ভিত পরী ার ফল, স ীত- পিরচয়
ফল কােশর তািরখ: ৩ বশাখ ১৪২৬, ১৬ এি ল ২০১৯, ম লবার

নাম
বাহ সািদকা নাঈম
অিন আনজুম তূয
নািফসা নাওয়ার
শাহেজইব আফনান মাহিদন
মািলহা রহমান
ঝুমা রহমান
সাদমান সাদীদ
সাদমান সািফন
নািবলা আনজুম
মূছনা মা ফ
শখ ওসমান গিন (িরহান)
তাসিফয়া তাহিরন
জায়না ইফিতন হােসন
মাইশা মহনাজ
সৗরভ মি ক

িনবািচত
ফরম ন র
নাম
PCB26-396 সাহম মি ক
PCB26-397 আিনকা নূর
PCB26-400 মানািনসা আকতার মািহ
PCB26-401 ি য়া ী পি ডত
PCB26-402 িদন া শরীফ
PCB26-403 মািশয়াত শাহ নািমরা
PCB26-404 অ ী সাহা
PCB26-405 হািনয়াম মািরয়া সালাম
PCB26-407 শাবাব মাঃ এনাম
PCB26-408 নানিজবা রহমান আিরিন
PCB26-409 আলেতা রাি
PCB26-410 আজমী হাসান চৗধুরী
PCB26-411 অিমতা হালদার
PCB26-412 আইমান আল ওয়ািফ
PCB26-413 সাদমান আল ওয়ািস

ফরম ন র
PCB26-414
PCB26-415
PCB26-416
PCB26-417
PCB26-419
PCB26-420
PCB26-421
PCB26-423
PCB26-425
PCB26-426
PCB26-427
PCB26-428
PCB26-429
PCB26-431
PCB26-432

ফল িগত
নাম
নািজব মারতাজা

ফরম ন র
PCB26-418

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ১৯ এি েলর 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: ১৮ এি ল থেক ২৩ 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 ১৮ এি ল থেক ২৩ 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
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ি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

2/২

