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গভর্নর কুওম্বমা 2021-22 বেক্ষািম্বষনর র্তুর্ আম্বিদর্কারীম্বদর জর্ে এম্বেলবিওর স্কলারবেম্বের 
আম্বিদর্ উনু্মক্ত ঘ াষণা কম্বরর্  

  
SUNY ও CUNY বেক্ষার্থীরা যাম্বদর েবরিার িাবষনক 125,000 মাবকন র্ ডলার েযনন্ত উোজন র্ কম্বর 

তারা টিউের্-বি কম্বলম্বজর জর্ে আম্বিদর্ করম্বত োরম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 2021-22 শিক্ষাবমষনর জর্য র্তুর্ 
আমবদর্কারীমদর জর্য এমেলশিওর স্কলারশিমের আমবদর্ এখর্ এখামর্ চালু রমেমে।  
  
এমেলশিের স্কলারশিে, অ্র্যার্য িহােতা কমনিূশচর িামে িশিশলতভামব ঘোগয ফুল-টাইম শিক্ষােীমদর 
SUNY অ্েবা CUNY দইু বেমরর বা চার বেমরর কমলমজ ঘোগ শদমত টিউির্-ফ্রী এর অ্র্ুমশত 
প্রদার্ কমর।  
  
"আমামদর ঘেট জমুে েশরবারগুশল ঘে অ্েননর্শতক প্রভামবর মুমখামুশখ হমে, তা ঘদমখ, এটি আমগর 
ঘচমে ঘবশি গুরুত্বেূণন ঘে শিক্ষােীমদর আশেনক িহােতার অ্যামেি রমেমে ো তামদর জাশত, ঘেণী বা 
িামাশজক মেনাদা শর্শবনমিমষ তামদর শিক্ষা গ্রহমণর স্বপ্ন বাস্তবাশেত করমত িক্ষম কমর।," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এমেলশিওর স্কলারশিে হাজার হাজার শিক্ষােীর জর্য উমেগ বা ঋমণর ঘবাঝা 
োোই শর্উ ইেমকন র শবশ্বমামর্র শিক্ষা বযবস্থাে উচ্চ মামর্র শিক্ষা গ্রহমণর জর্য আশেনক িংস্থার্ 
িরবরাহ কমর।"  
  
2021-22 শিক্ষাবমষনর জর্য এমেলশিওর স্কলারশিমের জর্য ঘোগয হওোর জর্য, েশরবামরর ঘফডারাল 
িমশিত ঘমাট আমের েশরমাণ 125,000 মাশকন র্ ডলার েেনন্ত হমত োমর। শিক্ষােীমক অ্বিযই 
শর্ম্নশলশখত ঘোগযতার শর্মদনির্াগুশল েূরণ করমত হমব:  

• একটি SUNY অ্েবা CUNY দইু বা চার বেমরর কমলমজ েোর েশরকল্পর্া করুর্  
• তামদর অ্ধ্যেমর্র কমনিশূচর জর্য প্রশত বের 30 ঘেশডট িমূ্পণন করুর্ (গ্রীষ্ম ও িীমতর 

িতন াবলীিহ)  
• দইু বেমরর মমধ্য অ্যামিাশিমেট শডশগ্র বা চার বেমর স্নাতক শডশগ্র শর্মে িমেমমতা স্নাতক 

হওোর েমে োকুর্  
• প্রােকমদর তামদর েুরস্কারটি গ্রহমণর জর্য অ্বিযই দী ন িমে ধ্মর শর্উ ইেকন  ঘেমট োকার 

েশরকল্পর্া করমত হমব।  
  

https://webapps.hesc.ny.gov/questionnaire/page.hesc?questionnaireId=58&versionNumber=4


 

 

বর্উ ইয়কন  ঘেট উচ্চবেক্ষা ঘিিা করম্বোম্বরের্ (New York State Higher Education Services 
Corporation) এর ঘপ্রবিম্বডন্ট ড. গুইলারম্বমা বলর্ারি িম্বলর্, "আশম গভর্নর কুওমমামক আশেনক 
প্রশতবন্ধকতা দরূ করার প্রশতশ্রুশত এবং আমামদর শিক্ষা বযবস্থাে ববষময ঘমাকামবলাে িহােতা করার 
জর্য িাধ্ুবাদ জার্াই। এমেলশিওর স্কলারশিে কমনিশূচর মমতা মূলযবার্ শিক্ষা কােনেম শিক্ষােীমদর 
আশেনক িীমাবদ্ধতা োোই তামদর শিক্ষাগত লক্ষযগুশল অ্জন র্ করার িুমোগ িরবরাহ করমত োমর 
এবং হাজার হাজার ঘলামকর জর্য আমরা ভামলা িুমোমগর দরজা খুলমত োমর।"  
  
SUNY চ্োম্বেলর বজম মালাট্রাি িম্বলম্বের্, "েশদও এই িরৎকামল অ্বমিমষ আমামদর 
কযাম্পািগুশলমত শকেুটা স্বাভাশবক অ্বস্থা শফশরমে আর্মত স্বশস্ত োওো ঘগমে, শর্উ ইকন  ঘেেমটর 
েশরবারগুশলর উের মহামারীর আশেনক প্রভাব আগামী কমেক বের ধ্মর প্রশতধ্বশর্ত হমব। কমলজ 
অ্যামেি ও িােেী মূলয আজ আমগর ঘচমে ঘবশি গুরুত্বেূণন। মার্ুষমক কমলমজ অ্েন প্রদামর্র জর্য 
ক্লাশন্তকর েশরমাণ ঋণ গ্রহণ করমত হমব র্া, ঘেখামর্ তামদর েশরবারগুশল ভুগমে এবং অ্েনর্ীশতমত 
ক্ষশতগ্রস্ত হওো COVID ঘেমক েুর্রুদ্ধার করার ঘচষ্টা করমে। এমেলশিওর স্কলারশিে শর্উ 
ইেকন বািীমদর তামদর জীবর্ ও েশরবারগুশল COVID-19 োরা কীভামব প্রভাশবত হমেশেল তা 
শর্শবনমিমষ শবশ্বমামর্র শিক্ষা অ্জন র্, িামাশজক গশতিীলতা অ্জন র্ ও তামদর স্বপ্ন অ্র্ুিরণ করার 
প্রকৃত িুমোগ প্রদার্ করমব ।"  
  
CUNY এর চ্োম্বেলর ঘেবলে বভ. মোটি রবিম্বগজ িম্বলর্, "এমেলশিওর স্কলারশিে টিউির্ 
িহােতা কমনিশূচর ঘেমটর অ্তুলর্ীে ঘোটন মফাশলওর একটি গুরুত্বেূণন উোদার্, োর মমধ্য রমেমে 
র্শেশবহীর্ শিক্ষােীমদর জর্য িহােতা, োরা েূবনবতী ঘহাোইট হাউি প্রিািমর্র অ্ধ্ীমর্ ঘফডামরল 
িরকার কতৃন ক িহােতা ঘেমক বশিত হমেশেল। গভর্নর কুওমমার এমেলশিওর স্কলারশিমের আশেনক 
িহােতা িংরক্ষমণর শর্রন্তর অ্ঙ্গীকার CUNY ও শর্উ ইেকন  ঘেট জমুে কমলজ শিক্ষােীমদর 
অ্যাকামডশমক িাফমলযর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বেূণন।"  
  
2021-22 এমেলশিওর স্কলারশিে আমবদর্ 2021 িামল িরৎকামল প্রেমবার কমলমজ প্রমবিকারী 
শিক্ষােীমদর ও বতন মার্ কমলজ শিক্ষােীমদর জর্য উন্মকু্ত োরা কখর্ও এমেলশিওর স্কলারশিে োেশর্। 
বতন মার্ এমেলশিওর স্কলারশিে প্রােকমদর এই আমবদর্টি িমূ্পণন করা উশচত র্ে। শিমর্টর ঘজামি 
ঘেরাল্টা শর্উ ইেকন  ঘেট শিম অ্যাক্ট (New York State DREAM Act) এর অ্ধ্ীমর্ এমেলশিওর 
স্কলারশিমের জর্য ঘোগয শিক্ষােীরা এখামর্ আমবদর্ করমত োরমবর্।  
  
এমেলশিওর স্কলারশিে প্রাপ্ত শিক্ষােীমদর িংমোজমর্র কারমণ শর্উ ইেমকন র প্রাে 230,000 বাশিন্দা 
CUNY অ্েবা SUNY টিউির্-ফ্রী ঘত ঘোগ ঘদে।  
  
আমবদর্েত্র 31 আগে, 2021 তাশরখ েেনন্ত গ্রহণ করা হমব।  
  

###  
  
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7781142c-281a2d3d-7783ed19-000babd9fe9f-810659a1fce97246&q=1&e=97378827-df25-40e3-82d4-d1dd265bbc64&u=https%3A%2F%2Fnysdream.applyists.net%2F
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