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বাাংলাদেদের উচ্চশেক্ষা কতটা আন্তর্জাশতক মাদের 

শবশ্বশবদ্যালদের র ্াাংশকাং 

 

গত শতে সপ্তাদে সাংবােমাধ্যমগুদলাদত এমে শকছু সাংবাে প্রকাে েদেদে, যা উচ্চশেক্ষাে অনুরাগীদের মদধ্য শিো-প্রশতশিোর র্ন্ম 

শেদেদে। র্ন্ম শেদেদে তকজ-শবতকজ ও মেঃকষ্ট। এসব সাংবাদের মদধ্য রদেদে- 'এশেোর সসরা শবশ্বশবদ্যালদের তাশলকাে সেপালও আদে, 

বাাংলাদেে সেই' (দ্য সেইশল স্টার, ৭ সম ২০১৯), 'সকাটি টাকার গাশি পাদেে ইউএেওরা' (র্াদগা শেউর্২৪.কম, ৮ সম ২০১৯), 'েকদল 

বাধা, শেক্ষকদক সপটাদলা োত্ররা' (ইউটিউব), 'র্গন্নাথ শবশ্বশবদ্যালদে অধ্যাপক েদত শপএইচশে বাধ্যতামূলক'। উপদর উশিশিত প্রথম 

সাংবােটি প্রকাে েওোর সদে সদে শেক্ষাসাংশিষ্ট মানুদের মদধ্য সোরদগাল সবদধ সগল। তারা সযে খুবই অবাক েদেদেে এমে সাংবাদে। 

সাংবােমাধ্যদম শিশস মদোেেবদগ জর সাক্ষাৎকাদরর কারদে সাংবােটির প্রশত সাধারে মানুদের আগ্রে আরও বৃশি সপদেদে। পদর োশেত্বেীল 

দু-একর্দের শবতশকজত মন্তব্য এ সাংবাদের প্রশত মানুদের আগ্রে ও শবরশির েতুে মাত্রা ততশর কদরদে।  

 

ব্যাপারটা এমে েে সয 'দ্য টাইমস োোর এডুদকেে' এবারই প্রথম ওোর্ল্জ ইউশেিাশস জটিগুদলার র ্াাংশকাং কদরদে। বরাং প্রশত বেরই 

টাইমস োোর এডুদকেে শবদশ্বর আন্তর্জাশতক মাদের শবশ্বশবদ্যালেগুদলার র ্াাংশকাং কদর থাদক। শক  এ বের এশেোর ৪১৭টি সসরা 

শবশ্বশবদ্যালদের তাশলকাে সেপাল, পাশকস্তাে, িারত ও শ্রীলাংকার শবশ্বশবদ্যালে সসরার তাশলকাে স্থাে সপদলও বাাংলাদেদের সকাদো 

শবশ্বশবদ্যালে সস তাশলকাে সেই। এর ব্যাখ্যাে শবশেষ্টর্ে শবশিন্ন মতামত শেদেদেে। সযমে ঢাকা শবশ্বশবদ্যালদের উপাচায জ মদে কদরে, 

পয জাপ্ত তথ্য-উপাত্ত শেদে র ্াাংশকাং করদল ঢাকা শবশ্বশবদ্যালে অদেক উপদর থাকত।' (সেইশল বাাংলাদেে বাতজা)। একই শবশ্বশবদ্যালদের 

সাদবক এক উপাচায জ মদে কদরে, 'এই র ্াাংশকাংটা সযিাদব করা েদেদে তাদত েেদতা আমরা শপশেদে রদেশে। তদব  ক শরিাস জ 

র ্াাংশকাংদে সগদল আমরা এশগদে যাব।' (সেইশল স্টার)। ে. কােদকাবাে শবেেটিদক সেদিদেে অন্যিাদব। শতশে মদে কদরে, বাাংলাদেদের 

শবশ্বশবদ্যালেগুদলার মাে িারাপ এবাং এ র্ন্য শতশে শেক্ষাে রার্েীশতদক োেী কদরে। অন্যশেদক ইউশর্শসর সদ্য সাদবক েওো 

সচোরম্যাে অধ্যাপক আবদুল মান্নাে উচ্চশেক্ষার মাে বৃশি করদত েদল সাটি জশিদকট শবশি বদের পরামে জ সেে।  

 

এ শবেেটির গিীদর যাওোর আদগ র্াো েরকার 'দ্য টাইমস োোর এডুদকেে' সকাে মাদের শবশ্বশবদ্যালেগুদলার র ্াাংশকাং কদর, সকাে 

সকাে ইশিদকটদরর আদলাদক র ্াাংশকাং কদর এবাং সসসব ইশিদকটদরর আদলাদক বাাংলাদেদের উচ্চশেক্ষার অবস্থাে সকাথাে। সাধারেত 

টাইমস োোর এডুদকেে সসসব শবশ্বশবদ্যালদের র ্াাংশকাং কদর থাদক, সযগুদলা আন্তর্জাশতক মাদের। এিে প্রি, বাাংলাদেদের উচ্চশেক্ষা 

কতটা আন্তর্জাশতক মাদের? এ প্রদির উত্তর পাওোর র্ন্য র্ােদত েদব সকাে সকাে কারদে শবশ্বশবদ্যালেগুদলা আন্তর্জাশতক মাদের েে? 

অন্যিাদব বলদল বলা যাে, সোোট সমকস আ ইউশেিাশস জটি 'ইন্টারন্যােোল'? সয শেধ জারকগুদলা একটি শবশ্বশবদ্যালেদক আন্তর্জাশতকতাে 

রূপ সেে তার মদধ্য উদিিদযাগ্য েদলা- ক) আন্তর্জাশতক শেক্ষাথী শরক্রুট, ি) আন্তর্জাশতক অশিজ্ঞতা, েক্ষতা ও জ্ঞাে অর্জে, গ) শেক্ষািম 

ও সপ্রাগ্রামদক আন্তর্জাশতকতাে রূপ সেওো, ঘ) বশেশব জদশ্ব শবশ্বশবদ্যালেটির প্রচার ও প্রসার ঘটাদো, ঙ) সরকাশর েীশতমালাে 

শবশ্বশবদ্যালেদক আন্তর্জাশতক করার পশলশস থাকা, চ) সেটওোকজ বৃশি, ে) শেক্ষা ও গদবেোর মাে উন্নতকরে, র্) শেক্ষক ও শেক্ষাথীদের 

বশেশব জদশ্ব গমোগমে থাকা, ঝ) শবশ্বশবদ্যালেটির আন্তর্জাশতক অবস্থাে থাকা, ঞ) শবশ্বশবদ্যালদে আন্তর্জাশতকতার পশরদবে ততশর ট) 

তবশশ্বক বা সামাশর্ক সমস্যা সমাধাদে ভূশমকা রািা ইত্াশে। 

 

উপদর উশিশিত তবশেদষ্ট্র আদলাদক বাাংলাদেদের শবশ্বশবদ্যালেগুদলার অবস্থাে শবদিেে করদল সেিা যাে, শবদেশে শেক্ষাথী 

এেদরালদমদন্ট পাবশলক শবশ্বশবদ্যালদের সচদে প্রাইদিট শবশ্বশবদ্যালেগুদলা অদেক এশগদে। বরাং সকাদো সকাদো সক্ষদত্র পাবশলক 

শবশ্বশবদ্যালদে শবদেশে শেক্ষাথীর সাংখ্যা কমদে। ইউশর্শস শরদপাট জ বলদে, ২০১৬ সাদল সেদের ১৯টি পাবশলক শবশ্বশবদ্যালে সযিাদে ৩৫৫ 

র্ে শবদেশে শেক্ষাথী িশতজ কদরদে, সসিাদে ৩৪টি প্রাইদিট শবশ্বশবদ্যালে ১৯২৭ র্ে শবদেশে শেক্ষাথী িশতজ কদরদে। এসব শেক্ষাথীর 



অশধকাাংেই আসদে আশিকা ও এশেোর সেেগুদলা সথদক। তুলোমূলক কম িরচ, সুশবধার্েক র্লবায়ু ও পশরদবে, প্রাইদিট 

শবশ্বশবদ্যালেগুদলার ক্াদেইে, পৃথক আবাসে ব্যবস্থা, ইাংদরশর্ ক্লাসরুম শেক্ষার মাধ্যম প্রাইদিট শবশ্বশবদ্যালেগুদলাদক পাবশলক 

শবশ্বশবদ্যালদের তুলোে সুশবধার্েক অবস্থাদে রািদলও এশেোর অন্যান্য সেদের তুলোে সমাদটও সদন্তাের্েক েে।  

 

অনুরূপিাদব শবশ্বশবদ্যালদের অদেক শেক্ষক শবদেদে পিাদোো করার মাধ্যদম আন্তর্জাশতক অশিজ্ঞতা, েক্ষতা ও জ্ঞাে অর্জে করদলও 

সেদে এদস সসই জ্ঞাে, েক্ষতা ও অশিজ্ঞতা কাদর্ লাগাদোর সুদযাগ তাদের খুবই সীশমত। বরাং শবদেেদিরত শেক্ষকদেরও একটি অাংে 

সেদে শিদর তাদের অশর্জত জ্ঞাে, েক্ষতা ও অশিজ্ঞতা কাদর্ লাগাদোর সুদযাগ ো সপদে শবদেদে চদল যাদেে। অদেদক আবার সেদেই 

শিরদেে ো। িদল সেদের সমধা শবদেদে পাচার েদে যাদে। সকাদো সকাদো সক্ষদত্র শবশ্বশবদ্যালেগুদলা শবদেশে শবশ্বশবদ্যালদের সদে 

সমদঝাতা স্বাক্ষর করদলও অদেক সক্ষদত্রই তা কায জকর রূপ লাি কদর ো। অন্যশেদক একশবাংে েতাব্দীর চ্াদলঞ্জ সমাকাদবলা এবাং যুদগর 

চাশেোর সদে তাল শমশলদে শবদশ্বর আন্তর্জাশতক শবশ্বশবদ্যালেগুদলা যিে প্রশতশেেত তাদের সকাস জ কাশরকুলামদক আপদেট করদে; 

বাাংলাদেদের শবশ্বশবদ্যালে, শবদেে কদর পাবশলক শবশ্বশবোলেগুদলা এ সক্ষদত্র অদেক শপশেদে। বরাং মাদকজট শেমাি যাচাই ো কদরই 

সকাদো সকাদো শবশ্বশবদ্যালে এমে শকছু শবেে খুলদে, যা সবকারত্বই সৃশষ্ট করদে। সকাদো সকাদো সক্ষদত্র শবশ্বশবদ্যালেগুদলার পূে জাে 

শেক্ষািম সেই বলদলই চদল। সম্প্রশত উচ্চশেক্ষার মাদোন্নেদে সেদকপ (HEQEP)  প্রদর্দের কারদে অদেক শবশ্বশবদ্যালে তাদের 

শেক্ষািম ততশর করদত সক্ষম েে। তদব গুেগত মাদে যুদগর চাশেোে এিেও তা প্রিসাদপক্ষ।  

 

একইিাদব স্ট্র্্াদটশর্ক প্ল্্াে ির োোর এডুদকেে ইে বাাংলাদেে ২০১৮-২০৩০-এ বাাংলাদেদের উচ্চশেক্ষাদক আন্তর্জাশতক করার 

পশরকল্পো থাকদলও বাস্তব সক্ষদত্র এর কায জকাশরতা খুব একটা দৃশ্যমাে েে। বরাং এ পশরকল্পোর অদেক েীশত উচ্চশেক্ষার আন্তর্জাশতকতা 

ততশরর পশরপশি। সযমে পাবশলক শবশ্বশবদ্যালেদক স্বােত্তোশসত শবশ্বশবদ্যালে সথদক সরকার শেেশিত শবশ্বশবদ্যালে করার েীশতমালা, 

উচ্চশেক্ষাদক আমলাশেি জর করার প্রদচষ্টা, গদবেো িাদির স্বল্পতা, 'ফ্ল্্াগশেপ শবশ্বশবদ্যালে' ততশরর েীশত এর অন্যতম। শুধু তাই েে, 

োদতদগাো কদেকটি এশলট প্রাইদিট ও পাবশলক শবশ্বশবদ্যালে োিা অন্যান্য শবশ্বশবদ্যালদের শের্ শের্ শবশ্বশবদ্যালদের প্রচার ও প্রসার 

ঘটাদোর প্রদচষ্টা সেই বলদলই চদল। এসব প্রচার ও প্রসাদর শকছু প্রাইদিট শবশ্বশবদ্যালে তাশগে অনুিব করদলও পাবশলক শবশ্বশবদ্যালে 

ভুদলও সতমেটা অনুিব কদর ো। তাশগে অনুিব কদর ো শেক্ষক ও শেক্ষাথীদের আন্তর্জাশতক সপ্রাগ্রাম, প্রশতদযাশগতা ও কেিাদরদে 

অাংেগ্রেদে প্রদোর্েীে একাদেশমক ও অথ জনেশতক সাদপাট জ শেদত। শবদেশে শেক্ষক ও শেক্ষাথীদের শের্ শবশ্বশবদ্যালদে সতমে আমিেও 

কদর ো, িরদচর িদে। 

 

একইিাদব গদবেো শেদে বলা যাে, বাাংলাদেদের শবশ্বশবদ্যালেগুদলা মূলত টিশচাং শবশ্বশবদ্যালে, গদবেো শবশ্বশবদ্যালে েে। আন্তর্জাশতক 

শবশ্বশবদ্যালে েদত সগদল আন্তর্জাশতক মাদের গদবেো েওো েরকার। সতমশে আন্তর্জাশতক গদবেোর র্ন্য পয জাপ্ত িািও েরকার। শক  

উচ্চশেক্ষাে গদবেো িাি বরাবরই অপ্রতুল। উচ্চশেক্ষাে পাবশলক শবশ্বশবদ্যালেগুদলার গদবেোর র্ন্য ২০১৯-২০ অথ জবেদর সযিাদে মূল 

বাদর্দট ৬৪ সকাটি ৪০ লাি টাকা বরাদ্দ ধরা েদেদে, সসিাদে মাঠ পয জাদের ইউএেওদের ১০০টি গাশি সকোর প্রস্তাবও অনুদমােে করা 

েে, সযিাদে প্রশতটি গাশির মূল্য ৯১ লাি ৬৬ োর্ার টাকা। সরকাদরর এ শসিান্তই প্রমাে কদর- উচ্চশেক্ষাে সরকাদরর আন্তশরকতা কত 

তীব্র! শক  িাদলা িাি শেদল এিেও িাদলা গদবেো েে- 'সেদকদপর একাদেশমক ইদোদিেে িাি' তার যদথষ্ট প্রমাে সরদিদে। অন্যান্য 

শবেে আর োইবা বললাম। 

 

উপদরাি শবেেগুদলা শবদিেদের পশরদপ্রশক্ষদত বলা যাে, বাাংলাদেদের উচ্চশেক্ষা খুব একটা আন্তর্জাশতক মাদের েে। 

শবশ্বশবদ্যালেগুদলাদত শেক্ষক ও শেক্ষাথীদের অে েলীে রার্েীশতর শোংস্র থাবা শবশ্বশবদ্যালেগুদলার মাে িমাগত শেম্নমুিী করদে। 

সযিাদে শবশ্বশবদ্যালেগুদলার মাে শেম্নমুিী এবাং আন্তর্জাশতক সক্ষদত্র খুব একটা মােসম্মত েে, সসিাদে আন্তর্জাশতক র ্াাংশকাংদে 

বাাংলাদেদের সকাদো শেক্ষা প্রশতষ্ঠাে ো থাকা অস্বািাশবক েে, বরাং এটাই বাস্তবতা। কারে আন্তর্জাশতক র ্াাংশকাংদে সয শবেেগুদলা সেিা 

েে- ক) শেক্ষে-শেিে পশরদবে, ি) গদবেো, িশলউম, আে এবাং খ্যাশত, গ) সাইদটেে গদবেোর প্রিাব, ঘ) আন্তর্জাশতক আউটলুক- 

স্টাি শেক্ষাথী ও গদবেো, ঙ) ইিাশস্ট্র্ আে-েদলর্ ট্রােিার। এর সকাদোটাদতই বাাংলাদেদের উচ্চশেক্ষার খুব একটা সািল্য রদেদে, বলা 

যাে ো। বরাং িমাগত রদেদে েতাো ও শবরশির োপ। আদে শেক্ষক লাঞ্ছোর মদতা লজ্জার্েক দৃষ্টান্ত। এত েতাো ও লজ্জার মদধ্যও 

শকছু পেদক্ষপ আোর আদলা েিাে। তার মদধ্য র্গন্নাথ শবশ্বশবদ্যালদে অধ্যাপক শেদোদগ শপএইচশে শেশগ্র বাধ্যতামূলক। সেদকদপর মদতা 

সদচতেতা সৃশষ্টকারী প্রদর্ে সেওো এবাং এরই ধারাবাশেকতাে শেট (Heat)  প্রদর্ে শুরু করা, শেক্ষক-শেক্ষাথীদের মদধ্য 

শবশ্বশবদ্যালদের র ্াাংশকাংদের উদ্দীপো র্াগ্রত করা, তরুে শেক্ষকদের মদধ্য িাদলা মাদের প্রকােো করার সচষ্টা করা। স ক একাদেশমক 

শিেে ও শমেে শেদে সরকার, শিশস, শেক্ষক-শেক্ষাথী এবাং সাংশিষ্ট ইিাশস্ট্র্ একশত্রত েদে কার্ করদল শুধু এশেো সকে; শবশ্ব 

র ্াাংশকাংদের ইেশসবল শমেেদক সিল করা সম্ভব। বাাংলাদেে সৃশষ্টর সিলতা সতা সসিাদেই।  

 

সেদযাগী অধ্যাপক, শেক্ষা ও গদবেো ইেশস্টটিউট (আইইআর), ঢাকা শবশ্বশবদ্যালে 

moninoor@du.ac.bd 

 


