
য�োগোয�োগ
admissions@hunter.cuny.edu 
(212) 772-4490

ভর ত্ি  ও রিয�োগ কো�তিোল�
695 Park Ave Room 100N
New York, NY 10065

ইউ.এস. রিপোরতি যেন্ট অব এিুযকশযির একটি অিদুোযির েোধ্যযে Hunter College AANAPISI Project (HCAP)  
এই অিবুোযদর জি্য খরচ প্রদোি কযরযে৷ আযরো ্য্্যর জি্য, যদখুি: huntercap.org

রভরজর করুি
ক্যাম্যাসে ভ্রমসের েময় নি র্যারে করুি:  
hunter.cuny.edu/campustours

আযবদি করুি
আসেদি করসে অিগু্রহ কসর নিনিট করুি 
cuny.edu/apply 
হহমন্তকযালীি হেষ েময়েীমযা: হেব্রুয়যানর 1
েেন্তকযালীি হেষ েময়েীমযা: হেসটেম্বর 15

হকে 
(HAWKS) 
কযারযা?

িনে্র
পনরেংখ্যাি

রিসোবরবজ্োি
আররিকোি ও পযু�য ত্ি ো 

ররকোি রশক্ো
প্রোচীি ররিক
িরৃবজ্োি*
প্রত্ন্ত্ত্ব
কলো
রশযপের ইর্িোস
জীবরবজ্োি
রসো�ি
চীিো
ক্োরসক্যোল স্োরিজ
করেউরিটি যিল্
করপিউরোর রবজ্োি
িৃ্ ্য
অ ত্িিীর্*
রশক্ো*
ইংযররজ
পররযবশ রবদ্যো

চলরচিত্র
ফরোরস
ভূযগোল
জোেতিোি
রিব্রু
ইর্িোস
েোিব জীবরবদ্যো
েোিবোরধকোর (শুধ ুেোইির)
ই্োলী�
ইহুদী ধেতি রশক্ো
ল্যোটিি
ল্যোটিি আযেররকোি ও 

ক্যোররবী� রশক্ো
ল্যোটিি ও ররিক
গরি্* 
গিেোধ্যে রশক্ো
যেরিযকল ল্যোব সোয�যসেস*
সঙ্ী্*
িোরসতিং

খোদ্য ও পরুটি রবজ্োি
দশতিিশোস্ত্র
পদো ত্িরবজ্োি*
রোষ্ট্ররবজ্োি 
েযিোরবজ্োি
যলোকিীর্ (শুধ ুেোইির)
ধেতি
যরোেোি ভোষোসেূি
রুশ
সেোজকেতি 
সেোজরবজ্োি
সেোজরবজ্োি ও সোেোরজক 

গযবষিো*
স্্যোরিশ 
পররসংখ্যোি*
িোর্যকলো 
যপৗররবদ্যো
িোরী ও যজন্োর রবদ্যো

*রবএ/এেএ আযে

রিয্োক্ত যক্ত্রসেযূি আেোযদর রয�যে প্রোক-যপশোদোর যপ্রোরিোযের সরুবধো: 
রচরকৎসো, আইি, ব্যবসো, দন্ত রচরকৎসো, চকু্ রচরকৎসো, অরথি ও যপশী রচরকৎসো, পোয�র রচরকৎসো, ও পশু রচরকৎসো

অ্যাকযাসেনমক হ্যাগ্রযাম
�োরো আযসি

�োরো ক্ো বযলি

আন্োররি্যোজযু�র রশক্ো ্ থী
16,000

িোই সু্যলর গড়
88

গড় SAT
1270

রিিযির িোর
33%

 গড় ট্োসেফোর GPA
3.2

যদশ
147

যস্র য্যক
37

100  
টির যবরশ

ভোষো�

আপরি রক 
জোযিি?

34%
স্ো্ক রশক্ো ্ থী 
প্র্ে-প্রজযমের কযলজ 
রশক্ো ্ থী

িোন্টোযর ভর ত্ি র ্য্্যর 
জি্য অিসুরি করুি

#HunterHawks

*ি্ুি SAT-এ রূপোন্তর যদখো�

*

নিউ ইয়ক্ নেটিসে হযান্যার

িোন্টোর কযলযজর পরররধ 68th র্রিযরর বোইযরও রবসৃ্্৷ আপনি যখি হযান্যাসর 
হযযাগ হদসেি, আপনি ম্যািহযাটযাসির ্যােসকস্রে চসল আেসেি হযখযাসি আপনি নেসবের 
েেসচসয় ্যােেন্ত ও বেনচত্্ময় কনমউনিটির েযাসে নিসিসক নিমনজিে করসে পযারসেি।

আপোর ইস্ সোইি / ট্োইযবকো / রকপস যব / ইস্ িোরযলে

িোন্টোর কযলযজর 
েলূ ক্যোপিোস
E 68th St. and 
Lexington Ave.

Brookdale যররসযিসে 
E 25th St. ও 1st Ave.

সু্ল অব দ্য যিল্ 
প্রযফশসে 
E 25th St. ও 1st Ave.

MFA ভবি 
Hudson St. & Canal St.

92nd & 97th St.
যররসযিসে

t
79th St. যররসযিসে
E. 79th St., 2nd ও 1st 
Ave.-এর মসর্

Roosevelt House
E 65th St. ও Park Ave.

সু্ল অব আরবোি 
পোবরলক যিল্ এবং 
রসলবোরে্যোি সু্ল অব 
যসোশ্যোল ও�োকতি
3rd Ave. & 119th St.

আপরি রক জোযিি?

িোন্টোযরর েোিরচত্র

আপিযার হযান্যার ওয়যাি কযাে্ হসলযা নিউ 
ইয়ক্ নেটিসে নেল্প ও েংস্কৃ নের িি্ 
আপিযার পযােসপযাট্। যযাদঘুর, অনিিয় 
এেং আসরযা অসিক নকছুসে নেিযামসূল্ 
্সেে করুি!



আমযাসদর নলেযাসরল আট্সের 
েনতিেযালী ঐনেহ্ আপিযাসক 
হদসে আপিযার আকঙ্ো 
অযবেষযির এেং িেুি 
িেুি আনেষ্যাসরর েুসযযাগ।

100টিরও যবরশ 
অ্যোকোযিরেক রবষ� 
হেসক হেসছ নিি হযখযাসি 
আন্যারগ্র্যািসুয়ট গসেষেযার 
েুসযযাগ এেং উদ্যােিী 
নেক্যা আপিযাসক আপিযার 
িনেষ্সের িি্ ্স্তুে 
করসে।

ফলোফল প্রদোিকোরী সোশ্র�ী টিউশি
আমরযা হদসের একটি অি্েম যসরো েোযির 
কযলযজর ময্যাদযা্যাপ্ত। 80% হযান্যার নেক্যা েথী 
আ নে্ক েহযায়েযা হপসয় েযাসক এেং আমরযা 
17,000 এরও হেনে নিসয়যাগকযারীর েযাসে 
েংসযযাগ কনরসয় নদই।

আপনি যখি গ্রযািসুয়ট হসেি, আপনি 100,000 
এরও হেনে ্যাতিি নেক্যা েথীর একটি হিটওয়যাসক্ 
যুতি হসেি যযারযা িযািযা ররসির চমক্দ হক্সত্ 
কযাি করসছি।।

ে্যোকযল অিোসতি কযলজ ছযাড়যাও, 
হযান্যার 6টি অ্যোকোযিরেক 
যক্যত্র হ্যাগ্রযাম পনরচযালিযা কসর 
েযাসক৷ একিি অিযাে্ নেক্যােথী 
নহসেসে, নিউ ইয়ক্ নেটির 
কনমউনিটিসে ও নেসবে আপিযার 
হলখযাপড়যা ্সয়যাগ করযার িি্ 
আপনি হমরযা-নিনতিক স্লযারনেপ, 
কস�যার পযা�ক্রম ও অিি্ 
েুসযযাগ-েুনেরযা পযাসেি৷

রশক্োর অ্যোকোযিরেক রবষ�সেিূ
• �নচত্ ও অনিিয় নেল্প
• �বেজ্যানিক গসেষেযা/নচনকৎেযা
• �িযাগনরক েমে্যা ও হলযাকিীনে
• �িযানে্ং
• �মযািনেক ও দ ে্ি
• �কনম্উটযার নেজ্যাি

নেখুি অিযাে্

রশক্ো ্ থী/রশক্ক অিপুো্

19:1
ক্োযসর গড় আকোর

29
অিষুদ সদস্য

1,800
েযিল

1 এর জি্য 1

েম্কৃতি হহযাি

েেেযাে

রশক্ো্থীযদর দ্োরো পররচোরল্ 100 
এরও অরধক ক্োব ও েংগ�ি আমযাসদর 
নেক্যােথীসদর বেনচসত্্র ্নেেলি ঘটযায়, 
এগুসলযার কযারসে আমরযা নিশ্চয়েযা নদনছি 
হয আপনি কখসিযা ক্যাম্যাসে নেরতি হেযার 
করসেি িযা৷

আমরযা ম্যািহযাটযাসির পূসে্ নদসক অেনথিে 
4টি আবোরসক িযল 1,000 জি 
রশক্ো্থীর আেযােসির ে্েথিযা কসরনছ। 
ক্যাম্যাসের কযাছযাকযানছ েেেযাসের অিস্ীকযায্ 
েুনেরযার পযােযাপযানে হযান্যাসরর েযানেন্যাসদরসক 
েযামযানিক, নেক্যাগে ও েযাংস্কৃ নেক কমেূ্নচর 
েুসযযাগ ্দযাি করযা হয়। 

নেবেসক হদখুি
অ্যামস্যারেযাম, অস্রেনলয়যা, ব্যানিল, 
চীি, ইংল্যান্, িযাপযাি, হপেি, এেং 
নেবেিসুড় আসরযা অসিক গন্তসে্ 
100টিরও যবরশ স্োরি অ্যোয্োি 
হ্যাগ্রযাসমর মযার্সম আপিযার নদগন্তসক 
্েযানরে করুি। 

মযাি

ঋি-েকু্তভোযব রিোজযু�র 
যিোি (CUNY-ব্যোপী)

80%
ইন্টোিতিরশযপর সযু�োগ
4,400

যেধোরভরতিক স্লোররশযপ বোরষতিক অিদুোি
$3.4 রেরল�ি

“আেোর অধ্যোপক ও 
উপযদটিোরো জ্োিী ও 
সিো�্োেূলক পরোেশতিদো্ো 
রিযসযব পোঠদোি কযরযেি। 
্োরো যশ্ররিকযক্র রচরোচরর্ 
রি�যের বোইযর রগয� 
পোঠদোি কযরযেি এবং 
একজি িোন্টোর স্ো্ক 
রিযসযব রকভোযব সফল 
িয্ িযব যস ব্যোপোযর 
দরূদরৃটিসপিন্ন ও অ ত্িপিূতি 
পরোেশতি রদয�যেি। িোন্টোর 
িযলো একটি সিয�োরগ্োেূলক, 
যপশোদোর ও সিোিভূুর্শীল 
করেউরিটির িোে।”

অর্য়ি করুি অেেযা শুরু আরযাম করুি 
আমযাসদর 4টি লোইয্ররয্ েযা অিপুে দযৃশ্যর চত্বযর আপিযার েযানন্তপূে ্িযায়গযা খুসঁি নিি। 

রিউ ই�কতি  
যস্র বেযর $6,530</228>

যস্যরর 
বোইযরর বেযর $17,400 </237>

পিূতিকোলীি টিউশি
আন্োররি্যোজযু�র

্নেসযযানগেযা
18টি NCAA রিরভশি III িযানে্টি 
দল নিসয় হকেরযা 132টি সযমেলযি 
চ্যোরপি�িরশপ ও 27টি সেরবে্ জো্ী� 
চ্যোরপি�িরশযপর েেলেযার একটি েমকৃদ্ধ 
ইনেহযাে উপসিযাগ কসর। হযান্যার বেনর কসরসছ 
7 জি অরলরপি�োি এেং 1,000 িসিরও 
হেনে স্লযার অ্যােসলট নিসয় হযান্যার গনে্ে। 

আেোন্ো এইচ. যকোইলস, 2014 েযাসলর ক্যাে
হি.নে. ্যা েথী; এসমযানর আইি 2017; 2014 েযাসলর হযান্যার ক্যাে  
ইনেহযাসে হমির, েমযাে হযান্যার অিযাে্, কনমউনিটি স্লযার
হহযামটযাউি: West Babylon, NY


