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�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ) 
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রমনা, ঢাকা-১০০০।
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�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.৮২৪ তািরখ: 

০৫ �সে��র ২০২২

২১ ভা� ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: ৩৭.১৯.০০০০.০০৪.১৬.১২৫.২২.৮১ তািরখ: ২৫ আগ�, 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: MD. RASHIDUL
ISLAM
িপতা: MD. OBAIDUR
RAHMAN

�রাল ন�র: 30212868
�রিজ ন�র: 90007309

 
5th Teachers’
Registration
Examination-2009

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.
RAFIQUL ISLAM  ; িপতা:  ABDUL
KHALEK SIKDER; �া� ন�র: Compulsory:
061 Optional: 065। সংগত কারেণ �তীয়মান হয়
সনদ� স�ক নয় । সনদ� জাল ও �য়া।

২ নাম: Mrs. Shirin Sultana
িপতা: Md. Azar Uddin 
মাতা: Most. Momena
Khatun

�রাল ন�র: 30712812
�রিজ ন�র: 1000042949

 
6th Teachers’
Registration
Examination-2010

Assistant
Teacher
 (Social

Science)

 
Sociology

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা যায় �রাল
ন�র� অ� �ি�র । ��ত �রাল ন�রধারীর
নাম:  Farhana Shadia; িপতা:  Md.
Abdullah; মাতা: Momtaj; �রিজ ন�র:
1000023644;   �জলা: Jamalpur;  �া� ন�র:
Compulsory: 46 Optional: 59। 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 �  দািলিলকভােব  �মািণত  হেয়েছ।

 উ� জাল ও �য়া সনদধারী �ি�েদর িব�ে� সংি�� �িত�ােনর প� হেত থানায় মামলা দােয়র �ব �ক অ� অিফসেক অবিহত করার জ� িনেদ �শ�েম অ

�েরাধ করা হেলা। 

৫-৯-২০২২

পিরচালক, পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, িশ�া ম�ণালয়, িশ�া 
ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ডাকা-১০০০।

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.৮২৪/১ তািরখ: ২১ ভা� ১৪২৯

০৫ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 



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

আপেলাড করার অ�েরাধসহ)।
 

৫-৯-২০২২
তা�ল ইসলাম 

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


