বর্তি যীক্ষায পর, ঙ্গীত-ূচনা , লরাকঙ্গীত
পর প্রকাশয তার্যখ: ২৩ ভাঘ ১৪২৫, ৫ লপব্রুয়ার্য ২০১৮, লাভফায

নাভ
ভঞ্জুয ফীন আম্মদ ভুন্না
ভর্নকা দত্ত ূজা
অনুবা জাভার র্না
ভার্রা জাভার র্ভরা

ঙ্গীত-ূচনা , লরাকঙ্গীত ১ভ ফশলিয জন্য র্নফিার্চত
পযভ নম্বয
নাভ
SLB25-156 আরর্ভনা
SLB25-157 পার্দ পার্ভদ র্নরয়
SLB25-159 পাযজানা আক্তায
SLB25-160

পযভ নম্বয
SLB25-161
SLB25-162
SLB25-165

র্নফিার্চতশদয কযণীয়:














র্ওযকযা অথফা র্নধিার্যত ফযাাংশকয ভাধযশভ বর্তিয জন্য প্রশদয় অথি জভা লদয়া
বর্তিয জন্য নূযনতভ র্যশাধ: ৳ ৪,৯৫০*। ুশযা ফছশযয ভুদয় অথি র্যশাধ কযশত চাইশর লভাট প্রশদয় ৳ ৭,৩৫০
আশফদনশেয নম্বয াভর্য়ক র্যর্চর্ত নম্বয র্শশফ অফশ্যই ফযফায কযশত শফ
বর্তিয লল ভয়: ১৩ লপব্রুয়ার্য ২০১৮
ফযাাংশকয ভাধযশভ অথি র্যশাশধয লক্ষশে কামিারয় লথশক ফযাাংক র্ি াংগ্র কশয অথি র্যশাশধয য ফযাাংক র্িশয র্ক্ষাথিী ও
ছায়ানশটয অাং এফাং বর্তিয আশফদনশেয যীক্ষাথিীয অাং ছায়ানট কামিারশয় এশ ১১ লথশক ১৩ লপব্রুয়ার্য র্ফকার ৩টা লথশক
৭টায ভশধয র্নফন্ধন ম্পন্ন কযলত শফ
র্ওযকযাশয ভাধযশভ অথি র্যশাধ কযশর কামিারশয় এশ র্নফন্ধশনয প্রশয়াজন লনই। র্ওযকযা এশজন্টশক লমফ তথয র্দশত শফ:
লশভন্ট লকাড

:

স্টুশডন্ট আইর্ড (আশফদনে নম্বয, াইশপন)

:

2

লশভন্ট টাই

:

3 (New Admission)

লশভন্ট অযাভাউন্ট

:

লপান নম্বয (লম নম্বশয অথি র্যশাশধয র্নশ্চয়তা লশত চান)

:

CHYNT
5

-

র্ওযকযা এশজন্ট চাজি ৩০ টাকা, এশজন্ট তার্রকা www.chhayanaut.org ওশয়ফাইশট াওয়া মাশফ
র্ওযকযাশয ভাধযশভ অথি র্যশাশধ ভস্যায ভাধান লশত লমাগাশমাগ করুন ০১৯৮০০০১৪৮৭ নম্বশয
একই প্রাথিী দুই র্ফবাশগ বর্তি শর লমশকাশনা একর্ট বর্তি ফার্তর শফ, র্যশার্ধত অথি লপযতশমাগয নয়
আশফদনশেয র্নশজয অাং াংযক্ষণ কযশত শফ এফাং র্যচয়ে াফায আশগ বফশন প্রশফশয ভয় লদখাশত শফ
র্যর্চর্তভূরক বা র্ক্ষাথিীয ক্লাশয র্দন (শুক্র / র্ন) অনুমায়ী
শুক্রফায, ৭ বফাখ ১৪২৫, ২০ এর্প্রর ২০১৮ কার ১০টা অথফা
র্নফায, ৮ বফাখ ১৪২৫, ২১ এর্প্রর ২০১৮ ন্ধযা ৬টা
লমশকাশনা র্জজ্ঞাা ও অর্বশমাশগয জন্য ইশভইর করুন sb.chhayanaut@gmail.com র্িকানায়

*বর্তিয জন্য নূযনতভ র্যশাধশমাগয অশথিয ফযাখযা
বর্তি র্প ৳ ৬০০; ফার্লিক র্প ৳ ৮০০; বফন র্প ৳ ৮৫০; ািাগায র্প ৳ ২০০;
করযাণ তর্ফর ৳ ১০০ (র্ল্পী: ৫০, র্ক্ষাথিী: ৩০, োণ: ২০); ৬ ভাশয লফতন ৳ ২,৪০০ (ভার্ক লফতন ৳ ৪০০)

অলক্ষভান (র্ফশফচনাধীন)

নাভ
র্নুন বূইয়া

প্রথভ র্ফশফচনা
লের্ণ: লরাকঙ্গীত ১ভ ফলি
পযভ নম্বয
নাভ
SLB25-155
আর্কুয যভান

পযভ নম্বয
SLB25-164

তৃতীয় র্ফশফচনা
লের্ণ: লরাকঙ্গীত ১ভ ফলি
নাভ
পযভ নম্বয
SLB25-166
আযাপাত হুাইন অর্নক
অশক্ষভানশদয চূড়ান্ত তার্রকা প্রকা কযা শফ ২৬ লপব্রুয়ার্য ২০১৮, লাভফায র্ফকার ৪টায়
ছায়ানট াংস্কৃর্ত-বফন চত্বয ও ওশয়ফাইশট
পর স্থর্গত
নাভ
লভাোঃ আর্ভনুয যভান খান

পযভ নম্বয
SLB25-158

মাশদয পর স্থর্গত তাশদয আগাভী ১১ লপব্রুয়ার্যয ভশধয কামিারশয় লমাগাশমাগ কযশত ফরা শে
(কামিারশয়য ভয় জাতীয় ছুর্টয র্দন ও ফুধফায ছাড়া লফরা ৩টা লথশক ৭টা মিন্ত)

