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ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা (রবী স ীত) 
ফল কােশর তািরখ: ২৪ পৗষ ১৪২৯, ৮ জা য়াির ২০২৩, রিববার 

 
রবী স ীত ১ম বেষর জ  িনবািচত, তািলকা- ১ 

পছে র ােসর িদেন ভিত হেত পারেব 
ােসর সময়: বার সকাল ৮:৩০ থেক ১২:০৫ / শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০ / রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০ 

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
িনঝুম বদ  SR30B2 সাওদা হািমদ SR30B91 

াব ী অিধকারী SR30B11 অি তী রায় অিপতা SR30B92 
অপনা ভৗিমক SR30B21 মাঃ হা ান SR30B93 
অিদতা তাসিনম SR30B24 চয়ন মার িসংহ SR30B116 
সািমন ইয়াছার SR30B26 সািহক মুিয়ব আহসান SR30B124 
অনািমকা দ পাল SR30B33 তাসিনয়া মােশদ SR30B129 
ফাবিলহা রহমান SR30B37 িনশাত তাসিনম SR30B134 
ি য় ী ামািণক SR30B46 িদশা সরকার SR30B136 
দবা ন সন SR30B54 কৃিত সাহা ভা SR30B142 
িমত রায় SR30B59 ি য়া সরকার SR30B160 

দব ী মি ক ( িৃত) SR30B62 ি য় রায় SR30B167 
য়া িম  বষা SR30B64 ফা নুী অিধকারী  SR30B169 

জয়েদব ম ল SR30B73 আদতৃা গা ামী তরী SR30B172 
মুসলীমা খাতুন SR30B77 িস াথ িশকদার SR30B177 
সানজানা সিরন িদ SR30B82 মাইয়া সাবিরন সাহা SR30B179 
পাপিড় মজুমদার SR30B85 নওিশন লায়লা িনঝর SR30B184 
ি তীয়া দাস চৗধরুী SR30B86 সবজু িময়া  SR30B186 
মাহাবী জায়ারদার SR30B90     

 

িনবািচতেদর করণীয় ৪থ পৃ ায় 
 

রবী স ীত ১ম বেষর জ  িনবািচত, তািলকা- ২ 
কবল শিনবার / রিববােরর ােস ভিত হেত পারেব 

ােসর সময়: শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০ / রিববার ি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 
াব ী তরফদার টইু SR30B1 িসিতমা পু  SR30B105 

অহনা সাওিত িদশা SR30B23 মাহা দ সাওবান হাইল SR30B107 
ত য় ামািণক পূণ SR30B27 তাহিমনা আকতার SR30B108 
ীিজতা আেনায়ার SR30B28 ঈশানী িসকদার SR30B109 

মাঃ সাখাওয়াত হােসন SR30B34 পলাশী সরকার SR30B111 
সি তা বিনক SR30B35 শওতা ডু SR30B113 
জয়িজৎ সাহা SR30B38 া দ SR30B122 
জয় ী সাহা SR30B39 ত ী চ ব ী SR30B127 
আেয়শা ফাহিমদা SR30B50 নওিশন আরা ঐিশ SR30B128 

ীতুপনা সরকার SR30B52 চি কা রহমান SR30B130 
 

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

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
সাথী িব াস SR30B55 মৗিমতা সাহা মৗ SR30B133 
জ ািতময়ী চ  SR30B60 অনািমকা হক মুনতাহা SR30B139 
গাপাল ঘাষ SR30B61 কমিলকা মধ ু SR30B141 
মা িব াস SR30B65 চ না রায় SR30B143 

মাইশা রায়হান িদ SR30B67 মােসলা জয়ীতা বমন SR30B145 
িনলা ী মজুমদার SR30B68 রৗ ী আযা ীলা দ  SR30B146 
আ.ফ.ম সােজ র রহমান SR30B69 অ রাধা সাহা সিূচ SR30B148 
নবনী বড়ুয়া SR30B70 পূণতা চ বতী িদশা SR30B149 
মাহববুা হাসান িদ SR30B74 শায় ী রহমান SR30B150 
আফরা আনজুম হক মাঈশা SR30B75 উপমা তালকুদার SR30B154 
িহর য়ী দব িবজনা SR30B76 মুনতাহা আলম সামারা SR30B159 
মািহমা রহমান আলভী SR30B80 আয়ান জািহন হােসন SR30B170 
সািমরা হািবব SR30B81 ক িজ লাবণ  িসিথ SR30B173 
এলমা িবনেত তােরক SR30B94 আশা রানী পাল SR30B178 
দবাপণা চৗধরুী SR30B100 মাছাঃ রাহাতুল ফরেদৗস  SR30B180 

য়সী দাশ SR30B103 তপা ঘাষ SR30B183 
 

িনবািচতেদর করণীয় ৪থ পৃ ায় 
 

 

রবী স ীত ১ম বেষর জ  িনবািচত, তািলকা- ৩ 
কবল রিববােরর ােস ভিত হেত পারেব 

ােসর সময়: রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০ 
[পছে র িদন বার / শিনবার হেলও বার / শিনবােরর ােসর জ  ভিত হেত পারেব না] 

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
িবথী দাশ SR30B3 জয় সাহা SR30B95 
পুি তা রানী দাস SR30B8 মন মািহমা SR30B106 
সািনকা েলরী SR30B9 বনানী রাণী দবী SR30B110 
শমুেয়ল িম ট ুহালদার SR30B10 শা া ইসলাম SR30B115 
মাঃ রজাউল ইসলাম SR30B14 কাজী তাসিনমুল আিমন তূণ SR30B131 

সজীব সন SR30B15 আিনকা তাহিসন SR30B132 
রেনসাঁ পারভীন SR30B17 রি তা রায় SR30B140 

সানিজদা রহমান SR30B30 অমৃতা ব ানাজী SR30B147 
শািয়রা িবনেত মামুন SR30B36 িতভাময়ী ম ডল SR30B152 

মাইতা   আনছাির পুনম SR30B41 ক না রানী িব াস SR30B155 
মাসাঃ নাসিরন লতানা SR30B42 জয় ী রানী সাহা SR30B157 

িমিথলা চৗধরুী SR30B47 ঐ ী ভ াচায SR30B158 
কায়সান মাহমুদ িনবাণ SR30B51 তািহয়া তাবা  ম সামা া SR30B162 
অপূবা দবনাথ SR30B56 অপূব সম ার SR30B168 
মাইদা মা ফ মঘা SR30B66 অমত  চৗধরুী বণ SR30B171 

 

বািক অংশ পেরর পৃ ায় 
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তািলকা- ৩ এর বািক অংশ... 

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
জয়া দাস SR30B71 অিদিত জয়ধর SR30B182 
রাইদা অ রা রাজ SR30B79 সাইমুন নাহার SR30B185 
আঁিখ সরকার SR30B84 ফাই জ কামরান SR30B187 
মাসা: িজ াত আরা SR30B88     

 
িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায় 

 
 

িশ  িণর জ  িনবািচত 
পছে র ােসর িদেন ভিত হেত পারেব 

ােসর 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 
সািরনা হািমদ SR30B89 

 
িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায় 

 
 

ফল িগত 
নাম ফরম ন র 

ঐশানী বাস SR30B96 
যাঁর ফল িগত, তাঁেক আগামী ২২ 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 যাঁেদর 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: ১৬ 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 ৮ থেক ১৬ 
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। ব াংক এিশয়ায় অথ পিরেশাধ 
করেল তা মইেল পাঠােনার েয়াজন নই, তেব জমার রিশেদ ভিতর আেবদনপ  ন র িনভলুভােব লখা িনি ত 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 
 

 

পিরিচিতমূলক সভা: 
বােরর িশ াথী: বার, ১৫ বশাখ ১৪৩০, ২৮ এি ল ২০২৩ সকাল ১০টা অথবা 

শিনবার ও রিববােরর িশ াথী: শিনবার, ১৬ বশাখ ১৪৩০, ২৯ এি ল ২০২৩ স া ৬টা 
 
 

*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 
িরিন তেরজা রাজািরও SR30B5 স া বাৈড় SR30B53 
ি য় ী ম ডল SR30B6 অিপতা ঈশানী হালদার SR30B63 
কাজী মানা জামান SR30B7 জাবায়দা বগম SR30B72 
সয়দা রািমশা সালশািবলা SR30B13 মাঃ আ লু ওয়া দ SR30B87 
ধা িব াস SR30B16 মাঃ শাখাওয়াত হােসন SR30B98 

া া খান SR30B18 অিনতা রানী কর SR30B99 
জঁুই রানী SR30B22 ইেলারা পারভীন জঁুই SR30B101 
বশুরা লতানা SR30B25 মাঃ রজাউল ইসলাম SR30B102 
আেমনা আ ার SR30B29 তাসিনম তানিস নবনী SR30B104 
আেয়শা িবলিকস SR30B31 াবনী রানী পাল SR30B118 
মাঃ মাখেলছুর রহমান SR30B32 সরাত ইয়াসিমন SR30B138 

চায়না ইয়াসিমন SR30B40 ইিমমা রহমান ইমা SR30B144 
তামা া তাবাস ম SR30B44 নাঈমা তাসিনম জীম SR30B151 
জা াতুল ফরেদৗস SR30B45 নি তা রানী বড়াল SR30B163 
মািরয়া রহমান SR30B48 জার- আেত- তামা া SR30B164 

 

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: ১৬ জা য়াির 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 ৮ থেক ১৬ জা য়াির, ি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। ব াংক এিশয়ায় অথ পিরেশাধ করেল তা মইেল 
পাঠােনার েয়াজন নই, তেব জমার রিশেদ ভিতর আেবদনপ  ন র িনভুলভােব লখা িনি ত 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 


