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শিক্ষার্থীদের আর্থি ক সামর্থ্য যাই হ�োক না কেন, তাদেরকে
মানসম্পন্ন শিক্ষার সুয�োগ করে দেয়াই হল�ো CUNY-এর
সবসময়ের লক্ষ্য। 1847 সাল থেকে CUNY কয়েক প্রজন্ম ধরে
পরিবারগুল�োকে উত্তরণ করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে
শিক্ষিত করেছে।
কলেজ শিক্ষার ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়�োগ, যা খুব
সতর্ক তার সাথে বিবেচনা করা উচিত। যখন আপনি
CUNY-এর শিক্ষার মান ও খরচের দিকে দৃষ্টি দেবেন, তখন
আপনি দেখবেন যে, এর প্রচণ্ড মূল্য রয়েছে। CUNY-এর
আন্ডারগ্র্যাজুয়েটদের আশি শতাংশের বেশি ফেডারেল স্টুডেন্ট
ল�োন-এর ঋণ থেকে মুক্তভাবে তাদের ডিগ্রি অর্জ ন করে।
CUNY-র শিক্ষার্থীরা বড় স্বপ্ন দেখে, কঠ�োর পরিশ্রম করে এবং
অনেক কিছু অর্জ ন করে - প্রায়শই দেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ
অ্যাকাডেমিক পুরস্কার জয় করছে। আপনি যদি মনে করেন যে,
শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য আপনার সহায়তার প্রয়�োজন
রয়েছে, তাহলে আমরা আপনাকে আর্থি ক সহায়তার জন্য
আবেদন করার পরামর্শ দিচ্ছি। শিক্ষার ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে
টিউশন ও ফি, আবাসন ও খাদ্য, বইপত্র ও অন্যান্য উপকরণ,
এবং যাতায়াত। যদিও আপনার শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করার
প্রধান দায়িত্ব আপনার ও আপনার পরিবারের, তবে আপনাকে
সহায়তা করার জন্য ফেডারেল, স্টেট ও সিটি সরকারের (এবং
CUNY) কাছ থেকে অর্থ পাওয়ার সুয�োগ রয়েছে।
CUNY-এর শিক্ষার্থীদেরকে সামান্য-বা-বিনা
ঋণে কলেজের শিক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন
করার ক্ষেত্রে নিউ ইয়র্ক স্টেটের অব্যাহত
প্রতিশ্রুতি এক্সেলসিয়র স্কলারশিপ
(Excelsior Scholarship) চালু করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। এক্সেলসিয়র
স্কলারশিপ য�োগ্যতাসম্পন্ন নিউ ইয়র্ক বাসীকে CUNY-তে অধ্যয়নের সময়
তাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য স্টেটের সহায়তা পাওয়ার সুয�োগ করে
দেয়। বর্ত মানে, অনেক বেশি পরিবার শিক্ষার্থী ঋণের ব�োঝামুক্ত থেকে
বিশ্ব-মানের শিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারছে।
Cuny.edu/financialaid থেকে আর�ো জেনে নিন
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সাধ্যের মধ্যে উচ্চ-মানের
কলেজ শিক্ষা
আন্ডারগ্র্যাজুয়েট টিউশন
কলেজের
ধরন

চারবছরের
কলেজ
কমিউনিটি
কলেজ

নিউ ইয়র্ক স্টেটের অধিবাসী

নিউ ইয়র্ক স্টেটের অধিবাসী নন

$6,530 প্রতি বছর (পূরক্ণ ালীন)
$285 প্রতি ক্রেডিট (খন্ডকালীন)
$4,800 প্রতি বছর (পূরক্ণ ালীন)
$210 প্রতি ক্রেডিট (খন্ডকালীন)

$17,400 প্রতি বছর (পূরক্ণ ালীন)*
$580 প্রতি ক্রেডিট (খন্ডকালীন)
$9,600 প্রতি বছর (পূরক্ণ ালীন)*
$320 প্রতি ক্রেডিট (খন্ডকালীন)

*2017 সালের হেমন্তকাল পর্যন্ত প্রতি সেমিস্টারে 15 ক্রেডিট নেয়ার উপর ভিত্তি করে পূরক
্ণ ালীন টিউশন।

আর্থি ক সহায়তার ধরন আর্থি ক সহায়তার
আবেদন
গ্র্যান্ট বা অনুদান – যে অর্থ পরিশ�োধ
করতে হয় না এবং সাধারণত আর্থিক
চাহিদার ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়।
স্কলারশিপ বা বৃত্তি – যে অর্থ
পরিশ�োধ করতে হয় না এবং সাধারণত
অ্যাকাডেমিক মেধার ভিত্তিতে প্রদান
করা হয়।
ঋণ – যে অর্থ কলেজের জন্য ধার নেয়া হয়
এবং সুদ সহ পরিশ�োধ করা আবশ্যক।
ওয়ার্ক -স্টাডি – কলেজের আর্থিক
সহায়তা অফিস থেকে দেয়া চাকরি থেকে
উপার্জিত অর্থ।

ব্রংক্স কমিউনিটি কলেজ

আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার
য�োগ্যতা নিরূপণ করতে, প্রতি বছর
নিম্নলিখিত আবেদনগুল�ো সম্পন্ন করুন:
FAFSA (ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন ফর ফেডারেল
স্টুডেন্ট এইড) ফেডারেল আর্থিক সহায়তা
পেতে www.fafsa.gov ওয়েবসাইটে যান।
TAP (টিউশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম)
নিউ ইয়র্ক স্টেটের অধিবাসীদের জন্য এই
আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামে আবেদন করতে
www.hesc.ny.gov ওয়েবসাইটে যান।

3

আর্থি ক সহায়তার জন্য
আবেদন
1

আবেদন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ
আপনার ও আপনার পিতামাতার* আয় ও সম্পদের রেকর্ড সংগ্রহ করুন। 2018–19
শিক্ষাবর্ষের জন্য, এই রেকর্ড গুল�োর মধ্যে আপনার (এবং প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে আপনার পিতামাতার)
2016 বর্ষের ট্যাক্স রিটার্ন ও W-2 ফর্ম(সমূহ), স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরসমূহ, এবং আয় ও
সম্পদের অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে। www.studentaid.gov ওয়েবসাইটে গিয়ে বা
1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) নম্বরে কল করে স্কুলের একজন কাউন্সেলর, আপনি যে
কলেজে ভর্তি হওয়ার পরিকল্পনা করছেন তার আর্থিক সহায়তা অফিস বা ইউএস ডিপার্টমেন্ট
অব এডু কেশন থেকে বিনামূল্যে তথ্য ও সহায়তা নিন।
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একটি FSA ID নিন–fsaid.ed.gov

3

FAFSA সম্পন্ন করুন–www.fafsa.gov

FSA ID হল�ো একটি ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড যা FAFSA-তে লগ-ইন, স্বাক্ষর ও সংশ�োধন
করার জন্য আপনাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। আপনার নিজের ও আপনার
পিতামাতাদের মধ্যে কমপক্ষে একজনের আলাদাভাবে FSA ID-এর প্রয়�োজন হবে। আপনার
FSA ID সংরক্ষণ করবেন, কারণ প্রতি বছর পুনরায় আবেদন করতে ও আপনার তথ্যে প্রবেশ
করতে এর প্রয়�োজন হবে।

ফেডারেল স্টুডেন্ট এইডের জন্য বিনামূল্যে আবেদন করা যায়। হাই স্কুলে আপনার সিনিয়র
বছরের 1 অক্টোবর থেকে আপনি পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য আবেদন করতে পারেন, এমনকি
আপনি CUNY-তে ভর্তি হওয়ার আগেও৷ আবেদন করতে www.fafsa.gov ওয়েবসাইটে যান।
আপনার FAFSA পূরণ করার জন্য বিনামূল্যে সহায়তা নিতে 1-800-4-FED-AID (433-3243)
নম্বরে ফেডারেল স্টুডেন্ট এইড ইনফর্মেশন সেন্টারে কল করুন।

IRS তথ্য পুনরুদ্ধার টু ল

ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন ফর ফেডারেল স্টুডেন্ট এইড (FAFSA) সম্পন্ন করার জন্য IRS তথ্য পুনরুদ্ধার
টু ল আপনাকে ও আপনার পিতামাতাকে IRS ট্যাক্স রিটার্নে প্রবেশের সুয�োগ দেয়। শিক্ষার্থী ও
পিতামাতা তাদের ট্যাক্সের তথ্য সরাসরি তাদের FAFSA-তে স্থানান্তর করতে পারবেন। বিভিন্ন
কারণে IRS তথ্য পুনরুদ্ধার টু ল ব্যবহার করার জন্য জ�োরাল�োভাবে সুপারিশ করা হয়:
¢ ¢ আপনার

ট্যাক্সের তথ্য প্রদান করার জন্য এটি হল�ো সহজতম উপায়।
FAFSA-এ ট্যাক্স সম্পর্কিত সঠিক তথ্য থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এটি
সেরা উপায়।
¢ ¢
আপনাকে আপনার কলেজে ট্যাক্স ট্রান্সক্রিপ্ট বা রিটার্নের কপি সরবরাহ করার প্রয়�োজন
হবে না।
¢ ¢
আপনার

*যদি আপনি বর্তমানে পালক পরিষেবায় থাকেন বা অতীতে কখন�ো পালক পরিষেবায় থেকে থাকেন, তাহলে সহায়তার জন্য
আপনার এজেন্সির সাথে য�োগায�োগ করুন।
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নিউ ইয়র্ক স্টেট-ভিত্তিক সহায়তার জন্য
আবেদনপত্রটি সম্পন্ন করুন
আপনি FAFSA সম্পন্ন করার পর আপনাকে একটি নিশ্চিতকরণ পেইজে নিয়ে যাওয়া হবে;
টিউশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম ও এক্সেলসিয়র স্কলারশিপ-এর মত নিউ ইয়র্ক স্টেট-ভিত্তিক
আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামে আবেদন করার জন্য স্টেটের আবেদনের লিংকে ক্লিক করুন।
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একটি স্টুডেন্ট এইড রিপ�োর্ট (SAR) নিন
FAFSA সম্পন্ন করার কিছু দিন পর আপনার স্টুডেন্ট এইড রিপ�োর্ট (SAR)-এর একটি লিংকসহ
আপনি একটি ইমেইল পাবেন। SAR-এ আপনার FAFSA-এর সংক্ষিপ্তসার এবং আপনার
প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদান (Expected Family Contribution-EFC)-এর একটি
হিসেব থাকবে - আপনার ফেডারেল স্টুডেন্ট এইডের য�োগ্যতা নিরূপণের জন্য নম্বরটি
ব্যবহৃত হয়। বাড়তি তথ্য বা সংশ�োধনের প্রয়�োজন আছে কিনা তা দেখতে আপনার SAR
পর্যাল�োচনা করুন। www.fafsa.gov ওয়েবসাইটে গিয়েও আপনি আপনার SAR-এ প্রবেশ
করতে পারবেন।
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আপনার তথ্য যাচাই করুন
যাচাই করার উদ্দেশ্যে ফেডারেল প্রসেসর কিছু সংখ্যক আবেদনপত্র নির্বাচন করে থাকে।
আপনি যদি নির্বাচিত হন (যা আপনার SAR-তে উল্লেখ করা হবে), তাহলে আপনার FAFSAতে প্রদত্ত তথ্য যাচাই করার জন্য আপনি যে CUNY কলেজে ভর্তি হবেন সেখানকার আর্থিক
সহায়তা অফিসে আপনাকে অনুর�োধকৃ ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
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আপনার আর্থি ক সহায়তা প্রদানের বিজ্ঞপ্তি
(Financial Aid Award Notification) গ্রহণ করুন
আপনার আর্থিক সহায়তার আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর এবং আপনি আর্থিক প্রয়�োজন
দেখান�োর পর, আপনি যে আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামের জন্য য�োগ্য তা জানাতে, আপনি যে
কলেজগুল�োতে গৃহীত হয়েছেন, তারা আপনাকে তা প্রদান বিষয়ক একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠাবে।

5

কলেজের ব্যয় ও আর্থি ক
সহায়তা প্যাকেজসমূহ
মূল্যায়ন করুন
ক�োন�ো কলেজ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অন্যতম
গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হল�ো, ঐ প্রতিষ্ঠানটি আপনার
শিক্ষা বিষয়ক চাহিদা পূরণে সক্ষম কিনা।
এছাড়াও, ভর্তি হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের
ক্ষেত্রে আপনি ও আপনার পরিবার কলেজের
শিক্ষা ব্যয় সম্পর্কে অবশ্যই বিবেচনা করবেন।

কস্ট অব অ্যাটেন্ডেন্স (COA)
কলেজের বিষয়ে পরিকল্পনা করার সময় আপনাকে
কস্ট অব অ্যাটেন্ডেন্স (COA) পর্যাল�োচনা করতে
হবে, যার মধ্যে রয়েছে টিউশন ও ফি, আবাসন
(রুম ও খাদ্য), যাতায়াত, বইপত্র, অন্যান্য
উপকরণ ও ব্যক্তিগত খরচ। আপনি যদি নিউ
ইয়র্ক স্টেটের বাসিন্দা হন এবং নিজের বাড়িতে
থাকার পরিকল্পনা করেন, তাহলে নয় মাসের জন্য
CUNY-তে পূরক
্ণ ালীন লেখাপড়া করার আনুমানিক
খরচের মধ্যে রয়েছে টিউশন ও ফি এবং অন্য সব
খরচের জন্য আনুমানিক $9,700 ডলার। যদি
আপনি নিজের বাড়ির বাইরে থাকতে চান, তাহলে
আনুমানিক খরচ হল�ো $20,400 ডলার।

প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদান (EFC)
প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদান (EFC) হল�ো,
আপনার FAFSA-তে সরবরাহকৃ ত তথ্যের ওপর
ভিত্তি করে বাৎসরিক শিক্ষা ব্যয়ের যে অংশ
আপনি ও আপনার পরিবার য�ৌক্তিকভাবে
নির্বাহ করতে সক্ষম। আপনার EFC হিসেব করার
সময় আপনার পারিবারিক আয়, পরিবারের
সদস্যসংখ্যা, কিছু নির্দি ষ্ট সম্পদ, পরিশ�োধিত
ট্যাক্স ও পরিবারের কলেজ পড়ুয়া সদস্য সংখ্যার
মত�ো বিষয়গুল�ো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
আপনি ফেডারেল আর্থিক সহায়তার কতটু কু
পরিমাণের জন্য য�োগ্য হতে পারেন তা নির্ধারণে
আপনার EFC ব্যবহার করা হয়, যেমন পেল
(Pell), ফেডারেল ওয়ার্ক -স্টাডি ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত
ফেডারেল ঋণ। এছাড়াও, কলেজের বিভিন্ন
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স্কলারশিপের জন্য য�োগ্যতা নিরূপণ করতে EFC
ব্যবহার করা হতে পারে। ফেডারেল আর্থিক
সহায়তার ক্ষেত্রে, প্রতিটি কলেজের জন্য আপনার
EFC একই উপায়ে হিসেব করা হয়।

আর্থি ক প্রয়�োজন
আর্থিক প্রয়�োজন হল�ো কস্ট অব অ্যাটেন্ডেন্স
ও আপনার প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদানের
মধ্যকার পার্থক্য।
COA – EFC = আর্থি ক প্রয়�োজন

CUNY নেট প্রাইস ক্যালকুলেটর
আপনার যে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন তা
নির্ধারণে সহায়তা করতে, CUNY ওয়েবসাইটে
একটি নেট প্রাইস ক্যালকুলেটর রয়েছে।
এই টু লটি টিউশন ও ফি-এর আনুমানিক
পরিমাণসহ আনুমানিক সহায়তা প্রদানের একটি
প্যাকেজ হিসেব করে। এছাড়াও এই নেট প্রাইস
ক্যালকুলেটর CUNY ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের
খরচ তু লনা করতে সাহায্য করে, যাতে আপনি
আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কলেজ নির্বাচন
করতে পারেন।
নেট প্রাইস ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে
www.cuny.edu/financialaid ওয়েবসাইটে যান।

আর্থি ক সহায়তা প্যাকেজ
আপনার আর্থিক প্রয়�োজনের উপর ভিত্তি করে,
CUNY আপনার জন্য একটি আর্থিক সহায়তা
প্যাকেজ তৈরি করে। আপনার কলেজের সকল
বা আংশিক ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করতে আর্থিক
সহায়তা প্যাকেজে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক
সহায়তা অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে। আপনার যদি
আর্থিক প্রয়�োজন থাকে, তাহলে আপনি অনুদান,
ওয়ার্ক -স্টাডি, ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত ঋণের জন্যও
বিবেচিত হতে পারেন।

আপনার শিক্ষার ব্যয়
নির্বাহের জন্য প্রোগ্রামসমূহ
CUNY-এর প্রোগ্রামসমূহ
কলেজ স্কলারশিপসমূহ

www.cuny.edu/scholarships
প্রতিটি CUNY কলেজ অ্যাকাডেমিক ও মেধা‑ভিত্তিক
বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।
CUNY-এর আলাদা কলেজগুল�োতে স্কলারশিপের
জন্য আবেদন করতে, শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণত
একটি FAFSA ও কখন�ো কখন�ো আলাদাভাবে
স্কলারশিপের আবেদন পূরণ করতে হয়।

টিউশন পেমেন্ট প্ল্যান
CUNY কলেজগুল�ো একটি মাসিক পেমেন্ট প্ল্যানে
অংশগ্রহণ করে থাকে, যাতে পরিবারগুল�ো টিউশন
ও ফি-এর খরচের বাজেট তৈরি করতে পারে।
প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানতে
1-888-470-6014 নম্বরে কল করে নেলনেটের
সাথে বা আপনার CUNY কলেজের বার্সার অফিসে
য�োগায�োগ করুন।

নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেরিট
স্কলারশিপ
নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেরিট স্কলারশিপ
NYC-এর য�োগ্যতাসম্পন্ন হাই স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে
প্রদান করা হয়, যারা অ্যাকাডেমিক বিষয়ে
তাদের সামর্থ্য প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।
CUNY-তে আবেদনকারী সব শিক্ষার্থীকে এই
স্কলারশিপের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা
হয়, যা 2017-18 শিক্ষাবর্ষের জন্য $800 প্রদান
করবে এবং এটি পরিবর্ত নশীল। বিবেচিত হওয়ার
জন্য, আপনাকে অবশ্যই:
¢ ¢ যুক্তরাষ্ট্রের

নাগরিক বা য�োগ্যতাসম্পন্ন
নন‑সিটিজেন হতে হবে
¢ ¢ নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা হতে হবে
¢ ¢ কমপক্ষে 80 (আশি) কলেজ অ্যাকাডেমিক গড়
নিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটির ক�োন�ো হাই স্কুল থেকে
গ্র্যাজুয়েট হতে হবে।

¢ ¢ হাই

স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার
এক বছরের মধ্যে CUNY কলেজে পূরক
্ণ ালীন
শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হতে হবে।
¢ ¢ প্রতি সেমিস্টারে একজন পূরক
্ণ ালীন
শিক্ষার্থী হিসেবে নিবন্ধন করে কমপক্ষে 3.0
ক্রমপুঞ্জিভু ত গড় বজায় রাখতে হবে।
¢ ¢ অন্য ক�োন�ো প�োস্ট-সেকেন্ডারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি
হওয়ার আগে CUNY-তে ভর্তি হতে হবে।

বাইরের স্কলারশিপসমূহ
কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে স্কলারশিপ সহায়তা
দেয়ার জন্য হাজার�ো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
রয়েছে। এই স্কলারশিপগুল�ো বিভিন্ন বিষয়ের
ভিত্তিতে দেয়া হয়ে থাকে। স্কলারশিপ খুজ
ঁ তে,
আপনার collegeboard.com ওয়েবসাইটের মত
বিনামূল্যে অনুসন্ধানের পরিষেবা ব্যবহার করা
উচিত। স্কলারশিপ খ�োঁজার জন্য আপনার অন্য
কাউকে টাকা দেয়ার প্রয়�োজন নেই।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের
অধিবাসীদের জন্য
প্রোগ্রামসমূহ
www.hesc.ny.gov
নিউ ইয়র্ক স্টেটের প্রোগ্রামগুল�োর জন্য বিবেচিত
হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই:
¢ ¢ নিউ

ইয়র্ক স্টেটের একজন অধিবাসী হতে হবে।
¢ ¢ FAFSA ও TAP আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
¢ ¢ ক�োন�ো ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে।
¢ ¢ ডিগ্রি অর্জনের জন্য অ্যাকাডেমিক অগ্রগতি
করতে হবে।
¢ ¢ ফেডারেল স্টুডেন্ট ল�োনের খেলাপি হওয়া যাবে
না বা আর্থিক সহায়তা ফেরত দেয়া বাকি
থাকতে পারবে না।
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আপনার শিক্ষায় আর্থি ক
সহায়তার প্রোগ্রামসমূহ (চলমান)
টিউশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (TAP)
TAP হল�ো নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাসিন্দাদের
জন্য একটি অনুদান যারা পূরক
্ণ ালীন ভিত্তিতে
নিউ ইয়র্ক স্টেটের ক�োন�ো কলেজে অধ্যয়ন
করে থাকে। TAP অনুদানেরগুল�োর ভিত্তি
হল�ো, আবেদনকারী ও তার পরিবারের
নিউ ইয়র্ক স্টেটের ম�োট করয�োগ্য আয়।
আন্ডারগ্র্যাজুয়েটদের জন্য TAP অনুদান প্রদানের
সীমা হল�ো বছরে $500 থেকে $5,165 ডলার।
আপনার TAP আবেদনপত্র সম্পন্ন করার আগে
আপনাকে অবশ্যই প্রথমে FAFSA জমা দিতে হবে।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের অধিবাসীদের জন্য
খন্ডকালীন সহায়তা
খন্ডকালীন ভিত্তিতে ডিগ্রি করা শিক্ষার্থীদের জন্য
নিউ ইয়র্ক স্টেট দুই ধরনের আর্থিক সহায়তা
প্রোগ্রাম প্রদান করে থাকে (প্রতি সেমিস্টারে
6 থেকে 11 ক্রেডিট): পার্ট -টাইম টিউশন
অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম এবং এইড ফর পার্ট -টাইম
স্টাডি প্রোগ্রাম। শিক্ষার্থীর পারিবারিক আয়,
গৃহীত ক্রেডিটের সংখ্যা ও নিউ ইয়র্ক স্টেটের
তহবিলের লভ্যতার ভিত্তিতে প্রতিটি অনুদানের
পরিমাণ নির্ধারিত হয়। TAP আবেদনপত্র ছাড়াও
আপনাকে অবশ্যই একটি CUNY সম্পূরক ফর্ম
জমা দিতে হবে। আর�ো তথ্যের জন্য cuny.edu/
financialaid ওয়েবসাইটে যান এবং 'ফেডারেল ও
স্টেট অনুদান'-এর লিংকে ক্লিক করুন।

CUNY অপার্চুনিটি প্রোগ্রামসমূহ:
SEEK, CD ও ASAP
SEEK (Search for Education, Elevation
and Knowledge) হল�ো নিউ ইয়র্ক স্টেটের
একটি প্রোগ্রাম, যা CUNY-এর চার-বছরের
কলেজগুল�োতে পাওয়া যায়, যেগুল�ো
অ্যাকাডেমিক ও আর্থিক উভয় ক্ষেত্রে পিছিয়ে
পড়া শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য প্রণয়ন করা
হয়েছে। SEEK শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় আর্থিক
সহায়তার জন্য বাড়তি সুয�োগগুল�ো থেকে সুবিধা
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পেয়ে থাকে। CD (College Discovery) হল�ো
একটি সহয�োগী প্রোগ্রাম, যা CUNY কমিউনিটি
কলেজগুল�োতে নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃ ক অর্থায়ন
করা হয়ে থাকে। SEEK বা CD প্রোগ্রামে ভর্তি
হওয়াটা CUNY-তে ভর্তি প্রক্রিয়ার একটি অংশ।
ASAP (Accelerated Study in Associate
Program) অধিকাংশ কমিউনিটি কলেজে ও
কিছু কিছু চার-বছরের কলেজে প্রদান করা
হয়ে থাকে, যাতে উদ্বুদ্ধ শিক্ষার্থীরা আর�ো দ্রুত
ও কার্যকরভাবে সহায়ক ক�োন�ো ডিগ্রি সম্পন্ন
করতে সক্ষম হয়।

এক্সেলসিয়র স্কলারশিপ
এক্সেলসিয়র স্কলারশিপ নিউ ইয়র্কে র
য�োগ্যতাসম্পন্ন অধিবাসীদেরকে অন্যান্য
আর্থিক সহায়তার অন্তর্ভু ক্ত নয় এমন যেক�োন�ো
ধরনের টিউশন ব্যয়ের 100% স্টেটের সহায়তা
পেতে সক্ষম করে৷ এই বৃত্তিপ্রাপ্তদের পারিবারিক
আয় 2017-18-তে অবশ্যই $100,000 বা তার
কম হতে হবে। 2018-19 শিক্ষাবর্ষের জন্য এই
পরিমাণ বৃদ্ধি করে $110,000 করা হয়েছে এবং
2019-20 এর শুরুতে ও এর পরে আপনার
পরিবারের সমন্বিত ম�োট আয় সর্বোচ্চ $125,000
হতে পারবে। শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই প্রকাশিত
সময়সীমার মধ্যে FAFSA, TAP ও এক্সেলসিয়র
স্কলারশিপের আবেদনপত্র জমা দিতে হবে এবং
ক�োন�ো CUNY কলেজে পূরক
্ণ ালীন (কমপক্ষে
12 ক্রেডিট) হিসেবে ভর্তি হতে হবে এবং প্রতি
শিক্ষাবর্ষে ত্রিশ (30) ক্রেডিট সম্পন্ন করতে
হবে। স্কলারশিপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা যত বছর পর্যন্ত
এক্সেলসিয়র স্কলারশিপ পেয়েছে তত বছর
পর্যন্ত তাদেরকে নিউ ইয়র্ক স্টেটে থাকতে হবে
এবং অন্য ক�োন�ো স্টেটে চাকরি করতে পারবে
না। এক্সেলসিয়র স্কলারশিপ পাওয়ার য�োগ্যতা
ও শর্ত সমূহ সম্পর্কে আর�ো তথ্য পেতে অনুগ্রহ
করে http://www2.cuny.edu/financial-aid/
scholarships/excelsior-scholarship-faqs/
ওয়েবসাইট দেখুন

স্টেটের স্কলারশিপ ও অনুদানসমূহ

ফেডারেল পেল (Pell) গ্র্যান্টস

হাই স্কুলে খুব ভাল�ো করা বা ক�োন�ো বিশেষ
অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্য পূরণের পরিকল্পনাকারী
শিক্ষার্থীদের জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেট অনেকগুল�ো
বিশেষ স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এই
স্কলারশিপগুল�ো সম্পর্কে আর�ো তথ্য পেতে
www.hesc.ny.gov ওয়েবসাইট দেখুন এবং আর�ো
জানতে ‘পে’ (‘Pay’) এবং ‘গ্র্যান্টস, স্কলারশিপস
অ্যান্ড ল�োন প্রোগ্রামস’ (‘Grants, Scholarships
and Loan Programs’) নির্বাচন করুন।

2017-2018 শিক্ষাবর্ষের জন্য পেল গ্র্যান্টস
প্রতি বছর সর্বোচ্চ $5,920 প্রদান করে থাকে
এবং এখন�ো ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জ ন করতে
পারেনি এমন পূরক
্ণ ালীন ও খন্ডকালীন
আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদেরকে প্রদান করা
হয়। আপনি যে ফেডারেল পেল গ্র্যান্টস পাবেন
তা 12 পূরক
্ণ ালীন সেমিস্টার বা সমপরিমাণ
খন্ডকালীন সেমিস্টারের মধ্যে সীমিত থাকবে।
সামার সেশনে কমপক্ষে হাফ-টাইম ভিত্তিতে ভর্তি
হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য ফেডারেল পেল গ্র্যান্টস
অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করবে। আর�ো তথ্য জানতে
আপনার কলেজের আর্থিক সহায়তা অফিসের
সাথে য�োগায�োগ করুন।

ফেডারেল শিক্ষার্থী
সহায়তা প্রোগ্রামসমূহ
www.StudentAid.gov
ফেডারেল আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামগুল�োর জন্য
য�োগ্য হতে শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই:
¢ ¢ যুক্তরাষ্ট্রের

নাগরিক বা য�োগ্যতাসম্পন্ন
নন‑সিটিজেন হতে হবে।
¢ ¢ FAFSA পূরণ করতে হবে।
¢ ¢ ডিগ্রি-প্রদানকারী ক�োন�ো প্রোগ্রামে ভর্তি
হতে হবে।
¢ ¢ ভাল�ো অ্যাকাডেমিক ফলাফল বজায় রাখতে
হবে এবং ক�োন�ো ডিগ্রি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে
সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখাতে হবে।
¢ ¢ নির্বাচিত পরিষেবায় নিবন্ধন করতে হবে
(18 থেকে 25 বছর বয়সী পুরুষদের ক্ষেত্রে)
¢ ¢ ফেডারেল স্টুডেন্ট ল�োনের খেলাপি হওয়া যাবে
না বা আর্থিক সহায়তা ফেরত দেয়া বাকি
থাকতে পারবে না।
¢ ¢ কমপক্ষে ছয় ক্রেডিটের জন্য নিবন্ধিত
হতে হবে। পেল (Pell) গ্র্যান্টসের ক্ষেত্রে এ
নিয়ম প্রয�োজ্য নয় এবং আপনি সর্বনিম্ন এক
ক্রেডিটের জন্য নিবন্ধিত হলেও তা প্রদান
করা হতে পারে।

ফেডারেল সাপ্লিমেন্টাল এডু কেশনাল
অপর্চুনিটি গ্র্যান্টস (FSEOG)
আপনি যদি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়�োজন দেখাতে
পারেন, তাহলে CUNY আপনাকে FSEOG থেকে
অর্থ প্রদান করতে পারে। তহবিল সীমিত এবং
পেল গ্র্যান্ট পাওয়া শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার
দেয়া হয়।

ফেডারেল ওয়ার্ক -স্টাডি (FWS)
ফেডারেল ওয়ার্ক -স্টাডি প্রোগ্রাম আপনাকে
একটি খন্ডকালীন চাকরির সুয�োগ প্রদান
করে, যা আপনার অ্যাকাডেমিক সময়সূচি
অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। আপনাকে যদি
ফেডারেল ওয়ার্ক -স্টাডি প্রদান করা হয়, তাহলে
আপনাকে ক্যাম্পাসের বাইরে বা ভেতরে একটি
উপযুক্ত চাকরি দেয়া হবে। প্রতিটি কলেজের
আর্থিক সহায়তা অফিস আপনাকে ফেডারেল
ওয়ার্ক ‑স্টাডি চাকরি খুজে
ঁ পেতে সাহায্য
করতে পারে।
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আপনার শিক্ষায় আর্থি ক
সহায়তার প্রোগ্রামসমূহ (চলমান)
ঋণ
ফেডারেল প্রত্যক্ষ ঋণ
আপনার শিক্ষার ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করার
জন্য প্রত্যক্ষ ঋণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি
ফেডারেল সরকার থেকে ঋণ নিতে পারেন।
অন্য সব ঋণের মতই এই ঋণগুল�ো অবশ্যই
সুদসহ পরিশ�োধ করতে হবে।
দুই ধরনের প্রত্যক্ষ ঋণ পাওয়া যায়, ভর্তুকিসহ
এবং ভর্তুকি ছাড়া। ভর্তুকিসহ প্রত্যক্ষ ঋণ
পাওয়ার য�োগ্যতা অর্জ ন করার জন্য আপনাকে
অবশ্যই আর্থিক প্রয়�োজন প্রমাণ করতে হবে।
আপনি যদি কমপক্ষে হাফ-টাইম শিক্ষার্থী হিসেবে
ভর্তি থাকেন তাহলে এই ঋণগুল�োতে সুদ আর�োপ
করা হয় না, তবে আপনি গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন
করার পর বা হাফ-টাইম থেকে নিচে নেমে গেলে
সুদ আর�োপ করা হবে৷
আপনি যদি ক�োন�ো আর্থিক প্রয়�োজন না দেখান,
তাহলেও আপনি ভর্তুকি ছাড়া প্রত্যক্ষ ঋণের জন্য
য�োগ্য হতে পারেন। তবে, ঋণ বিতরণ করার পর
থেকেই সুদ জমতে শুরু করবে৷
ফেডারেল প্রত্যক্ষ ঋণের জন্য আবেদন
করতে আপনাকে অবশ্যই:
সম্পন্ন করতে হবে।
আর্থিক সহায়তা অফিসে ঋণের জন্য
সরাসরি আবেদন করতে হবে।
¢ ¢ একটি এন্ট্রান্স ইন্টারভিউ সম্পন্ন করতে হবে,
যেখানে ঋণের শর্তাবলি সম্পর্কে আপনাকে
তথ্য প্রদান করা হবে।
¢ ¢ FAFSA

¢ ¢ কলেজের

অতিরিক্ত তথ্য:
¢ ¢
আপনাকে

অবশ্যই একটি প্রমিসরি ন�োটে
স্বাক্ষর করতে হবে।
¢ ¢ ক�োন�ো ফেডারেল প্রত্যক্ষ ঋণের আবেদন করার
পর আপনি যদি তা পরে প্রত্যাখ্যান করতে চান,
তাহলে কলেজের আর্থিক সহায়তা অফিসকে
অবহিত করার মাধ্যমে তা করা যাবে।
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¢ ¢ ফেডারেল

প্রত্যক্ষ ঋণের জন্য আপনার ক�োন�ো
সহ-স্বাক্ষরকারীর প্রয়োজন নেই এবং ক�োন�ো
ক্রেডিট চেক করা হয় না।
¢ ¢ 30 জুন 2018 পর্যন্ত ভর্তুকিসহ ও ভর্তুকি
ছাড়া ফেডারেল প্রত্যক্ষ ঋণের সুদের হার
4.45 শতাংশ।
¢ ¢ ঋণ পরিশ�োধের মেয়াদ 10 থেকে 30 বছর
পর্যন্ত হতে পারে।
¢ ¢ আপনি গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করলে, কলেজ ত্যাগ
করলে, বা হাফ-টাইম থেকে নিচে নেমে গেলে
তার ছয় মাস পর থেকে ঋণ পরিশ�োধ শুরু
করতে হবে৷

পিতা-মাতার জন্য ফেডারেল PLUS ঋণ
আপনার কলেজের ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করার
জন্য আপনার পিতামাতা ফেডারেল PLUS
ঋণের আবেদন করার জন্য য�োগ্য হতে পারেন।
আপনার পিতামাতা ক�োন�ো PLUS ঋণের আবেদন
করতে পারার আগে, নির্ভ রশীল শিক্ষার্থী হিসেবে
আপনাকে অবশ্যই FAFSA সম্পন্ন করতে হবে।
অতিরিক্ত তথ্য:
ঋণগ্রহীতাদের ক্রেডিট চেক করা হয়।
শিক্ষাবর্ষের জন্য ফেডারেল PLUS
ঋণের সুদের হার 7.00 শতাংশ।
¢ ¢ প্রতি বছরের 1 জুলাই সুদের হার পুনরায়
হিসেব করা হতে পারে।
¢ ¢ ফেডারেল PLUS ঋণ সম্পর্কে আর�ো তথ্য পেতে
কলেজের আর্থিক সহায়তা অফিসের সাথে
য�োগায�োগ করুন।
¢ ¢ PLUS ঋণ বিতরণ করার 30 দিন পর থেকে
তা পরিশ�োধ শুরু করতে হয়। আপনি যদি
কমপক্ষে হাফ-টাইম হিসেবে ভর্তি থাকেন,
তাহলে আপনার পিতামাতা তা বিলম্বে
পরিশ�োধ করার সুয�োগ পাবেন, যদিও সুদ
জমা হওয়া অব্যাহত থাকবে।
¢ ¢ PLUS

¢ ¢ 2017–2018

ভেটেরান শিক্ষা প্রোগ্রামসমূহ
CUNY ভেটেরান, রিজার্ভিস্ট ও তাদের পরিবারের
সদস্যদেরকে স্বাগত জানায় ও সমর্থন দিয়ে
থাকে। ভেটেরানদের শিক্ষায় আর্থিক সহায়তা
প্রদানের জন্য ফেডারেল ও নিউ ইয়র্ক স্টেট
সরকারের কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে। এই সুবিধাসমূহ
ও কিভাবে এগুল�োর জন্য আবেদন করা যায়
সে বিষয়ে আর�ো তথ্যের জন্য www.cuny.edu/
veterans ওয়েবসাইট দেখুন এবং“আপনার
শিক্ষায় আর্থিক সহায়তা” (“Financing Your
Education”) অপশনটি নির্বাচন করুন।

ফেডারেল ইনকাম
ট্যাক্স ক্রেডিট ও কর্ত ন

হান্টার কলেজ

আপনার ইনকাম ট্যাক্সের পরিমাণ কমান�োর
মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার খরচ পুষিয়ে নিতে সহায়তা
করতে ট্যাক্স ক্রেডিটের সুবিধা রয়েছে। কিছু
কিছু ঋণগ্রহীতা মাধ্যমিক-পরবর্তী শিক্ষার ব্যয়
নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থী ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত
প্রকৃ ত সুদের জন্য ট্যাক্স কর্ত ন সুবিধা পেতে
পারে। উভয় ধরনের সুবিধা সম্পর্কে তথ্যের জন্য
‘IRS প্রকাশনা 970, শিক্ষার জন্য ট্যাক্স সুবিধা’
দেখতে www.irs.gov ওয়েবসাইটে যান।

লাগার্ডি য়া কমিউনিটি কলেজ
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সহায়তার জন্য য�োগ্যতা
বজায় রাখা
উপস্থিতি
আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য বিবেচিত হতে
আপনাকে অবশ্যই ক্লাসে উপস্থিত হওয়া শুরু
করতে হবে। আপনার প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে
উপস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং আপনি
আপনার প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত হওয়া শুরু
করেছেন কিনা তা নির্ধারণে ব্যবহৃত হবে।
আপনার আর্থিক সহায়তার য�োগ্যতা নির্ধারণ
করার জন্য আপনার ভর্তি র অবস্থা যখন হিসাব
করা হবে, তখন অনুপস্থিত থাকা ক্লাসগুল�োর
ক্রেডিট গণনা করা হবে না।

প্রত্যাহার
ফেডারেল আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময়
প্রত্যাশা করা হয় যে, আপনাকে যে সময়ের জন্য
সহায়তা প্রদান করা হয়েছে সেই পুর�োটা সময়
আপনি স্কুলে উপস্থিত থাকবেন। আপনি যদি

সেমিস্টার সম্পন্ন করার আগেই আপনার সব
ক্লাস থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে
উপস্থিতির হিসেবের জন্য প্রদত্ত সূত্র অনুযায়ী
কলেজ আপনার ফেডারেল সহায়তা পাওয়ার
অংশটি নির্ধারণ করবে। বিতরণকৃ ত সহায়তার
যে অংশ অর্জিত হয়নি তা কলেজ বা ইউএস
ডিপার্টমেন্ট অব এডু কেশনকে ফেরত দিতে
হবে। আপনি নিজেকে কিছু বা সকল ক্লাস থেকে
প্রত্যাহার করে নিলে, তা চলমান বা পরবর্তী
সেমিস্টারে(গুল�ো)র জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেটের
আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তিতে আপনার য�োগ্যতাকেও
প্রভাবিত করতে পারে।

শিক্ষায় সন্তোষজনক অগ্রগতি
(Satisfactory Academic Progress-SAP)
ফেডারেল ও স্টেটের নির্দেশনা ও CUNY-এর
নীতিমালা অনুযায়ী, ফেডারেল ও স্টেটের সুবিধা
পাওয়ার য�োগ্যতা অব্যাহত রাখতে আপনাকে
আপনার শিক্ষার প্রোগ্রামে সন্তোষজনক অগ্রগতি
অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। প্রতিটি আর্থিক
সহায়তা প্রোগ্রামের জন্য প্রতিষ্ঠিত সন্তোষজনক
অগ্রগতির মান অনুযায়ী প্রতি বছর কমপক্ষে
একবার আপনার অ্যাকাডেমিক রেকর্ড মূল্যায়ন
করা হবে। এই মান বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যের জন্য,
অনুগ্রহ করে আপনার কলেজের ওয়েবসাইট দেখুন।

আজীবন আর্থি ক
সহায়তার সীমা

আপনি যে ফেডারেল পেল গ্র্যান্টস পাবেন
তা 12 পূরক
্ণ ালীন সেমিস্টার বা সমপরিমাণ
খন্ডকালীন সেমিস্টারের মধ্যে সীমিত থাকবে।
নিউ ইয়র্ক স্টেট TAP সর্বম�োট 8 সেমিস্টারের জন্য
সীমাবদ্ধ এবং কিছু কিছু প্রোগ্রামের জন্য আপনি
সর্বোচ্চ 10 সেমিস্টার পর্যন্ত পেতে পারেন।
প্রকাশনার সময় এই পুস্তিকায় থাকা
তথ্যগুল�ো সঠিক।
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ব্রুকলিন কলেজ

FAFSA ও TAP স্কুলের ক�োড
আপনার FAFSA ও TAP আবেদনগুল�ো পূরণ করার সময়, আপনি CUNY-এর যেসব কলেজে আপনার
তথ্যগুল�ো পাঠাতে ইচ্ছুক সেই কলেজগুল�োর ক�োড আপনাকে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। প্রতিটি CUNY
কলেজের FAFSA ও TAP ক�োড নিচে দেয়া হল�ো।

ফেডারেল /
FAFSA ক�োড

নিউ ইয়র্ক
স্টেট / TAP ক�োড

বারুচ কলেজ

007273

1409

ব্রুকলিন কলেজ

002687

1410

দ্য সিটি কলেজ অব নিউ ইয়র্ক

002688

1411

কলেজ অব স্ট্যাটেন আইল্যান্ড

002698

1417

হান্টার কলেজ

002689

1413

জন যে কলেজ অব ক্রিমিনাল জাস্টিস

002693

1414

লেম্যান কলেজ

007022

1412

মেডগার এভার্স কলেজ

010097

1415

নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজ অব টেকন�োলজি

002696

1405

কুইন্স কলেজ

002690

1416

ইয়র্ক কলেজ

004759

1418

CUNY স্কুল অব প্রফেশনাল স্টাডিজ

004765

1420

বর�ো অব ম্যানহাটান কমিউনিটি কলেজ

002691

1404

ব্রংক্স কমিউনিটি কলেজ

002692

1400

গাটম্যান কমিউনিটি কলেজ

042101

1421

হস্টস কমিউনিটি কলেজ

008611

1401

কিংসবর�ো কমিউনিটি কলেজ

002694

1402

লাগার্ডি য়া কমিউনিটি কলেজ

010051

1403

কুইন্সবর�ো কমিউনিটি কলেজ

002697

1407

চার বছরের কলেজ

কমিউনিটি কলেজ
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CUNY অফিস অব
ফিনান্সিয়াল এইড-এর
সাথে য�োগায�োগের তথ্য
www.cuny.edu/financialaid ওয়েবসাইটে যান এবং “Financial Aid Contacts”-এ ক্লিক করুন
চার বছরের কলেজ
বারুচ কলেজ
151 E. 25th St., Room 880
New York, NY 10010
(646) 312-1360
www.baruch.cuny.edu
financial.aid@baruch.cuny.edu
ব্রুকলিন কলেজ
2900 Bedford Ave.
West Quad Center, Room 308
Brooklyn, NY 11210
(718) 951-5051
www.brooklyn.cuny.edu
finaid@brooklyn.cuny.edu
দ্য সিটি কলেজ অব নিউ ইয়র্ক
এবং দ্য স�োফি ডেভিস স্কুল অব
বায়�োমেডিকেল এডু কেশন
160 Convent Ave.
Administration Bldg.,Room 104
New York, NY 10031
(212) 650-6656
www.ccny.cuny.edu
financialaid@ccny.cuny.edu
কলেজ অব স্ট্যাটেন আইল্যান্ড
2800 Victory Blvd.
Building 2A, Room 401
Staten Island, NY 10314
(718) 982-2030
www.csi.cuny.edu
financialaid@csi.cuny.edu
হান্টার কলেজ
695 Park Ave., Room 241 North
New York, NY 10065
(212) 772-4820
www.hunter.cuny.edu
finaid@hunter.cuny.edu
জন যে কলেজ অবক্রিমিনাল
জাস্টিস
524 West 59th St.
New York, NY 10019
North Building Room 1280
(212) 237-8149
www.jjay.cuny.edu
financialaid@jjay.cuny.edu
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লেম্যান কলেজ
250 Bedford Park Blvd. West
Shuster Hall, Room 136
Bronx, NY 10468
(718) 960-8545
www.lehman.cuny.edu
financial.aid@lehman.cuny.edu
মেডগার এভার্স কলেজ
1637 Bedford Ave., Room S108
Brooklyn, NY 11225
(718) 270-6141
www.mec.cuny.edu
finaid@mec.cuny.edu
নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজঅব
টেকন�োলজি
300 Jay St.
Namm Hall Room, NG-13
Brooklyn, NY 11201
(718) 260-5700
www.citytech.cuny.edu
financialaid@citytech.cuny.edu
কুইন্স কলেজ
65-30 Kissena Blvd.
Jefferson Hall, Room 202
Queens, NY 11367
(718) 997-5102
www.qc.cuny.edu
financialaid@qc.cuny.edu
স্কুল অব প্রফেশনাল স্টাডিজ
119 West 31st Street
New York, NY 10001
(212) 652-2895
sps.cuny.edu
ইয়র্ক কলেজ
94-20 Guy R. Brewer Blvd.
Room 1M08
Jamaica, NY 11451
(718) 262-2230
www.york.cuny.edu
finaid@york.cuny.edu

কমিউনিটি কলেজ

বর�ো অব ম্যানহাটান
কমিউনিটি কলেজ
199 Chambers St., Room N365
New York, NY 10007
(212) 220-1430
www.bmcc.cuny.edu
finaid@bmcc.cuny.edu
ব্রংক্স কমিউনিটি কলেজ
2155 University Ave.
Colston Hall, Room 504
Bronx, NY 10453
(718) 289-5700
www.bcc.cuny.edu
financialaid@bcc.cuny.edu
গাটম্যান কমিউনিটি কলেজ
50 West 40th Street
New York, NY 10018
(646) 313-8011
www.guttman.cuny.edu
financial.aid@guttman.cuny.edu
হস্টস কমিউনিটি কলেজ
120 E. 149th St., Room B112-115
Bronx, NY 10451
(718) 518-6555
www.hostos.cuny.edu
finaid@hostos.cuny.edu
কিংসবর�োকমিউনিটি কলেজ
2001 Oriental Blvd., Room U201
Brooklyn, NY 11235
(718) 368-4644
www.kbcc.cuny.edu
finaid@kbcc.cuny.edu
লাগার্ডি য়া কমিউনিটি কলেজ
31-10 Thomson Ave., Room C107
Long Island City, NY 11101
(718) 482-7218
financial@lagcc.cuny.edu
কুইন্সবর�ো কমিউনিটি কলেজ
222-05 56th Ave.
Library Building, Room 409
Bayside, NY 11364
(718) 631- 6367
www.qcc.cuny.edu
financialaid@qcc.cuny.edu

ক�োন�ো প্রশ্ন আছে?
আর্থিক সহায়তার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে অথবা লভ্য
আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহ সম্পর্কে আর�ো তথ্য জানতে চাইলে, www.cuny.edu/financialaid
ওয়েবসাইট দেখুন অথবা আপনি যে CUNY কলেজে পড়তে চান তার আর্থিক সহায়তা অফিসের
সাথে য�োগায�োগ করুন৷ আপনার FAFSA বা TAP আবেদন সম্পর্কে সাহায্যের জন্য, নিচে
তালিকাভু ক্ত ওয়েবসাইট ও ফ�োন নম্বরগুল�ো দেখুন৷

দরকারি ওয়েবসাইট ও ফ�োন নম্বরসমূহ
দ্য সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক
CUNY-এর আর্থি ক সহায়তা সম্পর্কি ত তথ্য
www.cuny.edu/financialaid
CUNY-এর স্কলারশিপ সম্পর্কিত তথ্য
www.cuny.edu/scholarships
ফেডারেল স্টুডেন্ট এইড
FAFSA (ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন ফর ফেডারেল
স্টুডেন্ট এইড)
www.fafsa.gov
ফেডারেল স্টুডেন্ট এইড সম্পর্কি ত তথ্য
1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
www.StudentAid.gov
ফেডারেল শিক্ষার্থী ঋণ পরিষেবা
www.studentloans.gov
নিউ ইয়র্ক স্টেট উচ্চশিক্ষা পরিষেবা
কর্পোরেশন
TAP গ্র্যান্ট সম্পর্কি ত তথ্য
1-888-NYS-HESC (1-888-697-4372)
www.hesc.ny.gov

ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব এডু কেশনের একটি
অনুদানের মাধ্যমে Hunter College AANAPISI
Project (HCAP) এই অনুবাদের জন্য খরচ
প্রদান করেছে৷ আর�ো তথ্যের জন্য, দেখুন:
huntercap.org
কুইন্স কলেজ
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