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িবে র েসরা eক হাজার িব িবদয্ালেয়র তািলকায়o ঠাঁi িমেলিন ঢাকা
িব িবদয্ালেয়র।  পৃিথবীবয্াপী  িব িবদয্ালয় েলার  যর্াংিকং  িনধর্ারক
লnনিভিtক  িশkা  িবষয়ক  সামিয়কী  ‘টাiমস  হায়ার  eডুেকশেনর’
চলিত বছেরর eক pিতেবদেন eমন িচt পাoয়া েগেছ।  ei যর্াংিকংেয়
92িট  েদেশর  13শ  িব িবদয্ালয়  anভুর্k  হেয়েছ।  বাংলােদশ  েথেক
ধুমাt  ঢাকা  িব িবদয্ালয়i  oi  তািলকােত  হাজােরর  পের  sান

েপেয়েছ।  িশkার  পিরেবশ,  গেবষণার  সংখয্া  o  সুনাম,  সাiেটশন  বা
গেবষণার udৃিত, eখাত েথেক আয় eবং  আnজর্ ািতক েযাগােযাগ বা
সংি তাসহ 5িট মানদ  িবে ষণ কের ei তািলকা ৈতির করা হেয়েছ।

2016  সাল  েথেক  pিত ানিটর  4  বছেরর  pিতেবদন  িবে ষণ  কের  েদখা  েগেছ,  ei  সময়কােল  ঢাকা
িব িবদয্ালয় pায় 400 ধাপ িপিছেয়েছ। গেবষণার সংখয্া কেম যাoয়া, মানসmn গেবষণার apাচুযর্তা,
িশkক রাজনীিত, িশkা বািণজয্ o সিহংস ছাt রাজনীিত iতয্ািদ কারেণ pােচয্র akেফাডর্  খয্াত ঢাকা
িব িবদয্ালেয়র িশkার মান o পিরেবশ kমাগত aবনিতর িদেক যােc।
িশkািবদরা বলেছন, িশkকেদর রাজৈনিতক সংি তা, গেবষণার জনয্ যtসামানয্ বরাd, বরাdকৃত aথর্
সিঠক খােত খরচ না হoয়া, িশkক িনেয়ােগ ascতা, িব িবদয্ালেয়র িশkাkম যুেগাপেযাগী না হoয়া,
গেবষণার চাiেত সাnয্কালীন েকােসর্ িশkকেদর aিধক আgহ iতয্ািদ কারেণi kমাnেয় aবনিতর িদেক
যােc ei িব িবদয্ালয়।
e  pসে  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  iেমিরটাস  aধয্াপক  িসরাজলু  iসলাম  েচৗধুরী  বেলন,  ‘িব িবদয্ালেয়র
িশkকরা বতর্ মােন রাজনীিতর সে  সংি । তােদর কােছ গেবষণার চাiেত পেদর sাদটা েবিশ uপেভাগয্
হেয়  uেঠেছ।  িব িবদয্ালেয়  যখন  গেবষণার  চাiেত  পদ  t  হেয়  oেঠ  তখন  িব িবদয্ালেয়র  eিগেয়
যাoয়ার সmাবনা িতেরািহত হয়।’ গেবষণা কেম যাoয়ার কারণ সmেকর্  িতিন বেলন, ‘eখন িশkকরা
িনেজেদর গেবষণা পেড় না, েকান সমােলাচনা কের না। eেত aনয্ eকজন িশkক কখেনা utসািহত হয়
না। eসেবর কারেণ গেবষণা হার কেম যােc।’ eসময় িশkক িনেয়ােগ ascতার কথাo uেlখ কেরন
িতিন।
টাiমস হায়ার  eডুেকশেনর  তথয্ানযুায়ী,  2016  সােল  6শ  েথেক  আটশর  মেধয্ িনেজেদর  aবsান  ধের
রাখেত  েপেরিছল  ঢাকা  িব িবদয্ালয়।  eর  দiু  বছর  পেরi  হঠাt  kমাবনিত   হয়  pিত ানিটর
যর্াি ংেয়। 2018 সােল িব িবদয্ালয়িটর aবsান 400 ধাপ িপিছেয় 1 হাজােররo বাiের চেল যায়। চলিত
বছর pকািশত (যিদo 2020 সাল uেlখ করা হেয়েছ) িরেপােটর্ o েসi aবsান েথেক unিত করেত পােরিন

  আরিফন শিরয়ত
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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িব িবদয্ালয়িট।
িব িবদয্ালেয়র েবশ কেয়কজন িশkকেদর সে  কথা বেল জানা যায়, চলিত বছেরর েম মােস সামিয়কীিট
eিশয়ার েসরা িব িবদয্ালয় েলার তািলকা pকাশ করেল েসi তািলকায় ঢাকা িব িবদয্ালেয়র নামi িছল
না। ধু ঢাকা িব িবদয্ালয়i নয়, oi তািলকায় sান করেত পােরিন েদেশর েকান িব িবদয্ালয়। e িনেয়
সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েম বয্াপক সমােলাচনার মুেখ পড়েত হয় িব িবদয্ালয় কতৃর্ পkেক।
িব িবদয্ালেয়র িশkাথর্ীরা বলেছন, পােশর রা েলা যখন তােদর িব িবদয্ালয় েলােক eিগেয় িনেয় যােc
তখন  বাংলােদেশর  েকান  িব িবদয্ালেয়র  িব  যর্াংিকংেয়  sান  না  পাoয়ার  ঘটনা  আমােদর  িশkা
বয্বsােকi p িবd করেছ। তাছাড়া িব িবদয্ালেয় িশkক িনেয়ােগ ascতার ঘটনা গণমাধয্েম pকাশ
হoয়ার মাধয্েম pমািণত হয় আমােদর িশkা বয্বsা কতটা মানসmত । 
যর্াংিকংেয়   িপিছেয়  থাকার  িবষেয়  জানেত  চাiেল  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  uপাচাযর্  aধয্াপক  ড.  েমা.
আখতা jামান বেলন, েযসকল pিত ান িব িবদয্ালেয়র যর্াংিকং pকাশ কের তারা বািণিজয্ক uেdেশয্
eসব যর্াংিকং িনধর্ারণ কের। িকn ঢাকা িব িবদয্ালয় বািণিজয্ক যর্াংিকংেয় িব াস কের না। িতিন দািব
কেরন, ঢাকা িব িবদয্ালয় আেগর চাiেত ভােলা করেছ। িব িবদয্ালেয়র িশkকগণ গেবষণার pিত আেগর
চাiেত েবিশ আgহী হেয় uেঠেছ। িতিন বেলন, আমােদর িশkকরা eখন িবে র েসরা-েসরা িব িবদয্ালয়
েথেক ucতর িডিg আনেছন। েসজনয্ িটিচং  েকায়ািলিট িনmগামী  হবার িবষয়িটর সে  eকমত হবার
কারণ েনi।
তািলকা  লkয্  করেল  েদখা  যায়,  চতুথর্বােরর  মেতা  eবছরo  তািলকায়  pথম  sানিট  দখেল  িনেয়েছ
যুkরােজয্র  iuিনভািসর্িট  aব  akেফাডর্ ।  তৃতীয়  sােন  রেয়েছ  েকমিbজ  iuিনভািসর্িট।  বাংলােদেশর
pিতেবশী  েদশ  ভারত  eবং  পািকsােনর  িব িবদয্ালয় েলাo  েবশ  ভােলা  কেরেছ।  ei  তািলকায়  িতনশ
েথেক  কের eক হাজােরর মেধয্ রেয়েছ ভারেতর 36িট িব িবদয্ালয়। eরমেধয্ iিnয়ান inিটিটuট
aব েটকেনালিজর নাম িবেশষভােব uেlখেযাগয্। তািলকায় eক হাজােরর মেধয্ রেয়েছ পািকsােনর 7িট
িব িবদয্ালয়।
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