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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।
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�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.৭৩১ তািরখ: 

১৬ আগ� ২০২২

১ ভা� ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: ১. মসকা/ মউিস/ ২০২২-১০ তািরখ: ০৬/০৮/২০২২ ।
 ২. মসকা/ মউিস/ ২০২২-১১ তািরখ: ০৬/০৮/২০২২ ।

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: MST. SABINA
KHATUN
িপতা: MD. RASHIDUL
ISLAM 

�রাল ন�র: 13010033
�রিজ ন�র: 80015331

 
4th Teachers’
Registration
Examination-2008

Trade Instructor/
Junior Trade Instructor

DRESS MAKING &
TAILORING

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা
যায় �রাল ন�র� অ� �ি�র।  ��ত �রাল
ন�রধারীর  নাম: ABDUL BAREK
MIAH; িপতা: MAZAM ALI
MIAH।,�রিজ ন�র:80017313, 
�া� ন�র: Compulsory: 043;
Optional: 065। সংগত কারেণ �তীয়মান
হয় সনদ� স�ক নয় । সনদ� জাল ও �য়া।

২ নাম: A. B. M. TARIKUL
ISLAM
িপতা: LATE AKBAR ALI
MIAH 

�রাল ন�র: 10112274
�রিজ ন�র: 800150011

 
4th Teachers’
Registration
Examination-2008

Assistant Teacher (Social
Science)

ENGLISH

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা
যায় �রাল ন�র� অ� �ি�র । ��ত �রাল
ন�রধারীর নাম: MD. RIPAN MIA; িপতা:
MD. WAHED ALI; �রিজ ন�র:
80018619। �া� ন�র: Compulsory:
057; Optional: 060। সংগত কারেণ
�তীয়মান হয় সনদ� স�ক নয় । সনদ� জাল
ও �য়া।

উপের বিণ �ত তািলকায় (১-২)নং সনদধারী জাল/জািলয়ািতর আ�য় িনেয়েছন মেম � দািলিলক ভােব �মািণত হেয়েছ। উ� জাল ও �য়া সদনধারী �ি�েদর

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

১৬-৮-২০২২

�পািরনেটনেড�, ম��র স��াম কািরগির িব�ালয়, ডাকঘর: 

�চৗিবলা বাজার, উপেজলা: উ�াপাড়া, �জলা: িসরাজগ�। �মাবাইল: 
01753556713

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.৭৩১/১(৩) তািরখ: ১ ভা� ১৪২৯

১৬ আগ� ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 



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

২) অিফসার ইনচাজ�, উ�াপাড়া থানা, িসরাজগ�।
 

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

 

১৬-৮-২০২২

তা�ল ইসলাম 
 

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


