
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

খণ্ডকালীর্ বেক্ষািীম্বের জর্ে টিউের্ স ায়তা কর্ নসূবির ঐবত াবসক 150 বর্বলয়র্ 

ডলাম্বরর সম্প্রসারণ িালু  ম্বত যাম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

এই প্রির্ িাম্বরর র্ম্বতা প্রবত হসবর্স্টাম্বর ছয়টি িা তার হিবে হেবডি গ্র ণকারী 

খণ্ডকালীর্ বেক্ষািীরা এই েরতকাল হিম্বক শুরু কম্বর টিউের্ স ায়তা কর্ নসূবির 

আওতায় স ায়তা গ্র ণ করম্বত পারম্বি  

  

TAP এর সম্প্রসারম্বণর ফম্বল আর্ুর্াবর্ক 75,000 িাড়বত বেক্ষািী স ায়তা পাওয়া 

উপযুক্ত  ম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেটের জর্থিয় টেউশর্ স ায়তা ক্র্ নসূথির (Tuition 

Assistance Program) 150 থর্থলয়র্ ডলাটরর ঐথত াথসক্ সম্প্রসারটের ক্িা হ াষো ক্টরটের্, 

হেটে এখর্ খণ্ডক্ালীর্ থভথিটত থডথি অজনটর্ সটিষ্ট আর্ুর্াথর্ক্ 75,000 বাড়থত থশক্ষািীটক্ TAP 

িদার্ ক্রটব। পুটরাপুথরভাটব খণ্ডক্ালীর্ থশক্ষািীটদর জর্য খণ্ডক্ালীর্ TAP সম্প্রসারে ক্রা সব 

বয়টসর বযক্তিটদর জর্য এক্টে সাশ্রয়ী থশক্ষা অজনটর্র পি ততথর ক্রটব োরা িায় হক্ষটেই 

পথরবার ও ক্র্ নস্থটলর র্টতা অর্যার্য দাথয়টের সটে ভারসার্য রক্ষা ক্টর থশক্ষা অজনর্ 

ক্রটের্। এক্জর্ পেূ নক্ালীর্ থশক্ষািীর জর্য পূে নক্ালীর্ TAP অর্ুদাটর্র পথরর্াে বেটর 5,665 

ডলার পে নন্ত  টত পাটর; খণ্ডক্ালীর্ TAP হিা-হরটেিং এর থভথিটত পূে নক্ালীর্ থশক্ষাি টের 

হক্াটর্া পূব নশতন োড়াই িথত হসথর্োটর েয় হিটক্ 11 হেথডে ি েক্ারী উপেুি থশক্ষািীটদর 

িদার্ ক্রা  টব।  

  

"এক্জর্ গভর্ নর থ টসটব আথর্ আজ এই হেটের জর্য হদখাটশার্া ক্রার হিটয়ও হবথশ থক্েু 

ক্রটত িাই - আথর্ থর্উ ইয়ক্নটক্ আগার্ীর থদর্গুটলার জর্য িস্তুত ক্রটত িাই," িম্বলম্বছর্ 

গভর্ নর হ াকল। "উচ্চ থশক্ষা অজনর্ক্ারী থশক্ষািীরা শুধ ুআর্াটদর হেটেরই র্য়, বরিং তাটদর 

পথরবাটরর জর্যও অতযন্ত গুরুেপেূ ন। এক্টে থডথি শুধু থডথি অজনর্ক্ারীর জীবর্টক্ই পাটে 

হদয় র্া, বরিং এটে তাটদর আটশপাটশর সবার জীবর্ পাটে হদয়। থর্উ ইয়ক্নটক্ থর্টজর টিক্ার্া 

থ টসটব পথরিয় হদওয়া িটতযক্ বযক্তির থর্টজটদর উন্নত ক্রার এবিং থর্টজটদর থশক্ষার জর্য 

থবথর্টয়াগ ক্রার সুটোগ পাওয়া উথিত। আর্ার িশাসর্ সম্ভাবয সক্ল উপাটয় আর্াটদর 

থশক্ষািীটদর স ায়তা ক্রার জর্য অেীক্ারাবদ্ধ রটয়টে এবিং এই থবষয়টেটক্ বাস্তটব রূপদাটর্র 

জর্য দাথয়ে পালর্ক্ারী আর্ার অিংশীদারটদর আথর্ ধর্যবাদ জার্াই।"  

  



2022 সাটলর শরতক্ালীর্ হসথর্োটর ভথতন  ওয়া থশক্ষািীরা হেডাটরল FAFSA আটবদর্ পূরে 

ক্রার র্াধযটর্ খণ্ডক্ালীর্ TAP এর জর্য আটবদর্ ক্রটত পারটব। জর্া হদওয়ার পর NYS 

ক্যাম্পাসগুটলাটত ভথতন  ওয়া থর্উ ইয়ক্ন হেটের অথধবাসীরা সরাসথর TAP আটবদটর্র সটে 

সিংটোগ ক্রটত পারটব। 2022-2023 থশক্ষাবটষ নর জর্য ইটতার্টধয ভথতন  টয়টে এবিং থর্টজটদর 

FAFSA জর্া থদটয়টে এর্র্ থশক্ষািীটদর জর্য ভথতন  ওয়ার হেথডটের সিংখযার উপর থভথি ক্টর 

TAP অর্ুদার্ স্বয়িংক্তেয়ভাটব সর্ন্বয় ক্রা  টব।  

  

খণ্ডক্ালীর্ TAP এর জর্য উপেুিতার শতন পেূ নক্ালীর্ TAP অর্ুদাটর্র সাটি সেথতপূে ন রটয়টে, 

োর র্টধয হরথসটডক্তি ও আয় সিংোন্ত আবথশযক্তা অন্তভুনি রটয়টে। হক্াটর্া ি ীতাটক্ TAP 

অর্ুদাটর্র অি ন পথরটশাধ ক্রটত  টব র্া।  

   

থর্উ ইয়ক্ন হেটের TAP হদটশর ব ৃির্ িাথ দা-থভথিক্ ক্টলটজ অধযয়টর্র জর্য আথি নক্ 

স ায়তা িদার্ক্ারী অর্দুার্ ক্র্ নসূথিগুটলার র্টধয এক্টে। TAP এর র্াধযটর্ সার্থিক্ভাটব 6 

থর্থলয়টর্রও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসীটক্ িায় 30 থবথলয়র্ ডলাটরর টেউশর্ স ায়তা অর্ুদার্ িদার্ 

ক্রা  টয়টে। 2020-2021 এক্াটডথর্ক্ বটষ ন, 250,000 থর্উ ইয়ক্নবাসীটক্ 700 থর্থলয়র্ ডলাটররও 

হবথশ টেউশর্ স ায়তা অর্ুদার্ িদার্ ক্রা  টয়টে।  

  

হেে ও হেডাটরল আথি নক্ স ায়তার েটল 190,000 এরও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসী টেউশর্-র্ুি 

ভাটব CUNY বা SUNY-হত অধযয়র্ ক্রটে।  

  

25 হিটক্ 44 বের বয়সী িায় 2 থর্থলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াটর্া থডথি হর্ই, এবিং 45 হিটক্ 64 

বের বয়সী 2.5 থর্থলয়র্ বযক্তি থডথি ীর্ অবস্থায় আটের্। খণ্ডক্ালীর্ TAP সম্প্রসারে ক্রাো 

সরক্াথর উচ্চতর থশক্ষায় থবথর্টয়াগ ক্রা এবিং িথতটে থশক্ষািীর জর্য অযাটেস ও সুলভতা উন্নত 

ক্রার জর্য অথধক্তর থবস্তৃত িটিষ্টার অিংশ, োর র্টধয SUNY ও CUNY-হত র্তুর্ েযাক্াথে 

থর্টয়াটগর জর্য 106 থর্থলয়র্ ডলার, ভথতন বকৃ্তদ্ধ ক্রার জর্য 100 থর্থলয়র্ ডলার বরাদ্দক্রে, 

ক্ারারুদ্ধ বযক্তিটদর জর্য TAP পুর্ঃিথতষ্ঠা, ট্রািক্তেপ্ট আেটক্ রাখার রীথত থর্থষদ্ধক্রে, এবিং 

সব নাধুথর্ক্ ক্যাথপোল েযাথসথলটেগুটলাটত উটেখটোগয থবথর্টয়াগ অন্তভুনি রটয়টে।  

  

এোড়াও থর্উ ইয়ক্ন 2019 সাটল থসটর্ের হ াটস হপরাোর DREAM আইর্ ক্াে নক্র ক্টরটে, ো 

ক্াগজপেথব ীর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীটদর ও অর্য থশক্ষািীটদর TAP-এর এবিং থর্উ ইয়ক্ন হেটের 

পথরিালর্াধীর্ অর্যার্য অর্ুদার্ ও বথৃি ক্র্ নসূথির অযাটেস িদার্ ক্রটে ো তাটদর উচ্চতর 

থশক্ষার বযয় ব টর্ স ায়তা ক্টর। থশক্ষািীরা এটে সম্পটক্ন এখাটর্ আটরা জার্টত পারটবর্।  

  

SUNY-এর অন্তি নতীকালীর্ িোম্বেলর হডম্বিারা এফ. স্টোর্বল িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল এবিং 

আর্াটদর হেটের আইর্িটেতাটদর র্টধয োরা এবেটরর বাটজটে উচ্চতর থশক্ষা খাতটক্ 

অিাথধক্ার থদটয়টের্, থবটশষ ক্টর TAP সম্প্রসারটের হক্ষটে, থর্টজটদর থডথি অজনটর্ সটিষ্ট 

অটর্ক্ হবথশ সিংখযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীটক্ জীবর্ পাটে হদওয়ার র্টতা সুটোগ িদার্ 

ক্রটের্। থর্উ ইয়ক্ন হেটের অর্র্য টেউশর্ স ায়তা ক্র্ নসূথি দী ন সর্য় ধটর আর্াটদর SUNY 

ক্যাম্পাসগুটলাটত অোর ক্রা উচ্চ-র্াটর্র থশক্ষা ি টে আি ী থশক্ষািীটদর আথি নক্ স ায়তা 

িাথির হর্াের থ টসটব ভূথর্ক্া পালর্ ক্টর আসটে। খণ্ডক্ালীর্ থভথিটত ক্টলটজ ভথতন  ওয়া 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudentaid.gov%2Fh%2Fapply-for-aid&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0629c5eed3f54acc1cc608da81367dda%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637964368290355066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9JkiZufVwVZf6LN1wxSVD8HjcqFV9e2qKWSwXSqew1Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hesc.ny.gov%2Fdream%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0629c5eed3f54acc1cc608da81367dda%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637964368290355066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fU%2BBgAw1aJuFeXQyvvwcmq7H6cVh6D0dlZOHtYTCDFA%3D&reserved=0


 াজার  াজার থশক্ষািী, োটদর জীবর্ িায় হক্ষটেই ইটতার্টধয পথরবার ও ক্র্ নস্থটলর দাথয়ে থদটয় 

পূে ন  টয় আটে তাটদরটক্ আওতাভুি ক্রার জর্য TAP সম্প্রসারে ক্রা তাটদর ক্টলজ থডথি 

সম্পন্ন ক্রার স্বপ্ন পূরটের বাড়থত হিরো থ টসটব ক্াজ ক্রটত পাটর।"  

  

CUNY-এর িোম্বেলর হফবলক্স বভ র্াম্বতাস রডবরম্বগজ িম্বলর্, "খণ্ডক্ালীর্ থশক্ষািীটদর 

অন্তভুনি ক্রার জর্য TAP-এর এই র্ক্তজরথব ীর্ সম্প্রসারে সার্াক্তজক্ গথতশীলতার উর্ধ্ নগথতর 

এক্টে পি এবিং ভাটলা হবতটর্র ক্র্ নসিংস্থার্ ততথর ক্রার র্াধযটর্  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নবাসীর 

জীবটর্ রূপান্তরর্ূলক্ িভাব হেলটব, এবিং এক্ইসাটি থর্উ ইয়টক্নর র্ ার্ারী পরবতী 

পুর্রুদ্ধাটরর িাথলক্া শক্তি থ টসটব ক্াজ ক্রটব। আর্রা গভর্ নর হ াক্লটক্ তার হর্তৃটের জর্য 

এবিং বাবা-র্াটয়রা স  আর্াটদর  াজার  াজার খণ্ডক্ালীর্ থশক্ষািীর জর্য তাটদর থশক্ষা 

অজনটর্র স্বপ্ন পূরটে এথগটয় োওয়া সম্ভব ক্টর হতালার জর্য আইর্িটেতাটদরটক্ ধর্যবাদ 

জার্াই।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির  ায়ার এডুম্বকের্ সাবভনম্বসস কম্বপ নাম্বরের্ (Higher Education 

Services Corporation)-এর হপ্রবসম্বডন্ট ড. গুইলাম্বর্ না বলর্াম্বরস িম্বলর্, "ইটতার্টধয  াজার 

 াজার থর্উ ইয়ক্নবাসীটক্ তাটদর ক্টলজ থশক্ষা সম্পন্ন ক্রার স্বপ্ন পূরটে সা ােয ক্টরটে এর্র্ 

এক্টে ক্র্ নসূথি সম্প্রসারটের জর্য আথর্ গভর্ নর হ াক্টলর িশিংসা ক্থর। এই সম্প্রসারে 

আর্াটদর হেেজটুড় আটরা হবথশ সিংখযক্ থশক্ষািীর জর্য ক্টলজ থডথি অজনর্ আটরা হবথশ 

সুলভ ক্টর তুলটত আথি নক্ স ায়তার অযাটেস িদার্ ক্রটব, োরা তাটদর অর্যার্য দাথয়টের 

ক্ারটে পূে নক্ালীর্ভাটব থশক্ষা অজনর্ ক্রটত পারটে র্া, এবিং সুথবধাবক্তিত জর্টগাষ্ঠীর র্টধয 

সর্তার বযবধার্ ক্থর্টয় আর্টব এবিং উর্ধ্ নর্ুখী গথতশীলতা েরাথিত ক্রটব।"  

  

হস্টি বসম্বর্ির হিাবি অোর্ স্টোবভবি িম্বলর্, "2022-2023 অি নবেটরর বাটজটে খণ্ডক্ালীর্ 

TAP পাশ ক্রা আটরা হবথশ থশক্ষািীটক্ ক্টলটজ ভথতন  ওয়ার সক্ষর্তা িদার্ ক্রটব। বহু 

ক্টলটজ ভথতন  ওয়া থশক্ষািীর সিংখযা বযাপক্ভাটব ক্টর্ হগটে এবিং এসব খণ্ডক্ালীর্ অর্ুদার্ 

বয়স্ক, ক্র্ নজীবী, ও অ-িিথলত ধারার থশক্ষািীটদরটক্ তাটদর থশক্ষা অজনর্ অবযা ত রাখার জর্য 

ক্ষর্তায়র্ ক্রটব।"  

  

হস্টি বসম্বর্ির ব্রায়ার্ কাভার্া  িম্বলর্, "টেউশর্ স ায়তা ক্র্ নসূথি ক্টলজ থশক্ষা সম্পন্ন 

ক্রার জর্য সটিষ্ট ক্টয়ক্ থর্থলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য অতযন্ত গুরুেপূে ন স ায়তা িদার্ 

ক্টরটে। আর্ুর্াথর্ক্ 75,000 খণ্ডক্ালীর্ থশক্ষািীটক্ অিংশি টের সক্ষর্তা িদার্ ক্রটত এই 

ক্র্ নসূথির 150 থর্থলয়র্ ডলাটরর সম্প্রসারে আর্াটদর সরক্াথর ক্টলজগুটলাটত এবিং উচ্চতর 

থশক্ষা অজনটর্ সটিষ্ট থর্উ ইয়ক্নবাসীটদর উপর থবথর্টয়াগ ক্রার এক্টে ির্ৎক্ার উপায়, এবিং এই 

ক্াটজ তার হর্তৃটের জর্য আথর্ গভর্ নর হ াক্লটক্ ধর্যবাদ জার্াই। আর্রা উচ্চতর থশক্ষায় 

সর্তা, অযাটেস, ও সুলভতার র্টতা অথত গুরুেপূে ন থবষয়গুটলা থর্টয় ক্াজ ক্রথে। খণ্ডক্ালীর্ 

থশক্ষািীরা িায় হক্ষটেই থবটশষ থক্েু িযাটলটের সম্মুখীর্  র্ ক্ারে তাটদর র্টধয অটর্টক্ই 

এক্টে থডথি অজনটর্র পাশাপাথশ অর্যার্য দাথয়ে পালর্, হের্র্ ক্র্ নসিংস্থার্, পথরবাটরর 

হদখাটশার্া ক্রা, স্বাস্থয সর্সযা, এবিং আটরা অটর্ক্ থক্েুর র্টধয ভারসার্য রক্ষা ক্টর িটলটের্। 

এসব থশক্ষািী োটত উচ্চতর থশক্ষা অজনটর্র পটি এথগটয় োওয়ার সুটোগ হিটক্ বক্তিত র্া  য় হস 

থবষয়টে থর্ক্তিত ক্রা অতযন্ত গুরুেপূে ন। তাই TAP-এর জর্য এই থবথর্টয়াটগ স ায়তা ক্রটত 



হপটর আথর্ গথব নত, এবিং এোড়াও আথর্ এত হবথশ সিংখযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য থশক্ষার সুটোগ 

িদার্ ক্রটত তাটদর থর্টবথদত িটিষ্টার জর্য বটরা অব র্যার্ াের্ ক্থর্উথর্টে ক্টলটজর 

(Borough of Manhattan Community College) থশক্ষািী, েযাক্াথে, ও ক্র্ীটদর ক্থর্উথর্টেটক্ 

ধর্যবাদ জার্াটত িাই, হে ক্টলটজর িথতথর্থধে ক্রটত হপটর আথর্ গথব নত।"  

  

অোম্বসেবল সেসে হডম্বিারা বিক িম্বলর্, "অযাটসম্বথলর উচ্চতর থশক্ষা থবষয়ক্ ক্থর্ের 

সভাপথত থ টসটব আর্ার জার্া আটে হে TAP ক্র্ নসূথি আর্াটদর হেটে থশক্ষাগত ও অি ননর্থতক্ 

সুটোগ-সুথবধার থভথিস্বরূপ। আথর্ এই ক্র্ নসূথিটক্ শক্তিশালী ক্রার জর্য অবযা তভাটব লড়াই 

ক্টর আসথে োটত উচ্চতর থশক্ষা ক্র্ নসূথিটত অিংশি ে ক্রটত আি ী হেটক্াটর্া থর্উ 

ইয়ক্নবাসী তাটদর িটয়াজর্ীয় স ায়তা হপটত পাটরর্, এবিং আথর্ হরার্াক্তিত হে এই সম্প্রসারে 

টিক্ হসই ক্াজটেই ক্রটব। খণ্ডক্ালীর্ থশক্ষািীরা িায় হক্ষটেই অ-িিথলত ধারার থশক্ষািী ও 

বয়স্ক বযক্তি  টয় িাটক্র্ োরা ক্র্ নস্থটল ও পাথরবাথরক্ দাথয়টের র্টধয ভারসার্য রক্ষা ক্টর থশক্ষা 

অজনটর্র সুটোগ ক্াটজ লাগাটের্। আথর্ কৃ্তজ্ঞ হে তারা এখর্ আর হেটের আথি নক্ স ায়তা 

অযাটেস ক্রটত র্া পারার েটল আথি নক্ িথতবন্ধক্তার সম্মখুীর্  টবর্ র্া। এই বযাপাটর তার 

হর্তৃটের জর্য আথর্ গভর্ নর হ াক্লটক্ এবিং ক্র্ নসূথিটের সম্প্রসারটে তাটদর স ায়তার জর্য 

আইর্সভায় আর্ার স ক্র্ীটদরটক্ ধর্যবাদ জার্াটত িাই।"  

  

CUNY-এর ফোকাবি ও হপোজীিী কর্ীম্বের প্রবতবর্বিত্বকারী ইউবর্য়র্ প্রম্বফের্াল 

স্টাফ কংম্বগ্রস (Professional Staff Congress)-এর হপ্রবসম্বডন্ট হজর্স ডোবভস িম্বলর্, 

"CUNY-হত এক্াথধক্ বের হর্য়াদী পুর্ঃথবথর্টয়াটগর জর্য তার পথরক্ল্পর্ার অিংশ থ টসটব 

খণ্ডক্ালীর্ TAP-হক্ অন্তভুনি ক্রায় আর্রা গভর্ নর হ াক্লটক্ ধর্যবাদ জার্াই। উচ্চ র্াটর্র 

সরক্াথর উচ্চতর থশক্ষার সম্ভাবয সবটিটয় থবস্তৃত অযাটেস থর্ক্তিত ক্রটত ক্াজ ক্রার এই 

সর্টয় আর্রা গভর্ নটরর সটে স টোগী  টয় ক্াজ িাথলটয় োওয়ার িতযাশা রাথখ। খণ্ডক্ালীর্ 

TAP ভথতনর বযাপাটর সা ােয ক্রটব এবিং আর্াটদর থশক্ষািীটদরটক্ খণ্ডক্ালীর্ থভথিটত এক্টে 

ক্টলজ থডথি অজনটর্র জর্য তাটদর িটয়াজর্ীয় স ায়তা িদার্ ক্রটব, োটদর র্টধয অটর্টক্ই 

বাবা-র্া এবিং ক্র্ নজীবী।"  

  

NYPIRG-এর হপ্রাগ্রার্ বডম্বরক্টর হর্গার্ অো ার্ ন িম্বলর্, "থর্উ ইয়টক্নর টেউশর্ স ায়তা 

ক্র্ নসূথি হদটশর অর্যতর্ সব নাথধক্ শক্তিশালী আথি নক্ স ায়তা ক্র্ নসূথি। খণ্ডক্ালীর্ থশক্ষািীটদর 

জর্য এটের সাম্প্রথতক্ সম্প্রসারে থশক্ষার সর্তা থর্টয় আসার জর্য অথত িটয়াজর্ীয় এক্টে 

পদটক্ষপ। খণ্ডক্ালীর্ থশক্ষািীরা িায় হক্ষটেই পথরবারটক্ স ায়তা ক্টর িাটক্র্, এবিং ক্র্ নস্থটলর 

ও অর্যার্য দাথয়ে পালর্ ক্টরর্। তাটদর ক্টলজ থডথি অজনটর্র পটি উৎসাথ ত ক্রা ও স ায়তা 

ক্রা সাধারেভাটব থবটবির্ায় আসার র্টতা এক্টে বযাপার। এটে পাশ ক্রায় আর্রা গভর্ নর 

হ াক্টলর িশিংসা ক্রথে এবিং থশক্ষািীটদরটক্ আজই তাটদর FAFSA ও হেে আটবদর্ পূরে 

ক্রটত উৎসাথ ত ক্রথে।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেটের সরক্াথর ক্টলজ ও থবশ্বথবদযালয়গুটলাটত থক্ভাটব আটবদর্ ক্রটত  টব হস 

সম্পথক্নত আটরা তিয হপটত SUNY ক্যাম্পাসগুটলার জর্য থভক্তজে ক্রুর্ 

www.suny.edu/attend/apply-to-suny/ টিক্ার্ায় এবিং CUNY সু্কলগুটলার জর্য থভক্তজে ক্রুর্ 

www.cuny.edu/admissions/apply-to-cuny/#apply টিক্ার্ায়।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.suny.edu%2Fattend%2Fapply-to-suny%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0629c5eed3f54acc1cc608da81367dda%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637964368290355066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QYw0F2qSiWGXDuHR51%2F1f9iOksrjaeGZFZZggXNE834%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cuny.edu%2Fadmissions%2Fapply-to-cuny%2F%23apply&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0629c5eed3f54acc1cc608da81367dda%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637964368290355066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IDiarTnNPJ2i6suML7AacEbthseI%2Bxy4EHAPoRyqPYo%3D&reserved=0
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