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BSGE-তে মহাবিদ্যালয়ের কার্যক্রম 
 

New York City-এর সরকাবর বিদ্যালয় িযিস্থার ময়ধ্য একটি বিবিন্ন প্রকার ছাত্র 

ম াষ্ঠীর প্রবত একটি সয়িশাচ্চ মান প্রদ্ান করার লয়ক্ষ The Baccalaureate School 

for Global Education (BSGE) ঠিত হয়য়বছল। BSGE, International 

Baccalaureate Organisaion(IBO)-এর িািধ্ারার এিং প্রয়য়াজনীয়তা অনসুার 

উচ্চ বর্ক্ষা ত মায়নর প্রবত দ্ায়িদ্ধতাটির উপর বিবি কয়র  ঠিত হয়। The 

International Baccalaureate-এর লক্ষয হল অনসুবিত্সু, জ্ঞানসম্পন্ন এিং 
যত্নর্ীল যুিয় াষ্ঠীর বিকার্ ঘটায়না যারা মমধ্াবিবিক মিাধ্ এিং শ্রদ্ধার মাধ্যয়ম একটি 

উিমতর এিং র্াবিপূর্শ বিশ্ব সৃবি করার মক্ষয়ত্র সহায়তা করয়ি। এই লয়ক্ষয প্রবতষ্ঠানটি 

আিজশ াবতক বর্ক্ষার কঠিন কাযশক্রম এিং কয় ার মলূযায়য়নর বিকার্ ঘটায়নার উয়েয়র্য 
বিদ্যালয়, সরকার এিং আিজশ াবতক প্রবতষ্ঠানগুবলর সয়ে কাজ কয়র। এই কাযশক্রমগুবল 

সারা বিয়শ্বর ছাত্রয়দ্র সবক্রয়, সহানিূুবতর্ীল এিং জীিনিযাপী বর্ক্ষার্থী হয়য় ও ার 

জনয উত্সাবহত কয়র যারা উপলবি কয়র ময অনয িযবিরাও, তাাঁয়দ্র মতপার্থকশ য সয়ে, 

সঠিক হয়ত পায়রন। 
 

মহাবিদ্যালয়য় িবতশ র প্রবক্রয়াটি স লিায়ি সম্পূর্শ করার উয়েয়র্য উিয় প্রাক-IB 

বিয়লামা এিং বিয়লামা কাযশক্রমগুবল িরাির প্রয়য়াজনীয় বর্ক্ষাবিবিত দ্ক্ষতাগুবল 

 য়়ে মতালা এিং বিশ্ববিদ্যালয়গুবলর বিষয়য় গুরুত্বপূর্শ তর্থযসমহূ প্রদ্ান করাটি 

প্রচবলত র্থায়ক। মহাবিদ্যালয়য় িবতশ র প্রবক্রয়াটি মক্ষয়ত্র ছাত্রয়দ্র বর্ক্ষাবিবিক দ্ক্ষতা, 
মানান ু পরীক্ষার (SATs, ACTs এিং SAT II বিষয় পরীক্ষাগুবল)  লসমহূ এিং 
পা ক্রম িবহিূশ ত কাযশকলাপগুবল (CAS) হল সিশাবধ্ক গুরুত্বপূর্শ বনধ্শারক উপাদ্ান। 

আমায়দ্র িতশ মান কাযশক্রমগুবল  ঠিত হয় বনম্নবলবিত সংস্থানগুবলর দ্বারা: 
 
(1) িযবিবিবিক মহাবিদ্যালে বিষেক পরামর্য 
মহাবিদ্যালয়য় িবতশ  সম্পবকশ ত এিং আবর্থশক সহায়তার আয়িদ্ন প্রবক্রয়া সম্পবকশ ত 

বিবিন্ন বিষয়য়র উপর আয়লাচনার উয়েয়র্য, ছাত্ররা Peter Wilson, BSGE-এর 

মহাবিদ্যালয় বিষয়ক উপয়দ্িা, মেলিার-িহৃস্পবতিার, দ্পুুর 2:15-4:00 পযশি 

িযবিবিবিক সময় বনবদ্শি করয়ত পায়র। মহাবিদ্যালয়য়র উপয়দ্িার সয়ে স্নাতক 

স্তয়রর উাঁচু এিং বনচু মশ্রর্ীর ছাত্রয়দ্র প্রয়তযক ষাণ্মাবসয়ক িহু সংিযক সাক্ষাত্কায়রর 

জনয উত্সাবহত করা হয়। 

(2) বপোমাো এিং ছাত্রয়দ্র জন্য মহাবিদ্যালয়ে িবেয /আবথযক সহােো 
বিষেক কমযর্ালা 
মহমি এিং িসিকাল িরাির, Peter Wilson-এর দ্বারা BSGE পবরিারগুবলর জনয 
মহাবিদ্যালয়য়/বিশ্ববিদ্যালয়য় িবতশ  হওয়ার মাপকাঠি, মায়নাপয়যা ী পরীক্ষা, আবর্থশক 

সহায়তা, ম াষ্ঠী এিং পবরয়ষিা/CAS প্রয়য়াজনীয়তা এিং মহাবিদ্যালয়য়র জনয 
অর্থশননবতক পবরকল্পনা অিিুশ ি কয়র মহাবিদ্যালয় সম্পবকশ ত বিষয়গুবলর একটি গুয়ের 

উপর আয়লাকপাতকারী সািযকালীন কমশর্ালাগুবলর আয়য়াজন করা হয়য় র্থায়ক। 

(3) মহাবিদ্যালয়ে/বিশ্ববিদ্যালয়ে িবেয র তহমন্তকালীন্ পর্যােসমহূ 
মসয়েম্বয়রর মর্ষ মর্থয়ক নয়িম্বয়রর শুরু পযশি, মহমিকাল িরাির, িবতশ র সময়টিয়ত উাঁচু 

মশ্রর্ীর ছাত্ররা তায়দ্র জনয বনধ্শাবরত 40 বমবনয়টর পরামর্শবিবিক সময়টিয়ত িহু সংিযক 

মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয় মর্থয়ক আ ত িবতশ  বিষয়ক আবধ্কাবরকয়দ্র সয়ে 

সাক্ষাত করার সুয়যা  পায়ি। এই পযশায়গুবল উাঁচু মশ্রর্ীর ছাত্রয়দ্র অসংিয 
প্রবতয়যাব তামলূক মিসরকাবর প্রবতষ্ঠান ছা়োও র্হর এিং রাজযবিবিক সরকাবর 

মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয়গুবলর প্রবত উন্মিু কয়র। অংর্গ্রহর্কারীরা, িবতশ  
বিষয় প্রয়য়াজনীয়তা, বিয়র্ষ কাযশক্রম, মহাবিদ্যালয়য় প্রধ্ান বিষয়গুবল, বিয়দ্য়র্ পা  

করা সুয়যা , ছাত্র জীিন এিং এই বিদ্যালয়গুবলর দ্বারা প্রদ্ি আবর্থশক সহায়তাগুবলর 

সম্পয়কশ  জ্ঞান লাি কয়র। অবতয়ত অংর্গ্রহর্কারী মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়গুবলর 

ময়ধ্য অিিুশ কত হয়, Yale, Brown, Columbia, Barnard, Harvard, Boston 

University, Wesleyan, Bard, Skidmore, Sarah Lawrence, Williams, 

Hobart and William Smith, University at Buffalo, Fairfield, Mount 

Holyoke, Wellesley, Smith, Bryn Mawr, University of Connecticut, 

U Chicago, Fordham, Boston College, Trinity, Carnegie Mellon, New 

York University, Syracuse University, St. Lawrence, Northwestern, 

Northeastern, Amherst, Vassar, Binghamton and CUNY/Macaulay 

Honors at CUNY. 
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(4) Sarah Lawrence College-এর সবৃিধমী রচন্ার বন্িযাচন্মলূক এিং 
বিদ্যালে পরিেী আয়লাচন্া সিাগুবল 
সম্মানজনক মিু বর্ল্প প্রবতষ্ঠায়নর সয়ে একটি বিয়র্ষ সহয়যাব তার মাধ্যয়ম, Sarah 

Lawrence College-এর স্নাতক স্তয়রর রচনা কাযশক্রয়মর ছাত্ররা মহমি এিং িসি 

কায়লর পযশায়গুবলয়ত BSGE-এর ছাত্রয়দ্র জনয সৃবিধ্মী রচনা বনিশাচনবিবিক 

মশ্রর্ীগুবলর আয়য়াজন কয়র মযিায়ন সম্পূর্শ বিদ্যালয় িষশটি যািত্ সপ্তায়হ একবদ্ন 

Sunnyside Community Services-এ বনচু মশ্রর্ীর ছাত্রয়দ্র জনয একটি বিদ্যালয় 

পরিতী সৃবিধ্মী রচনা বিষয়ক আয়লাচনা সিা অনবুষ্ঠত হয়। অংর্গ্রহর্কারীরা 
তায়দ্র সাবহতযবিবিক দ্ক্ষতাসমহূ  য়়ে মতায়ল, রচনার বিবিন্ন ধ্রয়র্র প্রবত উন্মিু 

হয়, উয়েয়িয়যা য মরিিয়ৃের রচনাগুবল পা  কয়র, তায়দ্র িযাকরর্ এিং 
র্ব্দিান্ডায়রর স্তয়রর উন্নয়ন ঘটায়, তায়দ্র বনয়জয়দ্র উদ্ভািনামলূক বদ্কটির 

অনসুিান করা ছা়োও তায়দ্র কাজগুবলর জনয   নমলূক সমায়লাচনা গ্রহর্ এিং 
তায়দ্র সহপাঠীয়দ্ বলবিত কমশগুবলর মক্ষয়ত্র পরামর্শ প্রদ্ান কয়র মর্য়ি। 
 

(5) সামার কয়লজ ইয়েন্বসি  
তায়দ্র উাঁচু মশ্রর্ীর িছরটির এিং মহাবিদ্যালয়য় িবতশ র প্রবক্রয়ার জনয প্রস্তুবত মক্ষয়ত্র, 

Peter Wilson একটি উচ্চ পযশায়য়র দ্বৃি-বনিদ্ধীত চার-সপ্তায়হর মহাবিদ্যালয়য় 

আয়িদ্ন-প্রস্তুবতর তীব্রতর পা ক্রয়মর আয়য়াজন কয়র। অংর্গ্রহর্কারীরা: 
 

 তায়দ্র সম্ভািয মহাবিদ্যালয়য়র তাবলকাটি সম্পূর্শ করার উয়েয়র্য তায়দ্র 

মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় অনসুিানটিয়ক সীমািদ্ধ করয়ি। 

 তায়দ্র মহাবিদ্যালয়য়র রচনা এিং িযবি ত িিয়িযর িস়োগুবলর উপর কাজ 

করয়ি এিং মসগুবলর বিকার্ ঘটায়ি। 

 মহাবিদ্যালয়য় িবতশ র আয়িদ্নবিবিক প্রবতবক্রয়াগুবলর স্বল্প-দদ্য়ঘশযর উিরগুবল 

বলিয়ি এিং মসগুবলর উন্নবত সাধ্ন করয়ি।  

 তায়দ্র সাধ্ারর্ প্রশ্নগুবলর উপর কাজ করয়ত শুরু করয়ি। 

 ছাত্র বিষয়ক রূপয়রিা সম্পূর্শ করয়ি। 

 তায়দ্র SAT র্ব্দিান্ডার   ন করয়ি। 

 তায়দ্র রচনা দ্ক্ষতার উন্নবত ঘটায়ি। 

 বিবিন্ন মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয়গুবলর বিষয়য়  য়িষর্া এিং মসগুবলর 

মলূযয়ন করহয়ি।  

 িবতশ  সংক্রাি তয়র্থযর পযশায় এিং ভ্রমর্গুবলর জনয বিবিন্ন স্থানীয় মহাবিদ্যালয় 

এিং বিশ্ববিদ্যালয়গুবল পবরদ্র্শন করয়ি। 

 মহাবিদ্যালয়য়র সাক্ষাত্কারগুবলর জনয প্রস্তুত হয়ি। 

 FAFSAs, CSS রূপয়রিা এিং অনযানয অর্থশননবতক সহায়তার আয়িদ্নগুবলয়ক 

পৃর্থক করয়ি।  

 Columbia University-এর িাত্সবরক গ্রীষ্মকালীন মমলাটিত অংর্গ্রহর্ করয়ি। 
 

6ই জলুাই, মসামিার মর্থয়ক 31মর্ জলুাই, শুক্রিার পযশি গ্রীয়ষ্মর সপ্তাবহক বদ্নগুবলয়ত 

প্রতযবহক বিবিত সকাল 9:00 মর্থয়ক দ্পুুর 12:00-এর ময়ধ্য আয়য়াবজত সম্পূর্শ 
পা ক্রমটি সকল অংর্গ্রহর্কারী উপবস্থবত প্রতযাবর্ত।  
 

(6) বিন্সটন্ বরবিউ সামার 2015 SAT-এর িস্তুবেমলূক পাঠক্রম 
বপ্রন্সটন বরবিউ SAT পা ক্রমটি শুরু হয়ি 7ই জলুাই মেলিার এিং সমাপ্ত হয়ি 30মর্ 
জলুাই, িহৃস্পবতিার। মশ্রর্ীগুবল বতন-ঘন্টা দদ্য়ঘশযর হয়ি, মযিায়ন পরীক্ষার বদ্নগুবল 
চার-ঘন্টা দদ্য়ঘশযর হয়ি। 

এই িছর, BSGE সামার কয়লজ ইয়ন্টনবসি একটি বপ্রন্সটন বরবিউ SAT মশ্রর্ীবিবিক 

পা ক্রম অিিুশ ি করয়ি। বপ্রন্সটন বরবিউ-এর সিশাবধ্ক জনবপ্রয় অংবর্দ্ারীবিবিক 

কাযশক্রম, মশ্রর্ীকয়ক্ষর পা ক্রমটি হল SAT-এর সকল অপবরহাযশ উপাদ্ানগুবলয়ক 

অিিুশ ি কয়র সম্পূর্শরূয়প সিশােীর্ মিাধ্  নমলূক।  

 সাধ্ারর্িায়ি উপলি মশ্রর্ীকক্ষবিবিক পা ক্রমটির জনয িরচ হল $599, বকন্তু 

Princton Review-এর সয়ে আমায়দ্র অংবর্দ্ারীয়ত্বর মাধ্যয়ম, BSGE-এর ছাত্র এিং 
পবরিারগুবল 25%-এর অবধ্ক সাশ্রয় করয়ত পায়র। র্ীঘ্র নবর্থিুবিকরর্বিবিক ছায়়ের 

মাধ্যয়ম, Princton BSGE-এর ছাত্রয়দ্র প্রবত একটি অবতবরি ছা়ে প্রদ্ান কয়র, তর্টি 

োয়দ্র িবর্ক্ষয়ের খরচটিয়ক মাত্র $399-এ ন্াবময়ে আন্য়ি। তেেীগুবলয়ে 

সিযবন্ম্ন 15জন্ এিং সিযাবধক 25জন্ অংর্গ্রহেকারী থাকয়ি। এই পাঠক্রমটি 

অন্তিুয ি কয়র: 

 মমাট 34 কাযশক্রম ঘন্টা  
 বন্য়দ্য র্ন্ার(ছেটি 3-ঘোর তেেী) জনয 18 ঘন্টার 

 নজরদ্ারযুি অসুবিধ্া বনর্শায়ক পরীক্ষার (4-ঘন্টার পরীক্ষা) জনয 16 ঘন্টা  
 Princeton Review Online Student Center-এর প্রবত 120 বদ্য়নর না াল (ছাত্ররা 

সকল মশ্রর্ীর পা গুবলর পযশায়লাচনা এিং অবতবরি অিযাসগুবল সম্পূর্শ করয়ত পায়র) 

 সম্পূর্শ এিং আংবর্ক িৃবি 

 সকল ছায়ত্রর প্রবতই আবর্থশক সহায়তার আয়িদ্নপত্র উপলি হয় 

 সন্তুবির প্রবতশ্রুবত - Princeton Review, BSGE ছাত্রয়দ্র সয়ে,  

যতক্ষর্ না তারা তায়দ্র কমশদ্ক্ষতায় সন্তুি হয়ে ততক্ষর্ মকান  

প্রকার অবতবরি িরচবিনাই কাজ করয়ি।  

 তাত্ক্ষবর্ক এিং অনলাইন অবতবরি সহায়তা 
 বপ্রন্সটন বরবিউ SAT-এর প্রস্তুবতমূলক উপাদ্ানগুবলর সম্পূর্শ মসট 
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মহাবিদ্যালে/বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়িদ্ন্পয়ত্রর মূলয (09/2015-মত) 
 

CUNY আয়িদ্ন্পত্র: $65.00 
এই পাবরশ্রবমকটি City University of New York-এর ছয়টি পযশি মহাবিদ্যালয়য় 
আয়িদ্ন করার িরচটিয়ক আোবদ্ত কয়র। মহমিকায়ল মহাবিদ্যালয়য়র 
কাযশালয়গুবলর মাধ্যয়ম একটি সীমািদ্ধ সংিযক পাবরশ্রবময়কর উপর ছা়ে উপলি হয়। 
 

SUNY আয়িদ্ন্পত্র: $50.00 িবে বিদ্যালে 
State University of New York-এর অধ্ীন একটি মহাবিদ্যালয়য় আয়িদ্ন করার 
জনয আয়িদ্নকারীয়ক বিদ্যালয় প্রবত $50.00 প্রদ্ান করয়ত হয়ি। পবরিারগুবল 
সুপাবরর্কৃত আবর্থশক মাপকাঠিগুবল পূরর্ করয়ল অনলাইয়ন অর্থিা মহাবিদ্যালয়য়র 
উপয়দ্িার মর্থয়ক িরয়চর মক্ষয়ত্র ছা়ে উপলি হয়। 
 

তিসরকাবর/িবেয়র্াবিোমলূক মহাবিদ্যালয়ে আয়িদ্য়ন্র পবরবধ: $40.00-

$80.00 
মহাবিদ্যালয়য় আয়িদ্য়নর মলূযগুবল বিয়র্ষ বিয়র্ষ প্রবতষ্ঠায়নর বর্ক্ষাবিবিক মযশাদ্া 
এিং প্রবর্ক্ষর্ প্রদ্ায়নর পাবরশ্রবময়কর উপর বনিশ রর্ীলিায়ি বিন্ন বিন্ন হয়। 
উদ্াহরর্স্বরূপ, বি ত িছরটিয়ত Harvard University-এর আয়িদ্য়নর িরচ বছল 
$75.00 মযিায়ন Quinnipiac University-এর আয়িদ্য়নর িরচটি বছল $45.00। 
অনযানয বিদ্যালয়গুবল, মযমন Mount Holyoke, Fordham এিং St. Johon's 
তায়দ্র আয়িদ্য়নর িরচটিয়ত ছা়ে প্রদ্ান কয়র যবদ্ আপবন র্ীঘ্র অনলাইয়ন আয়িদ্ন 
কয়রন। িরয়চর ছা়েগুবল মহাবিদ্যালয়য়র উপয়দ্িায়দ্র মর্থয়ক মসই সকল 
আয়িদ্নকারীর জনয উপলি হয় যারা SATs/SAT II বিষয় বিবিক পরীক্ষাগুবলয়ত 
িরয়চ ছা়ে প্রাপ্ত হয়য়বছল। আয়িদ্নকারীরা মিসরকাবর/রায়জযর বনয়ন্ত্রর্ িবহিূশ ত 
মহাবিদ্যালয়গুবলর জনয একটি সিশয়মাট চারটি কয়লজ মিািশ  িরয়চর মক্ষয়ত্র ছা়ে প্রাপ্ত 
হয়ত পায়র। ছাত্ররা, যবদ্ তারা পাবরিাবরক আয় বিবিক মাপকাঠিটি পূরর্ কয়র, 
সিশয়মাট চারটি পযশি NACAC-এর িরয়চর মক্ষয়ত্রও ছা়ে প্রাপ্ত হয়ত পায়র। 
 

ACT বন্িন্ধীকরে: $39.50 (বলখন্ সহ: $56.50) 
ACT বনিিীকরয়র্র িরচটি হল $39.50; বলিয়নর উপাদ্ানটি অিিূশ ি কয়র, 
িরচটি হল $56.50 বিলবম্বত বনিিীকরয়র্র িরচটি হল $25.00 যিন পবরিতশ ন 
িরচটি হল $24.00 তায়দ্র মানগুবল র্ীঘ্র পাওয়া উয়েয়র্য ছাত্রয়দ্র অনলাইয়ন 
আয়িদ্ন করার জনয উত্সাবহত করা হয়য় র্থায়ক। পরীক্ষার বদ্নটিয়ত স্ট্যান্ড-িাই 
িরচ হল $49.00 তুবম যবদ্ একটি ACT িরচ ছায়়ের জনয উপযুি হয়, তাহয়ল 
অনগু্রহ কয়র মতামার মহাবিদ্যালয়য়র কাযশলয়য় মযা ায়যা  কর। একটি িরচ 
ছা়েসহ ACT মত বনিিীকরয়র্র জনয, মতামায়ক আিবর্যক িায়ি একটি কা য়জর 
 মশ িযিহার করয়ত হয়ি।  

SAT র্বুিবিচারবিবিক পরীক্ষার বন্িন্ধীকরে: $54.50 

প্রার্থবমক SAT বনিিীকরয়র্র িরচটি হল $54.50 
পরীক্ষা মদ্ওয়ার দ্ইু সপ্তায়হর ময়ধ্য তায়দ্র মানগুবল প্রাপ্ত 
করার জনয ছাত্রয়দ্র অনলাইয়ন আয়িদ্ন করার জনয 
পরামর্শ প্রদ্ান করা হয়য় র্থায়ক। বিলবম্বত 
বনিিীকরর্/পবরিতশ য়নর িরচটি হল $28.00 পরীক্ষার 
বদ্নটিয়ত স্ট্যান্ড-িাই িরচটি হল $46.00  
 

SAT II বিষেবিবিক পরীক্ষা জন্য বন্িন্ধীকরে: $26.00+$18.00 িবে 
বিষয়ের পরীক্ষা: বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবলর জনয বনিিীকরয়র্র জনয, ছাত্রয়দ্র 
আিবর্যকিায়ি $26.00-এর একটি বনিিীকরয়র্র িরচ এিং SAT II প্রবত 
বিষয়য়র পরীক্ষার জনয $18.00-এর িরচ প্রদ্ান করয়ত হয়ি। শ্রির্সহ একটি 
িাষার পরীক্ষার িরচ হল $26.00 বিলবম্বত বনিিীকরয়র্র িরচটি হল $27.50 
মনাট: SATs এিং SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবলর মক্ষয়ত্র িরয়চর উপর 
ছা়োগুবল পাওয়ার জনয অনগু্রহ কয়র মতামার মহাবিদ্যালয়য়র উপয়দ্িার সয়ে 
সাক্ষাত কর। িরয়চর মক্ষয়ত্র ছায়়ের জনয ছাত্রয়দ্র উপযুিতাটি হল বর্ক্ষা বিিায় র 
 াইয়ল র্থাকা সমূ্পর্শকৃত লাঞ্চ  মশগুবল বিবিক। 
 

CSS (কয়লজ স্কলারবর্প সাবিয স) রূপয়রখা: অবেবরি মহাবিদ্যালে িবে 
$25.00+$16.00 আবর্থশক সহায়াতার বিতরর্গুবলর সঠিক মলূযায়য়নর উয়ের্য়য িহু 
মহাবিদ্যালয়য়র মক্ষয়ত্র কয়লজ স্কলারবর্প সাবিশ স(CSS) রূপয়রিার প্রয়য়াজন হয়। 
প্রার্থবমক বনিিীকরয়র্র িরচটি হল $25.00, মযটি আয়িদ্নপয়ত্র সংয়যাবজত 
মহাবিদ্যালয় প্রবত একটি অবতবরি িরচ $16.00 সহ একটি মহাবিদ্যালয়য় 
বনিিীকরর্ অিিুশ ি কয়র। CSS রূপয়রিাগুবল শুধ্ুমাত্র অনলাইয়ন জমা করা মযয়ত 
পায়র। আয়িদ্নকারীরা ইন্টারয়নয়টর মাধ্যয়ম CSS রূপয়রিার  মশটি সম্পূর্শ করার 
জনয একটি িরচ ছায়়ের জনয তায়দ্র উপযুিতাগুবলর সম্পয়কশ  জানয়ত পায়র। 
উপযুি আয়িদ্নকারীরা ছয়টি পযশি মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়য়র মক্ষয়ত্র একটি 
ছায়়ের জনয অবধ্কারী হন।  
 

BSGE CEEB মকাি: 332903 
মনাট: SAT, SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল এিং ACTs-এর মত মানান ু পরীক্ষাগুবলর জনয 
বনিিীকরয়র্র জনয এই মকািটি িযিহৃত হয়। অনলাইয়ন বনিিীকরয়র্র সময়য় এই মকািটি প্রয়ির্ 
করায়নার দ্বারা, ছাত্ররা বনবিত করয়ি ময BSGE তায়দ্র পরীক্ষার বনয়মমাব ক মানগুবল প্রাপ্ত 
কয়রয়ছ। ছাত্ররা www.collegeboard.org -এ SATs এিং SAT II এিং www.actstudent.org -
এ ACT-এর জনয বনিিীকরর্ কয়র। মহাবিদ্যালয়য়র কাযশালয়য় িরয়চ ছা়েগুবল উপলি হয়। উপযুি 
ছাত্রগুবলর তুলনায় ছা়েগুবল সীবমত সরিরায়হর হয়। 

http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
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জবুন্োর কয়লয়জর সমেয়রখা 
 

শুক্রিার, অিাস্ট 7ই: মসয়েম্বর ACTs-এর চূ়োি বনিিীকরর্। 
 

র্বন্িার, তসয়েম্বর 12ঠা: ACTs. 
 

শুক্রিার, তসয়েম্বর 18ঠা: অয়টাির ACTs-এর চূ়োি বনিিীকরর্। 
 

শুক্রিার, তসয়েম্বর 25ঠা: গ্রীষ্মকালীন CAS প্রবত লনগুবল িয়কয়া। 
 

র্বন্িার, অয়টাির 3ে: SAT/SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল। 
 

িুধিার, 14ই অয়টাির সকাল 8:00 টাে: BSGE-মত PSATs 
 

র্বন্িার, অয়টাির 24তর্: ACTs. 
 

অয়টাির: CAS সুয়যা সমহূ+ সম্ভািয CAS ম াষ্ঠীবিবিক প্রকল্প সম্পয়কশ  
ধ্ারর্াগুবল বচবিত করয়ত শুরু কয়র। মতামার উচ্চবিদ্যালয়য়র অনবুলবপগুবল প্রাপ্ত 
কর। মতামার মহাবিদ্যলয়বিবিক বিকল্পগুবলর বিষয়য় আয়লাচনার উয়েয়র্য 
মতামার মধ্যািয়িাজয়নর সময়য়টিয়ত মতামার মহাবিদ্যালয়য়র উপয়দ্িার সয়ে 
একটি পবরবচবতমলূক সাক্ষাত্কার বনবদ্শি কর। 
 

শুক্রিার, ন্য়িম্বর 6ই: বিয়সম্বর ACTs-এর চূ়োি বনিিীকরর্। 
 

র্বন্িার, ন্য়িম্বর 7ই: SAT/SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল। 
 

র্বন্িার, বিয়সম্বর 5ই: SAT/SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল। 
 

র্বন্িার, বিয়সম্বর 12ই: ACTs.  
 

িৃহস্পবেিার, বিয়সম্বর 17ই: জানয়ুারী মায়সর SATs/SAT IIs-এর জনয 
বনিিীকরয়র্র জনয সিশয়র্ষ সুয়যা । 
 

ন্য়িম্বর/বিয়সম্বর: মতামার র্বি এিং মতামার উন্নবতর প্রয়য়াজনীয় স্থানগুবল 
বচবিত করার উয়েয়র্য Peter Wilson-এর সয়ে মতামার PSAT  লা লগুবলর 
পযশায়লাচনা কর। যবদ্ তুবম ইবতময়ধ্যই না কয়র র্থাক, তাহয়ল তুবম SAT-এর 
র্ীতকালীন এিং অর্থিা িসিকালীন একটি প্রস্তুবতমলূক পা ক্রয়ম (অর্থশাত্ 
কাপলান, বপ্রন্সটন বরবিউ, বরিবলর্ান মপ্রপ, ইতযাবদ্) বনিিীকৃত করয়ত চাইয়ত 

পার। পরিতী 2016-এর মহময়ি তুবম মযটিয়ত আয়িদ্ন করয়ত চাও মসই 
মহাবিদ্যালয়টির অনসুিান শুরু কর। এই বিদ্যালয়গুবলর জনয িবতশ র 
মাপকাঠিগুবল যাচাই এিং পযশায়লাচনা কর। 
 

শুক্রিার, জান্ুোরী 9ই: ম ব্রুয়ারী মায়সর ACTs-এর জনয বনিিীকরয়র্র মর্ষ 
সময়। 
 

শুক্রিার, জান্ুোরী 15ই: মহমিকালীন CAS প্রবত লনগুবল িয়কয়া। 
 

র্বন্িার, জান্ুোরী 23ে: SAT/SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল। 
 

র্বন্িার, তেব্রুোরী 6ই: ACTs.  
 

মঙ্গলিার, তেব্রুোরী 16তর্: বনচু মশ্রর্ীর ছাত্রয়দ্র জনয বিদ্যালয় পরিতী Peter 
Wilson-এর সয়ে মহাবিদ্যালয় বিষয়ক পরাময়র্শর জনয সাক্ষাত্কারগুবল শুরু 
হয়ে। 
 

তেব্রুোরী: তুবম যবদ্ বনয়জয়ক প্রস্তুত বহসায়ি অনিুি কর, তাহয়ল মাচশ  SAT 

এিং/অর্থিা এবপ্রল ACT পরীক্ষার জনয বনিিীকরর্ কর। মহমিকায়ল তুবম ময 

বিদ্যালয়গুবলয়ত আয়িদ্ন করার পবরকল্পনা করছ মসগুবলয়ত আয়িদ্য়নর মর্ষ 

তাবরি এিং মকান পরীক্ষাগুবল প্রদ্ান করয়ত হয়ি মসগুবলর অনসুিান কর। এই 

প্রকার সুপাবরর্ করা হয় ময, মতামার  লা লগুবল পযশায়লাচনা করার এিং মতামার 

উাঁচু মশ্রর্ীর িছরটির মহমিকায়ল পুনরায় পরীক্ষাগুবল প্রদ্ায়ন বনয়জয়ক সক্ষম করার 

উয়েয়র্য তুবম SATs এিং/অর্থিা ACTs পরীক্ষাগুবল িসিকায়ল প্রদ্ান কর। 

মতামার মহাবিদ্যালয়বিবিক বিকল্পগুবলর পযশায়লাচনা এিং সম্ভািয 
মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়গুবল বচবিত করার জনয ষাণ্মাবসকটি িরাির Peter 

Wilson-এর সয়ে িহু সংিযক সাক্ষাত্কার কর। 
 

শুক্রিার, মাচয  4ই: এবপ্রল ACTs-এর জনয বনিিীকরয়র্র জনয সিশয়র্ষ পবরিতশ ন।  
 

র্বন্িার, মাচয  5ই: শুধ্ুমাত্র SATs; SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল উপলি নয়। 
 

মাচয : গ্রীয়ষ্মর জনয CAS অবিজ্ঞতাগুবল এিং ম াষ্ঠীবিবিক প্রকল্পগুবল বচবিত 

করয়ত শুরু কর। সম্মানীয় মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়গুবলয়ত গ্রীষ্মকালীন 

মহাবিদ্যালয়য়র জনয প্রস্তুবতমলূক কাযশক্রমগুবলর জনয আয়িদ্ন কর অর্থিা একটি 

গ্রীষ্মকালীন SAT এিং/অর্থিা ACT-এর জনয প্রস্তুবতমলূক পা ক্রয়মর জনয 
বনিিীকরর্ কর। িবৃিগুবল বচবিত কর।  
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শুক্রিার, এবিল 1লা: বনিিীকরয়র্র মর্ষ সুয়যা  মম SAT/SAT II বিষয়বিবিক 
পরীক্ষাগুবলর জনয।  
 

র্বন্িার, এবিল 9ই: ACTs. 
 

এবিল: মতামার গ্রীষ্মকালীন পবরকল্পনাগুবল বচবিত এিং বনবিত করুন:  

CAS অবিজ্ঞতাসমহূ+প্রকল্পসমহূ, প্রাক-মহাবিদ্যালয় 

কাযশক্রমগুবল, বর্ক্ষানবির্ী, SAT/ACT পা ক্রমসমহূ 

এিং/অর্থিা গ্রীষ্মকালীন কমশবনযুবি। িয়়ো হয়ত র্থাকা 
উাঁচু মশ্রর্ীর ছাত্রয়দ্র জনয জলুাই 2016-মত BSGE-মত 

অনষু্ঠীতিয মহাবিদ্যালয়য়র জনয আয়িদ্নপত্র প্রস্তুত 

করার গ্রীষ্মকালীন পা ক্রমটির জনয Peter Wilson-এর 

সয়ে নাম নবর্থিুি কর। 
 

শুক্রিার, তম 6ই: জনু মায়সর SATs/SAT IIs এিং/অর্থিা ACTs-এর জনয 
বনিিীকরয়র্র জনয মর্ষ সুয়যা । 
 

র্বন্িার, তম 7ই: SATs/SAT IIs 
 

িৃহস্পবেিার, 12ই তম (সম্ভািয): বনচু মশ্রর্ীর ছাত্র এিং তায়দ্র পবরিারগুবলর 
জনয BSGE-মত মহাবিদ্যালয় সিযা: 6:00-7:30pm. 
 

তম: প্রয়য়াজন হয়ল জনু মায়সর SATs/SAT IIs এিং/অর্থিা ACTs গুবল প্রদ্ায়নর 
জনয পবরকল্পনা কর। একটি গ্রীষ্মকালীন বর্ক্ষানবির্ী অর্থিা কায়জর অনসুিান 
কর মযটি মতামার দ্ক্ষতা অর্থিা মতামার সঞ্চয়গুবলয়ক িবধ্শত করয়ি। কমপয়ক্ষ 
পাাঁচটি মিসরকাবর মহাবিদ্যালয়, বতনটি CUNYs এিং দ্টুি SUNYs পবরদ্র্শয়নর 
জনয পযশাপ্ত সময় হায়ত রাি। মতামার মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়গুবল 
বনিশাচনগুবল বচবিত করা শুরু কর। Peter Wilson-এর সয়ে CAS 
অবিজ্ঞতাগুবল+গ্রীষ্মকালীল প্রকল্পগুবল দ্ঢৃ় কর।  
 

র্বন্িার, জনু্ 4ই: SAT/SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল। 
 

শুক্রিার, জনু্ 10ই: িসিকালীন CAS প্রবত লনগুবল িয়কয়া। 
 

র্বন্িার, জনু্ 11ই: ACTs. 

জনু্: িবৃিগুবলর অনসুিান প্রচবলত রাি। তুবম মতামার বিদ্যালয়য় এিং জন-

পা া ারগুবলয়ত অর্থিা অন-লাইয়ন উপয়যা ী তর্থয িুাঁয়জ পায়ি। মতামার 

মহাবিদ্যালয়য়র রচনাটির প্রার্থবমক িস়োটির উপর কাজ করা শুরু কর এিং 
মহমিকায়ল মকান বর্ক্ষিয়ৃের মর্থয়ক সুপাবরর্গুবল পাওয়ার জনয মতামার অনয়ুরাধ্ 

করা প্রয়য়াজন মসই সম্পয়কশ  বচিা করা শুরু কর। বর্ক্ষিয়ৃের মর্থয়ক মতামার  

2-3টি সুপাবরয়র্র প্রয়য়াজন।  
 

জলুাই: কাযশকলাপ, সাম্মাবনক, মনতৃয়ত্বর পদ্, CAS/ম াষ্ঠীবিবিক এিং 
পবরয়ষিামলূক অবিজ্ঞতাগুবল+প্রকল্প, বর্ক্ষানবির্ী এিং কমশবনযুবির একটি 

ছাত্রবিবিক রূপয়রিা প্রস্তুত কর। মতামার এই তর্থযগুবলর আয়িদ্নপত্র, িবৃির  মশ 
এিং বর্ক্ষিয়ৃের মর্থয়ক সুপাবরয়র্র জনয অনয়ুরাধ্ করার সময়য় প্রয়য়াজন হয়ি। 

মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নপয়ত্রর জনয অনয়ুরাধ্ করা এিং স্বল্প-দদ্য়ঘশযর উিরবিবিক 

প্রবতবক্রয়া এিং িযবি ত িিিয/মহাবিদ্যালয়য়র রচনার িস়োর উপর কাজ 

করা শুরু কর। 
 

তসামিার, অিাস্ট 1লা: সাধ্ারর্ আয়িদ্নপত্রটি প্রকার্ করা হয়: 
www.commonapp.org -মত 
 

অিাস্ট: তুবম যবদ্ মকান মহাবিদ্যালয়য়র প্রােনটি এিনও পযশি পবরদ্র্শন না কয়র 

র্থাক, তাহয়ল মসটি করা শুরু কর! মতামার মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয়য়র, 

মযগুবলয়ত তুবম পরিতী দ্ইু মর্থয়ক বতন মায়সর ময়ধ্য আয়িদ্ন করয়ত ইেকু একটি 

তাবলকা চূ়োি করা প্রয়য়াজন। মতামার উাঁচু মশ্রর্ীর িছরটিয়ত 2-3টি “বনরাপদ্ 

বিদ্যালয়” মযগুবলয়ত তুবম জান ময তুবম  ৃহীত হয়ি, 5-6টি বিদ্যালয় মযগুবল 

মতামায়ক গ্রহর্ করার প্রির্তাযিু হয়ি, “বমলযুি বিদ্যালয়”, এিং 5-6টি “সমদৃ্ধ 

বিদ্যালয়”, মহাবিদ্যালয় অর্থিা বিশ্ববিদ্যালয়গুবল মযগুবলয়ত িবতশ  হওয়া সুয়যা  

পাওয়া কঠিন, তয়ি তুবম অনিুি করয়ি ময মতামার একটি মজিতু সুয়যা  আয়ছ, 

সহ প্রয়ির্ করা উবচত। একটি ভ্রমর্সূচীর মানবচত্র প্রস্তুত কর এিং িবতশ  সংক্রাি 

স্বাক্ষাত্কারগুবল বনবদ্শি কর। 2016-এর মহমিকায়লর SATs, SAT IIs 

এিং/অর্থিা ACTs-এর জনয বনিিীকৃত কর। মতামার ছাত্রবিবিক রূপয়রিা এিং 
বর্ক্ষকিয়ৃের মর্থয়ক সুপাবরয়র্র অনয়ুরাধ্মলূক আোদ্নপত্রটি সম্পূর্শ কর। 

মতামার িযবি ত িিিয এিং স্বল্প-দদ্য়ঘশযর উির বিবিক প্রবতবক্রয়ার একটি প্রায় 

চূ়োি িস়ো প্রস্তুত রাি। মতামার সম্পূরক মহাবিদ্যালয়য়র রচনাগুবলর উপর 

কাজ করা শুরু কর। মতামার CAS অবিজ্ঞতাসমহূ + প্রকল্পগুবল প্রচবলত রাি এিং 
মতামার দ্ীঘশাবয়ত রচনাটির উপর কাজ কর। িবৃিগুবলর জনয অনসুিান এিং 
আয়িদ্ন কর। 

http://www.commonapp.org/
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িবরি মহাবিদ্যালয়ের সমেয়রখা 
 

অিাস্ট 2015 
 চূ়োি ছাত্রবিবিক রূপয়রিা এিং বর্ক্ষকিৃয়ের মর্থয়ক সুপাবরয়র্র 

অনুয়রাধ্মূলক আোদ্নপত্রগুবল সমূ্পর্শকৃত।  
 িযবি ত িিয়িযর কাযশকারী িস়ো 
 সম্ভািয মহাবিদ্যালয়গুবলর চূ়োি তাবলকা 
 সম্ভািয মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয়গুবলর সয়ে মযা ায়যা  কর; 

ভ্রমর্ এিং তর্থযবিবিক পযশায়গুবলর সাহায়যয কযাম্পাস পবরদ্র্শয়নর 
িযিস্থা কর 

 সাধ্ারর্ আয়িদ্নপত্র, CUNY এিং SUNY-এর আয়িদ্নপত্রগুবল পূরর্ 
করা শুরু কর 

 মহমিকালীন SATs, SAT IIs এিং ACTs-এর জনয বনিিীকৃত কর  
 CAS অবিজ্ঞতা এিং ম াষ্ঠীবিবিক প্রকল্পগুবলর জনয পবরকল্পনা কর 
 িৃবিগুবলর জনয অনুসিান এিং আয়িদ্ন কর 
 ACTs, SATs এিং SAT IIs-এর জনয প়োয়র্ানা কর  
 দ্ীঘশাবয়ত রচনাটি উপর কাজ কর 
 

তসয়েম্বর 2015 
 ACTs পরীক্ষাটি প্রদ্ান কর 

 স্বল্প-দদ্য়ঘশযর উিরবিবিক প্রবতবক্রয়াগুবল সমূ্পর্শ কর 

 ছাত্রবিবিক রূপয়রিা সহ সুপাবরয়র্র অনুয়রাধ্গুবল বর্ক্ষক এিং 
প্রবর্ক্ষকয়দ্র (2-3টির প্রয়য়াজন হয়ি) বনকট জমা কহ  

 মহাবিদ্যালয়য় আয়িদ্য়নর সমূ্পরক রচনাগুবল এিং িযবি ত 
িিয়িযর িস়োর উপর কাজ কর। 

 গুর্মায়নর ধ্াপগুবলয়ক ধ্য়র রাি অর্থিা উন্নবত কর 

 দ্ীঘশাবয়ত রচনাটি পুনপশা  কর 

 শুক্রিার, 25মর্ মসয়েম্বয়রর ময়ধ্য গ্রীষ্মকালীন CAS অবিজ্ঞতার 
প্রবত লনগুবল+ম াষ্ঠীবিবিক প্রকয়ল্পর প্রস্তািগুবল জমা কহ   

 CAS অবিজ্ঞতা এিং ম াষ্ঠীবিবিক প্রকল্প(গুবল) প্রচবলত রাি 

 িৃবিগুবলর জনয অনুসিান এিং আয়িদ্ন কর 
 ACTs, SATs এিং SAT IIs-এর জনয প়োয়র্ানা কর 
 

অয়টাির 2015 
 ACTs, SATs এিং/অর্থিা SAT IIs পরীক্ষাগুবল প্রদ্ান কর 
 SAT এিং ACT-এর মানগুবলয়ক মহাবিদ্যালয়য় মপ্ররয়র্র জনয 

অনুয়রাধ্ কর 
 মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নগুবলর িা  Iটি, মযিায়ন প্রয়যাজয,  

জমা কর 
 িযবি ত িিয়িযর চূ়োি িস়ো, মহাবিদ্যালয়য়র রচনাগুবল  

এিং স্বল্প-দদ্য়ঘশযর উিরবিবিক প্রবতবক্রয়াগুবল সমূ্পর্শ কর 
 CAS অবিজ্ঞতা এিং ম াষ্ঠীবিবিক প্রকল্পগুবল প্রচবলত রাি  
 িৃবিগুবলর জনয অনুসিান এিং আয়িদ্ন কর 
 সম্ভািয মহাবিদ্যালয়টিয়ত চূ়োি পবরদ্র্শন সমূ্পর্শ কর 
 ACTs, SATs এিং SAT IIs-এর জনয প়োয়র্ানা কর  
 দ্ীঘশাবয়ত রচনাটি সমূ্পর্শ কর এিং জমা কর 
 মহাবিদ্যালয়য়র সাক্ষাত্কারগুবলর জনয প্রস্তুত হওয়া শুরু 
 

ন্য়িম্বর 2015 
 SATs অর্থিা SAT IIs পরীক্ষা দ্াও 
 সকল বর্ক্ষিৃয়ের সুপাবরর্ এিং প্রবতবলবপর অনুয়রাধ্গুবল শুক্রিার,  

6ই নয়িম্বয়রর ময়ধ্য জমা বদ্য়ত হয়ি।  
 শুক্রিার, 20মর্ নয়িম্বয়রর ময়ধ্য সকল আয়িদ্নপত্রগুবল সমূ্পর্শ কর 

এিং জমা কর  
 প্রয়তযকটি বজবনয়সর িুল-সংয়র্াধ্ন কর! 
 সমূ্পর্শকৃত আয়িদ্নপত্র, মহাবিদ্যালয়য়র রচনাগুবল এিং 

মহাবিদ্যালয়য়র অনযানয নবর্থপ্রত্রাবদ্ মহাবিদ্যালয়য়র উপয়দ্িার বনকট 
মরয়ি যাও  

 মহাবিদ্যালয়য়র সাক্ষাত্কারগুবল বনবদ্শি করা প্রচলবত রাি 
 CAS অবিজ্ঞতাগুবল + ম াষ্ঠীবিবিক প্রকল্পগুবল প্রচবলত রাি  
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 িৃবিগুবলর জনয অনুসিান এিং আয়িদ্ন কর 
 ACTs, SATs এিং SAT IIs-এর জনয প়োয়র্ানা কর  

তন্াট: র্ীঘ্র পদ্য়ক্ষপ/র্ীঘ্র বসদ্ধান্ত আিয়দ্ন্গুবল িয়কো আয়ছ 
ন্য়িম্বর 1লা-15ই  

 

বিয়সম্বর 2015 
 SATs অর্থিা SAT IIs পরীক্ষা দ্াও(চূ়োি িার) 
 15ই বিয়সম্বরয়রর ময়ধ্য CSS রূপয়রিা সম্পর্শ এিং জমা কর  
 র্ীতকালীন অিকায়র্র পূয়িশ, আয়িদ্নগুবল প্রাপ্ত হয়য়য়ছ বকনা এিং 

সমূ্পর্শ হয়য়য়ছ বকনা মসই সম্পয়কশ  যাচাই করার জনয 
বিদ্যালয়গুবলয়ত মযা ায়যা  কর 

 CAS অবিজ্ঞতাগুবল + ম াষ্ঠীবিবিক প্রকল্পগুবল প্রচবলত রাি 
 িৃবিগুবলর জনয অনুসিান এিং আয়িদ্ন কর 
 গুর্মায়নর ধ্াপগুবলয়ক ধ্য়র রাি অর্থিা উন্নবত কর 
 

জান্েুারী 2016 
 31র্ জানুয়ারীর ময়ধ্য FAFSA সমূ্পর্শ কর এিং জমা কর  
 FAFSA, CSS রূপয়রিা এিং আবর্থশক যাচাইকরয়র্র  

 মশগুবল Peter-এর বনকট মরয়ি যাও 
 আবর্থশক সহায়তার তর্থযগুবল প্রাপ্ত হয়য়য়ছ বকনা যাচাই করার 

উয়েয়র্য সকল সম্ভািয মহাবিদ্যালয়য় মযা ায়যা  কর 
 Peter-এর বনকট মধ্য-িাবষশক প্রবতয়িদ্য়নর জনয বনয়মমাব ক 

অনুয়রাধ্টি জমা কর 
 22র্ জানুয়ারীর ময়ধ্য 2015-এর CAS নবর্থপত্রাবদ্ + 

ম াষ্ঠীবিবিক চূ়োি প্রকয়ল্পর প্রবত লনগুবল জমা কর  
 CAS অবিজ্ঞতাগুবল প্রচবলত রাি  

তন্াট: মধয-এবিয়লর ময়ধয সকল চূডান্ত CAS ঘোগুবল িয়দ্ে 

 িৃবিগুবলর জনয অনুসিান এিং আয়িদ্ন কর 
 সকল পা ক্রমগুবলর মক্ষয়ত্র গুর্মায়নর স্তরগুবলয়ক ধ্য়র রাি অর্থিা 

উন্নবত কর 
 IB পরীক্ষার জনয প়োয়র্ানা/পযশায়লাচনা করা শুরু কর 

 

 

তেব্রুোরী-জনু্ 2016 

 মতামার সম্ভািয মহাবিদ্যালয়গুবলর দ্বারা মধ্য-িাবষশক 

প্রবতয়িদ্নগুবল প্রাপ্ত করা হয়য়য়ছ বকনা মসই সম্পয়কশ  ম ান কল 

করার মাধ্যয়ম যাচাই কর 

 Peter-এর বনকট মতামার আয়র্থশক সহায়তার  

প্রস্তািগুবল সহ মহাবিদ্যালয়য়র সকল গ্রহর্, িাবতল এিং অয়পক্ষা-
তাবলকার বসদ্ধায়ির প্রবতবলবপগুবল প্রদ্ান কর; মতামার জনয 
সয়িশাত্কৃি মহাবিদ্যালয়য়র বিকল্পগুবলর বিষয়য় আয়লাচনার 

উয়েয়র্য তাাঁর সয়ে িারংিার সাক্ষাত্ কর 

 মতামার দ্বারা একটি সুচারু এিং িহর্য়যা য বিকল্প গ্রহর্ করাটি 

বনবিত করার উয়েয়র্য মতামার দ্বারা  
িবতশ  হওয়া মহাবিদ্যালয়গুবলর মর্থয়ক আবর্থশক সুবিধ্াগুবলর 

পযশায়লাচনা এিং তুলনা কর  

 প্রয়য়াজন হল, সম্ভািয বিদ্যালয়গুবলর প্রবত আবর্থশক সহায়তার  

আয়িদ্নমূলক একটি বনয়মমাব ক পত্র জমা দ্াও 

 একটি চূ়োি বসদ্ধাি গ্রহয়র্র পূয়িশ মতামার দ্বারা িবতশ   
হওয়া সকল মহাবিদ্যালয়গুবল পবরদ্র্শন কর 

 িৃবির জনয অনুসিান এিং আয়িদ্ন করা প্রচবলত রাি 

 সকল পা ক্রমগুবলর মক্ষয়ত্রই গুর্মায়নর একটি র্বির্ালী স্তর ধ্য়র 

রাি; ময়ন রািয়ি, গুর্মায়নর সকল স্তরগুবলই গুরুত্বপূর্শ 
 IB পরীক্ষাগুবলর জনয প়োয়র্ানা কর! 

 শুক্রিার, এবপ্রল 15ই-এর ময়ধ্য চূ়োি CAS প্রবত লন এিং 
রূপয়রিাগুবল জনা কর  

 মতামার মহমিকালীন আসনটি সংরবক্ষত করার জনয 1লা মম-এর 

মধ্য মতামার চূ়োি স্বীকৃবত এিং অর্থশ প্রদ্ানটি মতামার 

মহাবিদ্যালয়য় মপ্ররর্ করা অর্থিা অনলাইয়ন জমা কর 

 শুক্রিার, 10ই জয়ুনর ময়ধ্য বিদ্যালয়য়র চূ়োি 

প্রবতয়িদ্ন এিং প্রবতবলবপর জনয অনুয়রাধ্গুবল 

Peter-এর বনকট জমা কর  
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BSGE মহাবিদ্যালয়ে আয়িদ্য়ন্র িবক্রোর রীবে 
 

 এটি সুপাবপর্ করা হয় ময, সম্ভািয মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়গুবলর 
সম্পয়কশ  আয়লাচনা করার জনয; মতামার মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নপত্র, 
রচনা, ছাত্রবিবিক রূপয়রিা, সমূ্পকশ  রচনাগুবল এিং স্বল্প-দদ্য়ঘশযর 
উিরবিবিক প্রবতবক্রয়াগুবলর পযশায়লাচনা এিং 
সংয়র্াধ্ন করার জনয; CSS রূপয়রিা, FAFSA 
এিং TAP-এর মত আবর্থশক সহায়তার 

আয়িদ্নপত্রগুবলর মক্ষয়ত্র সাহায়যযর জনয; 
মহাবিদ্যালয় এিং িৃবির সাক্ষাত্কারগুবলর 
জনয প্রস্তুত হওয়ার জনয; এিং মহাবিদ্যালয়য় 
আয়িদ্ন করা এিং আবর্থশক সহায়তার প্রবক্রয়া সম্পয়কশ  অনযানয সকল 
প্রশ্নগুবলর বিষয়য় আয়লাচনার উয়েয়র্য তুবম মতামার মহাবিদ্যালয়য়র 
উপয়দ্িা, Peter Wilson-এর সয়ে বনয়বমত বিবিয়ত সাক্ষাত কর। 
মেলিার-িৃহস্পবতিার, দ্পুুর 2:15-4:00-এর ময়ধ্য বিদ্যালয়য়র পয়র 
বনধ্শাবরত সাক্ষাত্কারগুবল অনুবষ্ঠত হয়। আমায়দ্র পর্থবনদ্শর্নাবিবিক 
উপয়দ্িা, Tim David-Langও মহাবিদ্যালয়য় আয়িদ্য়নর প্রবক্রয়ার 

বিষয়য় পরাময়র্শর জনয উপলি। বনচু মশ্রর্ীর এিং উাঁচু মশ্রর্ী ছাত্রয়দ্রও 
তাত্ক্ষবর্ক আয়লাচনাগুবলর উয়েয়র্য তায়দ্র মধ্যািয়িাজয়নর এিং 
পরাময়র্শর পযশায়গুবল িযিহার করা উবচত। মহাবিদ্যালয়য় িবতশ  এিং 
আবর্থশক সহায়তার বিষয়য় আয়লাচনার জনয সাক্ষাত্কার বনবদ্শি করার 
জনয বপতামাতায়দ্রও উত্সাবহত করা হয়। 

 একজন বর্ক্ষক, মহাবিদ্যালয়য়র উপয়দ্িা, পর্থবনয়দ্শর্নাবিবিক 
পরামর্শদ্াতা অর্থিা অনযানয বিদ্যালয়য়র কমীিৃয়ের মর্থয়ক একটি 
সুপাবরর্ প্রাবপ্তর উয়েয়র্য, ছাত্রয়দ্র আিবর্যকিায়ি তায়দ্র বনজ বনজ 

ছাত্রবিবিক রূপয়রিা সহ একটি প্রর্থান ু টাইপ করা অনুয়রাধ্ পত্র জমা 
বদ্য়ত হয়ি। মহাবিদ্যালয়গুবলর বিদ্যালয়য়র 
প্রবতয়িদ্য়নর অংর্স্বরূপ দ্টুির মর্থয়ক বতনটি 
বর্ক্ষাবিবিক সুপাবরর্পয়ত্রর প্রয়য়াজন হয়, ছাত্রটির 
বর্ক্ষাবিবিক দ্ক্ষতার সয়ে পবরবচত একজন 

বর্ক্ষয়কর মর্থয়ক দ্টুি এিং পরামর্শদ্াতার মর্থয়ক একটি। বকছু 
মহাবিদ্যালয়য়র, যবদ্ও, মহাবিদ্যারয়য় প্রার্থবমক আয়িদ্নপয়ত্রর একটি 
সমূ্পকশ  অংর্স্বরূপ একজন তৃতীয় বর্ক্ষয়কর বর্ক্ষাবিবিক সুপাবরর্পয়ত্রর 
প্রয়য়াজন হয়। ছাত্ররা সুপাবরয়র্র জনয বর্ক্ষক বচবিত করয়লও তায়দ্র 
উবচত দ্র্ম মশ্রর্ীর মর্থয়ক দ্বাদ্র্ মশ্রর্ী পযশি সকল বর্ক্ষয়কর বনকট 
অনুয়রাধ্গুবল বিতরর্ করা উবচত। ছাত্রয়দ্র দ্বাদ্র্ মশ্রর্ীর অনুয়রায়ধ্র 

জনয একজন বর্ক্ষক বচবিত করার মক্ষয়ত্র একটি পরামর্শ হল, ময এমন 
মকান বর্ক্ষকয়ক বচবিত করয়ত হয়ি বযবন তায়দ্র, উিয় একাদ্র্ এিং 
দ্বাদ্র্, দ্র্ম অর্থিা নিম মশ্রর্ীয়ত বর্ক্ষা প্রদ্ান কয়রয়ছন। একইিায়ি, দ্র্ম 
মশ্রর্ীর অনুয়রায়ধ্র জনয মযয়কান বর্ক্ষক বযবন তায়দ্র উিয় দ্র্ম এিং 
একাদ্র্ মশ্রর্ীয়ত বর্ক্ষা প্রদ্ান কয়রয়ছন। 

 বনবিত কয়রা ময অনযানয প্রয়য়াজনীয় নবর্থপত্রাবদ্, মযমন বিদ্যালয়য়র 
প্রবতয়িদ্ন অর্থিা বর্ক্ষয়কর সুপাবরয়র্র  মশগুবল অিিুশ ি করা হয়য়ছ। 
সুপাবরর্গুবলর প্রবক্রয়াকরর্ এিং অনুয়মাদ্য়নর জনয কমপয়ক্ষ 7-10 

বদ্য়নর সময় নযস্ত কর। যবদ্ সুপাবরর্গুবল অনলাইয়ন জমা না মদ্ওয়া 
যায়, তাহয়ল অনুগ্রহ কয়র প্রয়য়াজনীয় প্রাপয়কর প্রবত উপযুি িাক-
ঠিকানার মলয়িলগুবল অিিুশ ি কর। মলয়িল, িাম এিং িাকমাসুল 
সংক্রাি সকল িযয়য়র জনয ছাত্ররাই দ্ায়িদ্ধ। 

 

 মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নপত্রগুবলর এিং অনযানয সম্পবকশ ত কাযশক্রমগুবলর 

জনয একটি প্রর্থা ত প্রবতবলবপ প্রাবপ্তর উয়েয়র্য, অনুগ্রহ কয়র বিদ্যালয়য়র 

একটি  মশ পূরর্ কর এিং মসটি বিদ্যালয়য়র প্রিিয়কর বনকট জমা কর। 

যবদ্ প্রবতবলবপর একটি মুবিত অনুবলবপর প্রয়য়াজন হয়, তাহয়ল অনুগ্রহ কয়র 

মতামার অনুয়রায়ধ্র সয়ে বনবদ্শি মহাবিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়, িৃবি 

প্রদ্ানকারী সংস্থা এিং/অর্থিা অনযানয প্রবতষ্ঠানগুবল, প্রাপকিৃয়ের িাক-

ঠিকানা সম্ববলত মলয়িল র্থাকয়ত হয়ি। প্রবতবলবপগুবল জমাকরয়র্র জনয 
কমপয়ক্ষ 3-5 বদ্য়নর সময় নযস্ত কর। সকল প্রকার িাক-মাসুয়লর জনয ছাত্ররা 
দ্ায়িদ্ধ র্থায়ক। 
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 বিবজটাল  াইলগুবলর অবতবরিিায়ি সকল মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নপত্রাবদ্, 

িযবি ত িিিয/মহাবিদ্যালয়য়র রচনা, আবর্থশক সহায়তার আয়িদ্নপত্র, 

মানান ু পরীক্ষার মানসমহূ এিং মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় পত্রগুবলর মবুিত 

প্রবতবলপ সংরবক্ষত কর। প্রায়র্ই ছাত্রয়দ্র বিবজটাল  াইলগুবল ভ্রাবিিসত 

ময়ুছ মদ্ওয়া হয় এিং র্থাম্ব ড্রাইিগুবল হাবরয়য় যায়। তাই মবুিত প্রবতবলবপগুবল 

একটি উিম িযাকআয়পর কাজ কয়র। এই একই নবর্থপত্রগুবলর প্রবতবলবপগুবল 

মতামার মহাবিদ্যালয়য় উপয়দ্িার সয়েও মর্য়ার করয়ত পায়রা, বযবন প্রয়তযক 

ছায়ত্রর জনয কয়লজ  াইল রক্ষর্ায়িক্ষর্ কয়রন।  
 

 মতামার িযবি ত িিিয, মহাবিদ্যালয়য়র 
রচনাগুবল, স্বল্প-দদ্য়ঘশযর উিরবিবিক 
প্রবতবক্রয়া এিং ছাত্রবিবিক রূপয়রিার 
সকল চূ়োি প্রবতবলবপগুবল মতামার 
বনয়জর প্রবত ই-মমইল করার সুপাবরর্ করা 
হয়। এই গুরুত্বপূর্শ নবর্থপত্রগুবলর জনয 
গু ল িকও হল একটি উিম বিকল্প। মহাবিদ্যালয়য় আয়িদ্য়নর 
প্রবক্রয়ার সময়য় মযয়কান মুহুয়তশ ই মতামার এই উপাদ্ানগুবলর প্রবত 
না াল পাওয়ার প্রয়য়াজন হয়ত পায়র। 

 

 মতামার সম্ভািয মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যায়গুবলর সয়ে মতামার 
সকল পত্রালাপগুবলর বিষয়য় মতামার মহাবিদ্যালয়য়র উপয়দ্িায়ক 
অিবহত রািার জনয সুপাবরর্ করা হয়। এর ময়ধ্য অিিুশ ি হয় সকল 
মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়য়র স্বীকৃবত, িাবতলকরর্ এিং অয়পক্ষা-
তাবলকা সংক্রাি বসদ্ধািগুবল। এটির ময়ধ্য আরও অিিুশ ি হয় আবর্থশক 
সহায়তা এিং িৃবি প্রদ্ান সংক্রাি বসদ্ধািগুবলও। এটি মতামার 
মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নপত্রগুবল এিং মতামার মহাবিদ্যালয় সংক্রাি 
চূ়োি বসদ্ধায়ির বিষয়য় উিম পরামর্শ এিং অনুসরয়র্র মক্ষয়ত্র সহায়ক 

হয়। মহাবিদ্যালয়য় িবতশ র প্রবক্রয়া সংক্রাি সকল মযা ায়যা গুবল 
College2016@bsge.org -এর প্রবত করয়ত হয়ি। 

 
 বনয়বমত বিবিয়ত মশ্রর্ীয়ত উপবস্থত র্থাকাটি গুরুত্বপূর্শ। তয়ি, যবদ্ 

প্রয়য়াজনীয় মহাবিদ্যালয়য় পবরদ্র্শন, সাক্ষাত্কার, বনয়য়া বিবিক 
পরীক্ষা অর্থিা বিশ্ববিদ্যালয়য়র কাযশক্রয়মর জনয বিদ্যালয় না যাওয়ার 
প্রয়য়াজন হয়, তাহয়ল অনুগ্রহ কয়র মতামার বর্ক্ষকিৃে, মহাবিদ্যালয়য়র 
উপয়দ্িা এিং উপবস্থবতর কাযশালয়য় Vanessa Rabines-মক 
অবগ্রমিায়ি অিবহত কর। মতামার অনুপবস্থবত যাচাইকারী একটি 

মনাট, পত্র অর্থিা কাযশক্রয়মরও প্রয়য়াজন আয়ছ।  
 
 মতামায়দ্র বনজ বনজ মহাবিদ্যালয়য়র সময়য়রিাটিয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খরূয়প 
অনুসরর্ করাটিও বনবিত কর। মহাবিদ্যালয়য় আয়িদ্নপয়ত্রর এিং 
আবর্থশক সহায়তার প্রবক্রয়াটির সমাবপ্তর তাবরিগুবল বিচুযবতহীন হয়। 
সুপাবরর্ এিং প্রবতবলবপগুবল ছা়োও, মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নপত্র, 
রচনা, স্বল্পনদ্য়ঘশযর উিরবিবিক প্রবতবক্রয়াগুবল পযশায়লাচনা করার 
উয়েয়র্য পযশাপ্ত সময় অনুয়মাদ্য়নর জনয বিদ্যালয়য়র মর্ষ তাবরিগুবল 
আয়িদ্নপয়ত্রর মর্ষ তাবরিগুবলর মর্থয়ক সামানয এব য়য় বনধ্শাবরত করা 
হয়য় র্থায়ক। 

 

 
 
 
 

 

তোমার তদ্খা উবচে 

গুরুত্বপেূয ওয়েিসাইটগুবল: 
www.commonapp.org 
www.collegeboard.org 

www.actstudent.org 
www.efollett.com 

 
www.fastweb.com 

www.scholarships.com 
www.chegg.com 

www.inlikeme.com 
www.collegeispossible.org 

theirchoiceschool.edu 
www.nymentor.com 

www.allaboutcollege.com 
www.collegenet.com 

www.nasfaa.com 
www.xap.com 

www.collegeprowler.com 
nextstepu.com 

www.aworkout.com 

www.finaid.com 
www.hesc.org 

www.ed.gov/students 
www.campustours.com 

www.petersons.com 
www.nycolleges.org 
www.collegenet.com 

www.mapping-your-
future.org 

www.college.gov 
www.fedaid.ed.gov 
www.meritaid.com 

mycollegeoptions.org 

mailto:College2016@bsge.org
http://www.xap.com/
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BSGE বিদ্যালয়ের রূপয়রখা: 
এই েথযগুবল তোমার ছাত্রবিবিক রূপয়রখাটি িয়ড তোলার তক্ষয়ত্র সহােক বহসায়ি িযিহার কর। 

 

তেেীয়ে মর্যাদ্াবিবিক স্থান্: আমায়দ্র উাঁচু মশ্রর্ীটির অয়পক্ষাকৃত মছাট 

পবরমায়পর কারয়র্ BSGE তায়দ্র ছাত্রয়দ্র মকান প্রকার মযশাদ্াবিবিক স্থান 

প্রদ্ান কয়র না।  
 

GPA: BSGE মকান প্রকার স্তরবিবিক  ়ে মায়নর  র্না করা না। আমরা 
মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয়গুবলয়ক 1-7 স্তয়রর মান প্রাপ্তকারী প্রাক-IB 

এিং IB বিয়লামা কাযশক্রয়মর বিবিয়ত আমায়দ্র ছাত্রয়দ্র মূলযায়ন করার জনয 
উত্সাবহত কয়র র্থাবক। আমায়দ্র ছাত্রয়দ্র প্রবতবলবপগুবলর সয়ে দ্ক্ষতার স্তয়রর 

মানগুবলর বিিরর্ প্রদ্ানকারীগুবল প্রদ্ান কয়র র্থাবক। 
 

পাঠক্রমসমহূ: The Baccalaureate Shool of Global Education  ঠিত 

হয় উিয় প্রাক-IB কাযশক্রম (7-10 মশ্রর্ী) এিং IB বিলামা কাযশক্রম (11-12 

মশ্রর্ী)।  
 

প্রাক-IB কাযশক্রমটি ছাত্রয়দ্র আদ্ান-প্রদ্ায়নর পাাঁচটি অঞ্চয়লর সমন্বয়য়র দ্বারা 
IB বিয়লামা কাযশক্রম এিং New York রাজয বরয়জন্টস পরীক্ষাগুবল জনয প্রস্তুত 

কয়র: বর্ক্ষা-গ্রহর্, পবরয়ির্, ম াষ্ঠী এিং পবরয়ষিা, স্বাস্থয এিং সমাজ বিদ্যা এিং 
মানিবিবিক উদ্ভািনকুর্লতার প্রবত সবমপিতীতা। তায়দ্র বর্ক্ষাবিবিক 

কাযশক্রমটি িৃবদ্ধর উয়েয়র্য, সকল প্রাক-IB ছাত্রয়দ্র প্রয়য়াজন একটি সয়িশাবনম্ন 

100 ঘন্টার ম াষ্ঠী এিং পবরয়ষিা সম্পাদ্ন করা। দ্র্ম মশ্রর্ীটি সম্পূর্শ করার 

পয়র, ছাত্রয়দ্র আিবর্যকিায়ি, বর্ক্ষা-গ্রহয়র্র প্রবত দ্বৃিিেীর মাধ্যয়ম তারা ময 

দ্ক্ষতাগুবল আহরর্ কয়রয়ছ মসটি ছা়োও, প্রাক-IB বিয়লামা কাযশক্রমটিয়ত তার 

অবিজ্ঞতা প্রবত লনকারী একটি সৃবিধ্মী িযবি ত প্রকল্প জমা বদ্য়ত হয়ি। 
 

বিয়লামা কাযশক্রমটি হল ছয়টি বর্ক্ষাবিবিক অঞ্চয়লর মূলযায়য়নর প্রবত 

বনয়দ্শর্কারী বর্ক্ষার একটি উন্নীত পা ক্রম: ইংরাজী, বদ্বতীয় আধু্বনক িাষা, 
িযবিবিয়র্ষ এিং সমাজসমূহ,  য়িষর্ামূলক বিজ্ঞান,  বর্ত এিং বর্ল্প। IB 

বিয়লামা কাযশক্রয়মর বর্ক্ষাবিবিক বিষয়িস্তুটি ছাত্রয়দ্র বর্ক্ষা-গ্রহর্, িাষা, 
মানিধ্মশ এিং বিজ্ঞানগুবলর উত্কৃি ঐবতয়হযর মক্ষয়ত্র বনপুনতার বিকার্ 

বনবিত কয়র। অংর্গ্রহর্কারীরা িবহরা ত এিং আিযিরীর্ পরীক্ষাগুবল, 

ছাত্রবিবিক রূপয়রিা এিং মূলযাবয়ত প্রকল্পগুবলর দ্বারা মূলযাবয়ত হয়। IB 

বিয়লামা প্রার্থীয়দ্র আিবর্যকিায়ি কাযশক্রয়মর বতনটি অবতবরি অংর্য়কও 

সন্তুি করয়ত হয়ি: জ্ঞায়নর তত্ব পা ক্রম এিং কা জ, সৃবির্ীলতার 150 ঘন্টা, 
কমশ এিং পবরয়ষিাবিবিক কাযশকলাপসমূহ এিং দ্ীঘশয়ীত রচনা, 4000 র্য়ব্দর 

একটি  য়িষর্া পত্র। 
 

2015-এর মশ্রর্ীয়ত চার-িছয়রর মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়য় পা রত স্নাতক 

স্তর উিীর্শ হওয়ার র্তকরা িা : 100% 
 

2015 সায়ল IB বিয়লামা প্রাপ্তকারী স্নাতক স্তর উিীর্শ হওয়া উপযুি ছায়ত্রর 

র্তকরা িা : 72% 
 

বিদ্যালয়য়র দ্ক্ষতার স্তর: মাবকশ ন সংিাদ্ এিং ওয়ািশ  বরয়পায়টশ র িাত্সবরক 

প্রবতয়িদ্ন অনুসায়র, The Baccalaueate School for Global Education 

(BSGE) মাবকশ ন যুিরায়ের উচ্চ বিদ্যালয় বিবিক কাযশক্রয়মর #28 নম্বর এিং 
New York রায়জযর #5 নম্বর স্থায়ন অবধ্বষ্ঠত (2015)। The Washington 

Post BSGE-মক উিরপবিয়ম সিশাবধ্ক চযায়লবজং উচ্চবিদ্যালয়বিবিক 

কাযশক্রমগুবলর ময়ধ্য 14 নম্বয়র অবধ্বষ্ঠত কয়রয়ছ (2013)। 
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তোমার জ্ঞােিয মহাবিদ্যালয়ে িবেয র র্েয ািলী 
সূত্র: collegeconfidential.com, go4ivy.com, e-how, act.org, collegeboard.com, suny.edu, cuny.edu, princetonreview.com/college, sistercolleges.org, 

nacacnet.org, nycolleges.org 
 

মহাবিদ্যালে: উচ্চ বিদ্যালয়য়র পয়র উচ্চতর বর্ক্ষালায়ির একটি স্থান মযটি 

বিগ্রী প্রদ্ান কয়র। বিবিন্ন প্রকায়রর আয়ছ: 
 

(1) চার-িছয়রর মহাবিদ্যালয়গুবল (উাঁচু মশ্রর্ীগুবলর মহাবিদ্যালয় নায়মও 

পবরবচত) িযায়চলাসশ বিগ্রী প্রদ্ান কয়র। বকছু চার-িছয়রর মহাবিদ্যালয় 

অযায়সাবসয়য়ট বিগ্রীও প্রদ্ান কয়র র্থায়ক।  

(2) বিশ্ববিদ্যালয়বিবিক মহাবিদ্যালয়গুবল মাস্ট্াসশ বিগ্রী ছা়োও িযায়চলাসশ 
বিগ্রী প্রদ্ান কয়র এিং স্নাতক স্তয়রর বকছু কাযশক্রম প্রদ্ান কয়র। 

(3) দ্ইু-িছয়রর মহাবিদ্যালয়গুবল (বনচু মশ্রর্ীগুবলর অর্থিা ম াষ্ঠীবিবিক 

মহাবিদ্যালয় নায়মও পবরবচত) অযায়সাবসয়য়ট বিগ্রী প্রদ্ান কয়র। 

(4) সরকাবর মহাবিদ্যালয়গুবল সরকাবর সংস্থাগুবলর মর্থয়ক িৃহত্ পবরমার্ 

তহবিল সংস্থান লাি কয়র এিং অবধ্কাংর্ মিসরকারী মহাবিদ্যালয়গুবলর 

মর্থয়ক কম িযয়িহুল হয়। সরকাবর মহাবিদ্যালয়গুবল দ্ইু-িছয়রর অর্থিা 
চার-িছয়রর বিদ্যালয় হয়ত পায়র। সরকাবর মহাবিদ্যালয়গুবলর উদ্াহরর্: 

(a) The City University of New York (CUNY) হল একটি 

সরকাবর মহাবিদ্যালয় িযিস্থা। এটি িতশ মায়ন New York City-

এর পাাঁচটি িয়রা িরাির 17 মহাবিদ্যালয়য়র দ্বারা  ঠিত। 

(b) The State University of New York (SUNY) হল একটি 

সরকাবর মহাবিদ্যালয় িযিস্থা। এটি New York রাজয িরাির 

অিবস্থত 60টি মহাবিদ্যালয় এিং 4টি বিশ্ববিদ্যালয়বিবিক 

মকয়ের দ্বারা  ঠিত। 

(5) মিসরকাবর মহাবিদ্যালয়গুবল সরকাবর সংস্থাগুবলর মর্থয়ক িৃহত  

পবরমার্ তহবিল সংস্থান লাি কয়র না এিং সরকাবর মহাবিদ্যালয়গুবলর মর্থয়ক 

অবধ্ক িযয়িহুল হয়। তয়ি, মযয়হতু মসগুবলর দ্ক্ষতাগুবল প্রায়র্ই 

উয়েিয়যা যিায়ি িৃহদ্াকার হয়, িহু সংিযক 

মিসরকাবর মহাবিদ্যালয়গুবল িবলষ্ঠ আবর্থশক 

সহায়তাবিবিক পুরষ্কারগুবল প্রদ্ান কয়র, উিয় 

উপযুিতা এিং প্রয়য়াজনবিবিক সহায়তাসমূহ। 

বিশ্ববিদ্যালে: একটি উচ্চ বর্ক্ষাগ্রহয়র্র স্থান, মযটি একটি স্নাতক বনম্নিতী 
বিিায় র দ্বারা  ঠিত, মযটি স্নাতক বিগ্রীগুবল (কিনও কিনও অযায়সাবসয়য়ট 

বিগ্রীগুবল) প্রদ্ান কয়র, এিং একটি স্নাতক বিিা  মযটি মাস্ট্াসশ, মপর্াদ্ারী 
(উদ্াহরর্স্বরূপ, বচবকত্সা, দ্ি বচবকত্সা এিং আইন মক্ষয়ত্র বিগ্রীগুবল) এিং 
িটয়রাট বিগ্রীগুবল প্রদ্ান কয়র র্থায়ক। 
 

স্নােক িয়রর বন্য়চর িয়রর ছাত্র: একজন মহাবিদ্যালয় অর্থিা বিশ্ববিদ্যালয়য়র 

ছাত্র ময এিনও পযশি একটি স্নাতক বিগ্রী লাি কয়রবন। মনাট: একজন ছাত্র ময 

একটি অযায়সাবসয়য়ট বিগ্রী সম্পূর্শ কয়রয়ছ এিং একটি স্নাতক 

বিগ্রী অজশ ন করার উয়েয়র্য একটি অবতবরি দ্ইু িছয়রর 

অধ্যয়ন করার জনয অনয মহাবিদ্যালয়য় স্থানািবরত হয়, 

এিনও একটি অস্নাতক ছাত্র। 
 

স্নােক িয়রর ছাত্র: একজন ছাত্র ময একটি স্নাতক বিগ্রী অজশ ন কয়রয়ছ এিং 
একটি মাস্ট্ার (MA), মপর্াদ্ারী (মযমন, আইন, DDS, MD) অর্থিা িটয়রট 

(PhD) বিগ্রীর জনয অধ্যয়ন প্রচবলত মরয়িয়ছ। উদ্াহরর্স্বরূপ, একজন ছাত্রয়ক, 

ময আইনজ্ঞ হয়ত ইেকু, আিবর্যকিায়ি প্রর্থয়ম একটি স্নাতক বিগ্রী সম্পূর্শ 
করয়ত হয়ি এিং তারপয়র একটি আইনবিবিক বিগ্রীর জনয একটি আইন 

বিদ্যালয়য় অধ্যয়নর জনয আয়িদ্ন কয়র। 
 

মুি বর্ল্প এিং বিজ্ঞান্সমূহ: মকান মকান মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয় 

মুি বর্ল্পগুবলয়ক সাধ্ারর্ বর্ক্ষা অর্থিা তায়দ্র মূল পা ক্রম বহসায়ি উয়েি 

কয়র। মুি বর্ল্পবিবিক বিষয়গুবল ছাত্রয়দ্র বর্ক্ষাবিবিক জ্ঞান প্রদ্ায়নর জনয 
লক্ষযযুি মযগুবল তায়দ্র মিৌবদ্ধকিায়ি বিকবর্ত হয়ত সাহাযয করয়ি। একটি 

মুি বর্য়ল্পর পা ক্রম অিিুশ ি কয়র সমাজ বিজ্ঞান (উদ্ারহর্স্বরূপ, ইবতহাস, 

অর্থশনীবত, সমাজবিদ্যা, জাবততত্ব, রােনীবত, মবহলাবিবিক অধ্যয়নসমূহ, 

আবিকা-মাবকশ ন অধ্যয়মসমূহ), মানিতত্ব (উদ্াহরর্স্বরূপ, দ্র্শন, ধ্মশ, বর্ল্প, 

সং ীত, নাটক, নৃতয, সাবহতয),  বর্ত, বিজ্ঞান এিং দিয়দ্বর্ক িাষা। 
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িচবলে িবেয সমূহ: একটি িবতশ র নীবত মযিায়ন একটি মহাবিদ্যালয় সারা 
িছর িযাপী ছাত্রয়দ্র আয়িদ্নপত্রগুবলর মূলযায়ন কয়র র্থায়ক। এই প্রকার 

মহাবিদ্যালয়গুবলর আয়িদ্নপত্র জমা মদ্ওয়ার জনয মকান মর্ষ তাবরি র্থায়ক না 
এিং িবতশ র আয়িদ্নপত্রগুবলর পযশায়লাচনা কয়র যতক্ষর্ পযশি একটি 
ষাণ্মাবসয়কর জনয স্থান উপলি র্থায়ক। 
 

র্ীঘ্র বসদ্ধান্ত: একটি বিকল্প মযটি মতামায়ক মতামার পবরষ্কার, প্রর্থম-পছয়ের 

মহাবিদ্যালয়টিয়ত র্ীঘ্র (সাধ্ারর্ত মধ্য-নয়িম্বয়রর পূয়িশ) আয়িদ্ন করয়ত 

সক্ষম কয়র। যবদ্  ৃহীত হয়, তুবম উপবস্থত হওয়ার জনয প্রবতশ্রুবত প্রদ্ান কর, 

মযয়হতু এটি একটি িাধ্যতামূলক চুবি, প্রায়র্ই আবর্থশক সহায়তার সুবিধ্াটি 

প্রদ্ান করা হয়লও। যবদ্ তুবম একজন প্রবতয়যাব তাবিবিক ছাত্র হও, র্ীঘ্র 

বসদ্ধায়ির অধ্ীয়ন পবরসংিযান তিায়ি তুবম িবতশ  হওয়ার মক্ষয়ত্র একটি 

উিমতর সুয়যা যুি হও। তয়ি, মতামার আয়িদ্নটির মজিুত এিং জমা 
মদ্ওয়ার জনয প্রস্তুত র্থাকাটি বনবিত কর। 
 

র্ীঘ্র পদ্য়ক্ষপ: সময়য়র মক্ষয়ত্র (আয়িদ্য়নর িয়কয়া তাবরিটি মধ্য-নয়িম্বয়রর 

পূয়িশ) র্ীঘ্র বসদ্ধায়ির সয়ে সদ্রৃ্ বকন্তু িাধ্যতামূলক নয়। যবদ্  ৃহীত হয়, 

মতামায়ক বনিিীকৃত করয়ত হয়ি না এিং তুবম বসদ্ধাি গ্রহয়র্র জনয 1লা মম 

পযশি সময় বনয়ত পার। র্ীঘ্র পদ্য়ক্ষপটি, মহাবিদ্যালয়গুবলর দ্বারা তায়দ্র 
আয়িদ্নকারীয়দ্র মর্থয়ক বনিিীকরয়র্র একটি দ্ায়িদ্ধতা আদ্ায়য়র মত 

পদ্য়ক্ষয়পর কারয়র্ মসটির জনবপ্রয়তার বদ্ক মর্থয়ক অদ্রৃ্যমান হয়য় উ য়ছ। 

গ্রহয়র্র র্তকরা িা টি বনয়বমত বসদ্ধায়ির একবত্রকরয়র্র র্তকরা িায়  মর্থয়ক 

উচ্চতর। তয়ি, মতামার আয়িদ্নটির মজিুত এিং জমা মদ্ওয়ার জনয প্রস্তুত 

র্থাকাটি বনবিত কর। 
 

সাধারে এিং বিদ্যুবেন্ সরঞ্জামসমহূ: মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নপত্রগুবলর 

প্রবত সরলীকৃত দ্বৃিিেী। অবধ্কাংর্ মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয় মসগুবল 
গ্রহর্ কয়র র্থায়ক। সিশাবধ্কিায়ি মতামায়ক মযটি করয়ত হয়ি মসটি হল একটি 

সাধ্ারর্  মশ পূরর্ করয়ত হয়ি এিং মতামার পছয়ের প্রবতষ্ঠাগুবলয়ত, যারা 
মসগুবল গ্রহর্ কয়র, মসটির প্রবতবলবপগুবল মপ্ররর্ করয়ত হয়ি। এটি সহজতর, 

বকন্তু এটিয়ত বিস্তাবরত বিিরর্ এিং প্রবতষ্ঠানবিবিক  মশগুবলর 

অননযতার অিাি র্থায়ক। দিদ্যুবতন সরজামগুবল একটি 

অনলাইন বিকল্পস্বরূপ উপবস্থত হয়। ছাত্ররা ওয়ার্ল্শ  ওয়াইি 
ওয়য়য়ির মাধ্যয়ম আয়িদ্ন করয়ত পায়র। 
 

িযবিিে িিিয: আয়িদ্য়নর রচনা বহসায়িও পবরবচত, অবধ্কাংর্ 

প্রবতয়যাব তবিবিক বিদ্যালয়য়রই কমপয়ক্ষ একটি, িহু সময়য় দ্ইু অর্থিা তার 

অবধ্ক প্রধ্ান িযবি ত িিয়িযর প্রয়য়াজন হয়, একাবধ্ক 

তর্থাকবর্থত স্বল্প-দদ্য়ঘশযর উিরবিবিক প্রবতবক্রয়া সহ। মসই 
বিদ্যালয়গুবল যারা আয়িদ্ন কয়র তায়দ্র ময়ধ্য অয়ধ্শকয়ক 

(অর্থিা আয়রাও অয়নক কম) িবতশ  কয়র। িবতশ  সংক্রাি 

পবরষদ্গুবল তায়দ্র আয়িদ্নকারীর চবরত্র সম্পয়কশ  অবধ্কতর 

জানার উয়েয়র্য িযবি ত িিিযগুবল িযিহার কয়র র্থায়ক এিং মসগুবল 

সা য়লযর উত্কৃি সুয়যা ।  
 

Ivy League: The Ivy League হল মাবকশ ন যুিরায়ের পূিশাঞ্চয়লর িহু পূয়িশ 
প্রবতবষ্ঠত মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয়য়র বিয়শ্বর ময়ধ্য সয়িশাচ্চ বর্ক্ষাবিবিক 

মান এিং সামাবজক মযশাদ্াযুি একটি ম াষ্ঠী। এটির অিিুশ ি হয়, Harvard, 

Yale, Princeton, Columbia, Dartmouth, Cornell, Brown এিং 
University of Pennsylvania. Ivy League-এর অিিুশ ি প্রবতষ্ঠানগুবল হল 

অবধ্কতরিায়ি বনিশাচনপ্রির্। এই প্রবতষ্ঠানগুবলয়ত িবতশ র বিষয়টি চূ়োি-

প্রবতয়যাব তামূলক। The Ivy League ঐবতহয তিায়ি, বর্ক্ষাবিবিক 

উত্কষশতার অবতবরিিায়ি, সমায়জর উচ্চয়শ্রর্ীর সয়ে জব়েত মর্থয়কয়ছ। 
 

সহয়র্ািী বিদ্যালেগুবল: সহয়যা ী মহাবিদ্যালয়গুবল - Barnard, Bryn 

Mawr, Mount Holyoke, Smith and Wellesley - ক্রমা তিায়ি মাবকশ ন 

যুিরায়ের মুি বর্ল্পবিবিক বিদ্যালয়গুবলর ময়ধ্য সয়িশাচ্চ স্থান অবধ্কার কয়র 

আসয়ছ। মসগুবল বিজ্ঞানবিবিক জীবিকার মক্ষয়ত্র মবহলায়দ্র প্রস্তুত করার জনয 
প্রিযাত এিং মদ্য়র্র বিজ্ঞান বিষয়ক Ph.D. উত্পাদ্নকারীয়দ্র ময়ধ্য সয়িশাচ্চ 

স্থানাবধ্কারীয়দ্র ময়ধ্য র্থায়ক। উিরপবিমাঞ্চয়ল অিবস্থত, সহয়যা ী 
মহাবিদ্যালয়গুবল বর্ক্ষাবিবিক উত্কষশতা এিং িবতশ র মক্ষয়ত্র বনিশাচন প্রির্তার 

জনয পবরবচত, উচ্চবর্ক্ষার জনয সম্মানীয় প্রবতষ্ঠান। প্রয়তযক বিদ্যালয়ই একটি 

বচিাকষশক সংয়ঘর অংর্ মযটি ছাত্রয়দ্র দ্ীঘশাবয়ত পা ক্রম এিং পা ক্রম িবহিূশ ত 

কাযশকলাপগুবল প্রদ্ান কয়র। 
 

SATs: SAT হল একটি বিশ্বিযাপী 
স্বীকৃত মহাবিদ্যায়ল িবতশ র পরীক্ষা মযটি 

মতামায়ক, তমু বক জান এিং কতটা 
উিমরূয়প তুবম মসই জ্ঞানটিয়ক প্রয়য়া  করয়ত পার মসটি  
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মহাবিদ্যাগুবলর প্রবত প্রদ্র্শন করয়ত সক্ষম কয়র। এটি মতামার প ন, বলিন এিং 
 বর্য়তর - মসই বিষয়গুবল মযগুবল উচ্চবিদ্যালয়য়র মশ্রর্ীগুবলয়ত 

প্রাতযবহকবিবিয়ত মতামায়ক মর্িায়না হয়য় র্থায়ক, জ্ঞান পরীক্ষা কয়র। অবধ্কাংর্ 

ছাত্রই তায়দ্র উচ্চবিদ্যালয়য়র বনচু এিং/অর্থিা উাঁচু মশ্রর্ীর সময়য় SAT পরীক্ষা 
প্রদ্ান কয়র র্থায়ক, এিং প্রায় সকল মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয় বল িবতশ  
সংক্রাি বসদ্ধািগুবল গ্রহয়র্র মক্ষয়ত্র SAT-এর িযিহার কয়র। Ivy League 

ছা়োও সকল চার-িছয়রর CUNY এিং SUNYগুবল অিিুশ ি কয়র, িহু সংিযক 

চার-িছয়রর মহাবিদ্যালয় এিং বিশ্ববিদ্যালয়য়র মক্ষয়ত্র িবতশ র পরীক্ষাগুবল 

প্রয়য়াজনীয় হয়। পরীক্ষাটি আনুমাবনক চার ঘন্টার দদ্ঘশযযুি হয় এিং িছয়র 

সাতিার আয়য়াবজত হয়য় র্থায়ক। ছাত্ররা পরীক্ষার জনয 
www.collegeboard.org -মত অনলাইয়ন বনিিীকরর্ কয়র।  

মনাট: 2016-এর িসিকায়ল একাদ্র্ মশ্রর্ীর ছাত্রয়দ্র একটি নতুন আকায়রর 

SAT-এর জনয নজর রািয়ত হয়ি। অনুসরর্ করার জনয বিিরর্: 
 

SAT II বিষেবিবিক পরীক্ষাগুবল: বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল এক ঘন্টার, 

বিষয়িস্তু বিবিক পরীক্ষা মযগুবল মতামায়ক, মযিায়ন মতামার উত্কষশতা আয়ছ, 

মসই বনবদ্শি বিষয়বিবিক অঞ্চলগুবলয়ত মতামার অজশ নগুবল প্রদ্র্শয়ন সক্ষম 

কয়র। SAT বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল মহাবিদ্যালয়য়র িবতশ র প্রবক্রয়ায় বনয়জক 

পৃর্থক করয়ত অর্থিা মহাবিদ্যালয়য়র বনবদ্শি মকান প্রধ্ান বিষয়য় অর্থিা 
কাযশক্রয়ম অধ্যয়নর মক্ষয়ত্র মতামার প্রস্তুবত সম্পয়কশ  একটি দ্ঢৃ় িাতশ া প্ররয়র্ সক্ষম 

কয়র। িবতশ  সংক্রাি মতামার অনযানয প্রসংর্নীয় উপাদ্নসমূয়হর (মতামার উচ্চ 

বিদ্যালয়য়র নবর্থ, SAT-এর মানগুবল, বর্ক্ষিৃয়ের সুপাবরর্গুবল ইতযাবদ্) সয়ে 

সংযুিিায়ি মসগুবল মতামার বর্ক্ষাবিবিক পিাত্পট এিং আগ্রহগুবলর সম্পয়কশ  
একটি সম্পূর্শ স্বে বচত্র প্রদ্ান কয়র। উপযুি পা ক্রমগুবলয়ত ছাত্রয়দ্র অিবস্থত 

করার জনয বকছু মহাবিদ্যালয় বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবলও 

িযিহার কয়র। পরীক্ষাটিয়ত(গুবলয়ত) মতামার দ্ক্ষতার 

উপর বনিশ রর্ীলিায়ি, তুবম সম্ভািনাযুিিায়ি প্রার্থবমক 

প্রয়য়াজনীয়তাগুবল পূরর্ করয়ত অর্থিা পবরবচবতমূলক-

স্তয়রর পা ক্রমগুবলর জনয মক্রবিট প্রাপ্ত হয়ত পার। পাাঁচটি 

সাধ্ারর্ বিষয়যর পবরবধ্য়ত 20টি SAT বিষয়বিবিক পরীক্ষা 
আয়ছ। ইংরাজী, ইবতহাস, িাষা,  বর্ত এিং বিজ্ঞান। ছাত্ররা 
www.collegeboard.org -মত অনলাইয়ন পরীক্ষার জনয বনিিীকরর্ কয়র। 

ACTs: ACT পরীক্ষাটি ছাত্রয়দ্র সাধ্ারর্ বর্ক্ষাবিবিক বিকার্ এিং 

মহাবিদ্যালয়-স্তয়রর কাযশকলাপগুবল সম্পূর্শ করার মক্ষয়ত্র তায়দ্র সক্ষমতাগুবলর 

মূলযায়ন কয়র। একাবধ্ক-বিকল্পবিবিক পরীক্ষাগুবল চারটি দ্ক্ষতার মক্ষত্র 

অিিুশ ি কয়র: ইংরাজী,  বর্ত, প ন, এিং বিজ্ঞান। বলিন পরীক্ষাটি, মযটি 

ঐবেক, একটি স্বল্প দদ্য়ঘশযর রচনার পবরকল্পনা এিং বলিয়নর দ্ক্ষতার পবরমাপ 

কয়র। মহাবিদ্যালয়য় িবতশ র জনয ACT সাবিশকিায়ি স্বীকৃত হয়। আনুমাবনক 

বতন ঘন্টা দদ্য়ঘশযর (বলিয়নর বিিা টি সহ বতন ঘন্টা এিং 30 বমবনট), ACT 

হল পা ক্রমবিবিক। ACT-মত প্রশ্নগুবল, ছাত্ররা উচ্চবিদ্যালয়য়র ইংরাজী,  বর্ত 

এিং বিজ্ঞায়নর পা ক্রমগুবলয়ত মযগুবল বর্য়িয়ছ মসগুবলর সয়ে প্রতযক্ষিায়ি 

সম্পকশ যুি হয়। ছাত্ররা www.act.org -মত অনলাইয়ন পরীক্ষার জনয 
বনিিীকরর্ কয়র।  
 

CUNY COMPASS পরীক্ষা: CUNY বিদ্যালয়গুবলয়ত প্রয়ির্কারী ছাত্রয়দ্র 

মর্থয়ক, বকছু বনবদ্শি মূল দ্ক্ষতায়র মক্ষয়ত্র সুচারুতা প্রদ্র্শয়নর এিং  বর্য়তর 

পা ক্রমগুবলয়ত অিবস্থবতর মক্ষয়ত্র একটি সহায়তা প্রদ্ায়নর উয়েয়র্য  বর্য়তর 

একটি পরীক্ষা প্রদ্ান করা প্রতযাবর্ত হয়। প্রদ্ি পরীক্ষাটি হল ACT-এর 

COMPASS পরীক্ষা। এই পরীক্ষাটি কমবপউটায়রর দ্বারা পবরচালনয়যা য। এই 

অর্থশ হল ময পরীক্ষাটির সময়য় বজজ্ঞাবসত 

পরিতী প্রশ্নটি বনিশ র কয়র তুবম পূিশিতী প্রশ্নটির 

মক্ষয়ত্র তুবম কত উিম  লা ল কয়রছ তার 

উপর। এর উয়ের্যটি হল কমবপউটারটিয়ক 

মতামার দ্ক্ষতাটি মূলযায়য়নর জনয প্রয়য়াজনীয় 

শুধু্মাত্র পযশাপ্ত সংিযক প্রশ্ন বজজ্ঞাসা করার দ্বারা পরীক্ষাটির মময়াদ্কালটি স্বল্প-

দদ্য়ঘশযর করা। সতকশ িায়ি প্রারবম্ভক প্রশ্নগুবলর মতামার দ্বারা যর্থাসম্ভি উত্কৃি 

উির প্রদ্ান করাটি চূ়োিিায়ি গুরুত্বপূর্শ। যবদ্ তুবম অসতকশ তার কারয়র্ এই 

প্রকার প্রারবম্ভক প্রশ্নগুবলর ভ্রাি উির প্রদ্ান কর, তাহয়ল কমবপউটা মতামায়ক 

আরও উন্নীত প্রশ্নগুবলর মক্ষয়ত্র মতামার দ্ক্ষতাগুবল প্রদ্র্শয়নর মক্ষয়ত্র অনুয়মাবদ্ত 

নাও করয়ত পায়র, তার দ্বারা মতামার অিবস্থবত এিং সক্ষমতা বনধ্শারর্ 

প্রিাবিত করয়ত পায়র। 
 

িবেবলবপ: একটি উচ্চবিদ্যালয়য়র প্রবতবলবপ হল উচ্চবিদ্যালয়টিয়ত একটি 

ছায়ত্র দ্বারা গ্রহর্ করা প্রয়তযক মশ্রর্ীর একটি নবর্থ। একটি প্রবতবলপ, মানানু  

পরীক্ষার মানগুবল ছা়োও (অর্থশাত্ SATs, SAT IIs এিং ACTs) অিিুশ ি কয়র 

নাম, অবজশ ত স্তর এিং গ্রহর্ করা প্রয়তযক মশ্রর্ীর প্রদ্ি মক্রবিট এিং প্রদ্ি 

http://www.collegeboard.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/
http://www.act.org/compass
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প্রয়তযক New York রাজয বরয়জন্টস পরীক্ষায় অজশ নকৃত মান।  

একটি একক সংিযা উত্পাদ্য়নর উয়েয়র্য একটি প্রবতবলবপয়ত প্রদ্ি স্তরগুবলর 

সাধ্ারর্ত  ়ে বনধ্শারর্ করা হয়, মযটি একটি একবত্রত মগ্রি পয়য়ন্ট অযািায়রজ 

(GPA) বহসায়ি উয়েিত হয়। তয়ি, BSGE মকান GPA-এর  র্না কয়র না। 

এটি মহাবিদ্যালয়গুবলর িবতশ  বিষয়ক আবধ্কাবরকয়দ্র দ্বারা মশ্রর্ীবিবিক 

মানগুবলর অবতবরিিায়ি উপাদ্ানগুবলর উপর BSGE-এর ছাত্রয়দ্র 

মূলযায়য়নর সহায়ক হয়।  

যবদ্ও মহাবিদ্যলয় এিং বিশ্ববিদ্যালয়গুবল মতামার বনচু মশ্রর্ীগুবলয়ত এিং 
মতামার উাঁচু মশ্রর্ীর প্রর্থম ষাণ্মাবসকটিয়ত মতামার দ্বারা অজশ ন করা মানগুবলর 

প্রবত বনবিি মনয়যা  প্রদ্ান কয়র র্থায়ক, একজন সম্ভািয মহাবিদ্যালয়য়র ছাত্র 

বহসায়ি মতামার প্রবতেবিটিয়ক প্রবতষ্ঠা করার মক্ষয়ত্র মতামার প্রর্থম িছয়রর 

মানগুবলও িযিহৃত হয়। যবদ্ তুবম প্রর্থম িছরটিয়ক পূর্শ কর, তাহয়ল মসটি 

পরিতী বতনটি িছয়র মতামায়ক অনুসরর্ করয়ি। এটির অিিুশ ি হয়, বর্য়ল্পর 

মশ্রর্ী, িযায়ায়মর মশ্রর্ী, সং ীয়তর মশ্রর্ী এিং অনয মযয়কান বকছু যার জনয তুবম 

একটি মান প্রাপ্ত হয়ি। মহাবিদ্যালয় বল মতামার মানগুবলর ক্রমা ততা অর্থিা 
উন্নবতর প্রতযার্া কয়র। যবদ্ তুবম বদ্বতীয় িছরটিয়ত 6s, এিং উাঁচু মশ্রর্ীর 

িছরটিয়ত 3s প্রাপ্ত কয়র র্থাক, তাহয়ল মসগুবল এই প্রকার বনধ্শাবরত হয়ি ময তুবম 

একজন সক্ষম ছাত্র ময অলস হয়য় ম য়ছ।  

উচ্চবিদ্যালয়য়র স্নাতক হওয়ার প্রয়য়াজনীয়তাগুবল বিদ্যালয় মর্থয়ক বিদ্যালয়য়র 

মক্ষয়ত্র পবরিতশ নর্ীল হয়ত পায়র। অবধ্কাংর্ ছাত্র অবধ্ক সংিযক মশ্রর্ীগুবল 

(অর্থিা মক্রবিটগুবল) গ্রহর্ করার সুয়যা  প্রাপ্ত হয় তারপয়র স্নাতক হওয়া 
প্রয়য়াজন হয়। যবদ্ তুবম শুধু্মাত্র বনম্নতমটি গ্রহর্ কর, মহাবিদ্যালয়গুবল এই 

প্রকার বসদ্ধাি গ্রহর্ করয়ি ময মতামার উচ্চ বিদ্যালয়য়র বিয়লামা অজশ য়নর জনয 
আিবর্যকিায়ি মতামার মযটি করা উবচত, তুবম তার বনম্নতমটি করছ। যবদ্ 

তুবম অবতবরি মশ্রর্ীগুবল (অর্থিা মক্রবিট) গ্রহর্ কয়র র্থাক বকন্তু মসগুবল “সফ্ট” 
মশ্রর্ী হয় (ঝুব়ে মিানা অর্থিা মদ্হয়সৌষ্ঠি িৃবদ্ধকারক িযায়াম), এটি শুধু্মাত্র 

িারাপই মদ্িায়। উচ্চবিদ্যালয়য়র সয়িশাত্কৃি প্রবতবলবপটি একটি চযায়লবজং 
পা ক্রমবিবিক কাযশক্রম সহ চযায়লবজং মশ্রর্ীগুবলয়ত একটি সামজসযপূর্শ মান 

প্রদ্র্শন করয়ি। IB পা ক্রমগুবল, AP মশ্রর্ীগুবল অর্থিা উন্নীত/সাম্মাবনক 

মশ্রর্ীগুবলয়ত মহাবিদ্যালয়গুবল প্রিাবিত কয়র এিং তায়দ্র জানায় ময তুবম 

মহাবিদ্যাল-স্তয়রর কাযশকলায়পর জনয প্রস্তুত আছ।  
 

বর্ক্ষকিৃয়ের সুপাবরর্: অবধ্কাংর্ মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নপত্র মসই প্রকার 

িযবিয়দ্র মর্থয়ক যাাঁরা মতামায়ক মশ্রর্ীর বিতর এিং িাইয়র মর্থয়ক জায়নন এমন 

দ্টুি অর্থিা বতনটি সুপাবরর্ পয়ত্রর জনয অনুয়রাধ্ কয়র। মতামার হয়ি এই প্রকার 

পত্রগুবল মলিার জনয উপযুি িযবিয়দ্র অনুসিান করাটি মতামার দ্াবয়ত্ব। 

মতামারও প্রয়য়াজন একটি বচিাপূর্শ পত্র বলিয়নর জনয তায়দ্র পযশাপ্ত সময় প্রদ্ান 

করা। মতামার উপয়দ্িা এিং পবরিায়রর সয়ে প্রবক্রয়াটি এিং সম্ভািয 
আয়িদ্নকারীয়দ্র, সম্পয়কশ  আয়লাচনা করার দ্বারা শুরু কর। এয়কিায়রই না 
হওয়ার মর্থয়ক অবধ্ক মক্ষয়ত্র, মহাবিদ্যালয়গুবল একজন বর্ক্ষাবিবিক বর্ক্ষক 

(কিনও কিনও একটি বনবদ্শি বিষয়য়র), মতামার বিদ্যালয়য়র উপয়দ্িা অর্থিা 
উিয়য়র মর্থয়কই সুপাবরর্ পয়ত্রর জনয অনুয়রাধ্ কয়র র্থায়ক। যবদ্ মহাবিদ্যালয়টি 

একজন বর্ক্ষাবিবিক বর্ক্ষয়কর মর্থয়ক একটি পয়ত্রর জনয অনুয়রাধ্ কয়র, এিং 
বিষয়টি বনবদ্শি না করা র্থায়ক, তাহয়ল মতামার ইংরাজী, বিজ্ঞান অর্থিা  বর্য়তর 

বর্ক্ষয়করা সাধ্ারর্িায়ি উিম প্রার্থী হয়ত পায়রন। মতামার বনচু মশ্রর্ীর 

িছরটির বর্ক্ষিৃয়ের ময়ধ্য মর্থয়ক একজন বর্ক্ষকয়ক, অর্থিা একজন িতশ মান 

বর্ক্ষকয়ক বযবন মতামায়ক দ্ীঘশকাল যািত জায়নন, মতামার সম্ভািনা সম্পয়কশ  
একটি মতামত প্রদ্ান করার জনয অনুয়রাধ্ কর। অবতবরি বপছয়ন ব য়র 

যাওয়াটি উত্কৃি নয়, মহাবিদ্যালয়গুবল তায়দ্র সম্ভািয আয়িদ্নকারীয়দ্র 

উপর িতশ মান দ্বৃিিেী প্রাবপ্তর ইো কয়র। 
 

মধয-িষয/চূডান্ত িবেয়িদ্ন্: মধ্য-িাবষশক প্রবতয়িদ্নটি হল একটি নিীকৃত 

মাধ্যবমক বিদ্যালয়য়র  মশ এিং নিীকৃত প্রবতবলবপ মযটি মতামার উাঁচু মশ্রর্ীর 

প্রর্থম ষাণ্মাবসকটির মর্থয়ক মানগুবলয়ক অিিুশ ি কয়র। এটি জানুয়ারীর মর্য়ষ 

জমা করয়ত হয়ি। র্ীঘ্র বসদ্ধাি অর্থিা র্ীঘ্র পদ্য়ক্ষপবিবিক আয়িদ্নকারীয়দ্র 

জনয, মতামার মধ্য-িাবষশক প্রবতয়িদ্নটি প্রয়য়াজন হয়ি না, মতামার িবরষ্ঠ 

িছরটির প্রর্থম ষাণ্মাবসয়কর সমাবপ্তর পূয়িশই মতামার মহাবিদ্যালয়বিবিক 

বসদ্ধািটি ইবতময়ধ্যই গ্রহর্ করা হয়য়য়ছ। মধ্য-িাবষশক প্রবতয়িদ্য়নর মানগুবল 

বনয়বমত িবতশ র আয়িদ্নকারীয়দ্র জনয জটিল বিষয়। চূ়োি প্রবতয়িদ্নটি, 

মতামার িবরষ্ঠ িছয়রর চূ়োি ষাণ্মাবসকটি অিিুশ ি কয়র মতামার উচ্চ 

বিদ্যালয়য়র সকল মানগুবলয়ক অিিুশ ি কয়র। এটি শুধু্মাত্র একটি ছায়ত্রর উচ্চ 

বিদ্যালয় মর্থয়ক উিীর্শ হওয়ার পয়রই জমা বদ্য়ত হয়ি। মতামার প্রবতবলবপটি সহ 

মতামার চূ়োি বিদ্যালয়য়র প্রবতয়িদ্নটি শুধু্মাত্র মসই মহাবিদ্যালয়টিয়ত জমা 
বদ্য়ত হয়ি মযটিয়ত উচ্চবিদ্যালয় মর্থয়ক উিীর্শ হওয়ার পয়র তুবম উপবস্থত হওয়ার 

পবরকল্পনা করছ। 

http://www.princetonreview.com/college/high-school-graduation-requirements.aspx
http://www.princetonreview.com/college/advanced-placement-classes-and-exams.aspx
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SAT-এর িস্তুবের বিকল্পসমূহ 

 KAPLAN: একটি মকয়ের অনুসিান করার জনয, মযটি মতামার বনকটিতী 
স্থান মর্থয়ক পা ক্রমগুবল প্রদ্ান কয়র, পবরদ্র্শন কর:www.kaptest.com/SAT 

অর্থিা (800) KAP-TEST-এ ম ান কর। তায়দ্র সিশাবধ্ক জনবপ্রয় বিকল্পটি হল 

$699-এ নকল 4টি সমূ্পর্শ পরীক্ষা এিং বিনামূয়লয SAT-এর অনলাইন পবরয়ষিাগুবল 

অিিুশ ি কয়র 18-ঘন্টার পা ক্রম। সীমাবিহীন প্রস্তুবত এিং বিবর্িয প্রবর্ক্ষয়র্র 

বিকল্পগুবল হল যর্থাক্রয়ম $1,199 এিং $3,499। 
 

 PRINCTON REVIEW:  

একটি মকয়ের অর্থিা মতামার বনকটিতী একজন প্রবর্ক্ষক অনুসিায়নর জনয 
পবরদ্র্শন কর: www.princetonreview.com/college অর্থিা (800) 273-

8439 এই নম্বয়র ম ান কর। 4টি নকল পরীক্ষা সহ 18 ঘন্টার বিবিমূলক 

পযশায়গুবলর জনয $599। জলুাই 2015-মত BSGE-মত $399-এর একটি ছা়েযুি 

িরয়চ একটি বিয়র্ষ গ্রীষ্মকালীন পা ক্রম প্রদ্ান করা হয়ি। আধ্া-মিসরকাবর 

মশ্রর্ীগুবল হল $1,499 এিং চূ়োি পা ক্রমগুবল হল $999-এ। 
 

 REVOLUTION PREP:  

60, 90 অর্থিা 120 ঘন্টার জনয মপর্াদ্ার মিসরকাবর SAT প্রবর্ক্ষয়কর সয়ে অন-

লাইন পযশায়গুবলর আয়য়াজন করার জনয পবরদ্র্শন কর 

www.revolutionprep.com অর্থিা (877) 738-7737 এই নম্বয়র ম ান 

কর। অন-লাইন প্রবর্ক্ষর্গুবল ঘন্টায় $49 মর্থয়ক শুরু হয়। $299 মর্থয়ক $599-

এর পবরবধ্র িরয়চর ময়ধ্য উপলি অন-লাইয়ন মছাট ম াষ্ঠীবিবিক পা ক্রম। 

$599-এ 18 ঘন্টার বনয়দ্শর্না এিং অিযায়সর জনয 5টি সমূ্পর্শ পরীক্ষা সহ 

কযাম্পায়স আয়য়াবজত হওয়া ম াষ্ঠীবিবিক পা ক্রমগুবল বনিশাবচত 

বিদ্যালয়গুবলয়ত উপলি হয়। 
 

 THE IVY KEY: NYC-মত অিবস্থত একটি িযবি ত,  ৃহািযিরীর্ 

প্রবর্ক্ষর্ মকাম্পানী, The Ivy Key সারা িছর যািত্ এয়কর-সয়ে-এক, SATs, 

এিং SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল জনয 10-সপ্তায়হর মানানু  পরীক্ষার 

প্রস্তবত প্রদ্ান কয়র। অবধ্ক তয়র্থযর জনয মদ্ি, www.theivy.com 

info@theivy.com অর্থিা (646) 355-9782-মত মযা ায়যা  কর। 

 SYLVAN LEARNING CENTRES:  

একটি পা ক্রয়মর জনয নবর্থিুি করার অর্থিা একজন িযবিবিবিক প্রবর্ক্ষয়কর সয়ে 

চুবি করার জনয মদ্ি www.sylvanleaning.com/SAT অর্থিা (888) 338-

2283 এই নম্বয়র ম ান কর। মশ্রর্ীগুবলয়ত 32 ঘন্টার বনয়দ্শর্না সহ 8জন অপক্ষা 
অবধ্ক ছাত্র র্থাকয়ি না: $995. অনলাইন িাউনয়লািয়যা য কুয়পায়নর সাহায়যয একটি 

10% ছা়ে উপলি হয়। 

 

 KWELLER PREP উন্নীে িবর্ক্ষে এিং বর্ক্ষাবিবিক পবরয়ষিাসমূহ: 

তদ্খুন্: অবেবরি েয়থযর জন্য অথিা উন্নীে SAT, ACT, অথিা SAT 2 

বিষেবিবিক পরীক্ষাগুবলর জন্য িবর্ক্ষয়ের আয়োজন্ করার জন্য 
www.KwellerPrep.com তদ্খ অথিা (800) 631-1757 এই ন্ম্বয়র তোন্ 

কর। এয়কর-সয়ঙ্গ-এক, িৃহবিবিক, এিং পবরবচে তিাষ্ঠীবিবিক িবর্ক্ষেগুবল 

উপলব্ধ হে। Queens এিং Manhattan-এ অিবস্থে। পরীক্ষার জন্য িস্তুবের 

খরয়চর পবরবধটি $2,000-$3,999 পর্যন্ত। 

  

 সাবন্সাইি তিাষ্ঠীবিবিক পবরয়ষিাসমূয়হর মহাবিদ্যালয়ের 

িস্তুবের কার্যক্রম:  

অবতবরি তয়র্থযর জনয www.scsny.org মদ্ি অর্থিা (718) 784-6173 

এক্সট. 436 এই নম্বয়র ম ান কর। 18টি SAT-এর প্রস্তুবতমলূক মশ্রর্ী এিং 10টি 

SAT II-এর প্রস্তুবতমূলক মশ্রর্ী সহ মহমি এিং িসিকালীন 10-সপ্তায়হর পা ক্রম, 

3টি নকল সমূ্পর্শ পরীক্ষা, িাধ্যতামূলক মহাবিদ্যালয়য় িবতশ /আবর্থশক সহায়তা 
বিষয়ক কমশর্ালা এিং িযবি ত মহাবিদ্যালয় বিষয়ক পরামর্শ হল $300। SAT 

এিং SAT II মশ্রর্ীগুবল, প ন/বলিনবিবিক আয়লাচনা সিাসমউূহ, মহাবিদ্যালয়য় 

িবতশ  এিং আবর্থশক সহায়তা বিষয়ক কমশর্ালাগুবল এিং মহাবিদ্যালয় পবরদ্র্শন 

অিিুশ ি কয়র, One Step Foward Summe Six-Week College Intensive 

হল $450। আসন সংিযা সীমািে। 

http://www.kwellerprep.com/
http://www.kwellerprep.com/
http://www.kwellerprep.com/


পাতা 18 এর 17 

T&I-23924 (Bengali) 

িেয মায়ন্ পাঠরে অথিা বন্ম্নবলবখে মহাবিদ্যালেগুবল এিং বিশ্ববিদ্যালেগুবলর তথয়ক স্নােক হওো Baccalaureate School for global 

education -এর ছাত্র সংিঠন্: 

AMERICAN UNIVERSITY 
AMERICAN UNIVERSITY BEIRUT 
AMHERST COLLEGE 
BABSON COLLEGE 
BARD COLLEGE  
BARNARD COLLEGE 
BARUCH COLLEGE 
BENNINGTON COLLEGE 
BINGHAMTON UNIVERSITY 
BOSTON COLLEGE  
BOSTON UNIVERSITY  
BRANDEIS UNIVERSITY 
BROWN UNIVERSITY  
BRYN MAWR COLLEGE 
BUFFALO STATE COLLEGE 
BUFFALO UNIVERSITY 
CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS 
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 
CASE WESTERN UNIVERSITY 
CITY COLLEGE 
CLARK ATLANTA UNIVERSITY 
COLBY COLLEGE 
COLLEGE OF NEW ROCHELLE 
COLUMBIA COLLEGE 
CONNECTICUT COLLEGE 
THE COOPER UNION  
DEPAUW UNIVERSITY 
DREXEL UNIVERSITY  
ELON UNIVERSITY 
EUGENE LANG COLLEGE  
FAIRFIELD UNIVERSITY 
FLORIDA STATE UNIVERSITY 
FORDHAM UNIVERSITY 
FRANKLIN AND MARSHALL COLLEGE 
HAMPSHIRE COLLEGE 
HAMPTON UNIVERSITY 
HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES 

HOFSTRA UNIVERSITY 
HOWARD UNIVERSITY 
HUNTER COLLEGE 
IONA COLLEGE 
ITHACA COLLEGE 
JOHN JAY COLLEGE 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
LAFAYETTE COLLEGE  
LONG ISLAND UNIVERSITY 
MACAULAY HONORS COLLEGE AT CUNY  
MANHATTANVILLE COLLEGE 
MARIST COLLEGE 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
MOREHOUSE COLLEGE 
MOUNT HOLYOKE COLLEGE 
NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
NEW YORK UNIVERSITY 
NYU-POLYTECHNIC 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
OCCIDENTAL COLLEGE 
PACE UNIVERSITY 
PARSONS NEW SCHOOL FOR DESIGN 
PENNSYLVANIA STATE ALTOONA  
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY PARK 
PRATT INSTITUTE 
QUEENS COLLEGE 
REED COLLEGE 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
RUTGERS UNIVERSITY: NEW BRUNSWICK CAMPUS 
ST. JOHN’S UNIVERSITY 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
SALVE REGINA UNIVERSITY 
SARAH LAWRENCE COLLEGE 
SKIDMORE COLLEGE 
SMITH COLLEGE 
SOPHIE DAVIS AT CITY COLLEGE 
STANFORD UNIVERSITY 

SUNY FREDONIA 
SUNY GENESEO 
SUNY NEW PALTZ 
SUNY OLD WESTBURY 
SUNY OSWEGO 
SUNY PURCHASE 
STONY BROOK UNIVERSITY 
SYRACUSE UNIVERSITY 
TEMPLE UNIVERSITY 
TOWSON UNIVERSITY 
TRINITY COLLEGE 
UNIVERSITY OF ARIZONA 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 
UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
UNIVERSITY OF HAWAII MANOA 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST 
UNIVERSITY OF NEW HAVEN 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL 
UNIVERSITY OF ROCHESTER 
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 
UNIVERSITY OF VERMONT 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON 
UTICA COLLEGE 
VASSAR COLLEGE 
WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS 
WELLESLEY COLLEGE 
WHEATON COLLEGE 
WILLIAMS COLLEGE 
XAVIER UNIVERSITY 
YALE UNIVERSITY 
YORK COLLEGE 

 



পাতা 18 এর 18 

T&I-23924 (Bengali) 

 

উঁচু তেেীর মহাবিদ্যালয়ে িবেয র র্াচাই 

োবলকা 

 

 

 সম্ভািয মহাবিদ্যালয়য়র তাবলকাটি চূ়োি কর  

(5-6 সমৃদ্ধ, 5-6 বমল, 2-3 বনরাপদ্ বিদ্যালয়) 

 1লা অ ায়স্ট্ www.commonapp.org -এ িযবি ত অযাকাউন্ট দতরী কর। 

অ াস্ট্ 1লা:  

 www.commonapp.org -এর প্রাপ্ত সকল সম্ভািয মহাবিদ্যালয়গুবলর 

জনয মহাবিদ্যালয়য়র সম্পূরক বল বচবিত কর এিং সম্পূর্শ কর।  

 আয়িদ্নপত্র জমা মদ্ওয়ার মর্ষ তাবরিগুবল যাচাই কর 

 ছাত্রবিবিক রূপয়রিাটি সম্পূর্শ কর 

 বর্ক্ষয়কর সুপাবরর্মূলক আোদ্ন পত্রগুবল সম্পূর্শ কর 

 বর্ক্ষয়কর সুপাবরয়র্র আোদ্ন পত্র, ছাত্রবিবিক রূপয়রিা, যবদ্ প্রয়য়াজন হয়, 

বর্ক্ষয়কর মূলযায়য়নর  মশগুবল জমা দ্াও 

 মতামার সম্ভািয মহাবিদ্যালয়গুবল এিং বিশ্ববিদ্যালগুবলয়ত সম্ভি 

সাক্ষাত্কার বনবদ্শি করার এিং কযাম্পাস পবরদ্র্শয়নর তাবরি বনবদ্শি করার জনয 
মহাবিদ্যালয়গুবল/বিশ্ববিদ্যালয়গুবলর সয়ে মযা ায়যা  কর। 

 প্রয়য়াজনীয় সকল মহাবিদ্যালয়য় িবতশ র পরীক্ষাগুবলর জনয বনিিীকৃত কর  

(SAT, SAT II বিষয়বিবিক পরীক্ষাগুবল এিং ACTs) 

 িযবি ত িিিয সম্পূর্শ কর 

 সম্পূরক রচনাগুবল/স্বল্প দদ্য়ঘশযর উিরবিবিক প্রবতবক্রয়াগুবল সম্পূর্শ কর 

 আয়িদ্য়নর িরচ সহ অর্থিা, যবদ্ সম্ভি হয়, আয়িদ্য়নর িরয়চ ছা়ে সহ 

মহাবিদ্যালয়য়র আয়িদ্নপয়ত্রর িা  একটি(SUNY, Ivy League বিদ্যালয়গুবল 

এিং প্রবতয়যাব তাবিবিক মহাবিদ্যালয়গুবল) সম্পূর্শ কর এিং জমা কর 

 বিয়সম্বয়রর মাঝামাবঝ সময়য়র ময়ধ্য (অর্থিা মধ্য নয়িম্বয়রর পূয়িশ যবদ্ র্ীঘ্র 

বসদ্ধাি অর্থিা র্ীঘ্র পদ্য়ক্ষয়পর বিবিয়ত আয়িদ্ন করা হয়) মহাবিদ্যালয়য়র 

আয়িদ্নপত্রগুবল (সাধ্ারর্ তর্থযসমূহ, স্বল্প-দদ্য়ঘশযর উিরগুবল, িযবি ত 

িিিযগুবল, সম্পূকশ সমূহ, আবর্থশক সহায়তার  মশগুবল) সম্পূর্শ কর এিং জমা কর 

 15ই বিয়সম্বয়রর ময়ধ্য CSS (কয়লজ স্কলারবর্প সাবিশ স)-এর রূপয়রিাটি 

সম্পূর্শ এিং জমা কর  
 

 

 উপয়দ্িার প্রবতয়িদ্ন অর্থিা মহাবিদ্যালয়য়র উপয়দ্িার মর্থয়ক সুপাবরয়র্র 

জনয প্রর্থা ত অনুয়রাধ্ প্রদ্ান কর, বিদ্যালয়য়র প্রিিয়কর মর্থয়ক প্রবতবলবপর 

কবপর জনয অনুয়রাধ্ জানাও। 

 কমপয়ক্ষ 15টি মিসরকাবর এিং মহাবিদ্যালয়বিবিক িৃবির আয়িদ্য়নর 

অনুসিান, সম্পূর্শ এিং জমা কর 
 31মর্ জানুয়ারীর ময়ধ্য FAFSA (িী অযাবলয়কর্ান  র ম িায়রল সু্ট্য়িন্ট 

এইি) সম্পূর্শ এিং জমা কর  

 মতামারা আয়িদ্নপত্রগুবল জানুয়ারীর মর্য়ষর ময়ধ্য প্রাপ্ত হয়য়য়ছ বকনা এিং 
মসগুবল সম্পূর্শ হয়য়ছ বকনা মসটি যাচাই করার উয়েয়র্য সম্ভািয সকল 

মহাবিদ্যালয়গুবলর সয়ে মযা ায়যা  কর। 

 মতামার আবর্থশক সহায়তা সংক্রাি সকল তর্থযগুবল মধ্য ম ব্রুয়ারীর ময়ধ্য 
প্রাপ্ত হয়য়য়ছ বকনা মসটি যাচাই করার জনয সকল সম্ভািয মহাবিদ্যালয়য়র আবর্থশক 

সহায়তা বিষয়ক আবধ্কাবরয়দ্র সয়ে মযা ায়যা  কর। 

 মতামার চূ়োি বসদ্ধািটি গ্রহয়র্র পূয়িশ, মতামার দ্বারা িসিকায়ল িবতশ  হওয়া 
সকল বিদ্যালয়গুবলয়ক পবরদ্র্শন (এিং পুনপশবরদ্র্শন) কর। 

 পযায়কজগুবলর ময়ধ্য তুলনা করার উয়েয়র্য মতামার সম্ভািয 
মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়গুবলর মর্থয়ক আবর্থশক সহায়তা প্রাবপ্তগুবলর 
পযশায়লাচনা কর, যবদ্ প্রয়য়াজন হয়, মযিায়ন প্রয়যাজয মসিায়ন আবর্থশক সহায়তার 

জনয আয়িদ্ন কর। 

 যবদ্ প্রয়য়াজন হয়, মহাবিদ্যালয় অর্থিা বিশ্ববিদ্যালয়টিয়ত মতামার প্রচবলত 

র্থাকা আগ্রহটি প্রদ্র্শন কয়র এিং মতামার উাঁচু মশ্রর্ীর CAS 

অবিজ্ঞতাসমূহ+প্রকল্পগুবল, IB বিয়লামা অর্থিা আয়িদ্নকারীর অিস্থাবিবিক 

সংর্াপত্র এিং িবরষ্ঠ িছয়রর বর্ক্ষাবিবিক দ্ক্ষতার উপর গুরুত্ব আয়রাপ কয়র 
অয়পক্ষা-তাবলকার বিদ্যালয়গুবলয়ত একটি পত্র মলি  

 মতামার মহাবিদ্যালয় বনিশাচনটি বনবিত করার জনয 10ই মম-এর ময়ধ্য 
অর্থশ প্রদ্ান কর 

 10ই জয়ুনর ময়ধ্য মহাবিদ্যালয় বিষয়ক উপয়দ্িার বনকট চূ়োি বিদ্যালয় 

প্রবতয়িদ্য়নর জনয অনুয়রাধ্টি জমা কর  

http://www.commonapp.org/
http://www.commonapp.org/

