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কম্মসূপিদত অংশগ্রহদের য�াগ্যতা

 1. পকিাদব অপিবাসদনর অবস্া NYC 
Kids RISE যসি ফর কদেজ যপ্রাগ্রাদম 
অংশগ্রহদের যষেদত্র আমার ষেমতাদক 
প্রিাপবত কদর? 
করে না! য�াগ্য শিক্ার্থীো অশিবাসরনে অবস্া শনশববিরিরে যসি 
ফে করেজ য্াগ্ারে অংিগ্হণ কেরে পারে। এে ের্্য একটি 
NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট (NYC Scholarship Account) 
পাওয়া এবং োরেে শনজস্ব করেজ যসশিং অ্যাকাউন্ট য�াোে 
শবেয়টি অন্তি্বি ক্ত েরয়রে। 

সন্তানরেে য্াগ্ারে িশেবি  হওয়াে জন্য এবং NYC স্কোেশিপ 
অ্যাকাউন্ট পাওয়াে জন্য সাোশজক স্েক্া নম্বে (SSN) বা 
ব্যশক্তগে কেোো িনাক্তকেণ নম্বে (ITIN) যেওয়াে ্রয়াজন 
যনই । 

েরব, NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্টে পািাপাশি সঞ্চয় কোে 
জন্য আপনাে শনরজে যসশিং অ্যাকাউন্ট �্েরবন শকনা, ো 
শবরবচনা কোে সেয়, অনগ্্হ করে েরন ো�রবন য�, কেবিসূশচে 
ো্্যরে বেবি োরন য� যসশিং অ্যাকাউন্টগুশে পাওয়া �ায়, 
যসগুশে য�াোে জন্য একটি সাোশজক স্েক্া নম্বে বা ব্যশক্তগে 
কেোো িনাক্তকেণ নম্বরেে ্রয়াজন হয়। পািাপাশি, �শে 
আপশন আপনাে যসশিং-এে শবকল্প শহরসরব NY 529 ডাইরেক্ট 

প্্যান (NY 529 Direct Plan) �্েরে এবং সং�্ক্ত কেরে 
চান, োহরে আপনারক অবি্যই U.S. নাগশেক বা আবাশসক 
বাশসন্াে IRS সংজ্াটি �াচাই কো U.S. ঠিকানাে সারর্ 
পূেণ কেরে হরব। �শে আপনাে কারে এই ের্্য না র্ারক, 
েরন ো�রবন পশেবারেে শবশ্বস্ত সেস্য বা বন্্বান্রবো 
আপনাে সন্তারনে জন্য অ্যাকাউন্ট �্রে শেরে পারে। 
আবাশসক বাশসন্ারেে IRS সংজ্া সম্পরকবি  আেও ের্্য যপরে,  
https://www.irs.gov/individuals/international-
taxpayers/determining-alien-tax-status -এ �ান।

শবনােরূে্য NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট যপরে এবং বজায় ো�রে 
আপনারক শনরজে অ্যাকাউন্ট �্েরে হদব না । 

আপনাে করেজ যসশিং-এে শবকল্প সম্পরকবি  আেও জানরে 
NYC Kids RISE-এে সরগে য�াগার�াগ করুন, nyckidsrise.
org/options -এ �ান অর্বা যকানও যসি ফে করেজ য্াগ্াে 
অনষ্্ারন অংিগ্হণ করুন। যসি ফে করেজ য্াগ্াে সম্পরকবি  
জানাে জন্য আপনাে ্রয়াজনীয় ের্্য �্রঁজ যপরে আপনারক 
ও আপনাে পশেবােরক সাহা�্য কেরে আোরেে বহুিাশেক 
কেথীো এ�ারন উপেব্ধ আরেন।

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

এই হ্যান্ডআউটটিরে আপনাে পশেবারেে অশিবাসরনে অবস্া এবং নশর্পররেে উপে শিশতি করে কেবিসূশচটিে সারর্ শকিারব জশ়িে 
র্াকরে হরব এবং ব্যবহাে কেরে হরব, যস সম্পরকবি  ্ ায়িই শজজ্াশসে ্ শ্াবশে অন্তি্বি ক্ত েরয়রে। যসি ফর কদেজ যপ্রাগ্রাম (Save for 
College Program) সম্পদক্ম  আরও তি্য যিদত, nyckidsrise.org/questions-and-answers -এ �ান অিবা NYC Kids 
RISE-যক 833-543-7473 নম্বদর যফান করুন। আোরেে বহুিাশেক কেথীো যসি ফে করেজ য্াগ্াে সম্পরকবি  আপনাে ্ রয়াজনীয় 
ের্্য �্রঁজ যপরে সাহা�্য কোে জন্য উপেব্ধ। আেো আপনারক ক�নই আপনাে অশিবাসরনে অবস্া বেরে বেব না। 

nyckidsrise.org | 833-543-7473

অপিবাসদনর অবস্া ও নপিিত্র
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আিনার সন্াদনর NYC স্কোরপশি 
অ্যাকাউন্ট

2. NYC Kids RISE আমার ও আমার 
সন্ানদক যসি ফর কদেজ যপ্রা্গ্রাদম 
তাপেকািুক্ত করদত এবং তাদের NYC 
স্কোরপশি অ্যাকাউন্ট য�াোর জন্য 
যকান তি্য োি কদর?
NYC Kids RISE ্রে্যক অংিগ্হণকােী শিক্ার্থীে সম্পরকবি  NYC 
শিক্া েপ্তে (Department of Education) যর্রক শনম্নশেশ�ে 
ের্্যগুশে যপরয় র্ারক:

•  এই কেবিসূশচে জন্য শিক্ার্থী ও শপোোোে একান্ত শনজস্ব 
িনাক্তকেণ নম্বে; 

•  শিক্ার্থীে সমূ্পণবি নাে; 

•  শিক্ার্থীে জন্ম োশে�; 

•  শিক্ার্থীে বাশ়িে ঠিকানা; 

•  শিক্ার্থীে বাশ়িে ঠিকানা বেে হরয়রে শকনা; 

•  শিক্ার্থীে বাশ়িে যফান নম্বে; 

•  শিক্ার্থীে স্্করেে নাে; 

•  শিক্ার্থীে বেবি োন যগ্ড যেরিে; 

•  শিক্ার্থীে বাশ়িরে য� িাো(গুশে)-যে কর্া বো হয়; 

•  অন্য স্্কে যর্রক স্ানান্তেণ, �শে শকে্ র্ারক, NYC সেকাশে 
স্্কে ব্যবস্াে শিেরে এবং বাইরে, উিয় যক্ররে। 

NYC Kids RISE ্ রে্যক অংিগ্হণকােী শিক্ার্থীরেে জন্য েই্জন 
প�বিন্ত শপোোো/অশিিাবক সম্পরকবি  শনম্নশেশ�ে ের্্যগুশে পায়: 

•  শপোোো/অশিিাবরকে সমূ্পণবি নাে; 

•  শপোোো/অশিিাবরকে ইরেে অ্যাররেস; 

•  শপোোো/অশিিাবরকে যোবাইে এবং/অর্বা অন্য 
যফান নম্বে। 

স্্করে আপনাে বাচ্ারক িশেবি  কোে সেয় য� "ব্লু কাডবি " জো যেন, 
এটি যসই েকে েরর্্যে েরো। 

এই ের্্য NYC Kids RISE-যক ্ রে্যক অংিগ্হণকােী শিশুে জন্য 
একটি NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট গঠন কেরে এবং ্রে্যকটিরে 
$100-এে ্ার্শেক আোনে জো কোে অনে্শে যেয়।

বশৃতিে েহশবেগুশে শনউ ইয়রকবি ে 529 যসি ফে করেজ য্াগ্ারেে 
ডাইরেক্ট প্্যান-এ শবশনরয়াগ কো হয়, �া এক ্েরনে অ্যাকাউন্ট, 
�া শবরিেিারব পশেবােগুশেরক স্্করেে জন্য সঞ্চয় কেরে সাহা�্য 
করে। আপনাে সন্তারনে NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট আশর্বিক 
বাজাে এবং শবশনরয়ারগে কেবিক্েোে উপে শনিবি ে করে সেরয়ে 

সারর্ অর্বি োি কেরে বা হাোরে পারে। এে োরন হে য�, একটি 
শিশুে NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্ট ্াপ্ত পশেোণ, ��ন যসই 
শিশু করেরজ পর়ি, ে�ন NYC Kids RISE দ্াো অ্যাকাউরন্ট 
জো কো পশেোরণে যচরয় কেরবশি হরে পারে।

3. পকিাদব আমাদের ব্যপক্তগত তি্য 
ব্যবহার করা হয়? 
অংিগ্হণকােী পশেবাে সম্পরকবি  এই যেৌশেক ের্্য শিক্ার্থীে 
NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট গঠন, যসি ফে করেজ য্াগ্াে 
সম্পরকবি  পশেবারেে সারর্ য�াগার�াগ ও কেবিসূশচে সাফরে্যে 
েেূ্যায়ন কেরে ব্যবহৃে হয়। আপনাে সন্তারনে কেবিসূশচরে িশেবি  
হওয়াে পে, আপশন NYC Kids RISE-এ ্েতি য�াগার�ারগে 
ের্্য আপরডট কেরে পারেন এবং যসি ফে করেজ য্াগ্াে 
যর্রক ইরেে যপরে আনসাবস্কাইব শবকরল্প শলিক করে শনশেবিষ্ট 
্েরনে য�াগার�াগ পাওয়া যর্রক আনসাবস্কাইব কেরে 
পারেন। আপনাে সন্তারনে NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট যে�রে 
ও সশরিয় কেরে, nyckidsrise.org -এ �ান এবং "অ্যাকাউন্ট 
সশরিয় করুন"-এ শলিক করুন। 

4. VistaShare কী এবং এটি পকিাদব 
যসি ফর কদেজ যপ্রাগ্রাদমর সাদি 
সম্পপক্ম ত?
VistaShare হে NYC Kids RISE দ্াো চ্শক্তবদ্ধ একটি ্�্শক্ত 
সংস্া, �া শিশুরেে এবং শপোোো/অশিিাবকরেে ব্যশক্তগে 
ের্্য শনোপরে সংেক্ণ কেরে এবং োরেে NYC স্কোেশিপ 
অ্যাকাউন্ট তেশেে জন্য সফটওয়্যাে সেবোহ করে। যসশিং 
ট্্যাকাে (Savings Tracker) নারে পশেশচে VistaShare 
সফটওয়্যােটি অংিগ্হণকােী শিশুরেে অনর্োশেে পশেবারেে 
সেস্যরেে োরেে বশৃতি অ্যাকাউন্ট যে�রে এবং োরেে শনজস্ব 
করেজ যসশিং অ্যাকাউন্ট সং�্ক্ত কোে অনে্শে যেয়। 

5. VistaShare আমার সন্ান ও 
আমার সম্পদক্ম  যকান ব্যপক্তগত তি্য 
িাদব? 
VistaShare-এে সফটওয়্যােটিরে অ্যারসেস র্াকরব, �া 
অংিগ্হণকােীরেে ের্্য সংেক্ণ করে, �ারে এটি ্�্শক্তগে 
সহায়ো ্োন কেরে পারে। সফটওয়্যােটি শিক্া েপ্তে কেৃবি ক 
্েতি পশেবাে সম্পরকবি  ্ার্শেক ের্্য, ্শেটি অংিগ্হণকােীরক 
বোদ্দ কো বশৃতি েহশবরেে েেূ্য এবং যকানও পশেবারেে বশৃতি 
অ্যাকাউরন্টে সরগে �্ক্ত র্াকা োরেে অ্যাকাউন্ট যর্রক ের্্য 
সংগ্হ করে। 
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প্রশ্ন ও উত্তর

6. Vanguard কী এবং এটি পকিাদব 
আমার সন্াদনর NYC স্কোরপশি 
অ্যাকাউদন্টর সাদি সম্পপক্ম ত
Vanguard হে NY 529 ডাইরেক্ট প্্যান-এে জন্য শবশনরয়াগ 
পশেচােক, য��ারন NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট শবশনরয়াগ কো 
হয়। আপনাে সন্তারনে NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্ট শবশনরয়াগ 
কোে জন্য Vanguard-এে আপনাে সন্তান বা আপনাে 
পশেবাে (নাে, স্্কে ও অন্যান্য ের্্যসহ) সম্পরকবি  েরর্্যে ্ রয়াজন 
যনই। পশেবরেবি , NYC Kids RISE এবং VistaShare NYC 
স্কোেশিপ অ্যাকাউন্টগুশেে সেস্ত ব্যশক্তগে ের্্য পশেচােনা 
করে।

7. একটি NYC স্কোরপশি অ্যাকাউন্ট 
গ্রহে করা পক "িাবপেক িাজ্ম " 
পনয়দমর অধীদন আমার অপিবাসদনর 
অবস্ার উির যকান প্রিাব যফেদত 
িাদর?
না, NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট র্াকা পাবশেক চাজবি  শনয়রেে 
অ্ীরন সেকাশে স্শব্া শহসারব গণ্য হয় না এবং যসই শনয়রেে 
অ্ীরন যকান ্িাব যফেরব না। পাবশেক চাজবি  শনয়ে সম্পরকবি  
আেও েরর্্যে জন্য, 800-354-0365 -এ ActionNYC-যক 
কে করুন এবং শবনােরূে্য, শনোপে অশিবাসন আইশন পশেরেবা 
্োনকােীে সারর্ পোেিবি কেরে "পাবশেক চাজবি " বেন্।

8. আপম পক পনদজর অি্ম আমার 
সন্াদনর NYC স্কোরপশি অ্যাকাউদন্ট 
সঞ্চয় করদত িাপর? 
না, পশেবােো ব্যশক্তগে NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্ট োরেে 
শডরপাশজট কেরে পারেন না। NYC Kids RISE পশেবােগুশেরক 
োরেে শনরজরেে করেজ যসশিংস অ্যাকাউন্ট �্েরে ও োরে অর্বি 
জো ো�রে শুরু কো কর্া শবরবচনা কেরে উৎসাশহে করে। 
শবশিন্ন সংস্া ও ব্যবসাসহ কে্্যশনটি সেস্যগণ শিক্ার্থীরেে 
একটি গ্রুরপে স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্ট অবোন শেরয় অর্বি জো 
যের� NYC Kids RISE-এ োন কেরে পারেন। 

9. আমাদক পনদজর যেদশ যফরত 
িাঠাদনা হদে আমার সন্াদনর NYC 
স্কোরপশি অ্যাকাউদন্ট িাকা অদি্মর 
কী হদব? 
আপনাে সন্তান NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্টে স্শব্ারিাগী 
এবং আপশন ইউনাইরটড যটেটরস না র্াকরেও অর্বি ব্যবহাে 
কোে য�াগ্য র্াকরব। আপনাে সন্তান য�রকারনা য�াগ্য 
উচ্শিক্া ব্যরয়ে জন্য এই অর্বি ব্যবহাে কেরে পারে - �াে ের্্য 
েরয়রে শনউ ইয়রকবি , সাো যেরি এবং অন্যান্য যেরি করেজ এবং 
ক্যাশেয়াে শিক্া য্াগ্াে।

10. আমার সন্াদনর স্কোরপশদির কী 
হদব, �পে আমরা আমাদের বত্ম মান 
সু্কে যজো যেদ়ে িদে �াই আমার 
সন্ান হাই সু্কে যিদক স্াতক হওয়ার 
আদগ? 
একবাে আপনাে সন্তান NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট যপরয় 
যগরে, োো �শে শনউ ইয়কবি  শসটিে অন্য যকানও সেকাশে (যজো 
বা চাটবি াে) স্্করে চরে �ায়, োহরে যসই অ্যাকাউরন্ট োরেে 
্রবিাশ্কাে বজায় র্াকরব। আপনাে সন্তানও শকে্ শনশেবিষ্ট 
অশেশেক্ত উৎসাহিাো পাওয়াে য�াগ্য হরে পারে। আপনাে 
সন্তান NYC সেকাশে স্্কে শসরটেে যের়ি যগরেও যস োে NYC 
স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্ট ইরোের্্য র্াকা অর্বি ব্যবহাে কেরে 
পােরব, েরব বা়িশে অর্বি পাবাে য�াগ্য র্াকরব না। 

আিনার পনজস্ব কদেজ যসপিং 
অ্যাকাউন্ট য�াো

11. �পে আপম পনদজই পনদজর NY 
529 ডাইদরক্ট প্্যান অ্যাকাউন্ট 
�ুপে, তাহদে NY 529 ডাইদরক্ট প্্যান 
আমার সন্ান ও আমার সম্পদক্ম  কী 
ধরদনর তি্য িাদব?
একটি NY 529 ডাইরেক্ট প্্যান অ্যাকাউন্ট য�াোে জন্য 
আপনাে জো যেয়া ব্যশক্তগে ের্্য NY 529 ডাইরেক্ট প্্যারনে 
যেকরডবি  ো�া হরব। এইসব যেকডবি  বজায় ো�াে োয় Ascensus 
য্াকাে শডোে সাশিবি স (Ascensus Broker Dealer 
Services) এবং Vanguard-এে। োরেে সরগে ডাকর�ারগ 
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প্রশ্ন ও উত্তর

P.O. Box 55440, Boston, MA 02205-8323 ঠিকানায় 
বা 1-877-NYSAVES নম্বরে যটশেরফান করে য�াগার�াগ কো 
য�রে পারে। 

শনউ ইয়কবি  যটেরটে করেজ চরয়স টিউিন যসশিং য্াগ্াে অ্যাক্ট 
(শনউ ইয়কবি  শিক্া আইরনে অনর্ছেে 14-A) ও অি্যন্তেীণ োজস্ব 
শবশ্ে ্াো 529 অনস্ারে আপনাে যর্রক ব্যশক্তগে ের্্য 
সংগ্হ কো হয়। আপনাে জো যেয়া ব্যশক্তগে ের্্য (NY 529 
ডাইরেক্ট প্্যান) য্াগ্ারে আপনাে অবোন ও যসইসব অবোরনে 
উপরে হওয়া আরয়ে যেকডবি  বজায় ো�াে জন্য ব্যবহাে কো 
হরব। আপনাে অনর্ো্ কো যেনরেন ্শরিয়াে জন্যও এটি 
ব্যবহাে কো হরব। �শে আপশন অনর্ো্ কো ের্্য জো শেরে 
অস্বীকাে করেন, োহরে আপনাে পরক্ আপনাে (NY 529 
ডাইরেক্ট প্্যান) য্াগ্ারে নশর্ি্ক্ত হওয়া বা (NY 529 ডাইরেক্ট 
প্্যান) য্াগ্ারেে জন্য অনর্ো্ কো যেনরেন ্শরিয়া কো 
অসম্ভব হরে পারে। কীিারব অ্যাকাউন্ট �্েরে হয়, ো সম্পরকবি  
আেও েরর্্যে জন্য nyckidsrise.org/options যে�্ন।

12. �পে আপম আমার সন্াদনর জন্য 
NY 529 ডাইদরক্ট প্্যান অ্যাকাউন্ট 
�ুপে, তাহদে আমার তি্য কার সাদি 
যশয়ার করা হয়? 
NY 529 অ্যাকাউরন্টে োশেকরেে সম্পরকবি  শকে্ ের্্য U.S. 
অি্যন্তেীণ োজস্ব পশেরেবা (IRS) এবং শনউ ইয়কবি  যটেট কে ও 
োজস্ব েপ্তে-যক করেে শহসাব কোে উরদ্দরি্য পাঠায়।

13. আমার পনদজর NY 529 ডাইদরক্ট 
প্্যান অ্যাকাউন্ট য�াোর জন্য 
আমার পক সামাপজক সরুষো নম্বর বা 
ব্যপক্তগত করোতা শনাক্তকরে নম্বর 
(ITIN) েরকার? 
হ্যাঁ। NY 529 ডাইরেক্ট প্্যান অ্যাকাউন্ট �্েরে আপনাে 
অবি্যই একটি তব্ সাোশজক স্েক্া নম্বে বা একটি ITIN 
র্াকরে হরব। �শে আপশন এই ের্্য ্োন না করেন, আপনাে 
NY 529 ডাইরেক্ট প্্যান অ্যাকাউন্ট বন্ হরয় �ারব। এই ্েরনে 
ের্্য U.S. অি্যন্তেীণ োজস্ব পশেরেবা ((IRS) এবং শনউ 
ইয়কবি  যটেট কে ও োজস্ব েপ্তে (Department of Tax and 
Finance)-এে সারর্ িাগ কো হয়।

14. ব্যপক্তগত করোতা শনাক্তকরে 
নম্বর (ITIN) কাদক বদে? 
আপনাে সন্তারনে NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্টে পািাপাশি 
আপনাে শনরজে করেরজে যসশিং অ্যাকাউন্ট �্েরে, আপনারক 
একটি সাোশজক স্েক্া নম্বে বা একটি ব্যশক্তগে কেোো 
িনাক্তকেণ নম্বে সেবোহ কেরে হরব। IRS ব্যশক্তগে কেোো 
িনাক্তকেণ নম্বে (ITIN শহসারব পশেশচে) জাশে করে যসইসব 
ব্যশক্তরেে যক্ররে, �ারেে ট্যাসে শেটানবি োশ�ে কেরে হয় এবং 
সাোশজক স্েক্া নম্বে পাওয়াে য�াগ্য নয়। অরনক ব্যাংক 
ও যরিশডট ইউশনয়ন অ্যাকাউন্ট �্েরে ITIN-গুশেরক তব্ 
িনাক্তকেণ নম্বে শহরসরব গ্হণ করে। এো়িাও NY 529 ডাইরেক্ট 
প্্যান ITIN-গুশেরক িনাক্তকেণ নম্বে শহসারব স্বীকাে করে। 

ITIN সম্পরকবি  আেও ের্্য যপরে, https://www.irs.gov/
individuals/individual-taxpayer-identification-
number -এ IRS-এে ওরয়বসাইরট �ান অর্বা এই সূরেটিরক োশকবি ন 
অশিবাসন কাউশসিে (American Immigration Council) 
যর্রক প়িন্: https://www.americanimmigrationcouncil.
org/research/facts-about-individual-taxpayer-
identification-number-itin.

15. �পে আমার SSN বা ITIN না 
িাদক, তাহদে অ্যাকাউন্ট য�াোর 
জন্য আপম পক ITIN িাব? 
আপনাে �শে ইরোের্্যই একটি SSN বা শবে্যোন ITIN না 
র্ারক, েরব আপশন ITIN-এে জন্য আরবেন কেরে পারেন, 
শকন্তু আপনাে এটি কো উশচে শকনা, ো শন ব্িােণ কোে জন্য 
্র্রে একজন অশিবাসন আইশন পশেরেবা ্োনকােীে সারর্ 
কর্া বো িারো। আপশন �শে িীঘ্রই SSN-এে জন্য আরবেন 
কোে ্শরিয়ায় র্ারকন বা িীঘ্রই র্াকরবন, োহরে ITIN-এে 
জন্য আরবেন কো SSN-এে ্শরিয়ারক ্িাশবে কেরে পারে। 
শবনােরূে্য, শনোপরে অশিবাসন আইশন পশেরেবা ্োনকােী 
যর্রক পোেিবি যপরে ActionNYC-যক 800-354-0365 
নম্বরে যফান করুন।

স্ে পাওয়া �ারব এেন অ্যাকাউন্ট (529 অ্যাকাউন্ট বা যসশিং 
অ্যাকাউন্ট) হে ITIN-এে জন্য আরবেন কোে ্ চশেে কােণ। 
অন্যান্য কােণ হে ঋণ যনওয়া বা অ্যাপাটবি রেন্ট িা়িা যনওয়া বা 
কে ফাইে কোে জন্য য�াগ্য হরে যরিশডরটে অেীে শববেণ 
স্াপন কো। ITIN-এে জন্য আরবেন কেরে আপনাে কােণ 
র্াকরে হরব না। 

দ্রষ্টব্য: �শে আপনাে ITIN র্ারক এবং আপনাে আয় (উপাশজবি ে 
বা অন্য শকে্) �শে কে ফাইে কোে ন্ূযনেে ্ রয়াজনীয়ো পূেণ 
করে, োহরে আপনারক একটি কে শেটানবি ফাইে কেরে হরব। 
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16. বাচ্াদেরও কী ITIN িাদক? 
হ্যা,ঁ আপনাে বাচ্ােও ITIN র্াকরে পারে। োরেে অবি্যই 
তব্ পশেচয়পরে র্াকরে হরব, পাসরপাটবি  হরে িারো হয়, েরব োে 
যেয়াে য�ন আরবেরনে োশে� যর্রক 6 োরসে ের্্য যিে না হরয় 
র্ারক। োরেে অবি্যই আরবেরনে জন্য ্ রয়াজনীয় কােণগুশেে 
ের্্য একটি পূেণ কেরে হরব। সববিাশ্ক ্চশেে কােণটি হে 
কে শেটারনবিে যক্ররে শনিবি েিীে শহসারব অন্তি্বি ক্ত হওয়া। 

17. NY 529 ডাইদরক্ট প্্যান অ্যাকাউন্ট 
য�াোর যষেদত্র, "আবাপসক পবদেশী"-
এর সংজ্া কী? 
�শে আপশন শগ্ন কাডবি  পেীক্া বা ক্যারেন্ডাে বেরেে (1ো 
জানয়্াশে-31যি শডরসম্বে)-এে �রর্ষ্ট উপশস্শে পেীক্ায় উতিীণবি 
হন, োহরে IRS আপনারক করেে উরদ্দরি্য ইউনাইরটড যটেটরস 
বসবাসকােী শবরেিী শহসারব শবরবচনা কেরব। 

আেও েরর্্যে জন্য, অনগ্্হ করে IRS ওরয়বসাইট যে�্ন: 
https://www.irs.gov/individuals/international-
taxpayers/determining-alien-tax-status.

18. আপম NY 529 ডাইদরক্ট প্্যান 
যিদক একটি পিঠি যিদয়পে, �াদত 
আমাদক আমার িপরিয় পনপচিত 
করার জন্য অপতপরক্ত তি্য পেদত বো 
হয়। আপম যকন যসই পিঠি যিোম? 
�শে আপশন একটি NY 529 ডাইরেক্ট প্্যান অ্যাকাউন্ট �্েরে 
চান এবং NY 529 আপনাে সম্পরকবি  শকে্ িনাক্তকােী ের্্য 
শনশচিে কেরে সক্ে না হয়, োহরে োো আপনারক আেও 
েরর্্যে জন্য একটি শচঠি পাঠারে পারে। উোহেণস্বরূপ, �শে 
আপশন য� নােটি শের�ন, ো �শে ITIN-এে জন্য আরবেন কোে 
সেয় আপনাে যেওয়া IRS-এে যেওয়া নােটিে সারর্ না যেরে, 
োহরে োরেে আপনাে সঠিক নাে �াচাই কেরে হরে পারে। 

19. �পে আপম NY 529 যিদক একটি 
পিঠি িাই, �া আমাদক িপরিয় সম্পদক্ম  
অপতপরক্ত তি্য পজজ্াসা কদর, তাহদে 
যসই তি্য পক অপিবাসন কম্মকত্ম াদের 
বা অন্য যকান সংস্ার সাদি যশয়ার 
করা হদব? 

NY 529 এই ্ েরনে ের্্য U.S. অি্যন্তেীণ োজস্ব পশেরেবা (IRS) 
এবং শনউ ইয়কবি  কে ও োজস্ব েপ্তরেে সারর্ যিয়াে কেরে পারে।

20. আমার যকাদনা বনু্ বা িপরবাদরর 
সেস্য পক আমার বাচ্ার হদয় একটি 
অ্যাকাউন্ট �ুেদত িাদর ও NYC 
স্কোরপশি অ্যাকাউদন্টর সদগে সং�কু্ত 
করদত িাদর? 
হ্যা,ঁ যকারনা বন্্ বা পশেবারেে সেস্য আপনাে বাচ্াে হরয় 
একটি অ্যাকাউন্ট �্েরে পারে ও আপনাে বাচ্াে NYC 
স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্টে সরগে সং�্ক্ত কেরে পারে। অ্যাকাউন্ট 
�্েরে এই ্াপ্তবয়রস্কে অবি্যই একটি তব্ সাোশজক স্েক্া 
নম্বে (SSN) অর্বা ব্যশক্তগে কেোো িনাক্তকেণ নম্বে 
(ITIN) র্াকরে হরব। এো়িাও, �শে োো NY 529 ডাইরেক্ট 
প্্যারন শনজস্ব যসশিং অ্যাকাউন্ট য�ারেন, োহরে োরেেরক 
অবি্যই একজন U.S. নাগশেরকে IRS সংজ্া পূেণ কেরে হরব 
বা একজন �াচাইকৃে স্ায়ী U.S. ঠিকানা সহ শবরেিী হরে হরব। 
কীিারব অ্যাকাউন্ট �্েরে হয়, ো সম্পরকবি  আেও েরর্্যে জন্য 
nyckidsrise.org/options যে�্ন।

21. �পে আমাদক আমার পনদজর 
যেদশ যফরত িাঠাদনা হয়, তাহদেও 
পক আপম আমার পনদজর NY 529 
ডাইদরক্ট প্্যান অ্যাকাউদন্ট িাকা অি্ম 
ব্যবহার করদত িারব?
হ্যা,ঁ আপনাে অ্যাকাউন্ট আপনােই র্াকরব। আপশন nysaves.
org যর্রক আপনাে NY 529 অ্যাকাউন্ট ব্যবহাে কেরে পারেন। 
েরন ো�রবন য� আপনারক আপনাে যেরি যফেে পাঠারনাে পরে, 
আপনাে অ্যাকাউরন্ট আপশন অশেশেক্ত অর্বি জো কেরে পােরবন 
না। েরব, আপশন এ�নও অ্যাকাউরন্ট র্াকা অর্বি ব্যবহাে কেরে 
পােরবন। আরো েরর্্যে জন্য NY 529-এে 877-NYSAVES 
(877-697-2837) -এ য�াগার�াগ করুন৷

22. NYC Kids RISE-এর মাধ্যদম 
উিেব্ধ ব্যাংক যসপিং অ্যাকাউন্ট 
পবকল্পটি �ুেদত আমার পক সামাপজক 
সরুষো নম্বর বা ব্যপক্তগত করোতা 
শনাক্তকরে নম্বর (ITIN) প্রদয়াজন?
হ্যা,ঁ NYC Kids RISE-এে ো্্যরে উপেব্ধ ব্যাংক যসশিং 
অ্যাকাউন্ট য�াোে জন্য আপনাে অবি্যই একটি তব্ সাোশজক 
স্েক্া নম্বে বা একটি ITIN র্াকরে হরব।
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পববৃপত

আইশন ের্্য ও আইশন পোেরিবিে ের্্য গুরুত্বপূণবি পার্বিক্য আরে। এইসব উপকেণ হে যকবেোরে আইশন ের্্য। এই উপকেণগুশেরে র্াকা যকারনা ের্্য অশিবাসন 
বা কে সংরিান্ত শবেরয়ে আইশন পোেিবি শহসারব যনওয়া উশচে নয়। এই ের্্যটি আপনাে শনরজে শবরিে পশেশস্শে, ্শ্ বা সেস্যা সম্পরকবি  পোেিবি যপরে আপনাে 
অ্যাটশনবিে সারর্ কর্া বোে শবকল্প নয়। 

NYC Kids RISE যসি ফে করেজ য্াগ্াে হে একটি স্কোেশিপ ও যসশিং কেবিসূশচ, য�টি NYC Kids RISE, Inc. নােক একটি অোিজনক সংস্াে সারর্ NYC শিক্া 
েপ্তে এবং শনউ ইয়কবি  িহরেে অংিীোশেরত্ব পশেচাশেে হয়। NYC Kids RISE শনউ ইয়রকবি ে 529 করেজ যসশিং য্াগ্াে (529 College Savings Program)-এে 
সরগে সম্পকবি �্ক্ত নয় ও যস্টিে অনর্োশেে শডশ্রিশবউটেও নয় এবং এটি যকারনা শবশনরয়াগ চায় না বা শবশনরয়ারগে পোেিবিও ্োন করে না। শনউ ইয়কবি  শসটি এবং 
NYC শিক্ােপ্তে যকারনা সের্বিন বা স্পাশেি ্স্তাব যেয় না এবং NY 529 করেজ যসশিং য্াগ্াে ে্যারনজাে ও যকানও শনশেবিষ্ট করেজ যসশিং বা অন্য শবশনরয়াগগুশেরক 
শনয়ন্ত্রণ করে না, এগুশে গ্হণ কো না অর্বা এগুশেে সরগে সং�্শক্ত ঘটায় না, �াে ের্্য অন্তি্বি ক্ত েরয়রে এেনশকে্ �া পশেবােগুশে যসি ফে করেজ য্াগ্াে যর্রক 
শি�রে পারে।

23. �পে আপম NYC Kids RISE-
এর মাধ্যদম উিেব্ধ ব্যাংক যসপিং 
অ্যাকাউন্ট পবকল্পটি যবদে পনই, �পে 
আমাদক পনব্মাপসত করা হয়, আপম 
পক আমার য�াো যসপিং অ্যাকাউদন্ট 
টাকা যিদত িাপর?
হ্যা,ঁ আপনাে অ্যাকাউন্ট এ�নও আপনােই।1 আপনাে ব্যাংকরক 
শজজ্াসা করুন, শকিারব আপশন আপনাে যেি যর্রক আপনাে 
অ্যাকাউন্ট বন্ কেরে পারেন, অর্বা ব্যবহাে কো চাশেরয় 
য�রে পারেন। আপনাে সাহার�্যে েেকাে হরে, আপশন NYC 
ফাইনাশসিয়াে জাশটেস হটোইরনে 212-925-4929 নম্বরে কে 
কেরে পারেন। 

1উৎস: ে্য শনউ ইকনশে ্রজক্ট: https://www.neweconomynyc.org/
resource/immigrants-banking-rights-brochure/ 

24. �পে আমার িপরবার ও বনু্রা 
আমাদের পনজস্ব কদেজ যসপিংস 
অ্যাকাউন্ট �ুেদত না িাদর, কারে 
আমাদের কাদে প্রদয়াজনীয় তি্য যনই 
(য�মন ITIN), তাহদে আমার যসি 
ফর কদেজ যপ্রাগ্রাম যিদক কীিাদব 
উিকৃত হদব? 
আপনাে শনরজে করেজ যসশিংস অ্যাকাউন্ট র্াকা োরন যসি 
ফে করেজ য্াগ্ারেে অংি হওয়াে অরর্বিে একটি অংি। ্শেটি 

শিশু স্বয়ংশরিয়িারব NYC Kids RISE যর্রক ্ার্শেক $100 
আোনেসহ NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট পায়, োরেে আয় 
বা োরেে পশেবারেে অশিবাসরনে অবস্া শনশববিরিরে। ্শেটি 
শিশুে NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউরন্ট োে কশেউশনটিে বা সেগ্ 
NYC-এে স্ানীয় সংগঠন, কশেউশনটি যগাষ্ী, ব্যবসা ও যকারনা 
োো �শে অর্বি জো যেয়, ো যস যপরে পারে। এো়িাও, ্শেটি 
পশেবাে োরেে শিক্ার্থীে লিাসরুরে আশর্বিক শিক্ায় অংিগ্হণ 
কেরে পারে, োরেে শবে্যােরয় এবং োরেে আরিপারি ইরিরন্ট 
অংি শনরে পারে, এবং োরেে ্শেরবিীরেে সারর্ োরেে 
কশেউশনটিে ্শেটি শিশুরক সফে কেরে সহায়ো কোে জন্য 
্চাোশি�ারন অংিীোে হরে পারে- োরেে পশেবাে োরেে 
শনজস্ব করেজ যসশিং অ্যাকাউন্ট �্রেরে শক না, ো শনশববিরিরে। 

য�সব পশেবারেে কারে োরেে শনজস্ব করেজ যসশিংস 
অ্যাকাউন্ট য�াোে জন্য ্রয়াজনীয় নশর্পরে যনই, োো এ�নও 
োরেে সন্তারনে NYC স্কোেশিপ অ্যাকাউন্ট সশরিয় কেরে, 
একটি সংশক্প্ত সেীক্া সম্পন্ন কেরে এবং NYC স্কোেশিপ 
অ্যাকাউরন্টে জন্য আেও $25 যপরে অনোইন যসশিং ট্্যাকাে 
ওরয়বসাইরট শনবন্ন কেরে পারেন। উপরে উশলিশ�ে অন্যান্য 
স্শব্া ো়িাও এইসব পশেবােগুশে িশবে্যরে আেও স্কোেশিপ 
প্েস্কারেে জন্য য�াগ্য হরে পারে।
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