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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

 

 

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০১.২০.৫৫৭ তািরখ: 

২৩ �ন ২০২২

৯ আষাঢ় ১৪২৯

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

�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 ও �মাবাইল ন�র
১. নাম: �মাঃ আ�ল গাফফার

িপতা: �মাঃ আ�র রহমান
�রাল: ২৫১০৩৯৮
�রিজ: ০৫৪০১৩১৩

১ম িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৫।
01714569210

২. নাম: Biplob Kumar Biswas
িপতা: Chowdhury Biswas
মাতা: Manju Biswas
�রাল: 30209020
�রিজ: 1000034257

6th Teachers’ Registration Examination 2010
01738399613

৩. নাম: S.m Mehedi Hasan
িপতা: S.m Mosharraf Hossain
মাতা: Anzumonara Begum
�রাল: 30211166
�রিজ: 1000019088

6th Teachers’ Registration Examination 2010
01977455659

৪. নাম: �র আ��াহ সাঈদ
িপতা: আলী �মাঃ �সেক�ার িময়া
�রাল: ১৫৭১০৩১
�রিজ: ০৫৪০৯৫৪৫

১ম িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৫।
01716302525

৫. নাম: MOHAMMAD
SAMSUDDOHA
িপতা: MOHAMMAD ABU TALEB
�রাল: 31913028
�রিজ: 90005571

5th Teachers’ Registration Examination 2009
01722749866

৬. নাম: �মাঃ আসা��ামান
িপতা: �মাঃ বদ�ল আলম
�রাল: ১২১৫০৬৪১
�রিজ: ৭০১৩৫৪০

৩য় িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৭।
01717695597

৭. নাম: MD. TUHIN MOLLAH
িপতা: MD. ABDUL HAMED
MOLLAH
�রাল: 12315059
�রিজ: 80028982

4th Teachers’ Registration Examination 2008
01872219444

৮. নাম: DIPOK BISWAS
িপতা: NARAYAN BISWAS
�রাল: 40412677
�রিজ: 90017514

5th Teachers’ Registration Examination 2009
01725081447



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

২৩-৬-২০২২

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)

�ফান: ০২-৪১০৩০০৪৩

ফ�া�: ০২-৪১০৩০০৪৯

ইেমইল: office@ntrca.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০১.২০.৫৫৭/১ তািরখ: ৯ আষাঢ় ১৪২৯

২৩ �ন 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)।
 

২৩-৬-২০২২

তা�ল ইসলাম 

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


