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PRESS RELEASE 
 

NUMBER OF BANGLADESHI STUDENTS IN THE UNITED 

STATES REACHES ALL-TIME HIGH 
 

DHAKA, NOVEMBER 14, 2017 – The number of students from Bangladesh in the United               

States increased by 9.7 percent, to 7,143 in 2016-17, beating the international average increase of               

3.4 percent according to the 2017 Open Doors Report on International Educational Exchange. 

Bangladesh became a top-25 sending country for international students studying in the             

United State for the 2016-2017 school year. The number of Bangladeshi students studying in the               

U.S. has increased by 53.5 percent over the past five years.  

EducationUSA Bangladesh will lead a nation-wide series of programs for International            

Education Week (IEW) 2017 from November 13-17. IEW 2017 will include nearly 30 activities              

which will promote U.S. higher education, strengthening teacher and counselor networks in            

Bangladesh, and State Department exchange programs. 

In 2016/17, for the second consecutive year, U.S. colleges and universities hosted more than               

one million international students, reaching a record high of 1.08 million. This also marks the               

eleventh consecutive year of continued expansion of the total number of international students in              

U.S. higher education. 

     In Bangladesh, EducationUSA advising services and reference materials are available at 

locations across the country, including the American Center at U.S. Embassy Dhaka, located in 

Baridhara, the Edward M. Kennedy Center for Public Service and the Arts located in 

Dhanmondi, and the American Corner in Chittagong where trained advisors lead group 

information sessions and provide individual counseling services to students and parents. 
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EducationUSA reference libraries and remote advising are accessible at American Corners in 

Sylhet, Khulna, and Rajshahi. 

     For more information about upcoming EducationUSA and International Education Week 

2017 programs visit https://www.facebook.com/EdUSABangladesh. Further information on the 

Open Doors 2017 report can be found at www.iie.org/OpenDoors. 

 

সংবাদ   িব�ি�  

যু�রাে�   বাংলােদশী    িশ�াথ�েদর    সংখ�া   এ   যাবতকােল  
সেব�া�   মা�ায়   �পৗঁেছেছ  

 

               ঢাকা,   ১৪ই   নেভ�র,   ২০১৭-    সােলর   “ওেপন   �ডার   িরেপাট� ,”   “ই�ারন�াশনাল   এডুেকশনাল   এ�েচ�”   অনযুায়ী 

যু�রাে�   পড়েত   যাওয়া   বাংলােদশী   িশ�াথ�েদর   সংখ�া   ৯ .৭   শতাংশ,   ৭,১৪৩   জেন   বিৃ�   �পেয়েছ   যা   আ�জ� ািতক 

গড়  ৩ .৪   শতাংশ   ছািড়েয়   �গেছ।  

               ২০১৬-১৭   সােলর   িশ�াবেষ�   যু�রাে�   িশ�াথ�   পাঠােনায়   বাংলােদশ   শীষ�   পিঁচশ�   �দেশর   মেধ�   জায়গা   কের 

িনেয়েছ।      িবগত   পাঁচ   বছের   যু�রাে�   অধ�ায়নরত   বাংলােদশী   িশ�াথ�েদর   সংখ�া   ৫৩ .৫   শতাংশ   বিৃ�   �পেয়েছ।  

               আ�জ� ািতক   িশ�া   স�াহ   উপলে�   এডুেকশন   ইউএসএ   বাংলােদশ   �দশজেুড়   ১৩   �থেক   ১৭   নেভ�র   পয�� 

ধারাবািহক   ��া�ােমর   আেয়াজন   কেরেছ   ।      আ�জ� ািতক   িশ�া   স�াহ   ২০১৭   এ   �ায়   ি�শ�   কায��ম   অ�ভু� � 

রেয়েছ   যা   যু�রাে�   উ�িশ�া,   বাংলােদেশ   িশ�ক   এবং   কাউে�লর   �নটওয়াক�    দঢ়ৃ   করেব   এবং   যু�রাে�র 

পররা�   দফতেরর   এ�েচ�   ��া�াম�েলার   �সার   করেব।  

               ২০১৬/১৭   �ত   টানা   ি�তীয়   বছেরর   মত   যু�রাে�র   কেলজ   এবং   িব�িবদ�ালয়�েলা   দশ   লােখরও   �বিশ 

আ�জ� ািতক   িশ�াথ�েদর   ভিত�    কেরেছ,   যা   �রকড�    দশ   লাখ   আিশ   হাজার   সংখ�ায়   �পৗঁেছেছ।      যু�রা�   উ�িশ�ােথ� 

�মাট   আ�জ� ািতক   িশ�াথ�েদর      �মাগত   িব�ার   টানা   এগােরা   বছেরর   মত   অব�াহত   রেয়েছ।  

               বাংলােদেশ,   এডুেকশন   ইউএসএ-এর   পরামশ�   �সবাসমহূ   এবং   �রফাের�   িবষয়ািদ   �দশব�াপী   িবিভ�   �ােন 

পাওয়া   যায়,   ত�েধ�   বািরধারায়   অবি�ত   ঢাকা�   যু�রা�   দতূাবােসর   আেমিরকান   �স�ার,   ধানমি�েত 

এডওয়াড�    এম.   �কেনিড   �স�ার   ফর   পাবিলক   সািভ� েসস   এ�   দ�া   আট� স,   এবং   চ��ােম   আেমিরকান   কন�ার, 

�যখােন   �িশি�ত   উপেদ�ারা   ইনফরেমশন   �সশন   পিরচালনা   কের   থােকন   এবং   �েত�ক   িশ�াথ�   ও 

অিভভাবকেদর   কাউে�িলং   �সবা   িদেয়   থােকন।      এডুেকশন   ইউএসএ-এর   �রফাের�   লাইে�ির   এবং   �ানীয়ভােব 

পরামশ�   �সবা   িসেলট,   খুলনা   এবং   রাজশাহীর   আেমিরকান   কন�ার�েলােত   পাওয়া   যায়।  

http://www.iie.org/OpenDoors


               এডুেকশন   ইউএসএ   এবং   আ�জ� ািতক   িশ�া   স�াহ   ২০১৭   সং�া�   অন�ুােনর   আরও   তেথ�র   জন�   িভিজট 

ক�নঃ    https://www.facebook.com/EdUSABangladesh.   ওেপন   �ডারস   ২০১৭   িরেপাট�    সং�া�   আরও 

তথ�   পাওয়া   যােব   এখােন    www.iie.org/OpenDoors. 
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