
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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০১.২০.৮৬৬ তািরখ: 

১২ �সে��র ২০২২

২৮ ভা� ১৪২৯

িবষয়: ম�র�ত ি�নকল সনদ �দান সং�া� �িতেবদন অনলাইেন আপেলাডকরণ �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 ৭� �ি�েকট সনদ �দােনর িস�া� �হীত হয়:

�: নং আেবদনকারীর নাম, িপতা, মাতা, �রাল ও �রিজ: ন�র িনব�ন পরী�া নাম ও বছর
১ নাম: Md. Hafizur Rahman

িপতা: Md. Dalilur Rahman
মাতা: Ambia Begum
�রাল: 31119698
�রিজ: 1000015135
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01728124228

২ নাম: �মাহা�দ আব�ল জিলল
িপতা: আ�ল �হােসন 
�রাল: ৩১৬০২৯৫
�রিজ: ০৫২০০৮৫৯   

১ম িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৫।
01811691355

৩ নাম: �বাইদা খানম
িপতা: �মাঃ আ�ল মা�ান 
�রাল: ৬২১০০২২৭
�রিজ: ৬৪০৬০৯৩

২য় িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৬।
 
01711143211

৪ নাম: �মাছাঃ �রাইয়া খা�ন
িপতা: �মাঃ আ�স সা�ার
�রাল: ২৫২০২০৬
�রিজ: ০৫৪০২৫০৪

১ম িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৫।
 
01611790482

৫ নাম: �মাঃ আসা��ামান
িপতা: �মাঃ িছি��র রহমান
�রাল: ১২১০৪৪৯
�রিজ: ০৫১০৮৬৪৫

১ম িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৫।
 
01712003637

৬ নাম: িদল আফেরাজ �বগম
িপতা: ছােল আহমদ ম�মদার
�রাল: ৩৫১০০৬৬
�রিজ: ০৫৪০১৬২৭

১ম িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৫।
 
01716890176

৭ নাম: Jahirul Islam Shekh
িপতা: Mamtaz Uddin Shekh
মাতা: Saleha Mamataz
�রাল: 31108865
�রিজ: 1000036813
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আেবদনকারীেদরেক সকল �ল কাগজপ� সহ এ কায �ালেয় উপি�ত হেয় �ি�েকট সনদ সং�হ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

১২-৯-২০২২



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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০১.২০.৮৬৬/১ তািরখ: ২৮ ভা� ১৪২৯

১২ �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)।

১২-৯-২০২২

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


