ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা (রবী স ীত)
ফল কােশর তািরখ: ৭ মাঘ ১৪২৬, ২১ 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
SRB27-161 লরা পিলন গেমজ
SRB27-216
নািশন ফরেদৗস লাবণ
জািবদ ফারহান
SRB27-163
য়সী য়া
SRB27-222
নৗিশন ফািরয়ান হা
SRB27-164 কািনজ ফােতমা
SRB27-227
া জায়া ার
SRB27-166 িশ া সাহা
SRB27-236
আিদবা তাইেয় বা অি
SRB27-169 লািববা মাহপারা
SRB27-239
SRB27-170 ি য়তা ম ডল
SRB27-254
পৃিথবী ির য়ী
SRB27-172
SRB27-257
অমৃতা রায়
দাস
রািফয়ান আফেরাজ
SRB27-175
চতী ডু
SRB27-261
মি রা সরকার
SRB27-177 িনপা সরকার
SRB27-277
সয়দা সানান সাফওয়ানা
SRB27-181 ি য়িত সাহা ত ী
SRB27-278
তানিজয়া তাসনীম
SRB27-183 সািদয়া আরিফন তুিল
SRB27-280
SRB27-189 দীপাি তা যােসিফন
SRB27-282
অজ া কিবরাজ
SRB27-193 রাহাতুল ফরেদৗস রাি
SRB27-283
ত ী সাহা
মাইয়া নওিরন
SRB27-196 মৃি কা সন া
SRB27-284
সাথী চ ব ী
SRB27-197 আিনকা তাবা ম বষা
SRB27-543
আফরা আমীন অরণী
SRB27-198 পূণাশা ন ী
SRW27-21
পারিমতা রায়
SRB27-201
াব ী সরকার িদপা
SRW27-25
SRB27-203 অংিকতা রায়
SRW27-27
নবনীতা দ সৃি
SRB27-205 সাবিরনা সাহানা জয়ী
SRW27-28
অপা পাল
এস.এম. শাফােয়ত রািফদ
SRB27-207 িবশাখা ঘাষ
SRW27-34
তীথ ব
SRB27-208 সমাদৃতা ভৗিমক
SRW27-37
াবনী সাহা
SRB27-210
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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
আফরা সবাহাত
SRB27-167 শতা ী হা
হািচনা পারভীন
SRB27-168 অ ু সরকার
িবলাসী রানী সরকার
SRB27-174 শতা ী ঘাষ
SRB27-187 এি না চাকমা িটসা
রশমী ধর
SRB27-190 িরয়া ম ডল
ফফা এ িমন মধা
অ রা সাহা
SRB27-191 মুসাররাত আিবয়াত
ব ল রানী সাহা
SRB27-194 শােহলা কায়সার
তািরন লতানা
SRB27-233
বাইয়া আিমন িরয়া
মৃি কা রানী সাহা
SRB27-234 িলখন ন ী
SRB27-241
ঐশী সাহা
ব মুখা ী
SRB27-243 তাহিমনা আ ার
অহনা পাল
িরয়া রায়
SRB27-246

রবী স ীত ১ম বেষর জ

ফরম ন র
SRB27-252
SRB27-253
SRB27-262
SRB27-273
SRB27-274
SRB27-279
SRB27-285
SRB27-525
SRW27-22
SRW27-26
SRW27-39

িনবািচত, তািলকা- ৩

কবল রিববােরর ােস ভিত হেত পারেব
[পছে র িদন
নাম
ই ানী হালদার ত ী
ই ফাত ইসলাম খান
সায়মা আ ার সিনয়া
মুিশদা নওিশন পু
কিবতা রানী িসকদার
মাহাবুবু াহার ঐশী
অনািমকা তরফদার
মাঃ ফাররাজ জাওয়াদ

ােসর সময় রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
বা শিনবার হেলও
বা শিনবাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
ফরম ন র
SRB27-162
SRB27-188
SRB27-209
SRB27-219
SRB27-221
SRB27-232
SRB27-240
SRB27-242

নাম
মনি তা ঘাষ
নাসিরন আহেমদ
তমা রানী দাস
শািফকা জামান
রােবয়া আ ার
শা া সাহা তুিল
অি তা মজুমদার
দীিপতা রায়

ফরম ন র
SRB27-244
SRB27-247
SRB27-250
SRB27-251
SRB27-256
SRB27-260
SRB27-265
SRB27-281

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়
নাম
তারানা আিনস

ফল িগত
ফরম ন র
SRB27-211 অন া রায়

নাম

ফরম ন র
SRB27-269

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
পিরিচিতমূলক সভা
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
ােসর িদন

:

*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
নাম
সািদয়া আ ার অিনতা
জা াতী আ ার
সীমা রায়
উে
ল ম
অবনী নািসর
ক না রানী িব াস
িলিপ সরকার
অিমতা হালদার
মনা খান কনা
উ ুল খােয়র সালমা
ল ম আহেমদ
ম
কাম াহার (জুঁই)
সািদয়া আফসানা মা
হািফজ উি ন খান
মৃি কা হক
জা াতুল ফরেদৗস
ইসরাত শাহীন
িদপা রানী ঘাষ

িনবািচত

ােসর সময়: রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৭:১০
ফরম ন র
নাম
SRB27-104
জারকা সািদয়া
SRB27-178
রায়হান আইিদন
SRB27-179
মাঃ সািফউল ইসলাম িদ
SRB27-180
িতভা রানী পা ার
SRB27-184
সািদয়া আফিরন
SRB27-185
শায়লা মািরয়াম হােসন
SRB27-199
ঐিত রানী দাস
SRB27-204
উে রহানা
SRB27-213
শিম া রানী দাস
SRB27-214
য়া তাসিনয়া
SRB27-223
মাঃ সজীব রজা
SRB27-224
রােফজা বগম
SRB27-226
আিসফা আ ার
SRB27-228
শফালী ইয়াসিমন শলী
SRB27-229
লছুম আ ার
SRB27-231
পৃিথলা শীল
SRB27-235
িত ঘাষ
SRB27-245
তাজিরন রহমান িতশা

ফরম ন র
SRB27-249
SRB27-255
SRB27-258
SRB27-263
SRB27-264
SRB27-267
SRB27-270
SRB27-272
SRB27-275
SRB27-276
SRB27-286
SRB27-287
SRB27-289
SRB27-290
SRB27-292
SRW27-23
SRW27-29
SRW27-36

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
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ভিতর জ






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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