ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা (রবী স ীত)
ফল কােশর তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৬, ২৮ জা য়াির ২০২০, ম লবার

রবী স ী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 / রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
নাম
ফরম ন র
নাম
ফরম ন র
বুশরা তাসনীম
SRB27-298 িপংিক ভৗিমক
SRB27-345
দীপ চৗধুরী
SRB27-301 ঐ য দবী
SRB27-348
িহলালী িব াস
SRB27-302 নািফসা জিরন
SRB27-351
আিনকা সািহন িসিথ
SRB27-304
বায়দা ইউ ফ মৗ
SRB27-363
SRB27-307
SRB27-366
জানা িসনিথয়া আিখ
াি ঘাষ (রাি )
SRB27-310
SRB27-367
চৗধুরী নািবলা তাসিনম
াব ী ঘাষ (িদবা)
অজয় মার ম ডল
SRB27-320
সরাত মািয়শা িহমা
SRB27-371
অন া হালদার
SRB27-323 িনেবিদতা রায় িনতু
SRB27-377
সািনয়া হােসন
SRB27-326 িতয়াশা সাবনী দ
SRB27-390
ফাইজা ফাই জ
SRB27-329 আিনকা দ মিন
SRB27-403
SRB27-335 মিমতা জাহান
SRB27-408
পূজা দ (ইিত)
SRB27-336 ফােতমা- তুজ- জাহরা (তৃনা)
SRB27-524
রদওয়ানা চৗধুরী রাইশা
ইরিতজা নািসম
SRB27-338
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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
নাম
কিবতা রানী দাস
SRB27-271 মীর আবু রাইয়ান
এিলনা বাৈড়
SRB27-295 িনপা ন ী
ফািতহা তাসনীম
SRB27-299
ীিত সাহা
SRB27-303 শাহানাজ পারভীন
সালমা আ ার
SRB27-308 সািদয়া ইসলাম জ ািত
অিপতা রায় শাওন
িশবানী পাল চৗধুরী
SRB27-317 ইফফাৎ হাসান তালুকদার
াবনী রানী পাল
SRB27-318 উ াস রায়
িনশাত জাহান িন
SRB27-319 িব- আ া মি কা
িচ া সাহা
SRB27-322 িনপা লাধ
SRB27-325 মি ট ব ব
জাইমা মুশতাির জুই
SRB27-328 নি তা ব ব
ভ ােলি টনা কৃপা গেমজ
অমৃতা অিদিত বড়ুয়া
SRB27-330
মাঃ মাক র রহমান
প বী দ
SRB27-334 ইয়ানা আফিরন ঐ য
সািনয়া আফিরন ঈিশতা
SRB27-341
া ভা সাহা
অ ভা িব াস
SRB27-343
চতালী দবনাথ
SRB27-344 অন া িতথী
মাইশা আফিরন মুিনয়া
SRB27-362 জা াতুল মাওয়া
আিনকা তাহিসন মেহক
গাধূিল র
SRB27-368 মাম ন মুরেশদ আনাম

রবী স ীত ১ম বেষর জ

ফরম ন র
SRB27-370
SRB27-373
SRB27-374
SRB27-376
SRB27-378
SRB27-385
SRB27-388
SRB27-391
SRB27-397
SRB27-398
SRB27-399
SRB27-400
SRB27-401
SRB27-409
SRB27-414
SRB27-415
SRB27-416
SRB27-479

িনবািচত, তািলকা- ৩

কবল রিববােরর ােস ভিত হেত পারেব
[পছে র িদন
নাম
বণ ভৗিমক
চ ডী দাস হালদার
সািমনা ইসরাত
মুনতাসীর আহমদ
ফািরয়া লতানা িতশা
ি য়াংকা রানী
রি বড়ুয়া
অনসূয়া কমকার

ােসর সময় রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
বা শিনবার হেলও
বা শিনবাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
ফরম ন র
SRB27-41
SRB27-297
SRB27-305
SRB27-306
SRB27-311
SRB27-312
SRB27-321
SRB27-355

নাম
আিদত মার গাপ
লতানা শাম াহার
কিবতা পাল
মািহত মাহবুব
কয়া ডু
মৗটুসী জুবাইদা রহমান
রাইসা রিকব

ফরম ন র
SRB27-356
SRB27-360
SRB27-361
SRB27-372
SRB27-392
SRB27-396
SRB27-418

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়
2/5

ফল িগত
নাম

ফরম ন র
SRB27-309

তমা সাহা

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ৩১ জা য়ািরর মেধ কাযালেয় যাগােযাগ করেত বলা হে
(কাযালেয়র সময় জাতীয় ছুিটর িদন ও বুধবার বােদ বলা ৩টা থেক ৭টা পয )
ি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: ২৯ জা য়াির থেক ৯ 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 ২৯ জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ৯
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
ােসর িদন
:
বার, ৪ বশাখ ১৪২৭, ১৭ এি ল ২০২০ সকাল ৯টা
অথবা
ােসর িদন শিন ও রিব: শিনবার, ৫ বশাখ ১৪২৭, ১৮ এি ল ২০২০ স া ৬টা

*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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১ বছর ময়াদী স ীত- পিরচয় কায েমর জ

িনবািচত

ােসর সময়: রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৭:১০
নাম
ফরম ন র
নাম
SRB27-107 ি য় ী দাস িমথী
মাঃ আবু আিসফ শাম ি ন নািভদ
শাহনাজ পারভীন
SRB27-300
মাঃ রজাউর রহমান
ত ী সূ ধর
SRB27-314 পা ল সরদার
মা রানী দাস
SRB27-315 আসমা উল সনা
মাঃ আফনান উ া
SRB27-333 ইলা সরকার
SRB27-337
না রানী দ
মাঃ মেহিদ হাসান
SRB27-349
মাহা দ আবু সােলহ
শা মার সরকার
নাজনীন লতানা িমতা
SRB27-350 ভারতী রানী সরকার

ফরম ন র
SRB27-365
SRB27-375
SRB27-402
SRB27-410
SRB27-412
SRB27-449
SRB27-512
SRB27-513

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

স ীত- পিরচেয় ভিতর জ

ছড়া গান

করণীয় পেরর পৃ ায়

4/5

ভিতর জ






করণীয়:

িশওরক াশ অথবা িনধািরত ব াংেকর মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দয়া
ভিতর সময়সীমা: ২৯ জা য়াির থেক ৯ 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 ২৯ জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ৯
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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