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প্রারবিক আবিদন 

আবিদনত্র সম্পণূয করবে সহায়ক টীকা 

সসবেম্বর ২০১৭ 

সাধারণ 

    মস্ত অবেদন আংবরজি ভাায় িমা করবে বে।ম্পূর্ণ করা অবেদন জনদলণ 
এআ আ-মমব ওয়াডণ  থো জিজডএফ অকাবর আ-মম ংবযািন জববে িাঠান: 
endangeredarchives@bl.uk 

অবেদন জনদলণটি শুক্রোর ১৭ নবভম্বর ২০১৭ GMT মধ্যরাবের মবধ্য এব 
মি ৌঁছাবনা অেলযক। জেজম্বে থো ম্পূর্ণ অবেদন জেবেজিে বে 
না।অবেদনকারীর দাজয়ত্ব ময জেজন মদবে মনন অবেদন জনদলণটি ম্পূর্ণ এেং 
যথাজেজে অবছ।প্রারজিক িযণাবয় শুধ্ুমাত্র এআ অেবদন জনদলণটি জেিাজরে বে। 

অবেদবন যজদ িােীয় থো রািয স্তবরর নজথিত্র নুকৃে বয় থাবক, োব আএজি 
কাযণক্রবমর জেস্তাজরে অবেদন িযণাবয় এআ নুবমাদন প্রবয়ািন ময উিযুক্ত 
রকারী দপ্তর/জেভাবের নুমজে মনওয়া বয়বছ। যজদ অবেদবন জভবপ্রে য় ময 
রকারী নজথিত্র মূ রাষ্ট্র মথবক স্থানিূযে করা বে—এমনজক স্থায়ীভাবে ো 
নুকরর্ ো েযেস্থা মনওয়ার উবেবল বও—োব বেণাচ্চ রকারী স্তর মথবক এআ 
জেবয় ুস্পষ্ট জজেে নুবমাদন জনবে বে। 

Q1 অিনার অবেদবনর একিন প্রধ্ান অবেদনকারী থাকা প্রবয়ািন যাৌঁর ভূজমকা 
এআ েবের্ায় প্রধ্ান েুজিেৃজিক জনবেল ঘটাবনা ও স্বত্ব গ্রর্ করা। আজনআ বেন 
মআ েযজক্ত যাৌঁর াবথ আএজি কাযণক্রম অবেদবনর েযািাবর অদান প্রদান করবে। 

জেবল দ্রষ্টেযঃ জিএআিজড ছাত্র/ছাত্রীবদর শুধ্ুমাত্র েেজন িরুষ্কাবরর িনয জেবেজিে 
করা বে যজদ প্রকল্প ও নুদান ম্বন্ধীয় িজরিানায় োবদর প্রদলণনবযােয প্রমার্ 
মথবক থাবক। 

Q2 ময মেবত্র কাবির থো ংজিষ্ট উিাদাবনর িজরর ম্পূর্ণভাবে েেে নয়, 

ম মেবত্র মীো-জভজিক েযািক নদুাবনর িবনয অবেদন করাআ উিযুক্ত। 

mailto:endangeredarchives@bl.uk


প্রেযালা করা মযবে িাবর ময েযািক িযণাবয়র একটি িজরকল্পনা ভজেযবে অরও 
েৃির প্রকবল্পর জদবক গ্রর বে িাবর। 

Q4 প্রকবল্পর ময়ীমা মাজক জভজিবে জনজদণষ্ট করবে বে। 

Q5 প্রকল্প শুরু ওয়ার োজরে অবেদবনর এআ িযণাবয় শুধ্ুমাত্র অিােকাীন 
বে বে। যজদ অিনার অবেদন িরুষৃ্কে য়, োব প্রকল্প শুরু ওয়ার োজরে 
িুরস্কাবরর দজ প্রকাবলর অবে জনধ্ণারর্ করা বে। প্রকবল্পর ময়ূজি জেনযস্ত 
করার িূবেণ মবন রােবেন ময, অিনাবক যজদ জেস্তাজরে অবেদন িমা করার িবনয 
অমন্ত্রর্ িানাবনা য়, োব অিনার অবেদবনর ফাফ জেবয় অিনাবক মম 
২০১৮-মে ূজিে করা বে। প্রবয়ািনীয় প্রলাজনক কািকমণ ম্পূর্ণ করবে এেং 
িুরস্কাবরর বের প্রাথজমক জকজস্ত স্তান্তর করবে প্রকল্প শুরুর জনকটেম োজরে 
বে িাবর অেস্ট ২০১৮-এ।   

Q6 জনেণাী েরবির মূয অনুমাজনক ভযগ্র িাউন্ড স্টাজণং (জিজেজি)-মে 
জনধ্ণারর্ করবে বে। মস্ত  নূজদে িুরস্কার ও স্তান্তজরে িুৌঁজি জিজেজি-মে করা 
বে। জেজনময় াবরর জনবদণলক িাওয়ার িবনয অমরা অিনাবক 
https://www.oanda.com/currency/converter/ েযোর করার িরামলণ জদজি। 

Q8 Q8a থো Q8b েক্স দটুির মবধ্য সর্ সকাবনা একটি মেবছ জনন, দবু া 
একসাবি করবেন না। 

Q9 অিনার অমন্ত্রর্কারী প্রজেষ্ঠান মকাবনা জেশ্বজেদযায়, ংরের্াোর ো 
েদনরুূি প্রজেষ্ঠান বে িাবর যাবক অমরা নুদাবন িুরসৃ্কে করে। িঅমরা 
প্রেযালা করবো ময এআ প্রজেষ্ঠান িুৌঁজির িজরিানা ও োর েযবয়র কারর্ জনধ্ণারর্ 
করবে, প্রকবল্পর ুষ্ঠভাবে মািবনর মেবত্র যােেীয় ুজেধ্া প্রদান করবে, এেং 
িুরস্কবরর লেণ ােী ক মমবন িবে। এটিও প্রেযাজলে ময প্রকবল্পর প্রধ্ান 
অবেদনকারী এআ অমন্ত্রর্কারী প্রজেষ্ঠান দ্বারা জনযুক্ত বেন। 

যজদ অিজন মকাবনা প্রজেষ্ঠাবনর াবথ যুক্ত না মথবক থাবকন োব অিজন একিন 
স্বেন্ত্র েবেক জববে অবেদন করবে িাবরন Q10- টি ম্পূর্ণ কবর। 

Q10 যজদ অিজন মকাবনা প্রজেষ্ঠাবনর াবথ যুক্ত না থাবকন থো একিন স্বেন্ত্র 
েবেক জববে অবেদন করবছন, শুধ্ুমাত্র েবেআ এআ প্রবের উির জদন। থণাৎ 
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নুদাবনর িুরস্কার রাজর প্রধ্ান অবেদনকারীবক িাঠাবনা বে এেং জেজন মস্ত 
েযয় েরবির জােরের্ জেবয় জিটিল াআবিজরর প্রজে দায়ী থাকবেন। এটি 
প্রেযাজলে ময স্বেন্ত্র েবেকবদর প্রাজিক িেূণ জভজ্ঞো এেং িেূণেেী প্রকল্প মূব 
ুবযােযোর প্রদলণনীয় প্রমার্ থাকবে। এটি োঞ্ছনীয় ময স্বেন্ত্র েবেকরা োৌঁবদর 
£১০০-র জধ্ক েরবির িবনয জন্তম জেেরবর্র াবথ রজলদমূ িমা করবেন 
এেং যােেীয় েরবির একটি ুজেস্তাজরে মেডলীট তেরী রােবেন। 

Q11 নুগ্র কবর এআ প্রেটির উির জদন যজদ অিজন িূবেণ এআ একআ েবের্ার 
উিাদানবক মকন্দ্র কবর আএজি কাযণক্রবম অবেদন কবরজছবন এেং ফ নজন। 
মবেবত্র অিনাবক জেস্তাজরেভাবে জনবদণল করবে বে জকভাবে এআ অবেদন জনদলণ 
অিনার িেূণ অবেদন জনদবলণর মথবক জভন্ন। িুনর্ব্ণার অবেদন করার অবে 
ভাবাভাবে জেিার করুন ময অিনার িূেণেেেী অবেদন মকন ফ য়জন এেং 
জকভাবে অিজন মটিবক কাযণকরীভাবে ংবলাধ্ন করবে িারবেন। অিনার িূবর্ব্ণর 
আএজি িরুষ্কারগুজ এোবন োজকাভুক্ত করুন। 

Q12 এটি অেলযক ময অিজন মআ মস্ত ংরের্াোরগুজ জেস্তাজরে িজরিয় 
এোবন মদন যারা প্রজেজজি এেং/থো মূ উিাদান প্রাপ্ত বেন । 

Q13 অিজন েলযআ এআ প্রকবল্পর যােেীয় েরবির জেস্তাজরে েথয ৪টি অয় 
েযয়ক জলবরানাবম মভবে মদোবেন। যজদও এমনটি বে িাবর ময জেস্তাজরে অবেদন 
জনদলণ িমা মদওয়ার ময় এআ েরি িজরেজেণ ে বে, েেুও এআ িজরমার্গুজ মযন 
োস্তোনুে এেং প্রকৃে েরবির ওির জভজি কবর জনজর্ণে য়। মবন রােবেন অিজন 
আএজি দপ্তবর নদুাবনর ময অজথণক জেেরর্ িাঠাবেন, ো মযন জিজেজি-মে জনবদণ জলে 
য়। 

Q14-17 এটি েযন্ত অেজলযক ময অিজন প্রকবল্পর ময়কাবর মবধ্য জক করবেন 
মনস্থ কবরবছন োর জেস্তাজরে জেেরর্ অমাবদর প্রদান কবরন - অবেদবনর 
িরেেী স্তবর অিনাবক অমন্ত্রর্ িানাবনা বে জকনা মআ জিাবন্তর জনর্ণায়কমণ্ডীর 
কাবছ জনবিবক উিস্থািন করার এটিআ অিনার ুবযাে। যথাযথ েথয এেং জেেরর্ 
ছাড়া োৌঁরা অিনার প্রস্তাবের ঠিক মূযায়ন করবে িারবেন না। 
অবেদনকারীবদর িনয জনবদণ জলকা লীণক ধ্যাবয়র ৩ নং নুবিবদ মযভাবে ো 
বয়বছ, মআভাবে েুৌঁটিবয় জেবেিনা করুন ময অিনার প্রকল্প জকভাবে নুদাবনর 



অবেদবনর মূযায়বনর জনর্ণায়বকর উিবযােী বি।    প্রস্তাজেে লব্দ ীমা: ৫০০-
১০০০। ময োক্সটি মদওয়া বয়বছ োর োআবর টাআি করবেন না। 

মযবেু অিনার প্রকবল্পর ময়কাবর মবধ্য জনজমণে মস্ত জডজিটযা উিাদান জিটিল 
াআবিরীর ওবয়োআট-এর মাধ্যবম নাআবন িভয করা বে, োআ 
েযােলকভাবে অিনাবক ুজনজিে করবে বে ময গ্রন্থস্বত্ব ও মোিনীয়ো জেয়ক 
মযন মকাবনা মযা না থাবক যা এআ উিাদাবনর জভেমযোবক ীজমে করবে 
িাবর। 

Q19 যজদ অিজন অিনার েথয ও উিাদানবক আন্টারবনবট জিটিল াআবিরীর 
মাধ্যবম িভয করার প্রভাে জেবেিনা কবর থাবকন োব ো জনবদণল করবে 
এআ োবক্স টিকজিহ্ন জদন। 

Q20 এআ স্থাবন অিজন অিনার প্রকবল্পর িাজদার দষৃ্টান্তস্বরূি একটি জিত্র মযাে 
করবে িাবরন। এআ জিত্রটি মযন অিনার মগ্র দজমূবক ১MB-র মেজল েজিণ ে 
না কবর। 


