ভিত পরী ার ফল, স ীত- পিরচয়
ফল কােশর তািরখ: ২৭ ফা ুন ১৪২৫, ১১ মাচ ২০১৯, সামবার

নাম
সািরনা আলী
তাসিনম সা ার
শােয়লা িশরীন
ি তা িশকদার ণা
নািবহা ওয়ািসমাত
আয়াত
িহরন মার রায়
আবীর লাল রায়
জবা রানী মাহ
ফােতমা- তুজ- জাহরা পুর
আফসানা ইসলাম
শামীমা ইয়াসিমন
সালমা আ ার
সাইনী িব াস
মাহা দ সাদাদ আরহাম
িভনেস ট িপ র রাজািরও
খােলদ ই াহীম হক
আিদবা তাসিনম অি
িদ মৃ য়ী
মাঃ সােহল িময়া
ওয়ািসফ আিশয়া
মািসয়া তা সীন রাজ া
তাসিনয়া হােসন াহা
মাশতুরা আলম হা
ওয়াফী মা ান
সািবরাহ হােসন
সািময়া তাসিনয়া আহেমদ
মাইয়া মুমতািরন আহেমদ
নাজমুন নাহার
অ নাভ সরকার
ীল সরকার
সালমা খাতুন
রাইকা সামারা িসি িক
কাজী রােকয়া নূর
লািববা হাসান
ে রী কর
ফািতমা জামান
আনাউম হােসন

িনবািচত
ফরম ন র
নাম
PCB26-4
ফারহানা রিফক
PCB26-21 লািববা বারী
PCB26-38 তাসওয়ার মৗ ফ
PCB26-59 সাইয়ারা হামীম
PCB26-91 আয়ুশ ভ াচায
PCB26-114
দী শাফীর তূন
PCB26-115 পৃিথকা সন য়ী
PCB26-116 ফারজীন শামস পারেভজ
PCB26-120 রাদসী ন ী
PCB26-124 তানিজলা পারভীন
PCB26-125 মািরয়া আফিরন তুষার
PCB26-126 জারা িবনেত জিহর
PCB26-127 িরফা নানজীবা
PCB26-128 আয়ূষী রায়
PCB26-130 পুনাম সাহা
PCB26-131 সীমা ম ডল
PCB26-132 িনশাত জাহান িন
PCB26-133 িসবানী পাল চৗধুরী
PCB26-135 তাসিফয়া তাবা ম
PCB26-136
য়ী খান
PCB26-137 ইশমাম সাবাব
PCB26-138 ইশমাহ তায়াহা
PCB26-139 জিয়তা আে শ রি কস
PCB26-140 আিদবা মাহমুদ রােদলা
PCB26-142 রাইয়ান মাহমুদ
PCB26-143 হািদয়া জামান িবভা
PCB26-144 জা াতুল বুশরা
PCB26-145 ওয়ািসমা না িরন
PCB26-147 আিলকা হােসন
PCB26-148 শা না রানী
PCB26-149
ি য়া পাল
PCB26-150
িতভা বড়ুয়া
PCB26-151 কৃ া ী রায়
PCB26-154 মুমতািহনা হাসিপ হাসনাত
PCB26-156 মাঃ মা র রহমান মা ান
PCB26-157 িচ া সাহা
PCB26-160 রােদলা চৗধুরী
PCB26-162 আফনান শামীম

ফরম ন র
PCB26-171
PCB26-172
PCB26-173
PCB26-174
PCB26-176
PCB26-177
PCB26-179
PCB26-180
PCB26-181
PCB26-182
PCB26-183
PCB26-184
PCB26-185
PCB26-189
PCB26-190
PCB26-191
PCB26-195
PCB26-196
PCB26-197
PCB26-198
PCB26-199
PCB26-200
PCB26-201
PCB26-202
PCB26-203
PCB26-205
PCB26-206
PCB26-207
PCB26-208
PCB26-209
PCB26-210
PCB26-211
PCB26-212
PCB26-213
PCB26-214
PCB26-215
PCB26-216
PCB26-217
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মু া রানী মাদক
িসদরাতুল মুনতাহা হক অ রা
িব বৃেজট গেমজ
অ সূয়া িকংবদ ী স ীিত
িদপাি তা মি কা
আয়শা লািববা
স িষ চা মা

PCB26-163
PCB26-164
PCB26-165
PCB26-166
PCB26-167
PCB26-168
PCB26-169

পূবা দব নাথ ( ৃিত)
মহিরশ আহাে দ
অ প অপন
আভনার নঋত
সংিহতা সরকার িশমন
নারিগস আ ার পুনম
ফারহানা তাবা ম

নাম
ইিথকা আরিশয়া
মাঃ আলী আিসফ কিরম

ফল িগত
ফরম ন র
নাম
PCB26-155 ফাইয়াদ জামান শখ
PCB26-161

PCB26-218
PCB26-221
PCB26-227
PCB26-228
PCB26-229
PCB26-231
PCB26-239

ফরম ন র
PCB26-158

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ১৪ মােচর 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: ১২ মাচ থেক ১৯ 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 ১২ মাচ থেক ১৯ 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
ি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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