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ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা (রবী স ীত) 
ফল কােশর তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৯, ১৫ 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 

পারিমতা সরকার তূযা SR30B121 উে  আইমান SR30W28 
সাফােয়ত হািবব SR30B190 কাশিপয়া তাবা ুম  SR30W30 
নবনীতা বিণক SR30B193 নহূা নাওয়ার SR30W33 
ইতু রায় SR30B205 ফারজানা রহমান পুি তা SR30W43 
নীলা না সাহা নীলা SR30B206 মাছা: সাবিরনা আফেরাজ SR30W45 

য়া দ  SR30B211 মৗিমতা রানী সরকার SR30W46 
য়সী রায় মা SR30B213 দী  দবনাথ SR30W52 

বনা রাণী রায় SR30B215 মুরসািলনা আ ার রওজা SR30W60 
অিপতা সাহা SR30B223 পািরজাত পাল িপউলী SR30W61 
অয়ি কা দাশ SR30W2 বণেরখা অিধকারী মীরা SR30W63 
মিনকা চ বতী SR30W4 ভা তী সরকার SR30W65 
পূণতা চ ব ী SR30W10 জয় ী কমকার SR30W66 

মা সাইন SR30W15 জয়া ভৗিমক SR30W79 
িমিথলা ফা নুী ম ল SR30W18 মাঃ ফয়সাল ফরেদৗস সাথক SR30W80 
দীপজয় বদ  SR30W21 পারিমতা দাস পূবা SR30W87 

ি তা সরদার পণা SR30W22 তমািলকা মজুমদার SR30W88 
সাবাহ িবনেত বািরয়া বনুন SR30W24 আিরতা মহরীন SS30B327 
আিদত  দাশ SR30W27     

 
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 

দী  আচায  SR30B78 সরাত খানম SR30W34 
পুি তা চ বতী দীপা SR30B194 িনপু হালদার SR30W36 
অমৃত চ  বিনক SR30B197 কয়া ি পুরা SR30W44 
নািযবা ইসলাম র SR30B199 শতা ী আচায  SR30W48 
মাবাি রা জা াত SR30B202 ি য় ী দবী িপং  SR30W54 
িতভা সাহা SR30B204 দব ত ভৗিমক SR30W57 

অিপতা দাস SR30W1 পৃথা সাম SR30W59 
সচূনা নাগ SR30W6 অর  রায় SR30W64 
সরাত দাউদ পৃথা SR30W13 অৈথ SR30W67 

া পারিমতা সরকার SR30W14 বনা দাস SR30W68 
িরপা সাহা SR30W26 অিপতা মজুমদার SR30W69 
সয়দ জুহােয়র ওয়ািসম SR30W29 সারদা বধন কথা SR30W85 

 

িনবািচতেদর করণীয় ৪থ পৃ ায় 
 

বািক অংশ পেরর পৃ ায় 
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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 
রনা সাহা SR30B166 াব ী রানী বসাক SR30W9 

শা ফতা খান SR30B196 উদয়ন সরকার SR30W23 
গায় ী রায় SR30B207 াব ী দাস SR30W53 

দী া পাল SR30B210 াবনী অিধকারী SR30W70 
মনীষা জয়ধর SR30B214 বশাখী চ াটাজী SR30W74 
আনমনা দাশ য়া SR30W3 নি নী ব  SR30W82 
রািকবলু হাসান িরয়াদ SR30W8     

 

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায় 
 
 
 

ফল িগত 
নাম ফরম ন র নাম ফরম ন র 

তাস ভা মাহজািবন SR30B191 মনীষা দবনাথ গ  SR30B208 
অিসত রায় অিময় SR30B195 মৗ মী হাওলাদার SR30W41 

যাঁেদর ফল িগত, তাঁেদর 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, ম লবার ও বুধবার ব ) 

 
 
 
 
 

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: 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: 
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) 
 

 

 

 



4/4 
 

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 
র না হালদার SR30B119 লা দাশ SR30W25 
ি য়া না মজুমদার িন া SR30B120 জায়মা জারনাজ আনাম SR30W31 
সািদয়া লতানা SR30B161 কথা আহেমদ SR30W37 
িরয়াসাত নরূ SR30B192 অির  দবনাথ SR30W38 
মাসাঃ নাজমুননাহার বিব SR30B201 এস এম তৗিফ ল ইসলাম SR30W39 

উ র শািভক সূ ধর SR30B209 মাছাঃ সািদয়া আফিরন SR30W72 
ফািবয়ান হাসান খান SR30B224 কািরমা কিবর SR30W75 
আিনকা ইবনাত ইভা SR30W5 মাধরুী রাণী দাস SR30W89 
িসথী সরকার SR30W19     

 

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: 
রিববার, ১৭ বশাখ ১৪৩০, ৩০ এি ল ২০২৩ স া ৬টা 


