
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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০২.২০.৮৪৩ তািরখ: 

০৭ �সে��র ২০২২

২৩ ভা� ১৪২৯

িবষয়: ম�র�ত ি�নকল সনদ �দান সং�া� �িতেবদন অনলাইেন আপেলাডকরণ।
�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 ৯ � �ি�ে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: Fatema Akhter
িপতা: Md. Abul Kasem
মাতা: Khorshida Begume
�রাল: 31429549
�রিজ: 2013934438

9th Teachers’ Registration Examination 2013

 
01734263975

২ নাম: Most. Rahana Parvin
িপতা: Most. Rahana Parvin
মাতা: Most. Zennatun Nesa
�রাল: 30411939 
�রিজ: 201410197866

 
 
10th Teachers’ Registration Examination 2014

 
01752080628

৩ নাম: Md. Shahin Islam
িপতা: Md. Abdul Gafur
মাতা: Mst. Umay Mazada Begum
�রাল: 40203005
�রিজ: 201410108838

 
 
10th Teachers’ Registration Examination 2014

 
01719040803

৪ নাম: Md. Mozahedul Islam
িপতা: Md. Abdul Aziz
মাতা: Zobeda Begum
�রাল: 31443096
�রিজ: 201411032014

 
 
11th Teachers’ Registration Examination 2014

 
01718518875

৫ নাম: Mohammed Kudrat-E-Khuda
িপতা: Mohammed Majibar Rahman
মাতা: Nujeton
�রাল: 32106492
�রিজ: 2012818862

 
 
8th Teachers’ Registration Examination 2012

 
01913872711

৬ নাম: Mostafizur Rahman
িপতা: Sultan Ali Ahmad
মাতা: Angura Begum
�রাল: 323007338
�রিজ: 162019015811

 
 
16th Teachers’ Registration Examination 2019

 
01751268301

 
৭ নাম: Md. Zohir Rayhan

িপতা: Md. Mozzammel Haque
মাতা:  Zohora Begum
�রাল: 31231694
�রিজ: 201411014665

 
 
11th Teachers’ Registration Examination 2014

 
01735222200

৮ নাম: Jahirul Islam Shekh
িপতা: Mamtaz Uddin Shekh
মাতা: Saleha Mamataz
�রাল: 42404159
�রিজ: 2012806700

 
 
8th Teachers’ Registration Examination 2012

 
01920501364



৯ নাম: Jahirul Islam Shekh
িপতা: Mamtaz Uddin Shekh
মাতা: Saleha Mamataz
�রাল: 31307957
�রিজ: 2013908180

 
 
9th Teachers’ Registration Examination 2013

 
01920501364

                     

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

৭-৯-২০২২

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০২.২০.৮৪৩/১ তািরখ: ২৩ ভা� ১৪২৯

০৭ �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)।
 

৭-৯-২০২২

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


