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*যেহেতু কাে্যসূচীটি 2017 যেহক শুরু কহে য�ৌগলিক স্কু ি ডিড্রিক্ট 30-এ চালিত েহ়েডিি,  
39টি পাইিট স্কু হিে পঞ্চম-যরেডিে ডিক্ােথীে মাধ্যহম প্রডতটি ডকন্ােগাহট্যন অংিগ্রেহিে যোগ্য।

আপনার 
সঞ্চয় আপনার 

সন্াননর ভবিষ্যনের 
বিক্ার জন্য ি্যিহার 

করুন! 
আপনি আপিার সন্ানির উচ্চ নিক্ার 
জি্য NYC স্কলারনিপ অ্যাকাউন্ট -এর 
অর্থ ব্যবহার করনে পানরি, যার মন্্য 
রন়েনে যযাগ্য দইু- এবং চার বেনরর 

কনলজ, যরেড এবং য�ানকিিাল 
স্ককু ল এবং মানক্থ ি যুক্তরান্রে 
যযাগ্য নিক্ািনবি য্াগ্াম 

এবং নবনদনির নকেু 
স্ককু নল।

4 
সঞ্চয় করনে থাকুন এিং সসবভংস ম্যাচ গ্রহণ করুন

আপনি, আপিার পনরবার, আপিার সম্প্রদা়ে এবং NYC Kids 
RISEসমন়ের সানর সানর একসানর সঞ্চ়ে করনে পানরি। আপিার 
সন্ানির ্রম যরেনির ্রম নদি যরনক শুরু কনর পঞ্চম যরেনির যিষ 
নদি পয্থন্ NYC Kids RISE আপিার সংযুক্ত কনলজ এবং ক্যানর়োর 
যসন�ংস অ্যাকাউনন্ট এক এক ডলার কনর সনব্থাচ্চ $100 পয্থন্ 
আপিার জমা করা অনর্থর সানর যমলানব| আপিার এবং আপিার 
পনরবানরর জি্য অর্থপিূ্থ উপান়ে সঞ্চ়ে করনে রাকুি। আপিার 
সম্প্রদান়ের সদস্যরাও কনমউনিটি স্কলারনিপ-এর মা্্যনম আপিার 
সন্ানির নিক্া়ে অবদাি করনে পানরি। 

3 আপনার প্রথম 
জমা করুন

আপিার সংযুক্ত কনলজ 
এবং ক্যানর়োর যসন�ংস 
অ্যাকাউনন্ট কমপনক্ 
$5 জমা করুি এবং 
NYC Kids RISE আপিার 
সন্ানির NYC স্কলারনিপ 
অ্যাকাউন্ট-এ আরও 
$25 পরুস্কার যদনব।

2 আপনার বননজর কনেজ এিং 
কম্মজীিন সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট খুেুন

আপনি যখি আপিার মাললকািা্ীি একটি 
কনলজ এবং ক্যানর়োর সঞ্চ়ে অ্যাকাউন্ট যখানলি 
এবং এটি আপিার সন্ানির NYC স্কলারনিপ 
অ্যাকাউন্ট-এর সানর সংযুক্ত কনরি, েখি NYC 
Kids RISE আপিার সন্ানির NYC স্কলারনিপ 
অ্যাকাউন্ট-এর জি্য আরও $25 পরুস্কার যদনব। 
আরও জািুি: nyckidsrise.org/options

1 
অনোইনন আপনার সন্াননর 
NYC স্কোরবিপ অ্যাকাউন্ট 
সক্রিয় করুন এিং সেখুন

একবার আপিার সন্াি যস� ফর 
কনলজ য্াগ্াম-এ িনর�ুক্ত হন়ে যগনল, 
এখানি যাি nyckidsrise.org/activate 
এবং "অ্যাকাউন্ট সলরি়ে" যে নলিক কনর 
অিলাইি সারে়ে রে্যাকার-এ (Savings 
Tracker) যাি, আপিার য্াফাইল তেনর 
করুি এবং পনরচা়েক সমীক্া পরূি করুি| 
একবার আপনি কনর যফলনল, NYC Kids 
RISE আপিার সন্ানির NYC স্কলারনিপ 
অ্যাকাউন্ট-এর জি্য $25 পরুস্কার যদনব!

আপনার সন্ান স্বয়ংক্রিযভাবে প্াথমিক 
$100 সহ একটি মেনািূব্যের NYC স্ক্ারমিপ 
অযোকাউন্ট (NYC Scholarship Account) পাবে 
যনদ িা আপনি অংিগ্হি িা করা এবং অপ্ট 
আউট করা যবনে যিি। যেক্ি িা আপনি অপ্ট-
আউট ্লরি়ো চলাকালীি ককানও পদবষেপ িা 
যিনবি, আপিার সন্াি স্ব়েংলরি়ে�ানব যস� ফর 
কনলজ য্াগ্াম-এ িনর�ুক্ত হনব। 

স্ককু ল বের 2022-2023* অিুযা়েী, 
একটি NYC পােক্্ক স্ককু ব্ 
(অ়ংিগ্রহণকারী চার্ার স্ককু ্ সহ) 
নমথভুক্ত প্মিটি মকন্ারগাবর্ন 
এে়ং প্থি করেমণর মিষোথথী 
অ়ংিগ্রহবণর ক�াগযে পানরবানরক 
আ়ে বা অন�বাসি অবস্া 
নিনব্থনিনষ।

আিরা একসাবথ কব্জ এে়ং কযোমরযার প্মিষেবণর জনযে সঞ্চয করমি! যস� ফর 
কনলজ য্াগ্াম (Save For College Program)-এর সনগে শুরু করনে এই পদনক্পগুলল নিি:

আপনার সসভ ফর কনেজ সপ্রাগ্রাম-এর যাত্া

mailto:info@nyckidsrise.org
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NYC Kids RISE হল একটি অলা�জিক সংস্া যা যস� ফর কনলজ য্াগ্াম পনরচালিা করনে 
নসটি অফ নিউই়েক্থ  এবং নিক্া নব�াগ (Department of Education)-এর সানর কাজ কনর৷

NYC Kids RISE যস� ফর কনলজ য্াগ্াম পনরবার, স্ককু ল এবং সম্প্রদা়েগুললনক োনদর সন্ািনদর �নবষ্যনের জি্য সঞ্চ়ে করার জি্য একসানর কাজ করার উপা়ে ্দাি কনর৷ এটি একটি বৃলতি এবং সঞ্চ়ে কম্থসূনচ যা পানরবানরক আ়ে বা 
অন�বাসি অবস্া নিনব্থনিনষ সমস্ত NYC পাবললক স্ককু নলর নিক্ারথীনদর জি্য কনলজ এবং কম্থজীবনির ্নিক্িনক আরও অ্যানসেসনযাগ্য এবং অজ্থিনযাগ্য করার জি্য নডজাইি করা হন়েনে। যস� ফর কনলজ য্াগ্াম হল এমি একটি টুল যা 
পনরবার, োনদর স্ককু ল এবং ্নেনবিীনদর সানর, ব্যবহার করনে পানর এবং যয�ানব োনদর জীবনি সবনচন়ে �ানলা মািা়ে এবং োনদর সন্ািনদর জি্য োনদর স্বপ্ননক সনব্থাতিম সমর্থি কনর যসই�ানব কাস্টমাইজ করনে পানর।

আপনাকে সঞ্চয় েরকে সাহায্য েরার জকন্য পরামর্শ: 

4. সঞ্চয় করনে থাকুন এিং সসবভংস ম্যাচ গ্রহণ করুন

$100 যসন�ংস ম্যাচ সম্িূ্থ করুি: nyckidsrise.org/savings-match
সঞ্চন়ের পরামি্থ পাি এবং একটি সঞ্চন়ের লক্্য লস্র করুি: nyckidsrise.org/saving-resources
আপিার সন্ানির কনলজ এবং ক্যানর়োর যসন�ংস অ্যাকাউনন্ট অবদাি করনে বনু্ এবং 
পনরবারনক উৎসানহে করুি: nyckidsrise.org/bb3-resources
আপিার সন্ানির কনলজ এবং ক্যানর়োর সঞ্চ়ে অ্যাকাউনন্ট আপিার ট্যাসে নরফানডের অংি 
�াগ করুি
nyc.gov/talkmoney, অরবা 311 এ কল করুি এবং "Financial Counseling" (আনর্থক পরামি্থ) 
বলার মা্্যনম একটি NYC আনর্থক ক্মো়েি যকন্রে একজি আনর্থক পরামি্থদাোর সানর একটি 
নবিামূনল্য অ্যাপন়েন্টনমনন্টর সম়ে নি্্থারি করুি

আপনার ননম্নলিনিেগুলির মক্্য এেটির 
প্রকয়াজন হকে:

3. আপনার প্রথম $5 জমা করুন 

ব্যাঙ্ক রাউটিং এবং অ্যাকাউন্ট িম্বনরর ের্য, 
অথো
ব্যলক্তগে যচক, অথো
মানি অড্থ ার, অথো
আপিার বাোই করা সঞ্চ়ে অ্যাকাউনন্টর 
উপর নি�্থ র কনর, িগদ জমা করাও একটি 
নবকল্প হনে পানর

 
আপনার সন্াননর সুবিধার জন্য একটি 
পাবরিাবরক মাক্েকানাধীন কনেজ এিং 
ক্যাবরয়ার সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট খুেুন

2.

আপনার প্রকয়াজন:

নপো/মাো/অন��াবক সামালজক নিরাপতিা িম্বর (Social 
Security Number, SSN) বা ব্যলক্তগে করদাো িিাক্তকরি 
িম্বর (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)
আপিার সন্ানির এসএসএি SSN বা আইটিআইএি ITIN

আপিার নিশুর 9-সংখ্যার নিক্ারথী সিাক্তকরি িম্বর*
আপিার নিশুর জনমের োনরখ
আপিার নিশুর বে্থ মাি বানির লজপ যকাড
আপিার ইনমল ঠিকািা

1. অনোইনন আপনার সন্াননর NYC স্কোরবিপ 
অ্যাকাউন্ট সক্রিয় করুন এিং সেখুন 

*আপনি এই িম্বরটি আপিার সন্ানির নরনপাট্থ কানড্থ  খঁুনজ যপনে পানরি, mystudent.nyc-এ নগন়ে আপিার 
NYC স্ককু লস অ্যাকাউন্ট-এ লগ ইি কনর, অরবা আপিার স্ককু নলর অন��াবক সমন্ব়েকারীনক লজজ্াসা কনর। 

আপনার প্রকয়াজন:

আপিার সন্াি োর NYC স্কলারনিপ অ্যাকাউন্ট পাও়োর পনর, আপনি য্াগ্ানমর যমৌললক পদনক্পগুলল গ্হি করার সম়ে এই 
ও়োক্থ িীটটি ব্যবহার করুি। আপনি বানিনে, যফানি, স্ককু ল ইন�নন্ট বা NYC Kids RISE-এর ্নেনিন্র সানর করা বলার জি্য 
অ্যাপন়েন্টনমন্ট কনর এই পদনক্পগুলল সম্িূ্থ করনে পানরি।

আপনার সসভ ফর কনেজ সপ্রাগ্রাম প্্যানার

mailto:info@nyckidsrise.org

