
স্কু ল শিক্ষাবর্ষ শির হবষার আগে আপনষার অশিশরক্ত 75$ অর্ষ পষাবষার 
সুগ�ষাে নষ্ট করগবন নষা।

পরবি্তী  ধষাগপ শ�গি প্রস্তুি? nyckidsrise.org শেখকুন এবং শুরু করগি “শিউ মষাই 
অ্ষাকষাউন্ট” -এ শলিক করুন।

আপনষার সন্ষানগক শসি ফর কগলজ শপ্রষাগ্ষাগম নশরিকু ক্ত করুন
NYC Kids RISE (NYC কিডস্ রাইজ) স্বয়ংকরিয়ভাবে আপনার সন্ানবি প্াগ্ামটিবে নকিভুক্ত িবরবে। আমরা োবের জন্য এিটি NYC স্কলারকিপ 
অ্যািাউন্ট খুবলকে এেং আপনার সন্াবনর ভকেষ্যৎ কিক্ার জন্য ্িবম োবে 100$ জমা িবরকে। এই অ্যািাউন্টি 529 প্্যাবন কেকনবয়াগ িবর, এি ধরবনর 
কেকনবয়াগ অ্যািাউন্ট যা িবলজ এেং পিকরয়ার ্কিক্বের জন্য পকরোরগুকলবি সাহায্য িরবে কেবিষভাবে তেকর িরা হবয়বে। এই অ্যািাউবন্টর অি্থ অি্থটি 
কনউ ইয়ি্থ  এেং সারা পেবির কবি-োরষষিি িবলজ, চার-োরষষিি িবলজ, এেং অন্যান্য পিকরয়ার ্কিক্ে প্াগ্ামগুকলবে ে্যেহার িরা পযবে পাবর। আপনার 
সন্াবনর NYC স্কলারকিপ সম্পবি্থ  আবরা কেস্াকরে েবি্যর জন্য  nyckidsrise.org অ্যািাউন্ট পেখুন।

বড় কগলগজর স্বগনের জন্ শ�ষাট্ট পেগক্প
আপনষার সন্ষাগনর িশবর্গির জন্ একটি অংি্েষাশরত্ব

T M

শসি ফর কগলজ শপ্রষাগ্ষাম (NYC Kids RISE Save for College Program) -এ স্বষােি! 
্কেটি NYC পােকলি সু্কল োত্র-োত্ররীবের জন্য িবলজবি আরও ্বেিবযাগ্য এেং অজ্থ নবযাগ্য িরার জন্য আমরা এই 
স্কলারকিপ এেং পসকভংস প্াগ্ামটি তেররী িবরকে। পসভ ফর িবলবজর জন্য ্িম পেবক্পটা পনওয়া সেবিবি িঠিন হবে 
পাবর। পসভ ফর িবলজ প্াগ্াম এর সাবি, আমরা ইকেমবধ্যই ্িম ধাপটি এিসাবি কনবয়কে।

পরবি্তী  ধষাপ শক? 3 শবশ্ডং ব্লকস্
শুরু হবছে আজই, আপনার সন্াবনর কিন্ারগাবট্থ ন সম্পপূে্থ িরার আবগ আপকন NYC Kids RISE সাবি আবরা কেনবট ধাপ কনবে পাবরন। এগুকল হল 
আপনার সন্াবনর ভকেষ্যবের জন্য সঞ্চয় িরবে আমাবের অংিরীোকরববের কেনটি কেক্ডং ব্লি। এই ধাপগুকল সম্পপূে্থ িবর আপনাবি িবলবজর জন্য 75$ 
পয্থন্ উপাজ্থ ন িরার সুবযাগ পেবে। 

1
আপনষার সন্ষাগনর NYC স্লষারশিপ 
অ্ষাকষাউন্ট শেখগি অনলষাইগন 
শনবন্ধন করুন।

2
আপনষার শনজস্ব কগলজ শসশিংস 
অ্ষাকষাউন্ট খকু গল শসটিগক আপনষার 
সন্ষাগনর স্লষারশিপ অ্ষাকষাউগন্টর 
সষাগর সং�কুক্ত করুন।

3
আপনষার সং�কুক্ত কগলজ সঞ্চয় 
অ্ষাকষাউগন্ট প্ররম জমষাটি করুন।

$$



NYC Kids RISE (NYC কিডস্ রাইজ) পসভ ফর িবলজ প্াগ্াম হল এিটি স্কলারকিপ এেং 
সঞ্চয় িম্থসপূকচটি সিল NYC পােকলি সু্কল োত্র-োত্ররীবের জন্য িবলজবি আরও ্বেিবযাগ্য 
এেং অজ্থ নবযাগ্য িরার জন্য তেররী িরা হবয়বে-োবের পকরোবরর আয় ো অকভোসন অেস্া 
কনরেষিবিবষ। NYC Kids RISE (NYC কিডস্ রাইজ), এিটি অলাভজনি ্কেষ্ান, যা NYC 
কিক্া কেভাগ এেং কনউ ইয়ি্থ  কসটির সাবি পযৌিভাবে পসভ ফর িবলজ প্াগ্াম পকরচালনা িবর।
1234   March 2018

উপাোনগুকল আংকিিভাবে কসটি িকমউকনটি পডবভলপবমক-
পন্টর সাহাবয্যর মাধ্যবম সম্ভে হবয়বে

আপনষার সন্ষাগনর জন্ শবশনগয়ষাে—কগলগজর জন্ সঞ্চয়
শকমন কগর িষা জষানুন nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)

T M

আপনষার সন্ষাগনর NYC স্লষারশিপ অ্ষাকষাউন্ট 
শেখগি অনলষাইগন শনবন্ধন করুন।
»» কনেন্ধন ্করিয়া শুরু িরবে nyckidsrise.org -এ 

কগবয় “কভউ মাই অ্যািাউন্ট” -এ কলিি িরুন।  
»» যকে আপকন জুন 2018 ,26 এর আবগ এই ধাপটি 

সম্পপূে্থ িবরন, আপনার কিশুর অ্যািাউন্ট NYC Kids 
RISE পিবি 25$ পাকরবোকষি পাবে।

»» আগরষা িগর্র জন্:
• এিটি পসভ ফর িবলজ প্াগ্াম িম্থিালায় 

পযাগ কেন। আসন্ন িম্থিালার এিটি সময়সপূচরীর 
জন্য, nyckidsrise.org -এ কগবয় “কপোমাো/
অকভভােি” পোোবমর উপবর কলিি িরুন, ো 
আপনার সন্াবনর সু্কবল কজজ্াসা িরুন।

• আপনার সন্াবনর স্কলারকিপ অ্যািাউন্ট সম্পবি্থ  
্শ্ন িরবে এেং কনেন্ধবন সহায়ো পপবে NYC Kids 
RISE (NYC কিডস্ রাইজ) -এ -833KID-RISE 
নম্ববর পফান িরুন (7473-543-833)।

শকমন কগর 3 শবশ্ডং ব্লকস সম্পূর্ষ করগি হগব

কগলজ নষাউ এর 
জন্ শকন সঞ্চয় শুরু 
করগবন?
সময় আপনষার শেগক: যখন আপনার 
সন্ান কিবিার িাবি েখন িবলবজর 
জন্য সঞ্চয় শুরু িরবল সমবয় আপনার 
কিন্ারগাবট্থ ন িবলবজর জন্য েড় পাি্থি্য 
গবড় কেবে পাবর।

এটি আপনষার সন্ষানগক সফলিষার শেগক 
এশেগয় শনগয় �ষায়: গবেষো পেখা পগবে পয 
1$ পিবি 500$ এর মবধ্য এিটি পসকভংস 
অ্যািাউন্ট কিশুবের িবলবজ ভরেষির 
সম্ভােনাবি কেনগুে েৃকধি িবর। এোড়াও এটা 
স্ােি হওয়ার সম্ভােনাবি চারগুে েৃকধি িবর।

উচ্চ শিক্ষা শবশি খরচ সষাগপক্: িবলজ 
এেং কেবিষ ্কিক্ে প্াগ্াম ্ায়িই পেকি 
খরচ সাবপক্।

এখন আগরষা শবশি সঞ্চগয়র অর্ষ পগর 
শিক্ষারত্ী  ঋর কম হওয়ষা: ঋেগুকল 
অবনিগুকল িবলজ আরিষিি সহায়ো 
প্যাবিজগুকলর অংি এেং পকরবিাবধ েরীর্থ 
সময় কনবে পাবর। 

কগলজ প্রশিেষান: পযসিল কিক্ািরীথী  িবলজ 
পিবি স্ােি হয় োরা সারা জরীেন অবনি 
উচ্চ পেেন উপাজ্থ ন িবর িাবি। োবের 
পেিার হওয়ার সম্ভােনা িম।

1 2 3 $$

আপনষার শনজস্ব কগলজ শসশিংস অ্ষাকষাউন্ট 
খকু গল শসটিগক আপনষার সন্ষাগনর স্লষারশিপ 
অ্ষাকষাউগন্টর সষাগর সং�কুক্ত করুন।
»» িবলবজর জন্য সঞ্চয় িরবে অবনি উপায় রবয়বে। 

িবলজ পসকভংবসর কেিল্পগুকল অববেষে িরবে এেং 
আপনার পকরোবরর জন্য অি্থেহ হয় এমন এিটা 
অ্যািউন্ট োেবে [nyckidsrise.org/options] -এ 
যান। 

»» যকে আপকন জুন 26, 2018 এর আবগ এিটি িবলজ 
পসকভংস অ্যািাউবন্টর সাবি আপনার সন্াবনর 
স্কলারকিপ অ্যািাউন্ট সংযুক্ত িবর এই ধাপটি সম্পপূে্থ 
িবরন, োহবল NYC Kids RISE (NYC কিডস্ রাইজ) 
আপনার সন্াবনর স্কলারকিপ অ্যািাউবন্ট অপর 
এিটি $25 জমা িরবে।

»» আগরষা িগর্র জন্:
• এিটি পসভ ফর িবলজ প্াগ্াম িম্থিালায় 

পযাগ কেন। আসন্ন িম্থিালার এিটি সময়সপূচরীর 
জন্য, nyckidsrise.org -এ কগবয় “কপোমাো/
অকভভােি” পোোবমর উপবর কলিি িরুন, ো 
আপনার সন্াবনর সু্কবল কজজ্াসা িরুন।

• কেকনবয়াগ এেং ে্যাক্কং কেবিষজ্বের 
পরফাবরলগুকলর জন্য NYC কিডস্ রাইস -এ 

-833KID-RISE নম্ববর পফান িরুন (-543-833
7473)।

• আপনার অ্যািাউন্ট কেিল্পগুকল েুঝবে এেং সঞ্চয় 
শুরু িরাবে সাহায্য িরবে কেনামপূল্য, পগাপনরীয়, 
এি-এিজন িবর আরিষিি পরামি্থোবনর জন্য 
এিটি NYC আরিষিি ক্মোয়ন পিন্দ্র -এ যান। 
অ্যাপবয়ন্টবমবন্টর সময় কনধ্থারে িরার জন্য 311 
নম্ববর পফান িরুন অিো nyc.gov/dca পেখুন। 

আপনষার সং�কুক্ত কগলজ সঞ্চয় অ্ষাকষাউগন্ট 
প্ররম জমষাটি করুন।
»» কু্দ্র পেবক্প পযাগ িরা। আপকন এখন সঞ্চয় শুরু 

িরবে এেং সঞ্চয় অকেরে রাখবে এিটি পকরিল্পনা 
িরবে ে্যেহার িরবে পাবরন এমন সরঞ্ামগুকলর 
জন্য nyckidsrise.org/start-saving পেখুন।

»» যকে আপকন জুন 26, 2018 এর আবগ সংযুক্ত িবলজ 
পসকভংস অ্যািাউবন্ট িমপবক্ $5 জমা িবরন, োহবল 
NYC Kids RISE (NYC কিডস্ রাইজ) আপনার সন্া-
পনর স্কলারকিপ অ্যািাউবন্ট অপর $25 জমা িরবে।

»» আগরষা িগর্র জন্:
• সঞ্চবয়র পকরিল্পনা িরবে এেং োবে অকেচল 

রাবখবে আপনাবি সাহায্য িরবে কেনামপূল্য, 
পগাপনরীয়, এি-এিজন িবর আরিষিি পরামি্থোবনর 
জন্য এিটি NYC আরিষিি ক্মোয়ন পিন্দ্র -এ যান। 
অ্যাপবয়ন্টবমবন্টর সময় কনধ্থারে িরার জন্য 311 
নম্ববর পফান িরুন অিো nyc.gov/dca পেখুন।

• এিটি পসভ ফর িবলজ প্াগ্াম িম্থিালায় 
পযাগ কেন। আসন্ন িম্থিালার এিটি সময়সপূচরীর 
জন্য, nyckidsrise.org -এ কগবয় “কপোমাো/
অকভভােি” পোোবমর উপবর কলিি িরুন, ো 
আপনার সন্াবনর সু্কবল কজজ্াসা িরুন।


