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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।

www.ntrca.gov.bd

 

তািগদপ� 

সীিমত

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০১.২০.৩২ তািরখ: 

২৬ জা�য়াির ২০২২

১২ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: ম�র�ত �ি�েকট সনদ �দান সং�া� �িতেবদন অনলাইেন আপেলাড করণ ।

�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��পে�র অধীেন অ�ি�ত িশ�ক িনব�ন পরী�ায় উ��ণ �াথ�েদর �ি�েকট সনদ �াি�র আেবদেনর ��ি�েত িন�িলিখত ৮

� �ি�েকট সনদ �দােনর িস�া� �হীত হয়:

�: নং আেবদনকারীর নাম, িপতা, মাতা, �রাল ও �রিজ: ন�র িনব�ন পরী�া নাম ও বছর
১ নাম: MST. TOUHIDA ARMAN

িপতা: MD. TOSADDAQUE HOSSAIN
�রাল: 22110266
�রিজ: 80023521

4th Teachers’ Registration
Examination 2008

২ নাম: BARUN KANTI BISWAS
িপতা: ADHIR KUMAR BISWAS
�রাল: 11210670
�রিজ: 80013210

4th Teachers’ Registration
Examination 2008

৩ নাম: �বলাল �হােসন মীর
িপতা: আব�ল মােলক মীর
মাতা: ফােতমা খা�ন
�রাল: ১১২০০৭৪২
�রিজ: ৭০০৮৬০১

 
৩য় িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৭

৪ নাম: MUHAMMAD REDWANUL HOQUE
ENAM
িপতা: A. K. M. ABDUL HOQUE NOMANI
�রাল: 22914178
�রিজ: 80029282

4th Teachers’ Registration
Examination 2008

৫ নাম: �মাঃ আঃ মা�ান
িপতা: �খারেশদ আলম 
�রাল: ৪৬৪০০৩৫
�রিজ: ০৫৫০১১৬৬

১ম িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৫।

৬ নাম: Md. Nasir Uddin
িপতা: Md. Siddiqur Rahman
মাতা: Most. Nargis Khatun
�রাল: 30217061
�রিজ: 1000012970
 

6th Teachers’ Registration
Examination 2010

৭ নাম: Nasrin Akter
িপতা: Golam Sarwar
মাতা: Razia Sultana
�রাল: 30723828
�রিজ: 1000041972

6th Teachers’ Registration
Examination 2010

৮ নাম: �মাঃ িসহাব উি�ন
িপতা: �মাহা�দ আলী খান 
�রাল: ১১২৯০০২৭
�রিজ: ৬৩০০১১৬

২য় িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৬।



আেবদনকারীেদরেক সকল �ল কাগজপ� সহ এ কায �ালেয় উপি�ত হেয় �ি�েকট সনদ সং�হ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

২৬-১-২০২২

সদ� (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন) 

সদ� (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন) এর দ�র 

�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)

তা�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন-৩)

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০১.২০.৩২/১ তািরখ: ১২ মাঘ ১৪২৮

২৬ জা�য়াির 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)।
 

২৬-১-২০২২

তা�ল ইসলাম 
 

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


