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ব ব ু শখ মু জবুর রহমান কৃিষ িব িবদ ালয় [ছিব:
সংগৃহীত]
গাজীপুের অবি ত ব ব ু শখ মু জবুর রহমান কৃিষ িব িবদ ালয় এক ট
গেবষণািভি ক িবেশষািয়ত িব িবদ ালয়। ১৯৮৫ সােল িত ার পর থেক
িব িবদ ালয় ট কৃিষেত মৗিলক ও ােয়ািগক গেবষণায় অ ািধকার দান কের
আসেছ। জাতীয় ও আ জািতক সং ার অথায়েন এ িব িবদ ালেয়র িশ কগণ
আধুিনক কৃিষর নানা িবষেয় অেনক েলা গেবষণা ক বা বায়ন করেছন।
িব িবদ ালেয়র িশ কগণ কৃিষ, মৎস , প পালন ও প িচিকত্সা িব ােন
মৗিলক ান সৃজেন উে খেযাগ সাফল রেখ চেলেছন।
জানা যায়, ২০২১ সােল িব খ াত
াপাস ও িসমােগা ইনেড জিরেপ বেশমুরকৃিব
বাংলােদেশর িব িবদ ালয়সমূহ ও গেবষণা িত ােনর মেধ র াংিকংেয় দেশর সব
িব িবদ ালয়েক পছেন ফেল গেবষণা, উ াবন ও সামা জক অব ান—এই িতন সূচেক
থম ান লাভ কের। িব িবদ ালেয়র পিরচালক (গেবষণা) েফসর ড. এ ক এম
আিমনুল ইসলাম জানান, ােয়ািগক গেবষণার মাধ েম িব িবদ ালয় ট এ পয ধানসহ
অন ান অথকরী ফসল, সব জ ও তলজাতীয় ফসেলর ৫০ টর বিশ উ ফলনশীল

জাত ও ১৪ ট কৃিষ

যু

উ াবন কেরেছ।

উপাচায েফসর ড. মা. িগয়াসউ ীন িময়া জানান, জািতর িপতার সানার বাংলার
পূরেণর লে
কৃিষ িশ ায় িব মােনর দ
াজুেয়ট তির এবং লাগসই কৃিষ
যু
উ াবন, কৃিষ গেবষণা ও উ ািবত কৃিষ যু
কৃষেকর দারেগাড়ায় পৗ েছ
দওয়ার মহান ত িনেয় এ কৃিষ িব িবদ ালয় পিরবার িনরলসভােব কাজ কের যাে ।
ইে ফাক/এমআর
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ িলঃ-এর পে তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান
বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি ং স,
কাজলারপাড়, ডমরা রাড, ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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