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স্কলারশিপ তহশিলগুশলকে শিউ ইয়কেকে র 529 েকলজ সেশিংে 
স্াগ্াম ডাইকরক্ট প্ল্াকি, স্ককু কলর জিল্ পশরিারগুশলকে েহায়তা 
েরকত শিকিষ িাকি পশরেশপিত এেটি অল্াোউন্ট। আপিার 
েন্াকির NYC স্কলারশিপ অল্াোউন্ট েমকয়র োকে অেকে লািও 
েরকত পাকর আিার হারাকতও পাকর, এটি আরেথিে িাজাকরর উপর 
শিিকে র েকর এিং শিশিকয়াকের পারফরমল্াকসের উপরও শিিকে র েকর। 
এর মাকি হল এই সে, শিশু েখি েকলজ োকি তখি শিশুর NYC 
স্কলারশিপ অল্াোউন্ট উপলব্ধ অকেকের পশরমাণ সেই অল্াোউকন্ট 
জমা েরা ্েৃত অকেকের সেকে সিশি িা েম হকত পাকর।

3. Save for College Program এ েঞ্চদ়ের 
অংশটি মক িূমিকটা িটালন কদর?
 
আপিার েন্াকির NYC স্কলারশিপ অল্াোউন্ট শিশিকয়াে েরা 
অকেকের উপর শিশতি েকর আপিার শিকজর েকলজ েঞ্চয় অল্াোউন্টটি 
সখালার েকুোে পাকিি। আপশি, আপিার আত্মীয়রা, এিং আপিার 
িন্কু রা এই অল্াোউকন্ট েরােশর অিদাি রাখকত পাকরি। আপিার 
পছন্দেই শিেপিটির উপর শিিকে র েকর, আপিার পশরিার অিলাইি 
NYC Kids RISE সেশিংে ট্ল্াোকরর মাধল্কম মাধল্কম তাকদর েন্াকির 
NYC স্কলারশিপ অল্াোউন্ট পািাপাশি আপিার েঞ্চয় িল্ালাসে ট্ল্াে 
েরকত পাকর। Nyckidsrise.org/options - এ োি িা শেিাকি এেটি 
অল্াোউন্ট খকুলকিি সে েম্পকেকে  আরও তকেল্র জিল্ আেন্ন Save for 
College Program েমকেিালায় সোেদাি েরুি।

4. আিটার েন্টাদনর জন্য েংরক্ষণ ফর 
কদলজ সপ্রটাগ্টাদি কীিটাদব িরততি হদ়েমিল?
সোিও অংিগ্হণোরমী স্ককু কল সোেদািোরমী েমস্ত শেন্ারোক ক্ে ি 
শিক্ােমীথী  স্বয়ংশরিয়িাকি Save for College Program-এ িশেিকু ক্ত 
হয়, েশদ তাকদর পশরিার অংিগ্হণ িা েরার শেদ্ান্ সিয়। ফার্কে  
সগ্কড পড়া শিক্ােমীথী রা োরা অংিগ্হণোরমী স্ককু কল শেন্ারোক ক্ে কি 

যমে আিমন 26 সশ জুন, 2019 তটামরদে মনদজর কদলজ 
সেমিংে অ্যটাকটাউন্টটি সেটাদলন, তটাহদল NYC Kids RISE তটাদের 
স্কলটারমশি অ্যটাকটাউদন্ট আদরটা $25 ডলটার সযটাগ করদব। 

1. NYC Kids RISE Save for College 
Program কী?
    
NYC Kids RISE, Save for College Programএ পশরিারেমূহ, 
স্ককু লেমূহ, এিং েশমউশিটিেমূহকে তাকদর শিশুর িশিষল্তকে েুরশক্ত 
েরার জিল্ এেেকগে োজ েরার এেটি পে সদখায়। েমস্ত NYC 
পািশলে স্ককু কলর ছাত্রছাত্রমীকদর জিল্ েকলজ আরও অশধেমল্ এিং 
আয়তিাধমীি েকর সতালার জিল্ শডজাইি েরা এে্ স্কলারশিপ এিং 
সেশিংে স্াগ্াম - তাকদর পশরিাকরর সরাজোর অেিা ইশমকগ্িি 
সর্্ল্াে িল্শতকরকে - েকু ইকসে স্ককু ল সজলা 30 সেকে শুরু েকর। Save 
for College Program হকলা এমি এেটি ্েপি ো পশরিারিকেকের 
পািাপাশি স্ককু ল ও ্শতকিিমীকদরকে এমি েুশিধা ্দাি েকর ো তাকদর 
িাচ্াকদর স্বপ্ন োেকেে েরকত িল্িহার েরা সেকত পাকর।

Save for College Program এর অন্েকেত হল:

• ্শতটি অংিগ্হণোরমী শিক্ােমীথী র জিল্ এেটি NYC 
স্কলারশিপ অল্াোউন্ট, অেকে ো শুধকুমাত্র েকলজ এিং 
সেশরয়ার ্শিক্কণর জিল্ িল্িহার েরা োকি; 

• পশরিারিেকেকে তাকদর শিজস্ব েকলজ সেশিংে প্ল্াি ততশর 
েরার জিল্ েরঞ্াম এিং তেল্; 

• শিশুকদর স্কলারশিপ অল্াোউকন্ট শিশিকয়াে েরার জিল্ 
েশমউশিটির এেোকে োজ েরার এেটি উপায়; 

• স্ককু কল এিং আকিপাকি এলাো জুকড় েকলকজ োওয়ার এিং 
সেশরয়ার সট্শিং এর ্তল্ািা িাশড়কয় সতাকল এমি ্েপি এিং 
্চারিল্িস্া; এিং

• ক্ােরুকম আরেথিে শিক্া, শিক্ে এিং শিক্া শিিাকের েকগে 
োজ েরা

2. Save for College Program এ স্কলটারমশি 
অংশটি মক িূমিকটা িটালন কদর?
 
NYC Kids RISE শিকজ সেকেই আপিার শিশুর শিক্ার িশিষল্কতর 
জিল্ NYC স্কলারশিপ অল্াোউন্ট 100 ডলার জমা েরকি। আপিার 
েন্াকির শিক্া অিল্াহত োেকল, NYC Kids RISE আপিার 
পশরিাকরর জিল্ এই অল্াোউকন্ট আরও অেকে উপাজকে ি েরকত েুকোে 
সদকি। েশমউশিটি েংেঠি এিং িল্িো েহ েম্প্রদাকয়র অিল্ািল্ 
েদেল্, আপিার েন্ািকে েকলকজর লক্ল্গুশলকত সপৌছঁাকিার জিল্ 
স্কলারশিপ অল্াোউকন্ট সোে শদকত পাকরি।

শপতামাতা/অশিিািেকদর জিল্ ্শ্ন এিং উতির

িরবতীতী  িেদক্ষি সনও়েটার জন্য nyckidsrise.org সেেুন এবং 
আিনটার েন্টাদনর NYC স্কলটারমশি অ্যটাকটাউন্ট সেেুন। 26 সশ 
জুন, 2018 তটামরদে স্কলটারমশদির অ্যটাকটাউন্টটি সেেটার জন্য 
মনবন্ধন করুন, এবং আিনটার েন্টান NYC Kids RISE সেদক 
অমতমরক্ত $25 ডলটার িটাদব।
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পকড়শি তারাও এই িছকর স্াগ্াকম অংিগ্হণ েরকত সোেল্। েশদ 
আপশি আপিার স্বােতম শে্ এর দস্তাকিজটি সেি ফর েকলজ 
স্াগ্াকমর অংি শহোকি সপকয় োকেি, তাহকল আপিার েন্ািকে 
এই স্াগ্াকম িশেিকু ক্ত েরা হকয়কছ। 

েশদ আপশি শিশ্াে েকরি সে আপিার েন্াি িকু ল েকর  
িশেিকু ক্ত হকয়কছি তাহকল, NYC Kids RISE-সে েল েরুি  
833-543-7473 িম্বকর, অেিা info@nyckidsrise.org  
এ ইকমল েরুি।

5. আিটার েন্টাদনর নটাি নমেিুক্ত করটা 
হদ়েদি। আমি এর িদর মক করব?
সেি ফর েকলজ ও েমকেজমীিি ্শিক্কণর জিল্ ্েম পদকক্প্া 
সিওয়া েিকেকে েঠিি হকত পাকর। দল্ সেি ফর েকলজ স্াগ্াকমর 
োকে, আমরা ইশতমকধল্ এেেকগে ্েম পদকক্প শিকয়শছ। 

আজ সেকেই শুরু হকছে, স্ককু ল শিক্া িষকে সিকষর আকে আপশি 
আরও শতিক্ ধাপ শিকত পাকরি। আপিার েন্াকির শিক্ােত 
িশিষল্কতর জিল্ আমাকদর অংিমীদাশরকবের "3 শিশ্ডং ব্লেগুশলর" 
েো শচন্া েরুি:

এটি NYC Kids RISE এর েকগে এেটি দমীরকেকময়াদমী অংিমীদারমীকবের 
্েম পদকক্প, আপিার েন্াকির স্ককু লএিং আপিার েম্প্রদায়, 
আপিার েন্াকির িশিষল্কতর জিল্ এেোকে ্াো েংরক্ণ 
েকর। শুরু েরকত nyckidsrise.org শিশজ্ েরুি এিং মিউ িটাই 
অ্যটাকটাউন্ট -এ শক্ে েরুি।

আিনটার েন্টাদনর NYC  
স্কলটারমশি অ্যটাকটাউন্ট সেেদত 
অনলটাইদন সরমজস্টার করুন।

আিনটার কদলজ সেমিংে মবকল্পগুমল 
অদবেষণ করুন, আিনটার মনজস্ 
কদলজ েঞ্চ়ে অ্যটাকটাউন্ট েুলুন এবং 
এটি আিনটার েন্টাদনর স্কলটারমশি 
অ্যটাকটাউদন্টর েটাদে

আিনটার েংযুক্ত কদলজ  
সেমিংে অ্যটাকটাউদন্ট কিিদক্ষ  
$5 জিটা করুন।

6. সকন NYC Kids RISE Save for College 
Program ততমর করটা হদ়েদি? 
েকলকজর জিল্ েঞ্চয় েরা েঠিি হকত পাকর। অকিে পশরিাকরর 
জিল্, তাকদর েন্ািকদর েকলকজ পড়কত পাঠাকিা েষ্টোধল্ হকত পাকর। 
NYC Kids RISE, শেটি অি শিউইয়েকে  এিং NYC শডপা ক্ে কমন্ট অি 
এডকু কেিি এর োকে অংিমীদাশরকবে রকয়কছ, তাকদর েন্াকির স্ককু কলর 
্েম শদি সেকে েকলকজর জিল্ েঞ্চয় এিং পশরেপিিা শুরু েরার 
জিল্ পশরিারকে ক্মতায় রাখার জিল্ Save for College Program 
চাল ুেকরকছ। েকিষণায় সদখা সেকছ সে $1 এিং $500 ডলাকরর এর 
মকধল্ এেটি েকলজ েঞ্চয় অল্াোউকন্টর শিশুকদর েকলকজ িরতথি 
হওয়ার েম্ািিা শতিগুণ সিশি এিং স্াতে হওয়ার েম্ািিা চার 
গুণ সিশি। েকিষণায় সদখাকিা হকয়কছ সে শিশুরা েকলকজ পড়াকিািা 
েকর তাকদর জমীিিোত্রার েময় উকলেখকোেল্িাকি উচ্তর সিতি 
পায় এিং সিোর হওয়ার েম্ািিা েম োকে।

7. আিটার েন্টাদনর স্কলটারমশি অ্যটাকটাউদন্টর 
উিদর কদলদজর জন্য আিটার কী িমরিটাণ 
অে্থ েরচ করটা উমচত?  
্কতল্ে পশরিাকরর পশরশস্শত শিন্ন। পশরিাকরর োমশগ্ে আরেথিে 
স্বাকস্ল্র জিল্ েকলকজর েঞ্চয় অল্াোউন্ট এেটি গুরুবেপূণকে অংি। 
েকলজ িা েমকেজমীিি ্শিক্কণর জিল্ েত ক্ু েকু  েঞ্চয় েরকত হকি 
তা আপিার আকয়র, েম্পদ, ঋণ, শিয়শমত িল্কয়র, েরোশর 
েুশিধা এিং সরিশড্েহ আপিার িল্শক্তেত আরেথিে পরাইশস্শতর 
উপর শিিকে র েকর শিধকোরণ েরকত হকি। NYC Kids RISE ্কতল্ে 
পশরিারকে সেকোি পশরমাণ অেকে ্দাকির জিল্ অিদাি রাখকত 
উৎোশহত েকর, তাকদর এই অেকে ্দাকির অেকে িকুঝায়। েখি 
আপিার শিশু তরুণ হয় তখি শুরু েরা পশরমাকণর োকে এেটি 
িড় পােকেেল্ েরকত সপকত পাকরি। 

আপিার োমশগ্ে আরেথিে ছশিকত উপেকুক্ত েঞ্চকয়র োকে 
মুকখামুশখ েহায়তা মবনটািূদল্য সপকত, িহর জুকড় অিশস্ত 
এিওয়াইশে শফিল্াশসেয়াল এম্পাওয়ারকমন্ট সেন্টাকর সোোকোে 
েরার শিষকয় িািকুি। শফিল্াশসেয়াল এম্পাওয়ারকমন্ট সেন্টারগুশলকত 
আপশি সপিাদার আরেথিে পরামিকেদাতার েকগে মুকখামুশখ সদখা 
েরকত পাকরি শেশি আপিাকে আপিার ঋণ েংরিান্ পশরশস্শত 
সমাোকিলা েরকত, আপিার সরিশড্ িাড়াকত, িাকজ্ ততশর েরা, 
িল্াঙ্ক অল্াোউন্ট সখালা, িশিষল্কতর জিল্ েঞ্চয় ও পশরেপিিা 
েরকত এিং আরও অকিে শেছকু  েরকত েহায়তা েরকি। আপশি 
আপিার েন্াকির েকলজ শিক্ার জিল্ েংরক্ণ এিং েঞ্চয় শুরু 
েরার পশরেপিিা ততশর েম্পকেকে  তেল্ সপকত পাকরি। 

8. সেি ফর কদলজ সপ্রটাগ্টাদি অংশগ্হদণর 
জন্য সকটান েরচ আদি মক?

আিনটার কটািটাকটামি একটি মফন্যটামসি়েটাল এম্টাও়েটারদিন্ট 
সেন্টটার এর েটাদে একটি অ্যটািদ়েন্টদিন্ট করদত, 311 কল 
করুন বটা এেটাদন যটান: nyc.gov/dca.
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িা, এর জিল্ NYC Kids RISE-এ সোিও িশেিকু ক্তেরণ েকলজ ্েপি 
স্বয়ংশরিয় এিং শিিামকূলল্র। শিশজ্ েরুি  nyckidsrise.org - এ 
োি িা আপিার েন্াকির NYC স্কলারশিপ অল্াোউন্ট পািাপাশি 
শিম্ন- এিং অ-খরচোধল্ েকলকজর েঞ্চয় শিেপিগুশল শিখকত এেটি 
Save for College Program অিষু্াকি অংিগ্হণ েরুি। 

9. মকিটাদব অমিবটােন মথিমত আিটার অংশগ্হণ 
করটার েক্ষিতটাদক প্রিটামবত করদব? 
শিশু িা তার পশরিাকরর অশিিােকিরেত শস্শত শিরিথিকিকষ NYC 
স্কলারশিপ অল্াোউন্ট পাওয়া এিং শিকজর েকলজ সেশিংে অল্াোউন্ট 
েহ শডস্ট্রিক্ট 30র ্কতল্ে শেন্ারোক ক্ে িার অেিা ফার্কে  সগ্ডার শিশু 
Save for College Program এ অংিগ্হণ েরকত পাকর।

আপিার শিকজর েকলজ সেশিংে অল্াোউন্ট সখালার েময়, অিগু্হ েকর 
মকি রাখকিি অল্াোউন্ট সখালার জিল্ িতকেমাকিকোিল্াল শেশেউশরটি 
িম্বর (SSN) িা ইশন্শিজুয়াল ্ল্াক্সকপয়ার আকডন্টিশফকেিি িম্বর 
(ITIN) ্ কয়াজি এমি ্ েকপির মাধল্কম উিয় ধরকির েকলজ সেশিংে 
অল্াোউন্ট ইশতমকধল্ই উপলিল্। এর োকে, েশদ আপশি NY 529 
ডাইকরক্ট প্ল্াকি আপিার শিজস্ব সেশিংে অল্াোউন্ট সখাকলি, তাহকল 
আপিাকে অিিল্ই এেজি মারেথিি িােশরকের IRS েংজ্া পরূণ েরকত 
হকি িা এেজি োচাইেৃত স্ায়মী মারেথিি ঠিোিা েহ শিকদিমী হকত হকি।

েশদ আপিার োকছ এই তেল্ িা োকে, মকি রাখকিি পশরিাকরর 
শিশ্স্ত েদেল্ িা িন্কু িান্কিরা আপিার েন্াকির জিল্ অল্াোউন্ট 
খকু কল শদকত পাকর৷ েকলজ সেশিংে শিেপিগুশল েম্পকেকে  
আরও তকেল্র জিল্ NYC Kids RISE এ সোোকোে েরুি,  
nyckidsrise.org/options শিশজ্ েরুি িা এেটি Save for 
College Program ইকিকন্ট োি। আমাকদর িহুিাশষে েমমীথী রা 
আপিাকে ও আপিার পশরিাকরর জিল্ ্কয়াজিমীয় প্ল্াি েম্পকেকে  
তেল্ ্দাি েরার জিল্ রকয়কছ।

10. NYC স্কলটারমশি অ্যটাকটাউন্ট অে্থ 
মকদের জন্য ব্যবহটার করটা হদত িটাদর? 
কীিটাদব ব্যবহটাদর করটা যটাদব সে ব্যটািটাদর সকটান 
মবমিমনদষি আদি মক? 
NYC স্কলারশিপ অল্াোউন্ট অেকে NY 529 ডাইকরক্ট প্ল্াকি 
শিশিকয়াে েরা হয় এিং ো শুধকুমাত্র উচ্তর শিক্ার জিল্ িল্িহার 
েরা সেকত পাকর। দু-িছর িা চার-িছকরর েকলজ ও অিল্ সপিােত 
্শিক্ণ স্াগ্াম এর মকধল্ অন্িকু কে ক্ত। স্কলারশিকপর ফান্ টিউিি, 
শফ, েরঞ্াম, শেছকু  রর ও োোর খরচ ও পাঠল্িইকয়র মকতা শজশিে 
সেগুশল ্ায় অিল্ স্কলারশিকপর আওতািকু ক্ত িয় সেেকির জিল্ 
িল্িহার েরা োকি। তহশিলটি শিউইয়েকে  এিং োরা সদকি এোকডশমে 
এিং িৃশতিমূলে স্াগ্াকম িল্িহার েরা সেকত পাকর, এর পািাপাশি 
শিকদকি শেছকু  স্ককু কলও িল্িহার েরা সেকত পাকর। সোেল্তােম্পন্ন 
উচ্তর শিক্ার খরকচর েম্পূণকে তাশলো জিল্ nysaves.org সদখকুি। 

NYC স্কলারশিপ অল্াোউন্টর ্াো সোকিা K-12 খরকচর জিল্ 

িল্িহার েরা োকি িা, সেই েমস্তগুশল েহ সেগুশল সফডাকরল 529 
এর অধমীকি আকে।

11. সেি ফর কদলজ সপ্রটাগ্টাদির সকটান মশক্ষটােীতী  
যমে কদলদজ নটা যটা়ে, সেদক্ষদরে কী হদব?
এেটি শিক্ােমীথী  শুধকুমাত্র তাকদর NYC স্কলারশিপ অল্াোউন্ট 
অেকে অল্াকক্সে েরকত পাকর েশদ শিক্ােমীথী  এেটি সোেল্তােম্পন্ন 
্শতষ্াকির সোেদাি েকর, ো সিশিরিাে দুই এিং চার িছকরর 
েকলকজর পািাপাশি শিকিষ ্শিক্ণ এিং োটিকেশফকেিি 
স্াগ্ামগুশলও অন্িকু কে ক্ত। েশদ শিক্ােমীথী  শেন্ারোক ক্ে ি েম্পূণকে েরার 
20 িছকরর মকধল্ এই ফাকন্র দাশি িা েকর, তাহকল ওই তহশিলটি 
NYC Kids RISE িশিষল্কতর Save for College Program-এর 
শিক্ােমীথী কদর জিল্ চকল োকি। 

তাকদর শিক্ােমীথী  এেটি সোেল্তােম্পন্ন েংস্ায় সোেদাি েকর শেিা 
তা শিরিথিকিকষ পশরিারগুশল সেকোিও অেকে তাকদর শিজস্ব েকলজ 
েঞ্চয়মী অল্াোউকন্ট জমা শদকত পাকর। পশরিারটির সিকছ সিওয়া 
েকলজ েঞ্চয় অল্াোউকন্টর শিেকপির উপর শিশতি েকর, তাকদর 
সোেল্ শিক্ােত িল্য় ছাড়া অিল্ খরকচর জিল্ অেকে িল্িহার েরকত 
এেটি ্ল্াক্স িা জশরমািা শদকত হকত পাকর। আরও তকেল্র জিল্, 
nycশেডে.্org/options এ শিশজ্ েরুি।

12. Save for College Program সক 
িমরচটালনটা কদর?
NYC Kids RISE, NYC শডপা ক্ে কমন্ট অি এডকু কেিি এিং দল্ 
শেটি অি শিউ ইয়েকে  এর োকে অংিমীদাশরকবের েকগে Save for 
College Program পশরচালিা েকর। NYC Kids RISE হল এেটি 
অলািজিে েংস্া সে্ শিশুকদর শিক্ার সক্কত্র পশরিার, স্ককু ল ও 
েশমউশিটিকে এেেকগে োজ েরার উপায় ্দাি েকর শিশুকদর 
শিক্ার জিল্ আরেথিে ও পক্পাতহমীি েুকোে ্োশরত েকর। 
পশরিারিকেকের তাকদর শিশুকদর িশিষল্কতর জিল্ সে স্বপ্ন রকয়কছ তা 
েকড় সতালা ও ্ তল্ািা পূরণ েরার সক্কত্র NYC Kids RISE এর লক্ল্ 
হল পশরিারিেকে সোো সেকে একেকছ ও িল্াকঙ্ক তাকদর েমী পশরমাণ 
অেকে আকছ তা শিরিথিকিকষ NYC েরোশর স্ককু কলর শিক্ােমীথী কদর 
েকলকজ পড়া ও গ্্রাজুকয়্ হওয়া আরও েহজোধল্ েকর সতালা। 
nyckidsrise.org-এ আমাকদর েম্পকেকে  আরও জািুি। 

আমাকদর েম্পকেকে  আরও জািকত, nyckidsrise.org 
এ োি এিং833-543-7473 এ সফাি েরুি অেিা  
info@nyckidsrise.org এ ইকমল েরুি।

NYC KIDS RISE কি্থশটালটা এবং ও়েটাক্থ শি
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  যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক:

• আমার স্ককু কল পকরর Save for College Program-টি  
েখি হকি?

• আশম NYC Kids RISE োকে আশম শেিাকি সোোকোে 
েরকত পাশর?

• েকলজ েঞ্চয় শিেপি েম্পকেকে  আকরা তেল্ আশম সোোয় 
সপকত পাশর?

• আমার েন্াি Save for College Program এ িশেিকু ক্ত 
হকয়কছ শেিা আশম তা েমীিাকি জািকত পাশর?

• েশদ ্েমিাকরর অপ্ট-আউ্ অিশধর পকর আমার েন্াি 
স্ককু কল িরতথি হয়, তকি আমার েন্াকির স্াগ্াকম অংিগ্হকণর 
জিল্ পরিতমীথী  েুকোেটি েখি হকি?

   আিমন করদত িটাদরন...

আিনটার েন্াকির স্ককু কলর শপতামাতার সো-অরডথিকি্র িা 
অিল্ মকিািমীত েকলজ সেশিংে শলয়াজিকেেল েরুি
NYC Kids RISE এর 833-KID-RISE নম্বদর সফটান করব 
(833-543-7473)

• সোমিার, িকুধিার, শুরিিার (েোল 10:00 - 
শিোল 5:00) এিং িৃহষ্পশতিার, িৃহস্পশতিার 
(েোল 10:00 -রাত 8:00) উপলিল্

• এোশধে িাষায় েহায়তা উপলিল্।
www.nyckidsrise.org সেেুন

• আরশি, িাংলা, চমীিা, ইংকরশজ, হাইশতয়াি-সরিওল, 
সোশরয়াি, রাশিয়াি, স্পল্াশিি এিং উদুকে কত 
উপেরণগুশল পাওয়া োয়

  যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক:

• আমার NYC স্কলারশিপ অল্াোউকন্ট েত ্াো আকছ  
সেটি আশম সোোয় সদখকত পাকিা?

• অল্াোউকন্ট অেকে েমী জিল্ িল্িহার েরা সেকত পাকর, এিং  
এটি িল্িহার েরার জিল্ এেটি শিরদথিষ্ট েময়েমীমা আকছ শে?

• শেিাকি আমার পশরিার অশতশরক্ত িৃশতি তহশিল উপাজকে ি 
েরকত পাকরি?

• আমার েন্াকির এিং আমার িল্শক্তেত তেল্ েমীিাকি  
িল্িহার েরা হকি?

• েশদ আমরা স্াি পশরিতকেি েশর িা আমার েন্াি স্ককু ল 
পশরিতকেি েকর তাহকল শে হকি?

• আশম শে আমার েন্াকির স্াগ্াকম অংিগ্হণকে িাশতল 
েরকত পাশর?

• আশম শে আমার েন্ািকে পুিঃ িশেিকু ক্ত েরকত পাশর  
েশদ ইশতমকধল্ই আমরা অপ্ট আউ্ েকর োশে?

• Save for College Program েমীিাকি েরোরমী েুশিধার জিল্ 
সোেল্তাকে ্িাশিত েরকত পাকর এিং আশম আরও তেল্ 
সোোয় সপকত পাশর?

• আশম শে আমার িতকেমাি 529 অল্াোউন্টটি আমার েন্াকির 
NYC স্কলারশিপ অল্াোউকন্টর োকে েংেকুক্ত েরকত পাশর?

• শেিাকি আশম আমার অল্াোউন্ট সোোকোকের তেল্ পশরিতকেি 
েরকত পাশর?

 আিমন করদত িটাদরন...

NYC Kids RISE এর 833-KID-RISE নম্বদর সফটান করব
(833-543-7473)

• সোমিার, িকুধিার, শুরিিার (েোল 10:00 - শিোল 
5:00) এিং িৃহষ্পশতিার, িৃহস্পশতিার (েোল 
10:00 -রাত 8:00) উপলিল্

• এোশধে িাষায় েহায়তা উপলব্ধ 
www.nyckidsrise.org সদখকুি

• আরশি, িাংলা, চমীিা, ইংকরশজ, হাইশতয়াি-সরিওল, 
সোশরয়াি, রাশিয়াি, স্পল্াশিি  এিং উদুকে কত 
উপেরণগুশল পাওয়া োয় 

আদরটা প্রশ্ন অদি?

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

NYC KIDS RISE কি্থশটালটা এবং ও়েটাক্থ শি

NYC স্কলটারমশি অ্যটাকটাউন্ট
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  যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক:

• শেিাকি এেটি 529 অল্াোউন্ট খকু কল শিশ্ডং ব্লে # 2 েম্পূণকে 
েরকত পাশর?

• NY 529 ডাইকরক্ট প্ল্াকি শিশিকয়াে শিেপি েম্পকেকে  আশম 
েমীিাকি জািকত পাশর?

• আশম এই অল্াোউকন্ট শেিাকি জমা েরকত পাশর?
• এই অল্াোউকন্টর ফান্ আশম শেিাকি িল্িহার েরকত পাশর?
• আমার েন্াি েকলকজ সেকত িা চাইকল আমার ফান্এর  

শে হকি?
• েশদ আশম অিল্ শেছকু কত এই অল্াোউকন্টর অেকে িল্িহার  

েরকত চাই?
• িল্াংকের সেশিংে অল্াোউকন্টর সেকে 529 সেশিংে প্ল্াি 

েমীিাকি শিন্ন?

আিমন করদত িটাদরন...

NY 529 ডাইকরক্ট প্ল্াি এ এেটি শিক্া েঞ্চয় শিকিষকজ্র 
েকগে েো িলকত (866) 734-4533  িম্বকরকল করুন 

• সোমিার - িৃহস্পশতিার উপলিল্
(েোল 8:00 - রাশত্র 9:00)

www.nysaves.orgসেেুন

NY 529 ডটাইদরক্ট প্্যটান অ্যটাকটাউন্ট এবং মবমনদ়েটাগ মবকল্পেিূহ  

কদলজ ব্যটাঙ্ক অ্যটাকটাউদন্টর জন্য একটি েমমিমলত েঞ্চ়ে (AMALGAMATED SAVE)  
  যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক:

• এেটি িল্াংে অল্াোউন্ট খকু কল আশম শেিাকি শিশ্ডং  
ব্লে # 2 েম্পূণকে েরকত পাশর?

• আশম এই অল্াোউন্ট খকুলকত এিং জমা েরকত সোোয়
সেকত পাশর?

• এই অল্াোউকন্টর ফান্ আশম শেিাকি িল্িহার েরকত পাশর?
• আমার েন্াি েকলকজ সেকত িা চাইকল আমার ফান্এর  

শে হকি?
• েশদ আশম অিল্ শেছকু কত এই অল্াোউকন্ট অেকে িল্িহার  

েরকত চাই?

  আিমন করদত িটাদরন...

একটি থিটানী়ে েমমিমলত ব্যটাঙ্ক শটােটা়েযটান।
আপিার শিে্তম িাখা হকত পাকর:

• 36-16/18 21st স্ট্রি্ (36th এশিিুল্ এিং 37th 
এশিিুল্এর মকধল্), লং আইলল্ান্ শেটি, NY 11106

•  সোমিার - িৃহস্পশতিার  
(েোল 9:00 - শিোল 5:00 pm), শুরিিার
(েোল 9:00 - েন্ধয়া 6:00) উপলিল্

(800-662-0860)-সত সফটান করুন
• সোমিার - শুরিিার (েোল 8:00 - রাত 8:00), 

িশিিার (েোল 9:00 -দুপুর 2:00) উপলিল্
• সস্পিমীয়-িাষায় েহায়তা পাওয়া সেকত পাকর

আকরা ্শ্ন অকছ?
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েংরক্ষদণর জন্য লক্ষ্য ও িমরকল্পনটা থিটািন
  যমে আিনটার এই িরদনর সকটানও প্রশ্ন েটাদক:

• আমার োমশগ্ে েঞ্চয় পশরেপিিার মকধল্ েকলকজর জিল্ 
েঞ্চয়কে োমলাকিা?

• আমাকে েকলকজর জিল্ েত ্াো েঞ্চয় েরকত হকি?
• আমার এিং আমার পশরিাকরর জিল্ এেটি িাস্তশিে 

োপ্াশহে িা মাশেে েঞ্চয় লক্ল্ শে?
• আশম এেটি েঞ্চয় পশরেপিিা, িাকজ্, এিং ঋণ 

পশরচালিার সক্কত্র োহােল্ সোোয় সপকত পাশর?

  আিমন করদত িটাদরন...

মুক্ত, সোপিমীয়, িল্শক্তেত আরেথিে োউকসেশলং জিল্ স্ািমীয় 
NYC শফিাশসেয়াল এম্পাওয়ারকমন্ট সেন্টাকর যটান। িহর জুকড় 
20 টিরও সিশি শফিাশসেয়াল এম্পাওয়ারকমন্ট সেন্টার রকয়কছ। 
স্ককু ল শডস্ট্রিক্ট 30 এর েিকচকয় শিে্িতমীথী  শতিটি স্াি িমীকচ 
তাশলোিকু ক্ত েরা হকয়কছ (োেকেল্ পশরচালিার শদি এিং েময় 
পশরিতকেি োকপক্):

- আব্থটান আিবটাউণ্ড 
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101 

 সোমিার - শুরিিার 
(েোল 9:00 - রাত 6:00), িশিিার
(েোল 11:00 -রাত 7:00) উপলব্ধ

• িাষােমূহ: ইংরাশজ, স্পল্াশিি
- সিক মে সরটাড NY সত মে মফনটামসি়েটাল মলিমনক

•  92-10 Roosevelt Avenue, Jackson 
Heights, NY 11372 

• উপলব্ধ সোমিার, মগেলিার, এিং শুরিিার 
(10:00 am - 6:00 pm)

• িাষােমূহ: ইংরাশজ, স্পল্াশিি
-  Neighborhood Housing Services, Northern 

Queens এ সনবটারহুড ট্টাস্ মফনটামসি়েটাল িটাট্থ নটাে্থ
• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, 

Woodside, NY 11377 
•  সোমিার এিং িকুধিার  

(েোল 9:00 - েন্ল্া 6:00) উপলিল্
• িাষােমূহ: ইংরাশজ, স্পল্াশিি

শফিাশসেয়াল এম্পাওয়ারকমন্ট সেন্টাকর অল্াপকয়ন্টকমন্ট েরার 
জিল্ 311 সত কল করুন
এেটি শফিাশসেয়াল এম্পাওয়ারকমন্ট সেন্টাকর অল্াপকয়ন্টকমন্ট 
েরার জিল্  nyc.gov/dca সদখকুি

NYC Kids RISE-এর Save for College Program হল এেটি স্কলারশিপ ও সেশিংে োেকেরিম সেটি NYC Kids RISE, Inc. িামে এেটি 
অলািজিে েংস্ার োকে এি ্ওয়াইশে শিক্া দপ্র এিং শেটি অি শিউ ইয়েকে  এর অংিমীদাশরকবে পশরচাশলত। NYC Kids RISE শিউ ইয়কেকে র 
529 েকলজ সেশিংে স্া গ্াকমর েকগে সোিিাকি েম্পেকে েকুক্ত িয় ও তার অিুকমাশদত শডস্ট্রিশিউ্রও িয় এিং এটি সোি শিশিকয়াে চায় িা 
িা শিশিকয়াকের পরামিকেও ্দাি েকর িা। Save for College Program এর মাধল্কম পশরিারগুশল জািকত পাকরি শেটি অফ শিউ ইয়েকে  এিং 
এি ্ওয়াইশে শিক্া দপ্র শিউ ইয়কেকে র 529 েকলজ সেশিংে স্াগ্াম এিং সোি শিরদথিষ্ট েকলজ সেশিংে অেিা অিল্ািল্ শিশিকয়াে মাধল্কমর 
পৃষ্কপাষেতা অেিা েুপাশরি েকরিা, এিং এর স্াগ্াম মল্াকিজারকে সোিিাকি শিয়ন্ত্রণ, অশধোর েকরিা, অেিা তার েকগে েকুক্ত িয়।
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বড় কদলদজর স্দনের জন্য সিটাট্ট িেদক্ষি

সকিন কদর হ়ে সেটি জটানুন

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

info@nyckidsrise.org
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