
উপেভা�া সুর�া 
সদ্য �া�বয়� হেয় ওঠা মানষুেদর জন্য েছাটখাট পরামশৰ্ 

• িবনামেূল্য এবং কম খরেচ �া�বয়�েদর জন্য িশ�া এবং 
�িশ�ণ িবক� উপল�। nyc.gov এ যান বা 311 এ কল করন 
এবং িবনামেূল্য ও কম খরেচ �া�বয়�েদর জন্য িশ�া এবং চাকিরর 
�িশ�েণর িবকে�র িবষেয় িজ�াসা করন।

• সযেত্ন তথ্য অনসু�ান। আপনার জন্য েকান �ুলিট উপযু� হেব 
েসই িস�া� েনওয়ার আেগ একািধক �ুল স�েকৰ্  তথ্য অনসু�ান 
করন। কত শতাংশ ছা� তােদর �াতক িডি� স�ূণৰ্ করেত পােরন, 
ছা�েদর ঋেণর পিরমাণ এবং আপনার পাওয়া ে�িডট আপিন অন্য 
�ুেল �ানা�র করেত পারেবন িকনা েসই িবষেয় তথ্য েজেন িনন। 
ে�া�াম স�� করা পূবৰ্তন ছা�েদর সে� কথা বলনু। �াতক িডি� 
েনওয়া ছা�েদর িনেয়াগ কের এমন িনেয়াগকতৰ্ ােদর একিট তািলকা 
েচেয় িনন এবং �ুেলর িবষেয় তােদর মতামত জানেত তােদর কল 
করন। মেন রাখেবন: েকােনা �ুল বা �িশ�ণ ে�া�ােমর িবষেয় খুব 
ভােলা ধারনা জ�ােল, হয়েতা আদেত েসটাই সিত্য।

• লাইেস� না থাকা �ুলগিলেক এিড়েয় চলুন। িকছু �ুল 
েবআইিন ভােব চেল। আপিন লাইেস� না থাকা েকােনা �ুেল ভিতৰ্  
হেল, নািসৰ্ংেয়র মেতা িবিভ� শাখায় লাইেস� েপেত পরী�ায় বসেত 
পারেবন না। েকােনা েভােক্যশনাল বা ে�ড �ুেলর লাইেস� আেছ 
িকনা তা জানেত (212) 643-4760 বা (518) 474-3969 এ িনউ 
ইয়কৰ্  ে�ট িশ�া দ�ের (New York State Education Department) 
কল করন।

• েকােনা �ুেল েযিদন যােবন েসই িদেনই নাম েলখােবন না। 
আপিন নাম েলখােনার আেগ, আপনােক বঝুেত হেব েয ে�া�ােমর 
জন্য কত খরচ হেব এবং আপিন কীভােব তা েমটােবন। এই ধরেনর 
এক গর�পূণৰ্ িস�া� সে� সে� িনেয় েনেবন না!

• আপিন বুঝেত পারেছন না এমন িকছুেত কখনও সই 
করেবন না। েকােনা �ুল আপনােক ওখােনই েকােনা চুি�েত 
সই করেত বলেল তা কখনও করেবন না। গর�পূণৰ্ ফমৰ্গিল 
আপনার বািড়েত িনেয় আসার অিধকার রেয়েছ যােত আপিন 
তােদর ভােলা কের পেড় িনেত পােরন এবং আপনার িব�� 
মানষুেদর িদেয় খিতেয় েদিখেয় িনেত পােরন।

• �ুেলর িটউশন বািতল করার নীিত িলিখত ভােব িদেত 
বলুন। আপিন বািতল করেত বা নাম উিঠেয় িনেত চাইেল আপিন 
কীভােব েদওয়া অথৰ্ েফরত েপেত পারেবন েসই কথা এই নীিতেত 
ব্যাখ্যা করা থাকেব। তেব, আপিন একবার িনেজর নাম নিথভু� 
করেল, েদওয়া অথৰ্ িফের পাওয়া হয়েতা সহজ হেব না।

• �চুর ঋণ েনওয়ার িদক েথেক সতকৰ্  থাকুন। িকছু িকছু 
�ুল �চুর অথৰ্ চায়। �ায় ে�ে�ই, উপল� "আিথৰ্ক সহায়তা" 
িবনামেূল্য পাওয়া যায় না, উে� তা হল ঋণ যা আপনােক সুদ 
সেমত েফরত িদেত হেব। �ুল ঋণ দীঘৰ্েময়াদী হয় এবং আপিন 
একিট িনিদৰ্� পিরমােণর েবিশ ঋণ িহসােব েপেত পারেবন না। 
আপিন ঋণ িনেয় তা সমেয় েমটােত না পারেল আপনার ে�িডট 
ে�ার কেম েযেত পাের। িনি�ত হেয় িনন েয, আপিন শতৰ্ ািদ 
বঝুেত েপেরেছন এবং অথৰ্ িমিটেয় িদেত পারেবন।

গর�পণূৰ্
আপনােক �ুেলর পড়ােশানার জন্য ঋণ করেত হেল, 
ব্যি�গত ঋণদাতােদর কাছ েথেক ঋণ েনওয়ার 
কথা ভাবার আেগ সবসমেয় সহায়তা 
ে�া�ামগিলর কথা িবেবচনা করন। ছা� 
সহায়তার িবনামেূল্যর দরখা� (Free Application for 
Federal Student Aid (FAFSA)) স�ূণৰ্ করন।

Consumer
Affairs

Department of 
Education

েকােনা �ুল বা �িশ�েণর 
ে�া�ােম নাম েলখােনার 
আেগ আপনার জন্য �ত 
িকছু েছাটখাট পরামশৰ্

Bengali



িবনামেূল্য সহায়তা
NYC আিথৰ্ক সহায়্তা েকে� (NYC Financial Empowerment Center) িবনামেূল্য িবেশষে�র কাছ 
েথেক আিথৰ্ক িবষয়ক পরামশৰ্ িনন।
পরামশৰ্দাতা আপনােক বােজট ৈতির করেত, আপনার ঋেণর পিরমাণ কমােত, আপনার ঋণদাতার সে� দরদাম 
করেত, আপনার ে�িডট িরেপাটৰ্  বঝুেত, আপনার ে�িডট ে�ার বাড়ােত এবং আেরা অেনক িবষেয় সহায়তা 
করেবন। আপিন েযখােন থােকন তার কাছাকািছ েকাথাও সা�াৎকােরর ব্যব�া করেত 311 এ কল করন বা 
আেরা জানেত  nyc.gov/consumers েদখুন।

আপনার ে�িডট িরেপােটৰ্ র একিট অনিুলিপ িবনামেূল্য িনন এবং তা সযেত্ন পযৰ্ােলাচনা করন।
 annualcreditreport.com এ যান বা িনঃশু�ে� 1-877-322-8228 এ কল করন।

অন্যান্য িরেসাসৰ্গিল
উপেভা�ার আিথৰ্ক সরু�া সং�ার (Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)) এমন সম� 
সর�াম এবং িরেসাসৰ্ আেছ যার সাহায্য িনেয় আপিন কেলেজর খরচ েমটােনার িবষেয় িনেজ বেুঝশু�েন আিথৰ্ক 
িস�া� িনেত পারেবন। consumer�nance.gov েদখুন।

ছা� সহায়তা, যা হল ইউ.এস িশ�া দ�েরর একিট শাখা এবং েদেশর ছা�েদর আিথৰ্ক সহায়তা 
েদওয়ার িদক েথেক সবেথেক বড় মােপর। FAFSA িবষেয় জানেত studentaid.ed.gov/sa েদখুন।

DCA এর “ছা�েদর ঋেণর িবষেয় �ত েছাটখাট পরামশৰ্ (QUICK TIPS ABOUT STUDENT LOANS)” পড়ুন।

• আপিন �াতক হওয়ার পের "চাকিরর িন�য়তা" েদয় এমন 
�ুলগিলেক এিড়েয় চলুন। আপিন �াতক হওয়ার পের েয চাকির 
পােবন তার িন�য়তা েকােনা �ুল িদেত পাের না। অেনক ে�ে� েদখা 
েগেছ েয, এই ধরেনর �িত�িত েয সম� �ুল কের তারা আদেত 
আপনােক েকােনা চাকিরর ব্যব�া কের েদয় না।

• আপনার অিভেযাগ জানােনার অিধকার রেয়েছ। উ� 
িশ�ার েকােনা �ুেলর িবরে� অিভেযাগ জানােত 311 এ কল 
করন।

সদ্য �া�বয়� হওয়া মানষুেদর জন্য উপেভা�া সরু�ার িবষেয় েছাটখাট পরামেশৰ্র িবষেয়
সদ্য �া�বয়� হওয়া মানষুজন �িতিদনই উপেভা�া িবষয়ক চ্যােলে�র স�ুখীন হন। উপেভা�া িবষয়ক দ�র 
(DCA) েবশ িকছু তথ্যপ� বািনেয়েছ যা েথেক সদ্য �া�বয়� হওয়া মানেুষরা তােদর অিধকােরর িবষেয় িশি�ত 
হেত পারেবন এবং আজেক খরচ করার িবষেয় েস িস�া� িনে�ন তা কীভােব তােদর আগামীিদনেক �ভািবত 
করেব েসই িবষেয় িশি�ত হেত পারেবন।

সতকৰ্  থাকেবন...
ছা� ঋণ “বেকয়া েমটােনা েথেক পির�াণ পাওয়ার” িবষেয় জািলয়ািত
জািলয়ােতরা ছা�েদর ে�া�ােমর মাধ্যেম ঋণ মকুুব কের েদওয়ার িমথ্যা �িত�িত িদেয় ফায়দা 
েনয়, েযখােন এই ধরেনর ে�া�ােমর েকােনা অি��ই েনই এবং িবনামেূল্য উপল� পিরেষবাগিল 
েদওয়ার নাম কের ছা�েদর কাছ েথেক েবিশ েবিশ কের ফী আদায় কের।
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