
কলেলের েন্য সেভ অর্থাত্ েঞ্চয় করথার অলনক উপথায় রলয়লে এবং অলনক ধরলনর কলেে সেভভংে অ্যথাকথাউন্ট রলয়লে। সেভ ফর কলেে 
স্থাগ্থাম আপনথালক দুটি কলেে সেভভংে অ্যথাকথাউন্ট ভবকলপের মলধ্য সরলক একটথা স�থােথার েুল�থাগ সদয় �থা আপনথার েন্থালনর স্কেথারভিপ 
অ্যথাকথাউলন্টর েলগে �ুক্ত কলর সনওয়থা েম্ভব: 

সেভ ফর কলেে স্থাগ্থালমর মথাধ্যলম ্ভতটি কলেে সেভভংে স�থােথা এবং তথালত অর্ েমথা করথা ভকভথালব ভভবষ্যলত আপনথার েন্থালনর অর্ 
েথাহথাল�্য ্ভথাব সফেলত পথালর সে ভবষলয় এই দভেলে তর্য েথানথালনথা হলয়লে৷ 

আপনার সন্ান কলেলে ভর্তি হওয়ার আলেদন করার সময় ্ার ভবেষ্য্ আর্তিক অেস্া এেং য�াগ্য্ায় বনল্াক্ত ্্্য 
প্রল�াে্য হলে৷ ে ্্তমান রাে্য এেং �ুক্তরাষ্ট্রীয় অ ্্ত সাহাল�্যর বনয়ম অনুসালর এটা োনালনা হলয়লে, আপনার সন্ান �খন 

কলেলে ভর্তি হলে ্খন এটা েদলে য�ল্ পালর৷ 

েড় কলেলের স্বলনের েন্য  
যোট্ট পদলষেপ

েড় কলেলের স্বলনের েন্য  
যোট্ট পদলষেপ

বকভালে কলেে যসবভংস �ুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রালদব িক 
আর ত্িক সহায়্া প্রভাবে্ করল্ পালর 

আপনার বনেস্ব কলেে যসবভংস 
অ্যাকাউন্ট খুলে সং�ুক্ত করুন

nyckidsrise.org

বেব্ডং ব্লক #2:

1 2একটি NY’র 529 কলেে যসবভংস যপ্রাগ্াম ডায়লরক্ট প্্যান 
অ্যাকাউন্ট
(এক ধরলের বেবনলয়াগ অ্যাকাউন্ট �ার সাহাল�্য পবরোররা 
বেলিষভালে কলেে ও যপিােীেলন প্রবিষেলের েন্য সঞ্চয় 
করল্ পালর)

কলেে ে্যাঙ্ক অ্যাকাউলন্টর েন্য একটি সবমিবে্ সঞ্চয় 
(AMALGAMATED SAVE)

অর্ েথাহথাল�্যর উলদেি্য হে পভরবথালরর “আররথিক ্ লয়থােন” পূরণ করথা৷ �ুক্তরথাষ্ট্রীয় েরকথার একটি পভরবথালরর আররথিক ্ লয়থােনগুভে 
ভথির করথার পলর, কলেে এবং ভবশ্বভবদ্যথােয়গুভে এইগুভে একেলগে ভদলয় সেই ্লয়থােন পূরণ করথার ভবকপে সবলে ভনলত পথালর

• অনুদথান অর্থাত্ গ্থান্ট (ভিক্থারথ্ী লক সদওয়থা অর্);
• ঋণ (ভিক্থারথ্ী  বথা তথার পভরবথার এই অর্ ঋণ ভহেথালব সনয় এবং েথাধথারণত এটথা সিথাধ কলর ভদলত হয়);
• কথাে-পডথালিথানথা (ক্যথাম্থালে চথাকভর); এবং
• স্কেথারভিপ (ভিক্থারথ্ী র কৃভতত্ব অনুেথালর বৃভতি ভহেথালব তথালক এই অর্্দথান করথা হয়)

1



NYC স্কোরব িপ অ্যাকাউন্ট 

স�লহতু এনওয়থাইভে স্কেথারভিপ অ্যথাকথাউন্টেমূহ NYC Kids RISE-এর মথাভেকথানথাভুক্ত ও তথালদর ব্যবথিথাপনথায় আলে, তথাই স্কেথারভিপ 
অ্যথাকথাউন্ট রথাকলে সেই অ্যথাকথাউলন্ট অর্েথাহথা�্য পথাওয়থায় ্ভথাব পডলব নথা। অ্যথাকথাউলন্টর অর্ �রচ হলয় সগলে অর্েথাহথা�্য পথাওয়থার 
স�থাগ্যতথায় �ভদ স্কেথারভিপ অ্যথাকথাউলন্টর সকথান ্ভথাব পলড তথাহলে আগথাম্ভদলন NYC Kids RISE সে ভবষলয় তর্য েথাভনলয় সদলব৷ আলরথা 
তলর্যর েন্য, NYC Kids RISE হটেথাইন (833) KID-RISE এ সফথান করুন বথা nyckidsrise.org সদ�ুন৷ 
 

আপনার বনেস্ব কলেে যসবভংস অ্যাকাউন্ট
আপভন �ভদ আপনথার ভনলের কলেে সেভভংে অ্যথাকথাউলন্ট অর্ েঞ্চয় কলরন, তথার ফলে আপনথার েন্থালনর অর্েথাহথাল�্যর প্যথালকলে ্ ভথাব 
পডলত পথালর৷ আপভন স� অ্যথাকথাউন্ট ভবকপে সবলে সনলবন, আপনথার পভরবথার স� পভরমথাণ অর্ উপথাে্ন করলে, সেই েময়কথার অর্েথাহথাল�্যর 
ভনয়ম এবং অন্যথান্য কথারলণর উপর সেটথা ভনভ্র করলব৷ 

যসভ ফর কলেে যপ্রাগ্ালমর মাধ্যলম আপনার কালে য� কলেে 
যসবভংস বেকল্পগুবে আলে যসসে বেষলয় আলরা ্ল্্যর েন্য 

nyckidsrise.org/options যদখুন৷

আপনথার েন্থান ��ন হথাই সু্কলে �থালব ত�ন আপনথার ইউ.এে. ভিপথাট্লমন্ট অফ এিুলকিন অর্থাত্ ভিক্থা ভবভথালগর ওলয়বেথাইট  
www.ed.gov -এ অর্ েথাহথাল�্যর স�থাগ্যতথা ভবষলয় েথাম্প্রভতকতম তর্য সদল� সনওয়থা উভচত৷ সেই েময় আপনথার েন্থান স� কলেে, 
ভবশ্বভবদ্যথােয়, বৃভতিগত অর্থাত্ সভথালকিনথাে এবং বথাভণে্যভবদ্যথােয় অর্থাত্ সরেি সু্কলে পডলত আগ্হ্ তথালদর ওলয়বেথাইটগুভেও আপনথার 
সদল� সনওয়থা উভচত৷

NYC Kids RISE েভনির উপলদি সদয় নথা বথা ভবলিষ সকথান কলেে সেভভংে অ্যথাকথাউলন্টর ভবষলয় পরথামি ্সদয় নথা। ্ভতটি পভরবথালরর 
আররথিক পভরভথিভত ভভন্ন, েঞ্চয় অরবথা ভবভনলয়থালগর আলগ আপনথার ভনলের পভরভথিভত ভবলবচনথা কলর সনওয়থা উভচত।



ে ্্তমান বনয়মানুসার আপনার সন্ালনর অ ্্তসাহা�্য বকভালে প্রভাবে্ হল্ পালর ্ার বেবিষ্্যগুবে োনল্ বনলের 
্াবেকা যদলখ বনন৷ মলন রাখলেন, সমলয়র সলগে এই বনয়ম েদলে য�ল্ পালর৷

¹ FAFSA অনুেথালর তত্বথাবধথালনর দথাভয়ত্ব্থাপ্ত মথা-বথাবথার েংজ্থা এ সদল� ভনন
² েন্থালনর তত্বথাবধথালনর দথাভয়ত্ব্থাপ্ত মথা বথাবথা েথাডথা অন্য কথারুর নথালম �ভদ NY 529 িথায়লরক্ট অ্যথাকথাউন্ট রথালক এবং সে�থালন েভঞ্চত অর্ তুলে অ্যথাকথাউলন্টর েলগে েভডত 
সবভনভফভেয়থার্ অর্থাত্ েুভবধথালভথাগ্র কলেলের �রচ বহন করথা হয়, তথাহলে স� অর্েথাহথাল�্যর আলবদন পথাঠথালনথা হলব তথালত এই তুলে সনওয়থা অর্মূে্য উপথাে্নহ্ন 
সরথােগথার ভহেথালব গণ্য হলব, তথার ফলে েন্থালনর অর্েথাহথাল�্য ্ভথাব পডলত পথালর৷

³ েন্থালনর তত্বথাবধথালনর দথাভয়ত্ব্থাপ্ত মথা বথাবথা েথাডথা অন্য কথারুর নথালম �ভদ NY 529 িথায়লরক্ট অ্যথাকথাউন্ট রথালক এবং সে�থালন েভঞ্চত অর্ তুলে অ্যথাকথাউলন্টর েলগে েভডত 
সবভনভফভেয়থার্ অর্থাত্ েুভবধথালভথাগ্র কলেলের �রচ বহন করথা হয়, তথাহলে স� অর্েথাহথাল�্যর আলবদন পথাঠথালনথা হলব তথালত এই তুলে সনওয়থা অর্মূে্য উপথাে্নহ্ন 
সরথােগথার ভহেথালব গণ্য হলব, তথার ফলে েন্থালনর অর্েথাহথাল�্য ্ভথাব পডলত পথালর৷ 

 

nyckidsrise.org

অ্যাকাউলন্টর মাবেক যক? ে ্্তমান বনয়মানুসার 529 অ্যাকাউন্ট ্াকলে বক 
অ ্্তসাহাল�্য প্রভাে পড়লে?

ে ্্তমান বনয়মানুসার ে্যালঙ্ক যসবভংস অ্যাকাউন্ট 
্াকলে বক অ ্্তসাহাল�্য প্রভাে পড়লে?

সন্ালনর ্ত্তােধালনর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 
মা-োো/অবভভােক 1

(পবরোলরর োতসবরক উপাে্ত ন 
50,000$ এর কম)

না — �ুক্তরথাষ্ট্রীয় অর্েথাহথাল�্যর েন্য মথা বথাবথার সকথান 
উপথাে্ন এবং েম্ভতির ভরলপথাট্ করলত হয় সেেব 
ভবষলয় আলরথা তলর্যর েন্য https://studentaid.
ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text 
সদ�ুন৷

না — �ুক্তরথাষ্ট্রীয় অর্েথাহথাল�্যর েন্য মথা বথাবথার সকথান 
উপথাে্ন এবং েম্ভতির ভরলপথাট্ করলত হয় সেেব 
ভবষলয় আলরথা তলর্যর েন্য https://studentaid.
ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text 
সদ�ুন৷

সন্ালনর ্ত্তােধালনর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 
মা-োো/অবভভােক

(পবরোলরর োতসবরক উপাে্ত ন 
50,000$ এর কম)

হ্্যা, বত্মথান ভনয়মথানুেথালর এটথা ভকেুটথা ্ভথাভবত হলব৷

• �ুক্তরথাষ্ট্রীয় অর্েথাহথাল�্যর সক্লরে, বত্মথালন 
মথা বথাবথা/অভভভথাবলকর েভঞ্চত অর্ এবং 
ভবভনলয়থালগর েথামথান্য অংি (5.64%) 
কলেলের �রলচ পভরবথালরর স�থাগদথান ভহেথালব 
গণ্য হয়৷ 

• ্থায়ই েঞ্চয় নয়, বরং মথা বথাবথার সরথােগথার 
পভরবথালরর «আররথিক ্লয়থােন» এবং 
কলেলের �রলচ ্ত্যথাভিত স�থাগদথালনর 
ভনণ্য় করথার ্ধথান কথারণ হয়৷

• ভনউ ইয়লক্র আইলন, ভনউ ইয়লক্র স�েব 
বথাভেন্থা রথাে্যমলধ্য অর্থাত্ ইন-সটেট সু্কলে 
পলড তথালদর টিউিন অ্যথাভেলটেন্স স্থাগ্থাম 
(“TAP”) এর মত ভনউ ইয়ক্ সটেলটর 
ফথাইন্যথাভন্সয়থাে এি স্থাগ্থাম অর্থাত্ 
অর্েথাহথা�্যেূভচর স�থাগ্যতথা ভথির করথার েময় 
ভনউ ইয়ক্ প্্যথান 529 অ্যথাকথাউলন্ট েঞ্চয় 
গণ্য হয় নথা৷ 

• স�েব ভিক্থারথ্ী  ভনউ ইয়ক্ সটেলটর বথাইলর 
পডলে তথালদর রথালে্যর সদওয়থা েথাহথাল�্য ্লভদ 
রথাকলত পথালর৷

• সু্কেগুভে আেথাদথাভথালব অর্েথাহথাল�্যর 
ভবষলয় আলরথা ভবস্থাভরত তর্য েথানথালত পথালর৷

• আপনথার েন্থালনর ��ন কলেলে পডথার 
েময় হলব ত�ন অর্েথাহথাল�্য ্ভথালবর 
ভবষলয় NYC Kids RISE আলরথা েথাম্প্রভতক 
তর্য েথানথালব৷

হ্্যা, বত্মথান ভনয়মথানুেথালর এটথা ভকেুটথা ্ভথাভবত হলব৷

• �ুক্তরথাষ্ট্রীয় অর্েথাহথাল�্যর সক্লরে, বত্মথালন 
মথা বথাবথার েভঞ্চত অর্ এবং ভবভনলয়থালগর 
েথামথান্য অংি (5.64%) কলেলের �রলচ 
পভরবথালরর স�থাগদথান ভহেথালব গণ্য হয়৷ 

• েঞ্চয় নয়, বরং মথা বথাবথার সরথােগথার 
পভরবথালরর «আররথিক ্লয়থােন» এবং 
কলেলের �রলচ ্ত্যথাভিত স�থাগদথালনর 
ভনণ্য় করথার ্ধথান কথারণ৷ 

• সু্কেগুভে আেথাদথাভথালব অর্েথাহথাল�্যর 
ভবষলয় আলরথা ভবস্থাভরত তর্য েথানথালত পথালর৷

• আপনথার েন্থালনর ��ন কলেলে পডথার 
েময় হলব ত�ন অর্েথাহথাল�্য ্ভথালবর ভবষলয় 
NYC Kids RISE আলরথা েথাম্প্রভতক তর্য 
েথানথালব৷

সন্ালনর ্ত্তােধালনর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 
মা োো/অবভভােক োড়া অন্য 
যকউ, য�মন দাদু বদবদমা ো 
্ত্তােধালনর দাবয়লত্ব যনই এমন 
মা - োো

না — অ্যথাকথাউন্ট �থাকলে এই অ্যথাকথাউলন্ট েঞ্চয় 
অর্েথাহথাল�্য ্ভথাব সফেলব নথা৷ েন্থালনর উচ্চভিক্থার 
�রচ বহন করলত, েভঞ্চত অর্ সরলক সনওয়থা হলে 
অর্েথাহথাল�্য ্ভথাব পডলব৷ 2

না — অ্যথাকথাউন্ট �থাকলে এই অ্যথাকথাউলন্ট েঞ্চয় 
অর্েথাহথাল�্য ্ভথাব সফেলব নথা৷ েন্থালনর উচ্চভিক্থার 
�রচ বহন করলত, েভঞ্চত অর্ সরলক সনওয়থা হলে 
অর্েথাহথাল�্য ্ভথাব পডলব 3



আপনার সন্ালনর েন্য বেবনলয়াগ—
কলেলের েন্য সঞ্চয় করুন।

NYC Kids RISE Save for College যপ্রাগ্াম একটি স্কোরব িপ এেং যসবভংস যপ্রাগ্াম �া একটি অোভেনক সংস্া, NYC 
Kids RISE, Inc দ্ারা পবরোবে্, সাল্ সহ-অংি ীদাবরলত্ব রলয়লে এনওয়াইবস বডপাট্ত লমন্ট অফ এডুলকিন এেং বসটি 
অফ বনউ ইয়ক্ত । NYC Kids RISE বনউ ইয়লক্ত র 529 কলেে যসবভংস যপ্রাগ্ালমর অবধভুক্ত নয় ো অনুলমাবদ্ বে্রকও 
নয় এেং বেবনলয়ালগর অনুলরাধ কলর না ো বেবনলয়ালগর পরামি্তও প্রদান কলর না। বনউ ইয়ক্ত  িহর এেং এনওয়াইবস 
বডপাট্ত লমন্ট অফ এডুলকিন NY 529 যপ্রাগ্াম ম্যালনোর এেং যকান বনরদতিষ্ কলেে যসবভংস ো অন্য বেবনলয়ালগ এেং 
যসভ ফর কলেে যপ্রাগ্ালমর মাধ্যলম পবরোররা য�গুবের ে্যাপালর োনল্ পারলে যসসলে যকানরকম সম ্্তন ো সুপাবরি 
প্রস্াে যদয় না, বনয়ন্ত্রে কলর না, যসগুবের যকানটির মাবেক না অ্ো সভ্যসদস্য না।

আপনথার েথামভগ্ক আররথিক েভবলত উপ�ুক্ত েঞ্চলয়র েথালর মুল�থামুভ� েহথায়তথা ভবনথামূলে্য সপলত, িহর েুলড অবভথিত এনওয়থাইভে 
ভফন্যথাভন্সয়থাে এম্থাওয়থারলমন্ট সেন্টথালর স�থাগথাল�থাগ করথার ভবষলয় ভথাবুন। ভফন্যথাভন্সয়থাে এম্থাওয়থারলমন্ট সেন্টথারগুভেলত আপভন সপিথাদথার 
আররথিক পরথামিদ্থাতথার েলগে মুল�থামুভ� সদ�থা করলত পথালরন ভ�ভন আপনথালক আপনথার ঋণ েংক্থান্ পভরভথিভত সমথাকথালবেথা করলত, আপনথার 
সক্ভিট বথাডথালত, বথালেট ততভর করথা, ব্যথাঙ্ক অ্যথাকথাউন্ট স�থােথা, ভভবষ্যলতর েন্য েঞ্চয় ও পভরকপেনথা করলত এবং আরও অলনক ভকেু করলত 
েহথায়তথা করলব। আপভন আপনথার েন্থালনর কলেে ভিক্থার েন্য েংরক্ণ এবং েঞ্চয় শুরু করথার পভরকপেনথা ততভর েম্লক্ তর্য সপলত 
পথালরন। আপনথার কথােথাকথাভে একটি ভফন্যথাভন্সয়থাে এম্থাওয়থারলমন্ট সেন্টথার এর েথালর একটি অ্যথাপলয়ন্টলমন্ট করলত, কে করুন 311 বথা 
সদ�ুন nyc.gov/dca।

NYC Kids RISE সেভ ফর কলেে স্থাগ্থাম হে একটি স্কেথারভিপ এবং েঞ্চয় কম্েূভচ �থালত েকে NYC 
পথাবভেক সু্কে েথারে-েথারে্লদর েন্য তথালদর পভরবথালরর সরথােগথার বথা অভভবথােলনর পভরভথিভত ভনরবথিলিলষ 
কলেেলক আরও ্লবিল�থাগ্য এবং অে্নল�থাগ্য করথার েন্য ততভর করথা হলয়লেল। NYC Kids RISE, 
একটি অেথাভেনক ্ভতষ্থান, �থা NYC ভিক্থা ভবভথাগ এবং ভেটি অফ ভনউ ইয়লক্র েথালর স�ৌরভথালব 
Save for College Program পভরচথােনথা কলর।

আপনার সন্ালনর েন্য বেবনলয়াগ—
কলেলের েন্য সঞ্চয় করুন।

যকমন কলর ্া োনুন

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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