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1. NYC Kids RISE সেি ফর কদেজ 
সপ্রাগ্াম কধী এবং কারা এদত অংিগ্হণ 
করদত িাদর? 
NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম হে একটি স্কেরোরশিপ 
এবং েঞ্চয় কম্মেূশি যরো NYC পরোবশেক স্ককু েগুশেলে অংিগ্হণকরোরী 
েমস্ত শিক্রোর্থীলের জন্য উপেব্ধ যখন েরোররো শকন্রোরগরোল ্্ম লন ভশে্ম  
হয়। এটি হে এমন একটি ্ কল্প যরো পশরবরোরবলগ্মর পরোিরোপরোশি স্ককু ে 
ও ্শেলবিীলেরলক এমন েকুশবধরো ্েরোন কলর যরো েরোলের বরোচ্রোলের 
স্বপ্ন েরোর্্মক করলে েলব্মরোত্তম উপরোলয় ব্যবহরোর কররো সযলে পরোলর। 
2021-2022 শিক্রোবর্ম সর্লক শুরু কলর, েমস্ত পরোবশেক স্ককু লের 
শকন্রোরগরোল ্্ম লনর শিক্রোর্থীররো (অংিগ্হণকরোরী িরো ্্ম রোরস্ককু ে েলমে) 
এলে অংিগ্হলণর সযরোগ্য। 

এর অর্্ম একবরোর আপনরোর শিশু এই স্রোগ্রোলম নশর্ভকু ক্ত হলয় 
সগলে, NYC Kids RISE শনলজ সর্লকই NYC স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship Account) তেশর করলব 
এবং স্বয়ংশরিয়ভরোলব $100 ডেরোর জমরো করলব, আপনরোর শিশুর 
শিক্রোর ভশবর্যলের জন্য। আপশন কম্মেূশির অন্তগ্মে অশেশরক্ত 
পেলক্প গ্হণ কলর পকুরষ্রোর অজ্ম ন করলে পরোলরন, এবং যশে 
আপশন িরোন, আপশন একটি পৃর্ক কলেজ ও সকশরয়রোর সেশভংে 
অ্যরোকরোউন্ট খকুেলে পরোলরন এবং েংযকুক্ত করলে পরোলরন, আপনরোর 
েন্তরোলনর NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলন্ট েঞ্চলয়র পরোিরোপরোশি 
েঞ্চলয়র জন্য, এমন ভরোলব এবং পশরমরোলণ যরো আপনরোর পরোশরবরোশরক 
পশরশথিশে েরোলপলক্ মরোনরোনেই। এরই েরোলর্, থিরোনীয় ব্যবেরো, 
েংগঠন এবং অন্যরোন্যররো েলমে কশমউশনটিগুশে, কশমউশনটির 
েরফ সর্লক েরোলের েহরোয়েরো ্েি্মলনর জন্য ্শেটি NYC 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলন্ট েরোলের অবেরোন ররোখলে পরোলর ্শেটি 
শিশুর ভশবর্যৎ েরোফলে্যর জন্য। এই কম্মেূশিটি ্শেটি শিশুর 

আিরোনকুরূপ শিক্রোগে এবং আশর্্মক েরোফলে্যর জন্য েংথিরোন ও 
েহরোয়েরো সহেকু  শপেরোমরোেরো/অশভভরোবক, পশরবরোলরর েেে্য, বন্কু , 
স্ককু ে, কশমউশনটি, ব্যবেরো, এবং েরকরোরলক একেরোলর্ করোজ কররোর 
েকুলযরোগ কলর সেয়।

2. NYC স্কোরপিি অ্যাকাউদটের 
অর্্থ কধীদের জন্য ব্যবহার করা হদত 
িাদর? এই অদর্্থর ব্যবহাদর সকানও 
েধীমাবদ্ধতা আদে পক? 
NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলন্টর অর্্ম NY 529 ডরোইলরক্ট প্্যরোন 
(NY 529 Direct Plan) -এ শবশনলয়রোগ কররো হয় এবং উচ্শিক্রো 
েম্বশন্ে শবশভন্ন খরলির জন্য ব্যবহরোর কররো যরোয়। যশেও 529 
অ্যরোকরোউন্টটিলক একটি কলেজ সেশভংে অ্যরোকরোউন্ট বেরো হয় েবকুও 
এটি US বরো শবলেলির সযলকরোলনরো সযরোগ্য ্শেষ্রোলন উচ্ শিক্রোর 
জন্য অর্্ম ্েরোলনর সক্লরে ব্যবহরোর কররো সযলে পরোলর। 4-বছলরর 
গেরোনকুগশেক কলেজ ও শবশ্বশবে্যরোেয় ছরোড়রোও, অন্যরোন্য সযরোগ্য 
্শেথিরোলনর মলধ্য পলড় কশমউশনটি কলেজ, বরোশণজ্য ও বশৃত্তমেূক 
স্ককু ে, এবং অনেরোইন শডশগ্ স্রোগ্রোম। স্কেরোরশিলপর ফরোন্ টিউিন, 
শফ, েরঞ্রোম, শকছকু  ঘর ও র্রোকরোর খরি ও পরোঠ্যবইলয়র মলেরো 
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এই হ্যরোন্আউল্ েরোধরোরণে শজজ্রোশেে ্শ্নগুশে রলয়লছ সযগুশে NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম (Save for College 
Program)-সে অংি সনওয়রোর সযরোগ্য ্শেবন্ী শিক্রোর্থীলের পশরবরোরগুশের করোলছ ্রোেশগিক। সেি ফর কদেজ সপ্রাগ্াম েম্পদক্থ  
আরও তর্্য সিদত, nyckidsrise.org/questions-and-answers -এ যান অর্বা NYC Kids RISE-সক 833-543-7473 
নম্বদর সফান করুন। 

পিতামাতা/অপিিাবকদের জন্য প্রশ্ন এবং উত্তর:

প্রপতবন্ধী পিক্ার্থীদের িপরবার

https://www.nyckidsrise.org
http://nyckidsrise.org/questions-and-answers


শজশনে সযগুশে ্ রোয় অন্য স্কেরোরশিলপর আওেরোভকু ক্ত নয় সেেলবর 
জন্য ব্যবহরোর কররো যরোলব। সযরোগ্যেরোেম্পন্ন উচ্ের শিক্রোর 
খরলির েমূ্পণ্ম েরোশেকরো জন্য nysaves.org সেখকুন। 

NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্টর ্রোকরো সকরোলনরো K-12 খরলির জন্য 
ব্যবহরোর কররো যরোলব নরো, সেই েমস্তগুশে েহ সযগুশে সফডরোলরে 
আইলনর অধীলন আলে।

3. সকান পবদিষ পিক্া কম্থেপূির জন্য 
পিক্ার্থীর NYC স্কোরপিি অ্যাকাউটে 
-এর তহপবে ব্যবহার করা সযদত িাদর 
পক? 
বে্ম মরোন NY 529 ডরোইলরক্ট প্্যরোন শনয়লমর েরোলর্ েমন্বয় কলর, 
NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্টগুশে, সযরোগ্য শিক্রো ্শেষ্রোনগুশেলে 
েরোশেকরোভকু ক্ত এবং উপশথিশে েহ শবলিরভরোলব েক্ম শিক্রোর্থীলের 
জন্য শনশে্মষ্ট পশরলরবরোর সক্লরে ব্যবহরোর কররো সযলে পরোলর। শকছকু  
শিক্রো ্শেষ্রোনগুশেলে শবলিরভরোলব েক্ম শিক্রোর্থীলের জন্য 
স্রোগ্রোম এবং েমর্্মলনর ব্যবথিরো রলয়লছ। সকরোনও শনশে্মষ্ট স্ককু ে 
বরো স্রোগরোমটি সযরোগ্য শকনরো েরো সেখরোর জন্য, https://fafsa.
ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US সেখকুন। 

NY 529 ডরোইলরক্ট প্্যরোন-এর অধীলন সযরোগ্য খরলির ধরন 
েম্পলক্ম  আরও জরোনলে, শবলিরভরোলব েক্ম শিক্রোর্থীলের জন্য 
877-NYSAVES (877-697-2837)-সে NY 529-এর েরোলর্ 
সযরোগরোলযরোগ করুন অর্বরো nysaves.org -এ শভশজ্ করুন। 

এছরোড়রোও, NYC Kids RISE শিশুর NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট 
সর্লক ABLE অ্যরোকরোউলন্ট ফরোন্ থিরোনরোন্তরলণর উপরোয় অনকুেন্রোন 
করলছ। ABLE (একটি উত্তম অশভজ্েরোেম্পন্ন জীবন অজ্ম ন 
কররো) অ্যরোকরোউন্ট হে ্ ্যরোক্স েকুশবধরোযকুক্ত েঞ্চয় েঞ্চরোেক যরো ্ শেবন্ী 
ব্যশক্তলের ্শেবন্ীেরো েম্পশক্ম ে ব্যলয়র জন্য েঞ্চয় করলে সেয়, 
SSI বরো সমশডলকড -এর মলেরো েহরোয়েরোমেূক কম্মেূশিগুশে সর্লক 
্রোপ্ত েকুশবধরোগুশে হরোররোলনরোর ঝকুঁ শক ব্যেীে (শকছকু  েীমরোবদ্ধেরো 
্লযরোজ্য)। আমররো এই েম্রোব্যেরো শনলয় ভশবর্যলে আরও ের্্য 
্েরোন করব।

4. যপে একজন পিক্ার্থী NY 
529 ডাইদরক্ট প্্যান অ্যাকাউটে 
অনদুমাপেত খরিগুপের জন্য ব্যাবহার 
করদত অক্ম হয় তাহদে কধী হদব?

স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলন্টর জন্য, সযখরোলন পশরবরোলরর েরফ সর্লক 
সকরোনও অবেরোন র্রোলক নরো, যশে এই কম্মেূশির অন্তগ্মে সকরোনও 
শিক্রোর্থী শকন্রোরগরোল ্্ম ন েমূ্পণ্ম কররোর 20 বছলরর মলধ্য NYC 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলন্টর এই েহশবেগুশের েরোশব নরো কলর, েরোহলে 
ওই েহশবেটি NYC Kids RISE-এর ভশবর্যলের সেভ ফর 
কলেজ স্রোগ্রোলমর অন্তগ্মে শিক্রোর্থীলের জন্য িলে যরোলব। 

অনকুগ্হ কলর সনরো্ করুন সয NYC Kids RISE, NYC স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউলন্টর েহশবেলক শবলিরভরোলব েক্ম শিক্রোর্থীলের জন্য 
শনধ্মরোশরে একটি NY ABLE অ্যরোকরোউলন্ট পরোঠরোলনরোর পদ্ধশে 
অলন্বরণ করলছ। 

আপনরোর পশরবরোলরর দ্রোররো অশধকৃে সেশভংে অ্যরোকরোউলন্টর 
েরোলপলক্ (অর্্মরোৎ আপশন একটি পৃর্ক NY 529 ডরোইলরক্ট প্্যরোন 
অ্যরোকরোউন্ট স্রোগ্রোলমর অন্তগ্মে আপনরোর সেশভংে অ্যরোকরোউন্ট 
শহলেলব সখরোলেন এবং েংযকুক্ত কররোর শেদ্ধরোন্ত সনন), যশে আপনরোর 
েন্তরোন (েকুশবধরো গ্হণকরোরী) অনকুলমরোশেে খরিরোগুশের জন্য এই 
অ্যরোকরোউন্ট ব্যবহরোর করলে েক্ম নরো হয়, েরোহলে অলনক শবরয় 
আলছ যরো েম্পলক্ম  েলিেন র্রোলক হলব।

্র্ম, যশে আপনরোর আেে েকুশবধরোলভরোগী আপনরোর 529 
অ্যরোকরোউলন্টর এই অর্্মটি ব্যবহরোর নরো কলর, েলব আপশন েরোর 
বরো েরোর শনক্বেথী পশরবরোর সর্লক নেকু ন েকুশবধরোলভরোগীলক 
বরোছরোই করলে পরোলরন। সযরোগ্য পশরবরোলরর েেে্যলের মলধ্য 
মেূ েকুশবধরোলভরোগীর ভরোইলবরোন, শপেরোমরোেরো, করোকরোলেরো-মরোমরোলেরো 
ভরোইলবরোন, ভরোশনি, ভরোলনি, করোকু, করোশকমরো, েরোেকু, শেেরো, স্তী এবং 
বরোচ্রোররো অন্তভকু্ম ক্ত। 

শদ্েীয়, েরোম্প্রশেক সফলডররোে ্্যরোক্স আইলনর পশরবে্ম ন অনকুেরোলর 
শকছকু  শনশে্মষ্ট পশরশথিশেলে 1 জরোনকুয়রোশর, 2026 -এর আলগ সকরোনও 
সফলডররোে বরো শনউ ইয়ক্ম  সটে্ ্ ্যরোক্স বরো সপনরোশটি ছরোড়রোই শিক্রোর্থীর 
529 অ্যরোকরোউন্ট সর্লক ABLE অ্যরোকরোউলন্ট থিরোনরোন্তরলণর অনকুমশে 
্েরোন কলর। 

েরোছরোড়রো, এটি জরোনরো গুরুত্বপূণ্ম সয 529 প্্যরোন অ্যরোকরোউন্ট সর্লক 
্রোকরো েকু লে সেগুশে অনকুলমরোশেে খরলির জন্য ব্যবহরোর নরো কররো 
হলয় র্রোকলে (বরো যরো ্লযরোজ্য সফডরোলরে ্্যরোক্স আইলনর অধীলন 
ABLE অ্যরোকরোউলন্ট পরোঠরোলনরো হয়শন), েরোর সর্লক হওয়রো আলয়র 
উপলর সফডরোলরে, এবং ্লযরোজ্য সটে্ এবং থিরোনীয় কর েরোলপক্ 
হওয়রোর েরোলর্, 10% সফলডররোে সপনরোশটি েরোগু হলব। যশেও, 
্শেবন্ীকেরোর করোরলণ ্ে্যরোহরোর কররো হলে েরোর সর্লক উদূ্ে 
আলয়র উপর সফডরোলরে, এবং ্লযরোজ্য সটে্ এবং থিরোনীয় 
কর েরোগু হলব, শকন্তু 10% সফডরোলরে সপনরোশটি েরোগু হলব নরো। 
শনউ ইয়ক্ম  সটে্ আইলনর আওেরোয় শনউ ইয়ক্ম  অননকুলমরোশেে 
্ে্যরোহরোলরর সক্লরে অবেরোলনর জন্য অশজ্ম ে সয সকরোনও শনউ ইয়ক্ম  
সটেল্র ্্যরোক্স েকুশবধরো পকুনরুদ্ধরোর কররোর ্লয়রোজন হলব। 
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5. যপে আপম পনপচিত না হই সয আমার 
েন্ান কদেদজ যাদব পকনা তাহদে পক 
আমার এই কম্থেপূিদত অংিগ্হণ করা 
উপিত? 
শিক্রোর্থীর শিক্রোগে ভশবর্যলের পশরকল্পনরো কররো কঠিন, েঞ্চলয়র 
কর্রো বরোেই শেন। অলনক পশরবরোলরর জন্য, েরোলের েন্তরোনলের 
কলেলজ পড়লে পরোঠরোলনরো, এমনশক সেই শনলয় ভরোবরোও কষ্টেরোধ্য 
হলে পরোলর, শবশভন্ন করোরলণর জন্য। শকন্তু পশরবরোরলক একরো এ্রো 
করলে হলব নরো। NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট যরো শিক্রোর্থী পরোলছে 
শবনরোমলূে্য $100 েলমে েরো েরোলের পশরবরোলরর সররোজগরোর বরো 
অশভবরোেলনর অবথিরো শনশব্মলিলর েরোলের জন্য উপেব্ধ, যরো NYC 
Kids RISE, আপনরোর স্ককু ে ও কশমউশনটিলক আপনরোর েন্তরোলনর 
ভশবর্যলে েরোহরোলয্যর জন্য একটি ররোস্তরো কলর শেলছে। অংিগ্হলণর 
দ্রোররো, আপশন কশমউশনটি স্কেরোরশিপ, থিরোনীয় ব্যবেরো, েংগঠন, 
্শেলবিী, ও অন্যরোন্য ্শেষ্রোনগুশের েহরোয়েরোয় আমরোলের েবরোর 
েন্তরোলনর ভশবর্যলের পর্লক েকুগম কররোর ররোস্তরো সখরোেরো ররোলখন, 
সযখরোলন শিক্রোর্থীর অ্যরোকরোউলন্ট কশমউশনটি সর্লক েররোেশর 
আশর্্মক েরোহরোয্য কররো সযলে পরোলর। 

6. 529 ABLE অ্যাকাউটে কধী?
ে্য শটেলফন সবক, জকুশনয়র, অ্যরোশিশভং এ সব্রোর েরোইভ 
এক্সশপশরলয়ন্স (ABLE) অ্যরোক্ট অফ 2014 দ্রোররো অনকুলমরোশেে, 
ABLE (একটি উত্তম অশভজ্েরোেম্পন্ন জীবন অজ্ম ন কররো) 
অ্যরোকরোউন্ট হে ্্যরোক্স েকুশবধরোযকুক্ত েঞ্চয় েঞ্চরোেক যরো ্শেবন্ী 
ব্যশক্তলের ্শেবন্ীেরো েম্পশক্ম ে ব্যলয়র জন্য েঞ্চয় করলে 
সেয়, SSI বরো সমশডলকড -এর মলেরো েহরোয়েরোমেূক কম্মেূশিগুশে 
সর্লক ্রোপ্ত েকুশবধরোগুশে হরোররোলনরোর ঝকুঁ শক ব্যেীে (শকছকু  েীমরোবদ্ধেরো 
্লযরোজ্য)। শনউ ইয়লক্ম , সটে্ কম্পট্রেরোলরর েপ্তর (OSC) NY 
ABLE -এর পশরিরোেনরো কলর।  ABLE অ্যরোকরোউলন্টর শবরলয় আলররো 
েলর্্যর জন্য mynyable.org এবং https://www.ablenrc.
org/what-is-able/what-are-able-acounts/ সেখকুন৷

7. সেি ফর কদেজ সপ্রাগ্াম েম্পদক্থ  
আরও তর্্য আপম সকার্ায় িাব? 
আপশন আরও ের্্য সপলে পরোলরন আপনরোর েন্তরোলনর স্ককু লের 
মরোধ্যলম, বরো আপশন nyckidsrise.org -এ শভশজ্ করলে পরোলরন, 
আমরোলের হ্েরোইলন কে করলে পরোলরন 833-543-7473, বরো 
ইলমে করলে পরোলরন info@nyckidsrise.org । সেরোি্যরোে 
শমশডয়রোয় সযরোগরোলযরোগ বজরোয় ররোখলে, আপশন ফলেরো করলে পরোলরন 

@nyckidsrise Instagram (ইনটেরোগ্রোম)-এ এবং Twitter 
( ক্ু ই্রোর)-এ, “েরোইক” করুন NYC Kids RISE Facebook 
(সফেবকুক)-এ এবং NYC Kids RISE েরোবস্করোইব করুন 
YouTube (ইউটিউব)-এ। 

NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম হে একটি স্কেরোরশিপ 
ও সেশভং কম্মেূশি, সযটি NYC Kids RISE, Inc. নরোমক একটি 
অেরোভজনক েংথিরোর েরোলর্ NYC শিক্রো েপ্তর (NYC Department of 
Education) এবং শনউ ইয়ক্ম  িহলরর অংিীেরোশরলত্ব পশরিরোশেে হয়। 
NYC Kids RISE শনউ ইয়লক্ম র 529 কলেজ সেশভং স্রোগ্রোম (529 
College Savings Program)-এর েলগি েম্পক্ম যকুক্ত নয় ও সে্টির 
অনকুলমরোশেে শডশ্রিশবউ্রও নয় এবং এটি সকরোলনরো শবশনলয়রোগ িরোয় নরো 
বরো শবশনলয়রোলগর পররোমি্মও ্েরোন কলর নরো। শনউ ইয়ক্ম  শেটি এবং NYC 
শিক্রোেপ্তর (Department of Education) সকরোলনরো েমর্্মন বরো েকুপরোশরি 
্স্তরোব সেয় নরো এবং শনউ ইয়লক্ম র 529 কলেজ সেশভং স্রোগ্রোম ও অন্য 
সকরোনও শনশে্মষ্ট কলেজ সেশভং বরো অন্য শবশনলয়রোগগুশেলক শনয়ন্ত্রণ কলর 
নরো, এগুশে গ্হণ কররো নরো অর্বরো এগুশের েলগি েংযকুশক্ত ঘ্রোয় নরো, যরোর 
মলধ্য অন্তভকু্ম ক্ত রলয়লছ এমনশকছকু  যরো পশরবরোরগুশে সেভ ফর কলেজ 
স্রোগ্রোম সর্লক শিখলে পরোলর।
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