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

রবী স ী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 / রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৮:০০
নাম
ফরম ন র
নাম
ফরম ন র
মুিবনা ফরেদৗসী ঊিম
SR29B66
দ ভ াচায অঘ
SR29B166
িদপা লী পা ার
SR29B136
স ীতা ভ াচায
SR29B167
নূর ই জা াত
SR29B142
আিদবা তাসিনম অন া
SR29B171
SR29B143
SR29B185
পুনম িশকদার
আিরয়ানা তাহসীন
SR29B144
SR29W87
রিভ বালা
শামছুন তামা া জা াত িশমলা
উি িত তেরজা রাজািরও
SR29B148
নদীয়া সাইন নদী
SR29W91
ীিত রায়
SR29B157
কাজী মাইয়া ঐশী
SR29W93
তানিজনা খান
া
SR29B158
ি য়াংকা বদ টু া
SR29W95

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
SR29B28
SR29B162
রািহলা ইসলাম (িরয়া)
িমস বনলতা িসংহ রায়
অি কা সাহা তুিল
SR29B41
তয়দ
SR29B168
তাসফী তাবা ম ঐশী
SR29B105
ঐশী খান
SR29B169
ইিম সরকার
SR29B111
মনীষা রায় চৗধুরী
SR29B177
তানভীনা জামান
SR29B132
এিথনা দাস
SR29B178
SR29B135
SR29B180
ি তা শ া
পৃিথলা শীল
SR29B139
SR29W2
ীল নীিলম
সাগর হালদার
তাসিরয়া তাহিসন িসি কী রাঈদা
SR29B145
পরমা দাস
SR29W79
তাশিফয়া মহজািবন আি তা
SR29B150
য়া িব াস
SR29W80
মেহদী হাসান সাগর
SR29B151
বৃি চ বতী
SR29W82
কিবতা মাদক
SR29B153
তমািলকা মজুমদার
SR29W92
SR29B154
SR29W94
য়া দ িনিধ
শারিমন জাহান শা া
SR29B159
SR29W99
িজ. এম. এম. দ গীর
মাঃ মািশয়াত রওশান মাশরািফ
ফািহম ফয়সাল িনলয়
SR29B161
অহনা লাধ
SS29B192

িনবািচতেদর করণীয় ৩য় 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
ফাইজা মাহমুদ যারা
SS29B207
ফারা িদবা
SR29B183
অ রচ ব ী
SR29W101
মাছাঃ আফেরাজা জাহান
SR29B182
লািববা ফাইেরাজ ত াশা
SR29W100 সািবহা লতানা থা
SR29B179
দবী
SR29W90
আফনান আহেমদ
SR29B175
SR29W86
SR29B173
িনপু হালদার
ফারজানা কবীর
SR29B184
SR29B155
অনািমকা পাল
মািহম মুরসািলন

িনবািচতেদর করণীয় ৩য় পৃ ায়
ফল িগত
নাম
ফরম ন র
আঃ হািলম হাওলাদার
SR29W81
যাঁেদর ফল িগত, তাঁেদর 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
অিন
সৗরভ দাস
তৃতীয়া তমা রায়
তাসিফয়া মা জািবন খান
মাছাঃ মািশয়া খানম
মাঃ সা াদ আলম
মাসাঃ িনখাত লতানা
সাঈদা আ ার

িনবািচত

ােসর সময়: রিববার িবকাল ৫:৩০ থেক ৭:১০
ফরম ন র
নাম
SR29W102 রােফজা বগম
SR29W96
মাসাঃ রাকাইয়া লতানা
SR29W37
তাহিমদা ফরেদৗসী
SR29B176
মায়মুনা মহতািসম
SR29B170
িমত মার বকসী
SR29B160
ল ম আ ার
SR29B156

ফরম ন র
SR29B152
SR29B146
SR29B138
SR29B134
SR29B124
SR29B92

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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