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�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০১.২০.৪৩৫ তািরখ: 

১০ �ম ২০২২

২৭ �বশাখ ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই ও িনব�ন সনেদর যথাথ �তা �সংেগ।

��: ত�র কায �ালেয়র �ারক নং- চঃ মাঃ িবঃ -২৮/২২, তািরখ: ২১.০৪.২০২২ ি�.।

উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, িন�বিণ �ত িশ�েকর দািখল�ত িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই�েম িন��প ত� পাওয়া যায়:

�
িম
ক
নং

নাম, িপতা ও মাতার নাম �রাল, �রিজ:, সন ও 
পরী�া নং

পদ িবষয় এন�আরিসএ’র 
ম��

০১ Name: Md. Sirajul
Islam 
Father: Md. A.
Khaleque Mollik
Mother: Taslima
Begum

313002922
152018004292
15  Teachers’ Registration
Examination
2018

Assistant
Teacher, ICT

Computer
Science

সনদ� যাচাই �শেষ স�ক
পাওয়া �গল।

০২। বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন ক��ক জাির�ত ০৬.০৮.২০১৭ তািরেখর ইউিজিস/পাব:িব�:/ম�ণালয়/৫৩০/ ২০১৭/ ৬৫৩৬ সং�ক �ারক

পে� সরকাির কম � কিমশেনর চািহদার ��ি�েত িবিসএস (সাধারণ িশ�া) ক�াডােরর �ভাষক (ত� ও �যাগােযাগ ��ি�) পেদর জ� কিতপয় িবষয়

সম�� িহসােব গ� করা যায় মেম � কিমশন ক��প� িস�া� �দান কেরেছন। কিমশন ক��প� �দ� িস�া� �মাতােবক “ইেলক�িন� এ�

কিমউিনেকশন ইি�িনয়ািরং” �কাস �� “ত� ও �যাগােযাগ ��ি�” পেদর সম�� িহসােব গ� করা যায় মেম � উে�খ রেয়েছ। �সে�ি�েত �বসরকাির

িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ) ক��ক �হীত প�দশ িশ�ক িনব�ন পরী�ায় “ইেলক�িন� এ� কিমউিনেকশন ইি�িনয়ািরং”
িবষেয় িডি�ধারী �াথ�েদর সহকারী িশ�ক (“ত� ও �যাগােযাগ ��ি�”) পেদ িশ�ক িনব�ন সনদ �দান করা হেয়েছ। 

০৩। িবষয়� িনেদ �শ�েম অবিহত করা হেলা।

th

১০-৫-২০২২

�ধান িশ�ক, চর�য়ানী মা�িমক িব�ালয়, ডাকঘর: চর�য়ানী, 
উপেজলা: পাথরঘাটা, �জলা: বর�না।

িফেরাজ আহেমদ

সহকারী পিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন-১)

�ফান: ০২-৫৫১৩৮৫০৮
ইেমইল: ad_exam1@ntrca.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০১.২০.৪৩৫/১ তািরখ: ২৭ �বশাখ ১৪২৯

১০ �ম ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) সহকারী ��া�ামার, এন�আরিসএ, ঢাকা (প�� এন�আরিসএ’র ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ�েরাধসহ)।

 



১০-৫-২০২২

িফেরাজ আহেমদ 
 

সহকারী পিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন-১)


