বর্তি যীক্ষায পর, ঙ্গীত-র্যচয়
পর প্রকাশয তার্যখ: ৫ চচত্র ১৪২৫, ১৯ ভাচি ২০১৮, সাভফায

নাভ
র্ভিরী র্ফশ্বা
প্রকৃর্ত ভশনারীনা যায়
আর্যভান জাভান ইর্ি
াযবীন ইয়ার্ভন নাায
সুভাইয়া জাশকযীন
যার্পকা র্ভাদ্রী
সযাদ্দুয সদ দী
সুশদষ্ণা চক্রফতিী
র্যয়া যানী ফর্নক
রূকথা র্ফশ্বা তাথথ
র্য়াা ার
ানদীদ আংর্কত নন্দী
রুনু যানী ভন্ডর
আর্যয়ানা যভান অথিী
অম্লান দীপ্ত
অর্িতা সজাযা আশভদ
আর্পয়া নফী আা অি
সভাুঃ র্যপুর ইরাভ
াযাপ ইফনাত যার্কফ
তার্য়াত নায়রা আনান
সভাুঃ ভঈনুজ্জাভান
নার্পা এখরাি (সাভা)
ার্ফা জাভান

র্নফিার্চতশদয তার্রকা
পযভ নম্বয
নাভ
PCB25-124 ইন্দ্রানী চাকভা
PCB25-138 আনাপ পাইয়াজ
PCB25-178 যার্ভ ইভশযাজ সতু
PCB25-195 এপ. সজড. ইায়াত র্নগি
PCB25-208 শ্যাভরী যায়
PCB25-209 তুর্রকা যানী সদফ
PCB25-212 আর্যফা যাশদায়া
PCB25-213 ভার্রা ভার্রক
PCB25-214 অনন্যা ূত্রধয (র্য়া)
PCB25-215 ার্দয়া সজাা
PCB25-216 আর্ি আশেরা র্যর্ির
PCB25-217 অীভ ভর্িক
PCB25-218 সযাজাইনা াশদ অর্দ্র
PCB25-221 খান যার্পদা াযর্ভরা
PCB25-222 ভুুঃ আর্যপুর ইরাভ
PCB25-223 ার্দয়া আপর্যন সিাোঁয়া
PCB25-224 সুা ারার্ফর ইফনাথ রুর্থ
PCB25-225 সতশর্ন সপযশদৌ সচৌধুযী
PCB25-227 আর্পয়া জাান ার্িতা
PCB25-228 অনা ঢারী
PCB25-229 পাযর্ন আশভদ
PCB25-230 প্রতযয় দত্ত ফণি
PCB25-231 াভীভা আক্তায র্উরী

পযভ নম্বয
PCB25-234
PCB25-235
PCB25-237
PCB25-238
PCB25-239
PCB25-240
PCB25-241
PCB25-242
PCB25-243
PCB25-245
PCB25-246
PCB25-247
PCB25-248
PCB25-249
PCB25-250
PCB25-252
PCB25-253
PCB25-256
PCB25-259
PCB25-260
PCB25-261
PCB25-264
PCB25-277

ঙ্গীত-র্যচশয় বর্তিয জন্য কযণীয়:







র্ওযকযা অথফা র্নধিার্যত ফযাংশকয ভাধযশভ বর্তিয জন্য প্রশদয় অথি জভা সদয়া
বর্তিয জন্য এককারীন র্যশাধ: ৳ ৫,১০০* [ফযাখযা: বর্তি ও ফার্লিক র্প ৳ ৫,০০০; করযাণ তর্ফর ৳ ১০০ (র্ল্পী: ৫০, র্ক্ষাথিী:
৩০, ত্রাণ: ২০)]
আশফদনশত্রয নম্বয াভর্য়ক র্যর্চর্ত নম্বয র্শশফ অফশ্যই ফযফায কযশত শফ
বর্তিয সল ভয়: ২৯ ভাচি ২০১৮
ফযাংশকয ভাধযশভ অথি র্যশাশধয সক্ষশত্র অথি র্যশাশধয য ফযাংক র্িশয র্ক্ষাথিী ও িায়ানশেয অং এফং বর্তিয আশফদনশত্রয
যীক্ষাথিীয অং িায়ানে কামিারশয় এশ ২০ সথশক ২৯ ভাচি ২০১৮ প্রর্ত যর্ফ, সাভ, ভঙ্গর ও ফৃস্পর্তফায র্ফকার ৩ো সথশক
৭োয ভশধয র্নফন্ধন িন্ন কযসত শফ
র্ওযকযাশয ভাধযশভ অথি র্যশাধ কযশর কামিারশয় এশ র্নফন্ধশনয প্রশয়াজন সনই। র্ওযকযা এশজন্েশক সমফ তথয র্দশত শফ:
সশভন্ে সকাড

:

স্টুশডন্ে আইর্ড (আশফদনত্র নম্বয, াইশপন)

:

2

সশভন্ে োই

:

3 (New Admission)

সশভন্ে অযাভাউন্ে

:

সপান নম্বয (সম নম্বশয অথি র্যশাশধয র্নশ্চয়তা সশত চান)

:

CHYNT
5

-








র্ওযকযা এশজন্ে চাজি ৩০ োকা, এশজন্ে তার্রকা www.chhayanaut.org ওশয়ফাইশে াওয়া মাশফ
র্ওযকযাশয ভাধযশভ অথি র্যশাশধ ভস্যায ভাধান সশত সমাগাশমাগ করুন ০১৯৮০০০১৪৮৭ নম্বশয
একই প্রাথিী রৃই র্ফবাশগ বর্তি শর সমশকাশনা একর্ে বর্তি ফার্তর শফ, র্যশার্ধত অথি সপযতশমাগয নয়
আশফদনশত্রয র্নশজয অং ংযক্ষণ কযশত শফ এফং র্যচয়ত্র াফায আশগ বফশন প্রশফশয ভয় সদখাশত শফ
র্যর্চর্তভূরক বা যর্ফফায, ৯ চফাখ ১৪২৫, ২২ এর্প্রর ২০১৮ ন্ধযা ৬ো (র্রৄশদয সক্ষশত্র অর্ববাফক)
সমশকাশনা র্জজ্ঞাা ও অর্বশমাশগয জন্য ইশভইর করুন sb.chhayanaut@gmail.com র্িকানায়

পর স্থর্গত
নাভ
অযণয আশভদ
াশফর্যন আশভদ

পযভ নম্বয
PCB25-226
PCB25-236

নাভ
তুর্র যায়

পযভ নম্বয
PCB25-251

মাশদয পর স্থর্গত তাশদয আগাভী ২৫ ভাশচিয ভশধয কামিারশয় সমাগাশমাগ কযশত ফরা শে
(কামিারশয়য ভয় জাতীয় িুর্েয র্দন ও ফুধফায িাড়া সফরা ৩ো সথশক ৭ো মিি)

