
প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের আওতায় শেএইচশি ও মাস্টার্ স ফকালর্ স আলেদনকারীলদর জন্য র্াধারণভালে শজজ্ঞাশর্ত 

প্রশ্ন ও উত্তর (Frequently Asked Questions-FAQ) 

1. বিদেদে ইদ োমদে মোস্টোর্ স কদে থোকদে প্রধোনমন্ত্রী ফেদেোবেদেে অধীদন মোস্টোর্ স িো বেএইচবি এে জন্য আদিেন কেদ  েোেদিন 

বক নো? 

উত্তেঃ বিদেদে ইদ োমদে মোস্টোর্ স কদে থোকদে প্রধোনমন্ত্রী ফেদেোবেদেে অধীদন মোস্টোর্ স এে জন্য বিদিবচ  হদিননো,  দি 

বেএইচবি এে জন্য আদিেন কেদ  েোেদিন। 

 

2. আদিেন ও র্ংযুক্ত দশ  াশদ গৃহীত হলয়লে শকনা তা শকভালে জানা যালে? 

       উত্তর: আদিেন ও র্ংযুক্ত দশ  াশদ গৃহীত হলয়লে শকনা তা স্বয়ংশিয় ইলমই  ফনাটিশেলকিলনর মাধ্যলম জানা যালে।  

 

3. শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেক্ষ ে লত শক বুঝালনা হলয়লে?  

উত্তর: শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেক্ষ ে লত আলেদনকারীর দপ্তর প্রধানলক বুঝালনা হলয়লে। ফযমনঃ 

 ক) শেশর্এর্ কম সকতসাগলণর ফক্ষলে আলেদনকারী মন্ত্রণা য়/শেভালগ কম সরত হল  তাঁর দপ্তর প্রধান হলেন উক্ত 

মন্ত্রণা য়/শেভালগর র্শচে, অশধদপ্তলরর ফক্ষলে র্ংশিষ্ট অশধদপ্তর প্রধান। আলেদনকারী মাঠ েয সালয়(লজ া/শেভাগ)কম সরত হল  তাঁর 

দপ্তর প্রধান হলেন র্ংশিষ্ট ফজ া/ শেভাগীয় প্রধান। আলেদনকারী শনলজই ফজ া/শেভাগীয় প্রধান হল  তাঁর দপ্তর প্রধান হলেন 

শনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণা য় এর র্শচে।   

 খ) নন শেশর্এর্ র্রকাশর (শেশর্এর্ ব্যতীত অন্যান্য) কম সক সোগদেে ফেদে আদিেনকোেীে শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেে হদিন 

 োদেে অবের্/ েপ্তে প্রধোন।  র্ক  র্রকাশর শেশ্বশেদ্যা য় এর ফক্ষলে দপ্তর প্রধান হলেন র্ংশিষ্ট শেশ্বশেদ্যা লয়র ফরশজস্ট্রার। 

স্বায়ত্ত্বিাশর্ত প্রশতষ্ঠালনে ফেদে শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেে হদিন র্ংবিষ্ট প্রব ষ্ঠোন প্রধোন।  োং ালদি ব্যাংক এর ফক্ষলে মানে র্ম্পদ 

শেভাগ এর মহাব্যেস্থােক কর্তসক স্বাক্ষশরত অশের্ আলদি র্ংযুক্ত থাকল  শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেলক্ষর মাধ্যলম আলেদন করা হলয়লে 

মলম স গণ্য হলে।    

 

4. শনে সাচন প্রশিয়ার ধাের্মূহ শক শক ?  

       উত্তর: শনে সাচন প্রশিয়ার ধাের্মূহ শনম্নরূেঃ  

 ক) আলেদন এেং র্ংযুক্ত দশ  াশদ যাচাই োোইকরণ এেং প্রাথশমকভালে শনে সাশচতলদর তাশ কা প্রকািকরণ  

খ) প্রাথশমকভালে শনে সাশচতলদর ফমৌশখক েরীক্ষার তাশরখ শনধ সারণ এেং তদনুযায়ী বিদিষেী েে ো ও ফমৌবিক েরীক্ষা  

গ্রহণ  

  গ) চূড়ান্তভালে শনে সাশচতলদর তাশ কা প্রকািকরণ। 

5. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জন্য একাশধকোর আলেদন করা যালে শকনা? 

       উত্তর: প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জন্য একাশধকোর আলেদন করা যালে । 

 

6. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলে শেশর্এর্, নন শেশর্এর্ র্রকাশর (শেশর্এর্ ব্যতীত অন্যান্য) ও ফের্রকাশর আলেদনকারীলদর শনকট হলত 

আলেদন আহোন করা হলয়লে। এই শতন গ্রুলের আলেদনকারীলদর মালঝ চূড়ান্ত প্রাথী শনে সাচলনর আনুোশতক হার শক হলে?  

উত্তর: শেশর্এর্ কম সকতসাগণ ৭০%, শেশর্এর্ ব্যতীত অন্যান্য র্রকাশর কম সকতসাগণ ২০% এেং ফের্রকাশর আলেদনকারীগে ১০% 

হালর শনে সাশচত হলেন। তলে  ফকান গ্রুলে শনধ সাশরত উেযুক্ত র্ংখ্যক আলেদন োওয়া না ফগল  েরেতী শেজ্ঞশপ্তলত তা র্মন্বয় করা 

হলে। উলেখ্য ফয, শেশর্এর্ কম সকতসা ব্যতীত অন্যান্য র্ক  র্রকারী ও স্বায়ত্ত্বিাশর্ত প্রশতষ্ঠালন কম সরত ব্যশক্তেগ স ‘নন শেশর্এর্ 

র্রকাশর (শেশর্এর্ ব্যতীত অন্যান্য)’ কযাটাগশরলত শেলেশচত হলেন। ফযমন: র্ক  র্রকাশর শেশ্বশেদ্যা য়/ প্রশতষ্ঠান ইতযাশদ। 

 

7. অোর ফ টার প্রাপ্ত শেশ্বশেদ্যা লয় ভশতসর ফক্ষলে TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic ফকার আেশ্যক 

না হল  TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic এর িতস শিশথ লযাগ্য শক না?  

       উত্তর: নো। অোর ফ টার প্রাপ্ত শেশ্বশেদ্যা লয় ভশতসর ফক্ষলে TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic ফকার 

আেশ্যক না হল ও TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic এর িতস শিশথ লযাগ্য নয়। উলেখ্য ফয, 

TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic ফকার প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জন্য প্রোথবমক প্রাথী িোছোইদেে 

অন্যতম একটি মানদন্ড।  

 

 

 



8. অোর ফ টালর অধ্যয়ন ব্যয় র্ম্পশকসত িতস উলেখ থাকল  তা গ্রহণলযাগ্য শক না? 

উত্তর: অধ্যয়ন ব্যয় র্ম্পশকসত িতসযুক্ত অোর ফ টার গ্রহণলযাগ্য। অোর ফ টালর শুধুমাে অধ্যয়ন ব্যয় র্ম্পশকসত িতস থাকল  তা 

Unconditional Offer ফ টার শহলর্লে গন্য করা হলে।  

 

9. ফেল াশিে প্রাশপ্তর ের ভশতসর ফর্িন/ শেষয়/ শেশ্বশেদ্যা য়/ ফদি েশরেতসলনর ফকান সুলযাগ আলে শক না?  

উত্তর: ফেল াশিে প্রাশপ্তর ের ভশতসর ফর্িন/ শেষয়/ শেশ্বশেদ্যা য়/ ফদি েশরেতসলনর ফকান সুলযাগ ফনই।  

 

10. কাশিত অধ্যয়লন েশধ সত র্ময় প্রলয়াজন হল  মলনানীত ফেল াশিলের র্ময় বৃশি করা হলে শক না? 

উত্তর:  ফেল াশিফেে র্মে বৃবি িো েবেি সদনে ফকান সুলযাগ ফনই। 

 

11. ফেল াশিলের জন্য শনে সাশচত প্রাথীলক কতশদলনর মলধ্য েন্ড প্রদান করলত হলে?  

উত্তর: শনে সাশচত প্রাথীলক ফেল াশিে কর্তসেক্ষ কর্তসক প্রলদয় র্ময়র্ীমার মলধ্য েন্ড প্রদান করলত হলে। 

 

12. Statement of Purpose এর ফকান নমুনা ো গাইি  াইন আলে শক? 

উত্তর: ইংলরশজলত অনশধক ৫০০ (োঁচ িত) িলে Statement of Purpose দাশখ  করলত হলে এেং উক্ত Statement of 

Purpose এর ফকান অংলিই আলেদনকারীর নাম ব্যেহার করা যালে না, তলে েতসমান ও পূে সেতী েদশে, কম সস্থ  ব্যেহার করা 

যালে। Statement of Purpose এর গাইি  াইন শনম্নরুেঃ   

 

Questions words marks 

Why do you consider yourself suitable for the scholarship?  100 2 

Why have you selected the particular subject in the proposed university?  100 2 

Please mention the prospects of utilizing the acquired knowledge through this 

study program to your profession 

150 3 

How will you link your proposed study to the development of Bangladesh? 150 3 

total 500 10  

 

 

13. Research Proposal এর ফকান নমুনা ো গাইি  াইন আলে শক? 

উত্তর: Research Proposal এর ফকান নমুনা ফনই।  দি Research Proposal এ আবশ্যিকভাবব problem statement, 

research questions, research gap, conceptual/theoretical framework, methodology উদেি থোকদ  

হদি।  

 

১৪. আলেদনকারীর েয়র্ শেজ্ঞশপ্তলত উলেখকৃত ‘আলেদনকারীর র্লে সাচ্চ েয়র্র্ীমা’র মলধ্য রলয়লে শকনা তা শনধ সারলণর জন্য ফকান তাশরলখ 

আলেদনকারীর েয়র্ শেলেচনা করা হলে? 

উত্তর: আলেদনকারীর েয়র্ শেজ্ঞশপ্তলত উলেখকৃত ‘আলেদনকারীর র্লে সাচ্চ েয়র্র্ীমা’র মলধ্য রলয়লে শকনা তা শনধ সারলণর জন্য 

অনেোইদন আলেদনেে জমা ফদয়ার র্ে সলিষ তাশরলখ আলেদনকারীর েয়র্ শেলেচনা করা হলে।   

        

       ১৫. নিজ িামের ড ামেইিযুক্ত ইমেইল বলমে নি ডবাঝায়?  

 উত্তর: নিজ িামের ড ামেইিযুক্ত ইমেইল এর অর্ থ হল আমবদিিারীর মূল িামের অংশ সম্বনলে ইমেইল ঠিিািা। ডেেি- 

আমবদিিারীর িাে আমেিা খাতুি(Amena Khatoon) হমল ইমেইল ঠিিািায় অবশ্যই amena বা khatoon 

র্ািমে হমব।   

 


