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র য্াি ংেয় েনi পাবিলক িবশব্িব ালয়  
 
eিশয়ার 511 তািলকায় নাম েনi ঢাকা িবশব্িব ালেয়র, আ জর্ািতক তািলকােতo eকi হাল  
তািলকায় আেছ ভারেতর 8৯, পািক ােনর 9, ল ার 3 o েনপােলর 2িট 
জুলকার নাiন  

eিশয়ার 511 িবশব্িব ালেয়র তািলকায় নাম েনi বাংলােদেশর েকােনা িবশব্িব ালেয়র। টাiমস হায়ার eডুেকশেনর ei র য্াি ং িনেয় 
েদেশ চলেছ েতালপাড়। বাংলােদেশর েকােনা িবশব্িব ালয় না থাকেলo েনপাল, কাজািখ ােনর িবশব্িব ালয় থাকায় সমােলাচনার 
ঝড় তুে । aব  শুধু টাiমস হায়ার eডুেকশেনর ‘িটeiচi র য্াি ং’ নয় বাংলােদেশর িবশব্িব ালয়গুেলার নাম েনi সব্ীকৃত a া  
আ জর্ািতক র য্ি ংেয়o। eআরডি uiu র য্াি ং, oেয়েবােমি কস র য্াি ং eবং iueস র য্াি ং-eo ান পায়িন বাংলােদেশর েকােনা 
িবশব্িব ালয়। তেব িকueস র য্াি ং নােমর aপর eক ে াবাল র য্াি ং-e বাংলােদেশর eক মা  িবশব্িব ালয় িহেসেব ান েপেয়েছ 
ঢাকা িবশব্িব ালয়। েসখােনo আেগর েচেয় aবনিত হেয়েছ e িবশব্িব ালেয়র aব ান। জানা যায়, িবেশব্র েবশ কেয়কিট সং া 
িবশব্িব ালয়গুেলার  র য্াি ং কের থােক। eর মে  আেছ ি িটশ িত ান টাiমস হায়ার eডুেকশেনর (িটeiচi) oয়া র্ iuিনভািস র্িট 
র য্াি ং, চীেনর সাংহাi িজয়াoটং িবশব্িব ালেয়র কািশত eকােডিমক র য্াি ং aব oয়া র্ iuিনভািস র্িটজ (eআরডি uiu) eবং 
িকu-eস নােম eকিট িত ােনর র য্াি ং। e ছাড়া িবশব্িব ালেয়র oেয়বসাiট o i ারেনেট থাকা তে র oপের করা 
oেয়েবােমি কস র য্াি ং eবং আেমিরকার iueস িনuজ aয্া  oয়া র্ িরেপােট র্র র য্াি ংo িবশব্ সব্ীকৃত। গতকাল eসব র য্াি ংেয়র 
oেয়বসাiেট ঢুেক েদখা যায়, িকu eস র য্াি ং ছাড়া েকােনািটেতi বাংলােদেশর িবশব্িব ালয়গুেলা ান পায়িন। 

ল ন-িভি ক সা ািহক াগািজন ‘টাiমস হায়ার eডুেকশন’ তােদর পিরচািলত জিরপ aনুযায়ী eিশয়ার 528িট েসরা িবশব্িব ালেয়র 
eকিট তািলকা কাশ কেরেছ। িবশব্িব ালয়গুেলার পাঠদান, গেবষণা, ান আদান- দান eবং আ জর্ািতক দৃি ভি -ei চারিট 
েমৗিলক িবষেয়র oপর িভি  কের জিরপিট পিরচািলত হয়। চীেনর 83িট, ভারেতর 5৯িট, তাioয়ােনর 43িট, পািক ােনর ৯িট, 
হংকংেয়র ছয়িট, iে ােনিশয়ার পাঁচিট, মালেয়িশয়ার 22িট, িফিলপাiেনর িতনিট, কাজািখ ােনর দুিট, iরােকর eকিট, েনপােলর 
eকিট o ল ার eকিট িবশব্িব ালেয়র নাম আেছ তািলকায়। জিরেপ েনপােলর ি ভুবন িবশব্িব ালেয়র নাম আেছ। নাম আেছ 
ল ার ‘iuিনভািস র্িট aব কলেমব্া’র। eিশয়ার েসরা িশ া িত ান চীেনর ‘িসংহুয়া িবশব্িব ালয়’। গত বছর eক নমব্ের থাকা 
াশনাল iuিনভািস র্িট aব িস াপুর eবার আেছ দুi নমব্র aব ােন। তৃতীয় ােন রেয়েছ হংকং iuিনভািস র্িট aব সােয়  aয্া  

েটকেনালিজ। িবশব্িব ালয় সংি রা বলেছন, eিশয়ার েসরা িবশব্িব ালেয়র তািলকায় বাংলােদেশর েকােনা িবশব্িব ালয় না থাকার 
aেনকগুেলা কারণ রেয়েছ। বাংলােদেশর িবশব্িব ালয়গুেলা িবশব্িব ালেয়র মেতা চলেছ না। eকিট িবশব্িব ালেয় িবেদিশ ছা  
থাকেব, িবেদিশ িশ ক থাকেব, সাং িতক ƣবিচ য্ থাকেব eবং গেবষণা থাকেব। িক  eখােন eসেবর নাম গ  েনi। বাংলােদেশর 
aেনক a াপক িবেদেশ সহকারী a াপক হেত পােরন না। e ছাড়া  আেছ বাংলােদেশর আবািসক হেলর পিরেবশ িনেয়o। 
বাংলােদেশর পাবিলক িবশব্িব ালেয়র আবািসক হলগুেলা aেনকটা বি র মেতা। িক  আবািসক হল হoয়ার কথা িটপটপ েহােটল বা 
িরেসােট র্র মেতা। িবশব্িব ালয়গুেলােত পির  মেনারম পিরেবশ থাকার কথা থাকেলo তা েনi ঢাকা িবশব্িব ালেয়র মেতা েদেশর 
শীষ র্ ানীয় িবশব্িব ালেয়র। বাংলােদেশ িকছু িবি ং-e িশ াদান করা িশ করা রাজনীিত িনেয়i েবিশরভাগ সময়  থােকন। ঢাকা 
িবশব্িব ালেয়র eক িশ েকর মেত, েনপােলর িবশব্িব ালেয়র eেককিট িবভাগ েথেক েয সংখয্ক িশ াথ  আেমিরকায় যায়, সারা 
বাংলােদশ েথেকo aত িশ াথ  আেমিরকায় যায় না। পািক ােন iমরান খান মতায় eেস ধানম ী ভবনেক eকিট 
িবশব্িব ালয়েক িদেয় িদেয়েছন। েসখােন eকিট িবশব্মােনর গেবষণা িত ান ƣতির করা হেব। তা ছাড়া পািক ােনর িশ করা 
ভারতীয় িশ কেদর েচেয়o েবিশ েবতন পান। িক  বাংলােদেশ িবশব্িব ালয় িশ কেদর েবতন কাঠােমা aতয্  িন । aপর eক 
িশ েকর মেত, বাংলােদেশর িবশব্িব ালয়গুেলােত িশ করা যতটুকুo গেবষণা করেছন েসগুেলারo েকােনা ত  েনi 
িবশব্িব ালয়গুেলার oেয়বসাiেট। aেনক ে ে  গেবষকরা তােদর গেবষণার িবষেয় িবশব্িব ালয়গুেলােক িরেপাট র্o করেছন না। 
aব  eসব গেবষণার aেনকগুেলাi বাংলা ভাষায় হoয়ায় eবং iংেরিজেত ভাষা র না হoয়ায় eগুেলার েতমন েকােনা মূ  থাকেছ 
না আ জর্ািতক ের। ঢাকা িবশব্িব ালেয়র সােবক uপাচায র্ a াপক ড. আ আ ম স আেরিফন িসি েকর মেত, টাiমস হায়ার 
eডুেকশন েযসব সূচেকর oপর িভি  কের ei তািলকািট িদেয়েছ, তারা েসগুেলা eখানকার িবশব্িব ালেয় পায়িন। িক  আমােদর 



ব  হে - আমােদর য্াজুেয়টেদর মান িবশব্মােনর েচেয় খুব েবিশ েয েপছেন তা নয়। বাংলােদেশর েছেলেমেয়রা নািম-দািম 
িবশব্িব ালয়গুেলােত যাে । েসখােন তারা িতেযািগতা কের ভিত র্ হে । েসখান েথেক ভােলা েরজা  কের েবর হেয় আসেছ। 
বাংলােদেশর য্াজুেয়টেদর মান যিদ র য্াি ংেয়র কয্াটাগিরেত িনেয় আিস তাহেল আমরা aেনক দূর eিগেয় যাব বেল আমার িবশব্াস। 
তেব ড. আ আ ম স আেরিফন িসি ক বেলন, aবকাঠােমার িদক েথেক- বােজট বরা , াবেরটির-লাiে ির সুিবধা- eগুেলার িদক 
েথেক আমরা িবশব্মােনর েচেয় িপিছেয় আিছ- েসিট aসব্ীকার করা যােব না। ei সীিমত সুেযাগ িদেয় আমােদর য্াজুেয়টেদর েয 
পয র্ােয় িনেয় যাি  েসিট eকিট র য্াি ংেয়র দািব রােখ। 

সেবধন নীলমিন িকueস র য্াি ং : িবশব্ াপী সব্ীকৃত র য্াি ংগুেলােত বাংলােদেশর িবশব্িব ালয়গুেলার ল াজনক aনুপি িতর মে i 
eকমা  আশার স ার কেরেছ িকueস র য্াি ং। eর ে াবাল র য্াি ং-e 911 েথেক 2111 eর মে  aব ান আেছ ঢাকা 
িবশব্িব ালেয়র। aব  পাঁচ বছের ei aব ানo ধারাবািহকভােবi িপছেনর িদেক চেল েগেছ। গত বছরo 811+ তািলকায় িছল 
ঢাকা িবশব্িব ালয়। 

 


