
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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.১১৫২ তািরখ: 

২১ নেভ�র ২০২২

৬ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: তা� কায �ালেয়র �ারক ন�র: বআক/ তািরখ: ১৩/১১/২০২২
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: Mohammad Rashidul
Alam
িপতা: Mohammad Abdul
Hakim
মাতা: Janahara Begum

�রাল ন�র: 31908349
�রিজ ন�র: 201410138401

 
10th Teachers’
Registration Examination-
2014

পদিব: Assistant Teacher
(Science)

 
িবষয়: Physics

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

২ নাম: ফরহাদ কবীর খান
িপতা: িদয়ানত �হােসন খান 

�রাল ন�র: ১১৪১৬৯৯
�রিজ ন�র: ০৫১০৪২০২

 
১ম িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৫।

পদিব: সহকারী িশ�ক

 
িবষয়: রা�িব�ান 

 

  
এ �িত�ােন সংরি�ত ফলাফল
িসট�ে� �দখা যায়  �য, সনেদ বাবার
নােমর সােথ িমল �নই তাছাড়া
সনেদ উি�িখত অ�া� তে�র িমল
রেয়েছ।সনেদ বাবার নাম আেছ
িদয়ানত �হােসন খান িক� ১ম
িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৫ সােল
উ� �রাল ন�রধারীর বাবার নাম
আেছ �য়ানত �হােসন খান । 

৩ নাম: Shamima Parul
িপতা: Abdur Rashid
মাতা: Mrs. Sanuara Begum

�রাল ন�র: 30106853
�রিজ ন�র: 201512017114

 
12th Teachers’
Registration Examination-
2015

পদিব: Assistant Teacher

 
িবষয়:  Bengali

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

৪ নাম: Tapan Joti Basak
িপতা: Pradyut Kumar Basak
মাতা: Sandha Basak

�রাল ন�র: 30207317
�রিজ ন�র: 201512017136

 
12th Teachers’
Registration Examination-
2015

পদিব: Assistant Teacher

 
িবষয়:  English

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

৫ নাম: Md. Zahidul Islam
িপতা: Md. Abul Hossain
মাতা: Zahora Bagum

�রাল ন�র: 30225661
�রিজ ন�র: 201411017146

 
11th Teachers’
Registration Examination-
2014

পদিব: Assistant Teacher

 
িবষয়:  English

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

৬ নাম: Faruk Ahmmed
িপতা: Md. Haider Ali
মাতা: Farida Begum

�রাল ন�র: 32110664
�রিজ ন�র: 201411017612

 
11th Teachers’
Registration Examination-
2014

পদিব: Assistant Teacher
(Mathematics & General
Science) 

 
িবষয়: Mathematics

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।



৭ নাম: Nasrin Naher Chowdhury
িপতা: Muhammad Abdus Salam
Chowdhury
মাতা: Haya Begum

 

�রাল ন�র: 30908009
�রিজ ন�র: 
1000023672

 
6th Teachers’ Registration
Examination-2010

পদিব:  Assistant Teacher
(Social Science)

 
িবষয়: Geography &
Environmental Science

 
 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

৮ নাম: Mazharul Islam
িপতা: Md. Golam Mostafa
মাতা: Fatema Begum

 

�রাল ন�র: 31912615
�রিজ ন�র: 
1000098669

 
7th Teachers’ Registration
Examination-2011

পদিব: Assistant Teacher
(General Science/Science)

 
িবষয়: Physics

 
 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

৯ নাম: Md. Khurshed Alam
িপতা: Md. Edris Ali
মাতা: Khadeja Begum

�রাল ন�র: 31312263
�রিজ ন�র: 201512017464

 
12th Teachers’
Registration Examination-
2015

পদিব:  Assistant Teacher 

 
িবষয়:  Computer

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

িবষয়� িনেদ �শ�েম অবিহত করা হেলা। 

২১-১১-২০২২

অ��, ব�ব� আইিডয়াল �ল এ� কেলজ, জামাল�র সদর, 

জামাল�র, �মাবাইল: 01713375344

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.১১৫২/১ তািরখ: ৬ অ�হায়ণ ১৪২৯

২১ নেভ�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)।

 

২১-১১-২০২২

তা�ল ইসলাম 
 

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


