ভিত পরী ার ফল,

স ীত ( বহালা)

ফল কােশর তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৮, ২২ জা য়াির ২০২২, শিনবার

িনবািচত
নাম
তানিহয়া তাবাস ম মৃ লা
রাজ ী রায়
নঋতা দাশ
টগর দালবত
া
িতম দ
সালমা িসি কী
রািধকা রায়
মী হালদার
সায়াদ নূহ দওয়ান
সরাত জাহান িদতা
সামারা রহমান
মাঃ তাসিনমুল রহমান
ান
েদ া ভ াচায

ফরম ন র
CV29B1
CV29B2
CV29B4
CV29B5
CV29B6
CV29B7
CV29B8
CV29B9
CV29B10
CV29B11
CV29B13
CV29B14
CV29B15

নাম
ি তা সরকার ইমু
মািজয়া হােসন চতী
সৃজন দাশ
সািনন তা িজব
অিনক মার পাল
তাপ ী রােবয়া
মা ফা আমীর ফয়সাল
মাইশা িবনেত মাহমুদ
অনািমকা দবনাথ
রােজশ মার দাস
মানসী মজুমদার
মুশিফকা জামান
মাঃ আ ুর রহমান টুটুল

ফরম ন র
CV29B16
CV29W2
CV29W3
CV29W4
CV29W5
CV29W7
CV29W8
CV29W9
CV29W10
CV29W12
CV29W13
CV29W15
CV29W16

িনবািচতেদর করণীয় পেরর পৃ ায়

ফল িগত
নাম
মাছাঃ মাজমুমাস সােলহীন

ফরম ন র
CV29W14

যাঁেদর ফল িগত, তাঁেদর আগামী ২৫ জা য়াির ২০২২, ম লবােরর মেধ ভিতর আেবদনপে র িশ াথীর অংশসহ সরাসির
কাযালেয় যাগােযাগ করেত হেব (কাযালেয়র সময় িবকাল ৩টা থেক স া ৭টা)
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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: ৳ ৫,৯০০* (িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ৫,৯৯০)। পুেরা বছেরর সমুদয় অথ পিরেশাধ

করেত চাইেল মাট েদয় ৳ ৮,৯০০ (িবকাশ- চাজসহ েদয় ৳ ৯,০৩৬)


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 িহসাব িবভােগর ইেমইল

কিপ (

ভােব ছিব তুেল বা

ি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
ভিত িনব ন স


হওয়া নয়, মইেল রিশদ পাঠােনার পেরই কবল

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 ৳ ৩,০০০ (মািসক বতন ৳ ৫০০)
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