ভিত পরী ার ফল, স ীত- পিরচয়
ফল কােশর তািরখ: ১১ চ ১৪২৫, ২৫ মাচ ২০১৯, সামবার

নাম
রি বড়ুয়া
ইজাজুর রহমান শািফন
মুমতাহীনা ফািরহা মম
িরফাত শারমীন
আসিমতা ইসলাম আিড়শা
ফােয়জা আ েমদ
রা রা হক উসানা
নীল দাস
রাজ ী গা ামী জ ািত
এম. আবরার মুিহত
আরিবদ রহমান
সাইয়ারা সাঈদ আরশী
মািহয়া রহমান
ফােতমা ফাই জ
সািবহা জামান
মঈনূ ামান
ভিতর জ









িনবািচত
ফরম ন র
নাম
PCB26-234 কাজী তানিজমুল ইসলাম
PCB26-247 তাসিফয়া ইসলাম
PCB26-248
মাইতা ইসলাম
PCB26-251 ত ী দ
PCB26-272 ফািরয়া আলম
PCB26-284 জাফিরন যারা ইসলাম
PCB26-285
জয় সাহা
PCB26-287 ল দবনাথ
PCB26-291 স ীিত তাফা ুম টুম
PCB26-293 শািহরা আফেরাজ তািনশা
PCB26-294 মাসাঃ ফরেদৗসী মিরয়ম
PCB26-295 চ ডী দাস হালদার
PCB26-297 আফিশন রােশদীন দায়া
PCB26-299 সাি কা ঘাষ
PCB26-303 মাঃ ফজলুল কিরম
PCB26-304

করণীয়:

িশওরক াশ অথবা িনধািরত ব াংেকর মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দওয়া;
ভিতর সময়সীমা: ২৮ মাচ থেক ২ এি ল ২০১৯
ভিতর জ এককালীন পিরেশাধ: ৳ ৫,৪০০
[ব াখ া: ভিত ও বািষক িফ ৳ ৫,৩০০; 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 ২৮ মাচ থেক ২ এি ল ২০১৯, িবকাল
৩টা থেক ৭টার মেধ িনব ন স
করেত হেব
(বুধবার ও জাতীয় ছুিটর িদন কাযালয় ব থােক)
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)




ফরম ন র
PCB26-306
PCB26-307
PCB26-308
PCB26-309
PCB26-310
PCB26-311
PCB26-312
PCB26-313
PCB26-317
PCB26-318
PCB26-319
PCB26-321
PCB26-322
PCB26-323
PCB26-329

:

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)

:

6

-

ি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 ০৯৬০৯২২৪৪৮৮ ন ের
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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
পিরিচিতমূলক সভা: রিববার, ১৫ বশাখ ১৪২৬, ২৮ এি ল ২০১৯ স া ৬টা
যেকােনা িজ াসা ও অিভেযােগর জ ইেমইল ক ন sb.chhayanaut@gmail.com িঠকানায়
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