
সেভ ফর কলেজ প্রোগ্রোম 
এর জন্য করোররো স�রোগ্য?
NYC সরকারী স্কু লে (অংশগ্রহণকারী 
চার্ার স্কুেসহ) ভর্্ প্রর্টর 
রকন্ারগালর্ন শশক্ার্ী অংশগ্রহণ 
করার জন্য য�াগ্য, ্ালের পররবালরর 
আয় বা অরভবাসলনর অবস্া 
রনরব্লশলে।

NYC Kids RISE এর সেলক আপনরোর েন্রোলনর 
তরলফ বিনরোমলূে্য $100 িররোদ্দ েহ স্বয়ংক্রিয়ভরোলি 
একক্ি NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC 
Scholarship Account) পরোওয়রোর জন্য, আপবন 
�খন আপনরোর েন্রোলনর স্ককুে সেলক বিজ্ঞশতি পরোন 
স� অপ্ট আউি ্ক্রিয়রো শুরু হলয় সগলে তখন 
সকরোনও পদলষেপ সনলিন নরো।

আপনরোর েন্রোলনর NYC 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট অনেরোইলন 
েক্রিয় করুন এিং সদখকুন

আপনরোর সেভ ফর কলেজ প্রোগ্রোম  
(Save for College Program) এর �রোত্রো
কলেজ এবং যকররয়ার প্রশশক্লণর জন্য আমরা একসালর সঞ্চয় করছি। এই ধাপগুলোর মাধ্যলম 
আপনার সন্ালনর কলেজ ও যকররয়ার প্রশশক্লণর জন্য ্হরবেসহ এলেলমন্ারর স্কুে শুরু করুন:

(833) 543-7473 | info@nyckidsrise.org
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*NYC সরকারী স্কুে (অংশগ্রহণকারী চার্ার স্কুেসহ)-এর প্রর্টর রকন্ারগালর্ন শশক্ার্ী NYC Kids RISE-এর যসভ ফর কলেজ পপ্রাগ্রাম-এ অংশগ্রহণ করার য�াগ্য। এই কম্সূছচটর শুরু করা হলয়ছিে 2017 সালে যভৌগলেক স্কুে 
ছিসশরিক্ট 30-এ। য�মন, এখন এটর পঞ্চম বলে্ রলয়লি, K-4র্ পগ্রলির শশক্ার্ীলের পররবারগুলে যভৌগলেক স্কুে ছিসশরিক্ট 30-এর 39 টর পাইের স্কুে যরলক অংশগ্রহণ করার য�াগ্য।

আপনরোর বনলজর কলেজ এিং 
সকবরয়রোর সেভভংে অ্যরোকরোউন্ট খকুেকুন

আপনরোর েন্রোলনর কলেজ শিষেরো ও সকবরয়রোর 
্শিষেলের জন্য েঞ্চয় কররো চরোলেলয় �রোন

আপরন আপনার মালেকানাধীন একটর কলেজ ও যকররয়ার 
যসরভংস অ্যাকাউন্ খকুেল্ পালরন এবং এটরলক আপনার 
সন্ালনর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্র সালর সং�কুক্ত 
করল্ পালরন। আপরন �খন ্া করলবন, ্খন NYC Kids 
RISE আলরকটর $25 স্োরশশপ ররওয়াি্ (পকুরস্ার) বরাদ্দ 
করলব। অ্যাকাউলন্র রবকল্পগুলে সম্পলক্ আলরা জানল্ 
nyckidsrise.org/options যেখকুন।

আপরন, আপনার পররবার, আপনার করমউরনটর, এবং NYC Kids RISE সমলয়র সালর 
সালর একসালর সঞ্চয় কলর য�ল্ পালরন। আপনার শশশু �খন প্ররম পরেটণল্ রালক ্খন 
যরলক শুরু কলর পঞ্চম পরেটণর যশে প�্ন্, NYC Kids RISE আপনার পররবালরর পরব্্ী 
$100 সঞ্চলয়র সালর রমলেলয় অর্ যেলব। আপনার পররবালরর সঞ্চয় করা প্রর্টর িোলরর 
জন্য, NYC Kids RISE আপনার সন্ালনর জন্য আরও $1 সঞ্চয় করলব। এমনভালব সঞ্চয় 
করুন �াল্ ্া আপনার এবং আপনার পররবালরর জন্য অর্পূণ্ হয়। আপনার করমউরনটরর 
সেস্যরাও করমউরনটর স্োরশশলপর (Community Scholarships) মাধ্যলম আপনার 
সন্ালনর শশক্ার যক্ত্রে অবোন রাখল্ পালরন।

2 
আপনার সন্ালনর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ 
সটরিয় করার জন্য, একটর অনোইন যপার্াে, 
যসরভংস রি্যাকার (Savings Tracker) যেখকুন, 
য�খালন লপ্ামা্া/অরভভাবকরা ্ালের শশশুলের 
NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ যেখল্ পালরন, এবং 
অনোইলন nyckidsrise.org-এ একটর পপ্রাফাইে 
ত্রর করল্ পালরন। আপরন ্া করলে, NYC Kids 
RISE আপনার সন্ালনর NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্ 
বাবে একটর $25 ররওয়াি্ (পকুরস্ার) বরাদ্দ করলব!

আপনার সং�কুক্ত কলেজ যসরভংস 
অ্যাকাউলন্ কমপলক্ $5 জমা 
করুন।

আপনরোর ্েম 
বিলপরোবজি করুন

আপনরোর েন্রোলনর 
ভবিষ্যত শিষেরোর জন্য 

আপনরোর েঞ্চয় ি্যিহরোর করুন!
আপরন আপনার সন্ালনর উচ্চ্র শশক্ার জন্য 

NYC স্োরশশপ অ্যাকাউলন্র অর্ 
ব্যবহার করল্ পালরন, �ার মলধ্য রলয়লি েকুই-
বিলরর কলেজ, চার-বিলরর কলেজ, এবং 
রনউইয়লক্, সমগ্র মারক্ন �কুক্তরাত্্রে এবং 
রবলেলশর রকিকু  স্কু লে বৃরতিমূেক এবং 

প্র�কুটক্তগ্ কম্সূছচ।

mailto:info@nyckidsrise.org
https://nyckidsrise.org/
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NYC Kids RISE-এর সেলক বিনরোমলূে্য $100 িররোদ্দ েহ স্বয়ংক্রিয়ভরোলি একক্ি NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট পরোন

আপরন �রে যসভ ফর কলেজ পপ্রাগ্রাম-য্ অংশ রনল্ চান ্াহলে �খন আপরন স্কু লের ্রফ যরলক অপ্ট আউর প্রটরিয়া শুরুর রবজ্ঞরতিটর পালবন ্খন রকিকু ই করলবন না।

** 
* আপনার NYC স্কুে অ্যাকাউন্ (NYC Schools Account) www.mystudent.nyc-এ েগইন কলর, আপনার সন্ালনর ররলপার্ কালি্, বা আপনার স্কু লের লপ্ামা্ার সমন্বয়কারীর কালি চাওয়ার মাধ্যলম এই নম্বরটর যপল্ পালরন।
শহর জকুল়ে 20 টররও যবশশ NYC আটর্ক সশটক্তকরণ যকন্দ্র (Financial Empowerment Centers) রলয়লি। 311 নম্বলর কে করুন এবং আপনার রনকরব্্ী অবস্ানটর অনকুসন্ান করার জন্য রনখরচায় আটর্ক পরামশ্ যচলয় রনন।

NYC Kids RISE, যসভ ফর কলেজ পপ্রাগ্রাম পররবারসমূহ, স্কুেসমূহ, এবং করমউরনটরসমূহলক ্ালের শশশুর ভরবে্য্লক সকুরটক্্ করার জন্য একসলগে কাজ করার একটর পর প্রোন কলর। এটর একটর স্োরশশপ এবং যসরভংস কম্সূছচ �া NYC সরকারী স্কু লের 
সমস্ত শশক্ার্ীলের জন্য কলেজ এবং যকররয়ার প্রশশক্ণলক আরও সহজেভ্য ও অজ্নসাধ্য কলর য্াোর জন্য পররকল্পনা করা হলয়লি- ্ালের পাররবাররক আয় বা অরভবাসলনর ছস্র্ রনরব্লশলে। যসভ ফর কলেজ পপ্রাগ্রাম হে এমন একটর রকু ে �া পররবারগুলে ্ালের 
স্কুে এবং প্রর্লবশীলের সালর এমনভালব ব্যবহার করল্ পালর এবং কাস্টমাইজ করল্ পালর �া ্ালের জীবন�ারোর সালর সবলচলয় যবশশ মানানসই এবং ্ালের সন্ানলের জন্য ্ালের স্বপ্নলক সবলচলয় ভােভালব সমর্ন কলর। একটর োলভর উলদ্দশ্যহীন সংস্া, NYC 
Kids RISE, NYC শশক্া রবভাগ (NYC Department of Education) এবং টসটর অফ রনউ ইয়লক্র সালর অংশীোররলবে যসভ ফর কলেজ পপ্রাগ্রাম পররচােনা কলর৷

(833) 543-7473 | info@nyckidsrise.org

আপনরোর সেভ ফর কলেজ প্রোগ্রোম প্্যরোনরোর
এখন �খন আপনালক কম্সূছচটরর সলগে পররচয় কররলয় যেওয়া হলয়লি, এই নটরপরে হাল্র কালি রাখকুন �াল্ আপরন অপ্ট আউর 
প্রটরিয়াটর যশে করার পলর এবং আপনার NYC স্োরশশপ অ্যাকাউন্টর যখাোর পলর কী পেলক্প রনল্ হলব ্া জানল্ পালরন।

আপনালক সঞ্চয় করল্ সাহা�্য করার জন্য পরামশ্: 

4. আপনরোর েন্রোলনর কলেজ শিষেরো এিং সকবরয়রোর ্শিষেলের জন্য 
েঞ্চয় করলত েরোককু ন 

বন্কু লের এবং পররবারলক কলেজ এবং 
যকররয়ার প্রশশক্লণর জন্য সঞ্চয় করালক 
অগ্রারধকার রেল্ বেকুন
র্যালসের সমলয়র সদ্্যবহার করুন: আপরন 
আপনার কলেজ যসরভংস অ্যাকাউলন্ আপনার 
ররফালন্র রকিকু  অংশ রবভক্ত করল্ পালরন।
রবনামূলে্য একজন আটর্ক পরামশ্োনকারীর 
সালর করা বেকুন **

সঞ্চলয়র একটর েক্্য রনধ্ারণ করুন
NYC Kids RISE-এর মাধ্যলম উপেব্ধ $100 যসরভংস 
ম্যাচ সম্পলক্ nyckidsrise.org/savings-match/ 
যরলক জানকুন 
আপনার অর্ জমা করার যসরা উপায়গুলে যবলি রনন
অর্ জমা করার যসরা উপায়গুলে যবলি রনন। রবকল্পগুলের 
জন্য nyckidsrise.org/downloadable-resources ছহসালব 
আমালের যসরভংস পরামশ্ নটর যেখকুন।

আমার প্রলয়াজন হলব: আরম পরব্্ী ধাপগুলো সমূ্পণ্ করব:

ব্যাঙ্ক রুটরং ও অ্যাকাউন্ নম্বর ্র্য 
বা ব্যটক্তগ্ যচক/মারন অি্ার

3. আপনরোর ্েম বিলপরোবজি করুন 

বাছ়েল্
যফান মাধ্যলম

একটর অনকুষ্ালন 
একটর 1:1 
অ্যাপলয়ন্লমলন্

্াররখ: সময়:

স্ান: য�াগাল�াগ করুন:

সন্ালনর শশক্ার্ী সনাক্তকরণ নম্বর
সন্ালনর জন্ম ্াররখ
সন্ালনর ব্্মান রজপ যকাি
আমার ইলমে রিকানা

*

1. আপনরোর েন্রোলনর NYC স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউন্ট অনেরোইলন 
েক্রিয় করুন ও সদখকুন 

আমার প্রলয়াজন হলব: আরম পরব্্ী ধাপগুলো সমূ্পণ্ করব:

্াররখ: সময়:

স্ান: য�াগাল�াগ করুন:

বাছ়েল্
যফান মাধ্যলম

একটর অনকুষ্ালন 
একটর 1:1 অ্যাপলয়ন্লমলন্

2. একক্ি কলেজ ও সকবরয়রোর সেভভংে অ্যরোকরোউন্ট খকুেকুন �রো 
আপনরোর েন্রোলনর েকুবিধরোর জন্য আপনরোর মরোলেকরোনরোধীন

আমার প্রলয়াজন হলব: আরম পরব্্ী ধাপগুলো সমূ্পণ্ করব:

লপ্ামা্া/অরভভাবলকর 
সামারজক সকুরক্া নম্বর (Social 
Security Number, SSN) বা 
ব্যটক্তগ্ করো্া সনাক্তকরণ 
নম্বর (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN) 
শশক্ার্ী SSN বা ITIN

বাছ়েল্
যফান মাধ্যলম

একটর অনকুষ্ালন 
একটর 1:1 অ্যাপলয়ন্লমলন্

্াররখ: সময়:

স্ান: য�াগাল�াগ করুন:
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https://www.mystudent.nyc
mailto:info@nyckidsrise.org
https://nyckidsrise.org/
http://www.nyckidsrise.org/savings-match/
https://nyckidsrise.org/download-resources/

