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�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০১.২০.৫৫৯ তািরখ: 

২৩ �ন ২০২২

৯ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: ত�র কায �ালেয়র �ারক নং ৩৭.১৯.০০০০.০৪০.১৬.০১৬.২২.১৮, তািরখ: ১৯.০৬.২০২২ ি�.।

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

�িমক
নং

নাম, িপতা ও মাতার নাম �রাল, �রিজ:, সন ও
পরী�া নং

পদ িবষয় এন�আরিসএ’র
ম��

০১ Name: Md. Mursadul
Alam 
Father: Md. Badiul Alam

Roll No.- 10720032
Regi. No.-
80023077/2008
4  Teachers’
Registration
Examination 2008

Assistant
Teacher

(Religion)/
Assistant
Moulavi

Islamic
Studies

এ �িত�ােন সংরি�ত ফলাফল �ে�
�দখা যায় ২০০৮ সােলর ৪থ � িশ�ক
িনব�ন পরী�ার
10720032  �রালন�রধারী ��ত
সনদধারীর নাম: Md. Abdul
Kyum, িপতা: Md. Pemam
Hossen, �রিজ. নং 80029358,
�া� ন�র: আবি�ক-45  ও
ঐি�ক-61.  সংগত কারেণ �তীয়মান
হয় সনদ� স�ক নয়। সনদ� জাল ও
�য়া।

০২। উপেরা� ছেক �িমক নং ০১ এ বিণ �ত সনদধারী �ি� �রকড �প��ে� জাল/জািলয়ািতর আ�য় িনেয়েছন মেম � দিলল�ে� �তীয়মান হেয়েছ। উ� জাল

ও �য়া সনদধারী �ি�র িব�ে� সংি�� �িত�ােনর প� হেত থানায় মামলা দােয়র�ব �ক অ�ািফসেক অবিহত করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা

হেলা।

 

th

২৩-৬-২০২২

পিরচালক, পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, িশ�া ম�ণালয়, িশ�া 

ভবন, ২য় �ক, ২য় তলা, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা-১০০০।

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

�ফান: ০২-৫৫১৩৮৫০৮

ইেমইল: ad_exam1@ntrca.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০১.২০.৫৫৯/১(৩) তািরখ: ৯ আষাঢ় ১৪২৯

২৩ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 



১) মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র, িশ�া ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা।

২) অিফসার ইনচাজ�, রমনা থানা, ঢাকা �মে�াপিলটন �িলশ, ঢাকা।
 

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

২৩-৬-২০২২

িফেরাজ আহেমদ 

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


