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নম্বর-৫৩.০০.০০০০.৪১১.২৪.০০১.২০২০ (অংশ)-০১

১৮ প ৌষ ১৪২৮
০২ জানুয়ারর ২০২২

বৃরি রিজ্ঞরি
রিষয়

:

২০২২-২৩ রশক্ষাির্ষ ে Actuarial Science এিং Actuarial Management রিষর্য় বৃরির
আওতায় ২ িছর পেয়াদী োস্টার্ ে পরাগ্রার্ের জন্য আর্িদন আহ্িান।

আরথ েক ররতষ্ঠান রিভাগ, অথ ে েন্ত্রণালয় পদর্শ রর্য়াজনীয় র্ংখ্যক একচ্যুয়ারর সৃরির লর্ক্ষু ২০২২-২৩ রশক্ষাির্ষ ে
Actuarial Science এিং Actuarial Management রিষর্য় ২ িছর পেয়াদী োস্টার্ ে পরাগ্রার্ের জন্য রকৃত
িাংলার্দরশ নাগররকর্দর রনকট হর্ত রনম্নিরণ েত শর্তে ও রনর্ োররত ফরর্ে দরখাস্ত আহিান করর্ছ:
১।

রতুারশত রিরগ্রর জন্য যুক্তরার্জুর City, University of London এর Bayes Business School
(Formerly Cass Business School) পথর্ক Unconditional Offer Letter থাকর্ত হর্ি। শতেযুক্ত
Offer Letter র্ংিরলত আর্িদন ত্র র্রার্রর িারতল ির্ল গণ্য হর্ি;

২।

িয়র্র্ীো: ৩১-০৩-২০২২ তাররর্খ র্র্ি োচ্চ ৪০ িছর;

৩।

রির্দর্শ র্ম্পন্ন স্নাতক/োস্টার্ ে রিরগ্র’র পক্ষর্ত্র আিরিকভার্ি ইউরজরর্ কর্তক
ে রিরগ্র র্েতায়র্নর রতুয়ন ত্র জো
রদর্ত হর্ি;

৪।

র্রকারর কেেকতোর পক্ষর্ত্র আর্িদনকারীর চাকুরী স্থায়ী হর্ত হর্ি এিং চাকররর্ত রর্ির্শর র রির্দর্শ োস্টার্ ে
রিরগ্র র্ম্পন্ন কর্র থাকর্ল এই পরাগ্রার্ের জন্য রির্িরচত হর্িন না;

৫।

ইর্তাপূর্ি ে র্রকারর/পির্রকারর/আন্তজোরতক পকান র্ংস্থা কর্তক
ে পূণ োঙ্গ স্নাতক/স্নাতর্কাির বৃরি/পফর্লারশ ররাি
ররাথীগণ এ স্কলাররশর্ র জন্য রির্িরচত হর্িন না;

৬।

র্রকারর, আর্া-র্রকারর, স্বায়ত্বশারর্ত র্ংস্থা, রিরর্িদ্ধ র্রকারর ররতষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ি র্রকারর ররতষ্ঠান, র্রকাররপির্রকারর িীো পকাম্পারন (লাইফ/নন-লাইফ)-পত চাকরররত রাথীগণর্ক যথাযথ কর্তে র্ক্ষর োধ্যর্ে আর্িদন
করর্ত হর্ি। তর্ি রাথীগণ আর্িদর্নর অরগ্রে কর রনর্ োররত তাররর্খর ের্ধ্য জো রদর্ত ারর্িন;

৭।

বৃরিরাি ব্যরক্ত কারিত অধ্যয়ন পশর্ষ পদর্শ রফর্র ন্যুনতে ১০ িছর পদর্শর িীো খার্তর র্ার্থ যুক্ত থাকর্িন ের্েে
দুইজন র্াক্ষীর [র্রকারর কেেচারী (৯ে পগ্রি িা তদুর্ধ্ে কেেকতো) িা স্থানীয় র্রকার্রর রররতরনরর্র (রর্টি
কর্ াে র্রশর্নর পেয়র/কাউরিলর, প ৌরর্ভার পেয়র, উ র্জলা ররষর্দর পচয়ারম্যান)] স্বাক্ষরর্হ রিরর্ পোতার্িক
৬০০/- টাকার নন-জুরিরশয়াল স্টুার্ম্প এই ের্েে িন্ড রদান করর্িন পয, রতরন অধ্যয়ন পশর্ষ পদর্শ পফরৎ না
আর্র্ল বৃরি িািদ গৃহীত র্মুদয় অথ ে রশক্ষা কায েক্রে র্োি হওয়ার ০৬ োর্র্র ের্ধ্য র্রকারর্ক পফরৎ রদর্ত িাধ্য
থাকর্িন;

৮।

উরিরখত র্াক্ষীগণও ৬০০/- টাকার নন-জুরিরশয়াল স্টুার্ম্প এই ের্েে পৃথক িন্ড দারখল করর্িন পয, র্ংরিি রাথী
বৃরি পরাগ্রার্ে অধ্যয়ন পশর্ষ পদর্শ রফর্র ১০ িছর িীো খার্তর র্ার্থ র্ংযুক্ত না থাকর্ল তারা রর্তুর্ক আলাদাভার্ি
৫.০০ লক্ষ টাকা র্রকারর্ক রদান করর্ত িাধ্য থাকর্িন;

৯।

আগ্রহী রাথীগণ আরথ েক ররতষ্ঠান রিভাগ এিং িীো উন্নয়ন ও রনয়ন্ত্রণ কর্তে র্ক্ষর ওর্য়ির্াইট
(www.fid.gov.bd ও www.idra.org.bd) পথর্ক আর্িদন র্ত্রর ফরে িাউনর্লাি করর্ত ারর্িন;

১০।

র্ম্প্ররত পতালা ৩ কর ার্র্ াট ে র্াইর্জর ছরি, রশক্ষাগত পযাগ্যতার র্কল র্নদ, রীক্ষার োকেরশট/পগ্রি র্য়র্ের
র্তুারয়ত কর , জাতীয় ররচয় ত্র, ার্র্ াট েএর র্তুারয়ত কর , TOEFL, IELTS (Academic) রীক্ষার
ফলাফল এর র্তুারয়ত কর র্হ রনম্নস্বাক্ষরকারীর িরাির্র িাকর্যাগ অথিা র্রার্রর প ৌৌঁছার্ত হর্ি;

১১।

আর্িদর্নর র্েয়র্ীো আগােী ২৮ পফব্রুয়ারর, ২০২২ তাররখ, পর্ােিার, রিকাল ০৫:০০ টা এিং

১২।

কর্তে ক্ষ পয পকান র্েয় এ রিজ্ঞরি িারতল/ ররিতেন এিং ররির্ েন এিং পয পকান বৃরিরাি ব্যরক্তর আর্িদন
রির্িচনা/িারতর্লর রনরঙ্কুশ ক্ষেতা র্ংরক্ষণ কর্রন।

(ি. নারহদ পহার্র্ন)
যুগ্মর্রচি
আরথ েক ররতষ্ঠান রিভাগ, অথ ে েন্ত্রণালয়
ও
র্দস্য-র্রচি, রস্টয়াররং করেটি
 ০২-৯৫৪৬৬৫০
ই-পেইল: js.cm@fid.gov.bd
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র্তন কর্ি সদ্য
ততালা রর্িন
িাসদিার্ থ সাইদজর
সতযার্য়ত ছর্ব
সাংযুক্ত
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২০২২-২৩ র্শক্ষাবদষ থ Actuarial Science এবাং Actuarial Management র্বষদয় বৃর্ি তপ্রাগ্রাদমর আদবেন ফরম
ক্রর্মক সাংখ্যা (অর্ফস কর্তথক পূরণীয়

:

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

আদবেনকারীর নাম (বাাংলায়): .........................................................................................................................
(ইাংদরর্জদত IN BLOCK LETTERS): .........................................................................................................
র্িতার নাম:................................................................................................................................................
মাতার নাম:................................................................................................................................................
জন্মতার্রখ:.................................................................................................................................................
জাতীয় ির্রচয়িত্র নম্বর:..................................................................................................................................
িাসদিার্ থ নম্বর:.............................................................................................................................................
তফান ও তমাবাইল নম্বর:..................................................................................................................................
ই-তমইল:....................................................................................................................................................
ঠিকানা(ক) বতথমান ঠিকানা:......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(খ) স্থায়ী ঠিকানা: .........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
১১. চাকুর্ররত প্রার্ীর তক্ষদত্র:..................................................................................................................................
(ক) কমথরত প্রর্তষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা:...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(খ) চাকুর্রদত ত াগোদনর তার্রখ: .....................................................................................................................
(গ) িের্ব:..................................................................................................................................................
(ঘ) চাকুর্র স্থায়ী/অস্থায়ী (প্রতযয়নিত্র সাংযুক্ত করদত হদব):.........................................................................................
১২. City, University of London এর Reference নম্বর ও তার্রখ:
১৩. TOEFL /IELTS (Academic) িরীক্ষার তকার:
১৪. র্শক্ষাগত ত াগ্যতার র্ববরণ (সকল সনে, নম্বরিত্র ও Transcript এর সতযার্য়ত কর্ি সাংযুক্ত করদত হদব):
িরীক্ষার নাম

সন

তবার্/থ র্বশ্বর্বদ্যালয়

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর নাম

র্বভাগ/দের্ণ/র্বষয়

এস.এস.র্স/সমমান
এইচ.এস.র্স/সমমান
স্নাতক (সম্মান)
স্নাতদকাির
অন্যান্য একাদর্র্মক
র্র্র্গ্র ( র্ে র্াদক)

১৫. প্রার্ী সম্পদকথ তথ্য প্রোদন সক্ষম এমন দু’জন ব্যর্ক্তর তথ্য (র্শক্ষক/গদবষক/চাকুর্রজীবী):
1

তমার্ নম্বদরর
শতকরা হার/র্জর্িএ

(ক) নাম..........................................................িের্ব:........................................................................
ঠিকানা:...........................................................................................................................................
তর্র্লদফান/দমাবাইল নম্বর:.......................................................ই-তমইল:...................................................
(খ) নাম..........................................................িের্ব:.........................................................................
ঠিকানা:............................................................................................................................................
তর্র্লদফান/দমাবাইল নম্বর:.......................................................ই-তমইল:...................................................
..... .......................
আদবেনকারীর স্বাক্ষর

তার্রখ:............................................

নাম:
ই-তমইল:
তমাবাইল:

র্বদশষ দ্রষ্টব্য:
(ক) সাংর্িষ্ট র্বষদ অর্তর্রক্ত তথ্য আলাোভাদব র্লর্িবদ্ধ কদর আদবেনিদত্রর সাদর্ সাংযুক্ত করদত হদব;
থ
(খ) সকল সার্টর্ফদকর্
এর সতযার্য়ত কর্িসহ ৪ তসর্ আদবেনিত্র জমা র্েদত হদব;
(গ) চাকুর্ররত প্রার্ীদের তক্ষদত্র পূণ থকালীন গদবষণাকদমথ ত াগোদনর জন্য সাংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়/অর্িেপ্তর/র্বভাগ এর অনুমর্তিত্র বা
No Objection Certificate জমা র্েদত হদব।

2

