
(এবংএবং যেযে প্রাপ্তবয়স্কররাপ্রাপ্তবয়স্কররা তরাদেরতরাদের সরাহরাে্যসরাহরাে্য কদরনকদরন)

যেখকযেখক:: Kim Nauer
করার্টুন:করার্টুন: R.J. Matson
নকশরা:নকশরা: Stone Soup Creative
প্করাদশর তরাররখ: অদ্রাবরপ্করাদশর তরাররখ: অদ্রাবর 2022
আমরাদের ওদয়বসরাইদর সবটুদশষ তথ্য পরান:  আমরাদের ওদয়বসরাইদর সবটুদশষ তথ্য পরান:  
UnderstandingFAFSA.org

হরাইহরাই স্্কেস্্কে রশক্রাথটুথীদেররশক্রাথটুথীদের জন্যজন্য হরাউহরাউ-
র্র্-গরাইডগরাইড (কথীভরাদবকথীভরাদব করদতকরদত হদবহদব 
তরারতরার রনদেটুরশকরারনদেটুরশকরা)

হরাইহরাই  স্্কেস্্কে  রশক্রাথটুথীদেররশক্রাথটুথীদের  জন্যজন্য  হরাউহরাউ--
র্র্--গরাইডগরাইড  (কথীভরাদবকথীভরাদব  করদতকরদত  হদবহদব  
তরারতরার  রনদেটুরশকরারনদেটুরশকরা)

(এবংএবং  যেযে  প্রাপ্তবয়স্কররাপ্রাপ্তবয়স্কররা  তরাদেরতরাদের  সরাহরাে্যসরাহরাে্য  কদরনকদরন)



কদেদজর জন্য $$$ পরান 

FAFSA পূরণ করদত আপনরাদক  পূরণ করদত আপনরাদক  
েরা েরা জরানদত হদবেরা েরা জরানদত হদব

  FAFSA পূরণপূরণ  কররাকররা: একবরার কদর যেখ্নএকবরার কদর যেখ্ন ..............................................................পৃষ্রা 1

  প্দ্রাত্তর: প্রাথরমক রবষয়গুরে ব্দে যনওয়রাত্তর: প্রাথরমক রবষয়গুরে ব্দে যনওয়রা .............................................................পৃষ্রা 2

   
FAFSA রক আপনরার জদন্য? প্রায় রনরচিতভরাদবইরক আপনরার জদন্য? প্রায় রনরচিতভরাদবই ...................................................পৃষ্রা 4

  প্দ্রাত্তর: নরাগররকদবের প্্ সহ রশক্রাথটুথীগণত্তর: নরাগররকদবের প্্ সহ রশক্রাথটুথীগণ ...........................................................পৃষ্রা 5

  প্স্তুত থরাক্ন! আপনরার যে তথ্য েরাগদবপ্স্তুত থরাক্ন! আপনরার যে তথ্য েরাগদব ...................................................................পৃষ্রা 6

  নরথপত্র সংগ্রহ কররানরথপত্র সংগ্রহ কররা ................................................................................................ পৃষ্রা 7

  এররা আপনরার সম্পদকটুএররা আপনরার সম্পদকটু: FAFSA শুরু কররার ফমটুশুরু কররার ফমটু ...................................................পৃষ্রা 8

  এররা আপনরার পররবরার সম্পদকটু: রতনরর প্্এররা আপনরার পররবরার সম্পদকটু: রতনরর প্্ .......................................................... পৃষ্রা 10

  আপনরার রপতরামরাতরা করাররা? আইরন রনভটুরতরাআপনরার রপতরামরাতরা করাররা? আইরন রনভটুরতরা ........................................................... পৃষ্রা 12

  প্দ্রাত্তর: রপতরামরাতরার ও পররবরাদরর  ত্তর: রপতরামরাতরার ও পররবরাদরর  
 সম্পরকটুত প্্গুরে সম্পরকটুত প্্গুরে ................................................................................................ পৃষ্রা 13

  আপনরার পররবরাদর যক যক আদেনআপনরার পররবরাদর যক যক আদেন? ....................................................................... পৃষ্রা 14

  প্দ্রাত্তর: যে রশক্রাথটুথীদের রপতরামরাতরার সদগে  ত্তর: যে রশক্রাথটুথীদের রপতরামরাতরার সদগে  
 যকরানও যেরাগরাদেরাগ যনই যকরানও যেরাগরাদেরাগ যনই ......................................................................................... পৃষ্রা 15

  আপনরার পরাররবরাররক আয় কত? আয় ররদপরারটু কররাআপনরার পরাররবরাররক আয় কত? আয় ররদপরারটু কররা ............................................... পৃষ্রা 16

  প্দ্রাত্তর: আরথটুক তদথ্যর প্্গুরেত্তর: আরথটুক তদথ্যর প্্গুরে .........................................................................পৃষ্রা 17 

  আপনরার আপনরার FAFSA ফমটু জমরা রেন: একরর যেকরেস্টফমটু জমরা রেন: একরর যেকরেস্ট.............................................. পৃষ্রা 18 

  আমরাদক অথটু যকরাথরায় তরা যেখরান! অরতিম ধরাপগুরেআমরাদক অথটু যকরাথরায় তরা যেখরান! অরতিম ধরাপগুরে ................................................. পৃষ্রা 19

  
প্দ্রাত্তর:  তথ্য সরিক হওয়রার প্মরাণ যেওয়রাত্তর:  তথ্য সরিক হওয়রার প্মরাণ যেওয়রা ......................................................পৃষ্রা 20

  আরথটুক সহরায়তরার রেরি কথীভরাদব পড়দত হদবআরথটুক সহরায়তরার রেরি কথীভরাদব পড়দত হদব ......................................................... পৃষ্রা 21

  প্থদম েরাদমর র্যরাগ যেখ্নপ্থদম েরাদমর র্যরাগ যেখ্ন .................................................................................... পৃষ্রা 22

  তরারপর রনখরেরায় অথটুপ্রারপ্তর যখরঁাজ করুনতরারপর রনখরেরায় অথটুপ্রারপ্তর যখরাজঁ করুন ............................................................ পৃষ্রা 23

  পররদশদষ, ঋদণর কথরা ভরাব্নপররদশদষ, ঋদণর কথরা ভরাব্ন ............................................................................... পৃষ্রা 24

       প্দ্রাত্তর:  ঋণ সম্পরকটুত প্্গুরেত্তর:  ঋণ সম্পরকটুত প্্গুরে ...................................................................... পৃষ্রা 25

  কদেদজর আরথটুক সহরায়তরার অফরারগুরে ত্েনরা কররাকদেদজর আরথটুক সহরায়তরার অফরারগুরে ত্েনরা কররা ............................................. পৃষ্রা 26

  আরও প্্ আদে? এই পৃষ্রারর যেঁদর যফে্নআরও প্্ আদে? এই পৃষ্রারর যেঁদর যফে্ন ......................................................... পৃষ্রা 29



আরও জানার জন্যআরও জানার জন্য UnderstandingFAFSA.org- UnderstandingFAFSA.org-এ যানএ যান 1

আপনরার রক কদেদজ েরাওয়রার জন্য অদথটুর প্দয়রাজন রদয়দে? সম্ভবত আপনরাদক ে্ক্তররাষ্টথীয় 
রশক্রাথটুথী সহরায়তরার রবনরামূদে্যর আদবেনপত্র (Free Application for Federal Student Aid) 
পূরণ করদত হদব, েরা FAFSA নরাদম অরধক পরররেত। আপরন ে্ক্তররাষ্টথীয় ও যস্টদরর সরকরাদরর 
অথবরা যবরশরভরাগ কদেদজর যথদক আরথটুক সহরায়তরা যপদত েরাইদে এররাই তরার প্থম ধরাপ। 
FAFSA পূরণ কররা ে্বটুহ হদত পরাদর। রেতিরা করদবন নরা। েদথষ্ট সরাহরাে্য পরাওয়রা েরাদব!

কদেদজর রেদক প্থম পেদক্প

FAFSA পূরণপূরণ  কররাকররা

FAFSA হে একরর অনেরাইন ফমটু 
েরার নকশরা কররা হদয়দে আপনরাদক 
যে প্্গুরের উত্তর রেদত হদব তরার 
মদধ্য রেদয় আপনরাদক ধরাদপ ধরাদপ 
এরগদয় রনদয় েরাওয়রার জন্য। সরাহরাে্য 
যপদত যফরান কররার একরর েরারুণ 
হরেরাইনও রদয়দে। ফমটুরর পূরণ 
কররার সময় আপরন 1-800-433-
3243 নম্বদর একজন রবদশষদঞের 
সদগে কথরা বেদত পরাদরন রেরন 
আপনরাদক আপনরার যে যকরানও প্্ 
থরাকদে তরার সম্পদকটু উত্তম পররামশটু 
রেদত পরারদবন। আপরন ে্যরার বরা 
ইদমেও ব্যবহরার করদত পরাদরন।

যকরানও প্রাপ্তবয়স্কদক আপনরাদক 
সরাহরাে্য করদত বে্ন। আপনরার 
রপতরামরাতরা, স্্কদের করাউদসেের বরা 
রপ্য় রশক্ক আপনরাদক সরাহরাে্য 
করদবন। আপনরার করমউরনররদত 
বরা আপনরার স্্কদে আরথটুক সহরায়তরা 
রবদশষঞেররাও থরাকদত পরাদরন। 
এবং অদনক কদেদজর ভরতটু 
রবভরাদগ এমন কমটুথী রদয়দেন েরাররা 
সরাহরাে্য করদত পরাদরন। 

আজই এররা রনদয় করাজ কররা শুরু 
করুন। আপনরার প্য়রাস সরাথটুক 
হদব।
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আপরন যখরাঁজখবর করদেন এবং আপনরার পদক্ উপে্ক্ত কদেজগুরেদত আদবেন করদেন। রকন্তু 
আপরন স্্কদের অথটুপ্েরান কথীভরাদব করদবন? অদনক রশক্রাথটুথী অন্েরান ও ঋদণর সমরাহরাদরর উপর রনভটুর 
কদর থরাদকন। আরথটুক সহরায়তরার আদবেন করদত আপনরার ে্ক্তররাষ্টথীয় সরকরাদরর ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথী 
সহরায়তরার রবনরামূদে্যর আদবেনপত্র (FAFSA) পূরণ কররা আবশ্যক।

প্: FAFSA রিকরিক কথীকথী?
উউ: এর অথটু হে ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথী সহরায়তরার রবনরামূদে্যর আদবেনপত্র। কদেদজ পড়রার জন্য 

সরকরারর সহরায়তরা েরাওয়রা রশক্রাথটুথীদের এই আদবেনররর প্দয়রাজন হয়। মরারকটুন রশক্রা রবভরাগ 
এই ফমটুররদক আপরন কদেদজর জন্য কত অথটুপ্েরান করদত পরাদরন তরা গণনরার যেষ্টরা কররার 
জন্য ব্যবহরার কদর। কদেজগুরে এররদক পিনপরািদনর জন্য একজন রশক্রাথটুথীর কতররা 
আরথটুক সহরায়তরা েরাগদব তরা রনধটুরারদণর সূেনরা রবন্্ রহদসদব ব্যবহরার কদর। 

প্: FAFSA যকনযকন জরুররজরুরর?
উউ: এই ফমটুরর সব ধরদনর আরথটুক সহরায়তরার জন্য প্দয়রাজন হয়। 'ে্ক্তররাষ্টথীয় সরকরার' আপরন 

যপে অন্েরান (Pell Grants), রশক্রাথটুথী ঋণ ও ওয়রাকটু-স্টরারডর মদতরা ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথী 
সহরায়তরাগুরের যেরাগ্য রকনরা তরা রনধটুরারণ করদত FAFSA ব্যবহরার কদর। এরর যস্টদরর অথটুরায়ন, 
কদেদজর সহরায়তরা এবং রবরভন্ন যবসরকরারথী বৃরত্তরও প্দবশপথ।  

প্: এররএরর কথীভরাদবকথীভরাদব করাজকরাজ কদরকদর?
উউ: ররাইপ করুন FAFSA.gov আপনরার রপ্য় সরােটু ইরজিদন। আপনরাদক ে্ক্তররাষ্টথীয় সরকরাদরর  

ওদয়বসরাইর https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa -এ পরারিদয় 
যেওয়রা হদব। ওদয়বসরাইররর সব যমরাবরাইদের জন্যই করােটুকর েরে আপরন আপনরার 
যফরাদনর মরাধ্যদম আদবেন জরানরাদত পেন্ কদরন।) এই অনেরাইন র্েগুরে আপনরাদক 
আপনরার পররবরাদরর সেস্যদের ও আপনরার পররবরাদরর আরথটুক সম্পরকটুত একসরারর 
প্দ্র মদধ্য রেদয় রনদয় েরাদব। FAFSA এই তথ্য আপরন ও আপনরার পররবরার আপনরার 
কদেদজর খরে বরাবে কত অবেরান ররাখদত পরারদবন তরা গণনরা করদত ব্যবহরার কদর। 
এই সংখ্যরাররদক “প্ত্যরারশত পরাররবরাররক অবেরান (Expected Family Contribution)” বরা 
EFC বেরা হয়। কদেজগুরে আপরন কতররা আরথটুক সহরায়তরার যেরাগ্য তরা রনধটুরারণ করদত 
আপনরার EFC ব্যবহরার কদর।

FAFSA এরএর  প্রাথরমকপ্রাথরমক  
রবষয়গুরেরবষয়গুরে  ব্দেব্দে  যনওয়রাযনওয়রা

প্দ্রাদ্রাত্তর:ত্তর:

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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প্: FAFSA-যতযত কথীকথী ধরদনরধরদনর প্্প্্ কররাকররা হয়হয়?
উউ: FAFSA ফদমটু আপনরার রকে্ ব্যরক্তগত রববরণ জরানদত েরাওয়রা হয় এবং আপরন যকরান কদেদজ পড়দত েরান তরা 

রজঞেরাসরা কররা হয়। এরপর ফদমটু আপনরার রপতরামরাতরা ও আপরন করার সদগে বরাস কদরন তরার সম্পদকটু জরানদত 
েরাওয়রা হয়। ফমটুররদত আপরন আপনরার রপতরামরাতরার মদধ্য একজদনর বরা ে্জদনর উপদরই "রনভটুরশথীে" রকনরা তরা 
জরানদত প্্ কররা হয়। (খ্ব সম্ভব আপরন তরাই হদবন—তদব এরও ব্যরতক্রম থরাদক।) FAFSA এররাও রজঞেরাসরা 
কদর যে আপরন ও আপনরার রপতরামরাতরা গতবের কত অথটু যররাজগরার কদরদেন। আপনরার রপতরামরাতরার যকরানও 
বরারড়র (অথটুরাৎ, েরে আপনরার রপতরামরাতরার রবিতথীয় যকরাদনরা বরারড় থরাদক) অথবরা ব্যরাংদক থরাকরা অদথটুর মরারেকরানরা 
থরাকদে FAFSA ফদমটু তরার সম্পদকটুও জরানদত েরাওয়রা হদব। 

প্: রকন্তুরকন্তু আরমআরম যতরাযতরা আমরারআমরার রপতরামরাতরাররপতরামরাতরার আরথটুকআরথটুক রবষয়রবষয়  
সম্পদকটুসম্পদকটু রকে্ইরকে্ই জরারনজরারন নরানরা!

উউ: আপরন আপনরার রপতরামরাতরার উপর রনভটুরশথীে হদে সম্ভবত তরাদেরদক আপনরাদক সরাহরাে্য করদত 
অথবরা (তরার যেদয়ও ভরাদেরা হয়) আপনরার সদগে FAFSA ফমটু পূরণ করদত হদব। অতিতপদক্ তরাদেরদক 
আপনরার করাদে প্দয়রাজনথীয় এমন তথ্য রেদত হদব। সবদেদয় গুরুবেপূণটু নরথ হে তরাদের ে্ক্তররাষ্টথীয় 
কদরর ররররানটু। অন্যরান্য তদথ্যরও প্দয়রাজন হদত পরাদর। 

প্: কখনকখন FAFSA বদকয়রাবদকয়রা হয়হয়?
উউ:  1 অদ্রাবর তরাররদখ FAFSA পরাওয়রা েরাদব এবং তরা েত শথীঘ্র সম্ভব পূরণ করদত হদব। অদনক আরথটুক 

সহরায়তরাই “আদগ এদে আদগ পরাদবন”—তরাই আপনরার FAFSA েত শথীঘ্র পরাদরন জমরা রেন। কদেদজর 
FAFSA েরাদয়র কররার ও অন্যরান্য আরথটুক সহরায়তরার তথ্য জমরা যেওয়রার সময়সথীমরা পররবরতটুত হয়। 
সময়মদতরা েরাদয়র কররা রনরচিত করুন! 

প্: FAFSA ফমটুফমটু জমরাজমরা যেওয়রারযেওয়রার পদরপদর রকরক আরমআরম রনরচিতিরনরচিতি থরাকদতথরাকদত পরাররপরারর?

উউ: এখদনরা প্দররাররা নয়। আপনরাদক অবশ্যই আপনরার ইদমে সেদনে পেটুদবক্ণ করদত হদব। FAFSA ওদয়বসরাইর 
যথদক রশক্রাথটুথী সহরায়তরার ররদপরারটু (Student Aid Report) নরাদম একরর গুরুবেপূণটু নরথ পরািরাদনরা হদব। যসররা ভরাদেরা কদর 
যেদখ রনন। আপনরার FAFSA ফমটুরর সরিকভরাদব প্রক্রয়রা কররা এবং তথ্য আপরন যে কদেদজ আদবেন কদরদেন 
যসখরাদন যে পরািরাদনরা হদয়দে যসররা রনরচিত করুন। আপরন এই ইদমেরর যেখদত নরা যপদে FAFSA-যত সরাইন ইন 
করুন এবং যসখরাদন আপনরার রশক্রাথটুথী সহরায়তরার ররদপরারটু খঁ্দজ যেখ্ন।

প্: আরমআরম যেযে সবসব সহরায়তরারসহরায়তরার যেরাগ্যযেরাগ্য তরারতরার সবকররসবকরর পরাওয়রাপরাওয়রা কথীভরাদবকথীভরাদব রনরচিতরনরচিত করদবরাকরদবরা?  

উউ: প্থদম আপনরার যস্টদরর অন্েরাদনর জন্য আদবেন কররা রনরচিত করুন। অনেরাইন FAFSA ফমটুররদত 
আদবেনপদত্রর যশদষ যস্টদরর একরর সংদেরাগ প্েরান কররা থরাকদত হদব। FAFSA এর অব্যবরহত পদর এই 
আদবেনপত্ররর পূরণ কররা আবশ্যক। একসদগে ে্রর ফমটু পূরণ কররাই যবরশ সহজ। কদেজগুরে একবরার 
FAFSA এর তথ্য যপদয় যগদে তরাররা আরও রকে্ ফমটু পূরণ করদত রেদত অথবরা আপনরার আদবেনপত্র সম্পদকটু 
প্্ করদত পরাদর। এররা খ্বই সরাধরারণ ব্যরাপরার। এই তথ্য েত শথীঘ্র সম্ভব প্েরান কররা রনরচিত করুন। 
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FAFSA রক আপনরার জদন্যরক আপনরার জদন্য?

আপরন জররে প্দ্র সম্্খথীন হদত পরাদরন, তদব 
ঘরাবড়রাদবন নরা। যবরশরভরাগ যেরাদকই েরায়। 

যকরানওযকরানও প্রাপ্তবয়দস্করপ্রাপ্তবয়দস্কর সদগেসদগে কথরাকথরা বে্নবে্ন, 
যেমন রপতরামরাতরা বরা করাউদসেের, রেরন 
আপনরাদক সরাহরাে্য করদত পরারদবন। 

FAFSA হরেরাইদনহরেরাইদন 1-800-433-3243  
নম্বদরনম্বদর যফরানযফরান করুন।করুন। 
হরেরাইদনর কমটুথীররা বন্্স্েভ এবং 
তরাররা আপনরার থরাকরা প্রায় যে যকরানও 
প্দ্র উত্তর রেদত পরারদবন।

প্:  প্দত্যকপ্দত্যক রশক্রাথটুথীরশক্রাথটুথী রকরক ে্ক্তররাষ্টথীয়ে্ক্তররাষ্টথীয় 
আরথটুকআরথটুক সহরায়তরারসহরায়তরার যেরাগ্যযেরাগ্য? 

উউ: আপনরার সরত্যই কদেদজর জদন্য অদথটুর 
প্দয়রাজন হদে আপরন সম্ভবত রকে্ 
ধরদনর আরথটুক সহরায়তরার যেরাগ্য হদত 
পরাদর। অন্দমরােনহথীন রশক্রাথটুথী (DACA 
প্রাপকসহ) ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথী ভরাতরা 
পরাওয়রার যেরাগ্য নন। তদব আপরন যস্টর 
বরা কদেদজর ভরাতরা ও যবসরকরারর বৃরত্ত 
পরাওয়রার যেরাগ্য হদত পরাদরন। এেরাড়রাও, 
কদয়কজন অ-নরাগররক রশক্রাথটুথী ে্ক্তররাষ্টথীয় 
রশক্রাথটুথী ভরাতরা যপদত পরাদরন। আপরন 
যে কদেদজ আদবেন জরানরাদছেন, তরাদের 
সদগে যেরাগরাদেরাগ কদর আপরন যকরান ভরাতরা 
পরাওয়রার যেরাগ্য, যস রবষদয় রজঞেরাসরা 
করুন। এবং আপরন েরে ভরাদবন যে 
আপরন বরা আপনরার রপতরামরাতরা েদথষ্ট যবরশ 
উপরাজটুন কদরন বদে আপরন সহরায়তরা নরাও 
যপদত পরাদরন, তরাহদে যেরাগ্যতরা-রভরত্তক 
বৃরত্ত ও ে্ক্তররাষ্টথীয় ঋদণ প্দবশ যপদত 
আপনরাদক FAFSA েরাদয়র করদত হদব।

অবশ্যই! আপনরার কদেদজর জন্য অদথটুর প্দয়রাজন হদে আপনরাদক আদবেন করদত হদব। FAFSA 
পূরণ কররা প্রায় সমস্ত আরথটুক সহরায়তরার েরজরা খ্দে রেদত পরাদর—েরার মদধ্য রদয়দে ে্ক্তররাষ্টথীয় 
সরকরাদরর, যস্টদরর সরকরাদরর, কদেদজর ও অদনক যবসরকরারথী বৃরত্ত। 

এররা সরত্য যে FAFSA ফমটুরর রকে্ রশক্রাথটুথীর ও 
পররবরাদরর যক্দত্র একর্ ে্ঃসরাধ্য হদত পরাদর। যবশ 
কদয়ক বের আদগ একরর প্থরাগত ে্ই রপতরামরাতরার 
পররবরাদরর জন্য এই ফমটুররর নকশরা কররা হদয়রেে। 
আজদকর রশক্রাথটুথীররা প্রায়শই অদনকররা রভন্ন 
পরররথিরতদত, রমশ্র পররবরারগুরেদত এবং বরারড়দত রভন্ন 
রভন্ন অবথিরায় যথদক থরাদক। রকে্ পররবরার মরারকটুন 
ে্ক্তররাদষ্ট নত্ন এবং তরাদের মদধ্য পূণটু নরাগররকবে নরা 
পরাওয়রা সেস্যও থরাকদত পরাদরন। 

রকন্তুরকন্তু যসররাযসররা রিকইরিকই আদেআদে। অনেরাইন FAFSA 
আপনরাদক আপনরাদক উত্তর রেদত হদব এমন 
প্্গুরের মদধ্য রেদয় রনদয় েরাদব। আপরন এখন 
সহরায়তরার আদবেন করদত একরর করম্পউররার, 
র্যরাবদের বরা স্রারটুদফরান ব্যবহরার করদত পরাদরন। 
আপরন সময় রনন–এবং আপনরার সরাহরাদে্যর 
প্দয়রাজন হদে তরা েরান।
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নরাগররকদবেরনরাগররকদবের  প্্প্্  থরাকরাথরাকরা  
রশক্রাথটুথীদেররশক্রাথটুথীদের  জন্যজন্য  

প্: আমরারআমরার রপতরামরাতরারপতরামরাতরা অনরথভ্ক্তঅনরথভ্ক্ত হদেহদে কথীকথী হদবহদব?
উউ: যসররাযসররা রিকরিক আদেআদে, েতক্ণেতক্ণ পেটুতিপেটুতি আপরনআপরন নরথভ্ক্তনরথভ্ক্ত রদয়দেন।রদয়দেন। আপনরার 

রপতরামরাতরা স্ররক্ত, করারণ আইনরান্সরাদর অন্যরান্য ে্ক্তররাষ্টথীয় সংথিরা আপনরার 
FAFSA আদবেনপত্র যেখদত পরারদবন নরা। তদব আপনরাদক ফমটু পূরণ 
কররার সময় রবদশষ পেদক্প রনদত হদব। আরও জরানদত FAFSA হরেরাইদন 
যফরান করুন। অথবরা অনরথভ্ক্ত রপতরামরাতরা ও রশক্রাথটুথীদের সরাহরাে্য কররার 
অরভঞেতরাসম্পন্ন করাউদসেেরদের করাদে সরাহরাে্য েরান।

প্: আরমআরম ওও আমরারআমরার রপতরামরাতরারপতরামরাতরা মরারকটুনমরারকটুন নরাগররকনরাগররক নরানরা হদেহদে কথীকথী হদবহদব?  
উউ: আপরনআপরন আদবেনআদবেন করদতকরদত পরারদবনপরারদবন েরেেরে আপরনআপরন বরাবরা আপনরারআপনরার রপতরামরাতরারপতরামরাতরা থিরায়থীথিরায়থী বরারসন্রাবরারসন্রা হনহন (“গ্রথীন 

করাডটু” ধরারক) অথবরা আপনরার রনরেটুষ্ট রকে্ প্করাদরর রভসরা থরাদক। যসররা তদথ্যর জন্য এই 
সংদেরাগরর যেখ্ন:  
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens.  
অথবরা FAFSA হরেরাইদন 1-800-433-3243 নম্বদর যফরান করুন।

প্: আরমআরম অনরথভ্ক্তঅনরথভ্ক্ত হদেহদে কথীকথী হদবহদব?
উউ:  আপরনআপরন ে্ক্তররাষ্টথীয়ে্ক্তররাষ্টথীয় অথটুঅথটু পরাদবনপরাদবন নরা।নরা। এররা 

সমস্ত অনরথভ্ক্ত রশক্রাথটুথীদের যক্দত্রই সত্য, 
এর মদধ্য তরাররাও রদয়দেন েরাদের শশশদব 
আগমদনর জন্য রবেরম্বত পেদক্প (Deferred 
Action for Childhood Arrivals - DACA)  
রথিরত মজ্ির কররা হদয়দে। তদব আপরন 
যস্টদরর বরা থিরানথীয় অন্েরান ও যবসরকরারথী  
অথটু পরাওয়রার যেরাগ্য হদত পরাদরন। রনউরনউ  
ইয়কটুইয়কটু যস্টদররযস্টদরর স্বপ্নস্বপ্ন আইনআইন (Dream Act)  
রশক্রাথটুথীদের জদন্য ক্রমবধটুমরান স্দেরাগগুরের  
অন্যতম। আরও তদথ্যর জন্য: আপরন  
যে কদেদজ যেরাগ রেদত েরান, যসই  
কদেদজর সদগে যেরাগরাদেরাগ করুন —  
এবং UnderstandingFAFSA.org  
-এ আমরাদের নত্ন ওদয়বসরাইদর  
আরও সহরায়তরা পরান।

আপনরারআপনরার  রপতরামরাতরারপতরামরাতরা  রকরক  অনরথভ্ক্তঅনরথভ্ক্ত? আপরন রনররাপদে অনেরাইদন FAFSA েরাদয়র করদত 
পরাদরন। ে্ক্তররাষ্টথীয় আইন FAFSA েরাদয়র কররা রশক্রাথটুথী ও 
রপতরামরাতরাদের যগরাপনথীয়তরা রক্রা কদর। তরাদের যসরাশ্যরাে 

রসরকউরররর নম্বর জরানদত েরাওয়রা হদে আপনরার রপতরামরাতরাদক 
000-00-0000 রেখদত হদব। (অদনক রপতরামরাতরা রবরভন্ন 
করারদণ এররা কদর থরাদকন। এররা খ্ব সরাধরারণ ব্যরাপরার।) 
তরাররা যকরানও ত্রুররর যমদসজ যপদে যেষ্টরা করদত থরাক্ন। 

এররা করাজ করদব। পররদশদষ, আপনরার রপতরামরাতরাদক ফমটুরর 
প্রক্রয়রা কররার জন্য একরর “স্বরাক্দরর পৃষ্রা”র অন্দররাধ 

করদত ও ডরাকদেরাদগ পরািরাদত হদব। আরও জরানদত FAFSA 
হরেরাইদন 1-800-433-3243 নম্বদর যফরান করুন।

প্দ্রাদ্রাত্তর:ত্তর:

https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens
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আপরন FAFSA ফদমটুর সম্্খথীন হওয়রার আদগ আপনরার রনদজর রপ্য় শবে্্যরতন েদ্রের এবং আপনরার 
ইদমে অ্যরাদরেদসর প্দয়রাজন হদব। রনরচিত করুন যে আপরন এই ইদমে অ্যরাদরেসরর প্রায়শই যেদখন। 
আপরন রনদজর আদবেনপত্র জমরা যেওয়রার পর এই রেন ও সপ্তরাহগুরেদত আপনরার ইদমে মদনরাদেরাগ 
সহকরাদর যেখরা জরুরর। 

প্স্তুত থরাক্নপ্স্তুত থরাক্ন!

আপনরাদক ব্যরক্তগত ও পরাররবরাররক আরথটুক তথ্য সংগ্রহ কররারও প্দয়রাজন হদব:

ব্যরক্তগতব্যরক্তগত  সনরাক্তকরণসনরাক্তকরণ:

      আপনরার যসরাশ্যরাে রসরকউরররর নম্বর

      রপতরামরাতরার একজদনর বরা উভদয়র 
যসরাশ্যরাে রসরকউরররর নম্বর

আরথটুক তথ্যআরথটুক তথ্য: 

      আপরন আপনরার রপতরামরাতরার 
একজদনর বরা উভদয়র উপর রনভটুরশথীে 
হদে তরাদের কদরর যরকডটু

      আপনরার রপতরামরাতরা মরারকটুন ে্ক্তররাদষ্টর 
বরাইদর বসবরাস করদে তরাদের রবদেশথী 
কদরর ররররাদনটুর একরর প্রতরেরপ

      আপনরার রেরাইরভং েরাইদসসে, 
েরে তরা যথদক থরাদক

      আপরন বরা আপনরার রপতরামরাতরা মরারকটুন 
নরাগররক নরা হদে থিরায়থী বরারসন্রার করাডটু

      আপরন অতথীদত ররররানটু েরারখে কদর 
থরাকদে আপনরার রনদজর কদরর যরকডটু

      আপনরার পররবরাদরর যসরাশ্যরাে 
রসরকউরররর, জনকে্যরাদণর স্রবধরা অথবরা 
প্রাক্তন সমরকমটুথীদের স্রবধরার মদতরা 
পররবরাদরর করম্ক্ত উপরাজটুদনর যরকডটু

আপনরারআপনরার কদররকদরর ররররানটুররররানটু ওও যকরারভডযকরারভড-19
রশক্রাথটুথীররা ও রপতরামতরাগণ IRS এর করাদে ইরতমদধ্যইইরতমদধ্যই  ফরাইদেফরাইদে  থরাকরাথরাকরা  কদরর 
ররররানটুগুরে FAFSA ফমটু পূরণ করদত ব্যবহরার কদরন। (যসদটেম্বর 2023 
বরা তরার পদর কদেদজ পড়রা শুরু কররার পররকল্পনরা করদেন? আপরন FAFSA 
এর জন্য আপনরার পররবরাদরর 2021 সরাদের কদরর ররররানটু ব্যবহরার করদবন।) 
এদত FAFSA পূরণ কররা আরও সহজ হয়, তদব যকরারভড-19 পরাররবরাররক 
আরথটুক রবষয়গুরের উপর ব্যরাপক প্ভরাব যফদেদে। আপনরার আরও যবরশ 
সহরায়তরা প্রাপ্য হদত পরাদর। পরররথিরতর পররবতটুন হদয় থরাকদে আপনরার 
কদেদজর সদগে যেরাগরাদেরাগ করুন এবং তরাদেরদক সবটুদশষ তথ্য রেন। 
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প্: আমরারআমরার করারকরার করারকরার কদররকদরর যরকডটুযরকডটু েরাগদবেরাগদব? 
উউ: আপরন রপতরামরাতরার উভদয়র সদগে বরাস করদে আপরন রনদজর পররবরাদরর 

কদরর ফমটুগুরে ব্যবহরার করদবন। আপরন যবরশরভরাগ সময় রপতরামরাতরার যে 

যকরানও একজদনর সদগে বরাস করদে তরার কদরর ফমটুগুরে ব্যবহরার করুন। 

আপরন আত্থীয়দের সদগে বরাস করদে অথবরা রপতরামরাতরার যথদক স্বরাধথীনভরাদব 

বরাস করদে রবদশষ রকে্ ধরাপ থরাকদত পরাদর। (এমনরক আপরন অন্যদের 

সদগে বরাস করদে বরা তরাদের উপর রনভটুর করদেও FAFSA ফমটুররদত আপনরার 

জন্মেরাতরা বরা েত্তক যনওয়রা রপতরামরাতরার উপরাজটুদনর তথ্য জরানদত েরাওয়রা 
হদত পরাদর। আরও জরানদত এই গরাইদডর 14 ও 15 পৃষ্রা যেখ্ন।) আপনরার 

যকরানও প্্ থরাকদে আপনরার FAFSA হরেরাইদন যফরান কররা বরা একজন 

করাউদসেেদরর সদগে কথরা বেরা জরুরর।

FAFSA ফদমটুর জন্য ফদমটুর জন্য 
নরথপত্র সংগ্রহ কররানরথপত্র সংগ্রহ কররা

আমরাদকআমরাদক  কথীদসরকথীদসর  জদন্যজদন্য  প্স্তুতপ্স্তুত  

হদতহদত  হদবহদব? 

 FAFSA হরেরাইদন যফরান করুন:

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

প্: আমরারআমরার রকরক যসরাশ্যরােযসরাশ্যরাে রসরকউরররররসরকউরররর করাডটুকরাডটু েরাগদবেরাগদব? 
উউ: আবশ্যক নয়, তদব আপনরার FAFSA ফদমটুর নরাম ও নম্বরগুরে মরারকটুন সরকরাদরর কদরর যরকদডটুর 

সদগে যমেরা জরুরর। আপনরার করাদে করাডটু নরা থরাকদে আপনরার রপতরামরাতরার কদরর ররররাদনটু যেখরা নরাম 

ও নম্বরগুরে যেদখ রনন। যসগুরে অরবকেভরাদব যমেরান এবং আপনরার সবরকে্ রিকিরাক থরাকদব। 

ব্যরতক্রম: আপনরার রপতরামরাতরা মরারকটুন নরাগররক নরা হদে তরাদের একরর ব্যরক্তগত কর সনরাক্তকরণ 

নম্বর (Individual Tax Identification Number) থরাকদত পরাদর (েরা সরাধরারণত 9 রেদয় শুরু হয়)। 

রনদেটুদশর জন্য FAFSA এর সদগে যেরাগরাদেরাগ করুন।

প্: কদরর যরকডটু করাদক বদেকদরর যরকডটু করাদক বদে? 

উউ: এগুরের মদধ্য পদড় বরারষটুক কদরর ররররানটু (IRS 1040) ও রনদয়রাগকতটুরার W-2 ফমটু। আপনরাদক 

আপনরার রপতরামরাতরার IRS এর করাদে েরাদয়র কররা কদরর ফমটুগুরে ব্যবহরার করদত হদব। 

1040 এবং সমস্ত সংে্ক্ত সময়সূরেসহ প্দররা ফমটুরর যপদত ভ্েদবন নরা। যসদটেম্বর 

2023-এ কদেদজ প্দবশ করদত বরা যফরত আসদত েেরা রশক্রাথটুথীররা তরাদের পররবরাদরর  

2021 সরাদের কদরর যরকডটু ব্যবহরার করদব।

প্দ্রাদ্রাত্তর:ত্তর:

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out
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FAFSA ফমটু পূরদণর সময় হদয়দে। একরর করম্পউররার, র্যরাবদের বরা স্রারটুদফরান যবদে রনন। অনেরাইদন েরান 
ও রথত্ যহরান। আপরন প্স্তুত হদে পর ফমটুরর পূরণ করদত মরাত্র 45 রমরনর েরাগদত পরাদর! 

রবষয়গুরে আরও জররে মদন হদে রেরতিত হদবন নরা। আপরন সময় রনদয় এররা করদত পরাদরন এবং আপনরার করাজ যসভ 
কদর ররাখদত পরাদরন। ফমটুরর পূরণ করদত আপনরার পেন্মদতরা েত শথীঘ্র সম্ভব FAFSA-যত রফদর আস্ন।

কথীভরাদব শুরু করদবন

এররা আপনরার সদগে সম্পরকটুতএররা আপনরার সদগে সম্পরকটুত

আপনরারআপনরার  র্রিনর্রিন  যবদেযবদে  রননরনন! তরারপর আপনরার রপ্য় সরােটু ইরজিদন FAFSA.gov ররাইপ করুন। 
আপনরাদক https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa -এ পরারিদয় যেওয়রা হদব। 
এররাই সরিক জরায়গরা এবং যডস্করপ ও যমরাবরাইে ে্রেগুরে উভদয়র যক্দত্রই করাজ কদর।

এরপরএরপর, আপনরাদক ও আপনরার রপতরামরাতরার মদধ্য একজনদক একরর ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথী সহরায়তরা ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথী সহরায়তরা 
আইরডআইরড(Federal Student Aid ID)-এর জন্য সরাইন আপ করদত হদব, েরাদক FSA ID-ও বেরা 
হয়। এররা আপনরাদক আপনরার FAFSA ফমটু রনদয় করাজ করদত এবং শবে্্যরতন উপরাদয় স্বরাক্র করদত 
সরাহরাে্য করদব।আপরন FAFSA.gov রেদয়ই শুরু করদত পরাদরন অথবরা যকরানও সরােটু ইরজিদন FSA 
ID ররাইপ করদত পরাদরন। এররা আপনরাদক এখরাদন রনদয় েরাদব https://studentaid.gov/
fsa-id/create-account/launch. আপনরার FSA ID পরাওয়রা সম্পরকটুত পররামদশটুর জন্য 
আমরাদের ওদয়বসরাইর UnderstandingFAFSA.org-এ েরান। সরাইন আপ কররা সহজ হদব। 

আপনরার নরাম ও যসরাশ্যরাে রসরকউরররর নম্বর রনভ্টুেভরাদব যেখরার কথরা মদন ররাখদবনমদন ররাখদবন।

আপনরার সম্পদকটু FAFSA ফমটু যে সকে প্্ করদব তরার সবকরররফমটু যে সকে প্্ করদব তরার সবকরররউত্তর রেন।  
এর কদয়করর ব্যরক্তগত বরা অস্বরস্তকর হদত পরাদর। রেতিরা করদবন নরা। প্্গুরে আপরন 
ে্ক্তররাষ্টথীয় সহরায়তরার যেরাগ্য রকনরা এবং আপরন আপনরার রপতরামরাতরার উপর রনভটুরশথীে 
রকনরা তরা রনধটুরারদণর জন্য কররা হয়। শুধ্ সরিকভরাদব প্্গুরের উত্তর রেদয় েরান। 

এরপরএরপর, FAFSA ফদমটু আপনরার করাদে আপনরার কদেজগুরের তরারেকরা েরাওয়রা হদব। এই কদেজগুরে 
আপরন কতররা আরথটুক সহরায়তরার যেরাগ্য তরা রনধটুরারণ করদত আপনরার FAFSA ব্যবহরার করদব। 
আপরন 10রর পেটুতি স্্কদের নরাম রেখদত পরাদরন। আপরন 10ররর যবরশর জন্য আদবেন করদে অথবরা 
তরারেকরারর বেেরাদত েরাইদে আপরন পদর তরা করদত পরাদরন। আপরন এখদনরা আপনরার আদবেনপত্রগুরে 
একত্র করদত থরাকদে আপরন যে যকরানও সময় স্্কেগুরের নরাম যেরাগ করদত পরাদরন। 

রপতরামরাতরা, রশক্ক, স্্কদের করাউদসেের বরা আপনরাদক সরাহরাে্য করদত পরাদরন এমন 
যকরানও প্রাপ্তবয়দস্কর সদগে FAFSA ফমটু পূরণ কররাই সবদেদয় ভরাদেরাসবদেদয় ভরাদেরা। রশক্রাথটুথীররা ফমটু 
পূরণ করদত পরাদরন, রকন্তু যসররা প্রাপ্তবয়দস্কর সরাহরাে্য রনদয় কররাই ভরাদেরা। 

http://FAFSA.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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হরাদতহরাদত  সময়সময়  থরাকদতথরাকদত  রকরক  হরাদতহরাদত  যকরানওযকরানও  
যেরাথরাযেরাথরা  করাগজকরাগজ  ররাখরারররাখরার  েরকরারেরকরার  আদেআদে?  

আপরন অনেরাইন ফমটু পূরণ শুরু কররার আদগ

আপরন অনেরাইন ফমটু পূরণ শুরু কররার আদগ  FAFSA 

ওদয়বসরাইর যথদক ম্ররিত ও পূরণ কররার মদতরা একরর 

ওদয়বসরাইর যথদক ম্ররিত ও পূরণ কররার মদতরা একরর 

ওয়রাকটুশথীর প্েরান কররা হয়। ওয়রাকটুশথীররর আপনরাদক  

ওয়রাকটুশথীর প্েরান কররা হয়। ওয়রাকটুশথীররর আপনরাদক  

ফদমটুর প্্গুরের ও আপনরার সংগ্রহ কররার প্দয়রাজন  

ফদমটুর প্্গুরের ও আপনরার সংগ্রহ কররার প্দয়রাজন  

হদব এমন তদথ্যর মদধ্য রেদয় রনদয় েরাদব। 

হদব এমন তদথ্যর মদধ্য রেদয় রনদয় েরাদব। ওদয়ব ওদয়ব 

ওয়রাকটুরশদরওয়রাকটুরশদর  2023-24 FAFSA-এর যখরাঁজ করুন।
-এর যখরঁাজ করুন।

আমরারআমরার করাগদজরকরাগদজর গরােরাগরােরা: 

  
ব্যরক্তগতব্যরক্তগত  তথ্যতথ্য

  
 কদেদজর তরারেকরাকদেদজর তরারেকরা

    
পরাররবরাররক কদরর নরথপত্র
পরাররবরাররক কদরর নরথপত্র

  
  অন্যরান্য উপরাজটুদনর ও  
অন্যরান্য উপরাজটুদনর ও  

সম্পরত্তর তথ্যসম্পরত্তর তথ্য

এইএই ওদয়বসরাইরররদতওদয়বসরাইরররদত যেদতযেদত FAFSA.gov ররাইপররাইপ কররাকররা রনরচিতরনরচিত করুনকরুন:  
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. এররা যডস্করপ ও যমরাবরাইে 
ে্রেগুরের জদন্য করাজ করদব। আপরন যে সরিক ওদয়বসরাইরই খ্দেদেন তরা রনরচিত করুন। 
সরকরারর ওদয়ব র্েগুরে রনঃশুল্করনঃশুল্ক ও রনররাপেরনররাপে।

http://FAFSA.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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FAFSA ফদমটু আপনরার পররবরার সম্পদকটু এবং আপনরার রপতরামরাতরা কত উপরাজটুন কদরন তরার সম্পদকটু অদনক 
প্্ কররা হয়। আপনরাদক এই প্্গুরে যকন রজঞেরাসরা কররা হদছে তরা ব্েদত এররা সহরায়ক হদত পরাদর। এর 
ব্যরাখ্যরা এখরাদন যেওয়রা হে: 

রশক্রাথটুথীদের কদেদজর খরদের ব্যরাপরাদর সরাহরাে্য করদত সথীরমত পররমরাণ অথটু উপেভ্য রদয়দে। সরকরার ও কদেজগুরেদক 
খ্ঁদজ যবর করদত হদব যে আপরন অথটুসরাহরাে্য পরাওয়রার যেরাগ্য রকনরা।  
আপরন তরা হদে তরাদেরদক রহদসব করদত হদব যে আপনরার কত অদথটুর প্দয়রাজন। 

সংদক্দপ বেদে: আপনরার রপতরামরাতরার রক আপনরাদক কদেদজ পড়রাদনরার মদতরা েদথষ্ট অথটু রদয়দে? েরে থরাদক, তরাহদে 
তরাদের কতররা অবেরান ররাখরার সম্ভরাবনরা রদয়দে? এররাদক বদে আপনরার “প্ত্যরারশত“প্ত্যরারশত পরাররবরাররকপরাররবরাররক অবেরানঅবেরান (Expected 
Family Contribution)।”।” কদেজগুরে এদক আপনরার করাদে “EFC” বদে উদলেখ করদত পরাদর। এরর একরর 
গুরুবেপূণটু নম্বর। 

FAFSA ব্দে যনওয়রা

এররা আপনরার পররবরার সম্পদকটুএররা আপনরার পররবরার সম্পদকটু...

প্:  আমরারআমরার রপতরামরাতরারপতরামরাতরা আমরাদকআমরাদক 
FAFSA ফমটুফমটু পূরদণপূরদণ সরাহরাে্যসরাহরাে্য 
করদেকরদে তরাদেরদকতরাদেরদক রকরক আমরাদকআমরাদক 
কদেদজরকদেদজর খরেখরে যেওয়রায়যেওয়রায় সরাহরাে্যসরাহরাে্য 
করদতকরদত হদবহদব?  

উউ: নরা।নরা। আপনরারআপনরার রপতরামরাতরাদকরপতরামরাতরাদক আপনরাদকআপনরাদক কদেদজরকদেদজর 
খরেখরে যেওয়রায়যেওয়রায় সরাহরাে্যসরাহরাে্য করদতকরদত হদবহদব নরানরা, তরা তরাররা 
েত উপরাজটুনই করুন নরা যকন। এররা তরাদের 

পেন্। তরাররা FAFSA এর জন্য আপনরাদক তরাদের 

উপরাজটুদনর তথ্য যেওয়রা সম্পদকটু উরবিগ্ন হদে এররা 
তরাদের মনদক স্বরস্ত যেদব। শুধ্ তরাদেরদক জরানরান 

যে আরথটুক সহরায়তরা যপদত আপনরার এই ফমটুরর 

পূরণ কররা আবশ্যক। 

আপনরারআপনরার রপতরামরাতরারপতরামরাতরা করাররাকরাররা? 
আপরন রক তরাদের উপর রনভটুরশথীে? 

আপনরারআপনরার পররবরাদরপররবরাদর যকযক যকযক 
আদেনআদেন? 
আপনরার রপতরামরাতরা করাদক আরথটুক 
সহরায়তরা করদেন? 

আপরনআপরন ওও আপনরারআপনরার রপতরামরাতরারপতরামরাতরা 
কতকত উপরাজটুনউপরাজটুন কদরনকদরন? 
এবং কদেদজর জন্য কতররা সঞ্চয় 
উপেভ্য থরাকদত পরাদর? 

প্ত্যরারশত পরাররবরাররক অবেরান গণনরাগণনরা 
করদতকরদত FAFSA-যক রতনরর রজরনদসর 
যখরাঁজ করদত হদব:
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প্:  যকরানওযকরানও যশ্রণথীদতইযশ্রণথীদতই নরানরা পড়দেপড়দে কথীকথী হদব।হদব।
উউ: আপরনআপরন " "রনভটুরশথীেতরাদকরনভটুরশথীেতরাদক  অগ্ররাহ্যঅগ্ররাহ্য  কররারকররার" " একজনএকজন  প্রাথটুথীপ্রাথটুথী  হদতহদত  পরাদরন।পরাদরন।   এরর যসই রশক্রাথটুথীদের জদন্য েরাররা 

পররভরাষরাগতভরাদব তরাদের রপতরামরাতরার উপর “রনভটুরশথীে”, রকন্তু তরাদের সদগে যকরানও যেরাগরাদেরাগ যনইযকরানও যেরাগরাদেরাগ যনই 

অথবরা ে্রক্তসগেতভরাদব তরাদের সদগে যেরাগরাদেরাগ করদত ভয় পরান। সবটুদশষ উপরায় রহদসদব এই রবকল্পরর 

ব্যবহরার করুন। রনভটুরশথীেতরা অগ্ররাহ্য কররা করিন। আরও রবশদে জরানদত এই গরাইদডর পৃষ্রা 15 যেখ্ন। 

FAFSA ব্দে যনওয়রা

আপনরার রপতরামরাতরা করাররাআপনরার রপতরামরাতরা করাররা?

FAFSA এরএর করাদেকরাদে আপরনআপরন “রনভটুরশথীে”“রনভটুরশথীে” েরেেরে
আপরনআপরন  আপনরারআপনরার রপতরামরাতরার একজদনর বরা উভদয়র সদগে বরাস কদরন। 

    FAFSA এর করাদে রপতরামরাতরা হদেন:

• •  আপনরার জন্মেরাত্রথী মরা বরা জন্মেরাতরা বরাবরা,

• •  যে রপতরামরাতরা আপনরাদক েত্তক রনদয়দেন, অথবরা

• •  একজন সৎ-রপতরা/মরাতরা আপনরার আপনরার জন্মেরাত্রথী মরাদক বরা জন্মেরাতরা বরাবরাদক  
রববরাহ কদরদেন। 

 রকংবরারকংবরা  

উপদরর সংঞেরা অন্সরাদর, আপনরার সদগে আপনরার রপতরামরাতরার একজদনর বরা উভদয়র সদগেই যেরাগরাদেরাগ রদয়দেআপনরার সদগে আপনরার রপতরামরাতরার একজদনর বরা উভদয়র সদগেই যেরাগরাদেরাগ রদয়দে। 
আপরন আসদে হয়দতরা িরাক্রেরা-িরাক্মরা/েরাে্-রেরেমরা, করারকমরা/যজরিমরা/মরারসমরা/রপরসমরা, ভরাই/যবরান বরা যকরানও ঘরনষ্ বন্্র 
সদগে বরাস কদরন। FAFSA এর করাদে, আপনরার রনদজর রপতরামরাতরার সদগে মরাদেমদধ্য যেরাগরাদেরাগ ররাখদেও আপরন এখদনরা 
আপনরার তরাদের উপর “রনভটুরশথীে”। 

FAFSA এরএর করাদেকরাদে আপরনআপরন “স্বরাধথীন”“স্বরাধথীন” েরেেরে  

•  •   আপনরার বয়স 24 বের বরা তরার যবরশ হয়, আপরন রববরারহত হন অথবরা 
আপনরার রনদজর সতিরানদক আরথটুক সহরায়তরা কদরন। 

•  •   আপরন অনরাথ হন, পরােক পররেেটুরায় থরাদকন, আইরন অরভভরাবকদবে 
থরাদকন অথবরা যকরানও আেরােদতর তত্তরাবধরাদন থরাদকন।

•  •   আপরন গৃহহথীন হন ও একরা থরাদকন অথবরা একরা থরাদকন ও আপনরার গৃহহথীন হওয়রার ে্ঁরক থরাদক।

FAFSA ফদমটু আপনরার করাদে এই পরররথিরতগুরে সম্পদকটু জরানদত েরাওয়রা হদব। আপনরার প্দয়রাজনথীয় সহরায়তরা যপদত 
রনখ্ঁতভরাদব যসরর পূরণ করুন এবং তরারপর আপনরার স্্কদের করাউদসেেদরর  
এবং আপনরার কদেদজর আরথটুক সহরায়তরা েপ্তদরর সদগে করাজ করুন।

আপরন রক রপতরামরাতরার মদধ্য অতিত একজদনর উপর "রনভটুরশথীে"? হরাই স্্কদের যবরশরভরাগ রশক্রাথটুথীর যক্দত্র 
উত্তররর হে "হ্যরাঁ।"
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আপনরার রপতরামরাতরা ও পররবরার আপনরার রপতরামরাতরা ও পররবরার 
সম্পরকটুত প্্গুরেসম্পরকটুত প্্গুরে

প্: আমরারআমরার রপতরামরাতরাররপতরামরাতরার রডদভরাসটুরডদভরাসটু বরাবরা রববরাহরববরাহ-রবদছেেরবদছেে হদয়হদয় যগদেযগদে কথীকথী হদবহদব? 

উউ: আপনরাদকআপনরাদক  রপতরামরাতরাররপতরামরাতরার  মদধ্যমদধ্য  মরাত্রমরাত্র  একজদনরএকজদনর  তথ্যতথ্য  প্েরানপ্েরান  করদতকরদত  হদব।হদব। সরাধরারণত, আপরন যবরশরভরাগ সময় রপতরামরাতরার মদধ্য এর সদগে 

থরাদকন। আপরন আপনরার রপতরামরাতরার মদধ্য সময় সমরানভরাদব ভরাগ কদর রনদে তরাদের মদধ্য যসইজদনররর ব্যবহরার করুন রেরন আপনরাদক 

যবরশরভরাগ আরথটুক সহরায়তরা প্েরান কদরন। আপনরার রপতরামরাতরার মদধ্য রেরন FAFSA ফদমটু রদয়দেন রতরন প্নরবটুবরাহ করদে আপনরাদক রনদজর 

সৎ-রপতরামরাতরার তথ্যও অতিভ্টুক্ত করুন।

  আপনরার  আপনরার  রনভটুরশথীেরনভটুরশথীে  রথিরতরথিরত  সম্পদকটুসম্পদকটু  রবভ্রাতিরবভ্রাতি? 
FAFSA হরেরাইদন যফরান করুন:

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/
filling-out

প্: আমরার রপতরামরাতরা রববরাহ নরা কদর একসদগে বরাস করদে কথী হদবআমরার রপতরামরাতরা রববরাহ নরা কদর একসদগে বরাস করদে কথী হদব?

উউ: তরাররা আপনরার জন্মেরাতরা বরা েত্তক রপতরামরাতরা হদে আপনরাদক উভদয়রই তথ্য প্েরান করদত হদব।তরাররা আপনরার জন্মেরাতরা বরা েত্তক রপতরামরাতরা হদে আপনরাদক উভদয়রই তথ্য প্েরান করদত হদব। অনরাত্থীয় প্রাপ্তবয়স্কদের 

অতিভ্টুক্ত করদবন নরা, এমনরক েরে তরাররা পররবরাদরর রনকর সেস্যও হন অথবরা আপনরাদক সহরায়তরাও যেন।

প্: আরম যকরানও আত্থীদয়র বরা পরাররবরাররক বন্্র সদগে বরাস করদে কথী হদবআরম যকরানও আত্থীদয়র বরা পরাররবরাররক বন্্র সদগে বরাস করদে কথী হদব?  
উউ: এররা আপরন যে ব্যরক্তর সদগে বরাস করদেন, যেমন িরাক্মরা/রেরেমরা বরা করারকমরা/যজরিমরা/মরারসমরা/রপরসমরা, তরার আপনরার সদগে এররা আপরন যে ব্যরক্তর সদগে বরাস করদেন, যেমন িরাক্মরা/রেরেমরা বরা করারকমরা/যজরিমরা/মরারসমরা/রপরসমরা, তরার আপনরার সদগে 

আইরন সম্পকটু থরাকরার উপর রনভটুর করদব।আইরন সম্পকটু থরাকরার উপর রনভটুর করদব। আপনরার আত্থীয় আপনরাদক েত্তক রনদয় থরাকদে আপরন তরাদের তথ্য FAFSA-যত ররদপরারটু 
করদত পরাদরন। যসই ব্যরক্ত আপনরার আইরন অরভভরাবক হদে আপরন স্বরাধথীন এবং আপনরাদক রপতরামরাতরার যকরানও তথ্য প্েরান করদত 

হদব নরা। এররা আপনরাদক FAFSA ফমটু পূরণ কররার আদগই খ্দঁজ যবর করদত হদব। অনেরাইন ফমটুররদত আপনরাদক সরাহরাে্য করদত পর পর 

যবশ রকে্ প্্ কররা হদব। আপরন যকরানও করারদণ রবভ্রাতি হদয় থরাকদে আপনরাদক একজন করাউদসেেদরর সদগে কথরা বেদত অথবরা FAFSA 

হরেরাইদন যকরান করদত হদব। 

প্: আমরার মদন হয় আরম  আমরার মদন হয় আরম  FAFSA-যত একজন স্বরাধথীন রশক্রাথটুথী। এখন কথী হদব-যত একজন স্বরাধথীন রশক্রাথটুথী। এখন কথী হদব?  
উউ: অনেরাইন অনেরাইন FAFSA ফমটুররদত এররা রনধটুরারণ করদত আপনরাদক পর পর যবশ রকে্ প্্ কররা হদব।ফমটুররদত এররা রনধটুরারণ করদত আপনরাদক পর পর যবশ রকে্ প্্ কররা হদব। উরবিগ্ন হদবন নরা, আপরন এখদনরা 

কদেদজর আরথটুক সহরায়তরার জন্য সমূ্পণটুরূদপ যেরাগ্য। আপরন স্বরাধথীন হদে FAFSA ফদমটু রবরভন্ন প্্ কররা হদব। আপনরাদক আপনরার আপনরার 
উপরাজটুন ও পররবরার সম্পদকটু রজঞেরাসরা কররা হদব। আপনরাদক রনদজর রপতরামরাতরার তথ্য প্েরান করদত হদব নরা। 

প্:  আরমআরম আমরারআমরার রপতরামরাতরাররপতরামরাতরার যথদকযথদক স্বরাধথীনস্বরাধথীন হদেহদে 
রকরক আরমআরম যবরশযবরশ অথটুঅথটু পরাদবরাপরাদবরা? 

উউ: সম্ভবত নরা। সম্ভবত নরা। এররা অদ্্ত মদন হদত পরাদর, তদব আপরন আপনরার 

রপতরামরাতরার উপর রনভটুরশথীে হদে আপনরার আরও যবরশ আরথটুক সহরায়তরা 
পরাওয়রার সম্ভরাবনরা থরাকদব। ফদমটু আপনরার রপতরামরাতরার সম্পদকটু প্্গুরের 

েথরাসম্ভব সরিক উত্তর রেন।

প্দ্রাদ্রাত্তর:ত্তর:
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FAFSA ফমটুররদত আপরন ও আপনরার রপতরামরাতরা েরার সদগে বরাস কদরন তরার সম্পদকটু রকে্ প্্ কররা হদব। 
FAFSA এররা রনধটুরারদণর যেষ্টরা করদে যে আপনরার রপতরামরাতরা আপনরাদক েরাড়রা আর করাদক আরথটুক সহরায়তরা 
করদেন। 

আপরন আপনরার রপতরামরাতরার উপর রনভটুরশথীে হদে আপনরার "পররবরাদরর" মদধ্য অতিভ্টুক্ত:

রপতরামরাতরাররপতরামরাতরার  একজনএকজন  বরাবরা  উভদয়ইউভদয়ই:

••  আপরন রপতরামরাতরার উভদয়র সদগে বরাস করদে যসররা 2 রহদসদব যগরানরা হদব।

••  আপরন রপতরামরাতরার একজদনর ও সৎ-রপতরামরাতরার সদগে বরাস করদে যসররা 2 রহদসদব যগরানরা হদব

••  আপরন রপতরামরাতরার একজদনর সদগে বরাস করদে যসররা 1 রহদসদব যগরানরা হদব।

• •  আপরন আপনরার রপতরামরাতরার বরারড়র মদধ্য সময় ভরাগ কদর রনদে আপরন শুধ্ তরাদের মদধ্য 
যসই একজনদকই গুনদবন েরার সদগে আপরন যবরশরভরাগ সময় করাররান। যসররা 1 রহদসদব 
যগরানরা হদব। (এবং তরাররা প্নরবটুবরাহ কদর থরাকদে যসররা 2 রহদসদব যগরানরা হদব।)

আপনরার রপতরামরাতরার সহরায়তরা পরাওয়রা অন্য েরাদের সদগে আপরন বরাস করদেনআপনরার রপতরামরাতরার সহরায়তরা পরাওয়রা অন্য েরাদের সদগে আপরন বরাস করদেন:

••  বরারড়দত বরা কদেদজ ভরাইদয়ররা ও যবরাদনররা (েরার মদধ্য পদড়ন রনদজর, অধটু- বরা সৎ- ভরাইদবরাদনররা)।

• •  আপনরার রপতরামরাতরা তরাদের সহরায়তরার অদথটুর অদধটুদকর যবরশ প্েরান করদে আপনরার বরারড়দত বরাস কররা 
অন্য যে যকউ (ত্দতরা ভরাইদবরান, করারকমরা/যজরিমরা/মরারসমরা/রপরসমরা, িরাক্রেরা-িরাক্মরা/েরাে্-রেরেমরা)।

আপরন! রনদজদক গুনদত ভ্েদবন নরা। অদনক রশক্রাথটুথীই এররা কদর থরাদকন।আপরন! রনদজদক গুনদত ভ্েদবন নরা। অদনক রশক্রাথটুথীই এররা কদর থরাদকন।

আপনরারআপনরার  পররবরারপররবরার  সম্পদকটুসম্পদকটু  যকরানওযকরানও  

প্্প্্  রদয়দেরদয়দে? 

FAFSA হরেরাইদন যফরান করুন:

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

FAFSA ব্দে যনওয়রা

আপনরার পররবরাদর যক যক আদেনআপনরার পররবরাদর যক যক আদেন?

প্:  আরমআরম েরেেরে আইনতআইনত আমরারআমরার রপতরামরাতরাররপতরামরাতরার উপরউপর 
রনভটুরশথীেরনভটুরশথীে হইহই, রকন্তুরকন্তু অন্যদেরঅন্যদের সদগেসদগে বরাসবরাস কররকরর 
তরাহদেতরাহদে কথীকথী হদবহদব? আপরনআপরন যকরানযকরান পররবরাদরপররবরাদর থরাদকনথরাদকন? 

উউ: আপরন অন্যদের সদগে বরাস কররা সদত্তও আপনরার "পররবরার" হে 

আপনরার রপতরামরাতরার যসই একজদনর বরা উভদয়রই পররবরার েরার/

েরাদের উপর আপরন আইনত রনভটুরশথীে। উেরাহরণস্বরূপ, আপরন েরে 

আপনরার িরাক্মরা/রেরেমরার সদগে বরাস কদরন, রকন্তু আপনরার মরাদয়র করাদে 

এখদনরা আপনরার আইরন যহফরাজত যথদক থরাদক, তদব FAFSA ফদমটু 
আপনরার মরাদয়র পররবরার সম্পদকটু জরানদত েরাওয়রা হদব। প্্ সহ FAFSA 

হরেরাইদন যফরান করুন। 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa/filling-out
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প্: আরমআরম আমরারআমরার রপতরামরাতরাররপতরামরাতরার উপরউপর “রনভটুরশথীে”“রনভটুরশথীে” নরানরা হদয়ওহদয়ও  
“স্বরাধথীন”“স্বরাধথীন” নরানরা হদেহদে কথীকথী হদবহদব? 

উউ: প্ে্র সংখ্যক রশক্রাথটুথী রদয়দেন এই যশ্রণথীদত পদড়ন।প্ে্র সংখ্যক রশক্রাথটুথী রদয়দেন এই যশ্রণথীদত পদড়ন। আপনরার সদগে আপনরার রপতরামরাতরার যকরানও সম্পকটু নরা যথদক থরাকদত 

পরাদর। হয়দতরা তরাদের মদধ্য একজন বরা উভদয়ই জথীরবত রদয়দেন এবং এখদনরা আপনরার সদগে আইরন বন্ন রদয়দে, তদব তরাররা 
আপনরাদক পররত্যরাগ কদরদেন অথবরা আপনরার প্রতষ্রারনকরণ হদয়দে। আপনরাদক প্মরাণ করদত হদব যে আপনরার সদগে তরাদের 

আর যকরানও বন্ন যনই: আপনরার একরর “রনভটুরশথীেতরা অগ্ররাহ্য কররার” প্দয়রাজন হদব। আপনরার একরর “রনভটুরশথীেতরা অগ্ররাহ্য কররার” প্দয়রাজন হদব। 

আপনরার রনদজর রপতরামরাতরার সদগে আপনরার রনদজর রপতরামরাতরার সদগে 
যকরানও যেরাগরাদেরাগ নরা থরাকদে কথী হদবযকরানও যেরাগরাদেরাগ নরা থরাকদে কথী হদব? 

প্:  আরমআরম কথীভরাদবকথীভরাদব রনভটুরশথীেতরারনভটুরশথীেতরা অগ্ররাহ্যঅগ্ররাহ্য কররাকররা যপদতযপদত পরাররপরারর? 

উউ: সম্ভবসম্ভব  হদেহদে  এমনএমন  একজনএকজন  যপশরােরাদররযপশরােরাদরর  সরাহরাে্যসরাহরাে্য  তরারেকরাভ্ক্ততরারেকরাভ্ক্ত  করুনকরুন রেরন FAFSA যবরাদেন, যেমন স্্কদের করাউদসেের, 

কদেদজর আরথটুক সহরায়তরা করাউদসেের অথবরা থিরানথীয় কদেজ রবদশষঞে। অথবরা FAFSA হরেরাইদন যফরান করুন। 

  প্থমতপ্থমত, অনেরাইদন FAFSA ফদমটু সহরায়ক প্্গুরে কররা হদব। FAFSA-যত আপনরার রপতরামরাতরার তথ্য েরাওয়রা হদে 

এররা বেদে এমন বদসে রলিক করুন: “আরম রপতরামরাতরার তথ্য প্েরান করদত পরাররে নরা।” তরারপর ফদমটুর বরারকররা 
পূরণ করুন ও জমরা রেন। তদব আপনরার আরও রকে্ কররা আবশ্যক…

  রবিতথীয়ত, রবিতথীয়ত, আপরন যে কদেজগুরেদত পড়দত েরান তরাদের আরথটুক সহরায়তরা আরধকরাররকদের সদগে আপনরাদক কথরা 
বেদত হদব। আপনরার যসই আরধকরাররকদের একজনদক এররা রবশ্রাস কররাদনরা আবশ্যক যে আপরন রনভটুরশথীেতরা 
অগ্ররাহ্য কররার যেরাগ্য। (যসই আরধকরাররক আপনরাদক জরারনদয় যেদবন যে তরার যকরান যকরান প্মরাদণর প্দয়রাজন।) এই 

আরধকরাররক হদেন যসই একমরাত্র ব্যরক্ত রেরন FAFSA এর কমটুথীদের সদগে যেরাগরাদেরাগ করদত এবং হস্তকৃতভরাদব 

আপনরার রনভটুরশথীেতরার রথিরত “অগ্ররাহ্য কররাদত” পরাদরন েরাদত আপনরার ফমটুরর প্রক্রয়রা কররা েরায়। 

  তৃতথীয়ত,তৃতথীয়ত, আপরন পড়দত েরান এমন যে যকরানও কদেদজর করাদে আপনরার যকসরর ত্দে ধরুন। আরথটুক সহরায়তরার 

প্যরাদকজ যপদত তরাদের আরথটুক সহরায়তরা আরধকরাররকদের সদগে যেরাগরাদেরাগ করুন ও করাজ করুন। েত শথীঘ্র সম্ভব 

প্রক্রয়রারর শুরু করুন।

প্: আমরারআমরার কথীকথী ধরদনরধরদনর প্মরাদণরপ্মরাদণর প্দয়রাজনপ্দয়রাজন হদবহদব? 

উউ: এখরাদনএখরাদন রকে্রকে্ নরথপত্রনরথপত্র যেওয়রাযেওয়রা হেহে েরােরা আপনরাদকআপনরাদক রনভটুরশথীেতরারনভটুরশথীেতরা অগ্ররাহ্যঅগ্ররাহ্য কররাকররা যপদতযপদত সরাহরাে্যসরাহরাে্য করদতকরদত পরাদর।পরাদর। আপনরার 

স্্কদের করাউদসেের, সমরাজকমটুথী অথবরা যকরানও করমউরনরর কমটুথী আপনরাদক আপনরার যকদসর যসররা নরথপত্র সংগ্রদহ 

সরাহরাে্য করদত পরাদরন: 

  আপনরার হরাই স্্কদের করাউদসেের বরা সমরাজকমটুথীর যথদক পরাওয়রা রেরি েরাদত শপথ কদর বেরা হদয়দে যে আপরন 

আপনরার রপতরামরাতরার যথদক স্বরাধথীন। 

  প্রেদশর ররদপরারটু বরা আেরােদতর নরথপত্র, যেমন রপতরামরাতরার একজদনর বরা উভদয়র প্রত সংেত কররার আদেশ। 

  রপতরামরাতরার একজন বরা উভদয় করাররারুদ্ধ বরা প্রতষ্রারনকৃত হদয়দেন এররা রনরচিত কররা একরর ররদপরারটু। 

  আপরন গৃহহথীন হদে ও একরা বরাস করদে আপরন একজন “স্বত্রে” রশক্রাথটুথী হওয়রার যেরাগ্য। আপনরার যকরানও 

রনভটুরশথীেতরা অগ্ররাহ্য কররার প্দয়রাজন হদব নরা। তদব তখনও আপনরাদক কদেজ যে প্মরাণগুরে েরাইদব তরা যপদত 

আপনরার স্্কে-এর “গৃহহথীনদের যেরাগরাদেরাদগ”র সদগে করাজ করদত হদব।

প্দ্রাদ্রাত্তর:ত্তর:
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আপরন ও আপনরার রপতরামরাতরা আপনরার কদেদজর খরদের প্রত কত অথটু অবেরান ররাখদত পরারদবন তরা রনধটুরারণ 
করদত FAFSA এর পরাররবরাররক উপরাজটুদনর তদথ্যর প্দয়রাজন হদব। আেশটু পরররথিরতদত, এই তদথ্যর অদনকররাই 
পরাওয়রা েরাদব IRS কদরর যরকডটু যথদক, েরা েরাদয়র কররা আরও সরে কদর ত্েদব। তদব যকরারভড-19 আপনরার 
পররবরাদরর আরথটুক রেত্র বেদে রেদয় থরাকদত পরাদর। েরে তরাই হয়, তদব আপনরার FAFSA পূরণ করদত এই 
ধরাপগুরে অন্সরণ করুন। তরারপর আপনরার কদেদজ যেরাগরাদেরাগ করুন এবং তরাদেরদক হরােনরাগরাে তথ্য রেন।

FAFSA ব্দে যনওয়রা

আপরন ও আপনরার রপতরামরাতরা আপরন ও আপনরার রপতরামরাতরা 
গতবের কত উপরাজটুন কদরদেনগতবের কত উপরাজটুন কদরদেন?

FAFSA’’রর  ওদয়বসরাইরওদয়বসরাইর  ব্যবহরারব্যবহরার  কররাকররা  রনরচিতরনরচিত  করুন।করুন। অনেরাইন র্েগুরে  

আপনরাদক উত্তর রেদত হদব এমন প্রতরর প্দ্র মদধ্য রেদয় রনদয় েরাদব। 

আপনরার পররবরার মরারকটুন কদরর ররররানটু েরাদয়র করদে আপনরাদক রজঞেরাসরা কররা হদব যে আপরন “IRS যডররা  আপনরার পররবরার মরারকটুন কদরর ররররানটু েরাদয়র করদে আপনরাদক রজঞেরাসরা কররা হদব যে আপরন “IRS যডররা  
ররররিভরাে র্ে ররররিভরাে র্ে (Data Retrieval Tool)”” ব্যবহরার করদত েরান রকনরা।ব্যবহরার করদত েরান রকনরা। পরারদে এররা ব্যবহরার করুন।  

র্েরর আপনরার জন্য আপনরার পররবরাদরর আরথটুক তদথ্যর যবরশরভরাগ অংশই পূরণ কদর যেদব! এবং  
কদেজগুরে জরানদত পরারদব যে আপনরার আরথটুক তথ্য রনখ্ঁত।

IRS যডররা ররররিভরাে র্ে মরারকটুন আভ্যতিরথীণ ররাজস্ব পররদষবরা (Internal Revenue Service), েরা কর 

সংগ্রদহর েরারয়দবে থরাকরা ে্ক্তররাষ্টথীয় সংথিরা, এর যথদক প্েরান কররা তথ্য ব্যবহরার কদর আপনরার পররবরাদরর 

কদরর তথ্য স্বয়ংরক্রয়ভরাদব পূরণ কদর। উেরাহরণস্বরূপ, আপরন যসদটেম্বরউেরাহরণস্বরূপ, আপরন যসদটেম্বর 2023 এ কদেদজ পড়রা শুরু কররার এ কদেদজ পড়রা শুরু কররার 
পররকল্পনরা কদর থরাকদে পররকল্পনরা কদর থরাকদে FAFSA আপনরার পররবরাদরর  আপনরার পররবরাদরর 2021 সরাদের কদরর ররররানটুগুরে ব্যবহরার করদব।সরাদের কদরর ররররানটুগুরে ব্যবহরার করদব।

IRS যডররা ররররিভরাে র্ে ব্যবহরার সম্পদকটু একরর যনরার:  যডররা ররররিভরাে র্ে ব্যবহরার সম্পদকটু একরর যনরার: আপনরার কদরর তথ্য যগরাপন ররাখদত আপরন যে IRS  

যডররা হস্তরাতির করদবন তরা েৃশ্যমরান হদব নরা। আপরন আপনরার FAFSA-যত ইদম্পরারটু কররা তথ্য প্নঃরনরথীক্রা  
করদত বরা বেেরাদত পরারদবন নরা। আপরন রেরতিত হদে এই র্ে ব্যবহরার করদবন 

নরা। যকবে রনদজ রনদজই কদরর তথ্য ররাইপ কদর রেন। 

আপরন আপরন IRS যডররা ররররিভরাে র্দের যকরানও সংদেরাগ যেখদত নরা যপদে  যডররা ররররিভরাে র্দের যকরানও সংদেরাগ যেখদত নরা যপদে FAFSA আপনরাদক যে প্্গুরে করদব   আপনরাদক যে প্্গুরে করদব  
তরার উত্তর রেদত শুধ্ আপনরার রপতরামরাতরার করাদে তরাদের কদরর ররররানটু েরান।তরার উত্তর রেদত শুধ্ আপনরার রপতরামরাতরার করাদে তরাদের কদরর ররররানটু েরান।

যকরারভডযকরারভড-19 রক আপনরার পররবরাদরর বরা আরথটুক অবথিরার উপর বড়সড় প্ভরাব যফদেদেরক আপনরার পররবরাদরর বরা আরথটুক অবথিরার উপর বড়সড় প্ভরাব যফদেদে?  
আপনরার এর পদরও ইরতমদধ্যই আপনরার ফরাইদে থরাকরা IRS কদরর ফমটুগুরে ব্যবহরার করদত হদব, েরা প্কৃত 

অবথিরা প্রতফরেত নরাও করদত পরাদর। (এররা আসন্ন রশক্রা বদষটুর জন্য 2021 সরাদের কদরর ররররানটু।) তদব 

কদেজগুরে জরানদত েরায় যে আপনরার যকরান রবষদয়র পররবতটুন হদয়দে। আপরন আপনরার FAFSA জমরা যেওয়রার 

পর আপরন পড়দত েরান এমন কদেজগুরের সদগে যেরাগরাদেরাগ করুন–এবং তরাদেরদক আপদডর রেন। 

প্্গুরে েনে সহকরাদর পদড় যনওয়রা রনরচিত করুনপ্্গুরে েনে সহকরাদর পদড় যনওয়রা রনরচিত করুন! FAFSA “আজদকর রহদসদব” আপনরার জথীবন ও  “আজদকর রহদসদব” আপনরার জথীবন ও  
পররবরার সম্পদকটু রকে্ প্্ কদরই থরাদক। পররবরার সম্পদকটু রকে্ প্্ কদরই থরাদক। আপনরার পররবরাদরর ও গৃহথিরারের বতটুমরান বতটুমরান তথ্য সহ যসই  

প্্গুরের উত্তর রেন। 
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প্: আমরারআমরার রপতরামরাতরারপতরামরাতরা তরাদেরতরাদের আরথটুকআরথটুক তথ্যতথ্য যশয়রারযশয়রার করদতকরদত নরানরা েরাইদেেরাইদে কথীকথী হদবহদব? 

উউ: অদনক রপতরামরাতরা মদন কদরন যে তরাদের উপরাজটুদনর তথ্য যগরাপনথীয়। অন্যরান্যররা উরবিগ্ন হন যে ফমটুরর পূরণ করদে সরকরার তরাদেরদক 

কদেদজর পড়রার খরে প্েরান করদত বরাধ্য করদব। তরাদেরদক আশ্স্ত করুন যে তরাদের তথ্য রনররাপে ও যগরাপন থরাকদব এবং এররা 
যকরানও শতটুরাধথীন নয়। আপরন তরাদেরদক ররারজ কররাদত তরাররা সম্রান কদরন এমন যকরানও প্রাপ্তবয়স্কদক এররা বেরার কথরা বেদত পরাদরন 

যে FAFSA আপনরার ভরবষ্যৎ কদেদজ পড়রার জন্য অরতশয় গুরুবেপূণটু। 

FAFSA-যত থরাকরা আরথটুক তথ্য সম্পরকটুত যত থরাকরা আরথটুক তথ্য সম্পরকটুত 
সেররাের রজঞেরাসরা কররা প্্গুরেসেররাের রজঞেরাসরা কররা প্্গুরে

ররাকরাপয়সরা
ররাকরাপয়সরা  সংক্ররাতিসংক্ররাতি  প্দ্প্দ্  

সরাহরাে্যসরাহরাে্য  েরাইেরাই? 

FAFSA হরেরাইদন যফরান করুন:

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

প্: আরমআরম IRS যডররাযডররা ররররিভরােররররিভরাে র্দেরর্দের যকরানওযকরানও সংদেরাগসংদেরাগ যেখদতযেখদত নরানরা যপদেযপদে কথীকথী হদবহদব?  

উউ: আপরন IRS যডররা ররররিভরাে র্ে ব্যবহরার করদত পরারদবন নরা। IRS র্ে আপনরার জন্য সরিক রকনরা তরা রনধটুরারণ করদত আপনরাদক 

FAFSA'র শুরুদত রকে্ প্্ কররা হদব। রকে্ যক্দত্র এররা হদব নরা। FAFSA আপনরার করাদে IRS যডররা ররররিভরাে র্দের একরর 

সংদেরাগ প্েরান নরা করদে আপনরার রপতরামরাতরার প্েরান কররা তথ্য ব্যবহরার কদর যকবে তরার রজঞেরাসরা কররা প্্গুরের উত্তর রেন।

প্: আরমআরম যেযে প্রদনরাপ্রদনরা কদররকদরর ররররানটুগুরেররররানটুগুরে ব্যবহরারব্যবহরার কররেকররে তরারতরার সদগেসদগে আমরারআমরার এখনকরারএখনকরার 
জথীবনজথীবন নরানরা রমেদেরমেদে আরমআরম কথীকথী করদবরাকরদবরা?  

উউ:  অদনক রশক্রাথটুথীর করাদেই এররা একররা বড় প্্–রবদশষ কদর যসইসব পররবরাদরর জন্য েরাদের যকরারভড-19 অরতমরারথীর প্ভরাদব 

করিন েড়রাই করদত হদছে। FAFSA ে্বেদরর প্রদনরা কদরর তথ্য ও বতটুমরান পরাররবরাররক তথ্য েরায়। যসই করগুরে েরাদয়র 

কররার পর যথদক অদনক রকে্ই বেদে যগদে।  আপনরার 2021 সরাদের কদরর ররররানটুগুরে ব্যবহরার কদর FAFSA এর রজঞেরাসরা 
কররা প্্গুরের উত্তর রেন। তরারপর আপরন পড়দত েরান এমন কদেদজর আরথটুক সহরায়তরা আরধকরাররদকর সদগে কথরা বে্ন। 

প্দয়রাজদন তরাররা আপনরার সহরায়তরা সমরবিত করদত পরাদরন।

প্:  আমরারআমরার রপতরামরাতরাররপতরামরাতরার মরারকটুনমরারকটুন কদররকদরর 
ররররানটুররররানটু নরানরা থরাকদেথরাকদে কথীকথী হদবহদব? 

উউ:  অদনক যেরাদকই তরাদের রনদয়রাগকতটুরাদের যথদক কদরর 

নরথপত্র পরান নরা অথবরা মরারকটুন কদরর ররররানটু েরারখে 

কদরন নরা। এররা অন্যরান্য যেদশ করাজ কররা রপতরামরাতরাদের 

যক্দত্র অথবরা ঘদররায়রা ব্যবথিরায় করাজ কররা রপতরামরাতরাদের 

যক্দত্র সরত্য হদত পরাদর। এর পদরও FAFSA'র 

পরাররবরাররক উপরাজটুদনর তথ্য েরাগদব। অনেরাইদন যেওয়রা 
পররামশটুগুরে অন্সরণ করুন। আপনরার অরতররক্ত 

পররামশটু েরাগদে FAFSA হরেরাইদন যফরান করুন। 

প্দ্রাদ্রাত্তর:ত্তর:
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আপরন অনেরাইদন আপনরার FAFSA ফমটু পূরণ কররা সম্পন্ন কদরদেন। আপনরার ররাইপ কররা তথ্য ে্-রতনবরার 
কদর যেদখ রনন। আপনরাদক ও আপনরার রপতরামরাতরাদক ফমটুরর শবে্্যরতন উপরাদয় "স্বরাক্র" কররার স্দেরাগ যেয় এমন 
রনদেটুশগুরে অন্সরণ করুন। তরারপর, সবরকে্ রিক আদে মদন হদে যবরাতরামরর ররপ্ন ও জমরা রেন! 

আপরন প্স্তুত

আপনরার আপনরার FAFSA ফমটু জমরা রেনফমটু জমরা রেন

তদব এখনই আররাম করদবন নরা। আপরন রনদজর FAFSA জমরা যেওয়রার পর আপনরার যস্টদরর 
সহরায়তরার জন্য আদবেন কররার একরর সংদেরাগ যেখদত পরাওয়রা উরেত। এখনই যসররা করুন! অদনক 
তথ্যই আপনরার হদয় FAFSA পূরণ কদর রেদত পরাদর। তরারপর আপনরার FAFSA রনখ্ঁতভরাদব  
প্রক্রয়রা কররা রনরচিত করদত হদব। এই ধরাপগুরে অন্সরণ করুন: 

      
            

যররাজযররাজ  আপনরারআপনরার  ইদমেইদমে  যেকযেক  করুন।করুন।  (আপরন যকরানও যরসের যমদসজ পরাদবন নরা; এররা শুধ্ ইদমদেই পরাওয়রা েরাদব।)

                  
কদয়করেদনর মদধ্য আপনরার একরর “রশক্রাথটুথী সহরায়তরা ররদপরারটু” পরাওয়রা উরেত, েরাদককদয়করেদনর মদধ্য আপনরার একরর “রশক্রাথটুথী সহরায়তরা ররদপরারটু” পরাওয়রা উরেত, েরাদক SAR-ও বেরা হয়।ও বেরা হয়। 

এদত আপনরার আরথটুক তদথ্যর সরারসংদক্প এবং "প্ত্যরারশত পরাররবরাররক অবেরাদন"র একরর গণনরা থরাকদব। 

এই নম্বররর আপনরার জন্য খ্বই জরুরর। এদত কদেজগুদেরা রনধটুরারণ করদত পরারদব যে আপরন কত আরথটুক 

সহরায়তরা পরাওয়রার যেরাগ্য। 

                  
রশক্রাথটুথী সহরায়তরা ররদপরাদরটু যকরানও ত্রুরর আদে রকনরা যেদখ রনন।রশক্রাথটুথী সহরায়তরা ররদপরাদরটু যকরানও ত্রুরর আদে রকনরা যেদখ রনন। আপনরার যেরাদখ রকে্ ধররা পড়দে অনেরাইদন 

রফদর েরান এবং আপনরার আদবেনপদত্র যসগুরে সংদশরাধন কদর রনন। 

                  
যমরাকরারবেরা কররার মদতরা অরতররক্ত যকরানও সমস্যরা নরা থরাকরা রনরচিত করদত SAR এর “মতিব্য” অংশরর পদড় “মতিব্য” অংশরর পদড় 
যনওয়রা রনরচিত করুন। যনওয়রা রনরচিত করুন। (যকরানও তথ্য বরাে পদড় থরাকদে বরা অন্য যকরানও সমস্যরা হদে FAFSA প্রক্রয়রা কররা 
হদব নরানরা।)

                  আপরন যকরানও ইদমে নরা যপদে অনেরাইদন যেদখ রনন। আপরন যকরানও ইদমে নরা যপদে অনেরাইদন যেদখ রনন। েগইন কররার পর আপনরার FAFSA ওদয়বসরাইদর 

আপনরার SAR উপেভ্য হওয়রা উরেত। আপরন যকরানও ররদপরারটু নরা যপদে বরা সমস্যরা যথদক থরাকদে FAFSA 

হরেরাইদন 1-800-433-3243 নম্বদর যফরান করুন। 

FAFSAFAFSA ও ও  COVID-19 
COVID-19 

 সংক্ররাতি যকরাদনরা প্্ আদে
 সংক্ররাতি যকরাদনরা প্্ আদে?? 

কদেজ ও সরকরার অরতমরাররর সময় তরাদের প্রতরক্রয়রা 

জরানরাদনরা অরবরত যরখরেে। রশক্রাথটুথীদের ঋণ এবং 

কদেদজর সহরায়তরা সংক্ররাতি সরাম্প্ররতক খবর পরান এখরাদন: 

https://studentaid.gov/

announcements-events/covid-19
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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 এক তৃতথীয়রাংদশর যবরশ 

ে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: ে্ভটুরাগ্যবশত, নরা।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:
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এই রেনররার জদন্যই আপরন অদপক্রা কররেদেন। আপনরার প্থম কদেদজর গ্রহণ কররার রেরিরর এদস যগদে! 
আপরন আদরকরর রেরিও পরাদবন েরাদত কদেদজর খরে কত এবং তরা প্েরান কররার রকে্ উপরায় সম্পদকটু বেরা 
থরাকদব। এররাই আপনরার “আরথটুক সহরায়তরার প্যরাদকজ।” এররা েনে সহকরাদর পড়রা এবং আপনরার পরাওয়রা অন্য যে 
যকরানও অফরাদরর সদগে যসররর ত্েনরা কররা জরুরর।

পরবতটুথী পৃষ্রাগুরেদত আপনরাদক বেরা হদব যে কথীভরাদব এই রেরিগুরে পড়দত ও ত্েনরা করদত হদব। আপরন 
যেখদত যপদত পরাদরন এমন নত্ন শতটুরাবেথী এখরাদন যেওয়রা হে: 

আপনরাদক কদেদজ গ্রহণ কররা হদয়দে!

আরথটুক সহরায়তরার রেরি কথীভরাদব আরথটুক সহরায়তরার রেরি কথীভরাদব 
পড়দত হদবপড়দত হদব

পড়রারপড়রার খরেখরে: কদেদজ পড়রার যমরার খরে। এর মদধ্য থরাকদব প্ত্যক্প্ত্যক্  খরেখরে েরা কদেজদক 

প্েরান কররা হয় (যেমন, রশক্রােরান ও রফ) এবং প্রায়শই পদররাক্ খরে পদররাক্ খরে (যেমন, বইপত্র ও 

পররবহণ)।

প্ত্যরারশতপ্ত্যরারশত পরাররবরাররকপরাররবরাররক অবেরানঅবেরান: আপনরার FAFSA ফদমটুর রভরত্তদত, কদেদজর 

খরে বরাবে যে ররারশ আপনরার ও আপনরার পররবরাদরর যথদক প্রত বের অবেরান ররাখরার 

প্ত্যরাশরা কররা হয়। 

বৃরত্তবৃরত্ত ওও অন্েরানঅন্েরান: সরকরাদরর, কদেজগুরের ও যবসরকরারথী প্রতষ্রানগুরের যথদক 

যেওয়রা রনখরেরার অথটু। একরর উেরাহরণ হে আরথটুকভরাদব অভরাবগ্রস্ত রশক্রাথটুথীদের যপে যপে 

অন্েরান।অন্েরান। 

ওয়রাকটুওয়রাকটু-স্টরারডস্টরারড: ক্যরাম্পরাদস আংরশক সমদয়র েরাকরর কদর আপরন যে ে্ক্তররাষ্টথীয় অথটু 

উপরাজটুন করদত পরাদরন। 

ে্ক্তররাষ্টথীয়ে্ক্তররাষ্টথীয় প্ত্যক্প্ত্যক্ সরকরাররসরকরারর ঋণঋণ: এই ঋণগুরে ে্রর আকরাদর পরাওয়রা েরায়: 

ভত্টুরকে্ক্তভত্টুরকে্ক্ত ও ভত্টুরকরবহথীনভত্টুরকরবহথীন। ভত্টুরকে্ক্ত ঋণগুরে অভরাবগ্রস্ত রশক্রাথটুথীদের জন্য এবং 

পররদশরাদধর শতটুরাবরেও সহজ। 

রপতরামরাতরাদেররপতরামরাতরাদের PLUS ঋণঋণ: এগুরে হে ে্ক্তররাষ্টথীয় ঋণ েরা রপতরামরাতরাগণ রশক্রার 

খরে যমররাদত ব্যবহরার করদত পরাদরন।

যবসরকরারথীযবসরকরারথী ঋণঋণ: ব্যরাদকের মদতরা যবসরকরারথী ঋণেরাতরাদের বিরাররা এগুরে যপশ কররা 

হয়। এগুরের রফ ও স্দের হরার প্রায়শই ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথী ঋদণর যেদয় যবরশ হয় এবং 

পররদশরাদধর শতটুরাবেথী ততররা নমনথীয় নরাও হদত পরাদর।
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কদেদজর খরে ত্েনরা কররা

প্থদম েরাদমর র্যরাগ যেখ্নপ্থদম েরাদমর র্যরাগ যেখ্ন
এবরার প্কৃত রবষদয় আসরা েরাক। আপনরাদক রহদসব করদত হদব যে কদেদজর খরে কত পড়দব। এররা রবরভন্ন 
স্্কদের যক্দত্র রভন্ন রভন্ন হদব। 

শুরু করদত আপনরার আরথটুক সহরায়তরার রেরিরর মদনরাদেরাগ রেদয় যেখ্ন। “আন্মরারনক খরে” নরামক অংশরর খ্ঁদজ রনন। আপনরার রেরিদত 
আপনরার সম্্খথীন হদত েেরা খরদের তরারেকরা যেওয়রা থরাকদত হদব। তদব রকে্ কদেজ অন্যদের ত্েনরায় এররা আরও ভরাদেরাভরাদব কদর 
থরাদক। আপনরাদক এই তদথ্যর যখরাঁজ করদত হদত পরাদর, নয়দতরা ব্যরক্তগত খরদের যক্দত্র আপনরার রনদজর রহদসব কদর রনন। 

রশক্রােরানরশক্রােরান ওও রফরফ

ঘরভরাড়রাঘরভরাড়রা ওও আহরাদররআহরাদরর খরেখরে, 
েরেেরে আপরনআপরন ডররমরররদতডররমরররদত 
বরাসবরাস কদরনকদরন

বইপত্রবইপত্র ওও সরবররাহসরবররাহ

আবরাসনআবরাসন, েরেেরে আপরনআপরন বরারড়রবরারড়র যথদকযথদক েূদরেূদর থরাদকনথরাদকন, রকন্তুরকন্তু 
ডররমরররদতডররমরররদত নরানরা থরাদকনথরাদকন

খরাে্যখরাে্য, পরানথীয়পরানথীয় ওও অদনকররাঅদনকররা কদরকদর করফকরফ

পররবহণপররবহণ, হয়হয় শেরনকশেরনক নয়দতরানয়দতরা  
বরারড়দতবরারড়দত েরাতরায়রাদতরেরাতরায়রাদতর জন্যজন্য

মজরামজরা ওও রবদনরােনরবদনরােন

জরামরাকরাপড়জরামরাকরাপড়, প্সরাধনপ্সরাধন রিব্যরিব্য

কদেদজরকদেদজর খরেখরে
এগুরে যসই খরে েরা কদেজগুরে আপনরার 
নরাদম সররাসরর রবে কদর। এগুরে কদয়করর 
মরাত্র, তদব যসগুরে বড়সড় খরদের রজরনস:

ব্যরক্তগতব্যরক্তগত খরেখরে  
এগুরে যসই খরে েরা আপনরাদক পদকর যথদক রেদত হয়। এই রবষদয় 
যেররা ভরাদেরা যসররা হে আপরন সরাবধরান হদয় যসগুরেদক রনয়্রেণ করদত 
পরাদরন। এই রবষদয় যেররা খরাররাপ যসররা হে এই খরেগুরে জমরা হদত 
থরাকদত পরাদর। বরাস্তব জথীবদনর জন্য বরাদজর কদর েেরার যেষ্টরা করুন। 

সরিকভরাদবসরিকভরাদব  খরদেরখরদের  
ত্েনরাত্েনরা  কররাকররা
অদনক কদেজ 
যসরমস্টরার রপে্ 
অন্েরান, ঋণ ও অন্যরান্য সহরায়তরার 
তরারেকরা যেয়, তদব কদেদজর 
খরে ও প্ত্যরারশত পরাররবরাররক 
অবেরান সরাররাবেদরর জন্য। একই 
সময়করাদের জন্য খরে ও সহরায়তরার 
ত্েনরা কররা রনরচিত করুন। এবং 
সবরকে্ মদন ররাখরার জন্য েথরাসরাধ্য 
যেষ্টরা করুন। এদত সরাহরাে্য যপদত  
কদেদজরকদেদজর  বরাদজরবরাদজর  গণকগুরেরগণকগুরের  
জন্য ওদয়দব সরােটু করুন।
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যবরশরভরাগ কদেজ আপনরাদক স্্কদের জন্য অথটুপ্েরান করদত রকে্ নরা রকে্ সহরায়তরা যপশ করদব। এররাই সবদেদয় জরুরর—এবং উদ্থীপক!—
আপনরার আরথটুক সহরায়তরার রেরির অংশ। সম্ভবত আপরন  অন্েরানঅন্েরান, , ওয়রাকটুওয়রাকটু--স্টরারডস্টরারড  ও ঋণগুরেরঋণগুরের একরর সংরক্প্ত তরারেকরা যেখদত পরাদবন। প্রতরর 
েরাইন েনে সহকরাদর পড়্ন। েরাবতথীয় অথটু কদেদজর জন্য সহরায়ক হদত পরাদর, তদব রকে্ প্করাদরর আরথটুক সহরায়তরা অন্যগুরের ত্েনরায় ভরাদেরা। 

সরাধরারণভরাদব আপরন পররদশরাধ করদত হদব নরা এমন অদথটুর যখরাঁজ কদর শুরু করদত েরাইদবন, যেমন অন্েরান ও বৃরত্ত। তরারপর যকবেমরাত্র প্দয়রাজন 
অন্সরাদর ঋদণর মদতরা আরও যবরশ খরদের রবকল্পগুরের কথরা রবদবেনরা করুন। নথীদে যফদডররাে ওয়রাকটু স্টরারডর স্দেরাগগুরের সদগে সবদেদয় 
সরাধরারণ ধরদনর "রনখরেরার" অদথটুর একরর সংরক্প্ত তরারেকরা রদয়দে। 

যফডরাদরেযফডরাদরে  অন্েরানঅন্েরান  
এগুরের সবদেদয় সরাধরারণ ে্রর হে যপে অন্েরানযপে অন্েরান ও পররপূরক রশক্রার স্দেরাদগর পররপূরক রশক্রার স্দেরাদগর 
অন্েরান অন্েরান (Supplemental Educational Opportunity Grant) 
(আপনরার রেরিদত “SEOG” খ্ঁদজ রনন)। উভদয়রই রভরত্ত হে আরথটুক েরারহেরা। 

যস্টদরর অন্েরান যস্টদরর অন্েরান 
অদনক যস্টরই কদেদজ পড়দত তরাদের রনদজদের যস্টদর বসবরাসকরারথী 
রশক্রাথটুথীদের জন্য সরাহরাে্য যপশ কদর। উেরাহরণস্বরূপ, রনউ ইয়দকটুর 
রদয়দে জনরপ্য় রশক্রােরান সহরায়তরা করােটুক্রম রশক্রােরান সহরায়তরা করােটুক্রম (Tuition Assistance 
Program) (“TAP” খ্ঁজ্ন)। আেশটু পরররথিরতদত, আপরন আপনরার 
FAFSA ফমটু পূরণ কররার সময়ই যস্টদরর অন্েরানগুরের জন্য আদবেনপত্র 
জমরা যেদবন। যস্টদরর করােটুক্রমগুরে প্রায়শই প্রতদেরারগতরামূেক হয় 
এবং "আদগ এদে আদগ পরাদবন" রভরত্তদত প্েরান কররা হয়।

কদেদজর অন্েরান ও যবসরকরারথী বৃরত্ত কদেদজর অন্েরান ও যবসরকরারথী বৃরত্ত 
অদনক কদেজ যেরাগ্যতরার (যেমন, উচ্চ গড় যগ্রড পদয়ন্ট বরা পরথীক্রায় 
শরক্তশরােথী যস্করার), আরথটুক েরারহেরার বরা ক্রথীড়রা েক্তরার রভরত্তদত অন্েরান যপশ 
কদর। যবসরকরারথী যগরাষ্থীগুরেও কদেদজর জন্য রনখরেরার অথটু যপশ কদর, তদব 
আপনরাদক খ্ঁদজ যবর করদত এবং তরার জন্য আদবেন করদত হদব। এররা 
আপনরার সহরায়তরার রেরির মরাধ্যদম প্েরান কররা হদব নরা। অনেরাইদন যখরাঁজ 
করুন অথবরা আরও তদথ্যর জন্য কদেদজর করাউদসেেদরর সদগে কথরা বে্ন। 

যফদডররাে ওয়রাকটু স্টরারড যফদডররাে ওয়রাকটু স্টরারড 
আরথটুক অভরাবগ্রস্ত রশক্রাথটুথীদের ক্যরাম্পরাদস করাজ কররার স্দেরাগ যপশ কররা 
হয়। যে যকরানও েরাকররর যক্দত্রই েরা হদয় থরাদক, আপনরাদক আপনরার 
করাজ কররা ঘণ্রা রহদসদব অথটুপ্েরান কররা হয়। এই অথটু আপরন রনদজর 
খ্রশমদতরা যে যকরানও উপরাদয় ব্যবহরার করদত পরাদরন। আপনরার আরথটুক 
সহরায়তরার রেরি আপনরাদক বদে যেদব যে এই করােটুক্রদমর অধথীদন আপরন 
কত অথটু উপরাজটুন করদত পরাদরন, তদব েরাকরর খ্ঁদজ যনওয়রা ও এই 
অথটু পরাওয়রার জন্য প্দয়রাজনথীয় ঘণ্রা করাজ কররা আপনরার ব্যরাপরার।

কদেদজর খরে ত্েনরা কররা

তরারপর রনখরেরায় অথটুপ্রারপ্তর তরারপর রনখরেরায় অথটুপ্রারপ্তর 
যখরাঁজ করুনযখরাঁজ করুন
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কদেদজর খরে ত্েনরা কররা

পররদশদষ, ঋদণর কথরা ভরাব্নপররদশদষ, ঋদণর কথরা ভরাব্ন
কদেদজর খরে ক্রমরাগত যবদড় েদেদে, তরাই অনরাএক রশক্রাথটুথীদকই খরে যমররাদত অতিত একররা যেরারখরাদররা ঋণ 
করদত হয়। যকউই ঋণগ্রস্ত থরাকদত পেন্ কদরন নরা। তদব আপরন সম্ভবত কদেদজর রডগ্রথী েরাড়রা েরা উপরাজটুন 
করদবন যসররা থরাকদে অদনক যবরশ করদবন, তরাই ঋণ ভরবষ্যদতর প্রত রবরনদয়রাগ হদত পরাদর।

সতকটুতরাসতকটুতরা: রশক্রাথটুথী ঋণ পররদশরাধ কররা আবশ্যক। যফডরাদরে সরকরার 
েেরত বের ও গত বের রকে্ েরাত্রদের ঋণ ক্মরা কদরদে, তদব এরর 
সরাধরারণত হয় নরা। যেউরেয়রা হওয়রার মরাধ্যদম সরাহরাে্য পরাওয়রাও রবরে। 

আপনরার যকরানও সরকরারর সরাহরাে্যপ্রাপ্ত রশক্রাথটুথী ঋণ যথদক থরাকদে তরা কমরাদনরা বরা 
পররদশরাধ রবেরম্বত কররা ত্েনরাম্েকভরাদব সহজ, তদব এদত আপনরার স্ে পররদশরাদধর 
ররারশ ও আপনরার ঋণ থরাকরা যমরার ররারশ যবদড় েরাওয়রার সম্ভরাবনরা থরাদক। 

ে্ক্তররাষ্র্রথীয়ে্ক্তররাষর্্রথীয় পরারকরন্সপরারকরন্স ঋণঋণ: স্েদর হরার কম এবং আপনরাকদ কেদজ েরাড়রার ন'মরাস পর পরে্ন্ত ঋণ পররশোধ 
কররা শ্র্ করতদ হবদ নরা। ে্র্ভরাগে্জনকভরাবদ, এই করার্েক্রমররকদ বন্ধ করদ েদওয়রা হয়দেদ। বদশররভরাগ কেদজ 
আর এই ঋণগ্ের পদশ করদ নরা। 

ে্ক্তররাষ্টথীয়ে্ক্তররাষ্টথীয়  প্ত্যক্প্ত্যক্ " "ভত্টুরকে্ক্তভত্টুরকে্ক্ত" " ঋণঋণ: েরারহেরার রভরত্তদত কদেজ রশক্রাথটুথীদের ভত্টুরকে্ক্ত ঋণ 
যেওয়রা হয়। স্দের খরে অন্যরান্য সরকরারর ঋদণর যেদয় কম হদত পরাদর এবং পররদশরাধ 
করদত শুরু কররার আদগ আপনরার হরাদত আরও যবরশ সময় থরাকদব।

ে্ক্তররাষ্টথীয় প্ত্যক্ "ভত্টুরকরবহথীন" ঋণে্ক্তররাষ্টথীয় প্ত্যক্ "ভত্টুরকরবহথীন" ঋণ: ভত্টুরকরবহথীন ঋণ সকদের জন্য উপেভ্য, তদব আপনরার পররদশরাদধর খরে 
ভত্টুরকে্ক্ত ঋদণর যেদয় যবরশ, েরে নরা আপরন স্্কদে থরাকরা অবথিরাদতই পররদশরাধ করদত  
শুরু কদরন। 

রপতরামরাতরাদের রপতরামরাতরাদের PLUS ঋণ: ঋণ: এগুরে হে সরকরারর সরাহরাে্যপ্রাপ্ত ঋণ েরা রপতরামরাতরাগণ আপনরাদক কদেদজর 
খরে প্েরাদন সরাহরাে্য করদত ব্যবহরার করদত পরাদরন। তদব আপনরার রপতরামরাতরার যক্ররডর যরররং ভরাদেরা হদত 
হদব এবং স্দের হরার যবরশ হদত পরাদর। তত্তগতভরাদব, রপতরামরাতরা আপনরার েতররা প্দয়রাজন ততররা ঋণ করদত 
পরাদরন। রকন্তু আপনরার মদতরাই, তরাদেরদকও খ্ব যবরশ ঋণগ্রস্ত হদয় পড়রার ব্যরাপরাদর সরাবধরান থরাকদত হদব। 

যবসরকরারথী ঋণযবসরকরারথী ঋণ: আপরন ব্যরাকে বরা অন্যরান্য আরথটুক প্রতষ্রাদনর যথদক ঋণ রনদত পরাদরন, তদব সরাবধরাদন তরা করুন। রফ 
ও স্দের হরার যবরশ হদত পরাদর এবং আপনরাদক স্্কদে থরাকরা অবথিরাদতই ঋণ পররদশরাধ কররা শুরু করদত হদত পরাদর। 

মদনমদন  ররাখরারররাখরার  উপে্ক্তউপে্ক্ত  রনয়মরাবেথীরনয়মরাবেথী: আপনরাদক বরা আপনরার রপতরামরাতরাদক ঋণ করদত হদে েথরাসম্ভব কম পররমরাণ ঋণ করুন। প্থদম 
সরকরারর সরাহরাে্যপ্রাপ্ত ঋণগুরে ব্যবহরার কররা রনরচিত করুন। এগুরে পররদশরাধ কররা সহজ এবং আপনরার বরাড়রত সময় েরাগদে তরার 
প্রত আরও যবরশ ক্মরাশথীে। যবসরকরারথী ঋণ ও যক্ররডর করাডটুগুরে যশষ উপরায় হদত পরাদর। এখরাদন আপনরার আরথটুক সহরায়তরার 
রেরিদত যে রবকল্পগুরে যেখদত যপদত পরাদরন যসগুরে যেওয়রা হে, েরার শুরুদত যসররা রবকল্পগুরে যেওয়রা হদয়দে।
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প্: আমরাদকআমরাদক রশক্রাথটুথীরশক্রাথটুথী ঋণঋণ ওও তরাতরা পররদশরাধপররদশরাধ কররাকররা সম্পদকটুসম্পদকটু  
কথীকথী জরানদতজরানদত হদবহদব?  

উউ: এখরাদন অদনক ধরদনর ঋণ রদয়দে। রকে্ ঋণেরাতরার করাদে আপনরাদক সদগে সদগে পররদশরাধ কররা শুরু করদত হয়। 

অন্যররা আপরন গ্র্যরাজ্দয়র হওয়রার প্রায় একবের পর পেটুতি আপনরাদক যকরানও রবে পরািরাদবন নরা। সম্ভরাব্য ঋদণর যখরাঁজ 

করদত রগদয় ে্রর রজরনদসর কথরা রজঞেরাসরা করুন:

 “স্দেরস্দের  হরারহরার।” এররা রনধটুরারণ কদর যে আপরন যে ররারশ ঋণ রনদয়দেন তরার অরতররক্ত যে ররারশ আপনরাদক পররদশরাধ 

করদত হদব। আপরন েরাইদবন যে এই সংখ্যরারর েথরাসম্ভব কম যহরাক। সরকরারর সরাহরাে্যপ্রাপ্ত ঋণগুরে সবদেদয় কম 

স্দের হরার যপশ কদর। 

 “পররদশরাদধর শতটুরাবেথীপররদশরাদধর শতটুরাবেথী।” এররা হে আপনরাদক কত শথীঘ্র ঋণ পররদশরাধ কররা শুরু করদত হদব, কতত সমদয়র 

মদধ্য আপনরাদক ঋণ পররদশরাধ করদত হদব এবং প্রত মরাদস আপনরাদক কত ররারশ পররদশরাধ করদত হদব। সরকরারর 

সরাহরাে্যপ্রাপ্ত ঋণগুরে আপনরাদক আপনরার পররদশরাদধর ররারশ কমরাদনরার অথবরা প্দয়রাজদন রকে্রেদনর জন্য পররদশরাধ 

কররা বন্ কররার স্দেরাগও যেদব। এবং আপরন েরে সরকরারর েরাকরর কররা শুরু কদরন বরা ঋণ ক্মরা কররা হয় 
এমন যকরাদনরা যেরাগ্যতরা অজটুন কদরন তরাহদে সরকরার আপনরার ঋণ কমরাদত পরাদর।

রশক্রাথটুথী ঋণ ও কদেদজর ঋণ রশক্রাথটুথী ঋণ ও কদেদজর ঋণ 
সম্পরকটুত সরাধরারণ প্্গুরেসম্পরকটুত সরাধরারণ প্্গুরে 

প্: ে্ক্তররাষ্টথীয়ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথীরশক্রাথটুথী ঋণঋণ রহদসদবরহদসদব আরমআরম কতকত অথটুঅথটু ঋণঋণ  
রনদতরনদত পরাররপরারর?

উউ: সরকরাদরর ভত্টুরকে্ক্ত ঋণ করােটুক্রদম উপেভ্য ররারশ বের বের বেেরাদত থরাদক। প্থদমই এই ঋণ রনদয় রনন। 
আপনরার আরও অদথটুর প্দয়রাজন হদে আপরন তরা সরাধরারণত ভত্টুরকরবহথীন ঋদণর মরাধ্যদম যপদত পরাদরন। তদব 
সরাবধরান থরাক্ন। আপনরার েতররা প্দয়রাজন ততররাই ঋণ রনন। 

প্: কতকত ঋণঋণ যনওয়রাযনওয়রা উরেতউরেত?

উউ: এররা যবশ রকে্ রবষদয়র উপর রনভটুর কদর। প্থম ধরাপ রহদসদব, আপনরার সবদেদয় পেদন্র কদেদজর আরথটুক 
সহরায়তরার রেরিরর যেখ্ন। আপনরার রক প্থম বের পরার করদত ঋণ যনওয়রার প্দয়রাজন হদব? বরারক বেরগুদেরাদত কথী 
করদবন? আপরন যকরান যকরান ধরদনর ঋণ যপদত পরাদরন? এবং েরার বেদরর যমরার খরে কত হদত পরাদর?

 আপরন এই তথ্য একবরার সংগ্রহ কদর যফেরার পর আপনরার রহদসবরনদকদশর জন্য একরর আরথটুকআরথটুক  সহরায়তরাসহরায়তরা  গণদকরগণদকর 
যখরঁাজ কররাই সবদেদয় ভরাদেরা। যবরশরভরাগ কদেদজর ওদয়বসরাইদর এখন এগুরে থরাদক। https://finaid.org 
ওদয়বসরাইরররদত একরর গণক রদয়দে েরা আপনরাদক আপরন যে ঋণ পররদশরাধ করদবন তরার মরাপ, স্দের হরার  
ও অন্যরান্য শতটুরাবেথী যেখরার স্দেরাগ যেয়। একরর উেরাহরণ: আপনরার $29,000 ঋণ থরাকদে (েরা জরাতথীয় গড়)  
আপরন সরকরারথী সরাহরাে্য প্রাপ্ত ঋদণ স্দের বতটুমরান হরার 5 শতরাংশ রহসরাদব 10 বেদরর জন্য প্রত মরাদস  
প্রায় $310 পররদশরাধ করদবন বদে আশরা কররা হদছে।

 আপরন গ্র্যরাজ্দয়র হওয়রার পর রক আপনরার যসররা কররার সরামথটু্য থরাকদব? বরাস্তববরােথী যহরান। আপরন কথী ধরদনর েরাকরর 
যপদত পরাদরন যসই রবষদয় গুরুবে সহকরাদর ভরাব্ন। যসই যক্ত্রররদত তরুণ কমটুথীররা কত উপরাজটুন কদরন? আপরন রক 
আপনরার অন্যরান্য খরে যমররাদনরার সদগে ঋণ পররদশরাধ করদত পরারদবন? 

প্দ্রাদ্রাত্তর:ত্তর:
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 অকে কদষ রনন

কদেদজর অফরারগুরে ত্েনরা কররাকদেদজর অফরারগুরে ত্েনরা কররা
অদপক্রা যশষ হদয়দে। আপনরার করাদে আপনরার স্বথীকৃরতপত্র ও আরথটুক সহরায়তরার অফরারগুরে রদয়দে। এবরাদর 
আপনরাদক রিক করদত হদব যে আপরন যকরান স্্কদে পড়দবন। অদথটুর গুরুবে রদয়দে। আপনরাদক যসই স্্কে যবদে 
রনদত হদব েরা আপনরার সরামদথটু্য ক্দেরায়।

আমররা ে্রর করাল্পরনক স্্কদের ত্েনরা করদবরা: 
রবগবরাকসরবগবরাকস  রবশ্রবে্যরােয়রবশ্রবে্যরােয় ও যেরায়রারকস্টযেরায়রারকস্ট  কদেজ।কদেজ।  
ধররা েরাক আপনরার প্ত্যরারশতপ্ত্যরারশত  পরাররবরাররকপরাররবরাররক  অবেরানঅবেরান 
হদব $2,000. এখন আমরাদের যকরান স্্কদের 
ে্রক্তরর যবরশ ভরাদেরা তরা যেদখ রনদত খরদের ও 
রবরভন্ন প্করার সহরায়তরার রেদক তরাকরাদত হদব। 

এর পর যেররা আসদে যসররা হে ে্রর আরথটুক সহরায়তরার 
প্যরাদকদজর ত্েনরা কররার উপর একরর পরাি। এররা আপনরাদক 
কথীদসর যখরাঁজ করদত হদব তরার একররা ধরারনরা যেদব। তদব 
মদন ররাখদবন, প্রতরর প্যরাদকজ যেখদত অন্যরকম। কখনও 
কখনও যসগুরে রবভ্রারতিকর বরা অসমূ্পণটু হদয় থরাদক। 
সরাহরাদে্যর প্দয়রাজন হদে কদেদজর একজন আরথটুক সহরায়তরা 
আরধকরাররকদক যফরান করুন অথবরা আপনরার রবশ্স্ত যকরানও 
প্রাপ্তবয়দস্কর সদগে কথরা বে্ন।

পড়রার খরেপড়রার খরে: বরাকস হদে যবরশ, যেরায়রারকস্ট 
হদে কম। (গুরুবেপূণটু: আপনরার খরদের প্কৃত 
আন্রাজ যপদত আপনরার রনজস্ব বরাদজর করুন। 
কদেজগুরে প্রায়শই তরাদের রহদসবপদত্র ব্যরক্তগত 
জথীবনেরাপদনর খরে রহদসব খ্ব খরাররাপভরাদব কদর।) 

উভয় স্্কেই অদনকগুরে কদর স্কেরাররশপ ও স্কেরাররশপ ও 
অন্েরাদনর সহরায়তরা অন্েরাদনর সহরায়তরা যপশ কদর। কদেজগুরে কত 
অথটু অফরার করদব তরা রনধটুরারণ করদত আরথটুক 
েরারহেরা ও আপনরার রশক্রাগত যেরাগ্যতরা উভদয়র 
রেদকই যেরাখ ররাদখ—এবং আপরন ভরাদেরা ফে 
কদরদেন! তদব যফরান করুন ও রবশে রববরণ েরান। 
যকবে প্থম বেদরর জদন্যই রক রনখরেরার অদথটুর 
রনচিয়তরা রদয়দে, নরারক তরা আরও যবরশ সমদয়র 
জন্য? আপনরার ভরাদেরা যগ্রড পরাওয়রার জন্য রক 
স্্কদের যসররার প্দয়রাজন হদব? রনয়মরাবেথী জরান্ন।  

রবগ বরাকস 
রবশ্রবে্যরােয় 
(BIG BUCKS 
UNIVERSITY)

যেরায়রার 
কস্ট কদেজ 
(LOWER 

COST 
COLLEGE)

ররউশন

ররউশন
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রবগবরাকসরবগবরাকস  রবশ্রবে্যরােয়রবশ্রবে্যরােয়  
(BigBucks University)
পড়রারপড়রার  খরেখরে (1ম বেরম বের) ....................................$62,000

অন্েরানঅন্েরান  ওও  বৃরত্তবৃরত্ত

রবগবরাকস রবশ্রবে্যরােদয়র বৃরত্ত .....................................  38,000

যপে অন্েরান ................................................................. 3,500

যস্টদরর অন্েরান ............................................................. 3,000

নথীরনথীর  মূে্যমূে্য ............................................................ $17,500

ঋণ ও ওয়রাকটু-স্টরারডঋণ ও ওয়রাকটু-স্টরারড

ে্ক্তররাষ্টথীয় প্ত্যক্ ভত্টুরকে্ক্ত ঋণ ..................................... 1,500

ে্ক্তররাষ্টথীয় প্ত্যক্ ভত্টুরকরবহথীন ঋণ ................................. 4,000

যফদডররাে ওয়রাকটু স্টরারড (FWS)  ......................................3,000

েূড়রাতি গণনরােূড়রাতি গণনরা

পড়রারপড়রার  যমরারযমরার  খরেখরে .......................................................$62,000 
যপশ কররা যমরার আরথটুক সহরায়তরাযপশ কররা যমরার আরথটুক সহরায়তরা ............................–– $53,000 
প্ত্যরারশত পরাররবরাররক অবেরানপ্ত্যরারশত পরাররবরাররক অবেরান ....................................––$2,000

আপনরাদকআপনরাদক  এবেরএবের  এইএই  ফরাঁকফরাঁক  পূরণপূরণ  করদতকরদত  হদবহদব ................. $7,000

(েরারেরার  বেদররবেদরর  যমরারযমরার  ঋদণরঋদণর  ররারশররারশ  = $22,000)

এরপর, নথীর মূে্যনথীর মূে্য, এই অন্েরানগুরের পদরও কদেদজর কত 
খরে বরারক থরাদক তরা যেদখ রনন। আপনরাদক এই ররারশ ত্েদত 
হদব—ঋণ, ওয়রাকটু-স্টরারড বরা অন্য যকরানও উপরাদয়র মরাধ্যদম।  

এবরাদর ঋণগুরেরঋণগুরের রেদক তরাকরান। মদন ররাখদবন, রকে্ ঋদণর 
অন্যরান্য ঋদণর ত্েনরায় খরে কম ও সহজ-রনয়্রেণদেরাগ্য। 
আপনরার সম্ভরাব্য সবদেদয় কম খরদের ঋণ েরাই। ে্ক্তররাষ্টথীয় 
প্ত্যক্ ঋদণর মরাধ্যদম আপরন যে ররারশ পরাদবন তরা একই 
থরাকদব, তদব স্্কেগুরে সরকরার-সমরথটুত ঋদণর যক্দত্র 
রনদজদের রবদবেনরা প্দয়রাগ করদত পরাদর। (যসইসদগে, যমরার 
ঋদণর ররারশর কথরাও ভরাব্ন। যপশ কররা ঋণগুরে যেরাগ করুন 
এবং আপনরার রডগ্রথী যপদত েত বের েরাগদব যসই সংখ্যরা 
রেদয় গুণ করুন। উপদর উদলেখ কররা উভয় কদেদজর 
যক্দত্র, এররা হে $5,500 ঋণ X 4 বের = $22,000.) 
এবং যপশ কররা ওয়রাকটু-স্টরারডওয়রাকটু-স্টরারড অদথটুর রেদক তরাকরান। এই 
অথটু আপরন ক্যরাম্পরাদসর মদধ্য যকরানও েরাকরর কদর আপনরার 
ব্যরক্তগত খরদের জন্য যররাজগরার করদত পরাদরন। রকন্তু 
আপনরাদক েরাকরর যপদত ও তরার জন্য করাজ করদত হদব।

পররদশদষ, রভরত্তদরখরার রেদক তরাকরান। প্থম বেদর প্থম বেদর 
আপনরাদক কতররা ফরাঁক ভররাদত হদবআপনরাদক কতররা ফরাঁক ভররাদত হদব? আপনরাদক যকরানও 
নরা যকরানও জরায়গরা যথদক এই অথটু যজরাগরাড় করদত হদব: 
কদেদজর সঞ্চয়, পররবরাদরর যথদক যনওয়রা ঋণ—অথবরা 
ওয়রাকটু-স্টরারড সমদয়র সদগে আদরকরর েরাকরর (ইইক্ !)। 

আপনরার রডগ্রথী যপদত আপনরাদক যমরার যে ররারশ ঋণ করদত আপনরাদক যমরার যে ররারশ ঋণ করদত 
হদবহদব তরা যেরাগ কররা রনরচিত করুন। এখদত্র, রবগবরাকস 
রবশ্রবে্যরােদয়র যবরশ ঋদণর প্দয়রাজন…এবং এর যক্দত্র 
আরও বড় ফরাঁক ভররার করদত হদব। এই খরে আপনরার 
পদক্ মরাত্ররারতররক্ত হদে—এবং আপরন সরত্যই এই স্্কদে 
পড়দত েরাইদে—কদেদজর েপ্তদর যফরান করুন। আপরনআপরন  
আপনরারআপনরার  প্যরাদকদজরপ্যরাদকদজর  রবরুদদ্ধরবরুদদ্ধ  আরপেআরপে  করদতকরদত  ওও  আরওআরও  
যবরশযবরশ  সহরায়তরাসহরায়তরা  যপদতযপদত  পরারদতপরারদত  পরাদরন।পরাদরন। স্্কে যবদে যনওয়রায় 
কদেদজর খরে রবদবেনরা কররা খ্বই জরুরর। তদব তরা 
এররাও রনরচিত করদব যে যসরর একরর উচ্চমরাদনর স্্কে েরা 
আপরন উপদভরাগ করদবন। যে যকরানও কদেজদক “হ্যরাঁ” 
বেরার আদগ এই সমস্ত রবষয় রবদবেনরা কদর রনন। 

যেরায়রারযেরায়রার  কস্টকস্ট  কদেজকদেজ
পড়রার খরে পড়রার খরে (1মম  বেদররবেদরর) ......................................... $22,000

অন্েরানঅন্েরান  ওও  বৃরত্তবৃরত্ত

যেরায়রারকস্ট কদেদজর স্কেরাররশপ .....................................5,000

যপে অন্েরান ................................................................. 3,500

যস্টদরর অন্েরান  ............................................................ 3,000

নথীরনথীর  মূে্যমূে্য ..........................................................$10,500

ঋণ ও ওয়রাকটু-স্টরারডঋণ ও ওয়রাকটু-স্টরারড

ে্ক্তররাষ্টথীয় প্ত্যক্ ভত্টুরকে্ক্ত ঋণ................................................ 1,500

ে্ক্তররাষ্টথীয় প্ত্যক্ ভত্টুরকরবহথীন ঋণ ............................................4,000

যফদডররাে ওয়রাকটু স্টরারড ...................................................2,000

েূড়রাতি গণনরােূড়রাতি গণনরা

পড়রার যমরার খরেপড়রার যমরার খরে ......................................................$22,000 
যপশ কররা যমরার আরথটুক সহরায়তরাযপশ কররা যমরার আরথটুক সহরায়তরা .............................–– $19,000 
প্ত্যরারশত পরাররবরাররক অবেরানপ্ত্যরারশত পরাররবরাররক অবেরান ....................................––$2,000

আপনরাদকআপনরাদক  এবেরএবের  এইএই  ফরাঁকফরঁাক  পূরণপূরণ  করদতকরদত  হদবহদব ................. $1,000

 (েরারেরার  বেদররবেদরর  যমরারযমরার  ঋদণরঋদণর  ররারশররারশ  = $22,000)
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অরভনন্নঅরভনন্ন!
আপরন আপনরার FAFSA ফমটু সফেভরাদব পূরণ কদরদেন। আপনরার 
আরথটুক সহরায়তরা রদয়দে। আপরন এখন কদেদজর পদথ। একররা েরারুণ 
বের করাররান। আপনরার সংগ্রহ কররা েরাবতথীয় তথ্য যরদখ যেওয়রা রনরচিত 
করুন—এবং এই গরাইডরর সরাদথ ররাখ্ন। আপনরাদক আবরারআবরার পদরর বের 
একরর FAFSA ফমটু পূরণ করদত হদব!



FAFSA ওদয়বসরাইদরওদয়বসরাইদর শুরুশুরু কররাকররা রনরচিতরনরচিত করুনকরুন: ররাইপ করুন FAFSA.gov আপনরার রপ্য় সরােটু ইরজিদন। আপনরাদক ে্ক্তররাষ্টথীয় 
সরকরাদরর ওদয়বসরাইর https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa -এ পরারিদয় যেওয়রা হদব।

আপনরারআপনরার FAFSA সম্পদকটুসম্পদকটু যকরানওযকরানও প্্প্্ থরাকদেথরাকদে:
FAFSA হরেরাইদন 1-800-433-3243 নম্বদর যফরান করুন। যসরামবরার যথদক শুক্রবরার সকরাে 8ররা যথদক ররাত 11ররা পেটুতি অথবরা 
সপ্তরাহরাদতি সকরাে 11ররা যথদক রবদকে 5ররা পেটুতি (ইস্টরানটু ররাইম) পররামশটু পরান। ইদমে বরা ে্যরাদরও রবদশষঞেদের পরাওয়রা েরাদব। এখরাদন 
যেরাগরাদেরাদগর তথ্য পরাওয়রা েরাদব:  
https://studentaid.gov/help-center/contact. অথবরা ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথী সহরায়তরার সহরায়তরা যকদ্রে যেদখ রনন: 
https://studentaid.gov/help-center/answers/landing. 

যসইসদগে, ে্ক্তররাষ্টথীয়ে্ক্তররাষ্টথীয় রশক্রাথটুথীরশক্রাথটুথী সহরায়তরাসহরায়তরা ওদয়বসরাইদরর বরারক অংশও যেদখ যনওয়রা রনরচিত করুন:  
https://studentaid.gov. এগুরে রনদয় পররামশটু যপদত এখরাদন েরান:

 FAFSA ফমটু পূরণ কররা
 যকরান যকরান সহরায়তরা পরাওয়রা েরাদব তরা জরানরা
 আপরন যকরান যকরান সহরায়তরার যেরাগ্য হদত পরাদরন তরা যেদখ যনওয়রা
 রশক্রাথটুথী ঋণ পরাওয়রা ও পররেরােনরা কররা
 কদেদজর জন্য প্স্তুত হওয়রা

আপনরারআপনরার FAFSA ফমটুফমটু অনেরাইদনঅনেরাইদন েরাদয়রেরাদয়র কররারকররার জন্যজন্য প্স্তুতপ্স্তুত?  
আপনরাদক ও আপনরার রপতরামরাতরার মদধ্য একজনদক একরর FSA ID যপদত হদব, েরাদত আপরন ফমটুররদত শবে্্যরতন উপরাদয় স্বরাক্র 
করদত পরাদরন। একরর FSA ID'র জন্য সরাইন আপ করদত https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/
launch যেখ্ন।  

প্ে্রপ্ে্র আরথটুকআরথটুক তথ্যতথ্য েরাইদেেরাইদে এমনএমন কদেজগুরেদতকদেজগুরেদত আদবেনআদবেন করদেনকরদেন? 
আপনরাদক কদেজ যবরাদডটুর CSS আরথটুকআরথটুক  সহরায়তরাসহরায়তরা  যপ্রাফরাইেযপ্রাফরাইেপূরণ করদত হদত পরাদর। অদনক যবসরকরারথী স্্কে প্ে্র পররমরাণ আরথটুক 
তথ্য েরারব কদর এবং তরাদের রশক্রাথটুথীদের এই অনেরাইন ফমটু পূরণ কররার প্দয়রাজন হয়। আপনরার স্্কদের করাদে যজদন রনন যে তরাদের 
আপনরার যথদক এই ফদমটুর প্দয়রাজন রদয়দে রকনরা। আরও তদথ্যর জন্য  
https://cssprofile.collegeboard.org/যেখ্ন।

কদেদজরকদেদজর অথটুরায়নঅথটুরায়ন ওও যকরারভডযকরারভড-19 সম্পদকটুসম্পদকটু সবটুদশষসবটুদশষ তথ্যতথ্য পরানপরান:
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus.

এবংএবং আপনরারআপনরার রবশ্স্তরবশ্স্ত প্রাপ্তবয়স্কদেরপ্রাপ্তবয়স্কদের সদগেসদগে কথরাকথরা বেদতবেদত ভ্েদবনভ্েদবন নরানরা:
আপনরার রপতরামরাতরা, স্্কদের করাউদসেেরগণ ও রশক্কগণ ব্যস্ত থরাকদত পরাদরন, রকন্তু তরাররা আপনরার জদন্য যসররাররাই েরান। কদেদজ 
ভরতটুর েপ্তদরর, থিরানথীয় যস্বছেরাদসবথী সংথিরার এবং আপনরার রনদজর হরাই স্্কদের প্রাক্তনথীদের করাদে সরাহরাে্য পরাওয়রা যেদত পরাদর। আপনরার 
আদেৌ যকরানও প্্ যথদক থরাকদে সরাহরাে্য কররার মদতরা করাউদক খ্ঁদজ যবর করুন।

কদেদজর জন্য আরও অথটু পরাওয়রা সম্পদকটু আরও কদেদজর জন্য আরও অথটু পরাওয়রা সম্পদকটু আরও 
প্্ রদয়দেপ্্ রদয়দে?

http://FAFSA.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/help-center/contact
https://studentaid.gov/help-center/answers/landing
https://studentaid.gov
https://cssprofile.collegeboard.org/
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus


এইএই  গরাইডগরাইড  সম্পদকটুসম্পদকটু
এই রনদেটুরশকরারর রনউ স্্কে'স যসন্টরার ফর রনউ ইয়কটু রসরর অ্যরাদফয়রাসটু (New School’s Center for New York City Affairs) 
বিরাররা প্করারশত এবং রনউ ইয়কটু রসররর রশক্রা েপ্তদরর তরদফ নয়রর ভরাষরায় অন্বরাে কররা হদয়দে। এই প্করাশনরা ও অদনক 
অরতররক্ত তদথ্যর জন্য UnderstandingFAFSA.org যেখ্ন। যগরােরার ররভরারসরাইড করমউরনরর যসন্টরার (Goddard Riverside 
Community Center)-এর অপশনস ইনরস্টররউর (Options Institute), রনউ ইয়কটু ইরমদগ্রশন যকরায়রারেশন (New York 
Immigration Coalition), অ্যরাডদভরাদকরস ফর রেেদরেন (Advocates for Children) এবং অদনক FAFSA রবদশষঞেদের 
রবদশষ ধন্যবরাে, েরাররা আমরাদের পথ েেদত সহরায়তরা কদরদেন। আমররা আশরা করর এই রনদেটুরশকরারর সমস্ত রশক্রাথটুথী ও তরাদের পররবরার 
এবং অদনক েনেশথীে যপশরােরারদের পদক্ উপকরারথী হদব, েরাররা আরথটুক সহরায়তরা যেওয়রার মরাধ্যদম সরাহরাে্য কদরন।

ন্যরায়সগেত রশক্রা K-12 ও মরাধ্যরমক পরবতটুথী প্দত্যক রশক্রাথটুথীদক যনতরা, কমটুথীেদের সেস্য, করমউরনররর সেস্য এবং পররবরাদরর সেস্য 
রহদসদব তরাদের পূণটু সম্ভরাবনরা উপেরধি কররায় ও অবেরান ররাখরায় সমথটুন যেয়। এক প্রাণবতি রনউ ইয়কটু রনমটুরাদণ আমরাদের সবসময়ই এই 
সমস্ত অবেরাদনর প্দয়রাজন হয় এবং সবটুনরাশরা যকরারভড-19 এর প্নরুদ্ধরাদর আগরামথী মরাস ও বেরগুরেদত আমরাদের আরও যবরশ কদর এর 
প্দয়রাজন হদব। আমরাদের ন্যরাে্যতরার অগেথীকরাদরর অগে রহদসদব, ইউনরাইদরড ওদয় অব NYC (United Way of NYC) এই গরাইড প্স্তুত 
করদত যসন্টরার অব রনউ ইয়কটু রসরর অ্যরাদফয়রাসটু এর অংশথীেরাররদবে গবটুদবরাধ করদে। এই র্ে 
আরথটুক সহরায়তরা প্রক্রয়রাদক সহজতর করদব েরাদত সকে রশক্রাথটুথীর কদেদজর রডগ্রথী অদবিষদণর 
জন্য উপেভ্য আরথটুক সহরায়তরায় প্দবশ পরাওয়রা রনরচিত কররা েরায়।

আরও যবরশ জরান্ন: আজই আমরাদের ওদয়বসরাইদর েরান!আরও যবরশ জরান্ন: আজই আমরাদের ওদয়বসরাইদর েরান!
FAFSAFAFSA ও আরথটুক ভরাতরা সম্পদকটু  ও আরথটুক ভরাতরা সম্পদকটু আরও তথ্য যপদত েরানআরও তথ্য যপদত েরান? আমরাদের  ওদয়বসরাইর ? আমরাদের  ওদয়বসরাইর UnderstandingFAFSA.orgUnderstandingFAFSA.org খবর,  খবর, 
সরজিরাম এবং রভরডও সহ প্ে্র অরতররক্ত সরাহরাে্য প্েরান কদর। এেরাড়রাও আমররা এই রনদেটুরশকরারর েশরর ভরাষরায় যেওয়রা থরাদক সরজিরাম এবং রভরডও সহ প্ে্র অরতররক্ত সরাহরাে্য প্েরান কদর। এেরাড়রাও আমররা এই রনদেটুরশকরারর েশরর ভরাষরায় যেওয়রা থরাদক 
এবং কদেজ অ্যরাদসেস করাউদসেের ও রশক্রারবেদের জন্য রশক্রােরাদনর সংথিরান সরবররাহ করর। আরও জরানদত এবং কদেজ অ্যরাদসেস করাউদসেের ও রশক্রারবেদের জন্য রশক্রােরাদনর সংথিরান সরবররাহ করর। আরও জরানদত nauerk@nauerk@
newschool.edunewschool.edu -এ  -এ Kim NauerKim Nauer-এর সদগে যেরাগরাদেরাগ করুন।-এর সদগে যেরাগরাদেরাগ করুন।

এবং আরও রকে্: এবং আরও রকে্: আপরন েরে রনউ ইয়কটু শহদর থরাদকন তরাহদে, যসন্টরার ফর রনউ ইয়কটু রসরর অ্যরাদফয়রাসটু (আপরন েরে রনউ ইয়কটু শহদর থরাদকন তরাহদে, যসন্টরার ফর রনউ ইয়কটু রসরর অ্যরাদফয়রাসটু (Center for  Center for  
New York City AffairsNew York City Affairs)-এও অবরথিত পররবরাদরর উপদেরাগথী অমূে্য রশক্রা ওদয়বসরাইর )-এও অবরথিত পররবরাদরর উপদেরাগথী অমূে্য রশক্রা ওদয়বসরাইর Insideschools.orgInsideschools.org পরথীক্রা করদত  পরথীক্রা করদত 
ভ্েদবন নরা!ভ্েদবন নরা!

অেকেরণ কদরদেনঅেকেরণ কদরদেন: 
R.J. Matson

নকশরা শতরর কদরদেননকশরা শতরর কদরদেন
Stone Soup Creative

সম্পরােনরাসম্পরােনরা  কদরদেনকদরদেন: 
Kim Nauer
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