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ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা, িশ  (ক স ীত) 

ফল কােশর তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৯, ২২ জা য়াির ২০২৩, রিববার 
 
 

িশ  িণর জ  িনবািচত, তািলকা- ১ 
পছে র ােসর িদেন ভিত হেত পারেব 

সময়: বার িবকাল ৩:৩০ থেক ৬:০০ / শিনবার সকাল ১০:৩০ থেক ১:০০ / বহৃ িতবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০ 
নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 

ী  নীিলম আয়ান SS30B382 অ ী শীল পূিন SS30B392 
সাম ী সন  SS30B138 মেনাি তা সন া SS30B400 

ি কা মাধযু SS30B280 া িত পৃিথবী SS30B401 
রাদসী নরূ িসি কী SS30B288 রাজ ী মজুমদার SS30B403 
িতময় হক SS30B344 িনশাত নািহয়ান  SS30B404 

অত  সরকার SS30B359 অিমতাভ দাস SS30B413 
নীল রায় SS30B361 ত ী সরকার ঋি কা SS30B417 

অেরারা ম াগেডিলন গেমজ SS30B362 অিচতা সাহা SS30B419 
অিমতাভ খান SS30B364 দী  রায় SS30B421 

েভ  দাস SS30B366 অি কা চৗধরুী SS30B422 
সজল সরকার দব SS30B368 নািজফা তাজিরয়ান রহমান িতিতর SS30B424 
অিহন দাস ঈশান SS30B370 ইফিশতা জামান SS30B432 
মি কা জয়ধর SS30B371 দবরা া স ষী SS30B435 

 ভরব বিণল SS30B372 দবি তা পাল SS30W74 
অচু ত ম ল ি িদপ SS30B381 দবি তা কমকার SS30W94 
সাদাত সাফওয়ান SS30B383 উ য়নী িসংহ রায় SS30W97 
সি ত বিনক SS30B384 িদতা রায় SS30W100 
মৃি কা ব ানাজী SS30B390     

 
িনবািচতেদর করণীয় ৩য় পৃ ায় 

 

 
িশ  িণর জ  িনবািচত, তািলকা- ২ 

কবল বৃহ িতবার / শিনবােরর ােস ভিত হেত পারেব 
শিনবার সকাল ১০:৩০ থেক ১:০০ / বহৃ িতবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০ 
[পছে র িদন বার হেলও বােরর ােসর জ  ভিত হেত পারেব না] 

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
অণব দাস অক SS30B5 ীিত িব াস SS30B396 
লাব  কর SS30B136 তাসিময়া ইসলাম িপউিল SS30B397 
অন  কর SS30B137 উমামা িবনেত মাহসীন  SS30B398 
মনীষা হালদার SS30B204 অিপতা আেনা য়ার শম SS30B399 
সারিথ সাহা SS30B356 িদ া বড়ুয়া SS30B407 

শল দ SS30B357 িফওনা অিরয়ানা িনওশা SS30B408 

বািক অংশ পেরর পৃ ায় 
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তািলকা- ২ এর বািক অংশ... 

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
মৗনতা দ   SS30B358 ঈশানী রায় য়া SS30B414 

ঐশী ঘাষ SS30B360 অির  সাহা SS30B415 
অে ষা সরকার SS30B363 িসবা আিমন িসিম SS30B416 

য়সী চ বতী SS30B365 প বী িম  SS30B420 
রনজয় দবনাথ SS30B367 আ জা অি  SS30B425 
সতু দাস  SS30B369 অেনলা ঘাষ SS30B427 

দীপাি তা িরপন দাস SS30B375 া তীিত SS30B433 
আরিশ তাহিমদ জাহান SS30B377 বেজ ািত ম ল SS30B436 
দী  মাহ  ঐক  SS30B378 ই েলখা সাহা SS30W67 
দীয়া সাহা SS30B386 অৈথ বালা য়া SS30W91 
আি ক দবনাথ SS30B387 অির া রানী পাল SS30W92 
অ তী দবনাথ SS30B388 াপাজ দবনাথ SS30W95 
সািজদা আফিরন শখ SS30B389 ি য়াংকা সরকার িপউ SS30W98 
ইিশকা সাহা SS30B393 সানিজদ আজমাঈন NS30B4 
রংতুিল পারিমতা SS30B394     

 
 

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায় 
 

 
 

ফল িগত 
নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 

য়া িব াস SS30B283 অৈথ ম ল ণা SS30B418 
গাজী আমাতুন নরূ SS30B376 রােদলা আলম SS30B430 

যােদর ফল িগত, তােদর আগামী ২৬ জা য়াির ২০২৩, বৃহ িতবােরর মেধ  
ভিতর আেবদনপে র িশ াথীর অংশসহ 

সরাসির স ীতিবদ ায়তন কাযালেয় যাগােযাগ করেত হেব (কাযালেয়র সময় িবকাল ৩টা থেক স া ৭টা) 
 
 
 

উপেরর তািলকাসমূেহ যােঁদর নাম নই, তারঁা শষ পৃ ায় দওয়া তািলকা দখুন 
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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 
 ভিতর জ  নূ নতম পিরেশাধ: ৳ ৬,২০০* (িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ৬,২৯৫)। পুেরা বছেরর সমুদয় অথ পিরেশাধ 

করেত চাইেল মাট েদয় ৳ ৯,৫০০ (িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ৯,৬৪৫) 
 আেবদনপে র ন র সামিয়ক পিরিচিত ন র িহেসেব অব ই ব বহার করেত হেব 
 ভিত- িনব েনর শষ তািরখ: ৫ ফ য়াির ২০২৩, রিববার (ম লবার ও বুধবার ব ) 
 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 ২২ জা য়াির, 
রিববার থেক ৫ ফ য়াির, রিববার িবকাল ৩টা থেক ৭টার মেধ  িনব ন স  করেত হেব 

(কাযালেয়র সময়: ম লবার, বধুবার 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 

 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। িবকাশ- এর মাধ েম অথ প ির েশাধ কর েল কাযাল েয় এেস িনব  েনর েয়াজন নই 

ি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 
 

 

 

পিরিচিতমূলক সভা (অিভভাবকসহ) িশ াথীর ােসর িদন (বৃহ িত /  / শিন) অ যায়ী: 
বহৃ িতবার, ১৪ বশাখ ১৪৩০, ২৭ এি ল ২০২৩ স া ৬টা অথবা 

বার, ১৫ বশাখ ১৪৩০, ২৮ এি ল ২০২৩ িবকাল ৪টা অথবা 
শিনবার, ১৬ বশাখ ১৪৩০, ২৯ এি ল ২০২৩ সকাল ১১টা 

 
 
 
 
 

*ভিতর জ  নূ নতম পিরেশাধেযাগ  অেথর ব াখ া 
ভিত িফ ৳ ৬০০; বািষক িফ ৳ ১,০০০; ভবন িফ ৳ ১,০০০; পাঠাগার িফ ৳ ২০০;  

কল াণ তহিবল ৳ ১০০ (িশ ী: ৫০, িশ াথী: ৩০, াণ: ২০); ৬ মােসর বতন ৳ ৩,৩০০ (মািসক বতন ৳ ৫৫০) 
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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 ফরম ন র 
পরম স  SS30B379 তাসিফয়া রহমান SS30B429 
মাহা দ জািরফ িবন সােলক SS30B385 মি রা দাশ া SS30B431 
দবি য় শীল উ ী  SS30B391 অতশী পাল SS30W63 

সাঈদা সািদয়া রহমান SS30B406 আয়মান আহেমদ খান SS30W96 
জুমাইনা মাহিনরা রহমান SS30B411 অিনবান দ  দী  SS30W99 
দী  তালকুদার SS30B423     

 

 
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 পথৃক দেল িশ ণ 
 পােঠর িবষয়: লাকস ীত, নজ লস ীত, রবী স ীত, দেশর গান, িতন কিবর গান ও সরগম; ছাটেদর জ  ছড়া গান 
 স ীতিবদ ায়তেনর িনধািরত িনয়েম িশ ণ শেষ পাঠ হেণর ীকিৃতপ  
 
স ীত- পিরচেয় ভিতর জ  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: ৫ ফ য়াির ২০২৩, রিববার (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 ২২ জা য়াির, রিববার থেক ৫ ফ য়াির, 
রিববার িবকাল ৩টা থেক ৭টার মেধ  িনব ন স  করেত হেব 

(কাযালেয়র সময়: ম লবার, বধুবার ও জাতীয় ছিুটর ি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 
 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। িবকাশ- এর মাধ েম অথ প ির েশাধ কর েল কাযাল েয় এেস িনব  েনর েয়াজন নই 
ি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 (অ া বয় রা অিভভাবকসহ): 
রিববার, ১৭ বশাখ ১৪৩০, ৩০ এি ল ২০২৩ স া ৬টা 


