ভিত পরী ার ফল, স ীত- সূচনা, িশ (ক স ীত)
ফল কােশর তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৮, ২২ জা য়াির ২০২২, শিনবার

ি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 /
বৃহ িতবার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
নাম
ফরম ন র
নাম
ফরম ন র
য়া ডু অহনা
SS29B214 আেশকা অ
SS29B268
SS29B221 সৃিজতা বিণক
SS29B272
জােয়দা িবনেত মুিনর সাহা
SS29B94
SS29B273
আহনাফ সািফদ
কমকার
নীল দাশ
SS29B155 ঋি হাওলাদার
SS29B274
গীত ী সাহা হা
SS29B204 শািফয়ান মাহমুদ পুনরা
SS29B277
নাদীদ ইয়াসার
SS29B206 বষণ মি ক
SS29B278
াি কা মজুমদার
SS29B215 ফািরয়া মা ািফজ রহমান
SS29B281
SS29B218 তারীফ িসরাজী
SS29B287
উপমা সাহা ‘িরতী’
SS29B219 অংিকতা সরকার
SS29B288
রাজ ী বাগচী
আি তা হালদার
SS29B224
ীিজত মজুমদার
SS29B294
বাঁধন ডু
SS29B225 অির ঋক
SS29W47
রাশিময়া চৗধুরী
SS29B227 জয়ীতা কাশ
SS29W49
আিরয়ানা আনজুম বাশার
SS29B228 অ পূণা চাকমা
SS29W68
SS29B232 মানহা জামান িমিঠ
SS29W69
ভা চৗধুরী
SS29B239 সূয মজুমদার
SS29W70
খ কার সািমহা তাজমীন
সারাহ জািরফা
SS29B245 অিচ ম ডল
SS29W71
অনসূয়া জামান অি
SS29B246 ল সাহা ধারা
SS29W73
সামারা িসরাজ নূহা
SS29B248 আফিরনা আলী আিনশা
SS29W75
তারা দব
SS29B252 আি য়ান দাস
SS29W81
SS29B253 লাইিয়ন লািববা লীন
SS29W83
অৈথ দ িবিধ
SS29B257
SS29W84
জাররাহ িবিব মারইয়াম
মঘাদৃতা িব াস
পূণ ী য়ী
SS29B263 ইিশকা দাস
SS29W85

বািক অংশ পেরর পৃ ায়
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ি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 / বৃহ ি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
অনসূয়া বড়াল
SS29B191 ইশরাত এশা
SS29B251
সৃজা দবনাথ
SS29B208 আ শকা সাম ী
SS29B255
অ ভা পাল
SS29B211
ােণশ সাহা
SS29B258
ফাইয়াজ হােসন
SS29B213 রােজশ সাহা
SS29B260
SS29B217 এ াি ড বানাড ক া
SS29B264
তহরীম উমাইজা আশরাফী
SS29B223 বিণল এস
SS29B267
আরীক রহমান
রাহ মা অিথ
SS29B226 অে ষা মি ক তাৈথ
SS29B271
মৃ য়ী আিশষ
SS29B230 তানিবলা তাসীন ওহী
SS29B275
অি ঢালী
SS29B231 অ শা মজুমদার
SS29B279
অজুন দ সূয
SS29B235 ফাইজা হােসন
SS29B280
SS29B238 স িষ রায়
SS29B282
সৗিরন রায়
SS29B240 িরশান আন নািফ
SS29B283
রােয়ন তাসনীম
অ রা পাল
SS29B241 সািদয়া হােসন
SS29B285
িদয়া রিবদাস
SS29B242 অপ পা চ বতী
SS29B295
মািলহা তাসনূর মঘা
SS29B244 শাদাব শারার
SS29W72
সৗিম পি ডত া ণ
SS29B247 আয়ান দাস
SS29W80
SS29B249
শারারা সাবাব

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়

ফল িগত
নাম

ফরম ন র
সািমন ইয়ািছর
SS29W79
যােদর ফল িগত, তােদর আগামী ২৫ জা য়াির ২০২২, ম লবােরর মেধ ভিতর আেবদনপে র িশ াথীর অংশসহ সরাসির
স ীতিবদ ায়তন কাযালেয় যাগােযাগ করেত হেব (কাযালেয়র সময় িবকাল ৩টা থেক স া ৭টা)

উপেরর তািলকায় যাঁেদর নাম নই, তাঁরা 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



ভিতর জ

েদয় অথ জমা দওয়া

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: ১ ফ 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

ান কের) স ীতিবদ ায়তন কাযালেয়র ইেমইল িঠকানায়

কিপ (

ভােব ছিব তুেল বা

(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
িনব ন স


হওয়া নয়, মইেল রিশদ পাঠােনার পেরই কবল ভিত

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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১ বছর ময়াদী স ীত- পিরচয় কায েমর জ
নাম
রংতুিল পারিমতা
অরণী পাল
নবনীতা পাল
আিরশা ইসলাম
দাস

িনবািচত

ােসর সময়: রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৭:১০
ফরম ন র
নাম
SS29B220 স িষ দাস
SS29B233 সািমর মাহবুব
SS29B259 িশবািজৎ সাহা াবণ
SS29B261 মুবতািসন ইফেতখার হাসান স ক
SS29B265 সাউদা আলম মািহমা

ফরম ন র
SS29B266
SS29B269
SS29B270
SS29B286
SR29B172

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 পৃথক দেল িশ ণ
পােঠর িবষয়: লাকস ীত, নজ লস ীত, রবী স ীত, দেশর গান, িতন কিবর গান ও সরগম; ছাটেদর জ
স ীতিবদ ায়তেনর িনধািরত িনয়েম িশ ণ শেষ পাঠ হেণর ীকৃিতপ

স ীত- পিরচেয় ভিতর জ











ছড়া গান

করণীয়:

িনধািরত ব াংক (যমুনা/ পূবালী ব াংক/ ব াংক এিশয়া) বা িবকােশর মাধ েম ভিতর জ
েদয় অথ জমা দওয়া
ভিতর শষ তািরখ: ১ ফ য়াির ২০২২, ম লবার
ভিতর জ এককালীন পিরেশাধ: ৳ ৫,৭০০ (িবকােশর মাধ েম অথ পিরেশােধর ে িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳
৫,৭৮৭)
[ব াখ া: ভিত ও বািষক িফ ৳ ৫,৬০০; 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
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 িহসাব িবভােগর 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 য কােনা 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 সংর ণ করেত হেব এবং ভবেন েবেশর সময় দখােত হেব
যেকােনা িজ াসা ও অিভেযােগর জ ইেমইল ক ন sb.chhayanaut@gmail.com িঠকানায়
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