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একবার আপনি স্টুডেন্ট ল�োন নিলে
আপনার স্টু ডেন্ট ল�োনের ঋণ পরিশ�োধ করা বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু দেরীতে পরিশ�োধ করা-বা
একেবারেই পরিশ�োধ না করার ফলে দীর্ঘ মেয়াদী ও গুরুতর পরিণাম দেখা দিতে পারে। এই পরামর্শগুলি কাজে
লাগান, যার মধ্যে রয়েছে মাসিক ঋণের কিস্তি কমান�োর উপায় খ�োঁজা, কর্তব্যে অবহেলা বা ত্রুটি করা, বা ঋণ
মকুব করে দেওয়ার সুয�োগ সন্ধান করা, বা নিজেকে সুরক্ষিত ও পরিকল্পিত রাখতে সাহায্য করা।
স্টু ডেন্ট ল�োন ধারক সবাই
 আপনি ব্যক্তিগত বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যে ঋণের নথিপত্রে স্বাক্ষর
করছেন সেগুলি প্রতিলিপি রেখে দিন।

গুরুত্বপূর্ণ : কর্জপত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটিই সেই আইনি
চুক্তি যাতে আপনি সুদসহ এবং অন্যান্য খরচা ও ফীসহ ঋণ
পরিশ�োধ করার প্রতিশ্রুতি করে স্বাক্ষর করেছেন। কর্জপত্রটিতে
ঋণের মেয়াদ ও শর্তাবলী, পরিশ�োধের বিকল্প, এবং আপনি অর্থ
পরিশ�োধ করতে ব্যর্থ হলে কি ঘটবে সেই বিশদ দেওয়া থাকে।
 যদি আপনি আপনার স্টুডেন্ট ল�োনের সুদের হার, কীভাবে আপনার
ঋণ পরিশ�োধ করতে হবে ইত্যাদিসহ কাগজপত্রে থাকা সব শর্তাবলী
না ব�োঝেন তাহলে NYC ফিন্যান্সিয়াল এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টারে
গিয়ে সাহায্য চান (নিখরচায় সহায়তা দেখুন)।
 আপনার পেমেন্ট শুরুর তারিখটি মনে রাখুন যাতে আপনি
ক�োন�ো পেমেন্ট বাদ না দিয়ে ফেলেন।
○○ ফেডারেল স্টুডেন্ট ল�োন এবং কিছু বেসরকারী স্টুডেন্ট ল�োন
আপনাকে স্কুলে থাকাকালীন এবং স্নাতক হওয়ার পরে ছয় মাস
অবধি পেমেন্ট স্থগিতকরণের সুবিধা দেয়। এটি অনুগ্রহ পর্ব
নামে পরিচিত।

গুরুত্বপূর্ণ : ভর্তুকিহীন ফেডারেল ল�োনের মত কিছু ঋণের ক্ষেত্রে,
আপনি স্কুলে থাকার সময় এবং এই অনুগ্রহ পর্ব চলাকালীনই সুদ
জমা হতে পারে। অনুগ্রহ পর্ব চলাকালীন আপনাকে পেমেন্ট করতে
হবে না। যাইহ�োক, আপনি হয়ত�ো অনুগ্রহ পর্ব চলাকালীন জমা
হওয়া সুদ ভবিষ্যতে পরিশ�োধ করার জন্য দায়ী থাকতে পারেন।
○○ যদি আপনি ক�োন�ো বিল বা অর্থ পরিশ�োধের ন�োটিশ নাও পান,
তবুও আপনার অর্থ পরিশ�োধের সূচী অনুসারে ঋণটি মিটিয়ে
দিন।
 আপনি যদি আপনার স্টুডেন্ট ল�োনের জন্য ক�োন�ো ক�োসাইনার
ব্যবহার করেন, তাহলে কে অর্থ পরিশ�োধ করবেন সেই ব্যাপারে
আপনি এবং আপনার ক�োসাইনার দুজনে সহমত হয়ে নিন।
ক�োসাইনার হলেন সহ-ঋণদাতা এবং আপনি ঋণটি পরিশ�োধ করতে
ব্যর্থ হলে তিনি ঋণটি শ�োধ করার জন্য দায়ী থাকবেন।

বেসরকারী স্টু ডেন্ট ল�োন ধারক
 বেসরকারী স্টুডেন্ট ল�োনগুলি ব্যাঙ্ক, অনলাইন ঋণদাতা বা ক্রেডিট
ইউনিয়নের মত বেসরকারী ঋণদাতাদের তরফে জারী করা হয়।
বেসরকারী স্টুডেন্ট ল�োনগুলি আপনার ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ল�োন
ডেটা সিস্টেম (National Student Loan Data System,
NSLDS) রিপ�োর্টে থাকবে না, কিন্তু সেটি হয়ত�ো আপনার ক্রেডিট
রিপ�োর্টে থাকতে পারে, যেটি আপনি annualcreditreport.comথেকে নিখরচায় পেতে পারেন।

কীভাবে স্টু ডেন্ট ল�োনের ধার সংক্রান্ত সমস্যা এড়াবেন

 আপনার স্কুলের আর্থিক সহায়তা অফিসেও আপনার বেসরকারী
স্টুডেন্ট ল�োনের ব্যাপারে তথ্য থাকতে পারে।

বিঃ দ্রঃ: ফেডারেল স্টুডেন্ট ল�োনের মত, বেসরকারী বেসরকারী
স্টুডেন্ট ল�োনগুলিতে বহু সুরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য নাও থাকতে পারে যা
ফেডারেল স্টুডেন্ট ল�োনের গ্রহীতাদেরকে প্রদান করা হয়, যেমন,
উপার্জন-চালিত অর্থ পরিশ�োধের পরিকল্পনা বা ঋণ মাফ করে
দেওয়া।
গুরুত্বপূর্ণ : যদি আপনি পুনরায় অর্থায়ন বা বেসরকারী স্টুডেন্ট
ল�োন একত্রিত করার কথা বিবেচনা করেন, তাহলে মনে রাখবেন
যে শর্তাবলী আপনার সুদের হার ও ঋণ পরিশ�োধ করতে কতদিন
লাগবে সেই মেয়াদ পরিবর্তন করা সম্ভব। আপনি যে ঋণের কথাই
বিবেচনা করুন না কেন তার শর্তাবলী ব�োঝার জন্য সাহায্য চান।

ফেডারেল স্টু ডেন্ট ল�োন ধারক
 আপনার স্টুডেন্ট ল�োনে কতটা বকেয়া আছে, আপনার সুদের হার
কত, ঋণ পরিশ�োধের স্থিতি, এবং আপনার ঋণ পরিষেবকের নামসহ
বিশদ সম্পর্কে আরও জানার জন্য, এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ
করুন:
○○ যদি আপনার ইতিমধ্যেই ফেডারেল স্টুডেন্ট এইড (Federal
Student Aid, FSA) ID না থাকে তাহলে
studentaid.ed.gov-তে যান। বিঃ দ্রঃ: আপনি যখন
আপনার ফ্রী অ্যাপ্লিকেশন ফর ফেডারেল স্টুডেন্ট এইড (Free
Application for Federal Student Aid, FAFSA)
দাখিল করেছিলেন তখন যে পাসওয়ার্ড ও ইউজারনেম ব্যবহার
করেছিলেন FSA ID-ও সেটিই থাকবে।
○○ আপনার FSA ID দিয়ে, আপনি NSLDS.ed.gov-তে লগ ইন
করুন।
○○ NSLDS ব্যবহার করে আপনি দেখতে পারেন যে আপনার
কতটা বাকি আছে এবং কারা আপনার ঋণের পরিষেবা দেয়।
ক�োন�ো ঋণ পরিষেবাদাতা আপনার ঋণটির পরিচালনা
করেন এবং ঋণ পরিশ�োধ করা, ক�োন�ো পেমেন্ট প্ল্যান বাছা,
আপনার ঋণগুলিকে একত্রীকরণ করা, বা আপনার প্রশ্নের উত্তর
দেওয়ার প্রাথমিক য�োগায�োগের কেন্দ্র।

ফেডারেল স্টু ডেন্ট ল�োন ধারক যারা উপার্জ ন-চালিত
পরিশ�োধের পরিকল্পনা চাইছেন
আপনি আপনার উপার্জনের উপর নির্ভ র করে পেমেন্ট করার জন্য য�োগ্য
হতে পারেন।
 উপার্জ ন-চালিত পরিশ�োধের পরিকল্পনা আপনাকে আপনার
উপার্জন ও পরিবারের আকারের উপর নির্ভ র করে স্থিরীকৃ ত একটি
পরিমাণ দিয়ে মাসিকভাবে ঋণ পরিশ�োধ করতে দেয়। আপনার
উপার্জনের উপর নির্ভ র করে, আপনার পেমেন্ট মাসে $0-এর মত

nyc.gov/studentloans

ফেডারেল স্টু ডেন্ট ল�োন মুক্ত করা
বহু ধরনের ফেডারেল স্টুডেন্ট ল�োন মুক্ত করার বিকল্প রয়েছে। “ঋণ মুক্ত” করা মানে হল আপনাকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির দরুণ আর আপনার স্টুডেন্ট
ল�োনের পেমেন্ট করতে হবে না। যদি আপনি এমন ক�োন�ো স্কুলে যাওয়ার জন্য ঋণ নিয়ে থাকেন যা আপনাকে চাকরি পাওয়া বা সার্টিফিকেট পাওয়ার
সম্ভাবনা, আপনার পড়াশুন�োর ক্ষেত্রে লাইসেন্স পাওয়া, স্কুলের স্নাতক হওয়ার হার, স্নাতক হওয়ার পরে উপার্জন বা স্কুলে শিক্ষার খরচা নিয়ে ভুল পথে
চালিত করেছে তাহলে আপনি “ঋণগ্রহীতার প্রতিরক্ষা” নামক একধরনের ফেডারেল স্টুডেন্ট ঋণ মাফের য�োগ্য হতে পারে। যদি আপনি ক�োন�ো স্কুলে
ভর্তি থাকাকালীন বা স্কুলে ছেড়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই কলেজ বা কেরিয়া স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আপনি আপনার ফেডারেল স্টুডেন্ট ল�োনের
জন্য “স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ ঋণমুক্তির” য�োগ্য হতে পারেন। অন্যান্য ধরনের ঋণমুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবিলিটি টু বেনিফিট ডিসচার্জ,
ট�োটাল অ্যান্ড পার্মানেন্ট ডিসেবিলিটি ডিসচার্জ, এবং আরও অনেক কিছু। আপনি ঋণমুক্ত করার জন্য আপনার আবেদন নিয়ে আইনি সহায়তা চাইতে
পারেন।

নিউ ইয়র্ক স্টেট ঋণ মাফ প্রকল্প
নির্দিষ্ট পেশার ব্যক্তিদের জন্য স্টেট অন্যান্য কিছু ঋণ মাফের প্রকল্প প্রদান করে থাকে।
এছাড়াও রয়েছে নিউ ইয়র্ক স্টেট নিজের পায়ে দাঁড়ান প্রকল্প, যা নিউ ইয়র্কে র এমন বাসিন্দাদের জন্য 24 মাস পর্যন্ত ঋণ মাফ করে, যারা নিউ ইয়র্ক
স্টেট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিসেম্বর 2014 বা তার পরে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং যাদের ম�োট উপার্জন $50,000-এর কম এবং
যারা অন্যান্য য�োগ্যতার আবশ্যিকতাগুলি পূরণ করেছেন। hesc.ny.gov-তে আরও জানুন।

কমে যেতে পারে। যদি আপনি এই বিকল্পগুলি পাওয়ার য�োগ্য না
হন, তাহলে আপনি একটি স্নাতক�োত্তর পরিশ�োধ পরিকল্পনার য�োগ্য
হতে পারেন, যেটি আপনাকে ছ�োট ছ�োট কিস্তি দিয়ে শুরু করে
পরের দিকে কিস্তির পরিমাণ বাড়াতে দিতে পারে। এই স্নাতক�োত্তর
পরিশ�োধ পরিকল্পনাটি আপনার পরিশ�োধের পর্ব প্রসারিত করতে
পারে এবং ঋণের সুদ হিসাবে আপনি ম�োট যত অর্থ দিচ্ছেন তার
পরিমাণও বাড়াতে পারে।
বিভিন্ন পরিশ�োধের পরিকল্পনা এবং আপনার হাতে থাকা বিকল্পগুলি
দেখতে, StudentLoans.gov-এ যান এবং আপনার FSA ID
দিয়ে রিপেমেন্ট এস্টিমেটর টুল-এ লগ ইন করুন।

গুরুত্বপূর্ণ : আপনি অবশ্যই আপনার ঋণ পরিষেবাদাতার সাথে
য�োগায�োগ করে পরিকল্পনা বাছবেন এবং তাতে নাম নথিভুক্ত
করাবেন।
 আপনি হয়ত�ো পে অ্যাজ ইউ আর্ন (Pay As You Earn, PAYE)
বা রিভাইজড পে অ্যাজ ইউ আর্নের (Revised Pay As You
Earn, REPAYE) মত উপার্জন-চালিত পরিশ�োধের পরিকল্পনার
জন্য য�োগ্য হতে পার্কিনস অ্যান্ড ফেডারেল ফ্যামিলি এডুকেশন
ল�োন(Federal Family Education Loan, FFEL) একত্রিত
করতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ : একত্রীকরণের মধ্যে আপনি ক�োন ক�োন ঋণগুলিকে
একত্রিত করছেন সেই ব্যাপারে সতর্ক হন এবং আপনার নিজের
শিক্ষার জন্য নেওয়া স্টুডেন্ট ল�োনসহ পেরেন্ট প্লাস ল�োন একত্রিত
করা এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি অনুকূল পরিশ�োধের পরিকল্পনা
লাভের অধিকার হারাতে পারেন।
যদি আপনি আপনার ফেডারেল স্টু ডেন্ট ল�োনকে ক�োন�ো
বেসরকারী স্টু ডেন্ট ল�োন দিয়ে পুনরায় অর্থায়ন করান�োর কথা
বিবেচনা করছেন:
○○ এটা বুঝুন যে আপনি এই তথ্যপত্রে দেওয়া নিবারণ,
স্থগিতকরণ, উপার্জন-চালিত পরিশ�োধ, পুনর্বাসন, এবং
একত্রীকরণের বিকল্পের সুবিধাগুলি হারাবেন, সাথে শুধুমাত্র
ফেডারেল স্টুডেন্ট ল�োনের জন্য উপলভ্য ঋণ মাফ করার ও
ছাড়ার বিকল্পগুলিও হারাবেন।

ফেডারেল স্টু ডেন্ট ল�োন ধারক যারা ঋণ মাফ করাতে
চাইছেন
নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে, আপনি হয়ত�ো আপনার ফেডারেল স্টুডেন্ট
ল�োন মাফ, বাতিল বা অব্যাহতি পাওয়ার য�োগ্যতা পেতে পারেন, যার
মানে হল আপনাকে আর আপনার ঋণ পরিশ�োধ করার দরকার নেই।
 ফেডারেল পার্কি নস ল�োন প্রোগ্রামের অধীনে করা ঋণগুলি
হয়ত�ো মাফের জন্য য�োগ্য হতে পারে যদি আপনি অগ্নিনির্বাপণ,
আইনি বলবত্করণ, সেবা, শিক্ষকতা এবং সমাজকর্মের মত
নির্দিষ্ট কিছু পেশায় যুক্ত থাকেন। এই বিকল্পটির ব্যাপারে
studentaid.ed.gov-এ গিয়ে আরও দেখুন।
 সরকারি ঋণ মাফ (Public Service Loan
Forgiveness, PSLF) প্রকল্প ক�োন�ো য�োগ্য কর্মচারী হিসাবে
পূর্ণ সময় কাজ করতে করতে উপযুক্ত পরিশ�োধ পরিকল্পনার
অধীনে 120টি মাসিক পেমেন্ট করার পরে আপনার প্রত্যক্ষ ঋণের
বাকি টাকা মকুব করে দেয়। PSLF-এর জন্য উপযুক্ত হতে
আপনি FFEL ঋণকে ক�োন�ো প্রত্যক্ষ ঋণে একত্রিত করতে পারেন।
○○ নিশ্চিত করে নিন যে ক�োন চাকরিগুলি PSLF-এর
জন্য উপযুক্ত এবং ক�োন ঋণগুলি য�োগ্য তা আপনি
বুঝেছেন। কীভাবে আবেদন করতে হবে জানার জন্য
StudentLoans.gov-এ যান।
○○ যদি আপনি প্রকল্পটিতে অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে আপনার
নিয়�োগকারীকে ঋণ মাফের জন্য আপনাকে উপযুক্ত করে
তুলতে আপনার চাকরিটির প্রত্যয়ন দান করতে হবে এই ঋণ
মাফ 120টি য�োগ্য কিস্তিতে টাকা প্রদানের পরে শুরু হয়।

গুরুত্বপূর্ণ : PSLF ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিসেসের দ্বারা
(Internal Revenue Service, IRS) করয�োগ্য নয়। কিন্তু
নিউ ইয়র্ক স্টেট নিজের পায়ে দাঁড়ান প্রকল্পের মত ঋণ মাফের
প্রকল্পগুলি করয�োগ্য, যার মানে হল প্রকল্পের মাধ্যমে যে পরিমাণ
টাকা মকুব করা হল আপনাকে সেই পরিমাণের উপর কর দিতে
হবে। অনুগ্রহ করে প্রশ্ন থাকলে ক�োন�ো করের পেশাদারের সাথে
পরামর্শ করে নিন।

একত্রীকরণ করলে আপনি PSLF বা নির্দিষ্ট ঋণের অব্যাহতির জন্য
আপনি যা যা পেমেন্ট করেছিলেন সেই ক্রেডিটগুলিও হারাবেন।

ফেডারেল স্টু ডেন্ট ল�োন ধারক যাঁরা ত্রুটি করেছেন
আপনার হাতে দটি
ু ই বিকল্প রয়েছে, প্রত্যেকটি আপনি একবারই ব্যবহার
করতে পারবেন।
1. পুনর্বাসনের জন্য আপনাকে 10 মাসের মধ্যে নয়টি কিস্তির অর্থ
শ�োধ করতে হয়। যদি আপনি প্রয়�োজনীয় পরিমাণ অর্থ দিতে না
পারেন, তাহলে আপনি ঋণ সংগ্রহকারী বা যে ঋণ পরিষেবাদাতা
আপনার সাথে ঋণ সম্পর্কে য�োগায�োগ করেছিলেন তাঁর সাথে একটি
“যুক্তিগ্রাহ্য এবং সাশ্রয়ী” মাসিক পেমেন্ট (মাসে $5-এর মত কম)
নিয়ে মধ্যস্থতা করতে পারেন।
আপনি যখন ঋণটি পুনর্বাসন করবেন, তখন আপনার ক্রেডিট
রিপ�োর্ট থেকে সেই ত্রুটিটি অপসারণ করা হবে এবং আপনি আপনার
ঋণ পরিষেবাদাতাকে টাকা পরিশ�োধ করা চালিয়ে যেতে পারেন।
এমনকি আপনার ক্রেডিট রিপ�োর্টে ত্রুটি না দেখালেও, পেমেন্ট বাদ
দিয়ে যাওয়ার ইতিহাস কিন্তু সাত বছর ধরে আপনার ক্রেডিট
রিপ�োর্টে থেকে যাবে। সচরাচর, ঋণটি পুনর্বাসনের জন্য কালেকশন
ফী (না মেটান�ো ঋণের বকেয়ার 16 শতাংশ পর্যন্ত) মূল্যায়ন করা হয়
এবং সেটিকে আপনার ঋণের ব্যালেন্সের সাথে যুক্ত করা হতে পারে।
2. একত্রীকরণ, যার মধ্যে আপনার আগের ঋণকে(গুলিকে) একটি
নতুন ঋণে একত্রিত করা হয় যাতে ত্রুটিমুক্ত ভাবে দ্রুততর
পরিশ�োধের রাস্তা পাওয়া যায়। একত্রীকরণ করা আপনার ঋণ
পরিশ�োধের জন্য দীর্ঘতর মেয়াদ (30 বছর পর্যন্ত)দিয়ে আপনার
মাসিক কিস্তির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

এই বিকল্পগুলির ব্যাপারে আরও তথ্য জানার জন্য
studentaid.ed.gov-এ যান।
একবার আপনি আপনার ঋণ একত্রীকরণ বা পুনর্বাসন করে ফেললে,
উপা্জন-চালিত পরিশ�োধ পরিকল্পনা বিকল্পের কথা বিবেচনা করুন।

স্টু ডেন্ট ল�োন ধারক যাদের পেমেন্ট বাকি পড়ে গেছে
ফেডারেল স্টু ডেন্ট ল�োন ধারক
 যদি আপনার অবিলম্বে সাহায্য লাগে, তাহলে স্থগিতকরণ এবং
নিবারণ আপনাকে সাময়িকভাবে আপনার ঋণের পেমেন্ট দেওয়া
বন্ধ রাখতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, সুদ তার পরেও জমতে
থাকবে। যদি আপনার মাসিক ঋণ পরিশ�োধের কিস্তি দিতে অসুবিধা
হয়, তাহলে স্থগিতকরণ বা নিবারণের চেয়ে উপার্জন-চালিত
পরিশ�োধ পরিকল্পনায় নথিভুক্ত করা আরও সাশ্রয়ী বিকল্প হতে
পারে।
বেসরকারী স্টু ডেন্ট ল�োন ধারক

যখন আপনি ঋণ একত্রীকরণ করেন, তখন আপনার পুর�োন�ো
ঋণের ত্রুটি কিন্তু সাত বছর পর্যন্ত আপনার ক্রেডিট রিপ�োর্টে থেকে
যাবে। আপনার নতুন একত্রিত ঋণে অপরিশ�োধিত ঋণের 18.5
শতাংশ অবধি কালেকশন ফী য�োগ করা হতে পারে। আপনার ঋণ

 যদি আপনি ক�োন�ো আর্থিক কষ্টে ভ�োগেন তাহলে আপনার পেমেন্ট
কমান�োর জন্য বা সাময়িকভাবে আপনার ঋণের পেমেন্ট স্থগিত
রাখার বিকল্পগুলির ব্যাপারে জানতে আপনার পরিষেবাদাতাকে
জিজ্ঞাসা করুন। আরেকটি বিকল্প হল কম সুদে হার সহ ঋণ এবং/বা
দীর্ঘতর পরিশ�োধ পর্ব দিয়ে পুনরায় অর্থায়ন করান�ো। মনে রাখবেন
বহু পুনর্নবীকরণ ঋণেই মাশুল ধরা হয়।

নিখরচায় সহায়তা
কলেজ গ�োল NY (College Goal NY)-এর সাথে ফ্রী অ্যাপ্লিকেশন ফর ফেডারেল স্টু ডেন্ট এইড সম্পূর্ণ (FAFSA) করে নিখরচায়
সহায়তা পান
অনুষ্ঠানের অবস্থানের তালিকা দেখার জন্য www.collegegoalny.org-এ যান।
NYC ফিন্যান্সিয়াল এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টারে নিখরচায় পেশাদার আর্থিক উপদেশ পান
সাক্ষাত্কার নিতে: 311-তে কল করুন | nyc.gov/dca-তে যান | * TalkMoney লিখে 42033-তে টেক্সট করুন

*মেসেজ এবং ডেটার শুল্ক প্রয�োজ্য হতে পারে। আপনার পরিষেবাদাতার কাছ থেকে দেখে নিন।

NYC ফিন্যান্সিয়াল এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টারগুলি কম্যুনিটি-নির্ভ র সংস্থার সহয�োগিতায় ডিপার্ট মেন্ট অফ কনজিউমার অ্যান্ড ওয়ার্কার প্রোটেকশন
কর্তৃ ক পরিচালিত। কাউন্সেলররাও প্রয়�োজনমত অলাভজনক আইনি পরিষেবার কাছে সুপারিশ করতে পারে।

চলবে >

সংস্থান
কলেজ ব�োর্ড : https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-awards/compare-aid-calculator
কলেজ নেভিগেটর: nces.ed.gov/collegenavigator
কলেজ স্কোরকার্ড : collegescorecard.ed.gov
কনজিউমার ফিন্যান্সিয়াল প্রোটেকশন ব্যুর�ো (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB): consumerfinance.gov
ফেডারেল স্টু ডেন্ট এইড (U.S. শিক্ষাবিভাগের অংশ): studentaid.ed.gov/sa
ন্যাশনাল অ্যাস�োসিয়েশন ফর কলেজ অ্যাডমিশন কাউন্সেলিং :
https://www.nacacnet.org/globalassets/documents/publications/forprofit.pdf
নিউ ইয়র্ক স্টেট হায়ার এডুকেশন সার্ভিসেস কর্পোরেশন (Higher Education Services Corporation, HESC): hesc.ny.gov
U.S. শিক্ষা বিভাগ: https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans#considerations
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