
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বেক্ষািীম্বের ঋণ পবরম্বোম্বের জর্ে প্রেত্ত হেডাম্বরল ত্রাণ-এর সাম্বি সম্পবকনত স্ক্োম সম্পম্বকন 

সম্বেতর্ িাকার জর্ে বর্উ ইয়কনিাসীম্বের প্রবত গভর্ নর হ াকম্বলর সবর্ি নন্ধ অর্ুম্বরাে  

  

বেক্ষািীম্বের ঋণ পবরম্বোম্বের জর্ে আবি নক স ায়তা প্রোর্ করার সাম্প্রবতক হ াষণার 

পম্বর স্ক্োম্বমর পবরমাণ িৃদ্ধি হপম্বয়ম্বে  

  

বেক্ষািী ঋণ গ্র ীতাম্বেরম্বক শুে ুআস্থাভাজর্ সরকাবর ওম্বয়িসাইট িেি ার করা এিং 

বেক্ষািী ঋণ পবরম্বোম্বের জর্ে ত্রাণ প্রোম্বর্র অযাবেত হকাম্বর্া অর্ুম্বরাম্বে সাড়া র্া 

হেওয়ার কিা মম্বর্ কবরম্বয় হেওয়া  ম্বে  

  

  

সম্প্রতি ঘ োষণো করো তিক্ষোর্থীদের ঋণ পতরদিোদের জন্য ত্রোণ প্রেোদন্র পতরকল্পন্োর সুদ োগ অন্যোয়ভোদে 

কোদজ লোতগদয় স্ক্যোমোরদের দ্বোরো ঋণ গ্রহীিোদের অর্থ থ এেং েযক্তিগি ির্থয চুতরর তেষয়টি সম্পদকথ 

ঘভোিোদের সদচিন্ করদি আজ গভন্ থর কযোতর্থ ঘহোকল একটি সিকথেোিথো জোতর 

কদরদেন্। স্ক্যোমোররো সরকোতর সংস্থোগুদলোর ন্োম েযেহোর কদর এেং তিক্ষোর্থীদের ঋণ পতরদিোদের 

জন্য প্রেত্ত ত্রোণ িোৎক্ষতণকভোদে প্রেোন্ করোর প্রতিশ্রুতি তেদয় একটি জরুতর অেস্থোর অন্ুভূতি 

তিতর করদে। ঋণগ্রহীিোদেরদক মদন্ কতরদয় ঘেওয়ো হদে ঘ  এই ন্িুন্ ত্রোণ পতরকল্পন্োর সোদর্থ 

সম্পতকথি ঘ দকোদন্ো জোতলয়োতির েযোপোদর সিকথ র্থোকো, ভোদলোভোদে অেতহি হওয়ো এেং 

ঘমোকদেলোর জন্য প্রস্তুি র্থোকো গুরুত্বপূণ থ। গিকোল, ঘেিজদুে ঘেডোদরল পোেতলক সোতভথস ঋণ 

মওকুে (Public Service Loan Forgiveness) কম থসূতচর অযোদেস সম্প্রসোরণ ও সহজীকরদণর 

জন্য গভন্ থর ঘহোকল আইন্ স্বোক্ষর কদরদেন্। এই ন্িুন্ আইন্ PSLF অযোদেস করোর জন্য 

ঘকোন্টি পূণ থকোলীন্ কম থসংস্থোন্ তহদসদে উপ ুি তেদেতচি হদে িো প্রতিষ্ঠো করদে, এেং পোেতলক 

সোতভথস তন্দয়োগকোরীদেরদক কমীদের পক্ষ ঘর্থদক কম থসংস্থোদন্র সিযোয়ন্ প্রেোন্ করোর অন্ুমতি 

তেদে,  ো এই কম থসূতচর জন্য আদেেন্ করোর এেং এটি অযোদেস করোর উদেখদ োগয 

প্রতিেন্ধকিো েরূ করদে।  

  

"তন্উ ইয়কথেোসীরো িোদের উপোক্তজথি প্রতিটি ডলোদরর জন্য কদ োর পতরশ্রম কদর র্থোদকন্ এেং 

তিক্ষোর্থীদের ঋণ মওকুে পতরকল্পন্ো পে থিসম ঋদণর ঘেোঝো কতমদয় আন্দি সোহো য করোর 

ঘক্ষদত্র অিযন্ত গুরুত্বপূণ থ ভূতমকো পোলন্ করদে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "েুভথোগযেিি, 

তেদেকহীন্ েযক্তি ও স্ক্যোমোররো এটিদক অন্যদের কোে ঘর্থদক অন্যোয় সুতেেো গ্রহদণর একটি সুদ োগ 

তহদসদে েযেহোর করদে। আজ, আমরো স্ক্যোমোরদের জোতন্দয় তেক্তে ঘ , আমরো ঘিোমোদেরদক 

কদ োর পতরশ্রমী তন্উ ইয়কথেোসীদের কোে ঘর্থদক অন্যোয় সুতেেো গ্রহদণর সুদ োগ তেে ন্ো। এসে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-expand-public-servants-access-student-loan-forgiveness&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VCp6rZjd4pCT9OT%2FAe771wcn6eyyQgrZ6pAGl7ganfk%3D&reserved=0


েুষৃ্কতিকোরীর কম থকোণ্ড েন্ধ কদর ঘেওয়োর জন্য আতম সেোইদক সিকথ র্থোকদি এেং অেতহি 

র্থোকদি সতন্ে থন্ধ অন্ুদরোে জোন্োক্তে।"  

  

বেক্ষািীম্বের জর্ে হেডাম্বরল ত্রাণ পবরকল্পর্া সম্পম্বকন আপর্ার যা জার্া প্রম্বয়াজর্:  

24 আগে, 2022 িোতরদখ, েোইদডন্ প্রিোসন্ কম থজীেী ও মেযতেত্ত ঘশ্রতণর ঘেডোদরল তিক্ষোর্থী ঋণ 

গ্রহীিোদেরদক সোহো য করোর জন্য তিন্-েোপতেতিষ্ট একটি পতরকল্পন্ো ঘ োষণো কদর। এই 

পতরকল্পন্োর মদেয রদয়দে:  

1. তিক্ষোর্থীদের ঋণ পতরদিোে স্থতগিকরণ চূেোন্ত েোদরর মদিো 31 তডদসম্বর, 2022 িোতরখ 

প থন্ত সম্প্রসোরণ, এেং উপ ুি েযক্তিদের জন্য সদে থোচ্চ 20,000 ডলোর প থন্ত ঋণ 

মওকুে করো  

2. পোেতলক সোতভথস ঋণ মওকুে কম থসূতচ উন্নি করো এেং তন্ম্ন- ও মেযম-আদয়র 

ঋণগ্রহীিোদের জন্য ভতেষযদির মোতসক অর্থ থ পতরদিোদের পতরমোণ কতমদয় আন্দি একটি 

ন্িুন্ আয়-তভতত্তক ঋণ পতরদিোে পতরকল্পন্ো তিতর করো।  

3. ভতেষযি তিক্ষোর্থীদের সুরতক্ষি রোখদি কদলদজ পেোদিোন্োর েযয় কমোদন্ো।  

  

 ুিরোদের তিক্ষো তেভোগ (Department of Education) তিক্ষোর্থী ঋণ কম থসূতচর উন্নয়ন্ 

েোস্তেোয়দন্র জন্য দ্রি গতিদি কোজ করদে, িদে আদরো তেস্তোতরি ির্থয আগোমীদি প্রকোি করো 

হদে। তিক্ষো তেভোগ আপন্োর ঘ োগোদ োদগর ির্থয হোলন্োগোে রদয়দে িো তন্ক্তিি করদি এেং ন্িুন্ 

ির্থয লভয হদল িখন্ সিকথেোিথো পোওয়োর জন্য সোইন্ আপ করদি আপন্োর StudentAid.gov 

অযোকোউদে লগ-ইন্ করোর পরোমি থ তেদে।  

  

বকভাম্বি বেক্ষািীম্বের ঋণ মওকুে কম নসূবের সাম্বি সম্পবকনত স্ক্োম এবড়ম্বয় েলম্বির্:  

  

1. আস্থাভাজর্ তিে ও উৎস খুুঁজুর্। সহোয়িো চোওয়োর সময় শুেু " .gov" 

ওদয়েসোইিগুদলোদি  োন্।  ুিরোদের তিক্ষো তেভোগ সম্প্রতি ঋণগ্রহীিোদেরদক এই 

কম থসূতচ সম্পদকথ তন্ভুথল ও হোলন্োগোে ির্থযসমূহ এক জোয়গোয় প্রেোন্ করদি 

একটি ওদয়েদপইজ চোলু কদরদে। এই সোইদি প্রদেি করদল, ঋণগ্রহীিোরো শুেু সোেোরণ 

ির্থযই ন্য় েরং তেস্তোতরি ির্থয সহ একটি েহুল ক্তজজ্ঞোতসি প্রশ্নোেতল ঘসকিন্ও পোদেন্ 

ঘ খোদন্ তিক্ষোর্থীদের ঋণ পতরদিোদের জন্য ত্রোণ প্রেোন্ পতরকল্পন্ো সম্পতকথি ির্থয প্রেোন্ 

করো হদয়দে।  

2. আপর্াম্বক সমম্বয়র আম্বগ িা বিম্বেষ অোম্বেস প্রোর্ করা, অিিা বর্দ্ধিতভাম্বি 

উপযুক্ত  ওয়ার প্রবতশ্রুবত প্রোর্ কম্বর এমর্ হকাম্বর্া িেদ্ধক্ত িা কম নসূবেম্বক বিশ্বাস 

করম্বির্ র্া। ঘকোদন্ো ঘকোম্পোতন্ আপন্োর সোদর্থ ঘ োগোদ োগ কদর েলদি পোদর ঘ  িোরো 

আপন্োদক একটি তে এর তেতন্মদয় ঋণ খোতরজ, মওকুে, েোতিল করদি, অর্থেো ঋণ 

পতরদিোদের জন্য ত্রোণ ঘপদি সোহো য করদে। এেোেো িোরো আপন্োদক  র্থোসমদয়র আদগ 

আদেেন্ করদি সোহো য করোর প্রস্তোেও তেদি পোদর। ঋণ মওকুদের জন্য আদেেদন্র 

সুদ োগ অদটোের মোদসর শুরুদি উনু্মি হদে এেং  র্থোসমদয়র আদগ অযোদেস পোওয়োর 

ঘকোদন্ো সুদ োগ ঘন্ই, এেং আপন্োর ঘেডোদরল তিক্ষোর্থী সহোয়িোর েযোপোদর সোহো য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fbriefing-room%2Fstatements-releases%2F2022%2F08%2F24%2Ffact-sheet-president-biden-announces-student-loan-relief-for-borrowers-who-need-it-most%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DNGjR%2BlrgNP242uVVabpMPeb0iSdCXyxQj6BYBe96DI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ed.gov%2Fsubscriptions&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UVlYsu9To1WBf8UbYsly5g4INXwNB03nCSSo2jUc7dI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudentaid.gov%2Fdebt-relief-announcement%2Fone-time-cancellation&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ODaoz%2FrR6p2d1fueyYuO4zQCw9SVKlC9VP7AuYWtu18%3D&reserved=0


পোওয়োর জন্য আপন্োদক কখদন্োই অর্থ থ প্রেোন্ করদি হদে ন্ো।  তে আপতন্ এসে 

অেোদরর ঘকোদন্োটি পোন্, িোহদল এটি একটি স্ক্যোম।  

3. আপর্ার সম্বে হযাগাম্বযাগ করা হকাম্বর্া িেদ্ধক্তম্বক আপর্ার িেদ্ধক্তগত তিে, 

হেডাম্বরল বেক্ষািী স ায়তা আইবড অিিা হসােোল বসবকউবরটট র্ের হেম্বির্ 

র্া। তিক্ষো তেভোগ ঘর্থদক এই উদেযোদগর েযোপোদর ঘকউ আপন্োদক ঘেোন্ করদে ন্ো েো 

ঘিেি করদে ন্ো। আপতন্ শুেু  ুিরোদের তিক্ষো তেভোদগর সদে কোজ করদেন্ িো তন্ক্তিি 

করুন্ এেং কখদন্ো অন্য কোদরো কোদে আপন্োর েযক্তিগি ির্থয েো অযোকোউদের 

পোসওয়োডথ প্রকোি করদেন্ ন্ো। ঋণগ্রহীিোদের কোদে পো োদন্ো প্রকৃি ইদমইলগুদলো শুেু 

noreply@studentaid.gov ট কোন্ো ঘর্থদক আসদে।  

4. যবে আপবর্ হকাম্বর্া স্ক্োম্বমর মুম্বখামুখী  র্, তা ম্বল হসটট সম্পম্বকন বরম্বপাটন 

করুর্। অতভদ োগ েোদয়র করদি ঘেডোদরল তিক্ষোর্থী সহোয়িোর অতেতসয়োল ওদয়েসোইদি 

ঘ োগোদ োগ করুন্ অর্থেো ঘেডোদরল ঘেড কতমিদন্ ঘ োগোদ োগ করুন্।  ুিরোদের তিক্ষো 

তেভোগ এখোদন্ েোেতি পরোমি থ ও সংস্থোন্সমহূ প্রেোন্ করদে।  

  

হসম্বেটাবর অি হেট রিাটন হজ. রডবরম্বগজ িম্বলর্, "েহু তন্উ ইয়কথেোসী িোদের তিক্ষোর্থী ঋণ 

পতরদিোে করদি সংগ্রোম কদর  োওয়োর এই সমদয়, স্ক্যোমোররো অতেলদম্ব তিক্ষোর্থী ঋণ পতরদিোদের 

জন্য ত্রোণ পোওয়োর তন্েোরুণ প্রদয়োজদন্র সম্মুখীন্ এসে ঋণগ্রহীিোদক িোদের তিকোর তহদসদে 

ঘেদে তন্দে। তন্উ ইয়কথ ঘেদির ঘভোিো সুরক্ষো তেভোগ (Division of Consumer Protection) 

ঋণগ্রহীিোদেরদক শুেু তেশ্বস্ত সরকোতর ওদয়েসোইিগুদলো েযেহোর করদি এেং ঋণ মওকুদের 

অ োতচি অেোদরর প্রতি সোেো ন্ো তেদি মদন্ কতরদয় তেদে, কোরণ সম্প্রতি ঘেডোদরল সরকোদরর 

ঋণ মওকুে করোর ঘ োষণো ঘেওয়োর পদর তিক্ষোর্থীদের ঋণ মওকুে সম্পতকথি স্ক্যোম েৃক্তি 

ঘপদয়দে।"  

  

হেট বসম্বর্টর হকবভর্ টমাস িম্বলর্, "এটি একটি লজ্জোজন্ক েযোপোর ঘ  এই েহু প্রিীতক্ষি 

তিক্ষোর্থীদের ঋণ পতরদিোদের জন্য প্রেত্ত ঘেডোদরল ত্রোণ কম থসূতচ ঘকক্তিক উদ্দীপন্ো ও চোতহেো 

স্ক্যোমোরদের জন্য সহোয়িো প্রিযোিী েযক্তিদের কোে ঘর্থদক অন্যোয় সুতেেো গ্রহদণর একটি ন্িুন্ 

সুদ োগ এদন্ তেদয়দে। সহোয়িো প্রিযোিী তন্উ ইয়কথেোসীদেরদক আতম সিকথ র্থোকদি এেং 

তিক্ষোর্থীদের ঋণ পতরদিোদের জন্য প্রেত্ত ত্রোণ সম্পতকথি ির্থয অযোদেস করোর জন্য শুেু তেশ্বস্ত 

".gov" ওদয়েসোইিগুদলো েযেহোর করদি সতন্ে থন্ধ অন্ুদরোে জোন্োক্তে।"  

  

অোম্বসেবল সেসে  াম্বভন এপম্বেইর্ িম্বলর্, "আতম তন্উ ইয়কথেোসীদেরদক তিক্ষোর্থী ঋণ 

মওকুে সম্পতকথি স্ক্যোদমর েযোপোদর সিকথ র্থোকোর জন্য সতন্ে থন্ধ অন্ুদরোে করতে। আদরো ঘেতি 

তন্উ ইয়কথেোসীদক ঋণ মওকুদের সুতেেো প্রেোন্ করোর জন্য আমোদের লেোই চোতলদয়  োওয়োর এই 

সমদয়, েুভথোগযেিি আমরো স্ক্যোমোরদেরদক ঋণগ্রহীিোদের কোে ঘর্থদক অন্যোন্য সুতেেো গ্রহণ 

করদি ঘেখতে। সুখের হদে আপন্োর তন্দজদক সুরতক্ষি রোখোর উপোয় রদয়দে। তিক্ষোর্থীদের ঋণ 

মওকুেদক একটি অগ্রোতেকোর তহদসদে গ্রহণ করোয় এেং তিক্ষোর্থী ঋণগ্রহীিোদেরদক স্ক্যোদমর 

তিকোর হওয়ো ঘর্থদক সুরতক্ষি রোখোর জন্য পেদক্ষপ গ্রহণ করোয় আতম গভন্ থর ঘহোকদলর প্রিংসো 

কতর।"  
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ঘকোদন্ো ঘভোিো তন্জ উদেযোদগ তন্ষ্পতত্তদি ঘপ ৌঁেোদি েযর্থ থ হদল একজন্ ঘভোিোর এেং একটি 

েযেসো প্রতিষ্ঠোদন্র মদেয মেযস্থিো করোর জন্য তন্উ ইয়কথ ঘেদির ঘভোিো সুরক্ষো তেভোগ 

ঘস্বেোমূলক েোতয়ত্ব পোলন্ কদর র্থোদক। ঘভোিো সহোয়িো ঘহল্পলোইন্ 1-800-697-1220 ঘসোমেোর 

ঘর্থদক শুক্রেোর সকোল 8:30িো ঘর্থদক তেকোল 4:30িো প থন্ত, ঘেদির েুটির তেন্ েোদে অন্য 

তেন্গুদলোদি, ঘখোলো র্থোদক এেং ঘভোিোদের অতভদ োগ ঘ দকোদন্ো সময় জমো ঘেওয়ো  োদে  

https://dos.ny.gov/consumer-protection।  

  

ঘভোিো সুরক্ষো সংক্রোন্ত আদরো পরোমদি থর জন্য এই তেভোগদক সোমোক্তজক ঘ োগোদ োগ মোেযদম 

অন্ুসরণ করুন্ িুইিোদর (Twitter): @NYSConsumer এেং ঘেসেুদক (Facebook): 

www.facebook.com/nysconsumer।  
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