ্ত 


