ভিতর্ পরীkার ফল, সঙ্গীত- সূচনা (িশশু)
ফল pকােশর তািরখ: ৯ মাঘ ১৪২৫, ২২ জাnয়াির ২০১৮, েসামবার

নাম
লািববা রহমান ( েরােদলা)
ঐtী বমর্ন
aিভমnয্ দাস aরণয্
েমৗিমতা রায়
আবু মুহাmদ আিরয়ান মুনতািসর
পূবর্াশা হক
তমা বমর্ন
যািরন তাসিনম ( hিদ)
ে য়া বs
জাnাতুল েফরেদৗস জাহান দৃি
িসলভীয়া আkার iিত
পািপয়া বাঁধন ( pািp)
আিফফ হাসান আিহড়
নাফিরজা শামা
uiনা কমর্কার
মাiশা iসলাম
ফারিদন ফারহান
hমায়রা নাজ েচৗধুরী
সpিষর্ েsহা ভTাচাযর্য্
শাশব্তী aনnা ঐtী
শািহnর আkার
জাফrল েহােসন
মুসসারাত েহােসন আnহা
িpয়িn পাল
aিচর্ মধুিরমা
লাবণয্ মালাকার িpয়া
েজয্ািতমর্য় সাহা শু
ৈমেtয়ী েঘাষ
জািরফা তাহিসন হক েsহা
েমাহাmদ জািরফ রহমান
sেদ া বাগচী

নাম
ৈসয়দ নািফস আবরার

িশশু ে িণর জn িনবর্ািচত
ফরম নmর
নাম
SLB25‐115 pতয্য় নnী
SSB25‐162 েমাবািশব্রা িবnেত জামান
SSB25‐335 aিচর্তা পাল
SSB25‐336 েসঁজুিত রায় বৃি
SSB25‐338 শিমর্ া ৈমt
SSB25‐339 ঋষভ সাহা
SSB25‐353 aিম মিlক
SSB25‐355 rd দাস
SSB25‐362 িসnহা কিবর মম
SSB25‐365 মুsানসীর রশীদ ঋিষ
SSB25‐366 েমেহরাব েমেহরীন েশমnী
SSB25‐368 aঘর্ সাহা
SSB25‐371 pতয্য় মNল
SSB25‐374 মাhজাবীন rবাiয়াৎ তুবা
SSB25‐375 েমাঃ হাসনাiন ফরহাদ
SSB25‐376 ে া সাহা sৃহা
SSB25‐377 েমাহাmদ েমহরাব িসিdকী
SSB25‐378 sর ী সমdার
SSB25‐379 কনাদ েকৗিলn agয্
SSB25‐390 কিন েকতন a
SSB25‐399 সািকবা মািহেরাজ
SSB25‐400 নিnনী দাস
SSB25‐402 সািরকা রহমান aিথর্
SSB25‐403 ে য়সী েদবযানী
SSB25‐404 মুমতািহনা তাসমী
SSB25‐406 বহতা িবশব্াস pািp
SSB25‐413 িরফাiয়াত রাiসা iলমা
SSB25‐414 আফসারা আভা আিমন
SSB25‐416 ঐিত রাণী দাস
SSB25‐417 মnািকনী রাণী পাল
SSB25‐419 আিরশা েমhনাজ iকরা
রবীndসঙ্গীত ১ম বেষর্র জn িনবর্ািচত
ফরম নmর
নাম
SSB25‐342 মািয়শা রহমান

েলাকসঙ্গীত ১ম বেষর্র জn িনবর্ািচত
নাম
ফরম নmর
SSB25‐389
িনশাত জাহান িলয়া

ফরম নmর
SSB25‐425
SSB25‐426
SSB25‐428
SSB25‐436
SSB25‐441
SSB25‐442
SSB25‐443
SSB25‐445
SSB25‐447
SSB25‐449
SSB25‐454
SSB25‐455
SSB25‐456
SSB25‐457
SSB25‐463
SSB25‐467
SSB25‐468
SSB25‐470
SSB25‐473
SSB25‐474
SSB25‐485
SSB25‐496
SSB25‐505
SSB25‐509
SSB25‐510
SSB25‐512
SSB25‐513
SSB25‐516
SSB25‐519
SSB25‐520
SSB25‐522

ফরম নmর
SSB25‐360

ি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
aিভভাবকসহ পিরিচিতমূলক সভা িশkাথর্ীর kােসর িদন (বৃহsিত / শুk) anযায়ী
বৃহsিতবার, ৬ ৈবশাখ ১৪২৫, ১৯ eিpল ২০১৮ সnয্া ৬টা aথবা
শুkবার, ৭ ৈবশাখ ১৪২৫, ২০ eিpল ২০১৮ িবকাল ৪টা
ে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
নানিজবাহ রoশন
মািসহা তাভিলন
nশরাত আলম নাiশা
জিয়তা সরকার
পৃথা চkবতর্ী
নাজীবাh তাসনীম
আশরাফুন েনসা spীিত
আlামা সািদয়া রহমান
aকর্ সাহা
তািক তােজায়ান sনন
তাসিকনা মাহnর েমােশর্দ পৃথা
সাoিম িবনেত েদাহা
aিনnয্ সরকার
আিবয়া iসলাম
ময্ািনসা মারিলন িপিরচ aরণয্
েতৗিহদা েমাsফা

pথম িবেবচনা
ে িণ: িশশু
ফরম নmর
নাম
SSB25‐71 rব সাহা
SSB25‐341 aিপর্তা রহমান
SSB25‐343 রািমসা রহমান
SSB25‐349 গাগর্ী তn ী পাল
SSB25‐350 aিdকা চkবতর্ী
SSB25‐351 আিফয়া তামাnা
SSB25‐352 আিফয়া মুবা িশরা তাছিনয়া (সাফা)
SSB25‐358 aনর্ব সাহা
SSB25‐380 মৃিtকা দাশ
SSB25‐381 apরা আলম
SSB25‐383 aনn রংগন পাল
SSB25‐392 ফািবহা িবlাহ পলক
SSB25‐393 সাদাত মুনতািসর আবীর
SSB25‐401 iিsকা জামান জয়ী
SSB25‐405 জািরফা িবেn iসলাম ( rপ)
SSB25‐408 aেরারা তাhিসন তndা

ফরম নmর
SSB25‐444
SSB25‐450
SSB25‐451
SSB25‐452
SSB25‐453
SSB25‐459
SSB25‐471
SSB25‐475
SSB25‐482
SSB25‐491
SSB25‐493
SSB25‐497
SSB25‐501
SSB25‐504
SSB25‐506
SSB25‐507

েনৗিশন নাoয়ার aহনা
জাnাতুল েফরেদৗস আরিশ
পুি তা দাশ
রািমসা মািলহা sিp
সাবনর্ী শমর্া তুণার্
aিmকা kNু রাi

নাম
সাnজা iবনাত
রােজশ েভৗিমক
মাকnন িবনেত জািকর
মাiশা ফাহিমদা
আহনাব আসহাব ( পূণর্)
নূেরন ফাiজা ৈশলী
aনnা রানা

নাম
িনলয় িবশব্াস কাবয্
আnভা আহেমদ
ৈসয়দা মািরয়া সালশািবলা
ৈসয়দা রািমশা সালশািবলা
aনnা তাsিনম
আিdক িশফoয়াত আলী
মিহমা মািসর্ েরাজািরo ( pতয্াশা)
rব সাহা
মুsাহীর কবীর
aনnা রাণী শীল
েমেহিরন তাiেয়য্বা



SSB25‐410
SSB25‐411
SSB25‐421
SSB25‐422
SSB25‐438
SSB25‐439

জিয়তা iিভতা
aিনিnতা েভৗিমক
ঊিমর্ সরকার
আরিশ পাল
নািফয়া িবnেত জামান

িdতীয় িবেবচনা
ে িণ: িশশু
ফরম নmর
নাম
SSB25‐82
জিয়তা িবশব্াস
SLB25‐141
েমৗিমতা aিধকারী
SSB25‐272
nসাiবা সািমহা
SSB25‐337
কাজী তামাnা শারিমন
SSB25‐458
িনভান- নূর- iয়ািমন
SSB25‐469
aিপর্তা হাজরা
SSB25‐479
তৃতীয় িবেবচনা
ে িণ: িশশু
ফরম নmর
নাম
SSB25‐77 arনাভ চkবtর্ী
SSB25‐340 যুলকার নাiন েমাঃ িবন শহীদ
SSB25‐344 oয়াসমা নািমরাh রহমান
SSB25‐345 েযাগbতী েদ (িদগn)
SSB25‐357 ঐশব্যর্ সরকার
SSB25‐361 আলাভী হক pাpী
SSB25‐372 সািববা েসাবহান
SSB25‐385 সারা আহসান
SSB25‐397 রায়ান ফাrক
SSB25‐398 রাiফা কবীর
SSB25‐407 aৈdত হাসনাত আেলাকন

SSB25‐508
SSB25‐514
SSB25‐518
SSB25‐532
SSB25‐639

ফরম নmর
SSB25‐486
SSB25‐492
SSB25‐498
SSB25‐503
SSB25‐517
SSB25‐521

ফরম নmর
SSB25‐418
SSB25‐420
SSB25‐429
SSB25‐434
SSB25‐435
SSB25‐477
SSB25‐484
SSB25‐487
SSB25‐488
SSB25‐494
SSB25‐515

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

