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িকউএস র �াংিকংেয় �দেশর ছয়
িব�িবদ�ালয় এবং আমােদর �ত�াশা
�কাশ : ২৯ অে�াবর ২০১৮, ০০:০০ | ি�� সং�রণ

িশ�ািবষয়ক যু�রাজ�িভি�ক �িত�ান কুয়াকুয়ােরিল সাইম�স (িকউএস) �িতবছর �মাট
১১�ট আ�জ�ািতক মানদে�র িভি�েত সারা পিৃথবীর িব�িবদ�ালয়�েলার র �াংিকং �কাশ কের
থােক।

এ এগােরা�ট মানদে�র মেধ� রেয়েছ : �ািত�ািনক সাফল�, কম �কত�া-কম �চারীেদর সাফল�,
িশ�ক ও িশ�াথ�েদর সাফল�, আ�জ�ািতক গেবষণা �নটওয়াক�, গেবষণা �বে�র সাইেটশন,
িপএইচিড িডি�ধারী িশ�ক-কম �কত�ার সংখ�া, িশ�ক ও িশ�াথ�েদর অনুপাত, আ�জ�ািতক
পয �ােয় িশ�াথ� িবিনমেয়র হার ইত�ািদ। ব

লা বাহ� ল�, িকউএেসর র �াংিকং আ�জ�ািতকভােব �ীকৃত ও সব �ািধক �হণেযাগ�। �িতবছেরর
মেতা �িত�ান�ট ২৪ অে�াবর বুধবার তােদর ওেয়বসাইেট ২০১৯ সােলর এিশয়ার �সরা ৫০০�ট
িব�িবদ�ালেয়র র �াংিকং তািলকা �কাশ কের। তািলকায় িতন হাজার আটশ’র �বিশ
িব�িবদ�ালেয়র মেধ� ৮১�ট �দেশর ৯১৬�ট িব�িবদ�ালয় �ান কের িনেয়েছ। িকউএেসর ওই
তািলকায় �দখা যায়, বাংলােদেশ পাবিলক এবং �াইেভট িব�িবদ�ালয় িমিলেয় �মাট ছয়�ট
িব�িবদ�ালয় �ান �পেয়েছ। িব�িবদ�ালয় ছয়�ট হে�: ঢাকা িব�িবদ�ালয়, বাংলােদশ �েকৗশল
িব�িবদ�ালয় (বুেয়ট), ��াক ইউিনভািস ��ট, নথ � সাউথ ইউিনভািস ��ট, ইউনাইেটড ই�ারন�াশনাল
ইউিনভািস ��ট এবং ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস ��ট।
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বাংলােদেশ পাবিলক এবং �াইেভট িব�িবদ�ালয় িমিলেয় ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল
ইউিনভািস ��টর অব�ান ষ�, যা এক�ট নবীন িব�িবদ�ালেয়র জন� এক িবরাট ও অনন� অজ�নই
বেট। িকউএস র �াংিকংেয় যথারীিত িব�িবদ�ালয়�েলার তািলকায় শীেষ � রেয়েছ যু�রাে�র
ক�ামি�েজ অবি�ত �বসরকাির গেবষণা িব�িবদ�ালয় ম�াসাচ� েসটস ই��ট�টউট অব
�টকেনাল�জ (এমআই�ট)।

ি�তীয় �ােন রেয়েছ যু�রাে�র ক�ািলেফািন �য়ার ��ানেফাড� িব�িবদ�ালয়। আর তৃতীয় �ােন
আেছ যু�রাে�র হাভ�াড� িব�িবদ�ালয়। আর যু�রােজ�র ক�ামি�জ িব�িবদ�ালয় রেয়েছ
তািলকার চত� থ � ন�ের। যু�রােজ�র অ�েফাড� িব�িবদ�ালেয়র অব�ান তািলকার ছয় ন�ের।

িকউএেসর নত� ন এ র �াংিকংেয় পয �ােলাচনায় বলা হেয়েছ, উ�িশ�ায় �যসব �দেশ সরকাির ও
�বসরকাির িবিনেয়াগ বাড়েছ, �সসব �দেশর িশ�ার মানও উ�ত হে�। উ�িত করা �দশ�েলার
মেধ� দি�ণ �কািরয়া, রািশয়া, যু�রা� ও চীন উে�খেযাগ�। আর িপিছেয় পড়া �দশ�েলার
মেধ� রেয়েছ দি�ণ আি�কা, লািতন আেমিরকা এবং প��ম ও দি�ণ ইউেরােপর �দশ�েলা।

িব�জেুড় িব�িবদ�ালেয়র ৭৪ হাজার ৬৫১ জন িশ�ক ও ৩৭ হাজার ৭৮১ জন কম �কত�া
িকউএেসর তািলকা �তিরেত সহায়তা কেরেছন। এক �কা�ট িতন লাখ গেবষণাপ� ও এসব
গেবষণায় ব�ব�ত হেয়েছ- এমন ছয় �কা�ট ৬৩ লাখ উদ্ধিৃতপ� পয �ােলাচনা করা হেয়েছ
তািলকা �তিরর সময়। গেবষণা, িশ�কতা, িডি� অজ�েনর পর িশ�াথ�েদর চাকির পাওয়ার
হার- ইত�ািদ িবষেয়র ওপর িনভ�র কের িকউএস কতৃ�ক এ র �াংিকংেয়র তািলকা �ণয়ন করা
হেয়েছ।

িকউএস র �াংিকংেয় �ান পাওয়া আমােদর �দেশর দু�ট পাবিলক িব�িবদ�ালয় ও চার�ট �াইেভট
িব�িবদ�ালয় িনঃসে�েহ ধন�বাদ ও �শংসা পাওয়ার �যাগ�। এখন �থেক এ ছয়�ট িব�িদ�ালয়
সংি�� িশ�ক-িশ�াথ�-কম �কত�া-কম �চারীসহ সংি�� সবাইেক িন�য় একট�  হেলও িবেশষ
ময �াদার �দখা হেব সমােজ তথা �দেশ িকংবা িবেদেশ। তাছাড়া এসব �িত�ােনর িশ�ক-
িশ�াথ�-কম �কত�া-কম �চারীরা কারও কােছ তােদর িনজ িনজ িব�িবদ�ালেয়র নাম-পিরচয় িদেত
িগেয় একট�  হেলও গব � অনুভব করেবন। বলার অেপ�া রােখ না, এ ছয়�ট িব�িবদ�ালেয়র এ
�গৗরবময় অজ�ন স�ব হেয়েছ িন�য় িব�িবদ�ালেয়র সংি�� সবার ঐকাি�ক �েচ�া আর
সািব �ক সহেযািগতার ফেল।

িকউএেসর র �াংিকংেয় �ান পাওয়া �দেশর ছয়�ট িব�িবদ�ালয় িনঃসে�েহ �মাণ কেরেছ,
স��িলত �েচ�া আর আ�িরকতা থাকেল এিগেয় যাওয়া যায় অেনক দরূ, সেগৗরেব দাড়ঁােনা
যায় মাথা উঁচ�  কের। তেব এে�ে� সংি�� সবাইেক মেন রাখেত হেব, এ �াি� ও অজ�ন এক
অেথ � িব�িবদ�ালয়�েলার দািয়� আরও এক ধাপ বািড়েয় িদল। কারণ ভােলার �কােনা �শষ
�নই। এসব িব�িবদ�ালেয়র সংি�� সবার িবেবচনায় রাখেত হেব, এখােনই �শষ নয়, �যেত হেব
বহ� দরূ। এ �যন আেমিরকান িবখ�াত কিব Robert Frost iwPZ Stopping by Woods on a Snowy
Evening শীষ �ক কিবতার িবখ�াত �সই লাইন ‘And miles to go before I sleep, And miles to go
before I sleep’�ক �রণ কিরেয় �দয়।

বাংলােদশ িব�িবদ�ালয় মঞ্জিুর কিমশেনর (ইউ�জিস) ওেয়বসাইেট �কািশত সব �েশষ তথ�
অনুযায়ী, �দেশ বত�মােন ১০৩�ট �াইেভট িব�িবদ�ালয় এবং ৪২�ট পাবিলক িব�িবদ�ালয়
রেয়েছ। এসব পাবিলক ও �াইেভট িব�িবদ�ালেয়র পাশাপািশ রেয়েছ িতন�ট আ�জ�ািতক
িব�িবদ�ালয়। �দেশ �াইেভট িব�িবদ�ালয় �াপেনর ইিতহাস পয �ােলাচনা করেল �দখা যায়,
�িতবছর উ�মাধ�িমক পরী�ায় পাস করা িশ�াথ�র ত� লনায় পাবিলক িব�িবদ�ালয়�েলায়
আসন সংখ�া অেনক কম।

ফেল উ�মাধ�িমক পরী�ায় ভােলা ফল িনেয় পাস করা িবপুল সংখ�ক িশ�াথ�ও পাবিলক
িব�িবদ�ালেয় ভিত�র সুেযাগ �থেক ব��ত হন। দীঘ �কাল �থেকই �দেশ এ অব�া চেল আসেছ।
এ অব�ার কারেণ অতীেত �দেশর অেনক িশ�াথ� পা� �বত� �দশ ভারতসহ পিৃথবীর িবিভ�
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�দেশ উ�িশ�ার জন� পািড় জমােতন। এেত �দেশর িবপুল পিরমাণ অথ � এবং �মধা উভয়ই
িবেদেশ পাচার হেতা। এ অব�ার পিরে�ি�েত এবং �দেশ মানস�ত িশ�ার স�সারেণর
লে�� ১৯৯২ সােল �দেশ �থমবার �বসরকাির িব�িবদ�ালয় আইন �ণয়ন করা হয়।

সব �েশষ ২০১০ সােল আেগর আইেনর �েল ‘�বসরকাির িব�িবদ�ালয় আইন-২০১০’ �ণয়ন
করা হয়। এ কথা সবারই জানা আেছ, বাংলােদশ িব�িবদ�ালয় মঞ্জিুর কিমশন (ইউ�জিস)
হে� �দেশর পাবিলক ও �াইেভট িব�িবদ�ালয়�েলার িনয়�ক সং�া। �দেশর পাবিলক এবং
�াইেভট িব�িবদ�ালয়�েলােক পথৃকভােব িনেয় ইউ�জিস যিদ িব�িবদ�ালয়�েলার �কৃত ও
সমসামিয়ক তথ�-উপা� িনেয় িকউএেসর মেতা সুষ্ঠ�  ও িনরেপ�ভােব এ ধরেনর র �াংিকং
করার উেদ�াগ �হণ কের, তেব তা �দেশর িশ�াে�ে� ইিতবাচক পিরবত�ন তথা উ�য়ন ঘটােত
অ�ণী ভূিমকা পালন করেব বেল আশা করা যায়। উে�খ�, ২০১৪ সােলর ৮ জনু অনু��ত
ইউ�জিসর এক সভায় �দেশর �বসরকাির িব�িবদ�ালয়�েলার র �াংিকং (অব�ান িনধ �ারণ)
করার িবষেয় িস�া� �নয়া হেয়িছল। িক� অ�াত কারেণ �সই িস�াে�র বা�বায়ন এখন
পয �� হয়িন।

তাই িব�িবদ�ালয়�েলার র �াংিকংিবষয়ক ওই িস�াে�র বা�বায়ন ঘটােত ইউ�জিসর �তু
এিগেয় আসা �েয়াজন। আমােদর �দেশ উ�িশ�ার �িত�ান�েলা তথা িব�িবদ�ালয়�েলা
িনেয় এ ধরেনর র �াংিকং করার �েয়াজনীয়তা �কােনাভােবই উেপ�া করা যায় না।

স�বত এ িবষয়�ট িবেবচনায় িনেয়ই ২০১৭ সােলর ১০ নেভ�র �দেশ �াইেভট
িব�িবদ�ালয়�েলা িনেয় বাংলা ��িবউন-ঢাকা ��িবউেনর �যৗথ উেদ�ােগ র �াংিকং িনণ �য়িবষয়ক
এক গেবষণাপ� �কাশ করা হয়। িক� দুঃখজনক হেলও সত�, �দেশর �বসরকাির
িব�িবদ�ালয় িনেয় ওআর�জ �কােয়� িরসাচ� িলিমেটড পিরচািলত বাংলা ��িবউন-ঢাকা
��িবউেনর �যৗথ উেদ�ােগ র �াংিকং িনণ �য়িবষয়ক ওই গেবষণাপে� �াসি�ক অেনক িকছ� ই
আেসিন। পাশাপািশ ওখােন র �াংিকংেয়র জন� �যসব ���য়া অনুসরণ করা হেয়িছল, তা
অেনকটাই িছল অস�ূণ �; র �াংিকং প�িতর িবেবচ� অেনক িবষয়, নানা গািণিতক ফলসহ
অেনক তথ�-উপা�ও অ�� িছল। ফেল ওই গেবষণাপ� �কােশর পর �থেক তা িনেয়
অেনেকর মােঝই (িবেশষ কের �াইেভট িব�িবদ�ালয় সংি�� িশ�ক, িশ�াথ� ও অিভভাবক)
নানা �� �দখা িদেয়িছল।

তেব এ কথা িনঃসে�েহ বলা যায়, িব�িবদ�ালয় িনেয় িকউএস িকংবা টাইমস হায়ার এড� েকশন
(�টএইচই) কতৃ�ক পিরচািলত ও �কািশত র �াংিকং িনঃসে�েহ �শংসনীয় ও সব �জন�াহ�।
িকউএস িকংবা �টএইচই-এর র �াংিকং �যেহত�  সমসামিয়ক, ব�িন� ও িনরেপ�, তাই
িকউএেসর এ ধরেনর র �াংিকং সবার কােছ �হণেযাগ� হয় এবং তা আ�জ�ািতক মােনরও বেট।
এ ধরেনর র �াংিকংেয়র মাধ�েম �িত�ট �াইেভট এবং পাবিলক িব�িবদ�ালয় তার অব�ান বুেঝ
র �াংিকংেয় উেঠ আসার �চ�া করেত পাের। এবং র �াংিকংেয়র ফেল িব�িবদ�ালয়�েলার মেধ�
এক ধরেনর �িতেযািগতার মেনাভাব স�ৃ� হয়, যা উ�িশ�ায় এক ���পূণ � ইিতবাচক �ভাব
�ফেল।

সেব �াপির এ ধরেনর র �াংিকং অব�াহত থাকেল িব�িবদ�ালয়�েলার ওপর ভােলা করার চাপ
থােক। মূলত এভােবই সারা পিৃথবীর িব�িবদ�ালয়�েলার র �াংিকং �� হেয়েছ এবং তা
মানস�ত অব�ায় �পৗ�েছেছ। সুতরাং, িবে�র অন�ান� �দেশর মেতা বাংলােদেশও �ণগত ও
মানস�ত আ�জ�ািতক মােনর উ�িশ�া িন��ত করেত এ জাতীয় র �াংিকংেয়র
�েয়াজনীয়তা অন�ীকায �।

িকউএস র �াংিকংেয় �ান পাওয়া �দেশর ছয়�ট িব�িবদ�ালয়সহ যিদ �দেশর সব পাবিলক ও
�াইেভট িব�িবদ�ালয় �দশ ও জািত গঠেন সিত�কার অেথ �ই আ�িরকভােব একেযােগ এিগেয়
আেস এবং এসব িব�িবদ�ালয় �থেক অ�জ�ত �ান যিদ �দেশর কােজ লাগােনা যায়, তাহেল খুব
�তু সমেয়র মেধ�ই আমােদর সবার ি�য় বাংলােদশ িবে�র দরবাের সেগৗরেব মাথা আরও উঁচ�
কের দাড়ঁােত স�ম হেব; �য বাংলােদেশর �� আমরা সবাই �দিখ।

ই ী ই ি ি ই�



10/30/2018 িকউএস র �াংিকংেয় �দেশর ছয় িব�িবদ�ালয় এবং আমােদর �ত�াশা

https://www.jugantor.com/todays-paper/window/105841/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%B8-%E0%A6%B0%E2%8… 4/4

ভার�া� স�াদক : সাইফুল আলম, �কাশক : সালমা ইসলাম

�কাশক কতৃ�ক ক-২৪৪ �গিত সরিণ, কুিড়ল (িব�েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ �থেক
�কািশত এবং যমুনা ি�ি�ং এ� পাবিলিশং িলঃ �থেক মুি�ত।

িপএিবএ� : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপা�ট�ং : ৯৮২৪০৭৩, িব�াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ�া� :
৯৮২৪০৬৩, সাকু�েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ�া� : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব ��� ��ািধকার সংরি�ত ২০০০-২০১৮ | এই ওেয়বসাইেটর �কােনা �লখা, ছিব, অিডও,
িভিডও অনুমিত ছাড়া ব�বহার �বআইিন।

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু : সহেযাগী অধ�াপক, আইন িবভাগ, ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল
ইউিনভািস ��ট; অ�ামেনি� ই�ারন�াশনােলর সদস�

kekbabu@yahoo.com

 


