ভিত পরী ার ফল, স ীত- পিরচয়
ফল কােশর তািরখ: ২৪ চ ১৪২৫, ৭ এি ল ২০১৯, রিববার
িনবািচত
ফরম ন র
নাম
PCB26-351 আি দা িমমিতন ইনাি
PCB26-360 নি নী িব াস
PCB26-364 অ য় মার সরকার
PCB26-365 মমি রাউত (মম)
PCB26-366
াবনী রানী পাল
PCB26-367 ত ী সূ ধর
PCB26-368 আফসারা রা মা
PCB26-371 আরিমন িমজান
PCB26-373 অেরারা ম ী আজাদ
PCB26-374 অবনী আনেমা আজাদ
PCB26-375 আফিরদা ফারহীন
PCB26-376 নূরজািবন ওয়ািহদ
PCB26-377 তামা া ইসলাম কথা
PCB26-378 তািনশা ত া িজব
PCB26-379

নাম
আিরবা মুহায়রা
তামজীদ ইসলাম বিনল
জাফিরন হােসন
রিহত চ বতী
সংগীতা ভ াচায
ািদত সরকার (আিদ)
মা সাইন
িজনাত রহানা
িমেসস নাজমা রহমান
জুয়াইিরয়া জামান
আলিফ শাহিরন আঁিখ
ইশরাত হািসন ফারহানা
মািহর মা ান
নবনীতা মজুমদার খয়া
নািমরা লতান

ফরম ন র
PCB26-380
PCB26-381
PCB26-383
PCB26-384
PCB26-385
PCB26-386
PCB26-388
PCB26-389
PCB26-390
PCB26-391
PCB26-392
PCB26-393
PCB26-394
PCB26-395

ফল িগত
নাম
লরা সাহা

ফরম ন র
PCB26-370

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ১১ এি েলর মেধ কাযালেয় যাগােযাগ করেত বলা হে
(কাযালেয়র সময় জাতীয় ছুিটর িদন ও বুধবার ছাড়া বলা ৩টা থেক ৭টা পয )
ভিতর জ








করণীয়:

িশওরক াশ অথবা িনধািরত ব াংেকর মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দওয়া;
ভিতর সময়সীমা: ১৯ মাচ থেক ২৫ মাচ 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 ১৯ মাচ থেক ২৫ মাচ 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
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ি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)

:

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
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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