
১। AICTC: ALL INDIA COUNCIL  FOR TECHNICAL EDUCATION 

ভানফম্পদ উন্নয়ন ভন্ত্রকেয  উচ্চ শক্ষা দপ্তকযয ধীকন োশযগশয শক্ষা জনয র আশিয়া োউশির (AICTE)  এেটি ংশফশধফদ্ধ ও 

োশযগশয শক্ষায জনয এেটি জাতীয় মযাকয়য োউশির. 1945 তত নকবম্বয এ এেটি যাভযে প্রশতষ্ঠান শককফ, এফং কয 1987 তত   

ারযাকভকে এেটি অআন দ্বাযা  ংশফশধফদ্ধ ংস্থা শাকফ প্রশতশষ্ঠত য়।  বাযকতয ভকধয োশযগশয শক্ষা (technical education)ও 

ফযফস্থানা শক্ষা (management educaion ) ফযফস্থায ঠিে শযেল্পনা ও ভশিত উন্নয়কনয জকনয দায়ী। তডকোয়াটায শনউ শদশি । 

ঊকেযঃ 

১। োশযগশয শক্ষায গুনগত ভান উন্নয়ন।  

২।                                         (co-ordinated devlopment). 

3.  োশযগশয শক্ষয শনয়ভ ও গুনভান (Norm & standard)এয তযগুকরন এফং যক্ষণাকফক্ষণ. 

4. োশযগশয শক্ষা নতুনকেয প্রফতয ন, গকফলণা, নতুন প্রমুশিয শফো ও উন্নয়ন। 

৫। নাযী, প্রশতফন্ধী এফং দুফযরকেশণয জনয োশযগশয শক্ষায প্রাকযয জনয শিভ প্রণয়ন।  

৬।                                     , শল্প ংস্থা  ও নযানয ংস্থায তমাগাকমাগ যক্ষা।  

৭। োশযগশয প্রশতষ্ঠান ও শফশ্বশফদযারয় এয োশযগশয শক্ষাশফবাকগয জনয উমুি েভযক্ষভতা ভূরযায়ন শকেভ গকে তরা। 

৮।                                                                      
১০।  োশযগশয শক্ষায প্রশতষ্ঠাকন নো শবশিে শক্ষণ (design oriented teacing) শনশিত েযা মাকত ছাত্রযা তত্ত্ব (theory) তেকয় 

practice এয ভাধযকভ তফশ তকে। 

১১।                                 (industrial & manufacturing process) ভাধযকভ শনকজকদয তফশ প্রো েযকত াকয 

তায ুকমাগ ৃশি.  

১২।                                                 
 

২। RCI: REHABILITATION COUNCIL OF INDIA(RCI) 

প্রশতশষ্ঠত - ১৯৮৬ 

উকেযঃ  

১। প্রশতফন্ধী ফযশিকদয  ুনফযান তক্ষকত্র ভাোয শডগ্রী / স্দাতে / P.G. শডকলাভা / াটিয শপকেট তোয,  েরভান প্রশতষ্ঠান / ংগঠন / 

শফশ্বশফদযারয়  শক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুশরকে নুকভাদন তদওয়া।   

২।  প্রশতফন্ধী ফযশিকদয ুনফযান তক্ষকত্র  প্রশক্ষণ শযেল্পনা ও েভযূেী  শনয়ন্ত্রণ। 

৩।  প্রশতফন্ধী ফযশিকদয  শক্ষাা্য াকথ মুি ফযশিকদয / তাদাযকদয নুনযতভ  শক্ষাভান শনযধাযন েযা এফং াযা তদক প্রশক্ষণ 

প্রশতষ্ঠানগুশরকত  এেআ ধযকনয উমুি গুণভান ম্পন্ন প্রশক্ষণ  েভযূেীয ফজায় যাো।  

৪। ুনফযান ও শফকল শক্ষায  গকফলণা ভান উন্নীত েযা 

৫। বাযত ও শফকদক প্রশতষ্ঠান তথকে প্রশতফন্ধী ফযশিকদয ুনফযান তক্ষকত্র শক্ষা ও প্রশক্ষকণয  ংক্রান্ত  শনয়শভত শবশিকত তথয ংগ্র 

েযা। 



৬। জনশি উন্নয়ন তেন্দ্র শককফ ফৃশিভূরে ুনফযান তেন্দ্রগুশরয নুকভাদন।  এফং এআ তেন্দ্রগুশরকত েভযযত ফৃশিভূরে প্রশক্ষে এফং 

নযানয েশভযফৃন্দকদয নাভ নশতবুিেযণ। 

 

 MCI: MEDICAL COUNCIL OF INDIA   

প্রশতশষ্ঠত- ১৯৩৪ 

বাযকতয তভশডকের োউশির (MCI) বাযকত শেশেৎা  ফযফস্থা , শক্ষায শবন্ন এফং উচ্চ ভান প্রশতষ্ঠায জনয এেটি ংশফশধফদ্ধ ংস্থা.  

উদ্দেশ্যঃ 

১। শেশেৎায জনয নুনযতভ  তমাগযতা শনরূণ েযা, শেশেৎা ংক্রান্ত প্রশতষ্ঠাকনয নুকভাদন দান,  

শেশেৎেকদয তযশজকেন ভঞু্জয এফং বাযকত শেশেৎা ংক্রান্ত শফলয় শনযীক্ষণ।  

২। শেশেৎা শক্ষায ঠিে ভান ফজায় যাোয জনয শযদযন। 

৩।  নতুন তভশডকের েকরকজয নুভশত  তদওয়া , P.G.  নতুন তোয ফা উচ্চ তোয ও অন ফৃশদ্ধ ংক্রান্ত শফলয় তদাযশে েযা।  

৪।  শেশেৎা ংক্রান্ত  বাযতীয় তমাগযতা / শফকদশ  তমাগযতায স্বীেৃশত / -স্বীেৃশত. 

৫।              োউশির এয াকথ তমাগাকমাগ  যক্ষা। 

 

BCI: BAR COUNCIL OF INDIA  

প্রশতশষ্ঠত - ১৯৬১ 

বাযকত অআন নুীরন এফং অআশন শক্ষা শনয়ন্ত্রণ ংক্রান্ত এেটি শফশধফদ্ধ ংস্থা র Bar Council of India। 
উকেযঃ 

১। advocates তদয জনয তাদাযী অেযণ এফং শিাোয ভান শনধযাযণ । 

২। advocates তদয  শধোয, শফকল ুকমাগ ুশফধা  এফং স্বাথয যক্ষা। 

৩। অআন ংিায ও  তায প্রফতয ন । 

৪। অআশন শক্ষা প্রোয, প্রফতয ন  এফং অআশন শক্ষায গুনভান ফজায় যাো. 

৫।                                                                           

৬। শফশি অআন শফকলজ্ঞকদয শনকয়  অআশন শফলকয়য উয তশভনায শযোরনা এফং শত্রো প্রো. 

৭।      ও তপশশর জাশতকদয অআনী ায়তা প্রদান. 

৮। বাযকত এেটি উশের শাকফ োকজয জনয শফকদশ শডশগ্রয ভান শনধযাযণ। 

 

DEB: DISTANCE EDUCATION BUREAU  

প্রশতশষ্ঠত -1912 

      

১। ভুি শফশ্বশফদযারয় ফা দূযাগত শক্ষা প্রশতষ্ঠান স্থান, তাকদয নুকভাদন। 

২। দূযাগত শক্ষা ফা ভুি শফশ্বশফদযারয় প্রশতষ্ঠান ভূকয গুণভান উন্নয়ন।  

৩। শফশবন্ন দূযাগত শক্ষা ফা ভুি শফশ্বশফদযারয় প্রশতষ্ঠাকনয ভকধয ংকমাগ ও ভিয় াধন। 



৪। শফশ্বশফদযারয় স্তকয শক্ষায় শফশবন্ন নভনীয়, উদ্ভাফনী শেন-শক্ষন শকেকভয উদ্ভাফন ও ুগুশরয ফযফাকয উৎাশত েযা।   

৫। ভুি শফশ্বশফদযারয় ফা দূযাগত শক্ষা প্রশতষ্ঠান ভূকয অশথযে াাময ও নযানয ফ শদে তদাযশে েযা। 

৬। ভুি শফশ্বশফদযারয় ফা দূযাগত শক্ষা প্রশতষ্ঠান দ্বাযা প্রস্তুত শফশবন্ন শনকদয নাভূরে উেযণগুশরয শফশনভয় ও ভিয়। 

৭। নতুন দূযশক্ষা প্রশতষ্ঠান স্থান ফা ুযকনা প্রশতষ্ঠাকন নতুন শক্ষা েভযূশে োরু, রুায়কন যাজয যোয, শফশ্বশফদযারয় এফং তআ ংশিি 

নযানয ংস্থাকে যাভযদান। 

৮। ভুি শফশ্বশফদযারয় ফা দূযাগত শক্ষা প্রশতষ্ঠান ভূকয োমযোশযতা ভূরযায়ন েযা। 


