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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাগ, মশক্ষা মন্ত্রণালয় 

ববসরকামর মশক্ষক মিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ (NTRCA) 

বরড মিদসন্ট ববারাক টাওয়ার (৪র্ ৃতলা) 

৩৭/৩/এ, ইস্কাটি গাদডিৃ বরাড, রমিা, ঢাকা-১০০০ 

www.ntrca.gov.bd 

 

 

ববসরকামর মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদির জিবল কাঠাদমা ও এম.মপ.ও. িীমতমালা অনুযায়ী পে মভমিক ন্যযিতম মশক্ষাগত বযাগ্যতা : 

 

িীমতমালার িাম: ববসরকামর মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদির (স্কুল ও কদলজ) জিবলকাঠাদমা ও এম.মপ.ও. িীমতমালা- ২০২১। 

১। মবদ্যালয় (মিম্ন মাধ্যমমক/মাধ্যমমক/উচ্চ মাধ্যমমক মবদ্যালয়): 

 

িমমক িাং পদের িাম মিদয়াদগর জন্য মশক্ষাগত বযাগ্যতা (ন্যযিতম) 

1.  প্রভাষক 

(সাংমিষ্ট মবষয় এবাং উচ্চ 

মাধ্যমমক মবদ্যালয়, উচ্চ 

মাধ্যমমক কদলজ এবাং মডমি 

(পাস) কদলদজর 

জিবলকাঠাদমা অনুযায়ী) 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতদক সাংমিষ্ট মবষয়সহ ২য় বেমণর 

স্নাতদকাির মডমি। 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষদয় ৪ বছর বময়ােী ২য় বেমণ/ 

সমমাদির স্নাতক (সম্মাি) মডমি। 

    বমণতৃ সবদৃশষ মডমিদত ন্যযিতম ২য় মবভাগ/দেণী/সমমাি র্াকদত হদব 

এবাং অন্যান্য মডমিগুদলাদত ০১ (এক)টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেণী/সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা।  

2.  
প্রভাষক 

(তথ্য ও বযাগাদযাগ প্রযুমি) 

 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত কমিউটার মবজ্ঞাি/ আইমসটি মবষদয় ৪ (চার) 

বছর বময়ামে ২য় বেমণর স্নাতক (সম্মাি) মডমি। 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত কমিউটার মবজ্ঞাি/ আইমসটি মবষয়সহ স্নাতক 

মডমি এবাং ২য় বেমণর স্নাতদকাির মডমি। 

    বমণতৃ সবদৃশষ মডমি ব্যমতত সমি মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর ১টির 

ববমশ ৩য় বেমণ/ মবভাগ/সমমাি িহণদযাগ্য হদব িা। 

3.  
প্রভাষক 

(উৎপােি ব্যবস্থাপিা ও 

মবপণি) 

মাদকৃটিাং/ ইন্টারন্যাশিাল মবজদিস/ ম্যাদিজদমন্ট মবষদয় ৪ (চার) বছর 

বময়ামে ২য় বেমণর স্নাতক (সম্মাি) মডমি; 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতদক মাদকৃটিাং/ ইন্টারন্যাশিাল মবজদিস/ 

ম্যাদিজদমন্ট মবষয়সহ মাদকৃটিাং/ ইন্টারন্যাশিাল মবজদিস/ ম্যাদিজদমন্ট 

মবষদয় ২য় বেমণর স্নাতদকাির মডমি। 

     বমণতৃ সবদৃশষ মডমি ব্যমতত সমি মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর ১টির 

ববমশ ৩য় বেমণ/মবভাগ/সমমাি িহণদযাগ্য হদব িা। 

4.  
প্রভাষক 

 (মিন্যান্স, ব্যাাংমকাং এন্ড 

ইন্সুদরন্স) 

মিন্যান্স/ ব্যাাংমকাং এন্ড ইন্সুদরন্স মবষদয় ৪ (চার) বছর বময়ামে ২য় বেমণর 

স্নাতক (সম্মাি) মডমি; 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতদক মিন্যান্স/ ব্যাাংমকাং এন্ড ইন্সুদরন্স 

মবষয়সহ মিন্যান্স/ ব্যাাংমকাং এন্ড ইন্সুদরন্স মবষদয় ২য় বেমণর স্নাতদকাির 

মডমি; 
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িমমক িাং পদের িাম মিদয়াদগর জন্য মশক্ষাগত বযাগ্যতা (ন্যযিতম) 

     বমণতৃ সবদৃশষ মডমি ব্যমতত সমি মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর ১টির 

ববমশ ৩য় বেমণ/মবভাগ/ সমমাি িহণদযাগ্য হদব িা। 

5.  
প্রভাষক 

 (মশশুর মবকাশ/ খাদ্য ও পুমষ্ট/ 

গৃহ ব্যবস্থাপিা ও পামরবামরক 

জীবি/ মশল্পকলা ও বস্ত্র 

পমরচ্ছে) 

সাংমিষ্ট মবষদয়/ গাহসৃ্থয অর্িৃীমতদত ৪ বছর বময়ামে স্নাতক (সম্মাি) মডমি; 

অর্বা 

স্নাতক পযাৃদয় গাহসৃ্থয অর্িৃীমতসহ গাহসৃ্থয অর্িৃীমত মবষদয় স্নাতদকাির 

মডমি। 

বমণতৃ সবদৃশষ মডমি ব্যমতত সমি মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর ১ 

(এক) টির ববমশ ৩য় বেমণ/মবভাগ/সমমাি িহণদযাগ্য হদব িা। 

6.  
প্রেশকৃ 

(উচ্চ মাধ্যমমক মবদ্যালয়) 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষয়সহ ২য় বেমণর স্নাতক মডিী/ 

সমমাি। 

     বমণতৃ সবদৃশষ মডমি ব্যমতত সমি মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর ১ 

(এক) টির ববমশ ৩য় বেমণ/ মবভাগ/সমমাি িহণদযাগ্য হদব িা। 

7.  
প্রেশকৃ (উচ্চ মাধ্যমমক কদলজ 

ও মডমি (পাস) কদলজ এর 

জিবল কাঠাদমা অনুযায়ী 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষয়সহ ২য় মবভাদগ স্নাতক/স্নাতক 

(সম্মাি) মডমি/সমমাি।  

সমি মশক্ষা জীবদি ০১ (এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেণী/সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

8.  
সহকারী মশক্ষক 

(সামামজক মবজ্ঞাি) 

১)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষয়সহ স্নাতক মডমি/ সমমাি ও 

মবএড মডমি/সমমাি। 

অর্বা 

২)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষয়সহ স্নাতক মডমি/ সমমাি।  

সমি মশক্ষা জীবদি ০১ (এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

9.  
সহকারী মশক্ষক 

(গমণত) 

১)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত গমণতসহ মবজ্ঞাি মবভাদগ স্নাতক মডমি/ 

সমমাি ও মবএড মডমি/ সমমাি। 

অর্বা 

২)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত গমণতসহ মবজ্ঞাি মবভাদগ স্নাতক মডমি/ 

সমমাি। 

সমি মশক্ষা জীবদি ০১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

10.  
সহকারী মশক্ষক 

(বাাংলা) 

১)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক পযাৃদয়র ন্যযিতম ৩০০ িম্বদরর 

বাাংলাসহ স্নাতক মডমি/ সমমাি অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতক 

(সম্মাি)/সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতদকাির মডমি ও মবএড মডমি/সমমাি। 

অর্বা 

২) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক পযাৃদয়র ন্যযিতম ৩০০ িম্বদরর 

বাাংলাসহ স্নাতক মডমি/সমমাি অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতক 

(সম্মাি)/সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতদকাির মডমি। 

সমি মশক্ষা জীবদি ০১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

11.  
সহকারী মশক্ষক 

(ইাংদরমজ) 

১)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক পযাৃদয়র ন্যযিতম ৩০০ িম্বদরর 

ইাংদরমজসহ স্নাতক মডমি/ সমমাি অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতক 

(সম্মাি)/সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতদকাির মডমি ও মবএড মডমি/সমমাি। 

অর্বা 

২)  স্নাতক পযাৃদয়র ন্যযিতম ৩০০ িম্বদরর ইাংদরমজসহ স্বীকৃত 

মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক মডমি/ সমমাি অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতক 

(সম্মাি)/সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতদকাির মডমি। 
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িমমক িাং পদের িাম মিদয়াদগর জন্য মশক্ষাগত বযাগ্যতা (ন্যযিতম) 

     সমি মশক্ষা জীবদি ০১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

12.  
সহকারী মশক্ষক 

(ব্যবসায় মশক্ষা) 

১)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত বামণজয/ ব্যবসায় মশক্ষা মবভাদগ স্নাতক 

মডমি/ সমমাি ও মবএড মডমি/ সমমাি।   

অর্বা 

২)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত বামণজয মবভাদগ স্নাতক মডমি/ সমমাি।  

সমি মশক্ষা জীবদি ০১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা।  

13.  
সহকারী মশক্ষক 

(দভৌত মবজ্ঞাি) 

১)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত পোর্/ৃ রসায়িসহ মবজ্ঞাি মবভাদগ স্নাতক 

মডমি/ সমমাি ও মবএড মডমি/ সমমাি।  

অর্বা 

২)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত পোর্/ৃ রসায়িসহ মবজ্ঞাি মবভাদগ স্নাতক 

মডমি/ সমমাি।  

সমি মশক্ষা জীবদি ০১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা।  

14.  
সহকারী মশক্ষক 

(জীবমবজ্ঞাি) 

১)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত প্রামণমবজ্ঞাি/ উমিেমবজ্ঞািসহ স্নাতক মডমি/ 

সমমাি ও মবএড মডমি/ সমমাি।  

অর্বা 

২)  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত প্রামণমবজ্ঞাি/ উমিেমবজ্ঞািসহ স্নাতক মডমি/ 

সমমাি।  

     সমি মশক্ষা জীবদি ১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

15.  
সহকারী মশক্ষক 

(চারু ও কারুকলা) 

১) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত চারুকলায় স্নাতক মডমি ও মবএড মডমি/ 

সমমাি। 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক মডমি/সমমাি ও মবএড মডমিসহ 

বাাংলাদেশ কামরগমর মশক্ষা ববাড ৃহদত ০১ বছর বময়ামে অযাডভান্সড 

সাটিমৃিদকট ইি িাইি আটসৃ 

২) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত চারুকলায় স্নাতক মডমি 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক মডমি/সমমািসহ বাাংলাদেশ 

কামরগমর মশক্ষা ববাড ৃহদত ১ বছর বময়ামে অযাডভান্সড সাটিমৃিদকট 

ইি িাইি আটসৃ 

সমি মশক্ষা জীবদি ০১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা।  

16.  
সহকারী মশক্ষক 

(ধম ৃও নিমতক মশক্ষা) 

১) ইসলাম ধদমরৃ বক্ষদে (স্বীয় ধদমরৃ)  

 (ক) িামজল মডমি ও মবএড মডমি/ সমমাি।  

    (খ) িামজল/ সমমাি মডমি 

 

২) মহন্দু ধদমরৃ বক্ষদে (স্বীয় ধদমরৃ) 

     (ক) উপামধ মডমিসহ স্নাতক মডমি/ সমমাি  

অর্বা  

   সাংস্কৃত মবষয়সহ স্নাতক মডমি ও মবএড মডমি/ সমমাি  

    (খ) সাংস্কৃত মবষয়সহ স্নাতক মডমি/সমমাি। 
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িমমক িাং পদের িাম মিদয়াদগর জন্য মশক্ষাগত বযাগ্যতা (ন্যযিতম) 

৩) ববৌদ্ধ ধদমরৃ বক্ষদে (স্বীয় ধদমরৃ) 

 (ক) পামল মবষয়সহ স্নাতক মডমি/ সমমাি ও মবএড মডিী 

   (খ) পামল মবষয়সহ স্নাতক মডমি/সমমাি 

 

৪. মিস্টাি ধদমরৃ বক্ষদে (স্বীয় ধদমরৃ)  

 (ক) মর্ওলমজকযাল বকাস ৃসিন্নকরণসহ স্নাতক মডমি ও মবএড মডিী 

   (খ) মর্ওলমজকযাল বকাস ৃসিন্নকরণসহ স্নাতক মডমি 

   সমি মশক্ষা জীবদি ০১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

17.  
সহকারী মশক্ষক 

(কৃমষ) 

(ক) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত মিদম্নর বযদকাি একটি মবষয়সহ স্নাতক/ 

সমমাি র্াকদত হদবেঃ 

কৃমষ/কৃমষ অর্িৃীমত/মৎস্য/পশুপালি/কৃমষ প্রদকৌশল/বিমবদ্যা/ 

পমরদবশ মবজ্ঞাি/দজদিটিক ইমিমিয়ামরাং / মৃমিকা মবজ্ঞাি/মডমভএম  

অর্বা 

     কৃমষ মডদলামা/ সমমাি। 

(উপদর বমণতৃ সাংমিষ্ট মবষয়সহ মবএড মডমি র্াকদল অিামধকার 

পাদব)। 

অর্বা 

    উমিেমবদ্যা/প্রামণমবদ্যা মবষদয় স্নাতকসহ মবএড মডমি 

(খ) উমিেমবদ্যা/প্রামণমবদ্যা মবষদয় স্নাতক মডমি 

     সমি মশক্ষা জীবদি ০১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। মবএড মডমিধারীরা অিামধকার পাদব। 

18.  
সহকারী মশক্ষক 

(গাহসৃ্থয মবজ্ঞাি) 

১.  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষয়সহ স্নাতক মডমি/ সমমাি ও 

মবএড মডমি/ সমমাি।  

অর্বা 

২.  স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষয়সহ স্নাতক মডমি/ সমমাি।  

সমি মশক্ষা জীবদি ০১(এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

19.  
সহকারী মশক্ষক 

(শারীমরক মশক্ষা) 

(মিম্ন মাধ্যমমক/মাধ্যমমক/উচ্চ 

মাধ্যমমক মবদ্যালয়) 

এবাং 

শরীরচচাৃ মশক্ষক 

(উচ্চ মাধ্যমমক কদলজ/মডমি 

কদলজ) 

১. স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক মডমি/ সমমাি ও মবমপএড মডমি/ 

সমমাি।  

অর্বা 

২. স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক ও জুমিয়র মিমজকযাল মডদলামা। 

সমি মশক্ষা জীবদি ০১ (এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা।  

বামলকা মবদ্যালয় ও মমহলা কদলদজ এ পদে শুধুমাে মমহলা প্রার্ীরাই 

আদবেদির বযাগ্য হদবি। 

20.  
সহকারী মশক্ষক 

(তথ্য ও বযাগাদযাগ প্রযুমি) 

১। কমিউটার মবজ্ঞাি/কমিউটার ইমিমিয়ামরাং/তথ্য প্রযুমি 

(আই.টি.)/তথ্য ও বযাগাদযাগ প্রযুমি মবষদয় স্নাতক/সমমাি 

অর্বা 

বাাংলাদেশ কামরগমর মশক্ষা ববাড ৃহদত ০৩ (মতি) বছর বময়ামে মডদলামা 

ইি কমিউটার সাদয়ন্স মডমি। 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক মডমি/সমমাি ও মব.এড. মডমিসহ 

বাাংলাদেশ কামরগমর মশক্ষা ববাড ৃঅনুদমামেত প্রমতষ্ঠাি হদত  ০১ (এক) 

বছর বময়ামে অযাডভান্সড সাটিমৃিদকট বকাস ৃ ইি কমিউটার 

বটকদিালমজ। 
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িমমক িাং পদের িাম মিদয়াদগর জন্য মশক্ষাগত বযাগ্যতা (ন্যযিতম) 

 

২। স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত কমিউটার মবজ্ঞাি/আই.মস.টি. মবষয়সহ 

স্নাতক মডমি/সমমাি 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক মডমি/সমমািসহ বাাংলাদেশ 

কামরগমর মশক্ষা ববাড ৃঅনুদমামেত প্রমতষ্ঠাি হদত  ০১ (এক) বছর বময়ামে 

অযাডভান্সড সাটিমৃিদকট বকাস ৃইি কমিউটার বটকদিালমজ। 

সমি মশক্ষা জীবদি ০১ (এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা।  

21.  
বেড ইিস্ট্রাক্টর বকাি স্বীকৃত ববাড ৃ হদত সাংমিষ্ট বটকদিামলজদত ন্যযিতম ২য় মবভাদগ 

(সমমাি মস.মজ.মপ.এ.) মডদলামা-ইি-ইমিমিয়ামরাং/ মডদলামা-ইি-

বটকমিকযাল এডুদকশি/ মডদলামা-ইি-দভাদকশিাল এডুদকশি/মডদলামা-

ইি-দটক্সটাইল/কৃমষ মডদলামা ০৩ (মতি) অর্বা ৪ (চার) বছর বময়ামে)। 

      সমি মশক্ষা জীবদি ০১ (এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

22.  
প্রেশকৃ 

(কমিউটার/ আই.মস.টি.) 

কমিউটার মবজ্ঞাি/কমিউটার ইমিমিয়ামরাং/তথ্য প্রযুমি (আই.টি.)/ 

তথ্য ও বযাগাদযাগ প্রযুমি মবষদয় স্নাতক/সমমাি অর্বা বাাংলাদেশ 

কামরগমর মশক্ষা ববাড ৃ হদত ৩ (মতি) বছর বময়ামে মডদলামা ইি-

কমিউটার সাদয়ন্স মডমি। 

      সমি মশক্ষা জীবদি ০১ (এক) টির ববমশ ৩য় মবভাগ/দেমণ/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা।  

 

 

 


