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ভিত পরী ার ফল, স ীত (তবলা) 

ফল কােশর তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৯, ১৫ জা য়াির ২০২৩, রিববার 
 
 
 

িনবািচত 
নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 

মাঃ মুবাররাত হক CT30B2 মাঃ জুলিকফল আলম চৗধরুী CT30W2 
ত য় বিনক CT30B8 রাতুল ঘাষ CT30W4 

অ ভব আলম া  CT30B16 িবহান মজুমদার পািথব CT30W6 
তািক ইয়ািসর আজমাঈন CT30B17 গীিতময় গৗতম গগ CT30W7 
ীকৃ  সাহা অনব CT30B18 অিনিমখ পাল CT30W8 
ােনশ কাি  িব াস CT30B23 সাগর চ  নাথ CT30W9 

িনগার লতানা CT30B25 সািমন তাওসীফ CT30W10 
বহ য আয়ান হােসন CT30B28     

 
 
 
 

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায় 
 
 
 
 
 
 

ফল িগত 
নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 

লািময়া রহমান CT30B27 িলখন রায় CT30W3 
 

যাঁেদর ফল িগত, তাঁেদর আগামী ১৯ জা য়াির ২০২৩, বৃহ িতবােরর মেধ  (ম লবার ও বধুবার ব ) 
ভিতর আেবদনপে র িশ াথীর অংশসহ 

সরাসির কাযালেয় যাগােযাগ করেত হেব (কাযালেয়র সময় িবকাল ৩টা থেক স া ৭টা) 
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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: ৳ ৬,৫০০* (িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ৬,৫৯৯)। পুেরা বছেরর সমুদয় অথ পিরেশাধ 

করেত চাইেল মাট েদয় ৳ ১০,১০০ (িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ১০,২৫৪) 
 আেবদনপে র ন র সামিয়ক পিরিচিত ন র িহেসেব অব ই ব বহার করেত হেব 
 ভিত- িনব েনর শষ তািরখ: ২৩ জা য়াির ২০২৩, সামবার (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 ১৫ থেক ২৩ 
জা য়াির, ি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: 
বার, ১৫ বশাখ ১৪৩০, ২৮ এি ল ২০২৩ সকাল ৯টা 

 
 
 
 

*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 ৳ ৩,৬০০ (মািসক বতন ৳ ৬০০) 


