শলক্ষাথী ঋণ গ্রীতার অশিকার শি
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শিউ ইয়কক স্টেট-এর ক শলক্ষাথী ঋণ গ্রীতার স্টয অশিকার আছে:
র্নউ ইয়যকি র স্কু গুর্ গেযক র্বস্ত়ার্রত আর্েিক ়া়াযয প্রদ়াযনর পত্র।
ঋযের লযতি র স্পষ্ট, যে়াযে ও ম্পূেি তেয।
উপভয গযযক়াযন়া ঋে পর্রযল়াযের পর্রকল্পন়া ও র্বকল্পগুর্ ম্বযে তেয।
উপভয গযযক়াযন়া ঋে ভ়ারমুর্ি, ক্ষম়া ও খ়ার্রে কর়ার প্রর্িয়়া প়াওয়়া য়ায় ত়ার তেয।
আপন়ার অ্য়াক়াউযন্ট প্রযয়ােয ঋে গল়াযের পদ্ধর্ত য়া র্কন়া আপন়ার েনয বযেযক
ুর্বে়ােনক।
ওয়়ার্কব়া গ্র়াক পর্রযব়া প্রর্তর্নর্ে য়ার়া আপন়ার ়াযে ম্ম়ানেনক ও র্নরযপক্ষ
আচরে কযরন।
ঋে অ্য়াক়াউযন্টর র্বস্ত়ার্রত ইর্ত়া য়া অ্ন়াইযন যে ও র্নর়াপদভ়াযব প়াওয়়া য়ায়।
যর্দ গক়াযন়া নতু ন ংস্থ়া আপন়াযক ঋে পর্রযব়া গদয় ত়ায ত়ার ময়াীন স্ত়ান্তর।
গির্েট ংস্থ়াগুর্র ক়াযে যে়াযে পর্রযল়াযের ইর্ত়া র্রযপ়াটি কর়া।
আপন়ার পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীর ক়াযে আপর্ন য়া অ্র্ভযয়াগ ে়ার্নযয়যেন ত়ার েব়াব।

শিউ ইয়ছককর স্কু গুশ স্টথছক শিস্তাশরত আশথক ক াাযয প্রদাি পত্র।
আপর্ন যর্দ র্নউ ইয়যকি স্কু য য়াওয়়ার েনয আর্েিক ়া়াযযযর েনয আযবদন কযর ে়াযকন,
ত়ায স্কু গুর্যক আপন়াযক একটি অ্র্ভন্ন আর্েিক ়া়াযয বৃর্ি তেযপত্র, য়াযত আপন়ার পর্রব়ার
ও আপর্ন যেই পড়াযল়ান়ার খরচ বুঝযত প়াযরন, অ্বগত আর্েিক র্দ্ধ়ান্ত র্নযত প়াযরন ও
র্বর্ভন্ন স্কু যর প্রস্ত়ার্বত আর্েিক ়া়াযযযর মযেয তু ন়া করযত প়াযরন। এই আর্েিক ়া়াযয বৃর্ির
র্চঠিযত র্নর্দি ষ্ট র্কেু তেয ে়াকযত যব, গযমন আন্ন বেযরর উপর্স্থর্তর গম়াট খরচ, র্ের্গ্র
অ্েিযনর েনয পরবতী বেরগুর্র উপর্স্থর্তর আনুম়ার্নক খরচ, গম়াট অ্নুদ়ান ও বৃর্ি, প্রতয়ার্লত
ঋযের পর্রম়াে এবং স্কু যর গ্রয়ােুযয়লযনর ়ার, ঋে পর্রযল়াযের র্বচু যর্তর গক্ষযত্র ়ার ও গড
র্লক্ষ়ােী গদন়া।
1.

ঋছণর লছতকর স্পষ্ট, যথাযথ ও ম্পূণক তথয।
র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীর়া আপন়ার ঋে ংি়ান্ত গক়াযন়া তেয ভু ভ়াযব বেিন়া করযত
প়ারযব ন়া ব়া ব়াদ র্দযত প়ারযব ন়া, য়ার মযেয পযড লতি ়াবী, গক়াযন়া প়ার্রশ্রর্মক ব়া ট়াক়ার
উপর্স্থর্ত ব়া ত়ার পর্রম়াে এবং -স্ব়াক্ষরক়ারী র্রর্ে ংি়ান্ত গক়াযন়া নীর্ত।
3. স্টয স্টয ঋণ পশরছলাছির পশরকল্পিা ও শিকল্পগুশ আছে তা ম্বছে তথয।
র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযদর ত়াযদর ওযয়ব়াইযট স্পষ্ট কযর গপ়াস্ট কযর আপর্ন গযগুর্র
েনয গয়াগয গই ঋে পর্রযল়াযের ক তেয আপন়াযক ে়ান়াযত যব, র্নর্িত করযত যব গয
ত়াযদর গ্র়াক প্রর্তর্নর্ের়া যে়াযেভ়াযব প্রর্লর্ক্ষত এবং আপন়াযক ব়ার্িক তেযমূক র্বজ্ঞর্ি গম
করযত যব।
4. স্টয স্টয ঋণ ভারমুশি, ক্ষমা ও খাশরজ করার প্রশিয়া পাওয়া যায় তার তথয।
র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযদর ত়াযদর ওযয়ব়াইযট স্পষ্ট কযর গপ়াস্ট কযর আপর্ন গযগুর্র
েনয গয়াগয গই ঋে ভ়ারমুর্ি, ক্ষম়া ও খ়ার্রে কর়ার কমির্ূ চ ংি়ান্ত ক তেয আপন়াযক
ে়ান়াযত যব, র্নর্িত করযত যব গয ত়াযদর গ্র়াক প্রর্তর্নর্ের়া যে়াযেভ়াযব প্রর্লর্ক্ষত এবং
আপন়াযক ব়ার্িক তেযমূক র্বজ্ঞর্ি গম করযত যব।
2.

খড়া এবং গগ়াপনীয়
অ্য়াটর্নি-ক্ল়াযয়ন্ট গয়াগ়াযয়াগ
ইন্ট়ার-ইনট্র়া এযের্ি গের্ভ়ার্রটিভ েকুযমন্ট

আপিার অযাকাউছে প্রছযাজয ঋণ স্টলাছির পদ্ধশত যা শকিা আপিার জিয িছথছক
ুশিিাজিক।
যর্দ আপন়ার ঋে চু র্িযত র্নর্দি ষ্ট কযর ব়া ন়া ে়াযক, ত়ায র্লক্ষ়ােী ও ত়াযদর পর্রব়াযরর
খরচ কম়াযন়ার েনয র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযদর আপন়াযদর র্েজ্ঞ়া়া করযত যব গয
আপর্ন গক়াযন়া নন-কনফর্মিং গপযমন্ট আপন়ার ঋে অ্য়াক়াউযন্ট প্রযয়়াগ করযত চ়ান র্কন়া – য়া
আপন়ার ম়ার্ক পর্রযল়ােনীয় অ্যেির গেযক গবর্ল ব়া কম। আপর্ন যর্দ গপযমন্ট প্রযয়়াগ কর়ার
গক়াযন়া র্নর্দি ষ্ট উপ়ায় ন়া বয র্দযয় ে়াযকন ত়ায পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযদর এমনভ়াযব গটি
প্রযয়়াগ করযত যব য়া র্কন়া আপন়ার েনয বযেযক ভ়ায়া য়। এর অ্েি য়া, উদ়ারে
স্বরূপ, বি়ার্েক ুযদর ঋযের গক্ষযত্র ওভ়ারযপযমন্ট প্রযয়়াগ কর়া য়াযত গটি যত ত়াড়াত়ার্ড ম্ভব
গল়াে ওয়়া র্নর্িত কর়া য়ায় ও এমনভ়াযব আন্ড়ারযপযমন্ট প্রযয়়াগ কর়া য়াযত গদর্র কর়ার
ের্রম়ান়া ও গনর্তব়াচক গির্েট র্রযপ়াটিিং কম য়।
6. ওয়াশকিা গ্রাক পশরছিা প্রশতশিশি যারা আপিার াছথ ম্মািজিক ও শিরছপক্ষ
আচরণ কছরি।
র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযদর ত়াযদর ওযয়ব়াইযট স্পষ্ট কযর একটি র্বন়া-শুযের নম্বর
র্দযত যব, গযখ়াযন গফ়ান কযর আপর্ন র়ার্র গক়াযন়া গ্র়াক প্রর্তর্নর্ের যে ঋে র্নযয়
আয়াচন়া করযত প়ারযবন। এই প্রর্তর্নর্েযদর ক ঋে পর্রযল়াে পর্রকল্পন়া ব়া ক্ষম়া, ঋেমুর্ি
ব়া খ়ার্রে কমির্ূ চর ুর্বে়া আযে ত়ার ম্বযে প্রর্লর্ক্ষত ও ওয়়ার্কব়া ে়াকযত যব। গক়াযন়া
র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারী ব়া ত়াযদর প্রর্তর্নর্ে যর্দ গক়াযন়ারকম গবআইর্ন, অ্নয়াযয,
প্রত়ারক, অ্বম়ানন়াকর ব়া ুণ্ঠনমূক ক়াে, গযমন ঋেগ্রেক়ারী র়্াযব আপন়ার প্র়াপয
র্বকল্পগুর্ অ্যে়াযেভ়াযব বেিন়া কযরন ব়া ন়া ে়ান়ান ব়া আপন়াযক আপর্ন য়ার েনয গয়াগয ত়া
ে়াড়া অ্নয গক়াযন়া গবর্ল মযয়র ও গবর্ল খরচ়াযপক্ষ ঋে পর্রযল়াে পর্রকল্পন়ার র্দযক চ়ার্ত
কর়া, এইেরযনর ক়াযে েড়ান ত়ায ত়া র্নউ ইয়কি গস্টট ’এর ঙ্ঘন কর়া য়।
7. ঋণ অযাকাউছের শিস্তাশরত ইশতা যা অিাইছি ছজ ও শিরাপদভাছি পাওয়া
যায়।
র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযদর আপন়ার বকটি ঋযের স্পষ্ট ও ম্পূেি গরকেি বময় ও
র্বন়ামূযয, অ্ন়াইন র্দযয় র়াখযত যব। এই গরকযেির মযেয গয ঋে পর্রযব়া গদওয়়া যে ত়ার
বেিন়া ও ত়ার অ্বস্থ়াযনর গরকেি ে়াকযত যব, এে়াড়াও ঋযের ুযদর ়ার ও ব়ার্ক ে়াক়া েম়া
খরচ ে়াকযত যব।
8. যশদ স্টকাছিা িতু ি ংস্থা আপিাছক ঋণ পশরছিা স্টদয় তাছ তার মযাীি স্তান্তর।
যর্দ গক়াযন়া ক়ারযে আপন়ার র্লক্ষ়ােী ঋে একটি র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীর গেযক অ্নয
আরটির ক়াযে স্ত়ান্তর কর়া য়, ত়ায পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযদর র্নর্িত করযত যব গয ক
প্র়ার্েক নর্ে ঠিকভ়াযব স্ত়ান্তর কর়া যয়যে, য়ার মযেয় ঋযের প্রর্মর্র গন়াট, ততর্র কর়া
পর্রযল়াযের ময়ূর্চ ও আপন়ার ়াযে ওয়়া গয গক়াযন়া কে়াব়াতি ়াও ে়াকযব। এে়াড়াও, নতু ন
র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযক আযগর পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীর প্রস্ত়ার্বত ক ুর্বে়ার ম্ম়ান
করযত যব ও ত়া র্দযত ে়াকযত যব, য়ার মযেয গইব ুর্বে়াও পযড য়া আপন়ার েনয
গদওয়়া যয়র্ে র্কন্তু আপর্ন এখযন়া ত়ার গয়াগয নর্ন। গল অ্বর্ে, র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া
প্রদ়ানক়ারীযক আপন়াযক গয আপন়ার ঋযের গয গক়াযন়ারকম র্বিয়, বণ্টন ব়া স্ত়ান্তর ম্বযে
র্বজ্ঞর্ি র্দযত যব ও পযরর অ্েি পর্রযল়াযের ত়ার্রযখর অ্ন্তত ়াত র্দন আযগ এই র্বিয়, বণ্টন
ব়া স্ত়ান্তর ম্পন্ন করযত যব।
5.

খড়া এবং গগ়াপনীয়
অ্য়াটর্নি-ক্ল়াযয়ন্ট গয়াগ়াযয়াগ
ইন্ট়ার-ইনট্র়া এযের্ি গের্ভ়ার্রটিভ েকুযমন্ট

স্টিশিট ংস্থাগুশর কাছে যথাযথ পশরছলাছির ইশতা শরছপাটক করা।
র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্র়ানক়ারীর়া শুেুম়াত্র আপন়ার পর্রযল়াযের প়ারফরযমযির যে়াযে তেযই
গির্েট র্রযপ়াটিিং ংস্থ়াগুর্যক ে়ান়াযব।
10. আপিার পশরছিা প্রদািকারীর কাছে আপশি যা অশভছযাগ জাশিছয়ছেি তার জিাি।
আপন়ার, গক়াযন়া গক়া-়াইন়ার ব়া অ্নুযম়ার্দত প্রর্তর্নর্ের েম়া গদওয়়া গয গক়াযন়া অ্র্ভযয়াযগর
েব়াব র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযক র্দযত যব। র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া প্রদ়ানক়ারীযক
স্বীক়ার করযত যব গয ত়ার়া অ্র্ভযয়াগ গপযয়যে ও ত়ার়া তদন্ত করযব ও একটি র্নর্দি ষ্ট মযয়র
মযেয গয গক়াযন়া ভু  ংযল়ােন করযব। আপর্ন র্নউ ইয়কি গস্টট র্েপ়াটিযমন্ট অ্ফ র্ফন়ার্িয়়া
়ার্ভি য এর ক়াযেও অ্র্ভযয়াগ ে়ান়াযত প়াযরন, য়া র্নর্িত করযব গয র্লক্ষ়ােী ঋে পর্রযব়া
প্রদ়ানক়ারী মযয়র মযেয অ্র্ভযয়াযগর তদন্ত করযব ও েব়াব গদযব।
9.

