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প্রাইভেট োর্স িটি র ্াাংর্ াং 

শীভষ ি নর্ ি সাউর্ র্িতীয় ব্র্যা  

 

দেভশর দেসর ার্র র্েশ্বর্েদ্যালয়গুভলার মভে ২০১৯ সাভল শীষ ি অেস্থাভন রভয়ভে নর্ ি সাউর্ ইউর্নোর্স িটি। র্িতীয় স্থাভন 

ব্র্যা  ইউর্নোর্স িটি ও তৃতীয় স্থাভন রভয়ভে ইস্ট ওভয়স্ট ইউর্নোর্স িটি। 

 

গভেষণাটি পর্রচালনা  ভরভে ওআরর্ি-দ াভয়স্ট র্রসাচ ি র্লর্মভটড। োাংলা র্ির্েউন ও ঢা া র্ির্েউভনর দ ৌর্ উভদ্যাভগ 

দেভশর প্রাইভেট ইউর্নোর্স িটিগুভলার র ্াাংর্ াং  রার উভেভে পর্রচালনা  রা হয় এ গভেষণা।  

 

োাংলাভেভশ েতিমাভন ১০১টি প্রাইভেট ইউর্নোর্স িটি রভয়ভে। এই গভেষণার . মূল লক্ষ্্ হভলা, এই ইউর্নোর্স িটিগুভলাভ  

এ টি র ্াাংর্ াংভয়র আওতায় আনা। ৬৫টি ইউর্নোর্স িটিভ  এই গভেষণার আওতাভুক্ত  রা হয়র্ন। এর মভে ৪১টি 

ইউর্নোর্স িটিভত এখনও দ াভনা সমােতিন অনুর্িত হয়র্ন, ১২টি ইউর্নোর্স িটিভত োত্র ের্তি-প্রর্িয়ায় ইউর্ির্সর র্নভষধাজ্ঞা 

রভয়ভে, আটটি ইউর্নোর্স িটিভত এখনও র্শক্ষ্া  া িিম শুরু হয়র্ন, র্তনটি ইউর্নোর্স িটি র্েভশষার্য়ত ইউর্নোর্স িটি র্হভসভে 

পর্রর্চত এোং এ টিভত র্শক্ষ্ার্ী সাংখ্যা এ  হািাভরর র্নভচ র্া ায় এসে ইউর্নোর্স িটিভ  োে র্েভয় োর্  ৩৬টির মভে 

র ্াাংর্ াংভয়র গভেষণাটি পর্রচার্লত হয়। ফ্্া চুয়াল ও পারভসপচুয়াল এই দুটির দকাভরর সমন্বভয় চূড়ান্ত র ্াাংর্ াং র্নধ িারণ 

 রা হভয়ভে। 

 

র ্াাংর্ াং অনুয়ায়ী প্রর্ম ১০টি দেসর ার্র র্েশ্বর্েদ্যালয় হভলা- নর্ ি সাউর্ ইউর্নোর্স িটি, ব্র্যা  ইউর্নোর্স িটি, ইস্ট ওভয়স্ট 

ইউর্নোর্স িটি, ইর্িভপভিন্ট ইউর্নোর্স িটি, আহ োনউল্লা ইউর্নোর্স িটি অে সাভয়ন্স অ্াি দট ভনালর্ি, আভমর্র ান 

ইন্টারন্যাশনাল ইউর্নোর্স িটি োাংলাভেশ, ড্াভফ্ার্ডল ইন্টারন্যাশনাল ইউর্নোর্স িটি, ইউনাইভটড ইন্টারন্যাশনাল 

ইউর্নোর্স িটি, ইউর্নোর্স িটি অে র্লোভরল আট িস োাংলাভেশ ও দ্য ইউর্নোর্স িটি অে এর্শয়া প্যার্সর্ফ্ ।  

 

ফ্্া চুয়াল দকার র্নণ িভয় র্েভেচ্ হভয়ভে র্শক্ষ্ার্ী সাংখ্যা, র্শক্ষ্ , র্পএইচর্ড র্ডর্িধারীভের সাংখ্যা, গভেষণায় খরচ ইত্ার্ে। 

এই তথ্যগুভলা দনওয়া হভয়ভে সরাসর্র ইউর্নোর্স িটিগুভলার  াে দর্ভ । দ সে ইউর্নোর্স িটি তথ্য সরেরাহ  ভরর্ন, দ েল 

দসসে ইউর্নোর্স িটির দক্ষ্ভত্র ইউর্নোর্স িটি ি্াি  র্মশভনর ২০১৭ সাভলর প্রর্তভেেন দর্ভ  তথ্য সাংিহ  রা হভয়ভে। 

ফ্্া চুয়াল তথ্য প িাভলাচনা  ভর দেখা  ায়, ব্র্যা  ইউর্নোর্স িটি ফ্্া চুয়াল র ্াাংভ  সোর শীভষ ি অেস্থান  রভে, র্িতীয় 

স্থাভন রভয়ভে ড্াভফ্ার্ডল ইন্টারন্যাশনাল ইউর্নোর্স িটি, তৃতীয় স্থাভন নর্ ি সাউর্ ইউর্নোর্স িটি, চতুর্ ি স্থাভন ইউর্নোর্স িটি অে 

র্লোভরল আট িস ও পঞ্চম স্থাভন আভে ইর্িভপভিন্ট ইউর্নোর্স িটি োাংলাভেশ। 



 

পারভসপচুয়াল দকারগুভলা দনওয়া হভয়ভে এ াভডর্ম  (র্ডন, র্েোগীয় প্রধান, অোপ , দরর্িস্ট্রার) ও চা র্রোতাভের  াে 

দর্ভ । তারা র্ের্েন্ন সূচভ  র্নভিভের দকার র্েভয়ভেন। দ মন, র্শক্ষ্ার পর্রভেশ, র্েশ্বর্েদ্যালভয়র অে াঠাভমা, র্শক্ষ্ ভের 

মান, চা র্র দক্ষ্ভত্র পাস  রা র্শক্ষ্ার্ীভের  ম িেক্ষ্তা, দনতৃত্ব দেওয়ার ক্ষ্মতা, দ াগাভ াগ েক্ষ্তা ইত্ার্ে। পারভসপচুয়াল 

র ্াাংভ  দেখা  ায়, নর্ ি সাউর্ ইউর্নোর্স িটি সোর শীভষ ি অেস্থান  রভে। এ োড়া র্িতীয় স্থাভন ব্র্যা  ইউর্নোর্স িটি, তৃতীয় 

স্থাভন ইস্ট ওভয়স্ট ইউর্নোর্স িটি, চতুর্ ি স্থাভন আহ োনউল্লা ইউর্নোর্স িটি অে সাভয়ন্স অ্াি দট ভনালর্ি ও পঞ্চম স্থাভন 

রভয়ভে ইর্িভপভিন্ট ইউর্নোর্স িটি োাংলাভেশ। 

 

'ফ্্া চুয়াল দকার'  রা হভয়ভে  ভয় টি  ্াটাগর্রর ওপর। দ মন- দমাট র্শক্ষ্ার্ী সাংখ্যা, লাইভের্রভত েইভয়র সাংখ্যা, 

গভেষণা ব্যয়, র্পএইচর্ড র্ডর্িধারীভের সাংখ্যা,  ্াম্পাভসর আয়তন, র্শক্ষ্ার্ী-র্শক্ষ্  অনুপাত, পূণ ি ালীন র্শক্ষ্ভ র হার ও 

গভেষণাপভত্রর সাংখ্যা। 

 

এসে  ্াটাগর্রভত দেখা  ায়, গভেষণা ব্যভয় সোইভ  োর্ড়ভয় দগভে ব্র্যা  ইউর্নোর্স িটি। তাভের োর্ষ ি  গভেষণায় ব্যয় 

৪৮.২৩ দ াটি টা া। দ খাভন র্িতীয় স্থাভন র্া া ইউর্নোর্স িটি অে র্লোভরল আট িস োাংলাভেশ ব্যয়  ভরভে ৭.৬৬ দ াটি 

টা া। এ োড়া ইর্িভপভিন্ট ইউর্নোর্স িটি ব্যয়  ভরভে ৫.০৪ দ াটি টা া, ড্াভফ্ার্ডল ইন্টারন্যাশনাল ইউর্নোর্স িটির ব্যয় 

৪.৩৪ দ াটি টা া। শীষ ি পাঁভচর পাঁচ নম্বভর র্া া নর্ ি সাউর্ ইউর্নোর্স িটির গভেষণা ব্যয় ৩.৯৮ দ াটি টা া। 

 

গভেষণাপত্র প্র াভশর দক্ষ্ভত্র শীভষ ি আভে ড্াভফ্ার্ডল ইন্টারন্যাশন্যাল ইউর্নোর্স িটি। র্েশ্বর্েদ্যালয়টির প্র ার্শত 

গভেষণাপভত্রর সাংখ্যা ৫৩৪টি। র্শক্ষ্ার্ী সাংখ্যায় এর্গভয় রভয়ভে নর্ ি সাউর্ ইউর্নোর্স িটি। তাভের র্শক্ষ্ার্ী সাংখ্যা ২০ হািার 

২৫ িন। লাইভের্রভত েইভয়র সাংখ্যার র্ে  দর্ভ  এোর শীভষ ি আভে ইন্টারন্যাশনাল ইসলার্ম  ইউর্নোর্স িটি চট্টিাম। 

তাভের লাইভের্রভত েইভয়র সাংখ্যা ৮০ হািার ৬১০টি।  

 

র্শক্ষ্ার মান ও গভেষণার মান র্নর্িত  রার িন্য র্পএইচ র্ডর্িপ্রাপ্ত র্শক্ষ্ভ র গুরুত্ব রভয়ভে ইউর্নোর্স িটিভত। নর্ ি সাউর্ 

ইউর্নোর্স িটিভত র্পএইচর্ড র্ডর্িধারী র্শক্ষ্ভ র সাংখ্যা ৪০৩ িন, ব্র্যা  ইউর্নোর্স িটিভত রভয়ভে ১৯৫ িন, ইর্িভপভিন্ট 

ইউর্নোর্স িটিভত ১৭০ িন, ইস্ট ওভয়স্ট ইউর্নোর্স িটিভত রভয়ভেন ১৫৩ িন এোং ড্াভফ্ার্ডল ইন্টারন্যাশনাল 

ইউর্নোর্স িটিভত র্পএইচর্ড র্ডর্িপ্রাপ্ত র্শক্ষ্ভ র সাংখ্যা ১৩৪ িন। 

 

গভেষণায় উভঠ এভসভে, সার্ে ি  সুখ্যার্তর মানেভের র্েচাভর পাঁচটি ইউর্নোর্স িটি হভে  র্ািভম- নর্ ি সাউর্, ব্র্যা , 

আহ োনউল্লা, ইস্ট ওভয়স্ট ও ইর্িভপভিন্ট ইউর্নোর্স িটি। অে াঠাভমার র্েচাভরও নর্ ি সাউর্ ইউর্নোর্স িটি দসরা। র্িতীয়, 

তৃতীয় ও চতুর্ ি ইউর্নোর্স িটি হভে  র্ািভম- আহ োনউল্লা, ইস্ট ওভয়স্ট ও ইর্িভপভিন্ট ইউর্নোর্স িটি। 

 

২০১৭ সাভলর র ্াাংর্ াংভয়র সভএ ব এ েেভরর র ্াাংর্ াংভয়র তুলনা  রভল দেখা  ায়, ব্র্যা  ইউর্নোর্স িটিভ  দপেভন দফ্ভল 

এ  নম্ববভর উভঠ এভসভে নর্ ি সাউর্ ইউর্নোর্স িটি। ফ্্া চুয়াল দকাভর র্েশ্বর্েদ্যালয়টি শীষ িস্থাভন না র্া ভলও পারভসপচুয়াল 

দকাভর নর্ ি সাউর্ শীভষ ি রভয়ভে। নর্ ি সাউর্ র্েশ্বর্েদ্যালয় গত েেরও পারভসপচুয়াল দকাভর প্রর্ম হভয়র্েল। 

 

ইউর্নোর্স িটি র ্াাংর্ াং প্র পরি পর্রচার্লত হভয়ভে এ টি উপভে া  র্মটির তত্ত্বােধাভন।  র্মটির সেস্যরা হভলন- ঢা া 

র্েশ্বর্েদ্যালভয়র ইর্তহাস র্েোভগর অোপ  ড. আহভমে আেদুল্লাহ িামাল, ঢা া র্েশ্বর্েদ্যালভয়র ইনর্স্টটিউট অে 

স্ট্াটিসটি ্াল র্রসাচ ি অ্াি দির্নাংভয়র অোপ  ড. আিভমর্র খান, ওআরর্ি দ াভয়ভস্টর দচয়ারম্যান ও ম্যাভনর্িাং 

র্ডভরক্টর মনজুরুল হ , োাংলা র্ির্েউভনর সম্পাে  জুলর্ফ্ ার রাভসল, ঢা া র্ির্েউভনর সম্পাে  িাফ্র দসােহান, প্রর্ম 

আভলার দহড অে র্রভপাট িার শর্রফুজ্জামান র্পন্টু, ইনর্স্টটিউট অে ইনফ্রভমটিক্স অ্াি দডভেলপভমভন্টর প্রধান র্নে িাহী সাঈে 

আহভমে। 


