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ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা, িশ  (ক স ীত) 
ফল কােশর তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৯, ১৫ 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 
মৗিমতা বিনক SS30B246 অংিকতা সাহা অি  SS30B349 
ীয়া দবনাথ SS30B254 আিদত  দাস SS30B351 

আ শকা কমকার SS30B256 উ িয়নী দাস SS30B355 
জয়ীতা চ বতী SS30B257 সবজয়া রায় SS30B373 
দবাি তা  া SS30B258 া শমা SS30W3 

সীমা  দাস SS30B260 মাঃ মুশিফ র রহমান SS30W4 
ফািতহা রহমান িহবা SS30B261 ওয়ািরশা ওয়ািনয়া SS30W6 
মাঃ শািফন আলম SS30B262 আ সনা হাজরা SS30W7 

িরফাহ তাসিনয়া SS30B263 অিরি  বড়ুয়া SS30W9 
ঈশানী দাশ SS30B267 মানহা মহজাবীন SS30W12 
তাসিফয়া আনজুম ক া SS30B268 সযূদী  রায় অণব SS30W15 

া দবনাথ SS30B269 ল া সরকার SS30W29 
আফরা নাওয়ার মেহক SS30B271 সাফকাত মুহা দ আয়ান SS30W30 
িহয়া মজুমদার SS30B272 সারা জা াত িনহা SS30W41 
আরাধ া মুন য়া SS30B273 াণাভী পূণ SS30W42 
সািফনা   তািয় বা মেহক SS30B277 অ রা দব অিণ SS30W44 
সি তা মজুমদার SS30B278 জয়ীতা দাস SS30W46 

িতভা দাস ত াশা SS30B285 জিয়তা জ ািত বমন SS30W48 
িতশা িম ী SS30B290 থমা সাহা SS30W50 
জয়ীতা ম ডল য়া SS30B293 আিদবা িবনেত মাহফুজ SS30W53 
অনয় পা ার SS30B295 জয় ী দাস SS30W55 
নািবহা নবনী SS30B296 সজৃন সাহা SS30W57 
আিশয়া ইরিতজা SS30B297 মা দওয়ানজী SS30W58 
রায়তা রহমান SS30B298 বিণল দাস SS30W59 

ম  অঘ  িব াস SS30B299 ত রা সাফিরন িরদা  SS30W60 
অয়ন রাজ সরকার SS30B302 নািসফ আিরজ SS30W61 
অ ািলকা বিনক SS30B303 রাইসা মেহজািবন SS30W62 
সৗি ক ণম রায় SS30B304 সিহতা দ  SS30W64 

ানন পাল SS30B310 িচ া  সন SS30W70 
অপণা ঘাষ অিপ SS30B311 সািনহা সাইয়ারা SS30W75 
এস.এম আরিকয়া পিল SS30B312 ি  সাহা SS30W78 
ঋতুপূণ অিধকারী ণাম SS30B313 িনিশ শমা SS30W81 
িমথীলা রানী দাস SS30B315 সাররাতুন বহা সৗিম SS30W84 
কািরসা িঝলিমল SS30B326 আি কা সরকার িমহা SS30W86 
অ িনমা ত য়া SS30B334 ি য় ী দাস িপউ SS30W87 
নািজফা তা  িসন SS30B340 ভ ী হালদার SS30W88 

 

িনবািচতেদর করণীয় ৪থ পৃ ায় 
বািক অংশ পেরর পৃ ায় 
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ি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 
আরাধনা হািবব পিরণীতা SS30B61 সমৃ  আগি ন ুশ SS30B343 
িশবািজৎ সাহা াবণ SS30B115 ইহান জািরফ SS30B345 
পৃথা ল ী পাল কথা SS30B145 দীপজয় হাওলাদার SS30B346 
নািবলা নাহরীন SS30B168 জয় ী দাস SS30B350 
পূনতা রায় িপউ SS30B201 ভময় বিনক SS30B352 
অ রা বড়ুয়া SS30B243 দব ীতা দাশ SS30B353 

হাল মার ম ল SS30B244 উমায়রা শদা SS30W1 
িব া সূ ধর SS30B247 অব ী হ SS30W2 
আদতৃা হালদার SS30B249 জয়ীতা রায় ( চিত) SS30W5 
কািনজ জাহরা SS30B251 পকথা বিণক SS30W8 
মাঃ সানিজর সািহর খান SS30B252 াথনা দাস SS30W16 

আিনশা আফসীন SS30B253 আরাধ  বড়ুয়া SS30W17 
শৗিভক দব SS30B255 ওয়ােস আিমন SS30W19 
কােয়ল বিনক SS30B264 অনসয়ূা সাহা SS30W20 

নবনীতা দাশ SS30B265 অিনি তা সাহা SS30W21 
জয়ীতা চ বতী িদিঘ SS30B274 আিরতা ফরেদৗসী SS30W23 
অরণী পাল সজৃা SS30B279 কৃি কা ম ডল SS30W24 
অে ষা িসকদার SS30B281 আিদি  দাস SS30W25 

 রায় কর SS30B282 স ীিত দবী SS30W27 
অন া সাহা SS30B284 জয়িত রায় SS30W28 
বাঁধন সূ ধর SS30B287 াি  সাহা SS30W31 

িদ চৗধরুী SS30B289 ঋি  িদতা SS30W35 
দীেপ  রায় িদব  SS30B291 সম ী সরকার SS30W36 
আিদবা আিবয়াত হােসন SS30B292 অিনেমষ দাশ SS30W38 
রজাউল ইসলাম নািহন SS30B301 দীিপতা বড়ুয়া  SS30W39 

আলমা অিথ SS30B305 আফরা মাহনরূ তানহা SS30W40 
মািহর মা াইন অ  SS30B314 অিশয়া অিচ ফিলয়া  SS30W43 
কয়া মজুমদার SS30B316 আিদব মুনতাসীর মািহদ SS30W45 

িনলা ী বিনক SS30B317 সাহানা খানম লাব  SS30W47 
অ রা মিজদ আভা SS30B318 উপমা সরকার  SS30W49 

ফাইদা ফাইজা হক SS30B319 রােদলা বড়ুয়া  SS30W52 
অিন  ঢালী অ  SS30B321 ইসরাত- ই- সেরায়ার কৃিত SS30W54 

 িমলেরড িফিন SS30B322 মীর নািফসা ইসলাম ফাইজা  SS30W56 
অরণী িবজয়া SS30B325 স িষ লািহড়ী SS30W65 
আয়রা আহেমদ SS30B328 দবাদতৃা লািহড়ী SS30W66 
নািশন তাবা ম অনা SS30B329 মাঃ নািহয়ান রহমান SS30W71 

 
িনবািচতেদর করণীয় ৪থ পৃ ায় 

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

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
সািরতা রাহা SS30B330 মািশয়াত রহমান িলয়ানা SS30W72 
রাই েদ া হা  দার SS30B332 িশেরাপা ু SS30W73 
সায়না সামা া খান SS30B333 ফৗিজয়া হািববা SS30W76 
ওয়ািজদা   আফিশন SS30B335 য়া সম ার SS30W77 
সাথক দাস SS30B338 আিমলা শাহীদ আহেমদ SS30W79 
সায়নিতকা বালা ঐিশ SS30B339 অে ষা িব াস SS30W80 
মুনতাকা নাওয়াল মানহা SS30B341 স ষী রায় SS30W89 

 

িনবািচতেদর করণীয় ৪থ পৃ ায় 
 

বািক অংশ পেরর পৃ ায় 
 

ফল িগত 
নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 

নাছােয়ত আল জামান SS30B248 ম. এশান শদ রাশান SS30W11 
অিরিজৎ সরকার SS30B354     

যােদর ফল িগত, তােদর আগামী ১৯ 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 যােদর নাম নই, তারা 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: 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 (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 
কাইয়া লতানা িবনেত রজা SS30B75 জিয়তা চ ব ী SS30B309 

জা  রা সানা জাবীন SS30B99 ই নীল দাস অিল  SS30B324 
আফরা আনজুম লাব  SS30B250 রােদলা নফারিতিত SS30B342 
নায়লা ইসলাম SS30B276 অি তা রায় SS30B374 
মাঃ রাগীব ইশরাক খান SS30B294 আব াহ কািদর িদহান SS30W33 

লাব  সাহা SS30B306 দী া দাস SS30W34 
ঐ য সাহা SS30B307 িমন িজ িকম তালকুদার তাসিময়া SS30W37 
আরাধ া ডা য়া SS30B308 সায়ান মীরাব হাসান SS30W85 

 

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: ২৩ 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 ১৫ থেক ২৩ 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। 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 


