
 

 

স্নাতক শ্রেণীতত ভর্তির র্িজ্ঞর্ি 

র্িক্ষাির্ িঃ ২০২০-২০২১  
 

িঙ্গিন্ধু শ্রিখ মুর্িবুর রহমান অ্যার্ভতেিন অ্যান্ড অ্যাতরাতেস র্িশ্বর্িদ্যালতে ২০২০-২০২১ র্িক্ষািতর্ ি অ্যার্ভতেিন ইর্ির্নোর্রিং অ্যান্ড শ্রেকতনালর্ি 

(এফএইটি) অ্নুর্তের র্িএসর্স ইন অ্যাতরানটিকযাল ইর্ির্নোর্রিং (অ্যাতরাতেস) ও র্িএসর্স ইন অ্যাতরানটিকযাল ইর্ির্নোর্রিং (অ্যার্ভের্নক্স) র্ির্তে স্নাতক 

শ্রেণীতত ২(দুই) টি র্ির্তের প্রর্তটিতত ৩০ িন কতর ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হতি। সুর্নর্ে িষ্ট র্িক্ষাগত শ্র াগ্যতা অ্নু ােী আগ্রহী র্িক্ষার্থীগণ র্িশ্বর্িদ্যালতের 

ওতেিসাইতে প্রেত্ত র্লিংতকর মাধ্যতম অ্নলাইন ফরম পূরন পূি িক আতিেন করতত পারতিন। শ্র  সকল ছাত্র-ছাত্রী র্িজ্ঞান র্িভাগ হতত ২০১৭ িা ২০১৮ সাতল 

মাধ্যর্মক িা তার সমমাতনর পরীক্ষাে এিিং ২০২০ সাতল র্িজ্ঞান র্িভাগ হতত উচ্চ মাধ্যর্মক িা তার সমমাতনর পরীক্ষাে উত্তীণ ি হতেতছন অ্র্থিা ২০১৭ সাতল 

র্িজ্ঞান র্িভাগ হতত মাধ্যর্মক িা তার সমমাতনর পরীক্ষাে এিিং ২০১৯ সাতল র্িজ্ঞান র্িভাগ হতত উচ্চ মাধ্যর্মক িা তার সমমাতনর পরীক্ষাে উত্তীণ ি হতেতছন 

র্কন্তু উচ্চ মাধ্যর্মক িা তার সমমাতনর পরীক্ষাে তাতের সিংতিার্িত ফলাফল ১০ শ্রসতেম্বর ২০১৯ তার্রতখর পর র্িক্ষা শ্রিার্ ি শ্রর্থতক প্রকার্িত হতেতছ, অ্র্থিা 

২০১৬ সাতলর নতভম্বর িা তার পতর GCE “O” শ্রলতভল এিিং ২০১৯ সাতলর নতভম্বর শ্রর্থতক ২০২০ সাতলর অ্তটাির প িন্ত GCE “A” শ্রলতভল পরীক্ষার 

ফলাফল প্রাি হতেতছন, (GCE “A” শ্রলতভল পরীক্ষার র্ির্েগুর্লর মতধ্য অ্িশ্যই গর্ণত, পে িার্থর্িদ্যা ও রসােন র্থাকতত হতি) অ্র্থিা International 

Baccalaureate (IB) এর প্রার্থীগতণর কমপতক্ষ ০৬ টি র্ির্তে তাতের পাঠ্যক্রতমর শ্ররটিিং (৭, ৬, ৫, ৪) অ্নু ােী শ্রমাে ৩০ পতেন্ট র্থাকতত হতি (শ্র  সকল 

র্ির্তে শ্ররটিিং ১, ২ িা ৩ প্রাি হতেতছন শ্রসগুর্ল পতেন্ট গণনার িন্য র্িতির্িত হতি না) এিিং অ্ন্যান্য িতিপূরণ সাতপতক্ষ শুধুমাত্র তারাই ভর্তি পরীক্ষাে অ্িংি 

গ্রহতণর িন্য আতিেন করতত পারতিন। অ্যার্ভতেিন ইর্ির্নোর্রিং অ্যান্ড শ্রেকতনালর্ি (এফএইটি) অ্নুর্তের র্িএসর্স শ্রকাস ি সমূতহর র্িক্ষাকা িক্রম 

প্রার্থর্মকভাতি অ্ত্র র্িশ্বর্িদ্যালতের অ্স্থােী কযাম্পাস পুরাতন র্িমান িন্দর, শ্রতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫ (পুরাতন র্পএসর্স র্ির্ডিংস্থ, র্িমান িার্হনীর তথ্য ও র্নি িািনী 

শ্রকতের পাতি অ্ির্স্থত) এিিং পরিতীতত লালমর্নরহাতের স্থােী কযাম্পাস হতত পর্রিালনা করা হতি। র্িশ্বর্িদ্যালতের র্নিস্ব ভর্তি নীর্তমালা অ্নু ােী আগ্রহী 

প্রার্থীতের মধ্য হতত র্িক্ষাগত শ্র াগ্যতা, ভর্তি পরীক্ষাে প্রাি নম্বর এিিং সাক্ষাৎকাতরর ফলাফতলর র্ভর্ত্ততত শ্র াগ্য ছাত্র/ছাত্রীতের শ্রমিাক্রমানুসাতর ভর্তি করা 

হতি। শ্রকার্ভর্-১৯ সিংক্রান্ত বির্শ্বক মহামারীর কারতণ িঙ্গিন্ধু শ্রিখ মুর্িবুর রহমান অ্যার্ভতেিন অ্যান্ড অ্যাতরাতেস র্িশ্বর্িদ্যালতের ভর্তি পরীক্ষা সমূহ 

আির্শ্যকভাতি স্বাস্থযর্ির্ি সিংক্রান্ত সরকারী র্ির্ি-র্িিান, স্বাস্থয মন্ত্রণালে, র্িক্ষা মন্ত্রণালে ও ইউর্ির্স’র র্নতে িিনা শ্রমতন অ্নুর্িত হতি। 
 

ভর্তি সিংক্রান্ত র্নতে ির্িকা এিিং অ্নলাইতন আতিেতনর র্লিংক র্িশ্বর্িদ্যালতের ওতেিসাইে https://www.bsmraau.edu.bd-এর 

Admission-এ পাওো  াতি। ওতেিসাইতে প্রেত্ত র্নতে িিনা শ্রমাতাতিক আতিেন ফরম র্নর্ভ িলভাতি পূরণ কতর তা অ্নলাইতন  র্থা র্থভাতি িমা র্েতে র্নর্ে িষ্ট 

এসএমএস ফরতমে অ্নু ােী র্ফ পর্রতিাি করতত হতি। অ্নলাইতন আতিেন ফরম পূরণ সিংক্রান্ত শ্র  শ্রকান র্ির্তে সহােতার িন্য ই-শ্রমইতল 

sharmabsmraau@gmail.com, sharma.ict@bsmraau.edu.bd এিিং শ্রমািাইল নিং +৮৮০১৩২২৩১১৪৫৭ এ শ্র াগাত াগ করা শ্র তত 

পাতর। 
 

ভর্তি পরীক্ষা সিংক্রান্ত সমেসূিীঃ 

ক্রর্মক 

নিং 
ভর্তি কা িক্রতমর র্িিরন তার্রখ ও সমে 

১। অ্নলাইন আতিেনপত্র পুরণ ও িমা প্রোন আরম্ভ ২০ জুন ২০২১, রর্িিার দুপুর ১২:০০ ঘটিকা 

২। অ্নলাইন আতিেনপত্র পুরণ ও িমাপ্রোন সমাি ০৬ জুলাই ২০২১, মঙ্গলিার রাত ১২:০০ ঘটিকা 

৩। 
শ্রের্লেক শ্রমািাইল ব্ািংর্কিং এর মাধ্যতম সার্ভিস িািি ২০০/- োকা 

(এসএমএস িািি ব্তীত) প্রোতনর শ্রির্ তার্রখ ও সমে 
০৮ জুলাই ২০২১, বৃহের্তিার দুপুর ১২:০০ ঘটিকা 

৪। 
র্িশ্বর্িদ্যালতের ওতেিসাইে https://www.bsmraau.edu.bd 

এ প্রার্থর্মকভাতি শ্র াগ্য প্রার্থীতের নাতমর তার্লকা প্রকাি  
১৩ জুলাই ২০২১, মঙ্গলিার 

৫। 

র্িশ্বর্িদ্যালতের ওতেিসাইতে প্রকার্িত প্রার্থর্মকভাতি শ্র াগ্য প্রার্থীতের ভর্তি 

পরীক্ষার র্ফ এিিং প্রতিি পত্র র্াউনতলার্/উতত্তালতনর িন্য ৫৫০/-োকা 

(এসএমএস িািি প্রত ািয) শ্রের্লেতকর মাধ্যতম শ্রপ্ররতণর তার্রখ  

১৫ জুলাই ২০২১, বৃহের্তিার দুপুর ১২:০০ ঘটিকা শ্রর্থতক ২০ 

জুলাই ২০২১ মঙ্গলিার দুপুর ১২:০০ ঘটিকা প িন্ত। 

৬। 
ভর্তি পরীক্ষার তার্রখ (ভর্তি পরীক্ষার র্নি িার্রত সমতের ন্যযনতম ৩০ র্মর্নে 

পূতি ি সিংর্িষ্ট পরীক্ষা শ্রকতে র্নি িার্রত আসন গ্রহণ করতত হতি।) 
০৭ আগস্ট ২০২১, ির্নিার। (সকাল ১০:০০ ঘটিকা শ্রর্থতক শুরু)।  

৭। ভর্তি পরীক্ষার স্থান   
র্ি এ এফ িাহীন কতলি ঢাকা, িট্টগ্রাম,  তিার এিিং বিমান 

িাবিনী বি অ্যান্ড এম ইউবনট, লালমর্নরহাে। 

৮। 
সাক্ষাতকাতরর িন্য শ্র াগ্য প্রার্থীতের নাতমর তার্লকা র্িশ্বর্িদ্যালতের 

ওতেিসাইে https://www.bsmraau.edu.bd এ প্রকাি 
১৭ আগস্ট ২০২১, মঙ্গলিার। 

৯। সাক্ষাতকাতরর তার্রখ ও স্থান 

২৪ আগস্ট ২০২১, মঙ্গলিার হতত 

২৬ আগস্ট ২০২১ বৃহের্তিার।  

র্িএসএমআরএএইউ এর অ্স্থােী কযাম্পাস পুরাতন র্িমান িন্দর, 

শ্রতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫ (পুরাতন র্পএসর্স র্ির্ডিংস্থ, র্িমান 

িার্হনীর তথ্য ও র্নি িািনী শ্রকতের পাতি অ্ির্স্থত)। 

১০। 

ভর্তির িন্য র্নি িার্িত ও অ্তপক্ষমান প্রার্থীতের নাতমর তার্লকা 

র্িশ্বর্িদ্যালতের ওতেিসাইে https://www.bsmraau.edu.bd 

এিিং শ্রনাটিি শ্রিাতর্ ি প্রকাতির তার্রখ  

৩১ আগস্ট ২০২১, মঙ্গলিার। 

 

* র্িশ্বর্িদ্যালে কর্তিপক্ষ এই র্িজ্ঞর্ির শ্র তকান র্নতে িিনা/তথ্য/িতি শ্র তকান সমে িার্তল/পর্রিতিন করার ক্ষমতা সিংরক্ষন কতরন। 
             

শ্ররর্িষ্ট্রার 

    (র্িএসএমআরএএইউ) 

                 

 

িঙ্গিন্ধু শ্রিখ মুর্িবুর রহমান অ্যার্ভতেিন অ্যান্ড অ্যাতরাতেস র্িশ্বর্িদ্যালে 

(র্িএসএমআরএএইউ) 

পুরাতন র্িমান িন্দর, শ্রতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

একতিিঃ৫৫০৬০০০০, সম্প্রঃ৫০৯৯, শ্রমািাইল নিংঃ০১৭৬৯৯৯৫০৯৯ 

Website for Online Application: www.bsmraau.edu.bd 
 

mailto:sharmabsmraau@gmail.com
mailto:sharma.ict@bsmraau.edu.bd

