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র�ক্া্থীলের আর থ্িক সাম থ্ি্য যাই হহাক না হকন, তালেরলক 
মানসম্পন্ন র�ক্ার সলুযাগ কলর হেয়াই হলো CUNY-এর 
সবসমলয়র েক্্য। 1847 সাে হ্লক CUNY কলয়ক প্রেন্ম ধলর 
পররবারগুলোলক উত্তরণ কলরলে এবং েক্ েক্ মানষুলক 
র�রক্ত কলরলে। 

কলেে র�ক্ার ব্যয় একটি গুরুত্বপণূথি রবরনলয়াগ, যা খুব 
সতকথি তার সাল্ রবলবচনা করা উরচত। যখন আপরন 
CUNY-এর র�ক্ার মান ও খরলচর রেলক েরৃটি হেলবন, তখন 
আপরন হেখলবন হয, এর প্রচণ্ড মেূ্য রলয়লে। CUNY-এর 
আন্ারগ্্যােলুয়টলের আর� �তাংল�র হবর� হেডালরে সু্লডন্ট 
হোন-এর ঋণ হ্লক মকু্তভালব তালের রডরগ্ অেথি ন কলর।

CUNY-র র�ক্া্থীরা বড় স্বপ্ন হেলখ, কল�ার পররশ্রম কলর এবং 
অলনক রকেু অেথি ন কলর - প্রায়�ই হেল�র সবলচলয় মযথিাোপণূথি 
অ্যাকালডরমক পরুস্ার েয় করলে। আপরন যরে মলন কলরন হয, 
র�ক্ার ব্যয় রনবথিাহ করার েন্য আপনার সহায়তার প্রলয়ােন 
রলয়লে, তাহলে আমরা আপনালক আর থ্িক সহায়তার েন্য 
আলবেন করার পরাম�থি রেরছি। র�ক্ার ব্যলয়র মলধ্য রলয়লে 
টিউ�ন ও রে, আবাসন ও খাে্য, বইপত্র ও অন্যান্য উপকরণ, 
এবং যাতায়াত। যরেও আপনার র�ক্ার ব্যয় রনবথিাহ করার 
প্রধান োরয়ত্ব আপনার ও আপনার পররবালরর, তলব আপনালক 
সহায়তা করার েন্য হেডালরে, হস্ট ও রসটি সরকালরর (এবং 
CUNY) কাে হ্লক অ থ্ি পাওয়ার সলুযাগ রলয়লে। 
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 CUNY-এর র�ক্া্থীলেরলক সামান্য-বা-রবনা 
ঋলণ কলেলের র�ক্া সেেভালব সম্পন্ন 
করার হক্লত্র রনউ ইয়কথি  হস্লটর অব্যাহত 
প্ররতশ্রুরত এলসেেরসয়র স্োরর�প 

(Excelsior Scholarship) চাে ুকরার মাধ্যলম প্রমারণত হয়। এলসেেরসয়র 
স্োরর�প হযাগ্যতাসম্পন্ন রনউ ইয়কথি বাসীলক CUNY-হত অধ্যয়লনর সময় 
তালের র�ক্ার ব্যয় রনবথিালহর েন্য হস্লটর সহায়তা পাওয়ার সলুযাগ কলর 
হেয়। বতথি মালন, অলনক হবর� পররবার র�ক্া্থী ঋলণর হবাঝামকু্ত হ্লক  
রবশ্ব-মালনর র�ক্া গ্হলণর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করলত পারলে।

Cuny.edu/financialaid হ্লক আলরা হেলন রনন
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সালধ্যর মলধ্য উচ্চ-মালনর 
কলেে র�ক্া
আন্ারগ্্যােলুয়ট টিউ�ন

3ব্ংসে করমউরনটি কলেে

কলেলের 
ধরন রনউ ইয়কথি  হস্লটর অরধবাসী রনউ ইয়কথি  হস্লটর অরধবাসী নন

চার-
বছররর 
করেজ

$6,530 প্রতি বছর (পূর্ণকােীন) $17,400 প্রতি বছর (পূর্ণকােীন)*

$285 প্রতি ক্রেতিট (খন্ডকােীন) $580 প্রতি ক্রেতিট (খন্ডকােীন)

কতিউতনটি 
করেজ

$4,800 প্রতি বছর (পূর্ণকােীন) $9,600 প্রতি বছর (পূর্ণকােীন)*

$210 প্রতি ক্রেতিট (খন্ডকােীন) $320 প্রতি ক্রেতিট (খন্ডকােীন)

* 2017 সারের ক্েিন্তকাে পর্ণন্ত প্রতি ক্সতিস্ারর 15 ক্রেতিট ক্নয়ার উপর তিততি করর পূর্ণকােীন টিউশন।

আর থ্িক সহায়তার ধরন
গ্্যান্ট বা অনেুান – ক্র অর্ণ পতররশাধ 
কররি েয় না এবং সাধাররি আতর্ণক 
চাতেদার ওপর তিততি করর প্রদান করা েয়।

স্োরর�প বা বৃরত্ত – ক্র অর্ণ 
পতররশাধ কররি েয় না এবং সাধাররি 
অ্াকারিতিক ক্িধার তিততিরি প্রদান 
করা েয়।

ঋণ – ক্র অর্ণ করেরজর জন্ ধার ক্নয়া েয় 
এবং সুদ সে পতররশাধ করা আবশ্ক।

ওয়াকথি -স্ারড – করেরজর আতর্ণক 
সোয়িা অতিস ক্ররক ক্দয়া চাকতর ক্ররক 
উপাতজ্ণ ি অর্ণ।

আর থ্িক সহায়তার 
আলবেন
আতর্ণক সোয়িা পাওয়ার ক্ষেররে আপনার 
ক্রাগ্িা তনরূপর কররি, প্ররত বের 
তনম্নতেতখি আরবদনগুরো সম্পন্ন করুন:

FAFSA (ররি অ্যারলিলক�ন ের হেডালরে 
সু্লডন্ট এইড) ক্িিাররে আতর্ণক সোয়িা 
ক্পরি www.fafsa.gov ওরয়বসাইরট রান।

TAP (টিউ�ন অ্যারসস্্যান্স হপ্রাগ্াম)  
তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রটর অতধবাসীরদর জন্ এই 
আতর্ণক সোয়িা ক্প্রাগ্ারি আরবদন কররি 
www.hesc.ny.gov ওরয়বসাইরট রান।
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আর থ্িক সহায়তার েন্য  
আলবেন

আলবেন করার েন্য প্রস্তুরত গ্হণ
আপনার ও আপনার তপিািািার* আয় ও সম্পরদর ক্রকি্ণ  সংগ্ে করুন। 2018–19 
তশষোবর ্্ণর জন্, এই ক্রকি্ণ গুরোর িরধ্ আপনার (এবং প্রররাজ্ ক্ষেররে আপনার তপিািািার) 
2016 বর ্্ণর ট্াক্স তরটান্ণ ও  W-2 িি্ণ(সিেূ), ক্সাশ্াে তসতকউতরটি নম্বরসিেূ, এবং আয় ও 
সম্পরদর অন্ান্ ির্ অন্তিু্ণ ক্ত রাকরি পারর। www.studentaid.gov ওরয়বসাইরট তগরয় বা 
1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) নম্বরর কে করর সু্রের একজন কাউরসেের, আপতন ক্র 
করেরজ িতি্ণ  েওয়ার পতরকল্পনা কররছন িার আতর্ণক সোয়িা অতিস বা ইউএস তিপাট্ণ রিন্ট 
অব এিুরকশন ক্ররক তবনািরূে্ ির্ ও সোয়িা তনন।

একটি FSA ID রনন–fsaid.ed.gov
FSA ID েরো একটি ইউজাররনি ও পাসওয়াি্ণ  রা FAFSA-ক্ি েগ-ইন, স্াষের ও সংরশাধন 
করার জন্ আপনারক অবশ্ই ব্বোর কররি েরব। আপনার তনরজর ও আপনার 
তপিািািারদর িরধ্ কিপরষে একজরনর আোদািারব FSA ID-এর প্ররয়াজন েরব। আপনার 
FSA ID সংরষের কররবন, কারর প্রতি বছর পুনরায় আরবদন কররি ও আপনার িরর্ প্ররবশ 
কররি এর প্ররয়াজন েরব।

FAFSA সম্পন্ন করুন–www.fafsa.gov
ক্িিাররে সু্রিন্ট এইরির জন্ তবনািরূে্ আরবদন করা রায়। োই সু্রে আপনার তসতনয়র 
বছররর 1 অর্াবর ক্ররক আপতন পরবিতী তশষোবর ্্ণর জন্ আরবদন কররি পাররন, এিনতক 
আপতন CUNY-ক্ি িতি্ণ  েওয়ার আরগও৷  আরবদন কররি www.fafsa.gov ওরয়বসাইরট রান। 
আপনার FAFSA পূরর করার জন্ তবনািরূে্ সোয়িা তনরি 1-800-4-FED-AID (433-3243) 
নম্বরর ক্িিাররে সু্রিন্ট এইি ইনিরি্ণশন ক্সন্টারর কে করুন।

IRS ত্্য পনুরুদ্ার টুে
তরি অ্াতলিরকশন ির ক্িিাররে সু্রিন্ট এইি (FAFSA) সম্পন্ন করার জন্ IRS ির্ পুনরুদ্ার 
টুে আপনারক ও আপনার তপিািািারক IRS ট্াক্স তরটারন্ণ প্ররবরশর সুররাগ ক্দয়। তশষোরতী ও 
তপিািািা িারদর ট্ারক্সর ির্ সরাসতর িারদর FAFSA-ক্ি স্ানান্তর কররি পাররবন। তবতিন্ন 
কাররর IRS ির্ পুনরুদ্ার টুে ব্বোর করার জন্ ক্জারারোিারব সুপাতরশ করা েয়:

¢¢ আপনার ট্ারক্সর ির্ প্রদান করার জন্ এটি েরো সেজিি উপায়।
¢¢ �আপনার FAFSA-এ ট্াক্স সম্পতক্ণ ি সঠিক ির্ রাকার তব্য়টি তনতচিি করার জন্ এটি 
ক্সরা উপায়।
¢¢ �আপনারক আপনার করেরজ ট্াক্স ট্াসেতরেপ্ট বা তরটারন্ণর কতপ সরবরাে করার প্ররয়াজন 
েরব না।

* রতদ আপতন বি্ণ িারন পােক পতরর্বায় রারকন বা অিীরি কখরনা পােক পতরর্বায় ক্ররক রারকন, িােরে সোয়িার জন্ 
আপনার এরজতসের সারর ক্রাগাররাগ করুন।

1

2
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আর থ্িক সহায়তার েন্য  
আলবেন

রনউ ইয়কথি  হস্ট-রভরত্তক সহায়তার েন্য 
আলবেনপত্রটি সম্পন্ন করুন 
আপতন FAFSA সম্পন্ন করার পর আপনারক একটি তনতচিিকরর ক্পইরজ তনরয় রাওয়া েরব; 
টিউশন অ্াতসস্্াসে ক্প্রাগ্াি ও এরক্সেতসয়র স্োরতশপ-এর িি তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্ট-তিততিক 
আতর্ণক সোয়িা ক্প্রাগ্ারি আরবদন করার জন্ ক্স্রটর আরবদরনর তেংরক তলিক করুন।

একটি সু্লডন্ট এইড ররলপাটথি  (SAR) রনন
FAFSA সম্পন্ন করার তকছু তদন পর আপনার সু্রিন্ট এইি তররপাট্ণ  (SAR)-এর একটি তেংকসে 
আপতন একটি ইরিইে পারবন। SAR-এ আপনার FAFSA-এর সংতষেপ্তসার এবং আপনার 
প্রত্যার�ত পাররবাররক অবোন (Expected Family Contribution-EFC)-এর একটি 
তেরসব রাকরব - আপনার ক্িিাররে সু্রিন্ট এইরির ক্রাগ্িা তনরূপররর জন্ নম্বরটি 
ব্বহৃি েয়। বাড়তি ির্ বা সংরশাধরনর প্ররয়াজন আরছ তকনা িা ক্দখরি আপনার SAR 
পর্ণারোচনা করুন। www.fafsa.gov ওরয়বসাইরট তগরয়ও আপতন আপনার SAR-এ প্ররবশ 
কররি পাররবন।

আপনার ত্্য যাচাই করুন
রাচাই করার উরদেরশ্ ক্িিাররে প্ররসসর তকছু সংখ্ক আরবদনপরে তনব্ণাচন করর রারক। 
আপতন রতদ তনব্ণাতচি েন (রা আপনার SAR-ক্ি উরলেখ করা েরব), িােরে আপনার FAFSA-
ক্ি প্রদতি ির্ রাচাই করার জন্ আপতন ক্র CUNY করেরজ িতি্ণ  েরবন ক্সখানকার আতর্ণক 
সোয়িা অতিরস আপনারক অনরুরাধকৃি কাগজপরে জিা তদরি েরব।

আপনার আর থ্িক সহায়তা প্রোলনর রবজ্ঞরতি 
(Financial Aid Award Notification) গ্হণ করুন
আপনার আতর্ণক সোয়িার আরবদন সম্পন্ন েওয়ার পর এবং আপতন আতর্ণক প্ররয়াজন 
ক্দখারনার পর, আপতন ক্র আতর্ণক সোয়িা ক্প্রাগ্ারির জন্ ক্রাগ্ িা জানারি, আপতন ক্র 
করেজগুরোরি গৃেীি েরয়রছন, িারা আপনারক িা প্রদান তব্য়ক একটি তবজ্ঞতপ্ত পাঠারব।

4
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কলেলের ব্যয় ও আর থ্িক 
সহায়তা প্যালকেসমহূ 
মেূ্যায়ন করুন
ক্কারনা করেজ তনব্ণাচন করার ক্ষেররে অন্িি 
গুরুত্বপূর্ণ তনয়ািক েরো, ঐ প্রতিষ্ানটি আপনার 
তশষো তব্য়ক চাতেদা পূররর সষেি তকনা। 
এছাড়াও, িতি্ণ  েওয়ার জন্ প্রতিষ্ান তনধ্ণারররর 
ক্ষেররে আপতন ও আপনার পতরবার করেরজর 
তশষো ব্য় সম্পরক্ণ  অবশ্ই তবরবচনা কররবন।

কস্ অব অ্যালটলন্ন্স (COA)
করেরজর তব্রয় পতরকল্পনা করার সিয় আপনারক 
কস্ অব অ্ারটরন্ডসে (COA) পর্ণারোচনা কররি 
েরব, রার িরধ্ ররয়রছ টিউশন ও তি, আবাসন 
(রুি ও খাদ্), রািায়াি, বইপরে, অন্ান্ 
উপকরর ও ব্তক্তগি খরচ। আপতন রতদ তনউ 
ইয়ক্ণ  ক্স্রটর বাতসন্া েন এবং তনরজর বাতড়রি 
রাকার পতরকল্পনা কররন, িােরে নয় িারসর জন্ 
CUNY-ক্ি পূর্ণকােীন ক্েখাপড়া করার আনিুাতনক 
খররচর িরধ্ ররয়রছ টিউশন ও তি এবং অন্ সব 
খররচর জন্ আনিুাতনক $9,700 িোর। রতদ 
আপতন তনরজর বাতড়র বাইরর রাকরি চান, িােরে 
আনিুাতনক খরচ েরো $20,400 িোর। 

প্রত্যার�ত পাররবাররক অবোন (EFC) 
প্রি্াতশি পাতরবাতরক অবদান (EFC) েরো, 
আপনার FAFSA-ক্ি সরবরােকৃি িরর্র ওপর 
তিততি করর বাৎসতরক তশষো ব্রয়র ক্র অংশ 
আপতন ও আপনার পতরবার ক্রৌতক্তকিারব 
তনব্ণাে কররি সষেি। আপনার EFC তেরসব করার 
সিয় আপনার পাতরবাতরক আয়, পতরবাররর 
সদস্সংখ্া, তকছু তনতদ্ণষ্ট সম্পদ, পতররশাতধি 
ট্াক্স ও পতরবাররর করেজ পড়ুয়া সদস্ সংখ্ার 
িরিা তব্য়গুরো ব্বোর করা েরয় রারক।

আপতন ক্িিাররে আতর্ণক সোয়িার কিটুকু 
পতরিাররর জন্ ক্রাগ্ েরি পাররন িা তনধ্ণাররর 
আপনার EFC ব্বোর করা েয়, ক্রিন ক্পে 
(Pell), ক্িিাররে ওয়াক্ণ -স্াতি ও িিু্ণ তকপ্রাপ্ত 
ক্িিাররে ঋর। এছাড়াও, করেরজর তবতিন্ন 

স্োরতশরপর জন্ ক্রাগ্িা তনরূপর কররি EFC 
ব্বোর করা েরি পারর। ক্িিাররে আতর্ণক 
সোয়িার ক্ষেররে, প্রতিটি করেরজর জন্ আপনার 
EFC একই উপারয় তেরসব করা েয়।

আর থ্িক প্রলয়ােন
আতর্ণক প্ররয়াজন েরো কস্ অব অ্ারটরন্ডসে 
ও আপনার প্রি্াতশি পাতরবাতরক অবদারনর 
িধ্কার পার্ণক্।

COA – EFC = আর থ্িক প্রলয়ােন  

CUNY হনট প্রাইস ক্যােকুলেটর
আপনার ক্র আতর্ণক সোয়িা ক্পরি পাররন িা 
তনধ্ণাররর সোয়িা কররি, CUNY ওরয়বসাইরট 
একটি ক্নট প্রাইস ক্ােকুরেটর ররয়রছ। 
এই টুেটি টিউশন ও তি-এর আনিুাতনক 
পতরিারসে আনিুাতনক সোয়িা প্রদারনর একটি 
প্ারকজ তেরসব করর। এছাড়াও এই ক্নট প্রাইস 
ক্ােকুরেটর CUNY ও অন্ান্ প্রতিষ্ারনর 
খরচ িুেনা কররি সাোর্ করর, রারি আপতন 
আপনার জন্ সবরচরয় উপরুক্ত করেজ তনব্ণাচন 
কররি পাররন।

ক্নট প্রাইস ক্ােকুরেটর ব্বোর কররি  
www.cuny.edu/financialaid ওরয়বসাইরট রান।

আর থ্িক সহায়তা প্যালকে
আপনার আতর্ণক প্ররয়াজরনর উপর তিততি করর, 
CUNY আপনার জন্ একটি আতর্ণক সোয়িা 
প্ারকজ তিতর করর। আপনার করেরজর সকে 
বা আংতশক ব্য় তনব্ণারে সোয়িা কররি আতর্ণক 
সোয়িা প্ারকরজ তবতিন্ন ধররনর আতর্ণক 
সোয়িা অন্তিু্ণ ক্ত রাকরি পারর। আপনার রতদ 
আতর্ণক প্ররয়াজন রারক, িােরে আপতন অনদুান, 
ওয়াক্ণ -স্াতি, ও িিু্ণ তকপ্রাপ্ত ঋররর জন্ও 
তবরবতচি েরি পাররন।
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আপনার র�ক্ার ব্যয় 
রনবথিালহর েন্য হপ্রাগ্ামসমূহ
CUNY-এর হপ্রাগ্ামসমূহ
কলেে স্োরর�পসমহূ
www.cuny.edu/scholarships

প্রতিটি CUNY করেজ অ্াকারিতিক ও ক্িধা-তিততিক 
তবতিন্ন ধররনর স্োরতশপ প্রদান করর রারক। 
CUNY-এর আোদা করেজগুরোরি স্োরতশরপর 
জন্ আরবদন কররি, তশষোরতীরদররক সাধাররি 
একটি FAFSA ও কখরনা কখরনা আোদািারব 
স্োরতশরপর আরবদন পূরর কররি েয়।

টিউ�ন হপলমন্ট লি্যান
CUNY করেজগুরো একটি িাতসক ক্পরিন্ট লি্ারন 
অংশগ্ের করর রারক, রারি পতরবারগুরো টিউশন 
ও তি-এর খররচর বারজট তিতর কররি পারর।

ক্প্রাগ্াি সম্পতক্ণ ি তবস্াতরি ির্ জানরি 
1-888-470-6014 নম্বরর কে করর ক্নেরনরটর 
সারর বা আপনার CUNY করেরজর বাস্ণার অতিরস 
ক্রাগাররাগ করুন।

রনউ ইয়কথি  রসটি কাউরন্সে হমররট 
স্োরর�প
তনউ ইয়ক্ণ  তসটি কাউতসেে ক্িতরট স্োরতশপ 
NYC-এর ক্রাগ্িাসম্পন্ন  োই সু্ে তশষোরতীরদররক 
প্রদান করা েয়, রারা অ্াকারিতিক তব্রয় 
িারদর সাির্ণ্ প্রিার কররি সষেি েরয়রছ। 
CUNY-ক্ি আরবদনকারী সব তশষোরতীরক এই 
স্োরতশরপর জন্ স্য়ংতরেয়িারব তবরবচনা করা 
েয়, রা 2017-18 তশষোবর ্্ণর জন্ $800 প্রদান 
কররব এবং এটি পতরবি্ণ নশীে। তবরবতচি েওয়ার 
জন্, আপনারক অবশ্ই:

¢¢  রুক্তরার্রের নাগতরক বা ক্রাগ্িাসম্পন্ন 
নন-তসটিরজন েরি েরব
¢¢ তনউ ইয়ক্ণ  তসটির বাতসন্া েরি েরব
¢¢  কিপরষে 80 (আতশ) করেজ অ্াকারিতিক গড় 
তনরয় তনউ ইয়ক্ণ  তসটির ক্কারনা োই সু্ে ক্ররক 
গ্্াজরুয়ট েরি েরব।

¢¢  োই সু্ে ক্ররক গ্্াজরুয়শন সম্পন্ন করার 
এক বছররর িরধ্ CUNY করেরজ পূর্ণকােীন 
তশষোরতী তেরসরব িতি্ণ  েরি েরব।
¢¢  প্রতি ক্সতিস্ারর একজন পূর্ণকােীন 
তশষোরতী তেরসরব তনবন্ধন করর কিপরষে 3.0 
রেিপুতজিিুি গড় বজায় রাখরি েরব।
¢¢  অন্ ক্কারনা ক্পাস্-ক্সরকন্ডাতর প্রতিষ্ারন িতি্ণ  
েওয়ার আরগ CUNY-ক্ি িতি্ণ  েরি েরব।

বাইলরর স্োরর�পসমহূ
করেরজর তশষোরতীরদররক স্োরতশপ সোয়িা 
ক্দয়ার জন্ োজাররা ক্বসরকাতর প্রতিষ্ান 
ররয়রছ। এই স্োরতশপগুরো তবতিন্ন তব্রয়র  
তিততিরি ক্দয়া েরয় রারক। স্োরতশপ খুজঁরি, 
আপনার collegeboard.com ওরয়বসাইরটর িি 
তবনািরূে্ অনসুন্ধারনর পতরর্বা ব্বোর করা 
উতচি। স্োরতশপ ক্খাঁজার জন্ আপনার অন্ 
কাউরক টাকা ক্দয়ার প্ররয়াজন ক্নই। 

রনউ ইয়কথি  হস্লটর 
অরধবাসীলের েন্য 
হপ্রাগ্ামসমূহ
www.hesc.ny.gov

তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রটর ক্প্রাগ্ািগুরোর জন্ তবরবতচি 
েওয়ার জন্ আপনারক অবশ্ই:

¢¢ তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রটর একজন অতধবাসী েরি েরব।
¢¢  FAFSA ও TAP আরবদনপরে জিা তদরি েরব।
¢¢ ক্কারনা তিতগ্ ক্প্রাগ্ারি িতি্ণ  েরি েরব।
¢¢  তিতগ্ অজ্ণ রনর জন্ অ্াকারিতিক অগ্গতি 
কররি েরব।
¢¢  ক্িিাররে সু্রিন্ট ক্োরনর ক্খোতপ েওয়া রারব 
না বা আতর্ণক সোয়িা ক্িরি ক্দয়া বাতক 
রাকরি পাররব না।
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টিউ�ন অ্যারসস্্যান্স হপ্রাগ্াম (TAP)
TAP েরো তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রটর বাতসন্ারদর 
জন্ একটি অনদুান রারা পূর্ণকােীন তিততিরি 
তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রটর ক্কারনা করেরজ অধ্য়ন 
করর রারক। TAP অনদুারনরগুরোর তিততি 
েরো, আরবদনকারী ও িার পতরবাররর 
তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রটর ক্িাট করররাগ্ আয়। 
আন্ডারগ্্াজরুয়টরদর জন্ TAP অনদুান প্রদারনর 
সীিা েরো বছরর $500 ক্ররক $5,165 িোর। 
আপনার TAP আরবদনপরে সম্পন্ন করার আরগ 
আপনারক অবশ্ই প্রররি FAFSA জিা তদরি েরব। 

রনউ ইয়কথি  হস্লটর অরধবাসীলের েন্য 
খন্কােীন সহায়তা
খন্ডকােীন তিততিরি তিতগ্ করা তশষোরতীরদর জন্ 
তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্ট দইু ধররনর আতর্ণক সোয়িা 
ক্প্রাগ্াি প্রদান করর রারক (প্রতি ক্সতিস্ারর 
6 ক্ররক 11 ক্রেতিট): পাট্ণ -টাইি টিউশন 
অ্াতসস্্াসে ক্প্রাগ্াি এবং এইি ির পাট্ণ -টাইি 
স্াতি ক্প্রাগ্াি। তশষোরতীর পাতরবাতরক আয়, 
গৃেীি ক্রেতিরটর সংখ্া ও তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রটর 
িেতবরের েি্িার তিততিরি প্রতিটি অনদুারনর 
পতরিার তনধ্ণাতরি েয়। TAP আরবদনপরে ছাড়াও 
আপনারক অবশ্ই একটি CUNY সমূ্পরক িি্ণ 
জিা তদরি েরব। আররা িরর্র জন্ cuny.edu/
financialaid ওরয়বসাইরট রান এবং 'ক্িিাররে ও 
ক্স্ট অনদুান'-এর তেংরক তলিক করুন।

CUNY অপাচুথি রনটি হপ্রাগ্ামসমূহ:  
SEEK, CD ও ASAP
SEEK (Search for Education, Elevation 
and Knowledge) েরো তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রটর 
একটি ক্প্রাগ্াি, রা CUNY-এর চার-বছররর 
করেজগুরোরি পাওয়া রায়, ক্রগুরো 
অ্াকারিতিক ও আতর্ণক উিয় ক্ষেররে তপতছরয় 
পড়া তশষোরতীরদর সোয়িার জন্ প্ররয়ন করা 
েরয়রছ। SEEK তশষোরতীরা প্ররয়াজনীয় আতর্ণক 
সোয়িার জন্ বাড়তি সুররাগগুরো ক্ররক সুতবধা 

ক্পরয় রারক। CD (College Discovery) েরো 
একটি সেররাগী ক্প্রাগ্াি, রা CUNY কতিউতনটি 
করেজগুরোরি তনউ ইয়ক্ণ  তসটি কিৃ্ণ ক অর্ণায়ন 
করা েরয় রারক।  SEEK বা CD ক্প্রাগ্ারি িতি্ণ  
েওয়াটা CUNY-ক্ি িতি্ণ  প্রতরেয়ার একটি অংশ।

ASAP (Accelerated Study in Associate 
Program) অতধকাংশ কতিউতনটি করেরজ ও 
তকছু তকছু চার-বছররর করেরজ প্রদান করা 
েরয় রারক, রারি উদ্দু্ তশষোরতীরা আররা দ্রুি 
ও কার্ণকরিারব সোয়ক ক্কারনা তিতগ্ সম্পন্ন 
কররি সষেি েয়।

এলসেেরসয়র স্োরর�প
এরক্সেতসয়র স্োরতশপ তনউ ইয়রক্ণ র 
ক্রাগ্িাসম্পন্ন অতধবাসীরদররক অন্ান্ 
আতর্ণক সোয়িার অন্তিু্ণ ক্ত নয় এিন ক্ররকারনা 
ধররনর টিউশন ব্রয়র 100% ক্স্রটর সোয়িা 
ক্পরি সষেি করর৷ এই বতৃতিপ্রাপ্তরদর পাতরবাতরক 
আয় 2017-18-ক্ি অবশ্ই $100,000 বা িার 
কি েরি েরব। 2018-19 তশষোবর ্্ণর জন্ এই 
পতরিার বতৃদ্ করর $110,000 করা েরয়রছ এবং 
2019-20 এর শুরুরি ও এর পরর আপনার 
পতরবাররর সিতবিি ক্িাট আয় সরব্ণাচ্চ $125,000 
েরি পাররব। তশষোরতীরদররক অবশ্ই প্রকাতশি 
সিয়সীিার িরধ্ FAFSA, TAP ও এরক্সেতসয়র 
স্োরতশরপর আরবদনপরে জিা তদরি েরব এবং 
ক্কারনা CUNY করেরজ পূর্ণকােীন (কিপরষে 
12 ক্রেতিট) তেরসরব িতি্ণ  েরি েরব এবং প্রতি 
তশষোবর ্্ণ তরেশ (30) ক্রেতিট সম্পন্ন কররি 
েরব। স্োরতশপপ্রাপ্ত তশষোরতীরা রি বছর পর্ণন্ত 
এরক্সেতসয়র স্োরতশপ ক্পরয়রছ িি বছর 
পর্ণন্ত িারদররক তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রট রাকরি েরব 
এবং অন্ ক্কারনা ক্স্রট চাকতর কররি পাররব 
না। এরক্সেতসয়র স্োরতশপ পাওয়ার ক্রাগ্িা 
ও শি্ণ সিেূ সম্পরক্ণ  আররা ির্ ক্পরি অনগু্ে 
করর  http://www2.cuny.edu/financial-aid/
scholarships/excelsior-scholarship-faqs/ 
ওরয়বসাইট ক্দখুন

আপনার র�ক্ায় আর থ্িক  
সহায়তার হপ্রাগ্ামসমহূ (চেমান)

http://www2.cuny.edu/financial-aid/scholarships/excelsior-scholarship-faqs/
http://www2.cuny.edu/financial-aid/scholarships/excelsior-scholarship-faqs/
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হস্লটর স্োরর�প ও অনেুানসমহূ
োই সু্রে খুব িারো করা বা ক্কারনা তবরশ্ 
অ্াকারিতিক উরদেশ্ পূরররর পতরকল্পনাকারী 
তশষোরতীরদর জন্ তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্ট অরনকগুরো 
তবরশ্ স্োরতশপ প্রদান করর রারক। এই 
স্োরতশপগুরো সম্পরক্ণ  আররা ির্ ক্পরি 
www.hesc.ny.gov ওরয়বসাইট ক্দখুন এবং আররা 
জানরি  ‘ক্প’ (‘Pay’) এবং ‘গ্্ান্টস, স্োরতশপস 
অ্ান্ড ক্োন ক্প্রাগ্ািস’ (‘Grants, Scholarships 
and Loan Programs’) তনব্ণাচন করুন।

হেডালরে র�ক্া্থী 
সহায়তা হপ্রাগ্ামসমূহ
www.StudentAid.gov

ক্িিাররে আতর্ণক সোয়িা ক্প্রাগ্ািগুরোর জন্ 
ক্রাগ্ েরি তশষোরতীরদররক অবশ্ই:

¢¢  রুক্তরার্রের নাগতরক বা ক্রাগ্িাসম্পন্ন 
নন-তসটিরজন েরি েরব।
¢¢ FAFSA পূরর কররি েরব।
¢¢  তিতগ্-প্রদানকারী ক্কারনা ক্প্রাগ্ারি িতি্ণ  
েরি েরব।
¢¢  িারো অ্াকারিতিক িোিে বজায় রাখরি 
েরব এবং ক্কারনা তিতগ্ সম্পন্ন করার ক্ষেররে 
সরন্তা্জনক অগ্গতি ক্দখারি েরব।
¢¢  তনব্ণাতচি পতরর্বায় তনবন্ধন কররি েরব 
(18 ক্ররক 25 বছর বয়সী পুরু্রদর ক্ষেররে)
¢¢  ক্িিাররে সু্রিন্ট ক্োরনর ক্খোতপ েওয়া রারব 
না বা আতর্ণক সোয়িা ক্িরি ক্দয়া বাতক 
রাকরি পাররব না।
¢¢  কিপরষে ছয় ক্রেতিরটর জন্ তনবতন্ধি 
েরি েরব। ক্পে (Pell) গ্্ান্টরসর ক্ষেররে এ 
তনয়ি প্রররাজ্ নয় এবং আপতন সব্ণতনম্ন এক 
ক্রেতিরটর জন্ তনবতন্ধি েরেও িা প্রদান 
করা েরি পারর।

হেডালরে হপে (Pell) গ্্যান্টস
2017-2018 তশষোবর ্্ণর জন্ ক্পে গ্্ান্টস 
প্রতি বছর সরব্ণাচ্চ $5,920 প্রদান করর রারক 
এবং এখরনা ব্ারচের তিতগ্ অজ্ণ ন কররি 
পাররতন এিন পূর্ণকােীন ও খন্ডকােীন 
আন্ডারগ্্াজরুয়ট তশষোরতীরদররক প্রদান করা 
েয়। আপতন ক্র ক্িিাররে ক্পে গ্্ান্টস পারবন 
িা 12 পূর্ণকােীন ক্সতিস্ার বা সিপতরিার 
খন্ডকােীন ক্সতিস্াররর িরধ্ সীতিি রাকরব। 
সািার ক্সশরন কিপরষে োি-টাইি তিততিরি িতি্ণ  
েওয়া তশষোরতীরদর জন্ ক্িিাররে ক্পে গ্্ান্টস 
অতিতরক্ত অর্ণ প্রদান কররব। আররা ির্ জানরি 
আপনার করেরজর আতর্ণক সোয়িা অতিরসর 
সারর ক্রাগাররাগ করুন। 

হেডালরে সারলিলমন্টাে এডুলক�নাে 
অপচুথি রনটি গ্্যান্টস (FSEOG)

আপতন রতদ ব্তিরেিধিতী প্ররয়াজন ক্দখারি 
পাররন, িােরে CUNY আপনারক FSEOG ক্ররক 
অর্ণ প্রদান কররি পারর। িেতবে সীতিি এবং 
ক্পে গ্্ান্ট পাওয়া তশষোরতীরদররক অগ্াতধকার 
ক্দয়া েয়। 

হেডালরে ওয়াকথি -স্ারড (FWS)
ক্িিাররে ওয়াক্ণ -স্াতি ক্প্রাগ্াি আপনারক 
একটি খন্ডকােীন চাকতরর সুররাগ প্রদান 
করর, রা আপনার অ্াকারিতিক সিয়সূতচ 
অনরুায়ী তনধ্ণারর করা েয়। আপনারক রতদ 
ক্িিাররে ওয়াক্ণ -স্াতি প্রদান করা েয়, িােরে 
আপনারক ক্াম্পারসর বাইরর বা ক্িিরর একটি 
উপরুক্ত চাকতর ক্দয়া েরব। প্রতিটি করেরজর 
আতর্ণক সোয়িা অতিস আপনারক ক্িিাররে 
ওয়াক্ণ -স্াতি চাকতর খুরঁজ ক্পরি সাোর্ 
কররি পারর।

আপনার র�ক্ায় আর থ্িক  
সহায়তার হপ্রাগ্ামসমহূ (চেমান)
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ঋণ
হেডালরে প্রত্যক্ ঋণ
আপনার তশষোর ব্য় তনব্ণারে সোয়িা করার 
জন্ প্রি্ষে ঋর ক্প্রাগ্ারির িাধ্রি আপতন 
ক্িিাররে সরকার ক্ররক ঋর তনরি পাররন। 
অন্ সব ঋররর িিই এই ঋরগুরো অবশ্ই 
সুদসে পতররশাধ কররি েরব।

দইু ধররনর প্রি্ষে ঋর পাওয়া রায়, িিু্ণ তকসে 
এবং িিু্ণ তক ছাড়া। িিু্ণ তকসে প্রি্ষে ঋর 
পাওয়ার ক্রাগ্িা অজ্ণ ন করার জন্ আপনারক 
অবশ্ই আতর্ণক প্ররয়াজন প্রিার কররি েরব। 
আপতন রতদ কিপরষে োি-টাইি তশষোরতী তেরসরব 
িতি্ণ  রারকন িােরে এই ঋরগুরোরি সুদ আররাপ 
করা েয় না, িরব আপতন গ্্াজরুয়শন সম্পন্ন 
করার পর বা োি-টাইি ক্ররক তনরচ ক্নরি ক্গরে 
সুদ আররাপ করা েরব৷

আপতন রতদ ক্কারনা আতর্ণক প্ররয়াজন না ক্দখান, 
িােরেও আপতন িিু্ণ তক ছাড়া প্রি্ষে ঋররর জন্ 
ক্রাগ্ েরি পাররন। িরব, ঋর তবিরর করার পর 
ক্ররকই সুদ জিরি শুরু কররব৷

হেডালরে প্রত্যক্ ঋলণর েন্য আলবেন 
করলত আপনালক অব�্যই:

¢¢ FAFSA সম্পন্ন কররি েরব।
¢¢  করেরজর আতর্ণক সোয়িা অতিরস ঋররর জন্ 
সরাসতর আরবদন কররি েরব।
¢¢  একটি এন্টাসে ইন্টারতিউ সম্পন্ন কররি েরব, 
ক্রখারন ঋররর শি্ণ াবতে সম্পরক্ণ  আপনারক 
ির্ প্রদান করা েরব।

অরতররক্ত ত্্য:
¢¢ �আপনারক অবশ্ই একটি প্রতিসতর ক্নারট 
স্াষের কররি েরব।
¢¢  ক্কারনা ক্িিাররে প্রি্ষে ঋররর আরবদন করার 
পর আপতন রতদ িা পরর প্রি্াখ্ান কররি চান, 
িােরে করেরজর আতর্ণক সোয়িা অতিসরক 
অবতেি করার িাধ্রি িা করা রারব।

আপনার র�ক্ায় আর থ্িক  
সহায়তার হপ্রাগ্ামসমহূ (চেমান)

¢¢  ক্িিাররে প্রি্ষে ঋররর জন্ আপনার ক্কারনা 
সে-স্াষেরকারীর প্ররয়াজন ক্নই এবং ক্কারনা 
ক্রেতিট ক্চক করা েয় না।
¢¢  30 জনু 2018 পর্ণন্ত িিু্ণ তকসে ও িিু্ণ তক 
ছাড়া ক্িিাররে প্রি্ষে ঋররর সুরদর োর 
4.45 শিাংশ।
¢¢  ঋর পতররশারধর ক্িয়াদ 10 ক্ররক 30 বছর 
পর্ণন্ত েরি পারর।
¢¢  আপতন গ্্াজরুয়শন সম্পন্ন কররে, করেজ ি্াগ 
কররে, বা োি-টাইি ক্ররক তনরচ ক্নরি ক্গরে 
িার ছয় িাস পর ক্ররক ঋর পতররশাধ শুরু 
কররি েরব৷

রপতা-মাতার েন্য হেডালরে PLUS ঋণ 
আপনার করেরজর ব্য় তনব্ণারে সোয়িা করার 
জন্ আপনার তপিািািা ক্িিাররে PLUS 
ঋররর আরবদন করার জন্ ক্রাগ্ েরি পাররন। 
আপনার তপিািািা ক্কারনা PLUS ঋররর আরবদন 
কররি পারার আরগ, তনি্ণ রশীে তশষোরতী তেরসরব 
আপনারক অবশ্ই FAFSA সম্পন্ন কররি েরব।

অরতররক্ত ত্্য:
¢¢  PLUS ঋরগ্েীিারদর ক্রেতিট ক্চক করা েয়।
¢¢  2017–2018 তশষোবর ্্ণর জন্ ক্িিাররে PLUS 
ঋররর সুরদর োর 7.00 শিাংশ।
¢¢  প্রতি বছররর 1 জেুাই সুরদর োর পুনরায় 
তেরসব করা েরি পারর।
¢¢  ক্িিাররে PLUS ঋর সম্পরক্ণ  আররা ির্ ক্পরি 
করেরজর আতর্ণক সোয়িা অতিরসর সারর 
ক্রাগাররাগ করুন।
¢¢  PLUS ঋর তবিরর করার 30 তদন পর ক্ররক 
িা পতররশাধ  শুরু কররি েয়। আপতন রতদ 
কিপরষে োি-টাইি তেরসরব িতি্ণ  রারকন, 
িােরে আপনার তপিািািা িা তবেরম্ব 
পতররশাধ করার সুররাগ পারবন, রতদও সুদ 
জিা েওয়া অব্ােি রাকরব।



আপনার র�ক্ায় আর থ্িক  
সহায়তার হপ্রাগ্ামসমহূ (চেমান)

হভলটরান র�ক্া হপ্রাগ্ামসমূহ
CUNY ক্িরটরান, তরজাতি্ণ স্ ও িারদর পতরবাররর 
সদস্রদররক স্াগি জানায় ও সির্ণন তদরয় 
রারক। ক্িরটরানরদর তশষোয় আতর্ণক সোয়িা 
প্রদারনর জন্ ক্িিাররে ও তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্ট 
সরকাররর তকছু ক্প্রাগ্াি ররয়রছ। এই সুতবধাসিেূ 
ও তকিারব এগুরোর জন্ আরবদন করা রায় 
ক্স তব্রয় আররা িরর্র জন্ www.cuny.edu/
veterans ওরয়বসাইট ক্দখুন এবং“আপনার 
তশষোয় আতর্ণক সোয়িা” (“Financing Your 
Education”) অপশনটি তনব্ণাচন করুন। 

হেডালরে ইনকাম 
ট্যাসে হরেরডট ও কতথি ন
আপনার ইনকাি ট্ারক্সর পতরিার কিারনার 
িাধ্রি উচ্চতশষোর খরচ পুত্রয় তনরি সোয়িা 
কররি ট্াক্স ক্রেতিরটর সুতবধা ররয়রছ। তকছু 
তকছু ঋরগ্েীিা িাধ্তিক-পরবিতী তশষোর ব্য় 
তনব্ণারের জন্ তশষোরতী ঋররর তবপরীরি প্রদতি 
প্রকৃি সুরদর জন্ ট্াক্স কি্ণ ন সুতবধা ক্পরি 
পারর। উিয় ধররনর সুতবধা সম্পরক্ণ  িরর্র জন্ 
‘IRS প্রকাশনা 970, তশষোর জন্ ট্াক্স সুতবধা’ 
ক্দখরি www.irs.gov  ওরয়বসাইরট রান।
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হান্টার কলেে

োগারডথি য়া করমউরনটি কলেে



সহায়তার েন্য হযাগ্যতা 
বোয় রাখা
উপরথিরত
আতর্ণক সোয়িা পাওয়ার জন্ তবরবতচি েরি 
আপনারক অবশ্ই লিারস উপতস্ি েওয়া শুরু 
কররি েরব। আপনার প্রতশষেকরদর কাছ ক্ররক 
উপতস্তির ির্ সংগ্ে করা েরব এবং আপতন 
আপনার প্রতিটি লিারস উপতস্ি েওয়া শুরু 
করররছন তকনা িা তনধ্ণাররর ব্বহৃি েরব। 
আপনার আতর্ণক সোয়িার ক্রাগ্িা তনধ্ণারর 
করার জন্ আপনার িতি্ণ র অবস্া রখন তেসাব 
করা েরব, িখন অনপুতস্ি রাকা লিাসগুরোর 
ক্রেতিট গরনা করা েরব না। 

প্রত্যাহার
ক্িিাররে আতর্ণক সোয়িা প্রদারনর সিয় 
প্রি্াশা করা েয় ক্র, আপনারক ক্র সিরয়র জন্ 
সোয়িা প্রদান করা েরয়রছ ক্সই পুররাটা সিয় 
আপতন সু্রে উপতস্ি রাকরবন। আপতন রতদ 

ক্সতিস্ার সম্পন্ন করার আরগই আপনার সব 
লিাস ক্ররক তনরজরক প্রি্াোর করর ক্নন, িােরে 
উপতস্তির তেরসরবর জন্ প্রদতি সূরে অনরুায়ী 
করেজ আপনার ক্িিাররে সোয়িা পাওয়ার 
অংশটি তনধ্ণারর কররব। তবিররকৃি সোয়িার 
ক্র অংশ অতজ্ণ ি েয়তন িা করেজ বা ইউএস 
তিপাট্ণ রিন্ট অব এিুরকশনরক ক্িরি তদরি 
েরব। আপতন তনরজরক তকছু বা সকে লিাস ক্ররক 
প্রি্াোর করর তনরে, িা চেিান বা পরবিতী 
ক্সতিস্ারর(গুরো)র জন্ তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্রটর 
আতর্ণক সোয়িা প্রাতপ্তরি আপনার ক্রাগ্িারকও 
প্রিাতবি কররি পারর। 

র�ক্ায় সল্াষেনক অগ্গরত 
(Satisfactory Academic Progress-SAP)
ক্িিাররে ও ক্স্রটর তনরদ্ণশনা ও CUNY-এর 
নীতিিাো অনরুায়ী, ক্িিাররে ও ক্স্রটর সুতবধা 
পাওয়ার ক্রাগ্িা অব্ােি রাখরি আপনারক 
আপনার তশষোর ক্প্রাগ্ারি সরন্তা্জনক অগ্গতি 
অবশ্ই বজায় রাখরি েরব। প্রতিটি আতর্ণক 
সোয়িা ক্প্রাগ্ারির জন্ প্রতিতষ্ি সরন্তা্জনক 
অগ্গতির িান অনরুায়ী প্রতি বছর কিপরষে 
একবার আপনার অ্াকারিতিক ক্রকি্ণ  িেূ্ায়ন 
করা েরব। এই িান তব্য়ক তবস্াতরি িরর্র জন্, 
অনগু্ে করর আপনার করেরজর ওরয়বসাইট ক্দখুন। 

আেীবন আর থ্িক 
সহায়তার সীমা
আপতন ক্র ক্িিাররে ক্পে গ্্ান্টস পারবন 
িা 12 পূর্ণকােীন ক্সতিস্ার বা সিপতরিার 
খন্ডকােীন ক্সতিস্াররর িরধ্ সীতিি রাকরব। 
তনউ ইয়ক্ণ  ক্স্ট TAP সব্ণরিাট 8 ক্সতিস্াররর জন্ 
সীিাবদ্ এবং তকছু তকছু ক্প্রাগ্ারির জন্ আপতন 
সরব্ণাচ্চ 10 ক্সতিস্ার পর্ণন্ত ক্পরি পাররন।

প্রকাশনার সিয় এই পুতস্কায় রাকা  
ির্গুরো সঠিক।

12 ব্রুকরেন কলেে
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FAFSA ও TAP সু্লের হকাড
আপনার FAFSA ও TAP আরবদনগুরো পূরর করার সিয়, আপতন CUNY-এর ক্রসব করেরজ আপনার 
ির্গুরো পাঠারি ইচ্কু ক্সই করেজগুরোর ক্কাি আপনারক অবশ্ই প্রদান কররি েরব। প্রতিটি CUNY 
করেরজর FAFSA ও TAP ক্কাি তনরচ ক্দয়া েরো।

হেডালরে / 
FAFSA হকাড

রনউ ইয়কথি  
হস্ট / TAP হকাড

চার বেলরর কলেে

বারুচ করেজ 007273 1409

ব্রুকতেন করেজ 002687 1410

দ্ তসটি করেজ অব তনউ ইয়ক্ণ 002688 1411

করেজ অব স্্ারটন আইে্ান্ড 002698 1417

োন্টার করেজ 002689 1413

জন ক্র করেজ অব তরেতিনাে জাতস্স 002693 1414

ক্েি্ান করেজ 007022 1412

ক্িিগার এিাস্ণ করেজ 010097 1415

তনউ ইয়ক্ণ  তসটি করেজ অব ক্টকরনােতজ 002696 1405

কুইসে করেজ 002690 1416

ইয়ক্ণ  করেজ 004759 1418

CUNY সু্ে অব প্ররিশনাে স্াতিজ 004765 1420

করমউরনটি কলেে

বররা অব ি্ানোটান কতিউতনটি করেজ 002691 1404

ব্ংক্স কতিউতনটি করেজ 002692 1400

গাটি্ান কতিউতনটি করেজ 042101 1421

েস্স কতিউতনটি করেজ 008611 1401

তকংসবররা কতিউতনটি করেজ 002694 1402

োগাতি্ণ য়া কতিউতনটি করেজ 010051 1403

কুইসেবররা কতিউতনটি করেজ 002697 1407
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CUNY অরেস অব 
রেনারন্সয়াে এইড-এর 
সাল্ হযাগালযালগর ত্্য
www.cuny.edu/financialaid ওরয়বসাইরট রান এবং “Financial Aid Contacts”-এ তলিক করুন

চার বেলরর কলেে
বারুচ কলেে
151 E. 25th St., Room 880 
New York, NY 10010 
(646) 312-1360 
www.baruch.cuny.edu 
financial.aid@baruch.cuny.edu
ব্রুকরেন কলেে
2900 Bedford Ave. 
West Quad Center, Room 308 
Brooklyn, NY 11210 
(718) 951-5051 
www.brooklyn.cuny.edu 
finaid@brooklyn.cuny.edu

ে্য রসটি কলেে অব রনউ ইয়কথি  
এবং ে্য হসারে হডরভস সু্ে অব 
বালয়ালমরডলকে এডুলক�ন
160 Convent Ave. 
Administration Bldg.,Room 104 
New York, NY 10031 
(212) 650-6656 
www.ccny.cuny.edu 
financialaid@ccny.cuny.edu
কলেে অব স্্যালটন আইে্যান্
2800 Victory Blvd. 
Building 2A, Room 401 
Staten Island, NY 10314 
(718) 982-2030 
www.csi.cuny.edu 
financialaid@csi.cuny.edu
হান্টার কলেে
695 Park Ave., Room 241 North 
New York, NY 10065 
(212) 772-4820 
www.hunter.cuny.edu 
finaid@hunter.cuny.edu
েন হয কলেে অবররেরমনাে 
োরস্স
524 West 59th St. 
New York, NY 10019 
North Building Room 1280 
(212) 237-8149 
www.jjay.cuny.edu 
financialaid@jjay.cuny.edu

হেম্যান কলেে
250 Bedford Park Blvd. West 
Shuster Hall, Room 136 
Bronx, NY 10468 
(718) 960-8545 
www.lehman.cuny.edu 
financial.aid@lehman.cuny.edu
হমডগার এভাসথি কলেে
1637 Bedford Ave., Room S108 
Brooklyn, NY 11225 
(718) 270-6141 
www.mec.cuny.edu 
finaid@mec.cuny.edu

রনউ ইয়কথি  রসটি কলেেঅব 
হটকলনােরে
300 Jay St. 
Namm Hall Room, NG-13 
Brooklyn, NY 11201 
(718) 260-5700 
www.citytech.cuny.edu 
financialaid@citytech.cuny.edu
কুইন্স কলেে
65-30 Kissena Blvd. 
Jefferson Hall, Room 202 
Queens, NY 11367 
(718) 997-5102 
www.qc.cuny.edu 
financialaid@qc.cuny.edu
সু্ে অব প্রলে�নাে স্ারডে
119 West 31st Street 
New York, NY 10001 
(212) 652-2895 
sps.cuny.edu
ইয়কথি  কলেে
94-20 Guy R. Brewer Blvd. 
Room 1M08 
Jamaica, NY 11451 
(718) 262-2230 
www.york.cuny.edu 
finaid@york.cuny.edu

করমউরনটি কলেে
বলরা অব ম্যানহাটান
করমউরনটি কলেে
199 Chambers St., Room N365 
New York, NY 10007 
(212) 220-1430 
www.bmcc.cuny.edu 
finaid@bmcc.cuny.edu
ব্ংসে করমউরনটি কলেে
2155 University Ave. 
Colston Hall, Room 504 
Bronx, NY 10453 
(718) 289-5700 
www.bcc.cuny.edu 
financialaid@bcc.cuny.edu
গাটম্যান করমউরনটি কলেে
50 West 40th Street 
New York, NY 10018 
(646) 313-8011 
www.guttman.cuny.edu 
financial.aid@guttman.cuny.edu
হস্স করমউরনটি কলেে
120 E. 149th St., Room B112-115 
Bronx, NY 10451 
(718) 518-6555 
www.hostos.cuny.edu 
finaid@hostos.cuny.edu

রকংসবলরাকরমউরনটি কলেে
2001 Oriental Blvd., Room U201 
Brooklyn, NY 11235 
(718) 368-4644 
www.kbcc.cuny.edu 
finaid@kbcc.cuny.edu
োগারডথি য়া করমউরনটি কলেে
31-10 Thomson Ave., Room C107 
Long Island City, NY 11101 
(718) 482-7218 
financial@lagcc.cuny.edu
কুইন্সবলরা করমউরনটি কলেে
222-05 56th Ave. 
Library Building, Room 409 
Bayside, NY 11364 
(718) 631- 6367 
www.qcc.cuny.edu 
financialaid@qcc.cuny.edu



হকালনা প্রশ্ন আলে?
আতর্ণক সোয়িার আরবদন প্রতরেয়া সম্পরক্ণ  আপনার ক্কারনা প্রশ্ন রাকরে অরবা েি্ 
আতর্ণক সোয়িা কি্ণসূতচসিেূ সম্পরক্ণ  আররা ির্ জানরি চাইরে, www.cuny.edu/financialaid 
ওরয়বসাইট ক্দখুন অরবা আপতন ক্র CUNY করেরজ পড়রি চান িার আতর্ণক সোয়িা অতিরসর 
সারর ক্রাগাররাগ করুন৷ আপনার FAFSA বা TAP আরবদন সম্পরক্ণ  সাোরর্র জন্, তনরচ 
িাতেকািুক্ত ওরয়বসাইট ও ক্িান নম্বরগুরো ক্দখুন৷

েরকারর ওলয়বসাইট ও হোন নম্বরসমহূ
ে্য রসটি ইউরনভারসথিটি অব রনউ ইয়কথি
CUNY-এর আর থ্িক সহায়তা সম্পরকথি ত ত্্য 
www.cuny.edu/financialaid 
CUNY-এর স্োরতশপ সম্পতক্ণ ি ির্ 
www.cuny.edu/scholarships 

হেডালরে সু্লডন্ট এইড
FAFSA (ররি অ্যারলিলক�ন ের হেডালরে 
সু্লডন্ট এইড)  
www.fafsa.gov

হেডালরে সু্লডন্ট এইড সম্পরকথি ত ত্্য
1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)  
www.StudentAid.gov

হেডালরে র�ক্া্থী ঋণ পররলষবা  
www.studentloans.gov

রনউ ইয়কথি  হস্ট উচ্চর�ক্া পররলষবা 
কলপথিালর�ন
TAP গ্্যান্ট সম্পরকথি ত ত্্য
1-888-NYS-HESC (1-888-697-4372)
www.hesc.ny.gov
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ইউ.এস.�তিপাট্ণ রিন্ট�অব�এিুরকশরনর�একটি�
অনদুারনর�িাধ্রি�Hunter College AANAPISI 
Project (HCAP)�এই�অনবুারদর�জন্�খরচ�
প্রদান�করররছ৷�আররা�িরর্র�জন্,�ক্দখুন:�
huntercap.org

http://huntercap.org
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