স ীত কায েম পু নভিতর জ





করণীয়, িশ াবষ ১৪২৮

িবকাশ অথবা পূবালী ব াংক/ যমুনা ব াংক/ ব াংক এিশয়ার মাধ েম িবদ ায়তন- িনধািরত ি য়া অ সরণ কের
যথাযথভােব পুনভিতর জ
েদয় অথ জমা দওয়া
পূব ালী / যমুনা ব াংেকর মাধ েম অথ পিরেশাধ করেল স ীতিবদ ায়তন কাযালেয়র ই- মইল িঠকানায়
(sb.chhayanaut@gmail.com) ব াংক রিশেদর ছিব রণ
পুনভিতর শষ তািরখ: ২২ জুন ২০২১, ম লবার
স ীত কায েম পুনভিতর জ ৬ মােসর বতনসহ নূ নতম েদয় ৳ ৫,৩০০*
(িবকােশর মাধ েম অথ পিরেশােধর ে িবকাশ- চাজসহ নূ নতম েদয় ৳ ৫,৩৮১)
পুেরা বছেরর জ
েদয় ৳ ৮,৩০০ (িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ৮,৪২৭)

* পুনভিতর জ

েদয় অেথর ব াখ া:
পু নভিতর জ

পিরেশাধেযাগ অথ,

স ীত

বািষক িফ
ভবন িফ
পাঠাগার িফ
কল াণ তহিবল (িশ ী: ৫০, িশ াথী: ৩০, াণ: ২০)
ছয় মােসর বতন (মািসক বতন ৳ ৫০০.০০)
ভিতর সময় নূ নতম েদয়:
(িবকােশর মাধ েম অথ পিরেশােধর ে চাজসহ নূ নতম েদয়)
ভিতর সময় পু েরা বছেরর বতন শাধ করা যােব
পু েরা বছেরর মাট েদয়:
(িবকােশর মাধ েম অথ পিরেশােধর ে চাজসহ পু েরা বছেরর েদয়)

৳ ১,০০০.০০
৳ ১,০০০.০০
৳ ২০০.০০
৳ ১০০.০০
৳ ৩,০০০.০০
৳ ৫,৩০০.০০
(৳ ৫,৩৮১.০০)
৳ ৮,৩০০.০০
(৳ ৮,৪২৭.০০)

স ীতিবদ ায়তন কাযালেয় যাগােযাগ
ফান:
০১৭ ৩০- ৪৮২৪৬৩ (বুধবার ও জাতীয় ছুিটর িদন বােদ িবকাল ৩টা থেক স া ৭টা)
[১৪২৮ িশ াবষ থেক স ীতিবদ ায়তেনর সা ািহক ছুিট ম ল ও বুধবার ২ িদন]
ই- মইল:
sb.chhayanaut@gmail.com
ফইসবু ক

প:

ছায়ানট: www.facebook.com/groups/chhayanaut
ছায়ানট স ীতিবদ ায়তন: www.facebook.com/groups/sb.chhayanaut
[স ীতিবদ ায়তন েপ যু হেত হেল Join request পািঠেয় িশ াথীর নাম ও পিরিচিত ন র জানােনা আব ক, তা
না হেল েপ যু করা হেব না]
ওেয়বসাইট:
www.chhayanaut.org

পুনভিতর জ

েদয় অথ দান ি য়া, িশ াবষ ১৪২৮

১. ব াংেকর মাধ েম অথ পিরেশাধ:
ক) ব াংক এিশয়া
 ব াংক এিশয়ার রিশদ ছায়ানট সং ৃিত- ভবন এবং ছায়ানেটর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব
(ওেয়বসাইেটর িলংক িনেচ দওয়া আেছ)। ওেয়বসাইেটর রিশদ A4 কাগেজ ি ট কের ব াংেকর য
কােনা শাখায় অথ পিরেশােধর জ ব বহার করা যােব। রিশেদ
ও িনভুলভােব ৮ সংখ ার
িশ াথী পিরিচিত ন র িলখেত হেব এবং ব াংক কতৃপ েক
ইটেমে ট তা অ ভু করবার জ
অব ই বলেত হেব
 ব াংক এিশয়ায় অথ পিরেশাধ করেল তা কাযালেয় জমা দওয়ার/ পাঠােনার েয়াজন নই, তেব
জমার রিশেদ ৮ সংখ ার িশ াথী পিরিচিত ন র িনভুলভােব লখা িনি ত করেত হেব
খ) পূবালী/ যমুনা ব াংক
 পূবালী/ যমুনা ব াংেকর রিশদ ভবন থেক িনেত হয়, ব াংেক পাওয়া যায় না। বতমােন ভবন ব
থাকায় রিশদ সং েহর েযাগ নই, তেব আেগ থেক কারও সং েহ থাকেল তা ব বহার করা যােব
 পূবালী/ যমুনা ব াংেক অথ পিরেশাধ করেল ব াংক রিশেদর স কিপ (
ভােব ছিব তুেল/ ান
কের) স ীতিবদ ায়তেনর ইেমইল (sb.chhayanaut@gmail.com) িঠকানায় পাঠােত হেব।
রিশেদ ব াংেকর িসল ও সংি ব াংক- কমকতার া র থাকা অপিরহায। িবড় না এড়ােত
িশ াথীর পিরচয়পে র ছিবও ই- মইল/ মেস ার বাতায় পাঠােনা যেত পাের
২. মাবাইল ব াংিকং সবার মাধ েম অথ পিরেশাধ:
ক) িবকাশ:
 িবকােশর মাধ েম অথ দােনর
ে িবকাশ- চাজ েযাজ হেব, ভিতর জ িনধািরত েদয়
অেথর সে িবকাশ- চাজ যাগ কের অথ পিরেশাধ করেত হেব
 িনেজর অ াকাউ ট থাকেল িবকাশ অ াপস ডাউনেলাড কের সহেজ পেম ট করা যােব
ব াংক এিশয়ার রিশদ:
http://result.chhayanaut.org/assets/site/uploads/files/14fb3-bank-asia_sample-slip_2020-final.pdf

িবকােশর মাধ েম অথ পিরেশাধ ি য়া:
http://result.chhayanaut.org/assets/site/uploads/files/e8811-bkash-instruction-readmission.pdf

