
 

 

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শমজরটাইম ইউজনভাজস িটি, বাাংলাদেে 

 

 

 

 

 

ভজতি-জনদে িজেকা 

      

শরাগ্রাম:   এলএলএম ইন মমরিটাইম ল, মাস্টাি ইন ম াট ট এন্ড রির িং ম্যাননজনমন্ট, মাস্টাি ইন মমরিটাইম সানেন্স, 

মাস্টাি ইন মমরিটাইম মেনেল নমন্ট এন্ড স্ট্র্যাটিরজক স্টযারেজ, মাস্টাি ইন মমরিন বানোনটকননালরজ, মাস্টাি ইন 

ওিাননাগ্রারি, এমরবএ ইন মমরিটাইম রবজননস, এমরবএ ইন মমরিটাইম ট্যযরিজম এন্ড হসর টারলটি ম্যাননজনমন্ট, 

এমএসরস ইন মকাস্টাল এন্ড রিোি ইরিরনোরিিং এবিং এমএসরস ইন মনোল আরকটনটকচাি অ্যান্ড অ্িনসাি 

ইরিরনোরিিং 

জেক্ষাবর্ ি: ২০২২-২০২৩ 

 

পরীক্ষার তাজরখ ১৮ মার্ ি ২০২৩  

রদবেপত্র ডাউনদলাড ১৩ মার্ ি  - ১৭ মার্ ি  ২০২৩ 

পরীক্ষার সময় সকাল ১০:০০ ঘটিকা শেদক ১১:৩০ ঘটিকা 

পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘন্টা ৩০ জমজনট 

পরীক্ষা শকদে রদবে সকাল ৯:৩০ ঘটিকা 



ভজতির শ াগ্যতা: 

ক্রঃ শকাদস ির নাম শময়াে (বছর) ভজতির শ াগ্যতা 

1z  এলএলএম ইন মমরিটাইম ল, ১.৫ বছর এলএলজব জডজগ্র 

2z  মাস্টাি ইন ম াট ট এন্ড রির িং ম্যাননজনমন্ট ১.৫ বছর 

শ  শকান জবর্দয় স্নাতক জডজগ্র অেবা সমমান 

 

3z  এমরবএ ইন মমরিটাইম রবজননস ১.৫ বছর 

4z  এমরবএ ইন মমরিটাইম ট্যযরিজম এন্ড 

হসর টারলটি ম্যাননজনমন্ট 

১.৫ বছর 

5z  মাস্টাি ইন মমরিটাইম মেনেল নমন্ট এন্ড 

স্ট্র্যাটিরজক স্টযারেজ 

১.৫ বছর 

6z  মাস্টাি ইন মমরিটাইম সানেন্স ১.৫ বছর জবজ্ঞান জবর্দয় স্নাতক অেবা সমমান 

7z  মাস্টাি ইন মমরিন বানোনটকননালরজ ১.৫ বছর উজিে জবজ্ঞান/রাজি জবজ্ঞান/ শমজরন বাদয়ালজি/ 

ওোদনাগ্রাজি/মাইদক্রা বাদয়ালজি/ 

বাদয়াদকজমস্ট্র/বাদয়াদটকদনালজি জবসদয় স্নাতক জডজগ্র। 

8z  মাস্টাি ইন ওিাননাগ্রারি ১.৫ বছর ওোদনাগ্রাজি/শমজরন সাদয়ন্স/এনভাইরনদমন্টাল সাদয়ন্স/ 

জিোজরি/ভূদ াল ও পজরদবে/ভূতত্ত্বজবদ্যা/ রাজনজবদ্যা/ 

উজিেজবদ্যা/পোে িজবদ্যা/অেবা রসায়ন জবর্দয় স্নাতক 

অেবা সমমান। 

9z  এমএসরস ইন মকাস্টাল এন্ড রিোি 

ইরিরনোরিিং 
০২ বছর 

জবএসজস ইন ইজিজনয়াজরাং অেবা সমমান/জসজভল 

ইজিজনয়াজরাং/ওয়াটার জরদসাদস িস ইজিজনয়াজরাং/শনভাল 

আজকিদটর্ার/ ওোন এন্ড অিদোর ইজিজনয়াজরাং/ 

শমকাজনকযাল ইজিজনয়াজরাং 

10z  এমএসরস ইন মনোল আরকটনটকচাি অ্যান্ড 

অ্িনসাি ইরিরনোরিিং 
০২ বছর 

জবএসজস ইন শনভাল আজকিদটকর্ার এন্ড শমজরন 

ইজিজনয়াজরাং/ শনভাল আজকিদটর্ার এন্ড অিদোর 

ইজিজনয়াজরাং/ শমকাজনকযাল ইজিজনয়াজরাং/ শমজরন 

ইজিজনয়াজরাং/ ওোন এন্ড অিদোর ইজিজনয়াজরাং  

 

আদবেদনর জনয়মাবলী: 

আদবেনকারীদক জনর্ িাজরত ওদয়বসাইট (applyonline.bsmrmu.edu.bd) এর মাধ্যদম ১৫ শিব্রুয়াজর 

শেদক ০৬ মার্ ি ২০২৩ তাজরদখর মদধ্য আদবেন করদত হদব। রজত শরাগ্রাম-এর িন্য আদবেন জি ১,০৫০/- (টাকা এক 

হািার পঁঞ্চাে মাত্র)। জনর্ িাজরত আদবেন জি শমাবাইল ব্াাংজকাং (ন ে/ জবকাে/ রদকট/ মাই কযাে/ টি কযাে ইতযাজে) 

এবাং শডজবট/শক্রজডট কাড ি (VISA, Master Card) এর মাধ্যদম রোন করা  াদব। আদবেন ও জি িমা 

শেয়ার জবর্দয় জবস্তাজরত জনদে িেনা ও তথ্য জবশ্বজবদ্যালদয়র ওদয়বসাইদট পাওয়া  াদব 

(applyonline.bsmrmu.edu.bd/Admission/HowtoApplyMasters)।  

 



ভজতি পরীক্ষায় রাপ্ত নম্বর এবাং স্নাতক/সমমান, এইর্এসজস/সমমান, এসএসজস/সমমান পরীক্ষায় রাপ্ত 

GPA/শেিী/জবভা  এর জভজিদত শমর্াদকার জনর্ িাজরত হদব।  

মমাট ২০০ নম্বনিি রেরিনে রিক্ষার্থীনেি মমধাোরলকা তেিী কিা হনব। েরেট  িীক্ষাে ১০০ নম্বি রনধ টারিে র্থাকনব 

এবিং অ্বরিষ্ট ১০০ নম্বনিি মনে স্নাতক/সমমান ৪০, এইর্এস/সমমান ২০, এসএসজস/সমমান ১০ এবাং শমৌজখক 

পরীক্ষায় ৩০ জনর্ িাজরত োকদব।  

পরীক্ষার উদেশ্য হদব জেক্ষা িীবন প িাদয় অজিিত জ্ঞান  ার্াই করা।  

ভজতি পরীক্ষার নম্বর বন্টন হদব জনম্নরুপ: 

        ক।  সকল জবভাদ র িন্যঃ 

জবর্য় নম্বর 

ইাংদরজি ৪০ 

Analytical Ability ২০ 

Critical Reasoning   ২০ 

General Knowledge   ২০ 

শমাট নম্বর ১০০ 

 

   

জবদের্ দ্রষ্টব্: 

১। পরীক্ষার হদল কযালকুদলটর, শমাবাইল শিান বা তদ্রুপ শকান জডভাইস সদঙ্গ রাখা সম্পূি ি জনজর্দ্ধ। 

২। ভজতি পরীক্ষার িলািল পরীক্ষার জেন হদত ৩০ কা িজেবদসর মদধ্য রকাে করা হদব। 

 


