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নম্বর-৫৩.০০.০০০০.৪১১.২৪.০০১.২০২০ (অংশ-১)-৫৯৭ 
       ১৩ প ৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ 

  ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ ডিস্টাব্দ 

 

বৃডি ডবজ্ঞডি 
 
 

ডবষয় : ২০২৩-২৪ ডশক্ষাবসষ ে Masters in Actuarial Science এবং Masters in Actuarial  

  Management ডবষসয় ২ বছর পেয়াদী বৃডির জন্য আসবদন আহ্বান। 

 

পদসশ প্রসয়াজনীয় েংখ্যক একচ্যুয়াডর সৃডির লসক্ষু ২০২৩-২৪ ডশক্ষাবসষ ে Actuarial Science এবং Actuarial 

Management ডবষসয় োস্টাে ে পপ্রাগ্রাসের জন্য প্রকৃত বাংলাসদডশ নাগডরকসদর ডনকট হসত ডনম্নবডণ েত শসতে ও ডনর্ োডরত 

ফরসে দরখাস্ত আহবান করসছ:  
 

১।  ১ে বছর Masters in Actuarial Science ডিডগ্রর জন্য যুক্তরাসজুর City, University of London 

এর Bayes Business School (Formerly Cass Business School) পেসক Unconditional 

Offer Letter োকসত হসব। Conditional Offer Letter েংবডলত আসবদন ত্র েরােডর বাডতল বসল গণ্য 

হসব; 

২। Bayes Business School এর েকল শতোডদ পূরণপূব েক Masters in Actuarial Science েম্পন্ন করার 

 র  রবতী ১ বছর পেয়াসদ Masters in Actuarial Management পপ্রাগ্রাসে ভডতের প াগ্যতা অজেন করসত 

হসব; 
 

 

৩। বয়েেীো: ৩০-০৩-২০২৩ তাডরসখ েসব োচ্চ ৪০ বছর এবং বীো পেক্টসর কে েরতসদর পক্ষসত্র েসব োচ্চ ৪৫ বছর; 

 

৪। ডবসদসশ েম্পন্ন স্নাতক/োস্টাে ে ডিডগ্রর পক্ষসত্র আবডিকভাসব ইউডজডে কর্তেক ডিডগ্র েেতায়সনর প্রতুয়ন ত্র জো 

ডদসত হসব; 
 

 

৫।  েরকাডর কে েকতোর পক্ষসত্র আসবদনকারীর চাকুরী স্থায়ী হসত হসব এবং চাকডরসত প্রসবসশর  র ডবসদসশ োস্টাে ে 

ডিডগ্র েম্পন্ন কসর োকসল এই বৃডির জন্য ডবসবডচত হসবন না; 
 

 

৬। ইসতাপূসব ে েরকাডর/পবেরকাডর/আন্তজোডতক পকান েংস্থা কর্তেক পূণ োঙ্গ স্নাতক/স্নাতসকাির বৃডি/পফসলাডশ প্ররাি 

প্ররােীগণ এ বৃডির জন্য ডবসবডচত হসবন না;   
 

 
 

৭। েরকাডর, আর্া-েরকাডর, স্বায়ত্বশাডেত েংস্থা, ডবডর্বদ্ধ েরকাডর প্রডতষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ি েরকাডর প্রডতষ্ঠান, েরকাডর-

পবেরকাডর বীো পকাম্পাডন (লাইফ/নন-লাইফ)-পত চাকডররত প্রােীগণসক  ো ে কর্তে সক্ষর োধ্যসে আসবদন 

করসত হসব। তসব প্রােীগণ আসবদসনর অডগ্রে কড  ডনর্ োডরত তাডরসখর েসধ্য জো ডদসত  ারসবন; 
 

 
 

 

৮। বৃডিপ্রাি ব্যডক্ত অধ্যয়ন পশসষ পদসশ ডফসর কে সক্ষ ১০ বছর পদসশর বীো খাসতর োসে যুক্ত োকসত হসব; 
  

৯।  আগ্রহী প্রােীগণ আডে েক প্রডতষ্ঠান ডবভাগ এবং বীো উন্নয়ন ও ডনয়ন্ত্রণ কর্তে সক্ষর ওসয়বোইট 

(www.fid.gov.bd ও www.idra.org.bd) পেসক আসবদন সত্রর ফরে িাউনসলাি করসত  ারসবন; 
 
 

১০। েম্প্রডত পতালা ৩ কড   ােস াট ে োইসজর ছডব, ডশক্ষাগত প াগ্যতার েকল েনদ,  রীক্ষার োকেডশট/পগ্রি  সয়সের 

েতুাডয়ত কড , জাতীয়  ডরচয় ত্র,  ােস াট ে এর েতুাডয়ত কড , TOEFL/IELTS  রীক্ষার ফলাফল এর 

েতুাডয়ত কড েহ ডনম্নস্বাক্ষরকারী বরাবসর িাকস াসগ অেবা েরােডর প ৌৌঁছাসত হসব;  

১১। আসবদসনর েেয়েীো আগােী ৩০ োচ ে, ২০২৩ তাডরখ, বৃহস্পডতবার, ডবকাল ০৫:০০ টা এবং 

 



১২। কর্তে ক্ষ প  পকান েেয় এ ডবজ্ঞডি বাডতল/ ডরবতেন এবং  ডরবর্ েন এবং প  পকান বৃডিপ্রাি ব্যডক্তর আসবদন 

ডবসবচনা/বাডতসলর ডনরঙ্কুশ ক্ষেতা েংরক্ষণ কসরন।  

 

 

 

 (ি. নাডহদ পহাসেন) 

যুগ্মেডচব 

আডে েক প্রডতষ্ঠান ডবভাগ, অে ে েন্ত্রণালয় 

ও 

েদস্য-েডচব, ডস্টয়াডরং কডেটি 

 ০২-৫৫১০১১৫৮ 

ই-পেইল: js.cm@fid.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


