বার্িক পরীক্ষার ফ -১৪২৬
ফ প্রকাশলর তার্রখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮, ৮ যুন ২০২১, মঙ্গবার

কৃতকাযি র্লক্ষার্িী তার্কা
কাযিক্রম: শুদ্ধঙ্গীত, র্বভাগ: তবা, দ: স্বরূপ হাশন
হের্ি: ১ম বি
ক্রম
১
২
৩
১১
১২

পর্রর্ির্ত
১০০১৮১৫০
১০০১৮১৯২
১০০১৮২৫০
১০০১৮৬৬৪
১০০১৮৬৯৩

নাম
প্রলান্ত ভট্টািাযিৈ
মুাম্মদ াদমান ার্কব
সুযন অর্িকারী
সুকান্ত কুমার দাল
অংকন ফ্লাউর্রন হরাযার্রও

ক্রম
১৪
২১
২২
২৪

পর্রর্ির্ত
১০০১৮৮৪২
১০০১৯৩৪৫
১০০১৯৪২০
১০০১৯৪৩৮

নাম
যুর্য়ান রাফা
অর্নন্দ্ৈব্রত হন
আইয়ান কর্রম
রায়ান রাশফ

উপশরর তার্কার ক র্লক্ষার্িী ২য় বশি উত্তীিি
যাশদর ফ স্থর্গত আশে, তাশদর তার্কা ৩য় পৃষ্ঠায় হদওয়া আশে
যাশদর ক্রম-পর্রর্ির্ত নম্বর হকাশনা তার্কাহতই হনই, তারা ১ম বশি পুনভির্তি শব
হের্ি: ২য় বি
ক্রম
৪
৫
৬
৭
৮

পর্রর্ির্ত
১০০১৭৮৪৮
১০০১৭৮৭৪
১০০১৭২০৫
১০০১৭৮৪৭
১০০১৬৪১৩

নাম
শুভশযৈার্ত মন্ড ( সুশদষ্ণ)
প্রতৈয় রায়
রুলাদ ায়দার হিৌিুরী
উর্যিত অনুনাদ
র্দ্ধার্ি াা

ক্রম
১০
১১
১২
১৩

পর্রর্ির্ত
১০০১৭৮৫৮
১০০১৭৩৯৪
১০০১৬৬৪২
১০০১৭৮৫৭

নাম
র্মায় দা
আশবদীন ফার্ম রায়ান
মুলর্ফকা রুবাইয়াৎ
র্প্রতম আন্তনী ক্রুল

উপশরর তার্কার ক র্লক্ষার্িী ৩য় বশি উত্তীিি
যাশদর ফ স্থর্গত আশে, তাশদর তার্কা ৩য় পৃষ্ঠায় হদওয়া আশে
যাশদর ক্রম-পর্রর্ির্ত নম্বর হকাশনা তার্কাহতই হনই, তারা ২য় বশি পুনভির্তি শব
ক্রম
১
২
৩
৪
৫

পর্রর্ির্ত
১০০১৪৯৯৬
১০০১৪৭৯৮
১০০১৬২২৯
১০০১৫০১৭
১০০১৪৮২৯

হের্ি: ৩য় বি
নাম
ক্রম
হমাোঃ আবু যাশদ রাযু
৭
মার্নক িন্দ্র দা
৮
কশিির্য়া হরাযার্রও
১০
আবু ওমর
১১
তন্ময় ইাম
১২

পর্রর্ির্ত
১০০১৫০৯১
১০০১৪৬৯৮
১০০১৬২৭৭
১০০০৮২২৭
১০০১৫২৬৯

নাম
বীর্র্ন রকার
উৎব পা
বিি প্রাঙ্গন মণ্ড
প্রমর্ রঞ্জন রকার
দ্বীপরায হঘা (দ্বীপ)

উপশরর তার্কার ক র্লক্ষার্িী ৪র্ি বশি উত্তীিি
যাশদর ফ স্থর্গত আশে, তাশদর তার্কা ৩য় পৃষ্ঠায় হদওয়া আশে
যাশদর ক্রম-পর্রর্ির্ত নম্বর হকাশনা তার্কাহতই হনই, তারা ৩য় বশি পুনভির্তি শব

১৪২৮ র্লক্ষাবশি পুনভির্তির যন্য করিীয় ও অর্ি পর্রশলাি প্রর্ক্রয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়
/

হের্ি: ৪র্ি বি
ক্রম
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

পর্রর্ির্ত
১০০১৩৪৩১
১০০১৩৯৩০
১০০১৪১৯৪
১০০১২২৪৩
১০০১৩৯৮০
১০০১৩৯৭৯
১০০১৩৪৬৬

নাম
র্প্রতম র্বশ্বা সুযয়
বশিিন্দু বর্নক
ার্ন লাদাব রমান
হমা: াা উর্িন
অিিব বর্নক
মনীা কুণ্ডু
পঙ্কয কুমার রকার

ক্রম
পর্রর্ির্ত
৮ ১০০১৪০৯৮
৯ ১০০১৩৪৭২
১০ ১০০১৪০৪৮
১১ ১০০১৩৪৫২
১২ ১০০১৪০৩৬
১৩ ১০০১৪০৬৪

নাম
হৌরভ িন্দ্র রায়
িয়ন িক্রবতিী
হমাোঃ বদরু আর্মন
অর্নবিাি বাক
সুদীপ্ত াগর নী
উত্তম কুমার াা

উপশরর তার্কার ক র্লক্ষার্িী ৫ম বশি উত্তীিি
হের্ি: ৫ম বি
ক্রম
১

পর্রর্ির্ত
১০০১২২৩৬

নাম
অিিব নাগ

ক্রম
৪

পর্রর্ির্ত
১০০১২৪৪৪

নাম
অপূবি আকর এরায

উপশরর তার্কার ক র্লক্ষার্িী মাপনী বশি উত্তীিি
যাশদর ফ স্থর্গত আশে, তাশদর তার্কা ৩য় পৃষ্ঠায় হদওয়া আশে
যাশদর ক্রম-পর্রর্ির্ত নম্বর হকাশনা তার্কাহতই হনই, তারা ৫ম বশি পুনভির্তি শব
হের্ি: মাপনী বি
ক্রম
১

পর্রর্ির্ত
১০০০৯৮৪৮

নাম
নীরব হঘা

ক্রম
২

পর্রর্ির্ত
১০০১২১৮৫

নাম
যুর্য়া আরাবী মুগ্ধ

মাপনী বশি কৃতকাযি র্লক্ষার্িীশদর কাযিায় খুশ পরবতিী র্নশদিলনা হনওয়ার অনুশরাি করা যাশে

১৪২৮ র্লক্ষাবশি পুনভির্তির যন্য করিীয় ও অর্ি পর্রশলাি প্রর্ক্রয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

/

ফ স্থর্গত
যাশদর ফ স্থর্গত, তাশদর ঙ্গীতর্বদৈায়তন কাযিাশয়র ইশমই র্িকানায়
(sb.chhayanaut@gmail.com) র্লক্ষার্িীর নাম ও পর্রর্ির্ত নম্বর উশেখপূবিক ফ স্থর্গশতর কারি
যানশত হিশয় বাতিা পািাশনার অনুশরাি করা শে
ক্রম
৪
৮
৯
১৭
১
৩
৯
১৩
২
৫
৭

পর্রর্ির্ত
নাম
হের্ি: ১ম বি
১০০১৮৩৮০ অিিব মর্েক
১০০১৮৪৬৫ স্বপ্ন নী দা র্যৎ
১০০১৮৫৪৭ ঞ্চয় কুমার পা
১০০১৯১৯০ রর্ীন্দ্র নার্ হিৌিুরী
হের্ি: ২য় বি
১০০১৬৪৬০ ইফার যার্ক
১০০১৬৪৫৫ আযওয়াদ াদাত
হের্ি: ৩য় বি
১০০০৭৩২৩ অপ্রর্তম রায়
১০০১৪৬৯৯ জ্য়দা নার্রন আকতার
হের্ি: ৫ম বি
১০০০৯৭৫৫ বর্ন্দ্ল রূপ নার্
১০০১৩৩৪৯ অর্মতাভ কুমার দাল
১০০১৪৬৯৫ হমাোঃ আশনায়ার হাশন

/

শুদ্ধঙ্গীত কাযিক্রশম পুনভির্তির যন্য করিীয়, র্লক্ষাবি ১৪২৮





র্বকাল অর্বা পূবাী বৈাংক/ যমুনা বৈাংক/ বৈাংক এর্লয়ার মািৈশম র্বদৈায়তন-র্নিিার্রত প্রর্ক্রয়া অনুরি কশর
যর্াযর্ভাশব পুনভির্তির যন্য প্রশদয় অর্ি যমা হদওয়া
পূবাী / যমুনা বৈাংশকর মািৈশম অর্ি পর্রশলাি করশ ঙ্গীতর্বদৈায়তন কাযিাশয়র ই- হমই র্িকানায়
(sb.chhayanaut@gmail.com) বৈাংক রর্লশদর ের্ব হপ্ররি
পুনভির্তির হল তার্রখ: ১৭ যুন ২০২১, মঙ্গবার
শুদ্ধঙ্গীত কাযিক্রশম পুনভির্তির যন্য ৬ মাশর হবতন নূৈনতম প্রশদয় ৳ ৫,৩০০*
(র্বকাশলর মািৈশম অর্ি পর্রশলাশির হক্ষশে র্বকাল- িাযি নূৈনতম প্রশদয় ৳ ৫,৩৮১)
পুশরা বেশরর যন্য প্রশদয় ৳ ৮,৩০০ (র্বকাল-িাযি প্রশদয় ৳ ৮,৪২৭)

* পুনভির্তির যন্য প্রশদয় অশর্ির বৈাখৈা:
পুনভির্তির যন্য পর্রশলািশযাগৈ অর্ি, শুদ্ধঙ্গীত
বার্িক র্ফ
ভবন র্ফ
পািাগার র্ফ
কৈাি তর্ব (র্লল্পী: ৫০, র্লক্ষার্িী: ৩০, োি: ২০)
েয় মাশর হবতন (মার্ক হবতন ৳ ৫০০.০০)
ভর্তির ময় নূৈনতম প্রশদয়:
(র্বকাশলর মািৈশম অর্ি পর্রশলাশির হক্ষশে িাযি নূৈনতম প্রশদয়)
ভর্তির ময় পুশরা বেশরর হবতন হলাি করা যাশব
পুশরা বেশরর হমাি প্রশদয়:
(র্বকাশলর মািৈশম অর্ি পর্রশলাশির হক্ষশে িাযি পুশরা বেশরর প্রশদয়)

৳ ১,০০০.০০
৳ ১,০০০.০০
৳ ২০০.০০
৳ ১০০.০০
৳ ৩,০০০.০০
৳ ৫,৩০০.০০
(৳ ৫,৩৮১.০০)
৳ ৮,৩০০.০০
(৳ ৮,৪২৭.০০)

ঙ্গীতর্বদৈায়তন কাযিাশয় হযাগাশযাগ
হফান:
০১৭৩০-৪৮২৪৬৩ (বুিবার ও যাতীয় েুর্ির র্দন বাশদ র্বকা ৩িা হর্শক ন্ধ্ৈা ৭িা)
[১৪২৮ র্লক্ষাবি হর্শক ঙ্গীতর্বদৈায়তশনর াপ্তার্ক েুর্ি মঙ্গ ও বুিবার ২ র্দন]
ই-হমই :
sb.chhayanaut@gmail.com
হফইবুক গ্রুপ:
োয়ানি: www.facebook.com/groups/chhayanaut
োয়ানি ঙ্গীতর্বদৈায়তন: www.facebook.com/groups/sb.chhayanaut
[ঙ্গীতর্বদৈায়তন গ্রুশপ যুক্ত শত শ Join request পার্িশয় র্লক্ষার্িীর নাম ও পর্রর্ির্ত নম্বর যানাশনা আবশ্যক, তা
না শ গ্রুশপ যুক্ত করা শব না]
ওশয়বাইি:
www.chhayanaut.org

/

পুনভির্তির যন্য প্রশদয় অর্ি প্রদান প্রর্ক্রয়া, র্লক্ষাবি ১৪২৮
১. বৈাংশকর মািৈশম অর্ি পর্রশলাি:
ক) বৈাংক এর্লয়া
 বৈাংক এর্লয়ার রর্লদ োয়ানি ংস্কৃর্ত-ভবন এবং োয়ানশির ওশয়বাইশি পাওয়া যাশব
(ওশয়বাইশির র্ংক র্নশি হদওয়া আশে)। ওশয়বাইহির রর্লদ A4 কাগশয র্প্রন্ি কশর বৈাংশকর হয
হকাশনা লাখায় অর্ি পর্রশলাশির যন্য বৈবার করা যাশব। রর্লশদ স্পষ্ট ও র্নভুিভাশব ৮ ংখৈার
র্লক্ষার্িী পর্রর্ির্ত নম্বর র্খহত শব এবং বৈাংক কতৃপ
ি ক্ষশক হেইিশমশন্ি তা অন্তভুিক্ত করবার যন্য
অবশ্যই বশত শব
 বৈাংক এর্লয়ায় অর্ি পর্রশলাি করশ তা কাযিাশয় যমা হদওয়ার/ পািাশনার প্রশয়াযন হনই, তশব
যমার রর্লশদ ৮ ংখৈার র্লক্ষার্িী পর্রর্ির্ত নম্বর র্নভুিভাশব হখা র্নর্িত করশত শব
খ) পূবাী/ যমুনা বৈাংক
 পূবাী/ যমুনা বৈাংশকর রর্লদ ভবন হর্শক র্নশত য়, বৈাংশক পাওয়া যায় না। বতিমাশন ভবন বন্ধ্
র্াকায় রর্লদ ংগ্রশর সুশযাগ হনই, তশব আশগ হর্শক কারও ংগ্রশ র্াকশ তা বৈবার করা যাশব
 পূবাী/ যমুনা বৈাংশক অর্ি পর্রশলাি করশ বৈাংক রর্লশদর ফটকর্প (স্পষ্টভাশব ের্ব তুশ/ স্কৈান
কশর) ঙ্গীতর্বদৈায়তশনর ইশমই (sb.chhayanaut@gmail.com) র্িকানায় পািাশত শব।
রর্লশদ বৈাংশকর র্ ও ংর্িষ্ট বৈাংক-কমিকতিার স্বাক্ষর র্াকা অপর্রাযি। র্বড়ম্বনা এড়াশত
র্লক্ষার্িীর পর্রিয়পশের ের্বও ই-হমই/ হমশঞ্জার বাতিায় পািাশনা হযশত পাশর
২. হমাবাই বৈাংর্কং হবার মািৈশম অর্ি পর্রশলাি:
ক) র্বকাল:
 র্বকাশলর মািৈশম অর্ি প্রদাশনর হক্ষশে র্বকাল-িাযি প্রশযাযৈ শব , ভর্তির যন্য র্নিিার্রত প্রশদয়
অশর্ির শঙ্গ র্বকাল-িাযি হযাগ কশর অর্ি পর্রশলাি করশত শব
 র্নশযর অৈাকাউন্ি র্াকশ র্বকাল অৈাপ ডাউনশাড কশর শয হপশমন্ি করা যাশব
বৈাংক এর্লয়ার রর্লদ:
http://result.chhayanaut.org/assets/site/uploads/files/14fb3-bank-asia_sample-slip_2020-final.pdf

র্বকাশলর মািৈশম অর্ি পর্রশলাি প্রর্ক্রয়া:
http://result.chhayanaut.org/assets/site/uploads/files/e8811-bkash-instruction-readmission.pdf
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