বর্তি যীক্ষায পর, ঙ্গীত- র্যচয়
পর প্রকাশয তার্যখ: ২০ পাল্গুন ১৪২৫, ৪ ভাচি ২০১৯, সাভফায
নাভ
অর্িতা দা
তার্ভভা জাভান রুানী
ওয়ার্পা ভুনাদ সতৌর্তা
সরাতর্িনী চাকভা
ভাাযা সাশন
ভাইাযা সাশন
ফলিণ ভর্িক
আর্যা আশভদ
পার্যয়া আশভদ সো
ানর্জদা আখতায
অর্জিতা দা
অভৃতা দা (অথথ)
আর্পয়া ার্ফফ উনাইা
আয়া পাশতভ খান
আর্জভুন সনা খান
ভার্রা াান
জার্যন তার্নভ অফন্তী
অর্ি উফিযা
ভি গীনা
আর্নকা ইফনাত
ভুফতার্ভ র্ভযাজ যীদ
সযানা ফানু
সুভাইয়া আরী র্রা
ভানা ভার্যা
সদফাঙ্গনা কুন্ডু
যাইয়ান রুওয়াদ
জান্নাতুর সপযশদৌ
াযাপ সুফা আনান অর্রিবা
সুব্রত সচৌধুযী
আর্যা র্তর্তয
সভা: াপওয়ান র্নয়াজ
সভাোঃ ার্িয াান ফাাঁধন
সভৌর্নয়া র্যদা
কার্ সাদ্দায অর্নি
আফযায হুনাইন খান
ভার্য়া পাযজানা
প্রান্ত তারুকদায
ার্রভা তার্ন
যাওজাতুন সযাম্মান ূণিতা
র্দফযািং দা তৃধা
জান্নাতুর উর্দ্দন র্জা

পযভ নম্বয
PCB26-1
PCB26-2
PCB26-5
PCB26-6
PCB26-7
PCB26-8
PCB26-9
PCB26-10
PCB26-11
PCB26-12
PCB26-13
PCB26-14
PCB26-16
PCB26-17
PCB26-18
PCB26-19
PCB26-20
PCB26-22
PCB26-23
PCB26-24
PCB26-26
PCB26-27
PCB26-28
PCB26-29
PCB26-30
PCB26-31
PCB26-32
PCB26-33
PCB26-34
PCB26-35
PCB26-37
PCB26-39
PCB26-40
PCB26-41
PCB26-42
PCB26-44
PCB26-47
PCB26-48
PCB26-50
PCB26-51
PCB26-53

নাভ
তার্পয়া যভান
আপযা আর্নকা াান
রুহুর গর্ন যকায সজযার্ত
কাজী ভাইসুভা ানজীদা
সেয়ী ভজুভদায
সভা. াদ ইরাভ র্যান
নাজনীন গওয
নুরুন নাায
ুণয াযর্ভতা
ভুনতাকা নওশযাজ র্য়া
ইফশতাভ ইরাভ
ইথান যকায
নুজাত নার্দতা
অনুবা যকায
সভযান ভর্তন
াফিতী গাঙ্গুরী
ইযাত জাান র্িংর্ক
সভাা. সযশনা আক্তায র্রর্
সভাা. রাবরী
নুাইফা ইরাভ
নার্জপা সভশক প্রাচী
আর্যা র্ফনশত কফীয
াইয়াযা-ইফনাত-ইরাী
সতালিা ূফিাহ্ন কভিকায
ৃথ্বী সেষ্ঠ রুব্ধক
ার্ভা াযাহ
অফন্তী যকায
যার্ভা জাভান র্নর্ধ
ইযাত ভাভুদ ইপর্ত
তার্নভ যভান অথিী
রূকথা াা
সভা. আফযায তাওীপ ইরাভ
ভুসতার্িভ জাভান খান
আভানা কর্ফয রৃর্তা
সভা. ইফান যার্র
সকইশকা চাকভা
সভাছাোঃ র্ভরন ইয়ার্ভন
র্ির্দবা সফা
অর্নরুদ্ধ ভণ্ডর িাগত
মাযীন সুফা
সভা. াযাপ ইরাভ নুর্র

পযভ নম্বয
PCB26-55
PCB26-56
PCB26-57
PCB26-60
PCB26-61
PCB26-62
PCB26-63
PCB26-65
PCB26-67
PCB26-68
PCB26-69
PCB26-70
PCB26-71
PCB26-73
PCB26-74
PCB26-75
PCB26-76
PCB26-77
PCB26-78
PCB26-80
PCB26-81
PCB26-82
PCB26-83
PCB26-85
PCB26-86
PCB26-89
PCB26-90
PCB26-92
PCB26-94
PCB26-101
PCB26-102
PCB26-104
PCB26-106
PCB26-107
PCB26-109
PCB26-110
PCB26-111
PCB26-112
PCB26-113
PCB26-119
SSB26-104

পাযজানা জাাঙ্গীয

নাভ
স্মাতি বট্টাচামি
ার্ন ভুর্ফ জার্যপ

PCB26-54
পর স্থর্গত
পযভ নম্বয
নাভ
PCB26-87 সুর্স্মতা াা
PCB26-99

পযভ নম্বয
PCB26-103

মাশদয পর স্থর্গত তাশদয আগাভী ৮ ভাশচিয ভশধয কামিারশয় সমাগাশমাগ কযশত ফরা শে
(কামিারশয়য ভয় জাতীয় ছুর্িয র্দন ও ফুধফায ছাড়া সফরা ৩িা সথশক ৭িা মিন্ত)
বর্তিয জন্য কযণীয়:
















র্ওযকযা অথফা র্নধিার্যত ফযািংশকয ভাধযশভ বর্তিয জন্য প্রশদয় অথি জভা সদওয়া;
বর্তিয ভয়ীভা: ৫ ভাচি সথশক ১২ ভাচি ২০১৯
বর্তিয জন্য এককারীন র্যশাধ: ৳ ৫,৪০০
[ফযাখযা: বর্তি ও ফার্লিক র্প ৳ ৫,৩০০; করযাণ তর্ফর ৳ ১০০ (র্ল্পী: ৫০, র্ক্ষাথিী: ৩০, িাণ: ২০)]
আশফদনশিয নম্বয াভর্য়ক র্যর্চর্ত নম্বয র্শশফ অফশ্যই ফযফায কযশত শফ
ফযািংশকয ভাধযশভ অথি র্যশাশধয সক্ষশি কামিারয় সথশক ফযািংক যর্দ িংগ্র কশয অথি র্যশাশধয য ফযািংক যর্শদয র্ক্ষাথিী ও
ছায়ানশিয অিং এফিং বর্তিয আশফদনশিয যীক্ষাথিীয অিং ছায়ানি কামিারশয় এশ ৫ ভাচি সথশক ১২ ভাচি ২০১৯, র্ফকার ৩িা
সথশক ৭িায ভশধয র্নফন্ধন ম্পন্ন কযসত শফ
(ফুধফায ও জাতীয় ছুর্িয র্দন কামিারয় ফন্ধ থাশক)
ফযািংশক অথি র্যশাধ ভাশনই বর্তি প্রর্িয়া ম্পন্ন ওয়া নয়, কামিারশয় র্নফন্ধন কযায শযই সকফর বর্তি ম্পন্ন ফশর র্ফশফর্চত শফ
র্ওযকযাশয ভাধযশভ অথি র্যশাধ কযশর কামিারশয় এশ র্নফন্ধশনয প্রশয়াজন সনই। র্ওযকযা এশজন্িশক সমফ তথয র্দশত শফ:
সশভন্ি সকাড

:

স্টুশডন্ি আইর্ড (আশফদনি নম্বয, াইশপন)

:

2

সশভন্ি িাই

:

3 (New Admission)

সশভন্ি অযাভাউন্ি

:

সপান নম্বয (সম নম্বশয অথি র্যশাশধয র্নশ্চয়তা সশত চান)

:
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-

র্ওযকযা এশজন্ি চাজি ৩০ িাকা, এশজন্ি তার্রকা www.chhayanaut.org ওশয়ফাইশি াওয়া মাশফ
র্ওযকযাশয ভাধযশভ অথি র্যশাশধ ভস্যায ভাধান সশত সমাগাশমাগ করুন ০৯৬০৯২২৪৪৮৮ নম্বশয
একই প্রাথিী রৃই র্ফবাশগ বর্তি শর সমশকাশনা একর্ি বর্তি ফার্তর শফ, র্যশার্ধত অথি সপযতশমাগয নয়
আশফদনশিয র্নশজয অিং িংযক্ষণ কযশত শফ এফিং র্যচয়ি াফায আশগ বফশন প্রশফশয ভয় সদখাশত শফ
র্যর্চর্তভূরক বা: যর্ফফায, ১৫ বফাখ ১৪২৬, ২৮ এর্প্রর ২০১৯ ন্ধযা ৬িা
সমশকাশনা র্জজ্ঞাা ও অর্বশমাশগয জন্য ইশভইর করুন sb.chhayanaut@gmail.com র্িকানায়

