ভিত পরী ার ফল, স ীত- পিরচয়
ফল কােশর তািরখ: ১৭ চ ১৪২৫, ৩১ মাচ ২০১৯, রিববার

নাম
আয়ায রহমান
অনািমকা তরফদার
আিরজ আিদয়ান িসি কী
মুিহব আকরাম
আরহান রহমান
িমজা মািলহা তাসিনম
ইয়ামন হািলম হা
এিলনা আফেরাজ এিলজ
পাথ শাওন আনাম
শিনন িবনেত মা ান
িলেনারা ফােতমা কিবর
সয়দ সরাত কবীর
এইিলয়া আয়রা
মাঃ িস ীর মাহমুদ খাকা
ভিতর জ









িনবািচত
ফরম ন র
নাম
PCB26-317 মাঃ িমরাজ
PCB26-320 রাহাত মাহমুদ
PCB26-324 নািফসা জািরন
PCB26-325 মাঃ শাহাদাত হােসন েবল
PCB26-326 সজুিত শারিমন িসি কী
PCB26-328 তাহিমদ ফাইয়াজ
PCB26-332 মাইশা তানজীম িমিথলা
PCB26-333 দওয়ান মািহদ ইকবাল
PCB26-336 আ ুম ফারিদন
PCB26-337 সােয়কা শওকত
PCB26-338 রাশদান লতান চৗধুরী
PCB26-339 ফাই জ আনজুম অি তীয়া
PCB26-340 মাছাঃ শরাত জাহান অ
PCB26-341 অজুন শংকর সাহা

করণীয়:

িশওরক াশ অথবা িনধািরত ব াংেকর মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দওয়া;
ভিতর সময়সীমা: ১ এি ল থেক ৯ এি ল 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 ১ এি ল থেক ৯ এি ল 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)








ফরম ন র
PCB26-343
PCB26-344
PCB26-345
PCB26-347
PCB26-349
PCB26-350
PCB26-353
PCB26-354
PCB26-356
PCB26-357
PCB26-358
PCB26-359
PCB26-362
PCB26-363

:

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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