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বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন 

আগারগ�ও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

web: www.ugc.gov.bd
 

 

�ারক ন�র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০১.২১.১২৯ তািরখ: 
 ০২ িডেস�র ২০২১

১৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: কিমশেনর আওতাধীন ৪৬� পাবিলক িব�িব�ালেয়র ২০২০-২১ অথ �বছেরর এিপএ ��ায়ন �িতেবদন ��রণ।

�িম
ক

িব�িব�ালেয়র নাম (�া� ন�েরর �মা�সাের) �া� ন�র

০১ ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University

৯৮.৩৮

০২ চ��াম িব�িব�ালয়
University of Chittagong

৯৩.৮

০৩ �লনা �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয় 
Khulna University of Engineering and Technology

৯২.১৫

০৪ ব�মাতা �শখ ফিজলা�ে�ছা �িজব িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়
Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science and Technology

University
৮৭.৭

০৫ ঢাকা িব�িব�ালয়
University of Dhaka

৮৬.৮

০৬ িসেলট �মিডেকল িব�িব�ালয়
Sylhet Medical University

৮১.৫

০৭ চ��াম �মিডেকল িব�িব�ালয়
Chittagong Medical University

৮০.৮৮

০৮ ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান িডিজটাল ইউিনভািস ��, বাংলােদশ
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Digital University,

Bangladesh
৭৮.৩৩

০৯ জগ�াথ িব�িব�ালয়
Jagannath University

৭৭

১০ শাহজালাল িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয় 
Shahjalal University of Science & Technology

৭৬.৪৪

১১ �লনা �িষ িব�িব�ালয়
Khulna Agricultural University

৭৫.৭৫

১২ বাংলােদশ �ট�টাইল িব�িব�ালয়
Bangladesh University of Textiles

৭৪.৫২

১৩ যেশার িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয় 
Jessore University of Science & Technology

৭২.২৮

উপ� �� িবষেয়র �িরে�ি�েত বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশেনর আওতাধীন ৪৬� পাবিলক িব�িব�ালেয়র  ২০২০-২১

অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�’র  (এ.িপ.এ) ��ায়ন িন��প:
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�িম
ক

িব�িব�ালেয়র নাম (�া� ন�েরর �মা�সাের) �া� ন�র

১৪ প�য়াখালী িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয় 
Patuakhali Science And Technology University

৭১.৬

১৫ �নায়াখালী িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয় 
Noakhali Science & Technology University

৭০.৩৩

১৬ �শের বাংলা �িষ িব�িব�ালয়
Sher-e-Bangla Agricultural University

৬৬.৮৩

১৭ বাংলােদশ ইউিনভািস �� অব �েফশনালস 
Bangladesh University of Professionals

৬৬.৪৬

১৮ �শখ হািসনা িব�িব�ালয় 
Sheikh Hasina University

৬৬.৩

১৯ রবী� িব�িব�ালয়, বাংলােদশ
Rabindra University, Bangladesh

৬৪.৭৫

২০ বাংলােদশ উ�ু� িব�িব�ালয়
Bangladesh Open University

৬৩.৬

২১ চ��াম �ভেটিরনাির ও এিন�াল সাইে�স িব�িব�ালয়
Chittagong Veterinary and Animal Sciences University

৬১.৭২

২২ রা�ামা� িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয় 
Rangamati Science and Technology University

৫৯

২৩ জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়
Jahangirnagar University

৫৪.৭২

২৪ বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়
Bangladesh Agricultural University

৫৪.৪

২৫ �বগম �রােকয়া িব�িব�ালয়, রং�র
Begum Rokeya University, Rangpur

৫২.২৭

২৬ ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science & Technology

University
৪৮.৯

২৭ ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �মিরটাইম ইউিনভািস ��, বাংলােদশ
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University,

Bangladesh
৪৮.৫৩

২৮ িসেলট �িষ িব�িব�ালয়
Sylhet Agricultural University

৪৬.৬৯

২৯ বাংলােদশ �েকৗশল িব�িব�ালয়
Bangladesh University of Engineering & Technology

৩২.৫৮

৩০ ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান অ�ািভেয়শন অ�া� অ�ােরাে�স িব�িব�ালয়
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation And Aerospace

University
৩২.৩৩

৩১ রাজশাহী �মিডেকল িব�িব�ালয় 
Rajshahi Medical University

১৯.৬৬

৩২ ইসলামী িব�িব�ালয়
Islamic University, Bangladesh 

৩.২৫
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�িম
ক

িব�িব�ালেয়র নাম (�া� ন�েরর �মা�সাের) �া� ন�র

৩৩ রাজশাহী িব�িব�ালয়
University of Rajshahi

৩ এর
িনেচ

৩৪ �লনা িব�িব�ালয়
Khulna University

৩ এর
িনেচ

৩৫ জাতীয় িব�িব�ালয়
National University

৩ এর
িনেচ

৩৬ ব�ব� �শখ �িজব �মিডেকল িব�িব�ালয় 
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University

৩ এর
িনেচ

৩৭ হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়
Hajee Mohammad Danesh Science & Technology University

৩ এর
িনেচ

৩৮ মাওলানা ভাসানী িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়
Mawlana Bhashani Science & Technology University

৩ এর
িনেচ

৩৯ চ��াম �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয় 
Chittagong University of Engineering & Technology

৩ এর
িনেচ

৪০ রাজশাহী �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয় 
Rajshahi University of Engineering & Technology

৩ এর
িনেচ

৪১ ঢাকা �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয় 
Dhaka University of Engineering & Technology

৩ এর
িনেচ

৪২ �িম�া িব�িব�ালয়
Comilla University

৩ এর
িনেচ

৪৩ জাতীয় কিব কাজী নজ�ল ইসলাম িব�িব�ালয়
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University

৩ এর
িনেচ

৪৪ পাবনা িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়
Pabna University of Science and Technology

৩ এর
িনেচ

৪৫ বিরশাল িব�িব�ালয়
University of Barisal

৩ এর
িনেচ

৪৬ ইসলািম আরিব িব�িব�ালয়
Islamic Arabic University

৩ এর
িনেচ

 

বিণ �ত অব�ায়,  ৪৬� পাবিলক িব�িব�ালেয়র ২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�’র   (এ.িপ.এ) সমি�ত ��ায়ন

�িতেবদন পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

২-১২-২০২১

সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ

ড. �ফরেদৗস জামান

সিচব (সিচবালয় ও �শাসন িবভাগ) (অিতির� দািয়�)

�ি� আকষ �ণঃ িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির� দািয়�), বািষ �ক কম �স�াদন, �সবা উ�য়ন ও উ�াবন শাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ

১৭ অ�হায়ণ ১৪২৮
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�ারক ন�র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০১.২১.১২৯/১(৫৩) তািরখ: ১৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

০২ িডেস�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) পিরচালক (ইনফরেমশন �ােনজেম�, কিমউিনেকশন এ� ��িনং িবভাগ) (অিতির� দািয়�), ইনফরেমশন �ােনজেম�,

কিমউিনেকশন এ� ��িনং িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন
 ২) �রিজ�ার (সকল পাবিলক িব�িব�ালয়)

 
৩) উপ-পিরচালক/ িসে�ম এনািল�, ইনফরেমশন �ােনজেম� শাখা, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন ( কিমশেনর

ওেয়বসাইেটর এিপএ বে� আপেলােডর অ�েরাধসহ)
 

৪) িপএস (উপ-সিচব), �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন
 ৫) এিপএ �ফাকাল পেয়� কম �কত�া, ৪৬� পাবিলক িব�িব�ালয়

 
৬) সহকারী কি�উটার ��া�ামার , ইনফরেমশন �ােনজেম� শাখা, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন

৭) �ি�গত কম �কত�া (িপ ও) , সিচবালয় ও �শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন
 

৮) নিথ/মহানিথ, ইউিজিস।
 

২-১২-২০২১

�মাঃ �গালাম দ�গীর 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক, সদস-সিচব ও �ফাকাল

পেয়�, এিপএ, ইউিজিস।


