
এর সাথে অংশীদাররথে তেরর করা হথেথে
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NYC Kids RISE এর 'আমার শশশু কথেথে যাথছে' ওোক্ক শথের (My Kid is Going to College Workshop) সথগে এই 
হ্ান্ডআউটটট ব্যবহার করা হে। েরবে্ক তী উেেব্ধ ওোক্ক শথের েন্য nyckidsrise.org/events দদখুন। আেরন আেনার 
শশশুর শশক্ামূেক ভরবষ্যৎ সম্পথক্ক  চিন্াভাবনা শুরু করার সাথে, এটট আেনার এবং আেনার েররবাথরর েন্য একটট 
স্বেন্ত্র দরফাথরন্স টুেও হথে োথর।

কলেলের ধরন ও 
কর্মেীবলনর প্রশিক্ষণ

কলেে
রবেথনস বা লেবারাে আট্ক থসর মথো একটট সুরনরদ্ক ষ্ট দক্ত্রে শশক্া প্রদানকারতী উচ্চ শশক্ার প্ররেষ্ান।

ববশ্বববদ্যােয়গুলেযা
উচ্চ শশক্ার প্ররেষ্ান যার মথ্্য অথনকগুলে দোট কথেে আথে।

কবরউবনটি কলেে
দয কথেেগুলে একটট অ্যাথসাটসথেট'স চিগ্রির েন্য প্রথোেনতীে দকাস্ক প্রদান করথে। এই দকাস্কওোক্ক টট দুই বেথরর েূর্ক-সমথের 
েড়াথশানাে সমূ্পর্ক করার েন্য চিোইন করা হথেথে।

সরকযারী কলেে ও ববশ্বববদ্যােয়
মুখ্যেঃ সরকারতী অে্কােথনর দ্ারা সমটে্কে োথভর উথদেশ্যহতীন কথেে ও রবশ্বরবদ্যােে।

ববসরকযারী কলেে ও ববশ্বববদ্যােয়
মুখ্যেঃ দবসরকারতী অে্কােথনর দ্ারা সমটে্কে োথভর উথদেশ্যহতীন কথেে ও রবশ্বরবদ্যােে।

রযালেকযানযাধীন কলেে ও ববশ্বববদ্যােয়
োথভর উথদেশ্যেূর্ক কথেে ও রবশ্বরবদ্যােে।

ববৃতিরেূক প্রশিক্ষণ
সু্ে, কথেে, এথেগ্ন্স, ইউরনেন ও রনথোগকে্ক াথদর দ্ারা প্রদত্ত কম্কসূচি দযগুলে একটট সুরনরদ্ক ষ্ট কম্কেতীবন বা িাকররর েন্য দক্োর 
প্রশশক্থরর ওেথর মথনারনথবশ কথর।

কযাবরগরী স্কুে
দয শশক্ামূেক প্ররেষ্ানগুলে ইরজিরনোররং, দভৌে রবজ্ান ও গটরথের মথো দক্ত্রে রবথশষজ্।

আি্ম  স্কুে ও কনেযাল ্্ম িবর
দয কথেেগুলে রভেেুাে ও োরফরম্কং আথট্ক র ওেথর মথনারনথবশ কথর। ভরে্ক র েন্য শশক্াে্কতীথদর প্র্ানে োথদর শশল্পসম্মে দক্ো বা 
প্ররেভার ওেথর রবিার করা হে।

লেবযারযাে আি্ম স কলেে
দয কথেেগুলে চহউম্যারনটটে, সমাে রবজ্ান ও রবজ্াথন অথনক ্রথনর দকাস্ক প্রদান কথর।
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উপস্থিস্ির বরযাি খরচ
উেচথিরের দমাট খরথির মথ্্য প্রে্যক্ ও অপ্রে্যক্ 
খরিগুলে অন্ভু্ক ক্ত আথে। কথেে এবং কম্কেতীবথনর 
প্রশশক্থর যাওোর েন্য সমূ্পর্করূথে প্রস্তুে হওোর 
েন্য, আেনার উভথের েন্যই একটট েররকল্পনা 
োকথে হথব। প্রি্ক্ষ খরচ হে দসই খরি যা আেনার 
রবথে প্রদশশ্কে হে। এর মথ্্য রথেথে টটউশন ও রফ 
এবং রকেু দক্ত্রে রুম ও দবাি্ক । অপ্রি্ক্ষ খরচ 
আেনার রবেগুলেথে প্রদশশ্কে হে না রকন্তু কথেে 
এবং কম্কেতীবথনর প্রশশক্থর সফে হওোর েন্য 
অবশ্যই খরিগুলে করথে হথব। এর মথ্্য রথেথে সু্থে 
যাওো-আসা (দমত্্া কাি্ক , বাথসর টটরকট, দলেথনর 
টটরকট), বই, সামরিী এবং ব্যটক্তগে খরি।

এই পষৃ্যাটি কলেলে পড়যার গড় খরচগুলের একটি সংক্ক্ষপ্ত বববরণ প্রদযান কলর। 
অনকুগ্রহ কলর রলন রযাখলবন বে এই খরচগুলে এক বছর বেলক অন্ বছলর পবরবস্ি্ম ি হলি পযালর।

কলেলের খরচ
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SUNY STONY BROOK
2021-2022 প্ররে বের উেচথিরের দমাট খরি
•  এটট একটট সরকারতী রবশ্বরবদ্যােে যা State University of New York (SUNY) system 

এর অংশ। 
•  এখাথন উেথিালেে খরিগুলে হে SUNY Stony Brook এ েড়াথশানা করা একেন 

শশক্াে্কতীর েন্য এবং সম্াবনা আথে দয একেন শশক্াে্কতী এই সু্থে একটট োরোবাথস োকথব।

প্রি্ক্ষ খরচ: $26,064
ইন-দটেট টটউশন $7,070
গড় রবরব্ রফ $3,490
আবাসন এবং খাবার $15,504

অপ্রি্ক্ষ খরচ: $3,320
বই ও সামরিী $900
েররবহন $500
ব্যটক্তগে খরি $1,920

উপস্থিস্ির বরযাি খরচ: $29,384

খরলচর প্রকযার খরচ

CUNY BARUCH
2021-2022 প্ররে বের উেচথিরের দমাট খরি*
•  এটট একটট সরকারতী িার বেথরর কথেে। 
•  এটট City University of New York (CUNY system) এর অংশ
•  সরকারতী প্ররেষ্ানগুলে দটেথটর বাটসন্াথদর েন্য ইন-দটেট টটউশন সুরব্া দদে। এটট 

অে্ক সাশ্রথের একটট উোে এবং NY-দে েড়াথশানা করার একটট দুদ্ক ান্ কারর।

*স্বাথি্য বতীমা োড়া

*দকান োরোবাস দনই

SYRACUSE UNIVERSITY
2021-2022 প্ররে বের উেচথিরের দমাট খরি*
•  এটট একটট দবসরকারর রবশ্বরবদ্যােে। 
•  এখাথন উেথিালেে খরিগুলে Syracuse-এর মথ্্য একটট টসরনের  

কথেথে েড়া একেন শশক্াে্কতীর েন্য।

প্রি্ক্ষ খরচ: $74,486
টটউশন $55,920
গড় রবরব্ রফ $1,671
আবাসন এবং খাবার $16,895

অপ্রি্ক্ষ খরচ: $3,410
বই ও সামরিী $1,582
েররবহন $719
ব্যটক্তগে খরি $1,109

উপস্থিস্ির বরযাি খরচ: $77,896

খরলচর প্রকযার খরচ

প্রি্ক্ষ খরচ: $7,462
টটউশন $6,930
গড় রবরব্ রফ $532

অপ্রি্ক্ষ খরচ: $10,282
বই ও সামরিী $1,364
েররবহন $1,122
রুম এবং দবাি্ক  $4,660
খাবার (ম্্যাহ্নথভােন) $1,360
ব্যটক্তগে খরি $1,776

খরলচর প্রকযার খরচ

উপস্থিস্ির বরযাি খরচ: $17,744

http://nyckidsrise.org
tel:18335437473


অপ্রি্ক্ষ খরচ: $2,000
বই $1,000
ব্যটক্তগে খরি $750
েররবহন $250

প্রি্ক্ষ খরচ: $26,419
টটউশন $7,070
রফ $3,249
আবাসন এবং খাবার $16,100

অনকুদযান ও স্েযারশিপ
এটট সরকারতী, দবসরকারতী সংথিা বা কথেে দ্ারা প্রদত্ত অে্ক  
যা দফরে রদথে হথব না।

ঋণ
ঋর অবশ্যই দশা্ রদথে হথব এবং সা্াররে সরকার দ্ারা প্রদান করা  
হে েথব একটট ব্যাঙ্ক বা দবসরকারতী সংথিাও প্রদান করথে োথর।

বেডযালরে ওয়যাক্ম  স্যাবড
এটট সরকাথরর কাে দেথক অে্ক যা শশক্াে্কতীরা কথেথে োকাকােতীন,  
একটট িাকরর দখাঁোর েথর উোে্ক ন করথে োথর।

NYC স্েযারশিপ অ্যাকযাউন্ট
NYC স্োরশশে অ্যাকাউন্টগুলে NYC Kids RISE-এর মালেকানা  
ও েররিােনার অ্তীন এবং আেনাথক প্রােরমক $100 দেথে,  
েুরস্ার অে্ক ন করথে এবং করমউরনটট দটেকথহাল্ারথদর কাে দেথক  
অনুদান দেথে অনুমরে দদে।

উপস্থিস্ির 
বরযাি খরচ:
$28,419

$2,000

$5,919

$5,500
ঋণ:

ওয়যাক্ম  স্যাবড:

অবশিষ্ট 
ব্যালেন্স:

$15,000

স্েযারশিপ ও 
অনকুদযান: 

আপনযার পবরবযালরর বসস্্ংস অ্যাকযাউন্ট
NYC Kids RISE েররবারগুলেথক োথদর রনেস্ব দসরভংস 
অ্যাকাউন্ট খুেথে এবং এটটথক স্োরশশে অ্যাকাউথন্টর সাথে 
লেঙ্ক করথে সাহায্য কথর, যা আেনাথক আেনার েন্য সরিক 
েররমার এবং টরিথকাথেগ্ন্স অনুযােতী সঞ্চে করথে দদে।

আপনযার সন্যালনর কলেে এবং কর্মেীবলনর প্রশিক্ষলণর েন্ আপনযালক সযাহযাে্ করযার েন্ একযাবধক উৎস উপেব্ধ রলয়লছ। 

অে্মযায়লনর উৎস
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খরলচর প্রকযার খরচ বরযাি খরচ

$28,419

কলেলের অে্মযায়লনর উৎস

এইড-ও-বরিযালরর েন্ BINGHAMTON UNIVERSITY-র খরচ

আক্ে্মক সযাহযাে্ Save for College Program (বস্ ের কলেে পপ্রযাগ্রযার)

Binghamton University-দে েড়ার েররকল্পনা করথে এমন একেন শশক্াে্কতীর নমুনা খরি 
এবং োথদরথক দদওো আটে্কক সহােো রনথি দদওো হথেথে। 

উপস্থিস্ির নরকুনযা খরচ 

নরকুনযা আক্ে্মক সযাহযাে্

Binghamton University-দে েড়ার েন্য শশক্াে্কতীটট কতীভাথব োথদর খরথির 
অে্কােন করথব? রকেু অনুেচথিে আথে রক? আেরন োে্কক্যটট দমটাথে কতী ব্যবহার 
করথে োথরন? নতীথির এইি-ও-রমটাথর আেনার উত্তরগুলে েূরর করুন: 

আক্ে্মক সযাহযালে্র ধরন বরযাি সযাহযাে্

অনকুদযান এবং স্েযারশিপ: $15,000

TAP অনুদান $4,000
Pell অনুদান $4,000

প্রারেষ্ারনক অ্যাকাথিরমক স্োরশশে $7,000

ওয়যাক্ম  স্যাবড: $2,000

দফিাথরে শশক্াে্কতী ঋর $5,500

ওোক্ক  টোচি $2,000

ঋণ: $5,500

পবররযাণ

$22,500

http://nyckidsrise.org
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