
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সরকাবর চাকবরজীিীম্বের বেক্ষািী ঋণ ক্ষমা পাওয়া সুম্ব াগ িৃদ্ধি কম্বর 

বিবিমালায় স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বিবিমালা (S.8389-C/A.9523-B) মুখ্ে সংজ্ঞা িোখ্ো কম্বর হেডাম্বরল সরকাবর চাকবর ঋণ 

ক্ষমা কম নসূবচ পাওয়ার সুম্ব াম্বগর প্রবিিন্ধকিা অপসারণ কম্বর, চাকবরোিাম্বের চাকবরর 

প্রিেয়র্ করম্বি হেয়  

  

হ াগে বর্উ ইয়কনিাসীম্বের হেডাম্বরল সীবমি-সমম্বয়র সরকাবর চাকবর ঋণ ক্ষমা মওকুে 

পাওয়ার সুম্ব াম্বগর সুবিিা বর্ম্বি সা া ে করার জর্ে হেটিোপী আউটবরচ প্রম্বচষ্টার 

হ াষণা কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিথিমালায় স্বাক্ষর ক্রকলর্ যা হেটিযাপী সরক্াথর চাক্থর ঋণ 

ক্ষমা (Public Service Loan Forgiveness, PSLF) ক্ম নসূথচর সুকযাগ পাওয়া সম্প্রসাথরত ও 

সরলীকৃ্ত ক্কর। র্তুর্ থিথিমালাটট PSLF সুকযাগ পাওয়ার জর্য পূণ নক্ালীর্ চাক্থর িলকত ক্ী 

হিাঝায় তা থর্কয় অথভন্নতা প্রথতষ্ঠা ক্কর এিং সরক্াথর চাক্থরদাতাকদর ক্মীকদর পকক্ষ চাক্থরর 

প্রতযয়র্ প্রদার্ ক্রকত হদয় যার ফকল PSLF এর আকিদর্ ক্রা ও সুকযাগ পাওয়ার এক্টট 

উকেখকযাগয প্রথতিন্ধক্তা অপসাথরত  য়।  

  

"আপথর্ যথদ থর্উ ইয়কক্নর মার্ুকের জর্য ক্াজ ক্কর আপর্ার থদর্ ক্াটার্, তা কল আপর্াকক্ 

ক্ীভাকি আমাকদর অি ন পথরক াি ক্রকত  কি হসই দুশ্চিন্তায় রাত ক্াটাকত  ওয়া উথচত র্া। এই 

থিথিমালাটট আমাকদর সরক্াথর চাক্থরজীিী, প্রিম সাড়াদার্ক্ারী, থ ক্ষক্ এিং আকরা অকর্কক্র 

অিদার্ স্বীক্ার ক্কর, থর্উ ইয়কক্নর ক্মীিাথ র্ীর অগথণত সদকসযর জর্য হফডাকরল ঋণ ক্ষমার 

তালা খুলকত সা াযয ক্কর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ম ামারীর সময় আমাকদর পি হদথখকয়কে 

এমর্ ক্মী হিকক্ শুরু ক্কর থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ সচল রাকখ এমর্ প্রথতথদকর্র র্ায়ক্ পয নন্ত, 

সরক্াথর খাত ও অলাভজর্ক্ সংগঠকর্র ক্মীকদর সকি নাচ্চ সুথিিা প্রাপয, মািািযিা, থিলম্ব িা থিিা 

োড়াই। আথম এই থিথিমালায় স্বাক্ষর ক্রকত হপকর গথি নত যা থর্শ্চিত ক্কর যাকত সরক্াথর 

চাক্থরজীিীকদর ক্াকে এটট স্পষ্ট  য় এিং হফডাকরল ঋণ ক্ষমা পাওয়ার জর্য তাকদর প্রকয়াজর্ীয় 

সমি নর্ িাকক্, এিং আথম এই থিকলর িযাপাকর আইর্সভায় আমার অং ীদারকদর সুথিকিচর্ার 

জর্য তাকদর ির্যিাদ জার্াশ্চি।"  

  



PSLF এক্টট হফডাকরল ক্ম নসূথচ যা সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর পুরস্কার ও প্রকণাদর্া প্রদার্ ক্কর 

ঋণগ্র ীতাকদর হফডাকরল থ ক্ষািী ঋকণর এক্াং  িাথতল ক্কর হদওয়ার মািযকম। ক্ম নসূথচটট 

ঋণগ্র ীতাকদর এক্টট হযাগয সরক্াথর চাক্থরদাতার অিীকর্ পূণ নক্ালীর্ চাক্থরজীিী  ওয়া এিং 

তাকদর থ ক্ষািী ঋকণর 120টট হপকমন্ট ক্রা আি যক্ ক্কর, যার পর তাকদর িাথক্ হফডাকরল 

থ ক্ষািী ঋণ ক্ষমা ক্কর হদওয়া  য়। এই ক্ম নসূথচর অিীকর্ ক্ষমা ক্রা হক্ার্ও থ ক্ষািী ঋণ থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর ক্র আইকর্র আওতায় আসকি র্া।  

  

িতনমাকর্, থর্উ ইয়কক্ন আর্ুমাথর্ক্ 2.7 থমথলয়র্ মার্ুে সরক্াথর িা অলাভজর্ক্ খাকত ক্াজ 

ক্রকে। 2007 সাল হিকক্, রূপান্তরক্ারী PSLF ক্ম নসূথচ হযাগয সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর গকড় 

61,402 মাথক্নর্ ডলার ঋণ ত্রাণ থদকয় সা াযয ক্করকে, সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর মটনকগজ, গাথড়র 

জর্য মাথসক্ হপকমন্ট, মুথদ ও গযাকসর মকতা হমৌথলক্ চাথ দা হমটাকর্ার সুকযাগ প্রদার্ ক্করকে।  

  

থিথিমালা (S.8389-C/A.9523-B) PSLF পাওয়ার সুকযাকগর এক্াথিক্ যিাযিভাকি র্থিকৃ্ৎ 

প্রথতিন্ধক্তার সমািার্ ক্কর, এর িারা:  

  

• মুখয থক্েু  কের আইথর্ সংজ্ঞার িযাখযা প্রদার্ হজম, "প্রতযাথয়ত চাক্থর" , "ক্ম নচারী" , 

 "পূণ নক্ালীর্" , "সরক্াথর চাক্থরজীিী" , "সরক্াথর চাক্থর ঋণ ক্ষমা ফম ন" , এিং "সরক্াথর 

চাক্থর ঋণ ক্ষমা ক্ম নসূথচ; "  

• পূণ নক্ালীর্ চাক্থরর আদ ন ঘণ্টাপ্রথত সীমা সপ্তাক  শ্চত্র  (30) ঘণ্টা থর্ি নারণ ক্রা, PSLF 

পাওয়ার জর্য এিং ফযাক্াথি ও থ ক্ষক্কদর জর্য েযান্ডাডনাইজড প্রস্তুথতর সময়কক্ এর 

মকিয অন্তভুনক্ত ক্রার িযাখযা প্রদার্; এিং  

• সরক্াথর চাক্থরদাতাকদরকক্ িযশ্চক্ত িা চাক্থরজীিীকদর দকলর পকক্ষ মাথক্নর্ থ ক্ষা 

থডপাটনকমকন্টর (U.S. Department of Education) ক্াকে সরাসথর চাক্থরর প্রতযয়র্ প্রদার্ 

ক্রকত হদওয়া।  

  

6 অকটাির, 2021 তাথরকখ, থ ক্ষা থডপাটনকমন্ট হঘােণা ক্কর হয হযাগয ঋণগ্র ীতাকদর জর্য তাকদর 

হফডাকরল ঋণ ক্ষমা ক্কর হদওয়ার ক্াজ স জ ক্রকত PSLF ক্ম নসূথচকত পথরিতনর্ আর্া  কি 

("PSLF মওকু্ফ (PSLF Waiver)")। PSLF মওকু্ফ ঋণগ্র ীতাকদর সক্ল হফডাকরল ঋণ ক্ম নসূথচকত 

ক্রা হপকমন্ট িা থরকপকমন্ট পথরক্ল্পর্াকক্ ক্ষমার হক্ষকত্র থ সাি ক্রকত হদয়, যার মকিয রকয়কে 

এমর্ ঋকণর িরণ এিং হপকমন্ট পথরক্ল্পর্া যা পূকি ন হযাগয থেকলা র্া। সরক্াকর িা অলাভজর্ক্ 

সংগঠকর্ সরক্াথর চাক্থর ক্রকত িাক্া থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর যাকদর আউটেযাশ্চন্ডং থ ক্ষািী ঋণ 

রকয়কে তারা PSLF মওকু্কফর আওতায় হযাগয  কত পাকর, তাকদরকক্ পূকি ন প্রতযাখযার্ ক্রা  কয় 

িাক্কলও। ঋণগ্র ীতাকদর ক্াকে PSLF মওকু্কফর সুকযাগ হর্ওয়ার জর্য 31 অকটাির, 2022 

তাথরখ পয নন্ত সময় রকয়কে।  

  

হেম্বটর বসম্বর্টর হকবভর্ টমাস িম্বলর্, "আথম আমার থিল স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াশ্চি যা হযাগয থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর হফডাকরল সরক্াথর চাক্থর ঋণ ক্ষমা 

ক্ম নসূথচর জর্য আকিদর্ ক্রকত প্রকণাদর্া প্রদার্ ক্কর। আমরা িুযকরাকেটটক্ প্রথতিন্ধক্তা 

অপসারণ ক্কর যারা থর্িঃস্বাি নভাকি সরক্াথর চাক্থরকক্ ক্যাথরয়ার থ কসকি হিকে থর্কয়কে তাকদর 



জর্য অকটািকর হ ে  কত যাওয়া সীথমত PSLF মওকু্কফর জর্য আকিদর্ ক্রার ক্াজ স জ ক্কর 

থদকয়থে। আথম এই থিথিমালার পকক্ষ ক্াজ ক্রকত হপকর গথি নত যা আমাকদর থ ক্ষক্, হভকটরার্, 

প্রিম সাড়াদার্ক্ারী এিং অর্যার্য সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর জর্য থ ক্ষািী ঋণ ত্রাণ পাওয়া আকরা 

স জ ক্রকি। আথম হযাগয ঋণগ্র ীতাকদর তাথগদ থদশ্চি এই ক্ম নসূথচর সুকযাগ থর্কয় তাকদর অজনর্ 

ক্রা ঋকণর ক্ষমা থর্শ্চিত ক্রার জর্য।"  

  

অোম্বসেবল সেসে  াবভন এপবের্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্ন থ ক্ষািী ঋণস  অি ন থমথলয়কর্র হিথ  

সরক্াথর চাক্থরজীিী রকয়কে। সরক্াথর চাক্থর ঋণ ক্ষমা ক্ম নসূথচর মািযকম মাত্র 10,000 জর্ 

তাকদর ঋণ িাথতল ক্করকে, আমরা এই সংখযাকক্ উকেখকযাগযভাকি িৃশ্চি ক্রকত ক্াজ ক্রথে। 31 

অকটাির, 2022 তাথরখ পয নন্ত এক্টট সীথমত মওকু্ফ ক্ায নক্র িাক্কি যা ঋণগ্র ীতাকদর পূকি নর 

থরকপকমন্ট সময়ক্াকলর জর্য হেথডট হপকত হদয় যা অর্যিায় PSLF-র জর্য হযাগয  কি র্া। 

থিথিমালাটট এই মওকু্ফ, এিং সািারণ PSLF হিকক্ থর্উ ইয়ক্নিাসীর সুথিিা পাওয়া সকি নাচ্চ ক্কর। 

হেণীর িাইকরর ক্াজ ক্রা ঘণ্টাগুথলর আকরা ভাকলা প্রথতফলর্ ক্রার জর্য থ ক্ষক্কদর 

হেণীক্কক্ষর ক্ম নঘণ্টায় এক্টট গুথণতক্ প্রকয়াগ ক্রা হিকক্ শুরু ক্কর, একজশ্চিগুথল যাকত 

চাক্থরজীিীকদর পকক্ষ হফডাকরল সরক্ারকক্ ক্াগজপত্র হপ্ররণ ক্রকত পাকর তা থর্শ্চিত ক্রা 

পয নন্ত, আমাকদর থিথিমালাটট আকরা থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ তাকদর ঋণ দ্রুত ক্ষমা ক্রাকত সা াযয 

ক্রকি। আথম থ ক্ষািী ঋণগ্র ীতাকদর থর্কয় আমাকদর ক্াজ অিযা ত রাখার জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর সাকি আমাকদর চলমার্ অং ীদাথরত্ব থর্কয় উনু্মখ এিং আথম থসকর্টর টমাস, থ ক্ষািী 

ঋণগ্র ীতা সুরক্ষা হক্ন্দ্র (Student Borrower Protection Center) এিং েথমক্ হর্তৃিৃন্দকক্ 

ির্যিাদ জার্াকত চাই এটট ক্রার জর্য তাকদর দৃঢ় সংক্ল্প ও প্রকচষ্টার জর্য।"  

  

  

এোড়াও গভর্ নর হ াক্ল এক্টট হেটিযাপী প্রকচষ্টা হঘােণা ক্করকের্ যা থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ PSLF 

মওকু্ফ সম্পকক্ন জার্াকি এিং হযাগয ক্মীকদর PSLF মওকু্ফ সময়ক্াল হ ে  ওয়ার পূকি নই ঋণ 

ক্ষমার জর্য আকিদর্ ক্রকত উৎসাথ ত ক্রকি। আথি নক্ পথরকেিা থডপাটনকমন্ট (Department of 

Financial Services, DFS) সংগঠর্সমূক র হিকক্ অঙ্গীক্ার থর্শ্চিত ক্করকে যারা 8,500-র হিথ  

সরক্াথর ও অলাভজর্ক্ চাক্থরজীিীকদর প্রথতথর্থিত্ব ক্কর, যাকত তারা আগামী সপ্তা গুথলকত 

তাকদর ক্মীিাথ র্ীর মকিয তিয থিতরণ ক্রকত পাকর এিং তাকদরকক্ মওকু্কফর হময়াদ হ ে 

 ওয়ার পূকি নই PSLF ক্ম নসূথচকত আকিদর্ ক্রকত স ায়তা ক্রকত পাকর। এই আউটথরচ প্রথতজ্ঞায় 

হযসি গ্রুপ হযাগ থদকি তার মকিয আকে ইউর্াকটড হফডাকর র্ অফ টটচাস ন (United 

Federation of Teachers), থ উকমর্ সাথভনস ক্াউশ্চিল (Human Services Council), র্র্প্রথফট 

থর্উ ইয়ক্ন (Nonprofit New York), থর্উ ইয়ক্ন ক্াউশ্চিল অফ র্র্প্রথফটস (New York Council 

of Nonprofits), থর্উ ইয়ক্ন ক্র্ফাকরি অফ হময়স ন (New York Conference of Mayors), এিং 

NYS অযাকসাথসকয় র্ অফ ক্াউথন্টজ (NYS Association of Counties)। DFS এোড়াও আগামী 

সপ্তা গুথলকত হেটিযাপী PSLF ক্ম ন ালা প্রদার্ ক্রকি। এইসি প্রকচষ্টা থ ক্ষািী ঋণগ্র ীতাকদর 

সমি নকর্ থর্উ ইয়কক্নর অঙ্গীক্াকরর অর্ুিতী।  

  

আগে মাকস, DFS-র থ ক্ষািী ঋণ হসিার পরীক্ষা িারা সর্াক্ত ক্রা হেকন্ডর থভথিকত, থডপাটনকমন্ট 

থর্কদন র্া জাথর ক্কর যা ঋণগ্র ীতাকদর PSLF-র িযাপাকর জাথর্কয় এিং হসরা অর্ু ীলকর্র 



িযাপাকর জার্াকর্ার রূপকরখা প্রদার্ ক্কর। থর্উ ইয়ক্নিাসীরা আকরা জার্ার জর্য dfs.ny.gov 

থভশ্চজট ক্রকত পাকর।  

  

হেডাম্বরল স্টুম্বডন্ট এইম্বডর (Federal Student Aid) প্রিার্ বরচাডন কডনম্বর িম্বলর্, 

"সরক্াথর চাক্থরজীিীরা পুকরা এম্পায়ার হেকটর সম্প্রদায়সমূক  অি নপূণ ন পাি নক্য সৃটষ্ট ক্রকে। 

গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্র পদকক্ষপ থর্উ ইয়কক্নর সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর তাকদর প্রাপয 

থ ক্ষািী ঋণ ত্রাণ হপকত সা াযয ক্রকি।"  

  

আবি নক পবরম্বষিা বডপাটনম্বমম্বন্টর সুপাবরম্বন্টম্বেন্ট এদ্ধিয়ার্ এ.  োবরস িম্বলর্, "আথি নক্ 

পথরকেিা থডপাটনকমন্ট পুকরা হেকটর ঋণগ্র ীতা ও পথরিারসমূ কক্ সুরক্ষা থদকত ও তাকদর 

ক্ষমতায়কর্ প্রথতশ্রুথতিি আকে। আমাকদর ক্ম নচারীরা থর্উ ইয়ক্নিাসীকদরকক্ প্রকের উির থদকয় 

এিং PSLF ক্ম নসূথচস  থ ক্ষািী ঋকণর িযাপাকর অথভকযাগ সমািাকর্ সা াযয ক্রার জর্য প্রস্তুত 

আকে।"  

  

বসম্বর্টর চাক শুমার িম্বলর্, "অকর্ক্ দীঘ ন সময় িকর থ ক্ষািী ঋণ তরুণকদর এিং তাকদর 

পথরিাকরর জর্য এক্টট হর্াঙ্গর  কয় আকে জীিকর্র প্রায় প্রথতটট হক্ষকত্র তাকদর ভারযুক্ত ক্কর 

হরকখকে। হসইজর্য আথম িেকরর পর িের অথিরাম লড়াই ক্করথে যাকত থমথলয়র্ থমথলয়র্ 

আকমথরক্ার্কক্ তাকদর সমূ্পণ ন সম্ভাির্া উপলথি ক্রকত এিং আমাকদর অি নর্ীথতকক্ থিক্া মার্ 

রাখকত তাকদর হয ত্রাণ প্রকয়াজর্ তা প্রদার্ ক্রার জর্য রাষ্ট্রপথত িাইকডর্কক্ রাশ্চজ ক্রাকত পাথর। 

এই পদকক্ষকপর ইথতিাচক্ প্রভাি পুকরা থর্উ ইয়ক্ন এিং হদক  হদখা যাকি, থিক ে ক্কর সংখযালঘু 

সম্প্রদায়সমূক , হযখাকর্ এম্পায়ার হেকটর ক্ম নজীিী পথরিারগুথলর ওয়াকলকট ক্মপকক্ষ 16 

থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হফরত হদওয়া যাকি। গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্র সা সী পদকক্ষপ এটট 

থর্শ্চিত ক্রকত সা াযয ক্রকি যাকত সক্ল হযাগয থর্উ ইয়ক্নিাসী এই অথত গুরুত্বপূণ ন হফডাকরল 

ত্রাণ হপকত পাকর এিং এই হর্াঙ্গর অপসারণ ক্রকত সরক্াথর চাক্থর ঋণ ক্ষমা ক্ম নসূথচসমূক র 

সুথিিা গ্র ণ ক্রকত পাকর, এটট মিযথিিকক্ পুর্গ নঠকর্ সা াকযয ক্রকি এিং মার্ুেকক্ তাকদর প্রাপয 

ঋণমুক্ত ভথিেযৎ প্রদার্ ক্রকি।"  

  

প্রবিবর্বি এদ্ধিয়াম্বর্া এস্পিয়াি িম্বলর্, "থ ক্ষক্, দমক্ল এিং আইর্  ৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ী 

আমাকদর দদথর্ক্ জীিকর্র জর্য অথত গুরুত্বপূণ ন অতযাি যক্ীয় হসিা প্রদার্ ক্কর। আমরা 

সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর জর্য থ ক্ষািী ঋণ থর্শ্চিত ক্রার জর্য দুদনান্ত অগ্রগথত ক্করথে, এিং 

আথম আজকক্র হঘােণার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্র ংসা ক্রথে যা হফডাকরল সরক্াথর চাক্থর 

ঋণ ক্ষমা ক্ম নসূথচ পাওয়ার সুকযাকগর প্রথতিন্ধক্তা অপসারণ ক্রকত এিং হেকটর ক্র হিকক্ তা 

িাথতল ক্রকত আমাকদর প্রকসসটাকক্ হজারদার ক্রকি। এই থিথিমালাটট সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর 

ঋকণর হিাঝা ক্ম ক্রকি এিং এটট সরক্াথর চাক্থরর র্ারী পুরুেকদর ক্াকে আমাকদর হয সামথগ্রক্ 

ঋণ রকয়কে তা পথরক াকি অকর্ক্ সা াযয ক্রকি।"  

  

প্রবিবর্বি জামাল হিামোর্ িম্বলর্, "থ ক্ষািী ঋণ এক্টট জাতীয় সঙ্কট, এিং আথম কৃ্তজ্ঞ হয 

গভর্ নর হ াক্ল এখর্ থ ক্ষািী ঋকণর ভারযুক্ত িযশ্চক্তকদর ত্রাণ প্রদাকর্ সা াযয ক্রার জর্য আইর্ 

থিথিমালায় স্বাক্ষর ক্করকের্। থর্উ ইয়ক্ন আইর্সভা সরক্াথর চাক্থর ঋণ ক্ষমা ক্ম নসূথচকক্ 

সরলতর ক্রকত সা াযয ক্রকি, এিং এর িারা হযাগয সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর জর্য প্রথতিন্ধক্তা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3c888bdf4a604314be5f08da973b98d6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637988579486608354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=epZNbU3JnXsVwNNMXkRwEh2k%2Fnhg2dtZudn2fWNpur8%3D&reserved=0


দরূ ক্রকি। সরক্াথর চাক্থর খাতজকুড় থর্উ ইয়ক্নিাসীরা এর সুথিিা পাকি, যাকদর মকিয এক্টট িড় 

অং  থ ক্ষক্, যা থর্কয়াগ ও িকর রাখা উভকয়র জর্য অথত গুরুত্বপূণ ন। থ ক্ষািী ঋণমুক্ত  ওয়ার 

এক্টট থর্শ্চিত পি প্রদ নর্ ক্রা আমাকদর সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর সমি নর্ ক্রার জর্য অথত 

গুরুত্বপূণ ন, যারা প্রায় ই িাথড় হক্র্া িা পথরিার শুরু ক্রার মকতা গুরুত্বপূণ ন জীিকর্র থসিান্ত 

থর্কত পাকর র্া। থিথিমালাটট সটঠক্ থদকক্ এক্টট গুরুত্বপূণ ন িাপ।"  

  

প্রম্বেের্াল োে কংম্বেম্বসর হপ্রবসম্বডন্ট হজমস হডবভস িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল, 

সংখযাগথরষ্ঠ হর্তা স্টুয়াটন-ক্াশ্চজি, স্পস্পক্ার থ থে, থসকর্টর হক্থভর্ টমাস, অযাকসম্বথল সদসয 

 াথভন এপথের্ এিং সক্ল থিিায়ক্কক্ ির্যিাদ, উচ্চ থ থক্ষত ক্থম নিাথ র্ীকত অযাডজাঙ্কট 

ফযাক্াথি ক্ী অিদার্ রাখকত তা উপলথি ক্রার জর্য এিং সরক্াথর চাক্থর ঋণ ক্ষমা ক্ম নসূথচকত 

উচ্চ থ ক্ষার ক্ম নচারীকদর অগ্রাথিক্ার প্রদাকর্র জর্য। আমাকদর অথিক্াং  হেণীর ক্াজ ক্রা 

অযাডজাঙ্কটকদর ক্াজ প্রায়ই আমাকদর দুই স্তকরর এক্াকডথমক্ েম িযিস্থায় অগ্রা য ক্রা  কয় 

িাকক্। িহু অযাডজাঙ্কট পূণ নক্ালীর্ ক্াকজর সমতুল ক্াজ ক্কর িাকক্ থক্ন্তু শুিু তাকদর 

হেণীক্কক্ষর ক্ম নঘণ্টা থ সাি ক্রার ফকল তাকদর অগ্রা য ক্রা  য়। এই থিথিমালাটট তা পথরিতনর্ 

ক্কর এিং এটট িহু থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ তাকদর হসরা জীির্টট িা াঁচকত হদয় র্া হযই থ ক্ষািী ঋণ 

সঙ্কট, তা টঠক্ ক্রার থদকক্ এক্টট িড় পদকক্ষপ।"  

  

ইউর্াইম্বটড ইউবর্ভাবস নটট প্রম্বেের্ম্বসর (United University Professions, UUP) 

হপ্রবসম্বডন্ট ডাাঃ হেড হকায়াল িম্বলর্, "আমরা কৃ্তজ্ঞ এিং অতযন্ত আর্শ্চন্দত হয গভর্ নর 

হ াক্ল এই গুরুত্বপূণ ন থিলটটকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রকির্, যা থ ক্ষািী ঋণ থর্কয় সংগ্রাম 

ক্রকত িাক্া  াজার  াজার হেকটর সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর থক্েু িা সমূ্পণ ন ঋণ হফডাকরল 

সরক্ার চাক্থর ঋণ ক্ষমা ক্ম নসূথচর মািযকম ক্ষমা ক্কর থদকি। থিলটটর স্পির থসকর্টর হক্থভর্ 

টমাস এিং অযাকসম্বথল সদসয  াথভন এপথের্কক্ও ির্যিাদ। UUP অথিকি র্ চলাক্ালীর্ সমকয় 

এই থিকলর এক্টট  ীে ন প্রস্তািক্ থেকলা ক্ারণ এটট PSLF হযাগযতা সম্প্রসাথরত ক্কর, পূকি ন ক্ম নসূথচ 

হিকক্ িাদ পড়া িহু থর্উ ইয়ক্ন হেট ইউথর্ভাথস নটট (State University of New York, SUNY) 

অযাডজাঙ্কটকক্ হযাগযতার আওতায় থর্কয় আকস। প্রায় 40  তাং  UUP সদসয অযাডজাঙ্কট। 

ির্যিাদ গভর্ নর, SUNY-র প্রথত আপর্ার দৃঢ় সমি নকর্র জর্য। এটট আমাকদর সদসযকদর জর্য 

এিং এক্ইসাকি পুকরা হেকটর সরক্াথর চাক্থরজীিীকদর জর্য এক্টট িড় থিজয়।"  
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