ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা (রবী স ীত)
ফল কােশর তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৬, ৪ ফ য়াির ২০২০, ম লবার

রবী স ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ১

পছে র ােসর িদেন ভিত হেত পারেব
ােসর সময়
বার সকাল ৮:৪৫ থেক ১২:১৫ / শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০ / রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
নাম
ফরম ন র
নাম
ফরম ন র
SRB27-380
SRB27-514
িতভা সাহা
মাইয়া শািকল িলয়ানা
িদতা ম ডল
SRB27-421 রােবয়া বসির
SRB27-519
অিপতা দ
SRB27-424
জনী িমলে ড িডঃ ুশ
SRB27-522
িবনা শাহনাজ বা
SRB27-435 মনন ইসলাম
SRB27-523
শাফায়ােত রা ানা মিমতা
SRB27-437 তৃি িব াস
SRB27-526
SRB27-447 ফারহানা তাবা ম
SRB27-529
িরফাত শারিমন
SRB27-462
SRB27-530
িরতু দাস
া িম
জা াতুল ফরেদৗস
SRB27-463
েদ া চ বতী
SRB27-544
অিপতা পা ার
SRB27-468 অিপতা দাস চৗধুরী
SRB27-545
নািফসা তাবা ম
SRB27-475 খ কার স িরনা
SRB27-548
শেহরজান হক
SRB27-483 শাওন চৗধুরী
SRB27-554
SRB27-488 িমিতশা তাসিনম রহমান
SRB27-560
রা আহেমদ
SRB27-490 মািহন মমতাজ
SRB27-561
িম ধর
ঐ য সরকার ঐশী
SRB27-492 জয়া সরকার
SRB27-587
অন া ন ী
SRB27-503 ঐ য দাস না
SRB27-622
তৃ া রায়
SRB27-509
মাঃ মাজহার হােসন
SRW27-33
ি সাহা
SRB27-510
হম ী রানী
SRW27-40
SRB27-511
যুয়াইিরয়া িব েত তািরক
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রবী স ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ২

কবল শিন অথবা রিববােরর ােস ভিত হেত পারেব
ােসর সময়
শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০ / রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
[পছে র িদন
বার হেলও
বাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
নাম
ফরম ন র
নাম
সািদয়া তাবা ম সৃজনী
SRB27-121 িরকা রায়
ামলী বগম মু ী
SRB27-339 মৃি কা মাধুরী
আিরফা বগম
SRB27-340 রাজ ী দ
SRB27-406 আফছানা আ ার
লিতফা বগম
SRB27-420 আিবর আহসান
ঋতুপনা সরকার
র- ঊন- মাক রা
SRB27-423 ছ া রানী সাহা
জা ািত ওসমান জুম
SRB27-427 মুনমুন আ ার
জয় ী রায়
SRB27-428 আবু হাসনাইন িজলানী
ামলী রায়
SRB27-433 সািমহা তাবা ম
SRB27-440
সঁজুিত সাহা
মধা দব
SRB27-441 মাহমুদা খান
সঁজুিত পাল পূজা
িসমরান িসিমন
SRB27-442 এস এস জসিমন
তামা া হািবব
SRB27-444 িচ া রায়
অহীন রহমান
SRB27-455 তানিজনা আ ার আইিরন
তাসিনম িবনেত ইসলাম
SRB27-458 অিদিত রায়

রবী স ীত ১ম বেষর জ

ফরম ন র
SRB27-459
SRB27-474
SRB27-485
SRB27-500
SRB27-506
SRB27-515
SRB27-531
SRB27-533
SRB27-539
SRB27-541
SRB27-542
SRB27-546
SRB27-551
SRB27-553
SRW27-12

িনবািচত, তািলকা- ৩

কবল রিববােরর ােস ভিত হেত পারেব
[পছে র িদন
নাম
ফােয়জা আ েমদ
ফািরয়া রহমান
জািরন বা
আিনকা জািহন ঐিশ
িব.এম.শাফায়াত আলম
ভিজৎ সাহা
তাসিনম জিরন
ন নাহার
মাসাঃ িমলন ইয়াসিমন
অিপতা রায়
অপণা মািরে লা ক া
ই ফাত জাহান তিনমা

ােসর সময় রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
বা শিনবার হেলও
বা শিনবাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
ফরম ন র
SRB27-212
SRB27-384
SRB27-422
SRB27-425
SRB27-429
SRB27-432
SRB27-436
SRB27-443
SRB27-451
SRB27-452
SRB27-464
SRB27-480

নাম
র া দাস
পূরবী িম
িম আ ার
কাশিপয়া তাবা ম সািদয়া
আইিরন লতানা
সয়দা তাসিনম কামাল
িসলমা আনজুম
কািনজ ফােতমা
তাসিমন হক তুিলন
আ শকা িলিলয়ান
অিপতা ডু

ফরম ন র
SRB27-484
SRB27-486
SRB27-494
SRB27-499
SRB27-516
SRB27-527
SRB27-534
SRB27-537
SRB27-550
SRB27-559
SRW27-47

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়
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ফল িগত
ফরম ন র
নাম
SRB27-556 কাজী ফাইজা তাসিনম ( নহা)

নাম
মেহর িনগার

ফরম ন র
SRB27-557

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ৯ ফ য়ািরর মেধ কাযালেয় যাগােযাগ করেত বলা হে
(কাযালেয়র সময় জাতীয় ছুিটর িদন ও বুধবার বােদ বলা ৩টা থেক ৭টা পয )

ি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: ৳ ৫,৪০০*। পুেরা বছেরর সমুদয় অথ পিরেশাধ করেত চাইেল মাট েদয় ৳ ৮,১০০
আেবদনপে র ন র সামিয়ক পিরিচিত ন র িহেসেব অব ই ব বহার করেত হেব
ভিতর সময়সীমা: ৬ থেক ১৬ ফ 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 ৬ ফ য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ১৬
ফ য়াির ২০২০, রিববার 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
বার, ৪ বশাখ ১৪২৭, ১৭ এি ল ২০২০ সকাল ৯টা
অথবা
ােসর িদন শিন ও রিব: শিনবার, ৫ বশাখ ১৪২৭, ১৮ এি ল ২০২০ স া ৬টা
ােসর িদন

:

*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 ৳ ২,৭০০ (মািসক বতন ৳ ৪৫০)
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১ বছর ময়াদী স ীত- পিরচয় কায েমর জ
নাম
আইিরন আ ার নভী
মাধুরী চ ব ী
রহ মা নূর আজাদ
িশ ী রায়
ফারা িদবা
িমতা সরকার
সািবহা লতানা থা
মৗ মী আ েমদ
শায়লা শারিমন
গায় ী র
া পারিমতা ইসলাম
তািমমা তাসিনম ঐশী
মনীষা জয়ধর
কাম ন নাহার িব াস
মাছাঃ শবনম িশউলী কয়া
নাজনীন গওহর
ছায়া ঘা া
ারীয়াস মানিখন

িনবািচত

ােসর সময়: রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৭:১০
ফরম ন র
নাম
SRB27-353 িচ া ন ী
SRB27-426 মু া আহাে দ
SRB27-448 িদল বা আ ার
SRB27-450 নাজনীন আ ার নূর
SRB27-453 বাস ী হাওলাদার
SRB27-457 ফা িমদা মুিনরা তাপসী
SRB27-461
ীিত িব াস
SRB27-465 পূবা দবনাথ ৃিত
SRB27-466 রাইসা আশরাফ
SRB27-467 মায়মুনা মহতািসম
SRB27-470 এস এম তিক ইয়ািছর
SRB27-473 আিম ন নছা
SRB27-476 মািলহা তামা া
SRB27-477
মাঃ সাখাওয়াত হােসন তুিহন
SRB27-478
মেহদী হাসান
SRB27-489 রাফা বাইয়াৎ
SRB27-495
া র দাস া
SRB27-496 মািজয়া চৗধুরী

ফরম ন র
SRB27-504
SRB27-508
SRB27-517
SRB27-520
SRB27-528
SRB27-532
SRB27-535
SRB27-536
SRB27-538
SRB27-540
SRB27-547
SRB27-552
SRB27-555
SRB27-558
SRW27-41
SRW27-45
SRW27-46
SRW27-48

স ীত- পিরচয়: কায ম পিরিচিত







এক বছর ময়াদী াথিমক স ীত- িশ ণ কায ম
ােসর িদন রিববার, সময় িবকাল ৫:৩০ থেক স া ৭:১০
বয়সেভেদ ৩িট পৃথক দেল িশ ণ
পােঠর িবষয়: লাকস ীত, নজ লস ীত, রবী স ীত, দেশর গান, িতন কিবর গান ও সরগম; ছাটেদর জ
স ীতিবদ ায়তেনর িনধািরত িনয়েম িশ ণ শেষ পাঠ হেণর ীকৃিতপ
কায ম
: বশাখ

স ীত- পিরচেয় ভিতর জ

ছড়া গান

করণীয় পেরর পৃ ায়
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ভিতর জ






করণীয়:

িশওরক াশ অথবা িনধািরত ব াংেকর মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দয়া
ভিতর সময়সীমা: ৬ থেক ১৬ ফ য়াির ২০২০
ভিতর জ এককালীন পিরেশাধ: ৳ ৫,৭০০
[ব াখ া: ভিত ও বািষক িফ ৳ ৫,৬০০; 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 ৬ ফ য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ১৬
ফ য়াির ২০২০, রিববার 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: রিববার, ৬ বশাখ ১৪২৭, ১৯ এি ল ২০২০ স া ৬টা
(অ া বয় রা অিভভাবকসহ আসেব)
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