বর্তি যীক্ষায পর, ঙ্গীত-র্যচয়
পর প্রকাশয তার্যখ: ১০ বফাখ ১৪২৫, ২৩ এর্প্রর ২০১৮, সাভফায

নাভ
নুজাত আপযা নাওয়ায
আযীফ ইউসুপ
ফুযা নূয
আরবী নার্য়ান আফৃত
সভাোঃ র্যপাত আশভদ হৃদয়
যাযা ক উানা
ানর্জদা আক্তায ীভা
খায়রুন নাায ভুক্তা

র্নফিার্চতশদয তার্রকা
পযভ নম্বয
নাভ
PCB25-373 উশে কুরসুভ
PCB25-397 র্প্রয়বার্লণী ফড়ুয়া
PCB25-398 রাইফা র্জনাত সাশন
PCB25-401 সভাোঃ সভাত্তাশরফ সাশন
PCB25-413 তার্ভনা আাদ তুর্র
PCB25-414 ার্দয়া জাভান সো
PCB25-415 তাযানা আর্ন
PCB25-416 পাশয়জা আশভদ

পযভ নম্বয
PCB25-418
PCB25-420
PCB25-421
PCB25-423
PCB25-424
PCB25-425
PCB25-426
PCB25-427

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: ৩ সভ ২০১৮
 ফযাাংশকয ভাধযশভ অথি র্যশাশধয সক্ষশত্র অথি র্যশাশধয য ফযাাংক র্িশয র্ক্ষাথিী ও ছায়ানশেয অাং এফাং বর্তিয
আশফদনশত্রয যীক্ষাথিীয অাং ছায়ানে কামিারশয় এশ ২৬ এর্প্রর সথশক ৩ সভ ২০১৮, র্ফকার ৩ো সথশক ৭োয ভশধয
র্নফন্ধন ম্পন্ন কযসত শফ (ফুধফায ও জাতীয় ছুর্েয র্দন কামিারয় ফন্ধ থাশক)
 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 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
ক্লা শুরু যর্ফফায, ২৩ বফাখ ১৪২৫, ৬ সভ ২০১৮ র্ফকার াশড় ৫ো
সমশকাশনা র্জজ্ঞাা ও অর্বশমাশগয জন্য ইশভইর করুন sb.chhayanaut@gmail.com র্িকানায়
পর স্থর্গত
নাভ
ওয়ানাইজা সহর্য সজাদ

পযভ নম্বয
PCB25-410

মাশদয পর স্থর্গত তাশদয আগাভী ৩০ এর্প্রশরয ভশধয কামিারশয় সমাগাশমাগ কযশত ফরা শে
(কামিারশয়য ভয় ফুধফায ও জাতীয় ছুর্েয র্দন ফাশদ সফরা ৩ো সথশক ৭ো মিন্ত)

