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কবলই নামেছ ঢাকা িব িব ালয় - কেলবর বাড়েলও উ িত নই িশ া গেবষণায় 

 

শতবেষর ার াে  একসমেয়র ােচ র অ েফাড াত ঢাকা িব িব ালয়। ১৯২১ সােল িত ার পর থেক এর কেলবর বেড়েছ 
াপকভােব। ন ন ন ন িবভাগ ও ইনি উেটর পাশাপািশ বেড়েছ িশ ক-িশ াথ ও। িক  িশ া ও গেবষণায় সভােব এেগােত 

পােরিন। গেবষণায় অপযা  বরা  এর ল কারণ মেন করেছন িশ ক-িশ াথ রা। াস ম, আবাসন ও াগাের যথাযথ পিরেবশ 
না থাকাটােকও কারণ বেল মানেছন ত রা। িবে র িব িব ালয় েলার র াংিকং করা ই িত ান ‘টাইমস হায়ার এ েকশন’ ও 
‘িকউএস র াংিকং’ য়র তািলকায় ভােলা অব ােন নই ঢাকা িব িব ালয়। দেশর অ তম সরার তকমাধারী িশ া িত ান র 
িকউএস র াংিকংেয় অব ান ৮০০-১০০০, দি ণ এিশয়ায় ১৩৫। আর টাইমস হায়ােরর বি ক র াংিকংেয় অব ান আেরা খারাপ, 
১০০১ াস। 

িকউএস র াংিকংেয় ২০২০ সােল ১ ন ের রেয়েছ াসা েসটস ইনি উট অব টকেনালিজ (এমআই )। এ িত ােন িশ াথ র 
সং া ১১ হাজার ১৬১ জন, য েদর মে  িবেদিশ িতন হাজার ৭৩২ জন। াতেক িশ াথ  ১৭ শতাংশ। বািক ৮৩ শতাংশই 

াতেকা র বা িপএইচিড গেবষক। িশ ক রেয়েছন ই হাজার ৯৭৭ জন, য েদর মে  িবেদিশ এক হাজার ৬৭৭ জন। 

অ িদেক ঢাকা িব িব ালেয় মাট ৩৩ হাজার ৩৬০ িশ াথ র মে  িবেদিশ মা  ৪৮ জন। পা  া েয়শেন ৮০ শতাংশ আর 
াতেকা র পযােয় মা  ২০ শতাংশ। অথাৎ গেবষণায় িশ াথ েদর অংশ হণ বই কম। িশ ক রেয়েছন ই হাজার ২৬৮ জন। 

িকউএস র াংিকং অ যায়ী ২০১২ সােল ঢাকা িব িব ালেয়র অব ান িছল ৬০০-এর ঘের। ২০১৪ থেক ২০১৮ সাল পয  অব ান 
নেম যায় ৭০০-এর ঘের। ২০১৯ সােল এ অব ােনর আেরা অবনমন হয়। ২০২০ সােল তা চেল গেছ ৮০০-১০০০-এর ঘের। আর 

দি ণ এিশয়ার মে  ২০১৩ সােল ঢাকা িব িব ালেয়র অব ান িছল ২০১-২৫০-এর ঘের। ২০১৭ সােল ের দ িড়েয় অব ান ১০৯ 
ন ের উেঠ আেস। িতন বছের ফর অবনিত হেয়েছ, ২০২০ সােল অব ান ১৩৫তম। 

শাসিনক ভবন ে  জানা যায়, সবেশষ িহসাব অ যায়ী ঢাকা িব িব ালেয় ১৩ অ ষদ, ৮৪ িবভাগ, ১৩ ইনি উট, ৬০  
গেবষণােক , ১৯  আবিসক হল ও চার  হাে ল রেয়েছ। িশ াথ র সং া ৪৩ হাজার ৩৯৬ জন, যার মে  ছেল ২২ হাজার 
৪৯৭, মেয় ১৩ হাজার ১৯৫ জন। িপএইচিড গেবষক এক হাজার ১৬১, এমিফল গেবষক এক হাজার ৪৩ জন। িশ ক এক হাজার 
৯৯২ জন। 

বািষক িববরণী অ যায়ী, ২০১৭-১৮ সােল কলা অ ষদ  ১৭ িবভােগ গেবষণা মা  ৩৬ , আর  কািশত হেয়েছ ২৬ । িব ান 
অ ষেদ আট িবভােগ গেবষণা ১১৬, কািশত ব  বা আ েকল ১৬ এবং বসায় িশ া অ ষেদ ৯ িবভােগ ৫২  ব  বা 
পাবিলেকশন কাশ পায়। সামািজক িব ান অ ষেদ ১৬ িবভােগ গেবষণা ৬৪, কািশত ব  বা বই ১৪; জীবিব ান অ ষেদর ১১ 
িবভােগ গেবষণা ২১১, কাশনা ২৩৩; ফােমিস অ ষেদ গেবষণা ৬২, পাবিলেকশন ১০৪; আথ অ া  এনভায়রনেম াল সােয়ে স 



অ ষেদর প চ িবভােগ গেবষণা ৩৪, ইি িনয়ািরং অ া  টকেনালিজ অ ষেদ গেবষণা ১৫৮, পাবিলেকশন ৪১; চা কলা অ ষেদর 
ভা য িবভােগ গেবষণা চার এবং ১৩  ইনি উেট গেবষণা ১৮ ও পাবিলেকশন ৪৮ । 

গেবষণা ও পাবিলেকশন নই ইসলািমক ািডজ, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত, িব ধম ও সং িত, সংগীত, ভাষািব ান, আইন, 
াংিকং অ া  ইন ের , ােনজেম  অ া  ইনফরেমশন িসে ম, ই ার াশনাল িবজেনস, িরজম অ া  হসিপটািল  
ােনজেম , অগানাইেজশন ােটিজ অ া  িলডারিশপ িবভাগ, গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা, অথনীিত, লাক শাসন, উইেমন 

অ া  জ ার ািডজ, অপরাধ িব ান, ি ি ং অ া  পাবিলেকশন, মেনািব ান, ি িনক াল সাইেকালিজ, স  িব ান, েযাগ 
িব ান, আবহাওয়া িব ান, িশ া ও গেবষণা ইনি উট, বসায় শাসন ইনি উট, ি  ও খা িব ান ইনি উট, া  
অথনীিত ইনি উট এবং লদার ইি িনয়ািরং অ া  টকেনালিজ ইনি উেট। 

িশ াথ রা বলেছন, আবািসক হল েলােত লখাপড়ার পযা  পিরেবশ নই। াস েমর সংকট। আবািসক হেল ক েলা রাজৈনিতক 
ছা সংগঠেনর দখেল। হল শাসন  নােমই। আসন ব েনর িনয় ক মতাসীন ছা সংগঠন। রাজৈনিতক মতা বহার কের 
অৈবধভােব থাকেছ অেনেক, অ িদেক বধ িশ াথ রা থাকার জায়গা পাে  না।  

িশ করা বলেছন, াস েম পাঠদােনর পাশাপািশ গেবষণায় আ হ থাকেলও গেবষণার জ  বরা  না থাকায় তা হয় না। অব  
কােনা কােনা িশ ক িনজ উে ােগ ান ি র কাজ কেরন। এমন উে াগ আেরা বিশ হওয়া েয়াজন। 

ঢাকা িব িব ালেয়র চলিত ২০১৯-২০ অথবছেরর ৮১০ কা  ৪২ লাখ টাকা বােজেটর মে  গেবষণা খােত বরা  ৪০ কা  ৮০ 
লাখ ৭০ হাজার টাকা। এটা মাট বােজেটর মা  ৫.৪ শতাংশ। িবগত ২০১৮-১৯ অথবছের এটা িছল ৩৬ কা  ৫৫ লাখ এবং এর 
আেগর বছের িছল ১৪ কা  টাকা। স িহসােব গেবষণা খােত বরা  মা েয় বাড়েলও তা এেকবােরই যেথ  নয় বেল মেন কেরন 
সংি  ি রা। 

ইেমিরটাস অ াপক ড. িসরা ল ইসলাম চৗ রী কােলর ক েক বেলন, ােন িব িব ালয় স  হয় আর গেবষণার মা েমই 
ােনর ি । িব িব ালেয় ােনর চচা ও িশ াদােনর েয়াজন আেছ, এটাই ত ািশত। িক  পাবিলক িব িব ালয় সই ত াশা 
রণ করেত পারেছ না। িশ া ও গেবষণার সংকট বাড়েছ। িশ াথ েদর িনরাপ ার ে ও সংকট দখা গেছ। পাবিলক 

িব িব ালেয়র কােছ য ত াশা, সটা রণ করেত পারেছ না। তেব বসরকাির িব িব ালয় এখন অেনক এিগেয় যাে ।’ 

ঢাকা িব িব ালয় িশ ক সিমিতর সভাপিত এ এস এম মাক দ কামাল বেলন, ‘উ তর গেবষণার পযা  েযাগ- িবধা না থাকায় 
গেবষণা হে  না। াতেকা ের গেবষণায় িশ াথ েদর উ ু  করেত হেব। অেনক দেশ াতেকা ের িশ াথ  বিশ। কারণ তারা 
গেবষণােক  িদে । আমরা তা পারিছ না। িব িব ালেয় গেবষণা বাড়ােত হেল েযাগ- িবধা ি  করেত হেব।’ 


