ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা, িশ (ক স ীত)
ফল কােশর তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৬, ১৪ জা য়াির ২০২০, ম লবার

িশ

িণর জ

ি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 ৮:০০
নাম
ফরম ন র
নাম
ফরম ন র
SSB27-86
SSB27-193
অবািরতা বড়ুয়া
সারাহ জাফরীন
জািরফ আহেমদ কাব
SSB27-112
মাঃ সািমন ইয়াসার
SSB27-200
য়া বড়ুয়া
SSB27-117 অিভ প মৃধা
SSB27-201
জািরফা আিরনা
SSB27-126
সয়দ শাওিকক আয়ান
SSB27-206
জুেয়না আিশতা
SSB27-127 নানিজবা রওশন
SSB27-210
SSB27-128 অিনি তা দ
SSB27-211
আিফয়াত আেলম সূচনা
SSB27-129
SSB27-212
সািমহা ইসলাম হা
নাম দ
লাবণ ম ডল
SSB27-131 অ ঘাষ
SSB27-214
ীল বসাক
SSB27-133 অ ী সাহা
SSB27-220
আিদবা মুনতাহা ( হা)
SSB27-135 অি তীয়া দাশ
SSB27-224
য়াস আফনাদ িময়া
SSB27-136 মাহািদয়া নাওয়ার
SSB27-225
SSB27-140 নীলা পাল
SSB27-232
পারিমতা ঐ য
SSB27-141 নবনীতা ঐিশকী
SSB27-237
আয অির ম
তী া দবনাথ (গ )
SSB27-144 ঐিশক দবনাথ তূয
SSB27-241
া দবনাথ (কথন)
SSB27-145
মহরীন সামী িবনেত মাবাে র
SSB27-242
তৃয়াশা সরকার
SSB27-147
িদ ক াথিরনা সম ার
SSB27-243
কাব দীপ শীল অ
SSB27-153 সািমর মাহািসন
SSB27-245
SSB27-162
SSB27-246
মারজুকা মািরয়াম ফািবহা
হা আহেমদ
SSB27-164 িনজনা সাহা
SSB27-247
সািমরা বাসারাত
িসিথ রায় মা
SSB27-167 সায়কা নািজফাহ বাবন
SSB27-250
যবা সািমহা
SSB27-170 অ রা সরকার
SSB27-253
দবারিত দ অৈথ
SSB27-172
তপা ভা বিনক
SSB27-398
মাইশা তাহসীন
SSB27-173
ি য় দাস
SSW27-5
SSB27-174 আিশয়া রাওনাক সারওয়ার
SSW27-6
িব ষী সরকার
SSB27-181
SSW27-7
মাঃ রািকন আল আহসান
ীণন দ
অ সিললা রায়
SSB27-187 ক াবতী ি য়তা
SSW27-8
আফিশন আহেমদ শদা
SSB27-188 ইেনােস ট ভার এেল
SSW27-9
আিরয়া কিরম
SSB27-189 ি য়ংবদা রায় পৃথা
SSW27-10
মািশয়াত আ ু াহ অৈথ
SSB27-190
ক া সাহা
SSW27-14
SSB27-191 জািরফ তাজওয়ার রওনক ইসলাম
SSW27-18
নামীরা তানাজ আহেমদ
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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
রাজন িসকদার
SSB27-217

িশ

িণর জ

কবল শিন অথবা বৃহ

িনবািচত, তািলকা- ২
িতবােরর ােস ভিত হেত পারেব

ােসর সময়
শিনবার সকাল ১০:৩০ থেক ১:০০ / বৃহ িতবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
[পছে র িদন
বার হেলও
বাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
নাম
ফরম ন র
নাম
SSB27-57
আরীবা রায়া
ইতমাম হােসন রািফদ
অিদি রায়
SSB27-78
রাকা চ মা দাস
অরনী সরকার কথা
SSB27-88
মািলহা মাহজািবন আিদলা
সামারা ইসলাম
SSB27-91
জািরন তাসিনম রহমান
শলী হােসন
SSB27-130 অিনলাভ রায়
SSB27-132 অিপতা জয়া মি ক
ওয়াফা দরাদ নওমী
SSB27-134 অ সূয়া রায়
পূজা রানী ম ডল
য়া
SSB27-137 অেহনিজতা লাধ অিপতা
িদয়া
SSB27-138 ভা তী িস া
আিনকা ইয়াসিমন
SSB27-139 িনিধ িস া
অিপতা সাহা ঐশী
SSB27-142 এ ানথিন রািহত গােমজ
SSB27-143
ত ী মজুমদার
ীিজত মজুমদার
SSB27-146 রাজবীর মজুমদার
মৃি কা দব
সময় কৃি সরকার
SSB27-148
ণা চৗধুরী
ি তা সাহাজী
SSB27-150
ত াশা ওঝা
তু ষা মজুমদার পৗিষ
SSB27-152 রাইয়ান পারেভজ
আদৃতা চৗধুরী
SSB27-155
রেনসাঁ আমীর
SSB27-156 ি য় ী বিণক
সয়দা জাত রাইসা
SSB27-157 লুবাবা মাসেলহী
য়ী দাস
তাশিফয়া জাহান রাইদা
SSB27-158
ীজা সাহা
ডিস লাসিটকা িড ক া
SSB27-160 িচর ী কর
ফােতমা তুজ জাহরা খয়া
SSB27-161 মাস র রাহা চৗধুরী
জািরফা চৗধুরী
SSB27-163
তু ষ জুলকারনাইন
SSB27-168 অধরা সাহা
িমজুিম তাহিসন
SSB27-169
কাজী ফািরহা আলম
মৗিমতা হালদার িহয়া
মা পারা জহাত পািরসা
SSB27-175 িসদরাতুল মুনতাহার িরমিঝম
জুনাইনাহ মাহমুদ জিয়তা
SSB27-178 নি নী িব াস
ই ফাত তাইেয় বা সারাহ
SSB27-179 আয়ুষ ভ াচায

ফরম ন র
SSB27-185
SSB27-192
SSB27-194
SSB27-195
SSB27-197
SSB27-198
SSB27-199
SSB27-202
SSB27-203
SSB27-204
SSB27-207
SSB27-208
SSB27-209
SSB27-215
SSB27-218
SSB27-219
SSB27-221
SSB27-222
SSB27-233
SSB27-236
SSB27-238
SSB27-239
SSB27-244
SSB27-248
SSB27-249
SSB27-287
SSW27-4
SSW27-11

2/5

নাম
মা সাইন
ে রী কর
কৃিথ পাল
ফািরশা ইসলাম

ফরম ন র
SSB27-180
SSB27-182
SSB27-183
SSB27-184

নাম

ফরম ন র
SSW27-13
SSW27-15
SSW27-20

শিম া িব াস
বা সাি কা নাঈম
মৃি কা পাল

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
ঋত ত সাহা
SSB27-234

নাম
অংিকতা সাহা

ফল িগত
ফরম ন র
নাম
SSW27-3
িদপাি তা দবনাথ

ফরম ন র
SSW27-17

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ১৯ জা 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: ১৬ থেক ২৩ জা 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 ১৬ জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ২৩
জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার 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

-
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ি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
অিভভাবকসহ পিরিচিতমূলক সভা
ােসর িদন বৃহ িত ও শিন: বৃহ িতবার, ৩ বশাখ ১৪২৭, ১৬ এি ল ২০২০ স া ৬টা
অথবা
ােসর িদন
:
বার, ৪ বশাখ ১৪২৭, ১৭ এি ল ২০২০ িবকাল ৪টা

*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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নাম
মািলহা মা ফুজা িজিনয়া
সংক দাস ভ
কাজী জুলজানা আ া
তাসিফয়া রহমান

১ বছর ময়াদী স ীত- পিরচয় কায েমর জ িনবািচত
ােসর সময়: রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৭:১০
ফরম ন র
নাম
SSB27-92
সানজানা হক
SSB27-154
মাহা দ সাওবান হাইল
SSB27-159
মািহর আহেমদ
SSB27-165

ফরম ন র
SSB27-186
SSB27-216
SSW27-12

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

ভিতর জ






ছড়া গান

করণীয়:

িশওরক াশ অথবা িনধািরত ব াংেকর মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দয়া
ভিতর সময়সীমা: ১৬ থেক ২৩ জা 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 ১৬ জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ২৩
জা য়াির ২০২০, বৃহ িতবার 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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