
সঞ্চয় শুরু করতে 
প্রস্তুে আতেন?
আতরো েত্যের জনযে, 
nyckidsrise.org/ 

start-saving দেখুন।

আপনার ননজস্ব কলেজ সেনিংে অ্াকাউন্টটি খুলে সেটিলক আপনার েন্ালনর NYC স্কোরনিপ অ্াকাউলন্টর োলে েংযুক্ত করলে, 
আপনন Save for College Program এর েলগে েঞ্চয় করলে শুরু করলেন। 

Saving for college হে পনরোলরর োমনরিক আরেথিক প্্ালনর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংি—নকন্তু একটিমাত্র অংি নয়। কলেলজর জন্ েঞ্চয় 
করা অলে্ণর পনরমার প্রনেটি পনরোলরর জন্ নিন্ন। িাে খেরটি হে আলে েঞ্চয় শুরু করলে সকান অে্ণরানি খুে েড নয় ো স�াট নয় 
আপনার েন্ালনর নকলিার োকা কােীন শুরু করা েঞ্চয় আপনার নকন্ারোট্ণ নার কলেলজর জন্ প্রস্তুে হোর োলে একটা েড় পাে্ণক্ 
েলড় নিলে পালর।

আপনন জুন 26, 2018 এর আতে সংযুক্ত কতেজ দসনিংস অযেোকোউতটে কমপতষে $5 জমো করুন, েোহতে NYC Kids RISE আপনোর 
সন্োতনর স্কেোরনিপ অযেোকোউতটে অপর $25 জমো করতে। 

মতন রোখতেন, আপনোর সন্োতনর িনেষযেতের জনযে একসোত্ সঞ্চয় করতে এটো শুধুমোত্র আমোতের েীর্ঘ-দময়োেী অংিীেোনরতবের সূত্রপোে। 
সেত্তক গুরুবেপূর্ঘ অংি হে শুরু করো।

নেন্ডং ব্লক #3:
আপনোর সংযুক্ত কতেজ সঞ্চয়  
অযেোকোউতটে প্র্ম আমোনেটি করুন।

েড় কতেতজর স্বতনের 
জনযে দেোট্ট পেতষেপ
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পরোমি্ঘ
একটি দসনিংতসর েষেযে নথির করুন।

শুরু করার জন্ একটি িুি্ণ ান্ উপায় হে একটি ননয়নমে েময়েূচীলে আপনন কেটা েঞ্চয় করলে চান। আপনার েেলচলয় গুরুত্বপূর্ণ 
খরচ এেং েঞ্চয় অরিানিকালরর উপর নিনতি কলর আপনন প্রনে েপ্ালহ ো প্রনে মালে আোিা কলর কেটা েনরলয় রাখলে পালরন সিলে 
ননন। এগুনের মলি্ রলয়ল� িাড়া, মুনিখানা, স্বাস্্লেো, পনরেহন, ঋর পনরলিাি, অেো অেেলরর জন্ েঞ্চয়।

নক�ু সোলকলির জন্, এটি প্রলে্ক েপ্ালহ ো প্রনেটি সেেলনর একটি ননরিথিষ্ট পনরমার অে্ণ জমা সিওয়ার জন্ িাে কাজ কলর। 
আপনার পনরোলরর জন্ সকানটা েলে্ণাতিম হলে নেদ্ান্ননন। 

পরোমি্ঘ
আপনোর আমোনে তেরী করোর দসরো উপোয়টি দেতে ননন।

নকিালে আপনন আপনার ননয়নমে েঞ্চয় আমানেগুনে করলে যালছেন? েম্ভেে আপনার ননলয়ােকে্ণ া, আপনার কলেজ েঞ্চয় 
অ্াকাউলন্টর িরর, এেং উপেব্ধ প্রযুনক্ত উপর ননি্ণ র কলর কলয়কটি নেকল্প আল�। এখালন নক�ু েম্ভােনা রইে:

অনেোইন জমো: অনোইলন নেলয় আপনার ে্াঙ্ক অ্াকাউন্ট সেলক আপনার কলেজ সেনিংে অ্াকাউলন্ট প্রনে মালে,  
প্রনে েপ্ালহ, ো প্রনে সেেন েময়কালে অে্ণ স্ানান্র করুন।
দপতরোে দ্তক দকতট দনওয়ো আপনার ননলয়ােকে্ণ ালক নজজ্াো করুন স্বয়ংনরিয়িালে সপলচক সেলক ননরিথিষ্ট অে্ণ েরােনর 
আপনার কলেজ সেনিংে অ্াকাউলন্ট আপনন জমা করলে পালরন নকনা।
আপনোর েযেোঙ্ক অযেোকোউটে দ্তক স্বয়ংনরিয় থিোনোন্র: আপনার ে্াঙ্কলক নজজ্াো করুন যনি আপনন আপনার অ্াকাউন্ট 
সেলক ননরিথিষ্ট অে্ণ েরােনর আপনার কলেজ সেনিংে অ্াকাউলন্ট প্রনে মালে, প্রনে েপ্ালহ, ো প্রনে সেেন েময়কালে জমা 
করলে পালরন নকনা।
ডোক মোরফৎ অ্েো সিরীতর দেক জমো: একটি সচক নেখুন এেং আপনার কলেজ সেনিংে অ্াকাউলন্ট প্রনে মালে, প্রনে 
েপ্ালহ, ো প্রনে সেেন েময়কালে ডাক মারফৎ পাঠিলয় নিন—ো এটি েরােনর ড্রপ করুন। (েিরীলর জমাগুনে সকেেমাত্র 
সকালনা ে্ালঙ্ক সখাো একটি কলেজ সেনিংে অ্াকাউলন্ট উপেব্ধ।)
স্বিরীতর নেতয় নেে অ ্্ঘ জমো: আপনার কলেজ সেনিংে অ্াকাউলন্ট আমানে করলে নেি অে্ণ জমা করুন।  
(এটি সকেেমাত্র সকালনা ে্ালঙ্ক সখাো একটি কলেজ সেনিংে অ্াকাউলন্ট েি্।)
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মতন রোখতেন, দেোট দেোট, ননয়নমে আমোনেগুনে এখন শুরু করোর মোধযেতম আপনন আপনোর পোতি 
্োকো এক েড় নেষতয়র দ্তক সুনেধো গ্রহর করতে পোরতেন: সময়।

দকমন কতর আপনোর কতেজ দসনিংস অযেোকোউতটে জমো করতেন দসই সম্পতক্ঘ  আতরো েত্যের জনযে 
nyckidsrise.org/start-saving দেখুন।

আতরো েত্যের জনযে,  
nyckidsrise.org/start-saving দেখুন।

সঞ্চয় শুরু করতে প্রস্তুে আতেন?



পরোমি্ঘ
েনু্-েোন্ে এেং পনরেোরতক েেুন কতেতজর জনযে এই সঞ্চয় অনধক গুরুবেপূর্ঘ।

আপনালক একা নক�ু করলে হলে না। যনি নপোমহ-নপোমহী, চাচী, চাচা, চাচাে িাই, িম্ণনপো-মাো, ো েনু্-োন্ে যারা আপনালক 
েঞ্চয় করলে োহায্ করলে চায়, েলে োরা আপনার েন্ালনর কলেলজর সেনিংে অ্াকাউলন্ট অেিান রাখলে পালরে। ো ারা জন্মনিন, 
�ুটির নিন, ো সয সকালনা েমলয় জমা করলে পালরন।. েনু্-োন্ে এেং পনরোর েলষ্্ নস্র োকলে উৎোহ ও অনুস্ারক প্রিান করলে 
পালরন। 

পরোমি্ঘ
একজন নরি দপিোেোর নফনোনসিয়োে কোউতসিেতরর সোত্ ক্ো েেুন।

েঞ্চয় করার পনরকল্পনা করলে এেং োলে অনেচে োকলে মুলখামুনখ েহায়োর জন্ NYC নফনানসিয়াে এমপাওয়ারলমন্ট সেন্টালর 
নেনামূলে্এেং সোপনীয় নফনানসিয়াে কাউলসিনেংলয় োইন আপ করুন। অ্াপলয়ন্টলমলন্টর েময় ননি্ণারর করার জন্ 311 নম্বলর সফান 
করুন অেো nyc.gov/dca সিখুন। 

িহর জুলড় 20 টিরও সেনি নফনানসিয়াে এম্াওয়ারলমন্ট সেন্টার রলয়ল�। সু্কে সজো 30 এর ননকটস্ নেনটি অেস্ান নীলচ োনেকািুক্ত 
করা হলয়ল� (অপালরিলনর নিন এেং েময় পনরেে্ণন োলপষ্):

Urban Upbound
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101
• সোমোর - শুরিোর (েকাে 9:00 - রাে 6:00), িননোর (েকাে 11:00 -রাে 7:00) উপেব্ধ
• িাষােমূহ: ইংরানজ, স্্াননি

Make the Road NY দে নে নফনোনসিয়োে নলিননক
• 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372 
• সোমোর, মগেেোর, এেং শুরিোর (েকাে 10:00 - েন্্া 6:00) উপেব্ধ
• িাষােমূহ: ইংরানজ, স্্াননি

Neighborhood Housing Services, Northern Queens এ দনেোরহুড ট্োস্ট নফনোনসিয়োে পোট্ঘ নোস্ঘ
• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, Woodside, NY 11377 
• সোমোর এেং েুিোর (েকাে 9:00 - েন্্া 6:00) উপেব্ধ
• িাষােমূহ: ইংরানজ, স্্াননি

3

4



NYC Kids RISE Save for College Program হে একটি স্কোরনিপ এেং েঞ্চয় কম্ণেূনচ যা েকে 
NYC পােনেক সু্কে নিষ্ােীথী লির জন্ কলেজলক আরও প্রলেিলযাে্ এেং অজ্ণ নোি্ করার জন্ 
তেরী করা হলয়ল�-োলির পনরোলরর আয় ো অনিোেলনর অেস্া ননরেথিলিলষ। NYC Kids RISE, একটি 
অোিজনক প্রনেষ্ান, যা NYC নিষ্া নেিাে এেং ি্ নেটি অে ননউ ইয়ক্ণ  এর োলে সযৌেিালে 
Save for College Program পনরচােনা কলর।

আপনোর নিশুর জনযে নেননতয়োে করুন-
কতেতজ পড়োতনোর জনযে সঞ্চয় করুন

দকমন কতর হয় দসটি জোনুন

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