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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।
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�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.১১৩৯ তািরখ: 

১৭ নেভ�র ২০২২

২ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই।

��: অ��, ছাতনাই মেডল �টকিনক�াল এ� িবজেনস �ােনজেম� ইনি��উট, ডাকঘর: �ারাজগ�, উপেজলা: িডমলা, �জলা:
নীলফামারী এর ২৬/০৯/২০২২ ইং তািরেখর আেবদন।

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: Motmaenna
িপতা: Md. Abdul Bari
মাতা: Most. Rahena Khatun

�রাল ন�র: 40108728
�রিজ ন�র: 2012813462

 
8th Teachers’
Registration
Examination-2012

পদিব: Lecturer

 
িবষয়: Bengali

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

২ নাম: Sabrina Shaki.
িপতা: Md. Abdus Sabur.
মাতা: Mrs. Hosnera Angur.

�রাল ন�র: 41420665
�রিজ ন�র: 201410199776

 
10th Teachers’
Registration
Examination-2014

পদিব: Lecturer

 
িবষয়: Mathematics 

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

৩ নাম: Md. Aminur Rahman
িপতা: Md. Osman Gani
মাতা: Fatema Begum

�রাল ন�র: 42124658
�রিজ ন�র: 2013955318

 
9th Teachers’
Registration
Examination-2013

পদিব: Lecturer

 
িবষয়: Management 

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

৪ নাম: Abdul Waras
িপতা: Mohammad Ali
মাতা: Umma Kulsum

�রাল ন�র: 40225016
�রিজ ন�র: 2012839910

 
8th Teachers’
Registration
Examination-2012

পদিব: Lecturer

 
িবষয়: English

 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

৫ নাম: Md. Anoar Hossain
িপতা: Md. Osman Gani
মাতা: Fatema Begom

 

�রাল ন�র: 40108736
�রিজ ন�র: 1000072692

 
7th Teachers’ Registration
Examination-2011

পদিব: Lecturer

 
িবষয়: Bengali

 
 

সনদ� যাচাই �শেষ
স�ক পাওয়া �গল।

িবষয়� িনেদ �শ�েম অবিহত করা হেলা। 

১৭-১১-২০২২



অ��, ছাতনাই মেডল �টকিনক�াল এ� িবজেনস �ােনজেম� 
ইনি��উট, ডাকঘর: �ারাজগ�, উপেজলা: িডমলা, �জলা: 

নীলফামারী। �মাবাইল: 01724221842

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০২.২০.১১৩৯/১ তািরখ: ২ অ�হায়ণ ১৪২৯

১৭ নেভ�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)।

১৭-১১-২০২২

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


