ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা (নজ লস ীত)
ফল কােশর তািরখ: ৭ মাঘ ১৪২৬, ২১ জা য়াির ২০২০, ম লবার

নজ লস ী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
নাম
ফরম ন র
নাম
SNB27-81
ি তা আকতার
অন া সূচনা আঁিখ
রওনক জাহান
SNB27-82
অৈথ পা ার
মাঃ মািমন উ াহ
SNB27-98
উে সালমা লাবনী
ইসরাত জাহান
SNB27-113
মাঃ আবু বকর শাহাদাৎ
মনা বিনক
SNB27-121
ফরেদৗস জাহান আিনকা
SNB27-127
ফারহানা কািনজ
কৗিশক সাহা কৃ
SNB27-133 রাজল ী গা ুলী
শখ সংযু া রহমান
মাছাঃ সািজয়া আফিরন
SNB27-148 িসথী িব াস
অপরািজতা আশরাফ
SNB27-150 অিপতা ম ডল ামা
দব ত ম ডল
SNB27-153 িদনাত জাহান
িহয়া রায়
SNB27-154 কিননীকা িম
SNB27-156 রােবয়া খাতুন
লািময়া রহমান
SNB27-157
ি া এিলজােবথ রাজািরও

িশ

িণর জ

ফরম ন র
SNB27-158
SNB27-159
SNB27-163
SNB27-164
SNB27-169
SNW27-4
SNW27-7
SNW27-8
SNW27-9
SNW27-10
SNW27-11
SNW27-13

িনবািচত, তািলকা- ১

পছে র ােসর িদেন ভিত হেত পারেব
ােসর সময়
বার িবকাল ৩:৩০ থেক ৬:০০ / শিনবার সকাল ১০:৩০ থেক ১:০০ / বৃহ িতবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০
নাম
ফরম ন র
SNW27-21
মুয়ীন ওয়ালী মাহীর

নজ লস ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ২

কবল শিনবােরর ােস ভিত হেত পারেব

[পছে র িদন
নাম
িতভা সাহা
মাঃ িব ব হােসন
আেয়ন হােসন আিদয়া

ােসর সময়
শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
বার হেলও
বাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
ফরম ন র
নাম
SNB27-109 তানিজনা হােসন চতী
SNB27-125 িচ য়ী সরকার
SNB27-126 মাইশা মািলহা ইসলাম

ফরম ন র
SNB27-135
SNB27-138
SNB27-149

1/4

নাম
এস.এম. তানিজর আহেমদ
অি তা সরকার
সংগীতা ভ াচায
আ ুস িশহাব আপন
রােজশ কাপুিড়য়া

ফরম ন র
SNB27-128
SNB27-129
SNB27-131
SNB27-132
SNB27-134

নাম
মুনমুন ফারজানা
তাহিমনা আ ার
আি তা চৗধুরী
লামইয়া তুল মাইমুনা
ঋতু পাল

ীল

ফরম ন র
SNB27-155
SNB27-162
SNW27-2
SNW27-6
SNW27-14

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়

ফল িগত
নাম
জা াতুল বুশরা

ফরম ন র
SNB27-55

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ২৫ 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: ৳ ৫,৪০০*। 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: ২৩ জা য়াির থেক ২ 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 ২৩ জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ২
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 িশ াথীর ােসর িদন (
/ শিন) অ যায়ী:
বার, ৪ বশাখ ১৪২৭, ১৭ এি ল ২০২০ সকাল ৯টা
অথবা
শিনবার, ৫ বশাখ ১৪২৭, ১৮ এি ল ২০২০ স া ৬টা
*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

িনবািচত

ােসর সময়: রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৭:১০
ফরম ন র
নাম
SNB27-17
সাবাহাত আহেমদ
SNB27-147
সানিজদা শাম

নাম
বন ভৗিমক
িশিরন এসাহাক

ফরম ন র
SNB27-160
SNB27-161

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: রবী স ীত, নজ লস ীত, লাকস ীত, দেশর গান, িতন কিবর গান ও সরগম; ছাটেদর জ
স ীতিবদ ায়তেনর িনধািরত িনয়েম িশ ণ শেষ পাঠ হেণর ীকৃিতপ
কায ম
: বশাখ

ভিতর জ






ছড়া গান

করণীয়:

িশওরক াশ অথবা িনধািরত ব াংেকর মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দয়া
ভিতর সময়সীমা: ২৩ জা য়াির থেক ২ 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 ২৩ জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ২
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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