ভিতর্ পরীkার ফল, সঙ্গীত- সূচনা, রবীndসঙ্গীত
ফল pকােশর তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৫, ২৯ জাnয়াির ২০১৮, েসামবার

নাম
uিমর্ দt
ে য়সী জয্াকািলন গনসােলহ
কাবয্ জজর্ কsা
sফফা- e- rিমন েমধা
তাসিনয়া নূর মানহা
মাiশা ফাহিমদা ঐশী
spভ সাহা িদবয্

সঙ্গীত- সূচনা, রবীndসঙ্গীত ১ম বেষর্র জn িনবর্ািচত
ফরম নmর
নাম
SRB25‐16
tপা মজুমদার
SRB25‐183 শীতাংশু েশখর হালদার
SRB25‐184 েমাছাঃ সািদয়া iসলাম
SRB25‐237 িদপা চnd
SRB25‐379 তাoিসফ েহােসন
SRB25‐443 িsতা sশীল
SRB25‐478

ফরম নmর
SSB25‐495
SRB25‐498
SRB25‐569
SRB25‐570
SRB25‐628
SRB25‐637

িনবর্ািচতেদর করণীয়:














িশoরকয্াশ aথবা িনধর্ািরত বয্াংেকর মাধয্েম ভিতর্র জn pেদয় aথর্ জমা েদয়া
ভিতর্র জn নূয্নতম পিরেশাধ: ৳ ৪,৯৫০*। পুেরা বছেরর সমুদয় aথর্ পিরেশাধ করেত চাiেল েমাট pেদয় ৳ ৭,৩৫০
আেবদনপেtর নmর সামিয়ক পিরিচিত নmর িহেসেব aবশয্i বয্বহার করেত হেব
ভিতর্র েশষ সময়: ১৩ েফbrয়াির ২০১৮
বয্াংেকর মাধয্েম aথর্ পিরেশােধর েkেt কাযর্ালয় েথেক বয্াংক িsপ সংgহ কের aথর্ পিরেশােধর পর বয্াংক িsেপর িশkাথর্ী o
ছায়ানেটর aংশ eবং ভিতর্র আেবদনপেtর পরীkাথর্ীর aংশসহ ছায়ানট কাযর্ালেয় eেস ১১ েথেক ১৩ েফbrয়াির িবকাল ৩টা েথেক
৭টার মেধয্ িনবnন সmn করেত হেব
িশoরকয্ােশর মাধয্েম aথর্ পিরেশাধ করেল কাযর্ালেয় eেস িনবnেনর pেয়াজন েনi। ি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
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িশoরকয্াশ eেজন্ট চাজর্ ৩০ টাকা, eেজন্ট তািলকা www.chhayanaut.org oেয়বসাiেট পাoয়া যােব
িশoরকয্ােশর মাধয্েম aথর্ পিরেশােধ সমsার 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 িজjাসা o aিভেযােগর জn 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
েমেহদী নূর েমাহাmদ সামী
পূরবী েদবী
সািদয়া iসলাম মনীষা
আিনকা আkার
তn ী দাশ
শাহানারা িবলিকস

pথম িবেবচনা
ে িণ: রবীndসঙ্গীত ১ম বষর্
ফরম নmর
নাম
SRB25‐45
কািরতা খান কথা
SRB25‐75
তাসিময়া iকবাল
SRB25‐159
তাহিরমা খানম সািক
SRB25‐211
বাsেদব রায়
SRB25‐228
আbুর রহমান (শাoন)
SRB25‐270

নাম
েমাঃ rhল আিমন সরকার
মনী েঘাষ
uপমা দাস
ৈচতী রানী ভk

িdতীয় িবেবচনা
ে িণ: রবীndসঙ্গীত ১ম বষর্
ফরম নmর
নাম
SRB25‐15
বনর্ালী রাজবংশী
SRB25‐62
েমাঃ িজয়াuর রহমান
SRB25‐422
নূসরাত জাহান নূসরাত
SRB25‐423

নাম
কমেলশ sতার
রtা আkার জাnাত
িপংকী আkার



তৃতীয় িবেবচনা
ে িণ: রবীndসঙ্গীত ১ম বষর্
ফরম নmর
নাম
SRB25‐273
নূসরাত জাহান aনnা
SRB25‐292
sমাiয়া sলতানা
SRB25‐394
েজিনস পািপয়া

ফরম নmর
SRB25‐309
SRB25‐453
SRB25‐529
SRB25‐532
SRW25‐3

ফরম নmর
SSB25‐572
SRB25‐608
SRB25‐627

ফরম নmর
SRB25‐420
SSB25‐476
SRB25‐614

aেপkমানেদর চূড়াn তািলকা pকাশ করা হেব ২৬ েফbrয়াির ২০১৮, েসামবার িবকাল ৪টায় ছায়ানট সংsৃিত- ভবন
চtর o oেয়বসাiেট
ফল sিগত
নাম
aিকর্তা রায় েচৗধুরী

ফরম নmর
SRW25‐18

যােদর ফল sিগত
আগামী ৪ েফbrয়ািরর মেধয্ কাযর্ালেয় েযাগােযাগ করেত হেব
(কাযর্ালেয়র সময় জাতীয় ছুিটর িদন o বুধবার ছাড়া েবলা ৩টা েথেক ৭টা পযর্n)

