
পিতামাতা/অভিিাবকদের 
জন্য প্রশ্ন ও উত্তর

সেরা 5 টি জজজনে যা 
আিনার জানা উভিত

NYC সরকারী স্কু লে (অংশগ্রহণকারী চার্ার 
স্কু েসহ) ভর্্ সমস্ত রকন্ারগালর্ন শশক্ার্ী 
অংশগ্রহণ করার জন্য য�াগ্য, ্ালের পররবালরর 
আয় বা অরভবাসলনর অবস্া রনরব্লশলে।

�রে য�াগ্য হয় য্া, আপনার সন্ান এই 
কম্সূচচল্ স্বয়ংটরিযিাদব নথিিুক্ত হলয় 
�ালব �রে না আপরন "অপ্ট-আউর" রনব্াচলনর 
মাধ্যলম অংশগ্রহলণ অসম্ম্ হলয় রালকন। 

একবার নথরভকু ক্ত হলয় যগলে, আপরন আপনার 
রবনামূে্য NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট (NYC 
Scholarship Account) কীভালব সথরিয় করল্ 
হয় যসই ্র্য সহ একথর ওলয়েকাম রকলরর সালর 
NYC Kids RISE দ্ারা আপনার সন্ালনর ্রলে 
প্রেত্ত প্রাররমক $100 বরাদ্দ পালবন। 

একবার আপনার সন্ালনর NYC স্োরশশপ 
অ্যাকাউন্ট সথরিয় হলয় যগলে আপরন অন্যান্য 
রবর্ডং ব্লকগুলে সম্পন্ন করল্ পালরন অর্ররক্ত 
পকুরষ্ার প্রারতির জন্য। 

NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্টর অর্ কলেজ 
এবং যকররয়ার প্রশশক্লণর খরচসহ রবরভন্ন 
কারলণ ব্যবহার করা য�ল্ পালর।
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nyckidsrise.org 
(833) 543-7473





1. NYC Kids RISE সেি ফর কদেজ 
পপ্রাগ্াম কী?
NYC Kids RISE যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রাম (Save for College 
Program) হে একথর স্োরশশপ এবং সঞ্চয় কম্সূচচথর �া 
NYC সরকারী স্কু লের সমস্ত শশক্ার্ীলের কালে কলেজ এবং 
যকররয়ার প্রশশক্ণলক আরও প্রলবশল�াগ্য এবং অজ্নল�াগ্য 
করার জন্য ত্রী করা হলয়লে — ্ালের পররবালরর আয় বা 
অরভবাসলনর অবস্া রনরব্লশলে।

যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রাম-এর মাধ্যলম NYC সরকারী স্কু লে 
(অংশগ্রহণকারী চার্ার স্কু েসহ) নথরভকু ক্ত প্রর্থর রকন্ারগালর্ন 
শশক্ার্ী স্বয়ংথরিয়ভালব ্ালের পক্ যরলক প্রাররমক $100 
বরাদ্দ সহ একথর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট পায়, �রে না 
্ালের লপ্ামা্া/অরভভাবকরা এই পপ্রাগ্রামথর যরলক “অপ্ট 
আউর” কলরন। পররবারগুলে পকুরস্ার চহসালব এই অ্যাকাউলন্টর 
জন্য $200 প�্ন্ অর্ররক্ত স্োরশশলপর অর্ উপাজ্ন 
করল্ পালর, এবং করমউরনথরগুলে প্রর্থর সন্ালনর সােলে্যর 
জন্য ্ালের করমউরনথরর সহায়্া প্রেশ্ন করল্ এই NYC 
স্োরশশপ অ্যাকাউন্টগুলের গ্রুপগুলেল্ অর্ররক্ত অর্ 
প্রোন করল্ পালর৷ NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্ট বরাদ্দ করা 
্হরবেগুলে একথর 529 Direct Plan অ্যাকাউলন্ট রবরনলয়াগ 
করা হয় �া অংশগ্রহণকারী শশক্ার্ীলের ্রলে একথর োলভর 
উলদ্দশ্যহীন সংস্া, NYC Kids RISE-এর মালেকানাধীন এবং 
পররচােনাধীন। 

লপ্ামা্া/অরভভাবকরা NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্ট অর্ 
জমা রেল্ বা ক্ু েল্ পারলবন না, �া শুধকুমাত্র অংশগ্রহণকারী 
শশক্ার্ীর দ্ারা য�াগ্য্াপ্রাতি উচ্চ্র শশক্ার খরলচর জন্য 
ব্যবহার করা য�ল্ পালর। কম্সূচচথরল্ রাকা একজন শশক্ার্ী 
রকন্ারগালর্ন যশে করার 20 বেলরর মলধ্য �রে ্ার NYC 
স্োরশশপ অ্যাকাউলন্টর ্হরবে োরব না কলর, ্াহলে যসই 
্হরবেগুলে NYC Kids RISE-এ যের্ �ালব �াল্ ভরবে্যল্ 
যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রাম শশক্ার্ীলের সহায়্া করা �ায়।

্লব, একজন অংশগ্রহণকারী শশক্ার্ীর লপ্ামা্া/অরভভাবক 
চহসালব, আপরন অনোইন প্্যারেলম্র মাধ্যলম আপনার 
সন্ালনর সকুরবধার জন্য আপনার মালেকানাধীন একথর কলেজ 
এবং যকররয়ার যসরভংস অ্যাকাউন্ট খকুেল্ এবং/বা সং�কুক্ত 
করল্ পালরন। ্ারপর, আপরন এমন উপালয় এবং পররমালণ 
সঞ্চয় করা শুরু করল্ পালরন �া আপনার অলর্র জন্য অর্পূণ্। 

সামরগ্রকভালব, যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রামথর লপ্ামা্া/
অরভভাবক, পররবালরর সেস্য, বন্কু , স্কু ে, করমউরনথর, ব্যবসা 
এবং সরকারলক সম্পে ত্রর করল্ এবং প্রর্থর সন্ালনর 
জন্য শশক্াগ্ ও অর্ননর্ক সােলে্যর প্র্্যাশা পূরলণ সহায়্া 
করার জন্য একসলগে কাজ করল্ সক্ম কলর।

2. সেি ফর কদেজ পপ্রাগ্াম-এ অ়ংশ 
সনওযার জন্য কারা সযাগ্য? 
NYC সরকারী স্কু লে (অংশগ্রহণকারী চার্ার স্কু েসহ) ভর্্ 
প্রর্থর রকন্ারগালর্ন শশক্ার্ী অংশগ্রহণ করার জন্য য�াগ্য, 
্ালের পররবালরর আয় বা অরভবাসলনর অবস্া রনরব্লশলে। 

য�লহ ক্ু  এই কম্সূচচথর শুরু করা হলয়চেে 2017 সালে যভৌগলেক 
স্কু ে চিসশরিক্ট 30-এ, প্ররম যরলক চ ক্ু র্ পগ্রলির য�লকালনা 
পাইের স্কু লের শশক্ার্ীও য�াগ্য। 

নথরভকু ক্ত হওয়ার জন্য য�াগ্য শশক্ার্ীলের অবশ্যই একথর 
অংশগ্রহণকারী স্কু লে অন্্ 60 রেন উপচস্্ রাকল্ হলব।

3. আজম কীিাদব অ়ংশগ্হণ করব?
�রে আপনার সন্ান য�াগ্য হয়, ্ াহলে যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রাম-এর  
সলগে �কুক্ত হওয়া সহজ! কীভালব ্া এখালন যেওয়া হে:

•  আপরন �খন আপনার সন্ালনর স্কু ে যরলক রবজ্ঞরতি পান য� 
অপ্ট-আউর প্রথরিয়া শুরু হলয় যগলে (আপরন যসই সমলয় 
অপ্ট-আউর প্রথরিয়া সম্পলক্ ্র্য পালবন) ্খন সকানও 
িেদষেি সনদবন না। 

•  অপ্ট-আউর প্রথরিয়া যশে হওয়ার পলর, আপনার সন্ান রনলজ 
যরলকই যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রাম-এ নথরভকু ক্ত হলয় �ালব 
এবং NYC Kids RISE আপনার সন্ালনর জন্য একথর NYC 
স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট খকুলে যেলব প্রাররমক $100 বরাদ্দ সহ। 

•  আপরন NYC Kids RISE-এর কাে যরলক অর্ররক্ত ্র্য 
ও রনলে্শাবেী সলম্ একথর ওদযেকাম জকি পালবন। �রে 
আপরন শরৎকালে অপ্ট আউর না কলর রালকন ্াহলে 
ন ক্ু ন বেলর আপনার সন্ালনর অ্যাকাউন্ট সথরিয় করল্ 
পারলবন বলে আপনার আশা করা উচচ্। (�রে আপরন 
পরব্্ী একথর ্াররলখ নথরভকু ক্ত কলরন ্াহলে আপরন 
কখন আপনার সন্ালনর অ্যাকাউন্ট সথরিয় করল্ পারলবন 
্ার সময়সীমা পররবর্্্ হল্ পালর।)

•  আপরন আপনার ওলয়েকাম রকর পাওয়ার পলর, অনোইন 
প্্যারেম্, যসরভংস রি্যাকার (Savings Tracker), একথর 
অনোইন যপার্ালে রনবন্ন করুন য�খালন লপ্ামা্া/
অরভভাবকরা ্ ালের সন্ানলের NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট 
যেখল্ পালরন, �াল্ আপনার সন্ালনর NYC স্োরশশপ 
অ্যাকাউন্ট েটরিয করল্ এবং সমলয়র সালর সালর এথর 
অনকুসরণ করল্ পালরন৷ আপরন কম্সূচচথরল্ অন্যান্য 
যমৌলেক পেলক্পগুলে কীভালব রনল্ হলব যস সম্পলক্ও 
্র্য পালবন।
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4. সেি ফর কদেজ পপ্রাগ্াম-এর 
"স্কোরশশি" অ়ংশটি কীিাদব 
কাজ কদর?
আপনার সন্ান কম্সূচচথরল্ নথরভকু ক্ত হলে, NYC Kids RISE 
একথর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট ত্রর করলব এবং আপনার 
সন্ালনর শশক্াগ্ ভরবে্যল্র জন্য স্বয়ংথরিয়ভালব $100 
বরাদ্দ করলব। সমলয়র সালর সালর, NYC Kids RISE আপনার 
পররবারলক আপনার সন্ালনর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্টর 
জন্য আরও অর্ উপাজ্লনর সকুল�াগ যেলব। আপনার সন্ানলক 
্ার কলেজ এবং যকররয়ালরর েলক্্য যপৌেঁাল্ সাহা�্য করার 
জন্য করমউরনথর সংস্া, ব্যবসা এবং অন্যান্যরাও স্োরশশপ 
অ্যাকাউলন্ট য�াগ করল্ পালর। 

NYC Kids RISE, একথর োলভর উলদ্দশ্যহীন সংস্া, 
অংশগ্রহণকারী শশক্ার্ীলের ্রলে স্োরশশপ ্হরবেগুলের 
মালেক এবং পররচােনাকারী এবং রনউ ইয়ক্-এর 529 কলেজ 
যসরভংস পপ্রাগ্রাম ডাইরেক্ট প্ল্ান (529 College Savings 
Program Direct Plan)-এ পকুঁরজ রবরনলয়াগ কলর, �া উচ্চ 
শশক্ার জন্য সাশ্রলয় সহায়্া করল্ রবলশেভালব পররকশপি্ এক 
ধরলনর রবরনলয়াগ অ্যাকাউন্ট। আথর্ক বাজার এবং রবরনলয়ালগর 
কা�্কারর্ার উপর রনভ্র কলর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্টগুলে 
সমলয়র সালর সালর অর্ োভ করল্ বা হারাল্ পালর। 

আপরন �রে একজন য�াগ্য সন্ালনর লপ্ামা্া/অরভভাবক হন, 
্াহলে �্ক্ণ না আপরন এই কম্সূচচ যরলক অপ্ট-আউর কলরন, 
্্ক্ণ প�্ন্ NYC Kids RISE আপনার সন্ালনর ্রলে এই 
NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট ত্রর করলব এবং অর্ায়ন করলব। 
আপনার সন্ালনর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট ত্রর হলয় 
যগলে আপরন NYC Kids RISE যরলক একথর ওলয়েকাম রকর 
পালবন। আপনার সন্ালনর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্ট বরাদ্দ 
করা স্োরশশপ ্হরবে সমলয়র সালর সালর সথরিয় করা এবং  
যেখার জন্য: 

•  আপনালক রাকা জমা যেওয়ার প্রলয়াজন সনই 
•  আপনার সামারজক সকুরক্া নম্বর (Social Security 

Number, SSN) বা ব্যথক্তগ্ করো্া সনাক্তকরণ নম্বর 
(Individual Taxpayer Identification Number, 
ITIN), ব্যঙ্ক অ্যাকাউণ্ট, বা পরিচির কালি্র ্র্য আপনার 
প্রোন করার প্রলয়াজন হলব না।

•  আপনার অর্ননর্ক বা অরভবাসলনর চস্র্র ্ র্য আপনার 
প্রোন করার প্রলয়াজন হলব না 

•  অংশগ্রহণ করার জন্য সব্ারধক বা সব্রনম্ন উপাজ্লনর 
প্রলয়াজন সনই 

5. সেি ফর কদেজ পপ্রাগ্াম-এর 
"েঞ্চয" অ়ংশটি কীিাদব কাজ কদর? 
আপনার সন্ান ্ার NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট পাওয়ার পর, 
আপনার ও আপনার পররবালরর জন্য সরিক কলেজ যসরভংস 
প্্যান কীভালব ত্রর করল্ হয় যস সম্পলক্ আপরন আরও ্র্য 
পালবন। আপনার সন্ালনর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্টর 
জন্য রবরনলয়াগ করা অলর্র উপর রভরত্ত কলর গল়ে য্াোর 
জন্য, প্্যারেলম্র মাধ্যলম আপনার সন্ালনর সকুরবধার জন্য 
আপনার মালেকানাধীন একথর কলেজ এবং যকররয়ার যসরভংস 
অ্যাকাউন্ট আপনার যখাোর এবং সংল�াগ করার সকুল�াগ 
রাকলব। আপনার কলেজ এবং যকররয়ার যসরভংস অ্যাকাউন্ট 
আপনার মালেকানাধীন, �া আপনার সন্ালনর ভরবে্য্ 
শশক্ার জন্য NYC Kids RISE-এর মালেকানাধীন এবং 
পররচােনাধীন NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্টর যরলক আোো। 
আপরন, আপনার আত্ীয় এবং আপনার বন্কু রা সরাসরর এই 
অ্যাকাউলন্ট অর্ রাখল্ পালরন। আপরন যকান রবকপিথর যবলে 
যনন ্ ার উপর রনভ্র কলর, আপনার পররবার NYC Kids RISE 
Savings Tracker-এর মাধ্যলম অনোইলন আপনার সন্ালনর 
NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্টর সালর আপনার রনলজর যসরভংস 
ব্যালেন্স অনকুসরণ করল্ পালর। আপনার রবকপিগুলে সম্পলক্ 
জানার রবরভন্ন উপায় রলয়লে, �ার মলধ্য রলয়লে আমালের 
ওলয়বসাইর এবং সংথলিষ্ট সামগ্ররীর ্র্য প়ো, একথর NYC 
Kids RISE ওয়াক্শলপ অংশ যনওয়া, আমালের হরোইলন কে 
করা, আমালের ্র্য রিকানায় ইলমে করা, আমালের সালর 1:1 
অ্যাপলয়ন্টলমন্ট করা, বা একথর NYC আথর্ক সশথক্তকরণ 
যকল্রে (NYC Financial Empowerment Center) একথর 
রবনাম্ূে্য আথর্ক কাউলন্সলেং অ্যাপলয়ন্টলমলন্ট �াওয়া।

6. NYC স্কোরশশি অ্যাকাউদটের অি্থ  
জকদের জন্য ব্যবহার করা সযদত িাদর? 
এটি কীিাদব ব্যবহার করা সযদত িাদর 
সে েম্পদক্থ  সকানও জবজিজনদেি আদে 
জক? যজে আমার েন্ান কদেদজ না যায 
তাহদে কী হদব?
NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্টর অর্ NY 529 Direct Plan-এ 
রবরনলয়াগ করা হয় এবং উচ্চ্র শশক্ার রবরভন্ন খরলচর জন্য 
ব্যবহার করা য�ল্ পালর। এমনরক �রেও 529 অ্যাকাউন্টথরলক 
একথর কলেজ যসরভংস অ্যাকাউন্ট বো হয়, ্বকুও এই 
অ্যাকাউন্টথর মারক্ন �কুক্তরাষ্ট্রে এবং রবলেলশর য� যকানও 
য�াগ্য প্রর্ষ্ালন য�াগ্য্াপ্রাতি উচ্চ্র-শশক্ার খরলচর জন্য 
ব্যবহার করা য�ল্ পালর। পরম্পরাগ্ 4-বেলরর কলেজ 
এবং রবশ্বরবে্যােয় ো়োও, অন্যান্য ধরলনর য�াগ্য প্রর্ষ্ালনর 
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আপরন �খন আপনার সন্ানলক স্কু লে নথরভকু ক্ত কলরন ্খন 
আপরন "নীে কাি্"-এ �া জমা যেন এথর ্ার অনকুরূপ ্র্য। এই 
যিরা NYC Kids RISE-যক প্রর্থর অংশগ্রহণকারী সন্ালনর 
জন্য একথর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট যসর আপ করার এবং 
প্রল্্যলকর জন্য প্রাররমকভালব $100 বরাদ্দ করার অনকুমর্ 
যেয়। NYC Kids RISE সমস্ত পাররবাররক ্লর্যর জন্য কলিার 
একান্্া এবং যগাপনীয়্ার রনলে্শশকা অনকুসরণ কলর।

8. আজম যজে অ়ংশগ্হণ করদত না িাই 
তাহদে কী হদব? 
আপরন আপনার সন্ানলক যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রালম নথরভকু ক্ত 
করাল্ চান না ্া আপনার স্কু েলক জানালনার জন্য, আপনালক 
অবশ্যই একথর স্বাক্রর্ অপ্ট-আউর েম্ যেরৎ রেল্ হলব বা 
30 রেন সময়কালের মলধ্য আপনার NYC স্কু েস অ্যাকাউন্ট 
(NYC Schools Account) যরলক অপ্ট-আউর করল্ হলব। 
এই পেলক্পগুলের য� যকানও একথর গ্রহণ করার অর্ হে 
আপনার সন্ান একথর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট, $100 
রবরনলয়াগ বা ভরবে্যল্র ্হরবে পালব না। অনকুগ্রহ কলর রনরে্ষ্ট 
রববরলণর জন্য আপনার সন্ালনর অপ্ট-আউর েম্ বা ্র্য 
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-
journey/college-and-career-planning/nyc-kids-
rise-save-for-college-program এ যেখকুন।

9. যজে আজম এখন সেি ফর কদেজ 
পপ্রাগ্াম-এ অ়ংশ জনদত না িাই, তাহদে 
আজম জক িরবত্থ ী সকাদনা তাজরদখ 
আমার েন্ানদক নথিিুক্ত করদত িাজর?
হাঁ, লপ্ামা্া/অরভভাবক �ারা অপ্ট আউর কলরলেন রকন্তু 
পলর ্ালের মন পররব্্ন কলরলেন এবং অংশগ্রহণ করল্ চান 
্ারা পরব্্ী ্াররলখ পকুনরায় নথরভকু ক্ত করল্ পারলবন। পকুনরায় 
নথরভকু ক্ত করার জন্য পররবারগুলের কালে ্ালের সন্ালনর 5ম 
পগ্রলির বের যশে না হওয়া প�্ন্ সময় আলে৷ রনরে্ষ্ট রববরলণর 
জন্য https://www.schools.nyc.gov/learning/student-
journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-
save-for-college-program এখালন যেখকুন।

মলধ্য রলয়লে করমউরনথর কলেজ, বাথণজ্য ও বৃরত্তমূেক স্কু ে 
এবং অনোইন চিরগ্র কম্সূচচ। স্োরশশলপর োন্ থরউশন, রে, 
সরঞ্াম, রকেকু  ঘর ও রাকার খরচ ও পাি্য বইলয়র মল্া রজরনস 
য�গুলে সাধারণ্ অন্য স্োরশশলপর আও্াভকু ক্ত নয় যসসলবর 
জন্য ব্যবহার করা �ালব। য�াগ্য্াসম্পন্ন উচ্চ্র শশক্ার খরলচর 
সমূ্পণ্ ্ালেকার জন্য www.nysaves.org যেখকুন। 

কম্সূচচথরল্ রাকা একজন শশক্ার্ী রকন্ারগালর্ন যশে করার 
20 বেলরর মলধ্য �রে ্ার NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্টর 
্হরবে োরব না কলর, ্াহলে যসই ্হরবেগুলে NYC Kids 
RISE-এ যেরৎ �ালব �াল্ ভরবে্যল্ যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রালমর 
শশক্ার্ীলের সহায়্া করা �ায়। 

NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্টর রাকা যকালনা K-12 খরলচর জন্য 
ব্যবহার করা �ালব না, যসই সমস্তগুলে সহ য�গুলে যেিালরে 
আইলনর অধীলন আলস।

7. যজে আজম অপ্ট আউি না কজর 
তাহদে NYC Kids RISE আমার 
েন্ানদক সেি ফর কদেজ পপ্রাগ্াম-এ 
নথিিুক্ত করার জন্য আমার ও আমার 
েন্ান েম্পদক্থ  কী তি্য িায?
NYC Kids RISE প্রর্থর অংশগ্রহণকারী শশক্ার্ীর জন্য NYC 
শশক্া রবভাগ (NYC Department of Education) যরলক 
রনম্নলেশখ্ ্র্যগুলে যপলয় রালক: 

•  শশক্ার্ী ও লপ্ামা্ার সনাক্তকরণ নম্বর �া কম্সূচচথরর 
যক্ষ্টত্র অনন্য; 

•  শশক্ার্ীর সমূ্পণ্ নাম; 
•  শশক্ার্ীর জন্ম ্াররখ; 
•  শশক্ার্ীর বাচ়ের রিকানা; 
•  শশক্ার্ীর বাচ়ের রিকানার বেে হয় রকনা; 
•  শশক্ার্ীর বাচ়ের যোন নম্বর; 
•  শশক্ার্ীর স্কু লের নাম: 
•  শশক্ার্ীর ব্্মান পগ্রি যেলভে; 
•  শশক্ার্ীর বাচ়েল্ য� ভাোয়(গুলেল্) করা বো হয়; 
• NYC সরকারী স্কু ে ব্যবস্ার রভ্লর ও বাইলর উভলয়ই, �রে 

যকানও অন্য স্কু লে স্ানান্রকরা হয় যসই ্র্য। 

প্রর্থর অংশগ্রহণকারী শশক্ার্ী লপেকু  েকুজন প�্ন্ লপ্ামা্া/
অরভভাবলকর জন্য, NYC Kids RISE রনম্নলেশখ্ ্র্যও পায়: 

•  লপ্ামা্া/অরভভাবলকর সমূ্পণ্ নাম; 
•  লপ্ামা্া/অরভভাবলকর ইলমে রিকানা; 
•  লপ্ামা্া/অরভভাবলকর যসে ও/বা অন্যান্য যোন নম্বর। 
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10. অপ্ট আউি জবজ্ঞশতির েমযেীমার 
িদর আজম জক সেি ফর কদেজ  
পপ্রাগ্াম-এ আমার েন্াদনর অ়ংশগ্হণ 
বাভতে করদত িাজর?
হাঁ, প্রাররমকভালব নথরভকু ক্ত হওয়ার পর আপরন আপনার সন্ালনর 
অংশগ্রহণ বার্ে করল্ পালরন। রনরে্ষ্ট রববরণ এবং রনলে্শাবেীর 
জন্য https://www.schools.nyc.gov/learning/student-
journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-
save-for-college-program যেখকুন।

11. অভিবােদনর অবস্া আমার 
অ়ংশগ্হণ করার েষেমতাদক কীিাদব 
প্রিাজবত কদর? 
এথর কলর না! অরভবাসলনর অবস্া রনরব্লশলে সকে য�াগ্য 
শশক্ার্ী যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রাম-এ অংশগ্রহণ করল্ পালর। 

পররবারগুলের ্ালের সন্ানলেরলক কম্সূচচথরল্ নথরভকু ক্ত 
করা এবং একথর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট পাওয়ার জন্য 
সামারজক সকুরক্া নম্বর (SSN) বা ব্যথক্তগ্ করো্া সনাক্তকরণ 
নম্বর (ITIN) প্রোন করার প্রলয়াজন সনই। 

্লব, NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্টর পাশাপাশশ সঞ্চয় করার 
উলদ্দলশ্য আপনার সন্ালনর সকুরবধার জন্য আপনার মালেকানাধীন 
কলেজ এবং যকররয়ার যসরভংস অ্যাকাউন্ট খকুেলবন রকনা ্া 
রবলবচনা করার সময়, অনকুগ্রহ কলর যখয়াে করুন য� যসরভংস 
অ্যাকাউন্ট রবকপিগুলের জন্য একথর সামারজক সকুরক্া নম্বর (SSN) 
বা একথর ব্যথক্তগ্ করো্া সনাক্তকরণ নম্বর (ITIN) যখাোর 
প্রলয়াজন হলব। উপরন্তু, �রে আপরন আপনার সঞ্চলয়র রবকপি 
চহসালব একথর NY 529 Direct Plan খকুেল্ এবং সংল�াগ করল্ 
চান, ্াহলে আপনালক অবশ্যই মারক্ন �কুক্তরাষ্ট্রের একথর �াচাই 
করা রিকানা রাকা মারক্ন নাগররক বা রবলেশরী নাগররলকর IRS 
সংজ্ঞা পূরণ করল্ হলব। �রে আপনার কালে এই ্র্য না রালক, 
মলন রাখলবন পররবালরর সেস্য বা রবশ্বস্ত বন্কু বান্লবরা আপনার 
সন্ালনর জন্য অ্যাকাউন্ট খকুলে রেল্ পালরন।

আপনার সন্ালনর জন্য আপনার সন্ালনর ্রলে NYC Kids 
RISE দ্ারা ত্রর রবনামূলে্যর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট 
যপল্ আপনালক আপনার রনলজর অ্যাকাউন্ট খকুেল্ হলব না।

12. একটি NYC স্কোরশশি অ্যাকাউটে 
েরকাজর েজুবিাগুপের জন্য সযাগ্যতাদক 
কীিাদব প্রিাজবত কদর? 
য�লহ ক্ু  NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্টসমূহ NYC Kids RISE-এর 
মালেকানাভকু ক্ত ও ্ালের ব্যবস্াপনায় রলয়লে, ্াই একথর 
স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট রাকা শশক্ার্ী বা ্ ার পররবালরর সরকারী 
সকুরবধা প্রারতির আলবেনলক এথর প্রভারব্ কদর না। �রে একথর 
পররবার ্ালের রনজস্ব কলেলজ যসরভংস অ্যাকাউলন্ট অর্ সঞ্চয় 
কলর, ্াহলে যসই সম্পে রনরে্ষ্ট রকেকু  সকুরবধাগুলেলক প্রভারব্ 
করল্ পালর। আপনার রনলজর কলেজ যসরভংস অ্যাকাউলন্ট অর্ 
রাখা কীভালব আপনার সকুরবধাগুলেলক প্রভারব্ করল্ পালর 
যস সম্পলক্ আরও ্লর্যর জন্য, https://nyckidsrise.org/
download-resources যেখকুন এবং আরও ্লর্যর জন্য যসভ 
ের কলেজ পপ্রাগ্রাম এবং সরকারী সকুরবধা সংরিান্ হান্আউর 
িাউনলোি করুন।

13. একটি NYC স্কোরশশি অ্যাকাউটে 
আথি্থক মেদতর জন্য সযাগ্যতাদক 
কীিাদব প্রিাজবত কদর? 
য�লহ ক্ু  NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্টগুলে NYC Kids RISE-এর 
মালেকানাধীন এবং পররচােনাধীন, যসলহ ক্ু  একথর স্োরশশপ 
অ্যাকাউন্ট রাকলে, ্া অর্থর অ্যাকাউলন্ট রাকাকােীন একজন 
শশক্ার্ীর আথর্ক সহায়্া পাওয়ার য�াগ্য্ালক প্রভারব্ কলর 
না। আপনার সন্ান কলেলজ �াওয়ার কাোকাচে সমলয় এলস 
প়েলে, কীভালব আপনার সন্ালনর শশক্ার জন্য স্োরশশপ 
অ্যাকাউলন্টর অর্ ব্যবহার করা, অর্থর ব্যয় হলয় যগলে আথর্ক 
সহায়্ার জন্য ্ালের য�াগ্য্ালক প্রভারব্ করল্ পালর যসই 
সম্পলক্ NYC Kids RISE আরও ্র্য প্রোন করলব। প্রভাব 
রাকল্ পালর বা নাও হল্ পালর। 

�রে যকানও পররবার ্ াঁলের রনজস্ব কলেজ যসরভংস অ্যাকাউলন্ট 
অর্ সঞ্চয় কলরন, ্াহলে এই সঞ্চয়গুলে শশক্ার্ীর আথর্ক 
অনকুোন প্যালকলজর উপলর প্রভাব যেেল্ পালর। আপনার 
রনলজর কলেজ যসরভংস অ্যাকাউলন্ট অর্ রাখা কীভালব ব্্মান 
আথর্ক সহায়্ার রনয়লমর অধীলন আথর্ক সহায়্ার জন্য 
আপনার শশক্ার্ীর য�াগ্য্ালক প্রভারব্ করল্ পালর যস 
সম্পলক্ আরও ্লর্যর জন্য, https://nyckidsrise.org/
download-resources/ যেখকুন এবং আরও ্লর্যর জন্য যসভ 
ের কলেজ পপ্রাগ্রাম এবং ভরবে্য্ আথর্ক সহায়্ার উপর 
প্রভাব (Impact on Future Financial Aid) হান্আউর 
িাউনলোি করুন। অনকুগ্রহ কলর যখয়াে করুন য� এই আথর্ক 
সহায়্ার রনয়মগুলে প্রায়শই সমলয়র সালর পররবর্্্ হয়।

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



NYC Kids RISE হল একটি লারেে উরদেশল্হীন সংস্া যেটি যসে 
ফে করলজ প্াগ্াম পরেচালনাে জনল্ টসটি অফ রনউইয়ক্ক , শশক্া 
রিোগ, এিং টসটি িল্াপী করমউরনটিগুললে সারে কাজ করে। 

14. এই স্কোরশশি জক আমার েন্ানদক 
িজবে্যদত অন্যান্য স্কোরশশি সিদত 
বািা সেদব?
একথর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ট রাকা আপনার সন্ালনর 
ভরবে্যল্ অন্য স্োরশশপ পাওয়ার যক্ষ্টত্র বাধা হওয়া উচচ্ 
নয়, �রেও এথর যসই অন্যান্য স্োরশশলপর শল্্র উপর রনভ্র 
করল্ পালর। অনকুগ্রহ কলর যসই সব স্োরশশলপর শ্্াবেী 
প�্ালোচনা করুন।

15. সেি ফর কদেজ পপ্রাগ্াম-টি সকন 
ততজর করা হদযভেে? 
একথর সন্ালনর শশক্াগ্ ভরবে্যল্র জন্য সঞ্চয় করা করিন 
হল্ পালর। অলনক পররবালরর জন্য, ্ালের সন্ানলের 
কলেলজ পািালনা নাগালের বাইলর মলন হল্ পালর। থসথর অে 
রনউ ইয়ক্ এবং NYC শশক্া রবভালগর সালর অংশরীোররলবে, 
্ালের সন্ালনর স্কু লের প্ররম রেনগুলে যরলকই কলেজ এবং 
যকররয়ার প্রশশক্লণর জন্য সঞ্চয় এবং পররকপিনা শুরু করল্ 
পররবারগুলেলক সহায়্া করার জন্য NYC Kids RISE যসভ 
ের কলেজ পপ্রাগ্রাম শুরু কলরচেে। গলবেণায় যেখা যগলে য� 
$1 এবং $500 এর মলধ্য একথর কলেজ যসরভংস অ্যাকাউন্ট 
রলয়লে এমন সন্ানলের কলেলজ ভর্্ হওয়ার সম্াবনা র্নগুণ 
যবশশ এবং স্া্ক হওয়ার সম্াবনা চার গুণ যবশশ। গলবেণায় 
যেখালনা হলয়লে য� সন্ালনরা কলেলজ প়োলশানা কলর ্ারা 
সারাজীবন ধলর উললেখল�াগ্যভালব উচ্চ্র যব্ন পায় এবং 
যবকার হওয়ার সম্াবনা কম রালক। 

আরও জাননু: আপনার সন্ালনর স্কু লের সালর করা 
বেকুন বা NYC Kids RISE-এর সালর য�াগাল�াগ করুন 
833-543-7473 নম্বলর, info@nyckidsrise.org এ অরবা 
www.nyckidsrise.org যেখকুন

NYC Kids RISE যসভ ের কলেজ পপ্রাগ্রাম হে একথর স্োরশশপ এবং সঞ্চয় কম্সূচচ �া NYC শশক্া রবভাগ এবং থসথর অে রনউ ইয়লক্র সালর অংশরীোররলবে একথর োলভর উলদ্দশ্যহীন সংস্া, 
NYC Kids RISE Inc. দ্ারা পররচালে্ হয়৷ NYC Kids RISE, রনউ ইয়লক্র 529 কলেজ যসরভংস পপ্রাগ্রাম (New York’s 529 College Savings Program)-এর সালর সম্পক্�কুক্ত নয়, বা 
অনকুলমারে্ পররলবশকও নয় এবং রবরনলয়ালগর অনকুলরাধ কলর না বা রবরনলয়ালগর পরামশ্ প্রোন কলর না। রনউ ইয়ক্ থসথর এবং NYC শশক্া রবভাগ যকালনা সমর্ন বা সকুপাররশ প্রস্তাব যেয়না এবং 
NY 529 পপ্রাগ্রাম ম্যালনজার ও যকানও রনরে্ষ্ট কলেজ যসরভং বা অন্য রবরনলয়াগগুলেলক রনয়ন্ত্রণ কলর না, এগুলে গ্রহণ করা না অরবা এগুলের সলগে সং�কুথক্ত ঘরায় না, �ার মলধ্য অন্ভকু্ ক্ত রলয়লে 
এমন রকেকু  �া পররবারগুলে যসভ ের পপ্রাগ্রাম যরলক শশখল্ পালর।



(833) 543-7473
nyckidsrise.org

info@nyckidsrise.org

@nyckidsrise
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