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ে�স িব�ি� 

যু�রাে� অধ�য়নরত বাংলােদিশ িশ�াথ�র সংখ�া সব �কােলর সেব �া� 
পয �ােয় 

 
২০১৮/২০১৯ িশ�াবেষ � ৮২০০ এর েবিশ বাংলােদিশ িশ�াথ� যু�রাে� অধ�য়নরত িছল। এর ফেল উ�িশ�ার জন� 

যু�রাে� িশ�াথ� পাঠােনা েদশ�েলার মেধ� বাংলােদেশর অব�ান এখন িবশতম। 
 
ঢাকা, নেভ�র ১৮, ২০১৯– যু�রাে�র পররা� দ�র ও িশ�া দ�েরর েযৗথ উেদ�ােগ 
ই�ারন�াশনাল এড� েকশন উইক (আইইডি�উ-নেভ�র ১৮-২২) উদযাপন উপলে� ঢাকার 
যু�রা� দতূাবাস আনে�র সে� জানাে�, যু�রাে� অধ�য়নরত বাংলােদিশ িশ�াথ�র সংখ�া 
েবেড় সা�িতকতম িশ�াবেষ � (২০১৮/২০১৯) নত�ন েরকড� সংখ�া ৮,২৪৯-এ েপৗ�েছেছ। 
ই�ারন�াশনাল এড� েকশন এ�েচ� িবষয়ক ২০১৯ সােলর ‘ওেপন েডারস িরেপাট�’ এ তথ� 
�কাশ কেরেছ। যু�রাে� অধ�য়নরত বাংলােদিশ িশ�াথ�র এ হার সব �কােলর সেব �া�। এেত 
েদখা যাে�, ২০১৮ সােলর িরেপােট�র ত�লনায় িশ�াথ� ১০% ব�ৃ� েপেয়েছ। আর ২০০৯ সাল 
েথেক তা েবেড় হেয়েছ িতন�েণর েবিশ। 
 
যু�রাে� িশ�াথ� পাঠােনার হার সবেচেয় �তু েবেড় চলা েদশ�েলার এক�ট বাংলােদশ। 
যু�রাে� িশ�াথ� পাঠােনা েদশ�েলার মেধ� িবে� এখন এর অব�ান িবশতম। আর বাংলােদশ 
শীষ � ২৫ এর মেধ� একমা� েদশ ২০১৮ সােলর িরেপােট�র পর েথেক যােদর দুই অে�র �ব�ৃ� 
ঘেটেছ। এ িবষেয় বাংলােদেশর �ব�ৃ� দি�ণ এিশয়ায় সেব �া�।  যু�রাে� অধ�য়নরত েমাট 
৮,২৪৯ জন বাংলােদিশ িশ�াথ�র মেধ� ৫,২৭৮ জন ø◌াতক পয �ােয় পেড় যা ২০১৭/২০১৮ 
িশ�াবেষ �র ত�লনায় ১৩.৫% েবিশ। 
 
যু�রাে�র ক�া�াস�েলােত পড়ােশানারত �ায় ৭৫% বাংলােদিশ িশ�াথ� এস�টইএম (িব�ান, 
�যু��, �েকৗশল ও গিণত) িবষয়�েলা িনেয় পড়েছ। তােদর মেধ� ৪০% এর েবিশ (৪০.৪%) 
�েকৗশল, �ায় ১৮% (১৭.৭%) গিণত/ক��উটার সােয়� এবং ১৫ শতাংেশর েবিশ (১৫.৩) েভৗত 
িব�ান বা লাইফ সােয়� িনেয় পড়েছ। �ায় ৮ শতাংশ (৭.৮%) পড়েছ ব�বসা/ব�ব�াপনা িনেয়। 
গত চার বছর ধের যু�রাে�র কেলজ ও িব�িবদ�ালয়�েলােত দশলােখর েবিশ িবেদিশ িশ�াথ� 
রেয়েছ। চলিত িশ�াবেষ � এ সংখ�া েরকড� ১০৯৫২৯৯ এ ওেঠ। একইসে� এ�ট যু�রাে�র 
উ�িশ�াে�ে� িবেদিশ িশ�াথ�র েমাট সংখ�া েতর বছের অব�াহত ভােব ব�ৃ� পাওয়ার ঘটনা। 
 
যু�রা� ও বাংলােদেশর মেধ� িশ�াে�ে� িবিনমেয়র িবষয়�ট এিগেয় েনওয়া ঢাকার যু�রাে�র 
দতূাবােসর জন� এক�ট েকৗশলগত অ�ািধকােরর িবষয়। আ�জ�ািতক পয �ােয় িশ�া িবিনময় 
আমেদর উভয় েদশ ও জনগণেক উপকৃত করেব। এ�ট বু��বিৃ�ক ও আ�ঃসা�ৃিতক স�েদর 
পাশাপািশ ব�বসািয়ক ও েপশাগত েনটওয়াক� েজারদার করেব। একইসে� তা নবীন িশ�াথ�েদর 
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ৈবি�ক চাকিরর বাজাের �েবশ তথা িবে�র সবেচেয় ক�ঠন চ�ােল��েলা সমাধােনর জন� ��ত 
হেত সহায়তা করেব। 
 
ঢাকার যু�রা� দতূাবাস ‘এড� েকশনইউএসএ বাংলােদশ’ এর মাধ�েম ই�ারন�াশনাল এড� েকশন 
উইক (আইইডি�উ) উদযাপন করেছ। এর অংশ িহেসেব এর সব�েলা েকে� িবিভ� অন�ুান ও 
কম �সূিচর আেয়াজন করা হেয়েছ। আগামী অন�ুান�েলার িবষেয় আরও তেথ�র জন� েদখুন: 
https://www.facebook.com/EdUSABangladesh।  িশ�া স�ােহর কায ��ম�েলার মেধ� থাকেব 
৭ম বািষ �ক ‘এড� েকশনইউএসএ ই�ারন�াশনাল সট্� েড�স েড ভাচ� �য়াল কেলজ েফয়ার। 
‘কেলজউইকলাইভ’ এর সে� সহেযািগতার মাধ�েম এ�ট আেয়া�জত হেব বুধবার,২০ নেভ�র, 
২০১৯। েফয়ার চলেব বাংলােদশ সময় িবেকল িতনটা েথেক রাত ৩টা (২১ নেভ�র)।  
‘কেলজউইকলাইভ’ হে� অনলাইন কেলজ েফয়ার ও ভিত� কায ��েমর এক�ট ই�ারঅ�াক�টভ 
ওেয়বসাইট। িশ�াথ�রা  যু�রাে�র ৮০�টর েবিশ কেলজ ও িব�িবদ�ালেয়র �িতিনিধ ও 
‘এড� েকশনইউএসএ-র উপেদ�ােদর সে� সরাসির কথা বলার সেুযাগ পােব। তারা কেলজ বাছাই, 
�িমত েট�, ভােলা রচনা েলখাসহ িবিভ� িবষেয়র ওপর িবেশষ�েদর উপ�াপনা েদখেত 
পারেব। এর মাধ�েম িবেদিশ িশ�াথ�রা যু�রাে� উ�িশ�ার ব�ব�া স�েক� িনখরচায় জানার 
সেুযাগ পােব। িশ�াথ�রা এ সং�া� েফসবকু ইেভে� েযাগ িদেত পারেব এই �ঠকানায়:  
https://www.facebook.com/events/769510793492468/ 
  
‘এড� েকশনইউএসএ’ যু�রাে� েলখাপড়া সং�া� তেথ�র িবষেয় পররা� দ�েরর িনজ� 
কায �ালয়। িব�ব�াপী এর পরামশ � েকে�র সংখ�া চারশর েবিশ। বাংলােদেশ এড� েকশনইউএসএর 
কাজ হেলা যু�রাে� পড়ােশানার সেুযাগ সং�া� তথ� িবনামেূল� সরবরাহ করা।.   েদেশর 
িবিভ��ােন থাকা েক��েলােত পড়ােশানা সং�া� তথ� ও পরামশ � পাওয়া যায়। েক��েলা 
রেয়েছ ঢাকায় যু�রা� দতূাবােসর আেমিরকান েস�ার, ধানম��র এডওয়াড� এম েকেনিড 
েস�ার ফর পাবিলক সািভ�স অ�া� আট�স এবং চ��ােমর আেমিরকান কন �াের। এসব েকে� 
�িশি�ত পরামশ �েকরা যু�রাে� িশ�া সং�া� িবষেয় িবনামেূল� গ্�পিভি�ক আেলাচনা 
কেরন িকংবা িশ�াথ� বা তােদর অিভভাবকেদর ব���গতভােব কাউে�িলং কেরন। এছাড়া 
িসেলট, খুলনা এবং রাজশাহীর আেমিরকান কন �াের এড� েকশনইউএসএ েরফাের� লাইে�ির এবং 
দরূ পরামশ � সুিবধা পাওয়া যায়।  বাংলােদেশ এড� েকশনইউএসএর কায ��ম স�েক� িব�ািরত 
তেথ�র জন� িভ�জট ক�ন:  https://www.facebook.com/EdUSABangladesh.   
 
যু�রাে�র িবিভ� উ�িশ�া �িত�ােন পড়ােশানারত বা িশ�কতায় যু� থাকা  িবেদিশ 
নাগিরকেদর িবষেয় িবশদ তেথ�র ভা�ার ‘ওেপন েডারস’। আবার যু�রাে�র েযসব িশ�াথ� 
িনেজর কেলজ বা িব�িবদ�ালেয়র ে�িডেটর জন� িবেদেশ পড়েছন তােদর তথ�ও ওেপন 
েডারস-এ পাওয়া যায়। যু�রাে�র িব�িবদ�ালেয় থাকা িবিভ� েদেশর গেবষক এবং িশ�াপূব � 
িনিবড় ইংের�জ ভাষা িশ�া কম �সূিচেত অংশ েনওয়া িবেদিশ িশ�াথ�েদর সংখ�াও জানা যায় 
এখােন। ওেপন েডারস এর বািষ �ক �িতেবদন আজ েসামবার ১৮ নেভ�র, ২০১৯ ওয়ািশংটন 
িডিসেত �কািশত হেয়েছ। এ �িতেবদন সং�া� এক�ট ি�িফং আজ বাংলােদশ সময় স��া 
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সােড় সাতটা েথেক নয়টা পয �� সরাসির �চািরত হেব এখােন : http://www.iie.org।  ওেপন 
েডারেসর ২০১৯ সােলর �িতেবদন সং�া� িব�ািরত তথ� েপেত িভ�জট ক�ন:  
https://www.iie.org/en/Research-and-Insights/Open-Doors. 
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