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স্টাফ শিপ ার্টাি, 

গাজী ুি ॥ 

আন্তজটাশতক 

মানদপে বঙ্গবনু্ধ 

শিখ মুজজবুি 

িহমান কৃশি 

শবশ্বশবদযালয় 

(বপিমুিকৃশব) বাাংলাপদপিি সিকািী-শবসিকািী শবশ্বশবদযালয়গুপলাি মপযয 

গপবিণা, উদ্ভাবন ও সামাজজক অবস্থান এইশতন সূচপক শদি শসিা হপয়পে। 

শবশ্বখযাত শসমাপগা ইনশস্টটর্উর্ িযাাংশকাংপয়ি ২০২১ সাংস্কিপণ প্রকাশিত 

প্রশতপবদপন এ তথ্য উপে এপসপে। মঙ্গলবাি বপিমুিকৃশব জনসাংপ াগ শবভাগ 

এ তথ্য জাশনপয়পে। 

বপিমুিকৃশব জানায়, শবপশ্বি শবশভন্ন শদপিি ৪ হাজাি ১২৬টর্ শবশ্বশবদযালয় 

শনপয় শেপনি শসমাপগা-শস্কা াস জিীপ   শিচাশলত হয়। ওই জিীপ  কৃশি ও 

জীবশবজ্ঞান িাখায় বপিমুিকৃশব শবপি^ ৪৭২তম, এশিয়া অঞ্চপল ২০৬তম 

এবাং বাাংলাপদপিি ২৮টর্ শবশ্বশবদযালপয়ি মপযয প্রথ্ম স্থান লাভ কপিপে। 

অনযশদপক জীব িসায়ন, শজপনটর্ক্স ও মশলকুলাি বাপয়ালজী িাখায় 

বপিমুিকৃশব শবপি^ ৫৪১তম, এশিয়া অঞ্চপল ২৪৭তম এবাং বাাংলাপদপি প্রথ্ম 

স্থাপন িপয়পে। একই ইনপেক্স জিীপ  বপিমুিকৃশব গত ২০১৯ এবাং ২০২০ 



সাপল বাাংলাপদপিি শবশ্বশবদযালয়সমুপহি মপযয  থ্াক্রপম চতুথ্ ট ও শিতীয় স্থান 

লাভ কপিশেল। 

শবশ্বশবদযালয় সূত্র আপিা জানায়, শবশ্বশবদযালপয়ি শিক্ষা কা টক্রম  শিচালনা, 

আন্তজটাশতকমাপনি গপবিণা এবাং এ স্বীকৃশত অজটপনি সাপথ্ সাংশিষ্ট কা টক্রপম 

শনিলস প্রপচষ্ঠাি জনয শবশ্বশবদযালপয়ি উ াচা ট প্রপফসি ে. শমাঃ 

শগয়াসউদ্দীন শময়া সকল শিক্ষক, োত্র-োত্রী, কম টকতটা ও কম টচািীপক 

অশভনন্দন জাশনপয়পেন। একই সাপথ্ কৃশিবান্ধব সিকাি শবপিি কপি 

প্রযানমন্ত্রী জনপনত্রী শিখ হাশসনা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাপদি শবশ্বশবদযালয় 

মঞ্জিুী কশমিন এবাং অনযানয সকপলি সহপ াশগতাি জনয কৃতজ্ঞতা প্রকাি 

কপিন। শতশন আিা প্রকাি কপিন শবশ্বশবদযালপয়ি এ সাফলয উত্তপিাত্তি 

আিও বৃজি  াপব। 

এোড়াও এবাি শদিপসিাি মপযয মাওলানা ভাসানী শবজ্ঞান ও প্র ুজি 

শবশ্বশবদযালয় (মাভাশবপ্রশব) ও ঢাকা শবশ্বশবদযালয় (ঢাশব)  থ্াক্রপম িীি ট দুই ও 

শতন নম্বপি িপয়পে। এবাি শদপিি িীি ট ১০ শবশ্বশবদযালপয়ি মপযয চাি নম্বপি 

চট্রগ্রাম শবশ্বশবদযালয়,  ঞ্চম বঙ্গবনু্ধ শিখ মুজজবুি িহমান শমশেপকল 

শবশ্বশবদযালয়, ৬ষ্ঠ খুলনা শবশ্বশবদযালয়, ৭ম বাাংলাপদি কৃশি শবশ্বশবদযালয়, ৮ম 

জাহাঙ্গীিনগি শবশ্বশবদযালয়, ৯ম বাাংলাপদি প্রপকৌিল শবশ্বশবদযালয় (বুপয়র্) ও 

১০ম স্থাপন িপয়পে  থ্াক্রপম িাহজালাল শবজ্ঞান ও প্র ুজি শবশ্বশবদযালয় ও 

শবসিকাশি শবশ্বশবদযালয় ইনশেপ নপেন্ট ইউশনভাশস টটর্, বাাংলাপদি 

(আইইউশব)। বাাংলাপদপিি শবসিকাশি শবশ্বশবদযালয়গুপলাি মপযয আইইউশব 

প্রথ্ম স্থান অশযকাি কপি সজিশলত তাশলকায় ১০ম হপয়পে। 

এি আপগ গত বেপিি (২০২০) িযাাংশকাংপয় িীি ট শতন শবশ্বশবদযালয় শেল 

 থ্াক্রপম মাওলানা ভাসানী শবজ্ঞান ও প্র ুজি শবশ্বশবদযালয়, খুলনা 

শবশ্বশবদযালয় ও ঢাকা শবশ্বশবদযালয়। 

শসমাপগা ইনশস্টটর্উিন িযাাংশকাংপয়ি ২০২১ সাংস্কিপণ শবশ্বপসিা তাশলকাি 

িীি টস্থাপন িপয়পে  ুিিাপেি হাবার্ট শবশ্বশবদযালয়, িযাাংশকাংপয়ি শিতীয় 

 ুিিাপেি হাব টার্ শমশেপকল সু্কল, তৃৃৃতীয় চীপনি তাশসনগুয়া শবশ্বশবদযালয়, 

চতুথ্ ট ও  ঞ্চম অবস্থাপন  থ্াক্রপম  ুিিাপেি স্টযানপফােট শবশ্বশবদযালয় ও 

মযাসাচুপসর্্স ইন্সটর্টর্উর্ অব শর্কপনালজজ (এমআইটর্)। 



জানা শগপে, শেনশভশত্তক শসমাপগা ইনশস্টটর্উিনস িযাাংশকাং হপলা 

আন্তজটাশতক িযাাংশকাংপয় প্রশতষ্ঠান শ খান শথ্পক শসমাপগা লযাব ও শবপশ্বি 

বৃহত্তম ববজ্ঞাশনক প্রকািক, এলপসশভয়াপিি মাশলকানাযীন স্ক াসশবজ্ঞান 

গপবিণায় অবদাপনি জনয প্রশত বেি শিক্ষা ও গপবিণা প্রশতষ্ঠাপনি িযাাংশকাং 

প্রকাি কিা হপয় থ্াপক। 

২০২১ সাপল সািা শবশ্ব শথ্পক ৪ হাজাি ১২৬টর্ শবশ্বশবদযালয় এই তাশলকায় 

জায়গা শ পয়পে। স্ক াস োর্াপবইপজ কম পক্ষ ১০০টর্ গপবিণা প্রকাশিত 

হপয়পে এমন সব প্রশতষ্ঠানপকই এই িযাাংশকাংপয়ি শবপবচনায় শনয়া হপয়পে। 

গপবিণা, উদ্ভাবন এবাং সামাজজক প্রভাব- এই শতনটর্ শবিপয়ি উ ি শভশত্ত কপি 

প্রশত বেপিি এশপ্রল মাপস এ িযাাংশকাং প্রকাি কপি তািা। ২০০৯ সাল শথ্পক এ 

প্রশতষ্ঠানটর্ শনয়শমত শবশ্বশবদযালপয়ি িযাাংশকাং প্রকাি কপি আসপে। 

প্রকাশিতঃ এপ্রিল ২০, ২০২১       শপ্রন্ট 
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