
শুরু করতে  
প্রস্তুে আতেন?
বিব্ডিং ব্লক #2 সম্পূর্ণ  

করতে nyckidsrise.org/ 
options দেখুন

এখন যেহেতু আপনার সন্ান তাহের NYC স্কলারশিপ অ্াকাউন্ট যপহেহেন, এবং আপশন এটি যেখহত অনলাইহন নশিভুক্ত কহরহেন, 
পরবতত্ী  ধাহপ োবার এটাই সমে। 

NYC Kids RISE আপনার সন্াহনর স্কলারশিপ অ্াকাউন্ট পশরচালনা কহর, এবং যকবলমাত্র NYC Kids RISE যসই অ্াকাউহন্ট অি্থ শেহত 
পাহর। আপনার সন্াহনর ভশবষ্হতর জন্ আপনার শনজস্ব অি্থ সঞ্চে শুরু করহত এবং NYC Kids RISE যিহক অশতশরক্ত পাশরহতাশষক 
অজ্থ ন করহত, আপনাহক আপনার শনজস্ব কহলজ যসশভংস অ্াকাউন্ট যখালার প্রহোজন। আপশন nyckidsrise.org/options যত শিহে 
আজই এটা শুরু করহত পাহরন।

2 বিব্ডিং ব্লক #2
আপনার বনজস্ব কতেজ দসবিিংস 
অ্াকাউন্ট খুতে সিংযুক্ত করুন

িড় কতেতজর স্বতনের 
জন্ দোট্ট পেতষেপ

আজতকর মত্্ আপনার বনজস্ব কতেজ দসবিিংস অ্াকাউন্ট খুতে দসটিতক আপনার সন্াতনর স্কোরবিপ অ্াকাউতন্টর সাতে সিংযুক্ত 
করুন, এিিং আপনার সন্াতনর অ্াকাউতন্ট NYC Kids RISE দেতক আতরা $25 ডোর পয্ণন্ পাতি।



কতেজ দসবিিংস অ্াকাউন্ট: আপনার বনজস্ব অ্াকাউন্ট
আপনার বনজস্ব কতেজ দসবিিংস অ্াকাউন্ট সম্তক্ণ  এখাতন বকেু গুরুত্বপপূর্ণ বিষয়সমপূহ রতয়তে:

এই অ্াকাউন্টটি আপনার নাহম িাকহব, এবং এটি আপনার সন্াহনর শিক্ার জন্ ব্বহৃত েহব। আপশন, আপনার পশরবার, এবং 
বনু্-বান্ব এই অ্াকাউহন্ট অি্থ জমা করহত পারহবন। 
কহলহজর জন্ সঞ্চে করহত অহনক উপাে রহেহে এবং অহনক ধরহের কহলজ যসশভংস অ্াকাউন্ট রহেহে। Save for College 
Program আপনাহক  েু'ধরহের অ্াকাউহন্টর একটির সাহি আপনার সন্াহনর স্কলারশিপ অ্াকাউহন্ট সংেুক্ত কহর $25 পাশরহতাশষক 
যপহত অনুহমােন যেে। আপশন আপনার তিা আপনার পশরবাহরর জন্ সহব্থাত্তমটি যবহে শনহত পাহরন। 
যকাহনা শপতামাতা/অশভভাবক, পাশরবাশরক বনু্, বা শবশ্বস্ত বনু্ একটি কহলজ যসশভংস অ্াকাউন্ট খুহল যকান শিশুর স্কলারশিপ 
অ্াকাউহন্টর সাহি সংেুক্ত করহত পাহর, েতশেন তাহের প্রহোজন্ে তি্ আহে। যকবলমাত্র একটি কহলজ যসশভংস অ্াকাউন্ট 
প্রশতটি শিশুর স্কলারশিপ অ্াকাউহন্টর সাহি সংেুক্ত েহত পাহর।

কতেজ দসবিিংস অ্াকাউতন্টর বিকল্পগুবে
$25 পাশরহতাশষক যপহত েু’ধরহের কহলজ যসশভংস অ্াকাউন্ট আহে ো আপশন আপনার সন্াহনর NYC স্কলারশিপ অ্াকাউহন্টর 
সাহি সংেুক্ত করহত পাহরন, যসগুশল েল:

একটি অ্াকাউন্ট বনি্ণাচন করুন
প্রশতটি পশরবাহরর আরিথিক পশরশথিশত শভন্ন। আপনার এই অ্াকাউন্টগুশল সম্পহক্থ  আহরা শবস্তাশরত জানুন এবং আপনার শনজস্ব 
পশরশথিশত শবহবচনা কহর একটি অ্াকাউন্ট খুলুন। এই নশির পরবতত্ী  পৃষ্াে েুটি অ্াকাউহন্টর শবষহে গুরুত্বপূে্থ তি্ পাওো োহব। 

কতেজ ি্াঙ্ক অ্াকাউতন্টর জন্ একটি সবমিবেে সঞ্চয় 
(Amalgamated Save)
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বিব্ডিং ব্লক #2 সম্পূর্ণ করতে  
nyckidsrise.org/options দেখুন।

শুরু করতে প্রস্তুে আতেন?

NYC Kids RISE বিবনতয়াতের উপতেি দেয় না। বকন্তু আমরা আপনার বিকল্পগুবে িুঝতে এিিং আপনার েো আপনার পবরিাতরর 
জন্ সঠিক অ্াকাউন্ট বনি্ণাচন করতে সাহায্ করার জন্ অতনকগুবে হাবেয়ার ও সিংস্াতনর সাতে সিংযুক্ত করতে পাবর:

আমাতের ওতয়িসাইতে যান: nyckidsrise.org/options
একটি কম্ণিাোয় দযােোন করুন: আসন্ন কম্থিালার একটি সমেসূচ্র জন্, nyckidsrise.org -এ শিহে বপোমাো/অবিিািক 
যবাতাহমর উপহর শলিক করুন, বা য�ান করুন 833-KID-RISE (833-543-7473)।
একটি NYC বিনাবসিয়াে এমপাওয়ারতমন্ট দসন্টাতর যান। একজন যপিাোর শ�নাশসিোল কাউহসিলহরর সাহি একটি শবনামহূল্, যিাপন্ে, 
মহুখামশুখ সাক্াৎকার শনধ্থারে করুন শেশন আপনাহক আপনার অ্াকাউহন্টর শবকল্পগুশল এবং সঞ্চে শুরু করহত আপনাহক সাোে্ করহত 
পাহরন। অনলাইহন nyc.gov/dca -এ বা 311-এ য�ান কহর একটি সাক্াৎকার শনধ্থারে করুন।
NY 529 এর সাতে দযাোতযাে করুন: NY 529 ডােহরক্ট প্্ান অ্াকাউন্টস সম্পহক্থ  শবস্তাশরত তহি্র জন্, nysaves.org-যত োন বা 
call 877-NYSAVES (877-697-2837) যত য�ান করুন।
অ্ামােোতমতেড ি্াঙ্ক এর সাতে দযাোতযাে করুন: সশমিশলত সঞ্চে (Amalgamated Save) সম্পহক্থ  কহলজ ব্াঙ্ক অ্াকাউন্টহসর 
জন্ শবস্তাশরত তি্ যপহত, আপনার শনকটবতত্ী  অ্ামালিাহমহটড িাখাে োন অিবা 800-662-0860-যত য�ান করুন। একটি 
অ্ামালিাহমহটড িাখা খুঁজহত, amalgamatedbank.com/find-branchatm যেখুন।

NY’এর 529 কতেজ সঞ্চয় কায্ণক্রম (College Savings 
Program) ডায়তরক্ট প্্ান অ্াকাউন্ট

(এক ্রতরর বিবনতয়াে অ্াকাউন্ট যা বিতিষিাতি 
কতেজ ও দপিাজীিতন প্রবিষেতরর জন্ সঞ্চয় করতে 
পবরিারিে্ণতক সাহায্ করতে বনরমমিে) 



কতেজ দসবিিংস অ্াকাউতন্টর বিকল্পগুবে যা আপবন একটি NYC স্কোরবিপ অ্াকাউতন্টর সাতে সিংযুক্ত করতে পাতরন:

এইগুবে এিিং অন্ান্ কতেজ দসবিিংস বিকল্পগুবে সম্তক্ণ  আরও পড়তে nyckidsrise.org/options দেখুন

NYC Kids RISE Save for College Program েল একটি অলাভজনক, NYC শিক্া শবভাি এবং শসটি অ� শনউ ইেক্থ  এর অংি্োশরহত্ব একটি 
অলাভজনক সংথিা, NYC Kids RISE, Inc. দ্ারা পশরচাশলত একটি জলপাশন এবং সঞ্চে কাে্থক্রম। NYC Kids RISE শনউ ইেহক্থ র 529 কহলজ 
যসশভংস যপ্রাগ্াহমর সহগে সম্পক্থ েুক্ত নে ও তার অনুহমাশেত শডস্ট্রিশবউটরও নে এবং এটি যকান শবশনহোি চাে না বা শবশনহোহির পরামি্থও প্রোন 
কহর না। শসটি অ� শনউ ইেক্থ  এবং NYC শিক্া শবভাি যকাহনা পৃষ্হপাষকতা বা সুপাশরি কহর না, এবং শনেন্ত্রে, শনহজর বা NY 529 যপ্রাগ্াম 
ম্াহনজাহরর সাহি শনেশন্ত্রত, শনহজর বা অনুহমাশেত নে এবং শবহিষ যকাহনা কহলজ যসশভংস বা অন্ান্ শবশনহোি িাশ়ি, যসগুশল সে োহের 
পশরবারগুশল Save for College Program এর মাধ্হম শিখহত পাহর।

¹প্রশত আমনতকার্, প্রশত FDIC-শবমাকৃত ব্াঙ্ক, প্রশত মাশলকানা শভশত্তক যরেে্ শেহসহব স্্ান্াড্থ  শডহপাশজট ইসিু্হরসি কভাহরহজর স্মা েল $250,000। শবশভন্ন 
মাশলকানা যরেে্হত শডহপাশজহটর জন্ পৃিকভাহব অন্ত $250,000 পে্থন্ শবমা করা েে, েশেও এমন টা একই ব্াহঙ্ক করা েহে িাহক।

NY 529 ডায়তরক্ট প্্ান অ্াকাউন্ট কতেজ ি্াঙ্ক অ্াকাউতন্টর জন্ একটি সবমিবেে 
সঞ্চয় (AMALGAMATED SAVE)

দসো বক? একটি 529 অ্াকাউন্ট েল এক ধরহের শবশনহোি 
অ্াকাউন্ট ো কহলজ এবং যকশরোর প্রশিক্হের জন্ 
পশরবারগুশলহক সাোে্ কহর।

529 অ্াকাউহন্টর অি্থ আরিথিক বাজাহর লশনি করা েে, 
োহত সমহের সাহি যসটি বৃশধি পাে। এহত অি্থ োরাহতও 
েহত পাহর। 529 অ্াকাউন্টগুশল য�ডারাল এবং যস্ট 
ট্াক্স সুশবধার সাহি আহস। 

NY 529 ডােহরক্ট প্্ান শনউ ইেক্থ  যস্ট কম্পট্রলার 
অশ�স এবং শনউ ইেক্থ  োোর এডুহকিন সারভথিহসস 
দ্ারা পশরচাশলত েে। এটি যেখাহন NYC স্কলারশিপ 
অ্াকাউন্টগুশল শবশনহোি করা েে।

এটি সুশবধাহভাি্ শেসাহব সন্াহনর নাম সে 
একটি অ্ামালিাহমহটড ব্াহঙ্ক প্রিািত যসশভংস 
অ্াকাউন্ট।

এই ধরহের অ্াকাউন্ট পশরবারগুশলহক একটি 
শবমাকৃত আরিথিক সংথিাে সংঞ্চে করহত এবং 
অহি্থর উপহর সুে অজ্থ ন করহত যেে। 

এই যসশভংস অ্াকাউহন্ট $250,000 পে্থন্ জমা 
অি্থ ক্শত যিহক সুরশক্ত।¹

দকমন কতর আবম এই ্রতরর 
অ্াকাউন্ট খুেতে পাবর এিিং 
আমার সন্াতনর স্কোরবিপ 
অ্াকাউতন্টর সাতে সিংযুক্ত 
করতে পাবর? 

ধাহপ ধাহপ শনহে্থ িাবল্র জন্ nyckidsrise.org/
options যেখুন। আহরা সোেতার জন্:
• একটি Save for College Program কম্থিালাে  

যোি শেন;
• NYC Kids RISE -এ 833-KID-RISE  

(833-543-7473) নম্বহর য�ান করুন। 

একটি অ্াকাউন্ট খুহল সংেুক্ত করহত আপনার 
শনকটবতত্ী  অ্ামালিাহমহটড ব্াহঙ্কর িাখাে োন।
• একটি অ্ামালিাহমহটড িাখা খুঁজত, 

amalgamatedbank.com/find-
branchatm যেখুন।

আহরা তহি্র জন্, nyckidsrise.org/options 
যেখুন বা 833-KID-RISE (833-543-7473)  
নম্বহর য�ান করুন।

এই ্রতরর অ্াকাউতন্ট 
সঞ্চয় করা বক আমার 
সন্াতনর কতেতজর আরেমিক 
সহায়োর উপতর প্রিাি 
দিেতে পাতর?

সম্ভবত। এটা আপনার পশরবাহরর শনরেথিষ্ট পশরশথিশতর 
উপহর শনভ্থ রি্ল। আহরা তহি্র জন্ nyckidsrise.
org/financial-aid যেখুন বা NY 529 এর সাহি 
877-NYSAVES -যত যোিাহোি করুন।

সম্ভবত। এটা আপনার পশরবাহরর শনরেথিষ্ট 
পশরশথিশতর উপহর শনভ্থ রি্ল। আহরা তহি্র 
জন্, nyckidsrise.org/financial-aid যেখুন বা  
833-KID-RISE (833-543-7473) নম্বহর য�ান 
করুন।

এই ্রতরর অ্াকাউতন্ট 
সঞ্চয় বক আমার িে্ণমান 
জন সুবি্াগুবের উপতর 
প্রিাি দিেতে পাতর?

সম্ভবত। এটা আপনার পশরবাহরর শনরেথিষ্ট  
পশরশথিশতর উপহর শনভ্থ রি্ল। আহরা তহি্র জন্ 
nyckidsrise.org/public-benefits - যেখুন বা 
833-KID-RISE (833-543-7473) কল করুন।

সম্ভবত। এটা আপনার পশরবাহরর শনরেথিষ্ট 
পশরশথিশতর উপহর শনভ্থ রি্ল। আহরা তহি্র জন্ 
nyckidsrise.org/public-benefits - যেখুন বা 
(833-KID-RISE) (833-543-7473) নম্বহর য�ান 
করুন।

বকিাতি এই ্রতনর 
অ্াকাউন্ট আমার সামবরিক 
আরেমিক পবরকল্পনার  
উপযুক্ত হয়?

আপনার সামশগ্ক আরিথিক েশবহত কহলজ যসশভংস 
মাপসইহের জন্ শবনামূহল্, মুহখামুশখ সোেতার জন্, 
একটি NYC শ�নাশসিোল এমপাওোরহমন্ট যসন্টাহর োন।

আপনার সামশগ্ক আরিথিক েশবহত কহলজ 
যসশভংস মাপসইহের জন্ শবনামূহল্, মুহখামুশখ 
সোেতার জন্, একটি NYC শ�নাশসিোল 
এমপাওোরহমন্ট যসন্টাহর োন।

এই ্রতরর অ্াকাউন্ট 
সম্তক্ণ  বিস্াবরে েতে্র 
জন্ আবম কার সতগে 
দযাোতযাে করতিা?

nysaves.org (যকবল ইংরাশজ) যেখুন বা কল করুন 
877-NYSAVES (877-697-2837)।

আপনার শনকটবতত্ী  অ্ামালিাহমহটড ব্াহঙ্কর 
িাখাে োন, বা 800-662-0860 নম্বহর য�ান 
করুন।
• যপেন্ে-ভাষাে সোেতা পাওো যেহত পাহর।



NYC পাবশলক সু্কল শিক্ািত্ী হের জন্, তাহের পশরবাহরর উপাজ্থ ন বা অশভবাসন অবথিান শনরবথিহিষ তাহের 
কাহে কহলজহক আহরা ব্বোরহোি্ এবং অজ্থ ন করহত পারার মত কহর শডজাইন করা েহেহে।যসভ �র কহলজ 
যপ্রাগ্াম এমন একটি োশতোর ো পশরবারগুশল, সু্কল এবং প্রশতহবি্হের পািাপাশি তারা যেমন ভাহব চান এবং 
তাহের সন্াহনর স্বপ্নগুশলহক েিাি্থ সমি্থন করহত পারার মত কহর ততর্ কহর শনহে শনহজ ব্বোর করহত পাহর। 
NYC Kids RISE, একটি অলাভজনক প্রশতষ্ান, ো NYC শিক্া শবভাি এবং ে্ শসটি অব শনউ ইেক্থ  এর সাহি 
যেৌিভাহব Save for College Program পশরচালনা কহর।

িড় কতেতজর স্বতনের জন্ দোে পেতষেপ

দকমন কতর হয় দসটি জানুন

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

info@nyckidsrise.org
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