হকস
(HAWKS)
কারা?

16,000
আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী
যারা আসেন

আপনি কি
জানেন?

34%

স্নাতক শিক্ষার্থী
প্রথম-প্রজন্মের কলেজ
শিক্ষার্থী

147
37
দেশ

স্টেট থেকে

যারা কথা বলেন

100

টির বেশি
ভাষায়

ভর্তি র
পরিসংখ্যান

88
*
1270
33%
3.2
হাই স্কুলের গড়

গড় SAT

গ্রহণের হার

গড় ট্রান্সফার GPA

*নতু ন SAT-এ রূপান্তর দেখায়

নিউ ইয়র্ক সিটিতে হান্টার

আপার ইস্ট সাইড / ট্রাইবেকা / কিপস বে / ইস্ট হারলেম

অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম
হিসাববিজ্ঞান
আফ্রিকান ও পুয়ের্তো
রিকান শিক্ষা
প্রাচীন গ্রিক
নৃবিজ্ঞান*
প্রত্নতত্ত্ব
কলা
শিল্পের ইতিহাস
জীববিজ্ঞান
রসায়ন
চীনা
ক্লাসিক্যাল স্টাডিজ
কমিউনিটি হেলথ
কম্পিউটার বিজ্ঞান
নৃত্য
অর্থনীতি*
শিক্ষা*
ইংরেজি
পরিবেশ বিদ্যা

চলচ্চিত্র
ফরাসি
ভূগ�োল
জার্মান
হিব্রু
ইতিহাস
মানব জীববিদ্যা
মানবাধিকার (শুধু মাইনর)
ইতালীয়
ইহুদী ধর্ম শিক্ষা
ল্যাটিন
ল্যাটিন আমেরিকান ও
ক্যারিবীয় শিক্ষা
ল্যাটিন ও গ্রিক
গণিত*
গণমাধ্যম শিক্ষা
মেডিকেল ল্যাব সায়েন্সেস*
সঙ্গীত*
নার্সিং

খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান
দর্শনশাস্ত্র
পদার্থবিজ্ঞান*
রাষ্ট্রবিজ্ঞান
মন�োবিজ্ঞান
ল�োকনীতি (শুধু মাইনর)
ধর্ম
র�োমান ভাষাসমূহ
রুশ
সমাজকর্ম
সমাজবিজ্ঞান
সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক
গবেষণা*
স্প্যানিশ
পরিসংখ্যান*
নাট্যকলা
পৌরবিদ্যা
নারী ও জেন্ডার বিদ্যা

হান্টার কলেজের পরিধি 68th স্ট্রিটের বাইরেও বিস্তৃত৷ আপনি যখন হান্টারে
য�োগ দেবেন, আপনি ম্যানহাটানের প্রাণকেন্দ্রে চলে আসবেন যেখানে আপনি বিশ্বের
সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যময় কমিউনিটির সাথে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারবেন।

হান্টারের মানচিত্র
স্কু ল অব আরবান
পাবলিক হেলথ এবং
সিলবারম্যান স্কু ল অব
স�োশ্যাল ওয়ার্ক
3rd Ave. & 119th St.

*বিএ/এমএ আছে
নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে আমাদের রয়েছে প্রাক-পেশাদার প্রোগ্রামের সুবিধা:
চিকিৎসা, আইন, ব্যবসা, দন্ত চিকিৎসা, চক্ষু চিকিৎসা, অস্থি ও পেশী চিকিৎসা, পায়ের চিকিৎসা, ও পশু চিকিৎসা

ভিজিট করুন

ক্যাম্পাসে ভ্রমণের সময় নির্ধারণ করুন:
hunter.cuny.edu/campustours

আবেদন করুন

হান্টারে ভর্তির তথ্যের
জন্য অনুসরণ করুন

আবেদন করতে অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন
cuny.edu/apply
হেমন্তকালীন শেষ সময়সীমা: ফেব্রুয়ারি 1
বসন্তকালীন শেষ সময়সীমা: সেপ্টেম্বর 15

আপনার হান্টার ওয়ান কার্ড হল�ো নিউ
ইয়র্ক সিটিতে শিল্প ও সংস্কৃ তির জন্য
আপনার পাসপ�োর্ট । যাদুঘর, অভিনয়
এবং আর�ো অনেক কিছু তে বিনামূল্যে
প্রবেশ করুন!

t 79th St. রেসিডেন্স
E. 79th St., 2nd ও 1st
Ave.-এর মধ্যে

হান্টার কলেজের
মূল ক্যাম্পাস
E 68th St. and
Lexington Ave.

য�োগায�োগ

Roosevelt House

admissions@hunter.cuny.edu
(212) 772-4490
ভর্তি ও নিয়�োগ কার্যালয়
695 Park Ave Room 100N
New York, NY 10065

আপনি কি জানেন?

92nd & 97th St.
রেসিডেন্স

E 65th St. ও Park Ave.

#HunterHawks

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

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

স্কু ল অব দ্য হেলথ
প্রফেশন্স

E 25th St. ও 1st Ave.

MFA ভবন

Hudson St. & Canal St.

শিখুন
আমাদের লিবারেল আর্ট সের
শক্তিশালী ঐতিহ্য আপনাকে
দেবে আপনার আকঙ্খা
অন্বেষণের এবং নতু ন
নতু ন আবিষ্কারের সুয�োগ।
100টিরও বেশি
অ্যাকাডেমিক বিষয়
থেকে বেছে নিন যেখানে
আন্ডারগ্র্যাজুয়েট গবেষণার
সুয�োগ এবং উদ্ভাবনী
শিক্ষা আপনাকে আপনার
ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত
করবে।

পূর্ণ কালীন টিউশন
আন্ডারগ্র্যাজুয়েট
নিউ ইয়র্ক
স্টেট
স্টেটের
বাইরের

বছরে $6,530</228>
বছরে $17,400 </237>

29

1 এর জন্য 1 1,800

শিক্ষার্থী/শিক্ষক অনুপাত

ক্লাসের গড় আকার

মডেল

অনার্স

ফলাফল প্রদানকারী সাশ্রয়ী টিউশন

ম্যাকলে অনার্স কলেজ ছাড়াও,
হান্টার 6টি অ্যাকাডেমিক
ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম পরিচালনা করে
থাকে৷ একজন অনার্স শিক্ষার্থী
হিসেবে, নিউ ইয়র্ক সিটির
কমিউনিটিতে ও বিশ্বে আপনার
লেখাপড়া প্রয়�োগ করার জন্য
আপনি মেধা-ভিত্তিক স্কলারশিপ,
কঠ�োর পাঠক্রম ও অনন্য
সুয�োগ-সুবিধা পাবেন৷

আমরা দেশের একটি অন্যতম সেরা মানের
কলেজের মর্যাদাপ্রাপ্ত। 80% হান্টার শিক্ষার্থী
আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে এবং আমরা
17,000 এরও বেশি নিয়�োগকারীর সাথে
সংয�োগ করিয়ে দিই।
আপনি যখন গ্রাজুয়েট হবেন, আপনি 100,000
এরও বেশি প্রাক্তন শিক্ষার্থীর একটি নেটওয়ার্কে
যুক্ত হবেন যারা নানা ধরনের চমকপ্রদ ক্ষেত্রে
কাজ করছেন।।

4,400

ইন্টার্নশিপের সুয�োগ

19:1

মান

80%

ঋণ-মুক্তভাবে গ্রাজুয়েট
হ�োন (CUNY-ব্যাপী)

$3.4 মিলিয়ন

সম্পৃক্ত হ�োন
শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত 100
এরও অধিক ক্লাব ও সংগঠন আমাদের
শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটায়,
এগুল�োর কারণে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি
যে আপনি কখন�ো ক্যাম্পাসে বিরক্ত ব�োধ
করবেন না৷

মেধাভিত্তিক স্কলারশিপে বার্ষিক অনুদান

শিক্ষার অ্যাকাডেমিক বিষয়সমূহ
• 
চিত্র ও অভিনয় শিল্প
• 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা/চিকিৎসা
• 
নাগরিক সমস্যা ও ল�োকনীতি
• 
নার্সিং
• 
মানবিক ও দর্শন
• 
কম্পিউটার বিজ্ঞান

অনুষদ সদস্য

“আমার অধ্যাপক ও
উপদেষ্টারা জ্ঞানী ও
সহায়তামূলক পরামর্শদাতা
হিসেবে পাঠদান করেছেন।
তারা শ্রেণিকক্ষের চিরাচরিত
নিয়মের বাইরে গিয়ে
পাঠদান করেছেন এবং
একজন হান্টার স্নাতক
হিসেবে কিভাবে সফল
হতে হবে সে ব্যাপারে
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও অর্থপূর্ণ
পরামর্শ দিয়েছেন। হান্টার
হল�ো একটি সহয�োগিতামূলক,
পেশাদার ও সহানুভূতিশীল
কমিউনিটির নাম।”

অধ্যয়ন করুন অথবা শুধু আরাম করুন

আমাদের 4টি লাইব্রেরিতে বা অনুপম দৃশ্যের চত্বরে আপনার শান্তিপূর্ণ জায়গা খুজে
ঁ নিন।

আমান্ডা এইচ. ক�োইলস, 2014 সালের ক্লাস
জে.ডি. প্রার্থী; এম�োরি আইন 2017; 2014 সালের হান্টার ক্লাস
ইতিহাসে মেজর, থমাস হান্টার অনার্স, কমিউনিটি স্কলার
হ�োমটাউন: West Babylon, NY

বিশ্বকে দেখুন
প্রতিয�োগিতা

18টি NCAA ডিভিশন III ভার্সিটি
দল নিয়ে হকসরা 132টি সম্মেলনে
চ্যাম্পিয়নশিপ ও 27টি সমন্বিত জাতীয়
চ্যাম্পিয়নশিপের সফলতার একটি সমৃদ্ধ
ইতিহাস উপভ�োগ করে। হান্টার তৈরি করেছে
7 জন অলিম্পিয়ান এবং 1,000 জনেরও
বেশি স্কলার অ্যাথলেট নিয়ে হান্টার গর্বিত।

বসবাস

আমরা ম্যানহাটানের পূর্বে দিকে অবস্থিত
4টি আবাসিক হলে 1,000 জন
শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা করেছি।
ক্যাম্পাসের কাছাকাছি বসবাসের অনস্বীকার্য
সুবিধার পাশাপাশি হান্টারের বাসিন্দাদেরকে
সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির
সুয�োগ প্রদান করা হয়।

অ্যামস্টারডাম, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল,
চীন, ইংল্যান্ড, জাপান, স্পেন, এবং
বিশ্বজুড়ে আর�ো অনেক গন্তব্যে
100টিরও বেশি স্টাডি অ্যাব্রোড
প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনার দিগন্তকে
প্রসারিত করুন।

