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

 
িশ  িণর জ  িনবািচত, তািলকা- ১ 

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 নাম ফরম ন র 

জাঈমা ফারা   SS30B1 আজফার আিমন ইলহাম SS30B147 
য়াস পাল SS30B4 আলীশা শাহরীন SS30B148 

রাহ মা সািদয়া আিহর SS30B6 অনা িব াস SS30B149 
রাধা রানী রায় SS30B9 কাজী আজান রায়হান SS30B152 
মীজা াবীব ওয়ািসত SS30B13 ি  ভৗিমক SS3B153 
মাধবী রজা SS30B25 রাইনা জােভিরয়া ইসলাম SS30B156 
আিদত  নারায়ন দ SS30B26 মঘনীল চ ব ী SS30B158 
তাসিনম ফাইেরাজ SS30B27 আিমলা রামীন আহসান SS30B160 
তাহিসনা হাসান ওয়ািরশা SS30B37 তানহা িতয়াশা িনলা ী SS30B162 

ভাংিগ ভৗিমক ( িত) SS30B42 আইমান আত তািহয়াত SS30B163 
িফয়াত যরূাফ তাহান SS30B48 জারতাজ হাসান SS30B165 

তাহিমনা রহমান িনশাত SS30B50 া পারিমতা দ SS30B169 
মাইয়া তাহসীন SS30B55 ইউযারিসফ মুহাইমীন রহমান SS30B170 
কৃিত অিধকারী িটয়া SS30B60 মাহা দ নািভদ যাওয়াদ খান SS30B172 
ত াশা বসাক ীজা SS30B71 মানসী পারিমতা দ SS30B174 
েমরা মাইতা ওবােয়দ SS30B73 ি পািনতা সাহা SS30B175 

পািথব খা কার SS30B78 য়ান দাস SS30B179 
জাইম হক SS30B85 শনান হািনয়াত (আহলান) SS30B182 
পািথব সাহা SS30B86 জা াতুল ফরেদৗস রাজা SS30B185 
রা রু দ SS30B87 সংি তা গিরয়সী চ ব ী SS30B187 

মাহমুদ হাসান SS30B88 মাহা দ আহনাফ SS30B189 
িহর য় সাহা SS30B92 পা া ম ল SS30B190 
অি  চৗধরুী SS30B93 হীরা ম ল SS30B191 

পা ন হাওলাদার SS30B98 হাইলা বা  SS30B193 
চিত নাহা SS30B103 মািয়শা নাওয়াল SS30B198 
সৗরভ নাহা SS30B104 িবনীতা নাথ SS30B199 

পৃ ীরাজ নাথ SS30B108 য়সী মজুমদার SS30B200 
নািফজা তাসিনম SS30B113 সািবর- আল- ইয়াসা SS30B202 

া  হালদার SS30B116 শা  দাস SS30B205 
পূবাশা পাল বৃ া SS30B117 ততী দবনাথ SS30B207 
সািফরাহ সািহিথ SS30B121 নািবলা আ ার রায়না SS30B209 
অি তা িব াস অি  SS30B123 ভাননা বমন পূবা SS30B217 
আইরা আি য়া SS30B125 আহনাফ নবী আিরক SS30B219 
নাইয়ার নাজমী খান SS30B128 পৃ ীরাজ ভৗিমক অক SS30B223 

 

বািক অংশ পেরর পৃ ায় 
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তািলকা- ১ এর বািক অংশ... 
 

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
সািমকা জামান  SS30B130 আিবর িব াস SS30B228 
আিরয়া গােয়ন  SS30B131 সািময়া মজুমদার হরা SS30B233 
জাত তাবাস ম SS30B133 িমফতা ল মানারাত SS30B235 
য়া দ  SS30B141 ীল িম   SS30B236 

অমৃতা দ  SS30B142 আিদবা তাসিনম খান আরা SS30B241 
আিফয়া সাইয়ারা  SS30B143 সািমন ইয়াসার SS30B242 
ফারািব কিরম SS30B144 িরশান যািরদ ইমাম  SS30B275 
আেয়শা িব  েত িমজান SS30B146     

 

 
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 
য়সী সাহা  SS30B140 য়ম ভা গিরয়সী চ ব ী  SS30B186 

 
 

িনবািচতেদর করণীয় ৫ম পৃ ায় 
 

 
িশ  িণর জ  িনবািচত, তািলকা- ২ 

কবল বৃহ িতবার / শিনবােরর ােস ভিত হেত পারেব 
বার িবকাল ৩:৩০ থেক ৬:০০ / 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 

অিরিজত মার বিণক SS30B2 তীথ মজুমদার  SS30B89 
মািদহা মায়মুনা SS30B7 সাইবা আিফজা  কাজী SS30B90 
ত  জীব ইমরান অরিন SS30B10 সাইবা র SS30B91 

অে ষা দবনাথ SS30B11 িরজওয়ানা ফা ক SS30B95 
অপন চ  দাস আিদত  SS30B12 শায়ীরা ফােতমা র SS30B97 

ভ ী চৗধরুী SS30B14 ফারিদনা লায়লা SS30B100 
আয়সুী রায় চৗধরুী রাদসী SS30B15 ভ রণা িব াস SS30B101 
িরি কা সরকার SS30B16 নওশীন ইসলাম আদতৃা SS30B102 
দী  রায় SS30B17 িতভা সাহা রায় SS30B105 
পািরশা সাহা SS30B18 অদতৃা সাহা SS30B107 
মাছাঃ শাহীরা মাসিলমা উল কিরম SS30B19 সারােবলা হাসান SS30B109 
িণিধ মাদক SS30B20 তাহিসনা রহমান কথা SS30B110 

মধা দাস SS30B21 ধিৃত ভা দাস SS30B114 
অিল  হালদার ন SS30B23 আ ািলব আহ দ আিদব SS30B118 

 

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

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
তাজ র দও্য়ান SS30B24 নি নী চৗধরুী SS30B119 
যারীন মািশয়াত SS30B28 অংিকতা রায় চৗধরুী SS30B120 
আিরশা আজম SS30B29 অনয় পাল SS30B122 
ককা ময়ী দওয়ান SS30B30 দবলীনা িব াস SS30B124 

ি া দাশ SS30B31 ফািতহা রািশদ রামীন SS30B127 
িরয়ানা তেরজা বাৈড় SS30B32 সারাফ িবনেত রজা SS30B129 
িবনায়ক সরকার পুলক SS30B33 জািবহা যাইয় ান SS30B135 
নওিরন জাহান SS30B35 িফ দািনয়বু SS30B139 
সাইফান সািমদ হােসন SS30B38 মৗিমতা ু SS30B150 
সানান এ কাউসার বা ব SS30B40 কৃিত িব াস SS30B151 
বদ য়ী িব াস SS30B41 হমলতা দব িবজ ী SS30B154 

রািফয়া নরূ SS30B43 অ নীতা িব াস SS30B159 
ইিথকা জামান বাইতা SS30B45 জয়ী মা SS30B164 
অি তীয়া বিণক SS30B46 ভিূমকা সরকার সিৃজল SS30B173 

য়সী বিণক SS30B47 ইসরাত জাহান িন া SS30B181 
তাস ভা ফরেদৗস SS30B51 দী  মালী SS30B188 
িমিথলা বড়ুয়া SS30B52 সািমন আহেমদ SS30B192 
অহনা িব াস SS30B53 ি কা মুখাজী SS30B194 

ত াশা পূণা সরদার SS30B54 যবুরাজ মুখাজী SS30B195 
অিপতা সাহা SS30B56 ি য় ী ম  SS30B196 
অনূ য়া িকংবদ ী স ীিত SS30B57 সাইয়ান শাফী SS30B197 

পকথা রায় SS30B58 বি কা হাজরা SS30B203 
অে ষা রায় ম ী SS30B63 রিলিপ িব াস SS30B206 
পূজা সাহা SS30B66 তািবয়া তানিজয়া SS30B208 
সৗরভ দ জয়তু SS30B67 রাউফুল ইসলাম রাহাত SS30B210 

সািদয়া তাসিনম SS30B68 জুনাইরা  নাওয়াল সৗিরন SS30B212 
মেনামু া ম ল SS30B69 িনভীক সাহা কাব  SS30B213 
ওয়ািজহা নারিমন SS30B70 ীতম ম ল SS30B214 
সামাইরা শিফক ি য়তা SS30B72 সিৃজতা রায় SS30B216 
আিনছা আিনছ পী SS30B76 িঝিলক ঝরা িদয়া SS30B224 
সামা া মূেশদ SS30B77 অতিস কিরম SS30B229 
সৗিমলী বাগচী SS30B80 মাহজাবীন মাহববু SS30B230 

তাসিনয়া হক SS30B81 সািমহা হাসান সাহানা SS30B232 
নািবহা মিরয়ম SS30B82 িনধী পারিমতা ামািনক SS30B234 
পা  শরণ ইসলাম SS30B83 উি  ম ল মৃ লা SS30B239 
উিদতা ঢালী িসিঁথ SS30B84   

 
িনবািচতেদর করণীয় ৫ম পৃ ায় 

 
বািক অংশ পেরর পৃ ায় 
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ফল িগত 
নাম ফরম ন র 

জয় ম ল SS30B215 
যাঁর ফল িগত, তাঁেক আগামী ১২ 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 (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 
আহনাফ নািহয়ান রাজ  SS30B8 িরয়াসাত ওয়ািজহ চৗধরুী SS30B178 
জিরন তা  িনম SS30B36 আেয়শা সরাত তাহা SS30B183 
দবিজৎ হালদার SS30B22 অ রা মম SS30B184 

অিপতা আেনায়ার শম  SS30B39 মৃি কা নদী SS30B211 
াব ী পাল  SS30B49 য়সী মজুমদার SS30B218 

আমিরন মহজাবীন  SS30B59 সামননূ জািবন SS30B220 
মুরসালাত রহমান খান  SS30B64 অ ি য়া অ তী SS30B221 
অপরািজতা রায় শ SS30B94 াগতা স িষ SS30B222 
মাঃ সািজ র রহমান  SS30B106 অ িনমা াচী SS30B226 

ি য়াংকা ইসলাম পূণতা SS30B111 আিলযা  নাওয়ার SS30B231 
আরিহদ ইলহাম SS30B112 দব মার খাঁ SS30B237 
মািহবা সােহলী SS30B155 নন ন ী SS30B238 
ফাির া আিমন SS30B161 মিল খান SR30B117 

 

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 


