
NYC সরকারী স্কু লে (অংশগ্রহণকারী চার্্টার স্কু ে 
সহ) ভর্্ত্ট  সমস্ত র্কন্ারগালর্্টন বা প্রথম শ্রেণীর 
র্শক্াথথী শ্সভ ফর কলেজ শ্প্রাগ্রাম (Save for 
College Program)-এ অংশগ্রহণ করার জন্য 
শ্�াগ্য, ্তালের পর্রবালরর আয় বা অর্ভবাসলনর 
অবস্া র্নর্ব্টলশলে।

আপনার সন্ান �র্ে শ্�াগ্য হয়, ্তাহলে শ্স এই 
শ্প্রাগ্রালম আপনা থেকেই নথেভুক্ত হকে যাকে �র্ে 
না আপর্ন অংশগ্রহণ না করা শ্বলে শ্নন এবং অপ্ট-
আউর্ কলরন। 

একবার নর্থভুক্ত হলয় শ্গলে, আপনার 
সন্ালনর র্বনামূে্য NYC স্োরর্শপ অ্যাকাউন্ট 
(NYC Scholarship Account) কীভালব সক্রিয় 
করল্ত হয় শ্সই ্তথ্য সহ আপর্ন একটি ওলয়েকাম 
র্কর্ পালবন, শ্�টিল্ত NYC Kids RISE দ্ারা আপনার 
সন্ালনর ্তরলফ একটি প্রাথর্মক $100 বরাদ্দ 
থাকলব।

আপনার সন্ালনর NYC স্োরর্শপ অ্যাকাউন্ট 
সক্রিয় হলয় �াওয়ার পলর, আপর্ন অর্্তর্রক্ত পুরস্ার 
অজ্টলনর জন্য র্বল্্ডিং ব্লকস নালম পর্রর্চ্ত অন্যান্য 
বুর্নয়ােী ধাপগুক্ে সম্ূণ্ট করল্ত পালরন।  

কলেজ বা শ্কর্রয়ালরর প্রর্শক্লণর র্বর্ভন্ন ধরলনর 
খরলচর জন্য NYC স্োরর্শপ অ্যাকাউন্ট-এর অথ্ট 
ব্যবহার করা শ্�ল্ত পালর।

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

শীর্্ষ 5 টি জিথনস যা 
আপনার িানা উথিত

মা-বাবা ও অভিিাবকদের জন্্য সংস্ান্

প্রায়শ জিজ্রাসরা কররা প্শ্রাবলী

nyckidsrise.org 
833-543-7473

http://nyckidsrise.org
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1. NYC Kids RISE থসভ ফর েকেি 
থ্রাগ্াম েী?
NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম (Save for 
College Program) হে একটি স্কেরোরশিপ ও সেশভংে 
স্ররোগ্রোম যরো NYC েরকরোরী স্ককু লের েমস্ত শিক্রোর্থীর করোলে 
কলেজ ও কম্মজীবলের ্রশিক্ণলক আরও েহজেভ্য কলর 
স�রোেরোর জে্য ত�শর কররো হলেলে — �রোলের পশরবরোলরর আে 
বরো অশভবরোেলের অবস্রো যরোই সহরোক েরো সকে।

সকরোেও NYC েরকরোরী স্ককু লে (অংিগ্হণকরোরী চরোর্্মরোর স্ককু েগুলে 
েহ) ভশ�্ম  হওেরো ্রশ�টি শকন্রোরগরোলর্্মে শিক্রোর্থী সেভ ফর 
কলেজ স্ররোগ্রোম-এর মরোধ্্যলম, আপেরো সর্লকই �রোর �রফ 
সর্লক ্ররোর্শমক $100 বররোদ্দ েহ NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট 
(NYC Scholarship Account) পরোে, যশে েরো �রোলের শপ�রোমরো�রো 
বরো অশভভরোবকররো স্ররোগ্রোমটি সর্লক "অপ্ট আউর্" কলরে। 
পশরবরোরগুলে এই অ্যরোকরোউলন্ট পরুস্করোর শহেরোলব অশ�শরক্ত 
স্কেরোরশিপ ফরোন্ উপরোজ্মে করল� পরোলর। কশমউশেটিগুলেও 
্রশ�টি শিশুর েরোফলে্যর জে্য �রোলের কশমউশেটির েমর্্মে 
্রেি্মে করল� এই NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্টগুলের 
গ্রুপগুলেল� অশ�শরক্ত অর্্ম ্রেরোে করল� পরোলর। 

NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্টগুলেল� বররোদ্দ কররো 
�হশবেগুলে New York’s 529 College Savings Program 
Direct Plan-এর একটি অ্যরোকরোউলন্ট শবশেলেরোগ কররো হে 
যরো অংিগ্হণকরোরী শিক্রোর্থীলের �রলফ একটি েরোলভর 
উলদ্দি্যহীে েংস্রো, NYC Kids RISE-এর মরোলেকরোেরোধ্ীে 
এবং পশরচরোেেরোধ্ীে। শপ�রোমরো�রো এবং অশভভরোবকররো 
NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট-এ অর্্ম জমরো শেল� বরো 
�ুেল� পরোরলবে েরো, যরো শুধ্ুমরোত্র সযরোগ্য উচ্চ�র শিক্রোর 
খরলচর জে্য অংিগ্হণকরোরী শিক্রোর্থীর দ্রোররো ব্যবহরোর 
কররো সযল� পরোলর। কম্মেূশচটিল� র্রোকরো একজে শিক্রোর্থী 
শকন্রোরগরোলর্্মে সিষ কররোর 20 বেলরর মলধ্্য যশে �রোর 
NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলন্টর �হশবে েরোশব েরো কলর, 
�রোহলে সেই �হশবেগুলে NYC Kids RISE-এ সফরৎ যরোলব 
যরোল� ভশবষ্যল� সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোলমর শিক্রোর্থীলের 
েহরোে�রো কররো যরোে।

�লব, একজে অংিগ্হণকরোরী শিক্রোর্থীর শপ�রোমরো�রো বরো 
অশভভরোবক শহেরোলব, আপশে স্ররোগ্রোমটির মরোধ্্যলম আপেরোর 
েন্রোলের েুশবধ্রোর জে্য আপেরোর মরোলেকরোেরোধ্ীে একটি 
কলেজ এবং সকশরেরোর সেশভংে অ্যরোকরোউন্ট খুেল� এবং/
বরো েংযুক্ত করল� পরোলরে। �রোরপর, আপশে এমে উপরোলে 
এবং পশরমরোলণ েঞ্চে কররো শুরু করল� পরোলরে যরো আপেরোর 
অলর্্মর জে্য অর্্মপণূ্ম। 

েরোমশগ্কভরোলব, সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম-টি শপ�রোমরো�রো 
ও অশভভরোবক, পশরবরোলরর েেে্য, বনু্, স্ককু ে, কশমউশেটি, 
ব্যবেরো এবং েরকরোরলক েম্পে ত�শর করল� এবং ্রশ�টি 
শিশুর শিক্রোগ� ও অর্্মনেশ�ক েরোফলে্যর ্র�্যরোিরো পরূলণ 
েহরোে�রো কররোর জে্য একেলগে করোজ করল� েক্ম কলর।

2. থসভ ফর েকেি থ্রাগ্াম-এ অংশ 
থনওোর িন্য োরা থযাগ্্য?
স্ককু ে বের 2022-2023 পয্মন্, একটি NYC েরকরোরী স্ককু লে 
(অংিগ্হণকরোরী চরোর্্মরোর স্ককু েগুলে েহ) েশর্ভুক্ত ্রশ�টি 
শকন্রোরগরোলর্্মে এবং ্রর্ম সরেশণর শিক্রোর্থী অংিগ্হণ করল� 
পরোলর - �রোলের পশরবরোলরর আে বরো অশভবরোেলের লস্শ� 
শবলবচ্য েে।

সযলহ�ু স্ররোগ্রোমটি 2017 সর্লক শুরু কলর সভৌলগরোলেক স্ককু ে 
শিশ্রিক্ট 30-এ চরোলে� হলেশেে, �রোই 39 টি পরোইের্ স্ককু লের 
শকন্রোরগরোলর্্মে সর্লক পঞ্চম সরেণী পয্মন্ ্রশ�টি শিক্রোর্থী 
অংিগ্হলণর জে্য সযরোগ্য।

সযরোগ্য শিক্রোর্থীলের সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম-এ েশর্ভুক্ত 
হওেরোর জে্য অবি্যই একটি অংিগ্হণকরোরী স্ককু লে অন্� 
60 শেে উপলস্� র্রোকল� হলব।

3. আথম েীভাকে অংশগ্হণ েরে?
যশে আপেরোর েন্রোে সযরোগ্য হে, �রোহলে সেভ ফর কলেজ 
স্ররোগ্রোম-এর েলগে যুক্ত হওেরো েহজ! কীভরোলব �রো এখরোলে 
সেওেরো হে:

• আপশে যখে আপেরোর েন্রোলের স্ককু লের করোে সর্লক 
সেরোটিি পরোে সয অপ্ট-আউর্ ্রলরিেরো শুরু হলেলে 
(আপশে সেই েমলে অপ্ট-আউর্ ্রলরিেরো েম্পলক্ম  
�র্্য পরোলবে) �খে থোনও পদকষেপ থনকেন না। 

• অপ্ট-আউর্ ্রলরিেরো েমরোপ্ত হওেরোর পলর, আপেরোর 
েন্রোে আপেরো সর্লকই সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম-এ 
েশর্ভুক্ত হলে যরোলব এবং NYC Kids RISE একটি NYC 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship Account) 
ত�শর করলব এবং আপেরোর েন্রোলের পক্ সর্লক 
্ররোর্শমক $100 বররোদ্দ করলব। 

• আপশে NYC Kids RISE-এর করোে সর্লক অশ�শরক্ত 
�র্্য ও শেলে্মিরোবেী েলম� একটি ওকেেোম থেট 
পরোলবে। যশে আপশে িরৎকরোলে অপ্ট আউর্ েরো 
কলর র্রোলকে �রোহলে ে�ুে বেলর আপেরোর েন্রোলের 
অ্যরোকরোউন্ট েলরিে করল� পরোরলবে বলে আিরো 
করল� পরোলরে। (যশে আপশে পরব�থী একটি �রোশরলখ 
েশর্ভুক্ত কলরে �রোহলে আপশে কখে আপেরোর 
েন্রোলের অ্যরোকরোউন্ট েলরিে করল� পরোরলবে �রোর 
েমেেীমরো পশরবশ�্ম � হল� পরোলর।)

• আপশে আপেরোর ওলেেকরোম শকর্ পরোওেরোর পলর, 
আপেরোর েন্রোলের NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট 
সজরিে করল� এবং েমলের েরোলর্ এর ওপলর েজর 
ররোখল�, অেেরোইে প্্যরোর্ফম্ম েরোরেে ট্্যরোকরোর (Savings 
Tracker) (একটি অেেরোইে সপরোর্্মরোে সযখরোলে মরো-
বরোবরো/অশভভরোবকররো �রোলের েন্রোলের NYC স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউন্ট সেখল� পরোলরে)-এ শেবন্ে করুে। 

nyckidsrise.org  |  833-543-7473
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1 2014 েরোলের Stephen Beck, Jr, একটি উন্ন��র জীবলের অশভজ্ঞ�রো অজ্মে কররো (Achieving a Better Life Experience, ABLE) 
আইলের মরোধ্্যলম অেুলমরোশে�, ABLE অ্যরোকরোউন্ট হে র্্যরোক্স েুশবধ্রোযুক্ত েঞ্চলের মরোধ্্যম যরো ্রশ�বন্ী ব্যলক্তলের অক্ম�রো েম্পশক্ম � 
খরলচর জে্য েঞ্চে করল� সেে, েম্পরূক শেররোপত্রো আে (Supplemental Security Income, SSI) এবং Medicaid-এর মল�রো 
েহরোে�রো স্ররোগ্রোমগুলে সর্লক �রোলের েুশবধ্রো হরোররোলেরোর ঝঁুশক েরোড়রোই (শকেু েীমরোবদ্ধ�রো ্রলযরোজ্য)।

NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship Account)-এর আেগুলে NY ABLE স্ররোগ্রোলমর একটি অ্যরোকরোউলন্টর পশরবল�্ম  New 
York’s 529 College Savings Program-এর একটি 529 অ্যরোকরোউলন্ট ররোখরো হে। অ�এব, শব�রলণর পলর, এই ধ্রলের অ্যরোকরোউলন্টর 
আেলক NY ABLE অ্যরোকরোউলন্টর মরোলেলকর ্ররোপ্ত সয সকরোেও ্রলেরোজে-শভলত্ক েশুবধ্রোর ্রেলগে েম্পে শহেরোলব গণেরো কররো হল� পরোলর।

স্ররোগ্রোমটিল� কীভরোলব অে্যরোে্য সমৌলেক পেলক্পগুলে 
শেল� হলব সে েম্পলক্ম ও আপশে �র্্য পরোলবে।

4. থসভ ফর েকেি থ্রাগ্াম-এর 
"স্কোরথশপ" অংশটি েীভাকে  
োি েকর?
আপেরোর েন্রোে স্ররোগ্রোমটিল� েশর্ভুক্ত হলে, NYC 
Kids RISE একটি NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট 
(NYC Scholarship Account) ত�শর করলব এবং আপেরোর 
েন্রোলের শিক্রোগ� ভশবষ্যল�র জে্য স্বেংলরিেভরোলব $100 
বররোদ্দ করলব। েমলের েরোলর্ েরোলর্, NYC Kids RISE 
আপেরোর পশরবরোরলক আপেরোর েন্রোলের NYC স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউলন্টর জে্য আরও অর্্ম উপরোজ্মলের েুলযরোগ 
সেলব। আপেরোর েন্রোেলক �রোর কলেজ ও কম্মজীবলের 
েলক্্য সপৌঁেরোল� েরোহরোয্য কররোর জে্য জেেমরোলজর েংস্রো, 
ব্যবেরোশেক ্রশ�ষ্রোে এবং অে্যররোও স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলন্ট 
অর্্ম সযরোগ করল� পরোলর। 

একটি েরোলভর উলদ্দি্যহীে েংস্রো NYC Kids RISE, 
অংিগ্হণকরোরী শিক্রোর্থীলের �রলফ স্কেরোরশিপ 
�হশবেগুলের মরোলেক এবং এগুলেলক পশরচরোেেরো কলর, 
এবং NY 529 Direct Plan-এ �হশবেগুলে শবশেলেরোগ কলর, 
যরো উচ্চ শিক্রোর জে্য েঞ্চে করল� েরোহরোয্য কররোর জে্য 
শবলিষভরোলব পশরকলপি� এক ধ্রলের শবশেলেরোগ অ্যরোকরোউন্ট। 
আশর্্মক বরোজরোর এবং শবশেলেরোলগর করোয্মকরোশর�রোর উপর 
শেভ্ম র কলর NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্টগুলে েমলের েরোলর্ 
েরোলর্ অর্্ম েরোভ করল� বরো হরোররোল� পরোলর। 

আপশে যশে একটি সযরোগ্য েন্রোলের শপ�রোমরো�রো বরো 
অশভভরোবক হে, �রোহলে য�ক্ণ েরো আপশে এই স্ররোগ্রোম 
সর্লক অপ্ট-আউর্ কলরে, ��ক্ণ পয্মন্ NYC Kids RISE 
আপেরোর েন্রোলের �রলফ এই NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট 
ত�শর করলব এবং অর্্মরোেে করলব। আপেরোর েন্রোলের 
NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট ত�শর হলে সগলে আপশে 
NYC Kids RISE সর্লক একটি ওলেেকরোম শকর্ পরোলবে। 
আপেরোর েন্রোলের NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলন্ট বররোদ্দ কররো 
স্কেরোরশিপ �হশবে েমলের েরোলর্ েরোলর্ েলরিে কররো এবং 
সেখরোর জে্য:

• আপেরোলক অর্্ম জমরো শেল� হলব না

• আপেরোলক আপেরোর েরোমরোলজক েুরক্রো েম্বর 
(Social Security Number, SSN) বরো ব্যলক্তগ� 
করেরো�রো েেরোক্তকরণ েম্বর (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN), ব্যরোংক অ্যরোকরোউন্ট 
বরো সরিশির্ করোলি্ম র �র্্য ্রেরোে করল� হলব না।

• আপেরোর অর্্মনেশ�ক বরো অশভবরোেলের লস্শ�র �র্্য 
আপেরোর ্রেরোে কররোর ্রলেরোজে হলব না 

• অংিগ্হণ কররোর জে্য েব্মরোশধ্ক বরো েব্মশেম্ন 
উপরোজ্মলের ্রলেরোজে থনই

5. থসভ ফর েকেি থ্রাগ্াম-এর 
"সঞ্চে" অংশটি েীভাকে োি েকর? 
আপেরোর েন্রোে �রোর NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট 
(NYC Scholarship Account) পরোওেরোর পর, আপেরোর ও 
আপেরোর পশরবরোলরর জে্য েঠিক কলেজ ও কম্মজীবলের 
েঞ্চলের পশরকপিেরো কীভরোলব ত�শর করল� হে সে েম্পলক্ম  
আপশে আরও �র্্য পরোলবে। আপেরোর েন্রোলের NYC 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট-এর জে্য শবশেলেরোগ কররো অলর্্মর 
উপর শভলত্ কলর গলড় স�রোেরোর জে্য, আপশে স্ররোগ্রোমটির 
মরোধ্্যলম আপেরোর েন্রোলের েুশবধ্রোর জে্য আপেরোর 
মরোলেকরোেরোধ্ীে একটি কলেজ এবং সকশরেরোর সেশভংে 
অ্যরোকরোউন্ট খুেল� ও/বরো েংযুক্ত করল� পরোলরে। য�ক্ণ 
পয্মন্ অংিগ্হণকরোরী শিক্রোর্থীটি এই ধ্রলের অ্যরোকরোউলন্টর 
জে্য সযরোগ্য হলব, ��ক্ণ আপশে NY ABLE সেশভংে 
স্ররোগ্রোলম (NY ABLE Savings Program) একটি অ্যরোকরোউন্ট 
সখরোেরো এবং/অর্বরো েংযুক্ত কররোও সবলে শেল� পরোলরে।1

আপেরোর েন্রোলের ভশবষ্য� শিক্রোর জে্য NYC Kids RISE-
এর মরোলেকরোেরোধ্ীে এবং পশরচরোেেরোধ্ীে NYC স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউন্ট-এর সর্লক শভন্নভরোলব, আপেরোর পশরবরোরই হে 
আপেরোর েংযুক্ত অ্যরোকরোউলন্টর মরোলেক। আপশে, আপেরোর 
আত্ীে এবং আপেরোর বনু্ররো েররোেশর এই অ্যরোকরোউলন্ট অর্্ম 
ররোখল� পরোলরে। আপশে কী ধ্রলের সেশভংে অ্যরোকরোউন্ট সবলে 
সেে �রোর উপর শেভ্ম র কলর, আপেরোর পশরবরোর NYC Kids 
RISE েরোরেে ট্্যরোকরোর (Savings Tracker) (একটি অেেরোইে 
সপরোর্্মরোে সযখরোলে মরো-বরোবরো/অশভভরোবকররো �রোলের েন্রোলের 
NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট সেখল� পরোলরে)-এর মরোধ্্যলম 
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অেেরোইলে আপেরোর েন্রোলের NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট-
এর পরোিরোপরোশি আপেরোর শেলজর সেশভংে ব্যরোলেলসের ওপলরও 
েজর ররোখল� পরোলর। 

nyckidsrise.org/options-এ শগলে, একটি NYC Kids 
RISE ভরোচু্ম েরোে ওেরোক্ম িলপ অংি শেলে, 833-KID-RISE 
(833-543-7473) এ আমরোলের হর্েরোইলে কে কলর, 
info@nyckidsrise.org-এ আমরোলের ইলমে কলর, NYC Kids 
RISE-এর একজে ্রশ�শেশধ্র েরোলর্ কর্রো বেরোর জে্য একটি 
অ্যরোপলেন্টলমন্ট কলর, অর্বরো একটি NYC আশর্্মক ক্ম�রোেে 
সকল্রে (NYC Financial Empowerment Center) শবেরোমলূে্য 
আশর্্মক করোউলসেলেং-এর অ্যরোপলেন্টলমলন্ট শগলে আপেরোর 
সেশভংে অ্যরোকরোউলন্টর শবকপিগুলে েম্পলক্ম  জরোেেু।

6. NYC স্কোরথশপ অ্যাোউকটের অে্ষ 
থেকসর িন্য ে্যেহার েরা থযকত পাকর? 
এটি েীভাকে ে্যেহার েরা থযকত পাকর 
থস সম্পকে্ষ  থোনও থেথিথনকর্ি আকে 
থে? যথদ আমার সন্ান েকেকি না যাে 
তাহকে েী হকে?
NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship 
Account)-এর অর্্ম NY 529 Direct Plan-এ শবশেলেরোগ কররো 
হে এবং উচ্চ�র শিক্রোর শবশভন্ন খরলচর জে্য ব্যবহরোর কররো 
সযল� পরোলর। যশেও 529 অ্যরোকরোউন্টটিলক একটি কলেজ 
সেশভংে অ্যরোকরোউন্ট বেরো হে, �বুও মরোশক্ম ে যকু্তররোল্রে এবং 
শবলেলির সয সকরোেও সযরোগ্য ্রশ�ষ্রোলে সযরোগ্য�রোেম্পন্ন 
উচ্চ�র-শিক্রোর খরচগুলে পশরলিরোধ্ কররোর জে্য এই 
অ্যরোকরোউন্টটি ব্যবহরোর কররো সযল� পরোলর। পরম্পররোগ� 
4-বেলরর কলেজ এবং শবশ্বশবে্যরোেে েরোড়রোও, অে্যরোে্য 
ধ্রলের সযরোগ্য ্রশ�ষ্রোলের মলধ্্য রলেলে কশমউশেটি কলেজ, 
সপিরোেরোর ও বলৃত্মেূক স্ককু ে, সযরোগ্য শিক্রোেশবি স্ররোগ্রোম 
এবং অেেরোইে শিশগ্ স্ররোগ্রোম। স্কেরোরশিলপর ফরোন্ টিউিে, 
লফ, েরঞ্রোম, শকেু ঘর ও র্রোকরোর খরচ ও পরোঠ্্য বইলের মল�রো 
লজশেে সযগুলে েরোধ্রোরণ� অে্য স্কেরোরশিলপর আও�রোভুক্ত 
েে সেেলবর জে্য ব্যবহরোর কররো যরোলব। সযরোগ্য�রো অজ্মেকরোরী 
উচ্চ শিক্রোর খরচগুলের একটি েম্পণূ্ম �রোলেকরোর জে্য 
nysaves.org সেখুে।

কম্মেূশচটিল� র্রোকরো একজে শিক্রোর্থী শকন্রোরগরোলর্্মে 
সিষ কররোর 20 বেলরর মলধ্্য যশে �রোর NYC স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউলন্টর �হশবে েরোশব েরো কলর, �রোহলে সেই 
�হশবেগুলে NYC Kids RISE-এ সফরৎ যরোলব যরোল� 
ভশবষ্যল� সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোলমর শিক্রোর্থীলের 
েহরোে�রো কররো যরোে।

NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট-এর অর্্ম শকন্রোরগরোলর্্মে সর্লক 
12 সরেণী পয্মন্ সকরোেও খরলচর জে্য ব্যবহরোর কররো যরোলব েরো, 
যরোর মলধ্্য সফিরোররোে আইলের অধ্ীলে সযরোগ্য�রো অজ্মেকরোরী 
খরচগুলেও অন্ভু্ম ক্ত।

অেুগ্হ কলর মলে ররোখলবে সয NYC Kids RISE শব�রলণর 
েমে ্রশ�বন্ী শিক্রোর্থীলের জে্য, একটি NYC স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউন্ট-এর �হশবেলক একটি NY ABLE অ্যরোকরোউলন্ট 
স্রোেরোন্র করল� েক্ম হওেরোর উপরোেগুলে অলবেষণ করলে।

7. যথদ আথম অপ্ট আউট না েথর 
তাহকে NYC Kids RISE আমার 
সন্ানকে থসভ ফর েকেি থ্রাগ্াম-এ 
নথেভুক্ত েরার িন্য আমার সন্ান ও 
আমার সম্পকে্ষ  েী তে্য পাে?
NYC Kids RISE ্রশ�টি অংিগ্হণকরোরী শিক্রোর্থীর জে্য 
NYC শিক্রো শবভরোগ (NYC Department of Education) 
সর্লক শেম্নলেশখ� �র্্যগুলে সপলে র্রোলক: 

• শিক্রোর্থী ও শপ�রোমরো�রোর েেরোক্তকরণ েম্বর যরো 
স্ররোগ্রোমটির জে্য অেে্য;

• শিক্রোর্থীর েম্পণূ্ম েরোম;

• শিক্রোর্থীর জন্ম �রোশরখ;

• শিক্রোর্থীর বরোশড়র ঠিকরোেরো;

• শিক্রোর্থীর বরোশড়র ঠিকরোেরোর বেে হে শকেরো;

• শিক্রোর্থীর বরোশড়র সফরোে েম্বর;

• শিক্রোর্থীর স্ককু লের েরোম:

• শিক্রোর্থীর ব�্ম মরোে সগ্ি সেলভে;

• শিক্রোর্থীর বরোশড়ল� সয ভরোষরোে(গুলেল�) কর্রো বেরো হে;

• NYC েরকরোরী স্ককু ে ব্যবস্রোর শভ�লর ও বরোইলর 
উভলেই, যশে সকরোেও অে্য স্ককু লে স্রোেরোন্রকররো হে 
সেই �র্্য।

্রশ�টি অংিগ্হণকরোরী শিক্রোর্থী শপেু েজুে পয্মন্ 
শপ�রোমরো�রো বরো অশভভরোবলকর জে্য, NYC Kids RISE 
শেম্নলেশখ� �র্্যও পরোে:

• শপ�রোমরো�রো বরো অশভভরোবলকর পলুররো েরোম;
• শপ�রোমরো�রো বরো অশভভরোবলকর ইলমে ঠিকরোেরো;
• শপ�রোমরো�রো বরো অশভভরোবলকর সেে ও/বরো অে্যরোে্য 

সফরোে েম্বর।

আপশে যখে আপেরোর েন্রোেলক স্ককু লে েশর্ভুক্ত কলরে 
�খে আপশে "েীে করোি্ম "-এ যরো জমরো সেে এটি �রোর 
অেুরূপ �র্্য। এই সির্রো NYC Kids RISE-সক ্রশ�টি 
অংিগ্হণকরোরী েন্রোলের জে্য একটি NYC স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship Account) সের্ আপ কররোর 
এবং ্রল�্যলকর জে্য ্ররোর্শমকভরোলব $100 বররোদ্দ কররোর 
অেুমশ� সেে। NYC Kids RISE েমস্ত পরোশরবরোশরক �লর্্যর 
জে্য কলঠ্রোর একরোন্�রো এবং সগরোপেীে�রোর শেলে্ম শিকরো 
অেুেরণ কলর।

nyckidsrise.org  |  833-543-7473
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8. আথম যথদ অংশগ্হণ েরকত না িাই 
তাহকে েী হকে? 
আপশে আপেরোর েন্রোেলক সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম-এ 
েশর্ভুক্ত কররোল� চরোে েরো �রো আপেরোর স্ককু েলক জরোেরোলেরোর 
জে্য, আপেরোলক অবি্যই একটি স্বরোক্শর� অপ্ট-আউর্ ফম্ম 
সফরৎ শেল� হলব বরো 30 শেে েমেকরোলের মলধ্্য আপেরোর 
NYC স্ককু েে অ্যরোকরোউন্ট (NYC Schools Account) সর্লক 
অপ্ট-আউর্ করল� হলব। এই পেলক্পগুলের সয সকরোেও 
একটি গ্হণ কররোর অর্্ম হে আপেরোর েন্রোে একটি NYC 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship Account) $100 
শবশেলেরোগ বরো ভশবষ্যল�র �হশবেগুলে পরোলব েরো। অেুগ্হ 
কলর শেশে্ম ষ্ট শববরলণর জে্য আপেরোর েন্রোলের অপ্ট-আউর্ 
ফম্ম বরো schools.nyc.gov/learning/student-journey/
college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-
college-program সেখুে।

9. যথদ আথম এখন থসভ ফর েকেি 
থ্রাগ্াম-এ অংশ থনকত না িাই, তাহকে 
আথম থে পরেততী থোকনা তাথরকখ 
আমার সন্ানকে নথেভুক্ত েরকত পাথর?
হঁ্যরো, সয শপ�রোমরো�রো ও অশভভরোবকররো অপ্ট আউর্ কলরলেে 
শকন্তু পলর �রোলের মে পশরব�্ম ে কলরলেে এবং �রোলের 
েন্রোেলক অংিগ্হণ কররোল� চরোে, �রোররো পরব�থী �রোশরলখ 
পেুররোে েশর্ভুক্ত করল� পরোরলবে। পেুররোে েশর্ভুক্ত কররোর 
জে্য পশরবরোরগুলের করোলে �রোলের েন্রোলের পঞ্চম সরেণীর 
বের সিষ েরো হওেরো পয্মন্ েমে আলে। শেশে্ম ষ্ট শববরলণর 
জে্য schools.nyc.gov/learning/student-journey/
college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-
college-program সেখুে।

10. অপ্ট আউট থেজ্ঞথতির সমেসীমার 
পকর আথম থে থসভ ফর েকেি 
থ্রাগ্াম-এ আমার সন্াকনর  
অংশগ্হণ োথতে েরকত পাথর?
হঁ্যরো, ্ররোর্শমকভরোলব েশর্ভুক্ত হওেরোর পর আপশে আপেরোর 
েন্রোলের অংিগ্হণ বরোশ�ে করল� পরোলরে। শেশে্ম ষ্ট শববরণ 
এবং শেলে্মিরোবেীর জে্য schools.nyc.gov/learning/
student-journey/college-and-career-planning/
nyc-kids-rise-save-for-college-program সেখুে।

11. অথভোসকনর অেস্া আমার 
অংশগ্হণ েরার সষেমতাকে  
েীভাকে ্রভাথেত েকর? 
এটি কলর েরো! অশভবরোেলের অবস্রো শেশব্মলিলষ েকে সযরোগ্য 

শিক্রোর্থী সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম-এ অংিগ্হণ  
করল� পরোলর। 

�রোলের েন্রোেলক স্ররোগ্রোমটিল� েশর্ভুক্ত কররো এবং একটি 
NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship Account) 
পরোওেরোর জে্য, পশরবরোরগুলেলক সকরোেও েরোমরোলজক েুরক্রো 
েম্বর (Social Security Number, SSN) বরো ব্যলক্তগ� 
করেরো�রো েেরোক্তকরণ েম্বর (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN) ্রেরোে করল� হলব না। 

�লব, NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট-এর পরোিরোপরোশি েঞ্চে 
কররোর উলদ্দলি্য আপেরোর েন্রোলের েুশবধ্রোর জে্য আপেরোর 
মরোলেকরোেরোধ্ীে একটি কলেজ এবং সকশরেরোর সেশভংে 
অ্যরোকরোউন্ট খুেলবে শকেরো �রো শবলবচেরো কররোর েমে, অেুগ্হ 
কলর সখেরোে করুে সয �রো খুেল� সেশভংে অ্যরোকরোউন্ট 
শবকপিগুলের জে্য একটি েরোমরোলজক েুরক্রো েম্বর (SSN) 
বরো একটি ব্যলক্তগ� করেরো�রো েেরোক্তকরণ েম্বর (ITIN) 
্রলেরোজে হলব। এেরোড়রোও, যশে আপশে আপেরোর েঞ্চলের 
শবকপি শহেরোলব একটি NY 529 Direct Plan বরো NY ABLE 
অ্যরোকরোউন্ট খুেল� এবং েংযুক্ত করল� চরোে, �রোহলে 
আপেরোলক অবি্যই মরোশক্ম ে যুক্তররোল্রের একটি যরোচরোইকৃ� 
ঠিকরোেরো েহ মরোশক্ম ে েরোগশরক বরো স্রোেী বরোশেন্রোর অভ্যন্রীণ 
ররোজস্ব পশরলষবরো (Internal Revenue Service, IRS)-এর 
েংজ্ঞরোটি পরূণ করল� হলব। যশে আপেরোর করোলে এই �র্্য েরো 
র্রোলক, �রোহলে মলে ররোখলবে সয একজে পশরবরোলরর েেে্য 
বরো শবশ্বস্ত বনু্ আপেরোর েন্রোলের জে্য একটি NY 529 
Direct Plan অ্যরোকরোউন্ট খুেল� পরোলরে।

আপেরোর েন্রোলের পক্ সর্লক NYC Kids RISE দ্রোররো ত�শর ও 
পশরচরোেেরো কররো শবেরোমলূে্যর NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট-টি 
 আপেরোর েন্রোে যরোল� সপল� পরোলর, সেই জে্য আপেরোলক 
আপেরোর শেলজর অ্যরোকরোউন্ট খেুল� হলব না।

12. এেটি NYC স্কোরথশপ অ্যাোউটে 
সরোথর সুথেিাগুজের িন্য থযাগ্্যতাকে 
েীভাকে ্রভাথেত েকর? 
সযলহ�ু NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship 
Account) NYC Kids RISE-এর মরোলেকরোেরোভুক্ত ও �রোলের 
ব্যবস্রোপেরোে রলেলে, �রোই একটি স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট 
র্রোকরো শিক্রোর্থী বরো �রোর পশরবরোলরর েরকরোরী েুশবধ্রো 
্ররোশপ্তর আলবেেলক এটি ্রভরোশব� েকর না। যশে একটি 
পশরবরোর �রোলের শেজস্ব কলেলজ এবং সকশরেরোর সেশভংে 
অ্যরোকরোউলন্ট অর্্ম েঞ্চে কলর, �রোহলে সেই েম্পে শেশে্ম ষ্ট 
শকেু েুশবধ্রোলক ্রভরোশব� করল� পরোলর। আপেরোর শেলজর 
কলেজ এবং সকশরেরোর সেশভংে অ্যরোকরোউলন্ট অর্্ম ররোখরো 
কীভরোলব আপেরোর েুশবধ্রোগুলেলক ্রভরোশব� করল� পরোলর সে 
েম্পলক্ম  আরও �লর্্যর জে্য, nyckidsrise.org/download-
resources/#additional-materials-এ যরোে এবং আরও 
�লর্্যর জে্য "সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম এবং েরকরোরী 
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েুশবধ্রো (The Save for College Program and Public 
Benefits)" েংরিরোন্ হ্যরোন্আউর্ িরোউেলেরোি করুে।

13. এেটি NYC স্কোরথশপ অ্যাোউটে 
আথে্ষে মদকতর িন্য থযাগ্্যতাকে 
েীভাকে ্রভাথেত েকর? 
সযলহ�ু NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship 
Account) NYC Kids RISE-এর মরোলেকরোেরোধ্ীে এবং 
পশরচরোেেরোধ্ীে, সেলহ�ু একটি স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট র্রোকলে, 
�রো অর্্মটি অ্যরোকরোউলন্ট র্রোকরোকরোেীে একজে শিক্রোর্থীর 
আশর্্মক েহরোে�রো পরোওেরোর সযরোগ্য�রোলক ্রভরোশব� কলর েরো। 
আপেরোর েন্রোে কলেলজ যরোওেরোর করোেরোকরোশে েমলে এলে 
পড়লে, কীভরোলব আপেরোর েন্রোলের শিক্রোর জে্য স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউলন্টর অর্্ম ব্যবহরোর কররো, অর্্মটি ব্যে হলে সগলে 
আশর্্মক েহরোে�রোর জে্য �রোলের সযরোগ্য�রোলক ্রভরোশব� করল� 
পরোলর সেই েম্পলক্ম  NYC Kids RISE আরও �র্্য ্রেরোে করলব। 
্রভরোব র্রোকল� পরোলর বরো েরোও হল� পরোলর। 

যশে সকরোেও পশরবরোর �রোলের শেজস্ব কলেজ ও সকশরেরোর 
সেশভংে অ্যরোকরোউলন্ট অর্্ম েঞ্চে কলর, �রোহলে এই 
েঞ্চেগুলে শিক্রোর্থীর আশর্্মক েহরোে�রো প্যরোলকলজর 
উপলর ্রভরোব সফেল� পরোলর। আপেরোর শেলজর কলেজ ও 
সকশরেরোর সেশভংে অ্যরোকরোউলন্ট অর্্ম ররোখরো কীভরোলব ব�্ম মরোে 
আশর্্মক েহরোে�রোর শেেলমর অধ্ীলে আশর্্মক েহরোে�রোর 
জে্য আপেরোর শিক্রোর্থীর সযরোগ্য�রোলক ্রভরোশব� করল� 
পরোলর সে েম্পলক্ম  আরও �লর্্যর জে্য, nyckidsrise.org/
download-resources/#additional-materials-এ যরোে 
এবং আরও �লর্্যর জে্য "সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম এবং 
ভশবষ্য� আশর্্মক েহরোে�রোর উপর ্রভরোব (The Save for 
College Program and Impact on Future Financial Aid)" 
হ্যরোন্আউর্ িরোউেলেরোি করুে। অেুগ্হ কলর সখেরোে করুে 
সয এই আশর্্মক েহরোে�রোর শেেমগুলে ্ররোেিই েমলের েরোলর্ 
পশরবশ�্ম � হে।

14. এই স্কোরথশপ থে আমার সন্ানকে 
ভথের্্যকত অন্যান্য স্কোরথশপ থপকত 
োিা থদকে?
একটি NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship 
Account) র্রোকরো আপেরোর েন্রোলের ভশবষ্যল� অে্য 
স্কেরোরশিপ পরোওেরোর সক্লত্র বরোধ্রো হওেরো উশচ� েে, যশেও 

এটি সেই অে্যরোে্য স্কেরোরশিলপর িল�্ম র উপর শেভ্ম র করল� 
পরোলর। অেুগ্হ কলর সেই েব স্কেরোরশিলপর ি�্ম রোবেী 
পয্মরোলেরোচেরো করুে।

15. থসভ ফর েকেি থ্রাগ্াম-টি থেন 
ততথর েরা হকেথেে? 
একটি েন্রোলের শিক্রোগ� ভশবষ্যল�র জে্য েঞ্চে কররো 
কঠিে হল� পরোলর। অলেক পশরবরোলরর জে্য, �রোলের 
েন্রোেলের কলেলজ পরোঠ্রোলেরো েরোগরোলের বরোইলর মলে হল� 
পরোলর। শেটি অফ শেউ ইেক্ম  এবং NYC শিক্রো শবভরোলগর 
েরোলর্ অংিীেরোশরলবে, �রোলের েন্রোলের স্ককু লের ্রর্ম শেেগুলে 
সর্লকই কলেজ এবং সকশরেরোর ্রশিক্লণর জে্য েঞ্চে 
এবং পশরকপিেরো শুরু করল� পশরবরোরগুলেলক েহরোে�রো 
কররোর জে্য NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম 
শুরু কলরশেে। গলবষণরোে সেখরো সগলে সয $1 এবং $500 
এর মলধ্্য একটি কলেজ সেশভংে অ্যরোকরোউন্ট রলেলে এমে 
েন্রোেলের কলেলজ ভশ�্ম  হওেরোর েম্রোবেরো শ�েগুণ সবশি 
এবং স্রো�ক হওেরোর েম্রোবেরো চরোর গুণ সবশি। গলবষণরোে 
সেখরোলেরো হলেলে সয েন্রোলেররো কলেলজ পড়রোলিরোেরো কলর 
�রোররো েরোররোজীবে ধ্লর উললেখলযরোগ্যভরোলব উচ্চ�র সব�ে  
পরোে এবং সবকরোর হওেরোর েম্রোবেরো কম র্রোলক।

প্রদ্নাত্তর   |   5nyckidsrise.org  |  833-543-7473

NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম হে একটি স্কেরোরশিপ ও েঞ্চে কম্মেূশচ যরো NYC শিক্রো শবভরোগ এবং শেউ ইেক্ম  িহলরর েরোলর্ অংিীেরোশরলবে একটি 
েরোলভর উলদ্দি্যহীে েংস্রো NYC Kids RISE Inc. দ্রোররো পশরচরোলে� হে। NYC Kids RISE, New York’s 529 College Savings Program-এর েরোলর্ েম্পক্ম যুক্ত েে, বরো 
অেুলমরোশে� পশরলবিকও েে এবং শবশেলেরোলগর অেুলররোধ্ কলর েরো বরো শবশেলেরোলগর পররোমি্ম ্রেরোে কলর েরো। শেউ ইেক্ম  শেটি এবং NYC শিক্রো শবভরোগ NY 529 
স্ররোগ্রোম ম্যরোলেজরোর এবং সকরোলেরো শেশে্ম ষ্ট কলেজ েঞ্চে বরো অে্যরোে্য শবশেলেরোলগর মরোধ্্যম েম্পলক্ম  সকরোে েমর্্মে বরো েুপরোশরি ্রেরোে কলর েরো এবং �রো শেেন্ত্রণ কলর 
েরো, এর মরোলেক েে বরো এর েরোলর্ েম্বন্যুক্ত েে, এর মলধ্্য সেগুলেও অন্ভু্ম ক্ত সযগুলে েম্পলক্ম  পশরবরোরগুলে সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোলমর মরোধ্্যলম জরোেল� 
পরোলর।

আরও িানুন: আপেরোর েন্রোলের স্ককু লের েরোলর্ কর্রো বেেু 
বরো 833-543-7473 েম্বলর, info@nyckidsrise.org এ NYC 
Kids RISE-এর েরোলর্ সযরোগরোলযরোগ করুে অর্বরো  
nyckidsrise.org সেখুে।

একটি েরোলভর উলদ্দি্যহীে েংস্রো, NYC Kids RISE, সেভ ফর 
কলেজ স্ররোগ্রোম পশরচরোেেরো কররোর জে্য শেটি অফ শেউ 
ইেক্ম  এবং NYC শিক্রো শবভরোলগর েরোলর্ করোজ কলর।
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