
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.৮৬০ তািরখ: 

১১ �সে��র ২০২২

২৭ ভা� ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: ঝাড়ঃআঃমাঃ/১৩৭/২২ তািরখ: ৩০/০৮/২০২২।
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: �মাঃ আসাদ-উদ-�দৗলা
িপতা: �মাঃ শাম�ল হক সরকার

�রাল ন�র: ৩১১৯০১৩৮
�রিজ ন�র: ৬২৫৯০৬৩

 
৩য় িশ�ক িনব�ন
পরী�া-২০০৭।

সহকারী িশ�ক (শরীর চচ �া)
 

শরীর চচ �া

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা যায় �রাল
ন�র� অ� �ি�র। ��ত �রাল ন�রধারীর নাম:  শিফ�ল
ইসলাম; িপতা:  �ত: �পচ�দ সরদার;মাতা:�ত;আিকলা
খা�ন; জ� তািরখ: ০২/০১/১৯৭৯; �জলা: সাত�ীরা;  �া�
ন�র: আবি�ক: ৪৬ ঐি�ক: ৪৫। সংগত কারেণ �তীয়মান
হয় সনদ� স�ক নয় । সনদ� জাল ও �য়া।

২ নাম: �মাঃ ম�র �হােসন
িপতা: �মাঃ তবারক আলী

�রাল ন�র: ১২০২০৮৮২
�রিজ ন�র: ৬২৫৯১৬২ 

 
৩য় িশ�ক িনব�ন
পরী�া-২০০৭।

�ভাষক (ইংেরজী)

 
ইংেরজী

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা যায় �রাল
ন�র� অ� �ি�র। ��ত �রাল ন�রধারীর নাম: আশরা�ল
আলম; িপতা:  িসরা�ল ইসলাম;মাতা:�জাছনা �বগম; জ�
তািরখ: ০৯/০২/১৯৮৩; �জলা: নরিসংদী;  �া� ন�র:
আবি�ক: ৪২ ঐি�ক: ৪১। সংগত কারেণ �তীয়মান হয়
সনদ� স�ক নয় । সনদ� জাল ও �য়া।

৩ নাম: �মাছাঃ �জসমীয়ারা খা�ন
িপতা: �মাঃ আ�ল �জায়াদ ম�ল

�রাল ন�র: ৬১০৯০১২৫ 
�রিজ ন�র: ৭০০২৫৭৭

 
৩য় িশ�ক িনব�ন
পরী�া-২০০৭।

সহকারী িশ�ক (সমাজ
িব�ান)

 
 

সমাজ িব�ান

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা যায় �রাল
ন�র� অ� �ি�র। ��ত �রাল ন�রধারীর নাম:  িনজা�ল
বাহার �মাহা�দ আিম�ল কিবর; িপতা:  মর�ম �মাঃ
তােহ�ল কিবর; মাতা:�ল নাহার �বগম; জ� তািরখ:
০১/০২/১৯৭৮; �া� ন�র: আবি�ক: ৪৬ ঐি�ক: ৪৪। সংগত
কারেণ �তীয়মান হয় সনদ� স�ক নয় । সনদ� জাল ও
�য়া।

উপের  বিণ �ত  তািলকায় (১-৩) নং  সনদধারী  জাল/জািলয়ািতর  আ�য়  িনেয়েছন  মেম �  দািলিলকভােব  �মািণত  হেয়েছ।

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

করা হেলা।

 

১১-৯-২০২২

অ��, ঝাড়িবশলা হায়া�ল উ�ম আিলম মাদরাসা, ডাকঘর: 

�ভ�াবাড়ী, উপেজলা: পীরগ�, �জলা: রং�র। �মাবাইল: 

01713746968

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.৮৬০/১
২৭ ভা� ১৪২৯



তািরখ: ২৭ ভা� ১৪২৯

১১ �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)।
 

১১-৯-২০২২

তা�ল ইসলাম 

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


