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সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম েম্পলকে 

NYC স্থশক্ষো স্থবভোগ (Department of Education, DOE), NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম (Save 

for College Program) ("সরোগ্রোম” ) এ েোলভর উলেশযহীন্ েংিো NYC Kids RISE, Inc. এর েোলথ্ অংশীদোস্থর 

কলরলে। অংশগ্রহেকোরী চোর্টোর সু্কেগুস্থে েহ সে সকোন্ও NYC পোবস্থেক সু্কলে ন্স্থথ্ভুক্ত রস্থিটর্ স্থকন্ডোরগোলর্টন্ 

স্থশক্ষোথ্ী িোলদর পক্ষ সথ্লক এই স্থবন্োমূলেযর সরোগ্রোলমর মোধ্যলম আপন্ো সথ্লকই রোথ্স্থমক $100 বরোে েহ 

একটর্ NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট (NYC Scholarship Account) পোয়, েস্থদ ন্ো িোলদর মো-বোবো/অস্থভভোবকরো 

এই সরোগ্রোম সথ্লক "অপ্ট আউর্" কলরন্। পস্থরবোরগুস্থে এই অযোকোউলন্ট পুরস্কোর স্থহেোলব অস্থিস্থরক্ত স্কেোরস্থশপ 

ফোন্ড উপোজটন্ করলি পোলর, এবং কস্থমউস্থন্টর্গুস্থে রস্থিটর্ েন্তোলন্র েোফলেযর জন্য িোলদর কস্থমউস্থন্টর্র 

েমথ্ টন্ রদশ টন্ করলি এই NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্টগুস্থের গরু পগুস্থেলি অস্থিস্থরক্ত অথ্ ট রদোন্ করলি 

পোলর। আলরো িলথ্যর জন্য http://nyckidsrise.org/ সদখনু্। 

মো-বোবো/অভভভোবক ভিলেলব আমোর কী কী ভবকল্প আলে?  

েস্থদ ন্ো মো-বোবো/অস্থভভোবকরো রোথ্স্থমক অপ্ট-আউর্ েময়কোলের মলধ্য "অপ্ট-আউর্" কলর অংশগ্রহে 

ন্ো করো সবলে সন্ন্, িোহলে সেোগয স্থশক্ষোথ্ীলদর আপন্ো সথ্লকই সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এ ন্স্থথ্ভুক্ত করো 

হয়। িলব সে মো-বোবো/অস্থভভোবকরো অপ্ট আউর্ কলরন্, স্থকন্তু পলর িোলদর মন্ পস্থরবিটন্ কলরন্ এবং 

িোলদর সেোগয স্থশক্ষোথ্ীলদর অংশগ্রহে করোলি চোন্, িোরো পলরর সকোলন্ো িোস্থরলখ পুন্রোয় ন্স্থথ্ভুক্ত করলি 

পোরলবন্। ন্স্থথ্ভুক্ত হওয়োর পলরও, আপস্থন্ সে সকোন্ও েময় সরোগ্রোলম আপন্োর েন্তোলন্র অংশগ্রহে 

বোস্থিে করলি পোলরন্। ন্স্থথ্ভুক্ত/পুন্রোয় ন্স্থথ্ভুক্ত করোর জন্য পস্থরবোরগুস্থের কোলে িোলদর েন্তোলন্র পঞ্চম 

সগ্রলের বের সশষ ন্ো হওয়ো পে টন্ত েময় আলে। 

বোভিে করো েম্পলকে  

মো-বোবো/অস্থভভোবকরো সে সকোলন্ো েময় সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এ িোলদর েন্তোলন্র অংশগ্রহে বোস্থিে 

করলি পোলরন্। আপস্থন্ এই ফলম টর মোধ্যলম বোস্থিে করোর অন্ুলরোধ্ জমো সদওয়োর পলর, আপস্থন্ NYC Kids 

RISE-সক েম্মস্থি সদন্ (1 ) আপন্োর স্থশক্ষোথ্ীর NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট বন্ধ করলি, (2 ) NYC স্কেোরস্থশপ 

অযোকোউন্ট এর অযোকোউলন্ট বরোে করো েমস্ত ফোন্ড বোস্থিে করলি এবং NYC Kids RISE-এর কোলে সফরি 

স্থদলি, েোর মলধ্য আপন্োর স্থশক্ষোথ্ীর NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট এ বরোে করো সে সকোন্ও পরুস্কোর ও 

কস্থমউস্থন্টর্ স্কেোরস্থশপও অন্তভুটক্ত, (3 ) আপন্োর স্থশক্ষোথ্ীর পক্ষ সথ্লক ৈিস্থর করো রস্থিটর্ Savings Tracker 

 (একটর্ অন্েোইন্ সপোর্টোে সেখোলন্ মো-বোবো/অস্থভভোবকরো িোলদর েন্তোলন্র NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট সদখলি 

পোলরন্) সরোফোইে মুলে স্থদলি, (4 ) আপন্োর স্থশক্ষোথ্ীর েোলথ্ েংস্থষ্ট  ফোইলে থ্োকো রলিযক রোববয়স্কলক এই 

মুলে সদওয়োর েম্পলকট জোন্োলি, এবং (5 ) NYC Kids RISE এর ন্স্থথ্ভুক্তক্ত বোস্থিেকরে ন্ীস্থি ও রলেোজয আইন্ 

অন্েুোয়ী, আপন্োর স্থশক্ষোথ্ীর অযোকোউন্ট এবং এর বোস্থিেকরলের েোলথ্ েম্পস্থকটি অিীি িথ্য েংরক্ষে 

করলি। অন্গু্রহ কলর মলন্ রোখলবন্: আপস্থন্ েস্থদ একটর্ পরবিী িোস্থরলখ আপন্োর েন্তোন্লক পনু্রোয় ন্স্থথ্ভুক্ত 

করলি চোন্, িোহলে পুন্রোয় ন্স্থথ্ভুক্ত হওয়োর পলর আপন্োর েন্তোলন্র জন্য মোত্র $100 বরোে করো হলব। পলূব ট 

বরোে করো হলয় থ্োকলি পোলর এমন্ সকোলন্ো অস্থিস্থরক্ত ফোন্ড অন্তভুটক্ত করো হলব ন্ো। 

http://nyckidsrise.org/
http://nyckidsrise.org/
http://nyckidsrise.org/
http://nyckidsrise.org/
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নভিভুক্তি/পুনরোয় নভিভুক্তি েম্পলকে 

েস্থদ মো-বোবো/অস্থভভোবকরো রোথ্স্থমকভোলব অপ্ট-আউর্ কলর থ্োলকন্ বো, সকোলন্ো েমলয় সেভ ফর কলেজ 

সরোগ্রোম এ িোলদর স্থশক্ষোথ্ীর অংশগ্রহে বোস্থিে কলর থ্োলকন্, িোহলে িোলদর পঞ্চম সগ্রলের বের সশষ হওয়োর 

আলগ সে সকোলন্ো েময় িোরো একজন্ সেোগয স্থশক্ষোথ্ীলক সরোগ্রোলম ন্স্থথ্ভুক্ত (বো পনু্ঃ-ন্স্থথ্ভুক্ত) করোর অন্ুলরোধ্ 

করলি পোলরন্। স্থশক্ষোথ্ীটর্ েস্থদ িোর পঞ্চম সগ্রলের বের েম্পেূ ট কলর থ্োলক, িোহলে সে সরোগ্রোলম সেোগদোন্ 

করলি পোরলব নো , সকোন্ও স্কেোরস্থশপ ফোন্ড পোলব ন্ো অথ্বো ভস্থবষযলি পরুস্কোর-এর জন্য সেোগয হলব ন্ো।  

 

আপস্থন্ সরোগ্রোলম ন্স্থথ্ভুক্ত (বো পনু্ঃ-ন্স্থথ্ভুক্ত) করোর অন্ুলরোধ্টর্ জমো সদওয়োর পলর, NYC Kids RISE এবং 

িোলদর রেুক্তক্ত অংশীদোর VistaShare-এর েলে স্থন্ম্নস্থেস্থখি িথ্য সশয়োর করোর জন্য DOE-সক েম্মস্থি সদন্। 

আপন্োর সেোগয স্থশক্ষোথ্ীর জন্য NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট সের্ আপ করলি এই িথ্যটর্ রলয়োজন্ এবং (a) 

NYC Kids RISE সেই িথ্যটর্ ন্ো পোওয়ো পে টন্ত আপন্োর স্থশক্ষোথ্ীর NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট ৈিস্থর করো হলব 

ন্ো, এবং (b) NYC Kids RISE-এর স্থন্য়স্থমি অথ্ টোয়ন্ চলক্রর (েো বিটমোলন্ রস্থি বের দুইবোর) পরবিী উপেক্ষ 

পে টন্ত আপন্োর স্থশক্ষোথ্ীর NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট এ রোথ্স্থমক $100 বরোে করো হলব ন্ো: 

▪       সরোগ্রোমটর্র জন্য একজন্ স্থশক্ষোথ্ীর অন্ন্য 

েন্োক্তকরে ন্ম্বর 

▪       পুলরো ন্োম 

▪       জন্মিোস্থরখ 

▪       বোস্থির টিকোন্ো 

▪       বোস্থির টিকোন্োর পস্থরবিটন্ হয় স্থকন্ো 

▪       বোস্থির সফোন্ ন্ম্বর 

▪       সু্কলের ন্োম 

▪       বিটমোন্ সগ্রে সেলভে 

▪       বোস্থিলি সে ভোষোয়(গুস্থেলি) কথ্ো বেো হয়  

▪       NYC পোবস্থেক সু্কে বযবিোর স্থভিলর ও বোইলর 

উভলয়ই অন্যোন্য সু্কলে িোন্োন্তর, েস্থদ স্থকেু থ্োলক  

রস্থি স্থশক্ষোথ্ী স্থপেু দু'জন্ পে টন্ত মো-বোবো/অস্থভভোবলকর জন্য, NYC Kids RISE ও VistaShare-এর রোববয়স্ক 

বযক্তক্তলদর েম্পলকট স্থন্ম্নস্থেস্থখি িথ্যও রলয়োজন্: 

▪       সরোগ্রোমটর্র জন্য মো-বোবোর অন্ন্য েন্োক্তকরে 

ন্ম্বর  

▪       পুলরো ন্োম 

▪       ইলমে টিকোন্ো 

▪       সেে ও/বো অন্যোন্য সফোন্ ন্ম্বর  

 

সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এ আপনোর ভিক্ষোিীর অংিগ্রিলের ভিভি পভরবিেন করলি, অনগু্রি কলর 

পৃষ্ঠো 3 এ ফম েটি পূরে করুন এবং আপনোর ভিক্ষোিীর সু্কলের রধোন অভফলে জমো ভিন।  
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অংিগ্রিলের ভিভির পভরবিেন ফম ে 

একজন্ সেোগয স্থশক্ষোথ্ীর মো-বোবো বো অস্থভভোবক স্থহলেলব, আস্থম NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এ 

িোর অংশগ্রহলের স্থিস্থি পস্থরবিটন্ করলি চোই।  

 

আপভন সে পভরবিেনটি করলি চোন সেটির জনয অনুগ্রি কলর বলে টিক ভিন:  

□ আভম NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এ আমোর স্থশক্ষোথ্ীলক নভিভুি করলি চোই। 

আস্থম NYC Kids RISE ও িোর রেুক্তক্ত অংশীদোর VistaShare-এর েলে িথ্য সশয়োর করোর েম্মভি 

রদোন্ করস্থে। আস্থম বুক্তি সে আমোর স্থশক্ষোথ্ীর NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট অস্থবেলম্ব উপেব্ধ হলব ন্ো 

এবং পরবিী স্থন্য়স্থমি অথ্ টোয়ন্ চলক্রর েময় িো ৈিস্থর করো হলব েো বিটমোলন্ বেলর দবুোর হয়। 

□ আভম NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এ আমোর স্থশক্ষোথ্ীর অংশগ্রহে বোভিে করলি 

চোই। আস্থম বুক্তি সে NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এ আমোর স্থশক্ষোথ্ীর NYC স্কেোরস্থশপ 

অযোকোউন্ট এ বরোে করো সে সকোন্ও অথ্ ট NYC Kids RISE দ্বোরো অন্যোন্য অংশগ্রহেকোরী স্থশক্ষোথ্ীলদর 

েুস্থবধ্োর জন্য পনু্রোয় বরোে করো হলব এবং আমোর স্থশক্ষোথ্ীর NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট বন্ধ কলর 

সদওয়ো হলব। 

আপন্োর স্থশক্ষোথ্ীর সু্কলের রধ্োন্ অস্থফলে জমো সদওয়োর আলগ অন্গু্রহ কলর স্থন্ম্নস্থেস্থখি িথ্য রদোন্ কুন্। 

ভিক্ষোিীর পলুরো নোম:  

ভিক্ষোিীর অভফভেয়োে ক্লোে: 

সু্কলের নোম:  

মো-বোবো/অভভভোবলকর েোপোর িরলফ সেখো নোম: 

মো-বোবো/অভভভোবলকর স্বোক্ষর: 

 

িোভরখ: 

 

 

অভফে সনোি : এই নভিলি িোকো এই িিযটি পোওয়োর 7 ভিলনর মলধয (রোয় 1 েপ্তোি) আপনোর সু্কলের 

ATS রক্ষেোলবক্ষেকোরী দ্বোরো িো েোচোই করো উভচি এবং ATS-এ েগ ইন করো উভচি। সেভ ফর 

কলেজ সরোগ্রোম েম্পভকেি সে সকোলনো রলের জনয অনগু্রি কলর আপনোর সু্কলের সেভ ফর কলেজ 

সরোগ্রোম ভেলয়জলনর েোলি সেোগোলেোগ করুন অিবো আপভন (833 ) 543-7473 নম্বলর সেভ ফর 

কলেজ সরোগ্রোম িিেোইলন কে করলি পোলরন। েমস্ত সফরি সিওয়ো ফম েগুভে অভনভিেষ্টকোলের জনয 

ভিক্ষোিীর ভকউমুলেটিভ সফোল্ডোলর রোখনু।  

 


