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কলেজের দিকে প্রথম পদক্ষেপ

FAFSA পূরণ করা
আপনার কি কলেজে যাওয়ার জন্য অর্থের প্রয়�োজন রয়েছে? সম্ভবত আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রীয়
শিক্ষার্থী সহায়তার বিনামূ ল্যের আবেদনপত্র (Free Application for Federal Student Aid)
পূ রণ করতে হবে, যা FAFSA নামে অধিক পরিচিত। আপনি যুক্তরাষ্ট্রীয় ও স্টেটের সরকারের
অথবা বেশিরভাগ কলেজের থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে চাইলে এটাই তার প্রথম ধাপ।
FAFSA পূ রণ করা দুর্বহ হতে পারে। চিন্তা করবেন না। যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে!
FAFSA হল একটি অনলাইন ফর্ম

যার নকশা করা হয়েছে আপনাকে
যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে তার
মধ্যে দিয়ে আপনাকে ধাপে ধাপে
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সাহায্য
পেতে ফ�োন করার একটি দারুণ
হটলাইনও রয়েছে। ফর্মটি পূ রণ
করার সময় আপনি 1-800-4333243 নম্বরে একজন বিশেষজ্ঞের
সঙ্গে কথা বলতে পারেন যিনি
আপনাকে আপনার যে ক�োনও প্রশ্ন
থাকলে তার সম্পর্কে উত্তম পরামর্শ
দিতে পারবেন। আপনি চ্যাট বা
ইমেলও ব্যবহার করতে পারেন।
ক�োনও প্রাপ্তবয়স্ককে আপনাকে
সাহায্য করতে বলুন। আপনার
পিতামাতা, স্কুলের কাউন্সেলর বা
প্রিয় শিক্ষক আপনাকে সাহায্য
করবেন। আপনার কমিউনিটিতে
বা আপনার স্কুলে আর্থিক সহায়তা
বিশেষজ্ঞরাও থাকতে পারেন।
এবং অনেক কলেজের ভর্তি
বিভাগে এমন কর্মী রয়েছেন যারা
সাহায্য করতে পারেন।
আজই এটা নিয়ে কাজ করা শুরু
করুন। আপনার প্রয়াস সার্থক
হবে।

আরও জানার জন্য UnderstandingFAFSA.org-এ
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প্রশ্নো
শ্নোত্তর:
ত্তর:

FAFSA এর প্রাথমিক
বিষয়গুলি বুঝে নেওয়া

আপনি খ�োঁজখবর করছেন এবং আপনার পক্ষে উপযুক্ত কলেজগুলিতে আবেদন করছেন। কিন্তু
আপনি স্কুলের অর্থপ্রদান কীভাবে করবেন? অনেক শিক্ষার্থী অনুদান ও ঋণের সমাহারের উপর নির্ভর
করে থাকেন। আর্থিক সহায়তার আবেদন করতে আপনার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী
সহায়তার বিনামূ ল্যের আবেদনপত্র (FAFSA) পূ রণ করা আবশ্যক।

প্র:
উ:

FAFSA ঠিক কী
কী?
এর অর্থ হল যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী সহায়তার বিনামূ ল্যের আবেদনপত্র। কলেজে পড়ার জন্য
সরকারি সহায়তা চাওয়া শিক্ষার্থীদের এই আবেদনটির প্রয়�োজন হয়। মার্কিন শিক্ষা বিভাগ
এই ফর্মটিকে আপনি কলেজের জন্য কত অর্থপ্রদান করতে পারেন তা গণনার চেষ্টা করার
জন্য ব্যবহার করে। কলেজগুলি এটিকে পঠনপাঠনের জন্য একজন শিক্ষার্থীর কতটা
আর্থিক সহায়তা লাগবে তা নির্ধারণের সূ চনা বিন্দু হিসেবে ব্যবহার করে।

প্র:
উ:

প্র:
উ:

2

FAFSA কেন জরুরি
জরুরি?
এই ফর্মটি সব ধরনের আর্থিক সহায়তার জন্য প্রয়�োজন হয়। 'যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার' আপনি
পেল অনুদান (Pell Grants), শিক্ষার্থী ঋণ ও ওয়ার্ক-স্টাডির মত�ো যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী
সহায়তাগুলির য�োগ্য কিনা তা নির্ধারণ করতে FAFSA ব্যবহার করে। এটি স্টেটের অর্থায়ন,
কলেজের সহায়তা এবং বিভিন্ন বেসরকারী বৃ ত্তিরও প্রবেশপথ।

এটি কীভাবে কাজ করে
করে?
টাইপ করুন FAFSA.gov আপনার প্রিয় সার্চ ইঞ্জিনে। আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের
ওয়েবসাইট https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa -এ পাঠিয়ে
দেওয়া হবে। ওয়েবসাইটটি সব ম�োবাইলের জন্যই কার্যকর যদি আপনি আপনার
ফ�োনের মাধ্যমে আবেদন জানাতে পছন্দ করেন।) এই অনলাইন টুলগুলি আপনাকে
আপনার পরিবারের সদস্যদের ও আপনার পরিবারের আর্থিক সম্পর্কিত একসারি
প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে। FAFSA এই তথ্য আপনি ও আপনার পরিবার আপনার
কলেজের খরচ বাবদ কত অবদান রাখতে পারবেন তা গণনা করতে ব্যবহার করে।
এই সংখ্যাটিকে “প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদান (Expected Family Contribution)” বা
EFC বলা হয়। কলেজগুলি আপনি কতটা আর্থিক সহায়তার য�োগ্য তা নির্ধারণ করতে
আপনার EFC ব্যবহার করে।
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প্র:
উ:

FAFSA-তে
তে কী ধরনের প্রশ্ন করা হয়
হয়?
FAFSA ফর্মে আপনার কিছু ব্যক্তিগত বিবরণ জানতে চাওয়া হয় এবং আপনি ক�োন কলেজে পড়তে চান তা

জিজ্ঞাসা করা হয়। এরপর ফর্মে আপনার পিতামাতা ও আপনি কার সঙ্গে বাস করেন তার সম্পর্কে জানতে
চাওয়া হয়। ফর্মটিতে আপনি আপনার পিতামাতার মধ্যে একজনের বা দুজনের উপরেই "নির্ভরশীল" কিনা তা
জানতে প্রশ্ন করা হয়। (খুব সম্ভব আপনি তাই হবেন—তবে এরও ব্যতিক্রম থাকে।) FAFSA এটাও জিজ্ঞাসা
করে যে আপনি ও আপনার পিতামাতা গতবছর কত অর্থ র�োজগার করেছেন। আপনার পিতামাতার ক�োনও
বাড়ির (অর্থাৎ, যদি আপনার পিতামাতার দ্বিতীয় ক�োন�ো বাড়ি থাকে) অথবা ব্যাংকে থাকা অর্থের মালিকানা
থাকলে FAFSA ফর্মে তার সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হবে।

প্র:
উ:

প্র:
উ:

প্র:
উ:

প্র:
উ:

কিন্তু আমি ত�ো আমার পিতামাতার আর্থিক বিষয়
সম্পর্কে কিছুই জানি না
না!
আপনি আপনার পিতামাতার উপর নির্ভরশীল হলে সম্ভবত তাদেরকে আপনাকে সাহায্য করতে
অথবা (তার চেয়েও ভাল�ো হয়) আপনার সঙ্গে FAFSA ফর্ম পূ রণ করতে হবে। অন্ততপক্ষে তাদেরকে
আপনার কাছে প্রয়�োজনীয় এমন তথ্য দিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ নথি হল তাদের যুক্তরাষ্ট্রীয়
করের রিটার্ন। অন্যান্য তথ্যেরও প্রয়�োজন হতে পারে।

কখন FAFSA বকেয়া হয়
হয়?
1 অক্টোবর তারিখে FAFSA পাওয়া যাবে এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব পূ রণ করতে হবে। অনেক আর্থিক
সহায়তাই “আগে এলে আগে পাবেন”—তাই আপনার FAFSA যত শীঘ্র পারেন জমা দিন। কলেজের
FAFSA দায়ের করার ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তার তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা পরিবর্তিত হয়।
সময়মত�ো দায়ের করা নিশ্চিত করুন!

FAFSA ফর্ম জমা দেওয়ার পরে কি আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি
পারি?
এখন�ো পুর�োটা নয়। আপনাকে অবশ্যই আপনার ইমেল সযত্নে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। FAFSA ওয়েবসাইট
থেকে শিক্ষার্থী সহায়তার রিপ�োর্ট (Student Aid Report) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি পাঠান�ো হবে। সেটা ভাল�ো করে
দেখে নিন। আপনার FAFSA ফর্মটি সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করা এবং তথ্য আপনি যে কলেজে আবেদন করেছেন
সেখানে যে পাঠান�ো হয়েছে সেটা নিশ্চিত করুন। আপনি এই ইমেলটি দেখতে না পেলে FAFSA-তে সাইন ইন
করুন এবং সেখানে আপনার শিক্ষার্থী সহায়তার রিপ�োর্ট খুজে
ঁ দেখুন।

আমি যে সব সহায়তার য�োগ্য তার সবকটি পাওয়া কীভাবে নিশ্চিত করব�ো
করব�ো?
প্রথমে আপনার স্টেটের অনুদানের জন্য আবেদন করা নিশ্চিত করুন। অনলাইন FAFSA ফর্মটিতে
আবেদনপত্রের শেষে স্টেটের একটি সংয�োগ প্রদান করা থাকতে হবে। FAFSA এর অব্যবহিত পরে এই
আবেদনপত্রটি পূরণ করা আবশ্যক। একসঙ্গে দুটি ফর্ম পূরণ করাই বেশি সহজ। কলেজগুলি একবার
FAFSA এর তথ্য পেয়ে গেলে তারা আরও কিছু ফর্ম পূরণ করতে দিতে অথবা আপনার আবেদনপত্র সম্পর্কে
প্রশ্ন করতে পারে। এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। এই তথ্য যত শীঘ্র সম্ভব প্রদান করা নিশ্চিত করুন।
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FAFSA কি আপনার জন্যে
জন্যে?
অবশ্যই! আপনার কলেজের জন্য অর্থের প্রয়�োজন হলে আপনাকে আবেদন করতে হবে। FAFSA
পূ রণ করা প্রায় সমস্ত আর্থিক সহায়তার দরজা খুলে দিতে পারে—যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয়
সরকারের, স্টেটের সরকারের, কলেজের ও অনেক বেসরকারী বৃ ত্তি।
এটা সত্যি যে FAFSA ফর্মটি কিছু শিক্ষার্থীর ও
পরিবারের ক্ষেত্রে একটু দুঃসাধ্য হতে পারে। বেশ
কয়েক বছর আগে একটি প্রথাগত দুই পিতামাতার
পরিবারের জন্য এই ফর্মটির নকশা করা হয়েছিল।
আজকের শিক্ষার্থীরা প্রায়শই অনেকটা ভিন্ন
পরিস্থিতিতে, মিশ্র পরিবারগুলিতে এবং বাড়িতে ভিন্ন
ভিন্ন অবস্থায় থেকে থাকে। কিছু পরিবার মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রে নতুন এবং তাদের মধ্যে পূর্ণ নাগরিকত্ব না
পাওয়া সদস্যও থাকতে পারেন।

ক�োনও প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে কথা বলুন
বলুন,
যেমন পিতামাতা বা কাউন্সেলর, যিনি
আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

কিন্তু সেটা ঠিকই আছে
আছে। অনলাইন FAFSA

FAFSA হটলাইনে 1-800-433-3243

আপনাকে আপনাকে উত্তর দিতে হবে এমন
প্রশ্নগুলির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি এখন
সহায়তার আবেদন করতে একটি কম্পিউটার,
ট্যাবলেট বা স্মার্টফ�োন ব্যবহার করতে পারেন।
আপনি সময় নিন–এবং আপনার সাহায্যের
প্রয়�োজন হলে তা চান।

আপনি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন, তবে
ঘাবড়াবেন না। বেশিরভাগ ল�োকেই যায়।

নম্বরে ফ�োন করুন।
হটলাইনের কর্মীরা বন্ধুসুলভ এবং
তারা আপনার থাকা প্রায় যে ক�োনও
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

প্র:
উ:
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প্রত্যেক
প্রত্যে
 ক শিক্ষার্থী কি যুক্তরাষ্ট্রীয়
আর্থিক সহায়তার য�োগ্য
য�োগ্য?
আপনার সত্যিই কলেজের জন্যে অর্থের
প্রয়�োজন হলে আপনি সম্ভবত কিছু
ধরনের আর্থিক সহায়তার য�োগ্য হতে
পারে। অনুম�োদনহীন শিক্ষার্থী (DACA
প্রাপকসহ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী ভাতা
পাওয়ার য�োগ্য নন। তবে আপনি স্টেট
বা কলেজের ভাতা ও বেসরকারি বৃ ত্তি
পাওয়ার য�োগ্য হতে পারেন। এছাড়াও,
কয়েকজন অ-নাগরিক শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রীয়
শিক্ষার্থী ভাতা পেতে পারেন। আপনি
যে কলেজে আবেদন জানাচ্ছেন, তাদের
সঙ্গে য�োগায�োগ করে আপনি ক�োন ভাতা
পাওয়ার য�োগ্য, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা
করুন। এবং আপনি যদি ভাবেন যে
আপনি বা আপনার পিতামাতা যথেষ্ট বেশি
উপার্জন করেন বলে আপনি সহায়তা নাও
পেতে পারেন, তাহলে য�োগ্যতা-ভিত্তিক
বৃ ত্তি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ঋণে প্রবেশ পেতে
আপনাকে FAFSA দায়ের করতে হবে।

প্রশ্নো
শ্নোত্তর:
ত্তর:
প্র:
উ:

নাগরিকত্বের প্রশ্ন থাকা
শিক্ষার্থীদের জন্য

আমি ও আমার পিতামাতা মার্কিন নাগরিক না হলে কী হবে
হবে?
আপনি আবেদন করতে পারবেন যদি আপনি বা আপনার পিতামাতা স্থায়ী বাসিন্দা হন (“গ্রীন

কার্ড” ধারক) অথবা আপনার নির্দিষ্ট কিছু প্রকারের ভিসা থাকে। সেরা তথ্যের জন্য এই
সংয�োগটি দেখুন:

https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens.
অথবা FAFSA হটলাইনে 1-800-433-3243 নম্বরে ফ�োন করুন।

প্র:
উ:

আমার পিতামাতা অনথিভুক্ত হলে কী হবে
হবে?
সেটা ঠিক আছে
আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নথিভুক্ত রয়েছেন। আপনার
পিতামাতা সু রক্ষিত, কারণ আইনানু সারে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থা আপনার
FAFSA আবেদনপত্র দেখতে পারবেন না। তবে আপনাকে ফর্ম পূ রণ
করার সময় বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। আরও জানতে FAFSA হটলাইনে
ফ�োন করুন। অথবা অনথিভুক্ত পিতামাতা ও শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউন্সেলরদের কাছে সাহায্য চান।

আপনার পিতাম
াতা কি অনথিভু
ক্ত?
আপনি নিরাপদে
অনলা

ইনে F
পারেন। যু ক্তর
াষ্ট্রীয় আইন FA AFSA দায়ের করতে
FSA দায়ের
পিতামাতাদের
করা শিক্ষার্থী ও
গ�োপনীয়তা রক্
সিকিউরিটি নম্ব
ষা করে। তাদের
র জানতে চাও
স�োশ্যাল
য়া হলে আপন
000-00-00
ার পিতামাতাকে
00 লিখতে
হবে। (অনেক
কারণে এটা ক
পিতামাতা বিভি
রে থাকেন। এ
ন্ন
টা খু ব সাধারণ
তারা ক�োনও ত্রু
ব্যাপার।)
টির মেসেজ পেল
এটা কাজ কর
ে চেষ্টা করতে
বে। পরিশেষে
থাকুন।
, আপনার পিত
প্রক্রিয়া করার
াম
াত
াকে
জন্য একটি “স্বাক্ষরে
ফর্মটি
করতে ও ডাক
র পৃ ষ্ঠা”র অনুর�ো
য�োগে পাঠাতে
ধ
হবে। আরও জ
হটলাইনে 1-80
ানতে FAFSA
0-433-3243
নম্বরে ফ�োন ক
রুন।

প্র: আমি অনথিভু ক্ত হলে কী হবে
হবে?
উ:	
আপনি যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ পাবেন না। এটা
আপনি

সমস্ত অনথিভুক্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই সত্য,
এর মধ্যে তারাও রয়েছেন যাদের শৈশবে
আগমনের জন্য বিলম্বিত পদক্ষেপ (Deferred

Action for Childhood Arrivals - DACA)

স্থিতি মঞ্জুর করা হয়েছে। তবে আপনি
স্টেটের বা স্থানীয় অনুদান ও বেসরকারী
অর্থ পাওয়ার য�োগ্য হতে পারেন। নিউ
ইয়র্ক স্টেটের স্বপ্ন আইন (Dream Act)
শিক্ষার্থীদের জন্যে ক্রমবর্ধমান সুয�োগগুলির
অন্যতম। আরও তথ্যের জন্য: আপনি
যে কলেজে য�োগ দিতে চান, সেই
কলেজের সঙ্গে য�োগায�োগ করুন —
এবং UnderstandingFAFSA.org
-এ আমাদের নতুন ওয়েবসাইটে
আরও সহায়তা পান।
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প্রস্তুত থাকুন
ন!

আপনি FAFSA ফর্মের সম্মু খীন হওয়ার আগে আপনার নিজের প্রিয় বৈদ্যুতিন যন্ত্রের এবং আপনার
ইমেল অ্যাড্রেসের প্রয়�োজন হবে। নিশ্চিত করুন যে আপনি এই ইমেল অ্যাড্রেসটি প্রায়শই দেখেন।
আপনি নিজের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর এই দিন ও সপ্তাহগুলিতে আপনার ইমেল মন�োয�োগ
সহকারে দেখা জরুরি।

আপনাকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করারও প্রয়�োজন হবে:

ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ
সনাক্তকরণ:


পি
তামাতার একজনের বা উভয়ের
স�োশ্যাল
সিকিউরিটি নম্বর

আপনার স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর



আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স,
যদি তা থেকে থাকে



আপনি বা আপনার পিতামাতা মার্কিন
নাগরিক না হলে স্থায়ী বাসিন্দার কার্ড

আর্থিক তথ্য:
তথ্য
আপনি
আপনার পিতামাতার

একজনের বা উভয়ের উপর নির্ভরশীল
হলে তাদের করের রেকর্ড



আপনার পিতামাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
বাইরে বসবাস করলে তাদের বিদেশী
করের রিটার্নের একটি প্রতিলিপি



আপনি অতীতে রিটার্ন দাখিল করে
থাকলে আপনার নিজের করের রেকর্ড



আপনার পরিবারের স�োশ্যাল
সিকিউরিটি, জনকল্যাণের সুবিধা অথবা
প্রাক্তন সমরকর্মীদের সুবিধার মত�ো
পরিবারের করমুক্ত উপার্জনের রেকর্ড

আপনার করের রিটার্ন ও ক�োভিড
ক�োভিড-19
শিক্ষার্থীরা ও পিতামতাগণ IRS এর কাছে ইতিমধ্যেই ফাইলে থাকা করের
রিটার্নগুলি FAFSA ফর্ম পূ রণ করতে ব্যবহার করেন। (সেপ্টেম্বর 2023
বা তার পরে কলেজে পড়া শুরু করার পরিকল্পনা করছেন? আপনি FAFSA
এর জন্য আপনার পরিবারের 2021 সালের করের রিটার্ন ব্যবহার করবেন।)
এতে FAFSA পূ রণ করা আরও সহজ হয়, তবে ক�োভিড-19 পারিবারিক
আর্থিক বিষয়গুলির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। আপনার আরও বেশি
সহায়তা প্রাপ্য হতে পারে। পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে থাকলে আপনার
কলেজের সঙ্গে য�োগায�োগ করুন এবং তাদেরকে সর্বশেষ তথ্য দিন।
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প্রশ্নো
শ্নোত্তর:
ত্তর:

FAFSA ফর্মের জন্য
নথিপত্র সংগ্রহ করা
প্র:
উ:

আমার কি স�োশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড লাগবে
লাগবে?
আবশ্যক নয়, তবে আপনার FAFSA ফর্মের নাম ও নম্বরগুলি মার্কিন সরকারের করের রেকর্ডের
সঙ্গে মেলা জরুরি। আপনার কাছে কার্ড না থাকলে আপনার পিতামাতার করের রিটার্নে লেখা নাম
ও নম্বরগুলি দেখে নিন। সেগুলি অবিকলভাবে মেলান এবং আপনার সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে।
ব্যতিক্রম: আপনার পিতামাতা মার্কিন নাগরিক না হলে তাদের একটি ব্যক্তিগত কর সনাক্তকরণ
নম্বর (Individual Tax Identification Number) থাকতে পারে (যা সাধারণত 9 দিয়ে শুরু হয়)।
নির্দেশের জন্য FAFSA এর সঙ্গে য�োগায�োগ করুন।

প্র:
উ:

করের রেকর্ড কাকে বলে?
বলে
এগুলির মধ্যে পড়ে বার্ষিক করের রিটার্ন (IRS 1040) ও নিয়�োগকর্তার W-2 ফর্ম। আপনাকে
আপনার পিতামাতার IRS এর কাছে দায়ের করা করের ফর্মগুলি ব্যবহার করতে হবে।
1040 এবং সমস্ত সংযুক্ত সময়সূ চিসহ পুর�ো ফর্মটি পেতে ভুলবেন না। সেপ্টেম্বর
2023-এ কলেজে প্রবেশ করতে বা ফেরত আসতে চলা শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের
2021 সালের করের রেকর্ড ব্যবহার করবে।

প্র:
উ:

র জন্যে
ীসে
ক
আমাকে হতে হবে?
টলাইনে
FSA হ

FA

প্রস্তুত

আমার কার কার করের রেকর্ড লাগবে
লাগবে?
আপনি পিতামাতার উভয়ের সঙ্গে বাস করলে আপনি নিজের পরিবারের
করের ফর্মগুলি ব্যবহার করবেন। আপনি বেশিরভাগ সময় পিতামাতার যে
ক�োনও একজনের সঙ্গে বাস করলে তার করের ফর্মগুলি ব্যবহার করুন।
আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে বাস করলে অথবা পিতামাতার থেকে স্বাধীনভাবে
বাস করলে বিশেষ কিছু ধাপ থাকতে পারে। (এমনকি আপনি অন্যদের
সঙ্গে বাস করলে বা তাদের উপর নির্ভর করলেও FAFSA ফর্মটিতে আপনার
জন্মদাতা বা দত্তক নেওয়া পিতামাতার উপার্জনের তথ্য জানতে চাওয়া
হতে পারে। আরও জানতে এই গাইডের 14 ও 15 পৃ ষ্ঠা দেখুন।) আপনার
ক�োনও প্রশ্ন থাকলে আপনার FAFSA হটলাইনে ফ�োন করা বা একজন
কাউন্সেলরের সঙ্গে কথা বলা জরুরি।

রুন:

ফ�োন ক

sa/

id/faf

-for-a

ply
ov/ap
ntaid.g g-out
e
d
u
t
s
in
/
fill
https:/
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কীভাবে শুরু করবেন

এটা আপনার সঙ্গে সম্পর্কিত
FAFSA ফর্ম পূ রণের সময় হয়েছে। একটি কম্পিউটার, ট্যাবলেট বা স্মার্টফ�োন বেছে নিন। অনলাইনে যান
ও থিতু হ�োন। আপনি প্রস্তুত হলে পর ফর্মটি পূ রণ করতে মাত্র 45 মিনিট লাগতে পারে!
বিষয়গুলি আরও জটিল মনে হলে চিন্তিত হবেন না। আপনি সময় নিয়ে এটা করতে পারেন এবং আপনার কাজ সেভ
করে রাখতে পারেন। ফর্মটি পূ রণ করতে আপনার পছন্দমত�ো যত শীঘ্র সম্ভব FAFSA-তে ফিরে আসুন।

আপনার স্ক্রিন বেছে নিন
নিন! তারপর আপনার প্রিয় সার্চ ইঞ্জিনে FAFSA.gov টাইপ করুন।
আপনাকে https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa -এ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
এটাই সঠিক জায়গা এবং ডেস্কটপ ও ম�োবাইল যন্ত্রগুলি উভয়ের ক্ষেত্রেই কাজ করে।
এরপর আপনাকে ও আপনার পিতামাতার মধ্যে একজনকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী সহায়তা
এরপর,
আইডি(Federal Student Aid ID)-এর জন্য সাইন আপ করতে হবে, যাকে FSA ID-ও বলা
আইডি
হয়। এটা আপনাকে আপনার FAFSA ফর্ম নিয়ে কাজ করতে এবং বৈদ্ যুতিন উপায়ে স্বাক্ষর করতে
সাহায্য করবে।আপনি FAFSA.gov দিয়েই শুরু করতে পারেন অথবা ক�োনও সার্চ ইঞ্জিনে FSA
ID টাইপ করতে পারেন। এটা আপনাকে এখানে নিয়ে যাবে https://studentaid.gov/
fsa-id/create-account/launch. আপনার FSA ID পাওয়া সম্পর্কিত পরামর্শের জন্য
আমাদের ওয়েবসাইট UnderstandingFAFSA.org-এ যান। সাইন আপ করা সহজ হবে।
আপনার নাম ও স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর নির্ভুলভাবে লেখার কথা মনে রাখবেন।
রাখবেন
আপনার সম্পর্কে FAFSA ফর্ম যে সকল প্রশ্ন করবে তার সবকটিরউত্তর
সবকটির
দিন।
এর কয়েকটি ব্যক্তিগত বা অস্বস্তিকর হতে পারে। চিন্তা করবেন না। প্রশ্নগুলি আপনি
যুক্তরাষ্ট্রীয় সহায়তার য�োগ্য কিনা এবং আপনি আপনার পিতামাতার উপর নির্ভরশীল
কিনা তা নির্ধারণের জন্য করা হয়। শুধু সঠিকভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে যান।
এরপর FAFSA ফর্মে আপনার কাছে আপনার কলেজগুলির তালিকা চাওয়া হবে। এই কলেজগুলি
এরপর,
আপনি কতটা আর্থিক সহায়তার য�োগ্য তা নির্ধারণ করতে আপনার FAFSA ব্যবহার করবে।
আপনি 10টি পর্যন্ত স্কুলের নাম লিখতে পারেন। আপনি 10টির বেশির জন্য আবেদন করলে অথবা
তালিকাটি বদলাতে চাইলে আপনি পরে তা করতে পারেন। আপনি এখন�ো আপনার আবেদনপত্রগুলি
একত্র করতে থাকলে আপনি যে ক�োনও সময় স্কুলগুলির নাম য�োগ করতে পারেন।
পিতামাতা, শিক্ষক, স্কুলের কাউন্সেলর বা আপনাকে সাহায্য করতে পারেন এমন
ক�োনও প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে FAFSA ফর্ম পূ রণ করাই সবচেয়ে ভাল�ো
ভাল�ো। শিক্ষার্থীরা ফর্ম
পূ রণ করতে পারেন, কিন্তু সেটা প্রাপ্তবয়স্কের সাহায্য নিয়ে করাই ভাল�ো।
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এই ওয়েবসাইটটিতে যেতে FAFSA.gov টাইপ করা নিশ্চিত করুন
করুন:
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. এটা ডেস্কটপ ও ম�োবাইল
যন্ত্রগুলির জন্যে কাজ করবে। আপনি যে সঠিক ওয়েবসাইটই খুলেছেন তা নিশ্চিত করুন।
সরকারি ওয়েব টুলগুলি নিঃশুল্ক ও নিরাপদ
নিরাপদ।

গাদা:
আমার কাগজের
ব্যক্তিগত তথ্য
া
কলেজের তালিক
র নথিপত্র
পারিবারিক করে
উপার্জনের ও
অ
 ন্যান্য
সম্পত্তির তথ্য

হাতে সম
চ�োথা ক য় থাকতে কি হ
াগজ রাখ
াতে
ার দরক ক�োনও
আপনি অ
ার আছে
নলাইন
ফর্ম
ওয়ে
?

প
বসাইট
থেকে মুদ্ ূ রণ শুরু করার
ওয়ার্কশ
রি
আগে F
ত
ওপ
ীট
ফর্মের প্রশ্ন প্রদান করা হয়। ূ রণ করার মত�ো AFSA
ও
হবে এম গুলির ও আপন য়ার্কশীটটি আপ একটি
ার সংগ্র
ন তথ্যে
নাকে
হ
র মধ্যে
ওয়ার্কশিটে
দিয়ে নিয়ে করার প্রয়�োজন
2023যাবে। ও
24 FA
য়ে
FSA-এ
র খ�োঁজ ব
করুন।
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FAFSA বুঝে নেওয়া

এটা আপনার পরিবার সম্পর্কে...
সম্পর্কে
FAFSA ফর্মে আপনার পরিবার সম্পর্কে এবং আপনার পিতামাতা কত উপার্জন করেন তার সম্পর্কে অনেক
প্রশ্ন করা হয়। আপনাকে এই প্রশ্নগুলি কেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তা বুঝতে এটা সহায়ক হতে পারে। এর
ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হল:
শিক্ষার্থীদের কলেজের খরচের ব্যাপারে সাহায্য করতে সীমিত পরিমাণ অর্থ উপলভ্য রয়েছে। সরকার ও কলেজগুলিকে
খুঁজে বের করতে হবে যে আপনি অর্থসাহায্য পাওয়ার য�োগ্য কিনা।
আপনি তা হলে তাদেরকে হিসেব করতে হবে যে আপনার কত অর্থের প্রয়�োজন।
সংক্ষেপে বললে: আপনার পিতামাতার কি আপনাকে কলেজে পড়ান�োর মত�ো যথেষ্ট অর্থ রয়েছে? যদি থাকে, তাহলে
তাদের কতটা অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে? এটাকে বলে আপনার “প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদান (Expected
।” কলেজগুলি একে আপনার কাছে “EFC” বলে উল্লেখ করতে পারে। এটি একটি
Family Contribution)।”
গুরুত্বপূ র্ণ নম্বর।

প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদান গণনা
করতে FAFSA-কে তিনটি জিনিসের
খ�োঁজ করতে হবে:

আপনার পিতামাতা কারা
কারা?
আপনি কি তাদের উপর নির্ভরশীল?

আপনার পরিবারে কে কে
আছেন?
আছেন
আপনার পিতামাতা কাকে আর্থিক
সহায়তা করছেন?

আপনি ও আপনার পিতামাতা
কত উপার্জন করেন
করেন?
এবং কলেজের জন্য কতটা সঞ্চয়
উপলভ্য থাকতে পারে?

10
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প্র: আমার
আমার পিতামাতা আমাকে

FAFSA ফর্ম পূ রণে সাহায্য
করলে তাদেরকে কি আমাকে
কলেজের খরচ দেওয়ায় সাহায্য
করতে হবে
হবে?

উ:

না। আপনার পিতামাতাকে আপনাকে কলেজের
খরচ দেওয়ায় সাহায্য করতে হবে না
না, তা তারা
যত উপার্জনই করুন না কেন। এটা তাদের
পছন্দ। তারা FAFSA এর জন্য আপনাকে তাদের
উপার্জনের তথ্য দেওয়া সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হলে এটা
তাদের মনকে স্বস্তি দেবে। শুধু তাদেরকে জানান
যে আর্থিক সহায়তা পেতে আপনার এই ফর্মটি
পূ রণ করা আবশ্যক।
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আপনার পিতামাতা কারা?
কারা
আপনি কি পিতামাতার মধ্যে অন্তত একজনের উপর "নির্ভরশীল"? হাই স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে
উত্তরটি হল "হ্যাঁ।"

FAFSA এর কাছে আপনি “নির্ভরশীল” যদি
আপনি আপনার পিতামাতার একজনের বা উভয়ের সঙ্গে বাস করেন।
FAFSA এর কাছে পিতামাতা হলেন:

• আপনার জন্মদাত্রী মা বা জন্মদাতা বাবা,
• যে পিতামাতা আপনাকে দত্তক নিয়েছেন, অথবা
• একজন সৎ-পিতা/মাতা আপনার আপনার জন্মদাত্রী মাকে বা জন্মদাতা বাবাকে
বিবাহ করেছেন।

কিংবা
উপরের সংজ্ঞা অনু সারে, আপনার সঙ্গে আপনার পিতামাতার একজনের বা উভয়ের সঙ্গেই য�োগায�োগ রয়েছে
রয়েছে।
আপনি আসলে হয়ত�ো ঠাকুরদা-ঠাকুমা/দাদু-দিদিমা, কাকিমা/জেঠিমা/মাসিমা/পিসিমা, ভাই/ব�োন বা ক�োনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর
সঙ্গে বাস করেন। FAFSA এর কাছে, আপনার নিজের পিতামাতার সঙ্গে মাঝেমধ্যে য�োগায�োগ রাখলেও আপনি এখন�ো
আপনার তাদের উপর “নির্ভরশীল”।

FAFSA এর কাছে আপনি “স্বাধীন” যদি

•
•
•

 পনার বয়স 24 বছর বা তার বেশি হয়, আপনি বিবাহিত হন অথবা
আ
আপনার নিজের সন্তানকে আর্থিক সহায়তা করেন।

আপনি অনাথ হন, পালক পরিচর্যায় থাকেন, আইনি অভিভাবকত্বে
থাকেন অথবা ক�োনও আদালতের তত্ত্বাবধানে থাকেন।

আপনি গৃ হহীন হন ও একা থাকেন অথবা একা থাকেন ও আপনার গৃ হহীন হওয়ার ঝু ঁকি থাকে।

FAFSA ফর্মে আপনার কাছে এই পরিস্থিতিগুলি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে। আপনার প্রয়�োজনীয় সহায়তা পেতে
নিখুঁতভাবে সেটি পূ রণ করুন এবং তারপর আপনার স্কুলের কাউন্সেলরের
এবং আপনার কলেজের আর্থিক সহায়তা দপ্তরের সঙ্গে কাজ করুন।

প্র:
উ:
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ক�োনও শ্রেণীতেই না পড়লে কী হবে।
আপনি ""নির্ভরশীলতাকে
নির্ভরশীলতাকে অগ্রাহ্য করার
করার"" একজন প্রার্থী হতে পারেন। এটি সেই শিক্ষার্থীদের জন্যে যারা
পরিভাষাগতভাবে তাদের পিতামাতার উপর “নির্ভরশীল”, কিন্তু তাদের সঙ্গে ক�োনও য�োগায�োগ নেই
অথবা যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের সঙ্গে য�োগায�োগ করতে ভয় পান। সর্বশেষ উপায় হিসেবে এই বিকল্পটি
ব্যবহার করুন। নির্ভরশীলতা অগ্রাহ্য করা কঠিন। আরও বিশদে জানতে এই গাইডের পৃ ষ্ঠা 15 দেখুন।
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প্রশ্নো
শ্নোত্তর:
ত্তর:
প্র:
উ:

আপনার পিতামাতা ও পরিবার
সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি

আমার পিতামাতার ডিভ�োর্স বা বিবাহ
বিবাহ-বিচ্ছেদ
বিচ্ছেদ হয়ে গেলে কী হবে
হবে?
আপনাকে পিতামাতার মধ্যে মাত্র একজনের তথ্য প্রদান করতে হবে। সাধারণত, আপনি বেশিরভাগ সময় পিতামাতার মধ্যে এর সঙ্গে
থাকেন। আপনি আপনার পিতামাতার মধ্যে সময় সমানভাবে ভাগ করে নিলে তাদের মধ্যে সেইজনেরটি ব্যবহার করুন যিনি আপনাকে
বেশিরভাগ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। আপনার পিতামাতার মধ্যে যিনি FAFSA ফর্মে রয়েছেন তিনি পুনর্বিবাহ করলে আপনাকে নিজের
সৎ-পিতামাতার তথ্যও অন্তর্ভুক্ত করুন।

প্র:
উ:

প্র:
উ:

প্র:
উ:

প্র:
উ:

আমার পিতামাতা বিবাহ না করে একসঙ্গে বাস করলে কী হবে
হবে?
তারা আপনার জন্মদাতা বা দত্তক পিতামাতা হলে আপনাকে উভয়েরই তথ্য প্রদান করতে হবে। অনাত্মীয় প্রাপ্তবয়স্কদের
অন্তর্ভুক্ত করবেন না, এমনকি যদি তারা পরিবারের নিকট সদস্যও হন অথবা আপনাকে সহায়তাও দেন।

আমি ক�োনও আত্মীয়ের বা পারিবারিক বন্ধুর সঙ্গে বাস করলে কী হবে
হবে?
এটা আপনি যে ব্যক্তির সঙ্গে বাস করছেন, যেমন ঠাকুমা/দিদিমা বা কাকিমা/জেঠিমা/মাসিমা/পিসিমা, তার আপনার সঙ্গে
আইনি সম্পর্ক থাকার উপর নির্ভর করবে। আপনার আত্মীয় আপনাকে দত্তক নিয়ে থাকলে আপনি তাদের তথ্য FAFSA-তে রিপ�োর্ট
করতে পারেন। সেই ব্যক্তি আপনার আইনি অভিভাবক হলে আপনি স্বাধীন এবং আপনাকে পিতামাতার ক�োনও তথ্য প্রদান করতে
হবে না। এটা আপনাকে FAFSA ফর্ম পূ রণ করার আগেই খুজে
ঁ বের করতে হবে। অনলাইন ফর্মটিতে আপনাকে সাহায্য করতে পর পর
বেশ কিছু প্রশ্ন করা হবে। আপনি ক�োনও কারণে বিভ্রান্ত হয়ে থাকলে আপনাকে একজন কাউন্সেলরের সঙ্গে কথা বলতে অথবা FAFSA
হটলাইনে ক�োন করতে হবে।

আমার মনে হয় আমি FAFSA-তে
-তে একজন স্বাধীন শিক্ষার্থী। এখন কী হবে?
হবে
অনলাইন FAFSA ফর্মটিতে এটা নির্ধারণ করতে আপনাকে পর পর বেশ কিছু প্রশ্ন করা হবে। উদ্বিগ্ন হবেন না, আপনি এখন�ো
কলেজের আর্থিক সহায়তার জন্য সম্পূর্ণরূপে য�োগ্য। আপনি স্বাধীন হলে FAFSA ফর্মে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হবে। আপনাকে আপনার
উপার্জন ও পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আপনাকে নিজের পিতামাতার তথ্য প্রদান করতে হবে না।

আপনার
নির্ভরশীল
বিভ্রান্ত? স্থিতি সম্পর্কে

আমি আমার পিতামাতার থেকে স্বাধীন হলে
কি আমি বেশি অর্থ পাব�ো
পাব�ো?
সম্ভবত না। এটা অদ্ভু ত মনে হতে পারে, তবে আপনি আপনার
পিতামাতার উপর নির্ভরশীল হলে আপনার আরও বেশি আর্থিক সহায়তা
পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ফর্মে আপনার পিতামাতার সম্পর্কে প্রশ্নগুলির
যথাসম্ভব সঠিক উত্তর দিন।

FAFSA

https:/

হটলাইনে

ফ�োন ক

রুন:

/stude

ntaid.g
ov/a
filling-o pply-for-aid
/fafsa
ut
/
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আপনার পরিবারে কে কে আছেন?
আছেন
FAFSA ফর্মটিতে আপনি ও আপনার পিতামাতা যার সঙ্গে বাস করেন তার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হবে।
FAFSA এটা নির্ধারণের চেষ্টা করছে যে আপনার পিতামাতা আপনাকে ছাড়া আর কাকে আর্থিক সহায়তা
করছেন।
আপনি আপনার পিতামাতার উপর নির্ভরশীল হলে আপনার "পরিবারের" মধ্যে অন্তর্ক্ত
ভু :
পিতামাতার একজন বা উভয়েই
উভয়েই:

•
•
•
•

আপনি পিতামাতার উভয়ের সঙ্গে বাস করলে সেটা 2 হিসেবে গ�োনা হবে।
আপনি পিতামাতার একজনের ও সৎ-পিতামাতার সঙ্গে বাস করলে সেটা 2 হিসেবে গ�োনা হবে
আপনি পিতামাতার একজনের সঙ্গে বাস করলে সেটা 1 হিসেবে গ�োনা হবে।
আপনি আপনার পিতামাতার বাড়ির মধ্যে সময় ভাগ করে নিলে আপনি শুধু তাদের মধ্যে
সেই একজনকেই গুনবেন যার সঙ্গে আপনি বেশিরভাগ সময় কাটান। সেটা 1 হিসেবে
গ�োনা হবে। (এবং তারা পুনর্বিবাহ করে থাকলে সেটা 2 হিসেবে গ�োনা হবে।)

আপনার পিতামাতার সহায়তা পাওয়া অন্য যাদের সঙ্গে আপনি বাস করছেন:

•
•

বাড়িতে বা কলেজে ভাইয়েরা ও ব�োনেরা (যার মধ্যে পড়েন নিজের, অর্ধ- বা সৎ- ভাইব�োনেরা)।
আপনার পিতামাতা তাদের সহায়তার অর্থের অর্ধেকের বেশি প্রদান করলে আপনার বাড়িতে বাস করা
অন্য যে কেউ (তুত�ো ভাইব�োন, কাকিমা/জেঠিমা/মাসিমা/পিসিমা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা/দাদু-দিদিমা)।

আপনি! নিজেকে গুনতে ভুলবেন না। অনেক শিক্ষার্থীই এটা করে থাকেন।

প্র: আমি
আ
 মি যদি আইনত আমার পিতামাতার উপর
উ:
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নির্ভরশীল হই
হই, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে বাস করি
তাহলে কী হবে
হবে? আপনি ক�োন পরিবারে থাকেন
থাকেন?
আপনি অন্যদের সঙ্গে বাস করা সত্ত্বেও আপনার "পরিবার" হল
আপনার পিতামাতার সেই একজনের বা উভয়েরই পরিবার যার/
যাদের উপর আপনি আইনত নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি
আপনার ঠাকুমা/দিদিমার সঙ্গে বাস করেন, কিন্তু আপনার মায়ের কাছে
এখন�ো আপনার আইনি হেফাজত থেকে থাকে, তবে FAFSA ফর্মে
আপনার মায়ের পরিবার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে। প্রশ্ন সহ FAFSA
হটলাইনে ফ�োন করুন।
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প্রশ্নো
শ্নোত্তর:
ত্তর:
প্র:

আপনার নিজের পিতামাতার সঙ্গে
ক�োনও য�োগায�োগ না থাকলে কী হবে?

আমি আমার পিতামাতার উপর “নির্ভরশীল” না হয়েও
“স্বাধীন” না হলে কী হবে
হবে?

উ:

প্রচু র সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছেন এই শ্রেণীতে পড়েন। আপনার সঙ্গে আপনার পিতামাতার ক�োনও সম্পর্ক না থেকে থাকতে

পারে। হয়ত�ো তাদের মধ্যে একজন বা উভয়েই জীবিত রয়েছেন এবং এখন�ো আপনার সঙ্গে আইনি বন্ধন রয়েছে, তবে তারা
আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানিকরণ হয়েছে। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার সঙ্গে তাদের
আর ক�োনও বন্ধন নেই: আপনার একটি “নির্ভরশীলতা অগ্রাহ্য করার” প্রয়�োজন হবে।

প্র:
উ:

আমি কীভাবে নির্ভরশীলতা অগ্রাহ্য করা পেতে পারি
পারি?
সম্ভব হলে এমন একজন পেশাদারের সাহায্য তালিকাভুক্ত করুন যিনি FAFSA ব�োঝেন, যেমন স্কুলের কাউন্সেলর,
কলেজের আর্থিক সহায়তা কাউন্সেলর অথবা স্থানীয় কলেজ বিশেষজ্ঞ। অথবা FAFSA হটলাইনে ফ�োন করুন।
প্রথমত অনলাইনে FAFSA ফর্মে সহায়ক প্রশ্নগুলি করা হবে। FAFSA-তে আপনার পিতামাতার তথ্য চাওয়া হলে
প্রথমত,
এটা বলছে এমন বক্সে ক্লিক করুন: “আমি পিতামাতার তথ্য প্রদান করতে পারছি না।” তারপর ফর্মের বাকিটা
পূ রণ করুন ও জমা দিন। তবে আপনার আরও কিছু করা আবশ্যক…
দ্বিতীয়ত, আপনি যে কলেজগুলিতে পড়তে চান তাদের আর্থিক সহায়তা আধিকারিকদের সঙ্গে আপনাকে কথা
বলতে হবে। আপনার সেই আধিকারিকদের একজনকে এটা বিশ্বাস করান�ো আবশ্যক যে আপনি নির্ভরশীলতা
অগ্রাহ্য করার য�োগ্য। (সেই আধিকারিক আপনাকে জানিয়ে দেবেন যে তার ক�োন ক�োন প্রমাণের প্রয়�োজন।) এই
আধিকারিক হলেন সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি FAFSA এর কর্মীদের সঙ্গে য�োগায�োগ করতে এবং হস্তকৃতভাবে
আপনার নির্ভরশীলতার স্থিতি “অগ্রাহ্য করাতে” পারেন যাতে আপনার ফর্মটি প্রক্রিয়া করা যায়।
তৃ তীয়ত, আপনি পড়তে চান এমন যে ক�োনও কলেজের কাছে আপনার কেসটি তুলে ধরুন। আর্থিক সহায়তার
প্যাকেজ পেতে তাদের আর্থিক সহায়তা আধিকারিকদের সঙ্গে য�োগায�োগ করুন ও কাজ করুন। যত শীঘ্র সম্ভব
প্রক্রিয়াটি শুরু করুন।

প্র:
উ:

আমার কী ধরনের প্রমাণের প্রয়�োজন হবে
হবে?
এখানে কিছু নথিপত্র দেওয়া হল যা আপনাকে নির্ভরশীলতা অগ্রাহ্য করা পেতে সাহায্য করতে পারে। আপনার
স্কুলের কাউন্সেলর, সমাজকর্মী অথবা ক�োনও কমিউনিটি কর্মী আপনাকে আপনার কেসের সেরা নথিপত্র সংগ্রহে
সাহায্য করতে পারেন:
আপনার হাই স্কুলের কাউন্সেলর বা সমাজকর্মীর থেকে পাওয়া চিঠি যাতে শপথ করে বলা হয়েছে যে আপনি
আপনার পিতামাতার থেকে স্বাধীন।
পুলিশের রিপ�োর্ট বা আদালতের নথিপত্র, যেমন পিতামাতার একজনের বা উভয়ের প্রতি সংযত করার আদেশ।
পিতামাতার একজন বা উভয়ে কারারুদ্ধ বা প্রতিষ্ঠানিকৃত হয়েছেন এটা নিশ্চিত করা একটি রিপ�োর্ট।
আপনি গৃ হহীন হলে ও একা বাস করলে আপনি একজন “স্বতন্ত্র” শিক্ষার্থী হওয়ার য�োগ্য। আপনার ক�োনও
নির্ভরশীলতা অগ্রাহ্য করার প্রয়�োজন হবে না। তবে তখনও আপনাকে কলেজ যে প্রমাণগুলি চাইবে তা পেতে
আপনার স্কুল-এর “গৃ হহীনদের য�োগায�োগে”র সঙ্গে কাজ করতে হবে।
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FAFSA বুঝে নেওয়া

আপনি ও আপনার পিতামাতা
গতবছর কত উপার্জন করেছেন?
করেছেন

আপনি ও আপনার পিতামাতা আপনার কলেজের খরচের প্রতি কত অর্থ অবদান রাখতে পারবেন তা নির্ধারণ
করতে FAFSA এর পারিবারিক উপার্জনের তথ্যের প্রয়�োজন হবে। আদর্শ পরিস্থিতিতে, এই তথ্যের অনেকটাই
পাওয়া যাবে IRS করের রেকর্ড থেকে, যা দায়ের করা আরও সরল করে তুলবে। তবে ক�োভিড-19 আপনার
পরিবারের আর্থিক চিত্র বদলে দিয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে আপনার FAFSA পূ রণ করতে এই
ধাপগুলি অনু সরণ করুন। তারপর আপনার কলেজে য�োগায�োগ করুন এবং তাদেরকে হালনাগাদ তথ্য দিন।
FAFSA’’র ওয়েবসাইট ব্যবহার করা নিশ্চিত করুন। অনলাইন টুলগুলি
আপনাকে উত্তর দিতে হবে এমন প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে।
আপনার পরিবার মার্কিন করের রিটার্ন দায়ের করলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে আপনি “IRS ডেটা
রিট্রিভাল টুল (Data Retrieval Tool)”” ব্যবহার করতে চান কিনা। পারলে এটা ব্যবহার করুন।
টুলটি আপনার জন্য আপনার পরিবারের আর্থিক তথ্যের বেশিরভাগ অংশই পূ রণ করে দেবে! এবং
কলেজগুলি জানতে পারবে যে আপনার আর্থিক তথ্য নিখুঁত।
IRS ডেটা রিট্রিভাল টুল মার্কিন আভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (Internal Revenue Service), যা কর
সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থা, এর থেকে প্রদান করা তথ্য ব্যবহার করে আপনার পরিবারের
করের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূ রণ করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি সেপ্টেম্বর 2023 এ কলেজে পড়া শুরু করার
পরিকল্পনা করে থাকলে FAFSA আপনার পরিবারের 2021 সালের করের রিটার্নগুলি ব্যবহার করবে।
IRS ডেটা রিট্রিভাল টুল ব্যবহার সম্পর্কে একটি ন�োট: আপনার করের তথ্য গ�োপন রাখতে আপনি যে IRS
ডেটা হস্তান্তর করবেন তা দৃ শ্যমান হবে না। আপনি আপনার FAFSA-তে ইম্পোর্ট করা তথ্য পুনঃনিরীক্ষা
করতে বা বদলাতে পারবেন না। আপনি চিন্তিত হলে এই টুল ব্যবহার করবেন
না। কেবল নিজে নিজেই করের তথ্য টাইপ করে দিন।
আপনি IRS ডেটা রিট্রিভাল টুলের ক�োনও সংয�োগ দেখতে না পেলে FAFSA আপনাকে যে প্রশ্নগুলি করবে
তার উত্তর দিতে শুধু আপনার পিতামাতার কাছে তাদের করের রিটার্ন চান।
ক�োভিড
ক�োভিড-19
কি আপনার পরিবারের বা আর্থিক অবস্থার উপর বড়সড় প্রভাব ফেলেছে?
ফেলেছে
আপনার এর পরেও ইতিমধ্যেই আপনার ফাইলে থাকা IRS করের ফর্মগুলি ব্যবহার করতে হবে, যা প্রকৃত
অবস্থা প্রতিফলিত নাও করতে পারে। (এটা আসন্ন শিক্ষা বর্ষের জন্য 2021 সালের করের রিটার্ন।) তবে
কলেজগুলি জানতে চায় যে আপনার ক�োন বিষয়ের পরিবর্তন হয়েছে। আপনি আপনার FAFSA জমা দেওয়ার
পর আপনি পড়তে চান এমন কলেজগুলির সঙ্গে য�োগায�োগ করুন–এবং তাদেরকে আপডেট দিন।
প্রশ্নগুলি যত্ন সহকারে পড়ে নেওয়া নিশ্চিত করুন!
করুন FAFSA “আজকের হিসেবে” আপনার জীবন ও
পরিবার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেই থাকে। আপনার পরিবারের ও গৃ হস্থালির বর্তমান তথ্য সহ সেই
প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।
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প্রশ্নো
শ্নোত্তর:
ত্তর:
প্র:

আমি যে পু রন�ো করের রিটার্নগুলি ব্যবহার করছি তার সঙ্গে আমার এখনকার
জীবন না মিললে আমি কী করব�ো
করব�ো?

উ:



অনেক শিক্ষার্থীর কাছেই এটা একটা বড় প্রশ্ন–বিশেষ করে সেইসব পরিবারের জন্য যাদের ক�োভিড-19 অতিমারীর প্রভাবে
কঠিন লড়াই করতে হচ্ছে। FAFSA দুবছরের পুরন�ো করের তথ্য ও বর্তমান পারিবারিক তথ্য চায়। সেই করগুলি দায়ের
করার পর থেকে অনেক কিছুই বদলে গেছে। আপনার 2021 সালের করের রিটার্নগুলি ব্যবহার করে FAFSA এর জিজ্ঞাসা
করা প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। তারপর আপনি পড়তে চান এমন কলেজের আর্থিক সহায়তা আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলুন।
প্রয়�োজনে তারা আপনার সহায়তা সমন্বিত করতে পারেন।

প্র:
উ:

প্র:
উ:

FAFSA-তে
তে থাকা আর্থিক তথ্য সম্পর্কিত
সচরাচর জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলি

আমি IRS ডেটা রিট্রিভাল টুলের ক�োনও সংয�োগ দেখতে না পেলে কী হবে
হবে?
আপনি IRS ডেটা রিট্রিভাল টুল ব্যবহার করতে পারবেন না। IRS টুল আপনার জন্য সঠিক কিনা তা নির্ধারণ করতে আপনাকে
FAFSA'র শুরুতে কিছু প্রশ্ন করা হবে। কিছু ক্ষেত্রে এটা হবে না। FAFSA আপনার কাছে IRS ডেটা রিট্রিভাল টুলের একটি
সংয�োগ প্রদান না করলে আপনার পিতামাতার প্রদান করা তথ্য ব্যবহার করে কেবল তার জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

আমার পিতামাতা তাদের আর্থিক তথ্য শেয়ার করতে না চাইলে কী হবে
হবে?
অনেক পিতামাতা মনে করেন যে তাদের উপার্জনের তথ্য গ�োপনীয়। অন্যান্যরা উদ্বিগ্ন হন যে ফর্মটি পূ রণ করলে সরকার তাদেরকে
কলেজের পড়ার খরচ প্রদান করতে বাধ্য করবে। তাদেরকে আশ্বস্ত করুন যে তাদের তথ্য নিরাপদ ও গ�োপন থাকবে এবং এটা
ক�োনও শর্তাধীন নয়। আপনি তাদেরকে রাজি করাতে তারা সম্মান করেন এমন ক�োনও প্রাপ্তবয়স্ককে এটা বলার কথা বলতে পারেন
যে FAFSA আপনার ভবিষ্যৎ কলেজে পড়ার জন্য অতিশয় গুরুত্বপূ র্ণ।

প্র:
রান্ত প্রশ্নে
ক্
ং
স
া
স
টাকাপয় াহায্য চাই?
স
রুন:
A
FAFS

হটলা

উ:	
অনেক ল�োকেই তাদের নিয়�োগকর্তাদের থেকে করের

নক
ইনে ফ�ো

htt

sa/

id/faf

-for-a

apply
.gov/
ntaid ing-out
e
d
u
t
fill
ps://s

আমার
আ
 মার পিতামাতার মার্কিন করের
রিটার্ন না থাকলে কী হবে
হবে?

নথিপত্র পান না অথবা মার্কিন করের রিটার্ন দাখিল
করেন না। এটা অন্যান্য দেশে কাজ করা পিতামাতাদের
ক্ষেত্রে অথবা ঘর�োয়া ব্যবস্থায় কাজ করা পিতামাতাদের
ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে। এর পরেও FAFSA'র
পারিবারিক উপার্জনের তথ্য লাগবে। অনলাইনে দেওয়া
পরামর্শগুলি অনু সরণ করুন। আপনার অতিরিক্ত
পরামর্শ লাগলে FAFSA হটলাইনে ফ�োন করুন।
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আপনি প্রস্তুত

আপনার FAFSA ফর্ম জমা দিন
আপনি অনলাইনে আপনার FAFSA ফর্ম পূ রণ করা সম্পন্ন করেছেন। আপনার টাইপ করা তথ্য দু-তিনবার
করে দেখে নিন। আপনাকে ও আপনার পিতামাতাকে ফর্মটি বৈদ্যুতিন উপায়ে "স্বাক্ষর" করার সুয�োগ দেয় এমন
নির্দেশগুলি অনু সরণ করুন। তারপর, সবকিছু ঠিক আছে মনে হলে ব�োতামটি টিপুন ও জমা দিন!

তবে এখনই আরাম করবেন না। আপনি নিজের FAFSA জমা দেওয়ার পর আপনার স্টেটের
সহায়তার জন্য আবেদন করার একটি সংয�োগ দেখতে পাওয়া উচিত। এখনই সেটা করুন! অনেক
তথ্যই আপনার হয়ে FAFSA পূ রণ করে দিতে পারে। তারপর আপনার FAFSA নিখুঁতভাবে
প্রক্রিয়া করা নিশ্চিত করতে হবে। এই ধাপগুলি অনু সরণ করুন:
র�োজ আপনার ইমেল চেক করুন। (আপনি ক�োনও টেক্সট মেসেজ পাবেন না; এটা শুধু ইমেলেই পাওয়া যাবে।)
কয়েকদিনের মধ্যে আপনার একটি “শিক্ষার্থী সহায়তা রিপ�োর্ট” পাওয়া উচিত, যাকে SAR-ও
ও বলা হয়।
এতে আপনার আর্থিক তথ্যের সারসংক্ষেপ এবং "প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদানে"র একটি গণনা থাকবে।
এই নম্বরটি আপনার জন্য খুবই জরুরি। এতে কলেজগুল�ো নির্ধারণ করতে পারবে যে আপনি কত আর্থিক
সহায়তা পাওয়ার য�োগ্য।
শিক্ষার্থী সহায়তা রিপ�োর্টে ক�োনও ত্রুটি আছে কিনা দেখে নিন। আপনার চ�োখে কিছু ধরা পড়লে অনলাইনে
ফিরে যান এবং আপনার আবেদনপত্রে সেগুলি সংশ�োধন করে নিন।
ম�োকাবিলা করার মত�ো অতিরিক্ত ক�োনও সমস্যা না থাকা নিশ্চিত করতে SAR এর “মন্তব্য” অংশটি পড়ে
নেওয়া নিশ্চিত করুন। (ক�োনও তথ্য বাদ পড়ে থাকলে বা অন্য ক�োনও সমস্যা হলে FAFSA প্রক্রিয়া করা
হবে না
না।)
আপনি ক�োনও ইমেল না পেলে অনলাইনে দেখে নিন। লগইন করার পর আপনার FAFSA ওয়েবসাইটে
আপনার SAR উপলভ্য হওয়া উচিত। আপনি ক�োনও রিপ�োর্ট না পেলে বা সমস্যা থেকে থাকলে FAFSA
হটলাইনে 1-800-433-3243 নম্বরে ফ�োন করুন।

9
OVID-1ছে?
C
ও
A
FAFS ক�োন�ো প্রশ্ন আ
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পরবর্তী পদক্ষেপ

আমাকে অর্থ ক�োথায় তা দেখান
দেখান!
আপনার আবেদনপত্রটি একবার সম্পন্ন হয়ে গেলে আপনার তালিকায় থাকা কলেজগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে
FAFSA তথ্য পেয়ে যাবে। আপনি যে ক�োনও মুহূর্তে কলেজের নাম য�োগ করতে বা তা বাদ দিতে পারেন।

এখন আপনাকে আপনার প্রয়�োজনীয় আর্থিক সহায়তা পেতে কলেজগুলির সঙ্গে কাজ
করতে হবে…

প্র:
উ:

প্র:
উ:

		

আপনার FAFSA শিক্ষার্থী সহায়তা রিপ�োর্ট বা SAR আরও একবার দেখে নিন, যাতে শেষ মুহূর্তে
ক�োনও জটিলতা দেখা না দেওয়া নিশ্চিত করা যায়।

		

আপনি আপনার শিক্ষার্থী সহায়তা রিপ�োর্টে ক�োনও তারকাচিহ্ন (*) বা C দেখতে পেলে কলেজগুলিকে
আপনার তথ্য যাচাই করে নিতে হবে। আপনার কলেজগুলি ক�োনও নির্দেশ দিচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখুন–
এবং আরও তথ্যের জন্য পৃ ষ্ঠা 20 দেখুন।

		

ক�োভিড
ক�োভিড-19
বা অন্য ক�োনও পরিস্থিতিগত কারণে কি আপনার পারিবারিক উপার্জনে বা গৃ হস্থালিতে
ক�োনও পরিবর্তন এসেছে
এসেছে? এটাই আপনার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত কলেজগুলির আর্থিক সহায়তা
আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার উপযুক্ত সময়। তাদেরকে জানান যে কী ঘটেছে এবং পরবারের আর্থিক
অবস্থার কী বদল ঘটেছে। তারা আরও বেশি সহায়তা পেশ করতে পারবেন।

আমার FAFSA সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তিতে কী আসবে
আসবে?
আপনার কলেজগুলির স্বীকৃতিপত্রের জন্য অপেক্ষা করুন! কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বীকৃতিপত্রগুলি এটাও বলে
দিতে পারে যে আপনি সরকারের থেকে এবং কলেজের নিজস্ব জলপানি তহবিল থেকে কতটা করে সহায়তা
পেতে পারেন। যদিও প্রায়শই একটি কলেজ আর্থিক সহায়তার চিঠিটি খানিক পরে পাঠাবে। বিভিন্ন কলেজ
আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সহায়তা দেবে।

আমি কী ধরনের আর্থিক সাহায্যের প্রত্যাশা করতে পারি
পারি?
আপনাকে স্বীকার করা প্রতিটি কলেজ আপনাকে একটি চিঠি বা ইমেল পাঠাবে যাতে কলেজে পড়ার খরচ কত
পড়বে—এবং সেখানে পড়ার জন্য অর্থপ্রদান করতে আপনাকে সাহায্য করতে কলেজ কত রাশি পেশ করতে পারে
তার বর্ণনা দেওয়া থাকবে। এটা সম্ভবত অনুদান ও বৃ ত্তি (যে অর্থ আপনাকে প্রদান করা হবে), ঋণ (যা আপনার
ফেরত দেওয়া আবশ্যক) এবং ওয়ার্ক-স্টাডি (আপনি যে অর্থ উপার্জন করতে পারেন) তার একটি মিশ্রণ। একে
“আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ” বলা হয়। আপনার প্রতিটি প্যাকেজ যত্ন সহকারে দেখে নেওয়া জরুরি, যাতে আপনি
আপনার পক্ষে সবচেয়ে সাশ্রয়ী কলেজটি নির্বাচন করতে পারেন।
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প্রশ্নো
শ্নোত্তর:
ত্তর:
প্র:
উ:

আমাকে কেন আমার FAFSA তথ্য যে নিখুঁত তা প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে
হচ্ছে?
এই প্রক্রিয়াটিকে “যাচাইকরণ” বলা হয় এবং এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার—প্রতি বছর FAFSA ফর্মগুলির এক তৃতীয়াংশের বেশি
যাচাই করা হয়। মার্কিন শিক্ষা বিভাগ ও কলেজগুলি নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষার্থীকে তাদের FAFSA ফর্মগুলিতে প্রদান করা তথ্য যাচাইয়ের
জন্য নির্বাচন করে। কখন�োসখন�ো আবেদনকারীদের যদৃ চ্ছভাবে বেছে নেওয়া হয়। ক�োনও ক�োন সময় এটা করার কারণ হল
FAFSA ফর্মে থাকা তথ্য সামঞ্জস্যহীন বা অসম্পূর্ণ থাকে। কলেজগুলি যাচাই করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

প্র:
উ:

প্র:
উ:

যাচাইকরণে কী করা হয়?
হয়
কলেজের আর্থিক সহায়তা আধিকারিক আপনার সঙ্গে য�োগায�োগ করবেন। সাধারণভাবে এটা আরও তথ্যের জন্য
রুটিন অনুর�োধ, যেটা প্রায়শই আপনার পারিবারিক উপার্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত। আপনি IRS ডেটা রিট্রিভাল টুল ব্যবহার
করে থাকলে আপনি ভাল�ো অবস্থায় থাকবেন। আপনি তা না করে থাকলে আপনার সম্ভবত আপনার পরিবারের
করের রিটার্নের একটি IRS ট্রান্সক্রিপ্ট (এটা দেওয়ার জন্য আপনি IRS এর কাছে অনুর�োধ করতে পারেন) অথবা
নিয়�োগকর্তাদের থেকে পাওয়া উপার্জনের বিবৃ তির প্রয়�োজন হবে। কলেজের আর্থিক সহায়তা আধিকারিক আপনার
FAFSA ফর্মের সঙ্গে আপনার প্রদত্ত তথ্যের তুলনা করবেন। ক�োনও তফাৎ থেকে থাকলে আপনাকে নিজের FAFSA ফর্মে
সংশ�োধন করতে হবে।

অন্য কী প্রশ্ন করা হতে পারে?
পারে
আর্থিক সহায়তা আধিকারিক আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা এবং বর্তমানে আর কতজন কলেজে পড়ছেন তা নিশ্চিত
করতে চাইতে পারেন। আপনাকে অন্যান্য পারিবারিক সহায়তা (যেমন, শিশু সহায়তা) বা সরকারি সহায়তা (যেমন, ফুড
স্ট্যাম্প) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতে পারে। আপনাকে আইনি সনাক্তকরণ অথবা আপনি যে হাই স্কুলের থেকে গ্র্যাজুয়েট
হয়েছেন তার প্রমাণ প্রদান করতেও বলা হতে পারে।

প্র:
উ:

প্র:
উ:
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আমাকে আমার FAFSA ফর্মে দেওয়া তথ্য
সঠিক বলে প্রমাণ করতে বলা হলে কী হবে?
হবে

আমি কি একই তথ্য সবকটি কলেজে পাঠাতে পারি?
পারি
দুর্ভাগ্যবশত, না।আপনাকে প্রতিটি কলেজের ক্ষেত্রে পৃ থকভাবে জবাব দিতে হবে। প্রত্যেকটির থেকে তাদের
কী প্রয়�োজন তা নির্দেশ করে একটি ফর্ম ইমেল বা নিয়মিত ডাক মারফৎ পাঠান�ো হবে। প্রত্যেকটি কলেজের
সময়সীমা মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। ক�োনও সময়সীমা না থাকলে যত দ্রুত সম্ভব তথ্য প্রদান করুন।

আমি একটি যাচাইকরণ ফর্ম পেলে তার অর্থ হল কলেজ
আমাকে গ্রহণ করেছে, ঠিক কিনা?
কিনা
না, তা নাও হতে পারে। কিছু কলেজ আপনাকে ভর্তি করার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার আর্থিক তথ্য যাচাই করতে
চাইতে পারে। এই কারণেই আপনাকে এটা দ্রুত করতে হবে। আপনি যে সব কলেজে পড়ার আশা করেন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ
য�োগায�োগ রাখুন—এবং তারা যা যা চাইছেন তা তাদেরকে দিন।
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আপনাকে কলেজে গ্রহণ করা হয়েছে!

আর্থিক সহায়তার চিঠি কীভাবে
পড়তে হবে
এই দিনটার জন্যেই আপনি অপেক্ষা করছিলেন। আপনার প্রথম কলেজের গ্রহণ করার চিঠিটি এসে গেছে!
আপনি আরেকটি চিঠিও পাবেন যাতে কলেজের খরচ কত এবং তা প্রদান করার কিছু উপায় সম্পর্কে বলা
থাকবে। এটাই আপনার “আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ।” এটা যত্ন সহকারে পড়া এবং আপনার পাওয়া অন্য যে
ক�োনও অফারের সঙ্গে সেটির তুলনা করা জরুরি।
পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আপনাকে বলা হবে যে কীভাবে এই চিঠিগুলি পড়তে ও তুলনা করতে হবে। আপনি
দেখতে পেতে পারেন এমন নতুন শর্তাবলী এখানে দেওয়া হল:
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কলেজের খরচ তুলনা করা

প্রথমে দামের ট্যাগ দেখু ন

এবার প্রকৃত বিষয়ে আসা যাক। আপনাকে হিসেব করতে হবে যে কলেজের খরচ কত পড়বে। এটা বিভিন্ন
স্কুলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হবে।
শুরু করতে আপনার আর্থিক সহায়তার চিঠিটি মন�োয�োগ দিয়ে দেখুন। “আনু মানিক খরচ” নামক অংশটি খুঁজে নিন। আপনার চিঠিতে
আপনার সম্মু খীন হতে চলা খরচের তালিকা দেওয়া থাকতে হবে। তবে কিছু কলেজ অন্যদের তুলনায় এটা আরও ভাল�োভাবে করে
থাকে। আপনাকে এই তথ্যের খ�োঁজ করতে হতে পারে, নয়ত�ো ব্যক্তিগত খরচের ক্ষেত্রে আপনার নিজের হিসেব করে নিন।

কলেজের খরচ
এগুলি সেই খরচ যা কলেজগুলি আপনার
নামে সরাসরি বিল করে। এগুলি কয়েকটি
মাত্র, তবে সেগুলি বড়সড় খরচের জিনিস:

ব্যক্তিগত খরচ
এগুলি সেই খরচ যা আপনাকে পকেট থেকে দিতে হয়। এই বিষয়ে
যেটা ভাল�ো সেটা হল আপনি সাবধান হয়ে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে
পারেন। এই বিষয়ে যেটা খারাপ সেটা হল এই খরচগুলি জমা হতে
থাকতে পারে। বাস্তব জীবনের জন্য বাজেট করে চলার চেষ্টা করুন।

শিক্ষাদান ও ফি

বইপত্র ও সরবরাহ

ঘরভাড়া ও আহারের খরচ
খরচ,
যদি আপনি ডরমিটরিতে
বাস করেন

সঠিকভাবে খরচের
তুলনা করা
অনেক কলেজ
সেমিস্টার পিছু
অনুদান, ঋণ ও অন্যান্য সহায়তার
তালিকা দেয়, তবে কলেজের
খরচ ও প্রত্যাশিত পারিবারিক
অবদান সারাবছরের জন্য। একই
সময়কালের জন্য খরচ ও সহায়তার
তুলনা করা নিশ্চিত করুন। এবং
সবকিছু মনে রাখার জন্য যথাসাধ্য
চেষ্টা করুন। এতে সাহায্য পেতে
কলেজের বাজেট গণকগুলির
জন্য ওয়েবে সার্চ করুন।

আবাসন যদি আপনি বাড়ির থেকে দূ রে থাকেন
আবাসন,
থাকেন, কিন্তু
ডরমিটরিতে না থাকেন
খাদ্য, পানীয় ও অনেকটা করে কফি
খাদ্য

পরিবহণ হয় দৈনিক নয়ত�ো
পরিবহণ,
বাড়িতে যাতায়াতের জন্য
মজা ও বিন�োদন

জামাকাপড়, প্রসাধন দ্রব্য
জামাকাপড়
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কলেজের খরচ তুলনা করা

তারপর নিখরচায় অর্থপ্রাপ্তির
খ�োঁজ করুন

বেশিরভাগ কলেজ আপনাকে স্কুলের জন্য অর্থপ্রদান করতে কিছু না কিছু সহায়তা পেশ করবে। এটাই সবচেয়ে জরুরি—এবং উদ্দীপক!—
আপনার আর্থিক সহায়তার চিঠির অংশ। সম্ভবত আপনি অনুদান
অনুদান,, ওয়ার্ক
ওয়ার্ক--স্টাডি ও ঋণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখতে পাবেন। প্রতিটি
লাইন যত্ন সহকারে পড়ুন। যাবতীয় অর্থ কলেজের জন্য সহায়ক হতে পারে, তবে কিছু প্রকারের আর্থিক সহায়তা অন্যগুলির তুলনায় ভাল�ো।
সাধারণভাবে আপনি পরিশ�োধ করতে হবে না এমন অর্থের খ�োঁজ করে শুরু করতে চাইবেন, যেমন অনুদান ও বৃ ত্তি। তারপর কেবলমাত্র প্রয়�োজন
অনু সারে ঋণের মত�ো আরও বেশি খরচের বিকল্পগুলির কথা বিবেচনা করুন। নীচে ফেডেরাল ওয়ার্ক স্টাডির সুয�োগগুলির সঙ্গে সবচেয়ে
সাধারণ ধরনের "নিখরচার" অর্থের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা রয়েছে।

ফেডারেল অনুদান

এগুলির সবচেয়ে সাধারণ দুটি হল পেল অনুদান ও পরিপূ রক শিক্ষার সুয�োগের
অনুদান (Supplemental Educational Opportunity Grant)
(আপনার চিঠিতে “SEOG” খুঁজে নিন)। উভয়েরই ভিত্তি হল আর্থিক চাহিদা।

স্টেটের অনুদান

অনেক স্টেটই কলেজে পড়তে তাদের নিজেদের স্টেটে বসবাসকারী
শিক্ষার্থীদের জন্য সাহায্য পেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, নিউ ইয়র্কের
রয়েছে জনপ্রিয় শিক্ষাদান সহায়তা কার্যক্রম (Tuition Assistance
Program) (“TAP” খুঁজুন)। আদর্শ পরিস্থিতিতে, আপনি আপনার
FAFSA ফর্ম পূ রণ করার সময়ই স্টেটের অনুদানগুলির জন্য আবেদনপত্র
জমা দেবেন। স্টেটের কার্যক্রমগুলি প্রায়শই প্রতিয�োগিতামূ লক হয়
এবং "আগে এলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

কলেজের অনুদান ও বেসরকারী বৃ ত্তি

অনেক কলেজ য�োগ্যতার (যেমন, উচ্চ গড় গ্রেড পয়েন্ট বা পরীক্ষায়
শক্তিশালী স্কোর), আর্থিক চাহিদার বা ক্রীড়া দক্ষতার ভিত্তিতে অনুদান পেশ
করে। বেসরকারী গ�োষ্ঠীগুলিও কলেজের জন্য নিখরচার অর্থ পেশ করে, তবে
আপনাকে খুঁজে বের করতে এবং তার জন্য আবেদন করতে হবে। এটা
আপনার সহায়তার চিঠির মাধ্যমে প্রদান করা হবে না। অনলাইনে খ�োঁজ
করুন অথবা আরও তথ্যের জন্য কলেজের কাউন্সেলরের সঙ্গে কথা বলুন।

ফেডেরাল ওয়ার্ক স্টাডি

আর্থিক অভাবগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে কাজ করার সুয�োগ পেশ করা
হয়। যে ক�োনও চাকরির ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে, আপনাকে আপনার
কাজ করা ঘণ্টা হিসেবে অর্থপ্রদান করা হয়। এই অর্থ আপনি নিজের
খুশিমত�ো যে ক�োনও উপায়ে ব্যবহার করতে পারেন। আপনার আর্থিক
সহায়তার চিঠি আপনাকে বলে দেবে যে এই কার্যক্রমের অধীনে আপনি
কত অর্থ উপার্জন করতে পারেন, তবে চাকরি খুঁজে নেওয়া ও এই
অর্থ পাওয়ার জন্য প্রয়�োজনীয় ঘণ্টা কাজ করা আপনার ব্যাপার।
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কলেজের খরচ তুলনা করা

পরিশেষে, ঋণের কথা ভাবু ন

কলেজের খরচ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, তাই অনাএক শিক্ষার্থীকেই খরচ মেটাতে অন্তত একটা ছ�োটখাট�ো ঋণ
করতে হয়। কেউই ঋণগ্রস্ত থাকতে পছন্দ করেন না। তবে আপনি সম্ভবত কলেজের ডিগ্রী ছাড়া যা উপার্জন
করবেন সেটা থাকলে অনেক বেশি করবেন, তাই ঋণ ভবিষ্যতের প্রতি বিনিয়�োগ হতে পারে।
মনে রাখার উপযুক্ত নিয়মাবলী
নিয়মাবলী: আপনাকে বা আপনার পিতামাতাকে ঋণ করতে হলে যথাসম্ভব কম পরিমাণ ঋণ করুন। প্রথমে
সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ঋণগুলি ব্যবহার করা নিশ্চিত করুন। এগুলি পরিশ�োধ করা সহজ এবং আপনার বাড়তি সময় লাগলে তার
যুক্তরাষ্ট্রীয় পারকিন্স ঋণ
ঋণ: সুদের হার কম এবং আপনাকে কলেজ ছাড়ার ন'মাস পর পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ
প্রতি আরও বেশি ক্ষমাশীল। বেসরকারী ঋণ ও ক্রেডিট কার্ডগুলি শেষ উপায় হতে পারে। এখানে আপনার আর্থিক সহায়তার
করা
শু
র
ু
করতে
হবে
না।
দুর্
ভাগ্
যজনকভাবে,
এই কার্
রমটিকে
ধ করে
দেওয়াদেওয়া
হয়েছে।
বেশিরভাগ কলেজ
চিঠিতে যে বিকল্পগুলি দেখতে পেতে
পারেন
সেগুলি দেওয়া
হল,যক্
যার
শুরুতেবন্
সেরা
বিকল্পগুলি
হয়েছে।
আর এই ঋণগুলি পেশ করে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ ""ভর
ভর্তুকিযুক্ত"
তুকিযুক্ত" ঋণ
ঋণ: চাহিদার ভিত্তিতে কলেজ শিক্ষার্থীদের ভর্তুকিযুক্ত ঋণ
দেওয়া হয়। সু দের খরচ অন্যান্য সরকারি ঋণের চেয়ে কম হতে পারে এবং পরিশ�োধ
করতে শুরু করার আগে আপনার হাতে আরও বেশি সময় থাকবে।
যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ "ভর্তুকিবিহীন" ঋণ:
ঋণ ভর্তুকিবিহীন ঋণ সকলের জন্য উপলভ্য, তবে আপনার পরিশ�োধের খরচ
ভর্তুকিযুক্ত ঋণের চেয়ে বেশি, যদি না আপনি স্কুলে থাকা অবস্থাতেই পরিশ�োধ করতে
শুরু করেন।
পিতামাতাদের PLUS ঋণ: এগুলি হল সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ঋণ যা পিতামাতাগণ আপনাকে কলেজের
খরচ প্রদানে সাহায্য করতে ব্যবহার করতে পারেন। তবে আপনার পিতামাতার ক্রেডিট রেটিং ভাল�ো হতে
হবে এবং সু দের হার বেশি হতে পারে। তত্ত্বগতভাবে, পিতামাতা আপনার যতটা প্রয়�োজন ততটা ঋণ করতে
পারেন। কিন্তু আপনার মত�োই, তাদেরকেও খুব বেশি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।
বেসরকারী ঋণ:
ঋণ আপনি ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের থেকে ঋণ নিতে পারেন, তবে সাবধানে তা করুন। ফি
ও সু দের হার বেশি হতে পারে এবং আপনাকে স্কুলে থাকা অবস্থাতেই ঋণ পরিশ�োধ করা শুরু করতে হতে পারে।

সতর্কতা: শিক্ষার্থী ঋণ পরিশ�োধ করা আবশ্যক। ফেডারেল সরকার
সতর্কতা
চলতি বছর ও গত বছর কিছু ছাত্রদের ঋণ ক্ষমা করেছে, তবে এটি
সাধারণত হয় না। দেউলিয়া হওয়ার মাধ্যমে সাহায্য পাওয়াও বিরল।
আপনার ক�োনও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ঋণ থেকে থাকলে তা কমান�ো বা
পরিশ�োধ বিলম্বিত করা তুলনামুলকভাবে সহজ, তবে এতে আপনার সুদ পরিশ�োধের
রাশি ও আপনার ঋণ থাকা ম�োট রাশি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
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প্রশ্নো
শ্নোত্তর:
ত্তর:
প্র:
উ:

শিক্ষার্থী ঋণ ও কলেজের ঋণ
সম্পর্কিত সাধারণ প্রশ্নগুলি

আমাকে শিক্ষার্থী ঋণ ও তা পরিশ�োধ করা সম্পর্কে
কী জানতে হবে
হবে?
এখানে অনেক ধরনের ঋণ রয়েছে। কিছু ঋণদাতার কাছে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে পরিশ�োধ করা শুরু করতে হয়।
অন্যরা আপনি গ্র্যাজুয়েট হওয়ার প্রায় একবছর পর পর্যন্ত আপনাকে ক�োনও বিল পাঠাবেন না। সম্ভাব্য ঋণের খ�োঁজ
করতে গিয়ে দুটি জিনিসের কথা জিজ্ঞাসা করুন:
“সু
সু দের হার
হার।” এটা নির্ধারণ করে যে আপনি যে রাশি ঋণ নিয়েছেন তার অতিরিক্ত যে রাশি আপনাকে পরিশ�োধ
করতে হবে। আপনি চাইবেন যে এই সংখ্যাটি যথাসম্ভব কম হ�োক। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ঋণগুলি সবচেয়ে কম
সু দের হার পেশ করে।
“পরিশ�োধের
পরিশ�োধের শর্তাবলী।”
শর্তাবলী এটা হল আপনাকে কত শীঘ্র ঋণ পরিশ�োধ করা শুরু করতে হবে, কতত সময়ের
মধ্যে আপনাকে ঋণ পরিশ�োধ করতে হবে এবং প্রতি মাসে আপনাকে কত রাশি পরিশ�োধ করতে হবে। সরকারি
সাহায্যপ্রাপ্ত ঋণগুলি আপনাকে আপনার পরিশ�োধের রাশি কমান�োর অথবা প্রয়�োজনে কিছুদিনের জন্য পরিশ�োধ
করা বন্ধ করার সুয�োগও দেবে। এবং আপনি যদি সরকারি চাকরি করা শুরু করেন বা ঋণ ক্ষমা করা হয়
এমন ক�োন�ো য�োগ্যতা অর্জন করেন তাহলে সরকার আপনার ঋণ কমাতে পারে।

প্র:
উ:

যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী ঋণ হিসেবে আমি কত অর্থ ঋণ
নিতে পারি
পারি?
সরকারের ভর্তুকিযুক্ত ঋণ কার্যক্রমে উপলভ্য রাশি বছর বছর বদলাতে থাকে। প্রথমেই এই ঋণ নিয়ে নিন।
আপনার আরও অর্থের প্রয়�োজন হলে আপনি তা সাধারণত ভর্তুকিবিহীন ঋণের মাধ্যমে পেতে পারেন। তবে
সাবধান থাকুন। আপনার যতটা প্রয়�োজন ততটাই ঋণ নিন।

প্র:
উ:

কত ঋণ নেওয়া উচিত
উচিত?
এটা বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথম ধাপ হিসেবে, আপনার সবচেয়ে পছন্দের কলেজের আর্থিক
সহায়তার চিঠিটি দেখুন। আপনার কি প্রথম বছর পার করতে ঋণ নেওয়ার প্রয়�োজন হবে? বাকি বছরগুল�োতে কী
করবেন? আপনি ক�োন ক�োন ধরনের ঋণ পেতে পারেন? এবং চার বছরের ম�োট খরচ কত হতে পারে?
আপনি এই তথ্য একবার সংগ্রহ করে ফেলার পর আপনার হিসেবনিকেশের জন্য একটি আর্থিক সহায়তা গণকের
খ�োঁজ করাই সবচেয়ে ভাল�ো। বেশিরভাগ কলেজের ওয়েবসাইটে এখন এগুলি থাকে। https://finaid.org
ওয়েবসাইটটিতে একটি গণক রয়েছে যা আপনাকে আপনি যে ঋণ পরিশ�োধ করবেন তার মাপ, সু দের হার
ও অন্যান্য শর্তাবলী লেখার সুয�োগ দেয়। একটি উদাহরণ: আপনার $29,000 ঋণ থাকলে (যা জাতীয় গড়)
আপনি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ঋণে সু দের বর্তমান হার 5 শতাংশ হিসাবে 10 বছরের জন্য প্রতি মাসে
প্রায় $310 পরিশ�োধ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
আপনি গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর কি আপনার সেটা করার সামর্থ্য থাকবে? বাস্তববাদী হ�োন। আপনি কী ধরনের চাকরি
পেতে পারেন সেই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবু ন। সেই ক্ষেত্রটিতে তরুণ কর্মীরা কত উপার্জন করেন? আপনি কি
আপনার অন্যান্য খরচ মেটান�োর সঙ্গে ঋণ পরিশ�োধ করতে পারবেন?
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অঙ্ক কষে নিন

কলেজের অফারগুলি তুলনা করা

অপেক্ষা শেষ হয়েছে। আপনার কাছে আপনার স্বীকৃতিপত্র ও আর্থিক সহায়তার অফারগুলি রয়েছে। এবারে
আপনাকে ঠিক করতে হবে যে আপনি ক�োন স্কুলে পড়বেন। অর্থের গুরুত্ব রয়েছে। আপনাকে সেই স্কুল বেছে
নিতে হবে যা আপনার সামর্থ্যে কুল�োয়।
এর পর যেটা আসছে সেটা হল দুটি আর্থিক সহায়তার
প্যাকেজের তুলনা করার উপর একটি পাঠ। এটা আপনাকে
কীসের খ�োঁজ করতে হবে তার একটা ধারনা দেবে। তবে
মনে রাখবেন, প্রতিটি প্যাকেজ দেখতে অন্যরকম। কখনও
কখনও সেগুলি বিভ্রান্তিকর বা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে।
সাহায্যের প্রয়�োজন হলে কলেজের একজন আর্থিক সহায়তা
আধিকারিককে ফ�োন করুন অথবা আপনার বিশ্বস্ত ক�োনও
প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে কথা বলুন।
আমরা দুটি কাল্পনিক স্কুলের তুলনা করব�ো:
বিগবাকস বিশ্ববিদ্যালয় ও ল�োয়ারকস্ট কলেজ।
ধরা যাক আপনার প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদান
হবে $2,000. এখন আমাদের ক�োন স্কুলের
চুক্তিটি বেশি ভাল�ো তা দেখে নিতে খরচের ও
বিভিন্ন প্রকার সহায়তার দিকে তাকাতে হবে।

টিউশন

টিউশন

বিগ বাকস
বিশ্ববিদ্যালয়
(BIG BUCKS
UNIVERSITY)
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ল�োয়ার
কস্ট কলেজ
(LOWER
COST
COLLEGE)
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পড়ার খরচ:
খরচ বাকস হলে বেশি, ল�োয়ারকস্ট
হলে কম। (গুরুত্বপূ র্ণ: আপনার খরচের প্রকৃত
আন্দাজ পেতে আপনার নিজস্ব বাজেট করুন।
কলেজগুলি প্রায়শই তাদের হিসেবপত্রে ব্যক্তিগত
জীবনযাপনের খরচ হিসেব খুব খারাপভাবে করে।)
উভয় স্কুলই অনেকগুলি করে স্কলারশিপ ও
অনুদানের সহায়তা পেশ করে। কলেজগুলি কত
অর্থ অফার করবে তা নির্ধারণ করতে আর্থিক
চাহিদা ও আপনার শিক্ষাগত য�োগ্যতা উভয়ের
দিকেই চ�োখ রাখে—এবং আপনি ভাল�ো ফল
করেছেন! তবে ফ�োন করুন ও বিশদ বিবরণ চান।
কেবল প্রথম বছরের জন্যেই কি নিখরচার অর্থের
নিশ্চয়তা রয়েছে, নাকি তা আরও বেশি সময়ের
জন্য? আপনার ভাল�ো গ্রেড পাওয়ার জন্য কি
স্কুলের সেটার প্রয়�োজন হবে? নিয়মাবলী জানু ন।

বিগবাকস বিশ্ববিদ্যালয়
(BigBucks University)

ল�োয়ার কস্ট কলেজ
পড়ার খরচ (1ম
ম বছরের
বছরের).......................................... $22,000

পড়ার খরচ (1ম
ম বছর).
বছর ....................................$62,000

অনুদান ও বৃ ত্তি

অনুদান ও বৃ ত্তি

ল�োয়ারকস্ট কলেজের স্কলারশিপ......................................5,000

বিগবাকস বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃ ত্তি...................................... 38,000

পেল অনুদান.................................................................. 3,500

পেল অনুদান.................................................................. 3,500

স্টেটের অনুদান ............................................................. 3,000

স্টেটের অনুদান.............................................................. 3,000

নীট মূ ল্য্য...........................................................$10,500

নীট মূ ল্য.............................................................
্য
$17,500
ঋণ ও ওয়ার্ক-স্টাডি
যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ ভর্তুকিযুক্ত ঋণ...................................... 1,500
যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ ভর্তুকিবিহীন ঋণ.................................. 4,000
ফেডেরাল ওয়ার্ক স্টাডি (FWS) .......................................3,000

ঋণ ও ওয়ার্ক-স্টাডি
যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ ভর্তুকিযুক্ত ঋণ................................................ 1,500
যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ ভর্তুকিবিহীন ঋণ.............................................4,000
ফেডেরাল ওয়ার্ক স্টাডি....................................................2,000
চূ ড়ান্ত গণনা

চূ ড়ান্ত গণনা
পড়ার ম�োট খরচ
খরচ........................................................$62,000
পেশ করা ম�োট আর্থিক সহায়তা.............................–
সহায়তা
– $53,000
প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদান.....................................–
অবদান
–$2,000

পড়ার ম�োট খরচ.
খরচ......................................................$22,000
পেশ করা ম�োট আর্থিক সহায়তা..............................–
সহায়তা
– $19,000
প্রত্যাশিত পারিবারিক অবদান.....................................–
অবদান
–$2,000

আপনাকে এবছর এই ফাঁক পূ রণ করতে হবে
হবে.................. $7,000

আপনাকে এবছর এই ফাঁক পূ রণ করতে হবে
হবে.................. $1,000

চার বছরের ম�োট ঋণের রাশি = $22,000)
(চার

চার বছরের ম�োট ঋণের রাশি = $22,000)
(চার

এরপর, নীট মূ ল্য,্য এই অনুদানগুলির পরেও কলেজের কত
খরচ বাকি থাকে তা দেখে নিন। আপনাকে এই রাশি তুলতে
হবে—ঋণ, ওয়ার্ক-স্টাডি বা অন্য ক�োনও উপায়ের মাধ্যমে।
এবারে ঋণগুলির দিকে তাকান। মনে রাখবেন, কিছু ঋণের
অন্যান্য ঋণের তুলনায় খরচ কম ও সহজ-নিয়ন্ত্রণয�োগ্য।
আপনার সম্ভাব্য সবচেয়ে কম খরচের ঋণ চাই। যুক্তরাষ্ট্রীয়
প্রত্যক্ষ ঋণের মাধ্যমে আপনি যে রাশি পাবেন তা একই
থাকবে, তবে স্কুলগুলি সরকার-সমর্থিত ঋণের ক্ষেত্রে
নিজেদের বিবেচনা প্রয়�োগ করতে পারে। (সেইসঙ্গে, ম�োট
ঋণের রাশির কথাও ভাবু ন। পেশ করা ঋণগুলি য�োগ করুন
এবং আপনার ডিগ্রী পেতে যত বছর লাগবে সেই সংখ্যা
দিয়ে গুণ করুন। উপরে উল্লেখ করা উভয় কলেজের
ক্ষেত্রে, এটা হল $5,500 ঋণ X 4 বছর = $22,000.)
এবং পেশ করা ওয়ার্ক-স্টাডি অর্থের দিকে তাকান। এই
অর্থ আপনি ক্যাম্পাসের মধ্যে ক�োনও চাকরি করে আপনার
ব্যক্তিগত খরচের জন্য র�োজগার করতে পারেন। কিন্তু
আপনাকে চাকরি পেতে ও তার জন্য কাজ করতে হবে।

পরিশেষে, ভিত্তিরেখার দিকে তাকান। প্রথম বছরে
আপনাকে কতটা ফাঁক ভরাতে হবে
হবে? আপনাকে ক�োনও
না ক�োনও জায়গা থেকে এই অর্থ জ�োগাড় করতে হবে:
কলেজের সঞ্চয়, পরিবারের থেকে নেওয়া ঋণ—অথবা
ওয়ার্ক-স্টাডি সময়ের সঙ্গে আরেকটি চাকরি (ইইক্!)।
আপনার ডিগ্রী পেতে আপনাকে ম�োট যে রাশি ঋণ করতে
হবে তা য�োগ করা নিশ্চিত করুন। এখত্রে, বিগবাকস
বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশি ঋণের প্রয়�োজন…এবং এর ক্ষেত্রে
আরও বড় ফাঁক ভরাট করতে হবে। এই খরচ আপনার
পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত হলে—এবং আপনি সত্যিই এই স্কুলে
পড়তে চাইলে—কলেজের দপ্তরে ফ�োন করুন। আপনি
আপনার প্যাকেজের বিরুদ্ধে আপিল করতে ও আরও
বেশি সহায়তা পেতে পারতে পারেন। স্কুল বেছে নেওয়ায়
কলেজের খরচ বিবেচনা করা খুবই জরুরি। তবে তা
এটাও নিশ্চিত করবে যে সেটি একটি উচ্চমানের স্কুল যা
আপনি উপভ�োগ করবেন। যে ক�োনও কলেজকে “হ্যাঁ”
বলার আগে এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে নিন।

আরও জানার জন্য UnderstandingFAFSA.org-এ
UnderstandingFAFSA.org-এ যান 27

অভিনন্দন!
অভিনন্দন

আপনি আপনার FAFSA ফর্ম সফলভাবে পূ রণ করেছেন। আপনার
আর্থিক সহায়তা রয়েছে। আপনি এখন কলেজের পথে। একটা দারুণ
বছর কাটান। আপনার সংগ্রহ করা যাবতীয় তথ্য রেখে দেওয়া নিশ্চিত
করুন—এবং এই গাইডটি সাথে রাখুন। আপনাকে আবার পরের বছর
একটি FAFSA ফর্ম পূ রণ করতে হবে!

28

আরও জানার জন্য UnderstandingFAFSA.orgUnderstandingFAFSA.org-এ
এ যান

কলেজের জন্য আরও অর্থ পাওয়া সম্পর্কে আরও
প্রশ্ন রয়েছে?
রয়েছে
FAFSA ওয়েবসাইটে শুরু করা নিশ্চিত করুন
করুন: টাইপ করুন FAFSA.gov আপনার প্রিয় সার্চ ইঞ্জিনে। আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রীয়
সরকারের ওয়েবসাইট https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa -এ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আপনার FAFSA সম্পর্কে ক�োনও প্রশ্ন থাকলে
থাকলে:

FAFSA হটলাইনে 1-800-433-3243 নম্বরে ফ�োন করুন। স�োমবার থেকে শুক্রবার সকাল 8টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত অথবা
সপ্তাহান্তে সকাল 11টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত (ইস্টার্ন টাইম) পরামর্শ পান। ইমেল বা চ্যাটেও বিশেষজ্ঞদের পাওয়া যাবে। এখানে
য�োগায�োগের তথ্য পাওয়া যাবে:
https://studentaid.gov/help-center/contact. অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী সহায়তার সহায়তা কেন্দ্রে দেখে নিন:
https://studentaid.gov/help-center/answers/landing.
সেইসঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী সহায়তা ওয়েবসাইটের বাকি অংশও দেখে নেওয়া নিশ্চিত করুন:
https://studentaid.gov. এগুলি নিয়ে পরামর্শ পেতে এখানে যান:
FAFSA ফর্ম পূ রণ করা
ক�োন ক�োন সহায়তা পাওয়া যাবে তা জানা
আপনি ক�োন ক�োন সহায়তার য�োগ্য হতে পারেন তা দেখে নেওয়া
শিক্ষার্থী ঋণ পাওয়া ও পরিচালনা করা
কলেজের জন্য প্রস্তুত হওয়া

আপনার FAFSA ফর্ম অনলাইনে দায়ের করার জন্য প্রস্তুত
প্রস্তুত?

আপনাকে ও আপনার পিতামাতার মধ্যে একজনকে একটি FSA ID পেতে হবে, যাতে আপনি ফর্মটিতে বৈদ্ যুতিন উপায়ে স্বাক্ষর
করতে পারেন। একটি FSA ID'র জন্য সাইন আপ করতে https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/
launch দেখুন।

প্রচু র আর্থিক তথ্য চাইছে এমন কলেজগুলিতে আবেদন করছেন
করছেন?

আপনাকে কলেজ ব�োর্ডের CSS আর্থিক সহায়তা প্রোফাইল
প্রোফাইলপূ রণ করতে হতে পারে। অনেক বেসরকারী স্কুল প্রচু র পরিমাণ আর্থিক
তথ্য দাবি করে এবং তাদের শিক্ষার্থীদের এই অনলাইন ফর্ম পূ রণ করার প্রয়�োজন হয়। আপনার স্কুলের কাছে জেনে নিন যে তাদের
আপনার থেকে এই ফর্মের প্রয়�োজন রয়েছে কিনা। আরও তথ্যের জন্য
https://cssprofile.collegeboard.org/দেখুন।

কলেজের অর্থায়ন ও ক�োভিড
ক�োভিড-19 সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য পান
পান:

https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus.

এবং আপনার বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে কথা বলতে ভুলবেন না
না:

আপনার পিতামাতা, স্কুলের কাউন্সেলরগণ ও শিক্ষকগণ ব্যস্ত থাকতে পারেন, কিন্তু তারা আপনার জন্যে সেরাটাই চান। কলেজে
ভর্তির দপ্তরের, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এবং আপনার নিজের হাই স্কুলের প্রাক্তনীদের কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। আপনার
আদ�ৌ ক�োনও প্রশ্ন থেকে থাকলে সাহায্য করার মত�ো কাউকে খুঁজে বের করুন।

এই গাইড সম্পর্কে
এই নির্দেশিকাটি নিউ স্কুল'স সেন্টার ফর নিউ ইয়র্ক সিটি অ্যাফেয়ার্স (New School’s Center for New York City Affairs)
দ্বারা প্রকাশিত এবং নিউ ইয়র্ক সিটির শিক্ষা দপ্তরের তরফে নয়টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এই প্রকাশনা ও অনেক
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য UnderstandingFAFSA.org দেখুন। গ�োদার রিভারসাইড কমিউনিটি সেন্টার (Goddard Riverside
Community Center)-এর অপশনস ইনস্টিটিউট (Options Institute), নিউ ইয়র্ক ইমিগ্রেশন ক�োয়ালিশন (New York
Immigration Coalition), অ্যাডভ�োকেটস ফর চিলড্রেন (Advocates for Children) এবং অনেক FAFSA বিশেষজ্ঞদের
বিশেষ ধন্যবাদ, যারা আমাদের পথ চলতে সহায়তা করেছেন। আমরা আশা করি এই নির্দেশিকাটি সমস্ত শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার
এবং অনেক যত্নশীল পেশাদারদের পক্ষে উপকারী হবে, যারা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে সাহায্য করেন।

ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা K-12 ও মাধ্যমিক পরবর্তী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নেতা, কর্মীদলের সদস্য, কমিউনিটির সদস্য এবং পরিবারের সদস্য
হিসেবে তাদের পূ র্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করায় ও অবদান রাখায় সমর্থন দেয়। এক প্রাণবন্ত নিউ ইয়র্ক নির্মাণে আমাদের সবসময়ই এই
সমস্ত অবদানের প্রয়�োজন হয় এবং সর্বনাশা ক�োভিড-19 এর পুনরুদ্ধারে আগামী মাস ও বছরগুলিতে আমাদের আরও বেশি করে এর
প্রয়�োজন হবে। আমাদের ন্যায্যতার অঙ্গীকারের অঙ্গ হিসেবে, ইউনাইটেড ওয়ে অব NYC (United Way of NYC) এই গাইড প্রস্তুত
করতে সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক সিটি অ্যাফেয়ার্স এর অংশীদারিত্বে গর্বব�োধ করছে। এই টুল
আর্থিক সহায়তা প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে যাতে সকল শিক্ষার্থীর কলেজের ডিগ্রী অন্বেষণের
জন্য উপলভ্য আর্থিক সহায়তায় প্রবেশ পাওয়া নিশ্চিত করা যায়।

আরও বেশি জানু ন: আজই আমাদের ওয়েবসাইটে যান!
FAFSA ও আর্থিক ভাতা সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে চান?
চান? আমাদের ওয়েবসাইট UnderstandingFAFSA.org খবর,
সরঞ্জাম এবং ভিডিও সহ প্রচু র অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান করে। এছাড়াও আমরা এই নির্দেশিকাটি দশটি ভাষায় দেওয়া থাকে
এবং কলেজ অ্যাক্সেস কাউন্সেলর ও শিক্ষাবিদদের জন্য শিক্ষাদানের সংস্থান সরবরাহ করি। আরও জানতে nauerk@
newschool.edu -এ Kim Nauer-এর
Nauer-এর সঙ্গে য�োগায�োগ করুন।
এবং আরও কিছু: আপনি যদি নিউ ইয়র্ক শহরে থাকেন তাহলে, সেন্টার ফর নিউ ইয়র্ক সিটি অ্যাফেয়ার্স (Center
(Center for
New York City Affairs)-এও
Affairs)-এও অবস্থিত পরিবারের উপয�োগী অমূ ল্য শিক্ষা ওয়েবসাইট Insideschools.org পরীক্ষা করতে
ভুলবেন না!
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