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�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.২৫৬ তািরখ: 

১৬ মাচ � ২০২২

২ �চ� ১৪২৮

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: ৮৮৫ তািরখ: ০৬/০৩/২০২২।

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: Hosneara Khatun
িপতা: Md. Amjad Ali
মাতা: Mst. Hajera
Khatun 

32517381
2013934644
9th Teachers’
Registration
Examination-2013

Ebteadayee Prodhan

Islamic Studies

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা
যায় �রাল ন�র� অ� �ি�র। ��ত �রাল
ন�রধারীর নাম: Mst. Hosneara
Khatun;
িপতা: Md. Soleman Pk.;
মাতা: Mrs. Salma
Khatun; পদিব: Junior
Teacher (General); িবষয়:
Language (Bangla &
English); জ� তািরখ: 05-08-
1994; �জলা: Pabna; �রিজ নং:
2013957649; �া� ন�র:
Compulsory: 47.5; Optional:
45। সংগত কারেণ �তীয়মান হয় সনদ� স�ক
নয় । সনদ� জাল ও �য়া।

২ নাম: Md. Ala Uddin
িপতা: Md. Abbas Ali
মাতা: Sahera Khatun

31308754
1000094819
7th Teachers’
Registration
Examination-2011

Assistant Teacher
(Computer)

Computer
Education

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা
যায় �রাল ন�র� অ� �ি�র। ��ত �রাল
ন�রধারীর নাম: 
Md. Ala Uddin
;িপতা: Late. Abdul Malek
Mondol
; মাতা: Mrs. Julekha
Khatun; জ� তািরখ: 14-01-
1983; �জলা: 
Jhenaidah
; । সংগত কারেণ �তীয়মান হয় সনদ� স�ক
নয় । সনদ� জাল ও �য়া।

িবষয়� িনেদ �শ�েম অবিহত করা হেলা।



১৬-৩-২০২২

�মাঃ নজ�ল ইসলাম, এস আই, (িনঃ) িবিপ নং-৭৯৯৯০৪৫৩৮০, 

ভা�কা মেডল থানা, ময়মনিসংহ। �মাবাইল: 01712988269

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.২৫৬/১ তািরখ: ২ �চ� ১৪২৮

১৬ 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)।
 

১৬-৩-২০২২

তা�ল ইসলাম 

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


