
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।
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�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০১.২০.১২৬২ তািরখ: 

২০ িডেস�র ২০২২

৫ �পৗষ ১৪২৯

িবষয়: িশ�ক িনব�ন �ত�য়নপ� যাচাই।

��: ত�র ১২.১২.২০২২ তািরেখর আেবদন।

উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, িন�বিণ �ত িশ�কেদর দািখল�ত িশ�ক িনব�ন �ত�য়নপ� 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. Noman
Siddhiki 
Father: Abdur Rahim
Khan
Mother: Shahida
Begum

Roll No.- 43103477
Regi. No.- 201411006060
11  Teachers’ Registration
Examination 2014

Lectur
er

Computer
Science

�ত�য়নপ�� যাচাই 
�শেষ স�ক পাওয়া �গল।

০২ Name: Md. Jahangir
Hossain 
Father: Md. Younus
Bapary
Mother: Saleha Begum

Roll No.- 40604738
Regi. No.- 201411005785
11  Teachers’ Registration
Examination 2014

Lectur
er

Islamic History
& Culture

�ত�য়নপ�� যাচাই 
�শেষ স�ক পাওয়া �গল।

০২। একাদশ িশ�ক িনব�ন পরী�া ২০১৪ এর িব�ি� পয �ােলাচনা কের �দখা যায় �য, উ� পরী�ার িব�ি� �কািশত হয় ২৬ আগ�, ২০১৪ তািরেখ এবং
ফলাফল �কািশত হয় ০৯ মাচ �, ২০১৫ তািরেখ। উ� িব�ি�র িনেদ �শনা �মাতােবক �াথ�রা অনলাইেন আেবদনপ� �রণ কেরন এবং অনলাইেন �রণ�ত

আেবদনপে�র ি��কিপ/হাড �কিপ এবং সকল িশ�াগত �যা�তার সনদপ�, ন�রপ� ইত�ািদর ফেটাকিপ �থম ��িণর �গেজেটড কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত

কের ডাকেযােগ এ কায �ালেয় ��রণ কেরন। উ� কাগজপ�ািদ যাচাই বাছাই �ব �ক �ড়া�ভােব উ�ীণ � �াথ�েদর িনব�ন সনদ �দান করা হেয়েছ। পরী�ার

�ড়া� ফলাফল �কােশর পর �াথ� ক��ক ��িরত কাগজপ�ািদ িবিধ �মাতােবক িবন� করা হেয়েছ। এমতাব�ায় চািহত কাগজপ�ািদর ফেটাকিপ ��রণ

করা স�ব নয়।

০৩। িবষয়� িনেদ �শ�েম অবিহত করা হেলা।
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th

২০-১২-২০২২

জনাব �মাঃ িগয়াস উি�ন খান

ই�েপ�র (িনঃ), িবিপ-৭৪৯২০১১৫৫৩, িসআইিড চ�দ�র �জলা। 

িফেরাজ আহেমদ

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

�ফান: ০২-৫৫১৩৮৫০৮

ইেমইল: ad_exam1@ntrca.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৫.০০১.২০.১২৬২/১
৫ �পৗষ ১৪২৯



তািরখ: ৫ �পৗষ ১৪২৯

২০ িডেস�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

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

২০-১২-২০২২
িফেরাজ আহেমদ

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


