
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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০২.২০.১১২৪ তািরখ: 

১৬ নেভ�র ২০২২

১ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: ম�র�ত ি�নকল �ত�য়ন প� �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 �ত�য়ন �াি�র আেবদেনর ��ি�েত
িন�িলিখত ৮ � �ি�েকট �ত�য়ন �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: Maksuda Begum

িপতা: Abdul Qudus
মাতা: Monowara Begum
�রাল: 30524369
�রিজ: 201411014382

11th Teachers’ Registration Examination
2014

 
01742491245

২ নাম: Abdul Kayum
িপতা: Md. Shahab Uddin Sikder
মাতা: Mrs. Joynab Begum

�রাল: 40500048
�রিজ: 1000095851

7th Teachers’ Registration Examination
2011

 
01712620801

৩ নাম: Md. Aminul Islam
িপতা: Md. Abdul Aziz
মাতা: Mst. Anwara Begum
�রাল: 31450911
�রিজ: 201410198681

10th Teachers’ Registration Examination
2014

 
01792731557

৪ নাম: Moni Bala Bhowmik
িপতা: Chandra Mohon Bhowmik
মাতা: Parul Bala Bhowmik
�রাল: 31313400
�রিজ: 201410202940

10th Teachers’ Registration Examination
2014

 
01732156935

৫ নাম: Md. Faysal Alam
িপতা: Md. Lokman Hosen
মাতা: Firoza Begum
�রাল: 30209792
�রিজ: 2013919545

9th Teachers’ Registration Examination
2013

 
01782818283

৬ নাম: Md Shahinur Rahman
িপতা: Md Abdul Majid
মাতা: Monowara Begum
�রাল: 30212927
�রিজ: 201410139586

10th Teachers’ Registration Examination
2014

 
01736463621

৭ নাম: Md Shahinur Rahman
িপতা: Md Abdul Majid
মাতা: Monowara Begum
�রাল: 40209623
�রিজ: 132016009149

13th Teachers’ Registration Examination
2016

 
01736463621

৮ নাম: Md. Shariful Islam
িপতা: Abdur Rab
মাতা: Shanaz Parvin
�রাল: 42100500
�রিজ: 201411020321

11th Teachers’ Registration Examination
2014

 
01972482995

                     

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

১৬-১১-২০২২



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: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০৭.০০২.২০.১১২৪/১ তািরখ: ১ অ�হায়ণ ১৪২৯

১৬ 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)।

১৬-১১-২০২২

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


