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স্নাতক শ্রেণির ভণতি-ণির্দ িণিকা 

ণিক্ষাবষ িঃ ২০২২-২৩ 
 

বঙ্গবন্ধু শ্রিখ মুণিবুর রহোি অ্যাণভর্েিি অ্যান্ড অ্যার্রার্েস ণবশ্বণবদ্যালর্ে ২০২২-২৩ ণিক্ষাব ির্ষ ০৪ (চার) বছর শ্রেোদী ণবএসণস ইি 

অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস) {(BSc in Aeronautical Engineering (Aerospace), ণবএসণস ইি 

অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং (অ্যাণভেণিক্স) {(BSc in Aeronautical Engineering (Avionics), ণবএসণস ইি এোরক্রাফট্ 

শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস) {(BSc in Aircraft Maintenance Engineering (Aerospace)} এবং ণবএসণস 

ইি এোরক্রাফট্ শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং (অ্যাণভেণিক্স) {(BSc in Aircraft Maintenance Engineering (Avionics) 
শ্ররাগ্রার্ে রণতটির্ত ৩০টি আসর্ি ছাত্র/ছাত্রী ভণতি করা হর্ব। 

 

২০২২-২৩ ণিক্ষাবর্ষ ি ভণতির সব িণিম্ন শ্র াগ্যতা/োিদন্ড (Admission Criteria) ণিম্নরূপঃ 

 

সুণিণদ িষ্ট ণিক্ষাগত শ্র াগ্যতা অ্নু ােী আগ্রহী ণিক্ষার্থীগি ণবশ্বণবদ্যালর্ের ওর্েবসাইর্ে রদত্ত ণলিংর্কর োধ্যর্ে অ্িলাইর্ি ফরে পূরি 

পূব িক আর্বদি করর্ত পারর্বি। স্নাতক শ্ররাগ্রােসমূর্হর ণিক্ষাকা িক্রে লালেণিরহার্ের স্থােী কযাম্পাস হর্ত পণরচালিা করা হর্ব। 

ণবশ্বণবদ্যালর্ের ভণতি িীণতোলা অ্নু ােী আগ্রহী রার্থীর্দর েধ্য হর্ত ণিক্ষাগত শ্র াগ্যতা এবিং ভণতি পরীক্ষাে রাপ্ত িম্বর্রর ণভণত্তর্ত শ্র াগ্য 

ছাত্র/ছাত্রীর্দর ভণতি করা হর্ব। শ্রকাণভড-১৯ সিংক্রান্ত ববণশ্বক েহাোরীর কারর্ি আবণিকভার্ব স্বাস্থযণবণি সিংক্রান্ত সরকাণর ণবণি-ণবিাি, শ্রের্ি 

বঙ্গবন্ধু শ্রিখ মুণিবুর রহোি অ্যাণভর্েিি অ্যান্ড অ্যার্রার্েস ণবশ্বণবদ্যালর্ের ভণতি পরীক্ষা অ্নুণিত হর্ব। ভণতি পরীক্ষা ণবএএফ িাহীি কর্লি 

ঢাকা ও ফাকল পুণলি লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কর্লি, লালেণিরহাে শ্রকর্ে একর্ ার্গ অ্নুণিত হর্ব। 

 

১। স্নাতক শ্ররাগ্রার্ে ভণতি পরীক্ষাে অ্িংিগ্রহর্ির শ্র াগ্যতা 

 

শ্র  সকল ছাত্র/ছাত্রী, 

 

ক। োধ্যণেক ও উচ্চ োধ্যণেক ণিক্ষা শ্রবাড ি ও োদ্রাসা ণিক্ষা শ্রবাড ি শ্রর্থর্ক শ্রগ্রড পদ্ধণতর্ত ণবজ্ঞাি ণবভার্গ (গণিত, পদার্থ িণবজ্ঞাি 

ও রসােিসহ) োধ্যণেক স্কুল সাটি িণফর্কে ও উচ্চ োধ্যণেক সাটি িণফর্কে/সেোর্ির পরীক্ষাে উত্তীি ি হর্ের্ছি অ্র্থবা ণবর্দণি ণিক্ষা 

শ্রবাড ি শ্রর্থর্ক সেোর্ির পরীক্ষাে কেপর্ক্ষ সেতুল্য শ্রগ্রড শ্রপর্ে উত্তীি ি হর্ের্ছি। শ্র  সকল ছাত্র-ছাত্রী ণবজ্ঞাি ণবভাগ হর্ত ২০১৯ বা ২০২০ 

সার্লর োধ্যণেক বা তার সেোর্ির পরীক্ষাে এবিং ণবজ্ঞাি ণবভাগ হর্ত ২০২১ বা ২০২২ সার্লর উচ্চ োধ্যণেক বা তার সেোর্ির পরীক্ষাে 

উত্তীি ি হর্ের্ছি এবিং এসএসণস/সেোি ও এইচএসণস/সেোি এ শ্রগ্রড পদ্ধণতর্ত ৫.০০ এর শ্রের্ল সব ির্োে ণিণপএ ৯.০০ সহ উপর্রাক্ত 

পরীক্ষাসমূর্হর রণতটির্ত শ্রগ্রড পদ্ধণতর্ত ৫.০০ এর শ্রের্ল সব িণিম্ন ণিণপএ ৪.৫০ রাপ্ত হর্ের্ছি; 

 

অ্র্থবা 

 

খ। ২০১৮ সার্লর শ্রে বা তার পর্র GCE “O” শ্রলর্ভল এবিং ২০২২ সার্লর ির্ভম্বর বা তারপূর্ব© GCE “A” শ্রলর্ভল পরীক্ষার 

ফলাফল রাপ্ত হর্ের্ছি। রার্থী ণবজ্ঞাি ণবভাগ হর্ত GCE “O” এবিং GCE “A” শ্রলর্ভল /সেোি পরীক্ষাে  র্থাক্রর্ে সব িণিম্ন ৫টি 

এবিং ২টি ণবষর্ে অ্ন্তত সব ির্োে ২৭.০০ পর্েন্ট রাপ্ত হর্ের্ছি। (GCE “A” শ্রলর্ভল পরীক্ষার ণবষেগুণলর ের্ধ্য অ্বিই গণিত, 

পদ িার্থণবদ্যা ও রসােি র্থাকর্ত হর্ব)। 
 

অ্র্থবা 

 

গ। International Baccalaureate (IB) এর কেপর্ক্ষ ০৬ টি ণবষর্ে পাঠ্যক্রর্ের শ্ররটিিং (৭, ৬, ৫, ৪) অ্নু ােী 

শ্রোে ৩০ পর্েন্ট রাপ্ত হর্ের্ছি (র্  সকল ণবষর্ে শ্ররটিিং ১, ২ বা ৩ রাপ্ত হর্ের্ছি শ্রসগুণল পর্েন্ট গিিার িন্য ণবর্বণচত হর্ব িা।) 

তারা আর্বদর্ির িন্য শ্র াগ্য বর্ল ণবর্বণচত হর্বি। 

 

আর্বদিকারী ছাত্র/ছাত্রীর্দর েধ্য হর্ত শ্র াগ্যতার ণভণত্তর্ত ভণতি পরীক্ষাে অ্িংিগ্রহর্ির সুর্ াগ পার্বি। ভণতিচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীর্দর ের্ধ্য 

োধ্যণেক/সেোি পরীক্ষাে গণিত, পদার্থ ি ণবজ্ঞাি ও রসােি ণবষে ণতিটির্ত রাপ্ত শ্রোে িম্বর এর ণভণত্তর্ত ভণতি পরীক্ষাে অ্িংিগ্রহর্ির শ্র াগ্য 

রার্থী ণহসার্ব ণবর্বণচত হর্ব। এই ণতিটি ণবষর্ে রাপ্ত িম্বর সোি হর্ল রর্থর্ে শুধু গণির্ত রাপ্ত িম্বর এবিং পরবতীর্ত  র্থাক্রর্ে পদার্থ ি ণবজ্ঞার্ি 

ও রসাের্ি রাপ্ত িম্বরর্ক অ্গ্রাণিকার্রর ক্রে ণহর্সর্ব ণবর্বচিা কর্র শ্র াগ্য রার্থী ণিব িাচি করা হর্ব। 

 

ণবর্িষ দ্রষ্টব্যঃ 

 

ক। ভণতির শ্র াগ্যতা ণিি িারর্ির শ্রক্ষর্ত্র ণবর্দি হর্ত অ্ণিিত ণডগ্রীর ণসণিণপএ/ণিণপএ/ণবভাগ/শ্রেণি সেোর্ির 

ণসণিণপএ/ণিণপএ/ণবভাগ/শ্রেণি সেতাকরর্ি  সরকার, ণিক্ষা েন্ত্রিালে ও ইউণিণস কর্তিক ণির্দ িণিত গাইডলাইি অ্নুসৃত হর্ব এবিং 

এ সিংক্রান্ত রর্োিিীে সকল কাগিপর্ত্রর অ্নুণলণপ অ্বিই ভণতির সেে িো ণদর্ত হর্ব। এ শ্রক্ষর্ত্র শ্রকাি রকার এণফর্ডণভড গৃহীত 

হর্ব িা। অ্সম্পূি ি ও ত্রুটিপূি ি আর্বদিপত্র বাণতল করা   হর্ব। আর্বদিপর্ত্র উণিণখত সকল তথ্য ও ণববরি অ্বিই  র্থা র্থ ও সঠিক 

হর্ত হর্ব। ভণতির পরবণতির্ত শ্রকার্িাভার্বই আর্বদিপর্ত্র উণিণখত শ্রকাি রকার তথ্য সিংর্িািির্ াগ্য িে । রার্থীর আর্বদিপর্ত্রর 

তথ্য/ডাো ভুল বা অ্সতয রোণিত হর্ল শ্রকাি রকার কারি দি িার্িা ব্যতীত ভণতি বাণতল করা হর্ব।  

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01j6_OdivroE2AgIc437huJtEAirQ:1619881370596&q=BSc+in+Aeronautical+Engineering+(Aeronautical)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi2prCt4KjwAhVrzTgGHQVBDwUQkeECKAB6BAgBEC8
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk028ZM2APtdSTC8Sgr4geeF7aqqv_w:1619881339375&q=BSc+in+Aeronautical+Engineering+(Avionics)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjF1r6e4KjwAhX8yDgGHSf4AjkQkeECKAB6BAgBEC8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk028ZM2APtdSTC8Sgr4geeF7aqqv_w:1619881339375&q=BSc+in+Aeronautical+Engineering+(Avionics)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjF1r6e4KjwAhX8yDgGHSf4AjkQkeECKAB6BAgBEC8
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খ। সকল ণিক্ষাগত শ্র াগ্যতা ও িতি পূরি সার্পর্ক্ষ শুধুোত্র শ্র াগ্য রার্থীগি ভণতি পরীক্ষাে অ্িংিগ্রহর্ির িন্য আর্বদি করর্ত 

পারর্বি। ভণতি পরীক্ষাে অ্িংিগ্রহর্ির িন্য শ্রকাি রকার টিএ/ণডএ রদাি করা হর্ব িা। রর্োিিীে ও িরুরী স্বাস্থয সিংক্রান্ত ণির্দ িিিা 

এবিং শ্র াগ্য ণবর্বণচত আর্বদিকারীর্দর তাণলকা ণবশ্বণবদ্যালর্ের শ্রিাটিি শ্রবার্ড ি এবিং ণবশ্বণবদ্যালর্ের ওর্েবসাইে 

(www.bsmraau.edu.bd) -এ  র্থাসের্ে রকাি করা হর্ব। 

 

গ। স্নাতক শ্রেণির্ত ভণতি আর্বদি ফরর্ের সব ির্োে ণফ ৭৫০.০০ োকা (এসএেএস চািি ব্যতীত)  া দুই িার্প সম্পন্ন হর্ব। 

ভণতি পরীক্ষা সব ির্োে ১০০ িম্বর্র অ্নুণিত হর্ব,  ার ের্ধ্য ৬০ এেণসণকউ এবিং ৪০ ণলণখত পরীক্ষা। রণতটি এেণসণকউ রর্ের োি 

০১ (এক)। ভণতি পরীক্ষাে এবিং রণত এেণসণকউ এর ভুল উত্তর্রর িন্য রাপ্ত িম্বর শ্রর্থর্ক রর্ের োর্ির ২৫% শ্রকর্ে শ্রিো হর্ব। 

ণিক্ষাগত শ্র াগ্যতা এবিং ভণতি পরীক্ষাে রাপ্ত িম্বর্রর ণভণত্তর্ত শ্র াগ্য ছাত্র/ছাত্রীর্দর ভণতির ফলাফল রকাণিত হর্ব। ভণতি পরীক্ষার্ত 

উত্তীি ি ছাত্র/ছাত্রীর্দর অ্বিই ণবশ্বণবদ্যালর্ের ণিেোনু ােী শ্রেণডর্কল শ্রবার্ড ির ণিোর্রন্স সম্পন্ন করর্ত হর্ব। 

 

২। ণবএসণস শ্ররাগ্রার্ে ভণতি পরীক্ষার ণবষে সমূহ ও পাঠ্যসূণচ ণিম্নরুপঃ    

 

স্নাতর্কর ণবষেসমূহ: ভণতি পরীক্ষার 

ণবষেসমূহ 

পাঠ্যসূণচ 

১। ণবএসণস ইি অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস) 

২। ণবএসণস ইি অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং (অ্যাণভেণিক্স) 

৩। ণবএসণস ইি এোরক্রাফট্ শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস) 

৪। ণবএসণস ইি এোরক্রাফট্ শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং (অ্যাণভেণিক্স) 

গণিত, পদার্থ িণবজ্ঞাি, 

রসােি ও ইিংর্রণি 

িাতীে ণিক্ষাক্রর্ে অ্ন্তর্ভ িক্ত 

উচ্চ োধ্যণের্কর পাঠ্যসূণচ    

 

৩। ণবষে ণভণত্তক িম্বর ণবন্যাস: 

 

সব ির্োে ১০০-িম্বর্র পরীক্ষা অ্নুণিত হর্ব;  ার ের্ধ্য ৬০-িম্বর এেণসণকউ এবিং ৪০-িম্বর ণলণখত পরীক্ষা ণহর্সর্ব অ্ন্তিভুক্ত র্থাকর্ব। পরীক্ষার 

সব ির্োে সেে ২ (দুই) ঘণ্টা। 

 

ণবষে ণভণত্তক োিবন্টিঃ 

 

ণবষে এেণসণকউ ণলণখত ণবষে ণভণত্তক শ্রোে িম্বর পূি িোি 

গণিত ২৪ ১৬ ৪০ 

১০০ 
পদার্থ িণবজ্ঞাি ১৮ ১২ ৩০ 

রসােি ১২ ০৮ ২০ 

ইিংর্রণি ০৬ ০৪ ১০ 

 

ভণতি পরীক্ষাে অ্িংিগ্রহর্ির শ্রক্ষর্ত্র ণবর্িষ ণির্দ িিিাঃ 

 

• ভণতি পরীক্ষার ণিি িাণরত সের্ের ন্যযিতে ৩০ ণেণিে পূর্ব িই পরীক্ষা শ্রকর্ের ণিি িাণরত আসি গ্রহি করর্ত হর্ব।  

• OMR Sheet – এ শুধুোত্র কার্লা কাণলর বলপর্েন্ট কলর্ের োধ্যর্ে বৃত্ত ভরাে করা  ার্ব। শ্রিল শ্রপি, ফাউর্ন্টি শ্রপি অ্র্থবা 

শ্রপণন্সল ব্যবহার করর্ল উত্তরপত্র গৃহীত হর্ব িা । 

• ণফচার শ্রফািসহ সকল রকার স্মাে ি শ্রোবাইল শ্রফাি, এিালগ ও ণডণিোল ঘণি/ওোচ, শ্র  শ্রকাি রকার ইর্লক্ট্রণিক  ন্ত্র, িযাণেণত বক্স, 

শ্রপণন্সল বক্স, শ্রেল, শ্রসে-েোর, কম্পাস ও শ্রকাি রকার শ্রছাে বা বি ব্যাগ পরীক্ষা কর্ক্ষ বা শ্রকর্ে ণির্ে আসা  ার্ব িা।  

• উত্তরপর্ত্র Admission Test Roll No িা ণলখর্ল বা ঘষাোিা করর্ল উত্তরপত্র সরাসণর বাণতল বর্ল গণ্য হর্ব। এ ণবষর্ে 

শ্রকাি রকার ওির আপণত্ত গৃহীত হর্ব িা। 

• ভণতি পরীক্ষা ণবএএফ িাহীি কর্লি ঢাকা ও ফাকল পুণলি লাইিস্ স্কুল অ্যান্ড কর্লি, লালেণিরহাে শ্রকর্ে একর্ ার্গ অ্নুণিত 

হর্ব। 

• অ্সম্পূি ি ও ত্রুটিপূি ি আর্বদিপত্র বাণতল করা হর্ব। আর্বদিপর্ত্রর ণববরি ভুল বা অ্সতয রোণিত হর্ল ভণতি পরীক্ষার্ত অ্িংিগ্রহি 

শ্রর্থর্ক ণবরত রাখা হর্ব ও রার্থীর আর্বদিপত্র/ভণতি বাণতলসহ আইিানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হর্ব। আর্বদর্ির ফে ি অ্িলাইর্ি পূরি সিংক্রান্ত 

শ্র  শ্রকাি সহর্ াণগতার িন্য ণবশ্বণবদ্যালর্ের শ্ররণিস্ট্রার অ্ণফর্সর ভণতি িাখাে শ্র াগার্ াগ করা শ্র র্ত পার্র 

admission@bsmraau.edu.bd এ শ্র াগার্ াগ করা শ্র র্ত পার্র। ïµevi ও িণিবার Awdm eÜ _vK‡e| 

• ১৬ এণরল ২০২৩, রণববার রাত ১২:০০ ঘটিকার পর্র অ্িলাইর্ি আর্বদিপত্র পূরি ও িো করা  ার্ব িা এবিং অ্িলাইর্ি আর্বদর্ির 

সাভিার বন্ধ হর্ে  ার্ব। 

• ভণতি পরীক্ষা শুরু হবার ৩০ ণেণিে পর্র আর শ্রকাি আর্বদিকারীর্ক পরীক্ষার হর্ল রর্বি করর্ত শ্রদো হর্ব িা। পরীক্ষা শ্রিষ হবার 

পূর্ব ি হল শ্রর্থর্ক বাইর্র আসা  ার্ব িা। 
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• ভণতি-সিংক্রান্ত পরবতী কা িক্রর্ের সেেসূণচ িরুরী রর্োির্ি ও ণবদ্যোি শ্রকাণভড-১৯ েহাোরী পণরণস্থণতর শ্ররণক্ষর্ত পণরবতিি হর্ত 

পার্র। এ ণবষর্ে BSMRAAU এর শ্রিাটিি শ্রবার্ড ি, িাতীে বদণিক পণত্রকা ও ণবশ্বণবদ্যালর্ের ওর্েবসাইর্ে  র্থাসের্ে িািার্িা 

হর্ব। 

 

• কার্লা কাণলর বলপর্েন্ট কলে, সািারি শ্রপণন্সল, ইর্রিার, িাপ িিার ও ণির্ম্ন রদত্ত কযালকুর্লেরসমূর্হর শ্র র্কাি একটি ব্যবহার 

করা  ার্ব: 

 

 List of ACCEPTABLE Calculators during BSMRAAU Admission Test: 
 

CANON  
F200  F401  F402  F500  F501  F502  

F602  F604  F612  F720  F601 

CASIO  

FX82 
SUPER  

FX82MS 
FX82MS2  

FX100MS 
FX100MS2  

FX100ES 
FX991D 

FX100 ES 
PLUS  
FX570MS 

FX115MS  

FX570ES  FX570 ES PLUS  
FX570W 
FX991EX 

FX911MS  FX911S  

FX991ES  FX 991 ES PLUS  FX991H  
FX991MS 
FX991MS2  

FX992S  

 

SHARP  EL506L  EL506R  
EL506V 
EL509V 

EL509G 
EL546L 

EL509L 
EL531P 

EL509R  

 

EL510R  EL520G  EL520L  EL531GH  EL531LH  

EL531RH  EL531V  EL531VB  EL531VH  EL546G  

EL546R  EL546VA  EL553  EL556G  EL556L  

TEXAS 
INSTRUMENTS  

BA REAL ESTATE  
BA35SOLAR  
TI-30XIIB 

BAII PLUS  
TI 25STAT 

TI 30 
Challenger  

TI 30X  TI 30XA  TI 30X SOLAR  TI-30XIIS  

TI 32 Xplorer 
PLUS  

TI 34  TI 35X  TI 36 SOLAR  TI 36X SOLAR  

 

৪। ভণতি পরীক্ষার শ্রকর্ে অ্বি পালিীে স্বাস্থয ণবণিসমূহঃ 

 

• পরীক্ষা শ্রকে বা ণবশ্বণবদ্যালে কযাম্পার্স চলাচর্লর শ্রক্ষর্ত্র স্বাস্থয অ্ণিদপ্তর্রর অ্র্থবা সরকার ণির্দ িণিত সব ির্িষ ণবণি-ণবিাি অ্নুসৃত 

হর্ব ।  

 

• পরীক্ষার হর্ল খাবার পাণি সরবরাহ করা হর্ব িা। পরীক্ষার্থীগি ণিিস্ব পাণি (সর্ব িাচ্চ ৬০০ ণেণল োর্পর স্বচ্ছ প্লাণিক/PET শ্রবাতর্ল) 

বহি করর্ত পারর্বি।  

 

• ণবশ্বণবদ্যালে কর্তিক ইসুযকৃত Admit Card ব্যতীত শ্রকাি আর্বদিকারীর্ক ভণতি পরীক্ষাে অ্িংিগ্রহি করর্ত শ্রদো হর্ব িা। 

 

৫। আসি সিংখ্াঃ 

 

বঙ্গবন্ধু শ্রিখ মুণিবুর রহোি অ্যাণভর্েিি অ্যান্ড অ্যার্রার্েস ণবশ্বণবদ্যালর্ে ২০২২-২৩ ণিক্ষাবর্ষ ি অ্যাণভর্েিি ইণিণিোণরিং অ্যান্ড 

শ্রেকর্িালণি (এফএইটি) অ্নুষর্দর ণবএসণস ইি অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস), ণবএসণস ইি অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং 

(অ্যাণভেণিক্স), ণবএসণস ইি এোরক্রাফট্ শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস) এবিং ণবএসণস ইি এোরক্রাফট্ শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং 

(অ্যাণভেণিক্স) ণবষর্ে 4 (চার) eQi †gqv`x স্নাতক শ্রেণির্ত ০৪ টি শ্ররাগ্রার্ের রণতটির্ত ৩০ িি কর্র ছাত্র/ছাত্রী ভণতি করা হর্ব। উক্ত অ্নুষর্দ 

সব ির্োে আসি সিংখ্ ১২০টি। 
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৬। আর্বদিপত্র পূরি, ভণতি পরীক্ষার তাণরখ ও সেেসূণচ (সিংর্িাণিত) 

 
 

ক্রণেক  

িিং 
ভণতি কা িক্রর্ের ণববরি পূর্ব ি রকাণিত সেেসূচী 

সিংর্িাণিত সেেসূচী 

ক। 
অ্িলাইি (http://bsmraau.teletalk.com.bd) এ 

আর্বদিপত্র পূরি ও িো রদাি আরম্ভ  

২৭ োচ © ২০২৩, শ্রসােবার দুপুর ১২:০০ 

ঘটিকা 
- 

খ। অ্িলাইি আর্বদিপত্র পূরি ও িো রদাি সোপ্ত  ১৬ এণরল ২০২৩, রণববার রাত ১২:০০ ঘটিকা 
২৭ এণরল ২০২৩, বৃহেণতবার 

রাত ১২:০০ ঘটিকা 

গ। 
শ্রেণলেক ণসর্ের োধ্যর্ে সাণভ িস চািি ২০০/- োকা (এসএেএস 

চািি ব্যতীত) রদার্ির শ্রিষ তাণরখ ও সেে 

১৮ এণরল ২০২৩, েঙ্গলবার রাত ১২:০০ 

ঘটিকা 

২৯ এণরল ২০২৩, িণিবার রাত 

১২:০০ ঘটিকা 

ঘ। 
ণবশ্বণবদ্যালর্ের ওর্েবসাইে (www.bsmraau.edu.bd) এ 

রার্থণেকভার্ব শ্র াগ্য রার্থীর্দর িার্ের তাণলকা রকাি  

২৫ এণরল ২০২৩, েঙ্গলবার দুপুর ১২:০০ 

ঘটিকা 

০৪ শ্রে ২০২৩, বৃহেণতবার দুপুর 

১২:০০ 

ঙ। 

ণবশ্বণবদ্যালর্ের ওর্েবসাইর্ে রকাণিত রার্থণেকভার্ব শ্র াগ্য 

রার্থীর্দর ভণতি পরীক্ষার ণফ এবিং রর্বিপত্র 

ডাউির্লাড/উর্ত্তালর্ির িন্য ৫৫০/-োকা (এসএেএস চািি 

রর্ ািয) শ্রেণলের্কর োধ্যর্ে শ্রররর্ির তাণরখ ও সেে 

২৫ এণরল ২০২৩ েঙ্গলবার দুপুর ১২:০০ 

ঘটিকা শ্রর্থর্ক ০৭ শ্রে ২০২৩ রণববার রাত 

১২:০০ ঘটিকা প িন্ত 

০৪ শ্রে ২০২৩, বৃহেণতবার দুপুর 

১২:০০ ঘটিকা শ্রর্থর্ক ১৫ শ্রে 

২০২৩, শ্রসােবার রাত ১২:০০ 

ঘটিকা প িন্ত  

চ। 
অ্িলাইি (http://bsmraau.teletalk.com.bd) এ রর্বিপত্র 

ডাউির্লাড/উর্ত্তালর্ির তাণরখ ও সেে  

১৮ শ্রে ২০২৩, বৃহেণতবার দুপুর ১২:০০ 

ঘটিকা শ্রর্থর্ক ২৬ শ্রে ২০২৩ শুক্রবার সকাল 

০৯:০০ ঘটিকা প ©ন্ত 

- 

ছ। ভণতি পরীক্ষার তাণরখ 
২৬ শ্রে ২০২৩, শুক্রবার (সকাল ০৯:৩০ 

ঘটিকা শ্রর্থর্ক ১১:৩০ ঘটিকা প িন্ত) 
- 

ি। ভণতি পরীক্ষার স্থাি   

ঢাকা এবিং লালেণিরহাে (ফাকল পুণলি লাইি 

স্কুল এন্ড কর্লি) ০২ (দুই) টি শ্রকর্ে 

একর্ ার্গ ণলণখত পরীক্ষা অ্নুণিত হর্ব। 

- 

ঝ। 

ণলণখত পরীক্ষাে অ্িংিগ্রহিকারী ণিক্ষার্থীর্দর িােীে তাণলকা 

শ্রেিাক্রে অ্নুসার্র ণবশ্বণবদ্যালর্ের ওর্েবসাইে 

(www.bsmraau.du.bd) এ রকাি 

১১ জুি ২০২৩, রণববার - 

ঞ। 

ভণতির িন্য ণিব িাণচত ও অ্র্পক্ষোি রার্থীর্দর িার্ের তাণলকা 

ণবশ্বণবদ্যালর্ের ওর্েবসাইে (www.bsmraau.edu.bd) এ 

রকাি 

১৮ জুি ২০২৩, রণববার - 

 

 

৭। ণবশ্বণবদ্যালর্ে ভণতির ণিেোবলীঃ 

ক। ভণতির িন্য রার্থণেকভার্ব ণিব িাণচত ণিক্ষার্থীর্দর ণবষে ণিব িাচি ও শ্রেিাতাণলকা এবিং অ্র্পক্ষোি রার্থীর্দর তাণলকা 

BSMRAAU- এর শ্রিাটিি শ্রবার্ড ি এবিং ওর্েবসাইে (www.bsmraau.edu.bd) - এ রকাি করা হর্ব।   

খ। ণিব িাণচত ণিক্ষার্থীর্দর ণবভাগ ণিব িাচি তাণলকা রকার্ির পর ভণতি কণেটির সভাপণত কর্তিক শ্রঘাণষত ণিি িাণরত তাণরর্খ 

রার্থীর্দর সকল মূল সিদপত্র  াচাই-বাছাই এর িন্য উপণস্থত হর্ত হর্ব। ণলণখত আর্বদর্ির োধ্যর্ে গৃহীত পূব ি-অ্নুেণত ব্যণতর্রর্ক 

ণিি িাণরত তাণরর্খ মূল সিদপত্র  াচাই-বাছাই এবিং ভণতির িন্য হাণির িা হর্ল ভণতির শ্র াগ্যতা স্বেিংণক্রে ভার্ব বাণতল হর্ে  ার্ব। 

উর্িখ্ শ্র , ভণতিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর্দর মূল সিদপত্র ও শ্রগ্রডসীেসমূহ শ্ররণিস্ট্রার অ্ণফর্স িো রাখা হর্ব। 

গ। মূল সিদপত্র  াচাইর্ের সেে ভণতির্ াগ্য ছাত্র-ছাত্রীর্দর ণিম্নণলণখত িণর্থপত্র িো ণদর্ত হর্ব: 

• োধ্যণেক স্কুল সাটি িণফর্কে অ্র্থবা সেোর্ির এবিং উচ্চ োধ্যণেক সাটি িণফর্কে অ্র্থবা সেোর্ির পরীক্ষা পার্ির মূল 

শ্রগ্রডিীে অ্র্থবা মূল/রণভিিাল সিদপত্র এবিং ণিক্ষা রণতিাি রিার্ির রিিংসা পত্রসহ অ্ন্যান্য সকল সিদ সমূর্হর মূল 

কণপ িো ণদর্ত হর্ব। 

• ছাত্র-ছাত্রীর্দর সদ্যর্তালা ০৬ কণপ পাসর্পাে ি সাইি ছণব, ০২ কণপ িযাম্প সাইর্ির ছণব এবিং শ্রছাে একটি খাে িো ণদর্ত 

হর্ব।  

• ণসটি কর্প িার্রিি/শ্রপৌরসভা/স্থািীে ইউণিেি পণরষর্দর শ্রেের/রিাসক/শ্রচোরম্যাি কর্তিক রদত্ত িাগরণকত্ব সাটি িণফর্কে। 

• এিআইণড কাড ি/িন্ম ণিবন্ধি সির্দর সতযাণেত ফর্োকণপ।  

• ণপতা/োতা/স্থািীে অ্ণভভাবর্কর এিআইণড কাড িসমূর্হর সতযাণেত ফর্োকণপ ও রর্তযর্কর ০২ কণপ পাসর্পাে ি সাইর্ির 

ছণব। 

ঘ।  দাণখলকৃত সিদ ও অ্ন্যান্য কাগিপত্র সমূর্হর সতযতা  াচাই এর পর ণবশ্বণবদ্যালর্ের ণচণকৎসা শ্রকর্ে রার্থীর স্বাস্থয পরীক্ষা 

করা হর্ব। দৃণষ্ট িণক্তর ত্রুটি সাত ণদর্ির ের্ধ্য পুিঃপরীক্ষা করা শ্র র্ত পার্র।  
  

http://bsmraau.teletalk.com.bd/
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ঙ। একিি রার্থী স্বাস্থয পরীক্ষাে শ্র াগ্য রোণিত হর্ল ভণতি কণেটির সভাপণতর অ্নুর্োদিক্রর্ে তার্ক ণিি িাণরত সের্ের ের্ধ্য 

রর্োিিীে ণফ িো ণদর্ে ভণতি হর্ত হর্ব। 

 

চ। রদত্ত অ্পিি ও ভণতি পরীক্ষার শ্রেিাস্থার্ির ণভণত্তর্ত রাপ্ত ণবভার্গ ভণতিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর্দর িাস  র্থাসের্ে শুরু করা হর্ব। 

 

ছ। শ্রকাি ছাত্র-ছাত্রী ণিি িাণরত সের্ের ের্ধ্য শ্রকাস ি শ্ররণির্স্ট্রিি সম্পন্ন িা করর্ল এবিং/অ্র্থবা ণবিা অ্নুেণতর্ত িাস শুরুর ০২ 

(দুই) সপ্তার্হর ের্ধ্য িার্স উপণস্থত িা হর্ল তার ভণতি বাণতল করা হর্ব। 

 

 

ি। বািংলার্দর্ির িাগণরক ব্যতীত অ্ন্য শ্রকউ এই রণক্রোে আর্বদি কর্র ভণতি হর্ের্ছ বর্ল পরবতীর্ত রোণিত হর্ল তার 

ভণতি সার্র্থ সার্র্থ বাণতল বর্ল গণ্য হর্ব। 

 

ঝ। ভণতি সিংক্রান্ত শ্র  শ্রকাি ণবষর্ে ভণতি কণেটি ও ণবশ্বণবদ্যালে কর্তিপর্ক্ষর ণসদ্ধান্তই চূিান্ত বর্ল ণবর্বণচত হর্ব। 

 

ঞ। চূিান্তভার্ব ভণতিকৃত ছাত্র/ছাত্রীর্দর শ্ররণির্েিিকার্ড ির শ্রেোদ ০৬ (ছে) বছর। শ্রকািক্রর্েই এ শ্রেোদ বণি িত হর্ব িা। 
 

 

৮। ণবশ্বণবদ্যালর্ে ভণতির িন্য ণিি িাণরত ণফ সিংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ 

বঙ্গবন্ধু শ্রিখ মুণিবুর রহোি অ্যাণভর্েিি অ্যান্ড অ্যার্রার্েস ণবশ্বণবদ্যালর্ে ২০২২-২৩ ণিক্ষাব ির্ষ ০৪ (চার) বছর শ্রেোদী ণবএসণস ইি 

অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস) {(BSc in Aeronautical Engineering (Aerospace)}, ণবএসণস ইি 

অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং (অ্যাণভেণিক্স) {(BSc in Aeronautical Engineering (Avionics)},  ণবএসণস ইি এোরক্রাফট্ 

শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস) {(BSc in Aircraft Maintenance Engineering (Aerospace)} 

এবিং ণবএসণস ইি এোরক্রাফট্ শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং (অ্যাণভেণিক্স) {(BSc in Aircraft Maintenance 

Engineering (Avionics)} শ্ররাগ্রার্ে ২০২২-২৩ ণিক্ষাবর্ষ ি ণির্ম্নাক্ত হার্র অ্নুর্োণদত ণফসমূহ ণিি িাণরত হর্ের্ছঃ 

 

ক। ণবএসণস ইি অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস) {BSc in Aeronautical Engineering 

(Aerospace)}: (০৮-শ্রসণেিার্র রর্দে) 
 

ক্রণেক িিং ণববরি ণিি িাণরত ণফ 

০১ ১ে শ্রসণেিার (ভণতি ণফসহ) ৪৫,৫৫০/- 

০২ ২ে শ্রসণেিার ১৯,৪৭৫/- 

০৩ ৩ে শ্রসণেিার ১৯,১৫০/- 

০৪ ৪র্থ ি শ্রসণেিার ১৭,৯৫০/- 

০৫ ৫ে শ্রসণেিার ১৮,৭৫০/- 

০৬ ৬ি শ্রসণেিার ২১,৮২৫/- 

০৭ ৭ে শ্রসণেিার ২৩,৩৫০/- 

০৮ ৮ে শ্রসণেিার ১৬,৪০০/- 

শ্রোে ১,৮২,৪৫০/- 

শ্রফরৎর্ াগ্য (শ্রকাস ি সোণপ্তর পর) ১০,০০০/- 

সব ির্োে ১,৭২,৪৫০/- 

  

খ। ণবএসণস ইি অ্যার্রািটিকযাল ইণিণিোণরিং (অ্যাণভেণিক্স) {(BSc in Aeronautical Engineering (Avionics)}: 

(০৮-শ্রসণেিার্র রর্দে) 

 

ক্রণেক িিং ণববরি ণিি িাণরত ণফ 

০১ ১ে শ্রসণেিার (ভণতি ণফসহ) ৪৫,৫৫০/- 

০২ ২ে শ্রসণেিার ১৯,৪৭৫/- 

০৩ ৩ে শ্রসণেিার ১৯,১৫০/- 

০৪ ৪র্থ ি শ্রসণেিার ১৭,৯৫০/- 

০৫ ৫ে শ্রসণেিার ১৮,৭৫০/- 

০৬ ৬ি শ্রসণেিার ২১,৮২৫/- 

০৭ ৭ে শ্রসণেিার ২৩,৩৫০/- 

০৮ ৮ে শ্রসণেিার ১৬,৪০০/- 

শ্রোে ১,৮২,৪৫০/- 

শ্রফরৎর্ াগ্য (শ্রকাস ি সোণপ্তর পর) ১০,০০০/- 

সব ির্োে ১,৭২,৪৫০/- 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01j6_OdivroE2AgIc437huJtEAirQ:1619881370596&q=BSc+in+Aeronautical+Engineering+(Aeronautical)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi2prCt4KjwAhVrzTgGHQVBDwUQkeECKAB6BAgBEC8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk028ZM2APtdSTC8Sgr4geeF7aqqv_w:1619881339375&q=BSc+in+Aeronautical+Engineering+(Avionics)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjF1r6e4KjwAhX8yDgGHSf4AjkQkeECKAB6BAgBEC8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01j6_OdivroE2AgIc437huJtEAirQ:1619881370596&q=BSc+in+Aeronautical+Engineering+(Aeronautical)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi2prCt4KjwAhVrzTgGHQVBDwUQkeECKAB6BAgBEC8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01j6_OdivroE2AgIc437huJtEAirQ:1619881370596&q=BSc+in+Aeronautical+Engineering+(Aeronautical)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi2prCt4KjwAhVrzTgGHQVBDwUQkeECKAB6BAgBEC8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk028ZM2APtdSTC8Sgr4geeF7aqqv_w:1619881339375&q=BSc+in+Aeronautical+Engineering+(Avionics)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjF1r6e4KjwAhX8yDgGHSf4AjkQkeECKAB6BAgBEC8
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গ। ণবএসণস ইি এোরক্রাফট্ শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং (অ্যার্রার্েস)) {BSc in Aircraft Maintenance 

Engineering (Aerospace)}: (০৮-শ্রসণেিার্র রর্দে) 
 

ক্রণেক 

িিং 
ণববরি 

ণিি িাণরত ণফ 

শ্রকাস ি ণফ 
েণডউল শ্রকাস ি, OJT এবিং 

পরীক্ষা (ঐণচ্ছক) ণফ 

০১ ১ে শ্রসণেিার (ভণতি ণফসহ) ৪৫,৫৫০/- ১,০০,০০০/- 

০২ ২ে শ্রসণেিার ১৯,৪৭৫/- ১,০০,০০০/- 

০৩ ৩ে শ্রসণেিার ১৯,১৫০/- ৭৫,০০০/- 

০৪ ৪র্থ ি শ্রসণেিার ১৭,৯৫০/- ৭৫,০০০/- 

০৫ ৫ে শ্রসণেিার ১৮,৭৫০/- ৭৫,০০০/- 

০৬ ৬ি শ্রসণেিার ২১,৮২৫/- ৭৫,০০০/- 

০৭ ৭ে শ্রসণেিার ২৩,৩৫০/- ৫০,০০০/- 

০৮ ৮ে শ্রসণেিার ১৬,৪০০/- ৫০,০০০/- 

শ্রোে ১,৮২,৪৫০/- ৬,০০,০০০/- 

শ্রফরৎর্ াগ্য (শ্রকাস ি সোণপ্তর পর) ১০,০০০/-  

সব ির্োে ১,৭২,৪৫০/-  

 

ঘ। ণবএসণস ইি এোরক্রাফট্ শ্রেইির্েন্যান্স ইণিণিোণরিং (অ্যাণভেণিক্স)) {BSc in Aircraft Maintenance 

Engineering (Avionics)}: (০৮-শ্রসণেিার্র রর্দে) 

 

 

ক্রণেক 

িিং 
ণববরি 

ণিি িাণরত ণফ 

শ্রকাস ি ণফ 
েণডউল শ্রকাস ি, OJT এবিং 

পরীক্ষা (ঐণচ্ছক) ণফ 

০১ ১ে শ্রসণেিার (ভণতি ণফসহ) ৪৫,৫৫০/- ১,০০,০০০/- 

০২ ২ে শ্রসণেিার ১৯,৪৭৫/- ১,০০,০০০/- 

০৩ ৩ে শ্রসণেিার ১৯,১৫০/- ৭৫,০০০/- 

০৪ ৪র্থ ি শ্রসণেিার ১৭,৯৫০/- ৭৫,০০০/- 

০৫ ৫ে শ্রসণেিার ১৮,৭৫০/- ৭৫,০০০/- 

০৬ ৬ি শ্রসণেিার ২১,৮২৫/- ৭৫,০০০/- 

০৭ ৭ে শ্রসণেিার ২৩,৩৫০/- ৫০,০০০/- 

০৮ ৮ে শ্রসণেিার ১৬,৪০০/- ৫০,০০০/- 

শ্রোে ১,৮২,৪৫০/- ৬,০০,০০০/- 

শ্রফরৎর্ াগ্য (শ্রকাস ি সোণপ্তর পর) ১০,০০০/-  

সব ির্োে ১,৭২,৪৫০/-  

 

 

 

 

শ্ররণিস্ট্রার 

ণবএসএেআরএএইউ 
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