
833-KID-RISE (833-543-7473)nyckidsrise.org

1

বড় কলেলের স্বলনের 
েন্য ছ�োট্ট পদলষেপ

ববব্ডিং ব্লক #1:
আপনোর সন্োলনর NYC স্কেোরবিপ 
অ্যোকোউন্ট ছদখলে অনেোইলন 
বনবন্ধন করুন।

NYC Kids RISE আপনার সন্াননর জন্য একটি NYC স্কলারশিপ অ্যাকাউন্ট তৈরী কনরনে এবং এনৈ প্রথম $100 জমা কনরনে। আপনার 
সন্াননর অ্যাকাউন্ট আপনার সসশিংস ট্্যাকানর সেখনৈ অনলাইনন নশথিুক্ত হনে পরবৈীতী  ধানপ যান। এটি হ'ল আপনার সন্াননর 
িশবষ্যনৈর জন্য আমানের অংিীোশরনবের 3 শবশ্ডং ব্লনকর মনধ্য প্রথম।

আপনোর সন্োলনর NYC স্কেোরবিপ অ্যোকোউন্টটি ছদখলে 26 ছি েুন, 2018 েোবরলখর আলে NYC Kids RISE এর সোলে ছরবেস্োর 
করুন এবিং আপনোর সন্োন NYC Kids RISE ছেলক অবেবরক্ত $25 পোলব েোলদর অ্যোকোউলন্ট। আপনোর সুল�োে হোে�োড়ো  
করলবন নো! 

TM

প্রস্তুে? শুরু করলে nyckidsrise.org বিবেট করুন এবিং বিউ মোই অ্যোকোউন্ট -এ বলিক করুন। ধোলপ 
ধোলপ বনলদদে িনোর েন্য, বনলেরগুবে পড়ু ন।
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নবেি়ু ক্ত করলে আপনোলক �ো করলে হলব 
 » আপনার শকন্ারগার্ট নার'এর শিক্াথীতী  সনাক্তকরণ নম্বর বো 

OSIS নম্বর । আপশন এই নম্বরটি আপনার সন্াননর শরনপার্ট  
কান ্্ট  পানবন https://mystudent.nyc,  এ আপনার NYC 
সু্কল অ্যাকাউনন্ট লগ ইন কনর অথবা আপনার সন্াননর সু্কনল 
শজজ্াসা করার মাধ্যনম।
• NYC Kids RISE এই OSIS নম্বরটিনৈ প্রনবিাশধকার পানব না।

 » আপনার শকন্ারগার্ট নানরর েন্মেোবরখ
 » আপনার শকন্ারগার্ট নানরর বেদেমোন বেপ সকা্
 » আপনার ইলমে অ্যোলরেস

ব্যোস এইট়ু ক়ু । আপনোলক এই ছপ্রোগ্োলম অিংিগ্হণ করলে অেবো 
বনবন্ধন করলে একটি ছসোি্যোে বসবকউবরটি নম্বর অেবো 
ছরেবিট কোিদে  নম্বর প্রদোন করলে হলব নো।

NYC স্কেোরবিপ অ্যোকোউন্ট: আপনোর সন্োলনর  অ্যোকোউন্ট।
আপনার সন্াননর NYC স্কলারশিপ অ্যাকাউন্ট সম্পনক্ট  এখানন শকেু গুরুবেপূণ্ট কারণ রনেনে:

»  এই অ্যাকউন্টটি NYC Kids RISE দ্ারা পশরচাশলৈ, এবং আপনার সন্াননর কনলজ ও সকশরোর 
প্রশিক্নণর জন্য এনৈ অথ্ট জমাননা হনব।

»  অথ্টটিনক একটি 529 প্রকনপে শবশননোগ করা হনব, সযটি কনলজ সসশিংনসর জন্য শবনিষিানব তৈরী করা 
হনেনে।

»  সকবলমাত্র NYC Kids RISE এই অ্যাকাউন্টিনৈ অথ্ট জমা করনৈ পানর। কশমউশনটি সেস্যরা (স্ানীে 
সংস্া ও ব্যবসা সহ) NYC Kids RISE এর মাধ্যনম ৈা ানের কশমউশনটি স্কলারশিপ অ্যাকাউন্টগুশল সযাগ 
করনৈ পানরন। আনরা শবস্াশরৈ ৈনথ্যর জন্য আমানের ওনেবসাইর সেখুন।

»  NYC Kids RISE আপনার 3 শবশ্ডং ব্লকনসর প্রশৈটি সম্পূণ্ট করার সানথ সানথ এই অ্যাকাউনন্ট 
পাশরনৈাশষক জমা করনব।

 ছকোলনো প্রশ্ন আল�? NYC Kids RISE হরলাইনন 
কল করুন 833-KID-RISE (833-543-7473) 
অথবা একটি Save for College Program 
workshop-এ সযাগ শেন। আসন্ন কম্টিালার 
একটি সমেসূচীর জন্য, nyckidsrise.org -এ 
শগনে লাল রনের বপেোমোেো/অবিিোবক 
সবাৈানমর উপনর শলিক করুন।

ছকমন কলর বনবন্ধন করলবন
আপনার সন্াননর NYC স্কলারশিপ অ্যাকাউন্ট সেখনৈ 
এই ধাপগুশল অনুসরণ করুন (এটি প্রাে 15-20 
বমবনট সময় ছনলব):

1. আপনার কশম্পউরানর বা সমাবাইল স�ানন 
nyckidsrise.org  সেখুন। 

2. স্কীননর শনকরস্ লাল সবাৈামটিনৈ শলিক করুন 
সযখানন View My Account বলা থানক।
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3. সসশিংস   ট্্যাকানর সকমন কনর নশথিুক্ত করনৈ 
হনব সসই সম্পনক্ট  পরবৈীতী  সপনজ আপশন আনরা 
ৈথ্য সেখনৈ পানবন। নীনচর শেনক সস্কাল করুন 
এবং Get Started Here এ শলিক করুন। আপশন 
যশে ইংনরশজ োডা অন্যিাষানৈ সরশজস্ার করনৈ 
চান, ৈনব সসই িাষাটির নানমর উপনর শলিক করুন।

4. এখন একটি "Registration" এর শিনরানাম সহ 
একটি �ম্ট আপশন সেখনৈ পারনবন।। �ম্টটি পূরণ 
করুন এবং Submit শলিক করুন।

অবিনন্দন, আপবন আপনোর ছসবিিংস 
ট্্যোকোলর ছরবেস্োর কলরল�ন! 

আপনোর ব্যবহৃে ইলমইে ঠিকোনো ও পোসওয়োিদে  মলন রোখোর 
ববষয়টিলে সুবনবচিে েোক়ু ন। আপনোর পোসওয়োিদে টি সুরবষেে 

রোখ়ুন এবিং অন্য কোরুর সোলে ছসটিলক ছিয়োর করলবন নো। 

5. আপশন  এখন “New Profile” নানম একটি 
শস্কন সেখনৈ পানবন। এই প্্যার�ম্টগুশল ব্যবহার 
কনর নশথিুক্ত করনৈ সপনজর উপনরর শেনক গুগুল 
বা স�সবুক সবাৈানম শলিক করুন, অথবা Create 
my profile এর উপনর শলিক করুন।

6. আপশন এখন একটি পৃষ্া সেখনৈ পারনবন সযটি 
বলনে, "Welcome to VistaShare - Outcome 
Tracker।" সকমন কনর ওনেবসাইরটি কাজ কনর 
এবং শক আিা করা হে সসই সম্পনক্ট  এই পৃষ্াে 
ৈথ্য রনেনে। পৃষ্াটি পডার পনর, অগ্রসর হনৈ 
Agree সৈ শলিক করুন।

7. আপশন এখন আপনার সসশিংস ট্্যাকানর সপৌনঁে 
সগনেন। এখানন, আপশন আপনার সন্াননর 
NYC স্কলারশিপ অ্যাকাউন্ট সেখনৈ পানবন। 
Introductory Survey নানমর শলংকটিনৈ শলিক  
করুন। 
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8. প্রথম পৃষ্াে শননে্ট িাবলীগুনলা পড়ুন। ৈারপর 
িোনবদলকর েীর > এ শলিক করুন এবং শননজর ও 
আপনার শিশুশবে্যালনের সম্পনক্ট  অনুনরাধকৃৈ 
ৈথ্য পূরণ করুন। এই সমীক্াটি সম্পূণ্ট করনল 
আপনার সন্াননর িশবষ্যৈ রক্া করনৈ NYC 
Kids RISE এর আনরা িাল কাজ করনৈ সাহায্য 
করনব। 
সমীক্া প্রননের উত্তর সেওোর পনর Submit-এ 
শলিক করুন। ৈারপর সহামনপনজ স�রৈ আসনৈ 
Close এ শলিক করুণ। 

9. সহামনপজ,এ, আপনার সন্াননর NYC স্কলারশিপ 
অ্যাকাউনন্টর মূল্য সেখনৈ Your College 
Savings Accounts সলনবলযুক্ত বনসে যান। 
সমনের সানথ আপনার সন্াননর স্কলারশিপ 
অ্যাকাউনন্টর মূল্য প্রেি্টনকারী একটি গ্রা� সেখনৈ 
পানবন।

10. যখন  আপনারএই পৃষ্াটি সেখা সিষ হনে যানব, 
ৈখন সসই পৃষ্াটির উপনরর ্ানশেনক Log out 
সলখা শলনকে শলিক করুন। 

11. পরবৈীতী   ধাপ শক? আপনার সন্াননর স্কলারশিপ 
অ্যাকাউন্ট সম্পনক্ট  জাননৈ এবং আপনার 
সন্াননর িশবষ্যনৈর জন্য পরবৈীতী  ধানপ সযনৈ 
nyckidsrise.org সহামনপজ সেখুন এবং লাল 
Parent/Guardian সবাৈানম শলিক করুন।

দ্রষ্টব্য: প্রথম প্রাপ্তবেস্ক শযশন অ্যাকাউন্টটি সেখনৈ 
শনবন্ধন কনরন এবং সমীক্াটি সম্পন্ন কনরন ৈা ার 
জন্য - প্রশৈটি NYC স্কলারশিপ অ্যাকাউন্ট শুধুমাত্র 
একবার $25 শবশ্ডং ব্লক #1 পুরস্কারটি সপনৈ পানর।
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NYC Kids RISE Save for College Program হল একটি স্কলারশিপ 
এবং সঞ্চে কম্টসূশচ যা সকল NYC পাবশলক সু্কল শিক্াথীতী নের জন্য 
কনলজনক আরও প্রনবিনযাগ্য এবং অজ্ট নসাধ্য করার জন্য তৈরী করা 
হনেনে-ৈানের পশরবানরর আে বা অশিবাসননর অবস্া শনরববিনিনষ। NYC 
Kids RISE, একটি অলািজনক প্রশৈষ্ান, যা NYC শিক্া শবিাগ এবং 
ে্য শসটি অব শনউ ইেক্ট  এর সানথ সযৌথিানব Save for College Program 
পশরচালনা কনর।

আপনোর ব িশুর েন্য 
বববনলয়োে করুন-কলেলে 
পড়োলনোর েন্য সঞ্চয় করুন
ক ীভাবে সেটি সেবে নিি:  nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)


