
  
    

            
              

          
       

     
               

              
            

                
                

        

                  
           

              
   

      
   

                
             

                   

              
            

     
              
   
           

               
         

            

সেি ফর কজলে প াগাম এিং িনিষ্জতর 
আর ক্ক োহাজ্্র উপর  িাি 

আটথথক সাোহে্র উহদি্ েল একটি পররবাহরর "আটথথক পহযাজন" যমিাহনা। যফডাহরল সরকার একটি পররবাহরর আটথথক পহযাজন রনধথারণ 
করার পহর, কহলজ এবং রবশরবি্ালযগলল রনমললশখতগললর সংরমশণ পিান কহর যসই পহযাজন যমিাহত যচষা কহর: 
• অনুিান (শিকাথথ হক উপোর যিওযা অথথ); 
• ঋণ (একজন শিকাথথ  বা পররবার যে অথথ ধার কহর এবং সাধারণত যফরত রিহত েয); 
• ওযাকথ -টাডড (ক্ামাহস চাকরর); এবং 
• সলারশিপ (শিকাথথ হক তার কৃ রতত বা আটথথক পহযাজহনর রভরতহত উপোর যিওযা অথথ) 

আপনার সনান োই সুহল োওযার সাহথ সাহথ, আটথথক সোযতার মানিহডর আপ-িু -যডি তহথ্র জন্ আপনাহক মারকথ ন েুকরাল্র 
শিকা রবভাহের (U.S. Department of Education) ওহযবসাইি www.ed.gov যিখহত েহব। যসই সমহয, আপনার যসই সমস কহলজ, 
রবশরবি্ালযগলল, বৃরতমূ ুলক এবং পরড সলগললর ওহযবসাইিগললও যিখা উডচত যেখাহন আপনার সনান অংিগেণ করহত আগে । 

আপনার NYC সলারশিপ অ্াকাউন 
যেহেতু NYC সলারশিপ অ্াকাউনগলল (NYC Scholarship Account) NYC Kids RISE-এর মাললকানাধ ন এবং 
পররচাললত, তাই একটি সলারশিপ অ্াকাউন থাকহল, তা অ্াকাউহন থাকাকাল ন আটথথক সোযতাহক পভারবত করহব না। 
অ্াকাউহনর অথথ খরচ েহয যেহল, আটথথক সোযতার যোে্তার উপর সলারশিপ অ্াকাউহনর যে পভাব থাকহত পাহর, েরি 
রকছু থাহক, যসই সমহকথ  NYC Kids RISE ভরবষ্হতর বছরগললহত আরও তথ্ পিান করহব। আরও তহথ্র জন্, NYC Kids 
RISE েিলাইহন (833) KID-RISE এ কল করন অথবা nyckidsrise.org যিখুন। 

আপনার ননজের কজলে সেভিংে অ্াকাউন 
আপরন েরি আপনার রনহজর কহলজ যসরভংস অ্াকাউহন অথথ সঞয কহরন, তােহল এটি আপনার সনাহনর আটথথক সোযতা 
প্াহকজহক পভারবত করহত পাহর। এটি আপনার যবহছ যনওযা অ্াকাউহনর রবকল, আপনার পররবার যে পররমাণ অথথ 
উপাজথ ন কহর, যসই সমহয আটথথক সোযতার রনযম এবং অন্ান্ রবষযগললর উপর রনভথ র করহব। 

কহলহজর জন্ সঞয করার অহনক উপায আহছ এবং অহনকগলল রভন ধরহনর কহলজ যসরভংস অ্াকাউন আহছ। আপনার 
সনাহনর সলারশিপ অ্াকাউহনর সাহথ েু ুক করা োয এমন িটি কহলজ যসরভংস অ্াকাউহনর রবকললর মহধ্ যকাহনা একটি 
যখালার জন্, যসভ ফর কহলজ পপাগাম (Save for College Program) আপনাহক একটি সুহোে পিান কহর। 

যসভ ফর কহলজ পপাগাম এর মাধ্হম কহলহজর পরতটি সঞয রবকলল িাকা যখালা এবং জমা করা ক ভাহব আপনার সনাহনর 
ভরবষ্হতর আটথথক সোযতাহক পভারবত করহত পাহর যস সমহকথ এই নটথহত তথ্ রহযহছ। 

সেি ফর কজলে প াগাম এর মাধ্জম আপনার েন্ উপলব কজলে সেভিংে নিকলগলল েমজকক 
আরও তজ্্র েন্, nyckidsrise.org/options সেখনু। 

পরিতক ত পষৃার ত্্ আপনার েনাজনর িনিষ্জতর আর ক্ক েহাযতার স্াগ্তার েন্  জ্াে্ কারণ সে কজলজের েন্ আজিেন 
করজে। সেনিলটে আপনার েনাজনর আর ক্ক েহাযতা কতিাজি  িানিত হজত পাজর তার েনুননেক ষ রপজরখা সেয। 
এটি বতথ মান যটি ও যফডারাল আটথথক সোযতা রনযমাবল র উপর রনভথ র কহর, ো আপনার সনাহনর কহলহজ পডার সমহযর মহধ্ পররবরতথ ত েহত পাহর। 

nyckidsrise.org | 833-543-7473 1 

tel:18335437473
http://nyckidsrise.org
http://nyckidsrise.org/options
http://nyckidsrise.org
tel:18335437473
https://nyckidsrise.org/
https://www.ed.gov/


       
    

                  
                    

        
                  

                    
       

               
      

                    
                 

                     
       

  
   
     

    
     

  

  

   
 

     
       

      

      
       

      

   
 

    
 

       

     
      

    
     

         
     

  
     

     
  

    

         
     

        
   

        
   

      
 

       

       
    

      
    

        
   

        
   

      
 

  
    

   

    
    

       
       

  

    
     

        
       

অ্াকাউজনর মাললক সক 
িতক মান ননযজমর অধতজন 529 অ্াকাউন 

্াকজল নক আর ক্ক েহাযতা  িানিত হজি? 

িতক মান ননযজমর অধতজন, একটে ি্াঙ 

সেভিংে অ্াকাউন দারা আর ক্ক েহাযতা 
নক  িানিত হজি? 

শিশর ততািধাযক মা-িািা/অভিিািক1 

(পানরিানরক আয  ভত িের $50,000 
এর কম) 

না - যফডাহরল আটথথক সোযতার জন্ মা-বাবার 
আয ও সমিগলল োর ওপহর ররহপািথ করা েয, 
যস সমহকথ আরও তহথ্র জন্ http://fnaid.org 
যিখুন। 

না - যফডাহরল আটথথক সোযতার জন্ মা-বাবার 
আয ও সমিগলল োর ওপহর ররহপািথ করা েয, 
যস সমহকথ আরও তহথ্র জন্ http://fnaid.org 
যিখুন। 

শিশ স্ মা-িািা/অভিিািজকর হাা, বতথ মান রনযহমর অধ হন এটি রকছু পভাব হাা, বতথ মান রনযহমর অধ হন এটি রকছু পভাব 
সহফােজত ্ াজক যফলহব: যফলহব: 

(পানরিানরক আয  ভত িের • যফডাহরল আটথথক সোযতার জন্, মা-বাবা/ • যফডাহরল আটথথক সোযতার জন্, মা-বাবার সঞয 

$50,000-এর সিশি) অরভভাবহকর সঞয এবং রবরনহযাহের একটি যছাি 
অংিহক (5.64%) বতথ মাহন কহলহজর খরহচর জন্ 
পাররবাররক অবিান ডেসাহব েণনা করা েয। 

• রনউ ইযকথ আইহনর অধ হন, রনউ ইযকথ যটহির যে 
বাটসনারা যটি-মধ্স সু লগললহত পহড তাহির 
টিউিন সোযতা কমথসূডচর (Tuition Assistance 
Program, “TAP”) মত রনউ ইযকথ যটহির আটথথক 
সোযতা কমথসূডচগললর জন্ যোে্তা রনধথারহণর 
যকলর, New York 529 Plan অ্াকাউহন সঞযহক 
রবহবচনা করা েয না। 

এবং রবরনহযাহের একটি যছাি অংিহক (5.64%) 
বতথ মাহন কহলহজর খরহচর পরত পাররবাররক অবিান 
ডেসাহব েণনা করা েয। 

• সতন সু লগলল আটথথক সোযতার আরও রবসাররত 
তথ্ পিান করহত পাহর। 

• আপনার সনান কহলহজ পডার কাছাকাডছ চহল 
আসার সাহথ সাহথ, NYC Kids RISE আটথথক 
সোযতার পভাব সমহকথ আরও সামরতক তথ্ 
পিান করহব। 

• রনউ ইযকথ যটহির বাইহর সু হল পডা শিকাথথ হির 
জন্, যটি সোযতার পভাহবর পাথথক্ েহত পাহর। 

• সতন সু লগলল আটথথক সোযতার আরও রবসাররত 
তথ্ পিান করহত পাহর। 

• আপনার সনান কহলহজ পডার কাছাকাডছ চহল 
আসার সাহথ সাহথ, NYC Kids RISE আটথথক 
সোযতার পভাব সমহকথ আরও সামরতক তথ্ 
পিান করহব। 

েনাজনর ততািধাযক মা-িািা/ না - এই অ্াকাউহন সঞয অ্াকাউহন না - এই অ্াকাউহন সঞয অ্াকাউহন 
অভিিািক ি্ততত অন্ সকউ, স্মন থাকাকাল ন, তা আটথথক সোযতাহক পভারবত থাকাকাল ন, তা আটথথক সোযতাহক পভারবত কহর 
োো-োনে িা অ-ততািধাযক অভিিািক কহর না। সনাহনর উচ শিকার খরচ যমিাহনার 

জন্ সঞয পত্াোর করা েহল আটথথক সোযতা 
পভারবত েহত পাহর।2 

না। সনাহনর উচ শিকার খরচ যমিাহনার জন্ সঞয 
পত্াোর করা েহল আটথথক সোযতা পভারবত েহত 
পাহর।3 

NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ প্রগরম হে একটি সেররশিপ এবং ে য কম্েূচি যর একটি েরলভর উলদি্হীন েংসর NYC Kids RISE Inc. দররর 
পটরিরলেত হয, NYC Department of Education এবং টনউ ইযক্ িহলরর েরলে অংিীদরটরলব। NYC Kids RISE, New York’s 529 College Savings 
Program এর েরলে েমনযুক নয, বর অনুলমরচদত পটরলবিকও নয এবং টবটনলযরলের অনুলররধ কলর নর বর টবটনলযরলের পররমি্ ্দরন কলর নর। টনউ 
ইযক্ সেটি এবং NYC শিকর টবভরে NY 529 প্রগরম ম্রলনজরর এবং সকরলনর টনচদ্ ষ কলেজ ে য বর অন্রন্ টবটনলযরলের মরধ্ম, যরর মলধ্ অনভু্ক হে 
সেভ ফর কলেজ প্রগরলমর মরধ্লম পটরবররগলে যর জরনলত পরলর, সেগলে েমলক্ সকরন েমে্ন বর েুপরটরি ্ দরন কলর নর এবং তর টনযনণ কলর নর, 
এর মরলেক নয বর এর েরলে েমনযুক নয। 

1 https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text-এ যফডারাল শিকাথথ  সোযতার জন্ রবনামল্ আহবিনূ  (Free Application for Federal Student 
Aid, FAFSA)-এর ততাবধাযক মা-বাবার সংজা যিখুন। 
2 েখন শিশর ততাবধাযক মা-বাবা ব্ত ত অন্ কাহরার মাললকানাধ ন একটি NY 529 Direct Plan অ্াকাউন যথহক সঞয যতালা েয এবং অ্াকাউহনর সাহথ সংটলষ 
সু থ ূ থ ু থ রবধাহভােীর কহলহজর জন্ অথথ পিান করহত ব্বহত েয, তখন পত্াোহরর অথমল্হক ভরবষ্হতর আটথক সোযতার আহবিহন অনপারজত আয ডেসাহব েণনা করা েহত 
পাহর, ো সনাহনর আটথথক সোযতার উপর পভাব যফলহত পাহর। 
3 েখন শিশর ততাবধাযক মা-বাবা ব্ত ত অন্ কাহরার মাললকানাধ ন একটি NY 529 Direct Plan অ্াকাউন যথহক সঞয যতালা েয এবং অ্াকাউহনর সাহথ সংটলষ 
সু থ ূ থ ু থ রবধাহভােীর কহলহজর জন্ অথথ পিান করহত ব্বহত েয, তখন উহতাললত অথমল্হক ভরবষ্হতর আটথক সোযতার আহবিহন অনপারজত আয ডেসাহব েণনা করা েহত 
পাহর, ো সনাহনর আটথথক সোযতার উপর পভাব যফলহত পাহর। 
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