
অ্যাকাডেমিক প্রাগ্রাি ও মেমগ্র  
 

হিসাবহবজ্ঞান (হবএস)  
আহিকান ও পুয়েয ত্ া হিকান / ল্যাটিযনা স্টাহিজ (হবএ)  
প্রাচীন হিক (হবএ)  
নহৃবজ্ঞান (হবএ)  
আিহব (হসযকায়েন্স)  
প্রত্ন্ত্ত্ব (হবএ)  
হিযেি ইহ্িাস (হবএ)  
এহি়োন আযেহিকান স্টাহিজ (শুধু োইনি)  
হবযিহি়েহি়োল্ হনউযিাবায়োল্হজ (হবএ)  
বায়োইনফিযেটিকস (হবএ)  
জীবহবজ্ঞান (হবএ)  
জীবহবজ্ঞান হকযিাি হিক্ষা (হবএ, হবএ/এেএ)  
বায়োহফহজক্স (হবএ, হবএ/এেএ)  
জজব প্রযুহি (হবএ/এেএ, হবএস/এেএ)  
িসা়েন (হবএ)  
িসা়েন হকযিাি হিক্ষা (হবএ, হবএ/এেএ)  
জিিবকাল্ীন হিক্ষা (QUEST) (হবএ)  
চীনা (হবএ)  
চীনা হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
ক্লাহসকযাল্ স্টাহিজ (হবএ)  
কহেউহনটি হিল্থ (হবএস)  
্ুল্নােলূ্ক সাহি্য (হবএ)  
কহিউটাি হবজ্ঞান (হবএ)  
হিয়েটিি িাইটিিং (হবএ)  
নৃ্ য (হবএ) ও নৃ্ যহিক্ষা (হবএ, হবএ/এেএ)  
িূ-হবজ্ঞান হকযিাি হিক্ষা (হবএ/এেএ)  
অথতনীহ্ (হবএ, হবএ/এেএ)  
ইিংযিহজ হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
ইিংহল্ি ল্যাঙ্গযু়েজ আটত স (হবএ)  
পহিযবি হবদ্যা (হবএ)  
চল্হিত্র (হবএ)  
ফিাহস (হবএ)  
ফিাহস হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
িূয াল্ (হবএ)  
জােতান (হবএ)  
জােতান হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
হিব্রু (হবএ)  
হিব্রু হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
ইহ্িাস (হবএ)  
োনব জীবহবদ্যা (হবএ)  
ই্াল্ী়ে (হবএ)  
ই্াল্ী়ে হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
জাপাহন (হসযকায়েন্স)  
ইহুদ্ী ধেত হিক্ষা (হবএ)  
ল্যাটিন আযেহিকান ও কযাহিহব়োন স্টাহিজ (হবএ)  
ল্যাটিন (হবএ) ও হিক (হবএ)  
িাষাহবজ্ঞান ও বাচনহবদ্যা (হবএ)  
সাহি্য, িাষা ও সোযল্াচনা (হবএ)  
 হি্ (হবএ, হবএ/এেএ)  
 হি্ হকযিাি হিক্ষা (হবএ/এেএ)  
হেহি়ো স্টাহিজ (হবএ)  
হেহিযকল্ ল্যাবযিটহি সায়েযন্সস (হবএস, হবএস/এেএ)  
সঙ্গী্ (হবএ, হবহেউস, হবএ/এেএ)  
সঙ্গী্ হিক্ষা (হবএ/এেএ)  
নাহসতিং, হজযনহিক পাথওয়ে (হবএস)  
নাহসতিং, আিএন পাথওয়ে (হবএস)  
নাহসতিং, এহক্সল্াযিযটি হসযকন্ড হিিী (হবএস)  
পুহি ও খাদ্যহবজ্ঞান (হবএস)  
দ্িতনিাস্ত্র (হবএ)  
দ্িতনিাস্ত্র, িাজনীহ্ ও সোজ (হবএ)  
পদ্াথতহবজ্ঞান (হবএ, হবএ/এেএ)  
পদ্াথতহবজ্ঞান হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
িাষ্ট্রহবজ্ঞান (হবএ)  
েযনাহবজ্ঞান (হবএ)  
েযনাহবজ্ঞান (স্না়ুেহবজ্ঞান) (হবএ)  
ধেত (হবএ)  
হিাোন িাষাসেিূ (হবএ)  
রুি (হবএ)  
রুি হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
হসািযাল্ স্টাহিজ হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
সোজকেত (BSW) 
সোজহবজ্ঞান (হবএ) ও সাোহজক  যবষিা (হবএ/এেএস)  
স্প্যাহনি হকযিাি হিক্ষা (হবএ)  
স্প্যাহনি ও ল্যাটিন আযেহিকান সাহি্য (হবএ)  
স্প্যাহনি-ইিংযিহজ অনবুাদ্/হদ্ািাষী হিক্ষা (হবএ)  
পহিসিংখযান (হবএ) ও ফহল্্  হি্ (হবএ/এেএ)  
সু্টহিও আটত  (হবএ, হবএফএ)  
নাটযকল্া (হবএ)  
হপৌিহবদ্যা (হবএ)  
নািী ও হজন্ডাি হবদ্যা (হবএ) 

ভমতি র প্রাফাইল কী?  

নবীন প্রাফাইল  
 ড় HS GPA  89 | 3.4 
 ড় SAT   1270 (ERW+M) 
 ড় ACT   26 

ট্রান্সফার প্রাফাইল  
 ড় ট্রান্সফাি GPA  3.2 
 
 

33% 
নবীন 
িহ ত্ ি িাি  27% 

ট্রান্সফার 
িহ ত্ ি িাি  

পরূ্িকালীন টিউশন  
 
হনউ ই়েকত  হস্টট  
বছযি $6,530  
হস্টযটি বাইযিি  
প্রহ্ বছযি $16,800 

 
80% িযাজযু়েট ঋিেিু  
75%  আহথতক সিা়ে্া হপয়ে থাযক  
বছযি $3.4 মিমলয়ন হেধাবহৃি প্রদ্ান 
কিা ি়ে  
 ড় আহথতক সিা়ে্া পযাযকজ $7,440  

100+ সু্টযিন্ট ক্লাব  
40 হবযদ্যি অধয়েন কেতসহূচ  
4 হিক্ষাথী প্রকািনা  
1 হিহিও হস্টিন  

16,000 আন্ডািিযাজযু়েট  
6,000 িযাজযু়েট  
 

65% নািী  
35% পুরুষ  

147 হদ্ি  
100+ িাষা  
37 হস্টট  

138 CUNYAC হিযিাপা  
27 জা্ী়ে চযাহি়েনহিপ  
18 NCAA হিহিিন III টিে  

0.2%  আযেহিকান ইহন্ড়োন বা 
 হনটিি আল্াস্কান  
12.2%  কৃষ্ণাঙ্গ  
21.6% হিস্প্াহনক  
30.6%  এিী়ে বা প্রিান্ত েিাস ািী়ে  
35.5%  হে্াঙ্গ  

হান্টার-এ খরচ কত?  

28 আবাহসক পিােিতদ্া্া  
4 আবাহসক িল্  
 

1870 সাযল্ প্রহ্হি্ িান্টাি হদ্যিি প্রাচীন্ে কযল্জগুযল্াি েযধয অনয্ে। ব ত্ োনকাযল্ি 

িান্টাি কযল্জ সািা হবে হথযক আসা 22,000 আন্ডািিযাজযু়েট ও িযাজযু়েট হিক্ষাথীযক 

হসবাদ্ানকািী একটি সি-হিক্ষােূল্ক হল্বাযিল্ আটত স কযল্জ।  
আোযদ্ি েূল্ কযািাস হনউ ই়েকত  হসটিি আপাি ইস্ট সাইি এল্াকা়ে অবহি্, এবিং বাড়হ্ 

িাপনাগুযল্া েযানিযাটন জযুড় ছহড়য়ে িয়েযছ।  

হান্টার হকস  (HUNTER HAWKS) কারা? 

হান্টার কডলজ প্কাথায় অ্বমিত?   



হান্টার কডলডজ মক অ্নাসি প্রাগ্রাি আডে?  

অ্নাসি স্কলার প্রাগ্রািসিূহ  
 

অযাকাযিহেক আিি ও উি কৃহ্যেি হিহিয্ 
িান্টাি হবহিন্ন ধিযনি অনাসত হকািটত  অফাি কযি:  

• এযথনা স্কল্াসত: িানমবক  
• কমিউটার মবজ্ঞান স্কল্াসত  
• হেউজ স্কল্াসত: কলা  
• নামসিিং স্কল্াসত  
• রুজযিল্ট স্কল্াসত: মসমভক মলোরমশপ  
• ই়োযল্া স্কল্াসত: মবজ্ঞান  

 

 
হান্টার কডলডজ অ্বমিত িযাকাউডল অ্নাসি 
কডলজ  
 

েযাকাউযল্ অনাসত কযল্যজ অিংিিিিকািী আটটি 

হসহন়েি কযল্যজি একটি িয্ হপযি িান্টাি  হবত্। 
েযাকাউযল্ কু্ষদ্র হিক্ষি কহেউহনটিয্ বিৃৎ  যবষিা 
প্রহ্িাযনি সুহবধা প্রদ্ান কযি। হকাসত হনবতাচন ও 

আবাহসক জীবন হবযছ হন়োি জনয অিাহধকািপূিত 
হনবন্ধযনি পািাপাহি হিক্ষাথীযদ্িযক হবযদ্যি  যবষিা 
ও অধয়েযনি সুযযা  প্রদ্াযনি হনশ্চ়ে্া হদ়্ো ি়ে।  

িযাকাউডল অ্নাসি 
কডলডজর প্রাফাইল  
 ড় HS GPA 94 | 3.9 
 ড় SAT 1470 (ERW+M)  
 ড় ACT 32 

আডবদন করুন  
আযবদ্ন কিয্ অনিুি কযি cuny.edu/apply 
ওয়েবসাইযট যান  
হিেন্তকাল্ীন হিষ সে়েসীো: হিব্রু়োহি 1 
বসন্তকাল্ীন হিষ সে়েসীো: হসযেম্বি 15 
 
মভমজট করুন  
কযািাযস ভ্রেযিি সে়ে হন ধতািি করুন:  
hunter.cuny.edu/campustours 
 
প্ াগাড াগ  
695 Park Ave, Room 100 North 
Welcome Center 
New York, NY 10065 
 
admissions@hunter.cuny.edu 
(212)772-4490 
 
আডরা তডথযর জনয:  
িহ ত্  hunter.cuny.edu/admissions 
আবাসন hunter.cuny.edu/livingathunter 
আহথতক সিা়ে্া hunter.cuny.edu/finaid 

হান্টার-এ সফলতা লাডভর জনয প্কান মবষয়গুডলা আিাডক সাহা য করডব?  

1,800 অনষুদ্ সদ্সয  
35% ফযাকাহল্ট - পূিতকাল্ীন  
19:1 ছাত্র/হিক্ষক অনপুা্  

1 এর জনয 1 অযাকাযিহেক 
অযািিাইহজিং েযিল্  
নবীনডদর হপ়োি অযািিাইজাি  

স ু্ ড াগ-স মবধা  
31 CUNY ল্াইযেহি  
15 হবজ্ঞান  যবষিা াি  
4 িান্টাি কযল্জ ল্াইযেহি  
4 পািফহেতিং হস্প্স  
রুজযিল্ট ইনহস্টটিউট 
ফি পাবহল্ক পহল্হস  

অ্যাকাডেমিক মরডসাসি  
পাঠ/হল্খন হকন্দ্র  
িল্হস়োহন েযাথ ল্াহনতিং হসন্টাি  
হফহজকযাল্ সায়েন্স ল্াহনতিং হসন্টাি  
সযিটিস হসন্টাি (জীবহবদ্যা)  

হান্টার কডলডজর সাডথ   ক্ত প্হান  

#HunterHawks  @futurehawks 

      আমি কীভাডব আডরা জানডত পামর?  

হফাবতস: হসিা োযনি কযল্জসেিূ  
হফাবতস: আযেহিকাি িীষত কযল্জসেিূ  
হফাবতস: উিিপূবতাঞ্চল্ী়ে িীষত কযল্জসেিূ  

#28 আঞ্চহল্ক হবেহবদ্যাল়্ে - উিি  
#7 িীষত পাবহল্ক সু্কল্ - উিি  

িহবষয্ হনেতাযি হনযবহদ্্ কযল্জসেিূ  
381টি হসিা কযল্জ  
উিিপূবতাঞ্চল্ী়ে হসিা কযল্জ যািা 
আপনাি খিচ পহুষয়ে হদ়্ে  
সিকাহি সু্কল্সেিূ  
হিন কযল্জসেিূ  

ইউ.এস. হিপাটত যেন্ট অব এিুযকিযনি একটি অনদু্াযনি োধযযে 
Hunter College AANAPISI Project (HCAP) এই অনবুাযদ্ি জনয 
খিচ প্রদ্ান কযিযছ৷ আযিা ্যথযি জনয, হদ্খুন: huntercap.org  

https://twitter.com/future_hawks
https://youtube.com/huntercollegeadmissions
http://www.instagram.com/huntercollegeadmissions
https://www.facebook.com/HunterCollegeAdmissions/
http://huntercap.org/

