
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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০২.২০.৭০০ তািরখ: 

১০ আগ� ২০২২

২৬ �াবণ ১৪২৯

িবষয়: ম�র�ত ি�নকল সনদ �দান সং�া� �িতেবদন অনলাইেন আপেলাডকরণ।

�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��পে�র অধীেন অ�ি�ত িশ�ক িনব�ন পরী�ায় উ��ণ �াথ�েদর �ি�েকট সনদ �াি�র আেবদেনর ��ি�েত

িন�িলিখত ৭ � �ি�েকট সনদ �দােনর িস�া� �হীত হয়:

�: নং আেবদনকারীর নাম, িপতা, মাতা, �রাল ও �রিজ: ন�র িনব�ন পরী�া নাম ও বছর ও �মাবাইল ন�র:
১ নাম: Mst. Woafa Akter

িপতা: Md. Abdul Motaleb Bhuiyan
মাতা: Aleya Jahan
�রাল: 30218033
�রিজ:201410182079           

10th Teachers’ Registration Examination
2014
01676249141

২ নাম: Shohag
িপতা: Habibur Rahman
মাতা: Rezia Begum
�রাল: 30226646
�রিজ:201410208910           

 
10th Teachers’ Registration Examination
2014
01774944074

৩ নাম: Mst. Asma Khatun
িপতা: Md. Alamgir Kabir
মাতা: Mst. Monowara Alam
�রাল: 32124677
�রিজ:201410205820

10th Teachers’ Registration Examination
2014

01670119113

৪ নাম: Mohammad Shakhawat Islam Kazi
িপতা: Nurul Islam
মাতা:  Hasina Islam
�রাল: 31108580
�রিজ: 2013949600

9th Teachers’ Registration Examination 2013
01767468509

৫ নাম: Md. Mahadi Hasan
িপতা: Md. Hasen Sarkar
মাতা: Mst. Samsunnahar
�রাল: 32110897
�রিজ:201410138479

10th Teachers’ Registration Examination
2014
01717879941

৬ নাম: Rokshana Akter
িপতা: Md. Abdus Salam
মাতা: Naznin Parvin
�রাল: 42301044
�রিজ:2013906451

9th Teachers’ Registration Examination 2013
01719026043

৭ নাম:  Subarna Chowdhury
িপতা:  Late Mrinal Kanti Chowdhury
মাতা: Runu Chowdhury
�রাল: 31107599
�রিজ:201410114993

10th Teachers’ Registration Examination
2014
01819083272

                     

আেবদনকারীেদরেক সকল �ল কাগজপ� সহ এ কায �ালেয় উপি�ত হেয় �ি�েকট সনদ সং�হ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

১০-৮-২০২২



সদ� (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন) 
সদ� (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন) এর দ�র 

�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)

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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০২.২০.৭০০/১ তািরখ: ২৬ �াবণ ১৪২৯

১০ আগ� 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)।

১০-৮-২০২২

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


