দেশের সরকারর ও দেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়গুশলার মশে দেেশসরার তারলকায় উশে এশসশে গাজীপুশরর েঙ্গেন্ধু দেখ
মুরজবুর রহমান কৃরি রেশ্বরেদ্যালয়। রেশশ্বর রেরিন্ন দেশের দেশের ৪ হাজার ১২৬টি রেশ্বরেদ্যালয় রনশয় দেশনর রসমাশগা
ইনরিটিউেন র্াাংরকাংশয়র ২০২১ সাংস্করশে এ তথ্য জানাশনা হশয়শে।
সম্প্ররত প্রকারেত রসমাশগা ইনরিটিউেন র্াাংরকাংশয়র ২০২১ সাংস্করশে হয়, োাংলাশেশের ২৮টি রেশ্বরেদ্যালশয়র মশে
গাজীপুশরর েঙ্গেন্ধু দেখ মুরজবুর রহমান কৃরি রেশ্বরেদ্যালয় অেস্থান প্রথম। দেেশসরার মশে েীি ষ দুই ও রতশন রশয়শে
যথাক্রশম মাওলানা িাসানী রেজ্ঞান ও প্রযুরি রেশ্বরেদ্যালয় (মািারেপ্ররে) ও ঢাকা রেশ্বরেদ্যালয় (ঢারে)।
এর আশগ গত েেশরর (২০২০) র্াাংরকাংশয় েীি ষ রতন রেশ্বরেদ্যালয় রেল যথাক্রশম মাওলানা িাসানী রেজ্ঞান ও প্রযুরি
রেশ্বরেদ্যালয়, খুলনা রেশ্বরেদ্যালয় ও ঢাকা রেশ্বরেদ্যালয়।
গশেিো, উদ্ভােন এোং সামারজক প্রিাে- এই রতনটি রেিশয়র উপর রিরি কশর প্ররত েেশরর এরপ্রল মাশস এ র্াাংরকাং
প্রকাে কশর তারা। ২০০৯ সাল দথশক এ প্ররতষ্ঠানটি রনয়রমত রেশ্বরেদ্যালশয়র র্াাংরকাং প্রকাে কশর আসশে।
এোশরর েীি ষ ১০ রেশ্বরেদ্যালশয় রশয়শে যথাক্রশম চার নম্বশর চট্টগ্রাম রেশ্বরেদ্যালয়, পঞ্চম েঙ্গেন্ধু দেখ মুরজবুর রহমান
দমরিশকল রেশ্বরেদ্যালয়, ৬ষ্ঠ খুলনা রেশ্বরেদ্যালয়, ৭ম োাংলাশেে কৃরি রেশ্বরেদ্যালয়, ৮ম জাহাঙ্গীরনগর রেশ্বরেদ্যালয়,
৯ম োাংলাশেে প্রশকৌেল রেশ্বরেদ্যালয় (বুশয়ট) ও ১০ম স্থাশন রশয়শে যথাক্রশম োহজালাল রেজ্ঞান ও প্রযুরি রেশ্বরেদ্যালয়
ও দেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয় ইনরিশপনশিন্ট ইউরনিারস ষটি, োাংলাশেে (আইইউরে)।
র্াাংরকাংশয় এোর ইনরিশপনশিন্ট ইউরনিারস ষটি, োাংলাশেে (আইইউরে) োাংলাশেশের দেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়গুশলার
মশে প্রথম স্থান অরিকার কশরশে। রেশ্বরেদ্যালয় দথশক েলা হশয়শে, আইইউরের ইরতহাশস এটি একটি উশেখশযাগ্য ঘটনা

যা আইইউরে পররোরশক িীিেিাশে অনুশপ্ররো দযাগাশে। আইইউরে একটি স্বতন্ত্র, উোর, অলািজনক ও রেক্ষাথীোন্ধে
প্ররতষ্ঠান রহশসশে অঙ্গীকারেদ্ধ।
রসমাশগা ইনরিটিউেন র্াাংরকাংশয়র ২০২১ সাংস্করশে রেশ্বশসরা তারলকার েীি ষস্থাশন রশয়শে যুিরাশের হাে ষাট
রেশ্বরেদ্যালয়, র্াাংরকাংশয়র রিতীয় যুিরাশের হাে ষাট দমরিশকল স্কুল, তৃতীয় চীশনর তারসনগুয়া রেশ্বরেদ্যালয়, চতুথ ষ ও
পঞ্চম অেস্থাশন যথাক্রশম যুিরাশের ি্ানশ াি ষ রেশ্বরেদ্যালয় ও ম্যাসাচুশসটস ইন্সটিটিউট অে দটকশনালরজ (এমআইটি)।
জানা দগশে, দেনরিরিক রসমাশগা ইনরিটিউেনস র্াাংরকাং হশলা আন্তজষারতক র্াাংরকাংশয় প্ররতষ্ঠান দযখান দথশক
রসমাশগা ল্যাে ও রেশশ্বর বৃহিম বেজ্ঞারনক প্রকােক, এলশসরিয়াশরর মারলকানািীন স্কপাসরেজ্ঞান গশেিোয় অেোশনর
জন্য প্ররত েের রেক্ষা ও গশেিো প্ররতষ্ঠাশনর র্াাংরকাং প্রকাে করা হশয় থাশক।
২০২১ সাশল সারা রেশ্ব দথশক ৪ হাজার ১২৬টি রেশ্বরেদ্যালয় এই তারলকায় জায়গা দপশয়শে। স্কপাস িাটাশেইশজ কমপশক্ষ
১০০টি গশেিো প্রকারেত হশয়শে এমন সে প্ররতষ্ঠানশকই এই র্াাংরকাংশয়র রেশেচনায় দনয়া হশয়শে।

