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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 প্রমতষ্ঠাি (মাদ্রাসা) জিবল কাঠাদমা ও এমমপও িীমতমালা- ২০১৮ (২৩ িদভম্বর ২০২০ 

পযনৃ্ত সাংদশামিত)। 

 

িমমক িাং পদের িাম মিদয়াদগর জন্য মশক্ষাগত বযাগ্যতা (ন্যযিতম) 

1.  প্রভাষক 

কামমল 

(স্নাতদকাির মাদ্রাসার 

হােীস/তাফসীর/মফকহ/আেব 

মবভাদগর জন্য প্রদযাজয) 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা মশক্ষা ববাড ৃ হদত কামমল মডমি বা ইসলামম 

মবশ্বমবদ্যালয়/ইসলামম আরমব মবশ্বমবদ্যালয় অমিভুক্ত মাদ্রাসাসমূহ হদত 

কামমল মডমি; 

অর্বা 

ইসলামম মবশ্বমবদ্যালয় হদত আল কুরআি অযান্ড ইসলামমক স্টামডজ, আল 

হােীস অযান্ড ইসলামমক স্টামডজ, ো’ওয়াহ অযান্ড ইসলামমক স্টামডজ, আল 

মফকহ অযান্ড মলগ্যাল স্টামডজ মবষদয় অিাসসৃহ স্নাতদকাির মডমি; 

অর্বা 

বকাি স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত আরমব মবষদয় অিাসসৃহ স্নাতদকাির 

মডমি।  

    সবদৃশষ মডমি ব্যতীত মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর বয বকাি ০১টি বত 

৩য় বেণী বা সমমাি িহণদযাগ্য হদব। 

2.  
প্রভাষক 

(আরমব) 

 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা মশক্ষা ববাড ৃ হদত কামমল মডমি বা ইসলামম 

মবশ্বমবদ্যালয়/ ইসলামম আরমব মবশ্বমবদ্যালয় অমিভুক্ত মােরাসাসমূহ হদত 

কামমল মডমি 

অর্বা 

ইসলামম মবশ্বমবদ্যালয় হদত আল-কুরআি অযান্ড ইসলামমক স্টামডজ, আল 

হােীস অযান্ড ইসলামমক স্টামডজ, ো’ওয়াহ অযান্ড ইসলামমক স্টামডজ, আল 

মফকহ অযান্ড মলগ্যাল স্টামডজ মবষদয় অিাৃসসহ স্নাতদকাির মডমি; 

অর্বা 

বকাি স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত আরমব মবষদয় অিাসসৃহ স্নাতদকাির মডমি 

     সবদৃশষ মডমি ব্যতীত মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর বয বকাি ০১টি বত 

৩য় মবভাগ বা সমমাি িহণদযাগ্য হদব। 

3.  
প্রভাষক (সািারণ)/  

প্রভাষক (মবজ্ঞাি) / 

প্রভাষক (ব্যবসায় মশক্ষা) 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট অিাস ৃমডমিসহ ২য় বেণীর স্নাতদকাির  

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষদয় ০৪ (চার) বছর বময়ােী ২য় 

বেণীর সম্মাি/সমমাি। 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষদয় ২য় বেণীর স্নাতদকাির 

মডমি/সমমাি। 

http://www.ntrca.gov.bd/


C:\Users\HP\Downloads\মাদরাসা.docx- 2 

িমমক িাং পদের িাম মিদয়াদগর জন্য মশক্ষাগত বযাগ্যতা (ন্যযিতম) 

সবদৃশষ মডমি ব্যতীত মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর বযদকাি ১টি বত ৩য় 

বেণী বা সমমাি িহণদযাগ্য হদব। 

4.  
প্রভাষক 

(তথ্য ও বযাগাদযাগ প্রযুমক্ত) 

 

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

বছর বময়ামে ২য় বেমণর স্নাতক (সম্মাি) মডমি; 

 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত কমিউটার মবজ্ঞাি/ আইমসটি মবষয়সহ স্নাতক 

মডমি এবাং ২য় বেমণর স্নাতদকাির মডমি/সমমাি। 

বমণতৃ সবদৃশষ মডমি ব্যতীত মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর বয বকাি 

১টিদত ৩য় বেণী বা সমমাি িহণদযাগ্য হদব। 

5.  
সহকারী বমৌলভী (১) বাাংলাদেশ মােরাসা মশক্ষা ববাড ৃ হদত ফামযল মডমিসহ 

মবএড/মবএমএড/সমমাি 

অর্বা 

ইসলামম মবশ্বমবদ্যালয় হদত আল-কুরআি অযান্ড ইসলামমক স্টামডজ, আল 

হােীস অযান্ড ইসলামমক স্টামডজ, ো’ওয়াহ অযান্ড ইসলামমক স্টামডজ, আল 

মফকহ অযান্ড মলগ্যাল স্টামডজ মবষদয় ০৪ বছদরর অিাস ৃ(সম্মাি)  মডমি; 

অর্বা 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালদয়র আরমব মবভাদগ ০৪ বছদরর অিাস ৃ(সম্মাি) মডমি। 

অর্বা 

(২) বাাংলাদেশ মােরাসা মশক্ষা ববাড ৃহদত ফামজল মডমি; 

অর্বা 

ইসলামী মবশ্বমবদ্যালয়/ ইসলামম আরমব মবশ্বমবদ্যালয় অমিভুক্ত 

মােরাসাসমূহ হদত ফামজল মডমি। 

 সবদৃশষ মডমি ব্যতীত মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর বয বকাি ১টি ৩য় 

বেণী বা সমমাি িহণদযাগ্য হদব।  

6.  
সহকারী মশক্ষক 

(সামামজক মবজ্ঞাি) 

(১) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতক মডমি/ সমমাি ও 

মবএড মডমি/সমমাি। 

অর্বা 

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

সমি মশক্ষা জীবদি বযদকাি ১টি ৩য় বেণী/সমমাি িহণদযাগ্য। 

7.  
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 বযদকাি ১টি ৩য় বেণী/ সমমাি িহণদযাগ্য। 

8.  
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 স্নাতক মডমি/ সমমাি।  

সমি মশক্ষা জীবদি বযদকাি ১টি ৩য় বেণী / সমমাি িহণদযাগ্য। 

9.  
সহকারী মশক্ষক 

(জীব মবজ্ঞাি) 

(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 বযদকাি ১টি ৩য় বেণী/সমমাি িহণদযাগ্য। 
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িমমক িাং পদের িাম মিদয়াদগর জন্য মশক্ষাগত বযাগ্যতা (ন্যযিতম) 

10.  সহকারী মশক্ষক 

(বাাংলা) 

(১) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক পযাৃদয় ন্যযিতম ৩০০ িম্বদরর 

বাাংলাসহ স্নাতক মডমি/ সমমাি অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতক (সম্মাি) 

অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতদকাির মডমি ও মবএড মডমি/সমমাি।  

অর্বা 

(২) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক পযাৃয়য় ন্যযিতম ৩০০ িম্বদরর 

বাাংলাসহ স্নাতক মডমি/সমমাি অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতক (সম্মাি) 

অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতদকাির মডমি 

সমি মশক্ষা জীবদির বযদকাি ১ (এক) টির ববশী ৩য় বেণী/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

11.  সহকারী মশক্ষক 

(ইাংদরমজ) 

(১) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক পযাৃদয় ন্যযিতম ৩০০ িম্বদরর 

ইাংদরমজসহ স্নাতক মডমি/ সমমাি অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতক 

(সম্মাি) অর্বা সাংমিষ্ট মবষদয় স্নাতদকাির মডমি ও মবএড 

মডমি/সমমাি।  

অর্বা 

(২) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত ন্যযিতম ৩০০ িম্বদরর ইাংদরমজসহ স্নাতক 

মডমি/সমমাি  

     সমি মশক্ষা জীবদির বযদকাি ১ (এক) টির ববশী ৩য় বেণী/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা।  

12.  সহকারী মশক্ষক 

(ব্যবসায় মশক্ষা) 

(১) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত ব্যবসায় মশক্ষা মবভাদগ স্নাতক মডমি/ সমমাি 

ও মবএড মডমি/ সমমাি।  

অর্বা 

(২) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত ব্যবসায় মশক্ষা মবভাদগ স্নাতক মডমি/ 

সমমাি।  

সমি মশক্ষা জীবদির বযদকাি ১ (এক) টির ববশী ৩য় বেণী/ সমমাি 

িহণদযাগ্য হদব িা। 

13.  সহকারী মশক্ষক 

(কৃমষ) 

(১) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত মব.এড সহ মিম্নমলমিত বয বকাি একটি 

মডমি/সমমাি র্াকদত হদব।  

মবএসমস (পাস/সম্মাি) [কৃমষ/কৃমষ অর্িৃীমত/মৎস/পশুপালি/কৃমষ 

প্রদকৌশল/ উমিে মবজ্ঞাি/ মৃমিকা মবজ্ঞাি/মডমভএম]  

অর্বা 

(২) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত মিম্নমলমিত বয বকাি একটি মডমি/সমমাি 

র্াকদত হদব।  

মবএসমস (পাস/সম্মাি) [কৃমষ/কৃমষ অর্িৃীমত/মৎস্য/পশুপালি/কৃমষ 

প্রদকৌশল/ উমিে মবজ্ঞাি/ মৃমিকা মবজ্ঞাি/মডমভএম]  

অর্বা 

  (৩)  কৃমষ মডদলামা/ সমমাি। 

সমি মশক্ষা জীবদি বযদকাি ১টি ৩য় মবভাগ/ সমমাি িহণদযাগ্য। 

14.  সহকারী মশক্ষক 

(গাহসৃ্থ্য 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 বযদকাি ১টি ৩য় মবভাগ/ সমমাি িহণদযাগ্য। 

15.  সহকারী বমৌলভী 

(ক্বারী) 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা মশক্ষা ববাড ৃহদত োমিল (মুজামিে)সহ ফামযল মডমি। 

অর্বা 

ইসলামম মবশ্বমবদ্যালয়/ইসলামম আরমব মবশ্বমবদ্যালয় অমিভুক্ত 

মাদ্রাসাসমূহ হদত োমিল (মুজামিে) সহ ফামযল মডমি। 
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িমমক িাং পদের িাম মিদয়াদগর জন্য মশক্ষাগত বযাগ্যতা (ন্যযিতম) 

অর্বা 

োমিল (মুজামিে)সহ স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালদয়র আরমব মবভাদগ অিাস ৃমডমি। 

সবদৃশষ মডমি ব্যতীত মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর বযদকাি ১টি ৩য় 

মবভাগ/ সমমাি িহণদযাগ্য হদব। 

16.  সহকারী মশক্ষক 

(শরীরচচাৃ) 

(১) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক মডমি/ সমমাি ও মবমপএড মডমি/ 

সমমাি।  

অর্বা 

(২) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত স্নাতক মডমি/সমমাি ও জুমিয়র মফমজকযাল 

মডদলামা। 

সমি মশক্ষা জীবদি বযদকাি ১টি ৩য় মবভাগ/ সমমাি িহণদযাগ্য। 

17.  সহকারী মশক্ষক 

(তথ্য ও বযাগাদযাগ প্রযুমক্ত) 

কমিউটার মবজ্ঞাি/ কমিউটার ইমিমিয়ামরাং এ স্নাতক মডমি/সমমাি 

অর্বা 

বাাংলাদেশ কামরগমর মশক্ষা ববাড ৃহদত ৩ (মতি) বছর বময়ােী মডদলামা-

ইি-কমিউটার সাদয়ন্স মডমি/সমমাি। 

সমি মশক্ষা জীবদি বযদকাি ১টি ৩য় মবভাগ/ সমমাি িহণদযাগ্য। 

18.  প্রেশকৃ 

(কমিউটার) 

কমিউটার মবজ্ঞাি/ কমিউটার ইমিমিয়ামরাং এ স্নাতক মডমি/সমমাি 

অর্বা 

বাাংলাদেশ কামরগমর মশক্ষা ববাড ৃহদত ৩ (মতি) বছর বময়ােী মডদলামা-

ইি-কমিউটার সাদয়ন্স মডমি/সমমাি। 

সমি মশক্ষা জীবদির বযদকাি ১টি ৩য় মবভাগ/ সমমাি িহণদযাগ্য। 

19.  প্রেশকৃ স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত সাংমিষ্ট মবষদয় ২য় মবভাদগ স্নাতক মডিী/ 

সমমাি। 

বমণতৃ সবদৃশষ মডমি ব্যমতত মশক্ষা জীবদির অন্যান্য স্তদর বযদকাি ১টি ৩য় 

মবভাগ/ সমমাি িহণদযাগ্য হদব। 

অর্বা 

স্নাতদকাির/ সমমাি পযাৃদয়র ২য় বেমণ র্াকদল অন্যান্য পযাৃদয় বয বকাি 

১টি ৩য় বেণী/ সমমাি িহণদযাগ্য হদব। 

20.  ইবদতোময় বমৌলভী বাাংলাদেশ মাদ্রাসা মশক্ষা ববাড ৃহদত আমলম মডমি। 

সমি মশক্ষা জীবদি বযদকাি ১টি ৩য় মবভাগ বা বেণী িহণদযাগ্য হদব। 

21.  ইবদতোময় মশক্ষক এইচ.এস.মস/সমমাি 

সমি মশক্ষা জীবদি বযদকাি ১টি ৩য় মবভাগ বা বেণী িহণদযাগ্য হদব। 

22.  এবদতদ্বায়ী ক্বারী বাাংলাদেশ মাদ্রাসা মশক্ষা ববাড ৃ হদত োমিল মুজাা্মিে অর্বা আমলম 

মুজামিে মামহর। 

সমি মশক্ষা জীবদি বযদকাি ১টি ৩য় মবভাগ বা বেণী িহণদযাগ্য হদব। 

 

 

 


