
টিপ  একটি সঞ্চয়ের লক্ষ্য স্থির করুন

শুরুর একটি দুদ্দান্ত উপদায় হল একটি নিয়নিত সিয়সূচীতত আপনি কতটদা সঞ্চয় করতত চদাি তদার লক্ষ্য নথির করদা। আপিদার 
সবতচতয় গুরুত্বপূর ্খরচ এবং সঞ্চয় অগ্দানিকদাতরর উপর নিনতি কতর আপনি প্রনত সপ্দাতহ বদা প্রনত িদাতস আলদাদদা কতর  
কতটদা সনরতয় রদাখতত পদাতরি ভিতব নিি। এগুনলর িতিষ্য রতয়তে িদাডদা, িুনদখদািদা, স্দাথিষ্যতসবদা, পনরবহি, ঋর পনরত�দাি,  
অথবদা অবসতরর জিষ্য সঞ্চয়।

নকেু ভলদাতকতদর জিষ্য, এটি প্রততষ্যক সপ্দাতহ বদা প্রনতটি ভবততির একটি নিরদদিষ্ট পনরিদার অথ্ আলদাদদা কতর সনরতয় রদাখদার ভক্তরে 
িদাল কদাজ কতর। আপিদার পনরবদাতরর জিষ্য ভকদািটদা সতব্দাতিি হতব তদা নসদ্দান্ত নিি। ময়ন রাখয়েন, ছ�াট ছ�াট, স্নেস্মত 
আমানত এখন জমা করার মাধষ্যয়ম আপস্ন আপনার সময়ে েড় সুস্েধা গ্রহণ করয়ত পারয়েন।

টিপ  আপনার আমানত ততরী করার ছসরা উপাে ছেয়� স্নন

নকিদাতব আপনি আপিদার নিয়নিত সঞ্চয় আিদািতগুনল করতত যদাতছেি? আপিদার নিতয়দাগকত্দা, আপিদার কতলজ সঞ্চয় 
অষ্যদাকদাউতটের িরর, এবং উপলব্ধ প্রযুনতির উপর নিি্র কতর আপিদার কদাতে কতয়কটি নবকল্প আতে। এখদাতি নকেু সম্দাবিদা 
রইল:

 অনলাইন জমা: অিলদাইতি নগতয় আপিদার বষ্যদাঙ্ক অষ্যদাকদাউটে ভথতক আপিদার কতলজ সঞ্চয়ী অষ্যদাকদাউতটে প্রনত 
িদাতস, প্রনত সপ্দাতহ, বদা প্রনত ভবততির সিয়কদাতল অথ্ থিদািদান্তর করুি।
 ছপ-ছরাল ছেয়ক ছকয়ট ছনওো: আপিদার নিতয়দাগকত্দাতক নজজ্দাসদা করুি স্য়ংনরিয়িদাতব ভপ-ভচক ভথতক নিরদদিষ্ট অথ্ 
সরদাসনর আপিদার কতলজ ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে আপনি জিদা করতত পদাতরি নকিদা।
 আপনার েষ্যাঙ্ক অষ্যাকাউন্ট ছেয়ক স্বেংস্রিে থিানান্তর: আপিদার বষ্যদাঙ্কতক নজজ্দাসদা করুি যনদ আপনি আপিদার 
অষ্যদাকদাউটে ভথতক নিরদদিষ্ট অথ্ সরদাসনর আপিদার কতলজ ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে প্রনত িদাতস, প্রনত সপ্দাতহ, বদা প্রনত 
ভবতি সিয়কদাতল জিদা করতত পদাতরি নকিদা।
 ছমল ো েষ্যস্তিগত আমানয়তর মাধষ্যয়ম ছেক ো মাস্ন অর্ার: একটি ভচক নলখুি এবং আপিদার কতলজ ভসনিংস 
অষ্যদাকদাউতটে প্রনত িদাতস, প্রনত সপ্দাতহ, বদা প্রনত ভবতি সিয়কদাতল ডদাক িদারফৎ পদাঠিতয় নদি—বদা এটি সরদাসনর ড্রপ 
করুি। (স�রীতর জিদাগুনল ভকবলিদারে ভকদাতিদা বষ্যদাতঙ্ক ভখদালদা একটি কতলজ ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে উপলব্ধ।)
 সশরীয়র স্গয়ে নগদ অে্ জমা: আপিদার কতলজ ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে আিদািত করতত িগদ অথ্ জিদা করুি। 
(এটি ভকবলিদারে ভকদাতিদা বষ্যদাতঙ্ক ভখদালদা একটি কতলজ ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে লিষ্য।) 

1

2

আপনার স্নয়জর কয়লজ ছসস্িংস অষ্যাকাউয়ন্ট 
সঞ্চে শুরুর সহােতাে সঞ্চে টিপস

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

পতরর পদাতদায় যদাি  → 

আপিদার সন্তদাতির ন�ক্দার িনবষষ্যততর জিষ্য সঞ্চয় করদা কঠিি িয়! আপিদার নিতজর কতলজ ভসনিংস অষ্যদাকদাউটে নদতয় শুরু 
করদার জিষ্য এই কতয়কটি টিপস এবং ভকৌ�ল ভদখুি। 



আপনার স্নয়জর অষ্যাকাউয়ন্ট সঞ্চে শুরুর 
সহােতার জনষ্য সঞ্চে টিপস

টিপ  NYC Kids RISE সঞ্চে প্রস্তয়�াস্গতার (Savings Match) সুস্েধা গ্রহণ করুন
আপিদার ন�শু যখি প্রথি ভগ্তড প্রতবত�র সিয় শুরু করতল, আপিদার সংযুতি কতলতজর ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে জিদার 
পরবতীতী কদাতল NYC Kids RISE $100 ভদতব, ডলদার ভথতক ডলদার অিুসদাতর। এর অথ্ হ'ল আপনি যখি আপিদার সংযুতি 
কতলতজর ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে অথ্ জিদা করতবি, NYC Kids RISE আপিদার সন্তদাতির NYC স্কলদারন�প অষ্যদাকদাউতটে  
(NYC Scholarship Account)-এ নকেু নদতির িতিষ্য একই পনরিদার অথ্ জিদা ভদতব। সঞ্চয় িষ্যদাতচর ভযদাগষ্যতদা অজ্তির  
জিষ্য আপিদার অব�ষ্যই ভসি ফর কতলজ ভপ্রদাগ্দাি (Save for College Program) -এর নতিটি নবন্ডং ব্লক অব�ষ্যই 
সম্ূর ্করতত হতব। প্রনতটি ন�শু সঞ্চয় িষ্যদাতচর পুরষ্দাতর $100 পয্ন্ত উপদাজ্ি করতত পদাতর। আরও জদািতত ভদখুি,  
nyckidsrise.org/match.

টিপ  েন্ধু -োন্ে এেং পস্রোরয়ক েলুন কয়লয়জর জনষ্য এই সঞ্চে অস্ধক গুরুত্বপূণ্
আপিদাতক একদা নকেু করতত হতব িদা। যনদ আপিদার নপতদািহ-নপতদািহী, কদাকু, কদানকিদা, কদানজি, িি-্নপতদািদাতদা বদা বনু্রদা 
আপিদাতক সঞ্চতয় সদাহদাযষ্য করতত চদাি, ততব তা দারদাও আপিদার সন্তদাতির কতলজ ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে অবদদাি রদাখতত পদাতরি। 
তা দারদা জন্মনদি, েুটির নদি, বদা ভয ভকদাতিদা সিতয় জিদা করতত পদাতরি।. আপনি যনদ 529 অষ্যদাকদাউটে খুলতত চদাি ততব Ugift® 
তদাতদর কদাতে আপিদার সন্তদাতির কতলজ ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে সরদাসনর অথ্ জিদার প্রনরিয়দা আরও সহজ কতর ভতদাতল। আতরদা 
ততথষ্যর জিষ্য, ভদখুি বনু্ ও পনরবদার কীিদাতব আপিদাতক সঞ্চতয় সহদায়তদা করতত পদাতর। 

টিপ  একজন স্রি ছপশাদার স্িনাস্সিোল কাউয়সিলয়রর সায়ে কো েলুন
সঞ্চয় করদার পনরকল্পিদা করতত এবং তদাতত অনবচল থদাকতত সহদায়তদার জিষ্য NYC আরথদিক ক্িতদায়ি ভকন্দ্র (Financial 
Empowerment Center)-এ নবিদািূতলষ্য এবং ভগদাপিীয় নফিদানসিয়দাল কদাউতসিনলংতয়র জিষ্য সদাইি আপ করুি। �হর জুতড 
20 টিরও ভবন� আরথদিক ক্িতদায়ি ভকন্দ্র রতয়তে। অষ্যদাপতয়টেতিতটের সিয় নিি্দারর করদার জিষ্য 311 িম্বতর ভফদাি করুি 
অথবদা nyc.gov/dca ভদখুি।

টিপ  কয়রর সময়ের সুস্েধা স্নন
আপনি নক জদাতিি ভয আপনি আপিদার কতলতজর ভসনিংস অষ্যদাকদাউতটে আপিদার কর ভফরততর নকেু অং� জিদা নদতত 
পদাতরি? আপিদার কতলতজর সঞ্চতয়র িত দীর্তিয়দাদী লক্ষ্যগুনলর জিষ্য আপিদার ভফরততর একটি অং� আলদাদদা কতর রদাখদার 
জিষ্য কতরর সিয় এক দদারুর উপযুতি সিয়। আপনি যনদ একটি নিরদদিষ্ট আতয়র উপদাজ্ি কতরি ততব আপনি নবিদািূতলষ্য কর 
প্রস্তুনত পনরতষবদাগুনলতত (free tax preparation services) অষ্যদাতসেস করতত পদাতরি। আরও ততথষ্যর জিষ্য, কল করুি 311-এ
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NYC Kids RISE Inc. দ্বারবা পররচবারিত NYC Kids RISE সেভ ফর কলিজ স্বাগ্বাম একটি স্কিবাররিপ ও সেরভং কম্মেূরচ, যবা একটি অিবাভজনক েংস্বা, যবা NYC রিক্বাদপ্তর (Department of Education) ও রনউ ইয়ক্ম  
রেটির েলগে অংিীদ্বাররলবে রলয়লে। NYC Kids RISE রনউ ইয়লক্ম র 529 কলিজ সেরভং স্বাগ্বাম (529 College Savings Program)-এর েলগে েম্পক্ম যুক্ত নয় ও সে্টির অনুলমবারদত রিস্ট্রিরিউটরও নয় এিং এটি সকবালনবা 
রিরনলয়বাগ চবায় নবা িবা রিরনলয়বালগর পরবামি্মও ্দবান কলর নবা। রনউ ইয়ক্ম  রেটি এিং NYC রিক্বাদপ্তর সকবালনবা েমর্মন িবা েুপবাররি ্স্বাি সদয় নবা এিং NY 529 স্বাগ্বাম ম্বালনজবার ও সকবানও রনরদদিষ্ট কলিজ সেরভং িবা অন্ 
রিরনলয়বাগগুরিলক রনয়ন্ত্রণ কলর নবা, এগুরি গ্হণ করবা নবা অরিবা এগুরির েলগে েংযুরক্ত ঘটবায় নবা, যবার মল্্ অন্তভু্মক্ত রলয়লে এমনরকেু যবা পররিবারগুরি সেভ ফর কলিজ স্বাগ্বাম সরলক রিখলত পবালর।


