
ছা� ঋণ েপেত আপিন েকােনা কাগেজ সই করার আেগ, 
এখােন িকছু েছাটখাট পরামশৰ্ েদওয়া হল যা আপনার 
মাথায় রাখা উিচত।

• ছা� সহায়তার িবনামেূল্যর দরখা� (Free 
Application for Federal Student Aid (FAFSA)) স�ূণৰ্ করন
। একিট FAFSA স�ূণৰ্ করেল তা আপিন েকান
সহায়তা ে�া�ােমর জন্য িবেবিচত হেবন তা িনধৰ্ারণ করেত 
সহায়তা কের। িকছু ে�া�াম, েযমন ধরন অনেুমাদন, 
কেলেজ পড়ােশানার খরচ েজাগায় যা আপনােক েমটােনার 
�েয়াজন হয় না।  ভােব গ্যারাি� েদওয়া ঋণ হল 
সুেদর হাের পাওয়া ঋণ যা আপনােক অবশ্যই িমিটেয় িদেত 
হেব। 

• সবিদক েথেক খরবাখবর িনন এবং ঋেণর ৈবিশ�্যগিলর 
তুলনামলূক িবচার করন। ব্যি�গত ঋণদাতােদর কাছ েথেকই 
আপনােক ঋণ িনেত হেল, চুি�গিলর তুলনা কের েদখুন েয 
েকানিট আপনার চািহদা সবেথেক ভােলা ভােব পূরণ করেত 
পারেছ।

• ঋেণর পিরমাণ েয আপনার কােছ েকােনা অসুিবধা হেয় উঠেব না 
তা েদেখ িনন।অেনক ে�ে�, আপনােক আপনার িশ�ার জন্য যত 
অথৰ্ িদেত হেব তার েথেক অেনক েবিশ অথৰ্ ঋণদাতারা আপনােক 

েনওয়ার ��াব জানায়। আপনার কত পিরমাণ ঋণ �েয়াজন এবং 
�াতক হওয়ার পের আপিন কত অথৰ্ িমিটেয় িদেত পারেবন তা বেুঝ 
িনেত একিট বােজট ৈতির করন। খুব েবিশ ঋণ করেল দীঘৰ্েময়াদী 
িভিত্তেত তত েবিশ সুদ পিরেশাধ করেত হেব।

• অন্য েকােনা রা�া েখালা না থাকেল ব্যি�গত ঋণ করেত 
একজন সহ-�া�রকারী রাখুন। আপিন আপনার
ঋেণর িবক� ভােলা ভােব ঘুের েদেখও িনেজর জন্য েকােনা 
সুিবধাজনক ঋণ পাওয়ার মাপকািঠেত উত্তীণৰ্ না হেল, আপিন 
েকােনা সহ-�া�রকারীর কথা ভাবেত পােরন, েযমন অিভভাবক 
বা িনকট আত্মীয়, যার ব্যি�গত ঋণ পাওয়ার িদক েথেক ভােলা 
ে�িডট ইিতহাস রেয়েছ, তেব তারা েয ঋণ েমটােনার িবষেয় 
িনেজেদর দািয়� পালন করেবন েসই িবষয়িট িবেবচনা করন।

গর�পণূৰ্
আপিন ঋণ েমটােত না পারেল তা েমটােনার দািয়� আপনার 
সহ-�া�রকারীেক িনেত হেব। আপনােদর উভেয়রই ে�িডট 
ইিতহাস �ভািবত হেব।

• আপনার পিরিচত নয় এমন সং�াগিলর কাছ েথেক “ি� মািন” 
েনওয়ার িবষয়িট এিড়েয় চলনু। অেনক জািলয়ােতরা ে�িডট কম 
রেয়েছ বা েকােনা ে�িডট েনই এমন ছা� এবং অিভভাবকেদর 
েকােনা ে�িডট যাচাই ছাড়াই ঋেণর অথৰ্ পাইেয় েদওয়ার ��াব 
জানায়।
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উপেভা�া সুর�া 
সদ্য �া�বয়� হেয় ওঠা মানষুেদর জন্য েছাটখাট পরামশৰ্ 

ছা� ঋেণর িবষেয় 
�ত েছাটখাট 
পরামশৰ্

       ব্যি�গত ঋণদাতােদর কাছ েথেক ঋণ েনওয়ার আেগ 
সবসমেয় সহায়তা ে�া�ােমর কথা িবেবচনা 
করন।
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সতকৰ্  থাকেবন...
কেলজ �লারিশপ এবং আিথৰ্ক সহায়তা িবষয়ক জািলয়ািত
ftc.gov এ িগেয় েফডাযৰ্াল ে�ড কিমশন (Federal Trade Commission (FTC)) েথেক সাধারণ ভােব ঘটা 
জািলয়ািত েথেক কীভােব িনেজেক দেূর রাখেত পারেবন েসই িবষেয় েছাটখাট পরামশৰ্ পান।

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

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

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

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

DCA এর েছাটখাট পরামশৰ্ "েকােনা �ুল বা �িশ�েণর ে�া�ােম নাম েলখােনার আেগ আপনার জন্য �ত িকছু 
েছাটখাট পরামশৰ্" পেড় িনন। 

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