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ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা (রবী স ীত) 

ফল কােশর তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৯, ২২ 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 

িশ ী হাওলাদার SR30B216 ীল হাজং পৃ ী SR30W55 
অন া ভৗিমক SR30B217 রােকশ ভৗিমক SR30W77 
আই ন িনশাত রনা SR30B221 িমিত পাল পূজা SR30W84 
ম  তা তাবা  ম আি তা SR30B256 ফারজানা আফেরাজ টু া SR30W86 

ফািরয়া হক রাফা SR30B261 মা কমকার িপউ SR30W95 
 

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 
সজুঁিত জয়ী ভ াচায SR30B222 পূণতা চ বতী িদশা SR30B241 

িসলিভয়া িরদা হালদার SR30B226 কনা পাল SR30B249 
দী া বমা SR30B227 সামা া সাহা SR30B252 

আয়শা আ ার SR30B235 িদকা হাসান খান SR30B258 
তাহিসন তারা মু SR30B236 িসফাত মিরয়ম SR30W92 
হপী অিধকারী SR30B237 বাঁধন কমকার SR30W96 

িব  ভৗিমক SR30B238 কাজী সাচী িশপন SR30W242 
ফারা িদবা SR30B240     

 
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 

ি তা চ বতী SR30B230 ফল মজুমদার SR30B244 
িলপীকা সাহা SR30B232 মা: মাখেলছুর রহমান SR30B247 

লতানা জািকয়া আফেরাজ SR30B233 অপূবা দবনাথ SR30B250 
উে  মান মনা SR30B239 টলু ুরানী মজুমদার SR30B255 
সামা দাশ SR30B243 তীিত পরমা SR30W98 

 

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায় 
 
 

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: 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: 
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 
বগম হািসনা আকতার বা  SR30B188 সাথী রানী দাস SR30B253 

স া বাৈড় SR30B219 নীিলমা রানী SR30B254 
রীতা রানী দ  SR30B225 আলেফনাজ রায়না SR30B259 
সািমর মাহববু SR30B228 জা াতুল মাওয়া SR30B260 
ছায়া রানী সরকার SR30B231 মালা রানী SR30B264 
নীলা না সরকার SR30B234 শাওলী িব  েত খুরশীদ রজভী SR30W78 
িমিথলা রানী  SR30B245 তাজুন রজা রাহান SR30W91 
মাছাঃ ফােতমাতুে াহরা SR30B246 আিবদা লতানা SR30W93 

 

 
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 (যমুনা/ পবূালী 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: 
রিববার, ১৭ বশাখ ১৪৩০, ৩০ এি ল ২০২৩ স া ৬টা 


