ভিত পরী ার ফল,

স ীত (ক )

ফল কােশর তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৬, ১৪ জা য়াির ২০২০, ম লবার

িনবািচত
নাম
মাঃ মামু র রহমান
াবণী িব াস
মা মািরয়া রাজািরও
ঝুমা রায়
সারাবান তা রা সৃি
মাঃ সাই ল আিমন িসফাত
ঝনা বপারী
মাঃ র ল ইসলাম
সািবনা ইয়াসিমন আঁিখ
অেরারা সরকার িহয়া

ফরম ন র
CKB27-1
CKB27-4
CKB27-8
CKB27-9
CKB27-10
CKB27-12
CKB27-13
CKB27-14
CKB27-16
CKB27-17

নাম
উি তা চৗধুরী
জয়দীপ ওঝা
িদল বা আ ার জুথী
া
আলভী আ ুম অিদিত
ল গিন সরকার জ ািত
কথামৃতা রায় সরকার
ফাহিমদা লতানা
সৗরভ দাস

ফরম ন র
CKB27-19
CKB27-20
CKB27-21
CKB27-22
CKB27-23
CKB27-44
CKB27-45
CKB27-48
CKB27-49

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়

ফল িগত
নাম
িদপিশখা হাওলাদার িদয়া

ফরম ন র
CKB27-5

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ১৯ 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: ৳ ৫,৭০০*। পুেরা বছেরর সমুদয় অথ পিরেশাধ করেত চাইেল মাট েদয় ৳ ৮,৭০০
আেবদনপে র ন র সামিয়ক পিরিচিত ন র িহেসেব অব ই ব বহার করেত হেব
ভিতর সময়সীমা: ১৬ থেক ২৩ জা 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 ১৬ জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ২৩
জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার 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 (অ া বয় েদর ে অিভভাবকসহ)
বার, ৪ বশাখ ১৪২৭, ১৭ এি ল ২০২০ সকাল সােড় ১০টা
*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 ৳ ৩,০০০ (মািসক বতন ৳ ৫০০)
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