
�ধানম�ী েফেলািশেপর আওতায় িপএইচিড ও মা�াস র্ েকােস র্ আেবদনকারীেদর জ� সাধারণভােব িজ�ািসত �� ও উ�র 

(Frequently Asked Questions-FAQ) 

1. সংযু� দিললািদ এবং েমইল গৃহীত হেয়েছ িকনা তা কতিদেনর মে� িকভােব জানা যােব? 

উ�র: েমইল গৃহীত হেয়েছ িকনা তা �য়ংি�য় ইেমইল েনািটিফেকশেনর মা�েম জানা যােব। আেবদেনর হাড র্কিপ �াি�র পর �ক� 
দ�র হেত �াি� �ীকার েমইল ে�রণ করা হেব।  

2. িনয়�ণকারী কতৃর্প� বলেত িক বুঝােনা হেয়েছ? 

উ�র: িনয়�ণকারী কতৃপ� বলেত বািষ র্ক েগাপনীয় অনুেবদন �দানকারী কতৃর্প�েক বুঝােনা হেয়েছ। 

3. �ধানম�ী েফেলািশেপ মা�াস র্ ও িপএইচিডর সময়সীমা কত বছর? 

উ�র: সেব র্া� ২ বছেরর মা�াস র্ (সেব র্া� �য় ৬০ ল�) এবং সেব র্া� ৫ বছেরর িপএইচিড (সেব র্া� �য় ২ েকািট) েকােস র্র জ� 
�ধানম�ী েফেলািশেপ আেবদন করা যােব। 

4. িনব র্াচন �ি�য়ার ধাপসমূহ িক িক ? 

উ�র: িনব র্াচন �ি�য়ার ধাপসমূহ, 
 

ক) আেবদন এবং সংযু� দিললািদ যাচাই বাছাইকরণ এবং �াথিমকভােব িনব র্ািচতেদর তািলকা �কাশকরণ 
খ) �াথিমকভােব িনব র্ািচতেদর েমৗিখক পরী�ার তািরখ িনধ র্ারণ 
গ) চূড়া�ভােব িনব র্ািচতেদর তািলকা �কাশকরণ 

5. �ধানম�ী েফেলািশেপর জ� একািধকবার আেবদন করা যােব িকনা? 

উ�র: �ধানম�ী েফেলািশেপর জ� একািধকবার আেবদন করা যােব । 

6. �ধানম�ী েফেলািশেপ িবিসএস, সরকাির (িবিসএস �তীত অ�া�) ও েবসরকাির আেবদনকারীেদর িনকট হেত আেবদন 
আহবান করা হেয়েছ। এই িতন �েপর আেবদনরীেদর মােঝ চূড়া� �াথ� িনব র্াচেনর আনুপািতক হার িক হেব?  

উ�র: িবিসএস কম র্কতর্াগণ ৭০%, অ�া� সরকাির কম র্কতর্াগণ ২০% এবং সব র্সাধারণ ১০% হাের িনব র্ািচত হেবন। তেব েকান �েপ 
িনধ র্ািরত উপযু� সং�ক আেবদন পাওয়া না েগেল পরবত� িব�ি�েত তা সম�য় করা হেব। 

7. অফার েলটার �া� িব�িব�ালেয় ভিতর্র ে�ে� TOEFL iBT/ IELTS ে�ার আব�ক না হেল TOEFL iBT/ IELTS এর 
শতর্ িশিথলেযা� িক না?  

উ�র: অফার েলটার �া� িব�িব�ালেয় ভিতর্র ে�ে� TOEFL iBT/ IELTS ে�ার আব�ক না হেলও TOEFL iBT/ IELTS 
এর শতর্ িশিথলেযা� নয়। উে�� েয, TOEFL iBT/ IELTS ে�ার �ধানম�ী েফেলািশেপর জ� চূড়া� �াথ� িনব র্াচেনর অ�তম 
একিট মানদ�।  

8. অফার েলটাের অ�য়ন �য় স�িকর্ত শতর্ উে�খ থাকেল তা �হণেযা� িক না? 

উ�র: অ�য়ন �য় স�িকর্ত শতর্যু� অফার েলটার �হণেযা�। 

9. �ধানম�ী েফেলািশেপর সুিবধাগুেলা িক িক? /�ধানম�ী েফেলািশেপ িটউশন িফ িক পিরমাণ এবং িকভােব �েদয় হেব? 

উ�র: ক.যা�ার �া�ােল �থম বছেরর িটউশন িফ এবং পরবত�েত বছর �িত িটউশন িফ িব�িব�ালেয়র �াংক িহসােব �দান করা 
হেব। তেব িনব র্ািচত েকান আেবদনকারী কতৃক ইিতমে� িব�িব�ালয় কতৃপ�েক �দ� িটউশন িফ এর �মাণপ� দািখল করা 
হেল তা সরাসির আেবদনকারীর �াংক িহসােব �দান করা হেব।    

খ.সাধারণ ে�ে� যা�ার �া�ােল, �াথিমক সং�াপন �য়, িশ�া উপকরণ �েয়র জ� �েদয় ভাতা, �া�য্ বীমা �য় , আেবদন 
�ি�য়ায় বা�তামূলক �য় (েটােফল / িজআরই / আইইএলিটএস / িজ�াট, আেবদন িফ, িবিভ� ে�ার ে�রণ িফ)  এবং অেধ র্ক 



�মণ�য় �দান করা হেব, িনব র্ািচত েফেলা গ�� েদেশ েপৗঁেছ �ি�গত �াংক িহসােবর ত�ািদ ে�রেণর পর ১ম বছেরর 
জীবনধারণ ভাতা ে�রণ করা হেব। পরবত�েত �িত বছর স�ণ র্ বছেরর মািসক জীবনধারণ ভাতা �দান করা হেব।  

�েদয় মািসক ভাতা (Monthly Living Allowance) ছক 
েদশ 

িভি�ক 
�প 

�পভূ� েদেশর নাম মািসক ভাতা সং�াপন ভাতা 
(স�ণ র্ িশ�া সময়কােল 

এক বার মা� �েদয়) 
িপএইচিড মা�াস র্ িপএইচিড মা�াস র্ 

�প– ১ জাপান, িস�াপুর , দি�ণ েকািরয়া , চীন, হংকং, কাতার, 
সংযু� আরব আিমরাত, েসৗিদ আরব, কুেয়ত, অে�িলয়া, 
কানাডা, মািকর্ন যু�রা� , �ািজল, েমি�েকা, রািশয়ান 
েফডােরশন, যু�রাজয্, সুইজার�া� , �া�, েবলিজয়াম, 
ইতািল, সুইেডন, জাম র্ািন, �ীস, েনদার�া�স, পতুর্গাল, 
ে�ন, তুর� এবং ইউেরাপ , ওেশ িনয়া, উ�র ও দি�ণ 
আেমিরকান েদশসমূহ 

২৩০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

১৮০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

৫০০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

২৫০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

�প - ২ 
 

জড র্ান, িফিলপাইন, থাই�া�, ইে�ােনিশয়া, ওমান, 
ভারত, মালয়িশয়া, মিরশাস, দি�ণ আি�কা , িমশর, 
ম��াচয্। 

২০০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

১৬০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

৪৫০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

২৩০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

�প- ৩ 
 

এিশয়া মহােদেশর অ�া� েদশ ১৮০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

১৩০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

৪০০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

২০০০ 
ইউএসিড 
/তার 
সমতু� 

 
�েদয় অ�া� ভাতা (Other Allowances) ছক : 

অ�া� ভাতা িপএইচিড মা�াস র্ 
িশ�া উপকরণ �য় িনিমে� �েদয় ভাতা (স�ণ র্ িশ�া সময়কােল 
এক বার মা� �েদয়) 

সেব র্া� ২০০০ ইউএসিড সেব র্া� ১০০০ ইউএসিড 

�া�য্ বীমা �য় (�িতবছর �দান করা হেব) সেব র্া� ২০০০ ইউএসিড সেব র্া� ২০০০ ইউএসিড 
�মণ�য় (স�ণ র্ িশ�া সময়কােল এক বার মা� �েদয়) সেব র্া� ৫০০০ ইউএসিড সেব র্া� ৩০০০ ইউএসিড 
আ�জর্ািতক েসিমনাের অংশ�হণ �য় (স�ণ র্ িশ�া সময়কােল 
�কৃত �েয়র �মাণক �াি� সােপে� �েদয়) সেব র্া� ৩০০০ ইউএসিড সেব র্া� ১০০০ ইউএসিড 

10. �ধানম�ী েফেলািশেপর জ� �াথিমক ও চূড়া� �াথ� িনব র্াচেনর মানদ�সমূহ িক িক?  
উ�র: 

�াথিমক িনব র্াচেন িবেবচয্ িবষয়সমূহ (িপএইচিড ও মা�াস র্ 
উভয় েকােস র্র জ� �েযাজয্) 

চূড়া� িনব র্াচেন িবেবচয্ িবষয়সমূহ (িপএইচিড ও মা�াস র্ উভয় েকােস র্র 
জ� �েযাজয্) 

সব র্েশষ �কািশত The Times Higher Education 

World University overall Rankings বা QS 

World University Rankings অনুসাের অফার �া� 
িব�িব�ালেয়র Ranking (৩০%)  

েমৗিখক পরী�া (৫০%) 

িবগত পরী�া সমূেহর ফলাফল  (2০%)  
�াথ�র কেম র্র (service) সে� এসিডিজ অজর্েন সরকাির নীিত �ণয়ন 
এবং বা�বায়েন স�ৃ�তা (2০%, নীিত �ণয়েন 10% এবং 
বা�বায়েন 10% িহেসেব ) 

Statement of Purpose (3০%) 
চাকুিরকাল (১০%): চাকুিরকাল ১০ বছর বা তার অিধক হেল সেব র্া� 
১০ ন�র  

েটােফল/ আইইএলিটএস পরী�ার ফলাফল (২০%) 
সব র্েশষ �কািশত The Times Higher Education World 

University overall Rankings বা QS World University 

Rankings অনুসাের অফার �া� িব�িব�ালেয়র Ranking (২০%) 

11. েকান িবেশষ কারেণ ভিতর্র েসশন পিরবতর্েনর �েয়াজন হেল িক করণীয়? 



উ�র: চূড়া�ভােব িনব র্ািচত �াথ�গণেক আবি�কভােব িনধ র্ািরত িব�িব�ালয় ও িনধ র্ািরত েসশেন অংশ�হণ  করেত হেব। �াথ�র 
�ি�গত েকান কারেণ িনধ র্ািরত েকােস র্ অংশ�হেণ �থ র্ হেল িনব র্ািচত �াথ�র মেনানয়ন সরাসির বািতল বেল গ� হেব। তেব েকান 
িবেশষ কারেণ ভিতর্র েসশন পিরবতর্েনর �েয়াজন হেল �াথ�েক  �ক� কতৃর্প� (�ক� পিরচালক)  বরাবর সু�� কারন উে�খ কের 
আেবদন করেত হেব। এে�ে� কতৃর্পে�র িস�া� চূড়া� বেল গ� হেব। 

12. েফেলািশপ �াি�র পর িব�িব�ালয় পিরবতর্েনর েকান সুেযাগ আেছ িক না?  

উ�র: েফেলািশপ �াি�র পর েকান িবেশষ কারেণ িব�িব�ালয় পিরবতর্েনর �েয়াজন হেল �ক� কতৃর্প� (�ক� পিরচালক) বরাবর 
সু�� কারণ উে�খ কের আেবদন করেত হেব  এবং আেবদনকৃত িব�িব�ালয়িট The Times Higher Education World 

University Rankings 2019 অথবা QS World University Rankings 2019 য র্া�ি�ং অনুযায়ী �থম ৩০০ এর মে� 
হেত হেব। এে�ে� কতৃর্পে�র িস�া� চূড়া� বেল গ� হেব। 

13. কাি�ত অ�য়েন বিধ র্ত সময় �েয়াজন হেল মেনানীত েফেলািশেপর সময় বৃি� করা হেব িক না? 

উ�র: কাি�ত অ�য়েন বিধ র্ত সময় �েয়াজন হেল তাৎ�িনকভােব �ক� দ�রেক এবং �-� ম�ণালয়েক অবিহত করেত হেব। 
বিধ র্ত সমেয় অ�য়েনর  �য়ভার �ধানম�ী েফেলািশপ হেত �েদয় হেব না।   

14. েফেলািশেপর জ� িনব র্ািচত �াথ�েক কতিদেনর মে� ব� �দান করেত হেব?  

উ�র: িনব র্ািচত �াথ�েক েফেলািশপ কতৃর্প� কতৃর্ক �েদয় সময়সীমার মে� ব� �দান করেত হেব। 

15. Statement of Purpose এর েকান নমুনা বা গাইড লাইন আেছ িক? 

উ�র: ইংেরিজেত অনিধক ১০০০ (এক হাজার) শে� Statement of Purpose দািখল করেত হেব এবং নাম পদিব উে�খ করা 
যােব না। Statement of Purpose এর গাইড লাইন িন�রুপঃ  

Criteria Score 
Applicant’s suitability for the scholarship 4 
Ability to Explain the  professional expereince  4 
Abillity to  Explain  the  future prospects of  utlilizing the acquired 
knowledge throuhg this study program  10 

Linkage of  proposed research/study with SDG implementation   12 
Total 30 

 
16. �ধানম�ী েফেলািশেপর িটউশন িফ ও অ�া� ভাতা েকান মু�ায় �দান করা হেব? 

উ�র: �াথ� েয েদেশর িব�িব�ালেয় পড়েত যােবন েস েদেশর মু�ায় উি�িখত ইউ এস ডলােরর সমপিরমাণ অথ র্ িবিনময় 
(convert) হেব। 

17. আেবদনকারীর বয়স িব�ি�েত উে�খকৃত ‘আেবদনকারীর সেব র্া� বয়সসীমা’র মে� রেয়েছ িকনা তা িনধ র্ারেণর জ� েকান্  
তািরেখ আেবদনকারীর বয়স িবেবচনা করা হেব? 

উ�র: আেবদনকারীর বয়স িব�ি�েত উে�খকৃত ‘আেবদনকারীর সেব র্া� বয়সসীমা’র মে� রেয়েছ িকনা তা িনধ র্ারেণর জ� 
েফেলািশপ িব�ি� �া�েরর তািরেখ (২৯ জানুয়াির ২০১৯) আেবদনকারীর বয়স িবেবচনা করা হেব।   

১8. িবিভ� ধােপ িনব র্ািচতেদর তািলকা েকাথায় পাওয়া যােব? 

উ�র: িবিভ� ধােপ িনব র্ািচতেদর তািলকা গভেন র্� ইেনােভশন ইউিনেটর ওেয়বসাইেট (www.giupmo.gov.bd) আপেলাড করা 
হেব এবং িবিভ� সমেয় �েয়াজনীয় ত�ািদ উ�ীণ র্েদর েমইেল জািনেয় েদয়া হেব। তেব েমইেল েযাগােযােগর �ােথ র্ আেবদন ফরম 
পূরেণর সময় িনয়িমত চালু আেছ এবং �বহৃত হয় এমন েমইল িনভু র্ল ভােব উে�খ করেত হেব।  

 
 


