
বিনামলূ্্যযে এিং কম-খরচায় পাওয়া যায় এমন প্াপ্তিয়স্ক 
বিক্া এিং প্বিক্ল্ের বিকল্পগুব্যর কথা বিল্িচনা করুন। 

NYC বিপাল্্টটে ল্মন্ট অফ এিুল্কিন বরল্�াল্�টে� (Department of 
Education Resources)

schools.nyc.gov-এ যান বা 311-এ কল করে এগুললে সম্পরককে  লিজ্াসা 
করুন:

 � আপনারক আপনাে হাই স্কু ল লির্লামা বা টেস্ট অ্্যারসলসং 
টসরকন্ালে কমল্লশন টপরে সাহায্য করে লকনা (Test Assessing 
Secondary Completion, TASC); বা

 � করলরি ভলেকে  হরে বা টকারনা টপশায় ট�াকাে প্রলশক্ষণ শুরু কেরে 
সাহায্য করে; বা

 � চাকলেে প্রলশক্ষরণে লবকল্প, যাে মর্য্য Brooklyn, Manhattan, 
Queens এবং Bronx অ্বলথিে প্রাপ্তবয়স্রেে লশক্ষা টকন্দ্রগুললও 
অ্ন্তভকুকে ক্ত েরয়রে।

অনযোনযে �ংস্ান

 � লসটি ইউলনভালসকেটি অ্ফ লনউ ইয়ককে  (City University of New 
York, CUNY): cuny.edu

 � টস্টে ইউলনভালসকেটি অ্ফ লনউ ইয়ককে  (State University of New 
York, SUNY): suny.edu

 � সেকােী গ্রন্াগাে: nypl.org; bklynlibrary.org; 
queenslibrary.org

 � কমকু্যলনটি-লভলতিক সংথিা
 � ওয়াককে রফাসকে 1 টকলেয়াে টসন্াসকে: nyc.gov/sbs

আপনার TASC পাওয়ার জনযে ক্া� করাল্ে বকন্তু আপনার কোকাল্না 
কোি�রকাবর কল্্যল্জ ভবেটে  হওয়ার দরকার কোনই।

্যাইল্�ন্সবিহীন িৃবতিম্ূযক িা কোরেি সু্ক্যগুব্যল্ক এব়িল্য় 
চ্যুন।
যবদ আপবন কোকাল্না ্যাইল্�ন্সবিহীন সু্কল্্য ভবেটে  হন, োহল্্য আপবন 
িহু কোক্ল্রেই ্যাইল্�ন্স পাওয়ার পরীক্ায় ি�ল্ে পারল্িন না। লনউ 
ইয়ককে  টস্টে এিকু রকশন লিপােকে রমন্রক (518) 474-3852 টে কল করে 
টেখকুন টয টকারনা বলৃতিমলূক বা টরেি স্কু ল লাইরসন্সপ্রাপ্ত লকনা।

গল্িষো।
আপনাে িন্য টকান স্কু লটি সঠিক হরব টসটি টবরে টনওয়াে আরগ 
অ্রনকগুলল স্কু রলে েত্তানকুসন্ান করুন। স্ােক হওয়া ও স্ােক সমূ্পণকে 
কোে হাে, স্ােকরেে মর্য্য গড়পড়ো স্টকু রিন্ টলারনে ঋণ এবং আপনাে 

আপবন কোকাল্না সু্ক্য িা প্বিক্ে 
কোপ্াগ্াল্ম নবথভুক্ত হওয়ার আল্গ

আপবন কোয সু্ক্য িা প্বিক্ে কোপ্াগ্ামটি িাছল্িন ো কোযন অিিযেই বিশ্া�ল্যাগযে, এিং আিা করা যাক, �াশ্রয়ীও হয়। 
আপনার কোখাঁজখিল্র বনল্জর �হায়োর জনযেই এই পরামিটেগুব্য কাল্জ ্যাগান। অনগু্হ কল্র “আপবন বনল্জর িা
�ন্াল্নর জনযে সু্ল্িন্ট কো্যান কোনওয়ার আল্গ” অংিটিও পল়্ি বনন। 

সংগ্রহ কো টরেলিেগুলল অ্ন্য স্কু রল থিানান্তলেে কো যারব লকনা টস 
ব্যাপারে েথ্্য চান।

লনরি লনরি স্বেন্ত্রভারবও গরবষণা করুন। টযসব প্রাক্তন লশক্ষাথ্থীো 
টপ্রাগ্রামটি সমূ্পণকে করেরেন লনরিে টনেওয়াককে  ব্যবহাে করে োরেে সারথ্ 
টযাগারযাগ করুন, এবং টেখা কেরে টগরল বেকে মান লশক্ষাথ্থীরেে সারথ্ও 
কথ্া বলকুন। আপনাে আকালখিে টক্ষররেে লনরয়াগকােীরেে সারথ্ টযাগারযাগ 
করে লিজ্াসা করুন, টয স্কু লটিরে আপলন ভলেকে  হওয়াে কথ্া লবরবচনা 
কেরেন টসটি যথ্াযথ্ লকনা। লবলভন্ন স্কু রল টপ্রাগ্রামগুললে খেচা েকু লনা করে 
টেখকুন, আপলন টয স্কু লটিরে ভলেকে  হওয়াে কথ্া ভাবরেন টসটিে লবরুরধে 
টকারনা টনলেবাচক খবে বা টমাকদ্দমা চলরে লকনা টেখকুন, এবং স্কু ল টথ্রক 
উপািকে ন ও চাকলে পাওয়াে টয টিো পারছেন টসটি করলি টস্ােকািকে  এবং 
করলি টনলভরগেরেে সারথ্ লমললরয় টেখকুন।

মরন োখরবন: যলে টকারনা স্কু ল বা টরেলনং টপ্রাগ্রারমে সব আলগিকগুরলা শুরন 
সলে্য হওয়াে পরক্ষ একেকু  টবলশই ভারলা মরন হয়, োহরল েকুবাে ভাবকুন।

সু্কল্্যর প্েযেয়ল্নর (�ামবগ্ক, আঞ্চব্যক, প্াবেষ্াবনক এিং 
কোপ্াগ্ামবিবিষ্ট) �াল্থ কারা প্েযেয়ন বদল্ছে কো�টিও কোদল্খ 
বনন।
এই পেরক্ষপগুলল অ্নকুসেণ করুন:

1. টকারনা স্কু ল প্রে্যলয়ে লকনা টেখরে, 
www.ed.gov/accreditation-এ যান।

2. টস্টরেে ওরয়বসাইে টেরখ, বা আপনাে আকালখিে টক্ষররেে সারথ্ 
প্রাসলগিক টপশাোে, অ্থ্বা শংসাপরেোনকােী এরিন্সীে ওরয়বসাইে 
টেরখ টপ্রাগ্রামগুললে প্রে্যয়ন আরে লকনা পেখ করে লনন। 
টিলন্ল্রিে মে লকেকু টপ্রাগ্রাম টপশালবলশষ্ট শংসাপরেোরনে কেৃকে পরক্ষে 
দ্াো প্রে্যলয়ে থ্ারক, এবং টসইসব টক্ষরেগুললরে চাকলে টপরে 
টগরলও টকারনা প্রে্যলয়ে টপ্রাগ্রারম উপলথিে থ্াকা বা্য্যোমলূক হয়।  

লবঃ দ্ঃ: প্রে্যয়ন মারনই লকন্তু স্কু রলে গুণমান সকুলনলচিে করে না বা টরেলিে 
থিানান্তেরযাগ্যো লনচিয়ো টেয় না। স্কু রলে গুণমান মলূ্যায়রনে িন্য 
গল্িষোর পোমশকেগুলল টেখকুন।

যলে আপলন টকারনা প্রে্যয়নহীন স্কু রল যান, োহরল হয়রো আপলন 
টফিারেল আলথ্কেক সহায়োে সকুলব্যালাভ নাও কেরে পারে, 
টরেলিে টকারনা প্রে্যলয়ে স্কু রল থিানান্তলেে নাও কেরে পারেন, 
এবং আকালখিে টক্ষররে চাকলে নাও টপরে পারেন।

আপবন কোয বদন সু্ক্য কোদখল্ে যাল্ছেন কো�ইবদনই �াইন আপ 
করল্িন না।
আপনাে সাইন আপ কোে আরগ আপনারক বকুঝরে হরব টয টপ্রাগ্রামটিে 
খেচা কেো পড়রব এবং আপলন টসটি কীভারব টমোরবন। যলে টকারনা স্কু ল 

িাং্যা | Bengali

কীভাল্ি সু্ল্িন্ট কো্যাল্নর ধার �ংক্ান্ �ম�যো এ়িাল্িন nyc.gov/studentloans

https://www.schools.nyc.gov
http://www2.cuny.edu
https://www.suny.edu
https://www.nypl.org
https://www.bklynlibrary.org
http://www.queenslibrary.org
https://www1.nyc.gov/site/sbs/index.page
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/Before-You-Take-Out-Student-Loans-For-Yourself-or-a-Child.page
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/Before-You-Take-Out-Student-Loans-For-Yourself-or-a-Child.page
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/Before-You-Take-Out-Student-Loans-For-Yourself-or-a-Child.page
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/Before-You-Take-Out-Student-Loans-For-Yourself-or-a-Child.page
https://www.ed.gov/accreditation


বরল টয টসই লবরশষ সকুলব্যা শু্যকুমারে টসই লেনই পাওয়া যারছে, োহরল 
চরল আসকুন। টকারনা স্কু রলে নলথ্পররে স্বাক্ষে কোে আরগ আপনাে 
পরক্ষ লনরি টথ্রক শংসাপরে ও আলথ্কেক সহায়োে প্রস্াবগুলল যাচাই কো 
গুরুত্বপূণকে।

কখল্নাই এমন বকছুল্ে স্াক্র করল্িন না যা আপবন 
িঝুল্ে পারল্ছন না।
যলে টকারনা স্কু ল আপনারক অ্কুথিরলই টকারনা চকু লক্ত বা সমরঝাোয় 
স্বাক্ষে কেরে টিাোিকুলে করে, োহরল চরল আসকুন। গুরুত্বপূণকে ফমকেগুলল 
সবকেোই ঘরে লনরয় আসকুন যারে আপলন আেও মরনারযাগ লেরয় টসগুলল 
পড়রে পারেন এবং আপলন লবশ্াস করেন এমন ব্যলক্তরেে সারথ্ 
আরলাচনা কেরে পারেন।

এমন সু্ক্যগুব্যল্ক িাদ বদল্য় চ্যুন কোযগুব্য আপনার 
গ্যোজলু্য়িল্নর পল্রই “চাকবরর বনশ্চয়ো” কোদয়।
টকারনা স্কু ল লনচিয়ো লেরে পারে না টয আপলন স্ােক হরল চাকলে 
পারবন লকনা। অ্রনক সময় এমন ঘরে, টয স্কু লগুলল এই ্যেরনে 
প্রলেশ্রুলে লেরয়লেল োো আপনারক টকারনা চাকলেে সকুরযাগ লেরে পারে 

না। টকারনা স্কু ল লবলনরয়ারগে পরক্ষ সঠিক লকনা বকুঝরে, চাকলে পাওয়াে 
হাে লকেকম; চাকলে টখাঁিায় আপনারক সাহায্য কোে িন্য কী কী 
টপশালভলতিে পলেরষবা উপলভ্য েরয়রে; আপনাে আকালখিে টক্ষররে শুরুে 
লেরকে টবেন লকেকম; এবং প্রাক্তনীরেে মর্য্য কাো েরয়রেন লিজ্াসা 
করুন যারে আপলন স্ােকরেে সারথ্ আপনাে টপশাে সম্াব্য লেকগুলল লনরয় 
কথ্া বলরে পারেন। এোড়াও, আপনাে আকালখিে টপশাে টলাকিন টকাথ্া 
টথ্রক পরড়রেন ো িানরে LinkedIn টেখকুন।

সু্ক্যটির টিউিন িাবে্যকরে নীবে ব্যবখেভাল্ি চান।
নীলেটিরে ব্যাখ্যা করে বলা উলচে টয আপলন বালেল বা প্রে্যাহাে কেরলও 
কীভারব আপলন অ্থ্কে টফেত্ টপরে পারেন। েকুভকে াগ্যবশে, একবাে আপলন 
ক্ারসে িন্য সাইন আপ করে টফলরল, আপনাে অ্থ্কে টফেত্ পাওয়া কঠিন 
হরয় টযরে পারে। যলে টকারনা স্কু ল আপনারক োরেে টিউশন বালেলকেণ 
নীলেে প্রলেলললপ লেরে অ্লনছেকুক হয়, োহরল অ্ন্য টকারনা স্কু রলে কথ্া 
ভাবকুন।

অবভল্যাগ দাবখ্য করুন।
উচ্চলশক্ষাে টকারনা স্কু রলে লবরুরধে অ্লভরযাগ োলখল কেরে 311-টে কল 
করুন বা nyc.gov/dcwp-টে যান।
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বনখরচায় �হায়ো

কল্্যজ কোগা্য NY (College Goal NY)-এর �াল্থ ফ্ী অযোবলিল্কিন ফর কোফিাল্র্য সু্ল্িন্ট এইি �ম্েূটে (FAFSA) কল্র বনখরচায় 
�হায়ো পান

অ্নকুষ্ারনে অ্বথিারনে োললকা টেখাে িন্য collegegoalny.org-এ যান।

NYC বফনযোবন্সয়া্য এমপাওয়ারল্মন্ট কো�ন্টাল্র বনখরচায় কোপিাদার আবথটেক উপল্দি পান

সাক্ষাত্কাে লনরে: nyc.gov/TalkMoney-টে যান | 311-টে কল করুন 

NYC লফন্যালন্সয়াল এমপাওয়ােরমন্ টসন্ােগুলল কমকু্যলনটি-লনভকে ে সংথিাে সহরযালগোয় লিপােকে রমন্ অ্ফ কনলিউমাে অ্্যান্ ওয়াককে াে টপ্রারেকশন 
কেৃকে ক পলেচাললে। কাউরন্সলেোও প্ররয়ািনমে অ্লাভিনক আইলন পলেরষবাে কারে সকুপালেশ কেরে পারে।

�ংস্ান
কল্্যজ কোিািটে : bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-awards

কল্্যজ কোনবভল্গ্টর: nces.ed.gov/collegenavigator

কল্্যজ কোস্কারকািটে : collegescorecard.ed.gov 

কনবজউমার বফনযোবন্সয়া্য কোপ্াল্্টকিন িুযেল্রা (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB): consumerfinance.gov

কোফিাল্র্য সু্ল্িন্ট এইি (U.S. বিক্াবিভাল্গর অংি): studentaid.gov

নযোিনা্য অযোল্�াব�ল্য়িন ফর কল্্যজ অযোিবমিন কাউল্ন্সব্যং : nacacnet.org/student

বনউ ইয়কটে  কোস্্ট হায়ার এিুল্কিন �াবভটে ল্�� কল্পটোল্রিন (Higher Education Services Corporation, HESC): hesc.ny.gov

U.S. বিক্া বিভাগ: studentaid.gov/understand-aid/types/loans/federal-vs-private
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https://nces.ed.gov/collegenavigator/
https://collegescorecard.ed.gov
https://www.consumerfinance.gov
https://studentaid.gov
https://www.nacacnet.org/student/
https://www.hesc.ny.gov
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