
 
সিনেটর José Peralta-র সেউ ইয়র্ক  স্টেট সরিম অসিসেয়ম (“NYS সরিম অসিসেয়ম NYS DREAM Act”) 
এখে পাওয়া যানছে! অেসিভুক্ত সিক্ািথী এবং অে্াে্ অসভবািী সিক্ািথীরা এখে সেউ ইয়র্ক  টিউিে অ্াসিনটেন্স 
স্্াগ্াম (Tuition Assistance Program, TAP) িহ সেনের উচ্চ সিক্ার খরনের েে্ সেউ ইয়র্ক  স্টেট‐
পসরোসিত অেদুাে এবং ছাত্রবসৃতি পাওয়ার িুনযাগ পানবে। আবেদন এেং সহায়তামূলক সামগ্রী এখাবন 
www.hesc.ny.gov/dream পাওয়া যাবছে। 

উচ্চ সিক্া পসরনেবা সেগম (Higher Education Services Corporation, HESC) সববসৃত সদনয়নছ স্য 
অসভবািে সথিসত এবং NYS হাই সু্ি অিবা NYS হাই সু্ি িমমাে ্রল্প িম্পসর্ক ত মাপদনডের ওপর স্যাগ্তা 
সেভ্ক র ররনব। 

কারা সবুেধা পাবেন?
HESC অেযুায়ী, আপোর অসভবািে সথিসত এবং রখে এবং স্রািায় আপসে গ্্ােনুয়ট হাই সু্নি স্গনছে অিবা আপোর হাই সু্ি িমমাে 
সিন্ামা স্পনয়নছে তার ওপর আসি্কর িহায়তার েে্ স্যাগ্তা সেভ্ক র ররনব।

যযাগ্য অবিোসন বথিবত
HESC অেযুায়ী যসদ আপোর রানছ এরটি U সভিা, এরটি T সভিা, TPS, DACA িানর অিবা স্রােও অসভবািে সথিসত ো িানর 
তাহনি আপসে স্যাগ্ হনত পানরে। যসদ আপসে NYS-এ ো বিবাি রনরে এবং যসদ আপসে এরেে মাসর্ক ে যুক্তরান্রের োগসরর, গ্ীে 
রাি্ক  িারর, িরণািথী, অিবা উদ্াস্তু হে তাহনিও আপসে স্যাগ্ হনত পানরে।

সু্বলং

আপসে NYS-এ সু্নি পন়েনছে তা আপোনর অবি্ই স্দখানত হনব। যারা আন্ারগ্্ােনুয়ট স্তনর আসি্কর িহায়তার েে্ আনবদে ররনছে:

যবদ আপবন NYS-এ হাই সু্ল যেবক গ্্যাজবুয়ট হবয় োবকন:

·	 আপোনর অবি্ই 2 বা তার স্েনয় স্বসি বছনরর েে্ NYS হাই সু্নি স্যনত হনব।
·	 আপোনর অবি্ই হাই সু্ি স্িনর গ্্ােনুয়ট হওয়ার 5 বছনরর সভতনর আনবদে ররনত হনব।

যবদ আপনার কাবে NYS হাই সু্ল সমমান বিব্ামা োবক:

·	 আপোনর অবি্ই হাই সু্ি িমমাে সিন্ামা পাওয়ার 5 বছনরর সভতনর আনবদে ররনত হনব।

গ্্ােনুয়ট সু্ি অেদুানের েে্ আনবদেরারী সিক্ািথীনদর 10 বছনরর সভতনর আনবদে ররনত হনব। 

কখন আমাবক আবেদন করবত হবে?
NYS সরিম অসিসেয়নমর েে্ আনবদে এখেই ররা যানব। আমরা স্যাগ্ সিক্ািথীনদর যতটা িীঘ্র িম্ভব আনবদে ররার েে্ উৎিাসহত 
ররসছ। TAP স্রাসিং সভসতিনত আনবদে গ্হণ রনর।

সরছু সেসদ্কষ্ট ছাত্রবসৃতি এবং অেদুানের েে্ অসতসরক্ত স্িে তাসরখ িারনত পানর। অে্াে্ স্িে তাসরখ এবং আপোর েে্ স্খািা িুনযানগর 
েে্ আপোর সু্নি স্খাঁে সেে।

যবদ আপনার NYS বরিম অবধবনয়ম সম্পবককে  আরও প্রশ্ন োবক, তাহনি উচ্চ সিক্া পসরনেবা সেগনমর িনগে রিা বিার েে্,  
যারা NYS সরিম অসিসেয়ম এবং NYS আসি্কর িহায়তার তদারসর রনর, NYSDREAM@applyISTS.com-এ ইনমি ররুে অিবা  
888-697-4372 েম্বনর রি ররুে। 

সিক্াগত পসরনেবা এবং NYS সরিম অসিসেয়ম িম্পনর্ক  আরও অসতসরক্ত তনি্র েে্ on.nyc.gov/NYSDREAMAct-এ MOIA-এর 
স্পে স্দখুে। 
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প্রায়শই বজজ্াস্য প্রশ্ন

এখন বক NYS-এর অনবেিুক্ত বশক্ােথীরা অন্য ধরবনর যেবিরাবল-োবডেি টিউশন সহায়তা, যয়মন যপল (Pell) অনদুান 
এেং (FAFSA) পাওয়ার সবুযাগ পাবেন? 

·	 না। NYS সরিম অসিসেয়ম অে্াে্ স্েনিরাি ্রল্প স্যমে Pell অেদুাে এবং FAFSA-এর স্যাগ্তানর ্ভাসবত রনর ো। স্রবি 
স্েনিরাি িররার এই িরনের পসরবত্ক ে ররনত পানর। 

NYS বরিম অবধবনয়ম বক বরিমারবদর নাগবরকববের একটি পে? 

·	 না। NYS সরিম অসিসেয়নমর অিীনে অেসিভুক্ত সিক্ািথী িহ আরও স্বসি সিক্ািথীরা NYS টিউিে অ্াসিনটেন্স স্্াগ্ানমর েে্  
স্যাগ্ হনবে। 

·	 এই আইবনর নাগবরকবে প্রদান করার সবগে যকানও সম্পককে  যনই। স্রবি স্েনিরাি িররার অসভবািে িম্পসর্ক ত সথিসত পসরবত্ক ে 
ররনত পানর। 

·	 de Blasio ্িািে সরিমার িহ অেসিভুক্ত অসভবািীনদর োগসররনবের এরটি পি ্দাে ররার স্েনিরাি ্য়ািনর িমি্কে রনর এবং 
িমস্ত অসভবািীনদর অসিরানরর েে্ সেরন্তর ওরািসত ররনব। 

আবেকেক সহায়তার জন্য আবেদন করার সময় আমাবক বক আমার অবিোসন বথিবত প্রকাশ করবত হবে? এই তে্যগুবল বক 
সরুবক্ত োকবে? 

·	 হ্যাাঁ। স্যাগ্তা সেি্কারণ ররার উনদেনি্ NYS সরিম অসিসেয়নমর েে্ আনবদনে অসভবািে সথিসত িম্পনর্ক  সেজ্ািা ররা হয়। এছা়োও, 
আইসে অসভবািে সথিসত-সবহীে সিক্ািথীনদর সু্নি এরটি হিেোমা েমা ররনত হনব এবং স্িটির মনি্ উনলেখ িারনব স্য তারা তানদর 
সথিসত আইেত ররার েে্ আনবদে েমা রনরনছে বা স্যাগ্ হওয়ার পর যতটা তা়োতাস়ে িম্ভব েমা ররনবে। 

·	 NYS আইে এবং স্েনিরাি আইে সিক্াগত িংথিা দ্ারা অসভবািে সথিসত িম্পনর্ক  গৃহীত তি্ িহ সিক্ািথীর তি্ িুরসক্ত রানখ। 


