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�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ) 
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�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.১৬০ তািরখ: 

০১ মাচ � ২০২২

১৬ ফা�ন ১৪২৮

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: �জিশঅ/লাল/২০২২/সনদ যাচাই/২০০৫ তািরখ: ২৭/০১/২০২২।

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: NIRMAL
CHANDRA ROY
িপতা: LATE
SHAILENDRA NATH
ROY 

12112877
80002550
4th Teachers’
Registration
Examination-2008

Assistant
Teacher

(Computer)
 

COMPUTER
STUDIES

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা যায় �রাল
ন�র� অ� �ি�র। ��ত �রাল ন�রধারীর
 নাম: Kamruzzaman Laskar
িপতা: Md. Najib Hossain Laskar; 
�রিজ ন�র: 80025922
�া� ন�র: Compulsory: 057 Optional: 044।
সংগত কারেণ �তীয়মান হয় সনদ� স�ক নয় । সনদ� জাল ও
�য়া।

বিণ �ত তািলকায় �িমক নং (১) এর �াথ� জাল/জািলয়ািতর আ�য় িনেয়েছন।   �জলা িশ�া অিফসার, লালমিনরহাট, �াথ�র সনদ যাচাইেয়র আেবদেনর সােথ

  সংি�� �াথ�র   সনদ যাচাইেয়র এক� �িতেবদন সং�� কেরেছন। �িতেবদন� যাচাই কের �দখা যায় �য, এন�আরিসএ ক��ক ৬ �ফ�য়াির, ২০২১ ি� তািরেখর
৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.৫৮ (ক) সং�ক �ারক�েল �কান সনদ যাচাই �িতেবদন �কাশ করা হয় নাই।উে�� তার কায �ালয় �থেক ��িরত সনদ� যাচাই কের

�দখা যায় সনদ� জাল ও �য়া। এেত �তীয়মান হয় জনাব িনম �ল চ� যায় একজন Habbitual Offender বা অভ�াসগত জািলয়াত। এেহন জািলয়াতেক
আইেনর আওতায় আনা উিচত। জাল িনব�ন সনদ �তির এবং জাল সনদ যাচাই �িতেবদন �তির করার অপরােধ সংি�� �িত�ান �ধানেক জনাব িনম �ল চ� রােয়র

িব�ে� থানায় মামলা কের অ� অিফসেক অবিহত করার জ� িনেদ �শ�েম জানােনা হেলা। 

১-৩-২০২২

�জলা িশ�া অিফসার, �জলা িশ�া অিফসােরর কায �ালয়, 

লালমিনরহাট।

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.১৬০/১
১৬ ফা�ন ১৪২৮



তািরখ: ১৬ ফা�ন ১৪২৮

০১ মাচ � 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)।
 

১-৩-২০২২

তা�ল ইসলাম 

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


