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এই প্রকাশনায় 9 ই আগস্ট, 2021 তারিখ পর্যন্ত তথ্য অন্তর্ভয ক্ত আছে। 

অনভগ্রহ কছি nyc.gov/studentloans এি উপি নজি িাখভন। 
 

শিক্ষার্থী ল ান ধারকদের জনয গুরুত্বপরূ্ণ তর্থয: 
 

COVID-19 এর সময় স্বয়ংশিয় লপদমন্ট স্থশিতকরর্ এবং অনযানয ছাড় 
 

লেডাদর  ছাত্র ল ান ধারক 
 

কছিানার্াইিাস সহায়তা, ত্রাণ, এবং অথ্যননরতক রনিাপত্তা (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) 

আইছনি অধীছন, সভদ বা জরিমানা োডাই ফেডাছিল োত্র ফলান ফপছমন্ট স্বয়ংরিয়র্াছব স্থরগত কিা হয়, 31ফশ জানভয়ািী, 2022 পর্যন্ত – এটি 

একটি ফশষ তারিখ র্া চািবাি বাডাছনা হছয়ছে এবং এটি চূডান্ত সম্প্রসািণ হছব। রনছচ একটি সংরিপ্ত রববিণ ফদওয়া হল। 
 

লেডাদর  শিক্ষার্থী ল ানগুশ র জনয ল ািযতা  াভ 

 

স্থশিতকরর্  

আরদের তাশরখ 

স্থশিতকরর্  

সমাশির তাশরখ 

স্থশিতাদেদির 

সময় সুদের হার 

মারকয ন র্ভক্তিাছেি রশিা রবর্াছগি (U.S. ED)* 

মারলকানাধীন: 
 

▪ প্রতযি ঋণ 

▪ ফেছডছিল েযারমরল এডভ ছকশন ফলানস  

(Federal Family Education Loans, 
FFEL) 

▪ ফেছডিাল পািরকনস ফলানস  

(Federal Perkins Loans) 
▪  

*রডেল্ট-না হওয়া এবং রডেল্ট হওয়া ফলানগুরলছক অন্তর্ভয ক্ত কছি 

 

U.S. ED এি মারলকানাধীন নয়: 
 

▪ শুধভমাত্র অচল হত্তয়া FFEL ফলান 
 

আপনার লকান লেদডদর  ল ান ল ািয শবদবশিত হদব 

তা লেখদত NSLDS.ed.gov এ নযািনা  সু্টদডন্ট 

ল ান লডটা শসদস্টদম  িইন করুন। 

13 ই মাচয , 2020 31ফশ জানভয়ািী, 2022*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*30ফশ ফসছেম্বি, 2021 

ফথ্ছক বরধযত কিা হছয়ছে 

0% 

 

এই সহায়তাি জনয ফর্ ফলানগুরল ফর্াগয নয় তাি মছধয িছয়ছে: 
 

▪ পভিাছনা FFEL ফলান U.S. ED এি মারলকানাধীন নয় এবং অচল নয় ; 

▪ স্কভ ছলম মারলকানাধীন পািরকনস ফলান; এবং  
▪ ফবসিকারি রশিাথ্ী ফলান।  

 

ফেডাছিল সিকাছিি মারলকানাধীন এবং পরিচারলত নয় এমন ফলান থ্াকছল "অনযানয োত্র ফলান ধািক" রবর্াগটি ফদখভন। 
 

অবযাহত > 

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page
https://studentaid.gov/
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আপনাদক কী জানদত হদব 
 

ফপছমন্ট স্থরগছতি সময়কাছল (13 ই মাচয  2020-31ফশ জানভয়ািী, 2022): 
 

▪ আপরন স্বয়ংরিয়র্াছব প্রশাসরনক ফপছমন্ট রবিরতছত আছেন। প্রশাসরনক রবিরতি সময় স্বয়ংরিয় পরিছশাধ (স্বয়ংরিয়-ফডরবট 

ফপছমন্ট) বারতল কিা হয়। 
▪ আপরন ফলান ফপছমন্ট করুন বা না করুন  U.S. ED, ফিরডট বভযছিাগুরলছক "অন-টাইম ফপছমন্টস" রিছপাটয  কিছব। 

 

আপরন ফলান ফপছমন্ট বন্ধ কিা ফবছে রনছল, আপনাি ফিরডট িরতগ্রস্ত হছব না। 
 

র্রদ আপরন ফলান ফপছমন্ট কিা অবযাহত িাখছত চান তাহছল অছটাছপ-ফত পভনিায় নরথ্র্ভক্ত হওয়াি জনয অথ্বা মযানভয়ারল অনলাইন ফপছমন্ট 

রনরিত কিাি জনয আপনাছক আপনাি ফলান পরিছষবা প্রদানকািীি সাছথ্ ফর্াগাছর্াগ কিছত হছব।  
 

গুরুত্বপরূ্ণ 
 

আপনাি ফলান পরিছষবাদাতাি কাছে আপনাি আপ-টভ -ফডট ঠিকানা, ইছমল ঠিকানা এবং ফোন নম্বি আছে র্াছত আপরন 

আপনাি ফলান সম্পছকয  সময়মত তথ্য পান তা রনরিত করুন। স্থরগতাছদশ ফশষ হওয়াি পছি ফপছমন্ট ফদওয়াি কমপছি 21 রদন 

আছগ আপরন একটি রবরলং রববৃরত বা অনযানয রবজ্ঞরপ্ত পাছবন। 
 

লেডাদর  ছাত্র ল ান ধারকদের স্বয়ংশিয় লপদমদন্ট নশর্থভুক্ত করা হদয়দছ 
 

▪ প্রশাসরনক রবিরতি সময় স্বয়ংরিয় ফপছমন্ট স্থরগত কিা হছয়ছে। প্রশাসরনক রবিরত ফথ্ছক অে আউট কছি আবাি নরথ্র্ভ রক্ত কিাি 

জনয আপরন আপনাি ফলান প্রদানকািীি সাছথ্ ফর্াগাছর্াগ কিছত পাছিন। 
▪ আপরন 13ই মাচয , 2020 এবং - 31ফশ জানভয়ািী, 2022 এি মছধয ফর্ ফকাছনা ফপছমছন্টি  জনয টাকা ফেিত ফপছত পাছিন। রিোন্ড 

সম্পরকয ত সহায়তাি জনয আপনাি ফলান পরিছষবাদাতাি সাছথ্ ফর্াগাছর্াগ করুন। 
 

সরকারী পশরদেবার ঋর্ মকুুদে নশর্থভুক্ত লেডাদর  সু্টদডন্ট ল ান ধারক (Federal Student Loan Holders Enrolled in 

Public Service Loan Forgiveness, PSLF) বা উপাজণ ন-পশরিাশ ত পশরদিাধ (Income-Driven Repayment, IDR) 

কমণসূশি 
 

▪ PSLF এবং IDR-এ “ফর্াগয ফপছমছন্টি” আপনাি ফমাট সংখযাি প্ররত স্থরগত ফপছমন্ট (13ই মাচয , 2020-31ফশ জানভয়ািী, 2022) 

সংখযা গণনা কছি। 
▪  প্রশাসরনক সহনশীলতাি অংশ রহসাছব, ত্রাণকাল ফশষ হওয়াি পূছবয আপনাি পভনরবযছবচনা ঘছটছে রকনা তা রবছবচনা না কছি 

COVID জরুিী ত্রাণকাল ফশষ হওয়াি আছগ আপনাছক আপনাি আয় পভনিায় র্াচাই কিছত হছব না। দ্রষ্টবয: 
o আপনাি ফলান পরিছষবা প্রদানকািীি সংছশাধন কিাি সমছয়ি আছগ আপনাছক আপনাি নতভ ন পভনঃপ্রতযায়ন তারিখ 

সম্পছকয  জানাছব।  

o আপরন নতভ ন পভনঃপ্রতযায়ন তারিছখি ফথ্ছক 60-90 রদন আছগ একটি অনভস্মািক পাছবন।  

o আপনাি নতভ ন পভনঃপ্রতযায়ন তারিছখি বযাপাছি আপরন ফকানও তথ্য না ফপছল আপনাি ফলান পরিছষবা প্রদানকািীি সছে 

ফর্াগাছর্াগ করুন। 

 

অবযাহত > 
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IDR/PSLF শবদবিক নশর্থভুক্তকারী এবং ঋর্গ্রশহতার জনয গুরুত্বপরূ্ণ শনদেণ ি 
 

এর মদধয লকানও পশরশস্থশত আপনার লক্ষদত্র প্রদ াজয হদ  আপনার পনুঃপ্রতযায়ন অর্থবা নশর্থভুক্তকরর্ জমা করুন: 
 

▪ আপনাি আয় কছমছে। 

▪ আপনাি পরিবাছিি আকাছিি বৃরি হছয়ছে। 
▪ আপরন আপনাি ফলান ফপছমন্ট কম কিছত ইচ্ছভক। 

 

studentaid.gov- এ ফলান রস্টমভছলটি বযবহাি কছি একটি পরিছশাধ পরিকল্পনা খভুঁছজ রনন র্া আপনাি চারহদা এবং লিয পূিণ কছি 

অথ্বা একত্রীকিণ কিা হছব রকনা তা রনধযািণ কছি। 
 

নতভ ন IDR/PSLF নরথ্র্ভক্তকািীিা প্রশাসরনক রবিরত চলাকালীন স্থরগত ফপছমছন্টি জনয ফিরডটও পাছবন। 
 

লেডাদর  ছাত্র ল ান ধারক  ারা শবিুযত বা অি  হদয়দছন 
 

▪ 31ফশ জানভয়ািী, 2022  এি আছগ ফকান সংগ্রছহি কাজ হছব না। আদাছয়ি পদছিপগুরল মজভরি ফকছট ফনওয়া (আদালছতি িায় 

োডা ফকছট ফনওয়া), ফেডাছিল টযাক্স রিোছন্ডি সাছথ্ সমতারবধান কিা, এবং ফেডাছিল ফবরনরেছটি সাছথ্ সমতারবধান কিা 
(উদাহিণস্বরূপ, সামারজক সভিিাি সভরবধাবলী বাছজয়াপ্ত কিা) ফক অন্তর্ভয ক্ত কিছত পাছি। 

▪ 13 ই মাচয , 2020 এি পছি আপনাি রিোন্ড বা সভরবধাবলী সমতারবধান কিা হছল বা আপনাি মজভরি ফকছট ফনওয়া হছল, আপরন 

একটি রিোন্ড পাছবন। 
▪ র্রদ আপরন ফপছমন্ট রবিরতি সময় আপনাি অচল হওয়া ফলাছনি ফকাছনাটিছত ফস্বচ্ছায় ফপছমন্ট কছিন, তাহছল আপনাি কাছে টাকা 

ফেিছতি অনভছিাধ কিাি রবকল্প থ্াকছব। 
▪ স্থরগত ফপছমন্ট (13ই মাচয , 2020 - 31ফশ জানভয়ািী, 2022) ফলান পভনবযাসছনি জনয গণনা কিা হয়।  
▪  শে আপনার কাদছ U.S. ED এর মাশ কানাধীন নয় এমন FFEL ল ান র্থাদক  া 13ই মািণ , 2020 এর আদি অি  

হদয়  ায়, তাহছল U.S. ED আপনাি গযািারন্ট এছজরিি সাছথ্ রবিরতটি পূবযবতীর্াছব প্রছয়াগ কিছত কাজ কিছব। 
o 13ই মাচয , 2020 ফথ্ছক ফর্ ফকানও কি ফেিত কবরলত বা সাজাছনা মজভরিি জনয আপরন টাকা ফেিত ফপছত পাছিন।  

আপরন র্রদ এই সমছয়ি মছধয ফস্বচ্ছায় ফপছমন্ট কছিন, আপরন ফসই ফপছমছন্টি জনয টাকা ফেিছতি অনভছিাধ কিছত পাছিন। 
▪  শে আপনার কাদছ U.S. ED এর মাশ কানাধীন নয় এমন FFEL ল ান র্থাদক  া 13ই মািণ , 2020 এর আদি বা 

পরবতীদত, রনম্নরলরখত সবগুরল প্রছর্াজয: 
o আপনাি ফলান U.S. ED- ফক ফদওয়া হছব। 
o 13ই মাচয , 2020 ফথ্ছক ততরি গারনযশছমন্ট এবং অেছসটগুরলি জনয আপরন স্বয়ংরিয়র্াছব টাকা ফেিত পাছবন। 
o আপনাি ফিরডট ইরতহাস ফথ্ছক অচল হছয় র্াওয়াি ফিকডয  মভছে ফেলা হছব।  
o আপনাি ফলান র্াল অবস্থাছন ফেিত ফদওয়া হছব। 

 

U.S. ED এি মারলকানাধীন বা রনধযারিত ফেডাছিল ফলাছনি রবষছয় 

আিও তছথ্যি জনয:   
 

U.S. ED এি রডেল্ট ফিছজারলউশন গ্রুছপ ফর্াগাছর্াগ করুন:  
 

▪ 1-800-621-3115  
▪ 1-877-825-9923  

(বরধি বা শ্রবণ প্ররতবন্ধীি জনয TTY) 

U.S. ED এি মারলকানাধীন অচল হছয় র্াওয়া FFEL ফলাছনি 

রবষছয় আিও তছথ্যি জনয:  
 

আপনাি অচল হছয় র্াওয়া ফলাছনি জনয রনধযারিত গযািারন্ট এছজরিি 

সাছথ্ ফর্াগাছর্াগ করুন।  
 

র্রদ আপরন না জাছনন ফর্ আপনাি ফলান ফক প্রদান কিছে বা 
রকর্াছব তাছদি সাছথ্ ফর্াগাছর্াগ কিছবন:  
 

▪ StudentAid.gov/login ফদখভন  বা  
▪ সাহাছর্যি জনয 1-800-4-FED-AID  

(1-800-433-3243)-এ কল করুন। 
অবযাহত > 

https://studentaid.gov/loan-simulator/
https://studentaid.gov/fsa-id/sign-in/landing


BENGALI │ 4/5 

লেডাদর  সু্টদডন্ট ল ান ধারক লপদমন্ট করা অবযাহত রাখদত পারদবন 
 

▪ 13 ই মাচয , 2020 তারিছখি আছগ আপনাি ফপছমন্ট একরত্রত সভদ পরিছশাধ কিছব এবং মূল ফলান বছকয়াি প্ররত চছল র্াছব। 
▪ আপনাি মারসক ফপছমন্ট কমছব না; র্রদও, আপরন আপনাি ফলান আছিা দ্রুত এবং কম সমছয় পরিছশাধ কিছবন। 
▪ আপরন রবিরতছত থ্াকছল, আপরন মারসক ফপছমছন্টি পরিমাছণি কম ফপছমন্ট কিছল ফকাছনা জরিমানা হছব না। 

 

অনযানয ছাত্র ল ান ধারক 

 

শনউ ইয়কণ  লস্টট উচ্চ শিক্ষা পশরদেবা কদপণাদরিদনর মাশ কানাধীন ল ান  
 

▪ রনউ ইয়কয  ফস্টট উচ্চ রশিা পরিছষবা কছপযাছিশছনি (HESC) মারলকানাধীন FFEL ফলাছনি জনয এবং অচল নয়, আপনাি 

রবকল্পগুরল বভঝছত NYS HESC - এি সাছথ্ ফর্াগাছর্াগ করুন।   
 

আপনাি র্রদ অচল না হওয়া NYS HESC FFEL ফলান পরিছশাধ কিছত সমসযা হয় এবং সাহাছর্যি প্রছয়াজন হয়:  
 

রনম্নরলরখত উপাছয় NYS HESC এি সাছথ্ ফর্াগাছর্াগ করুন: 
 

▪ ওছয়বেময hesc.ny.gov এ জমা রদন; অথ্বা  
▪ defaultprevention@hesc.ny.gov-ফত ইছমল করুন 

 

FFEL এবং Perkins ল ান লপদমন্ট শবরশত দ্বারা আচ্ছাশেত নয় 
 

▪ FFEL এবং Perkins ফলান ফপছমন্ট রবিরত দ্বািা আচ্ছারদত নয়, আপনাি রবকল্পগুরল বভঝছত আপনাি োত্র ফলান পরিছষবাদাতাি 

সাছথ্ ফর্াগাছর্াগ করুন। আপরন আপনাি ফলান (ফলানগুরল) োড পাওয়াি ফর্াগয একটি প্রতযি সমরিত ফলাছন একরত্রত কিছত 

পাছিন; র্রদও, একরত্রতকিণ আপনাি দীঘয-ফময়াদী সভছদি হাি এবং ফমাট পরিছশাছধি পরিমাণছক প্রর্ারবত কিছব। ফদরি কছি 

ফপছমন্ট এবং ফপছমছন্টি রবিরতও একটি রবকল্প হছত পাছি। 
 

লবসরকাশর সংস্থার মাশ কানাধীন ল ান  
 

▪ রকেভ ফবসিকারি রশিাথ্ী ফলান পরিছষবাদাতা, COVID-19 মহামািী দ্বািা প্রর্ারবত ঋণগ্ররহতাছদি সাহাছর্যি প্রস্তাব কিছে। 
উপলব্ধ তবকরল্পক ফপছমন্ট রবকছল্পি বযাপাছি রজজ্ঞাসা কািি জনয আপনাি বযরক্তগত ফলান পরিছষবাদাতাি সাছথ্ ফর্াগাছর্াগ করুন।  

 

সমস্ত ছাত্র ল ান ধারক  

 

আপনাি কাছে ফকান ধিছণি ফলানদাতা আছে তা রবছবচয নয়, এখাছন গুরুত্বপূণয প্রশ্নগুরল রজজ্ঞাসা কিা হল: 
 

 আমাি ফলান রক উপাজয ন-পরিচারলত রিছপছমন্টি (Income-Driven Repayment, IDR) জনয ফর্াগয? 

 আমাি জনয রক স্থগন অথ্বা রবিরত উপলর্য? র্রদ হযাুঁ হয়: 

o উর্য় রবকছল্পি ফময়াদ কত? 

o উর্য় রবকছল্পি রনরহতাথ্য রক? 

 ফলান পরিছষবা প্রদানকািী দ্বািা প্রস্তারবত সাহাছর্যি সাছথ্ রক ফকানও রেস র্ভক্ত আছে? র্রদ হযাুঁ হয়: 

o এই রেস রক মকুব কিা সম্ভব? 

 আমাি দ্বািা প্রাপ্ত ফকানও সহায়তাি পরিণামস্বরূপ রক ফনরতবাচক ফিরডট রিছপাটিয ং হছত পাছি?  

 

 
 
 
 
 

https://www.hesc.ny.gov/coronavirus/hesc-loans-webform
mailto:defaultprevention@hesc.ny.gov
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সংস্থান এবং শবনামূদ যর সহায়তা 
 

লেডাদর  সু্টদডন্ট এইড (U.S. শিক্ষা শবভাদির অংি): কছিানার্াইিাস এবং রবিরতি তছথ্যি জনয studentaid.gov ফদখভন বা 
Federal Student Aid Frequently Asked Questions এ রিক করুন। 
 

সু্টদডন্ট ঋর্গ্রহর্কারী সরুক্ষা লকন্দ্র (Student Borrower Protection Center, SBPC): protectborrowers.org 

ফদখভন বা SBPC Information & Resources for Borrowers During the Coronavirus Pandemic এ রিক করুন 

 

শনউ ইয়দকণ র শসটি ইউশনভাশসণটি িযাদে দরর ত্রান তহশব  (City University of New York Chancellor’s Emergency 

Relief Fund): cuny.edu ফদখভন  বা Chancellor’s Emergency Relief Grant Program (চযাছিলছিি জরুরি ত্রাণ অনভদান 

কমযসূরচ) FAQs রিক করুন 

 

শবনামূদ য আশর্থণক পরামিণ: একটি অযাপছয়ন্টছমন্ট রনরিত কিাি জনয nyc.gov/TalkMoney ফদখভন অথ্বা 311 নম্বছি কল করুন 

এবং “আরথ্যক সহায়তা(Financial Counseling)” বলভন. 

 

শনউ ইয়কণ  শসটি উপদভাক্তা ও কমী সরুক্ষা শবভাি (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP): 

nyc.gov/studentloans ফদখভন 

https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://www.cuny.edu/emergencyfund/faq/
https://www.cuny.edu/emergencyfund/faq/
https://www.cuny.edu/emergencyfund/faq/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page

