ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা, িশ (ক স ীত)
ফল কােশর তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৬, ৪ ফ 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
SSB27-417 অক অিধকারী
SSB27-527
আিডভা নাঈম খান
বনালী রানী চ
SSB27-418
দম িসংহ
SSB27-529
শখ আযীন নহর দী
SSB27-421
াচুয রঙ
SSB27-541
মু- তামা া ফরেদৗস ারী
SSB27-425 জা াতুল ফরেদৗসী আয়াত
SSB27-542
অপরািজতা সাহা
SSB27-426 মাহমুদা ফরেদৗস িজম
SSB27-543
SSB27-430
SSB27-548
অির া সরকার
মঘা চা মা
SSB27-432
SSB27-551
তাক বানা তানিবন ত কা
া রাজ জয়ধর সূয
এস আহনাফ িবন আহেমদ
SSB27-434 সায়ি কা শমা
SSB27-552
নীলাচল সরকার ত ী
SSB27-443 আি তা সন
SSB27-556
ইবেতসাম ইসলাম
SSB27-445 অিন
সন
SSB27-557
অি তা চৗধুরী শৗির
SSB27-449 অন া রানী শীল
SSB27-559
SSB27-451 সাররা আনশাদ
SSB27-560
আিনকা আজহার
SSB27-455 বনমালা মধা
SSB27-563
ঈি তা রায়
মাঃ গালাম সামী
SSB27-457
মহনাজ মাহফুজ আজিরন
SSB27-569
িদপাি তা মি ক
SSB27-458 উে হািববা মািরয়াম
SSB27-572
নািজফা সাইয়ারা
SSB27-459 আল- মুিম র
SSB27-573
আসিফয়া আলম
SSB27-461
রািহত তরফদার
SSB27-576
SSB27-462 মারিলন িব াস
SSB27-578
িলয়ানা হােসন
SSB27-466 ওয়ািসফা মুসনাদ তৗিশতা
SSB27-581
িমিত আিমন
অির বড়াল অণ
SSB27-468 শারাফ আিতকা আফরা
SSB27-586
রাজ মুসতানীর রহমান
SSB27-473 ইলমা নািশন
SSB27-595
অত সাহা
SSB27-474 নািফসা রাইয়ান কবীর
SSB27-599
ি ডা রােদলা ঢালী
SSB27-476 অিভরাজ িব াস
SSB27-601
SSB27-482 ঋিতশা ম
SSB27-605
লাইবা রানীয়া
SSB27-485 জাইমা মা ািফজ
SSB27-606
তাবাস ম ছাহার
দীবা তাসমুম অয় ী
SSB27-488 সময় কৃি সরকার
SSB27-610
কািরমা আহেমদ
SSB27-489 জাইদা হাসান
SSB27-620
লািববা হক রাফা
SSB27-491 ত ী মজুমদার
SSB27-621
অিন ধর অংকন
SSB27-493 আেদষা িব ব
SSB27-622
SSB27-494 আিনকা মা দ ইভ
SSB27-628
অে ষা দ সৃজা
SSB27-496
SSB27-632
আমিরন লতানা খান পূনতা
মাহা দ ফা িম ল াকী
আি ত রবতী
SSB27-497 ইসরাত লতানা
SSW27-29
অহনা সরকার (যু া)
SSB27-519
য়া িম
SSW27-32
তাহিমদ ফাইয়াজ
SSB27-521
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ি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
SSB27-415 এশা রহমান
ওয়ােহজ
ীল খান
SSB27-423 আমা ামান ঈশান
তু ষ সাহা
আ কা তাসিফয়া তানভীর
SSB27-428 অপনা রানী ঘাষ
মেহজাবীন মৗমী
SSB27-431
মধা রায়
আফরা শাইেয়রা িবনেত মানােয়ম
SSB27-433
নঋত ঘাষ
লািময়া সরকার িহমু
SSB27-437 খুশেন জাহান না
SSB27-438
লািববা বারী
হাইবা জািরন সরকার
SSB27-440 পানসী পা ার
ইসাম আহেমদ িজয়ন
অ ি তা সাহা অিচ
SSB27-442 আিরশা আ সান
মাঃ সারাফ ইসলাম িহল
SSB27-446 আ া হক কৗনী
সাইফ হী মাঃ তা িমন
SSB27-447 মািহর আহেমদ
িদন া শরীফ
SSB27-452 রাজ া সাহা রায়
SSB27-453
আরাবী হােসন আিহল
মাহনা রায়
SSB27-454 িবভাষ হালদার
তাষা পূবা কমকার
আিরশা িতিতর
SSB27-456 আনি তা রায়হান
আিরয়ানা রহমান
SSB27-467 িনলয় িব াস কাব
ক া িম
SSB27-475 পুি তা রায়
ভেজ ািত রায়
SSB27-477 যাহীন কিবর
SSB27-481
সািজদ হাসান
বভবী চ
SSB27-483 ত ী পাল
আি তা সাহা য়া
জািরন তাসিনম চৗধুরী
SSB27-490 অ িনমা ইসলাম
তাসিময়া তাসনীম (অথ)
SSB27-499 তাসিফয়া িনশাত
আিদত ভ াচায
SSB27-500 সূহা রা াক
মায়মুনা তািববা
SSB27-501 পুি তা বমণ তৃি
SSB27-502
মুশিফ র রহমান িবজয়
রিশদা আজিম রািচ
SSB27-518
সমরিজৎ মজুমদার
বাইতা মািলয়াত পূনতা
জয়িমতা বানােডট রাজািরও
SSB27-523 রাইকা সামারা িসি িক
সামা া ফাই জ হা
SSB27-524 জুলিফকার ওয়ািল
মাশতুরা আলম হা
SSB27-525 িতথীন তারা ুম
ি তুশী দাস ীিত
SSB27-526 আয়শা জাহান খান
SSB27-532 অনব মার ডু
শায় চৗধুরী
SSB27-534 পূিবতা সাহা
তাবাস ম ইকবাল রায়া
নওশান ই াহীম আলী
SSB27-535 অ রা সাহা
জা াতুল ফরেদৗসী হােসন
SSB27-537 যািরন আিতয়া অপা

ফরম ন র
SSB27-538
SSB27-540
SSB27-546
SSB27-547
SSB27-549
SSB27-553
SSB27-555
SSB27-558
SSB27-561
SSB27-562
SSB27-567
SSB27-574
SSB27-580
SSB27-582
SSB27-583
SSB27-584
SSB27-585
SSB27-589
SSB27-594
SSB27-596
SSB27-597
SSB27-598
SSB27-602
SSB27-608
SSB27-609
SSB27-618
SSB27-619
SSB27-623
SSB27-624
SSB27-633
SSB27-635
SSB27-637
SSW27-30
SSW27-31
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রবী স ী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 / রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
নাম
ফরম ন র
তাসিময়া মুশশারাত পৃ ী
SSB27-566

নজ লস ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ২

কবল শিনবােরর ােস ভিত হেত পারেব
ােসর সময়
শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
[পছে র িদন
বার হেলও
বাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
নাম
ফরম ন র
SSB27-472
সািময়া শা িরন তানহা

রবী স ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ৩

কবল রিববােরর ােস ভিত হেত পারেব

[পছে র িদন
নাম
আিম র রহমান আিবর

ােসর সময়
রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
বা শিনবার হেলও
বা শিনবাের ােসর জ
ফরম ন র
নাম
SSB27-520
য়া রব মজুমদার

ভিত হেত পারেব না]
ফরম ন র
SSB27-587

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়

নাম
আিজজুল ইসলাম (শা )
যারীন বাহ
শামা খ ইসলাম সামা
মাশরা আিসফ খান

ফল
ফরম ন র
SSB27-436
SSB27-439
SSB27-463
SSB27-579

িগত
নাম
তা সীন কিবর
কাম ন নাহার মঘা
আি কা হাজরা

ফরম ন র
SSB27-590
SSB27-604
SSB27-613

যােদর ফল িগত তােদর আগামী ৯ ফ 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: ৬ থেক ১৬ 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 ৬ ফ য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ১৬
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
অিভভাবকসহ পিরিচিতমূলক সভা
ি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

ােসর িদন বৃহ

*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
নাম
ফরম ন র
নাম
জািরফা কাজী ( ন ন)
SSB27-416
চৗধুরী ফিজলাতুন নসা
পুনাম সাহা
SSB27-419 সােভরী রািদতা তানভীর
SSB27-422 সাদিমম হাসান সায়ািদ
সানজারা িসমরান
SSB27-424 শাহীর তেমাহর খান
ওয়ািরশা আফরাহ
ঈি তা জািমল
SSB27-427 আিফয়া মায়রা
আলিভনা ইসরাত িলয়ানা
SSB27-429 জা াতুল ফরেদৗস
তাজিরয়ান নূর
SSB27-441 তাসিফয়া রহমান
মুনতাহা ওয়ািস পাঠান
SSB27-460 রািফদ আহসান
SSB27-464 সািলহা আহসান
মাঃ মুসিফ র রাইয়ান
SSB27-465 রাঈদ আহসান
সািরকা র আরিশ
আিরয়ানা তািনশা তানভীর
SSB27-471 ঋিষক
েলা দীপ
নানিজবা সাইয়ারা
SSB27-479 তাওিসফ কিরম াহা
আয়শা ফরেদৗসী সারা
SSB27-480 িভনেস ট িপ র রাজািরও
নওশীন তাবা ম নীলা
SSB27-484 জায়না ইফিতন হােসন
SSB27-495
দীপাি তা চাটাজী

ফরম ন র
SSB27-522
SSB27-528
SSB27-533
SSB27-539
SSB27-588
SSB27-600
SSB27-616
SSB27-625
SSB27-626
SSB27-627
SSB27-629
SSB27-631
SSB27-634
SSB27-636

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: ৬ থেক ১৬ 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 ৬ ফ য়াির ২০২০, বৃহ িতবার – ১৬
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:
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:

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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