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প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের আওতায় শেএইচশি ও মাস্টার্ স ফ ালর্ স 

আলেদন ারীলদর জনয র্াধারণভালে জজজ্ঞাশর্ত প্রশ্ন ও উত্তর 

(Frequently Asked Questions-FAQ) 

1. অন াইন আলেদন গৃহীত হলয়লে শ না তা শ ভালে জানা যালে? 

       উত্তর: আবেদন গৃহীত হবেবে কিনা তা স্বেংক্রিে ইবেইল ননাটিকিবিশবনর োধ্যবে 

জানাবনা হবে।  

 

2. শনয়ন্ত্রণ ারী  তৃসেক্ষ ে লত  াল  েঝুালনা হলয়লে?  

উত্তর: কনেন্ত্রণিারী িতৃপৃক্ষ েলবত োকষিৃ নগাপনীে অনুবেদন প্রদানিারী িতৃপৃক্ষবি 

েুঝাবনা হবেবে। 

 

3. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলে মাস্টার্ স ও শেএইচশি অধযয়লনর র্ময়র্ীমা  ত েের? 

       উত্তর: সবে ৃাচ্চ ২ েেবরর োস্টাস ৃ এেং সবে ৃাচ্চ ৫ েেবরর কপএইচকি নিাবসরৃ জনয প্রধ্ানেন্ত্রী 

নিবলাকশবপ আবেদন িরা যাবে। 

4. শনে সাচন প্রজিয়ার ধাের্মূহ  ী ?  

       উত্তর: কনে ৃাচন প্রক্রিোর ধ্াপসেূহ কনম্নরূপঃ  

 ি) আবেদন এেং সংযকু্ত দকললাকদ যাচাই োোইিরণ এেং প্রাথকেিভাবে 

কনে ৃাকচতবদর তাকলিা প্রিাশিরণ (প্রাথকেি  কনে ৃাচবনর কেস্তাকরত োনদণ্ড, অনুবেদ ১০); 

খ) প্রাথকেিভাবে কনে ৃাকচতবদর নেৌকখি পরীক্ষার তাকরখ কনধ্ ৃারণ এেং তদনুযােী 

কেবেষণী দক্ষতা ও নেৌকখি পরীক্ষা  গ্রহণ (নেৌকখি পরীক্ষার কেস্তাকরত োনদণ্ড, অনুবেদ 

১১); 

  গ) চূড়ান্তভাবে কনে ৃাকচতবদর তাকলিা প্রিাশিরণ। 

5. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জনয এ াশধ োর আলেদন  রা যালে শ না? 

       উত্তর: প্রধ্ানেন্ত্রী নিবলাকশবপর জনয এিাকধ্িোর আবেদন িরা যাবে । 
 

6. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলে শেশর্এর্, র্র াশর (শেশর্এর্ েযতীত অনযানয) ও ফের্র াশর 

আলেদন ারীলদর শন ট হলত আলেদন আহোন  রা হলয়লে। এই শতন ধরলণর 

আলেদন ারীলদর মালঝ চূড়ান্ত প্রার্থী শনে সাচলনর আনেুাশত  হার  ী হলে?  

উত্তর: কেকসএস িেিৃতাৃগণ ৭০%, অনযানয সরিাকর িেিৃতাৃগণ ২০% এেং সেসৃাধ্ারণ ১০% 

হাবর কনে ৃাকচত হবেন। তবে  নিান গরু বপ কনধ্ ৃাকরত উপযুক্ত সংখযি আবেদন পাওো না নগবল 

পরেতী কেজ্ঞকিবত তা সেন্বে িরা হবে। উবেখয নয, কেকসএস িেিৃতাৃ েযতীত অনযানয সিল 

সরিারী ও স্বােত্ত্বশাকসত প্রকতষ্ঠাবন িেরৃত েযক্রক্তেগ ৃ ‘নন কেকসএস সরিাকর (কেকসএস েযতীত 

অনযানয)’ িযািাগকরবত কেবেকচত হবেন। নযেন: সিল সরিাকর কেশ্বকেদযালে/ প্রকতষ্ঠান 

ইতযাকদ। তাোড়া নেসরিাকর িযািাগকরর নক্ষবে সরিাকর এেং নন কেকসএস সরিাকর 

িযািাগকরর নে এেন সিল প্রাথী কেবেকচত হবেন। 

 

7. অোর ফ টার প্রাপ্ত শেশ্বশেদযা লয় ভশতসর ফক্ষলে TOEFL iBT/ IELTS (academic) 

ফকার আেিয  না হল  TOEFL iBT/ IELTS এর িতস শিশর্থ লযাগয শ  না?  

       উত্তর: কশকথলবযাগয নে। অিার নলিার প্রাি কেশ্বকেদযালবে ভকতরৃ নক্ষবে TOEFL iBT/ 

IELTS (academic)  নকার আেশযি না হবলও TOEFL iBT/ IELTS এর শত ৃকশকথলবযাগয নে। 
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উবেখয নয, TOEFL iBT/ IELTS (academic)  নকার প্রধ্ানেন্ত্রী নিবলাকশবপর জনয চূড়ান্ত প্রাথী 

কনে ৃাচবনর অনযতে এিটি োনদন্ড।  

 

8. অোর ফ টালর অধযয়ন েযয় র্ম্পশ সত িতস (Financial Condition) উলেখ র্থা ল  তা 

গ্রহণলযাগয শ  না? 

উত্তর: অধ্যেন েযে সম্পকিতৃ শতযৃুক্ত অিার নলিার (Offer letter including financial 

condition) গ্রহণবযাগয। অিার নলিাবর শুধু্োে েযে সম্পকিতৃ শত ৃথািবল তা Unconditional 

Offer নলিার কহবসবে গণয িরা হবে।  

 

9. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের র্ুশেধাগুল া  ী?  

       উত্তর: ি) নিবলা কেশ্বকেদযালবে অধ্যেন শুু িরার পর তার কেশ্বকেদযালে হবত টিউশন 

কি’র ইনভবেস/ চালান প্রাকি সাবপবক্ষ প্রকত েের/ নসকেস্টাবরর টিউশন কি কেশ্বকেদযালবের 

েযাংি কহসাবে প্রদান িরা হবে। তবে, নিান নিবলা িতৃিৃ ইবতােবধ্য কেশ্বকেদযালে 

িতৃপৃক্ষবি প্রদত্ত টিউশন কি এর প্রোণপে দাকখল িরা হবল, তা সরাসকর আবেদনিারীর 

েযাংি কহসাবে প্রদান িরা হবে।     

 

খ) সাধ্ারণ নক্ষবে যাোর প্রাক্কাবল, প্রাথকেি সংস্থাপন েযে, কশক্ষা উপিরণ িবের জনয 

প্রবদে ভাতা, প্রথে েেবরর স্বাস্থয েীো ভাতা এেং অবধ্িৃ ভ্রেণেযে প্রদান িরা হবে (োকি 

ভ্রেণ েযে নিাস ৃ সোপনাবন্ত নদবশ নিরার পর প্রদান িরা হবে), কনে ৃাকচত নিবলা গন্তেয 

নদবশ নপৌৌঁবে েযক্রক্তগত েযাংি কহসাবের তথযাকদ প্রিল্প অকিবস নপ্ররবণর পর ১ে েেবরর 

জীেনধ্ারণ ভাতা নপ্ররণ িরা হবে। পরেতীবত প্রকত েের পুনরাে সম্পূণ ৃ েেবরর োকসি 

জীেনধ্ারণ ভাতা প্রদান িরা হবে।  

 

প্রলদয় মাশর্  ভাতা (Monthly Living Allowance) ে : 

 

ফদি 

শভ

শত্ত  

গরু

ে 

গরুেভূক্ত ফদলির নাম মাশর্  ভাতা 

শেএইচশি মাস্টার্ স 

গরু

প– ১ 

জাপান, কসঙ্গাপরু, দকক্ষণ নিাকরো, চীন, 

হংিং, িাতার, সংযুক্ত আরে আকেরাত, 

নসৌকদ আরে, িুবেত, অবেকলো, 

িানািা, োকিনৃ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাক্রজল, 

নেক্রিবিা, রাকশোন নিিাবরশন, 

যুক্তরাজয, সইুজারলযান্ড, ফ্রান্স, 

নেলক্রজোে, ইতাকল, সুইবিন, জাে ৃাকন, 

গ্রীস, ননদারলযান্ডস, পতত গৃাল, নেন, 

ততরক এেং ইউবরাপ, ওবশকনো, উত্তর ও 

দকক্ষণ আবেকরিান নদশসেূহ 

২৩০০ ইউএসকি ১৮০০ ইউএসকি 

গরু

প - 

২ 

 

জিাৃন, কিকলপাইন, থাইলযান্ড, 

ইবদাবনকশো, ওোন, ভারত, োলেকশো, 

েকরশাস, দকক্ষণ আকফ্রিা, কেশর, 

েধ্যপ্রাচয। 

২০০০ ইউএসকি ১৬০০ ইউএসকি 

গরু

প- ৩ 

একশো েহাবদবশর অনযানয নদশ ১৮০০ ইউএসকি ১৩০০ ইউএসকি 
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র্ংস্থােন েযয়ঃ(র্মূ্পণ স শিক্ষা র্ময় াল  এ  োর মাে প্রলদয়)  

 

ফদি 

শভশত্ত  

গরুে 

গরুেভূক্ত ফদলির নাম র্ংস্থােন েযয় 

শেএইচশি মাস্টার্ স 

গরু প– 

১ 

জাপান, কসঙ্গাপুর, দকক্ষণ নিাকরো, 

চীন, হংিং, িাতার, সংযকু্ত আরে 

আকেরাত, নসৌকদ আরে, িুবেত, 

অবেকলো, িানািা, োকিনৃ 

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাক্রজল, নেক্রিবিা, 

রাকশোন নিিাবরশন, যুক্তরাজয, 

সুইজারলযান্ড, ফ্রান্স, নেলক্রজোে, 

ইতাকল, সইুবিন, জাে ৃাকন, গ্রীস, 

ননদারলযান্ডস, পতত গৃাল, নেন, 

ততরক এেং ইউবরাপ, ওবশকনো, 

উত্তর ও দকক্ষণ আবেকরিান 

নদশসেূহ 

৫০০০ ইউএসকি ২৫০০ ইউএসকি 

গরু প - 

২ 

 

জিাৃন, কিকলপাইন, থাইলযান্ড, 

ইবদাবনকশো, ওোন, ভারত, 

োলেকশো, েকরশাস, দকক্ষণ 

আকফ্রিা, কেশর, েধ্যপ্রাচয। 

৪৫০০ ইউএসকি ২৩০০ ইউএসকি 

গরু প- 

৩ 

 

একশো েহাবদবশর অনযানয নদশ ৪০০০ ইউএসকি ২০০০ ইউএসকি 

 

প্রলদয় অনযানয ভাতা (Other Allowances) ে  : 

অনযানয ভাতা শেএইচশি মাস্টার্ স 

কশক্ষা উপিরণ িে কনকেবত্ত প্রবদে ভাতা 

(সম্পূণ ৃ কশক্ষা সেেিাবল এি োর োে প্রবদে) 

সবে ৃাচ্চ ২০০০ 

ইউএসকি 

সবে ৃাচ্চ ১০০০ 

ইউএসকি 

স্বাস্থয েীো েযে (প্রকতেের প্রদান িরা হবে) 
সবে ৃাচ্চ ২০০০ 

ইউএসকি 

সবে ৃাচ্চ ২০০০ 

ইউএসকি 

ভ্রেণেযে (সম্পূণ ৃ কশক্ষা সেেিাবল দইু োবর 

প্রবদে) 

সবে ৃাচ্চ ৫০০০ 

ইউএসকি  

সবে ৃাচ্চ ৩০০০ 

ইউএসকি  

আন্তজাৃকতি নসকেনাবর অংশগ্রহণ েযে (সম্পূণ ৃ 

কশক্ষা সেেিাবল প্রিৃত েযবের প্রোণি প্রাকি 

সাবপবক্ষ প্রবদে) 

সবে ৃাচ্চ ৩০০০ 

ইউএসকি 

সবে ৃাচ্চ ১০০০ 

ইউএসকি  

 

গ. প্রধ্ানেন্ত্রী নিবলাকশপ এর আকথিৃ সুকেধ্া কনধ্ ৃারবনর নক্ষবে প্রথবে কেশ্বকেদযালবের টিউশন 

কি কেবেচয। টিউশন কি প্রদান এর পবর আকথিৃ উর্দ্সৃীো কেবেচনাে জীেনধ্ারণ ভাতা সহ 

অনযানয ভাতা প্রদান িরা হবে। এবক্ষবে অধ্যেন পয ৃাবের সবে ৃাচ্চ েযবের কভকত্তবত এ সেন্বে 

িরা হবে। োস্টাস ৃ নিাবসরৃ নক্ষবে সবে ৃাচ্চ েযে ৬০ লক্ষ এেং কপএইচকি এর নক্ষবে ২ নিাটি 

িািা । তবে, সেবৃশষ প্রিাকশত The Times Higher Education World University Overall 

Rankings অনুযােী ১ নথবি ৫০ এর েবধ্য অেকস্থত কেশ্বকেদযালবের নক্ষবে নিবলাকশপ 

উর্দ্ৃসীোর সবে ৃাচ্চ ১০% অথ ৃ অকতকরক্ত েঞর জরু িরা নযবত পাবর। অথ ৃাৎ এবক্ষবে োস্টাস ৃ 
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নিাবসরৃ উর্দ্ৃসীো ৬৬ (নেষটি) লক্ষ িািা এেং কপএইচকি এর উর্দ্ৃসীো ২২০ লক্ষ ো দইু 

নিাটি কেশ লক্ষ িািা হবত পাবর। কনবম্ন এই কেষেটি েষ্টীিরবণ কতনটি উদাহরণ নদওো হল।  

উদাহরণ-  ঃ জনাে হাসান University of Cambridge এ  ১ েের নেোদী োস্টাস ৃ নিাস ৃ 

অধ্যেবনর জনয চূড়ান্তভাবে কনে ৃাকচত হবেবেন। তাাঁর োৎসকরি টিউশন কি 15000 GBP। 
এবক্ষবে তাাঁর প্রাপয আকথিৃ সুকেধ্াকদ কনম্নরূপঃ 

টিউশন কি 15000 GBP x 115.00 = 17,25,000 িািা (1 GBP= 115.00 িািা কহবসবে ) 

জীেনধ্ারণ ভাতা: োকসি 1800 USD x 85.00 = 153000 িািা x 12= 18,36,000 িািা (1USD= 

85.00 িািা কহবসবে ) 

প্রবদে অনযানয ভাতা                         = সবে ৃাচ্চ 8,07,500 িািা  

• এবক্ষবে তাাঁর নিবলাকশবপর নোি েযে ৬০ (ষাি) লক্ষ িািার কনবম্ন কেধ্াে কতকন সম্পূণ ৃ 

োকসি ভাতা (1800 USD) প্রাপয হবেন । 

উদাহরণ- খঃ জনাে হাসান University of Cambridge এ ২ েের নেোদী োস্টাস ৃ নিাস ৃ 

অধ্যেবনর জনয চূড়ান্তভাবে কনে ৃাকচত হবেবেন। তাাঁর োৎসকরি টিউশন কি 15000 GBP। 
এবক্ষবে তাাঁর প্রাপয আকথিৃ সুকেধ্াকদ কনম্নরূপঃ 

টিউশন কি 15000 GBP x 2 x 115.00 = 34,50,000 িািা (1 GBP= 115.00 িািা কহবসবে ) 

প্রবদে অনযানয ভাতা = সবে ৃাচ্চ 977500 িািা  

জীেনধ্ারণ ভাতা = 66,00,000- (34,50,000+9,77,500)= 21,72,500/24= োকসি 90,520.83 িািা 

ো (1USD= 85.00 িািা কহবসবে) USD 1064.95  

 

* University of Cambridge এর অেস্থান সেবৃশষ প্রিাকশত The Times Higher Education 

World University Overall Rankings ২০২০ অনুযােী ১ নথবি ৫০ এর েবধ্য কেধ্াে জনাে 

হাসান এর অনুিূবল উর্দ্সৃীোর সবে ৃাচ্চ ১০% অথ ৃ অকতকরক্ত েঞর জরু িরা যাবে। অথ ৃাৎ 

এবক্ষবে োস্টাস ৃ নিাবসরৃ উর্দ্সৃীো ৬৬ (নেষটি) লক্ষ িািা হবে। তথাকপও, তাাঁর 

নিবলাকশবপর নোি েযে ৬৬ (নেষটি) লক্ষ িািার উবর্দ্ ৃ কেধ্াে কতকন কনধ্ ৃাকরত োকসি 

ভাতার চাইবত িে প্রাপয হবেন  অথ ৃাৎ কতকন প্রকতোবস USD 1064.95 এর সেপকরোণ 

অথ ৃ প্রাপয হবেন। 

উদাহরণ- গঃ জনাে হাসান University of Birmingham এ  2  েের নেোদী োস্টাস ৃ নিাস ৃ 

অধ্যেবনর জনয চূড়ান্তভাবে কনে ৃাকচত হবেবেন। তাাঁর োৎসকরি টিউশন কি 15000 GBP। 
এবক্ষবে তাাঁর প্রাপয আকথিৃ সুকেধ্াকদ কনম্নরূপঃ 

টিউশন কি 15000 GBP x 2 x 115.00 = 3450000 িািা (1GBP= 115.00 িািা কহবসবে ) 

প্রবদে অনযানয ভাতা    = সবে ৃাচ্চ 977500 িািা  

জীেনধ্ারণ ভাতা  = 6000000- (3450000+977500)= 1572500/24= োকসি 65520.83 িািা ো 

(1USD= 85.00 িািা কহবসবে ) USD 770.83 
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* University of Birmingham এর অেস্থান সেবৃশষ প্রিাকশত The Times Higher Education 

World University Overall Rankings ২০২০ অনুযােী ১১২তে কেধ্াে জনাে হাসান এর 

োস্টাস ৃ নিাবসরৃ উর্দ্সৃীো ৬০ (ষাি) লক্ষ িািা হবে। তাাঁর নিবলাকশবপর নোি েযে ৬০ 

(ষাি) লক্ষ িািার উবর্দ্ ৃ কেধ্াে কতকন কনধ্ ৃাকরত োকসি ভাতার চাইবত িে প্রাপয হবেন 

অথ ৃাৎ কতকন প্রকতোবস USD 770.83 এর সেপকরোণ অথ ৃ প্রাপয হবেন। 

10. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জনয প্রার্থশম  প্রার্থী শনে সাচলনর মানদন্ডর্মূহ  ী?  

উত্তর: প্রাথকেিভাবে কনে ৃাচবনর োনদন্ড (কপএইচকি ও োস্টাস ৃ উভে নিাবসরৃ জনয প্রবযাজয) 

প্রার্থশম  শনে সাচলন শেলেচয 

মানদন্ড (শেএইচশি ও মাস্টার্ স 

উভয় ফ ালর্ সর জনয প্রলযাজয) 

মানেন্টন 

শেএইচশি 
মাস্টার্ স 

সেবৃশষ প্রিাকশত The Times 

Higher Education World University 

Overall Rankings অনুসাবর অিার 

প্রাি কেশ্বকেদযালবের Ranking 

(৩৫%)  

Rank 1-50 35.00 Rank 1-50 35.00 
Rank 51-100 33.00 Rank 51-100 33.00 
Rank 101-150 31.00 Rank 101-150 31.00 
Rank 151- 200 29.00 Rank 151- 200 29.00 

Rank 201- 250 27.00 Rank 201- 250 27.00 

Rank 251-300 25.00 Rank 251-300 25.00 

কেগত পরীক্ষা সেূবহর িলািল  

(৩০%)  

SSC & HSC 

শেএইচশি মাস্টার্ স 

1st Div/ CGPA 4.00-

5.00 (for scale 5)/ 

CGPA 3.5- 4.00 (for 

scale 4) 

6.00 

1st Div/ CGPA 4.00-

5.00 (for scale 5)/ 

CGPA 3.5- 4.00 (for 

scale 4) 

9.00 

2nd Div/ CGPA 3.00- 

3.99 (for scale 5)/ 

CGPA 2.5-3.49 (for 

scale 4) 

4.50 

2nd Div/ CGPA 3.00- 

3.99 (for scale 5)/ 

CGPA 2.5-3.49 (for 

scale 4) 

7.50 

3rd Div/ CGPA < 3.00 

(for scale 5)/ CGPA < 

2.5 (for scale 4)  
0.00 

3rd Div/ CGPA < 3.00 

(for scale 5)/ CGPA < 

2.5 (for scale 4)  

0.00 

Bachelor & Masters 

শেএইচশি মাস্টার্ স 

1st Class/ CGPA 4.00-

5.00(for scale 5)/ 

CGPA 3.00-4.00(for 

scale 4) 

9.00 

1st Class/ CGPA 4.00-

5.00(for scale 5)/ 

CGPA 3.00-4.00(for 

scale 4) 

12.00 

2nd Class/ CGPA 3.00-

3.99(for scale 5)/ 

CGPA 2.5-02.99(for 

scale 4) 

7.50 

2nd Class/ CGPA 3.00-

3.99(for scale 5)/ 

CGPA 2.5-02.99(for 

scale 4) 

10.50 

3rd Class/ CGPA< 3.00 

(5)/ CGPA < 2.5(4) 
0.00 

3rd Class/ CGPA< 

3.00  (5)/ CGPA < (4)  
0.00 

Statement of Purpose (১৫%) ১৬ নং FAQ দ্রষ্টেয 
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নিাবিল/ আইইএলটিএস পরীক্ষার 

িলািল (২০%) 

IELTS (Overall Band) 

Band Score 8.00 and 

Above 
20.00 

Band Score 8.00 and 

Above 

20.00 

Band Score 7.00 and 

above but below 8.00 
19.00 

Band Score 7.00 and 

above but below 8.00 

19.00 

Band Score 6.50  18.00 Band Score 6.50  
18.00 

Band Score 6.00 17.00 Band Score 6.00 
17.00 

TOEFL iBT 

Score 110 and Above 20.00 Score 110 and Above 
20.00 

Score 100-109 19.00 Score 100-109 
19.00 

Score 90-99 18.00 Score 90-99 
18.00 

Score 80-89 17.00 Score 80-89 
17.00 

 

11. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জনয চূড়ান্তভালে শনে সাচলনর মানদন্ড  ী? 

উত্তরঃ  

চূড়ান্তভালে শনে সাচলনর মানদন্ড 

(শেএইচশি ও মাস্টার্ স উভয় ফ ালর্ সর 

জনয প্রলযাজয) 

মানেন্টন 

নেৌকখি পরীক্ষা (৫০%) 

কেবেষণী দক্ষতা ১০%, উপস্থাপনার কেষেেস্তু 

১০%, উপস্থাপনার দক্ষতা ১০%, এসকিক্রজ’র 

সাবথ সম্পৃক্ততা ১০%, এসকিক্রজ োস্তোেবন 

অেদাবনর সম্ভােনা ১০%  

প্রাথীর িবেরৃ (service) সবঙ্গ এসকিক্রজ 

অজবৃন সরিাকর নীকত প্রণেন এেং 

োস্তোেবন সম্পৃক্ততা (২০%)  

নীকত প্রণেন 10% এেং োস্তোেন 10%  

চািুকরিাল (১০%)  

চািুকরিাল ১০ েের ো তাাঁর অকধ্ি  ১০.০০  

চািুকরিাল ৫ েেবরর অকধ্ি কিন্তু 

১০ েেবরর কনবম্ন  

৮.০০  

চািুকরিাল ৫ েের ো তাাঁর কনবম্ন  ৬.০০ 

সেবৃশষ প্রিাকশত The Times Higher 

Education World University Overall 

Rankings অনুসাবর অিার প্রাি 

কেশ্বকেদযালবের Ranking (২০%) 

Rank 1-50 ২০.০০  

Rank 51-100 ১৯.০০  

Rank 101-150 ১৮.০০  

Rank 151- 200 ১৭.০০  

Rank 201- 250 ১৬.০০  

Rank 251-300 ১৫.০০  

12. ফ ান শেলিষ  ারলণ ভশতসর ফর্িন েশরেতসলনর প্রলয়াজন হল   ী  রণীয়? 
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উত্তর: চূড়ান্তভাবে কনে ৃাকচত প্রাথীগণবি আেকশযিভাবে কনধ্ ৃাকরত কেশ্বকেদযালে ও কনধ্ ৃাকরত নসশবন 

অংশগ্রহণ িরবত হবে। প্রাথীর েযক্রক্তগত নিান িারবণ কনধ্ ৃাকরত নিাবস ৃ অংশগ্রহবণ েযথ ৃ হবল 

কনে ৃাকচত প্রাথীর েবনানেন সরাসকর োকতল েবল গণয হবে। তবে নিান কেবশষ িারবণ ভকতরৃ 

নসশন পকরেতবৃনর প্রবোজন হবল প্রাথীবি প্রিল্প িতৃপৃক্ষ (প্রিল্প পকরচালি) েরাের সষু্পষ্ট 

িারণ উবেখ িবর আবেদন িরবত হবে। এবক্ষবে িতৃপৃবক্ষর কসর্দ্ান্ত চূড়ান্ত েবল গণয হবে। 

 

13. ফেল াশিে প্রাশপ্তর ের শেশ্বশেদযা য় ো ফদি েশরেতসলনর ফ ান র্লুযাগ আলে শ  

না?  

উত্তর: নিবলাকশবপর িলািল ন াষণার পর নিবলাবদর অধ্যেবনর কেষে পকরেতনৃ, কেশ্বকেদযালে 

পকরেতনৃ এেং নদশ পকরেতবৃনর নিান আবেদন গ্রহণবযাগয হবে না।  

14. ফেল াশিে প্রাশপ্তর ের শেষয় েশরেতসলনর ফ ান র্ুলযাগ আলে শ  না?  

উত্তরঃ না। নিবলাকশপ প্রাকির পর কেষে, কেশ্বকেদযালে এেং নদশ পকরেতবৃনর নিান সবুযাগ ননই।  

 

15.  াজিত অধযয়লন েশধ সত র্ময় প্রলয়াজন হল  মলনানীত ফেল ার  রণীয়  ী? 

উত্তর: িাক্রিত অধ্যেবন েকধ্তৃ সেে প্রবোজন হবল তাৎক্ষকনিভাবে প্রিল্প দিরবি এেং স্ব-স্ব 

েন্ত্রণালেবি অেকহত িরবত হবে। েকধ্তৃ সেবে অধ্যেবনর  েযেভার প্রধ্ানেন্ত্রী নিবলাকশপ হবত 

প্রদান িরা হবে না।   

16. Statement of Purpose ফ খার ফক্ষলে গাইি  াইন  ী? 

উত্তর: ইংবরক্রজবত অনকধ্ি ১০০০ (এি হাজার) শবে Statement of Purpose নলখবত হবে এেং 

উক্ত Statement of Purpose এর নিান অংবশই আবেদনিারীর নাে েযেহার িরা যাবে না। তবে 

েতেৃান ও পেূেৃতী পদকে, িেসৃ্থল েযেহার িরা যাবে। Statement of Purpose নলখার নক্ষবে 

কনম্নেকণতৃ েবির নম্বর কেবেচনাে নরবখ প্রকতটি অংশ নলখবত হবে।  

Criteria Score 

Applicant’s suitability for the scholarship 2 
Ability to Explain the  professional experience  2 

Abillity to  Explain  the  future prospects of  utlilizing the acquired 

knowledge throuhg this study program  5 

Linkage of  proposed research/study with SDG implementation   6 

Total 15 
 

17. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের টটউিন শে ও অনযানয ভাতা ফ ান মুদ্রায় প্রদান  রা হলে? 

উত্তর: অধ্যেন শুু িরার পর, নিবলা’র কেশ্বকেদযালবের ইনভবেস অনুযােী সংকেষ্ট নদবশর 

েুদ্রাে টিউশন কি প্রদান িরা হবে এেং অনযানয ভাতা প্রাপযতা অনুযােী ইউ এস িলাবরর 

সেপকরোণ অথ ৃ সংকেষ্ট নদবশর েদু্রাে প্রদান িরা হবে। 

 

১৮. আলেদন ারীর েয়র্ শেজ্ঞশপ্তলত উলেখ ৃত ‘আলেদন ারীর র্লে সাচ্চ েয়র্র্ীমা’র 

মলধয রলয়লে শ না তা শনধ সারলণর জনয ফ ান তাশরলখ আলেদন ারীর েয়র্ শেলেচনা 

 রা হলে? 

উত্তর: আবেদনিারীর েেস কেজ্ঞকিবত উবেখিৃত ‘আবেদনিারীর সবে ৃাচ্চ েেসসীো’র েবধ্য 

রবেবে কিনা তা কনধ্ ৃারবণর জনয আবেদবনর নশষ তাকরবখ আবেদনিারীর েেস কেবেচনা িরা 

হবে।   
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