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ভিত পরী ার ফল, স ীত- পিরচয় 
ফল কােশর তািরখ: ১৩ চ  ১৪২৯, ২৭ মাচ ২০২৩, সামবার 

 

িনবািচত 
নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 

শীষক সরকার অঘ  PC30B27 রনক মাহমুদ রাদ PC30B145 
স ক সরকার গ PC30B28 ফািরহা ফাইজা রহমান PC30B147 
অিনি তা দাশ PC30B36 তাহীয়া আহেমদ PC30B148 
জয়া ঘাষ PC30B40 আ াই িব াস মাহ PC30B149 
অব য় উষাণ PC30B130 হািসন আেয়শা মীর PC30B150 
িনভিৃত ব  লািহড়ী PC30B132 আিরজ যায়ান কাইয়ূম PC30B151 
মানহা রহমান িশহা PC30B134 ইসমত আরা ইমু PC30B152 
মাঃ এরশা ল হক PC30B135 রাইয়া আ ার PC30B154 

মািহয়া লতানা লাপা PC30B137 ফারজানা হক স া PC30W5 
মানাল মেহদী PC30B138 শা  মার ম ল িদ  PC30W10 
মায়ামীন হাসনােয়ন PC30B140 িনলফুার আিমন PC30W12 
মম বিণক PC30B141 আিরয়া তাজমীন PC30W13 

িত মজুমদার PC30B142 মুনতাহা মুসাররাত PC30W14 
য়া চ ব ী PC30B144 ফািরয়া আ ার সামা PC30W16 

 

 

 

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায় 

 

ফল িগত 

নাম ফরম ন র 
উ িয়নী অবি কা PC30B131 

 
যাঁেদর ফল িগত, তাঁেদর আগামী ৩০ মাচ, বৃহ িতবােরর মেধ  

(বধুবার সা ািহক ব , রমজান মােস ম লবার কাযালেয়র কায ম চলেব) 
ভিতর আেবদনপে র িশ াথীর অংশসহ 

সরাসির স ীতিবদ ায়তন কাযালেয় যাগােযাগ করেত হেব (রমজান মােস কাযালেয়র সময় সকাল ১০টা থেক িবকাল ৩টা) 
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িনবািচতেদর করণীয়: 

 িনধািরত ব াংক (যমুনা/ পূবালী ব াংক/ ব াংক এিশয়া) বা িবকােশর মাধ েম ভিতর জ  েদয় অথ জমা দওয়া 
 ভিত- িনব েনর শষ তািরখ: ৪ এি ল ২০২৩, ম লবার 

(বুধবার সা ািহক ব , রমজান মােস ম লবার কাযালেয়র কায ম চলেব) 
 ভিতর জ  এককালীন পিরেশাধ: ৳ ৬,৫০০ 

(িবকােশর মাধ েম অথ পিরেশােধর ে  িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ৬,৫৯৯) 
[ব াখ া: ভিত ও বািষক িফ ৳ ৬,৪০০; 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 ২৭ মাচ, সামবার 
থেক ৪ এি ল, ম লবার (বুধবার বােদ) সকাল ১০টা থেক িবকাল ৩টার মেধ  িনব ন স  করেত হেব 

[যথাযথ ি য়া অ সরণ কের ( ি য়া িনেচ দওয়া আেছ) িবকাশ- এর মাধ েম অথ প ির েশাধ কর েল কাযাল েয় এেস 
িনব  েনর েয়াজন নই] 

(কাযালেয়র সময়: ম লবার, বধুবার ও জাতীয় ছুিটর িদন বােদ বলা সকাল ১০টা থেক িবকাল ৩টা) 

 ব াংেক অথ পিরেশাধ মােনই ভিত ি য়া স  হওয়া নয়, কাযালেয় িনব ন করার পেরই কবল ভিত স  বেল 
িবেবিচত হেব 

 ব াংক এিশয়ার রিশদ কাযালয় বা ছায়ানেটর ওেয়বসাইট থেক সং হ করা যােব। ওেয়বসাইট থেক রিশদ নািমেয় A4 
কাগেজ ি ট কের ব াংেকর যেকােনা শাখায় অথ পিরেশােধর জ  ব বহার করা যােব। অথ পিরেশােধর পর ব াংক 
রিশেদর িশ াথী ও ছায়ানেটর অংশ এবং ভিতর আেবদনপে র পরী াথীর অংশসহ কাযালয়- িনধািরত সমেয় কাযালেয় 
এেস িনব ন করেত হেব 
ব াংক এিশয়ার রিশদ:  
http://chhayanaut.org/assets/site/uploads/files/14fb3-bank-asia_sample-slip_2020-final.pdf 

 িবকােশর মাধ েম িনধািরত ি য়া অ সরণ কের ভিতর অথ পিরেশাধ করেত হেব। িবকােশর মাধ েম অথ পিরেশােধর 
ে  িবকাশ- চাজ েযাজ  হেব 

িবকােশর মাধ েম অথ পিরেশাধ ি য়া: 
https://chhayanaut.org/assets/site/uploads/files/2920e-payment-procedure-new-admission-1430_bkash.pdf 

 পিরচয়প  পাওয়ার আগ পয  ভিতর আেবদনপে র িশ াথীর অংশ সংর ণ করেত হেব এবং ভবেন েবেশর সময় 
দখােত হেব 

 যেকােনা িজ াসা ও অিভেযােগর জ  ইেমইল ক ন sb.chhayanaut.st@gmail.com িঠকানায় 
 

 
 
 

স ীত- পিরচয় কায েমর পিরিচিতমূলক সভা: 
রিববার, ১৭ বশাখ ১৪৩০, ৩০ এি ল ২০২৩ স া ৬টা 

 


