বিদেশী বিশ্ববিেযালয়গুবলদে উচ্চবশক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সরকাবর িৃবি
ন্য়াবেবি,

মার্চ,

৭

বিদেশহ বিশ্ববিেযালয়গুবলদে কলা, ক় বি, আইন, বিবকৎা ও ইবিবনয়াব িং বিবাগ
উচ্চবশক্ষা

জনয বা েহয় ছাত্রছাত্রহদে

কলযাদে বনম্নবলবিে  কাব

ি়বি গুবল িাল

দয়দছ :•

েপবশলহ উপজাবে

এই প্রকদে
ছাত্রছাত্রহদে

ছাত্রছাত্রহদে

জনয নযাশনাল ওবাবজ ি়বি :-

আওোয় ককন্দ্রহয় উপজােহয় বিিয়ক ভন্ত্রক কভধািহ উপজােহয়
বিদেশহ বিশ্ববিেযালয়গুবলদে স্নােদকাি

পর্যাদয়

পডাশুনা, বপএইিবি,

ইবিবনয়াব িং প্রর্বি ও বিজ্ঞান কক্ষদত্র কপাস্ট-িদটা াল গদিিোভলক অধযায়দন
জনয ি়বি কেওয়া য়। পব িাদ

িাবিযক আয় ছয় লক্ষ টাকা পর্যন্ত দলই

ছাত্রছাত্রহ া এই ি়বি কপদে পাদ ।
•

েপবশলহ জাবে

ছাত্রছাত্রহদে

বিদেশহ বিশ্ববিেযালয়গুবলদে বপও

জনয নযাশনাল ওবাবজ ি়বি :ও অযাপ্লাদয়ি াদয়ন্স, ভাজ বিজ্ঞান, ক় বি বিজ্ঞান

ও অনযানয কক্ষদত্র এই ি়বি কেওয়া য়। পাব িাব ক িাবিযক আয় ছয় লক্ষ টাকা
িা ো

কভ দলই ছাত্রছাত্রহ া এই ি়বি পাওয়া

কর্াগয। িাবিযক ৌোো জন

ছাত্রছাত্রহদক ি়বি কেওয়া য়। ককন্দ্রহয় াভাবজক নযায় বিিা
এই প্রকে রূপায়ন কদ
•

অনযানয

ছাত্রছাত্রহদে

ও ক্ষভোয়ন ভন্ত্রক

থাদক।

অনগ্র

কেেহ

বিদেদশ পডাদশানা

ও

আবথযক

বেক

কথদক

বপবছদয়

পডা

কেেহ

জনয বশক্ষাঋদে ে ছাড িংক্রান্ত িঃ আদেেক

প্রকে:অনযানয অনগ্র

কেেহ ও আবথযক বেক কথদক বপবছদয় পডা কেেহ

কভধািহ

ছাত্রছাত্রহ া র্াদে বিদেশহ বিশ্ববিেযালয়গুবলদে কলা, ইবিবনয়াব িং, বিবকৎা ও ক় বি
বিবাদগ উচ্চ বশক্ষা লাব ক দে পাদ
অনগ্র

কেেহব ি পব িাদ

বপবছদয় পডা কেেহ
প্রকদে

পব িাদ

,

ো

জনযই এই প্রকে িাল ক া দয়দছ।

িাবিযক আয় বেন লক্ষ টাকা ও আবথযক বেক কথদক
িাবিযক আয় এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত দল এই

বিধা পাওয়া র্ায়। ছাত্রহদে

জনয প্রকদে

ো শোিংশ ি াদ্ধ বনবেয ষ্ট

ক া দয়দছ।
•

পদডা

প দেশ:

বিশ্ববিেযালয়গুবলদে

িংিযালঘ

কলা, ইবিবনয়াব িং, ক় বি

ম্প্রোদয়
ও

ছাত্রছাত্রহদে

বিবকৎাশাস্ত্র

কক্ষদত্র

বিদেশহ
স্নােদকাি

পর্যাদয়

পডাশুনা, এভ. বিল এিিং বপএইিবি ক া

কক্ষদত্র এই কভযবি

আওোয়

বশক্ষা ঋদে ছাড কেওয়া য়। পাব িাব ক িাবিযক আয় ছয় লক্ষ টাকা পর্যন্ত দল
কভযবি
•

বিধা পাওয়া র্ায়।

বিদেদশ িট াল কিদলাবশপ কভযবি :

িাবডদয় জােহয়স্তদ

স্ব-বনবয ো গদড কোলা

ককন্দ্রহয় বিজ্ঞান ও প্রর্বি ভন্ত্রদক
গদিিনা পিযে এই কভযবি রূপায়দন
গদিিকদে

বিদেবশ বিশ্ববিেযালদয় িা

বিবকৎাশাদস্ত্র িটদ ট পর্যাদয়
্ াজা

ভাবকয ন িলা

াজযবায় ি়স্পবেিা

কেদশ কভধািহ গদিিকদে

িংিযা

লদক্ষয এই কভযব ি রূপাবয়ে দে।

স্বশাবে িংস্া বিজ্ঞান ও ইবিবনয়াব িং
োবয়দে
িছ

দয়দছ। কভযবি
ধদ

আওোয় ভদনানহে

বিজ্ঞান, প্রর্বি, ইবিবনয়াব িং ও

গদিিোভলক কাজকভয ও অধযয়দন

জনয িাবিযক

াার্য কেওয়া য়।
প্রদনাি পদিয এক প্রদন

বলবিে জিাদি এই েথয কেন

ভানি ম্পে উন্নয়ন প্রবেভন্ত্রহ িঃ ভদন্দ্রনাথ পাদে।

