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3. Save for college program-এ েঞ্চদ়ের 
অংশটি মক িূমিকটা িটালন কদর? 
 
আপনার সন্াননর স্কলারশিপ অ্াকাউনটে শিশনন়াগ করা অন থ্ের উপর শিশতি 
কনর আপনার শননের কনলে সঞ্চ় অ্াকাউটেটি খ�ালার সুন�াগ পানিন। 
মাতাশপতা / অশিিািক, পশরিার সদস্, এিং িনু্নদর এই অ্াকাউনটে 
সরাসশর অিদান রা�নত পানরন। আপনার পছন্দসই শিকল্পটির উপর 
শনিথে র কনর, আপনার পশরিার NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইস)
ওন়িসাইনের মাধ্নম তানদর সন্াননর NYC স্কলারশিপ অ্াকাউনটের 
পািাপাশি আপনার সঞ্চ় ি্ালান্স ট্্াক করনত পানর। nyckidsrise.
org/options - এ �ান িা শকিানি একটি অ্াকাউটে �ুলনিন খস সম্পনকথে  
আরও তন্্র েন্ আসন্ন খসি ফর কনলে অনষু্ানন খ�াগদান করুন।

4. আিটার েন্টাদনর জন্য েংরক্ষণ ফর 
কদলজ সপ্রটাগ্টাদি কীিটাদব িমততি  হদ়েমিল?

�শদ তানদর পশরিার অংিগ্রহণ না কনর তাহনলও একটি অংিগ্রহণমলূক 
সু্কনল খ�াগদানকারী সমস্ত শকন্ারগানেথে ন শিক্া্থী স্ব়ংশরি়িানি Save 
for college program-এ নশ্িুক্ত হ়। �শদ আপশন আপনার স্বাগতম 
শকে এর দস্তানিেটি Save for college program-এর অংি শহসানি খপন় 
্ানকন, তাহনল আপনার সন্াননক এই খ্াগ্রানম নশ্িুক্ত করা হন়নছ। 
আপনার শকন্ারগােথে নার নশ্িুক্ত করা হন়শছল কারণ:

27 ননিম্বর, 2017 তাশরন� আপনার শকন্ারগােথে না্নরর নাম খেলা 
30 এর পািশলক সু্কনলর মনধ্ নশ্িুক্ত হ়, এিং 2018 োনু় াশর 
মানস শনিশন্ত হ়; এিং

এই সম়কানল আপশন আপনার সন্াননর সু্কলগুশলনত খকাননা অপে 
আউে খনাটিস সাইন এিং খফরৎ করনত পারনিন না।

�শদ আপশন শিশ্াস কনরন খ� আপনার সন্াননর ত্রুটি শছল, তনি দ়া কনর 
NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইস) হ েলাইননক কল করুন 
833-KID-RISE (833-543-7473).
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যমে আিমন 26 সশ জনু, 2018 তটামরদে মনদজর কদলদজর েঞ্চ়ে 
অ্যটাকটাউন্টটি সেটাদলন, তটাহদল NYC Kids RISE (NYC মকডস্ 
রটাইে) তটাদের স্কলটারমশি একটাউদন্ট NYC Kids RISE (NYC 
মকডে রটাইে) সেদক আদরটা $25 ডলটার সযটাগ করদবন। 

শপতামাতা/অশিিািকনদর েন্ ্শ্ন ও উতির

িরবততী িেদক্ষি সনও়েটার জন্য nyckidsrise.org সেেুন এবং 
আিনটার েন্টাদনর NYC স্কলটারমশি অ্যটাকটাউন্ট সেেুন। 26 সশ 
জনু, 2018 তটামরদে স্কলটারমশদির অ্যটাকটাউন্টটি সেেটার জন্য 
মনবন্ধন করুন, এবং আিনটার েন্টান NYC Kids RISE (NYC 
মকডে রটাইে) সেদক অমতমরক্ত $25 ডলটার িটাদব।

1. NYC Kids RISE (NYC মকডস্ রটাইে) 
Save for college program কী? 
 
দ্ NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইস) Save for college program 
আপনার শিশুর িশিষ্তনক সুরশক্ত করার েন্ আপনানক, আপনার 
পশরিারনক এিং আপনার কশমউশনটিনক একসনগে কাে করার একটি প্ 
খদ�া়। এটি একটি স্কলারশিপ এিং খসশিংস খ্াগ্রাম শডোইন �া আপনার 
সন্াননর েন্ কনলেনক আনরা সুগম এিং সহেলি্ কনর খতানল। ্নত্ক 
শিক্া্থীর েন্ আপফ্রটে স্কলারশিপ এিং পশরিানরর েন্ সরঞ্াম ও 
ত্্ ্দান কনর তানদর শনেস্ব কনলে সঞ্চ় পশরকল্পনা শিকানির েন্, 
দ্ Save for college program তানদর শিশুনদর িশিষ্নতর েন্ শিশতি 
গন়ে খতালার েন্ পশরিারনক ক্মতা ্দান কনর। আমানদর শিশুনদর 
তানদর কনলে স্বপ্ন িঝুনত সাহা�্ করার েন্ দ্ Save for college 
program সকল সম্প্রদান়র সান্ও েশ়েত এই অনষু্ানটি সি ধরননর 
শকন্ারগানেথে ননর েন্ উন্কু্ত, একটি খেলা় 30 টি পািশলক সু্কনল খ�াগদান 
কনর-তানদর পশরিানরর আ় িা অশিিাসন অগ্রাহ্ কনর।

2. program স্কলটারমশি অংশটি মক িূমিকটা 
িটালন কদর? 
 
NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইস) স্ব়ংশরি়িানি ্শতটি 
অংিগ্রহণকারী শকন্ারগানেথে ননর েন্ $ 100 র একটি NYC স্কলারশিপ 
অ্াকাউনটে েমা খদ়। আপনার সন্াননর শিক্া অি্াহত ্াকনল, NYC 
Kids RISE (NYC শকডস্ রাইস) আপনার পশরিানরর েন্ এই স্কলারশিপ 
অ্াকাউনটে অশতশরক্ত অ থ্ে উপােথে ন করনত সুন�াগ খদনি। কশমউশনটি 
সংগঠন এিং ি্িসা সহ সম্প্রদান়র অন্ান্ সদস্, আপনার সন্াননর 
কনলনের লক্্গুশলনত খপৌঁছাননার েন্ স্কলারশিপ অ্াকাউনটে খ�াগ শদনত 
পানরন। 

স্কলারশিপ তহশিলগুশলনক শনউই়নকথে র 529 কনলে খসশিংস খ্াগ্রাম 
ডাইনরক্ট প্্ানন শিশনন়াগ করা হ়, খ�ো সু্কনলর েন্ পশরিারগুশলনক 
সহা়তা করনত শিনিষ িানি পশরকশল্পত একটি অ্াকাউটে। আপনার 
সন্াননর NYC স্কলারশিপ অ্াকাউটে সমন়র সান্ অ থ্ে লািও করনত 
পানর আিার হারানতও পানর, এটি আশ থ্েক িাোনরর উপর শনিথে র কনর এিং 
শিশনন়ানগর পারফরম্ানন্সর উপরও শনিথে র কনর। এর মানন হল এই খ�, 
শিশু ��ন কনলে �ানি ত�ন শিশুর NYC স্কলারশিপ অ্াকাউনটে উপলব্ধ 
অন থ্ের পশরমাণ খসই অ্াকাউনটে েমা করা ্কৃত অন থ্ের খ্নক খিশি িা 
কম হনত পানর।
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5. আিটার েন্টাদনর নটাি নমেিুক্ত করটা 
হদ়েদি। আমি এর িদর মক করব?

শিক্া ্শতটি শিশুর সাফনল্র পন্র একটি গুরুত্বপূণথে অংি, এিং আপনার 
শকন্ারগােথে নার Save for college program-এর সান্ কনলে অিশধ 
খসই পন্ শিদ্মান। ্্ম পদনক্প গ্রহণ করাো কঠিন হনত পানর। দ্ 
Save for college program-এর সান্, আমরা ইশতমনধ্ একসনগে ্্ম 
পদনক্প শনন়শছ। NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইস) আপনার 
সন্াননর েন্ একটি NYC স্কলারশিপ অ্াকাউটে �ুনলনছ এিং এটিনত 
্া্শমকিানি একটি $ 100 েমা কনরনছ

আেই শুরু হনছে, আপনার সন্াননর শকন্ারগানেথে ন সমূ্পণথে করার আনগ 
আপশন NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইস) সান্ আনরা শতননে ধাপ 
শননত পানরন। আপনার সন্াননর শিক্াগত িশিষ্নতর েন্ আমানদর 
অংিীদাশরনত্বর শতনটি শিশ্ডং ব্লকগুশলর ক্া শিন্া করুন:

এটি NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইস)এর সনগে একটি দীরথেনম়াদী 
অংিীদারীনত্বর ্্ম পদনক্প, আপনার সন্াননর সু্কল এিং আপনার 
সম্প্রদা়, আপনার সন্াননর িশিষ্নতর েন্ একসান্ োকা সংরক্ণ 
কনর। শুরু করনত nyckidsrise.org শিশেে করুন এিং শিউ মাই 
অ্াকাউটে -এ শলিক করুন।

আিনটার েন্টাদনর NYC স্কলটারমশি 
অ্যটাকটাউন্ট সেেদত মনবন্ধন করুন। 

আিনটার কদলজ েঞ্চ়ে মবকল্পগুমল 
অদবেষণ করুন, আিনটার মনজস্ 
কদলজ েঞ্চ়ে অ্যটাকটাউন্ট েুলুন, 
এবং এটি আিনটার েন্টাদনর 
স্কলটারমশি অ্যটাকটাউদন্ট েংযুক্ত 
করুন; এবং

আিনটার েংযুক্ত কদলজ েঞ্চ়ে 
অ্যটাকটাউন্টটিদত প্রেিবটার কিিদক্ষ 
$5 মডদিটামজট করুন।

আিনটার কটািটাকটামি একটি মফন্যটামসি়েটাল এম্টাও়েটারদিন্ট 
সেন্টটার এর েটাদে একটি অ্যটািদ়েন্টদিন্ট করদত, কল করুন 311 
বটা সেেুন nyc.gov/dca।

6. সকন NYC Kids RISE (NYC মকডস্ 
রটাইে) Save for college program ততমর 
করটা হদ়েদি?

কনলনের েন্ সঞ্চ় করা কঠিন হনত পানর। অননক শপতামাতার েন্। 
তানদর সন্াননদর কনলনে প়েনত পাঠাননা কষ্টসাধ্ হনত পানর। NYC Kids 
RISE (NYC শকডস রাইস), শসটি অি শনউই়কথে  এিং NYC শডপােথে নমটে 
অি এডুনকিন এর সান্ অংিীদাশরনত্ব রন়নছ, তানদর সন্াননর সু্কনলর 
্্ম শদন খ্নক কনলনের েন্ সঞ্চ় এিং পশরকল্পনা শুরু করার েন্ 
পশরিারনক ক্মতা় রা�ার েন্ Save for college program িাল ু
কনরনছ। গনিষণা় খদ�া খগনছ খ� $ 1 এিং $ 500 এর মনধ্ একটি কনলে 
সঞ্চ় অ্াকাউনটের শিশুনদর কনলনে িশতথে  হও়ার সম্ািনা শতনগুণ খিশি 
এিং স্াতক হও়ার সম্ািনা িার গুণ খিশি। গনিষণা় খদ�াননা হন়নছ খ� 
শিশুরা কনলনে প়োনিানা কনর তানদর েীিন�াত্ার সম় উনলে�ন�াগ্িানি 
উচ্চতর খিতন পা় এিং খিকার হও়ার সম্ািনা কম ্ানক। 

7. আিটার েন্টাদনর স্কলটারমশি অ্যটাকটাউদন্টর 
উিদর কদলদজর জন্য আিটার কত টটাকটা 
েরচ করটা উমচত?

্নত্ক পশরিানরর পশরশথিশত শিন্ন। পশরিানরর সামশগ্রক আশ থ্েক স্বানথি্র 
েন্ কনলনের সঞ্চ় অ্াকাউটে একটি গুরুত্বপূণথে অংি। কনলে িা 
কমথেেীিন ্শিক্নণর েন্ কতেুকু সঞ্চ় করনত হনি তা আপনার আন়র, 
সম্পদ, ঋণ, শন়শমত ি্ন়র, সরকাশর সুশিধা এিং খরিশডেসহ আপনার 
ি্শক্তগত আশ থ্েক পরাইশথিশতর উপর শনিথে র কনর শনধথোরণ করনত হনি। 
NYC Kids RISE (NYC শকডস্ রাইস)্নত্ক পশরিারনক খ�নকান 
পশরমাণ অ থ্ে ্দাননর েন্ অিদান রা�নত উৎসাশহত কনর, তানদর এই 
অ থ্ে ্দাননর অ থ্ে িঝুা়। ��ন আপনার শিশু তরুণ হ় ত�ন শুরু করা 
পশরমানণর সান্ একটি ি়ে পা থ্েক্ করনত খপনত পানরন। 

আপনার সামশগ্রক আশ থ্েক ছশিনত উপ�ুক্ত সঞ্চন়র সান্ মনু�ামশু� 
সহা়তা শিনামনূল্ খপনত, িহর েনু়ে অিশথিত এনও়াইশস শফন্াশন্স়াল 
এম্পাও়ারনমটে খসটোনর খ�াগান�াগ করার শিষন় িািনু। শফন্াশন্স়াল 
এম্পাও়ারনমটে খসটোরগুশলনত আপশন খকান খপিাদার আশ থ্েক 
পরামিথেদাতার সনগে ি্শক্তগতিানি খদ�া করনত পানরন শ�শন আপনানক 
আপনার ঋণ সংরিান্ পশরশথিশত খমাকানিলা করনত, শননের খরিশডে 
িা়োনত, িানেে ততশরনত, ি্াংক অ্াকাউটে �ুলনত, িশিষ্নতর েন্ সঞ্চ় 
ও পশরকল্পনা করনত এিং আরও অননক শকছু করনত সহা়তা করনিন। 
আপশন আপনার সন্াননর কনলে শিক্ার েন্ সংরক্ণ এিং সঞ্চ় শুরু 
করার পশরকল্পনা ততশর সম্পনকথে  ত্্ খপনত পানরন।
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8. Save for college program-এ 
অংশগ্হদণর জন্য সকটান েরচ আদি মক?
 
না, Save for college program-এ NYC Kids RISE (NYC শকডস্ 
রাইনের শিশনন়াগ স্ব়ংশরি়িানি এিং শিনামনূল্ হ়।
nyckidsrise.org - এ �ান িা আপনার সন্াননর NYC স্কলারশিপ 
অ্াকাউনটের পািাপাশি শনম্ন- এিং অ �রিসাধ্ কনলনের সঞ্চ় শিকল্পগুশল 
শি�নত একটি Save for college program কমথেিালা় অংিগ্রহণ করুন। 

9. কীিটাদব অমিবটােনগত অবস্টা আিটার 
অংশগ্হণদক প্রিটামবত করদব? 

শিশু িা তার পশরিানরর অশিিাসননর অিথিা শনশিথেনিনষ খেলা 30র 
্নত্ক শিশু Save for college program-এ অংিগ্রহণ করনত পানর এিং 
একটি NYC স্কলারশিপ অ্াকাউটে গ্রহণ করনত পানর। সমস্ত পশরিার, 
অশিিাসননর অিথিা শনশিথেনিনষ তানদর শনেস্ব কনলে সঞ্চ় অ্াকাউটে 
�ুলনত এিং খ্াগ্রানমর মাধ্নম তানদর সন্াননর স্কলারশিপ অ্াকাউনটের 
পািাপাশি সংরক্ণ শুরু করনত পানরন। nyckidsrise.org/options এ 
�ান িা আপনার পশরিানরর েন্ অনিূুশত ততশর কনর খ� কনলে সঞ্চ় 
শিকল্প, খসই সম্পনকথে  আরও োননত একটি আসন্ন Save for college 
program কমথেিালা় খ�াগ শদন।

দ়া কনর মনন রা�নিন খ� �শদ আপশন এনও়াই 529 ডাইনরক্ট প্্াননর 
মনধ্ আপনার শনেস্ব কনলে সঞ্চ় অ্াকাউটে খ�ালার েন্ ি়ন কনরন, 
তনি আপনার অিি্ই মাশকথে ন �ুক্তরান্রের একেন নাগশরক িা একেন 
�ািাইন�াগ্ থিা়ী মাশকথে ন ঠিকানা সহ একটি আিাশসক পশলশস হনত হনি।

10. NYC স্কলটারশীি অ্যটাকটাউদন্টর অেতি 
মকদের জন্য ব্যবহটার করটা হদত িটাদর? 
কীিটাদব ব্যবহটাদর করটা যটাদব সে ব্যটািটাদর 
সকটান মবমিমনদষি আদি মক? 

NYC স্কলারশিপ অ্াকাউনটে অ থ্ে এনও়াই 529 ডাইনরক্ট প্্ানন 
শিশনন়াগ করা হ় এিং �া শুধুমাত্ উচ্চতর শিক্ার েন্ ি্িহার করা 
খ�নত পানর। দইু িা িার িছনরর কনলে ও অন্ খপিাগত ্শিক্ণ খ্াগ্রাম 
এর মনধ্ অন্িুথে ক্ত। স্কলারশিনপর ফান্ টিউিন, শফ, সরঞ্াম, রুম ও 
্াকার �রি ও পাঠ্িইন়র মনতা শেশনস খ�গুশল অন্ স্কলারশিনপর 
আওতািুক্ত ন় খসসনির েন্ ি্িহার করা �ানি। তহশিলটি শনউই়কথে  
এিং সারা খদনি একানডশমক এিং িশৃতিমলূক খ্াগ্রানম ি্িহার করা 
খ�নত পানর, এর পািাপাশি শিনদনি শকছু সু্কনলও ি্িহার করা খ�নত 
পানর। উচ্চতর শিক্ার �রনির সমূ্পণথে তাশলকা েন্ nysaves.org 
�ান।সফডটাদরল ট্যটাক্স আইদনর েটাম্প্রমতক িমরবততি ন মকিু 
প্রটােমিক এবং মবিতী়ে (সক-12) মশক্ষটা ব্য়ে 529 িমরকল্পনটার 
অিীদন অনদুিটােন করটা হ়ে। যটাইদহটাক, NYC স্কলটারমশি 
একটাউদন্ট টটাকটা সকটাদনটা K-12 েরদচর জন্য ব্যবহটার করটা যটাদব নটা।

11. Save for college program-এর সকটান 
মশক্ষটােতী যমে কদলদজ নটা যটা়ে, সেদক্ষদরে কী 
হদব?

একটি শিক্া্থী শুধুমাত্ তানদর NYC স্কলারশিপ অ্াকাউনটে অ থ্ে অ্ানসেস 
করনত পানর �শদ শিক্া্থী একটি খ�াগ্তাসম্পন্ন ্ শতষ্াননর খ�াগদান কনর, 
�া খিশিরিাগ দইু এিং িার িছনরর কনলনের পািাপাশি শিনিষ ্শিক্ণ 
এিং সাটিথে শফনকিন খ্াগ্রামগুশলও অন্িুথে ক্ত। �শদ শিক্া্থী শকন্ারগানেথে ন 
সমূ্পণথে করার 20 িছনরর মনধ্ এই তহশিলগুশলর দাশি না কনর, তাহনল ওই 
তহশিলটি NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইনসর)  িশিষ্নতর Save 
for college program-এর শিক্া্থীনদর েন্ িনল �ানি।  

তানদর শিক্া্থী একটি খ�াগ্তাসম্পন্ন সংথিা় খ�াগদান কনর শকনা তা 
শনশিথেনিনষ পশরিারগুশল খ�নকানও অ থ্ে তানদর শনেস্ব কনলে সঞ্চ়ী 
অ্াকাউনটে েমা শদনত পানর। পশরিারটির খিনছ খনও়া কনলে সঞ্চ় 
অ্াকাউনটের শিকনল্পর উপর শিশতি কনর, তানদর খ�াগ্ শিক্াগত ি়্ 
ছা়ো অন্ �রনির েন্ অ থ্ে ি্িহার করনত একটি ে্াসে িা েশরমানা 
শদনত হনত পানর। আরও তন্্র েন্, nyckidsrise.org/options এ 
শিশেে করুন।

12. সক Save for college program 
িমরচটালনটা কদর?

NYC Kids RISE (NYC শকডস্ রাইে), NYC শডপােথে নমটে অি এডুনকিন 
এিং দ্ শসটি অি শনউ ই়কথে  এর সান্ অংিীদাশরনত্বর েন্ Save for 
college program পশরিালনা কনর। NYC Kids RISE (NYC শকডস 
রাইস) কশমউশনটি হল একটি অলািেনক সংথিা খ�টি পশরিার, সু্কল ও 
কশমউশনটিনক একসনগে কাে করার উপা় ্দান কনর শিশুনদর শিক্ার 
েন্ আশ থ্েক ও পক্পাতহীন সুন�াগ ্সাশরত কনর। পশরিারিনগথের তানদর 
শিশুনদর িশিষ্নতর েন্ খ� স্বপ্ন রন়নছ তা গন়ে খতালা ও ্ত্ািা 
পূরণ করার খক্নত্ NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইস)-এর লক্্ হল 
পশরিারিগথে খকা্া খ্নক এনসনছ ও ি্ানকে তানদর কী পশরমাণ অ থ্ে আনছ 
তা শনশিথেনিনষ NYC পািশলক সু্কনলর শিক্া্থীনদর কনলনে প়ো ও গ্রােনু়ে 
হও়া আরও সহেসাধ্ কনর খতালা। nyckidsrise.org-এ আমানদর 
সম্পনকথে  আরও োননু। 

13. Save for college program-এর আদরটা 
তে্য আমি সকটােটা়ে িটাব? 

NYC KIDS RISE (NYC মকডে রটাইে) ইদিন্টে এবং ও়েটাকতি শি

Save for college program-এর মবষদ়ে আরও তে্য
nyckidsrise.org - এ অনলটাইদন বটা NYC Kids RISE  
(NYC মকডস্ রটাইে)
এ কল কদর জটানটা যটাদব 833-KID-RISE (833-543-7473) ।
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যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক:

• আমার সু্কনল পনরর Save for college programটি ক�ন হনি?
• আশম NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইস)সান্ শকিানি 

খ�াগান�াগ করনত পাশর?
• কনলে সঞ্চ় শিকল্প সম্পনকথে  আনরা ত্্ খকা্া় খপনত পাশর?

আমার সন্ান Save for college program-এ নশ্িুক্ত হনল আশম 
তা কীিানি োননত পাশর?
�শদ ্্মিানরর মনতা অপটিমাইে ওন়নির পনর আমার সন্ান সু্কনল 
িশতথে  হ়, তনি আমার সন্াননর খ্াগ্রানম অংিগ্রহনণর েন্ পরিতথী 
সুন�াগটি ক�ন হনি?

আিমন করদত িটাদরন...

আিনটার সন্াননর সু্কনলর শপতার খকা-অশডথে ননের িা অন্ মননানীত 
কনলে খসশিংস শল়ােননক কল করুন
NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইনস)কল করুন  
833-KID-RISE 
(833-543-7473)

• উপলব্ধ খসামিার - শুরিিার
       (10:00 am - 5:00 pm)

িমরেশতিন www.nyckidsrise.org
• উপকরণ আরশি, িাংলা, িীনা, ইংনরশে, হাইশত়ান-খরিওল, 

খকাশর়ান, রাশি়ান, স্্াশনি এিং উদুথে নত পাও়া �া়

যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক:

• আমার NYC স্কলারশিপ অ্াকাউনটে কত োকা আনছ খসটি আশম 
খকা্া় খদ�নত পানিা?

• অ্াকাউনটে অ থ্ে কী েন্ ি্িহার করা খ�নত পানর, এিং এটি 
ি্িহার করার েন্ একটি শনশদথেষ্ট সম়সীমা আনছ শক?

• শকিানি আমার পশরিার অশতশরক্ত িশৃতি তহশিল উপােথে ন করনত 
পানরন?

• শকিানি আমার পশরিার অশতশরক্ত িশৃতি তহশিল উপােথে ন করনত 
পানরন?

• �শদ আমরা থিান পশরিতথে ন কশর িা আমার সন্ান সু্কল পশরিতথে ন 
কনর তাহনল শক হনি?

• আশম শক আমার সন্াননর খ্াগ্রানম অংিগ্রহণ িাশতল  
করনত পাশর?

• আশম শক আমার সন্াননক পুনরা় নশ্িুক্ত করনত পাশর �শদ 
ইশতমনধ্ই আমরা নশ্িুশক্তকরণ খ্নক শননেনদর সশরন় 
শনন় ্াশক?

• Save for college program-এর েন্ কীিানি পািশলক 
খিশনশফনের েন্ খ�াগ্তা ্িাশিত হনি এিং আশম আরও 
ত্্ খকা্া় খপনত পাশর?

• আশম শক আমার িতথে মান 529 অ্াকাউটেটি আমার সন্াননর 
NYC স্কলারশিপ অ্াকাউনট্ের সান্ সং�ুক্ত করনত পাশর?

• শকিানি আশম আমার অ্াকাউটে খ�াগান�ানগর ত্্ 
পশরিতথে ন করনত পাশর?

আিমন করদত িটাদরন...

NYC Kids RISE (NYC শকডস রাইনস) 
কল করুন 833-KID-RISE (833-543-7473)

• উপলব্ধ খসামিার - শুরিিার
(10:00 am to 5:00 pm)

• সহা়তা একাশধক িাষা় উপলব্ধ
িমরেশতিন www.nyckidsrise.org

• উপকরণ আরশি, িাংলা, িীনা, ইংনরশে, খহশস়ান-খরিওল, 
খকাশর়ান, রাশি়ান, স্্াশনি এিং উদুথে নত পাও়া �া় 

আদরটা প্রশ্ন?

যমে আিনটার এেনও প্রশ্ন েটাদক বটা ব্যমক্তগত েিেতিদনর প্রদ়েটাজন হ়ে, তটাহদল নীদচর 
 সযটাগটাদযটাদগর তে্যটি ব্যবহটার করুন। 

NYC KIDS RISE (NYC মকডে রটাইে) ইদিন্টে এবং ও়েটাকতি শি

NYC স্কলটারমশি অ্যটাকটাউন্টেিূহ
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যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক:

• শকিানি একটি 529 অ্াকাউটে �ুনল শিশ্ডং ব্লক # 2 সমূ্পণথে করনত 
পাশর?

• এনও়াই 529 ডাইনরক্ট প্্ানন শিশনন়াগ শিকল্প সম্পনকথে  আশম 
কীিানি োননত পাশর?

• আশম এই অ্াকাউনটে শকিানি েমানত পাশর?
• এই অ্াকাউনটের তহশিল আশম শকিানি অ্ানসেস করনত পাশর?
• আমার সন্ান কনলনে খ�নত না িাইনল আমার তহশিনলর শক হনি?
• �শদ আশম অন্ শকছুনত এই অ্াকাউনটে অ থ্ে ি্িহার করনত িাই?
• ি্াংনকর খসশিংস অ্াকাউনটের খ্নক 529 খসশিংস অ্াকাউটে 

কীিানি শিন্ন?

আিমন করদত িটাদরন...

কল এনও়াই 529 ডাইনরক্ট প্্ান (866) 734-4533 এ
একটি শিক্া সঞ্চ় শিনিষনঞের সনগে ক্া িলনত

• উপলব্ধ খসামিার - শুরিিার
(8:00 am – 9:00 pm)

িমরেশতিন www.nysaves.org

NY 529 ডটাইদরক্ট প্্যটান অ্যটাকটাউন্ট এবং মবমনদ়েটাগ মবকল্পেিূহ 

েংযুক্ত SAVE FOR COLLEGE ব্যটাঙ্ক অ্যটাকটাউন্টেিূহ 

  যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক:

• একটি ি্াংক অ্াকাউটে �ুলনত আশম শকিানি শিশ্ডং ব্লক # 2 
সমূ্পণথে করনত পাশর?

• আশম এই অ্াকাউটে �ুলনত এিং েমা করনত খকা্া় খ�নত পাশর?
• এই অ্াকাউনটের তহশিল আশম শকিানি অ্ানসেস করনত পাশর?
• আমার সন্ান কনলনে খ�নত না িাইনল আমার তহশিনলর শক হনি?
• �শদ আশম অন্ শকছুনত এই অ্াকাউনটে অ থ্ে ি্িহার করনত িাই?

  আিমন করদত িটাদরন...

একটি থিানী় সমিা় ি্াকে িা�া় শিশেে করুন। 
আপনার শনকেতম িা�া হনত পানর:

• 36-16/18 21st Street (মনধ্ 36th Avenue এিং 37th 
Avenue), Long Island City, NY 1110

• উপলব্ধ খসামিার - িহৃস্শতিার 
        (9:00 am - 5:00 pm), শুরিিার
        (9:00 am - 6:00 pm)

কল 800-662-0860
• উপলব্ধ খসামিার - শুরিিার (সকাল 8:00 - রাত 8:00), 

িশনিার (সকাল 9:00 -রাত 2:00)
• খস্নী়-িাষা় সহা়তা পাও়া খ�নত পানর

আনরা ্শ্ন?
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েংরক্ষদণর জন্য লক্ষ্য ও িমরকল্পনটা স্টািন

  যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক::

• আমার সামশগ্রক সঞ্চ় পশরকল্পনার মনধ্ কনলনের েন্ 
সঞ্চ়নক সামলানিা?

• আমানক কনলনের েন্ কত োকা সঞ্চ় করনত হনি?
• আমার এিং আমার পশরিানরর েন্ একটি িাস্তশিক সাপ্াশহক 

িা মাশসক সঞ্চ় লক্্ শক?
• আশম একটি সঞ্চ় পশরকল্পনা, িানেে, এিং ঋণ পশরিালননর 

সাহা�্ খকা্া় খপনত পাশর?

  আিমন করদত িটাদরন...

িমরেশতিন মকু্ত, খগাপনী়, ি্শক্তগত আশ থ্েক কাউনন্সশলং েন্ 
থিানী় NYC শফনাশন্স়াল এম্পাও়ারনমটে খসটোনর �ান। িহর 
েনু়ে 20 টিরও খিশি শফনাশন্স়াল এম্পাও়ারনমটে খসটোর রন়নছ। 
সু্কল খেলা 30 এর শনকেথি শতনটি অিথিান নীনি তাশলকািুক্ত করা 
হন়নছ (অপানরিননর শদন এিং রটো পশরিতথে ন সানপক্):

- আরবটান আিবটাউন্ড 
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101 

খসামিার উপলব্ধ - শুরিিার
        (9:00 am - 6:00 pm), িহৃস্শতিার
        (11:00 am - 7:00 pm)
• িাষাসমহূ: ইংরাশে, খস্নী়

- ফটাইন্যটামসি়েটাল মলিমনক এ সরটাড NY করুন
• 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 

11372
• উপলব্ধ খসামিার, মগেলিার,
       এিং শুরিিার (10:00 am - 6:00 pm)
• িাষাসমহূ: ইংরাশে, খস্নী়

- সনইবটারহুড ট্টাস্ মফনটামসি়েটাল িটাটতি নটােতি
সনইবটারহুড হটাউমজং েটামিতি দেে,
নেতি টানতি কুইদসি

• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, 
Woodside, NY 11377 

• উপলব্ধ খসামিার এিং িধুিার
       (9:00 am – 6:00 pm)
• িাষাসমহূ: ইংরাশে, খস্নী়

কল করুন শস়াল অ্াপ� ়নটেনম টে করার েন্ 311 
এম্পাও়ারনমটে খসটোনর
মিমজ ট করুন অ্াপ� ়নটেনম টে করনত একটি শফ নান্ 
শস়াল এম্পাও়ারনম টে খসটোনর nyc.gov/dca

NYC Kids RISE (NYC কিডস রাইস) Save for college program হল এিটি স্কলারকিপ এবং সঞ্চয় ির্মসূকি যা পকরিালনা িরছে  এিটি 
অলাভজনি প্রকিষ্ান NYC Kids RISE (NYC কিডস রাইস), সহছযাকিিায় আছে NYC কিক্া কবভাি এবং দ্য কসটি অব কনউ ইয়ি্ম । NYC Kids 
RISE কনউ ইয়ছি্ম র 529 িছলজ সসকভংস সপ্রাগ্াছরর সভ্যসদস্য না বা িার অনুছরাকদি কডস্ট্রিকবউটার না এবং এর জন্য কবকনছয়াি িায় না বা 
কবকনছয়াছির পরারি্ম সদয় না৷ কসটি অফ কনউ ইয়ি্ম  এবং NYC কিক্া কবভাি কনউ ইয়ছি্ম র 529িছলজ সসকভংস সপ্রাগ্ার এবং কবছিষ সিান 
িছলজ সসকভং বা Save for College Program এর রাধ্যছর পকরবাররা সযসব কবকনছয়াছির উপায় জানছি পাছরন সসসব সছরি অন্য সিান 
কবকনছয়াছির উপাছয়র সরর্মন িছর না বা পরারি্ম সদয় না এবং কনয়ন্ত্রণ িছর না, রাকলি না বা সপ্রাগ্ার র্যাছনজাছরর সভ্যসদস্য না । 
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NYC Kids RISE Save for College Program একটি স্কলারশিপ এিং খসশিংস খ্াগ্রাম �া আপনার 
সন্াননর েন্ কনলেনক আনরা সুগম এিং সহেলি্ করার েন্ গন়ে খতালা হন়নছ- এো তানদর পশরিানরর 
খরােগার িা অশিিাসননর অিথিা শনশিথেনিনষ খদও়া হ়। একটি মনুাফাহীন সংগঠন, NYC Kids RISE NYC 
শিক্া শিিাগ এিং শসটি অফ শনউ ই়নকথে র সহন�াশগতা় Save for College Program পশরিালনা কনর৷

আিনটার েন্টাদনর উির মবমনদ়েটাগ করুন -সেি ফর কদলজ

সকিন কদর তটা জটানুন

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

WKQ&A_BN 
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