
িব েসরার তািলকায় ঢািব
কািশত: ২৪ - নেভ র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

জনক  ড  ॥ িব েসরার তািলকায় ান পেয়েছ ঢাকা িব িবদ ালয় (ঢািব)। ল ডনিভি ক িশ া িবষয়ক সামিয়কী
টাইমস হায়ার এডেুকশেনর কািশত র াংিকংেয় উেঠ এেসেছ িব িবদ ালয়িটর নাম। ৯২ দেশ জিরপ চািলেয় এই
র াংিকং তির করা হেয়েছ। এেত িতেবশী দশ ভারেতর ৩৬ িত ােনর নাম এেলও বাংলােদেশর নাম ধের রাখা
একমা  িত ান ঢাকা িব িবদ ালয়। এক হাজার ৪শ’ িব িবদ ালেয়র মেধ  ঢািব’র অব ান এক হাজােরর পর।
খবর ওেয়বসাইেটর।

তািলকায় থেমই রেয়েছ যু রােজ র িব খ াত অ েফাড ইউিনভািসিটর নাম। এরপর রেয়েছ যথা েম যু রাে র
ক ািলেফািনয়া ইনি িটউট অব টকেনালিজ ও যু রােজ র ক ামি জ ইউিনভািসিটর নাম। চতুথ ও প ম ােন
রেয়েছ যথা েম যু রাে র ানেফাড ইউিনভািসিট এবং ম াসাচেুসটস ইনি িটউট অব টকেনালিজ।

শীষ  দেশ  থাকা  অ  িব িবদ ালয় েলা  হেলা  যথা েম  ি টন  ইউিনভািসিট,  হাভাড  ইউিনভািসিট,  ইেয়ল
ইউিনভািসিট, ইউিনভািসিট অব িশকােগা এবং ইে িরয়াল কেলজ ল ডন। র াংিকংেয় এশীয় দশ েলার মেধ
জাপােনর ১১০, চীেনর ৭০, তুরে র ৩৬, ভারেতর ৩৬, ইরােনর ২৪, মালেয়িশয়ার ১০, পািক ােনর ৭, সৗিদ
আরেবর ৭, িস াপেুরর ২, ীল ার ২, ইে ােনিশয়া ও বাংলােদেশর একিট কের িব িবদ ালেয়র নাম রেয়েছ।
র াংিকংেয়র ম এক হাজার পয  করা হেয়েছ। এরপেরর িব িবদ ালয় েলার নাম মা েয় উে খ করা হেলও

ত  কান অব ান বলা হয়িন। এক হাজােরর পর সবকিট িব িবদ ালয়েক ১০০১+ িহেসেব দখােনা হেয়েছ।
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