
হাইস্কু ল গাইডেন্স কাউডন্সলডেে সাডে দেখা কেুন 9 ম দরেডে োকাে 
সমডেই যাডে আপনন আডলাচনা কেডে পাডেন কডলডেে েন্য তেনে 
হডে দগডল কী কী কেডে হডে এেং োে পে ো াে সাডে ননেনমে দেখা 
কেডে োককু ন। 
SAT ো ACT পেীক্া নেন এেং যোসম্ভে ভাডলা কডে পেীক্া নেন।
কডলে/নেশ্বনেে্যালে খকুােকুন যা আপনাে লক্্য পূেণ কডে।
স্কু ডলে কাউডন্সলে ও নিক্ক/নিনক্কাডেে দেডক 2-3 টি সকুপানেি 
নচঠি ননন।
আপনাে দরেে ও দেস্ট দস্াডেে সেকােী কনপ ননডে োখকুন যাডে দসগুনল 
পাঠাডনা যাে। (যনে আপনাে স্কু ডলে দেকে্ড  ইংডেনেডে না োডক, 
আপনাে নেড্ামা এেং ট্ান্সন্রিডটেে িংনসে অনকুোে প্রস্তুে োখকুন।)
নননচিে কেুন যাডে আপনন োডনন প্রনেটি কডলে কী চাে এেং োডেে 
দেেলাইন কডে।
আপনাে আডেেডন, প্রডোেনীে েে্য পূেণ কেুন: নাম, ঠিকানা, ইডমল, 
নাগনেকত্ব/নভসা অেস্া, পানেোনেক েে্য, ঐনছিক নেভাগ যা নেজ্াসা 
কডে আপনাে োনেগে পনেচে, তেোনহক অেস্া এেং অন্যান্য 
ে্যনতিগে েে্য, যা আপনাডক সাহায্য কেডে পােডে যনে আপনন একেন 
আন্তে্ড ানেক ছাত্র/ছাত্রী হন এেং/অেো োনেগেভাডে সংখ্যালঘকু হন, 
নিক্াগে েে্য, হাই স্কু ল, কাউডন্সলডেে নাম ও দযাগাডযাডগে ঠিকানা, 
আডগ দয স্কু ডল নগডেনছডলন এেং দয কডলে দকাস্ডগুনল আপনন কডে 
োকডে পাডেন, SAT এেং/অেো ACT পেীক্াে দস্াে (এেং নননচিে 
কেুন দয কডলেগুনল/নেশ্বনেে্যালেগুনল দযন আপনাে দেস্ট দস্ােগুনল 
দেস্ং এডেনন্সে কাছ দেডক পাে)
আপনাে হাই স্কু ল কৃনেত্ব নেষডে েে্য প্রোন কেুন: নিক্াগে, নিক্া-
েনহভূ্ড ে কায্ডকলাপ, দবেছিাডসেী কায্ডকলাপ, এেং নেিষ অে্ড নগুনল। 
নলখকুন অনেনেতি দপ্রারোম ো ক্াস সম্পডক্ড  যা আপনন কডেনছডলন 
এেং োে সাডে আপনন দয কাে কডেনছডলন যা দেখাডে আপনাে 
ননভ্ড েডযাগ্যো এেং কঠিন পনেশ্রম কোে ইছিা।
অনিকাংি সমডে কডলডেে প্রডোেন হডে েকুটি েচনাে অেো “ে্যনতিগে 
নেেৃনেে”— একটি বেল্প এেং একটি েীঘ্ড েচনাে। কমন ো সািােণ 
অ্যান্ডকিডন প্রডোেন হে এমন এক েচনা দলখা যা হডে 150 ো 
োে কম িডদে আপনাে একটি নিক্া-েনহভূ্ড ে ো কাডেে অনভজ্ো 
নেষডে, এেং আডেকটি 250-500 িডদে। েীঘ্ড েচনা নলখডল আপনাডক 
হেে নলখডে হডে পাডে এমন এক ে্যনতি সম্পডক্ড  নযনন আপনাে উপে 
উডলেখডযাগ্য প্রভাে নেস্াে কডেডছন; একটি গুেুত্বপূণ্ড ে্যনতিগে, স্ানীে, 
োেীে অেো নেডশ্বে ঘেনা; অেো কী কী ে্যনতিগে গুণ আপনাে 
আডছ যাডে আপনন কডলডেে নেনেিোে আডো েঙ দযাগ কেডে 
পােডেন। টিউেেডেে সাহায্য এই েকম েচনা দলখা অনকুিীলন কেুন 
যাডে আপনন ননডেডক েকু ডল িেডে পাডেন সঠিক আডলাডক। 
একটি ছাত্র-ছাত্রী ভরেতিে সাক্াৎকাডেে প্রডোেন হডে পাডে।
সেডচডে আডগ নননচিে কেুন দয আপনন দোে নেডছিন এটিে উপডে 
দয আপনন নবিভানষক এেং আপনাে অনভজ্োে উপডে যা আপনাডক 
অন্যডেে দেডক আলাো কেডছ।

কীভাবে ধাবে-ধাবে কবেবের েন্য আবেদন করবেন কবেবের শিক্ার েন্য অর্থ য�াগাড় করা

মারকতিন নেপাে্ড ডমন্ট অফ এেকু ডকিন প্রনে েছে $150 নেনলেন অনকুোন 
প্রোন কডে োডক, কাে-পডাশুনা কোে োকা, কম সকুডে ঋণ নহসাডে 15 
নমনলেনে দেনি ছাত্র-ছাত্রীডেে।

যকন্দীয় ও রাবে্যর উৎস – দযাগ্য ছাত্র-ছাত্রীডেে েন্য োকা পাওো 
যাে দকন্দীে সেকাডেে মাি্যডম। ছাত্র-ছাত্রী/পনেোডেো অেি্যই FAFSA 
সম্পূণ্ড কেডেন োডেে আরেতিক প্রডোেনীেো প্রেি্ডন কেডে।

প্রশিষ্ানগি (কবেে) – প্রনেটি কডলডেে ননেবে স্লােনিপ আডেেন 
প্রনরিো আডছ এেং ো স্কু ডলে মাি্যডম দেওো হডে োডক। োকা দেওো হডে 
পাডে নিক্াগে কৃনেডত্বে েন্য, প্রনেভাে (অ্যাডেডলটিক্স, সঙ্ীে ইে্যানে) 
েন্য, নেডিষ ছাত্র/ছাত্রীে তেনিষ্্য ইে্যানেে েন্য। 

ে্যশতিগি স্কোরশিে – সাো দেডি হাোে হাোে স্লােনিপ আডছ। 
স্লােনিপ দেওো হে নেনভন্ন তেনিডষ্্যে উপে, প্রডোেন এেং নিক্াগে 
কৃনেডবিে উপে নভনতি কডে সহ। আন্তে্ড ানেক ছাত্র-ছাত্রীডেে েন্য অেো 
দযসে ছাত্র-ছাত্রীো অন্য ভাষা েলডে পাডে োডেে েন্য স্লােনিপ দেখকুন।

কডলডে যাওোে খেচ প্রভানেে কেডে আপনন দকান কডলডেে েন্য 
আডেেন কেডেন। অনকুরেহ কডে সঠিক প্রশ্ন নেজ্াসা কেডে ভকু লডেন না:

•  আমাডক কে নেডে হডে? আমাে দমাে মূল্য কে?
•  কীভাডে আনম োম দমোে? আমাে নেনরে নক যডেষ্ পনেমাডণ 

আে ও দকনেোডেে সকুডযাগ প্রোন কেডে যাডে আমাে ঋণ 
দমোডে পােে?

•  আনম নক স্লােনিপ ো রোন্ট পাওোে দযাগ্য?
•  আনম নক দফোোল স্টকু ডেন্ট এইে পাওোে েন্য দযাগ্য?
•  সংস্াটিে দক্ডত্র রে্যােকুডেিন কো ো সম্পূণ্ড কোে হাে কে?
•  আমাে ঋণ নক আনম পনেডিাি কেডে পােে?

ব্রঙ্কস সংস্া বিাো তেনে দলম্যান কডলে অফ ে্য নসটি ইউননভারসতিটি অফ ননফ 
ইেক্ড  -এ, যা কো হডেনছল ে্য ননউ ইেক্ড  দস্টে এেকু ডকিন নেপাে্ড ডমন্ট অনফস 

অফ োইনলঙ্কুোল এেকু ডকিন অ্যান্ড ওোর্্ড  ল্যাঙ্কুডেডেে পক্ দেডক 

শনউ ইয়ক্থ  রাবে্য ইংবরশে ভাষা শিক্ারীথী /েহুভাশষক শিক্ারীথী বদর  
েন্য একটি কবেবে প্রবেি করার শদকশনবদ্থ ি

লক্ নহসাডে কডলে নিক্া দেডছ দনওোে অডনকগুনল কােণ আডছ। এই 
চাে্ডটি দেখাডছি একটি েীেডন প্রনেটি নেড্ামাে মূল্য। এই সংখ্যা োডডে 
পাডে যনে ে্যনতিটি নবিভানষক হন। 

যকেেমাত্র হাইস্ককুে শিব্ামা = 
$1.30 শমশেয়ন

শকছকুটা কবেে = 
$1.55 শমশেয়ন

ে্যাবেোর শিশরি = 
$2.27 শমশেয়ন

মাস্াস্থ শিশরি = 
$2.67 শমশেয়ন

িক্টরাে শিশরি = 
$3.25 শমশেয়ন

যেিাদােী শিশরি = 
$3.65 শমশেয়ন

িাবদর েীেবন কবেে রি্যােকুবয়টরা হাইস্ককুে রি্যােকুবয়টবদর যরবক 
অন্তি এক শমশেয়ন িোর যেশি উোে্থন কবর রাবকন!

কাডন্ডভাল, এ.নপ., দোে, এস.দে. এেং নচোহ, নে. (2011) দ্য কবেে যে অফ: 
এিকুবকিন, অককুবেিনস, োইফটাইম আরননংস। দসন্টাে ফে ে্য এেকুডকিন 
অ্যান্ড ে্য ওোক্ডডফাস্ড, েে্ডোউন ইউননভরসতিটি। 

নপউ নেসাচ্ড দসন্টাে, দফব্রুোনে, 2014, “দ্য রাইশেং কস্ অফ নট যগাশয়ং 
টকু কবেে” 
(http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/11/the-rising-cost-
ofnot-going-to-college/) 
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কবেবে

শদকশনবদ্থ ি
�াওয়ার  

একটি েক্্য রাখকুনআেনার েন্য সঠিক কবেেটি যেবছ যনওয়াশনউ ইয়ক্থ রাে্য এেং িার োইবরর কবেেগুশে

কবেে রি্যােকুবয়টরা…
… দেকাে োডকন কম
…ভাডলা বোডস্্যে অনিকােী হন
… োেুন দকনেোে পান যা োডেে আডেে ক্মোডক োনডডে দেে
… দেনি খকুনি অনকুভে কডে
… দেনি অংিরেহণ কডে কনমউননটিডে যা দেখা যাে উচ্চ দভাটিং এেং 

দবেছিাডসেকোে হাডে
… দেনি হাডে োনডে মানলক হন, এেং
… োডেে সন্তানডেে সাহায্য কেডে পাডেন যাডে োো স্কুডল আেও ভাডলা 

দরেে দপডে পাডে

েশরকল্পনা করুন
কডলে স্ডেে কাডেে েন্য তেনে হডে দগডল…
… চ্যাডলঞ্জপূণ্ড দকাস্ডওোক্ড ননন প্রােনমক, মাি্যনমক এেং উচ্চ নেে্যালডে 

নেডিষ কডে ইংডেনে, গনণে, নেজ্ান, দসািাল স্টানেে, ভাষা 
এেং কলাে

… আপনন দয নেষডে ভাডলা দসটি খকুাডে োে কেুন এেং এটিও দেখকুন দকান 
দকান নেষডে আপনাে সহােোে প্রডোেন োকডে পাডে

… নিখকুন কীভাডে পডডে হডে, পেীক্া নেডে হডে, এেং দপ্রাডেক্ট 
কায্ডকেীভাডে দিষ কেডে হডে।

… নসদ্ান্ত ননন দকান দকনেোে আপনাডক আরেহী কডে দোডল এেং খকুাডে 
োে কেুন দসই পছডদেে দকনেোডে প্রডেি কেডে দগডল আপনাডক কী 
কেডে হডে

এমন এক কডলে দেডছ ননন যা আপনাডক সহায্য কডে আপনন দযমন 
ভনেষ্যে চান দসটিে েন্য প্রস্তুে হডে। মডন োখডেন, কডলডে ভরেতি হওো 
আপনাে নসদ্ান্ত ও আপনাে পছদে অনকুযােী হডে। কখনই দেনলনভিন 
এেং অন্যান্য নমনেো, সহপাঠী এেং েন্কু, পনেোে-পনেেন এেং নিক্ক/
নিনক্কাো আপনাডক অন্য নেডক দযন দঠডল না দেে। অন্য দকউই এই 
নসদ্ান্তটি আপনাে হডে ননডে পােডে না। সেডিডষ, আপনাডক দসই পছদে 
ননডে োকডে হডে যা আপনন দেডছ ননডেডছন।
স্ককুবে আেনার েড়ার কিা ভােকুন এেং শেবেেনা করুন আেশন শকবস 
সেবেবয় সফে এেং আেশন কী করবি সেবেবয় ভাবোোবসন।

আেনার আরিহ, দক্িা, প্রশিভা, েছন্দ এেং অেছন্দগুশে কী কী?

আেনার শপ্রয় যকানগুশে? . . . এেং যকন?

আেনার েন্য সেবেবয় উে�কুতি 
আপনন আপনাে আরেহগুনল ও প্রনেভা নচননিে কোে পে, আপনন েকুঝডে 
পােডেন আপনাে েন্য দকান কডলে সংস্নে ভাডলা হডে।
আপনন দয কডলডে ভরেতি হওোে কো ভােডছন, দসটি নক আপনন দযমন 
নিখডে চান দসইেকম কডে পডাশুনা কোে? আপনন কা েডডা দলকচাে 
হডল 200-ে দেনি ছাত্র/ছাত্রীে সাডে নিখডে পছদে কডেন নানক দছাডো েডল 
10-এে কম ছাত্র/ছাত্রী ননডে নিখডে পছদে কডেন? অ্যাসাইনডমন্ট দলখা, 
অনলাইন কায্ডকলাপ, উপস্াপনা অেো রেুপ দপ্রাডেডক্টে মাি্যডম নিখডে 
পছদে কডেন?
কডলেগুনলে নেনভন্ন দপ্রারোম োডক, নেনভন্ন সকুনেিা ও নেডসাস্ড, সকুডযাগ, 
নিক্ক/নিনক্কাডেে েক্ো এেং ছাত্রছাত্রীডেে েন্য আরেতিক সহােোে 
দপ্রারোম োডক। কডলেগুনলডক মূল্যােন কো হে োডেে রে্যােকুডেিন, 
নেডেনিন, এেং দকনেোে দ্সডমন্ট হাডেে উপে; অরেগনেে হাে (দয সমডে 
একটি নেনরে অে্ডন কো যাে) এেং রে্যােকুডেে স্কুডল ভরেতি ও অন্যান্য 
গুেুত্বপূণ্ড নেষডেে উপে নভনতি কডে। একটি কডলে দেডছ দনওোে দক্ডত্র 
দভৌগনলক অেস্ানও গুেুত্বপূণ্ড নেষে হডে োাডাে। আপনন নক আপনাে 
পনেোে দেডক েডূে োকাে েন্য প্রস্তুে নানক আপনাে প্রনেনেন আপনাে 
পনেোডেে সহােোে প্রডোেন হে? আপনন নক আপনাে কডলে 
কনমউননটিডে ঠিকঠাক োকডে পােডেন? এমন নক দকাডনা ে্যনতি আডছন 
(ছাত্র/ছাত্রী ো নিক্ক/নিনক্কা) নযনন আপনাে োনডে ভাষাে কো 
েলডে পাডেন অেো আপনাডেে সংস্নে একই? দসোনন নক তেনচত্র্য আডছ?
অডনক কডলেগুনল ভাচকু্ডোল অনলাইন েকু্যে নেডে োডক, যাডে আপনন 
প্রেডম দেডখ ননডে পাডেন দয আপনন দসই প্রকাে কডলডেে পনেডেডি খাপ 
খাইডে ননডে পােডেন নকনা। ছাত্র/ছাত্রীডেে নেনভন্ন প্রকাে স্কুডল যাওো 
উনচে যাডে োো েকুঝডে পাডে োডেে েন্য দকানো ঠিক।
দসই কডলে খকুােকুন যাডে ইংডেনে ভাষা নিক্ােীথী/েহুভানষক নিক্ােীথীডেে 
েন্য দশ্রষ্ঠ নিক্াগে সহােো দেওো হে (সাোেণে লারনতিং দসন্টাে ো 
োইটিং ল্যাে)। 

নসটি ইউননভারসতিটি অফ ননউ ইেক্ড (CUNY) -এ 24 টি ক্যাম্পাস আডছ 
ননউ ইেক্ড িহডে দযখাডন আডছ 11 টি নসননেে কডলে (4 েছে), 7 টি 
কনমউননটি কডলে, রে্যােকুডেে দসন্টাে, রে্যােকুডেে স্কুল অফ োন্ডানলেম, 
স্কুল অফ পােনলক দহলে, ল স্কুল, এেং দপিাোে নিক্াে স্কুলগুনল। 
দস্টে ইউননভারসতিটি অফ ননউ ইেক্ড (SUNY) -এ আডছ 64টি প্রনেষ্ঠান ননউ 
ইেক্ড োে্য েকুডড, দযখাডন আডছ 10 টি নেশ্বনেে্যালে দকন্দ এেং প্রনেষ্ঠান 
যা েক্টোল নেনরে প্রোন কডে; 13 টি ইউননভারসতিটি কডলে; 8টি প্রযকুনতি 
কডলে; এেং 30 টি কনমউননটি কডলে। 
ননউ ইেক্ড োডে্য কাউনন্সল ফে ইনন্ডডপডন্ডন্ট কডলে অ্যান্ড ইউননভারসতিটিে 
োনলকা অনকুযােী 108 টি দেসেকােী কডলে ও নেশ্বনেে্যালে আডছ।
এছাডাও আেও 439 টি কডলে ও নেশ্বনেে্যালে আডছ উতিেপূে্ডাঞ্চডল—
কাডনক্টিকাে (46), মাইন (30), ম্যাসাচকুডসেস (113), ননউ হ্যাম্পিাোে 
(20), ননউ োরসতি (44), দপননসলভাননো (130), দোে আইল্যান্ড (13), 
এেং দভেমন্ট (23)। মারকতিন যকুতিোষ্ট্র েকুডড মারকতিন নেপাে্ডডমন্ট অফ 
এেকুডকিডনে মডে 4,626 টি কডলে ও নেশ্বনেে্যালে আডছ। 

িাই অেি্যই আেনার েবন্যও একটি সঠিক কবেে আবছ।

আপনাে হাইস্কুল ননডে্ডিক কাউডন্সলডেে কাছ দেডক নিখকুন কীভাডে এই 
প্রশ্নগুনলে উতিে কেডে হে এেং ননম্ননলনখে নেনামূল্য সাইেগুনলে সাহায্য 
অনকুসন্ান কেুন:

collegecost.ed.gov/scorecard
nces.ed.gov/collegenavigator/
costoflearning.com
Collegeboard.com
Fastweb.com
Scholarships.com
usnews.com/rankings

(http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/11/the-rising-cost-ofnot-going-to-college/
(http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/11/the-rising-cost-ofnot-going-to-college/
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•  ক্লাসে েবেমসে আপনলার েবসেসে ভলাস�লাটি দিন, মন দিসে ল�খলাপডলা করুন, েমস্ত অ্লােলাইনসমন্ট 
েম্পূর্ণ করুন এবং ভলাস�লা লরেড পলান (A এবং B)।

•  ভলাস�লা উপদথিদির হলার তিদর করলার অভ্লাে করুন আর িলা েলাদ�সে েলান।
•  ভলাস�লা পডলার অভ্লাে তিদর করুন এবং তিনদদিন ইংসরদি ও আপনলার মলািৃভলাষলার লষেসরে আপনলার 

পডলা, ল�খলা, ল�লানলা ও কথলা ব�লার িষেিলার উন্নদি করুন।
• ে্লাস�দ্জং ও লকৌিুহস�লাদ্দীপক ক্লাে করুন েলাসি হলাইসু্স�র িন্ তিদর হসি পলাসরন।
•  সু্স� এবং আি�্ণলাদেি পরদীষেলাগুদ�সি ভলাস�লা করুন। েদি েলাহলাসে্র প্রসেলািন হে, িসব দ�ষেক/

দ�দষেকলা, টিউটর, বলা লমন্টসরর কলাসে েলান এবং দনসিও অদিদরক্ত েমে দিন। একটি স্লাদড রেুসপ 
লেলাগ দিসে ভলাস�লা েলারে/েলারেদী হসে উঠুন।

•  আপনলার বলাদডর বলা প্রধলান ভলাষলা ব্বহলার কসর ইংসরদিসি নিুন িথ্ বলা �ব্দভলাণ্লাসর েংসেলাগ করলার 
উপলাে উদ্লাবন করুন।

•  আপনলার ক্লােরুম, দবিভলাদষক এবং ESOL দ�ষেক/দ�দষেকলার েলাসথ লেলাগলাসেলাগ করুন এবং খলাটুন 
েলাসি আপদন ইংসরদি ও আপনলার বলাদডর ভলাষলাে উন্নদি করসি পলাসরন।

•  দ�ষেলা-বদহভু্ণি কলাে্ণক�লাসপ অং�রেহর করুন, প্রসিসটের িন্ লবেচ্লাসেবদী হন এবং লে 
লখ�লা আপনলার পেদি লেটি লখ�ুন।

•  দ�ষেক/দ�দষেকলারলা লে রেদীসমের েুটিসি বই পডলার িলাদ�কলা দিসেসেন িলার লথসক ইংসরদিসি 
এবং/অথবলা আপনলার বলাদডর ভলাষলাে বই পডুন।

•  েলামলার বলা রেদীমেকলা�দীন লপ্রলারেলাসম অং�রেহর করুন।
•  বনু্সির েলাসথ ল�লারলাসেরলা, টিদভ লিখলা অথবলা দভদডও লগমে লখ�লা েলাডলাও একটি ক্লাসব, 

ল্লাট্ণ ে টিসম, লকলাসনলা প্রি�্ণন ক�লা লপ্রলারেলাসম, অথবলা কদমউদনটি েলারভভিে রেুসপ লেলাগ দিন, 
এবং আপনলার কলাি কসম্ণর েম্পূর্ণ লরকড্ণ  রলাখুন।

•  দনসির িষেিলা তিদর করলা েলাডলাও, মিলা করলা, অথবলা অন্লান্সির েলাহলাে্ করলা েলাডলাও 
ব্দক্তগি েলামথ্ণ্ তিদর করলা, লনিৃত্বিলাসনর িষেিলা তিদর করলা এবং আরেহ তিদর করলাসক 
কস�ি ও ভদবষ্সির দনসেলাগ কি্ণ লারলা প্র�ংেলার লেলাসখ লিখসবন।

•  আপনলার লেলা�লা� দমদডেলার ভলাবমপূরিভি ভলাস�লা করুন। েদরসে লে�ুন লে লকলাসনলা �জ্লাকর 
েদব, দভদডও অথবলা মন্তব্ েলা আপনলাসক কস�সি রেহর করলা লথসক অথবলা েম্লাব্ 
স্�লারদ�প লথসক আটকলাসি পলাসর।

•  ভদবষ্সির িন্ আপনলার লকদরেলাসরর েম্লাবনলাগুদ�র দবষসে ভলাবুন।
•  গুরুত্বপপূর্ণ নদথ ও লনলাট দবষসে একটি েলাই� তিদর করুন (দরসপলাট্ণ  কলাড্ণ , পুরষ্লার ও 

েম্লাননলার িলাদ�কলা, লবেচ্লাসেবকিলার িলাদ�কলা, লবিন েহ কলাি ইি্লাদি)।
•  আপনলার পদরবলাসরর েলাসথ এবং সু্স� অন্লান্সির েলাসথ কথলা ব�ুন আপনলার �ষে্ ও 

উচ্লাকলাঙ্লা দনসে।
•  আপনলার বলাবলা-মলা, অদভভলাবক অথবলা সু্স�র পরলাম�্ণিলািলার কলাে লথসক েলাহলাে্ দনন, 

হলাইসু্� অথবলা দবস�ষ লপ্রলারেলাম খুঁসি বলার করসি েলা লিলার লিে আপনলার আরেসহর 
দবষেগুদ�সি অথবলা সু্স�র পেদিগুদ�সি।

•  আপনলার বলাবলা-মলা/অদভভলাবসকর েলাসথ িলানুন কস�সি খরে কি হে এবং কদীভলাসব 
আপনলার পডলাস�লানলার টলাকলা লেলাগলাড করলা েলাসব।

•  সু্� অথবলা কদমউদনটি আধলাদরি কলাে্ণক�লাসপ লেলাগ দিন েলাসি আপনলার আরেহ বৃদধি 
লপসি পলাসর এবং নিুন ব্দক্তসির েলাসথ লেলাগেপূরে তিরদী করলা েলাে।

•  আপনলার বলাবলা-মলাসেসির েলাসথ অনুেন্লান করুন কদী কদী স্�লারদ�প এবং আ�লািলা 
আরথভিক েহলােিলা �ভ্ হে।

িষাই স্কু লে প্রথম/ 
শবিতীয় িছর

9 •  আপনলার সু্স�র কলাউসসে�র ও দ�ষেক/দ�দষেকলার েলাসথ কলাি করুন েলাসি আপনলার দ�ষেলাগি 
অরেগদি পে্ণলাস�লােনলা করলা েলাে এবং অদিদরক্ত েলাহলাে্ পলান েলা আপদন েলান (একিন টিউটর দেদনিি 
করুন, পলান লহলামওেলাসক্ণ  েলাহলাে্ এথবলা একটি আেটলার সু্� লপ্রলারেলাসম অং�রেহর করুন েলাসি 
দ�ষেলার দিসক আপনলার েলাহলাে্ হে)।

•  েলার-বেসরর লকলাে্ণ প্্লান লবসে দনন এবং লবসে দনন পসরর বেসর আপনলাসক কদী কদী ক্লাে করসি হসব। 
অ্লাডভলাসেড লপ্েসমন্ট (AP) েম্সক্ণ  িলানুন এবং পদরকল্পনলা করুন রেদীমেকলা�দীন কলাে্ণক�লাসপর িন্। 
েদি �ভ্ হে, িসব আপনলার মলািৃভলাষলাে AP লকলাে্ণগুদ� করুন।

•  PSAT পরদীষেলার িন্ তিদর হন।

•  সু্� অথবলা কদমউদনটি আধলাদরি কলাে্ণক�লাসপ অং�রেহর করুন েলাসি আপনলার 
লকদরেলাসরর আরেহ লকলান দিসক লেগুদ� দেদনিি করসি পলাসরন।

•  আপনলার হলাই সু্� লরদিউসম তিদর করুন, লেখলাসন আপনলার েম্লান, পুরষ্লার, লবেচ্লাসেবদী ও 
লবিন েহ কলাসির অদভজ্ঞিলা এবং দ�ষেলা-বদহভপূ্ণ ি কলাে্ণক�লাসপর িলাদ�কলা তিরদী করুন ।

•  দনদচিি করুন েলাসি আপনলার রেদীমে ব্থ্ণ নলা হে: কলাি করুন, লবেচ্লাসেবকিলা করুন অথবলা 
রেদীসমের লকলাে্ণ করুন (বলাইসর অথবলা থিলানদীে কস�সি)।

•  একটি “শুধুমলারে কলাসির” ইসম� অ্লাকলাউন্ট তিদর করুন এটি লিখলাসি লে আপদন কস�ি 
আসবিনকলারদী দহেলাসব েসথষ্ট আন্তদরক।

•  আপনলার সু্� কলাউসসে�র বলা দ�ষেক/দ�দষেকলাসক দিজ্ঞলােলা করুন লকলান লকদরেলার 
েন্লান কলাে্ণক�লাপ সু্স� �ভ্ আসে। িলাসির দিজ্ঞলােলা করুন কদীভলাসব আপদন আপনলার 
িদীবসনর আরেহসক হলাইসু্�, কস�ি এবং একটি লকদরেলাসর রূপলান্তদরি করসি পলারসবন।

•  ল�লাসকসির িলানলান লে আপদন কলাি করসি আরেহদী, লবেচ্লাসেবকিলা করসি এবং 
দ�ষেলাগি আেটলার সু্� লপ্রলারেলাসম, রেদীসমের ওেলাক্ণ �প এবং দ�ল্প, দবজ্ঞলান অথবলা 
লপ্রলারেলাদমক ক্লাম্ লেলাগিলান করসি।

•  কস�ি লরদডসনে লকলাে্ণ ও ওেলাক্ণ �সপ অং�রেহর করুন।

10 •  আপনলার সু্স�র কলাউসসে�সরর েলাসথ লিখলা করুন, এটলা িলানসি লে আপদন কিটলা লরেদডট, লরেড এবং 
দরসিন্ট লস্লার একরে কসরসেন, এটি দনদচিি করসি লে েমেমসিলা হলাইসু্� রে্লািসুে�ন ল�ষ করসি ও 
কস�সি গৃহদীি হসি আপদন ঠিক রলাস্তলাে েস�সেন।

•  SAT-এর িন্ তিদর হন PSAT দিসে।
•  আপনলার বলাদডর ভলাষলার দবকলা� �টলান েলাসি আপদন দে� অে বলাইদ�টলাসরদে (দবিভলাদষকিলার লমলাহর) 

লপসি পলাসরন।
•  আপনলার কলাউসসে�সরর েলাসথ দবদভন্ন রে্লািসুে�সনর পন্লাগুদ� দনসে আস�লােনলা করুন।

•  হলাই সু্স� থলাকসি থলাকসি কস�ি লকলাে্ণ করলা েলাে (AP লকলাসে্ণর েলাসথ) এমন েুসেলাসগর 
অসপষেলাে থলাকুন েলাসি কস�সির খরে কমলাসনলা েলাে।

•  আপনলার বলাদডর ভলাষলা ব্বহলার করসি দবিধলা করসবন নলা েদি লেই ভলাষলাে আপনলার কলাসে 
কলাসির, লবেচ্লাসেবকিলার েুসেলাগ আসে অথবলা আপদন ইন্টলান্ণদ�প পলান (েসবিন বলা 
লবিনহদীন) েলা আপনলার কস�সির আরেসহর েলাসথ েংদলিষ্ট হসব।

•  �লাইসরেরদী এবং অন�লাইসন অনুেন্লান করুন কস�ি লকদরেলাসরর দবষসে েলা আপনলার 
আরেহ িলাদগসে িু�সে।

•  আপনলার বলাবলা-মলাসের েলাসথ কস�সির লম�লা এবং ওসপন হলাউসি েলান। কস�ি 
লপ্রলারেলাসমর অনুেন্লান করুন লেমন হলাইসু্� েলারে/েলারেদীসির িন্ ক্লাব।

•  বি্ণ মলাসন কস�সির েলারে/েলারেদীসির, দ�ষেক/দ�দষেকলাসির এবং কস�ি পরলাম�্ণকসির 
েলাসথ কথলা ব�ুন, লেই েম্সক্ণ  িলানসি।

িষাই স্কু লে জকুশনয়র/
শিশনয়র িছর

11 •  PSAT/NMSQT -র িন্ নদথভুক্ত হন ও লেই পরদীষেলাে অং�রেহর করুন। আপনলার সু্স�র 
কলাউসসে�সরর েলাসথ লিখলা করুন আপনলার PSAT/NMSQT-র লস্লার আস�লােনলা করসি।

•  লিসন দনন আপনলার সু্স� PLAN এবং ACT প্রিলান করলা হসে থলাসক দকনলা।
•  িলানুেলাদরসি দরসিন্ট পরদীষেলার িন্ তিদর হন।
•  িলানুেলাদর বলা লেরেুেলাদর মলাসে হওেলা SAT প্রস্তুদি লকলাে্ণ খুঁসি দনন ও িলার িন্ নদথভ্ুক্ত হন: লম অথবলা 

িসুন SAT পরদীষেলা লিওেলার লেষ্টলা করুন।
•  েদি আপদন AP লকলাসে্ণ নদথভুক্ত হন িসব লম মলাসে হওেলা লেই পরদীষেলার িন্ তিদর হসি থলাকুন।
•  েদি আপদন লম মলাসে অনুষ্ঠিিব্ SAT পরদীষেলা দিসি েলান, িসব আপনলার সু্স�র কলাউসসে�সরর েলাসথ 

লিখলা করুন, নদথভুদক্ত েম্সক্ণ  প্রশ্ন করসি।
•  কস�ি প্রসবদ�কলা পরদীষেলাগুদ� দিন লেমন SAT, SAT দবষেদভদতিক পরদীষেলা, এবং/অথবলা ACT.

•  অনুেন্লান করসি থলাকুন হলাইসু্স�র িন্ দবনলামপূস�্ এবং কম খরসের কস�ি লকলাে্ণগুদ� 
েলাসি কস�সির খরে কমলাসনলা েলাে।

•  আপনলার কস�সির আরেহ লেদিসক লেই দবষসে কলাি করসি, লবেচ্লাসেবকিলা করসি বলা 
ইন্টলান্ণদ�প করসি থলাকুন।

•  থিলানদীে কদমউদনটি কস�সি কলাে্ণক�লাপ দবষসে দনসিসক েডগড কসর িু�ুন, েলাসি আপদন 
কস�সির িন্ তিদর হসি পলাসরন।

•  আরথভিক েলাহলাে্ দবষসে িলানুন এবং একটি আরথভিক েহলােিলা ওেলাক্ণ �সপ লেলাগিলান করুন 
আপনলার বলাবলা-মলাসক দনসে।

•  আপনলার সু্স�র কলাউসসে�সরর েলাসথ স্�লারদ�প দনসে কথলা ব�ুন।
•  অং�রেহর করুন লহমসন্ত হওেলা কস�ি লম�লাে এবং কস�ি েম্সক্ণ  ও লকদরেলাসরর 

দবকল্প েম্সক্ণ  অনুেন্লান েলাদ�সে েলান। অনুেন্লান করুন দনউ ইেক্ণ  রলাি্ কস�ি 
েম্সক্ণ , েলা দনউ ইেক্ণ  রলাসি্র অদধবলােদীসির দ�ষেলা েদী কদমসে লিে।

•  এমন দকেু কস�সি েলান, লেখলাসন আপনলার আরেহ আসে এবং দেদনিি করুন আপদন 
একটি লেলাসটলা বলা বড কস�সি ভলাস�লা পডলাশুনলা করসি পলারসবন।

•  মসন রলাখসবন, দবশ্লাম দনসি েলাসি আপদন আপনলার ষেমিলার েসব্ণলাচ্ স্তসর কলাি করসি 
পলাসরন।  একটি পদরকল্পনলা করুন েলাসি আপদন কলাি েমেমসিলা করসি লপসর কলাে্ণকরদী 
থলাসকন এবং েলাপ কমলাসি পলাসরন।

12 •  আপনলার সু্স�র কলাউসসে�সরর েলাসথ দনেদমি লিখলা করুন েলাসি দনদচিি করলা েলাে লে রে্লািসুে�সনর 
িন্ আপনলার কলাসে প্রসেলািনদীে ক্লাে থলাসক।

•  দবিিদীেবলাসরর িন্ SAT বলা ACT পরদীষেলা দিন।
•  আপনলার বলাদডর ভলাষলা ব্বহলার কসর মপূ� �ব্দ গুদ� দ�সখ আপনলার �ব্দভলাণ্লার বলাডলান (দবসষ কসর 

েদি লেই ভলাষলা �্লাটিন আধলাদরি হে, লেমন ্্লাদন�)।
•  আপনলার ESOL দ�ষেক/দ�দষেকলার েলাসথ কলাি করুন েলাসি আপদন আপনলার কস�সির 

িন্ রেনলাটি আরও ভলাস�লাভলাসব দ�খসি পলাসরন। আপনলার রেনলাসি লিলার দিন দবিভলাদষকিলা বলা 
বহুভলাদষকিলা েহ আপনলার �দক্তগুদ�, অধ্বেলাে এবং িঢৃ়েংকল্পিলা, ে্লাস�্জ িে করলার িষেিলা 
এবং লনিৃসত্বর িষেিলার উপর।

•  কস�সি আসবিন করুন।
•  গ্িমলতের গ্িলষর মলধ্য:

•  আপনলার কস�সির িলাদ�কলা েপূডলান্ত কসর লে�ুন।
•  আপনলার েরকলারদী লটস্ লস্লারগুদ� কস�সি পলাঠলান।
•  আসবিনপরে েপূডলান্ত করুন ও িলা িমলা দিন।

•  িীলত:
•  স্�লারদ�সপর িন্ আসবিন করুন।
•  আপনলার কলাউসসে�র ও বলাবলা-মলাসের েলাসথ কলাি করুন আপনলার
•  FAFSA পপূরর করসি ও িমলা দিসি 1�লা িলানুেলাদর - 2 রলা মলাে্ণ  (েি িলাডলািলাদড হে 

িিই ভলাস�লা)।
•  আপনলাসক েলারলা-েলারলা েলাহলাে্ কসরসেন িলাসির েবলাইসক ধন্বলািজ্ঞলাপক লনলাট পলাঠলান 

(এবং িলাসির েলাসথ লেলাগলাসেলাগ রলাখুন)। আপনলার দ�ষেক/দ�দষেকলাসির েলাসথ কলাি 
করুন লনলাট দ�খসি ও পে্ণলাস�লােনলা করসি।

•  িিলতের মলধ্য:
•  কস�সির কলাে লথসক দবজ্ঞদতি পলান। আপনলার দডসপলাদিট পলাঠলান 1�লা লম -র মসধ্।
•  েমস্ত পরদীষেলা ল�ষ করুন।
•  আনদি করুন।

•  কস�ি আসবিন, আরথভিক েলাহলাে্ এবং স্�লারদ�প েংরেলান্ত গুরুত্বপপূর্ণ িলাদরখগুদ� এবং 
লডড�লাইনগুদ� বলা অদন্তম িলাদরখ মসন রলাখসি একটি ক্লাস�ন্লার তিদর করুন।

•  কস�সির িথ্ একসরে একটি েলাই� লেলাল্লাসর রলাখুন।
•  আপনলার SAT, SAT দবষে পরদীষেলা, ACT পরদীষেলাগুদ�র িন্ নলাম নদথভুক্ত করুন।
•  আপনলার কস�ি আসবিন পে্ণলাস�লােনলা করুন এবং আসবিনপরে পপূরর করসি শুরু 

করুন।
•  আপনলার সু্স�র কলাউসসে�সরর কলাসে দিজ্ঞলােলা করুন দ্রুি দেধিলান্ত/দ্রুি পিসষেপ 

েম্সক্ণ ।
•  িটুি বলা দিনটি লরকসমসন্�ন বলা েুপলাদর� দেঠি েংরেহ করুন।
•  কস�ি ও স্�লারদ�প আসবিসনর িন্ আপনলার রেনলার প্রথম খেডলা দ�খুন।
•  আপনলার সু্স�র কলাউসসে�সরর কলাসে দিজ্ঞলােলা করুন লে আপদন EOP/HEOP 

েহলােিলার িন্ লেলাগ্ দকনলা।

কলেলজ

শিকশনলিভূ ি
যষাওয়ষার  

শনউ ইয়কভূ  রষালজ্যর ইংলরশজ রষাষষা  
শিক্ষাথীথী /িহুরষাশষক শিক্ষাথীথী লির  

জন্য একটি কলেলজ শিক্ষা  
গ্নওয়ষার শনলিভূ শিকষা

এক নজলর িষাইস্কু লে শিক্ষা

এইগুশে িে ন্্যনতম গ্কষািভূগুশে যষা আপনষালক িতভূ মষালন িষাই স্কু লে শনলত 

িলি যষালত আপশন শনউ ইয়কভূ  রষালজ্য রে্যষাজকুলয়ট িলত পষারলিন:

গ্য গ্ক্ত্রগুশেলত 
িহুরষাশষক কমীথী লির 

প্রলয়ষাজন 

ইংলরশজলত 4 টি গ্রেশডট

গ্িষাি্যষাে স্ষাশডলজ 4 টি গ্রেশডট

• শিলবের ইশতিষালি 2 টি গ্রেশডট

• মষারককিন ইশতিষালি 1 টি গ্রেশডট

• িরকষালর 0.5 টি গ্রেশডট

• অথভূনীশতলত 0.5 টি গ্রেশডট

গশিলত 3 টি গ্রেশডট

ইংলরশজ ি্যতীত রষাষষায় (LOTE)

1 টি গ্রেশডট

স্ষাস্্য পশরচযভূষা

ডলাক্তলার, দবস�ষজ্ঞ,  

লরদিস্লাড্ণ  নলাে্ণ, 

দেদকৎেলাকমদীমী ,  

ডলাক্তলাসরর েহকলারদী,  

গৃহ বেলাথি্ েহলােক

িিশপটষাশেটি

ভ্রমর ব্বথিলাপক, 

 দরিট্ণ  ম্লাসনিলার,  

লহলাসট� ম্লাসনিলার,  

লডস্ ক্লাক্ণ

শিক্ষা
দ�ষেক/দ�দষেকলা,  দবিভলাদষক দ�ষেক/দ�দষেকলা, 

ENL দনসি্ণ �নলা প্রিলানকলারদী, দিকদনসি্ণ � পরলাম�্ণিলািলা

অথভূ
লট�লার,  

আরথভিক পরলাম�্ণিলািলা, 

ইনসভস্সমন্ট ব্লাঙ্লার, 

অ্লাকলাউসন্টন্ট

যষানিষািন
এেলার�লাইন কমদীমী , িনেংসেলাগ দবস�ষজ্ঞ, দমদডেলা দরস��নে  অদেেলার

আইন রক্ক

পুদ�� অদেেলার, িিন্তকলারদী, 

দনরলাপতিলা কমদীমী ,  

প্রসব�ন অদেেলার, 

েংস�লাধনলাগলার অদেেলার

িষামষাশজক পশরলিিষা

পদরবলার লেলা�লা� ওেলাক্ণ লার, 
মলািক লেবন  

লেলা�লা� ওেলাক্ণ লার,  
লেলা�লা� ওেলাক্ণ  প্র�লােক

রেষািক পশরলিিষাদবরেে ক্লাক্ণ , প্রি�্ণনকলারদী, দরসট� লস্লার েুপলারভলাইিলার, কদম্উটলার েলাসপলাট্ণ  দবস�ষজ্ঞ, রেলাহক  পদরসষবলা প্রদিদনদধ

গ্যষাগষালযষাগ
অনুবলািক,  িনেংসেলাগ দবস�ষজ্ঞ, েলাংবলাদিক, দমদডেলা  দরস��ন অদেেলার

িব্দ রষাণ্ষার
শিক্ষা-িশির্ভূ ত: আপনলার েলাধলারর দ�ষেলার ক্লাসের বলাইসর দ�ষেলাগি কলাে্ণক�লাপগুদ�।
অ্যষাডরষান্সড গ্লেলিলমন্ট (AP): একটি কলাে্ণরেম েলা আপনলাসক কস�ি লরেদডট লিসব েখন আপদন হলাই সু্স� থলাকসবন।
PSAT: SAT-র িন্ আপনলাসক তিদর কসর লিওেলার মসিলা প্রলাক দ�ষেলাগি দনধ্ণলারর পরদীষেলা (দপ্র লস্লা�্লাস্টিক অ্লাসেেসমন্ট লটস্)।
ইন্টষানভূশিপ: লকলাসনলা কলাি বলা লকদরেলাসর লে কলাে্ণরেম নদব�সির অদভজ্ঞিলা েঞ্চসের েুসেলাগ লিে।
গ্রেশডট িংরেি: হলাই সু্� পলাে করলার িন্ প্রসেলািনদীে লরেদডসটর েংখ্লা লপসি আপনলারলা লেমন অরেগদি কসরন।
কলেজ গ্েয়ষার িষা গ্মেষা: একটি কলাে্ণক�লাপ লেখলাসন দবদভন্ন কস�িগুদ� িলাসির সু্� েম্সক্ণ  িথ্ প্রিলান করসি প্রদিদনদধ পলাঠলাে ।
NMSQT: ন্লা�লানলা� লমদরট স্�লারদ�প লকলােলাদ�েলাইং লটস্ দনধ্ণলারর কসর কি ভলাস�লাভলাসব আপদন কস�ি স্�লারদ�সপর িন্ তিদর হসেসেন।
SAT: লস্লা�্লাস্টিক অ্লাসেেসমন্ট লটস্ পদরমলাপ কসর েলাষেরিলা, ল�খলা এবং েমে্লা েমলাধলান করলার িষেিলা েলা দনধ্ণলারর করসব কস�সি আপদন কিটলা ভলাস�লা 
করসবন। কস�িগদ� ব্বহলার কসর থলাসক SAT, এটি দনধ্ণলারর করসি লে, িলাসির কস�সি িলার আপনলাসক রেহর করসব দকনলা।
ACT: আসমদরকলান কস�ি লটস্টিং একিলাম পদরমলাপ কসর কস�সি ইংসরদি, গদরি, পডলা এবং দবজ্ঞলান দবষসে আপদন কিটলা ভলাস�লা করসি পলারসবন। 
কস�িগুদ� ACT ব্বহলার কসর থলাসক এটি দবেলার করসি লে, িলাসির কস�সি িলার আপনলাসক রেহর করসব দকনলা।
PLAN: দপ্রদ�দমনলাদর ACT আপনলাসক ACT-র িন্ তিদর করসব।
EOP/HEOP: দ�ষেলা েুসেলাগ কলাে্ণরেম/উচ্ দ�ষেলা েুসেলাগ কলাে্ণরেম প্রিলান কসর থলাসক দনউ ইেক্ণ  রলাসি্ অদধবলােদীসির েহলােক পদরসেবলা এবং আরথভিক 
েলাহলাে্, েলারলা দনউ ইেসক্ণ র বেলাধদীন কস�ি এবং দবশ্বদবি্লা�সে পডলাশুনলা করসে।
শরি অ্যষাশলেলকিন ের গ্েডষারষাে স্কু লডন্ট এইড (FAFSA): FAFSA হ� একটি েম্ণ েলা ব্বহলার কসর েলারে/েলারেদীসির আরথভিক েলাহলাসে্র িন্ আসবিন করলা 
লেসি পলাসর লকন্দদীে েরকলাসরর কলাে লথসক, এমনদক অদধকলাং� কস�ি ও দবশ্বদবি্লা�সের কলাে লথসক। আপনলার FAFSA লথসক িথ্ েরকলার ব্বহলার কসর 
থলাসক আপনলাসির প্রি্লাদ�ি পলাদরবলাদরক অবিলান (এক্সসপসটেড ে্লাদমদ� কন্ট্রিদবউ�ন বলা EFC) দনধ্ণলারর করসি। আপদন FAFSA েলাই� করসি পলারসবন 
এই ওসেবেলাইসট www.fafsa.ed.gov।
কমন িষা িষাধষারি অ্যষাশলেলকিন: কমন অ্লাদপ্সক�ন হ� একটি কস�সি ভরিভির আসবিন, এই রলাসি্র 517টি েিে্ কস�সির মসধ্ একটিসি ভরিভি 
হওেলার িন্।
গ্মষাট খরচ: লমলাট খরে বলা দনি লথসক প্রিলান করলার িন্ খরে হ� একটি কস�সির নপূ্নিম খরে। এটি হ� কস�সি েলাওেলার খরে ও অনুিলাসনর মসধ্ 
িেলািটি। এটি হ� লেই পদরমলার টলাকলা েলা আপনলাসক দিসি হসব আপনলার েঞ্চে বলা আে লথসক, এবং ঋর কসর েলাসি কস�সির খরেটি লমসট।

শিজ্ষালন 3 টি গ্রেশডট

• জীি-শিজ্ষালন 1 টি গ্রেশডট

• গ্রৌত শিজ্ষালন 1 টি গ্রেশডট

• জীি অথিষা গ্রৌত শিজ্ষালন 1 টি গ্রেশডট

িিৃ্য কেষা, িঙ্ীলত, নষাচ এিং/অথিষা শথলযটষালর

1 টি গ্রেশডট
িরীর শিক্ষায 2 টি গ্রেশডট

স্ষালস্্য 0.5 টি গ্রেশডট

স্শনিভূষাশচত গ্কষািভূগুশেলত 3.5 টি গ্রেশডট


