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কলেজ

ইউনিভান স্িটি

কনিউনিটি কলেজ

উচ্চশিক্ষা প্রদষানকষারী প্রশিষ্ষান যেখষানন শিজননস িষা শিিষারষাি আর্ট স প্রভৃশি শনশদ্টষ্ট শকছু যক্নরে শিক্ষা যদয়ষা হয়

উচ্চশিক্ষা প্রদষানকষারী প্রশিষ্ষান েষার অন্তর্টি িহু যছষার কনিজ থষানক

যে কনিজগুশিনি এনসষাশসনয়রস শিগ্ীর জন্য প্রনয়ষাজনীয় যকষাস্টগুশি উপিব্ধ থষানক। এই যকষাস্টগুশি দইু িছনরর 
ফুি-রষাইম অধ্যয়নন সম্পূর্ট করষার মি কনর তিশর করষা

্রকানর কলেজ ও ইউনিভান স্িটি
অিষাভজনক কনিজ ও ইউশনভষাশস্টটি যেগুশি প্রধষানি সরকষাশর অনথ্ট পশরচষাশিি হয়

বে্রকানর কলেজ ও ইউনিভান স্িটি
অিষাভজনক কনিজ ও ইউশনভষাশস্টটি যেগুশি প্রধষানি যিসরকষাশর অনথ্ট পশরচষাশিি হয়

িানেকাধীি কলেজ ও নিক্া প্রনিষ্াি
িষাভকষারী কনিজ ও ইউশনভষাশস্টটি

েৃনতিিেূক প্রনিক্ণ
সু্ি, কনিজ, সংস্ষা, ইউশনয়ন িষা শননয়ষারকি্ট ষারষা যে যকষাস্ট করষায় যেখষানন যকষাননষা শনশদ্টষ্ট যকশরয়ষার িষা 
চষাকশরর জন্য প্রনয়ষাজনীয় দক্িষা প্রশিক্নরর উপর যজষার যদয়ষা হয়

বেকনিক্াে স্কুে
যে সি শিক্ষারি প্রশিষ্ষান ইশজিশনয়ষাশরং, যভৌি শিজ্ষান, এিং রশরি প্রভৃশি যক্রেগুশির শিক্ষাদষানন পষারদিশী

আেসি  স্কুে ও কিজালভসি লোনরজ
কনিজগুশিনি দিৃ্যরি ও প্রদশি্টি শিনপের উপর গুরুত্ব প্রদষান করষা হয়। ভশি্ট র জন্য, প্রধষানি 
শিক্ষাথশীনদর তিশপেক দক্িষা িষা প্রশিভষা অনেুষায়ী শিচষার করষা হয়।

নেোরাে আেসি ্ কলেজ
যে কনিজগুশিনি শহউম্যষাশনটিজ, সমষাজ শিজ্ষান, ও শিজ্ষাননর শিশভন্ন প্রকষার যকষাস্ট করষাননষা হয়।

কলেলজর ধরি



CUNY BARUCH 

কলেলজ যাওয়ার ্ম্ণূসি খরচ
2018-2019 প্রশি িছর উপশস্শির যমষার খরচ (িম্ট ছষাড়ষা)

SUNY STONY BROOK
2018-2019 প্রিশ িছর উপস্থশিশর মোর খরচ

SYRACUSE UNIVERSITY
2018-2019 প্রশি িছর উপশস্শির যমষার খরচ

কনিনজ েষাওয়ষার সম্পূর্ট খরনচর অন্তর্টি প্রি্যক্ এিং 
পনরষাক্ খরচগুশি কনিজ এিং যকশরয়ষার যরেশনং এ 
েষাওয়ষার সম্পূর্ট তিশর হওয়ষার জন্য, আপনষার অিি্যই 
উভয় সম্পূর্ট করষার একটি পশরকপেনষা থষাকষা উশচৎ। 
প্রি্ক্ খরচ হনছে যসই খরচষা েষা আপনষার শিনি 
যদখষায়। এগুশির অন্তর্টি হনছে টিউিন এিং শফ এিং 
শকছু যক্নরে ঘর এিং থষাকষা। পলরাক্ খরচ আপনষার 
শিনি যদখষায় নষা শকন্তু এগুশিনক অিি্যই আওিষাভুক্ত 
করনি হনি কনিজ এিং যকশরয়ষার যরেশনং এ সফিিষা 
পষাওয়ষার জন্য। এগুশির অন্তভু্ট ক্ত হনছে সু্নি েষািষায়ষাি 
করষা (যমনরেষাকষাি্ট , িষাস টিশকর, যলেন টিশকর), িই, 
অন্যষান্য শজশনসপরে, এিং ি্যশক্তরি খরচ খরচষা। 

•  এটি একটি সরকষাশর চষার-িছনরর কনিজ। 
•  এটি City University of New York এর একটি অংি (CUNY শসনটেম)
•  সরকষাশর সংস্ষাগুশি রষানজ্যর মনধ্যর অশধিষাসীনদর জন্য অন্ততঃরষাজ্য টিউিন সুশিধষা 
প্রদষান কনর এটি পয়সষা িষাঁচষাননষার একটি উপষায় এিং NY এ পড়ষানিষানষা করষার একটি 
প্রধষান কষারর। 

•  এটি একটি সরকষাশর শিশ্বশিদ্যষািয় েষা State University of New York (SUNY) 
শসনটেনমর অংি। 

•  এখষানন যদখষাননষা খরচগুশি SUNY Stony Brook এ পড়ষা একজন শিক্ষাথশীর যক্নরে 
প্রনেষাজ্য এিং এই সু্নি শিক্ষাথশী িনম্ট থষাকনি। 

•  এটি একটি যিসরকষাশর শিশ্বশিদ্যষািয়। 
•  এখষানন যদখষাননষা খরচগুশি Syracuse এ শসশনয়র কনিনজ পড়ষা একজন শিক্ষাথশীর 
যক্নরে প্রনেষাজ্য। 
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খরলচর ধরি খরচ

প্রি্ক্ খরচ:

রড় শিশিধ শফ 
টিউিন 

থষাকষা এিং খষাওয়ষা

$67,403

$1,623
$50,230

$15,550

েষািষায়ষাি
িই এিং অন্যষান্য প্রনয়ষাজনীয় শজশনসপরে

ি্যশক্তরি খরচ 

পলরাক্ খরচ:

$1,051
$1,500

$682

$3,233

কলেলজ যাওয়ার ্ম্ণূসি খরচ: $70,636

খরলচর ধরি খরচ

প্রি্ক্ খরচ: $7,855

রড় শিশিধ শফ $593
টিউিন $7,262

েষািষায়ষাি

খষািষার (দপুুনরর খষািষার)

িই এিং অন্যষান্য প্রনয়ষাজনীয় শজশনসপরে

ঘর এিং থষাকষা 

ি্যশক্তরি খরচ 

পলরাক্ খরচ:

$1,088

$1,232

$1,364

$4,390

$1,796

$9,870

কলেলজ যাওয়ার ্ম্ণূসি খরচ: $17,725

খরলচর ধরি খরচ

কলেলজ যাওয়ার ্ম্ণূসি খরচ:

প্রি্ক্ খরচ:

রড় শিশিধ শফ 
থষাকষা এিং খষাওয়ষা

যটেনরর টিউিন 
$23,286

$2,718
$13,698

$6,870

েষািষায়ষাি
িই এিং অন্যষান্য প্রনয়ষাজনীয় শজশনসপরে

ি্যশক্তরি খরচ 

পলরাক্ খরচ:

$500
$900

$1,368

$2,768

$26,054

এই যপনজ কনিনজর ধরন ও পড়ষার খরনচর একটি সংশক্প্ত শিিরর পষাওয়ষা েষানি। 
কলেলজর খরচ



খরলচর ধরি বিাে খরচখরচ

প্রি্ক্ খরচ:

শফ
টিউিন 

ঘর এিং থষাকষা

$26,300

$3,100
$7,100

$16,100

ি্যশক্তরি খরচ 
িই এিং অন্যষান্য প্রনয়ষাজনীয় শজশনসপরে

েষািষায়ষানির খরচ

পলরাক্ খরচ:

$1,000
$1,200

$300

$2,500
$28,800

কলেজ ফান্ডিং এর উৎ্গুনে

এইড-ও-নিোর এক্স্ার্াইজ 

NYC Scholarship Account (NYC স্ে ারনিপ 
অ্াকাউন্ট)

অিকুদাি ও স্োরনিপ

বফডালরে ওয়াকসি  স্ানড

ঋণ

আপিার পনরোলরর ব্নভিং্ অ্াকাউন্ট

আন স্িক ্াহায্ Save for College Program (ব্ভ ফর কলেজ বপ্রাগ্াি)

নীনচ Binghamton University-এ যেষারদষাননর জন্য পশরকপেনষা করষা যকষাননষা শিক্ষাথশীর ি্যনয়র 
এিং িষানক যদয়ষা আশথ্টক সহষায়িষার নমনুষা যদয়ষা আনছ। 

কলেলজ যাওয়ার খরলচর িিকুি 

আন স্িক ্াহালয্র িিকুিা

শকভষানি শিক্ষাথশী Binghamton University-যি পড়ষার খরচ যজষারষাড় করনি? 
শকছু িষাদ যরনছ কী? পষাথ্টনক্যর জন্য আপশন শক ি্যিহষার করনি পষানরন? নীনচর 
এইি-ও-শমরষানর আপনষার উত্তর শদন: 

আন স্িক ্াহালয্র ধরি বিাে ্াহায্

অিকুদাি এেিং স্োরনিপ:

টিএশপ গ্্যষান্ট 
যপি গ্্যষান্ট 

সংস্ষারি অ্যষাকষানিশমক স্িষারশিপ

ওয়াকসি -স্ানড:

যফনিরষাি শিক্ষাথশী যিষান

ওয়ষাক্ট -টেষাশি

ঋণ:

পনরিাণ

$15,000

$4,000
$4,000

$7,000

$2,000

$5,500

$2,000

$5,500
$22,500

এটি হনছে যসই অথ্ট েষা সরকষার, ি্যশক্তরি সংস্ষা, অথিষা কনিজ শদনয়নছ েষা 
যফরি শদনি হনি নষা। NYC স্িষারশিপ অ্যষাকষাউন্ট NYC Kids RISE-এর মষাশিকষাধীন িষা 

পশরচষাশিি এিং এখষানন শুরুনি $100 পষানিন, শরওয়ষাি্ট  পষানিন ও 
কশমউশনটির অংিগ্হরকষারীনদর যথনক অথ্ট পষানিন। 

NYC Kids RISE পশরিষারনদরনক িষানদর শনজস্ব যসশভংস অ্যষাকষাউন্ট 
খুিনি এিং যসটিনক স্িষারশিপ অ্যষাকষাউনন্টর সনগে সংেুক্ত করনি 
সষাহষাে্য কনর, যেখষানন পশরমষার অনসুষানর ও আপনষার জন্য ঠিক 
পশরমষার রষাখনি পষানরন।

ঋর অিি্যই যফরি শদনি হনি এিং সষাধষাররি সরকষার দ্ষারষা প্রদষান করষা 
হয় শকন্তু হয়নিষা একটি ি্যষাঙ্ক অথিষা ি্যশক্তরি সংস্ষা দ্ষারষাও প্রদষান করষা 
হনি পষানর।

এটি সরকষানরর কষাছ যথনক অথ্ট েষা শিক্ষাথশীরষা কনিনজ পড়ষার পনর 
চষাকশরর সন্ষাননর পনর উপষাজ্ট ন করনি পষানর। 
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আপনষার িষাচ্চষার কনিজ ও কম্টজীিননর প্রশিক্নর সষাহষানে্যর জন্য একষাশধক উতস আনছ। 
ফান্ডিংলয়র উৎ্গুনে

কলেলজ যাওয়ার 
্ম্ণূসি খরচ: 
$28,800

$2,000

$6,300

$5,500

$15,000

ঋণ:

ওয়াকসি -
স্ানড:

অেনিষ্ট 
ে্ালেন্স:

স্োরনিপ ও 
অিকুদাি: 


