
 1. ক�োন ডিড্রিক্ট 75 স্কু লে বো ক্োগ্োলে 
ভড ত্ি  হওযো ডিক্োর্থীরো Save for 
College Program(কেভ ফর �লেজ 
ক্োগ্োলে) অংি ডনল্ ড� পোরলবন?
হ্যাঁ, অংশগ্রহণকযরী ভ�ৌগলিক স্কু ি ভেিযর মধ্্ অবলথিত লিল্রিক্ট 
75 স্কু ধি বয ভ্যগ্রযধম �লততি  হওযয লশক্যর্থীরয Save for College 
Program(ভে� ফর কধিে ভ্যগ্রযধম) অংশ লিধত লক পযরধবি। 
এধত বততি মযধি ভ�ৌগলিক স্কু ি লিল্রিক্ট 30-এর মধ্্ অবলথিত লতিটি 
লিল্রিক্ট 75 স্কু ি রধযধে; েম্পূণতি তযলিকযর েি্ nyckidsrise.org/
schools ভেখকুি। ভকযিও অংশগ্রহণকযরী স্কু ধি ভ�যগেযিকযরী েমস্ত 
লশক্যর্থী লকন্যরগযধ ত্ি ি ভর্ধক শুরু কধর স্বযংলরিয�যধব Save for 
College Program(ভে� ফর কধিে ভ্যগ্রযম)-এ িলর্�কু ক্ত হয, �লে 
তযধের পলরবযর অংশগ্রহণ িয করযর লেদ্যন্ত ভিয।

2. Save for College Program(কেভ ফর 
�লেজ ক্োগ্োে) ক�োন ডিক্োর্থী যডি 
�লেলজ নো যোয, কেলক্লরে �ী হলব?
একটি লশক্যর্থী শু ক্ুমযত্র তযধের NYC স্িযরলশপ অ্যকযউন্ট অর্তি 
অ্যধসেে করধত পযধর �লে লশক্যর্থী একটি ভ�যগ্তযেম্ন্ন ্লতষ্যধির 

ভ�যগেযি কধর, �য ভবলশর�যগ েকুই এবং চযর বেধরর কধিধের পযশযপযলশ 
লবধশষ ্ লশক্ণ এবং েযটিতি লফধকশি ভ্যগ্রযমগুলিও অন্ত�কুতি ক্ত। �লে লশক্যর্থী 
লকন্যরগযধ ত্ি ি েম্পূণতি করযর 20 বেধরর মধ্্ এই তহলবিগুলির েযলব িয 
কধর, তযহধি ওই তহলবিটি NYC Kids RISE (NYC লকিে রযইধের)
�লবষ্ধতর Save for College Program(ভে� ফর কধিে ভ্যগ্রযম) 
লশক্যর্থীধের েি্ চধি �যধব। লিলেতিষ্ট স্কু ি বয ভ্যগযমটি ভ�যগ্ লকিয ভেখযর 
েি্, https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_
US ভেখকুি। NYC স্িযরলশপ অ্যকযউন্ট তহলবি মযলকতি ি শ্রম 
লব�যধগ লিবলধিত লশক্যিলবশধের েি্ও ব্বহযর করয ভ�ধত পযধর  
(আরও তর্্ এখযধি: https://www.apprenticeship.gov/
become-apprentice)।

তযধের লশক্যর্থী একটি ভ�যগ্তযেম্ন্ন েংথিযয ভ�যগেযি কধর লকিয তয 
লিলবতিধশধষ পলরবযরগুলি ভ�ধকযিও অর্তি তযধের লিেস্ব কধিে েঞ্চযী 
অ্যকযউধন্ট েময লেধত পযধর। পলরবযরটির ভবধে ভিওযয কধিে েঞ্চয 
অ্যকযউধন্টর লবকধপের উপর ল�লতি কধর, তযধের ভ�যগ্ ্লতষ্যধির 
লশক্যগত ব্য েযডয অি্ খরধচর েি্ অর্তি ব্বহযর করধত একটি ্্যসে 
বয েলরমযিয লেধত হধত পযধর। আরও তধর্্র েি্, nyckidsrise.org/
options-এ ল�লে্ করুি।

nyckidsrise.org | 833-543-7473্শ্ন ও উত্তর

NYC Kids RISE Save for College Program(ভে� ফর কধিে ভ্যগ্রযম) হ'ি কধিে এবং ক্যলরযযর ্লশক্ধণর েি্ একটি স্িযরলশপ এবং 
েঞ্চয কমতিেপূলচ �য NYC public schools(এিওযযইলে পযবলিক স্কু িগুলিধত) অংশগ্রহধি লকন্যরগযধ ত্ি ধি ্ধবধশর েময েমস্ত লশক্যর্থীর েি্ 
উপিব্ধ। এিওযযইলে বযচ্যধের আরআইএেই ভে� Save for College Program(ভে� ফর কধিে ভ্যগ্রযম) হ'ি কধিে এবং ক্যলরযযর  
্লশক্ধণর েি্ একটি স্িযরলশপ এবং েঞ্চয কমতিেপূলচ �য এিওযযইলে পযবলিক স্কু িগুলিধত অংশগ্রহধি লকন্যরগযধ ত্ি ধি ্ধবধশর েময েমস্ত  
লশক্যর্থীর েি্ উপিব্ধ। 

এই হ্যন্আউধ্ ্যযশই লেজ্যলেত ্শ্ন রধযধে ভ�গুলি NYC Kids RISE Save for College Program(ভে� ফর কধিে ভ্যগ্রযধম) অংশ ভিওযয 
্লতবধিী লশক্যর্থীধের পলরবযরগুলির েযধর্ েম্লকতি ত লকেকু  ্শ্ন েলডত রধযধে, ভেিয 75 স্কু ি এবং ভ্যগ্রযধম অংশ ভিওযয লশক্যর্থীধের পলরবযর 
েহ। Save for College Program(কেভ ফর �লেজ ক্োগ্োে) জন্য আরও ্লর্্যর জন্য, অনকুগ্হ �লর কিখকুন nyckidsrise.org/
questions-and-answers অর্বো NYC Kids RISE 833-543-7473 নম্বলর �ে �রুন। 

ডপ্োেো্ো/অডভভোব�লির জন্য ্শ্ন এবং উত্তর:

্ড্বন্ী ডিক্োর্থীলির পডরবোর
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3. ক�োন ডবলিষ ডিক্োর্থী ক্োগ্োলের জন্য 
এই NYC স্েোরডিপ অ্যো�োউন্ট ফোন্ড 
ব্যবহোর �রোলযল্ পোলর ড�? 
বততি মযি NY 529 িযইধরক্ট প্্যি লিযধমর েযধর্ েমন্বয কধর, NYC 
স্িযরলশপ অ্যকযউন্টগুলি, ভ�যগ্ লশক্য ্লতষ্যিগুলিধত তযলিকয�কু ক্ত 
এবং উপলথিলত েহ লবধশষ ্ধযযেধির েযধর্ লশক্যর্থীধের েি্ লিলেতিষ্ট 
ভেবয আবরণ ব্বহযর করয ভ�ধত পযধর। লকেকু  লশক্য ্লতষ্যিগুলিধত 
লবধশষ চযলহেযর েযধর্ র্যকয লশক্যর্থীধের েি্ ভ্যগ্রযম এবং েমর্তিি 
ব্বথিয রধযধে। লিলেতিষ্ট স্কু ি বয ভ্যগযমটি ভ�যগ্ লকিয ভেখযর েি্,  
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US 
ভেখকুি। 

NY 529 িযইধরক্ট প্্যধির, অল্ধি, লবধশষ চযলহেযর র্যকয লশক্যর্থীধের 
েি্ ভ�যগ্ খরচগুলি েম্ধকতি  আরও েিযর েি্, NY 529  
ভক 877-NYSAVES (877-697-2837) ভ�যগযধ�যগ করুি বয  
nysaves.org ভেখকুি ।

এেযডযও, NYC Kids RISE লশশুটির NYC স্িযরলশপ অ্যকযউন্ট ভর্ধক 
ABLE অ্যকযউধন্ট ফযন্ থিযিযন্তরধণর উপযয অিকুেধিযি করধে। ABLE 
(এক উতিম অল�জ্তযর েীবি) আরও উন্নত েীবধির অল�জ্তয অেতি ি 
করয) অ্যকযউন্টগুধিয হ'ি ্্যসে েকুলব্য�কুক্ত েঞ্চয গযলড �য ্লতবধিী 
ব্লক্তধের ্লতবধিীতয েম্লকতি ত ব্ধযর েি্ েঞ্চয করধত ভেয। NYC 
Kids RISE �লবষ্ধত এই েম্যবিয েম্ধকতি  আরও তর্্ ্েযি করধব।

4. যডি এ�জন ডিক্োর্থী NY 529 িোইলরক্ট 
প্্যোলনর অধীলন অনকুেডি্ খরচগুডের 
জন্য ব্যোবহোর �রল্ অক্ে হয ্োহলে 
ড� হলব?

�লে আপিযর আেি েকুলব্যধ�যগী আপিযর 529 অ্যকযউধন্ট এই অর্তিটি 
ব্বহযর িয কধর, তধব আপলি তযর বয তযর লিক্বতথী পলরবযর ভর্ধক 
িতকু ি েকুলব্যধ�যগীধক বযেযই করধত পযধরি। ভ�যগ্ পলরবযধরর েেে্ধের 
মধ্্ মপূি েকুলব্যধ�যগী �যইধবযি, বযবয-ময, কযকযধতয-মযমযধতয �যইধবযি, 
�যধনে, �যধনে, কযকু, কযলকময, েযেকু, লেেয, স্তী এবং বযচ্যরয অন্ত�কুতি ক্ত রধযধে।

529 প্্যি অ্যকযউন্ট ভর্ধক ্যকয তকু ধি ভ�গুলি অিকুধমযলেত খরধচর েি্ 
ব্বহযর িয করয হধয র্যকধি, তযর ভর্ধক হওযয আযর উপধর ভফিযধরি, 
এবং ্ধ�যে্ ভটে্ এবং ভিযকযি ট্যসে েযধপক্ হওযযর েযধর্, 10% 
ভফধিরযি ভপিযলটি িযগু হধব। �লেও, ্লতবধিীকতযর কযরধণ ্ত্যহযর 
করয হধি ভফিযধরি, এবং ্ধ�যে্ ভটে্ এবং ভিযকযি ট্যসে েযধপক্ 
হওযযর েযধর্, 10% ভফধিরযি ভপিযলটি িযগু হধব। New York ভটে্ 
আইধির আওতযয New York অ্ত্যলশত ্ত্যহযধরর ভক্ধত্র অবেযধির 

েি্ অলেতি ত ভ� ভকযিও New York ভটেধ্র ্্যসে েকুলব্য পকুিরুদ্যর 
করযর ্ধযযেি হধব। এেযডযও েযম্প্রলতক ভফধিরযি ্্যসে আইধির 
পলরবততি ি অিকুেযধর লকেকু  লিলেতিষ্ট পলরলথিলতধত 1 েযিকুযযলর, 2026 
এর ভকযি ভফধিরযি বয New York state ্্যসে বয ভপিযলটি েযডযই 
লশক্যর্থীর 529 অ্যকযউন্ট ভর্ধক ABLE অ্যকযউধন্ট থিযিযন্তরধণর 
অিকুমলত ্েযি কধর।

5. 529 ABLE এ�োউন্ট ড�? 
ABLE (এক উতিম অল�জ্তযর েীবি) আরও উন্নত েীবধির 
অল�জ্তয অেতি ি করয) অ্যকযউন্টগুধিয হ'ি ্্যসে েকুলব্য�কুক্ত েঞ্চয 
গযলড �য ্লতবধিী ব্লক্তধের ্লতবধিীতয েম্লকতি ত ব্ধযর েি্ 
েঞ্চয করধত ভেয।  ABLE অ্যকযউধন্টর লবষধয আধরয তধর্্র েি্ 
mynyable.org and https://www.ablenrc.org/what-is-
able/what-are-able-acounts/ ভেখকুি৷

6. Save for College Program (কেভ 
ফর �লেজ ক্োগ্োে) এর আরও ্র্্য 
আডে ক�োর্োয পোব?
nyckidsrise.org-ভত �যি, কি করুি 833-543-7473 
িম্বধর, অর্বয info@nyckidsrise.org ইধমি করুি। আপলি 
@nyckidsrise Instagram এবং Twitter, NYC Kids RISE 
Facebook-এ “িযইক” করধত পযধরি, এবং NYC Kids RISE 
YouTube-এ েযবস্কযইব করুি অিকুেরণ করধত পযধরি।

nyckidsrise.org | 833-543-7473 ্শ্ন ও উত্তর

NYC Kids RISE Save for College Program(ভে� ফর কধিে ভ্যগ্রযম) 

হি একটি স্িযরলশপ ও ভেল�ংে কয�তিরিম ভ�টি NYC Kids RISE, Inc. 

িযমক একটি অিয�েিক েংথিযর েযধর্ NYC লশক্য েপ্তর এবং লিউ ইযকতি  

শহধরর অংশীেযলরধবে পলরচযলিত। NYC Kids RISE লিউ ইযধকতি র 529 কধিে 

ভেল�ংে ভ্যগ্রযধমর েধগে ভকযি�যধব েম্কতি �কুক্ত িয ও তযর অিকুধমযলেত 

লিল্রিলবউ্রও িয এবং এটি ভকযি লবলিধযযগ চযয িয বয লবলিধযযধগর 

পরযমশতিও ্েযি কধর িয। লিউ ইযকতি  শহর এবং NYC লশক্য েপ্তর, Save 

for College Program(ভে� ফর কধিে ভ্যগ্রযম) এর ময্্ধম পলরবযরগুলি 

ভ� লবলিধযযগ ময্্ধমর ব্যপযধর েযিধত ভপধরধেি ভেেব এবং New York 

529 কধিে ভেল�ংে ভ্যগ্রযধমর ভ্যগ্রযম ম্যধিেযর এবং ভকযি লিলেতিষ্ট কধিে 

ভেল�ংে অর্বয অি্যি্ লবলিধযযগ ময্্ধমর পৃষ্ধপযষকতয অর্বয েকুপযলরশ 

কধর িয, এবং লিযন্ত্রণ কধর িয, এর মযলিক িয বয তযধের েযধর্ েলডত িয।

https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
http://nysaves.org
http://mynyable.org
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/
http://nyckidsrise.org
mailto:info%40nyckidsrise.org?subject=
https://www.instagram.com/nyckidsrise/
https://twitter.com/nyckidsrise/
https://www.facebook.com/NYCKidsRISE/
https://www.youtube.com/channel/UCu_R0TAeeLwfhfqSoVA8NEA


বড় �লেলজর স্বলনের জন্য ক�োট্ট পিলক্প
ক�েন �লর হয কেটি জোনকুন

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

info@nyckidsrise.org

ডেটি �ডেউডনটি কিলভেপলেলন্টর েোহোলয্য ড��কু  অংি কনওযো েম্ভব হলযল�।

D75_িধ�ম্বর 2020_BN


