বর্তি যীক্ষায পর, শুদ্ধঙ্গীত (কণ্ঠ)
পর প্রকাশয তার্যখ: ২৩ ভাঘ ১৪২৫, ৫ ফপব্রুয়ার্য ২০১৮, ফাভফায
র্নফিার্িত
নাভ
ঐী ফর্নক
র্ম্বতা তারুকদায রতা
শ্রীভয়ী ফঘাল র্র্থ
নার্পয়ান ক
যশন কুভায ঠাকুয

নম্বয
CKB25-58
CKB25-63
CKB25-66
CKB25-68
CKB25-71

নাভ

নম্বয
CKB25-72
CKB25-101
CKB25-102
CKW25-7

অনন্যা ান্যার
শুর্ভকা ভজুভদায
র্ভিষ্ঠা যকায
নশবযা ভাজাফীন

র্নফিার্িতশদয কযণীয়:














র্যকযা অথফা র্নধিার্যত ফযাাংশকয ভাধযশভ বর্তিয জন্য প্রশদয় অথি জভা ফদয়া
বর্তিয জন্য নূযনতভ র্যশাধ: ৳ ৫,২৫০*। ুশযা ফছশযয ভুদয় অথি র্যশাধ কযশত িাইশর ফভাট প্রশদয় ৳ ৭,৯৫০
আশফদনশেয নম্বয াভর্য়ক র্যর্ির্ত নম্বয র্শশফ অফশ্যই ফযফায কযশত শফ
বর্তিয ফল ভয়: ১৩ ফপব্রুয়ার্য ২০১৮
ফযাাংশকয ভাধযশভ অথি র্যশাশধয ফক্ষশে কামিারয় ফথশক ফযাাংক র্ি াংগ্র কশয অথি র্যশাশধয য ফযাাংক র্িশয র্ক্ষাথিী 
ছায়ানশটয অাং এফাং বর্তিয আশফদনশেয যীক্ষাথিীয অাং ছায়ানট কামিারশয় এশ ১১ ফথশক ১৩ ফপব্রুয়ার্য র্ফকার ৩টা ফথশক
৭টায ভশধয র্নফন্ধন ম্পন্ন কযফত শফ
র্যকযাশয ভাধযশভ অথি র্যশাধ কযশর কামিারশয় এশ র্নফন্ধশনয প্রশয়াজন ফনই। র্যকযা এশজন্টশক ফমফ তথয র্দশত শফ:
ফশভন্ট ফকাড

:

স্টুশডন্ট আইর্ড (আশফদনে নম্বয, াইশপন)

:

2

ফশভন্ট টাই

:

3 (New Admission)

ফশভন্ট অযাভাউন্ট

:

ফপান নম্বয (ফম নম্বশয অথি র্যশাশধয র্নশ্চয়তা ফশত িান)

:

CHYNT
5

-

র্যকযা এশজন্ট িাজি ৩০ টাকা, এশজন্ট তার্রকা www.chhayanaut.org শয়ফাইশট ায়া মাশফ
র্যকযাশয ভাধযশভ অথি র্যশাশধ ভস্যায ভাধান ফশত ফমাগাশমাগ করুন ০১৯৮০০০১৪৮৭ নম্বশয
একই প্রাথিী দুই র্ফবাশগ বর্তি শর ফমশকাশনা একর্ট বর্তি ফার্তর শফ, র্যশার্ধত অথি ফপযতশমাগয নয়
আশফদনশেয র্নশজয অাং াংযক্ষণ কযশত শফ এফাং র্যিয়ে াফায আশগ বফশন প্রশফশয ভয় ফদখাশত শফ
র্যর্ির্তভূরক বা ৭ বফাখ ১৪২৫, ২০ এর্প্রর ২০১৮, শুক্রফায কার ৯টা
ফমশকাশনা র্জজ্ঞাা  অর্বশমাশগয জন্য ইশভইর করুন sb.chhayanaut@gmail.com র্ঠকানায়

*বর্তিয জন্য নূযনতভ র্যশাধশমাগয অশথিয ফযাখযা
বর্তি র্প ৳ ৬০০; ফার্লিক র্প ৳ ৮০০; বফন র্প ৳ ৮৫০; াঠাগায র্প ৳ ২০০;
করযাণ তর্ফর ৳ ১০০ (র্ল্পী: ৫০, র্ক্ষাথিী: ৩০, োণ: ২০); ৬ ভাশয ফফতন ৳ ২,৭০০ (ভার্ক ফফতন ৳ ৪৫০)

মাযা র্নফিার্িত য়র্ন
১ ফছয ফভয়াদী ঙ্গীত-র্যিয় কামিক্রশভ বর্তি শত াযশফ
বর্তিয জন্য ফমাগাশমাগয ভয়: ১ ফথশক ৬ ভািি ২০১৮
(কামিারশয়য ভয় জাতীয় ছুর্টয র্দন  ফুধফায ছাড়া ফফরা ৩টা ফথশক ৭টা মিন্ত)

