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ভিত পরী ার ফল, স ীত- পিরচয় 
ফল কােশর তািরখ: ২৮ ফা নু ১৪২৯, ১৩ মাচ ২০২৩, সামবার 

 

িনবািচত 
নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 

মািহয়ান চৗধরুী আয়ান PC30B1 উযােয়র আিরফ PC30B65 
রাইয়ান চৗধরুী সায়ান PC30B2 অিন  হায়দার PC30B66 
অ া মািরে লা কাড়াইয়া PC30B4 অি তা হায়দার PC30B67 
আিফয়া তাসিনম PC30B5 চ াবতী দ PC30B68 
তাইজীন ইবেন সােলহীন PC30B6 সৗহাদ  কায়া টা ম ল PC30B69 
ওয়ািনয়া ফারিজন আইরা PC30B7 আিরয়ানা রাজ পূরবী PC30B70 
জােভিরয়া আয়রা চৗধরুী PC30B8 সামার সিফয়া PC30B74 
জয়মান সাহা PC30B11 রািমসা আনান িমিহরা PC30B75 
মুহা দ আলী আযিমন চৗধরুী PC30B12 ইশরা শািরন জািরফা PC30B76 

ভাথী ভৗিমক PC30B14 আজওয়া আহেমদ জানান PC30B77 
িস ল ধিূল PC30B15 অি জা দাস  PC30B90 
সায়  সরকার PC30B16 িজওয়ানা হািবব PC30B93 
রাজিষ জামান রাজ  PC30B17 মাঈশা নওরীন আহেমদ PC30B94 
আয়াত র আহেমদ PC30B18 শাহািরয়ার হাসান েমল PC30B95 
সামাইরা মুিনর মানহা PC30B19 অপরািজতা অ রা PC30B96 
িরয়ানা নাহিরন PC30B20 শাহনাওয়াজ সাবাব PC30B97 
আিতয়া ইবনাত নওয়াজ  PC30B21 আয়ান আিফফ জাহান PC30B98 
মা তা দাস PC30B54 তাসিময়া তাজবীন চৗধরুী PC30B100 
আিফয়া মাহিরন PC30B55 সাইবা হক সাহা PC30B102 
জা াতুন আ ার শলী PC30B56 া খাতুন PC30B103 
পৃিথবী  ু PC30B58 রাইয়ান রাসা SS30W112 
শরিমতা সাহা PC30B59 নািহন হাসান SS30B245 
িদব েদব হালদার PC30B60 সবজয়া চ বতী SS30B547 
মহজাবীন রহমান মীম PC30B62 নাসিরন জাহান খুিশ SR30W125 

আেরাহী সামারা আলী PC30B64     
 

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায় 

 

ফল িগত 

নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 
বিরষ ধরা PC30B13 গৗরব দবনাথ PC30B73 

িমত মার বকসী PC30B72 মাইমুনা ইসলাম SS30B65 
 

যাঁেদর ফল িগত, তাঁেদর আগামী ১৬ মাচ, বৃহ িতবােরর মেধ  (ম লবার ও বধুবার সা ািহক ব ) 
ভিতর আেবদনপে র িশ াথীর অংশসহ 

সরাসির স ীতিবদ ায়তন কাযালেয় যাগােযাগ করেত হেব (কাযালেয়র সময় িবকাল ৩টা থেক স া ৭টা) 
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িনবািচতেদর 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 মাচ ২০২৩, বৃহ িতবার (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 ১৬ মাচ, বৃহ িতবার থেক ২৩ মাচ, 
বৃহ িতবার (ম লবার ও বুধবার বােদ) িবকাল ৩টা থেক ৭টার মেধ  িনব ন স  করেত হেব 
[যথাযথ ি য়া অ সরণ কের ( ি য়া িনেচ দওয়া আেছ) িবকাশ- এর মাধ েম অথ প ির েশাধ কর েল কাযাল েয় এেস িনব  েনর 

েয়াজন নই] 

(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 
ি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 

 


