িঙ্গিন্ধু প্িখ মুর্িবুর রহমোন অ্যোর্ভমেিন অ্যোন্ড অ্যোমরোমেস র্িশ্বর্িদ্যোলে
(র্িএসএমআরএএইউ)
পুরোতন র্িমোন িন্দর, প্তিগাঁও, ঢোকো-১২১৫।
একমচঞ্জ: ৫৫০৬০০০০, সম্প্র: ৫০৯৯
website: www.bsmraau.edu.bd

এলএলএম প্রোগ্রোমম ভর্তির র্িজ্ঞর্ি
র্িক্ষোির্ িঃ ২০২১-২০২২
িঙ্গিন্ধু প্িখ মুর্িবুর রহমোন অ্যোর্ভমেিন অ্যোন্ড অ্যোমরোমেস র্িশ্বর্িদ্যোলমে ২০২১-২০২২ র্িক্ষোিমর্ ি দুই িছর প্মেোদী এলএলএম ইন
ইন্টোরন্যোিনোল এেোর অ্যোন্ড প্েস ‘ল’ (LLM in International Air and Space Law) প্রোগ্রোমম ২০টি আসমন ছোত্র/ছোত্রী ভর্তি করো হমি।
সুর্নর্দ িষ্ট র্িক্ষোগত প্ োগ্যতো ও অ্র্ভজ্ঞতো অ্নু োেী আগ্রহী রোর্থীগণ র্িশ্বর্িদ্যোলমের ওমেিসোইমে রদত্ত র্লিংমকর মোধ্যমম আমিদনপত্র সিংগ্রহ করমত
পোরমিন। এছোড়োও অ্র্িস চলোকোলীন সমমে র্িশ্বর্িদ্যোলে হমত আমিদনপত্র সরোসর্র সিংগ্রহ করো োমি। এলএলএম প্রোগ্রোমমর র্িক্ষোকো িক্রম অ্ত্র
র্িশ্বর্িদ্যোলমের অ্স্থোেী কযোম্পোস পুরোতন র্িমোন িন্দর, প্তিগাঁও, ঢোকো-১২১৫ (পুরোতন র্পএসর্স ভিন ো র্িমোন িোর্হনীর তথ্য ও র্নি িোচনী প্কমের
পোমি অ্ির্স্থত) হমত পর্রচোলনো করো হমি। র্িশ্বর্িদ্যোলমের ভর্তি নীর্তমোলো অ্নু োেী আগ্রহী রোর্থীমদর মধ্য হমত র্িক্ষোগত প্ োগ্যতো, অ্র্ভজ্ঞতো, ভর্তি
পরীক্ষোে রোি নম্বর এিিং সোক্ষোৎকোমরর িলোিমলর র্ভর্ত্তমত প্ োগ্য ছোত্র/ছোত্রীমদর ভর্তি করো হমি। প্কোর্ভড-১৯ সিংক্রোন্ত বির্শ্বক মহোমোরীর কোরমণ
িঙ্গিন্ধু প্িখ মুর্িবুর রহমোন অ্যোর্ভমেিন অ্যোন্ড অ্যোমরোমেস র্িশ্বর্িদ্যোলমের ভর্তি পরীক্ষো আির্িকভোমি স্বোস্থযর্ির্ি সিংক্রোন্ত সরকোরী র্ির্ি-র্িিোন,
স্বোস্থয মন্ত্রণোলে, র্িক্ষো মন্ত্রণোলে ও ইউর্ির্স’র র্নমদ িিনো প্মমন অ্নুর্িত হমি।
ভর্তি সিংক্রোন্ত র্নমদ ির্িকো এিিং আবেদনপত্র র্িশ্বর্িদ্যোলমের ওমেিসোইে https://www.bsmraau.edu.bd-এর Admission-এ
পোওেো োমি। ওমেিসোইমে রদত্ত র্নমদ িিনো প্মোতোমিক আমিদন িরম র্নর্ভিলভোমি পূরণ কমর ব্োিংক ড্রোিেসহ ডোকম োমগ/সরোসর্র িমো র্দমত হমি।
আমিদন িরম সিংক্রোন্ত প্ প্কোন র্ির্মে সহোেতোর িন্য ই-প্মইমল sharmabsmraau@gmail.com, sharma.ict@bsmraau.edu.bd
এিিং প্মোিোইল নিং +৮৮০১৩২২৩১১৪৫৭ এ প্ োগোম োগ করো প্ মত পোমর।

ভর্তি সিংক্রোন্ত সমেসূচীঃ
ক্রর্মক
নিং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

৭।

ভর্তি কো িক্রমমর র্িিরণ

তোর্রখ ও সমে

র্িশ্বর্িদ্যোলমের ওমেিসোইে হমত অ্র্থিো স্ব-িরীমর আমিদনপত্র সিংগ্রহ ও
ডোকম োমগ িো স্ব-িরীমর িমো রদোন শুরু
স্ব-িরীমর আমিদনপত্র িমোরদোন সমোি (আমিদনপমত্রর সোমর্থ প্ োগ্য রোর্থীমদর
ভর্তি পরীক্ষোর র্ি িোিদ ৭৫০/-েোকো ব্োিংক ড্রোিমের মোধ্যমম িমো করমত হমি)
ভর্তি পরীক্ষোর তোর্রখ: (ভর্তি পরীক্ষোর র্নি িোর্রত সমমের ন্যযনতম ৩০ র্মর্নে পূমি ি
অ্ত্র র্িশ্বর্িদ্যোলমের অ্স্থোেী কযোম্পোমস সিংর্িষ্ট পরীক্ষো প্কমে র্নি িোর্রত আসন
গ্রহণ করমত হমি)

০১ নমভম্বর ২০২১, প্সোমিোর দুপুর ১২:০০ ঘটিকো
প্র্থমক।
২২ নমভম্বর ২০২১, স োমিোর র্িকোল ০৪:০০ ঘটিকো
প িন্ত।

ভর্তি পরীক্ষোর স্থোন

০৩ র্ডমসম্বর ২০২১, শুক্রিোর (সকোল ০৯:০০ ঘটিকো
প্র্থমক শুরু)।
র্িশ্বর্িদ্যোলমের অ্স্থোেী কযোম্পোস, পুরোতন র্িমোন
িন্দর, প্তিগাঁও, ঢোকো-১২১৫।

সোক্ষোৎকোমরর িন্য প্ োগ্য রোর্থীমদর নোমমর তোর্লকো র্িশ্বর্িদ্যোলমের ওমেিসোইবে
০৮ র্ডমসম্বর ২০২১, বুিিোর।
(https://www.bsmraau.edu.bd) রকোি
১৩ র্ডমসম্বর ২০২১, প্সোমিোর।
সোক্ষোৎকোমরর তোর্রখ ও স্থোন
র্িশ্বর্িদ্যোলমের অ্স্থোেী কযোম্পোস, পুরোতন র্িমোন
িন্দর, প্তিগাঁও, ঢোকো-১২১৫।
ভর্তির িন্য র্নি িোর্চত ও অ্মপক্ষমোন রোর্থীমদর নোমমর তোর্লকো র্িশ্বর্িদ্যোলমের
ওমেিসোইে (https://www.bsmraau.edu.bd) এিিং র্িশ্বর্িদ্যোলমের ১৫ র্ডমসম্বর ২০২১, বুিিোর।
প্নোটিি প্িোমড ি রকোমির তোর্রখ

* র্িশ্বর্িদ্যোলে কর্তিপক্ষ এই র্িজ্ঞর্ির প্ মকোন র্নমদ িিনো/তথ্য/িতি প্ মকোন সমে িোর্তল/পর্রিতিন করোর ক্ষমতো সিংরক্ষণ কমরন।
প্রর্িস্ট্রোর
(র্িএসএমআরএএইউ)

