
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/26/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

এম্বেলবেওর স্কলারবেম্বের আম্বিদর্ বেক্ষা ির্ ন 2022-23 এর জর্ে হ ালা িম্বল হ ার্ণা 

কম্বরম্বের্ গভর্ নর হ াকল  

  

SUNY এিং CUNY বেক্ষািীরা যাম্বদর েবরিার িেম্বর 125,000 ডলার েয নন্ত উোজনর্ 

কম্বরর্ তারা বির্ামূম্বলে টিউের্ স  কম্বলম্বজর জর্ে আম্বিদর্ করম্বত োম্বরর্  

  

আম্বিদর্ গ্র ণ করা  ম্বি 31 আগস্ট, 2022 েয নন্ত  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে 2022-23 থিক্ষাবরষ নর র্তুর্ আরবদর্ক্ারীরদর 

জর্য এরেলথিয়র স্কলারথিরের আরবদর্ এখর্ হখালা ররয়রে এখারর্। এরেলথিয়র স্কলারথিে, 

অর্যার্য িা ারেযর হরাগ্রারের িারি এক্ত্রিত  রয়, হোগয েূণ ন-িেরয়র োিরদর এক্টি হেি 

ইউথর্ভাথি নটি অফ থর্উ ইয়ক্ন (State University Of New York, SUNY) বা থিটি ইউথর্ভাথি নটি 

অফ থর্উ ইয়রক্নর (City University Of New York, CUNY) দুই বের বা চার বেররর ক্রলরজ 

েড়রত হদয় থবর্ােূরলয টিউির্ ি ।  

  

"এটি গুরুত্বেূণ ন হে আেরা থর্উ ইয়রক্নর থিক্ষািীরদর িাফরলযর থিিঁথড় হবরয় উঠার িম্ভাবয িব 

িুরোগ রদার্ ক্থর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এরেলথিয়র স্কলারথিে থর্ত্রিত ক্ররত িা ােয 

ক্রর হে এক্টি ক্রলরজর থিক্ষা িক্রলর জর্য অজনর্রোগয  য়, থবরিষ ক্রর থর্ম্ন আরয়র 

থিক্ষািীরদর জর্য োরা আথি নক্ অিেতার িম্মুখীর্  য় ো তারদর অিুথবধায় হফরল। আথে এের্ 

হরাগ্রােগুথলরক্ িেি নর্ ক্ররত হেরর গথব নত ো উচ্চ থিক্ষার রথতবন্ধক্তা দরূ ক্রর এবং রথতটি 

থর্উ ইয়ক্নবািীরক্ এক্টি োর্িম্পন্ন থিক্ষা অজনরর্র িুরোগ রদার্ ক্রর।"  

  

2022-23 থিক্ষাবরষ নর এরেলথিয়র স্কলারথিরের জর্য হোগয  রত, েথরবাররর হফডাররল 

িােঞ্জিয ক্রা সু্থল আয় হোি 125,000 ডলার েে নন্ত  রত োরর। থিক্ষািীরদর অবিযই থর্ম্নথলথখত 

হোগযতার ররয়াজর্ীয়তাগুথল েূরণ ক্ররত  রব:  

  

• এক্টি SUNY বা CUNY দুই বা চার বেররর ক্রলরজ েড়ার েথরক্ল্পর্া ক্রর 

িাক্রত  রব  

• তারদর অধযয়রর্র হরাগ্রারের জর্য রথত বের 30টি হেথডি িমূ্পণ ন ক্ররত  রব 

 গ্রগ্রী  এবং িীতক্ালীর্ হেয়াদ ি    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__gcc02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com-5F-2D3Furl-2D3Dhttps-2D253A-2D252F-2D252Furldefense.proofpoint.com-2D252Fv2-2D252Furl-2D253Fu-2D253Dhttps-2D2D3A-2D5F-2D5Fwebapps.hesc.ny.gov-2D5Fquestionnaire-2D5Fpage.hesc-2D2D3FquestionnaireId-2D2D3D58-2D2D26versionNumber-2D2D3D4-2D2526d-2D253DDwMGaQ-2D2526c-2D253DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY-2D2526r-2D253DZQ4O-2D2DvaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI-2D2526m-2D253D078g06LkCC-2D5F2yp1qImCG9n9qAVLuWuZ77IgrnEZDaP-2D5FRKlk3Z7N0L7cHwd34DB7t-2D2526s-2D253DYYrUfy3iDEjLDkpVUUVnAbH3IcQv0YxBgu-2D5Fc9cS2YiA-2D2526e-2D253D-2D26data-2D3D05-2D257C01-2D257CAngela.Liotta-2D2540hesc.ny.gov-2D257Ce5401ec29f5a46cf61f608da3d2836e3-2D257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7-2D257C0-2D257C0-2D257C637889540184173112-2D257CUnknown-2D257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-2D253D-2D257C3000-2D257C-2D257C-2D257C-2D26sdata-2D3DhXbp8Xi-2D252BbpWnOpncXu1VGqNR8ohV1jGZELuHbwRguaU-2D253D-2D26reserved-2D3D0-2526d-253DDwMGaQ-2526c-253DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY-2526r-253DZQ4O-2DvaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI-2526m-253DcUatCqiarbIxtWGHToSKzltmwhiqzIGFH0vq6pJOTmYa1bxqO34i3GxfLzrNoKt6-2526s-253DPHb1RfwvsN2ziBT-5FR4v2KzVPkhl7Fii-2DdmBc8Ln6QHw-2526e-253D-26data-3D05-257C01-257Cangela.liotta-2540hesc.ny.gov-257C440522ad6af74de5fbaf08da3e998349-257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7-257C0-257C0-257C637891126325970104-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C3000-257C-257C-257C-26sdata-3Dg9tj5igI6-252BNIxVt-252B3HnihrLOjE6zN8BjvZFNq4CJUE0-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMGaQ%26c%3DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY%26r%3DZQ4O-vaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI%26m%3DDp9qGGQLre8xyos_FYRKswG7Xr9G-rRkX5LXCSM_9DX2IV_nGVvCZfx3wc7ix5ji%26s%3D01GWMZiOApjLVYdcLHff


• দুই বেররর েরধয অযারিাথিরয়িি থডথগ্র বা চার বেরর স্নাতক্ থডথগ্র থর্রয় িেয় েত 

স্নাতক্  ওয়ার েরি িারক্র্  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি  ায়ার এডুম্বকের্ সাবভনম্বসস কম্বে নাম্বরেম্বর্র (New York State Higher 

Education Services Corporation) হপ্রবসম্বডন্ট ডঃ গুইলারম্বমা বলর্াম্বরস িম্বলম্বের্, 

"আোরদর রারজয উচ্চ থিক্ষা আরও িাশ্রয়ী এবং অযারেিরোগয, থবরিষত িুথবধাবত্রিত এবং 

থর্ম্ন-আরয়র জর্রগাষ্ঠীর েরধয োরা ক্রলরজ হে ৌঁেরর্ার হক্ষরি আথি নক্ বাধার িম্মুখীর্  র্, তা 

থর্ত্রিত ক্রার জর্য আথে গভর্ নর হ াক্লরক্ তার অঙ্গীক্ারবদ্ধতার জর্য িাধুবাদ জার্াই। 

এরেলথিয়র স্কলারথিে থর্উ ইয়রক্নর থিক্ষািীরদর ক্রলরজর জর্য অি ন রদারর্র অথর্িয়তা দরূ 

ক্ররত আথি নক্ ি ায়তা রদারর্র োধযরে তারদর উচ্চ থিক্ষার স্বপ্ন িফল ক্ররত িা ােয ক্ররত 

োরর।"  

  

SUNY অন্তি নতীকালীর্ চ্োম্বেলর হডম্বিারা এফ স্টোর্বল িম্বলম্বের্, "SUNY-র িাশ্রয়ী, 

অযারেিরোগয, এবং উচ্চ োরর্র থিক্ষার লরক্ষযর অি ন  ল থর্ম্ন ও েধযে আরয়র েথরবার হিরক্ 

োিরদর তুরল আর্া োরত তারা তারদর থিক্ষাগত লক্ষযগুথল অজনরর্র এক্ই িুরোগ োয় হেের্ 

ধর্ী েথরবার হিরক্ আিা থিক্ষািীরা োয়৷ এরেলথিয়র স্কলারথিে  ল থর্উ ইয়ক্ন হেরির অর্য 

এক্টি উোয় োর দ্বারা থিক্ষািীরদর  াই সু্করলর ের থিক্ষাজীবর্ চাথলরয় োওয়ার েরির বাধাগুথল 

অেিারণ ক্রর। আেরা গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যবাদ জার্াই আোরদর SUNY থিক্ষািীরদর রথত 

তার অবযা ত রথতশ্রুথত এবং ররতযক্ থর্উ ইয়ক্নবািী োরা ক্রলরজর ক্লািরুরে হিখার স্বপ্ন 

হদরখ তা িফল  ওয়া থর্ত্রিত ক্রার উরেরিয তার অক্লান্ত েথরশ্ররের জর্য।"  

  

CUNY-এর চ্োম্বেলর হফবলে বভ. মোিস রডবরম্বগজ িম্বলর্: "এরেলথিয়র স্কলারথিে থর্উ 

ইয়ক্ন হেরির টিউির্ ি ায়তা হরাগ্রারের অতুলর্ীয় হোিনরফাথলওর আররক্টি থর্ভনররোগয 

থফেচার  রয় উরঠরে, ো হদি জরুড় বহু স্নাতরক্র উের চাে িৃটিক্ারী ঋরণর হবাঝা োড়াই 

েেবধ নোর্ িংখযক্ আবাথিক্রদর এক্টি োর্িম্পন্ন থিক্ষা অজনর্ ক্ররত এবং েথরেূণ নক্ারী 

ক্ে নজীবর্ শুরু ক্ররত িক্ষে ক্রর। ে াোরী এবং আোরদর অি নর্ীথতর চলোর্ ওঠার্াোর 

অরর্ক্ চযারলঞ্জ িরেও থর্উ ইয়ক্ন েথরবরগুথলর ি ায়তা ক্রর এিা জার্া স্বত্রিদায়ক্। আেরা 

গভর্ নর হ াক্লরক্ আোরদর রারজযর িরক্াথর উচ্চথিক্ষা রথতষ্ঠারর্র রথত তার অিল 

অঙ্গীক্ারবদ্ধতা এবং ক্রলরজর থিক্ষা বযত্রি, েথরবার এবং িোরজর জর্য হে গভীর োি নক্য 

ততথর ক্ররত োরর হি থবষয়রক্ স্বীকৃ্থত হদওয়ার জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"  

2022-23 এর এরেলথিয়র স্কলারথিে আরবদর্ 2022 িারলর িরত্ক্ারল ক্রলরজ ররবিক্ারী 

রিেবাররর থিক্ষািীরদর জর্য এবং বতনোর্ ক্রলরজর োিরদর জর্য হখালা োরা ক্খর্ও 

এরেলথিওর স্কলারথিে োর্থর্। বতনোর্ এরেলথিয়র স্কলারথিে রােক্রদর এই আরবদর্টি 

িমূ্পণ ন ক্রা উথচত র্য়। হিরর্ির হ ারি হেরাল্টা থর্উ ইয়ক্ন হেি ত্রিে অযারের অধীরর্ 

এরেলথিয়র স্কলারথিরের জর্য হোগয থিক্ষািীরা আরবদর্ ক্ররত োররর্  এখারর্।  

  

190,000 এর হবথি থর্উ ইয়রক্নর আবাথিক্রা এখর্ CUNY বা SUNY-হত থবর্ােূরলয টিউির্ ি  

েড়রত োরর এরেলথিয়র স্কলারথিে রাপ্ত থিক্ষািীরা হোগ  ওয়ার ফরল।  

  

আম্বিদর্ গ্র ণ করা  ম্বি 31 আগস্ট, 2022 েয নন্ত  
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###  
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