
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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.০৯১৫ তািরখ: 

২৫ �সে��র ২০২২

১০ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: ৩৭.১৯.০০০০.০২৬.১৬.০৪৭.২২.৪৭ তািরখ: ২০-০৯-২০২২ ইং।
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: �মাঃ হােরজ আলী
িপতা: �মাঃ নিজর �ামািনক

�রাল ন�র: ১১১৭০২৮৮
�রিজ ন�র: ৭০০৭১৭১

 
৩য় িশ�ক িনব�ন পরী�া-২০০৭।

সহকারী িশ�ক (�িষ)
 

�িষ

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

২ নাম: MD. DELOAR
HOSSAIN
িপতা: MD. NURUL
HAQUE

�রাল ন�র: 11010338 
�রিজ ন�র: 80015031 

 
4th Teachers’
Registration
Examination-2008

Assistant Teacher
(Math & Science)/

Science
 

Mathematics

সনেদর ফেটাকিপ �� না থাকায় সনদ যাচাই করা স�ব
নয়।

৩ নাম: MD. HASHAM ALI
িপতা: MD. AMER
HOSSEN 

�রাল ন�র: 31911622
�রিজ ন�র: 90005562

 
5th Teachers’
Registration
Examination-2009

Assistant Teacher
(Religion)/ Assistant

Moulavi
 
 

ISLAMIC STUDIES

এ �িত�ােন সংির�ত ফলাফল িসট �ে� �দখা যায় �রাল
ন�র� অ� �ি�র । ��ত �রাল ন�রধারীর নাম: MD.
RUHUL AMIN; িপতা: MD. ABUL KASHEM
SHAH। �া� ন�র:   Compulsory: 043
Optional: 047। সংগত কারেণ �তীয়মান হয়
সনদ� স�ক নয় । সনদ� জাল ও �য়া।

উপের বিণ �ত তািলকায় ১) এর �াথ�র িশ�ক িনব�ন সনদ �রকড �প� যাচাই �শেষ স�ক পাওয়া �গেছ ও �িমক নং ২ এ বিণ �ত �াথ�র িশ�ক িনব�ন

সনেদর ফেটাকিপ �� না থাকায় সনদ যাচাই করা স�ব নয় এবং �িমক নং ৩  সনদধারী  জাল/

জািলয়ািতর  আ�য়  িনেয়েছন  মেম �  দািলিলকভােব  �মািণত  হেয়েছ।

উ� জাল ও �য়া সনদধারী �ি�র িব�ে� সংি�� �িত�ােনর প� হেত থানায় মামলা দােয়র �ব �ক অ� অিফসেক অবিহত করার জ� িনেদ �শ�েম অ�

�রাধ করা হেলা। 

২৫-৯-২০২২

পিরচালক, পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, িশ�া ম�ণালয়, িশ�া 

ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা-১০০০।

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

�ফান: ০২-৪১০৩০০৪৩

ফ�া�: ০২-৪১০৩০০৪৯

ইেমইল: office@ntrca.gov.bd

১০ আি�ন ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.০৯১৫/১ তািরখ: ১০ আি�ন ১৪২৯

২৫ �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)।
 

২৫-৯-২০২২

তা�ল ইসলাম 

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


