ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা ( লাকস ীত)
ফল কােশর তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৮, ১৫ জা য়াির ২০২২, শিনবার

লাকস ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ১

পছে র ােসর িদেন ভিত হেত পারেব
ােসর সময়:
বার সকাল ৮:৪৫ থেক ১২:১৫ / শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
নাম
ফরম ন র
নাম
ফরম ন র
আঁিখ বড়ুয়া
SL29B3 সংগীতা ম ডল
SL29B27
ত াশা দাস
SL29B4 মিনষা ভৗিমক
SL29W1
তৗিহদা াধীন
SL29B5
দয় পাল
SL29W2
কাম ন নাহার িশখা
SL29B8 পূজা চ বতী
SL29W3
SL29B11 ইভা রাজািরও
SL29W4
তািহরা লতানা ইভা
SL29B12
SL29W6
সািদয়া রহমান িনিধ
রণা দাস ছুিট
পা া রানী ভ
SL29B13
দী দাশ স াট
SL29W8
মাহা দ আবু কাওসার
SL29B14 িট, এম, সািজত ইসলাম
SL29W9
সাকাব নািহয়ান াবন
SL29B15 ফােতমা িবি বষা
SL29W10
তামা া তানজীন
SL29B16 িনলীমা মুখাজী
SL29W11
SL29B20 আি দা রহমান
SL29W12
শি পদ হালদার
SL29B21
SL29W13
পকথা রায়
াবনী দাস
মািহর িমজান
SL29B22
ি তা সাহা
SL29W15
মী
SL29B24 খােলদ িবন আনসারী
SL29W16
অ প মার নাগ
SL29B25 আলিফ শা িরন িসনিথয়া
SL29W17
উ ী দাস তূয
SL29B26 ঐ য ভ উৎস
SL29W18

লাকস ীত ১ম বেষর জ

িনবািচত, তািলকা- ২

কবল শিনবােরর ােস ভিত হেত পারেব
ােসর সময়: শিনবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
[পছে র িদন
বার হেলও
বাের ােসর জ ভিত হেত পারেব না]
নাম
ফরম ন র
নাম
ফরম ন র
নাওয়ার ইসলাম
SL29B7
মাঃ মাহফুজুর রহমান
SL29B32
শিমতা সাহাজী
SL29B23 সায়মা সাবহান
SL29W5
ফয়সাল হাসান অিনক
SL29B29 হািসবুল কিবর
SL29W7
মৃি কা রানী
SL29B31

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়
ফল িগত
নাম
ফরম ন র
নাম
ফরম ন র
ওয়ািহ
ামান
SL29B1 উপমা ম ডল
SL29B18
SL29B6 তাইবা ফরেদাসী িরিনলা
SL29B19
প বী রায় পূজা
SL29B17 রওনক জাহান
SL29B30
উে
ল ম
যাঁেদর ফল িগত, তাঁেদর আগামী ১৮ জা য়াির ২০২২, ম লবােরর মেধ ভিতর আেবদনপে র িশ াথীর অংশসহ সরাসির
কাযালেয় যাগােযাগ করেত হেব (কাযালেয়র সময় িবকাল ৩টা থেক স া ৭টা)
উপেরর তািলকায় যাঁেদর নাম নই, তাঁরা পেরর 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: ৳ ৫,৬০০* (িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ৫,৬৮৬)। পুেরা বছেরর সমুদয় অথ পিরেশাধ
করেত চাইেল মাট েদয় ৳ ৮,৩০০ (িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ৮,৪২৭)
 ভিতর শষ তািরখ: ২৫ জা য়াির ২০২২, ম লবার
 আেবদনপে র ন র সামিয়ক পিরিচিত ন র িহেসেব অব ই ব বহার করেত হেব
 পূবালী বা যমুনা ব াংেকর মাধ েম অথ পিরেশােধর ে , কাযালয় থেক ব াংক রিশদ সং হ কের, অথ পিরেশােধর পর
ব াংক রিশেদর স কিপ (
ভােব ছিব তুেল বা ান কের) স ীতিবদ ায়তন কাযালেয়র ইেমইল িঠকানায়
(acc.st.chhayanaut@gmail.com) পাঠােত হেব; মইেলর Subject- এ আেবদনপে র ন র অব ই উে খ করেত
হেব। ব াংেক অথ পিরেশাধ মােনই ভিত ি য়া স
হওয়া নয়, মইেল রিশদ পাঠােনার পেরই কবল ভিত িনব ন
স
করা স ব 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://result.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:


http://result.chhayanaut.org/assets/site/uploads/files/267c2-payment-procedure-new-admission-1429_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@gmail.com িঠকানায়
*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 ৳ ২,৭০০ (মািসক বতন ৳ ৪৫০)
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