
মা-বাবা/অভিিাবকদের 
জন্য প্রশ্ন ও উত্তর

সেরা 5 টি জজভনে যা 
আপনার জানা উভিত

NYC পাবলিক স্কু লি (অংশগ্রহণকারী চার্ার 
স্কু ি সহ) ভর্্ রকন্ারগালর্ন রশক্ার্থী আলে 
এমন সমস্ত পররবার অংশগ্রহণ করার জন্য 
য�াগ্য, ্ালের আয় বা অরভবাসলনর অবস্া  
�াই যহাক না যকন।

�রে য�াগ্য হয় য্া, আপনার সন্ান এই 
কম্সূরচল্ স্বয়ংজরিযিাদব নভিিুক্ত হলয় 
�ালব �রে না আপরন "অপ্ট-আউর" রনব্াচলনর 
মাধ্যলম অংশগ্রহলণ অসম্ম্ হলয় র্ালকন। 

একবার নরর্ভুক্ত হলয় যগলি, আপরন আপনার 
রবনামূি্য NYC স্িাররশপ অ্যাকাউন্ট 
(NYC Scholarship Account) কীভালব 
সলরিয় করল্ হয় যসই ্র্্য সহ একটি 
ওলয়িকাম রকলরর সালর্ NYC Kids RISE 
দ্ারা আপনার সন্ালনর ্রলে প্রেত্ত প্রার্রমক 
$100 বরাদ্দ পালবন।

একবার আপনার সন্ালনর NYC স্িাররশপ 
অ্যাকাউন্ট সলরিয় হলয় যগলি আপরন অন্যান্য 
রবল্ডং ব্লকস সম্পন্ন করল্ পালরন অর্ররক্ত 
পুরষ্ার প্রারতির জন্য।

NYC স্িাররশপ অ্যাকাউন্ট এর অর্্ কলিজ 
এবং যকররয়ার প্ররশক্লণর খরচসহ রবরভন্ন 
কারলণ ব্যবহার করা য�ল্ পালর।
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কম্মেূভির সমৌজিক ভবষয 

1. NYC Kids RISE সেি ফর কদিজ  
সপ্রাগ্রাম কী? 
NYC Kids RISE সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম (Save for 
College Program) হি একটি স্কিারশিপ ও েঞ্চয় কম্মেূশি 
যা NYC পাবলিক স্ককু লির েমস্ত শিক্ার্থীর কালে কলিজ ও 
কম্মজীবলের ্শিক্ণলক আরও েহজিভ্য কলর স�ািার 
জে্য ত�শর করা হলয়লে — �ালের পশরবালরর আয় বা 
অশভবােলের অবস্া যাই সহাক ো সকে।

সকােও NYC পাবলিক স্ককু লি (অংিগ্হণকারী িার্মার স্ককু িগুলি 
েহ) ভশ�্ম  হওয়া ্শ�টি শকন্ারগালর্মে শিক্ার্থী সেভ ফর 
কলিজ স্াগ্াম এর মাধ্যলম, আপো সর্লকই �ার �রফ সর্লক 
্ার্শমক $100 বরাদ্দ েহ একটি NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট 
পায়, যশে ো �ালের মা-বাবা/অশভভাবকরা স্াগ্ামটি সর্লক 
"অপ্ট আউর" কলরে। পশরবারগুলি পরুস্কার শহোলব এই 
অ্যাকাউলন্টর জে্য $200 পয্মন্ত অশ�শরক্ত স্কিারশিলপর অর্্ম 
উপাজ্মে করল� পালর, এবং কশমউশেটিগুলি ্শ�টি েন্তালের 
োফলি্যর জে্য �ালের কশমউশেটির েহায়�া ্েি্মে করল� 
এই NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলির গ্রুপগুলিল� অশ�শরক্ত 
অর্্ম ্োে করল� পালর৷ NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এ 
বরাদ্দ করা �হশবিগুলি অংিগ্হণকারী শিক্ার্থীলের �রলফ 
একটি িালভর উলদ্দি্যহীে েংস্া NYC Kids RISE-এর  
মালিকাোধীে ও পশরিািোধীে একটি 529 Direct Plan 
অ্যাকাউলন্ট শবশেলয়াগ করা হয়।

মা-বাবা/অশভভাবকরা NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউলন্ট অর্্ম 
জমা শেল� বা �ুিল� পারলবে ো, যা শুধুমাত্র অংিগ্হণকারী 
শিক্ার্থীর দ্ারা সযাগ্য�া্াপ্ত উচ্চ�র শিক্ার খরলির জে্য 
ব্যবহার করা সযল� পালর। কম্মেূশিটিল� র্াকা একজে 
শিক্ার্থী শকন্ারগালর্মে সিষ করার 20 বেলরর মলধ্য যশে 
�ার NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর �হশবি োশব ো কলর, 
�াহলি সেই �হশবিগুলি NYC Kids RISE-এ সফরৎ যালব 
যাল� ভশবষ্যল� সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-এর শিক্ার্থীলের 
েহায়�া করা যায়।

�লব, একজে অংিগ্হণকারী শিক্ার্থীর মা-বাবা/অশভভাবক 
শহোলব, আপশে অেিাইে প্্যারফলম্মর মাধ্যলম আপোর েন্তালের 
েশুবধার জে্য আপোর মালিকাোধীে একটি কলিজ এবং 
সকশরয়ার সেশভংে অ্যাকাউন্ট খিুল� এবং/বা েংযুক্ত করল� 
পালরে। �ারপর, আপশে এমে উপালয় এবং পশরমালণ েঞ্চয় 
করা শুরু করল� পালরে যা আপোর অলর্্মর জে্য অর্্মপণূ্ম।

োমশগ্কভালব, সেভ ফর কলিজ স্াগ্ামটি মা-বাবা/
অশভভাবক, পশরবালরর েেে্য, বনু্, স্ককু ি, কশমউশেটি, ব্যবো 
এবং েরকারলক েম্পে ত�শর করল� এবং ্শ�টি েন্তালের 
জে্য শিক্াগ� ও অর্্মনেশ�ক োফলি্যর ্�্যািা পরূলণ 
েহায়�া করার জে্য একেলগে কাজ করল� েক্ম কলর।

NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম 
হে একটি স্কেরোরশিপ ও েঞ্চয় কম্মেূশি যরো 
NYC শিক্রো শিভরোগ (NYC Department of 
Education) এিং শিউ ইয়ক্ম  িহলরর েরোলে 
অংিীদরোশরলবে একটি েরোলভর উলদেি্যহীি 
েংস্রো NYC Kids RISE Inc. দ্রোররো পশরিরোলেত 
হয়। NYC Kids RISE, New York’s 529 
College Savings Program এর েরোলে 
েম্পক্ম যুক্ত িয়, িরো অিুলমরোশদত পশরলিিকও 
িয় এিং শিশিলয়রোলগর অিুলররোধ কলর িরো িরো 
শিশিলয়রোলগর পররোমি্ম ্দরোি কলর িরো। শিউ 
ইয়ক্ম  শেটি এিং NYC শিক্রো শিভরোগ NY 529 
স্রোগ্রোম ম্যরোলিজরোর এিং সকরোলিরো শিশদ্ম ষ্ট 
কলেজ েঞ্চয় িরো অি্যরোি্য শিশিলয়রোলগর 
মরোধ্যম েম্পলক্ম  সকরোি েমে্মি িরো েুপরোশরি 
্দরোি কলর িরো এিং তরো শিয়ন্ত্রণ কলর িরো, এর 
মরোলেক িয় িরো এর েরোলে েম্বন্ধযুক্ত িয়, এর 
মলধ্য সেগুলেও অন্তভ্্মক্ত সযগুলে েম্পলক্ম  
পশরিরোরগুলে সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম-এর 
মরোধ্যলম জরোিলত পরোলর।
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2. সেি ফর কদিজ সপ্রাগ্রাম-এর 
"স্কিারভশপ" অ়ংশটি কীিাদব কাজ কদর?
আপোর েন্তাে কম্মেূশিটিল� েশর্ভুক্ত হলি, NYC Kids 
RISE একটি NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট ত�শর করলব 
এবং আপোর েন্তালের শিক্াগ� ভশবষ্যল�র জে্য 
স্বয়ংলরিয়ভালব $100 বরাদ্দ করলব। েমলয়র োলর্ োলর্, 
NYC Kids RISE আপোর পশরবারলক আপোর েন্তালের 
NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর জে্য আরও অর্্ম 
উপাজ্মলের েুলযাগ সেলব। আপোর েন্তােলক �ার কলিজ 
ও কম্মজীবলের িলক্্য সপৌঁোল� োহায্য করার জে্য 
জেেমালজর েংস্া, ব্যবোশয়ক ্শ�ষ্াে এবং অে্যরাও 
স্কিারশিপ অ্যাকাউলন্ট অর্্ম সযাগ করল� পালর।

একটি িালভর উলদ্দি্যহীে েংস্া NYC Kids RISE, 
অংিগ্হণকারী শিক্ার্থীলের �রলফ স্কিারশিপ 
�হশবিগুলির মালিক এবং এগুলিলক পশরিািো কলর, 
এবং New York’s 529 College Savings Program Direct 
Plan-এ �হশবিগুলি শবশেলয়াগ কলর, যা উচ্চ শিক্ার জে্য 
েঞ্চয় করল� োহায্য করার জে্য শবলিষভালব পশরকলপি� 
এক ধরলের শবশেলয়াগ অ্যাকাউন্ট। ফাইে্যান্সিয়াি মালক্ম র 
ও শবশেলয়ালগর পারফরম্যালসির ওপলর শেভ্ম র কলর, NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলি েমলয়র োলর্ োলর্ অর্্ম িাভ 
করল� বা হারাল� পালর।

আপশে যশে একজে সযাগ্য েন্তালের মা-বাবা/অশভভাবক হে, 
�াহলি য�ক্ণ ো আপশে এই কম্মেশূি সর্লক অপ্ট-আউর  
কলরে, ��ক্ণ পয্মন্ত NYC Kids RISE আপোর েন্তালের 
�রলফ এই NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট ত�শর করলব এবং 
অর্্মায়ে করলব। আপোর েন্তালের NYC স্কিারশিপ 
অ্যাকাউন্ট ত�শর হলয় সগলি আপশে NYC Kids RISE সর্লক 
একটি ওলয়িকাম শকর পালবে। আপোর েন্তালের NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট েলরিয় করা এবং েমলয়র োলর্ োলর্ 
এল� বরাদ্দ করা স্কিারশিপ �হশবি সেখার জে্য:

• আপোলক অর্্ম জমা শেল� হলব না
• আপোলক আপোর োমালজক েুরক্া েম্বর  

(Social Security Number, SSN) বা ব্যলক্তগ� করো�া 
েোক্তকরণ েম্বর (Individual Taxpayer Identification 
Number, ITIN), ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা সরিশির কালি্ম র 
�র্্য ্োে করল� হলব না

• আপোলক অর্্মনেশ�ক বা অশভবােলের লস্শ�র �র্্য 
্োে করল� হলব না 

• অংিগ্হণ করার জে্য েব্মাশধক বা েব্মশেম্ন উপাজ্মলের 
্লয়াজে সনই

3. সেি ফর কদিজ সপ্রাগ্রাম-এর "েঞ্চয" 
অ়ংশটি কীিাদব কাজ কদর?

আপোর েন্তাে �ার NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট পাওয়ার 
পর, আপোর ও আপোর পশরবালরর জে্য েঠিক কলিজ ও 
কম্মজীবলের েঞ্চলয়র পশরকপিো কীভালব ত�শর করল� হয় সে 
েম্পলক্ম  আপশে আরও �র্্য পালবে। আপোর েন্তালের NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর জে্য শবশেলয়াগ করা অলর্্মর উপর 
শভলতি কলর গল়ে স�ািার জে্য, প্্যারফলম্মর মাধ্যলম আপোর 
েন্তালের েুশবধার জে্য আপোর মালিকাোধীে একটি 
কলিজ এবং সকশরয়ার সেশভংে অ্যাকাউন্ট আপোর সখািার 
এবং েংলযাগ করার েুলযাগ র্াকলব। আপোর কলিজ এবং 
সকশরয়ার সেশভংে অ্যাকাউন্ট আপোর মালিকাোধীে, যা 
আপোর েন্তালের ভশবষ্য� শিক্ার জে্য NYC Kids RISE-এর 
মালিকাোধীে এবং পশরিািোধীে NYC স্কিারশিপ 
অ্যাকাউলন্টর সর্লক আিাো। আপশে, আপোর আত্ীয় এবং 
আপোর বনু্রা েরােশর এই অ্যাকাউলন্ট অর্্ম রাখল� পালরে। 
আপশে সকাে শবকপিটি সবলে সেে �ার উপর শেভ্ম র কলর, 
আপোর পশরবার NYC Kids RISE Savings Tracker (একটি 
অেিাইে সপার্মাি সযখালে মা-বাবা/অশভভাবকরা �ালের 
েন্তালের NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট সেখল� পালরে)-এর 
মাধ্যলম অেিাইলে আপোর েন্তালের NYC স্কিারশিপ 
অ্যাকাউলন্টর োলর্ আপোর শেলজর সেশভংে ব্যালিসি 
অেুেরণ করল� পালর। আপোর শবকপিগুলি েম্পলক্ম  
জাোর শবশভন্ন উপায় রলয়লে, যার মলধ্য রলয়লে আমালের 
ওলয়বোইর এবং েংশলিষ্ট োমগ্ীর �র্্য প়ো, একটি NYC 
Kids RISE ওয়াক্ম িলপ অংি সেওয়া, আমালের হরিাইলে কি 
করা, আমালের �র্্য ঠিকাোয় ইলমি করা, আমালের োলর্ 
1:1 অ্যাপলয়ন্টলমন্ট করা, বা একটি NYC আশর্্মক েিলক্তকরণ 
সকল্রে (NYC Financial Empowerment Center) একটি 
শবোমূ্ি্য আশর্্মক কাউলসিলিং অ্যাপলয়ন্টলমলন্ট যাওয়া।

4. সেি ফর কদিজ সপ্রাগ্রাম-টি সকন ততভর 
করা হদযভিি? 
সকােও শিশুর শিক্াগ� ভশবষ্যল�র জে্য েঞ্চয় করা কঠিে 
হল� পালর। অলেক পশরবালরর হল� পালর সয �ালের েন্তােলের 
কলিলজ পাঠালো োগালির বাইলর। শেউ ইয়ক্ম  শেটি এবং NYC 
শিক্া শবভালগর োলর্ অংিীোশরলবে, �ালের েন্তালের স্ককু লির 
্র্ম শেেগুলি সর্লকই কলিজ ও কম্মজীবলের ্শিক্লণর 
জে্য েঞ্চয় এবং পশরকপিো শুরু করল� পশরবারগুলিলক 
েহায়�া করার জে্য NYC Kids RISE সেভ ফর কলিজ 
স্াগ্াম শুরু কলরশেি। গলবষণায় সেখা সগলে সয $1 এবং 
$500 এর মলধ্য একটি কলিজ সেশভংে অ্যাকাউন্ট আলে 
এমে শিশুলের কলিলজ ভশ�্ম  হওয়ার েম্াবো শ�ে গুণ সবশি 
এবং গ্্যাজলুয়র হওয়ার েম্াবো িার গুণ সবশি। গলবষণায় 
আরও সেখা সগলে, সয শিশুরা কলিলজ প়োলিাো কলর �ারা 
োরাজীবে ধলর উললেখলযাগ্যভালব সবশি সব�ে আয় কলর এবং 
�ালের কম্মহীে হওয়ার েম্াবো কম র্ালক।
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সযাগ্যতা ও অ়ংশগ্রহণ

5. সেি ফর কদিজ সপ্রাগ্রাম-এ অ়ংশ 
সনওযার জন্য কারা সযাগ্য?
NYC পাবলিক স্ককু লি (অংিগ্হণকারী িার্মার স্ককু ি েহ) ভশ�্ম  
্শ�টি শকন্ারগালর্মে শিক্ার্থী অংিগ্হণ করার জে্য সযাগ্য, 
�ালের পশরবালরর আয় বা অশভবােলের অবস্া যাই সহাক 
ো সকে।

সযলহ�ু এই কম্মেূশিটি শুরু করা হলয়শেি 2017 োলি 
সভৌগলিক স্ককু ি শিেট্রিক্ট 30-এ, ্র্ম সর্লক ি�ুর্্ম সগ্লির 
সযলকালো পাইির স্ককু লির শিক্ার্থীও সযাগ্য।

েশর্ভুক্ত হওয়ার জে্য সযাগ্য শিক্ার্থীলের অবি্যই একটি 
অংিগ্হণকারী স্ককু লি অন্ত� 60 শেে উপলস্� র্াকল� হলব।

6. আভম কীিাদব অ়ংশগ্রহণ করব? 
যশে আপোর েন্তাে সযাগ্য হয়, �াহলি সেভ ফর কলিজ 
স্াগ্াম-এর েলগে যুক্ত হওয়া েহজ! কীভালব �া এখালে 
সেওয়া হি:

• আপশে যখে আপোর েন্তালের স্ককু লির কাে সর্লক 
সোটিি পাে সয অপ্ট-আউর ্লরিয়া শুরু হলয়লে 
(আপশে সেই েমলয় অপ্ট-আউর ্লরিয়া েম্পলক্ম  �র্্য 
পালবে) �খে সকানও পেদষেপ সনদবন না। 

• অপ্ট-আউর ্লরিয়ার পলর, আপোর েন্তাে আপো 
সর্লকই সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-এ েশর্ভুক্ত হলয় যালব 
এবং NYC Kids RISE আপোর েন্তালের পক্ সর্লক 
্ার্শমক $100 বরাদ্দ েহ একটি NYC স্কিারশিপ 
অ্যাকাউন্ট ত�শর করলব। 

• আপশে NYC Kids RISE-এর কাে সর্লক অশ�শরক্ত �র্্য 
ও শেলে্মিাবিী েলম� একটি ওদযিকাম ভকট পালবে। 
যশে আপশে িরৎকালি অপ্ট আউর ো কলর র্ালকে 
�াহলি ে�ুে বেলর আপোর অ্যাকাউন্ট েলরিয় করল� 
পারলবে বলি আিা করল� পালরে। (যশে আপশে 
পরব�থী একটি �াশরলখ েশর্ভুক্ত হে �াহলি আপশে 
কখে আপোর অ্যাকাউন্ট েলরিয় করল� পারলবে �ার 
েময়েীমা শভন্ন হল� পালর।)

• আপশে আপোর ওলয়িকাম শকর পাওয়ার পলর, 
আপোর েন্তালের NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট 
েজরিয করল� এবং েমলয়র োলর্ এর ওপলর েজর 
রাখল�, অেিাইে Savings Tracker-এ শেবন্ে করুে। 
কম্মেূশিটিল� অে্যাে্য সমৌলিক পেলক্পগুলি কীভালব 
শেল� হলব সে েম্পলক্ম ও আপশে �র্্য পালবে।

7. আমার েন্াদনর অ়ংশগ্রহণ করার 
েষেমতাদক অভিবােদনর জথিভত কীিাদব 
প্রিাভবত কদর?
এটি কলর ো! অশভবােলের অবস্া শেশব্মলিলষ েকি সযাগ্য 
শিক্ার্থী সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-এ অংিগ্হণ করল� পালর। 

শিশুটিলক কম্মেূশিল� েশর্ভুক্ত করা এবং একটি NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট পাওয়ার জে্য, পশরবারগুলিলক 
সকােও োমালজক েুরক্া েম্বর (SSN) বা ব্যলক্তগ� করো�া 
েোক্তকরণ েম্বর (ITIN) ্োে করল� হলব না। 

�লব, NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর পািাপাশি েঞ্চয় 
করার উলদ্দলি্য আপোর শেজস্ব সেশভংে অ্যাকাউন্ট 
খিুলবে শকো �া শবলবিো করার েময়, অেগু্হ কলর সখয়াি 
করুে সয ব�্ম মালে কম্মেশূিটির মাধ্যলম উপিব্ধ সেশভংে 
অ্যাকাউন্টগুলি সখািার জে্য একটি োমালজক েরুক্া 
েম্বর বা ব্যলক্তগ� করো�া েোক্তকরণ েম্বর ্লয়াজে 
হয়। উপরন্তু, যশে আপশে আপোর েঞ্চলয়র শবকপি শহোলব 
একটি NY 529 Direct Plan খিুল� এবং েংলযাগ করল� িাে, 
�াহলি আপোলক অবি্যই মাশক্ম ে যকু্তরাল্রের একটি যািাই 
করা ঠিকাো র্াকা মাশক্ম ে োগশরক বা শবলেিী োগশরলকর 
অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পশরলষবা (Internal Revenue Service, 
IRS) েংজ্া পরূণ করল� হলব। যশে আপোর কালে এই �র্্য 
ো র্ালক, �াহলি পশরবালরর সকােও েেে্য বা শবশ্বস্ত বনু্ 
আপোর েন্তালের জে্য অ্যাকাউন্ট খিুল� পালরে। 

আপোর েন্তালের পক্ সর্লক NYC Kids RISE দ্ারা ত�শর 
করা শবোমূলি্যর NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টটি পাওয়া ও 
সরলখ সেওয়ার জে্য আপোলক আপোর শেলজর অ্যাকাউন্ট 
খুিল� হলব না। 

8. যভে আভম অপ্ট আউট না কভর তাহদি 
NYC Kids RISE আমার েন্ানদক সেি 
ফর কদিজ সপ্রাগ্রাম-এ নভিিুক্ত করার 
জন্য আমার ও আমার েন্ান েম্পদক্ম  কী 
তি্য পায? 
NYC Kids RISE ্শ�টি অংিগ্হণকারী শিক্ার্থীর জে্য 
NYC শিক্া শবভাগ (NYC Department of Education) 
সর্লক শেম্নলিশখ� �র্্যগুলি সপলয় র্ালক: 

• শিক্ার্থী ও মা-বাবার েোক্তকরণ েম্বর যা কম্মেূশিটির 
সক্লত্র অেে্য; 

• শিক্ার্থীর েম্পণূ্ম োম;
• শিক্ার্থীর পেলদের োম; 
• শিক্ার্থীর জন্ম �াশরখ; 
• শিক্ার্থীর বাশ়ের ঠিকাো; 
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• শিক্ার্থীর বাশ়ের ঠিকাোর বেি হয় শকো; 
• শিক্ার্থীর বাশ়ের সফাে েম্বর; 
• শিক্ার্থীর স্ককু লির োম: 
• শিক্ার্থীর ব�্ম মাে সগ্ি সিলভি; 
• শিক্ার্থীর বাশ়েল� সয ভাষায়(গুলিল�) কর্া বিা হয়; 
• NYC পাবলিক স্ককু ি ব্যবস্ার শভ�লর ও বাইলর উভলয়ই, 

যশে সকােও অে্য স্ককু লি স্াোন্তরকরা হয় সেই �র্্য। 

্শ�টি অংিগ্হণকারী শিক্ার্থী শপেু েজুে পয্মন্ত মা-বাবা/
অশভভাবলকর জে্য, NYC Kids RISE শেম্নলিশখ� �র্্যও পায়: 

• মা-বাবা/অশভভাবলকর েম্পণূ্ম োম; 
• মা-বাবা/অশভভাবলকর ইলমি ঠিকাো; 
• মা-বাবা/অশভভাবলকর সেি ও/বা অে্যাে্য  

সফাে েম্বর। 

আপশে যখে আপোর েন্তােলক স্ককু লি েশর্ভুক্ত কলরে 
�খে আপশে "েীি কাি্ম "-এ যা জমা সেে এটি �ার 
অেুরূপ �র্্য। এই সিরা NYC Kids RISE-সক ্শ�টি 
অংিগ্হণকারী শিশুর জে্য একটি NYC স্কিারশিপ 
অ্যাকাউন্ট ত�শর করল� এবং ্ল�্যলকর জে্য 
্ার্শমকভালব $100 বরাদ্দ করল� সেয়। NYC Kids RISE 
েমস্ত পাশরবাশরক �লর্্যর জে্য কলঠার একান্ত�া এবং 
সগাপেীয়�ার শেলে্ম শিকা অেুেরণ কলর। 

9. আমাদের ব্যজক্তগত তি্য ভকিাদব 
ব্যবহার করা হয? 
শিক্ার্থীর NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট ত�শর করা, 
সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম েম্পলক্ম  পশরবালরর োলর্ 
সযাগালযাগ করা এবং স্াগ্ালমর োফি্য মূি্যায়ে করার 
জে্য অংিগ্হণকারী পশরবারগুলি েম্পলক্ম  এই ্ার্শমক 
�র্্যটি ব্যবহার করা হয়। Savings Tracker-এ আপোর 
েন্তালের অ্যাকাউন্ট সেখল�, nyckidsrise.org এ যাে এবং 
"অ্যাকাউন্ট েলরিয়" এ শলিক করুে।

10. VistaShare কী, এব়ং এটি ভকিাদব 
সেি ফর কদিজ সপ্রাগ্রাম-এর োদি 
েম্পভক্ম ত? 
VistaShare হি NYC Kids RISE-এর োলর্ িুলক্তর অধীলে 
একটি ্যলুক্ত সকাম্পাশে যা শিশুলের এবং মা-বাবা/
অশভভাবকলের েম্পলক্ম  ব্যলক্তগ� �র্্য শেরাপলে েংরক্ণ 
করল� এবং �ালের NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলি ত�শর 
করল� েফ্টওয়্যার ্োে কলর। Savings Tracker োলম 
পশরশি� VistaShare েফ্টওয়্যারটি অংিগ্হণকারী শিশুলের 
অেলুমাশে� পশরবালরর েেে্যলের �ালের স্কিারশিপ 
অ্যাকাউন্ট সেখল� সেয় এবং �ালের শেজস্ব কলিজ সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট-সক যকু্ত করল� সেয়, যশে �ারা �া করল� িাে।

11. আমার েন্ান এব়ং আমার েম্পদক্ম  
VistaShare সকান ব্যজক্তগত তি্য পাদব? 
VistaShare ্যুলক্তগ� েহায়�া ্োে করার জে্য এমে 
েফ্টওয়্যার অ্যালসেে করল� পারলব যা অংিগ্হণকারীলের 
�র্্য েংরক্ণ কলর। েফ্টওয়্যারটি শিক্া শবভাগ দ্ারা 
পশরবারগুলি েম্পলক্ম  ্েতি ্ার্শমক �র্্য, ্ল�্যক 
অংিগ্হণকারীর জে্য বরাদ্দ করা স্কিারশিপ �হশবলির 
মূি্য এবং একটি পশরবার �ালের স্কিারশিপ অ্যাকাউলন্টর 
োলর্ সয অ্যাকাউন্টলক যুক্ত কলরলে সেটি সর্লক �র্্য 
েংরক্ণ কলর।

12. আভম যভে অ়ংশগ্রহণ করদত না িাই 
তাহদি কী হদব?
আপশে যশে সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-এ অংিগ্হণ করল� 
ো িাে, �াহলি আপোলক আপোর 30-শেলের অপ্ট-আউর 
েমলয়র মলধ্য অবি্যই "অপ্ট-আউর" করল� হলব। এই 
েমলয়র শুরুর �াশরখ শেভ্ম র করলব আপশে কখে আপোর 
েন্তােলক অংিগ্হণকারী স্ককু লি ও সরেণীল� ভশ�্ম  কলরলেে 
�ার উপর। আপশে যশে অংিগ্হণ সর্লক অপ্ট আউর 
কলরে, �াহলি আপোর েন্তাে স্াগ্ামটির মাধ্যলম সকােও 
NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট, ্ার্শমক $100 শবশেলয়াগ বা 
ভশবষ্যল�র �হশবি পালব ো।

যশে আপোর েন্তাে একটি শিশ্রিক্ট স্ককু লি পল়ে, �াহলি 
আপশে আপোর NYC স্ককু িে অ্যাকাউন্ট (NYC Schools 
Account)-এর মাধ্যলম অপ্ট-আউর করল� পালরে, সযখালে 
আপশে আপোর শিক্ার্থীর সপলজ শগলয় “সপাস্টলেলকন্াশর 
পশরকপিো” রাইলি শলিক কলর এবং �ারপর “NYC Kids 
RISE সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম”-এ শলিক কলর অপ্ট-আউর 
শবকপিটি খুঁলজ সপল� পালরে। পশরবারগুলি যখে �ালের 
30-শেলের অপ্ট-আউর েমলয়র মলধ্য র্ালক, �খে �ারা এই 
সপলজ অপ্ট-আউর করল� পালর। আপোর স্ককু ি আপোলক 
সয কাগলজর অপ্ট-আউর ফম্মটি শেলয়লে সেটি সফর� শেলয়ও 
আপশে অপ্ট-আউর করল� পালরে। আলরা �লর্্যর জে্য 
অেগু্হ কলর https://www.schools.nyc.gov/learning/
student-journey/college-and-career-planning/ 
nyc-kids-rise-save-for-college-program সেখুে।

আপোর েন্তাে যশে সকােও িার্মার স্ককু লি পল়ে, �াহলি 
আপোর েন্তালের স্ককু ি আপোলক সয কাগলজর অপ্ট-আউর  
ফম্মটি শেলয়লে �া সফর� শেলয় আপশে অপ্ট-আউর করল� 
পালরে।

অপ্ট-আউলরর সময়াে সিষ হওয়ার পলর আপশে যশে 
আপোর েন্তালের অংিগ্হণ বাশ�ি করল� িাে, �াহলি 
অেুগ্হ কলর ্শ্ন #14 সেখুে।

http://nyckidsrise.org
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
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13. যভে আভম এখন সেি ফর কদিজ 
সপ্রাগ্রাম-এ অ়ংশ ভনদত না িাই, তাহদি 
আভম ভক পরবততী সকাদনা তাভরদখ আমার 
েন্ানদক নভিিুক্ত করদত পাভর? 
হঁ্যা, আপশে যশে ্ার্শমকভালব সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম 
সর্লক অপ্ট আউর কলরে, শকন্তু �ারপর শেদ্ান্ত সেে সয 
আপশে আপোর েন্তােলক অংিগ্হণ করাল� িাে, �াহলি 
আপশে আপোর েন্তােলক �ার পঞ্চম সরেণীর বের সিষ 
হওয়ার আলগ েশর্ভুক্ত করল� পালরে। যশে আপোর েন্তাে 
একটি শিশ্রিক্ট স্ককু লি পল়ে, �াহলি আপশে NYC স্ককু িে 
অ্যাকাউন্ট-এর মাধ্যলম েশর্ভুক্ত হল� পালরে, অর্বা, 
অংিগ্হলণর লস্শ� পশরব�্ম ে ফম্ম িাউেলিাি কলর আপোর 
েন্তালের স্ককু লি সফর� শেল� পালরে। শিশ্রিক্ট স্ককু িগুলির  
জে্য ফম্মটি https://www.schools.nyc.gov/learning/ 
student-journey/college-and-career-planning/ 
nyc-kids-rise-save-for-college-program সর্লক িাউেলিাি 
করা যায় অর্বা আপশে আপোর েন্তালের স্ককু লির কাে সর্লক 
এটি অেলুরাধ করল� পালরে। যশে আপোর েন্তাে সকােও 
িার্মার স্ককু লি পল়ে, �াহলি অংিগ্হণকারীর লস্শ� পশরব�্ম লের 
ফম্মটি অবি্যই আপোর েন্তালের স্ককু লির কাে সর্লক েরােশর 
অেলুরাধ করল� হলব এবং �ারপর ্লরিয়াকরলণর জে্য 
আপোর েন্তালের স্ককু লি সফর� শেল� হলব।

14. অপ্ট আউট ভবজ্ঞভতির েমযেীমার  
পদর আভম ভক সেি ফর কদিজ সপ্রাগ্রাম-এ 
আমার েন্াদনর অ়ংশগ্রহণ বাভতি  
করদত পাভর?

হঁ্যা। সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-এ েশর্ভুক্ত হওয়ার পর আপশে 
যশে আপোর েন্তালের অংিগ্হণ বাশ�ি করল� িাে, �াহলি 
আপশে সয সকালো েময় �া করল� পালরে। যশে আপোর 
েন্তাে একটি শিশ্রিক্ট স্ককু লি পল়ে, �াহলি আপশে আপোর 
NYC স্ককু িে অ্যাকাউন্ট-এর মাধ্যলম অংিগ্হণ বাশ�ি করল� 
পালরে, অর্বা, অংিগ্হলণর লস্শ� পশরব�্ম ে ফম্ম িাউেলিাি 
কলর আপোর েন্তালের স্ককু লি সফর� শেল� পালরে। শিশ্রিক্ট 
স্ককু িগুলির জে্য ফম্মটি https://www.schools.nyc.gov/
learning/student-journey/college-and-career-planning/
nyc-kids-rise-save-for-college-program সর্লক িাউেলিাি 
করা যায় অর্বা আপশে আপোর েন্তালের স্ককু লির কাে সর্লক 
এটি অেলুরাধ করল� পালরে। যশে আপোর েন্তাে সকােও 
িার্মার স্ককু লি পল়ে, �াহলি অংিগ্হণকারীর লস্শ� পশরব�্ম লের 
ফম্মটি অবি্যই আপোর েন্তালের স্ককু লির কাে সর্লক েরােশর 
অেলুরাধ করল� হলব এবং �ারপর ্লরিয়াকরলণর জে্য 
আপোর েন্তালের স্ককু লি সফর� শেল� হলব।

NYC স্কিারভশপ অ্যাকাউন্ট

15. NYC স্কিারভশপ অ্যাকাউন্ট-এর অি্ম 
ভকদের জন্য ব্যবহার করা সযদত পাদর? 
এটি কীিাদব ব্যবহার করা সযদত পাদর সে 
েম্পদক্ম  সকানও ভবভিভনদষি আদি ভক? 
যভে আমার েন্ান কদিদজ না যায তাহদি 
কী হদব?
NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর অর্্ম NY 529 Direct 
Plan এ শবশেলয়াগ করা হয় এবং উচ্চ�র শিক্ার শবশভন্ন 
খরলির জে্য ব্যবহার করা সযল� পালর। এমেশক যশেও 
529 অ্যাকাউন্টটিলক একটি কলিজ সেশভংে অ্যাকাউন্ট 
বিা হয়, �বুও এই অ্যাকাউন্টটি মাশক্ম ে যুক্তরাল্রে এবং 
শবলেলির সয সকােও সযাগ্য ্শ�ষ্ালে সযাগ্য�া্াপ্ত 
উচ্চ�র-শিক্ার খরলির জে্য ব্যবহার করা সযল� পালর। 
পরম্পরাগ� 4-বেলরর কলিজ এবং শবশ্বশবে্যািয় 
ো়োও, অে্যাে্য ধরলের সযাগ্য ্শ�ষ্ালের মলধ্য রলয়লে 
কশমউশেটি কলিজ, বাশণজ্য ও বৃলতিমূিক স্ককু ি এবং 
অেিাইে শিশগ্ কম্মেূশি। স্কিারশিলপর ফান্ টিউিে, 
লফ, েরঞ্াম, শকেু ঘর ও র্াকার খরি ও পাঠ্য বইলয়র 
মল�া লজশেে সযগুলি োধারণ� অে্য স্কিারশিলপর 
আও�াভুক্ত েয় সেেলবর জে্য ব্যবহার করা যালব। 
সযাগ্য�া অজ্মেকারী উচ্চ শিক্ার খরিগুলির একটি 
েম্পণূ্ম �ালিকার জে্য www.nysaves.org সেখুে।

কম্মেূশিটিল� র্াকা একজে শিক্ার্থী শকন্ারগালর্মে 
সিষ করার 20 বেলরর মলধ্য যশে �ার NYC স্কিারশিপ 
অ্যাকাউন্ট-এর �হশবি োশব ো কলর, �াহলি সেই 
�হশবিগুলি NYC Kids RISE-এ সফরৎ যালব যাল� 
ভশবষ্যল� সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-এর শিক্ার্থীলের 
েহায়�া করা যায়।

NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর রাকা সকালো K-12 খরলির 
জে্য ব্যবহার করা যালব ো, সেই েমস্তগুলি েহ সযগুলি 
সফিালরি আইলের অধীলে আলে।

16. আমার েন্াদনর হাই স্ককু ি সিদক 
গ্র্যাজদুযট হওযার আদগই যভে আমরা 
আমাদের বত্মমান স্ককু ি ভিভ্রিক্ট সিদ়ে িদি 
যাই তাহদি আমার েন্াদনর স্কিারভশপ 
অ্যাকাউদন্টর কী হদব? 
আপোর েন্তাে একটি NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট সপলয় 
যাওয়ার পলর, সে যশে অে্য সকালো পাবলিক শিশ্রিলক্ট বা 
শেউ ইয়ক্ম  শেটিল� অংিগ্হণকারী িার্মার স্ককু লি িলি যায়, 

https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
http://www.nysaves.org
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�াহলি �ার সেই অ্যাকাউলন্ট অ্যালসেে অব্যাহ� র্াকলব। 
অংিগ্হলণর োলর্ ্াপ্ত েমস্ত েুশবধার জে্য আপোর 
েন্তালের সযাগ্য�াও অব্যাহ� র্াকলব। আপোর েন্তাে যশে 
NYC পাবলিক স্ককু ি ব্যবস্া সেল়ে িলি যায়, �াহলিও আপোর 
েন্তাে �ার NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এ ইশ�মলধ্য র্াকা 
�হশবিগুলি ব্যবহার করল� পারলব, শকন্তু সকালো অশ�শরক্ত 
পরুস্কার অজ্মলের জে্য সযাগ্য হলব ো।

17. আভম ভকিাদব আমার েন্াদনর NYC 
স্কিারভশপ অ্যাকাউন্ট-এর ব্যাদিন্স  
সেখদত পাভর?
আপশে NYC Kids RISE Savings Tracker-এ আপোর 
েন্তালের NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট অেিাইলে সেখল� 
পালরে। Savings Tracker অ্যালসেে করল�, nyckidsrise.org এ  
যাে এবং "অ্যাকাউন্ট েলরিয়" সিখা েীি সবা�ামটি শলিক 
করুে। একটি স্াফাইি ত�শর করল�, একটি েমীক্া েম্পণূ্ম 
করল� এবং স্কিারশিপ অ্যাকাউলন্টর ব্যালিসি সেখল� ধালপ 
ধালপ শেলে্মিগুলি অেেুরণ করুে।

18. একটি "ভশষোিতী আইভি #" কী এব়ং 
Savings Tracker এ ভনবন্ধন করার জন্য 
আমার এটি প্রদযাজন হয সকন?
শিক্ার্থী আইশি # হি একটি িোক্তকরণ েম্বর যা NYC 
শিক্া শবভাগটি NYC পাবলিক স্ককু িগুলির ্ল�্যক শিক্ার্থীলক 
্োে কলর। আপোর পশরিয় শেন্চি� করল� এবং আপোর 
েন্তালের �লর্্যর সগাপেীয়�া রক্া করল� Savings Tracker 
আপোর েন্তালের শিক্ার্থী আইশি # জােল� িায়। আপশে 
mystudent.nyc-এ আপোর NYC স্ককু িে অ্যাকাউন্ট-এ িগ 
ইে কলর েন্তালের শরলপার্ম কালি্ম  অর্বা আপোর েন্তালের 
স্ককু িলক লজজ্াো কলর আপোর েন্তালের শিক্ার্থী আইশি # 
সপল� পালরে। মলে রাখলবে সয NYC Kids RISE কখেই এই 
শিক্ার্থী আইশি # অ্যালসেে করল� পারলব ো। 

19. $100 ভকিাদব একটি ভশশুর কদিদজ 
যাওযার েষেমতায পাি্মক্য আনদব?
সয শিশুলের একটি কলিজ সেশভংে অ্যাকাউন্ট এবং উচ্চ 
শিক্ার পশরকপিো আলে �ালের কলিলজ প়োর এবং কলিজ 
সর্লক গ্্যাজলুয়র হওয়ার েম্াবো সবশি। গলবষণায় সেখা 
সগলে সয মাত্র $1 সর্লক $500 এর একটি কলিজ সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট আলে এমে শিশুলের কলিলজ ভশ�্ম  হওয়ার 
েম্াবো শ�ে গুণ সবশি এবং গ্্যাজলুয়র হওয়ার েম্াবো িার 
গুণ সবশি। আিা করা হয় সয অংিগ্হণকারী শিক্ার্থীলের 
NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলি অশ�শরক্ত পুর্স্কার ও 
কশমউশেটি স্কিারশিলপর মাধ্যলম (শবশেলয়ালগর েম্াব্য িাভ 
বা ক্শ�র োলপলক্) েমলয়র োলর্ োলর্ বৃশদ্ পালব, যা ্শ�টি 
শিশুর জে্য কলিজলক আরও েুগম কলর �ুিলব।

NYC Kids RISE এই ্শ�টি শবন্্ডং ব্লকে েম্পণূ্ম করার জে্য 
আপোর েন্তালের স্কিারশিপ অ্যাকাউলন্ট $25 জমা সেলব।

্র্ম সরেণীর ্র্ম শেে সর্লক শুরু কলর, সয েমস্ত 
পশরবারগুলি 3 টি শবন্্ডং ব্লকে েম্পণূ্ম কলরলে �ারা সেশভংে 
ম্যাি পরুস্কালরর জে্য সযাগ্য হয়। আপোর পশরবালরর েঞ্চয় 
করা পরব�থী $100 এর জে্য, NYC Kids RISE আপোর 
েন্তালের NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এ আরও $100 
শবশেলয়াগ করলব। শবন্্ডং ব্লক এবং সেশভংে ম্যাি উভয় 
পরুস্কারই 5ম সরেণী পয্মন্ত পাওয়া যায়। ভশবষ্যল� আরও 
পরুস্কার সঘাষণা করা হলব। েব্মলিষ পরুস্কালরর েময়েীমা  
ও সঘাষণাগুলির জে্য nyckidsrise.org এ যাে বা 
833-543-7473 েম্বলর কি করুে।

21. কভমউভনটি স্কিারভশপ কী? এগুজি 
ভকিাদব কাজ কদর?
কশমউশেটি স্কিারশিপ হি েম্প্রোয়গুলিলক �ালের 
শিশুলের শিক্াগ� ভশবষ্য�লক েিৃ্য�ঃ ও স্পষ্টভালব 
েমর্্মে করার উলদ্দলি্য, �ালের অেে্য েম্পে, ্শ�ষ্াে ও 
ঐশ�হ্যগুলিলক কালজ িাগালোর একটি উপায়। েমলয়র 
োলর্ োলর্, িহর জলু়ে েম্প্রোলয়র েেে্যরা, স্ােীয় েংস্া, 

আপনার কলেলের েন্য সঞ্চলের 
বিকল্পগুলে খবিলে দেখনু, আপনার 
বনলের কলেে ও কর্মেীিলনর 
দসবিংস অ্যাকাউন্ট খেুনু এিং 
এটিলক আপনার সন্ালনর স্কোরবিপ 
অ্যাকাউলন্টর সালে সংযকু্ত করুন।

আপনার সংযকু্ত কলেে ও 
কর্মেীিলনর দসবিংস অ্যাকাউলন্ট 
অন্িঃ $5 েরা করুন।

আপনার সন্ালনর NYC স্কোরবিপ 
অ্যাকাউন্ট অনোইলন সলরিে 
করুন এিং দেখুন

20. আভম ভকিাদব আমার েন্াদনর 
জন্য আদরা স্কিারভশদপর অি্ম উপাজ্মন 
করদত পাভর?
NYC Kids RISE পশরবারগুলিলক �ালের েন্তালের NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর জে্য অশ�শরক্ত পরুস্কার 
অজ্মলের েুলযাগ ্োে করলব। ্র্ম শ�েটি পরুস্কার সেওয়া 
হয় এমে একটি লজশেে েম্পণূ্ম করার জে্য, যালক আমরা 
বলি "3 টি শবন্্ডং ব্লকে"। এই শ�েটি ধাপ আপোর েন্তালের 
ভশবষ্যল�র জে্য একোলর্ েঞ্চয় করার জে্য আমালের 
েীঘ্মলময়ােী অংিীোশরর শভলতি স্াপে কলর:

http://nyckidsrise.org
https://mystudent.nyc/
http://nyckidsrise.org
tel:18335437473
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ব্যবোশয়ক ্শ�ষ্াে, োগশরক েংস্া এবং অে্যাে্য ্শ�ষ্াে 
ও শেলস্টমগুলি েম্প্রোলয়র মলধ্য এবং েম্প্রোয়গুলি 
জলু়ে শিশুলের েমর্্মে করার একটি উপায় শহোলব NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলিল� অবোে রাখল� পালর এবং 
এগুলির জে্য �হশবি েংগ্হ করল� পালর। ্শ�টি স্বাধীে 
কশমউশেটি স্কিারশিপ ্িার অশভযাে শেশে্ম ষ্ট শেলে্ম শিকা 
োলপলক্ শিক্ার্থীলের একটি শেশে্ম ষ্ট গ্রুপলক েমর্্মে কলর। 

কায্মগ�ভালব বিল� সগলি, কশমউশেটি স্কিারশিপ হি 
NYC Kids RISE-সক একটি অেুোলের মাধ্যলম NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর গ্রুপগুলিল� অবোে রাখা। 
NYC Kids RISE �ারপর কশমউশেটি স্কিারশিলপর জে্য 
্াপ্ত অেুোলের 100%-সক শিক্ার্থীলের মলোেী� গ্রুলপর 
NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এ বরাদ্দ কলর।

22. আভম ভক আমার েন্াদনর NYC 
স্কিারভশপ অ্যাকাউন্ট-এ আমার ভনদজর 
অি্ম েঞ্চয করদত পাভর? 
ো, পশরবারগুলি ব্যলক্তগ� NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এ 
অর্্ম জমা করল� পালর ো। NYC Kids RISE পশরবারগুলিলক 
প্্যারফম্মটির মাধ্যলম �ালের শেজস্ব কলিজ ও কম্মজীবলের 
সেশভংে অ্যাকাউন্ট সখািা এবং েংযুক্ত করার শবষলয় 
শবলবিো করল� এবং সেই অ্যাকাউলন্ট অবোে রাখা শুরু 
করল� উৎোশহ� কলর। েংস্া ও ব্যবোশয়ক ্শ�ষ্ােগুলি 
েহ েম্প্রোলয়র েেে্যরা NYC Kids RISE-এ োে কলর 
শিক্ার্থীলের একটি গ্রুলপর NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এ 
অবোে রাখল� পালর। 

23. একটি 529 অ্যাকাউন্ট কী? 
529 অ্যাকাউন্ট পশরবারগুলিলক উচ্চ শিক্ার জে্য েঞ্চয় 
করল� োহায্য করার জে্য শবলিষভালব শিজাইে করা 
হলয়লে। একটি 529 অ্যাকাউলন্ট েমলয়র োলর্ োলর্ 
অর্্ম বৃশদ্ সপল� পালর এবং এর েলগে র্যাসে মুক্ত আয় 
এবং েম্াব্য সস্টর আয়কর ো়ে েহ কর েুশবধা পাওয়া 
যায়। �লব, একটি 529 অ্যাকাউলন্ট অর্্ম বৃশদ্র শেচিয়�া 
সেই এবং মূি্য হারাল�ও পালর। NY 529 Direct Plan হি 
একটি 529 কলিজ সেশভংে প্্যাে যা শেউ ইয়ক্ম  সস্টলরর 
কম্পল্ািালরর অলফে (Office of the Comptroller of the 
State of New York) এবং শেউ ইয়ক্ম  উচ্চ শিক্া পশরলষবা 
কলপ্মালরিে (Higher Education Services Corporation) 
দ্ারা পশরিালি� হয়।

24. স্কিারভশপ অ্যাকাউদন্টর তহভবি 
কীিাদব ভবভনদযাগ করা হয সেই ভেদ্ান্ 
সক সনয? 
NYC Kids RISE NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলির মালিক 
এবং এগুলিলক পশরিািো কলর এবং �হশবিগুলি কীভালব 

শবশেলয়াগ করা হয় �া শেধ্মারণ কলর। NYC Kids RISE NY 
529 Direct Plan-এর "বয়ে-শভলতিক মাঝাশর শবকপি"-এ 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলিল� শবশেলয়াগ করা সবলে শেলয়লে। 
NY 529 Direct Plan এবং এর শবশেলয়ালগর শবকপিগুলি 
েম্পলক্ম  আরও �লর্্যর জে্য, nysaves.org সেখুে অর্বা 
877-NYSAVES (877-697-2837)-এ কি করুে। 

25. এই স্কিারভশপ ভক আমার েন্ানদক 
িভবষ্যদত অন্যান্য স্কিারভশপ সপদত  
বািা সেদব? 
একটি NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট র্াকা আপোর েন্তালের 
ভশবষ্যল� অে্য স্কিারশিপ পাওয়ার সক্লত্র বাধা হওয়া উশি� 
েয়, যশেও এটি সেই অে্যাে্য স্কিারশিলপর িল�্ম র উপর 
শেভ্ম র করল� পালর। অেুগ্হ কলর সেই েব স্কিারশিলপর 
ি�্ম াবিী পয্মালিািো করুে। 

26. সেি ফর কদিজ সপ্রাগ্রামটি ভনউ 
ইযক্ম  সটেদটর টিউশন-মুক্ত ভিভগ্র সপ্রাগ্রাম, 
Excelsior স্কিারভশদপর োদি কীিাদব 
েম্পভক্ম ত? 
NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর অর্্ম শুধুমাত্র টিউিলের 
সিলয় সবশি শকেুর জে্য ব্যবহার করা সযল� পালর। যশে 
সকােও শিক্ার্থী Excelsior স্কিারশিলপর মাধ্যলম শেটি 
ইউশেভাশে্মটি অফ শেউ ইয়ক্ম  (The City University of 
New York, CUNY) বা সস্টর ইউশেভাশে্মটি অফ শেউ ইয়ক্ম  
(The State University of New York, SUNY)-এর কলিলজ 
শবোমূলি্য টিউিলের জে্য সযাগ্য�া অজ্মে কলর, �াহলি 
�ারা কলিলজর অে্য অলেক খরলির জে্য �ালের NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর �হশবিগুলি ব্যবহার করল� 
পালর। এর মলধ্য রলয়লে বই, োমগ্ী, কম্ম্পউরার এবং 
শকেু র্াকা-খাওয়ার লফ। এো়োও, মাশক্ম ে যুক্তরা্রে জলু়ে 
সবশিরভাগ েইু- এবং িার-বেলরর কলিজ ও কম্মজীবলের 
্শিক্ণ কম্মেূশিগুলির পািাপাশি অে্য শকেু সেলি NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করা সযল� পালর। 

27. আমার েন্ান যখন কদিদজ যাদব 
তখন সে কীিাদব অি্মটি সপদত পাদর? 
শিক্ার্থীরা হাই স্ককু লি প়োর েমলয় �ালের NYC স্কিারশিপ  
অ্যাকাউন্টগুলি কীভালব অ্যালসেে করল� হয়, NYC 
Kids RISE সে েম্পলক্ম  শিক্ার্থীলের এবং �ালের 
মা-বাবা/অশভভাবকলের �র্্য ্োে করলব। আপোর 
অংিগ্হণকারী শিশু যখে কলিলজ বা কম্মজীবলের 
্শিক্লণ যায়, �খে এই �হশবিগুলি উপিব্ধ করল�  
NYC Kids RISE ্শ�শ্রুশ�বদ্।

https://www.nysaves.org/
tel:18776972837
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28. আমার েন্াদনর স্কিারভশপ 
অ্যাকাউদন্টর তহভবি ব্যবহার করার  
জন্য ভক সকানও েমযেীমা আদি? 

NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর অর্্ম ব্যবহার করার 
েময়েীমা হি শিক্ার্থীর শকন্ারগালর্মে েম্পণূ্ম করার 20 
বের পলর। উোহরণস্বরূপ, সয শিক্ার্থীরা 2022 োলির 
জলুে শকন্ারগালর্মে েম্পণূ্ম করলব �ারা 30 জেু, 2042 
পয্মন্ত সযাগ্য কলিজ বা কম্মজীবলের ্শিক্লণর খরলির 
জে্য �ালের স্কিারশিপ �হশবলির জে্য আলবেে করল� 
এবং �া ব্যবহার করল� পারলব। যশে সেই েময়েীমার 
পলর সকালো োশব ো করা �হশবি অবশিষ্ট র্ালক, �াহলি 
ভশবষ্যল�র বেরগুলিল� সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-সক 
েমর্্মে করার জে্য সেই �হশবিগুলি NYC Kids RISE-এর 
কালে লফলর যালব। 

29. আমার েন্ান যভে NYC স্কিারভশপ 
অ্যাকাউন্ট-এর অি্ম ব্যবহার না কদর, 
তাহদি এটা ভক অন্য একজন ভশশুর  
কাদি হস্ান্ভরত করা সযদত পাদর? 
ো, হাই স্ককু লির পর আপোর েন্তালের শিক্ার জে্য NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর অর্্ম শবলিষভালব েঞ্চয় কলর 
রাখা হয়। স্কিারশিপ অ্যাকাউলন্টর অর্্ম অে্য শিশুর কালে 
হস্তান্তশর� করা যালব ো। 

30. একটি NYC স্কিারভশপ অ্যাকাউন্ট 
েরকাভর েুভবিাগুজির জন্য সযাগ্যতাদক 
কীিাদব প্রিাভবত কদর? 
সযলহ�ু NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলি NYC Kids RISE-এর  
মালিকাোধীে ও পশরিািোধীে, �াই একটি স্কিারশিপ 
অ্যাকাউন্ট র্াকলি, �া শিক্ার্থী বা �ার পশরবালরর েরকারী 
েশুবধার জে্য আলবেেলক ্ভাশব� কলর ো। যশে একটি 
পশরবার �ালের শেজস্ব কলিজ সেশভংে অ্যাকাউন্ট-এ অর্্ম 
েঞ্চয় কলর, �াহলি সেই েম্পে শেশে্মষ্ট শকেু েশুবধাগুলিলক 
্ভাশব� করল� পালর। আপোর শেলজর কলিজ সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট-এ অবোে রাখলি, �া কীভালব আপোর 
েশুবধাগুলিলক ্ভাশব� করল� পালর সে েম্পলক্ম  আরও 
�লর্্যর জে্য, nyckidsrise.org/downloadable-resources এ  
যাে এবং েরকারী েশুবধা েংরিান্ত আমালের হ্যান্আউর 
পয্মালিািো করুে।

31. আভম যভে ভনউ ইযক্ম  ভেটি আবােন 
কত্্মপষে (NYCHA)-এর আবােদন বেবাে 
কভর, তাহদি NYC স্কিারভশপ অ্যাকাউন্ট 
িাকার ভবষযটি আমার িা়োদক কীিাদব 
প্রিাভবত কদর? 

সযলহ�ু NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলি NYC Kids RISE-এর  
মালিকাোভুক্ত এবং �ালের ব্যবস্াপোয় আলে, �াই একটি 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট র্াকলি �া শেউ ইয়ক্ম  শেটি আবােে 
ক�ৃ্ম পক্ (New York City Housing Authority, NYCHA)-এর  
আবােলের জে্য শিক্ার্থী বা পশরবালরর আলবেে বা 
ভা়োলক অর্বা NYC আবােে েংরক্ণ ও উন্নয়ে শবভাগ 
(NYC Department of Housing Preservation and 
Development)-এর মাধ্যলম আবােে েহায়�ালক ্ভাশব� 
কলর ো। যশে একটি পশরবার �ালের শেজস্ব কলিজ সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট-এ অর্্ম েঞ্চয় কলর, �াহলি এই েম্পেলক আলবেে 
্লরিয়ায় শবলবিো করা হল� পালর। একটি সেশভংে অ্যাকাউন্ট 
কীভালব আপোর েরকারী েশুবধাগুলিলক ্ভাশব� করল� 
পালর সে েম্পলক্ম  আরও �লর্্যর জে্য, nyckidsrise.org/
downloadable-resources এ যাে এবং আমালের েরকারী 
েশুবধা শবষয়ক হ্যান্আউর পয্মালিািো করুে। 

32. একটি NYC স্কিারভশপ অ্যাকাউন্ট 
আভি্মক মেদতর জন্য সযাগ্যতাদক কীিাদব 
প্রিাভবত কদর? 
সযলহ�ু NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্টগুলি NYC Kids RISE-এর  
মালিকাোধীে এবং পশরিািোধীে, সেলহ�ু একটি 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট র্াকলি, �া অর্্মটি অ্যাকাউলন্ট 
র্াকাকািীে একজে শিক্ার্থীর আশর্্মক েহায়�া পাওয়ার 
সযাগ্য�ালক ্ভাশব� কলর ো। আপোর েন্তাে কলিলজ 
যাওয়ার কাোকাশে েমলয় এলে প়েলি, কীভালব আপোর 
েন্তালের শিক্ার জে্য স্কিারশিপ অ্যাকাউলন্টর অর্্ম ব্যবহার 
করা, অর্্মটি ব্যয় হলয় সগলি আশর্্মক েহায়�ার জে্য �ালের 
সযাগ্য�ালক ্ভাশব� করল� পালর সেই েম্পলক্ম  NYC Kids 
RISE আরও �র্্য ্োে করলব। ্ভাব র্াকল� পালর বা োও 
হল� পালর। 

যশে সকােও পশরবার �ঁালের শেজস্ব কলিজ সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট-এ অর্্ম েঞ্চয় কলরে, �াহলি এই েঞ্চয়গুলি 
শিক্ার্থীর আশর্্মক অেুোে প্যালকলজর উপলর ্ভাব সফিল� 
পালর। আপোর শেলজর কলিজ সেশভংে অ্যাকাউন্ট-এ 
অর্্ম রাখলি, �া ব�্ম মাে আশর্্মক েহায়�ার শেয়লমর অধীলে 
আশর্্মক েহায়�ার জে্য আপোর শিক্ার্থীর সযাগ্য�ালক 
কীভালব ্ভাশব� করল� পালর সে েম্পলক্ম  আরও �লর্্যর 
জে্য, nyckidsrise.org/downloadable-resources সেখুে 
এবং আমালের আশর্্মক েহায়�া হ্যান্আউর পয্মালিািো 
করুে। অেুগ্হ কলর সখয়াি করুে সয এই আশর্্মক েহায়�ার 
শেয়মগুলি ্ায়িই েমলয়র োলর্ পশরবশ�্ম � হয়। 

https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
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33. স্কিারভশপ তহভবিগুজি ভক সকানও 
ভবদশষ ভশষোমূিক কম্মেূভির জন্য ব্যবহার 
করা সযদত পাদর? 
NY 529 Direct Plan এর শেয়মাবিীর োলর্ েগেশ�পণূ্মভালব, 
সযাগ্য শিক্া ্শ�ষ্ােগুলিল� ভশ�্ম  ও উপলস্শ� 
েম্পশক্ম � শবলিষ িাশহো র্াকা শিক্ার্থীলের জে্য শেশে্ম ষ্ট 
শকেু পশরলষবার খরি বহে করল� NYC স্কিারশিপ 
অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করা সযল� পালর। শকেু সযাগ্য শিক্া 
্শ�ষ্ালে শবলিষ িাশহো েম্পন্ন শিক্ার্থীলের জে্য কম্মেূশি ও 
েহায়�া আলে। একটি শেশে্ম ষ্ট স্ককু ি বা কম্মেূশি সযাগ্য শকো �া 
যািাই করল�, https://studentaid.gov/understand-aid/
eligibility/requirements/intellectual-disabilities এ যাে।

NY 529 Direct Plan এর অধীলে সযাগ্য খরিগুলির ধরে 
েম্পলক্ম  আরও জােল�, যার মলধ্য শবলিষ িাশহো েম্পন্ন 
শিক্ার্থীলের জে্য খরিগুলিও অন্তভু্ম ক্ত, NY 529 এর োলর্ 
877-NYSAVES (877-697-2837) েম্বলর সযাগালযাগ করুে বা 
nysaves.org সেখুে। 

আপনার ভনদজর কদিজ সেভি়ংে অ্যাকাউন্ট

34. সেি ফর কদিজ সপ্রাগ্রাম-এর মাি্যদম 
েঞ্চয করার জন্য আমার কী কী ভবকল্প 
আদি?
কলিলজর জে্য েঞ্চয় করার অলেক উপায় আলে। সেভ 
ফর কলিজ স্াগ্াম কলিজ ও কম্মজীবলের েটুি সেশভংে 
অ্যাকাউলন্টর শবকপি ্োে কলর সযগুলি আপশে খুিল� পালরে 
এবং আপোর েন্তালের NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর োলর্ 
েংযুক্ত করল� পালরে: 

1. একটি NY 529 Direct Plan অ্যাকাউন্ট (এক ধরলের 
শবশেলয়াগ অ্যাকাউন্ট যা পশরবারগুলিলক কলিজ ও 
কম্মজীবলের ্শিক্লণর জে্য েঞ্চয় করল� োহায্য 
করার জে্য শবলিষভালব ত�শর করা হলয়লে); এবং 

2. Amalgamated Bank সর্লক একটি ্র্াগ� সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট, সযটিলক বিা হয় Amalgamated সেভ  
ফর কলিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। 

এই শবকপিগুলি ো়োও েঞ্চয় করার অে্যাে্য উপায় আলে। 
আপোর শেশে্ম ষ্ট ্লয়াজে বা পশরলস্শ�র জে্য সেগুলি আরও 
সবশি উপযুক্ত হল� পালর শকো �া সেখল�, আপশে অে্য 
শবকপিগুলি অলবেষণ করল� িাইল� পালরে। �লব, কলিজ ও 
কম্মজীবলের সেশভংে অ্যাকাউলন্টর জে্য সেভ ফর কলিজ 
স্াগ্াম দ্ারা ্েতি শেশে্ম ষ্ট তবশিষ্ট্য ও েুশবধাগুলি শুধুমাত্র 
স্াগ্ামটির মাধ্যলম ্োে করা শবকপিগুলির জে্যই পাওয়া 

যায়। NYC Kids RISE শবশেলয়াগ েংরিান্ত উপলেি সেয় ো 
বা সকােও শেশে্ম ষ্ট ্কালরর কলিজ সেশভংে অ্যাকাউন্ট-এর 
েুপাশরি কলর ো। 

এই শবকপিগুলি েম্পলক্ম  এবং কীভালব একটি 
অ্যাকাউন্ট খিুল� হয় সে েম্পলক্ম  আরও �লর্্যর জে্য, 
nyckidsrise.org/options সেখুে, অর্বা একটি আেন্ন  
সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম ওয়াক্ম িলপ সযাগ শেে। 

35. একটি 529 অ্যাকাউন্ট একটি ব্যা়ংক 
অ্যাকাউদন্টর সিদক কীিাদব আিাো? 
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং 529 অ্যাকাউন্ট উভয়ই কলিলজর 
জে্য অর্্ম েঞ্চয় করার শবকপি। �লব 529 অ্যাকাউন্টগুলি 
ফাইে্যান্সিয়াি মালক্ম লর শবশেলয়াগ করা হয়, যার োলর্ আলে 
আরও সবশি েম্াব্য ঝঁুশক এবং আরও সবশি েম্াব্য পরুস্কার। 
অে্যশেলক, আরও ্র্াগ� সকােও ব্যাংলক একটি সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট ্ায়ই সফিালরি শিলপালজর ইন্সিওলরসি 
কলপ্মালরিে (Federal Deposit Insurance Corporation, 
FDIC) দ্ারা $250,000 পয্মন্ত বীমা করা র্ালক।¹ NY 529 
Direct Plan েহ একটি 529 অ্যাকাউলন্ট অবোে রাখার 
োলর্ র্যাসে েংরিান্ত শকেু িাভও পাওয়া যায় যা সবশিরভাগ 
ব্যাংক অ্যাকাউলন্ট পাওয়া যায় ো। 

হাই স্ককু লির পলর একটি শিশুর শিক্ার জে্য েঞ্চয়কারী 
পশরবারগুলির জে্য 529 অ্যাকাউন্টগুলি শবলিষভালব 
ত�শর করা হলয়লে। যশে 529 অ্যাকাউন্ট সর্লক স�ািা অর্্ম 
সযাগ্য শিক্াগ� খরি ো়ো অে্য শকেুর জে্য ব্যবহার 
করা হয়, �াহলি স�ািা অলর্্মর উপাজ্মলের অংিটির 
ওপলর োধারণ আয় শহোলব র্যাসে আোয় করা হল� পালর 
এবং পশরবারগুলিলক উপাজ্মলের উপর 10 ি�াংি র্যাসে 
জশরমাো শেল� হল� পালর। স�ািা অর্্মটি সস্টর ও স্ােীয় 
র্যালসের আও�াল�ও র্াকল� পালর।

36. যভে আমার েন্াদনর জন্য ইভতমদি্যই 
একটি 529 অ্যাকাউন্ট সেট আপ করা 
িাদক তাহদি কী হদব? 
আপোর যশে ইশ�মলধ্যই NY 529 Direct Plan এ একটি 
529 অ্যাকাউন্ট র্ালক, সযখালে েুশবধালভাগী শহোলব 
আপোর েন্তালের োম আলে, �াহলি আপশে সেই শবে্যমাে 
অ্যাকাউন্টটিলক েন্তালের NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এর 
োলর্ েংযুক্ত করার এবং উভয় অ্যাকাউলন্টর ব্যালিসি একই 
জায়গায় সেখার েুলযাগ পালবে। কীভালব অ্যাকাউন্টগুলিলক 
েংযুক্ত করল� হয় সে েম্পলক্ম  আরও �লর্্যর জে্য, 
nyckidsrise.org/downloadable-resources এ যাে এবং 
আমালের '529 Direct Plan অ্যাকাউন্ট কীভালব খুিলবে' 
হ্যান্আউরটি পয্মালিািো করুে। 

1 আমানতের ওপতর বিমার স্ট্ান্ার্ড  আওোর সীমা হল প্রবে আমানেকারী বপছু, FDIC দ্ারা বিমাকৃে িট্াাংক প্রবে, মাললকানার শ্রেণীবিভাগ প্রবে $250,000। 
বিবভন্ন মাললকানার শ্রেণীতে রাখা আমানেগুললতক অন্তেঃ $250,000 পর্ডন্ত পথৃকভাতি বিমা করা হয়, এমনবক রবি একই িট্াাংতক রাখা হয় োহতলও।

https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/intellectual-disabilities
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/intellectual-disabilities
tel:18776972837
http://nysaves.org
https://nyckidsrise.org/options
https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
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আপোর যশে ইশ�মলধ্যই অে্য একটি সস্টলরর 529 
প্্যালে একটি 529 অ্যাকাউন্ট র্ালক, �াহলি আপশে সেই 
অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করা িালিলয় সযল� পালরে, �লব এটি 
সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম দ্ারা ্েতি শেশে্ম ষ্ট তবশিষ্ট্য ও 
েুশবধাগুলির জে্য সযাগ্য�া অজ্মে করলব ো। NYC Kids 
RISE সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম শবশেলয়ালগর পরামি্ম ্োে 
কলর ো এবং সকালো শবশেলয়ালগর উপযুক্ত�া েম্পলক্ম  এই 
েশর্ল� েুপাশরি করা হলছে ো।

37. সকানও ভশষোিতী যভে সযাগ্য খরিগুজি 
পভরদশাি করার জন্য তার NY 529 Direct 
Plan অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করদত না পাদর, 
তাহদি কী হদব? 
529 প্্যাে অ্যাকাউন্ট সর্লক স�ািা অর্্ম যা সযাগ্য খরলির 
জে্য ব্যবহার করা হয় ো, �া 10% সফিারাি জশরমাোর 
পািাপাশি উপাজ্মলের উপর সফিারাি এবং ্লযাজ্য 
সস্টর ও স্ােীয় কলরর আও�ায় পল়ে। �লব ্শ�বন্ক�ার 
কারলণ সয অর্্ম স�ািা হয়, �া উপাজ্মলের উপর সফিারাি 
এবং ্লযাজ্য সস্টর ও স্ােীয় কলরর আও�ায় পল়ে, শকন্তু 
10% সফিারাি জশরমাো ্লযাজ্য হয় ো। এো়োও, 
সফিারাি র্যাসে আইলের োম্প্রশ�ক পশরব�্ম েগুলি সকালো 
সফিারাি বা সস্টর র্যাসে বা জশরমাো ো়োই 1 জােুয়াশর, 
2026 এর আলগ শেশে্ম ষ্ট শকেু পশরলস্শ�ল� সকােও 
শিক্ার্থীর 529 অ্যাকাউলন্টর অর্্মলক একটি 'জীবলের 
উন্ন��র অশভজ্�া অজ্মে' (Achieving a Better Life 
Experience, ABLE) অ্যাকাউলন্ট স্াোন্তশর� করার অেুমশ� 
সেয়। ABLE অ্যাকাউন্টগুলি েম্পলক্ম  আরও �লর্্যর জে্য 
https://www.mynyable.org সেখুে।

38. আমার েঞ্চয ে়ংরিান্ অন্যান্য 
অগ্রাভিকার বা ঋণ িাকদি কদিজ ও 
কম্মজীবদনর জন্য েঞ্চয েম্পদক্ম  আমার 
কীিাদব ভিন্া করা উভিত? 
্ল�্যলকর আশর্্মক অবস্া শভন্ন। মলুখামুশখ ব্যলক্তগ� 
োহালয্যর জে্য, একজে শবশেলয়াগ সপিাোলরর পরামি্ম 
সেওয়ার কর্া শবলবিো করুে বা শবোমলূি্য আশর্্মক 
পরামলি্মর জে্য একটি NYC আশর্্মক ক্ম�ায়ে সকল্রে 
(Financial Empowerment Center) যাে। শেটির আশর্্মক 
ক্ম�ায়ে সক্রেগুলিল�, আপশে একজে সপিাোর আশর্্মক 
পরামি্মো�ার োলর্ ব্যলক্তগ�ভালব সেখা করল� পালরে 
শযশে আপোলক বালজর ত�শর করল� এবং উচ্চ শিক্া েহ, 
ভশবষ্যল�র জে্য েঞ্চয় ও পশরকপিো করল� োহায্য করল� 
পালরে। পরামি্মো�ারা আপোলক সেো োমিালো, আপোর 
সরিশিলরর উন্নশ� করা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সখািা ও আলরা 
অলেক শকেুল�ও োহায্য করল� পালরে। আপোর কাোকাশে 
একটি সকল্রে অ্যাপলয়ন্টলমলন্টর েময়েশূি শেধ্মারণ করল�, 
311 েম্বলর কি করুে বা nyc.gov/dca এ যাে।

39. সেি ফর কদিজ সপ্রাগ্রাম কী িরদনর 
আভি্মক ভশষোর েুদযাগ প্রোন কদর? 
NYC Kids RISE পশরবারগুলিলক কলিজ ও কম্মজীবলের জে্য 
�ালের শেজস্ব েঞ্চয় পশরকপিো ত�শর করার জে্য েরঞ্াম 
ও �র্্য ্োে কলর। এর মলধ্য রলয়লে আপোর েন্তালের 
স্ককু লি ওয়াক্ম িপ ও ইলভন্টগুলি সযখালে আপশে কলিজ ও 
কম্মজীবলের েঞ্চলয়র শবকপি এবং আপোর জে্য উপিব্ধ 
আশর্্মক ক্ম�ায়লের েংস্ােগুলি েম্পলক্ম  আরও জােল� 
পালরে। আেন্ন সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম ইলভন্টগুলির  
একটি ক্যালিন্ার nyckidsrise.org/events এ পাওয়া যায়।

NYC Kids RISE অংিগ্হণকারী শিক্ার্থীলের জে্য 
উলতিজোপণূ্ম এবং ইন্টালরলক্টভ আশর্্মক শিক্ার পাঠরিম  
ত�শর করার জে্য NYC শিক্া শবভালগর োলর্ও েহলযাশগ�া 
কলরলে। FDIC-এর �রুণলের জে্য Money Smart কম্মেূশি 
(Money Smart for Young People) সর্লক শকেু পাঠ গ্হণ 
ক'সর, Queens North লফ্ড োলপার্ম সেন্টালরর (Field Support 
Center) NYC শিক্া েপ্তলরর শিক্ণ ও শিক্ািাভ শবভাগ 
(Teaching and Learning division) শকন্ারগালর্মে পাঠরিলমর 
েম্প্রোরণগুলি ত�শর কলরশেি। এই স্ট্যান্াি্ম  োমঞ্ে্যপণূ্ম, 
রিে-ফাংিোি পাঠগুলি শিক্ার্থীলের আশর্্মকভালব 
োশয়বেিীি ্াপ্তবয়স্ক হলয় ওঠার জে্য ্লয়াজেীয় সমৌলিক 
েক্�াগুলি গল়ে �ুিল� েহায়�া কলর। 

40. আভম কীিাদব একটি কদিজ ও 
কম্মজীবদনর সেভি়ংে অ্যাকাউন্ট খুিব? 
শেলে্মিাবিী এবং েহায়�ার জে্য nyckidsrise.org/options এ 
যাে বা সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-এর সকােও ইলভলন্ট সযাগ 
শেে। এো়োও আপশে (833) 543-7473 েম্বলর কি কলর বা 
info@nyckidsrise.org-এ একটি ইলমি পাঠিলয়ও NYC Kids 
RISE-এর োলর্ সযাগালযাগ করল� পালরে। 

41. কদিজ ও কম্মজীবদনর জন্য সকান 
েঞ্চদযর ভবকল্পটি আমার জন্য সেরা তা 
আভম ভকিাদব বুঝব? 
কলিজ বা কম্মজীবলের ্শিক্লণর জে্য েঞ্চয় করার অলেক 
উপায় আলে। আপোর শবকপিগুলিলক �ুিো করল� েরঞ্াম 
ও �লর্্যর জে্য nyckidsrise.org/options এ যাে অর্বা সেভ 
ফর কলিজ স্াগ্ালমর একটি ওয়াক্ম িলপ সযাগ শেে। NY 529 
Direct Plan েম্পলক্ম  আরও শবিে �লর্্যর জে্য, nysaves.org 
সেখুে অর্বা 877-NYSAVES (877-697-2834) এ কি করুে।

Amalgamated Bank সেভ ফর কলিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি 
েম্পলক্ম  আরও জােল�, Amalgamated Bank এর সকােও 
িাখায় যাে বা 800-662-0860 এ কি করুে। 

সবশিরভাগ অে্যাে্য সস্টরও �ালের শেজস্ব 529 সেশভংে প্্যাে 
্োে কলর এবং আপোর েঞ্চলয়র জে্য অে্যাে্য ব্যাঙ্কগুলি 

https://www.mynyable.org
http://nyc.gov/dca
https://nyckidsrise.org/events/
http://nyckidsrise.org/options
te:18335437473
mailto:info%40nyckidsrise.org?subject=
http://nyckidsrise.org/options
http://nysaves.org
tel:18776972834
tel:18006620860
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উপিব্ধ আলে। এই েবগুলি আপোলক আপোর কলিলজর 
জে্য েঞ্চলয়র িক্্য অজ্মলে েহায়�া করল� পালর। �লব এই 
অে্যাে্য শবকপিগুলি সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-এর োলর্ 
েংযুক্ত েয়। NYC Kids RISE ্শ�টি পশরবারলক কলিজ ও 
কম্মজীবলের জে্য েঞ্চলয়র শবশভন্ন শবকপিগুলি খশ�লয় সেখল� 
উৎোশহ� কলর এবং শবশেলয়ালগর পরামি্ম ্োে কলর ো। 
েঞ্চয় বা শবশেলয়াগ করার আলগ আপোর শেলজর পশরলস্শ� 
শবলবিো করা উশি� এবং আপশে একজে শবশেলয়াগ 
সপিাোলরর কালে পরামি্ম িাইল� পালরে।

42. সপ্রাগ্রাদম নভিিুক্ত হওযার জন্য আমাদক 
ভক আমার ভনজস্ব 'কদিজ ও কম্মজীবদনর 
সেভি়ংে অ্যাকাউন্ট' খুিদত হদব? 
ো, সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম-এ েশর্ভুক্ত হওয়ার জে্য 
আপোলক শেজস্ব 'কলিজ ও কম্মজীবলের সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট' খুিল� হলব ো বা আপোর েন্তালের জে্য সকালো 
অর্্ম জমা করল� হলব ো এবং আপোর েন্তালের জে্য 
একটি NYC স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট র্াকল� হলব। �লব NYC 
Kids RISE ্ল�্যক পশরবারলক �ালের শবকপিগুলি খশ�লয় 
সেখল� এবং �ালের শেজস্ব কলিজ ও কম্মজীবলের সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট খুিল� উৎোশহ� কলর। েহায়�ার জে্য, NYC 
Kids RISE-এর োলর্ সযাগালযাগ করুে অর্বা সেভ ফর 
কলিজ স্াগ্াম-এর একটি ইলভলন্ট সযাগ শেে। 

সেভি়ংে ম্যাি

43. সেভি়ংে ম্যাি ভকিাদব কাজ কদর? 
আপোর পশরবার দ্ারা আপোর েংযুক্ত কলিজ সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট-এ পরব�থী $100 পয্মন্ত জমা সেওয়া ্ল�্যক 
িিালরর জে্য, NYC Kids RISE আপোর েন্তালের NYC 
স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট-এ এক িিার জমা করলব। আপোর 
েন্তালের ্র্ম সরেণীর বেলরর ্র্ম শেে সর্লকই এবং শবন্্ডং 
ব্লক 3 েম্পণূ্ম করার পলর (আপোর শেলজর অ্যাকাউলন্ট 
আপোর ্র্ম $5 জমা করা) এই েুলযাগটি শুরু হয় এবং 
�ার পঞ্চম সরেণীর বের পয্মন্ত উপিব্ধ র্ালক।

আপশে য�ক্ণ আপোর েন্তালের NYC স্কিারশিপ 
অ্যাকাউন্ট-এর (শবন্্ডং ব্লক 2) োলর্ একটি কলিজ সেশভংে 
অ্যাকাউন্ট-সক েংযুক্ত কলরলেে, ��ক্ণ NYC Kids RISE 
আপোর পশরবালরর জমা করা অলর্্মর ওপলর েজর রাখল� 
পালর এবং আপো সর্লকই েমপশরমাণ অর্্ম জমা কলর।

44. আমার েন্াদনর অ্যাকাউন্ট সেভি়ংে 
ম্যাি সপদযদি ভকনা তা আভম কীিাদব জানব? 
NYC Kids RISE আপোর েন্তালের NYC স্কিারশিপ 
অ্যাকাউন্ট-এ সয অর্্ম সযাগ কলরলে �া সেখল�, আবার 

Savings Tracker এ িগ ইে করুে এবং েীলি "আপোর 
কলিজ সেশভংে অ্যাকাউন্টে" োমক শবভালগ সক্াি করুে। 
"স্কিারশিপ অ্যাকাউন্ট" সিলবিযুক্ত র্যালব শলিক করুে এবং 
সিেলেলের ইশ�হাে সেখল� েীলি সক্াি করুে। আপশে 
আপোর েংযুক্ত কলিজ সেশভংে অ্যাকাউন্ট-এ ্শ�টি 
সযাগ্য�া অজ্মেকারী আমােল�র জে্য "সেশভংে ম্যাি" 
সিলবিযুক্ত একটি সিেলেে সেখল� পালবে। 

45. আমার েন্াদনর জন্য আমার 
মাজিকানািীন কদিজ ও কম্মজীবদনর 
সেভি়ংে অ্যাকাউদন্ট আমার ভনযভমতিাদব 
কত েঞ্চয করা শুরু করা উভিত?
্শ�টি পশরবালরর অবস্া শভন্ন। কলিজ ও কম্মজীবলের 
জে্য েঞ্চয় সকােও পশরবালরর োমশগ্ক আশর্্মক স্বালস্্যর 
একটি গুরুবেপণূ্ম অংি। কলিজ বা কম্মজীবলের ্শিক্লণর 
জে্য ক�রা েঞ্চয় করল� হলব �া শেধ্মারণ করা শেভ্ম র কলর 
আপোর আয়, েম্পে, সেো, শেয়শম� ব্যয়, েরকারী েশুবধা 
ও ঋণ েহ আপোর ব্যলক্তগ� আশর্্মক পশরলস্শ�র উপর। 
NYC Kids RISE ্ল�্যক পশরবারলক �ালের জে্য অর্্মপণূ্ম সয 
সকালো পশরমালণ অর্্ম জমা কলর শুরু করল� উৎোশহ� কলর। 
আপোর েন্তালের কম বয়লে শুরু করলি, �া একটি ব়ে 
পার্্মক্য ত�শর করল� পালর, অলর্্মর পশরমাণ যাই সহাক ো সকে। 

আপোর োমশগ্ক আশর্্মক পশরলস্শ�র মলধ্য উপযুক্ত 
েঞ্চলয়র শবষলয় শবোমূলি্য, মুলখামুশখ ব্যলক্তগ� েহায়�ার 
জে্য, পলুরা িহর জলু়ে অবলস্� NYC আশর্্মক ক্ম�ায়ে 
সক্রেগুলির সকালো একটিল� যাওয়ার কর্া শবলবিো 
করুে। আশর্্মক ক্ম�ায়ে সক্রেগুলিল�, আপশে একজে 
সপিাোর আশর্্মক পরামি্মো�ার োলর্ মুলখামুশখ ব্যলক্তগ� 
োক্াৎ করল� পালরে শযশে আপোলক ঋণ োমিাল�, 
আপোর সরিশির উন্ন� করল�, একটি বালজর ত�শর করল�, 
একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুিল�, আপোর ভশবষ্যল�র জে্য 
েঞ্চয় ও পশরকপিো করল� এবং আরও অলেক শকেুল� 
েহায়�া করল� পালরে। এো়োও আপশে আপোর েন্তালের 
কলিজ ও কম্মজীবলের শিক্ার জে্য েঞ্চয় করা েম্পলক্ম  
এবং েঞ্চয় শুরু করার জে্য একটি পশরকপিো করার শবষলয় 
�র্্য সপল� পালরে। 

আপোর কাোকাশে একটি আশর্্মক ক্ম�ায়ে সকল্রে 
একটি অ্যাপলয়ন্টলমলন্টর েময়েূশি শেধ্মারণ করল�, 311 
েম্বলর কি করুে বা nyc.gov/dca এ যাে।

NYC Kids RISE হি একটি িালভর উলদ্দি্যহীে েংস্া সযটি 
সেভ ফর কলিজ স্াগ্াম পশরিািোর জে্য শেটি অফ 
শেউইয়ক্ম , শিক্া শবভাগ, এবং শেটি ব্যাপী কশমউশেটিগুলির 
োলর্ কাজ কলর।

http://nyc.gov/dca

