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ভিত পরী ার ফল, স ীত- পিরচয় 
ফল কােশর তািরখ: ৬ চ  ১৪২৯, ২০ মাচ ২০২৩, সামবার 

 

িনবািচত 
নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 

কাজী মাহশাতী ইসলাম মানামী PC30B22 ঋি মান অ  িসংহ PC30B87 
মাহা দ ফারহান মজুমদার PC30B23 িজনান রািকন PC30B88 

িদপা পাে ড PC30B24 মািহেসাফ জাসান  PC30B89 
শাহিরয়ার আলম PC30B25 অরনী ফারহানাজ য়সী PC30B92 
রােদলা পৃ ী সাহা PC30B26 তৃষালী দাস PC30B99 

ফােতমা র আিরশা PC30B30 অিন  চ ব ী PC30B104 
জাফীনা জউিফশান খান PC30B31 শত  চৗধরুী ঋি  PC30B105 
আরাশ রহান PC30B33 এ. ক.এম. জািহ ল ইসলাম PC30B106 
দবা না িম  PC30B34 অপন মজুমদার PC30B107 

আরাধ  অি ভ পাল PC30B35 নি তা দ PC30B109 
মাশ রা কিরম মেমা PC30B37 িমিত দ PC30B110 
ঋিষতা সাহা PC30B38 আইশা ফািরনাজ আেবিদন PC30B111 
রওনাক জাহান PC30B39 স িষ িব াস উ ী PC30B112 
মি রা রানী দাস PC30B41 িসথীল চ  শীল PC30B113 
ঈশানী দাস PC30B42 আফসাহ মািদহা সাহাব PC30B114 
গৗতম ম ডল PC30B43 সৗম  রাজ সাহা রাজ  PC30B115 

তুলসী রানী বিনক PC30B44 িদত রজওয়ান PC30B116 
আফসীন সািনহা আি তা PC30B45 াি  মি ক PC30B117 
িবজয় বিণক PC30B46 অিতি লা ীজা পা ার PC30B119 
আ া মজুমদার PC30B47 তহরীম ওয়ািলয়াহ উযমা PC30B120 
মহজাবীন আহসান PC30B48 ি য়াংগী দাস য়া PC30B121 

য়সী সামু  তুিল PC30B49 া লতা চ ব ী া PC30B122 
সাইফুল হাসান PC30B50 আিদ ইবেন ইসলাম PC30B124 
আিরশা আমি ন PC30B51 অি তা সরকার PC30B125 
আিরশা আিমন PC30B52 জলিধ সাদ PC30B126 
মাঈশাতুল ফরেদৗস PC30B53 এ ান অি  রাজািরও PC30B128 
মা ফা রািফদ িনিবড় PC30B57 জািহয়া জািহদ PC30B129 

শায়ান আিরব হাসান PC30B78 আি কা মরীিলন ছড়াও PC30W1 
আিবয়ান রিশদ চৗধরুী  PC30B81 আিম ল ইসলাম অভী PC30W2 
আিবয়াজ রিশদ চৗধরুী PC30B82 অ িুত চৗধরুী অি  PC30W3 
অিরিজত সাহা PC30B84 াি  া সাহা PC30W4 
মাঃ মিশউর রহমান তালকুদার PC30B85 উিদতা রণিত PC30W6 

িরয়া  সন PC30B86 আফসানা মীম স া PC30W7 
 

 

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায় 
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িনবািচতেদর করণীয়: 

 িনধািরত ব াংক (যমনুা/ পূবালী ব াংক/ ব াংক এিশয়া) বা িবকােশর মাধ েম ভিতর জ  েদয় অথ জমা দওয়া 
 ভিত- িনব েনর শষ তািরখ: ৩ এি ল ২০২৩, সামবার (ম লবার ও বুধবার ব ) 
 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 ৩ এি ল, 
সামবার (ম লবার ও 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 ছিুটর ি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 

 


