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য�াগ্যতা এবং অংশগ্রহণ

1. Save for College Program এ কারা 
অংশ যনওয়ার জন্য য�াগ্য? 
    
ডিস্ট্রিক্ট 30 এর সরকাডর স্কু লে পলে এমন সমস্ত ডকন্ারগাল ট্ে নার এই 
প্াগ্ালম ডনলে পেলকই নডেভকু ক্ত হলে যালে, যডি না তালির পডরোর 
অংশগ্হণ না করার ডসদ্ান্ত ডনলে োলক। ফার্টে  পগ্লি পো ডশক্ােথ্ী রা যারা 
অংশগ্হণকার্ স্কু লে ডকন্ারগাল ট্ে লন পলেডন তারাও এই েছলর প্াগ্ালম 
অংশগ্হণ করলত পযাগ্য। নডেভকু ক্ত হওোর েন্য পযাগ্য ডশক্ােথ্ী লির 
অেশ্যই একটি অংশগ্হণকার্ স্কু লে ্েম পেলক পশষ "অপ্ট আউ্ 
সমেকালের" পযটেন্ত পেলত হলে। আরও তলে্যর েন্য, 833-543-7473 
নম্বলর NYC Kids RISE এর সালে পযাগালযাগ করুন অেো Save for 
College Program কমটেশাোে অংশ ডনন।

2. যকান যকান স্ককু ল এই যপ্রাগ্রাদম অংশ 
পনদছে? 
 
সরকাডর ্ােডমক স্কু ে সলমত, ককু ্যইলসের ডিস্ট্রিক্ট 30 এর সমস্ত সরকাডর 
্ােডমক স্কু ে, প্াগ্ালমর ্ােডমক পযটোলে অংশ ডনলছে। Save for 
College Program এ অংশগ্হণ করা সমস্ত স্কু লের তাডেক পিখার েন্য 
nyckidsrise.org পিখকুন।

3. Save for College Program এ আমার 
সন্াদনর স্ককু ল কীিাদব সংপলিষ্ট রদয়দে?
 
Save for College Program সম্পলকটে  তে্য পশোর করলত, পডরোরগুডের 
অংশগ্হলণর সমেটেলন, ডশক্ােথ্ী  ও ডপতামাতা/অডভভােক উভলের েন্য 
আরেথিক ডশক্া সুলযালগর সমন্বেসাধলন NYC Kids RISE এনওোইডস 
ডিপা ট্ে লমন্ট অভ এিকু লকশন এেং অংশগ্হণকার্ স্কু েসমূলহর সালে কাে 
কলর। 

4. পকিাদব অপিবাসন পথিপত আমার 
অংশগ্রহণ করার সক্ষমতাদক প্রিাপবত 
করদব?

ডিসট্রিক্ট 30 এর ্লত্যক ডকন্ারগাল ট্ে ন ও ্েম পরেণ্ পডরোর এই Save 
for College Program এ অংশগ্হণ করলত পারলে- যার মলধ োকলে 
একটি NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট পাওো ও ডনলেলির কলেে সঞ্চে 
অ্যাকাউন্ট পখাো- সন্তান ো তার পডরোলরর অডভোসন ডথিডত ডনরেথিলশলস।

আপনার ডনেস্ব সঞ্চে অ্যাকাউন্ট পখাোর কো ডেলেচনা করলে, অনুগ্হ 
কলর মলন রাখলেন পয যডি েতটেমালন প্াগ্ালমর মাধ্যলম উপেব্ধ িুই 
ধরলনর কলেে সঞ্চে অ্যাকাউলন্টর পক্লরেই, আপনালক অেশ্যই একটি 

পডতামাতা এেং অভডভােকিলর েন্য প্রশ্ন এেং উত্তর
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পসাডসোে ডসককু ্যডরটি নম্বর (এস ্এসএন) ো ইডন্ডভেুোে ্্যাক্সলপোর 
আইলিন্টিডফলকশন নম্বর (আইটিআইএন) ্িান করলত হলে। এর সালে, 
যডি আপডন NY 529 িাইলরক্ট প্্যালন আপনার ডনেস্ব কলেে সঞ্চে 
অ্যাকাউন্ট পখালেন, তলে আপনালক অেশ্যই একেন মারকথিন নাগডরলকর 
আইআরএস সংজ্ার চাডহিা পূরণ করলত হলে ো একেন যাচাইকৃত থিাে্ 
মারকথিন ঠিকানা সহ ডেলিশ্ হলত হলে।

যডি আপনার কালছ এই  তে্য না োলক, মলন রাখলেন পডরোলরর সিস্য 
ো েন্কু োন্লে রা  আপনার সন্তালনর েন্য অ্যাকাউন্ট খকু লে ডিলত পালর৷ 
আপনার কলেে সঞ্চে ডেকল্পগুডে সম্পলকটে  আরও োনলত, NYC Kids 
RISE এর সা লে  পযাগালযাগ করুন, nyckidsrise.org/options পত 
যান, অেো Sa ve for College Program এর কমটেশাোে অংশ ডনন। 
আপনার ও আপনার পডরোলরর েলন্য অেটেপূণটে পডরকল্পনা গঠন করার 
েন্য ্লোে ন্ে তে্য খকু ঁেলত আমালির েহুভাষ্ কমথ্ী রা আপনালক 
সাহায্য করলে।

5. Save for College Program এ নপিিকু ক্ত 
কদর NYC Kids RISE আমার ও আমার 
সন্ান সম্পদককে  কী তি্য িায়? 

NYC Kids RISE ্লত্যক অংশগ্হণকার্ ডশক্ােথ্ী র সম্পলকটে  এন ্ওোইডস 
ডশক্া ডেভাগ পেলক ডনম্নডেডখত তে্যগুডে পপলে োলক: 
• এই প্াগ্ালনর েন্য অনন্য ডশক্ােথ্ী  ও মাতাডপতা আইলিন্টিডফলকশন 

নম্বর;
• ডশক্ােথ্ী র সম্পূণটে নাম:
• ডশক্ােথ্ী র েন্ম তাডরখ;
• ডশক্ােথ্ী র োডের ঠিকানা:
• ডশক্ােথ্ী র োডের ঠিকানা েিে হে ডক না;
• ডশক্ােথ্ী র োডের পফান নম্বর;
• ডশক্ােথ্ী র স্কু লের নাম:
• ডশক্ােথ্ী র েতটেমান পগ্লির স্তর;
• ডশক্ােথ্ী র োডেলত পযসে ভাষাে কো েো হে;
• অন্য স্কু ে পেলক থিানান্তরণ, যডি ডকছকু  োলক, উভে এন্ওোইডস 

সরকার্ স্কু ে ে্যেথিার ডভতলর এেং োইলর। 

অনুরূপভালে, NYC Kids RIS ্লত্যক অংশগ্হণকার্ ডশক্ােথ্ী লির েন্য 
িুইেন পযটেন্ত ডপতামাতা/অডেভােক সম্পলকটে  ডনম্নডেডখত তে্যগুডে পাে: 
• ডপতামাতা/অডভভােলকর সম্পূণটে নাম:
• ডপতামাতা/অডভভােলকর ইলমইে ঠিকানা;
• ডপতামাতা/অডভভােলকর পমাোইে ো অন্য পফান নম্বর। 
এই ি্যা্া NYC Kids RISE পক ্ডতটি অংশগ্হণকার্ ডশক্ােথ্ী র েন্য 
NYC স্োরশ্প অ্যাকাউন্ট পস্আপ করার মঞু্ডর পিলে এেং ্ডতটি 
অ্যাকাউলন্ট ্ােডমক ভালে $100 িোর কলর েমা করলে। 

6. আমার সন্াদনর এবং আমার ব্যপক্তগত 
তি্য কীিাদব ব্যবহার করা হয়?   

অংশগ্হণকার্ পডরোরসমূলহর এই পমৌডেক তে্যাডি ডশক্ােথ্ী র NYC 
স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট ততডর করলত এেং পডরোরগুডেলক Save for 
College Program সম্পলকটে  পযাগালযাগ করলত, এেং প্াগ্ালমর সফেতা 
মূে্যােলনর কালে ে্যেহার করা হে। আপনার সন্তান এই প্াগ্ালম নডেভকু ক্ত 
হওোর পলর, আপডন NYC Kids RISE-এর কালছ ্িত্ত পযাগালযালগর তে্য 
আপলি্ করলত পালরন এেং কলেকটি ডনরিথিষ্ট ধরলনর পযাগালযাগ মাধ্যম 
আপনার পসডভংস ট্্যাকার ডগলে সম্মডত ্ত্যাহার করলতও পারলেন। 
আপনার পসডভংস ট্্যাকার পিখার েন্য, nyckidsrise.org -এ ডগলে “ডভউ 
মাই অ্যাকাউন্ট” -এ ডলিক করুন। 

7. VistaShare কী, এবং কীিাদব
এটি পক Save for College Program এর 
সাদি সম্পরকধিত?
 
VistaShare NYC Kids RISE দ্ারা ডনযকুক্ত একটি ্যকু ডক্ত কম্পান্ যারা 
ডশশুলির এেং ডপতামাতা/অডভভােকলির ে্যডক্তগত তে্য ডনরাপলি 
সংরক্ণ করার েন্য এেং NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট ততডর করার 
েন্য সফ্টওোর উপেব্ধ করাে। এছািাও VistaShare সফ্ওোর, যালক 
পসডভংস ট্্যাকার েো হে, ডপতামাতা/অডভভােক এেং অংশগ্হণকার্ 
ডশশুলির এন ্ওোইডস ওলেেসাই্ েগ ইন করলত, তালির স্োরডশপ 
অ্যাকাউন্ট পিখলত এেং যডি তারা চাে তালির কলেলের পসডভংস 
অ্যাকাউন্ট ডেঙ্ক করলত সুলযাগ পিে।

8. VistaShare আমার সন্ান ও আমার 
সম্পদককে  পক পক ব্যপক্তগত তি্য িাদব?
 
VistaShare এর কালছ অংশগ্হণকারর্র তে্য সঞ্চে কলর এমন 
সফ্টওে্যালরর অ্যালক্সস োকলে যালত এটি ্ যকু ডক্তগত সহােতা ্ িান করলত 
পালর। সফ্টওোর ডশক্া ডেভাগ দ্ারা ্িান করা পডরোর সম্পলকটে  তে্য, 
্লত্যক অংশগ্হণকার্লক েরাদ্দ স্োরডশপ তহডেলের মান, এেং এর 
মলধ্য েমা করা অমানত এেং একাউলন্টর মূে্য যা একটি পডরোর তালির 
স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর সালে সংযকুক্ত কলরলছ এমন তে্য সংরক্ণ কলর। 
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9. আপম �পে অংশগ্রহণ করদত না চাই 
তাহদল কী হদব? 

যডি আপডন Save for College Program এ আপনার সন্তান নডেভকু ক্ত 
পহাক তা না চান তলে তা স্কু লে োনালনার েন্য আপনালক অেশ্যই নাম 
্ত্যাহালরর ডেজ্ডতিলত স্বাক্র করলত হলে যা আপনার সন্তান স্কু ে পেলক 
পাে এেং ডেজ্ডতি পাওোর 30 ডিলনর মলধ্য আপনার তা সন্তালনর স্কু লে 
পফরত পাঠালত হলে। এই ডেজ্ডতি সই করার মালন আপনার ডশশু একটি 
NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট, $100 িোর েমা, অেো ভডেষ্যলতর ফাণ্ড 
পালেনা। অনুগ্হ কলর ডনরিথিষ্ট তাডরখ এেং ডেেরলণর েন্য আপনার ডশশুর 
অপ্ট আউ্ পনাটিশ পিখকুন

10. আপম �পে Save for College Program 
এ অংশ পনদত না চাই, আপম পক আমার 
সন্ানদক িদরর যকান তাপরদে নপিিকু ক্ত 
করাদত িারদবা?
হঁ্যা, পযসে ডপতামাতা/অডভভােলকরা অপ্ট-আউ্ পনাটিস পূরণ কলরলছন 
ও েমা ডিলেলছন ডকন্তু পরেতথ্ী  সমে মন পডরেতটেন কলরলছন ও অংশ ডনলত 
চান, তালিরলক NYC Kids RISE-এর 833-KID-RISE (833-543-7473)
নম্বলর পযাগালযাগ করলত হলে। এই ডপতামাতা/অডভভােকলির অেশ্যই 
তালির সন্তালনর পঞ্চম পগ্ি েছর পশষ হওোর আলগ পডঞ্করলণ পযাগ্য 
হওোর েন্য NYC Kids RISE এর সালে পযাগালযাগ করলত হলে এেং পূনঃ-
পডঞ্করণ ফমটে েমা ডিলত হলে।

11. অপ্ট-আউট পবজ্ঞপতির সময়সীমা যশষ 
হবার ির, Save for College Program 
যিদক আপম পক আমার সন্াদনর অংশগ্রহণ 
বাপতল করদত িাপর? 

হঁ্যা, আপডন যডি আপনার সন্তালনর Save for College Program এ 
অংশগ্হণ োডতে করলত চান, অনুগ্হ কলর NYC Kids RISE-এর সলগে 
833-KID-RISE (833-543-7473) পত পযাগালযাগ করুন। আপনালক 
োডতেকরণ ফমটে েমা করলত েো হলে।

12. আপম পিস্ট্রিক্ট 30-যত িাপক, পকন্তু 
আমার সন্ান অন্য একটি পিস্ট্রিদক্টর স্ককু দল 
িদে। আমার সন্ান পক এেনও অংশগ্রহণ 
করদত িাদর? 

না, এই মুহুলতটে  পকেেমারে পকান অংশগ্হণকার্ স্কু লে নাম পেখালনা 
ডশক্ােথ্ী রাই অংশ পনওোর েন্য পযাগ্য। অংশগ্হণকার্ স্কু লের পূণটে 
তাডেকার েন্য nyckidsrise.org পিখকুন।

13. আমার সন্ান একটি পিস্ট্রিক 30 
স্ককু দল নাম পলপেদয়দে পকন্তু ইপতমদ্্য তার 
পকন্ারগাদটকে ন যশষ হদয় যগদে। তবকুও পক তা 
রাঅংশগ্রহণ করদত িাদর?

সম্ভেত। না, Save for College Programটি যখন একটি ডশশু 
ডকন্ারগাল ট্ে লন রলেলছ তখন আরম্ভ করার েন্য পডরকল্পনা করা হলেলছ। 
তলে, ্েম পেলক পঞ্চম পগ্লির মলধ্য পয সকে ডশক্ােথ্ী রা অংশগ্হণকার্ 
স্কু লে পডঞ্করণ কলরলছ তারা স্বেংডরিে ভালে এই প্াগ্ালম পডঞ্কৃত হলে 
যালে যডি তালির পগ্লি অন্য ডশক্ােথ্ী রা ডকন্ারগাল ট্ে লন পডঞ্কৃত হলে 
োলক। 2018-2019 স্কু ে েষটের েন্য, যার মালন অংশগ্হণকার্ স্কু লের সমস্ত 
ডকন্ারগাল ট্ে নাররা এেং সমস্ত ্েম পগ্িাসটেরা এই প্াগ্ালম অংশগ্হণ 
করার েন্য পযাগ্য হলে।

14. ককু ইন্স-এর পিস্ট্রিক্ট 30-যক যকন প্রিম 
অংশগ্রহণকারী স্ককু ল পিস্ট্রিক্ট পহদসদব যবদে 
যনওয়া হল?

্েম অংশগ্হণকার্ স্কু ে ডিস্ট্রিক্ট ডহসালে স্কু ে ডিস্ট্রিক্ট 30 ডনেটোডচত 
হলেডছে কারণ এই নতকু ন Save for College Program এর েৃডদ্ এেং 
সফেতার এেং এর সম্পলকটে  েক্তে্য ছডেলে পিওোর পক্লরে এই ডিস্ট্রিক্টটি 
একটি শডক্তশাে্ স্কু ে ও সমাে-ডভডত্তক অংশ্িার। এই ডিস্ট্রিক্ট এর 
ডেডেধ অডধোস্গণ ডনউ ইেকটে  ডসটি পােডেক-স্কু ে েনসাধারলণর একটি 
সমডগ্ক ্ডতফডেত। 

NYC স্কলারপশি অ্যাকাউন্ট

15. NYC স্কলারপশি অ্যাকাউদন্টর অিকে 
পকদসর জন্য ব্যবহার করা হদত িাদর? 
কীিাদব ব্যবহাদর করা �াদব যস ব্যািাদর 
যকান পবপ্পনদষ্ আদে পক? 

NYC স্োরশ্প অ্যাকাউলন্টর অেটে ডনউ ইেকটে  529 কলেে পসডভডংস 
প্াগ্াম ডিলরক্ট প্্যালন ডেডনলোগ হে এেং পকেেমারে ডশক্ালক্লরে ে্যেহার 
করা পযলত পালর। িু-েছর ো চার-েছলরর কলেে ও অন্য পপশাগত 
্ডশক্ণ প্াগ্াম এর মলধ্য অন্তভকু টে ক্ত। স্োরডশলপর ফান্ টিউশন, ডফ, 
সরঞ্াম, ডকছকু  ঘর ও োকার খরচ ও পাঠ্যেইলের মলতা ডেডনস পযগুডে ্াে 
অন্য স্োরডশলপর আওতাভকু ক্ত নে পসসলের েন্য ে্যেহার করা যালে। 
তহডেেটি ডনউইেকটে  এেং সারা পিলশ একালিডমক এেং েৃডত্তমূেক প্াগ্ালম 
ে্যেহার করা পযলত পালর, এর পাশাপাডশ ডেলিলশ ডকছকু  স্কু লেও ে্যেহার করা 
পযলত পালর। পযাগ্যতাসম্পন্ন উচ্চতর ডশক্ার খরলচর সম্পূণটে তাডেকা েন্য 
nysaves.org পিখকুন।

ডপতামাতা এেং অডভভােকলির েন্য ্শ্ন এেং উত্তর
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 NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর ্াকা পকালনা K-12 খরলচর েন্য ে্যেহার 
করা যালে না, পসই সমস্তগুডে সহ পযগুডে পফিালরে 529 এর অধ্লন 
আলস।

16. আমার িপরবাদরর আয় স্কলারপশি 
ফাদন্র জন্য আমার সন্াদনর য�াগ্যতাদক 
প্রিাপবত কদর পক?

না, একটি ডিস্ট্রিক্ট 30 স্কু লে ডকন্ারগাল ট্ে ্নার এেং ্েম পগ্লি পাঠরত 
অংশগ্হণকার্ ্ডতটি ডশশু NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট েন্য পযাগ্য 
হলে এেং NYC Kids RISE-এর তরলফ ্ােডমকভালে $100 িোর, এেং 
অডতডরক্ত পুরস্ার ও ডিলপাডে্ করলে পিওো হলে।

17. আমার সন্ান হাই স্ককু ল যিদক গ্র্যাজুদয়ট 
হওয়ার আদগই �পে আমরা পিসট্রিক্ট 
30 যেদে �াই, যসদক্ষদরে আমার সন্াদনর 
স্কলারপশদির কী হদব?

আপনার সন্তান যখন একটি NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট পালে, 
তারা যডি ডনউ ইেকটে  শহলরর অন্য পকান পােডেক স্কু ে ো চা ট্ে ার স্কু লে 
চলে যাে তাহলেও এই অ্যাকাউন্ট ে্যেহার করলত পারলে। আপনার 
সন্তানও ডকছকু  ডনরিথিষ্ট অডতডরক্ত পুরস্ার পাওোর পযাগ্য হলত পালর।  
 
আপনার সন্তান এনওোইডস সরকার্ স্কু ে ডসলর্ম পছলে পগলেও পস তার 
NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্ট অেটে ে্যেহার করলত পারলে, তলে োেডত 
অেটে পাোর পযাগ্য োকলে না।

18. আমার সন্ান হাই স্ককু ল গ্র্যাজুদয়ট 
হওয়ার আদগ পিসট্রিক্ট 30-এর অন্য যকান 
অংশগ্রহণকারী স্ককু দল থিানান্র হদল কী হদব? 

একেন ডশক্ােথ্ী  ডিস্ট্রিক্ট 30-এর মলধ্যকার অংশগ্হণকার্ চা ট্ে ার স্কু ে 
সহ অন্য পকান অংশগ্হণকার্ স্কু লে থিানান্তডরত হলে Save for College 
Program-এর মলধ্য োকলে এেং অংশগ্হণ করলে পয পয সুডেধা পাওো 
যাে তার সেকটির পযাগ্য হলে।

 

19. আপম আমার সন্াদনর NYC স্কলারপশি 
অ্যাকাউদন্টর ব্যাল্যান্স কীিাদব যেেব?
    
আপডন NYC Kids RISE পসডভংস ট্াকালর আপনার সন্তালনর NYC 
স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট পিখলত পালেন। পসডভংস ট্াকার পিখার েন্য, 
nyckidsrise.org এ যান এেং "ডভেকু  মাই অ্যাকাউন্ট" পেখা োে রলগের 
ো্লন ডলিক করুন। প্াফাইে ততডর করার েন্য, সালভটে  সম্পূণটে করার েন্য, 
এেং স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট ে্যালেসে পিখার েন্য ধালপ-ধালপ ডনলিটে শােে্ 
অনুসরণ করুন। 

20. "স্কু দিন্ট আইপি #" পক এবং যসপিংস 
ট্াকাদর িপজিকরদণর জন্য যকান আমার 
এটি প্রদয়াজন?

র্কু লিন্ট আইডি # এন ্ওোইডস ডশক্া ডেভাগ দ্ারা এন ্ওোইডস সরকার্ 
স্কু লে অধ্যেনরত সমস্ত ডশক্ােথ্ী লক ্ িান করা একটি আইলিন্টিডফলকশন 
নং। 

আপনার পডরচে ডনডচিত করলত এেং আপনার সন্তালনর তে্য পগাপন্েতা 
রক্া করলত পসডভংস ট্্যাকার আপনার সন্তালনর র্কু লিন্ট আইডি # 
োনলত চাে। আপডন এই নম্বরটি আপনার সন্তালনর ডরলপা ট্ে  কালিটে ,  
https://mystudent.nyc পত আপনার এন ্ওোইডস স্কু ে অ্যাকাউলন্ট েগ 
ইন কলর, অেো আপনার সন্তালনর স্কু লে ডেজ্াসা করার মাধ্যলম পপলত 
পালরন। মলন রাখলেন NYC Kids RISE  এই র্কু লিন্ট আইডি # কখলনাই 
পিখলত ে্যেহার করলত পালে না।

21. $100 িলার একটি পশশুর কদলদজ 
�াওয়ার ক্ষমতায় কীিাদব িািকেক্য ততপর 
করদত িাদর? 

পযসে ডশক্ােথ্ী র কলেে পসডভংস অ্যাকাউন্ট আলছ ও উচ্চডশক্ার একটি 
পডরকল্পনা রলেলছ তালির কলেলে যাওোর ও পসখান পেলক গ্্যােুলে্ 
হওোর সম্ভােনা পেডশ। এছাোও গলেষণাে পিখা পগলছ $1 পেলক $500 
িোলরর কু্দ্র পসডভংস অ্যাকাউন্ট োকা ডশশুলির কলেলে ভরতথি হওোর 
সম্ভােনা ডতনগুণ োলক এেং তালির কলেে গ্্যােুলে্ হওোর সম্ভােনা 
চারগুণ পেডশ। আশা করা যাে পয, অডতডরক্ত পুরস্ার ও সামাডেক 
সহােতার(এটি সম্ভাে্য ডেডনলোলগর োভ ো পোকসালনর উপর ডনভটে র 
করলে) মাধ্যলম অংশগ্হণকার্ ডশক্ােথ্ী লির NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট 
রিমান্বলে েৃডদ্ পালে, যা ্ডতটি ডশশুর কলেলে ্লেশ আরও সহেসাধ্য 
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করলে। 

22. পকিাদব আমার সন্ান অপতপরক্ত বৃপত্ত 
তহপবল উিাজকে ন করদত িাদর?

NYC Kids RISE পডরোলরর েন্য তালির NYC স্েরডশপ অ্যাকাউলন্ট 
অডতডরক্ত আমানত, ো পুরস্ার রাডশ উপােটে ন করার সুলযাগ ্িান 
করলে। ্েম ডতনটি পুরস্ার আমরা যালক েলে ো্ডক "3 ডেড্ডং ব্লকস"্ 
সম্পূণটে করার েন্য। আপনার সন্তালনর ভডেষ্যলতর েন্য একসালে সঞ্চে 
করলত এ্া শুধকুমারে আমালির ি্ঘটে-পমোি্ অংশ্িাডরলবের ডভডত্ত থিাপন 
কলর।

যডি আপনার সন্তান Save for College Program এর পডঞ্করন করার 
পলর আপডন পসগুডে ডশক্ােষটে পশষ হওোর মলধ্য সম্পূণটে কলরন, এই 
ডেড্ডং ব্ললকর েন্য NYC Kids RISE আপনার সন্তালনর স্োরডশপ 
অ্যাকাউলন্ট $25 িোর েমা করলে। সমেস্মার পলর, পুরস্ার রা্ডশ হ্াস 
পাে। 

NYC Kids RISE আপনার সন্তালনর অ্যাকাউলন্ট তৃত্ে পগ্লির মলধ্য 
আরও অন্যান্য পুরস্ালরর সুলযাগ অফা্র করলে। সেটেলশষ পুরস্ার 
সমেস্মা এেং পঘা্ষণাগুডের েন্য nyckidsrise.org পিখকুন ো  
833-543-7473 নম্বলর পফান করুন।

23. আপম পক পনদজর অিকে আমার সন্াদনর 
NYC স্কলারপশি অ্যাকাউদন্ট সঞ্চয় করদত 
িাপর? 

না, পডরোলররা ে্যডক্তগত NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্ট েমা করলত পালরন 
না। NYC Kids RISE পডরোরগুডেলক তালির ডনলেলির কলেে পসডভংস 
অ্যাকাউন্ট খকুেলত ও তালত অেটে েমা রাখলত শুরু করা কো ডেলেচনা 
করলত উৎসাডহত কলর। ডেডভন্ন সংথিা ও ে্যেসাসহ কমু্যডনটি সিস্যগণ 
ডশক্ােথ্ী লির একটি গ্ুলপর স্োরডশপ অ্যাকাউলন্ট অেিান ডিলে অেটে 
েমা পরলখ NYC Kids RISE-এ িান করলত পালরন। 

24. হাই স্ককু ল গ্র্যাজুদয়ট হওয়ার সময় 
ি�কেন্ আমার সন্াদনর NYC স্কলারপশি 
অ্যাকাউদন্ট কী িপরমাণ অিকে িাকদব? 

NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্ট অেটে NY 529 িাইলরক্ট প্্যালন ডেডনলোগ 
করা হে। NY 529 িাইলরক্ট প্্যালন অেটে আরেথিক োোলর চরিেৃডদ্ আেসহ 
ডেডনলোগ করা হে, যালত স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর অেটে সমলের সালে 
েৃডদ্ পাে। উিাহরণস্বরূপ, যডি আপনার সন্তালনর স্োরডশপ অ্যাকাউলন্ট 
$300 োলক (্ারডম্ভক অেিান $100 িোর ও তার সলগে পযাগ হওো 
$200 িোর সম্ভাে্য পুরস্ার), ডশক্ােথ্ী  যখন হাই স্কু ে গ্্যােুলে্ হে তখন 
তার অ্যাকাউলন্টর অলেটের পডরমাণ ্াে $500 পযটেন্ত েৃডদ্ পপলত পালর েলে 
অনুমান করা যাে। এটি 13 েছর সমে ধলর েছর ্ডত ্াে 4.5% োলভর 
আনুমাডনক হালরর উপলর ডভডত্ত কলর হরা হলেলছ।

তলে, পযলহতকু  স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর অেটে ডেডনলোগ করা হে, পসেলন্য 
পকান পকান সমে স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর অেটে হারালতও হলত পালর, 
যা ডেডনলোলগর কাযটেসম্পািনার উপর ডনভটে র করলে। এর মালন হে এই 
পয ডশশু যখন কলেে যালে তখন ডশশুর NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্ট 
উপেব্ধ অলেটের পডরমাণ পসই অ্যাকাউলন্ট NYC Kids RISE দ্ারা েমা করা 
্কৃত অলেটের পেলক পেডশ ো কম হলত পালর। 

25. 529 অ্যাকাউন্ট কী?
529 অ্যাকাউন্ট হলো এক ধরলনর অ্যাকাউন্ট যা ডেলশষভালে 
পডরোরগুলোর কলেে সঞ্চলের েক্্য ডনলে ততডর হলেলছ। 529 অ্যাকাউলন্টর 
অেটে সমলের সালে োেলত োলক এেং এলত ্্যাক্স পেডনডফ্ও পাওো যাে, 
এর মলধ্য আলছ ্্যাক্স-ডরি আে এেং সম্ভাে্য পর্্ ইনকাম ্্যাক্স ডেলোগ। 
তলে, 529 অ্যাকাউলন্টর অেটে পয েৃডদ্ পালেই তার পকান গ্যারান্টি পনই 
এেং এর মূে্য কমলতও পালর। NY 529 িাইলরক্ট প্্যান একটি 529 কলেে 
পসডভংস পডরকল্পনা যা ডনউ ইেকটে  পর্্ কম্পট্োর অডফস এেং ডনউ ইেকটে  
হাোর এিকু লকশন সারভথিলসস দ্ারা পডরচাডেত হে।

ডপতামাতা এেং অডভভােকলির েন্য ্শ্ন এেং উত্তর

আিনার সন্াদনর NYC স্কলারপশি 
অ্যাকাউন্ট যেেদত অনলাইদন 
যরপজস্ার করুন।

আিনার কদলজ সঞ্চয় পবকল্পগুপল 
অদবেষণ করুন, আিনার পনজস্ব 
কদলজ সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট েকুলুন, এবং 
এটি আিনার সন্াদনর স্কলারপশি 
অ্যাকাউদন্টর সাদি সং�কুক্ত করুন

আিনার সং�কুক্ত কদলজ যসপিংস 
অ্যাকাউদন্ট কমিদক্ষ $5 জমা করুন।
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অন্যান্য অডধকাংশ পর্্ তালির 529 অ্যাকাউলন্টর ডনেস্য সংস্রণ 
্িান কলর যা আপনার সঞ্চের েক্ অেটে ন করলে সাহায্য করলত পালর। 
তলে, এই অন্যান্য 529 অ্যাকাউন্টগুডে আপনার সন্তালনর স্োরডশপ 
অ্যাকাউলন্টর সালে যকুক্ত করা যালে না।

26. স্কলারপশি অ্যাকাউদন্টর অিকে কীিাদব 
পবপনদয়াগ করা হদব তা যক পথির কদরন?

NYC Kids RISE NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর মাডেক ও তার 
ে্যেথিাপনার ভার তালির উপর রলেলছ এেং এর অেটে ক্ভালে ডেডনলোগ 
করা হলে পসটি তারাই ডথির কলর। NYC Kids RISE, NY 529 িাইলরক্ট 
প্্যালন োকা স্োরডশপ অ্যাকাউলন্ট ডেডনলোগ করার ডসদ্ান্ত ডনলেলছ। 
পসই এই প্ালনর মলধ্য, NYC Kids RISE স্োরডশপ অ্যাকাউন্টসমূলহর 
অেটে "মধ্যপডথি েেস ডভডত্তক ডেকলল্প" ডেডনলোগ করা পেলছ ডনলেলছ। NY 
529 িাইলরক্ট প্্যান এেং এর ডেডনলযাগ ডেকল্প সম্পরকথিত আরও তে্য পপলত 
nysaves.org পিখকুন অেো 877-NYSAVES পত পফান করুন।

27. এই স্কলারপশি পক আমার সন্ানদক 
িপবষ্যদত অন্যান্য স্কলারপশি িাওয়া যিদক 
বা্া পেদত িাদর?

NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট োকলেও আপনার সন্তানলক ভডেষ্যলত অন্য 
স্োরডশপ পাওো পেলক োধা পিওোর পকান কারণ োকা উডচত না, তলে 
পস্া পসইসে স্োরডশলপর ন্ডতডনেলমর উপলর ডনভটে র কলর। অনুগ্হ কলর 
পসই সে স্োরডশলপর ন্ডতডনেমগুডে পযটোলোচনা করুন এেং NYC 
Kids RISE এ 833-543-7473পত আপনার ্লশ্নর সালে পযাগালযাগ 
করুন।  

28. Save for College Program কীিাদব 
এদসেলপসয়র স্কলারপশি পনউ ইয়ককে  
যস্দটর পবনা-যবতদনর পিপগ্র যপ্রাগ্রাম সাদি 
সম্পরকধিত?

NYC Kids RISE ও সামাডেক সহােতাকার্গলণর অেিান NYC 
স্োরডশপ অ্যাকাউলন্ট ্িত্ত অেটে পকেে টিউশন ছাোও অন্য পক্লরে 
ে্যেহার করা যাে। পকান ডশক্ােথ্ী  যডি এলক্সেডসওর স্োরডশলপর মাধ্যলম 
CUNY ো SUNY কলেলে ডরি টিউশলনর পযাগ্যতা অেটে ন কলর, পসলক্লরে 
তারা তালির NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর অেটে কলেলের অন্যান্য 
খরলচর েন্য ে্যেহার করলত পালর। এর মলধ্য পলে েই, সরেরাহ, কডম্পউ্ার 
ও ডকছকু  োকা-খাওোর খরচ। এর পাশাপাডশ, NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট 
সারালিলশর পেডশরভাগ িুই-েছর ও চার-েছলরর কলেে ও পপশাগত 
্ডশক্ণ কাযটেরিলম, এমনডক ডকছকু  পক্লরে ডেলিলশও ে্যেহার করা যাে।

29. আমার সন্ান এই অিকে পকিাদব ব্যবহার 
করদত িারদব �েন তারা কদলদজ �াদব? 

ডশক্ােথ্ী রা হাই স্কু লে োকার সমে NYC Kids RISE ডশক্ােথ্ী  ও তালির 
ডপতামাতা/অডভভােকলিরলক NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট ক্ভালে 
ে্যেহার করলত হে পসই সম্পরকথিত তে্য ্িান করলে। যখন আপনার 
অংশগ্হণকার্ ডশশু কলেলে পেলে, প্াগ্াম এর ভডেষ্যত সম্প্রসারণ 
ডনরেথিলশলষ NYC Kids RISE এই তহডেে উপেব্ধ করার েন্য ্ ডতরেুডতেদ্।

30. আমার সন্াদনর কাদে স্কলারপশি 
অ্যাকাউদন্টর অিকে ব্যবহার করার জন্য পক 
যকান সময়সীমা িাকদব? 

আপনার সন্তান তার NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর অেটে ে্যেহালরর 
সমেস্মা ডশক্ােথ্ী  ডকন্ারগাল ট্ে ন শুরু করার পলরর েছর পেলক 20 
েছর। উিাহরণ স্বরুপ, পযসে ডশক্ােথ্ী রা পসলপ্টম্বর 2017 ডকন্ারকাল ট্ে ন 
আরম্ভ কলরলছ তারা আলেিন করলত পারলে এেং পযাগ্যতাসম্পন্ন কলেে 
ো পপশাগত ্ডশক্ণ খরলচর েন্য 30 েুন, 2038 পযটেন্ত স্োরডশপ ফান্ 
ে্যেহার করলত পারলে। এই সমেস্মার পলরও যডি পকান িাডেহ্ন অেটে 
পলে োলক তলে তা NYC Kids RISE-এর কালছ পফরত যালে যা ভডেষ্যলতর 
েছরগুডেলত পসভ ফর Save for College Program এর সহােতাে কালে 
োগালনা হলে। 

31. �পে আমার সন্ান এটি ব্যবহার না কদর 
তদব এই অ্যাকাউদন্টর টাকা অন্য পশশুদক 
থিানান্রণ করা সম্ভব পক?

না, NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর ্াকা ডেলশষভালে ডিলে রাখা হলেলছ 
আপনার সন্তালনরই হাই স্কু ে পরেতথ্ী  ডশক্াগ্হলণর েন্য। স্োরডশপ 
একাউলন্ট ্াকা অন্য ডশশুলক স্তানান্তর করা যালে না।
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32. একটি NYC স্কলারপশি অ্যাকাউন্ট 
সরকারী সুপব্ার জন্য য�াগ্যতাদক পকিাদব 
প্রিাপবত কদর? 

পযলহতকু  NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্টসমূহ NYC Kids RISE-এর 
মাডেকানাভকু ক্ত ও তালির ে্যেথিাপনাে রলেলছ, তাই স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট 
োকা ডশক্ােথ্ী  ো তার পডরোলরর সরকার্ সুডেধা ্াডতির আলেিনলক 
এটি ্ভাডেত কদর না । পকান পডরোর তঁালির ডনেস্ব কলেে পসডভংস 
অ্যাকাউলন্ট সঞ্চে করলে এই সম্পি ডকছকু  ডনরিথিষ্ট সুডেধা পাওোর পক্লরে 
্ভাে সৃষ্টি করলত পালর। আপনার কলেে পসডভংস অ্যাকাউলন্ট অেিান 
ডকভালে আপনার সুডেধাগুডেলক ্ভাডেত করলত পালর পস ডেষে আরও 
তলে্যর েন্য, nyckidsrise.org/public-benefits পিখকুন।

33. আপম পনউ ইয়ককে  পসটি হাউপজং 
অিপরটির (NYCHA) যকান আবাসদন বাস 
করদল NYC স্কলারপশি অ্যাকাউন্ট আমার 
িাোদক কীিাদব প্রিাপবত করদত িাদর? 

পযলহতকু  NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্টসমূহ NYC Kids RISE-এর 
মাডেকানাভকু ক্ত ও তালির ে্যেথিাপনাে, তাই স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট 
োকা ডশক্ােথ্ী র ো তার পডরোলরর NYCHA হাউডেং-এর অেো 
এনওোইডস ডিপা ট্ে লমন্ট অফ হাউডেং ড্োলভটে শন অ্যান্ পিলভেপলমন্ট-
এর মাধ্যলম আোসন সহােতার আলেিন ো ভাোলক প্রিাপবত 
কদর না। পকান পডরোর তঁালির ডনেস্ব কলেে পসডভংস অ্যাকাউলন্ট 
সঞ্চে করলে এই সম্পি আলভিন ্ডরিোর সমে ডেলেচনা করা পযলত 
পালর। আপনার পসডভংস অ্যাকাউন্ট ডকভালে আপনার NYCHAর 
ভাোলে ্ভাডেত করলত পালর পস ডেষে আরও তলে্যর েন্য,  
nyckidsrise.org/public-benefits পিখকুন।

34. একটি NYC স্কলারপশি অ্যাকাউন্ট 
আরিধিক মেদতর জন্য য�াগ্যতাদক পকিাদব 
প্রিাপবত কদর?

পযলহতকু  NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্টসমূহ NYC Kids RISE-এর 
মাডেকানাভকু ক্ত ও তালির ে্যেথিাপনাে, তাই স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট 
োকা ডশক্ােথ্ী র আডেক মিত ্াডতিলত অ্যাকাউলন্ট অেটে োকা 
অেথিাে এটি ্ভাডেত কলর না। NYC Kids RISE আপনার সন্তান যত 
কলেলের কাছাকাডছ পপৌছালে তখন তার ডশক্া েন্য ডকভালে স্োরডশপ 
অ্যাকাউলন্টর ্াকা ে্যেহার করলে একোর খরচ হওোর পলর তার অরেথিক 
অনুিালনর পযাগ্যতালক ্ভাডেত করলত পালর পস ডেষে তে্য ্িান করলে। 
এটীর ্ভাে হলতও পলর ো নাও হলত পালর। 

ডপতামাতা এেং অডভভােকলির েন্য ্শ্ন এেং উত্তর

যডি পকান পডরোর তঁালির ডনেস্ব কলেে পসডভংস অ্যাকাউলন্ট সঞ্চে 
কলরন, এই পসডভংস ডশক্ােথ্ী র আরেথিক অনুিান প্যালকলের উপলর ্ভাে 
পফেলত পালর। েতটেমন আরেথিক অনুিান ন্ডতর অধ্লন, ডকভালে আপনার 
কলেে পসডভংস অ্যাকাউলন্ট অেিান আরেথিক অনুিালনর েন্য আপনার 
ডশক্ােথ্ী র পযাগ্যতার উপর ্ভাে পফেলত পালর, পসডেষে আরও তলে্যর 
েন্য nyckidsrise.org/financial-aid পিখকুন। উললেখলোগ্য পয এই অরেথিক 
সাহাযের ডনেমগুডে সমলের সালে পডরেতটেন হে।

35. যকান পবদশষ পশক্ষাগত যপ্রাগ্রাদমর জন্য 
এই স্কলারপশি ফান্ ব্যবহার করাদ�দত িাদর 
পক? 

NY 529 িাইলরক্ট প্্যান ডনেলমর সালে সমন্বে কলর, NYC স্োরডশপ 
অ্যাকাউন্টগুডে, পযাগ্য ডশক্া ্ডতষ্ানগুডেলত তাডেকাভকু ক্ত এেং 
উপডথিডত সহ ডেলশষ ্লোেলনর সালে ডশক্ােথ্ী লির েন্য ডনরিথিষ্ট 
পসো আেরণ ে্যেহার করা পযলত পালর। ডকছকু  ডশক্া ্ডতষ্ানগুডেলত 
ডেলশষ চাডহিার সালে োকা ডশক্ােথ্ী লির েন্য প্াগ্াম এেং সমেটেন 
ে্যেথিা রলেলছ। ডনরিথিষ্ট স্কু ে ো প্াগামটি পযাগ্য ডকনা পিখার েন্য,  
https://ifap.ed.gov/ifap/fedSchoolCodeList.jsp পিখকুন।

NY 529 িাইলরক্ট প্্যালনর, অডধলন, ডেলশষ চাডহিার োকা ডশক্ােথ্ী লির 
েন্য পযাগ্য খরচগুডে সম্পলকটে  আরও েনার েন্য, NY 529 পক 
877-NYSAVES (877-697-2837) পযাগালযাগ করুন ো nysaves.org 
পিখকুন ।
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36. Save for College Program এর মা্্যদম 
সঞ্চয় করার জন্য আমার পক পক পবকল্প 
রদয়দে?
    
কলেলের েন্য পসডভংস করলত অলনক উপাে রলেলছ। Save for College 
Program আপনালক িুটি কলেে পসডভংস অ্যাকাউন্ট ডেকলল্পর মলধ্য 
পেলক এক্া পখাোর সুলযাগ পিে যা আপনার সন্তালনর NYC স্োরডশপ 
অ্যাকাউলন্টর সলগে যকুক্ত কলর পনওো সম্ভে: 

1) একটি NY’র 529 কলেে পসডভংস প্াগ্াম িােলরক্ট প্্যান 
অ্যাকাউন্ট (এক ধরলণর ডেডনলোগ অ্যাকাউন্ট যার সাহালয্য পডরোররা 
ডেলশষভালে কলেে ও পপশাে্েলন ্ডশক্লণর েন্য সঞ্চে করলত 
পালর); এেং

2) ে্যাঙ্ক অ্যাকাউলন্টর েন্য একটি সডম্মডেত সঞ্চে (Amalgamated 
Save)

এই িুটি কলেে পসডভংস অ্যাকাউন্ট ডেকল্প ছাোও সঞ্চে করার অন্যান্য 
উপাে আলছ। আপনার ডেলশষ ্লোেন ো পডরডথিডতলত েন্য আলরা 
উপযকুক্ত হলত পালর তা পিখলত আপডন পসই সে ডেকল্পগুডে খকুেলত 
ইছেকু ক হলত পালরন। তলে, Save for College Program কলেে পসডভংস 
অ্যাকাউন্টগুডের েন্য ডনরিথিষ্ট তেডশষ্ট ও সুডেধা ্িান কলরলছ তা শুধকুমারে 
এই িুটি ডেকলল্পর েন্যই উপেভ্য। NYC Kids RISE েডনির উপলিশ ো 
ডেলশষ পকান কলেে পসডভংস অ্যাকাউলন্টর ডেষলে পরামশটে পিে না।

এই ডেকল্পগুডের ডেষে এেং ডকভালে একটি অ্যাকাউন্ট খকুেলেন পস 
সম্পলকটে  আরও তলে্যর েন্য nyckidsrise.org/options পিখকুন, NYC 
Kids RISE -এ পযাগালযাগ করুন ো আসন্ন Save for College Program 
ওেকটে শলপ পযাগিান করুন। 

37. 529 অ্যাকাউন্ট যকাদনা ব্যাংক 
অ্যাকাউন্ট যিদক কতটা পিন্ন? 

ে্যাংক অ্যাকাউন্ট ও 529 অ্যাকাউন্ট উভেই কলেলের েন্য অেটে সঞ্চলষর 
ডেকল্প। যডিও, 529 অ্যাকাউলন্টর অেটে আরেথিক োোলর ডেডনলোগ করা 
হে, যার সলগে যকুক্ত আরও পেডশ সম্ভাে্য ঝকু ঁ ডক ও আরও পেডশ সম্ভাে্য 
োভ। সডম্মডেত ে্যাঙ্ক (Amalgamated Bank) এর মত ে্যালঙ্ক পসডভংস 
অ্যাকাউন্ট, অন্যডিলক, পফিালরে ডিলপাডে্ ইনসু্যলরসে কলপটোলরশন দ্ারা 
$ 250,000 িোর পযটেন্ত ে্মাকৃত।¹ এছাোও, NY 529 িাইলরক্ট প্্যালনর 
সালে, একটি 529 অ্যাকাউলন্ট অেিান, ডনরিথিষ্ট ডকছকু  ্্যাক্স সুডেধার সালে 
আলস যা অডধকাংশ ে্যাঙ্ক অ্যাকাউলন্টর সালে োলক না। 

529 অ্যাকাউন্টগুডে পডরোরগুডের হাই স্কু ে পরেতথ্ী  সমলে তালির 
সন্তালনর ডশক্ার েন্য সঞ্চে করার উলদ্দলশ্যই সুডনরিথিষ্টভালে ততডর করা 
হলেলছ। উপযকুক্ত ডশক্ার খরচ ছাো অন্য পকান উলদ্দলশ্য 529 অ্যাকাউন্ট 
পেলক অেটে তকু লে পনওো হলে, পসই তকু লে পনওো অলেটের আলের অংশটি 
সাধারণ আে ডহলসলে করযকুক্ত হলত পালর এেং পসই আলের উপর 
পডরোরগুডেলক 10 শতাংশ েডরমানা ডিলত হলত পালর। এই তকু লে পনওো 
অেটে পর্্ ও থিান্ে কর-সালপক্ হলত পালর। 

38. আমার সন্াদনর জন্য ইপতমদ্্যই আপম 
�পে একটি 529 অ্যাকাউন্ট েকু দল িাপক, 
যসদক্ষদরে কী হদব?

আপনার সন্তানলক ্াপক কলর NY 529 িাইলরক্ট প্্যালন আপনার যডি 
ইডতমলধ্যই একটি 529 অ্যাকাউন্ট পেলক োলক, আপনালক এই েতটেমান 
অ্যাকাউন্টলক আপনার সন্তালনর NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর সালে 
যকুক্ত করার এেং িুটি অ্যাকাউলন্টর ে্যাে্যাসে একসালে পিখার সুলযাগ 
কলর পিওো হলে। পকমন কলর অ্যাকাউন্ট যকুক্ত করা হে পসই সম্পলকটে  আলরা 
তলে্যর েন্য nyckidsrise.org/options পিখকুন। 

যডি আপনার ইডতমলধ্য অন্য পর্ল্ 529 প্্যালন 529 অ্যাকাউন্ট রলেলছ, 
আপডন পসই অ্যাকাউন্ট ে্যেহার চাডেলে পযলত পালরন, ডকন্তু পস্া Save for 
College Program দ্ারা ্িত্ত ডনরিথিষ্ট তেডশষ্ট এেং সুডেধাগুডে পাওোর 
েন্য পযাগ্য হলে না। NYC Kids RISE Save for College Program 
ডেডনলোলগর পরামশটে পিে না, এেং এই গাইলি পকান ডেডনলোলগর 
উপযকুক্ততা সম্পলকটে  পকান সুপাডরশও পিওো হেডন।

39. �পে একজন পশক্ষািীথী  NY 529 িাইদরক্ট 
প্্যাদনর অ্ীদন অনুমপেত েরচগুপলর জন্য 
য�াগ্য না হয় যসদেদরে পক হদব?

আপডন যডি আপনার ডনেস্ব NY 529 িােলরক্ট প্্যান অ্যাকাউন্ট পেলক 
অেটে পকান খরলচর েন্য ে্যেহার কলর োলকন যা একটি অনুলমাডিত খরচ 
নে, আপনালক পফিালরে, পর্্ এেং থিান্ে আেকলরর সালে অডতডরক্ত 
10% পফিালরে েডরমানা ডিলত হলে, তলে শুধকু  সুি অরেথিত হলে (আপনার 
অ্যাকাউলন্ট সমস্ত সঞ্চলের েলন্য নে)। এছাো আপনালক পূলেটে পযরকম 
পনওো হলেলছ পসই ডহলসলে মারকথিন ডনউ ইেকটে  ্ ্যাক্স মূে্য পুনরাে অেটে্িান 
করলত হলে। 

যডিও, এই অনুলমািনহ্ন ্ত্যাহার যডি অক্মতার কারলণ ঘল্, তাহলে 
এই 10% পফলিরাে েডরমানা মককু ে হলে যালে। অনুলমাডিত খরচ, 
অনুলমািনহ্ন ্ত্যাহার, এেং ্লযাে্য কর ও েডরমানা ডেষলে আরও 
তে্য পাওো যালে NY 529 িাইলরক্ট প্্যান এর ডিসললিাোর েকুকলেল্ 
এেং অংশগ্হণ চকু ডক্ত উপেব্ধ আলছ nysaves.org পত।

1 প্রতি আমনিকারী, প্রতি FDIC-বীমাকৃি ব্াঙ্ক, প্রতি মাতিকানা তিততিক শ্রেণী তিসেসব স্্ান্ার্ড  তরস�াতিট বীমা কিাসরসির েীমা িি $250,000 রিার। তবতিন্ন মাতিকানা 
খাসি িমাগুতির িন্ �ৃথকিাসব অন্তি $250,000 রািার �র্ডন্ত বীমা করা িয়, রতিও এমনটা একই ব্াসঙ্ক করা িসয় থাসক।
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40. �পে আমার অন্য সঞ্চয় বা ঋণদশাদ্র 
যবশী প্রদয়াজন িাদক, কদলজ যসপিংস 
সম্পদককে  আপম পকিাদব পচন্া করদবা?
্লত্যলকর আরেথিক অেথিা ডভন্ন। ে্যডক্তগত সাহালয্যর েন্য, একেন 
পপশািার ডেডনলযাগ পরামশটেিতার কালছ পেলক পরামশটে পনওোর কো 
ডেলেচনা করালযলত পালর, ো ডেনামূলে্য আরেথিক পরামলশটের েন্য 
এনওোইডস ডফনাডসেোে এম্পাওোরলমন্ট পসন্টালর যান শহলরর 
ফাইন্যাডসেোে এম্পাওোরলমন্ট পসন্টালর, আপডন একেন পপশািার্ 
আরেথিক পরামশটেিাতার সালে মুলখামুডখ কো েেলত পারলেন, ডযডন 
আপনালক একটি োলে্ ততডর করলত ও সঞ্চে করলত এেং উচ্চডশক্া 
সহ ভডেষ্যত পডরকল্পনাগুডে োনালত সাহায্য করলেন। পরামশটেিাতা এরই 
সালে আপনালক ঋলণর সমস্যা সামোলত, ডনলের পরিডি্ উন্নত করলত, 
একটি ে্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খকুেলত, এেং আরও অলনক ডেষলে সাহায্য করলত 
পারলেন। আপনার কাছাকাডছ একটি ডফন্যাডসেোে এম্পাওোরলমন্ট 
পসন্টার এর সালে একটি অ্যাপলেন্টলমন্ট করলত, 311 এ পফান করুন ো 
nyc.gov/dca পিখকুন।

41. যসি ফর কদলজ যপ্রাগ্রাম কী ্রদনর 
আরিধিক পশক্ষার সুদ�াগ প্রোন কদর? 

পডরোরেগটেলক তালির ডনেস্ব কলেে পসডভংস প্্যান ততডর করলত NYC 
Kids RISE সরঞ্াম এেং তে্য ্িালন কলর। এটিলত আপনার সন্তালনর 
স্কু লের ওোকটে শপ অন্তভকু টে ক্ত পযখালন আপডন আপনার েন্য উপেব্ধ 
কলেে পসডভংস ডেকল্প এেং ফাইনাডসেোে এম্পাওোরলমন্ট ডরলসাসটেগুডে 
আরও োনলত পারলেন। সেকটি আসন্ন Save for College Program এর 
অনুষ্ানসূডচর ক্যালেন্ার এখালন nyckidsrise.org/events পাওো পযলত 
পালর। আসন্ন ইলভন্টগুডে, সম্পিগুডে, এেং সুলযাগগুডে সম্পলকটে  ডনেডমত 
োতটে া পপলত আপনার পযাগালযাগ তে্য পসডভংস ট্্যাকালর আপলি্ করা 
ডনডচিত করুন।

NYC Kids RISE, NYC ডশক্া ডেভালগর সালে সহলযাডগতা কলর 
ডকন্ারগাল ট্ে ন ডশক্ােথ্ী লির েন্য পরামাঞ্চকর এেং ইলন্টলরক্টিভ আরেথিক 
ডশক্া পাঠযরিলমর ডেকাশ কলরলছ। এই পাঠযরিম এনওোইডস ডশক্া 
ডেভালগর টিডচং এেং োরনথিং ডিডভশন, ককু ্যইসে নেটে ডফ্ড সলপা ট্ে  পসন্টার 
দ্ারা, এফডিআইডস (FDIC)র মাডন স্া ট্ে  ফর ইেং ডপপে প্াগ্াম পেলক 
গ্হণ কলর ্স্তুত করা হলেলছ। এই সাধারণ ভালে সাডরেদ্ করা, রিস-
ফাংসনাে পাঠগুডে, ডশক্ােথ্ী লির আরেথিক ভালে িাে্বেশ্ে ্াতিেেস্ 
কলর পতাোর েন্য েকু ডনোডি িক্তা গলে তকু েলত সাহায্য কলর।

ডপতামাতা এেং অডভভােকলির েন্য ্শ্ন এেং উত্তর

42. পকিাদব আপম একটি কদলজ যসপিংস 
অ্যাকাউন্ট েকুলব?

ডনলিটে শ ও সহােতা পপলত nyckidsrise.org/options পত যান ো একটি 
Save for College Program ইলভলন্ট অংশগ্হণ করুন।

43. আমার জন্য সবদিদক িাদলা কদলজ 
সঞ্চয় পবকল্প যকানটি হদব তা পকিাদব 
জানদবা?
কলেলের েন্য পসডভংস করলত অলনক উপাে রলেলছ। কলেে 
পসডভংস ডেকল্পগুডে তকু েনা করলত উপকরণ ও আরও তলে্যর েন্য  
nyckidsrise.org/options ওলেেসাইল্ পিখকুন ো একটি Save for 
College Program ওোকটে শলপ যান। 

NY 529 ডিলরক্ট প্্যান সম্পরকথিত আরও তে্য পপলত nysaves.org পিখকুন 
অেো 877-NYSAVES (877-697-2834)-এ পফান করুন। সডম্মডেত 
সঞ্চে (Amalgamated Save) সম্পলকটে  কলেে ে্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টলসর েন্য 
ডেস্তাডরত তে্য পপলত, আপনার ডনক্েতথ্ী  অ্যামােগালমল্ি শাখাে যান 
অেো 800-662-0860 পত পফান করুন।

পেশ্রভাগ অন্যান্য রালে্যও তালির ডনেস্ব 529 পসডভংস প্্যান ্িান 
করা হে, এেং আপনার সঞ্চে করার েন্য অন্যান্য ে্যাঙ্কও উপেব্ধ আলছ। 
এই সেগুডে আপনার কলেে পসডভংসএর েক্ অেটে ন করলত সাহায্য 
করলত পালর। তলে, এই অন্যান্য ডেকল্পগুডে Save for College Program 
এর সালে যকুক্ত নে। NYC Kids RISE ্ডতটি পডরোরলক ডেডভন্ন কলেে 
পসডভংস-এর ডেকল্প খকু ঁলে পিখলত উৎসাডহত কলর এেং পকান ডেডনলোলগর 
পরামশটে পিে না। আপনালক সঞ্চে ো ডেডনলোলগর আলগ ডনেস্ব পডরডথিডত 
ডেলেচনা করলত হলে এেং আপডন পকান ডেডনলোগ পপশািালরর পরামশটে 
চাইলত পালরন।

44. এই যপ্রাগ্রাদম নপিিকু ক্ত হওয়ার 
জন্য আমাদক পনজস্ব কদলজ যসপিংস 
অ্যাকাউন্ট েকুলদত হদব পক?

না, আপনালক আপনার সন্তালনর এই Save for College Program এ 
নডেভকু ক্ত হওোর েন্য আপনার ডনেস্ব কলেে পসডভংস অ্যাকাউন্ট 
খকুেলত ো পকান অেটে েমা করলত এেং NYC স্োরডশপ অ্যাকাউন্ট 
এর ্লোেন হলে না। তলে, NYC Kids RISE ্লত্যক পডরোরলক তালির 
কলেলের পসডভংস অ্যাকাউলন্টর ডেকল্পগুডে পরখ করলত অনু্াডণত 
কলর। সহােতার েন্য, NYC Kids RISE এর সালে পযাগালযাগ করুন 
অেো Save for College Program এর কমটেশাোে অংশ ডনন।
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  �পে আিনার এই ্রদনর যকানও প্রশ্ন িাদক:

•  আমার স্কু লে পরেতথ্ী  Save for College Program কমটেশাো কলে 
অনুষ্ঠিত হলে?

•  NYC Kids RISE সালে আডম ডকভালে পযাগালযাগ করলত পাডর?
•  কলেে সঞ্চে ডেকল্প সম্পলকটে  আলরা তে্য আডম পকাোে পপলত পাডর?
•  আমার সন্তান Save for College Program এ নডেভকু ক্ত হলেলছ ডকনা 

আডম তা ক্ভালে োনলত পাডর?
•  যডি ্েমোলরর অপ্ট-আউ্ সমেকালের পলর আমার সন্তান স্কু লে 

ভরতথি হে, তলে আমার সন্তান
প্াগ্ালম অংশগ্হলণর েন্য পরেতথ্ী  সুলযাগটি কখন পালে?

   আিপন করদত িাদরন...

আিনার সন্াদনর স্ককু দলর পিতামাতার যকা-অরিধিদনটর বা অন্য 
মদনানীত কদলজ যসপিংস পলয়াজনদক কল করুন
কল করুন NYC Kids RISE পক 833-KID-RISE যত 
(833-543-7473)

•  উপেব্ধ আলছ পসামোর, েকুধোর, শুরিোর (সকাে 10:00 
পেলক ডেকাে 5:00) এেং মগেেোর, েৃহস্পডতোর (সকাে 
10:00 পেলক ডেকাে 8:30) 

•  একাডধক ভাষাে সহােতা উপেব্ধ 
পিপজট করুন www.nyckidsrise.org

•  আরডে, োংো, চ্না, ইংলরডে, হাইডতোন-পরিওে, 
পকাডরোন, রাডশোন, স্প্যাডনশ এেং উিুটে লত উপকরণগুডে 
পাওো যাে

  �পে আিনার এই ্রদনর যকানও প্রশ্ন িাদক:

•  আমার NYC স্োরডশপ অ্যাকাউলন্ট কত ্াকা আলছ পস্া আডম 
পকাোে পিখলত পাে?

•  অ্যাকাউলন্টর অেটে ক্ েন্য ে্যেহার করা পযলত পালর, এেং এটি 
ে্যেহার করার েন্য একটি ডনরিথিষ্ট সমেস্মা আলছ ডক?

•  ডকভালে আমার পডরোর অডতডরক্ত স্োরডশলপর অেটে উপােটে ন 
করলত পালরন?

•  আমার সন্তালনর এেং আমার ে্যডক্তগত তে্য ক্ভালে ে্যেহার করা 
হলে?

•  যডি আমরা থিান পডরেতটেন কডর ো আমার সন্তান স্কু ে পডরেতটেন 
কলর তাহলে ডক হলে?

•  আডম ডক আমার সন্তালনর প্াগ্ালম অংশগ্হণলক োডতে করলত 
পাডর?

•  আডম ডক আমার সন্তানলক পুনঃ নডেভকু ক্ত করলত পাডর যডি 
ইডতমলধ্যই আমরা অংশগ্হণ না করার ডসদ্ান্ত ডনলে োডক?

•  Save for College Program ক্ভালে েনগণলক োভোন করার 
েন্য পযাগ্যতালক ্ভাডেত করলত পালর এেং আডম আরও তে্য 
পকাোে পপলত পাডর?

•  আডম ডক আমার েতটেমান 529 অ্যাকাউন্টটি আমার সন্তালনর NYC 
স্োরডশপ অ্যাকাউলন্টর সালে সংযকুক্ত করলত পাডর?

•  ডকভালে আডম আমার অ্যাকাউন্ট পযাগালযালগর তে্য পডরেতটেন 
করলত পাডর?

 আিপন করদত িাদরন...

কল করুন NYC Kids RISE পক 833-KID-RISE যত
(833-543-7473)

•  উপেব্ধ আলছ পসামোর, েকুধোর, শুরিোর (সকাে 10:00 
পেলক ডেকাে 5:00) এেং মগেেোর, েৃহস্পডতোর (সকাে 
10:00 পেলক ডেকাে 8:30) 

•  একাডধক ভাষাে সহােতা উপেব্ধ 
পিপজট করুন www.nyckidsrise.org

•  আরডে, োংো, চ্না, ইংলরডে, হাইডতোন-পরিওে, 
পকাডরোন, রাডশোন, স্প্যাডনশ এেং উিুটে লত উপকরণগুডে 
পাওো যাে

আদরা প্রশ্ন অদে?

�পে আিনার এেনও প্রশ্ন িাদক বা ব্যপক্তগত সমিকেদনর প্রদয়াজন হয়, তাহদল নীদচর য�াগাদ�াদগর 

NYC KIDS RISE কমকেশালা এবং ওয়াককে শি

NYC স্কলারপশি অ্যাকাউন্ট
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আলরা ্শ্ন অলছ?

  �পে আিনার এই ্রদনর যকানও প্রশ্ন িাদক:

•  আডম ক্ভালে 529 অ্যাকাউন্ট পখাোর মাধ্যলম ব্লক #2 গঠন সম্পূণটে 
করলত পাডর?

•  NY 529 িাইলরক্ট প্্যান এর ডেডনলোগ ডেকল্প সম্পলকটে  আডম আরও 
তে্য ক্ভালে োনলত পাডর?

•  আডম এই অ্যাকাউলন্ট ডকভালে েমা করলত পাডর?
•  এই অ্যাকাউলন্টর অেটে আডম ডকভালে ে্যেহার করলত পাডর?
•  আমার সন্তান কলেলে পযলত না চাইলে আমার অলেটের ডক হলে?
•  যডি আডম অন্য ডকছকু লত এই অ্যাকাউলন্টর অেটে ে্যেহার করলত চাই?
•  ে্যাংলকর পসডভংস অ্যাকাউলন্টর পেলক 529 পসডভংস অ্যাকাউন্ট 

ক্ভালে ডভন্ন?

আিপন করদত িাদরন...

কল করুন NY 529 িাইলরক্ট প্্যান সম্পলকটে  োনলত  
(866) 734-4533 পত
একেন ডশক্া সঞ্চে ডেলশষলজ্র সলগে কো েোর েন্য

• পসাম-শুরি উপেব্ধ আলছ
(সকাে 8:00 - সন্্যা 9:00)

পিপজট করুন www.nysaves.org

NY 529 িাইদরক্ট প্্যান অ্যাকাউন্ট এবং পবপনদয়াগ পবকল্পসমূহ  

কদলজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউদন্টর জন্য একটি সপমিপলত সঞ্চয় (AMALGAMATED SAVE)  

  �পে আিনার এই ্রদনর যকানও প্রশ্ন িাদক:

•  একটি ে্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পখাোর মাধ্যলম আডম ক্ভালে ব্লক #2 
গঠন সম্পূণটে করলত পারে?

•  আডম এই অ্যাকাউন্ট খকুেলত এেং েমা করলত পকাোে পযলত পাডর?
•  এই অ্যাকাউলন্টর অেটে আডম ডকভালে ে্যেহার করলত পাডর?
•  আমার সন্তান কলেলে পযলত না চাইলে আমার অলেটের ডক হলে?
•  যডি আডম অন্য ডকছকু লত এই অ্যাকাউলন্টর অেটে ে্যেহার করলত চাই?

  আিপন করদত িাদরন...

পিপজট করুন একটি থিান্ে সমোে ে্যালঙ্কর ব্াঞ্চ।
আপনার ডনক্তম শাখা হলত পালর:

•  36-16/18 21শ স্ট্রি্ (36তম অ্যালভডনউ ও 37তম 
আলভডনউর মাঝখালন), েং আইে্যান্ ডসটি, NY 11106

•  পসামোর - েৃহস্পডতোর  
(সকাে 9:00 - ডেকাে 5:00), শুরিোর  
উপেব্ধ (সকাে 9:00 - ডেকাে 6:00) 

কল করুন 800-662-0860
•  পসামোর - শুরিোর (সকাে 8:00 - রাত 8:00), শডনোর 

উপেব্ধ (সকাে 9:00 -িুপুর 2:00) 
• পস্পন্ে-ভাষাে সহােতা পাওো পযলত পালর
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NYC Kids RISE-এর Save for College Program হে একটি স্োরডশপ ও পসডভংস কাযটেরিম পযটি NYC Kids RISE, Inc. নামক একটি 
অোভেনক সংথিার সালে এন ্ওোইডস ডশক্া িতির এেং ডসটি অে ডনউ ইেকটে  এর অংশ্িাডরলবে পডরচাডেত। NYC Kids RISE ডনউ ইেলকটে র 
529 কলেে পসডভংস প্াগ্ালমর সলগে পকানভালে সম্পকটে যকুক্ত নে ও তার অনুলমাডিত ডিস্ট্রিডেউ্রও নে এেং এটি পকান ডেডনলোগ চাে না ো 
ডেডনলোলগর পরামশটেও ্িান কলর না। Save for College Program এর মাধ্যলম পডরোরগুডে োনলত পালরন ডসটি অফ ডনউ ইেকটে  এেং এন ্
ওোইডস ডশক্া িতির ডনউ ইেলকটে র 529 কলেে পসডভংস প্াগ্াম এেং পকালনা ডনরিথিষ্ট কলেে পসডভংস অেো অন্যান্য ডেডনলোগ মাধ্যলমর 
পৃষ্লপাষকতা অেো সুপাডরশ কলরনা, এেং এর প্াগ্াম ম্যালনোরলক পকানভালে ডনেন্ত্রণো অডধকার কলরনা, অেো তার সলগে যকুক্ত নে।

সংরক্ষদণর জন্য লক্ষ্য ও িপরকল্পনা থিািন

  �পে আিনার এই ্রদনর যকানও প্রশ্ন িাদক:

• আমার সামডগ্ক সঞ্চে পডরকল্পনার মলধ্য কলেলের েন্য 
সঞ্চেলক সামোলো?

• আমালক কলেলের েন্য কত ্াকা সঞ্চে করলত হলে?
• আমার এেং আমার পডরোলরর েন্য একটি োস্তডেক সাতিাডহক 

ো মাডসক সঞ্চে েক্্য ডক?
• আডম একটি সঞ্চে পডরকল্পনা, োলে্, এেং ঋণ পডরচােনার 

পক্লরে সাহায্য পকাোে পপলত পাডর?

  আিপন করদত িাদরন...

পিপজট করুন ডেনামূলে্য একটি থিান্ে ফাইন্যাডসেোে 
এম্পাওোরলমন্ট পসন্টালর, পগাপন্ে, মুলখামুডখ আরেথিক 
পরামশটেোলভর েন্য। শহর েুলে 20 টিরও পেডশ ডফনাডসেোে 
এম্পাওোরলমন্ট পসন্টার রলেলছ। স্কু ে ডিস্ট্রিক্ট 30 এর সেলচলে 
ডনক্েতথ্ী  ডতনটি থিান ন্লচ তাডেকাভকু ক্ত করা হলেলছ (কাযটে্য 
পডরচােনার ডিন এেং সমে পডরেতটেন সালপক্):

- আবকোন আিবাউণ্ড
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101  

উপেব্ধ পসাম - শুরি  
(সকাে 9:00 – ডেকাে 6:00), েৃহস্পডতোর  
(সকাে 11:00 - ডেকাে 7:00)

• ভাষাসমূহ: ইংরাডে, স্প্যাডনশ
- যমক পে যরাি NY যত পে পফনাপন্সয়াল পলিপনক

•  92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, 
NY 11372  

•  উপেব্ধ আলছ পসামোর, মগেেোর,  
ও শুরিোর (সকাে 10:00 – ডেকাে 6:00)

• ভাষাসমূহ: ইংরাডে, স্প্যাডনশ
-  যনবারহুি হাউপসং সারিধিদসস, উত্তর ককু ইদন্স যনবারহুি ট্াষ্ট 

ফাইন্যাপন্সয়াল িাটকে নাসকে
•  60-20 Woodside Avenue, 2ে তো, Woodside, 

NY 11377 
•  উপেব্ধ আলছ পসামোর ও েকুধোর

(সকাে 9:00 – ডেকাে 6:00)
• ভাষাসমূহ: ইংরাডে, স্প্যাডনশ

কল করুন 311 একটি ফাইন্যাডসেোে এম্পাওোরলমন্ট পসন্টালর 
একটি সাক্াৎকার ডনধটোরন করলত
পিপজট করুন nyc.gov/dca একটি ফাইন্যাডসেোে 
এম্পাওোরলমন্ট পসন্টালর একটি সাক্াৎকার ডনধটোরন করলত
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আিনার পশশুর জন্য পবপনদয়াগ করুন-কদলদজ 
িোদনার জন্য সঞ্চয় করুন

NYC Kids RISE Save for College Program হে একটি স্োরডশপ এেং সঞ্চে কমটেসূডচ যা সকে 
এন ্ওোইডস পােডেক স্কু ে ডশক্ােথ্ী লির েন্য কলেেলক আরও ্লেশলযাগ্য এেং অেটে নলযাগ্য করার 
েন্য ততর্ করা হলেলছ-তালির পডরোলরর আে ো অডভোসলনর অেথিা ডনরেথিলশলষ। NYC Kids RISE, 
একটি অোভেনক ্ডতষ্ান, যা এন ্ওোইডস ডশক্া ডেভাগ এেং ি্য ডসটি অে ডনউ ইেকটে  এর সালে 
Save for College Program পডরচােনা কলর।

আিনার পশশুর জন্য পবপনদয়াগ করুন-কদলদজ 
িোদনার জন্য সঞ্চয় করুন

যকমন কদর হয় যসটি জানুন

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

info@nyckidsrise.org
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