ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা, িশ (ক স ীত)
ফল কােশর তািরখ: ৭ মাঘ ১৪২৬, ২১ জা য়াির ২০২০, ম লবার

িশ

িণর জ

িনবািচত, তািলকা- ১

পছে র ােসর িদেন ভিত হেত পারেব
ােসর সময়
বার িবকাল ৩:৩০ থেক ৬:০০ / শিনবার সকাল ১০:৩০ থেক ১:০০ / বৃহ িতবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
নাম
ফরম ন র
নাম
ফরম ন র
নবা মধুিরমা শরীফ
SSB27-223
দওয়ান মািহদ ইকবাল
SSB27-316
তাসিপয়া আহসান িসলিভয়া
SSB27-254 আ নূর আফেরাজ
SSB27-317
SSB27-259 রিহত চ ব ী
SSB27-319
সয়দা মুহািসনা জা াতুল বুশরা
SSB27-263 সাফওয়ান মাহমুদ
SSB27-322
া পারিমতা
দবাদৃতা দ
িচ
SSB27-266 ঐি লা নাথ
SSB27-332
িব েদব জায়া ার
SSB27-272 মািলহা ওয়ােয়জ রাবাব
SSB27-333
আিনশা ফাই জ য়া
SSB27-273
দবি তা দাস
SSB27-334
সাহম ভ াচায ঈশান
SSB27-274
াি পাল কথা
SSB27-339
SSB27-277 আিরয়ান তাহিসন পাইন
SSB27-347
য়সী দবনাথ তাৈথ
SSB27-279 মানহা নাজিমন আনজা
SSB27-349
চতী বপাির াপী
তেরজা িবভা রাজািরও
SSB27-281 আিলফ জা াত অহনা
SSB27-354
ওয়াসিফয়া নবী
SSB27-288 পািরসা িবনেত তৗিহদ
SSB27-355
জািরফ আবরার রাহান
SSB27-289 রািফকা িহমা ী
SSB27-356
ইশরাক তূয
SSB27-291 পুিবতা চৗধুরী অথী
SSB27-361
SSB27-293 মুজদািলফা খািলদ সৃিজতা
SSB27-365
সারার মাহতািসন আিরয়ান
SSB27-294 লািমসা আলম ি পনা
SSB27-366
অিন
মা. আহসান হাবীব পাটওয়ারী
SSB27-295
াচী িতচী ঘাষ
SSB27-367
মাঃ তানিজম হােসন
SSB27-297
িদতা নূর িসি কী
SSB27-371
নবনীতা ইসলাম
SSB27-299
দশনা অলকান া ডু
SSB27-372
অিদতা তাসিনম
SSB27-300 মাইশা রহমান
SSB27-375
SSB27-302 বষা রায়
SSB27-506
সারাফ ওয়ািময়া
SSB27-304
SSB27-508
য়সী সাহা
াচুয সরকার
ইলহান মাহমুদ ওয়ািনয়া
SSB27-306 আমিরন নাওয়ার
SSW27-16
আরীবা তা িকয়া
SSB27-307 আিফয়া জাহান লািববা
SSW27-22
মাঃ আলভী আফনান
SSB27-308 রীম আল িরয়ািশ
SSW27-23
আহনাফ শাহিরয়ার পা র
SSB27-310 পু া ীতা হাড়
SSW27-27
SSB27-314
আরহাম জািহন

নজ লস ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ১

পছে র ােসর িদেন ভিত হেত পারেব
ােসর সময়
বার সকাল ৮:৪৫ থেক ১২:১৫ / শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
নাম
ফরম ন র
SSB27-267
ণয় মার দাস
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িশ

িণর জ

কবল শিন অথবা বৃহ

িনবািচত, তািলকা- ২
িতবােরর ােস ভিত হেত পারেব

ােসর সময়
শিনবার সকাল ১০:৩০ থেক ১:০০ / বৃহ িতবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
[পছে র িদন
বার হেলও
বাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
নাম
ফরম ন র
নাম
িদপীকা আনজুম
SSB27-213 অঘ চৗধুরী
মাহমুদা ফরেদৗস িজম
SSB27-257
ি কা ঘাষ িদয়া
িরমিঝম বরষা শলী
SSB27-258 অিন
বসাক জয়
SSB27-260 নািবহা ওয়ািসমাত
অনা িসংহ
SSB27-264 ইসরাত জাহান হাফসা
তাসওয়ার মৗ ফ
জুনাইনাহ আহসান
SSB27-265 তাশিফ ল ইসলাম
আদৃতা কমকার
SSB27-268 আিনশা ইকবাল পাঠান
সাফকাত সরাফ খান
SSB27-271
ত য় ি পুরা
লািববা হাসান
SSB27-275 সূচয় রায়
SSB27-278 আ ন সািবলা রহমান
অি য়া লানিভয়া হােসন
SSB27-280
প িম
সয়দা আিনকাহ আহেমদ
সারা িবনেত আলমগীর
SSB27-284 মািলহা মহিসন
তুবা িবনেত আলমগীর
SSB27-285 মৃ য় দব রাহান
আরওয়া িতজাহ
SSB27-286 জুহানা তানিজয়া মি ক
মৃি কা দাস বন
SSB27-292 আিরবা আহসান
SSB27-296 আিরসা আহসান
অিপতা হাওলাদার
SSB27-298 ত রা লতানা
রজওয়ান মাহমুদ (বৃ )
বুশরা কিবর ি া
SSB27-301 িস াথ দ
জুনােয়দ লাবীব আল ওয়াসী
SSB27-303
বাৈড়
আি তা পা ার
SSB27-305 জািরফা ওয়ািসকা রহমান
অরিলন খান
SSB27-309 অিথ রায় মঘলা
SSB27-311 অিদ ী িদৎসা
জিয়তা দাস
SSB27-312 আেয়শা আ ফা খান
অি কা কর
আিদবা নওশীন য়া
SSB27-313 ঈশা মি ক পৃথা
আিলকা হােসন
SSB27-315
জহাত আফরা নাওয়ার
এ ািথনী সামরীন মঘমী
SSB27-318 িরয়া ম ডল
অ িনমা হালদার
SSB27-320
য়সী ডু সাহা
SSB27-321 িব াথী হালদার
শােহরীন লতানা িবজয়া
SSB27-323 সাদমান আিজজ
নূজহাত নূর িনহা
সাইয়ারা- ইবনাত- ইলাহী
SSB27-324 সালমান আিজজ
জুমায়না ওয়ািফকা
SSB27-325 শা ফতা সাহা
হা িশপন
SSB27-326

ফরম ন র
SSB27-327
SSB27-328
SSB27-329
SSB27-331
SSB27-338
SSB27-340
SSB27-342
SSB27-343
SSB27-344
SSB27-345
SSB27-348
SSB27-351
SSB27-352
SSB27-357
SSB27-363
SSB27-364
SSB27-370
SSB27-377
SSB27-378
SSB27-379
SSB27-380
SSB27-382
SSB27-509
SSB27-512
SSB27-513
SSB27-514
SSB27-517
SSW27-21
SSW27-25
SSW27-26
SSW27-28
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রবী স ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ২

কবল শিন অথবা রিববােরর ােস ভিত হেত পারেব
ােসর সময়
শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০ / রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
[পছে র িদন
বার হেলও
বাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
নাম
ফরম ন র
জহাত ফাইজা উবশী
SSB27-374

রবী স ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ৩

কবল রিববােরর ােস ভিত হেত পারেব

[পছে র িদন

ােসর সময়
রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
বা শিনবার হেলও
বা শিনবাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
নাম
ফরম ন র
SSW27-24
িবধীতা হাওলাদার চিত

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়

নাম
মাঃ িশিশর আহেমদ
অি উবরা
দীপন প াসেকল রাজািরও

ফল
ফরম ন র
SSB27-261
SSB27-269
SSB27-276

িগত
নাম
অন া মি ক
সােহলী আ ার
অ নাভ সরকার

ফরম ন র
SSB27-350
SSB27-362
SSB27-510

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ২৫ জা য়ািরর মেধ কাযালেয় যাগােযাগ করেত বলা হে
(কাযালেয়র সময় জাতীয় ছুিটর িদন ও বুধবার বােদ বলা ৩টা থেক ৭টা পয )
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িনবািচতেদর করণীয়:







িশওরক াশ অথবা িনধািরত ব াংেকর (যমুনা অথবা পূবালী ব াংক) মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দয়া
ভিতর জ নূ নতম পিরেশাধ: ৳ ৫,৪০০*। পুেরা বছেরর সমুদয় অথ পিরেশাধ করেত চাইেল মাট েদয় ৳ ৮,১০০
আেবদনপে র ন র সামিয়ক পিরিচিত ন র িহেসেব অব ই ব বহার করেত হেব
ভিতর সময়সীমা: ২৩ জা য়াির থেক ২ ফ য়াির ২০২০
ব াংেকর মাধ েম অথ পিরেশােধর ে কাযালয় থেক ব াংক রিশদ সং হ কের অথ পিরেশােধর পর ব াংক রিশেদর িশ াথী ও
ছায়ানেটর অংশ এবং ভিতর আেবদনপে র পরী াথীর অংশসহ ছায়ানট কাযালেয় এেস ২৩ জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ২
ফ য়াির ২০২০, রিববার বলা ৩টা থেক ৭টার মেধ িনব ন স
করেত হেব
(কাযালেয়র সময়: বুধবার ও জাতীয় ছুিটর িদন বােদ বলা ৩টা থেক ৭টা)




ব াংেক অথ পিরেশাধ মােনই ভিত ি য়া স
হওয়া নয়, কাযালেয় িনব ন করার পেরই কবল ভিত স
বেল িবেবিচত হেব
িশওরক ােশর মাধ েম অথ পিরেশাধ করেল কাযালেয় এেস িনব েনর েয়াজন নই। িশওরক াশ এেজ টেক যসব তথ িদেত হেব:
:

পেম ট কাড
ুেড ট আইিড (আেবদনপ ন র, হাইেফনসহ)







CHYNT

:

2

পেম ট টাইপ

:

3 (New Admission)

পেম ট অ ামাউ ট

:

ফান ন র ( য ন ের অথ পিরেশােধর িন য়তা পেত চান)

:

7

-

িশওরক াশ এেজ ট চাজ ৩০ টাকা, এেজ ট তািলকা www.chhayanaut.org ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব
িশওরক ােশর মাধ েম অথ পিরেশােধ সম ার সমাধান পেত যাগােযাগ ক ন ০৯৬১৪০১৬৪৯৫ ন ের
একই াথী ই িবভােগ ভিত হেল যেকােনা একিট ভিত বািতল হেব, পিরেশািধত অথ ফরতেযাগ নয়
আেবদনপে র িনেজর অংশ সংর ণ করেত হেব এবং পিরচয়প পাবার আেগ ভবেন েবেশর সময় দখােত হেব
যেকােনা িজ াসা ও অিভেযােগর জ ইেমইল ক ন sb.chhayanaut@gmail.com িঠকানায়
অিভভাবকসহ পিরিচিতমূলক সভা
িত ও শিন: বৃহ িতবার, ৩ বশাখ ১৪২৭, ১৬ এি ল ২০২০ স া ৬টা
অথবা
ােসর িদন
:
বার, ৪ বশাখ ১৪২৭, ১৭ এি ল ২০২০ িবকাল ৪টা

ােসর িদন বৃহ

*ভিতর জ

নূ নতম পিরেশাধেযাগ অেথর ব াখ া

ভিত িফ ৳ ৬০০; বািষক িফ ৳ ৯০০; ভবন িফ ৳ ৯০০; পাঠাগার িফ ৳ ২০০;
কল াণ তহিবল ৳ ১০০ (িশ ী: ৫০, িশ াথী: ৩০, াণ: ২০); ৬ মােসর বতন ৳ ২,৭০০ (মািসক বতন ৳ ৪৫০)
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নাম
তানিজম সরকার তািমম
মাঃ ওয়ােসক আহেমদ
রাজ িচ য় পাল
তাসদীদ আল নূর
ভিজত রায়
ওজােয়র হােসন
অির রায়

১ বছর ময়াদী স ীত- পিরচয় কায েমর জ িনবািচত
ােসর সময়: রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৭:১০
ফরম ন র
নাম
SSB27-255
অিনশা চ ব ী
SSB27-256
আিরহা দা
SSB27-262
ফািরয়া তাসিনম পূনতা
SSB27-283
সারা নািবহা সাহানা
SSB27-336
উপিমতা কিবর
SSB27-337
আিনন আশরাফ
SSB27-353
ীল সরকার

ফরম ন র
SSB27-358
SSB27-359
SSB27-360
SSB27-369
SSB27-505
SSB27-507
SSB27-511

স ীত- পিরচয়: কায ম পিরিচিত







এক বছর ময়াদী াথিমক স ীত- িশ ণ কায ম
ােসর িদন রিববার, সময় িবকাল ৫:৩০ থেক স া ৭:১০
বয়সেভেদ ৩িট পৃথক দেল িশ ণ
পােঠর িবষয়: লাকস ীত, নজ লস ীত, রবী স ীত, দেশর গান, িতন কিবর গান ও সরগম; ছাটেদর জ
স ীতিবদ ায়তেনর িনধািরত িনয়েম িশ ণ শেষ পাঠ হেণর ীকৃিতপ
কায ম
: বশাখ

ভিতর জ






ছড়া গান

করণীয়:

িশওরক াশ অথবা িনধািরত ব াংেকর মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দয়া
ভিতর সময়সীমা: ২৩ জা য়াির থেক ২ ফ য়াির ২০২০
ভিতর জ এককালীন পিরেশাধ: ৳ ৫,৭০০
[ব াখ া: ভিত ও বািষক িফ ৳ ৫,৬০০; কল াণ তহিবল ৳ ১০০ (িশ ী: ৫০, িশ াথী: ৩০, াণ: ২০)]
আেবদনপে র ন র সামিয়ক পিরিচিত ন র িহেসেব অব ই ব বহার করেত হেব
ব াংেকর মাধ েম অথ পিরেশােধর ে কাযালয় থেক ব াংক রিশদ সং হ কের অথ পিরেশােধর পর ব াংক রিশেদর িশ াথী ও
ছায়ানেটর অংশ এবং ভিতর আেবদনপে র পরী াথীর অংশসহ ছায়ানট কাযালেয় এেস ২৩ জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ২
ফ য়াির ২০২০, রিববার বলা ৩টা থেক ৭টার মেধ িনব ন স
করেত হেব
(কাযালেয়র সময়: বুধবার ও জাতীয় ছুিটর িদন বােদ বলা ৩টা থেক ৭টা)




ব াংেক অথ পিরেশাধ মােনই ভিত ি য়া স
হওয়া নয়, কাযালেয় িনব ন করার পেরই কবল ভিত স
বেল িবেবিচত হেব
িশওরক ােশর মাধ েম অথ পিরেশাধ করেল কাযালেয় এেস িনব েনর েয়াজন নই। িশওরক াশ এেজ টেক যসব তথ িদেত হেব:
:

পেম ট কাড
ুেড ট আইিড (আেবদনপ ন র, হাইেফনসহ)







CHYNT

:

2

পেম ট টাইপ

:

3 (New Admission)

পেম ট অ ামাউ ট

:

ফান ন র ( য ন ের অথ পিরেশােধর িন য়তা পেত চান)

:

7

-

িশওরক াশ এেজ ট চাজ ৩০ টাকা, এেজ ট তািলকা www.chhayanaut.org ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব
িশওরক ােশর মাধ েম অথ পিরেশােধ সম ার সমাধান পেত যাগােযাগ ক ন ০৯৬১৪০১৬৪৯৫ ন ের
একই াথী ই িবভােগ ভিত হেল যেকােনা একিট ভিত বািতল হেব, পিরেশািধত অথ ফরতেযাগ নয়
আেবদনপে র িনেজর অংশ সংর ণ করেত হেব এবং পিরচয়প পাবার আেগ ভবেন েবেশর সময় দখােত হেব
যেকােনা িজ াসা ও অিভেযােগর জ ইেমইল ক ন sb.chhayanaut@gmail.com িঠকানায়

পিরিচিতমূলক সভা: রিববার, ৬ বশাখ ১৪২৭, ১৯ এি ল ২০২০ স া ৬টা
(অ া বয় রা অিভভাবকসহ আসেব)
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