
ধানম ী েফেলািশেপর আoতায় িপeiচিড o মাস্টাস র্ েকােস র্ আেবদনকারীেদর জনয্ সাধারণভােব িজজ্ঞািসত শ্ন o uত্তর 

(Frequently Asked Questions‐FAQ) 

1. সংযুক্ত দিললািদ eবং েমiল গৃহীত হেয়েছ িকনা তা কতিদেনর মেধয্ িকভােব জানা যােব? 

uত্তর: েমiল গৃহীত হেয়েছ িকনা তা সব্য়ংিকর্য় iেমiল েনািটিফেকশেনর মাধয্েম জানা যােব। আেবদেনর হাড র্কিপ ািপ্তর পর কল্প 
দপ্তর হেত ািপ্ত সব্ীকার েমiল ে রণ করা হেব।  

2. িনয় ণকারী কতৃর্পক্ষ বলেত িক বুঝােনা হেয়েছ? 

uত্তর: িনয় ণকারী কতৃপক্ষ বলেত বািষ র্ক েগাপনীয় aনুেবদন দানকারী কতৃর্পক্ষেক বুঝােনা হেয়েছ। 

3. ধানম ী েফেলািশেপ মাস্টাস র্ o িপeiচিডর সময়সীমা কত বছর? 

uত্তর: সেব র্াচ্চ 3 বছেরর মাস্টাস র্ (সেব র্াচ্চ বয্য় 71 লক্ষ) eবং সেব র্াচ্চ 6 বছেরর িপeiচিড (সেব র্াচ্চ বয্য় 3 েকািট) েকােস র্র জনয্ 
ধানম ী েফেলািশেপ আেবদন করা যােব। 

4. িনব র্াচন িকর্য়ার ধাপসমূহ িকিক eবং িনব র্াচন িকর্য়ার জনয্ কতিদন সময় েয়াজন? 

uত্তর:  
িনব র্াচন িকর্য়ার ধাপসমূহ িনধ র্ািরত সময় 

আেবদন eবং সংযুক্ত দিললািদ যাচাi বাছাiকরণ eবং 
াথিমকভােব িনব র্ািচতেদর তািলকা কাশকরণ 

আেবদন দািখেলর েশষ সময় হেত আনুমািনক 26 কায র্িদবস

াথিমকভােব িনব র্ািচতেদর েমৗিখক পরীক্ষার তািরখ িনধ র্ারণ াথিমকভােব িনব র্ািচতেদর aবিহতকরেণর পর হেত 
আনুমািনক 21 কায র্িদবস 

চূড়ান্তভােব িনব র্ািচতেদর তািলকা কাশকরণ েমৗিখক পরীক্ষা সমািপ্তর পর হেত আনুমািনক 26 কায র্িদবস

5. ধানম ী েফেলািশেপর জনয্ eকািধকবার আেবদন করা যােব িকনা? 

uত্তর: ধানম ী েফেলািশেপর জনয্ eকািধকবার আেবদন করা যােব । 

6. ধানম ী েফেলািশেপ িবিসeস, সরকাির (িবিসeস বয্তীত aনয্ানয্) o েবসরকাির আেবদনকারীেদর িনকট হেত আেবদন 
আহবান করা হেয়েছ। ei িতন গর্ুেপর আেবদনরীেদর মােঝ চূড়ান্ত াথ  িনব র্াচেনর আনুপািতক হার িক হেব?  

uত্তর: িবিসeস কম র্কতর্াগণ 81%, aনয্ানয্ সরকাির কম র্কতর্াগণ 31% eবং সব র্সাধারণ 21% হাের িনব র্ািচত হেবন। তেব েকান গর্ুেপ 
িনধ র্ািরত uপযুক্ত সংখয্ক আেবদন পাoয়া না েগেল পরবত  িবজ্ঞিপ্তেত তা সমনব্য় করা হেব। 

7. aফার েলটার াপ্ত িবশব্িবদয্ালেয় ভিতর্র েক্ষে  TOEFL iBT/ IELTS েস্কার আবশয্ক না হেল TOEFL iBT/ IELTS eর 
শতর্ িশিথলেযাগয্ িক না?  

uত্তর: aফার েলটার াপ্ত িবশব্িবদয্ালেয় ভিতর্র েক্ষে  TOEFL iBT/ IELTS েস্কার আবশয্ক না হেলo TOEFL iBT/ IELTS 
eর শতর্ িশিথলেযাগয্ নয়। uেল্লখয্ েয, TOEFL iBT/ IELTS েস্কার ধানম ী েফেলািশেপর জনয্ চূড়ান্ত াথ  িনব র্াচেনর aনয্তম 
eকিট মানদন্ড।  

8. aফার েলটাের aধয্য়ন বয্য় সম্পিকর্ত শতর্ uেল্লখ থাকেল তা গর্হণেযাগয্ িক না? 

uত্তর: aধয্য়ন বয্য় সম্পিকর্ত শতর্যুক্ত aফার েলটার গর্হণেযাগয্। 

9. ধানম ী েফেলািশেপর সুিবধাগুেলা িক িক? / ধানম ী েফেলািশেপ িটuশন িফ িক পিরমাণ eবং িকভােব েদয় হেব? 

uত্তর: ক.যা ার াক্কােল থম বছেরর িটuশন িফ eবং পরবত েত বছর িত িটuশন িফ িবশব্িবদয্ালেয়র বয্াংক িহসােব দান করা 
হেব। তেব িনব র্ািচত েকান আেবদনকারী কতৃক iিতমেধয্ িবশব্িবদয্ালয় কতৃপক্ষেক দত্ত িটuশন িফ eর মাণপ  দািখল করা 
হেল তা সরাসির আেবদনকারীর বয্াংক িহসােব দান করা হেব।    



খ.সাধারণ েক্ষে  যা ার াক্কােল, াথিমক সংস্থাপন বয্য়, িশক্ষা uপকরণ কর্েয়র জনয্ েদয় ভাতা, সব্াস্থয্ বীমা বয্য়, আেবদন 
িকর্য়ায় বাধয্তামূলক বয্য় (েটােফল / িজআরi / আiieলিটeস / িজময্াট, আেবদন িফ, িবিভন্ন েস্কার ে রণ িফ) eবং aেধ র্ক 
মণবয্য় দান করা হেব, িনব র্ািচত েফেলা গন্তবয্ েদেশ েপৗঁেছ বয্িক্তগত বয্াংক িহসােবর তথয্ািদ ে রেণর পর 2ম বছেরর 
জীবনধারণ ভাতা ে রণ করা হেব। পরবত েত িত বছর সম্পূণ র্ বছেরর মািসক জীবনধারণ ভাতা দান করা হেব।  

েদয় মািসক ভাতা (Monthly Living Allowance) ছক 
েদশ 
িভিত্তক 
গর্ুপ 

গর্ুপভূক্ত েদেশর নাম মািসক ভাতা সংস্থাপন ভাতা
(সম্পূণ র্ িশক্ষা সময়কােল 

eক বার মা  েদয়) 
িপeiচিড মাস্টাস র্ িপeiচিড মাস্টাস র্

গর্ুপ— 2 জাপান, িসঙ্গাপুর, দিক্ষণ েকািরয়া, চীন, হংকং, কাতার, 
সংযুক্ত আরব আিমরাত, েসৗিদ আরব, কুেয়ত, aে িলয়া, 
কানাডা, মািকর্ন যুক্তরা , ািজল, েমিক্সেকা, রািশয়ান 
েফডােরশন, যুক্তরাজয্, সুiজারলয্ান্ড, ান্স, েবলিজয়াম, 
iতািল, সুiেডন, জাম র্ািন, গর্ীস, েনদারলয্ান্ডস, পতুর্গাল, 
েস্পন, তুরস্ক eবং iuেরাপ, oেশিনয়া, uত্তর o দিক্ষণ 
আেমিরকান েদশসমূহ 

3411 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

2911 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

6111 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

3611 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

গর্ুপ - 3 
 

জড র্ান, িফিলপাiন, থাiলয্ান্ড, iেন্দােনিশয়া, oমান, 
ভারত, মালয়িশয়া, মিরশাস, দিক্ষণ আি কা, িমশর, 
মধয্ াচয্। 

3111 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

2711 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

5611 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

3411 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

গর্ুপ- 4 
 

eিশয়া মহােদেশর aনয্ানয্ েদশ 2911 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

2411 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

5111 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

3111 
iueসিড 
/তার 
সমতুলয্ 

 
েদয় aনয্ানয্ ভাতা (Other Allowances) ছক : 

aনয্ানয্ ভাতা িপeiচিড মাস্টাস র্ 
িশক্ষা uপকরণ কর্য় িনিমেত্ত েদয় ভাতা (সম্পূণ র্ িশক্ষা সময়কােল 
eক বার মা  েদয়) সেব র্াচ্চ 3111 iueসিড সেব র্াচ্চ 2111 iueসিড 

সব্াস্থয্ বীমা বয্য় ( িতবছর দান করা হেব) সেব র্াচ্চ 3111 iueসিড সেব র্াচ্চ 3111 iueসিড
মণবয্য় (সম্পূণ র্ িশক্ষা সময়কােল eক বার মা  েদয়) সেব র্াচ্চ 6111 iueসিড সেব র্াচ্চ 4111 iueসিড
আন্তজর্ািতক েসিমনাের aংশগর্হণ বয্য় (সম্পূণ র্ িশক্ষা সময়কােল 
কৃত বয্েয়র মাণক ািপ্ত সােপেক্ষ েদয়) সেব র্াচ্চ 4111 iueসিড সেব র্াচ্চ 2111 iueসিড 

10. ধানম ী েফেলািশেপর জনয্ াথিমক o চূড়ান্ত াথ  িনব র্াচেনর মানদন্ডসমূহ িক িক?  
uত্তর: 

াথিমক িনব র্াচেন িবেবচয্ িবষয়সমূহ (িপeiচিড o মাস্টাস র্ 
uভয় েকােস র্র জনয্ েযাজয্) 

চূড়ান্ত িনব র্াচেন িবেবচয্ িবষয়সমূহ (িপeiচিড o মাস্টাস র্ uভয় েকােস র্র 
জনয্ েযাজয্) 

সব র্েশষ কািশত The Times Higher Education 

World University overall Rankings বা QS 

World University Rankings aনুসাের aফার াপ্ত 
িবশব্িবদয্ালেয়র Ranking (41%)  

েমৗিখক পরীক্ষা (61%) 

িবগত পরীক্ষা সমূেহর ফলাফল  (21%)  
াথ র কেম র্র (service) সেঙ্গ eসিডিজ aজর্েন সরকাির নীিত ণয়ন 

eবং বাস্তবায়েন সমৃ্পক্ততা (21%, নীিত ণয়েন 10% eবং 
বাস্তবায়েন 10% িহেসেব ) 

Statement of Purpose (31%) 
চাকুিরকাল (21%): চাকুিরকাল 21 বছর বা তার aিধক হেল সেব র্াচ্চ 
21 নমব্র  

েটােফল/ আiieলিটeস পরীক্ষার ফলাফল (31%) 
সব র্েশষ কািশত The Times Higher Education World 

University overall Rankings বা QS World University 

Rankings aনুসাের aফার াপ্ত িবশব্িবদয্ালেয়র Ranking (31%)



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

uত্তর: চূড়ান্তভােব িনব র্ািচত াথ গণেক আবিশয্কভােব িনধ র্ািরত িবশব্িবদয্ালয় o িনধ র্ািরত েসশেন aংশগর্হণ  করেত হেব। াথ র 
বয্িক্তগত েকান কারেণ িনধ র্ািরত েকােস র্ aংশগর্হেণ বয্থ র্ হেল িনব র্ািচত াথ র মেনানয়ন সরাসির বািতল বেল গণয্ হেব। তেব েকান 
িবেশষ কারেণ ভিতর্র েসশন পিরবতর্েনর েয়াজন হেল াথ েক কল্প কতৃর্পক্ষ ( কল্প পিরচালক) বরাবর সুষ্পষ্ট কারন uেল্লখ কের 
আেবদন করেত হেব। eেক্ষে  কতৃর্পেক্ষর িসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বেল গণয্ হেব। 

12. েফেলািশপ ািপ্তর পর িবশব্িবদয্ালয় পিরবতর্েনর েকান সুেযাগ আেছ িক না?  

uত্তর: েফেলািশপ ািপ্তর পর েকান িবেশষ কারেণ িবশব্িবদয্ালয় পিরবতর্েনর েয়াজন হেল কল্প কতৃর্পক্ষ ( কল্প পিরচালক) বরাবর 
সুষ্পষ্ট কারণ uেল্লখ কের আেবদন করেত হেব eবং আেবদনকৃত িবশব্িবদয্ালয়িট The Times Higher Education World 

University Rankings 2019 aথবা QS World University Rankings 2019 র য্ািঙ্কং aনুযায়ী থম 411 eর মেধয্ 
হেত হেব। eেক্ষে  কতৃর্পেক্ষর িসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বেল গণয্ হেব। 

13. কািঙ্খত aধয্য়েন বিধ র্ত সময় েয়াজন হেল মেনানীত েফেলািশেপর সময় বৃিদ্ধ করা হেব িক না? 

uত্তর: কািঙ্খত aধয্য়েন বিধ র্ত সময় েয়াজন হেল তাৎক্ষিনকভােব কল্প দপ্তরেক eবং সব্-সব্ ম ণালয়েক aবিহত করেত হেব। 
বিধ র্ত সমেয় aধয্য়েনর  বয্য়ভার ধানম ী েফেলািশপ হেত েদয় হেব না।   

14. েফেলািশেপর জনয্ িনব র্ািচত াথ েক কতিদেনর মেধয্ বন্ড দান করেত হেব?  

uত্তর: িনব র্ািচত াথ েক েফেলািশপ কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক েদয় সময়সীমার মেধয্ বন্ড দান করেত হেব। 

15. Statement of Purpose eর েকান নমুনা বা গাiড লাiন আেছ িক? 

uত্তর: iংেরিজেত aনিধক 2111 (eক হাজার) শেব্দ Statement of Purpose দািখল করেত হেব eবং নাম পদিব uেল্লখ করা 
যােব না। Statement of Purpose eর গাiড লাiন িনম্নরুপঃ  

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 implementa on  12 

Total  30 
 

16. ধানম ী েফেলািশেপর িটuশন িফ o aনয্ানয্ ভাতা েকান মু ায় দান করা হেব? 

uত্তর: াথ  েয েদেশর িবশব্িবদয্ালেয় পড়েত যােবন েস েদেশর মু ায় uিল্লিখত iu eস ডলােরর সমপিরমাণ aথ র্ িবিনময় 
(convert) হেব। 

17. আেবদনকারীর বয়স িবজ্ঞিপ্তেত uেল্লখকৃত ‘আেবদনকারীর সেব র্াচ্চ বয়সসীমা’র মেধয্ রেয়েছ িকনা তা িনধ র্ারেণর জনয্ েকান্  
তািরেখ আেবদনকারীর বয়স িবেবচনা করা হেব? 

uত্তর: আেবদনকারীর বয়স িবজ্ঞিপ্তেত uেল্লখকৃত ‘আেবদনকারীর সেব র্াচ্চ বয়সসীমা’র মেধয্ রেয়েছ িকনা তা িনধ র্ারেণর জনয্ 
েফেলািশপ িবজ্ঞিপ্ত সব্াক্ষেরর তািরেখ (3৯ জানুয়াির 312৯) আেবদনকারীর বয়স িবেবচনা করা হেব।   

 
 


