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পরবতটুথী পেদক্প

আমরাদক অথটু যকরাথরায় তরা যেখরানআমরাদক অথটু যকরাথরায় তরা যেখরান!

প্: আমরারআমরার FAFSA সম্পন্নসম্পন্ন হদয়দে।হদয়দে। পরবরতটুদতপরবরতটুদত কথীকথী আসদবআসদব?  
উউ: আপনরার কদেজগুরের স্বথীকৃরতপদত্রর জন্য অদপক্রা করুন! কদয়করর যক্দত্র স্বথীকৃরতপত্রগুরে এররাও বদে 

রেদত পরাদর যে আপরন সরকরাদরর যথদক এবং কদেদজর রনজস্ব জেপরারন তহরবে যথদক কতররা কদর সহরায়তরা 
যপদত পরাদরন। েরেও প্রায়শই একরর কদেজ আরথটুক সহরায়তরার রেরিরর খরারনক পদর পরািরাদব। রবরভন্ন কদেজ 
আপনরাদক রভন্ন রভন্ন পররমরাণ সহরায়তরা যেদব।

প্: আরমআরম কথীকথী ধরদনরধরদনর আরথটুকআরথটুক সরাহরাদে্যরসরাহরাদে্যর প্ত্যরাশরাপ্ত্যরাশরা করদতকরদত পরাররপরারর? 
উউ: আপনরাদক স্বথীকরার কররা প্রতরর কদেজ আপনরাদক একরর রেরি বরা ইদমে পরািরাদব েরাদত কদেদজ পড়রার খরে কত 

পড়দব—এবং যসখরাদন পড়রার জন্য অথটুপ্েরান করদত আপনরাদক সরাহরাে্য করদত কদেজ কত ররারশ যপশ করদত পরাদর 
তরার বণটুনরা যেওয়রা থরাকদব। এররা সম্ভবত অন্েরান ও বৃরত্ত (যে অথটু আপনরাদক প্েরান কররা হদব), ঋণ (েরা আপনরার 
যফরত যেওয়রা আবশ্যক) এবং ওয়রাকটু-স্টরারড (আপরন যে অথটু উপরাজটুন করদত পরাদরন) তরার একরর রমশ্রণ। এদক 
“আরথটুক সহরায়তরার প্যরাদকজ” বেরা হয়। আপনরার প্রতরর প্যরাদকজ েনে সহকরাদর যেদখ যনওয়রা জরুরর, েরাদত আপরন 
আপনরার পদক্ সবদেদয় সরাশ্রয়থী কদেজরর রনবটুরােন করদত পরাদরন।  

আপনরার আদবেনপত্ররর একবরার সম্পন্ন হদয় যগদে আপনরার তরারেকরায় থরাকরা কদেজগুরে স্বয়ংরক্রয়ভরাদব 
FAFSA তথ্য যপদয় েরাদব। আপরন যে যকরানও ম্হূদতটু কদেদজর নরাম যেরাগ করদত বরা তরা বরাে রেদত পরাদরন।

এখন আপনরাদক আপনরার প্দয়রাজনথীয় আরথটুক সহরায়তরা যপদত কদেজগুরের সদগে করাজ 
করদত হদব…

  আপনরারআপনরার FAFSA রশক্রাথটুথীরশক্রাথটুথী সহরায়তরাসহরায়তরা ররদপরারটুররদপরারটু বরাবরা SAR আরও একবরার যেদখ রনন, েরাদত যশষ ম্হূদতটু 
যকরানও জররেতরা যেখরা নরা যেওয়রা রনরচিত কররা েরায়।

  আপরনআপরন আপনরারআপনরার রশক্রাথটুথীরশক্রাথটুথী সহরায়তরাসহরায়তরা ররদপরাদরটুররদপরাদরটু যকরানওযকরানও তরারকরারেহ্নতরারকরারেহ্ন (*) বরাবরা C যেখদতযেখদত যপদেযপদে কদেজগুরেদক 
আপনরার তথ্য েরােরাই কদর রনদত হদব। আপনরার কদেজগুরে যকরানও রনদেটুশ রেদছে রকনরা েক্্য ররাখ্ন–
এবং আরও তদথ্যর জন্য পৃষ্রা 20 যেখ্ন।

  যকরারভডযকরারভড-19 বরাবরা অন্যঅন্য যকরানওযকরানও পরররথিরতগতপরররথিরতগত করারদণকরারদণ রকরক আপনরারআপনরার পরাররবরাররকপরাররবরাররক উপরাজটুদনউপরাজটুদন বরাবরা গৃহথিরারেদতগৃহথিরারেদত 
যকরানওযকরানও পররবতটুনপররবতটুন এদসদেএদসদে? এররাই আপনরার পদক্ সবদেদয় উপে্ক্ত কদেজগুরের আরথটুক সহরায়তরা 
আরধকরাররদকর সদগে কথরা বেরার উপে্ক্ত সময়। তরাদেরদক জরানরান যে কথী ঘদরদে এবং পরবরাদরর আরথটুক 
অবথিরার কথী বেে ঘদরদে। তরাররা আরও যবরশ সহরায়তরা যপশ করদত পরারদবন। 
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আমরাদক আমরার আমরাদক আমরার FAFSA ফদমটু যেওয়রা তথ্য  ফদমটু যেওয়রা তথ্য 
সরিক বদে প্মরাণ করদত বেরা হদে কথী হদবসরিক বদে প্মরাণ করদত বেরা হদে কথী হদব? 

প্: আমরাদকআমরাদক যকনযকন আমরারআমরার FAFSA তথ্যতথ্য যেযে রনখঁ্তরনখঁ্ত তরাতরা প্মরাণপ্মরাণ করদতকরদত বেরাবেরা হদছেহদছে?

উউ: এই প্রক্রয়রাররদক “েরােরাইকরণ” বেরা হয় এবং এররা খ্বই সরাধরারণ ব্যরাপরার—প্রত বের FAFSA ফমটুগুরের 30 শতরাংশ েরােরাই কররা 
হয়। মরারকটুন রশক্রা রবভরাগ ও কদেজগুরে রনরেটুষ্ট রকে্ রশক্রাথটুথীদক তরাদের FAFSA ফমটুগুরেদত প্েরান কররা তথ্য েরােরাইদয়র জন্য রনবটুরােন 

কদর। কখদনরাসখদনরা আদবেনকরারথীদের েেৃছেভরাদব যবদে যনওয়রা হয়। যকরানও যকরান সময় এররা কররার করারণ হে FAFSA ফদমটু থরাকরা 
তথ্য সরামজিস্যহথীন বরা অসমূ্পণটু থরাদক। কদেজগুরে েরােরাই কররার েরারয়বেপ্রাপ্ত। 

প্: েরােরাইকরদণ কথী কররা হয়েরােরাইকরদণ কথী কররা হয়?

উউ: কদেদজর আরথটুক সহরায়তরা আরধকরাররক আপনরার সদগে যেরাগরাদেরাগ করদবন। সরাধরারণভরাদব এররা আরও তদথ্যর জন্য 
রুররন অন্দররাধ, যেররা প্রায়শই আপনরার পরাররবরাররক উপরাজটুদনর সদগে সম্পরকটুত। আপরন IRS যডররা ররররিভরাে র্ে ব্যবহরার 
কদর থরাকদে আপরন ভরাদেরা অবথিরায় থরাকদবন। আপরন তরা নরা কদর থরাকদে আপনরার সম্ভবত আপনরার পররবরাদরর 
কদরর ররররাদনটুর একরর IRS রিরাসেরক্রটে (এররা যেওয়রার জন্য আপরন IRS এর করাদে অন্দররাধ করদত পরাদরন) অথবরা 
রনদয়রাগকতটুরাদের যথদক পরাওয়রা উপরাজটুদনর রববৃরতর প্দয়রাজন হদব। কদেদজর আরথটুক সহরায়তরা আরধকরাররক আপনরার 
FAFSA ফদমটুর সদগে আপনরার প্েত্ত তদথ্যর ত্েনরা করদবন। যকরানও তফরাৎ যথদক থরাকদে আপনরাদক রনদজর FAFSA ফদমটু 
সংদশরাধন করদত হদব। 

প্: অন্য কথী প্্ কররা হদত পরাদরঅন্য কথী প্্ কররা হদত পরাদর?

উউ: আরথটুক সহরায়তরা আরধকরাররক আপনরার পররবরাদরর সেস্য সংখ্যরা এবং বতটুমরাদন আর কতজন কদেদজ পড়দেন তরা রনরচিত 
করদত েরাইদত পরাদরন। আপনরাদক অন্যরান্য পরাররবরাররক সহরায়তরা (যেমন, রশশু সহরায়তরা) বরা সরকরারর সহরায়তরা (যেমন, ফ্ড 
স্ট্যরাম্প) সম্পদকটু রজঞেরাসরা কররা হদত পরাদর। আপনরাদক আইরন সনরাক্তকরণ অথবরা আপরন যে হরাই স্্কদের যথদক গ্র্যরাজ্দয়র 
হদয়দেন তরার প্মরাণ প্েরান করদতও বেরা হদত পরাদর।

প্: আরম রক একই তথ্য সবকরর কদেদজ পরািরাদত পরাররআরম রক একই তথ্য সবকরর কদেদজ পরািরাদত পরারর?

উউ: আপনরাদক প্রতরর কদেদজর যক্দত্র পৃথকভরাদব জবরাব রেদত হদব। প্দত্যকররর যথদক তরাদের কথী প্দয়রাজন তরা 
রনদেটুশ কদর একরর ফমটু ইদমে বরা রনয়রমত ডরাক মরারফৎ পরািরাদনরা হদব। প্দত্যকরর কদেদজর সময়সথীমরা যমদন 
েেরা রনরচিত করদত হদব। যকরানও সময়সথীমরা নরা থরাকদে েত দ্রুত সম্ভব তথ্য প্েরান করুন। 

প্: আরম একরর েরােরাইকরণ ফমটু যপদে তরার অথটু হে কদেজ  আরম একরর েরােরাইকরণ ফমটু যপদে তরার অথটু হে কদেজ  
আমরাদক গ্রহণ কদরদে, রিক রকনরাআমরাদক গ্রহণ কদরদে, রিক রকনরা?

উউ: নরা, তরা নরাও হদত পরাদর। রকে্ কদেজ আপনরাদক ভরতটু কররার সম্পদকটু রসদ্ধরাতি যনওয়রার আদগআদগ আপনরার আরথটুক তথ্য েরােরাই করদত 

েরাইদত পরাদর। এই করারদণই আপনরাদক এররা দ্রুত করদত হদব। আপরন যে সব কদেদজ পড়রার আশরা কদরন তরাদের সদগে ঘরনষ্ 

যেরাগরাদেরাগ ররাখ্ন—এবং তরাররা েরা েরা েরাইদেন তরা তরাদেরদক রেন। 

প্দ্রাদ্রাত্তর:ত্তর:




