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�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.৯৯.০০১.২০.৫৮৬ তািরখ: 

০৩ �লাই ২০২২

১৯ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: �কাসমপামািব/০১/২২ তািরখঃ ২০/০৩/২০২২ ইং।
উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত ি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: MD.SHAFIUDDIN
িপতা: MD.AYENUDDIN

�রাল ন�র: 30211984
�রিজ ন�র: 90012835
5th Teachers’
Registration
Examination-2009

Assistant Teacher 
( Social Science)

 
ENGLISH

িনব�ন সনদ� স�ক তেব কা�
িশ�াগত �যা�তা স�ক নয়।

জনাব �মাঃ শিফউি�েনর িশ�ক িনব�ন সনদ ও একােডিমক সনদ পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য,  িতিন ১৯৯৭ সােল �াতক (পাস �কাস �) িডি� অজ�ন

কেরেছন। িতিন �াতক (পাস �কাস �) এর সনদ িদেয় ২০০৯ সােল ৫ম িশ�ক িনব�ন পরী�ায় আেবদন কের সহকারী িশ�ক সমাজ িব�ান পেদ ইংেরিজ

িবষেয় অংশ �হণ কের উ��ণ হন এবং িনব�ন সনদ অজ�ন কেরন। তেব উে�� �য, সহকারী িশ�ক সমাজ িব�ান পেদ ইংেরিজ িবষেয়র জ� চািহত

যথাযথ িশ�াগত �যা�তা অথ �াৎ �াতক পয �ােয় ৩০০ ন�েরর ইংেরিজ থাকেত হেব যা জনাব �মাঃ শিফ উি�েনর িছলনা। 
অিভ�� জনাব �মাঃ শিফ উি�ন তার �াতক (পাস �কাস �) এর সনদ (ইংেরিজ িবষেয় ১০০ ন�র) �বহার কের ৫ম িশ�ক িনব�ন পরী�ায় সহকারী

িশ�ক (সমাজ িব�ান) পেদ ইংেরিজ িবষেয় আেবদন কের িনব�ন পরী�ায় অংশ �হণ কের উ��ণ হন । উে��, ৫ম িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৯ এর

িব�ি� অ�যায়ী চািহত কা� িশ�াগত �যা�তা িছল ৩০০ ন�ের ইংেরিজ/ সংি�� িবষেয় �াতেকা�র িডি� অথবা ইংেরিজ িবষেয় চার বছেরর �াতক

(স�ান) িডি�। বিণ �ত অব�ায় ইংেরিজ িবষেয় আেবদন করার জ� ২০০৯ সােলর িনব�ন পরী�ার িব�ি�েত চািহত যথাযথ িশ�াগত �যা�তা জনাব

শিফ উি�েনর িছলনা। িতিন �াতক (পাস �কাস �) পয �ােয় ইংেরিজ িবষেয় ১০০ ন�েরর সনদ িদেয় িনব�ন পরী�ায় অংশ�হণ কের সহকারী িশ�ক (সমাজ

িব�ান) পেদ ইংেরিজ িবষেয় উ��ণ হেয়েছন। িবষয়� িনেদ �শ�েম অবিহত করা হেলা।

৩-৭-২০২২

�ধান িশ�ক,                                                         

�কাটচ�দ�র  সরকাির মেডল পাইলট মা�িমক  িব�ালয়, 
�কাটচ�দ�র, িঝনাইদহ।

তা�ল ইসলাম

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

�ফান: ০২-৪১০৩০০৪৩

ফ�া�: ০২-৪১০৩০০৪৯
ইেমইল: office@ntrca.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.৯৯.০০১.২০.৫৮৬/১(৩) তািরখ: ১৯ আষাঢ় ১৪২৯

০৩ �লাই ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) সহকারী ��া�ামার , আইিস� �সল , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)

 ২) �মা; শিফ উি�ন, সহকারী িশ�ক (সামািজক িব�ান), ইংেরিজ, �কাটচ�দ�র সরকাির মেডল পাইলট মা�িমক িব�ালয়,



�কাটচ�দ�র, িঝনাইদহ।

৩) অিফস , কিপ
 

৩-৭-২০২২
তা�ল ইসলাম 

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


