
প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয অওতায় শএআচশড ও ভাস্টা স ফকাল স অলফদনকাযীলদয জন্য াধাযণবালফ 

শজজ্ঞাশত প্রশ্ন ও উত্তয (Frequently Asked Questions-FAQ) 

1.                                                                                             

            ? 

                                                                                         ,     

                               । 

 

2.       ও ংযুক্ত দশররাশদ গৃীত লয়লে শকনা তা শকবালফ জানা মালফ? 

       উত্তয:       ও ংযুক্ত দশররাশদ গৃীত লয়লে শকনা তা স্বয়ংশিয় আলভআর ফনাটিশপলকলনয ভাধ্যলভ জানা মালফ।  

 

3. শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তসক্ষ ফরলত শক বুঝালনা লয়লে?  

উত্তয: শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তসক্ষ ফরলত অলফদনকাযীয দপ্তয প্রধানলক বুঝালনা লয়লে। ফমভনঃ 

 ক) শফশএ কভ সকতসাগলণয ফক্ষলে অলফদনকাযী ভন্ত্রণারয়/শফবালগ কভ সযত লর তাঁয দপ্তয প্রধান লফন উক্ত 

ভন্ত্রণারয়/শফবালগয শচফ, শধদপ্তলযয ফক্ষলে ংশিষ্ট শধদপ্তয প্রধান। অলফদনকাযী ভাঠ ম সালয়(লজরা/শফবাগ)কভ সযত লর তাঁয 

দপ্তয প্রধান লফন ংশিষ্ট ফজরা/ শফবাগীয় প্রধান। অলফদনকাযী শনলজআ ফজরা/শফবাগীয় প্রধান লর তাঁয দপ্তয প্রধান লফন 

শনয়ন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারয় এয শচফ।   

 খ) নন শফশএ যকাশয (শফশএ ব্যতীত ন্যান্য)                             শনয়ন্ত্রণকাযী            

          /         ।  কর যকাশয শফশ্বশফদ্যারয় এয ফক্ষলে দপ্তয প্রধান লফন ংশিষ্ট শফশ্বশফদ্যারলয়য ফযশজস্ট্রায। 

স্বায়ত্ত্বাশত প্রশতষ্ঠালন       শনয়ন্ত্রণকাযী                             ।  ফাংরালদ ব্যাংক এয ফক্ষলে ভানফ ম্পদ 

শফবাগ এয ভাব্যফস্থাক কর্তসক স্বাক্ষশযত শপ অলদ ংযুক্ত থাকলর শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তসলক্ষয ভাধ্যলভ অলফদন কযা লয়লে 

ভলভ স গণ্য লফ।   

  

 

4. শনফ সাচন প্রশিয়ায ধামূ শক শক ?  

       উত্তয: শনফ সাচন প্রশিয়ায ধামূ শনম্নরূঃ  

 ক) অলফদন এফং ংযুক্ত দশররাশদ মাচাআ ফাোআকযণ এফং প্রাথশভকবালফ শনফ সাশচতলদয তাশরকা প্রকাকযণ 

(প্রাথশভক  শনফ সাচলনয শফস্তাশযত ভানদণ্ড, নুলেদ ১০); 

খ) প্রাথশভকবালফ শনফ সাশচতলদয ফভৌশখক যীক্ষায তাশযখ শনধ সাযণ এফং তদনুমায়ী              ও        যীক্ষা  

গ্রণ (লভৌশখক যীক্ষায শফস্তাশযত ভানদণ্ড, নুলেদ ১১); 

  গ) চূড়ান্তবালফ শনফ সাশচতলদয তাশরকা প্রকাকযণ। 

5. প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয জন্য একাশধকফায অলফদন কযা মালফ শকনা? 

       উত্তয: প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয জন্য একাশধকফায অলফদন কযা মালফ । 

 

6. প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশল শফশএ, নন শফশএ যকাশয (শফশএ ব্যতীত ন্যান্য) ও ফফযকাশয অলফদনকাযীলদয শনকট লত 

অলফদন অফান কযা লয়লে। এআ শতন গ্রুলয অলফদনকাযীলদয ভালঝ চূড়ান্ত প্রাথী শনফ সাচলনয অনুাশতক ায শক লফ?  

উত্তয: শফশএ কভ সকতসাগণ ৭০%, শফশএ ব্যতীত ন্যান্য যকাশয কভ সকতসাগণ ২০% এফং ফফযকাশয অলফদনকাযী   ১০% 

ালয শনফ সাশচত লফন। তলফ  ফকান গ্রুল শনধ সাশযত উযুক্ত ংখ্যক অলফদন াওয়া না ফগলর যফতী শফজ্ঞশপ্তলত তা ভন্বয় কযা 

লফ। উলেখ্য ফম, শফশএ কভ সকতসা ব্যতীত ন্যান্য কর যকাযী ও স্বায়ত্ত্বাশত প্রশতষ্ঠালন কভ সযত ব্যশক্তফগ স ‘নন শফশএ 

যকাশয (শফশএ ব্যতীত ন্যান্য)’ কযাটাগশযলত শফলফশচত লফন। ফমভন: কর যকাশয শফশ্বশফদ্যারয়/ প্রশতষ্ঠান আতযাশদ। 

 

7. পায ফরটায প্রাপ্ত শফশ্বশফদ্যারলয় বশতসয ফক্ষলে TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic ফকায অফশ্যক 

না লর TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic এয তস শশথরলমাগ্য শক না?  

       উত্তয:   । পায ফরটায প্রাপ্ত শফশ্বশফদ্যারলয় বশতসয ফক্ষলে TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic 

ফকায অফশ্যক না লরও TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic এয তস শশথরলমাগ্য নয়। উলেখ্য 

ফম, TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic ফকায প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয জন্য        প্রাথী 

         ন্যতভ একটি ভানদন্ড।  

 



8. পায ফরটালয ধ্যয়ন ব্যয় ম্পশকসত তস উলেখ থাকলর তা গ্রণলমাগ্য শক না? 

উত্তয: ধ্যয়ন ব্যয় ম্পশকসত তসযুক্ত পায ফরটায গ্রণলমাগ্য। পায ফরটালয শুধুভাে ধ্যয়ন ব্যয় ম্পশকসত তস থাকলর তা 

Unconditional Offer ফরটায শললফ গন্য কযা লফ।  

 

 

9. প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয       সুশফধাগুলরা শক শক?  

       উত্তয: প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয       সুশফধা            

i.             

ii. প্রাথশভক ংস্থান ব্যয়  

iii.                

iv.            

প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয       সুশফধা                             -  

ংস্থান ব্যয়ঃ(ম্পূণ স শক্ষা ভয়কালর একফায ভাে প্রলদয়)  

ফদ 

শবশত্তক 

গ্রু 

গ্রুভূক্ত ফদলয নাভ ংস্থান ব্যয় 

শএআচশড ভাস্টা স 

গ্রু– ১ জাান, শঙ্গাপুয, দশক্ষণ ফকাশযয়া, চীন, ংকং, 

কাতায, ংযুক্ত অযফ অশভযাত, ফৌশদ অযফ, 

কুলয়ত, লস্ট্রশরয়া, কানাডা, ভাশকসন যুক্তযাষ্ট্র, 

ব্রাশজর, ফভশিলকা, যাশয়ান ফপডালযন, যুক্তযাজয, 

সুআজাযল্যান্ড, ফ্রান্স, ফফরশজয়াভ, আতাশর, সুআলডন, 

জাভ সাশন, গ্রী, ফনদাযল্যান্ড, র্তসগার, ফেন, র্তযক 

এফং আউলযা, ওলশনয়া, উত্তয ও দশক্ষণ 

অলভশযকান ফদমূ 

৫০০০ আউএশড ২৫০০ আউএশড 

গ্রু - ২ 

 

জড সান, শপশরাআন, থাআল্যান্ড, আলদালনশয়া, ওভান, 

বাযত, ভারয়শয়া, ভশযা, দশক্ষণ অশফ্রকা, 

শভয, ভধ্যপ্রাচয। 

৪৫০০ আউএশড ২৩০০ আউএশড 

গ্রু- ৩ 

 

এশয়া ভালদলয ন্যান্য ফদ ৪০০০ আউএশড ২০০০ আউএশড 

 

 প্রলদয় ভাশক বাতা (Monthly Living Allowance) েক 

ফদ 

শবশত্তক 

গ্রু 

গ্রুভূক্ত ফদলয নাভ ভাশক বাতা 

শএআচশড ভাস্টা স 

গ্রু– ১ জাান, শঙ্গাপুয, দশক্ষণ ফকাশযয়া, চীন, ংকং, কাতায, 

ংযুক্ত অযফ অশভযাত, ফৌশদ অযফ, কুলয়ত, লস্ট্রশরয়া, 

কানাডা, ভাশকসন যুক্তযাষ্ট্র, ব্রাশজর, ফভশিলকা, যাশয়ান 

ফপডালযন, যুক্তযাজয, সুআজাযল্যান্ড, ফ্রান্স, ফফরশজয়াভ, 

আতাশর, সুআলডন, জাভ সাশন, গ্রী, ফনদাযল্যান্ড, র্তসগার, 

ফেন, র্তযক এফং আউলযা, ওলশনয়া, উত্তয ও দশক্ষণ 

অলভশযকান ফদমূ 

২৩০০ আউএশড ১৮০০ আউএশড 

গ্রু - ২ 

 

জড সান, শপশরাআন, থাআল্যান্ড, আলদালনশয়া, ওভান, 

বাযত, ভারয়শয়া, ভশযা, দশক্ষণ অশফ্রকা, শভয, 

ভধ্যপ্রাচয। 

২০০০ আউএশড ১৬০০ আউএশড 

গ্রু- ৩ 

 

এশয়া ভালদলয ন্যান্য ফদ ১৮০০ আউএশড ১৩০০ আউএশড 

 

প্রলদয় ন্যান্য বাতা (Other Allowances) েক : 

ন্যান্য বাতা শএআচশড ভাস্টা স 

শক্ষা উকযণ িয় শনশভলত্ত প্রলদয় বাতা (ম্পূণ স শক্ষা ভয়কালর 

এক ফায ভাে প্রলদয়) 
লফ সাচ্চ ২০০০ আউএশড লফ সাচ্চ ১০০০ আউএশড 

স্বাস্থয ফীভা ব্যয় (প্রশতফেয প্রদান কযা লফ) লফ সাচ্চ ২০০০ আউএশড লফ সাচ্চ ২০০০ আউএশড 



ভ্রভণব্যয় (ম্পূণ স শক্ষা ভয়কালর দুআ ফালয প্রলদয়) লফ সাচ্চ ৫০০০ আউএশড  লফ সাচ্চ ৩০০০ আউএশড  

অন্তজসাশতক ফশভনালয ংগ্রণ ব্যয় (ম্পূণ স শক্ষা ভয়কালর 

প্রকৃত ব্যলয়য প্রভাণক প্রাশপ্ত াললক্ষ প্রলদয়) 
লফ সাচ্চ ৩০০০ আউএশড লফ সাচ্চ ১০০০ আউএশড  

 

 

 

10.                                                       ? 

                                                                          -  

প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশ এয অশথ সক সুশফধা শনধ সায  য ফক্ষলে প্রথলভ শফশ্বশফদ্যারলয়য টিউন শপ শফলফচয। টিউন শপ প্রদান এয লয 

অশথ সক উর্দ্সীভা শফলফচনায় জীফনধাযণ বাতা  ন্যান্য বাতা প্রদান কযা লফ। এলক্ষলে ধ্যয়ন ম সালয়য লফ সাচ্চ ব্যলয়য 

শবশত্তলত এ ভন্বয় কযা লফ। ভাস্টা স ফকাল সয ফক্ষলে লফ সাচ্চ ব্যয় ৬০ রক্ষ এফং শএআচশড এয ফক্ষলে ২ ফকাটি টাকা । তলফ, 

শফশ্বশফদ্যারয় এয ফস্থান ফ সলল প্রকাশত The Times Higher Education World University Rankings 

নুমায়ী ১ ফথলক ৩০ এয ভলধ্য লর উর্দ্সীভায লফ সাচ্চ ১০% থ স শতশযক্ত ভঞ্জুয কযা ফমলত ালয। থ সাৎ এলক্ষলে ভাস্টা স 

ফকাল সয উর্দ্সীভা ৬৬ (লেলশি) রক্ষ টাকা এফং শএআচশড এয উর্দ্সীভা ২২০ রক্ষ (দুআ ফকাটি শফ রক্ষ) টাকা লত ালয। শনলম্ন 

এআ শফলয়টি েষ্টীকযলণ শতনটি উদাযণ ফদওয়া র।  

উদাযণ কঃ জনাফ অরী University College London (UCL) এ  ১ ফেয ফভয়াদী ভাস্টা স ফকা স ধ্যয়লনয জন্য 

চূড়ান্তবালফ শনফ সাশচত লয়লেন। তাঁয ফাৎশযক টিউন শপ 15000 GBP। এলক্ষলে তাঁয প্রাপ্য অশথ সক সুশফধাশদ শনম্নরূঃ 

টিউন শপ 15000 GBP x 115.00 = 1725000 টাকা (1 GBP= 115.00 টাকা শললফ ) 

জীফনধাযণ বাতা: ভাশক 1800 USD x 85.00 = 153000 টাকা x 12= 1836000 টাকা (1USD= 85.00 টাকা 

শললফ ) 

প্রলদয় ন্যান্য বাতা                         = লফ সাচ্চ 807500 টাকা  

 এলক্ষলে তাঁয ফপলরাশলয ফভাট ব্যয় ৬০ (লাট) রক্ষ টাকায শনলম্ন শফধায় শতশন ম্পূণ স ভাশক বাতা প্রাপ্য লফন  

 

উদাযণ খঃ জনাফ অরী University College London (UCL) এ ২ ফেয ফভয়াদী ভাস্টা স ফকা স ধ্যয়লনয জন্য 

চূড়ান্তবালফ শনফ সাশচত লয়লেন। তাঁয ফাৎশযক টিউন শপ 15000 GBP। এলক্ষলে তাঁয প্রাপ্য অশথ সক সুশফধাশদ শনম্নরূঃ 

টিউন শপ 15000 GBP x 2 x 115.00 = 3450000 টাকা (1 GBP= 115.00 টাকা শললফ ) 

প্রলদয় ন্যান্য বাতা                         = লফ সাচ্চ 977500 টাকা  

জীফনধাযণ বাতা                             = 6600000- (3450000+977500)= 2172500/24= ভাশক 90520.83 

টাকা ফা (1USD= 85.00 টাকা শললফ) USD 1064.95  

 

* University College London (UCL) এয ফস্থান ফ সলল প্রকাশত The Times Higher Education 

World University Rankings ২০২১ নুমায়ী ১ ফথলক ৩০ এয ভলধ্য (এলক্ষলে ১৬তভ) শফধায় জনাফ অরী এয 

নুকূলর ঊর্দ্সীভায লফ সাচ্চ ১০% থ স শতশযক্ত ভঞ্জুয কযা মালফ। থ সাৎ এলক্ষলে ভাস্টা স ফকাল সয ঊর্দ্সীভা ৬৬ (লেলশি) 

রক্ষ টাকা লফ। তথাশও, তাঁয ফপলরাশলয ফভাট ব্যয় ৬৬ (লেলশি) রক্ষ টাকায ঊলর্দ্স শফধায় শতশন শনধ সাশযত ভাশক 

বাতায চাআলত কভ প্রাপ্য লফন।  

 

উদাযণ গঃ জনাফ অরী University of Birmingham এ  2  ফেয ফভয়াদী ভাস্টা স ফকা স ধ্যয়লনয জন্য চূড়ান্তবালফ 

শনফ সাশচত লয়লেন। তাঁয ফাৎশযক টিউন শপ 15000 GBP। এলক্ষলে তাঁয প্রাপ্য অশথ সক সুশফধাশদ শনম্নরূঃ 



টিউন শপ 15000 GBP x 2 x 115.00 = 3450000 টাকা (1GBP= 115.00 টাকা শললফ ) 

প্রলদয় ন্যান্য বাতা                         = লফ সাচ্চ 977500 টাকা  

জীফনধাযণ বাতা                             = 6000000- (3450000+977500)= 1572500/24= ভাশক 65520.83 

টাকা ফা (1USD= 85.00 টাকা শললফ ) USD 770.83 

 

* University of Birmingham এয ফস্থান ফ সলল প্রকাশত The Times Higher Education World 

University Rankings ২০২১ নুমায়ী ১০৭তভ শফধায় জনাফ অরী এয ভাস্টা স ফকাল সয ঊর্দ্সীভা ৬০ (লাট) রক্ষ 

টাকা লফ। তাঁয ফপলরাশলয ফভাট ব্যয় ৬০ (লাট) রক্ষ টাকায ঊলর্দ্স শফধায় শতশন শনধ সাশযত ভাশক বাতায চাআলত কভ 

প্রাপ্য লফন।  

 

11.                                              ?  

     ফপলরা শফশ্বশফদ্যারলয় ধ্যয়ন শুরু কযায য     শফশ্বশফদ্যারয় লত টিউন শপ’য আনবলয়/ চারান প্রাশপ্ত াললক্ষ প্রশত ফেয/ 

ফশভস্টালযয টিউন শপ শফশ্বশফদ্যারলয়য ব্যাংক শালফ প্রদান কযা লফ। তলফ, ফকান ফপলরা কর্তসক আলতাভলধ্য শফশ্বশফদ্যারয় 

কর্তসক্ষলক প্রদত্ত টিউন শপ এয প্রভাণে দাশখর কযা লর, তা যাশয অলফদনকাযীয ব্যাংক শালফ প্রদান কযা লফ।     

াধাযণ ফক্ষলে মাোয প্রাক্কালর (                            ,       (                )                  

                                                         ) প্রাথশভক ংস্থান ব্যয়, শক্ষা উকযণ িলয়য জন্য 

প্রলদয় বাতা, প্রথভ ফেলযয স্বাস্থয ফীভা বাতা এফং লধ সক ভ্রভণব্যয় প্রদান কযা লফ (ফাশক ভ্রভণ ব্যয় ফকা স ভানালন্ত ফদল ফপযায 

য প্রদান কযা লফ), শনফ সাশচত ফপলরা গন্তব্য ফদল ফৌৌঁলে ব্যশক্তগত ব্যাংক শালফয তথ্যাশদ প্রকল্প শপল ফপ্রযলণয য ১ভ ফেলযয 

জীফনধাযণ বাতা ফপ্রযণ কযা লফ। যফতীলত প্রশত ফেয পুনযায় ম্পূণ স ফেলযয ভাশক জীফনধাযণ বাতা প্রদান কযা লফ।  

 

12. প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয জন্য প্রাথশভক প্রাথী শনফ সাচলনয ভানদন্ডমূ শক শক? 

উত্তয: 

প্রাথশভক শনফ সাচলন শফলফচয শফলয়মূ (শএআচশড ও 

ভাস্টা স উবয় ফকাল সয জন্য প্রলমাজয) 

ভানফন্টন 

        
       

ফ সলল প্রকাশত The Times Higher Education 

World University overall Rankings নুালয 

ভাস্টা স এয জন্য ১ ফথলক ২০০ এফং শএআচশড এয জন্য ১ 

ফথলক ১০০        পায প্রাপ্ত শফশ্বশফদ্যারলয়য 

Ranking (৩০%)  

[*    (   )+  
  

   
]  

 

      n = 1- 100 

[*    (   )+  
  

   
]  

  

      n = 1- 200 

শফগত যীক্ষা মূলয পরাপর  (২০%)  

SSC & HSC 

        
       

1
st
 Div/ CGPA 

4.00-5.00 (for scale 

5)/ CGPA 3.5- 4.00 

(for scale 4) 

4.00 

1
st
 Div/ CGPA 

4.00-5.00 (for 

scale 5)/ CGPA 

3.5- 4.00 (for scale 

4) 

6.00 

2
nd

 Div/ CGPA 

3.00- 3.99 (for 

scale 5)/ CGPA 

3.00 
2

nd
 Div/ CGPA 

3.00- 3.99 (for 

scale 5)/ CGPA 

5.00 



2.5-3.49 (for scale 

4) 

2.5-3.49 (for scale 

4) 

3
rd

 Div/ CGPA < 

3.00 (for scale 5)/ 

CGPA < 2.5 (for 

scale 4)  

0.00 

3
rd

 Div/ CGPA < 

3.00 (for scale 5)/ 

CGPA < 2.5 (for 

scale 4)  

0.00 

Bachelor & Masters 

        
       

1
st
 Div/ CGPA 

4.00-5.00(for scale 

5)/ CGPA 3.00-

4.00(for scale 4) 

6.00 

1
st
 Div/ CGPA 

4.00-5.00(for scale 

5)/ CGPA 3.00-

4.00(for scale 4) 

8.00 

2
nd

 Div/ CGPA 

3.00-3.99(for scale 

5)/ CGPA 2.5-

02.99(for scale 4) 

5.00 

2
nd

 Div/ CGPA 

3.00-3.99(for scale 

5)/ CGPA 2.5-

02.99(for scale 4) 

7.00 

3
rd

 Div/ CGPA< 

3.00 (for scale 5)/ 

CGPA < 2.5(for 

scale 4) 

0.00 

3
rd

 Div/ CGPA< 

3.00 (for scale 5)/ 

CGPA < 2.5(for 

scale 4) 

0.00 

Statement of Purpose (৩০%) 
১৬ নং FAQ দ্রষ্টব্য 

 

TOEFL iBT/IELTS (Academic)/ PTE 

Academic যীক্ষায পরাপর (২০%)  

IELTS 

        
       

 

 
    

 

      n = 6.5- 9.00  

 

 
    

 

      n = 6.5- 9.00 

TOEFL iBT 

        
       

 

   
    

 

      n = 88-120  

 

   
    

 

      n = 88-120 

PTE Academic 

        
       

 

  
    

 

      n = 59-90  

 

  
    

 



      n = 59-90  

 

 

 

 

 

13. প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয জন্য চূড়ান্ত প্রাথী শনফ সাচলনয ভানদন্ডমূ শক শক? 

উত্তযঃ  

চূড়ান্ত শনফ সাচলন শফলফচয শফলয়মূ (শএআচশড ও ভাস্টা স উবয় 

ফকাল সয জন্য প্রলমাজয) 

ভানফন্টন 

ফভৌশখক যীক্ষা (৫০%) 

শফলিলণী দক্ষতা ১০%, উস্থানায শফলয়ফস্তু ১০%, উস্থানায 

দক্ষতা ১০%, এশডশজ’য ালথ ম্পৃক্ততা ১০%, এশডশজ 

ফাস্তফায়লন ফদালনয ম্ভাফনা ১০%  

প্রাথীয কলভ সয (service) লঙ্গ এশডশজ জসলন যকাশয 

নীশত প্রণয়ন এফং ফাস্তফায়লন ম্পৃক্ততা (২০%)  
নীশত প্রণয়ন 10% এফং ফাস্তফায়ন 10%  

চাকুশযকার (১০%)  

চাকুশযকার ১০ ফেয ফা তাঁয শধক  ১০.০০  

চাকুশযকার ৫ ফেলযয শধক শকন্তু ১০ 

ফেলযয শনলম্ন  

৮.০০  

চাকুশযকার ৫ ফেয ফা তাঁয শনলম্ন  ৬.০০ 

ফ সলল প্রকাশত The Times Higher Education 

World University overall Rankings নুালয ভাস্টা স 

এয জন্য ১ ফথলক ২০০ এফং শএআচশড এয জন্য ১ ফথলক ১০০ 

       পায প্রাপ্ত শফশ্বশফদ্যারলয়য Ranking (২০%) 

[100-(n-1)] x 30/100,       ভাস্টা স এয জন্য n = 1-

200 এফং শএআচশড এয জন্য n = 1-100 

 

14. ফকান শফলল কাযলণ বশতসয ফন শযফতসলনয প্রলয়াজন লর শক কযণীয়? 

উত্তয: চূড়ান্তবালফ শনফ সাশচত প্রাথীগণলক অফশশ্যকবালফ শনধ সাশযত শফশ্বশফদ্যারয় ও শনধ সাশযত ফলন ংগ্রণ  কযলত লফ। প্রাথীয 

ব্যশক্তগত ফকান কাযলণ শনধ সাশযত ফকাল স ংগ্রলণ ব্যথ স লর শনফ সাশচত প্রাথীয ভলনানয়ন যাশয ফাশতর ফলর গণ্য লফ। তলফ 

                   ফকান শফলল কাযলণ বশতসয ফন শযফতসলনয প্রলয়াজন লর প্রাথীলক প্রকল্প কর্তসক্ষ (প্রকল্প শযচারক) 

ফযাফয     কাযণ উলেখ কলয অলফদন কযলত লফ। এলক্ষলে কর্তসলক্ষয শর্দ্ান্ত চূড়ান্ত ফলর গণ্য লফ। 

 

15. ফপলরাশ প্রাশপ্তয য শফশ্বশফদ্যারয় শযফতসলনয ফকান সুলমাগ অলে শক না?  

উত্তয: ফপলরাশ প্রাশপ্তয য শফশ্বশফদ্যারয় শযফতসলনয ফকান সুলমাগ    ।  

 

16. ফপলরাশ প্রাশপ্তয য শফলয় শযফতসলনয ফকান সুলমাগ অলে শক না?  

উত্তযঃ ফপলরাশ প্রাশপ্তয য শফলয় শযফতসলনয ফকান সুলমাগ ফনআ।  

 

17. কাশিত ধ্যয়লন ফশধ সত ভয় প্রলয়াজন লর ভলনানীত ফপলরাশলয ভয় বৃশর্দ্ কযা লফ শক না? 

উত্তয:  ফপলরাশ                         ফকান সুলমাগ ফনআ। 

 

18. ফপলরাশলয জন্য শনফ সাশচত প্রাথীলক কতশদলনয ভলধ্য ফন্ড প্রদান কযলত লফ?  



উত্তয: শনফ সাশচত প্রাথীলক ফপলরাশ কর্তসক্ষ কর্তসক প্রলদয় ভয়ীভায ভলধ্য ফন্ড প্রদান কযলত লফ। 

 

19. Statement of Purpose এয ফকান নমুনা ফা গাআড রাআন অলে শক? 

উত্তয: আংলযশজলত নশধক ১০০০ (এক াজায) লে Statement of Purpose দাশখর কযলত লফ এফং উক্ত Statement of 

Purpose এয ফকান ংলআ অলফদনকাযীয নাভ ব্যফায কযা মালফ না, তলফ ফতসভান ও পূফ সফতী দশফ, কভ সস্থর ব্যফায কযা মালফ। 

Statement of Purpose এয গাআড রাআন শনম্নরুঃ   

 

Criteria Score 

Applicant’s suitability for the scholarship 4 

Establishment of relationship between applicant’s professional expereince 

and proposed study  
4 

Explanation of  the  future prospects of  utlilizing the acquired knowledge 

throuhg this study program  
10 

Linkage of  proposed research/study with SDG implementation   12 

Total 30 
 

20. প্রধানভন্ত্রী ফপলরাশলয টিউন শপ ও ন্যান্য বাতা ফকান মুদ্রায় প্রদান কযা লফ? 

উত্তয: প্রাথী ফম ফদলয শফশ্বশফদ্যারলয় ড়লত মালফন ফ ফদলয মুদ্রায় প্রাপ্যতা নুমায়ী ৯ নং FAQ এ উশেশখত আউ এ ডরালযয 

ভশযভাণ থ স শফশনভয় (convert) লফ। 

 

১৯. অলফদনকাযীয ফয় শফজ্ঞশপ্তলত উলেখকৃত ‘অলফদনকাযীয লফ সাচ্চ ফয়ীভা’য ভলধ্য যলয়লে শকনা তা শনধ সাযলণয জন্য ফকান 

তাশযলখ অলফদনকাযীয ফয় শফলফচনা কযা লফ? 

উত্তয: অলফদনকাযীয ফয় শফজ্ঞশপ্তলত উলেখকৃত ‘অলফদনকাযীয লফ সাচ্চ ফয়ীভা’য ভলধ্য যলয়লে শকনা তা শনধ সাযলণয জন্য 

        অলফদনে জভা ফদয়ায ফ সলল তাশযলখ অলফদনকাযীয ফয় শফলফচনা কযা লফ।   

 

 


