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িদল বা সুমী: ছা -ছা ীর সংখ ার িবচাের িবে র সবেচেয় বড় সাত িব িবদ ালেয়র মেধ বাংলােদেশর রেয়েছ িট িত ান। এর মেধ অধ য়নরত ায় ২১ লাখ
ছা -ছা ী িনেয় ি তীয় অব ােন রেয়েছ জাতীয় িব িবদ ালয়। আর ায় সােড় ৬ লাখ ছা -ছা ী িনেয় স ম অব ােন রেয়েছ বাংলােদশ উ ু িব িবদ ালয়।
উইিকিপিডয়া ⿶�থেক এ তথ পাওয়া যায়। ছা -ছা ীর সংখ ার িবচাের িবে র বৃহ ম ৬১ িব িবদ ালেয়র তািলকা ⿶�দওয়া হেয়েছ উইিকিপিডয়ােত। এ তািলকায় থম
ােন আেছ ভারেতর িদি েত অবি ত ইি রা গা ী ন াশনাল ওেপন ইউিনভািস�িট। এই পাবিলক িব িবদ ালয়িট ১৯৮৫ সােল িত া করা হয়। এেত অধ য়নরত ছা ছা ী আেছ ায় ৩৫ লাখ। আর এক লাখ ছা -ছা ী িনেয় ৬১তম ােন রেয়েছ মালেয়িশয়ার শাহআলেম ১৯৫৬ সােল িতি ত মারা ইউিনভািস�িট অব ⿶�টকেনালিজ।
এক সময় সরকাির ও ⿶�বসরকাির কেলজ েলা ঢাকা, চ াম ও রাজশাহী িব িবদ ালেয়র আওতাভু িছল। অিধভু কেলজ েলার তদারিক করেত িগেয় এই
িব িবদ ালয় েলা তােদর অভ রীণ িশ া কায� ম পিরচালনায় সমস ায় পড়ত। তাই িব িবদ ালয় েলার চাপ কমােত এবং অিধভু কেলজ েলার মােনা য়েন
১৯৯২ সােল জাতীয় িব িবদ ালয় িত া করা হয়। মূল ক া াস গাজীপুের অবি ত এই পাবিলক িব িবদ ালেয়র অধীেন বত�মােন সরকাির ও ⿶�বসরকাির ২১৫৪িট
কেলজ রেয়েছ।
আর িবিভ কারেণ ুল ⿶�ছেড় িদেত বাধ হওয়ায় যারা পরবত�ী সমেয় আবার িশ া অজ�ন করেত চায় তােদর কথা িচ া কের ১৯৯২ সােল িত া করা হয়
বাংলােদশ উ ু িব িবদ ালয়। গাজীপুের এই িব িবদ ালেয়র মূল ক া াস অবি ত। এর অধীেন ১৪৭৮িট ািড ⿶�স ার রেয়েছ।
ছা -ছা ীর িদক িদেয় তৃতীয় অব ােন রেয়েছ তুিক�র আনা েলা ইউিনভািস�িট। ১৯৫৮ সােল িতি ত এই িব িবদ ালেয় ছা -ছা ী আেছ ায় ২০ লাখ। ইরােনর
⿶�বসরকাির িব িবদ ালয় ইসলািমক আজাদ ইউিনভািস�িট ায় ১৭ লাখ ছা -ছা ী িনেয় চতুথ� ােন আেছ। এিট ১৯৮২ সােল িত া করা হয়। অন িদেক প ম ােন
থাকা পািক ােনর ইসলামাবােদ ১৯৭৪ সােল িতি ত আ ামা ইকবাল ওেপন ইউিনভািস�িটেত িশ াথ�ী আেছ ায় ১৪ লাখ। আর ইরােনর ⿶�তহরােন ১৯৮৭ সােল
িতি ত ⿶�পয়ািম নূর ইউিনভািস�িট ায় ৮ লাখ িশ াথ�ী িনেয় তািলকায় ষ ােন রেয়েছ।

Reward Yourself!
« পূব�বত�ী সংবাদ

Click and get SMS with tk 500 discount on your
next order
Get Discount Code

পরবত�ী সংবাদ »

