ভিতর্ পরীkার ফল, সঙ্গীত- সূচনা, নজrলসঙ্গীত
ফল pকােশর তািরখ: ৯ মাঘ ১৪২৫, ২২ জাnয়াির ২০১৮, েসামবার
সঙ্গীত- সূচনা, নজrলসঙ্গীত ১ম বেষর্র জn িনবর্ািচত
নাম
ফরম নmর
নাম
SNB25‐134 সািদয়া রহমান
iমনা
SNB25‐143 সজল kমার বমর্ন
আফিরদা মা জািবন aথর্ী
SNB25‐159 ফারজানা iয়াসিমন
aধরা মাধুরী
SNB25‐164 iসমত আরা লাজ
তাসিময়া িবনেত হাবীব
SNB25‐180 সায়কা iসলাম
নূপুর নnী
SNB25‐181 aনnা েগাsামী
iমা িTজা গেমজ
SNB25‐185 েমাহাmদ iকরা
েমাঃ েসিলম েহােসন
SNB25‐187 আndিমদা আহেমদ
বীিথ সরকার
SNB25‐189 েরািজনা পারভীন
aনীতা হাoলাদার
SNB25‐190 নূসরাত েফরেদৗস
েশখ েজিরন শবনম
SNB25‐191 sণর্ালী সাহা
uেm হাবীবা sলতানা
SNB25‐192 েমাসেফকা আkার
nঝাত তাছিনয়া েমৗরী
SNB25‐194 ৈসয়দা নাঈন নাহার তামাnা
েসৗরভ gহ
SNB25‐196 ujjল kমার রায়
রাiমা মজুমদার
SNB25‐197 oয়ািহদাতুেnসা েমাহনা
nসরাত জাহান িরতু
SNB25‐198
েসিলম িময়া

ফরম নmর
SNB25‐199
SNB25‐207
SNB25‐215
SNB25‐216
SNB25‐219
SNB25‐221
SNB25‐223
SNB25‐226
SNB25‐228
SNB25‐231
SNB25‐233
SNB25‐234
SNB25‐237
SNB25‐243
SNW25‐14

িনবর্ািচতেদর করণীয়:











িশoরকয্ােশর মাধয্েম ভিতর্র জn pেদয় aথর্ জমা েদয়া (eেজন্ট চাজর্ ৩০ টাকা)
ভিতর্র সময়সীমা: ২৩ জাnয়াির েথেক ১ েফbrয়াির ২০১৮
ভিতর্র জn নূয্নতম পিরেশাধ: ৳ ৪,৯৫০*। পুেরা বছেরর সমুদয় aথর্ পিরেশাধ করেত চাiেল েমাট pেদয় ৳ ৭,৩৫০
িশoরকয্াশ eেজন্টেক েযসব তথয্ িদেত হেব:
েপেমন্ট েকাড

:

sুেডন্ট আiিড (আেবদনপt নmর, হাiেফনসহ)

:

2

েপেমন্ট টাiপ

:

3 (New Admission)

েপেমন্ট aয্ামাuন্ট

:

েফান নmর (েয নmের aথর্ পিরেশােধর িন য়তা েপেত চান)

:

CHYNT
5

-

aথর্ পিরেশােধ সমsার তাৎkিণক সমাধান েপেত েযাগােযাগ কrন ০১৯৮০০০১৪৮৭ নmের
eকi pাথর্ী di িবভােগ ভিতর্ হেল েযেকােনা eকিট ভিতর্ বািতল হেব, পিরেশািধত aথর্ েফরতেযাগয্ নয়
আেবদনপেtর িনেজর aংশ সংরkণ করেত হেব eবং পিরচয়পt পাবার আেগ ভবেন pেবেশর সময় েদখােত হেব
পিরিচিতমূলক সভা িশkাথর্ীর kােসর িদন (শুk / শিন) anযায়ী
শুkবার, ৭ ৈবশাখ ১৪২৫, ২০ eিpল ২০১৮ সকাল ১০টা aথবা
শিনবার, ৮ ৈবশাখ ১৪২৫, ২১ eিpল ২০১৮ সnয্া ৬টা
েযেকােনা তথয্ জানেত iেমiল কrন sb.chhayanaut@gmail.com িঠকানায়

*ভিতর্র জn নূয্নতম পিরেশাধেযাগয্ aেথর্র বয্াখয্া
ভিতর্ িফ ৳ ৬০০; বািষর্ক িফ ৳ ৮০০; ভবন িফ ৳ ৮৫০; পাঠাগার িফ ৳ ২০০;
কলয্াণ তহিবল ৳ ১০০ (িশlী: ৫০, িশkাথর্ী: ৩০, tাণ: ২০); ৬ মােসর েবতন ৳ ২,৪০০ (মািসক েবতন ৳ ৪০০)

aেপkমান (িবেবচনাধীন)

নাম
েজয্ািতমর্য়ী েদবনাথ
eিরক কেণর্িলয়াস েগােমজ
নাজিম আরা রহমান
nrnাহার খাতুন
কাnা েঘাষাল
িতেলাtমা দt

নাম
আিরয়ান খnকার sশর্
সািদয়া জামান
ঝুn সরকার
sনর্া িবশব্াস

নাম
গাগর্ী িমt
েমাঃ আিশkর রহমান



pথম িবেবচনা
ে িণ: নজrলসঙ্গীত ১ম বষর্
ফরম নmর
নাম
SNB25‐117 েমাঃ আসাdjামান েখাকন
SNB25‐139 spা রায়
SNB25‐170 আিনকা আিদবা মম
SNB25‐201 েজিরন iসলাম
SNB25‐204 েমাহাmদ মাhমুdল হাসান িহেমল
SNB25‐209 আরমীন- eiচ- eনাম

ফরম নmর
SNB25‐212
SNB25‐214
SNB25‐218
SNB25‐230
SNB25‐236
SNB25‐238

িdতীয় িবেবচনা
ে িণ: নজrলসঙ্গীত ১ম বষর্
ফরম নmর
নাম
SNB25‐102
সািজয়া sজানা uিমর্
SNB25‐203
েমাহাmদ েফারকান আলম
SNB25‐211
pতয্য় দাস
SNB25‐220
পূবর্া দাস (ঐষী)

ফরম নmর
SNB25‐222
SNB25‐224
SNB25‐225
SNB25‐226

তৃতীয় িবেবচনা
ে িণ: নজrলসঙ্গীত ১ম বষর্
ফরম নmর
নাম
SNB25‐138
পূণর্তা মাhেজিবন pjা
SNB25‐183
েসিলনা sলতানা

ফরম নmর
SNB25‐186
SNB25‐200

aেপkমানেদর চূড়াn তািলকা pকাশ করা হেব ২৬ েফbrয়াির ২০১৮, েসামবার িবকাল ৪টায় ছায়ানট সংsৃিত- ভবন
চtর o oেয়বসাiেট

ফল sিগত
নাম
sেদশ সরকার

ফরম নmর
SNB25‐193
যােদর ফল sিগত
আগামী ২৮ জাnয়ািরর মেধয্ কাযর্ালেয় েযাগােযাগ করেত হেব
( কাযর্ালেয়র সময় জাতীয় ছুিটর িদন o বুধবার ছাড়া েবলা ৩টা েথেক ৭টা পযর্n)

