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মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় 
 

�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ) 
৩৭/৩/এ, ই�াটন গােড �ন �রাড, �রড ি�েস� �বারাক টাওয়ার,

রমনা, ঢাকা-১০০০।

www.ntrca.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০১.২০.৩২৪ তািরখ: 

৩১ মাচ � ২০২২

১৭ �চ� ১৪২৮

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: ত�র কায �ালেয়র �ারক নং �েটসক/২০২২/১৮, তািরখ: ২৭.০৩.২০২২ ি�.।

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

�
িম
ক
নং

নাম, িপতা ও মাতার
নাম

�রাল, �রিজ:, সন ও 
পরী�া নং

পদ িবষয় এন�আরিসএ’র 
ম��

০১ নাম: �মাঃ
�মা�ািফ�র
রহমান 
িপতা: �মাঃ সাই�র
রহমান 

১২৫০২০৫
০৫৩০০৮১/২০০৫
১ম িশ�ক িনব�ন পরী�া
২০০৫

��ড ই��া�র ��স �মিকং এবং �টইলািরং সনদ� যাচাই
�শেষ স�ক পাওয়া

�গল।

০
২

Name: Abdul
Matin 
Father: Md.
Abdul Latif
Mother: Selin
a Akter

34004155
1000063139
7  Teachers’
Registration
Examination
2011

Trade Instructor/
Junior Trade Instructor

(Tech)

Computer & Information
Technology

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

০
৩

Name: Md.
Imran Sarder 
Father: Md.
Abdul Hakim
Mother: Mina
Akter

33211402
2013945087
9  Teachers’
Registration
Examination
2013

Trade Instructor Electrical Maintenance Works/
Electrical Machine

Maintenance

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

০৪ Name: Sadia
Akanda 
Father: M. A.
Barek Akanda
Mother: Nuru
n Nahar
Begum

33911193
2013934683
9  Teachers’
Registration
Examination
2013

Trade Instructor Civil Construction সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

০
৫

Name: Md.
Ohidur
Rahman 
Father: Late:
Afzalur
Rahman
Mother: Fozil
atun Nesa

21701022
201410197547
10  Teachers’
Registration
Examination
2014

Trade Instructor Dress Making সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

০২। িবষয়� িনেদ �শ�েম অবিহত করা হেলা।
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৩১-৩-২০২২

অ��, �লকিল �টকিনক�াল �ল এ� কেলজ, ডাকঘর: �রা�, 

উপেজলা: �হােসন�র, �জলা: িকেশারগ�।

িফেরাজ আহেমদ

সহকারী পিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন-১)
�ফান: ০২-৫৫১৩৮৫০৮

ইেমইল: ad_exam1@ntrca.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০১.২০.৩২৪/১ তািরখ: ১৭ �চ� ১৪২৮

৩১ মাচ � ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) সহকারী ��া�ামার, এন�আরিসএ, ঢাকা (প�� এন�আরিসএ’র ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ�েরাধসহ)।
 

৩১-৩-২০২২

িফেরাজ আহেমদ 
 

সহকারী পিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন-১)


