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তািগদপ� 

সীিমত

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.৩৭ তািরখ: 
 

৩০ জা�য়াির ২০২২

১৬ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই

��: অ��, �সয়দ�র কারামিতয়া ি�-�খী ফািজল মাদরাসা, �সয়দ�র, পীরগাছা, রং�র এর ১৭/০১/২০২২ তািরেখর আেবদন।

উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত িনেদ �শ�েম জানােনা যাে� �য, িন�বিণ �ত িশ�েকর দািখল�ত িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই�েম িন��প ত� পাওয়া যায়:

�: নং নাম, িপতা ও মাতার
নাম

�রাল, �রিজঃ, সন ও পরী�া
নং

পদ ও িবষয় এন�আরিসএ’র ম��

১ নাম: �মাঃ নাজ�চ হায়াদাত
িপতা: �মাঃ আ�ল ��স 

২৬৪০৮১৫
০৫৫০০৮৪৭
১ম িশ�ক িনব�ন
পরী�া-২০০৫।

�ভাষক
 

আরবী

সনদ� যাচাই �শেষ 
স�ক পাওয়া �গল।

২ নাম: �মাছাঃ সােয়মা খা�ন
িপতা: �মাঃ আ�ল কােশম
�মাহা�দ উ�াহ

১২৩৩০৬৬৫
৭০০০৬১৮
৩য় িশ�ক িনব�ন
পরী�া-২০০৭।

�ভাষক (আরবী)
 

আরবী

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা
যায় �রাল ন�র� অ���ণ। �রাল ন�র� ২০০৭
সােলর উ��ণ তািলকায় �নই এবং সি�িলত
�মধা তািলকায় �নই। সংগত কারেণ �তীয়মান
হয় সনদ� স�ক নয় । সনদ� জাল ও �য়া।

৩ নাম: �মাঃ শিফ�ল ইসলাম
িপতা: ��� ওসমান আলী
�ামািনক

৩১১৩০০৬০
৭০১২৬৫৯
৩য় িশ�ক িনব�ন
পরী�া-২০০৭।

সহকারী িশ�ক (পদাথ �
িব�ান)

 
পদাথ � িব�ান

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা
যায় �রাল ন�র� অ��ি�র। ��ত �রাল
ন�রধারীর নাম: িবেদশ সরকার; িপতা: িবনয়
সরকার; মাতা: �রবতী সরকার; �জলা: যেশার;
�া� ন�র: আবি�ক: ৫৬ ঐি�ক: ৪৯। সংগত
কারেণ �তীয়মান হয় সনদ� স�ক নয় ।
সনদ� জাল ও �য়া। 

৪ নাম: Md.
Mostafizar
Rahman Mondle
িপতা: Md. Fazlur
Rahman Mondle
মাতা: Most.
Monowara
Begum

31818501
2012847601
8th Teachers’
Registration
Examination-
2012

Assistant
Teacher
(Physical
Exercise)/
Physical
Exercise
Teacher

 
Physical

Education &
Sports

সনদ� যাচাই �শেষ 
স�ক পাওয়া �গল।

৫ নাম: �মাঃ সা� িময়া
িপতা: �মাঃ ম� িময়া

১১১৭১৩৯৬
৭০০৭৩৭৩
৩য় িশ�ক িনব�ন
পরী�া-২০০৭।

সহকারী িশ�ক (�িষ)
 

�িষ

সনদ� যাচাই �শেষ 
স�ক পাওয়া �গল।



উপের বিণ �ত তািলকায় (২-৩) নং সনদধারী জাল/জািলয়ািতর আ�য় িনেয়েছন মেম � দািলিলকভােব �মািণত হেয়েছ।উ� জাল ও �য়া সদনধারী �ি�র িব�ে�

সংি�� �িত�ােনর প� হেত থানায় মামলা দােয়র �ব �ক অ� অিফসেক অবিহত করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

৩০-১-২০২২

অ��, �সয়দ�র কারামিতয়া ি�-�খী ফািজল মাদরাসা, �সয়দ�র, 

পীরগাছা, রং�র।

তা�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন-৩)

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.৩৭/১(৩) তািরখ: 
 

১৬ মাঘ ১৪২৮

৩০ জা�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) মহাপিরচালক (��ন দািয়�), মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

 
২) অিফসার ইনচাজ�, পীরগাছা থানা, রং�র।

 
৩) সহকারী ��া�ামার , আইিস� �সল , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (প�� এন�আরিসএ‘র ওেয়বসাইেট আপেলাড
করার অ�েরাধসহ)।

 

৩০-১-২০২২

তা�ল ইসলাম 
 

সহকারী পিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন-৩)


