বর্তি যীক্ষায পর, ঙ্গীত-র্যচয়
পর প্রকাশয তার্যখ: ১২ চচত্র ১৪২৪, ২৬ ভাচি ২০১৮, সাভফায

নাভ
সভর্যনা সাশন
তার্নয়াদ সচৌধুযী
আর্িবা নাঈভ খান
চয়দ রুতশপ াানাত
ইযাক তাজওয়ায ইাভ
ইভাভ তাজাম্মুর ইাত
র্নাত তাফাসুভ নার্ফরা
র্নাত তার্নভ সনার্ন
র্দপ্র যায়
রাফনী আক্তায ভুর্ক্ত
অনন্য প্রতযয় র্ফী
যওনক াান নার্য়ান
ইভাভ ভীভ অনন্যা
ঞ্জয় যায় নয়ন
আশফদীন পার্ভ যায়ান
ূা যাজ্জাক

র্নফিার্চতশদয তার্রকা
পযভ নম্বয
নাভ
PCB25-52 জার্পযা সাশন (র্যদা)
PCB25-210 জুনাইনা আান
PCB25-219 পাইজা ক
PCB25-220 আর্যফা আপজার
PCB25-232 ইযাত জাান ভীভ
PCB25-233 সেয়া আপনাদ র্ভয়া
PCB25-254 াপা জাশয়দ আশফর্দন
PCB25-255 র্ফশ্বা আাদ আফদুল্লা াান
PCB25-257 তার্নভ যভান
PCB25-262 জান্নাতুর সপযদাউ র্ভতু
PCB25-267 আনফার্যন ার্যা স্বাধীনতা
PCB25-270 গাজী আব্দুর সভাাইশভন যার্দ
PCB25-271 নার্জপা তাযান্নুভ সাশন
PCB25-272 অঘিয জয় সঘাল
PCB25-273 ভুনতাা সনযীন সাশন
PCB25-275 বাগযেী কভিকায সজযার্ত

পযভ নম্বয
PCB25-276
PCB25-278
PCB25-279
PCB25-280
PCB25-281
PCB25-283
PCB25-285
PCB25-286
PCB25-287
PCB25-288
PCB25-289
PCB25-290
PCB25-291
PCB25-292
PCB25-293
PCB25-295

ঙ্গীত-র্যচশয় বর্তিয জন্য কযণীয়:














র্ওযকযা অথফা র্নধিার্যত ফযাাংশকয 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: ৫ এর্প্রর ২০১৮
ফযাাংশকয ভাধযশভ অথি র্যশাশধয সক্ষশত্র অথি র্যশাশধয য ফযাাংক র্িশয র্ক্ষাথিী ও ছায়ানশেয অাং এফাং বর্তিয আশফদনশত্রয
যীক্ষাথিীয অাং ছায়ানে কামিারশয় এশ ২৭ ভাচি সথশক ৫ এর্প্রর ২০১৮ প্রর্ত যর্ফ, সাভ, ভঙ্গর ও ফৃস্পর্তফায র্ফকার ৩ো
সথশক ৭োয ভশধয র্নফন্ধন ম্পন্ন কযসত শফ
র্ওযকযাশয ভাধযশভ অথি র্যশাধ কযশর কামিারশয় এশ র্নফন্ধশনয প্রশয়াজন সনই। র্ওযকযা এশজন্েশক সমফ তথয র্দশত শফ:
সশভন্ে সকাি

:

স্টুশিন্ে আইর্ি (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 দুই র্ফবাশগ বর্তি শর সমশকাশনা একর্ে বর্তি ফার্তর শফ, র্যশার্ধত অথি সপযতশমাগয নয়
আশফদনশত্রয র্নশজয অাং াংযক্ষণ কযশত শফ এফাং র্যচয়ত্র াফায আশগ বফশন প্রশফশয ভয় সদখাশত শফ
র্যর্চর্তভূরক বা যর্ফফায, ৯ চফাখ ১৪২৫, ২২ এর্প্রর ২০১৮ ন্ধযা ৬ো (র্শুশদয সক্ষশত্র অর্ববাফক)
সমশকাশনা র্জজ্ঞাা ও অর্বশমাশগয জন্য ইশভইর করুন sb.chhayanaut@gmail.com র্িকানায়

পর স্থর্গত
নাভ
জুভানা াদ

পযভ নম্বয
PCB25-294

মাশদয পর স্থর্গত তাশদয আগাভী ১ এর্প্রশরয ভশধয কামিারশয় সমাগাশমাগ কযশত ফরা শে
(কামিারশয়য ভয় জাতীয় ছুর্েয র্দন ও ফুধফায ছাড়া সফরা ৩ো সথশক ৭ো মিন্ত)

