বর্তি যীক্ষায পর, ঙ্গীত-ূচনা (র্রৄ)
পর প্রকাশয তার্যখ: ২৩ ভাঘ ১৪২৫, ৫ ফপব্রুয়ার্য ২০১৮, ফাভফায

নাভ
ভর্ভা ফভৌযী
ছায়ার্ফথী ফনভ
অর্িতা ফদফ যায় রৃুর্ত
ঐী ফদফ ভিা
ফনাবা ভাগিাশযট ফকাড়াইয়া
ফভৌর্র অর্ধকাযী
আনাপ তার্প র্ফন ফভাস্তপা
রভায়যা আপশযাজ নীরা
অরুর্নভা দা
ফেঁজুর্ত ফারা ভভ
এপ. জুফাশয়য ইরাভ র্জান
নার্ন তার্য়াত নূা
ফভাোঃ ফপযশদৌ আর ভাভুদ র্র্ির্ক সুর্প
অভৃতা সুজানা
অশেল ফঘাল
অর্দর্ত যায়
য়ার্ক আযাদ
ার্ভা র্ভর্যন
অন্তযীক্ষা যায়
রুদ্র চক্রফর্ত্িী
ঈািা গাশয়ন
ভুর্পক ফাশন ফচৌধুযী
পাইজা পাইরুজ
অজির্য়তা আচামিু
দীর্খা বট্টাচামিু
অন্তয দর্যয়া
প্রার্ন্তকা বট্টাচামিু
আব্দুর য়ার্ ফচৌধুযী
নূশযন নায়ায ইরাভ

র্রৄ ফের্িয জন্য র্নফিার্চত
পযভ নম্বয
নাভ
SSB25-137 নরী ক বুফন
SSB25-153 অনুূমি নাথ
SSB25-217 নুজাত যাইয়া
SSB25-261 ভার্িয়া ানাত জাযা
SSB25-273 নুাইফা জার্ন ফচৌধুযী
SSB25-307 উশে তার্নয়া ফুযা
SSB25-319 সয়দ ভারুপ াান (র্যাদ)
SSB25-384 র্ফ ংকয ারাদায
SSB25-386 র্নভাত নায়ার ইভাভ
SSB25-412 াভীভ ভুক্তার্দয
SSB25-430 অর্যন র্নভিরা কস্তা
SSB25-461 প্তর্লি যকায ূিিা
SSB25-465 র্যশচর শ্যানন র্ভল্টন
SSB25-478 তার্পকুয যভান
SSB25-500 অর্নর্িতা ফড়ুয়া
SSB25-502 ঋদ্ধ যীদ কাপকা
SSB25-566 ফেয়া ভজুভদায
SSB25-567 তেী াা
SSB25-576 অর্নর্িতা াা
SSB25-611 যাইয়ান ার্কভ
SSB25-640 তরূা ফদ অর্ি
SSB25-679 সুকন্যা াা
SSB25-691 াশ্বত দা
SSB25-702 অূফি জুনাইদ
SSB25-703 তার্নভ পার্তভা
SSB25-705 ভাযজুকা র্যপাত
SSB25-706 ুর্িতা যকায
SSB25-709 মায়নাফ কর্ফয গার্রফা
SSB25-710 আর্যক আয়াত খান

পযভ নম্বয
SSB25-715
SSB25-717
SSB25-718
SSB25-721
SSB25-723
SSB25-736
SSB25-738
SSB25-744
SSB25-747
SSB25-749
SSB25-751
SSB25-755
SSB25-758
SSB25-761
SSB25-764
SSB25-765
SSB25-766
SSB25-769
SSB25-770
SSB25-774
SSB25-776
SSB25-779
SSB25-780
SSB25-781
SSB25-782
SSB25-786
SSW25-2
SSW25-26
SSW25-29

ফরাকন্দ্রঙ্গীত ১ভ ফশলিয জন্য র্নফিার্চত
নাভ
পযভ নম্বয
SSB25-50
ফভশক জাভান
র্নফিার্চতশদয কযিীয়:





র্যকুা অথফা র্নধিার্যত ফুাংশকয ভাধুশভ বর্তিয জন্য প্রশদয় অথি জভা ফদয়া
বর্তিয জন্য নূুনতভ র্যশাধ: ৳ ৪,৯৫০*। ুশযা ফছশযয ভুদয় অথি র্যশাধ কযশত চাইশর ফভাট প্রশদয় ৳ ৭,৩৫০
আশফদনশেয নম্বয াভর্য়ক র্যর্চর্ত নম্বয র্শশফ অফশ্যই ফুফায কযশত শফ
বর্তিয ফল ভয়: ১৩ ফপব্রুয়ার্য ২০১৮











ফুাংশকয ভাধুশভ অথি র্যশাশধয ফক্ষশে কামিারয় ফথশক ফুাংক র্ি ংগ্র কশয অথি র্যশাশধয য ফুাংক র্িশয র্ক্ষাথিী 
ছায়ানশটয অং এফং বর্তিয আশফদনশেয যীক্ষাথিীয অং ছায়ানট কামিারশয় এশ ১১ ফথশক ১৩ ফপব্রুয়ার্য র্ফকার ৩টা ফথশক
৭টায ভশধু র্নফন্ধন ম্পন্ন কযফত শফ
র্যকুাশয ভাধুশভ অথি র্যশাধ কযশর কামিারশয় এশ র্নফন্ধশনয প্রশয়াজন ফনই। র্যকুা এশজন্টশক ফমফ তথু র্দশত শফ:
ফশভন্ট ফকাড

:

স্টুশডন্ট আইর্ড (আশফদনে নম্বয, াইশপন)

:

2

ফশভন্ট টাই

:

3 (New Admission)

ফশভন্ট অুাভাউন্ট

:

ফপান নম্বয (ফম নম্বশয অথি র্যশাশধয র্নশ্চয়তা ফশত চান)

:

CHYNT
5

-

র্যকুা এশজন্ট চাজি ৩০ টাকা, এশজন্ট তার্রকা www.chhayanaut.org শয়ফাইশট ায়া মাশফ
র্যকুাশয ভাধুশভ অথি র্যশাশধ ভস্যায ভাধান ফশত ফমাগাশমাগ করুন ০১৯৮০০০১৪৮৭ নম্বশয
একই প্রাথিী রৃই র্ফবাশগ বর্তি শর ফমশকাশনা একর্ট বর্তি ফার্তর শফ, র্যশার্ধত অথি ফপযতশমাগু নয়
আশফদনশেয র্নশজয অং ংযক্ষি কযশত শফ এফং র্যচয়ে াফায আশগ বফশন প্রশফশয ভয় ফদখাশত শফ
অর্ববাফক র্যর্চর্তভূরক বা র্ক্ষাথিীয ক্লাশয র্দন (ফৃস্ধর্ত / রৄক্র) অনুমায়ী
ফৃস্ধর্তফায, ৬ সফাখ ১৪২৫, ১৯ এর্প্রর ২০১৮ ন্ধুা ৬টা অথফা
রৄক্রফায, ৭ সফাখ ১৪২৫, ২০ এর্প্রর ২০১৮ র্ফকার ৪টা
ফমশকাশনা র্জজ্ঞাা  অর্বশমাশগয জন্য ইশভইর করুন sb.chhayanaut@gmail.com র্িকানায়

*বর্তিয জন্য নূুনতভ র্যশাধশমাগু অশথিয ফুাখুা
বর্তি র্প ৳ ৬০০; ফার্লিক র্প ৳ ৮০০; বফন র্প ৳ ৮৫০; ািাগায র্প ৳ ২০০;
করুাি তর্ফর ৳ ১০০ (র্ল্পী: ৫০, র্ক্ষাথিী: ৩০, োি: ২০); ৬ ভাশয ফফতন ৳ ২,৪০০ (ভার্ক ফফতন ৳ ৪০০)

নাভ
যায়না পার্যন ক
ার্থিফ কুণ্ডু
যভা কয
ায়ভা কর্ফয প্রর্তবা
ভাীয য়ার্প
ফেয়ী ফঘাল
নুর্যয়া ফৌর্ভ খান
সুফা
ইরানা আভর্যন
অভৃতা পাযীন াভ ূিিতা
নর্ন নায়ায
ীভান্ত যায় তূমি

নাভ
সয়দা আর্যা আনশভার
আজনফী ক ফচৌধুযী

অশক্ষভান (র্ফশফচনাধীন)
প্রথভ র্ফশফচনা
ফের্ি: র্রৄ
পযভ নম্বয
নাভ
SSB25-537 ুর্িতা ার্যজাত র্ট
SSB25-582 তুনার্িনা ইফনাত
SSB25-645 অংর্কতা ারদায
SSB25-699 াভাইরা র্যাজ সুলভা
SSB25-700 ার্দপা াশরীন সুর্প্ত
SSB25-701 অর্নর্িতা ফগারদায
SSB25-707 সুদীপ্ত াগয নীর
SSB25-720 াদভান ফাায
SSB25-726 অর্িতা আপর্যন
SSB25-727 অিিা ফভিন
SSB25-733 ায়াযীয়া ার্যয়ায
SSB25-739
র্িতীয় র্ফশফচনা
ফের্ি: র্রৄ
পযভ নম্বয
নাভ
SSB25-481 তার্পয়া আনজুভ
SSB25-670 অথথ ফকী অন্তযা

পযভ নম্বয
SSB25-746
SSB25-750
SSB25-753
SSB25-759
SSB25-763
SSB25-768
SSB25-771
SSB25-773
SSB25-775
SSB25-777
SSW25-27

পযভ নম্বয
SSB25-737
SSB25-741

াযা ফভনাজ খান
তাহর্নয়াত তাজর্ভন র্ফবু
ান্ধীয়া আরভ ফস্দা

SSB25-708
SSB25-711
SSB25-732

রুফাইয়াৎ ইভাভ র্প্রয়ন্ত
ইশর্ত্াদ ফাশন

SSB25-745
SSW25-28

তৃতীয় র্ফশফচনা
ফের্ি: র্রৄ
নাভ
আজভারুভ ক ফচৌধুযী
পাইরুজ রুফাইন র্র্ভ
আশভদ-আর - নার্পউ
জাইভা তাফাস্সসুভ
ার্যয়ায আনা স্বপ্নীর
যাঈদা নায়রাত র্তয়ানা
আপযা াইয়াযা
পার্যা আশভদ
রর্দতা ফদফনাথ

পযভ নম্বয
SSB25-671
SSB25-704
SSB25-712
SSB25-713
SSB25-716
SSB25-724
SSB25-729
SSB25-731
SSB25-734

নাভ
অর্িতা ফবৌর্ভক অর্ি
োফন্তী দা
ভাজার্ফন খান
ভার্ন ভুহ্তার্ভ
নাফাহ যভান যায়াৎ
ায়রা াযভীন অনা
ফেয়া ফবৌর্ভক
তাজর্যন ক
ফভাছাোঃ জান্নাতুর ফপযশদৌ (ভীভ)

পযভ নম্বয
SSB25-740
SSB25-748
SSB25-756
SSB25-757
SSB25-760
SSB25-762
SSB25-767
SSB25-772
SSW25-30

অশক্ষভানশদয চূড়ান্ত তার্রকা প্রকা কযা শফ ২৬ ফপব্রুয়ার্য ২০১৮, ফাভফায র্ফকার ৪টায়
ছায়ানট ংস্কৃর্ত-বফন চত্বয  শয়ফাইশট
পর স্থর্গত
নাভ
আর্দফা ইফনাত ফাফুনী

পযভ নম্বয
SSB25-722

মাশদয পর স্থর্গত তাশদয আগাভী ১১ ফপব্রুয়ার্যয ভশধু কামিারশয় ফমাগাশমাগ কযশত ফরা শে
(কামিারশয়য ভয় জাতীয় ছুর্টয র্দন  ফুধফায ছাড়া ফফরা ৩টা ফথশক ৭টা মিন্ত)

