
আপনি যখি স্কু লে যাওয়ার পনরকল্পিা করলেি তখি 
প্রনত েছর ফ্রী অ্্যানলিলকশি ফর ফফডালরে স্কু লডন্ট 
এইড (Free Application for Federal Student Aid, 
FAFSA) সম্পূর্্ণ করুি। 
FAFSA নির্্ধধারণ করর যে যেল গ্র্ধান্টস এবং নিউ ইয়ক্ধ  যটেট টিউশি 
অ্র্ধানসটের্ধান্ট য্রধাগ্ধামসহ (Tuition Assistance Program, TAP) 
আেনি যকধারিধা যকধাি যেডধাররল, যটেট এবং স্কু ল সহধায়তধা য্রধাগ্ধাম 
এবং টেকু রডন্ট যলধািগুনল েধাওয়ধার যেধাগ্র্। নকছকু য্রধাগ্ধাম, যেমি মঞ্কুররী, 
করলরের খরচধা নহসধারব অ্র্্ধ যেয় েধা আেিধারক েরর েনররশধার্ কররত 
হয়। ঋর্গুনে, অ্েরেরষে, আেিধারক সকুেসহ েনররশধার্ কররত হয়। 
studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa-যত েধাি।

গুরুত্বপপূর্্ণ: যবসরকধারী মহধােি বধা ঋণেধাতধারের কধারছ েধাওয়ধার আরগ্ 
সব্ধেধাই যেডধাররল সহধায়তধা এবং ঋরণর য্রধাগ্ধামগুনলর কর্ধা নবরবচিধা 
করুি। যেডধাররল টেকু রডন্ট যলধারি ঋণগ্হীতধা নহসধারব যবনশ সকুরষেধা েধাওয়ধা 
েধায় এবং সচরধাচর এটির সকুরের হধারও কম র্ধারক। যেডধাররল টেকু রডন্ট 
যলধারির েির্ যেধাগ্র্ হরত আেিধারক আবনশর্কভধারব FAFSA সম্পূণ্ধ 
কররত হরব।

আপিার আন্থ্ণক সহায়তার প্রস্ােপত্রটি যত্নসহকালর 
পড়কুি। 
যবনশরভধাগ্ স্কু লই আেিধারক আনর্্ধক সহধায়তধার ্রস্ধাবেত্র বধা তর্ধাকনর্ত 
“অ্র্ধাওয়ধাড্ধ  যলটধার” তখিই েধাঠধায়—েখি তধারধা আেিধারক ভনত্ধ  নিরত 
চধায়। এই নচঠিটি মি নেরয় েড়ধা েরুরী েধারত আেনি েধািরত েধাররি যে 
আেিধারক কী কী যেওয়ধা হরছে এবং আেিধার নশষেধার েির্ আেিধারক ঠিক 
কতটধা অ্র্্ধ নেরত হরব। এই “সহধায়তধার” মরর্র্ ্রধায়শই মঞ্কুরী, ঋণ এবং 
কধাে-েড়ধাশুরিধা (করলে বধা নবশ্বনবের্ধালরয় েড়ধার সধারর্ সধারর্ আংনশক 
সময় কধাে করধার যেধাগ্র্তধা যেরয় আেনি যে অ্র্্ধ উেধাে্ধ ি কররি) নমরশ 
র্ধারক। নচঠিরত যেররন্ট প্ধারসর মত ঐনছেক ঋরণর নবকল্পও যেওয়ধা 
র্ধাকরত েধারর, েধা আেিধার বধাবধা-মধারক(যেররক) েনররশধার্ কররত হরব। 
্ররতর্ক ্রকধাররর ঋরণর সকুে নভন্ন এবং যসগুনলর মকুব করধার নবকল্পও 
নভন্ন হরয় র্ধারক। অ্ির্ভধারব বলরত যগ্রল, নকছকু ঋণ অ্ির্ধাির্ ঋণগুনলর 
যর্রক ভধারলধা।  

ফপলরন্ট লিাস ঋলর্র ঝকুঁ নকগুনে েকুঝলেি। 
যনি আপনি আপিার সন্ালির হলয় ফকালিা ফপলরন্ট লিাস ঋর্ 
নিলয় ্থালকি, তাহলে ঋর্টি ছাড়ার পলরই যত শরীঘ্র সম্ভে 
আপিালক ফসটির অ্্থ্ণ পনরলশাধ শুরু করলত হলে যনি িা আপনি 
স্থনিতকরলর্র অ্িকুলরাধ কলরি। েনে আেনি যসটি স্থনগ্ত রধারখি 
তধাহরল ঋরণর উের সকুে েমরত র্ধাকরব এবং আেনি েখি অ্র্্ধ েনররশধার্ 
শুরু কররবি তখি আেিধারক যবনশ অ্র্্ধ েনররশধার্ কররত হরব। েনে 
আেিধার সন্ধাি েখি ভনত্ধ  হরছে তখি আেনি অ্র্্ধ েনররশধার্ কররত িধা 

আপনি নিলের ো সন্ালির েি্য স্কু লডন্ট 
ফোি ফিওয়ার আলি

েধাররি, তধাহরল আেিধার সন্ধাি হয়রতধা ক্ধারসর েির্ যরনেটেধার কররত 
েধাররব িধা। যেররন্ট প্ধাস ঋণগুনল অ্ির্ধাির্ যেডধাররল টেকু রডন্ট যলধারির 
মত একই উেধাে্ধ ি-চধানলত েনররশধার্ েনরকল্পিধার সধারর্ উেলভর্ িয়।

আেনি েনে যেররন্ট প্ধাস ঋরণর েির্ আরবেি কররি, তধাহরল 
ঋণেধাতধারধা আেিধার ঋণ েরীষেধা কররবি। আেিধার করধা বধা িধা 
করধা যে যকধারিধা যেরমন্ট আেিধার ঋণরক ্রভধানবত কররব। 
যেরমন্ট নেরত ত্রুটি হরল যবতি, কর যেররতর েনরমধাণ এবং 
যসধাশর্ধাল নসনকউনরটির যেরমন্ট যর্রক যকরট যিওয়ধা হরত েধারর।

আেনি আেিধার যেররন্ট প্ধাস ঋণ আেিধার সন্ধারির কধারছ 
স্থধািধান্নরত কররত েধাররবি িধা। এই ঋণটি েনররশধার্ করধা 
অ্নভভধাবকরের আইনি েধানয়রবের মরর্র্ েরড়। 

আপিার কতটা ঋর্ োিলে ফসই পনরমার্টি োিকুি, 
আর ফকালিা মলতই তার ফ্থলক ফেনশ ঋর্ গ্রহর্ করলেি 
িা। 
আেিধার কতটধা ঋণ লধাগ্রব এবং স্ধাতক হওয়ধার েরর আেনি কতটধা 
েনররশধার্ করধার আশধা রধাখরছি তধা ঠিক করধার েির্ বধারেট ততরী 
করুি। finaid.org/calculators/loanpayments-যত নগ্রয় 
নেিএইড যলধাি কর্ধালকুরলটর বর্বহধার করুি।

খকুব সহে একটি নিয়ম হল স্ধাতক হওয়ধার েরর আেনি ্রর্ম যে 
চধাকনরটি েধারবি তধারত বধান্ষ্ধকভধারব েতটধা যশধার্ কররত েধাররবি তধার 
যবনশ ঋণ িধা করধা। যকধাি যকধাি সময় আেিধার েড়ধাশুরিধার েির্ েতটধা 
লধাগ্রব ঋণেধাতধারধা আেিধারক তধার যর্রকও যবনশ যেওয়ধার ্রস্ধাব যেয়। 
আেিধারক যে অ্রিকটধা েনরমধাণ ঋণ গ্হণ কররতই হরব এমি িয়। 
অ্তর্নর্ক ঋণ যিওয়ধা মধারি হল আেনি েীর্্ধরময়ধারে আরও যবনশ সকুে 
যেরবি।

আপনি সে ফফডালরে স্কু লডন্ট ফোি, কাে-পড়াশুলিা, 
েৃনতি, এেং মঞ্কুররীর নেকল্পগুনে খকুঁলেও ফকাি নকছকু  িা 
ফপলে শুধকু তলেই ফেসরকাররী স্কু লডন্ট ফোি নিি এেং 
তকু েিা করুি।  
একধানর্ক ঋণেধাতধার সধারর্ কর্ধা বলকুি এবং যে চকু নতিটি আেিধার চধানহেধা 
ভধারলধাভধারব েপূরণ করর যসটি বধাছধার েির্ চকু নতিগুনল তকু লিধা করুি। 
যেডধাররল টেকু রডন্ট যলধারির যর্রক যবসরকধারী টেকু রডন্ট যলধারির সকুরের 
হধার যবনশ হরয় র্ধারক; যসগুনলর েির্ আেনি স্কু রল র্ধাকধা অ্বস্থধারতই 
যেরমন্ট করধা শুরু কররত হয়; এবং এমি সকুরের হধার র্ধাকরত েধারর 
যেগুনল েনরবত্ধ িশীল, মধারি যসগুনল সমরয়র সধারর্ সধারর্ বধাড়রত 
েধারর। আেিধার যরেনডট যস্ধার উচ্চ হরল-এবং আেনি েনে একেি 
সহস্ধাষেরকধারী বধা যকধাসধাইিধার বর্বহধার করধার েির্ যবরছ যিি-সকুরের 
হধার কম হরব।  

আপনি আপিার উচ্চনশক্ার েি্য করীভালে এখি অ্্থ্ণায়ি করলছি তা পরেততী েছরগুনেলত আপিালক আন্থ্ণকভালে 
প্রভানেত করলত পালর। নিলের অ্্থ্ণায়লির নসদ্ান্গুনে ফিওয়ার সময় এই পরামশ্ণগুনে কালে োিাি।  

করীভালে স্কু লডন্ট ফোলির ধার সংক্ান্ সমস্যা এড়ালেি nyc.gov/studentloans

োংো | Bengali

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://finaid.org/calculators/loanpayments/


নবঃ দ্ঃ: আেনি ঋণ েনররশধার্ কররত বর্র্্ধ হরল ঋণ েনররশধার্ করধার েির্ 
আেিধার যকধাসধাইিধার েধায়ী হরবি। 

ঋরণর খরচধা বধাড়ধারত েধারর এমি েীগুনল তকু লিধা করুি, েধা ঋণগুনলরক 
আরও খরচধাসধার্র্ করর তকু লরত েধারর। এছধাড়ধাও ঋরণর যময়ধাে তকু লিধা 
করুি-ঋণটি েনররশধার্ কররত কত বছর সময় লধাগ্রব। ঋরণর যময়ধাে 
েত যবনশ হরব আেনি সধামনগ্কভধারব তত যবনশ অ্র্্ধ েনররশধার্ কররবি। 

কখলিাই এমি নকছকুলত স্াক্র করলেি িা যা আপনি 
েকুঝলত পারলছি িা। 
েনে যকধারিধা স্কু ল আেিধারক অ্কুস্থরলই যকধারিধা চকু নতি বধা সমর�ধাতধায় স্ধাষের 
কররত যেধারধােকুনর করর, তধাহরল চরল আসকুি। গুরুবেেপূণ্ধ েম্ধগুনল সব্ধেধাই 
র্রর নিরয় আসকুি েধারত আেনি আরও মরিধারেধাগ্ নেরয় যসগুনল েড়রত 
েধাররি এবং আেনি নবশ্বধাস কররি এমি বর্নতিরের সধারর্ আরলধাচিধা কররত 
েধাররি।

িরীর্্ণলময়ালির ক্থা নেলেচিা করুি। 
সচরধাচর একটি বর্ধারচলস্ধ নডগ্ী য্রধাগ্ধাম যশ্ষ কররত চধার যর্রক ছয় বছর 
লধারগ্, এবং যেডধাররল টেকু রডন্ট যলধাি যর্রক আেনি কত অ্র্্ধ ঋণ নিরত 
েধাররি তধার একটি সীমধা আরছ। নিনচিত করুি যে য্রধাগ্ধামটি যশ্ষ কররত 
েত সময় লধাগ্রব তধার েকুররধা যময়ধারের েির্ই আেনি যেি টিউশি েী 
এবং েীবির্ধাররণর খরচধা যেধাগ্ধারত েধাররি। মরি রধাখরবি যে আনর্্ধক 
সহধায়তধার অ্েধারগুনল ্রর্ম বছরর উচ্চতর র্ধাকরলও েররর বছরগুনলরত 
তধা কমরত েধারর।

েনে আেনি মরি কররি যে আেিধার ্রনতকধারমপূলক ক্ধারসর েরকধার 
েড়রত েধারর, তধাহরল CUNY টেধারট্ধ র কর্ধা নবরবচিধা করুি, যেটি কম 
খরচধায় করলরের ্রস্তুনতর নিনবড় ্রনশষেণ যেয়। www1.cuny.edu/
sites/cunystart-যত েধাি।

এছধাড়ধাও যেরখ নিি যে স্ধাতক হওয়ধার েরর আেনি আেিধার ঋরণর অ্র্্ধ 
যশধার্ কররত েধাররবি নকিধা। নবরল যষেত্র ছধাড়ধা, টেকু রডন্ট যলধারি নকন্তু 
যেউনলয়ধার বর্ধােধারর ঋণ মকুব করধা হয় িধা।

অ্ত্যনধক ঋর্ িা নিলয় ফফোর ে্যাপালর সতক্ণ  ্থাকুি। 
নিনচিত করর নিি যে আেনি যে যকধারিধা ঋরণর শত্ধ ধাবলী বকুর�রছি এবং 
আেনি যসই ঋণ েনররশধার্ কররত েধাররবি। ঠিক একই কর্ধা আেিধার 
অ্নভভধাবরকর যষেরত্রও ্ররেধাের্, েনে তধাঁরধা যেডধাররল যেররন্ট প্ধাস ঋণ 
যিওয়ধার কর্ধা ভধারবি বধা যকধারিধা যবসরকধারী টেকু রডন্ট যলধাি যিওয়ধার যষেরত্র 
আেিধার যকধাসধাইিধার হওয়ধার কর্ধা নবরবচিধা কররি। আেনি েনে সময় 
মত ঋণ যশধার্ িধা কররত েধাররি তধাহরল ঋণগুনল আেিধার যরেনডট যস্ধার 
কনমরয় নেরত েধারর, এবং টেকু রডন্ট যলধারির যষেরত্র নকন্তু সচরধাচর যেউনলয়ধার 
বর্ধােধারর ঋণ মকুব করধা হয় িধা। অ্েনররশধানর্ত টেকু রডন্ট যলধারির েলস্রূে 
ঋণেধাতধারের েষে যর্রক আইনি েেরষেে যিওয়ধা হরত েধারর এবং যসই 
যমধাকদ্দমধা সেল হরল তধা আেিধার যবতি বধা আেিধার সম্নতির উের 
কররর েপূব্ধস্বে যকরট যিওয়ধায় েধাঁড়ধারত েধারর। অ্েনররশধানর্ত টেকু রডন্ট 
যলধারির েলস্রূে আেিধার যবতি কধাটধার সধারর্, আেিধার কর যেরত্ বধা 
যসধাশর্ধাল নসনকউনরটির যেরমন্টগুনলও যকরট যিওয়ধা হরত েধারর। 

আপিার ফপলমন্ট শুরুর তানরখটি মলি রাখকুি যালত 
আপনি ফকালিা ফপলমন্ট োি িা নিলয় ফফলেি। 
যেডধাররল টেকু রডন্ট যলধাি এবং নকছকু যবসরকধারী টেকু রডন্ট যলধাি আেিধারক 
স্কু রল র্ধাকধাকধালীি এবং স্ধাতক হওয়ধার েরর ছয় মধাস অ্বনর্ যেরমন্ট 
স্থনগ্তকররণর সকুনবর্ধা যেয়। এটি অ্িকুগ্হ েব্ধ িধারম েনরনচত। যেররন্ট 
প্ধাস যলধারির মত নকছকু ঋরণর যষেরত্র, ঋণ মঞ্কুর করধার েরর েত শীঘ্র সম্ভব 
অ্র্্ধ েনররশধার্ শুরু কররত হয়। যেররন্ট প্ধাস যলধাি সম্নক্ধ ত নবভধাগ্গুনল 
যেখকুি।

গুরুত্বপপূর্্ণ: ভতকু্ধ নকহীি যেডধাররল যলধারির মত নকছকু ঋরণর যষেরত্র, আেনি 
স্কু রল র্ধাকধার সময় এবং এই অ্িকুগ্হ েব্ধ চলধাকধালীিই সকুে েমধা হরত েধারর। 
ভতকু্ধ নক্রধাপ্ত ঋণগুনলরত আেনি স্কু রল র্ধাকধার সময় বধা এই অ্িকুগ্হ েব্ধ 
চলধাকধালীি সকুে েমধা হয় িধা।

নিখরচায় সহায়তা

কলেে ফিাে NY (College Goal NY)-এর সাল্থ ফ্রী অ্্যানলিলকশি ফর ফফডালরে স্কু লডন্ট এইড সম্পূর্্ণ (FAFSA) কলর নিখরচায় 
সহায়তা পাি

অ্িকুষ্ধারির অ্বস্থধারির তধানলকধা যেখধার েির্ collegegoal.ny.gov-এ েধাি।

NYC নফি্যানসিয়াে এমপাওয়ারলমন্ট ফসন্টালর নিখরচায় ফপশািার আন্থ্ণক উপলিশ পাি

সধাষেধাত্কধার নিরত: nyc.gov/TalkMoney-যত েধাি | 311-যত কল করুি

NYC নেির্ধানসিয়ধাল এমেধাওয়ধাররমন্ট যসন্টধারগুনল কমকুর্নিটি-নিভ্ধ র সংস্থধার সহরেধানগ্তধায় নডেধাট্ধ রমন্ট অ্ে কিনেউমধার অ্র্ধান্ড ওয়ধাক্ধ ধার য্রধারটকশি 
কত্ত্ধ ক েনরচধানলত। কধাউরসিলররধাও ্ররয়ধােিমত অ্লধাভেিক আইনি েনরর্ষবধার কধারছ সকুেধানরশ কররত েধারর।

https://www1.cuny.edu/sites/cunystart
https://www1.cuny.edu/sites/cunystart
https://collegegoal.ny.gov/
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page


সংস্থাি
কলেে ফোড্ণ : bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-awards

কলেে ফিনভলিটর: nces.ed.gov/collegenavigator

কলেে ফস্ারকাড্ণ : collegescorecard.ed.gov

কিনেউমার নফি্যানসিয়াে ফপ্রালটকশি েকু্যলরা (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB): consumerfinance.gov

ফফডালরে স্কু লডন্ট এইড (U.S. নশক্ানেভালির অ্ংশ): studentaid.gov

ি্যাশিাে অ্্যালসানসলয়শি ফর কলেে অ্্যাডনমশি কাউলসিনেং : nacacnet.org/student

নিউ ইয়ক্ণ  ফস্ট হায়ার এডকু লকশি সানভ্ণ লসস কলপ্ণালরশি (Higher Education Services Corporation, HESC): hesc.ny.gov

U.S. নশক্া নেভাি: studentaid.gov/understand-aid/types/loans/federal-vs-private
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