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কলেলের েন্য সঞ্চয় কলর রাখা প্রল্্যক পররবালররই আর থ্িক পররকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কলেলের েন্য সঞ্চয় করার অলনক 
উপায় রলয়লে এবং অলনক ধরলনর কলেে সসরিংস অ্যাকাউন্ট রলয়লে। Save for College (সসি ফর কলেে) সপ্রাগ্াম আপনালক দুটি 
কলেে সসরিংস অ্যাকাউন্ট রবকলল্পর মলধ্য স্লক একটা সখাোর সলু�াগ সদয় �া আপনার সন্ালনর স্কোররশপ অ্যাকাউলন্টর সলগে �ুক্ত 
কলর সনওয়া সম্ভব: 

কলেলের েন্য সঞ্চয় করার শুধু এই উপায়ই নয়, আরও অলনক উপায় আলে। ্লব, Save for College Program (সসি ফর কলেে 
সপ্রাগ্াম) কলেে সসরিংস অ্যাকাউন্টগুরের েন্য রনরদথিষ্ট রফচার ও সুরবধা প্রদান কলরলে ্া শুধুমাত্র এই দুটি রবকলল্পর েন্যই উপেি্য।

NYC Kids RISE লগ্নির উপদেশ দেয় না বা গ্বদশষ দ�ান �দলজ দেগ্িংে অ্া�াউদটের গ্বষদয় পরামশ্শ দেয় না। প্রগ্িটি পগ্রবাদরর 
আর্থি� পগ্রগ্থিগ্ি গ্িন্ন এবং েঞ্চয় বা গ্বগ্নদয়াদের আদে আপনাদ� আপনার পগ্রগ্থিগ্ি গ্বদবচনা �দর গ্নদি হদব। আপনার অন্ গ্ব�ল্প 
দ�োাজার ইদছে হদি পাদর, দেমন অন্ দটেদের অফার �রা 529 প্্ান ও অন্ ব্াদকের অফার �রা দেগ্িংে অ্া�াউটে, এগুগ্ল দেদ� গ্নন 
আপনার ও আপনার পগ্রবাদরর জন্ উপেুক্ত হদি পাদর।

আপরন এই কলেে সসরিংস অ্যাকাউলন্টর রবকল্পগুরে খুঁেলেন, আমরা আপনালক প্রধান দুই ধরলনর অ্যাকাউলন্টর সাল্ পরররচ্ হবার 
অনুলপ্রররা স�াগাই: একটি 529 অ্যাকাউন্ট এবং একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। নীলচ সাধারর প্রশ্াবেীর একটি চাট্ণ  রলয়লে, আপনার কালে 
এই দুই ধরলনর অ্যাকাউন্ট ্াকল্ পালর।¹

¹  এই ্্্যটি অ্যাকাউলন্টর সষেলত্র প্রল�াে্য, আপরন রশশুর স্কোররশপ অ্যাকাউলন্ট রেঙ্ক করল্ পারলবন। এটি এোড়া অন্য 529টি প্্যান ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউলন্টও 
প্রল�াে্য �া হয়্ আপরন আপনার রনলের েন্য খঁুেলেন।

কলেে ছেভিংে অ্যোকোউলটের ভবকল্পগুভে
আপনোর ও পভরবোলরর েন্য ঠিক এমন  অ্যোকোউটে বো�ুন

আপনোর ভনেস্ব কলেে ছেভিংে 
অ্যোকোউটে খুলে েংযুক্ত করুন

nyckidsrise.org

ভবভ্ডং ব্লক #2: 

1 2একটি NY’র 529 কলেে ছেভিংে ছ্োগ্োম ডোয়লরক্ট 
প্্যোন  অ্যোকোউটে
(এক ধরলের ভবভনলয়োগ অ্যোকোউটে যোর েোহোলয্য পভরবোররো 
ভবলেষিোলব কলেে ও ছপেোেীবলন ্ভেষেলের েন্য 
েঞ্চয় করলে পোলর) 

কলেে ব্যোঙ্ক অ্যোকোউলটের েন্য একটি েভমিভেে েঞ্চয় 
(AMALGAMATED)



কলেে ছেভিংে 101: 529 অ্যোকোউটে বনোম ব্যোঙ্ক অ্যোকোউটে
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) 1 ছেটো ভক?  • একটি 529 অ্যাকাউন্ট হে এক ধরলরর রবরনলয়াগ 
অ্যাকাউন্ট �া কলেে এবং সকররয়ার প্ররশষেলরর 
েন্য পররবারগুরেলক সাহা�্য কলর।

 • NYC স্কোররশপ অ্যাকাউন্টগুরে একটি  
529 অ্যাকাউলন্ট রবরনলয়াগ করা হয়।

 • 529 অ্যাকাউলন্টর অ ্্ণ সমলয়র সাল্ সাল্  
বৃরধি পায়, ্লব এল্ মূে্য হারাল্ পালর। 

 • এই অ্যাকাউলন্ট ট্যাক্স-োড়াই অ ্্ণ বালড় এবং �রদ 
উচ্চ্র রশষোর ব্যলয় ব্যবহালরর েন্য অ ্্ণরারশ 
স্াো হয় সসলষেলত্র ট্যাক্স রদল্ হয় না।

 • অলনক রালে্য আবার রালে্যর 529টি অ্যাকাউলন্ট 
অ ্্ণরারশ েমার েন্য ট্যাক্স বা সরেরিট সকলট  
সনওয়া হয়।

 • সকান ব্যালঙ্কর একটি সসরিংস অ্যাকাউন্ট 
পররবারলক একটি রবমাকৃ্ আর্থিক সংস্ায় 
সঞ্চয় করার অনুমর্ সদয়।

 • এই অ্যাকাউলন্ট েমা করা অ ্্ণরারশ স্লক 
সুদ অে্ণ ন করা �ায়। সুলদর েন্য ট্যাক্স 
রদল্ হয়।

 • এই সসরিংস অ্যাকাউলন্ট অ ্্ণরারশ েমা 
করলে ্া সফিালরে রিলপারেট ইন্ু্যলরন্ 
কলপ্ণালরশন (FDIC) দ্ারা $250,000 প�্ণন্ 
রবমা করা হয়।3

) 2 আভম ভকিোলব অ্যোকোউলটে 
েভঞ্চে অর্থ ব্যবহোর করব?

 • সরঞ্চ্ অ ্্ণ সকবেমাত্র স�াগ্য রশষো প্রর্ষ্ালন 
“উচ্চ্র রশষো অে্ণ লন খরলচর” েন্য ব্যবহার  
করা �ালব। 

 • এই খরলচর মলধ্য টিউশন, ফী, বই, সরবরাহকৃ্ 
বস্তু এবং ্ারেকািুরক্ত বা উপরস্র্র েন্য 
প্রলয়ােনীয় উপাদালনর খরচ; রনরদথিষ্ট রুম ও সবালি্ণ র 
খরচ এবং রশষো্ীথী লদর রবলশষ প্রলয়ােলনর েন্য 
রনরদথিষ্ট খরচ অন্িু্ণ ক্ত আলে4

 • এই অ্যাকাউলন্ট ্াকা অ ্্ণ মারকথিন �ুক্তরাল্রের 
সবরশরিাগ কলেে, রবশ্বরবদ্যােয়, গ্ািুলয়ট সু্কে ও 
সকররয়ার প্ররশষেলরর সপ্রাগ্ালম এবং এর পাশাপারশ 
রকেু আন্ে্ণ ার্ক সষেলত্রও ব্যবহার করা �ালব5

 • অনোইলন স�াগ্য রশষো প্রর্ষ্ালনর একটি ব ্্ণমান 
্ারেকা পাওয়া �ালব্ষা https://fafsa.ed.gov/
FAFSA/app/schoolSearch.

 • সন্ালনর কলেলের রশষোর েন্যই এই 
ধরলনর অ্যাকাউন্ট করা হয় এবং অন্য  
সকান উলদেলশ্য করা হয় না। 

 • ্লব, এই অ্যাকাউলন্ট সরঞ্চ্ অ ্্ণ  
রকিালব ব্যবহার করলবন ্ার সকান  
সরকারর রবরধরনলষধ সনই।

) 3 আমোর েন্োলনর ভেষেোর 
েন্য নয় অন্য ছকোন কোরলে 
আমোর অলর্থর ্লয়োেন হলে 
আভম কী করব? উদোহরেস্বরূপ 
যভদ আমোর েন্োন কলেলে নো 
যোয় েোহলে কী করব?

 • আপরন স� সকান কারলর আপনার অ্যাকাউন্ট 
স্লক সরঞ্চ্ অ ্্ণ ্ুলে রনল্ পারলবন। 

 • ্লব, উপ�ুক্ত রশষোর খরচ োড়া অন্য সকান 
উলদেলশ্য ব্যবহার করা হলে অল ্্ণর আলয়র অংশটি 
সাধারর আয় রহলসলব কর�ুক্ত হল্ পালর এবং সসই 
আলয়র উপর পররবারগুরেলক 10 শ্াংশ েররমানা 
রদল্ হল্ পালর।6

 • রাে্য রহলসলব 529 নীর্ বদোয়।
 • উদাহররস্বরূপ, রকেু রাে্যগুরেল্ অ ্্ণরারশ 

্ুলে উচ্চ রশষোর খরলচর েন্য বা অন্য রাল্রের 
529 পররকল্পনা স্লক অন্য রাল্রের 529 প্্যালনর 
পররব ্্ণ লনর েন্য ব্যবহার করা হয় না এর ফলে 
ট্যাক্স রদল্ হয় বা অন্যান্য পরররর্ হল্ পালর।

 • আরও ্ল্্যর েন্য আপরন ওলয়বসাইলটর রনরদথিষ্ট 
529 প্্যান সচক করল্ পালরন।

 • আপরন সকান ফী বা েররমানা োড়াই 
স� সকান কারলর এই অ্যাকাউন্ট স্লক 
অ ্্ণরারশ ্ুেল্ পারলবন। 

) 4 এই অ্যোকোউলটে কলরর  
কী কী েুভবধো আল�?

 • অ্যাকাউলন্ট অ ্্ণ বাড়লে সটেট এবং সফিালরে 
ট্যাক্স মেু্রব করা হয়, �ার অ ্্ণ হে উপাে্ণ নলক 
আপনার করল�াগ্য আয় রহলসলব গরনা করা হয় না।

 • অলনক রালে্য আবার রালে্যর 529 প্্যালন অ ্্ণরারশ 
েমার েন্য ট্যাক্স বা সরেরিট সকলট সনওয়া হয়।7

 • সকালনাটিই নয়। 
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) 5 ছকমন কলর আভম  
এই ধরলের অ্যোকোউটে  
খুেলে পোভর?

 • রকিালব একটি অ্যাকাউন্ট খুেলবন সসই  
সম্বলধে আরও ্ল্্যর েন্য ওলয়বসাইলটর  
রনরদথিষ্ট 529 প্্যান সচক করুন।

 • রকিালব একটি অ্যাকাউন্ট খুেলব ন সসই 
সম্বলধে আরও ্ল্্যর েন্য  
রনরদথিষ্ট ব্যালঙ্কর সাল্ �.সাগা�.সাগ করুন।

) 6 আমোর েন্োন যভদ 
কলেলে নো পড়লে চোয়  
েোহলে আভম ভক আমোর  
অন্য েন্োনলক অর্থ  
স্োনোন্র করলে পোভর?

 • হঁ্যা, আপরন সাধারর্ এই অ্যাকাউলন্টর 
উত্তরারধকারীর স্ালন উত্তরারধকারীর “পররবালরর 
সকান সদস্যলক” রাখল্ পালরন �ার মলধ্য এরা 
অন্িু্ণ ক্ত আলেন:
- সকান সেলে, সমলয়, স্লেলে বা স্লমলয় অ্বা 

একেন বংশধর;
- সকান িাই, সবান, স্ িাই বা স্ সবান;
- রপ্া বা মা্া, বা অন্য সকান পূব্ণপুরুষ;
- সকান স্ বাবা বা স্ মা;
- সকান িাই বা সবালনর সকান সেলে বা সমলয়;
- বাবা বা মালয়র সকান িাই বা সবান;
- সকান োমাই, সবৌ, শশুড়, শাশুরড়, শাো, 

সদওর/িাসুর/শ্যােক বা ননদ/সবৌরদ/শােী;
- উত্তরারধকারীর স্তী বা উপলর বররথি্ সকান  

ব্যরক্তর পত্ী; বা
- উত্তরারধকারীর একেন কাকার সেলে।

 • এই ধরলনর অ্যাকাউলন্টর মারেক রহলসলব, 
আপরন সকান সন্ান বা অন্য উলদেলশ্য  
অ ্্ণ ব্যবহার করল্ পারলবন।

) 7 এই অ্যোকোউলটে েঞ্চয় 
করলে ছেডোলরে ও ছটেলটর 
আররথিক েহোয়েোর েন্য 
আমোর েন্োন ভক অলযোগ্য 
ভহলেলব ভবলবভচে হলব (বে্থমোন 
আররথিক েহোয়েো ভনয়ম 
অনুেোলর যো েমলয় েমলয় 
পভরবরেথিে হয়)? 

 • হঁ্যা, সম্ভব্।
 • �রদ আপনার পররবালরর আয় $50,000 এর 

কম হয়, এই অ্যাকাউলন্ট সঞ্চলয়র ফলে সাধারর্ 
সফলিরাে আর্থিক সাহাল�্যর সষেলত্র আপনার 
সন্ানলক অল�াগ্য রহলসলব রবলবচনা করা হলব না। 

 • �রদ আপনার পররবালরর আয় $50,000 এর 
সচলয় সবরশ হয়, এই অ্যাকাউলন্ট সঞ্চলয়র একটি 
সোট অংশ শুধুমাত্র সফিালরে আর্থিক সহায়্া 
স�াগ্য্ার েন্য গরনা করা হলব

 • িরবষ্যল্ এই উত্তরগুরে পররব ্্ণন হল্ পালর।  
এই প্রলশ্ আরও রবস্ারর্ ্ল্্যর েন্য 
nyckidsrise.org/financial-aid সদখুন।

 • হঁ্যা, সম্ভব্।
 • আপনার পররবালরর আয় $50,000 এর 

চাইল্ কম হলে, এই অ্যাকাউলন্ট সঞ্চয় 
করলে সফিালরে আর্থিক সহায়্ার সষেলত্র 
আপনার সন্ান অল�াগ্য বলে রবলবরচ্  
হলব না। 

 • �রদ আপনার পররবালরর আয় $50,000 
এর সচলয় সবরশ হয়, এই অ্যাকাউলন্ট সঞ্চলয়র 
একটি সোট অংশ শুধুমাত্র সফিালরে 
আর্থিক সহায়্া স�াগ্য্ার েন্য গরনা  
করা হলব।

 • িরবষ্যল্ এই উত্তরগুরে পররবর থ্্ি  হল্ 
পালর। এই প্রলশ্ আরও রবস্ারর্ ্ল্্যর েন্য 
nyckidsrise.org/financial-aid সদখুন।

) 8 এই অ্যোকোউলটে অর্থ 
েঞ্চলয়র েলে েোব্থেনীন 
েুভবধো পোওয়োর ছষেলরে আমোর 
ছযোগ্যেো ভক ্িোভবে হলব?

 • হঁ্যা, সম্ভব্।
 • সাব্ণেনীন সুরবধার প্রিাব সংরোন্ আরও ্্্য 

খুঁেল্ nyckidsrise.org/public-benefits 
সদখুন। 

 • আরও সহায়্ার েন্য NYC Kids RISE -সক 
833-KID-RISE (833-543-7473)-এ কে করুন।

 • হঁ্যা, সম্ভব্।
 • সাব্ণেনীন সুরবধার প্রিাব সংরোন্ আরও 

্্্য খুঁেল্ nyckidsrise.org/public-
benefits সদখুন।

 • আরও সহায়্ার েন্য NYC Kids RISE  
-সক 833-KID-RISE (833-543-7473)-এ 
কে করুন।



²  এই সাররীল্ বররথি্ ব্যাঙ্ক সসরিংস অ্যাকাউন্ট সকান ইউরনফম্ণ রগফ্ট টু মাইনস্ণ অ্যাক্ট (UGMA) এবং ইউরনফম্ণ ট্ান্ফার টু মাইনস্ণ (UTMA) অ্যাকাউন্ট  
এর ম্ নয়, সাধারর্ এটি “কালটোরিয়াে অ্যাকাউন্ট,” নালম পরররচ্ �া িরসা কলর বার্ে করা �ায় এবং এল্ রবরিন্ন রনয়ম ও প্রিাব আলে।

3  প্রর্ আমন্কারী, প্রর্ FDIC-রবমাকৃ্ ব্যাঙ্ক, প্রর্ মারেকানা রিরত্তক সরেরী রহলসলব টে্যান্াি্ণ  রিলপারেট ইন্ু্যলরন্ কিালরলের সীমা হে $250,000। রবরিন্ন 
মারেকানা সরেরীল্ রিলপারেলটর েন্য পৃ্কিালব অন্্ $250,000 প�্ণন্ রবমা করা হয়, এমন ্া �রদ একই ব্যালঙ্ক করা হলয় ্ালক। 

4 এল্ অনুকূে উপাদান স�মন সংলশারধ্ করপিউটার বা পাঠ্যবই অন্িু্ণ ক্ত আলে।
5  এোড়া, সম্প্রর্ ট্যালক্সর আইন পররব ্্ণন হওয়ার েন্য, সন্ালনর এরেলমন্টারর বা সসলকন্ারর সু্কে (K-12) টিউশলন প্রদান করার েন্য 529 অ্যাকাউন্ট স্লক প্রর্ 
বের $10,000 প�্ণন্ অ ্্ণরারশ স্াো �ালব।

6  উদাহররস্বরূপ, অ্যাকাউলন্ট �রদ $320 পররমার অ ্্ণ ্ালক �ার সুদ $20 অরেথি্ হয়, ্াহলে সকবে অরেথি্ সুলদ ($20) সফিালরে ও সটেলটর ট্যাক্স রদল্ হলব 
(ব্যরক্ত অনুসালর সরট বদোলব) এবং 10% সফিালরে েররমানা রদল্ হলব (�া $2 হলব)।

7 রকেু পরররস্র্ল্ আবার সটেলট ট্যাক্স সকলট সনওয়া হয়, স�মন অন্য রালে্যর 529 প্্যালন সরােওিার করলে বা অল�াগ্য িালব অ ্্ণরারশ ্ুেলে।
8  অ্যাকাউলন্টর মারেক রহলসলব �ারা সদউরেয়া অবস্ায় অল ্্ণর েন্য আলবদন কলরলেন এরা অ্যাকাউলন্টর উত্তরারধকারী সকান সন্ান, স্ সন্ান, নার্ না্রন বা 
স্ নার্ না্রন হল্ পালরন।

  সনাট: আইন্ দত্তক সনওয়া সন্ান বা সকান পারে্ সন্ানলক রলক্তর সন্ান রহলসলব গরনা করা হলব।
9  অ্যাকাউলন্টর মারেক রহলসলব �ারা সদউরেয়া অবস্ায় অল ্্ণর েন্য আলবদন কলরলেন এরা অ্যাকাউলন্টর উত্তরারধকারী সকান সন্ান, স্ সন্ান, নার্ না্রন বা 
স্ নার্ না্রন হল্ পালরন। 

  সনাট: আইন্ দত্তক সনওয়া সন্ান বা সকান পারে্ সন্ানলক রলক্তর সন্ান রহলসলব গরনা করা হলব।

্শ্ন 529 অ্যোকোউটে ব্যোঙ্ক ছেভিংে অ্যোকোউটে 2

) 9 অ্যোকোউটে ছরলক আমোর 
অর্থ ছেোেোর েন্য ছকোন েী  
বো েভরমোনো ভদলে হলব ভক? 

 • আপরন �রদ আপনার উচ্চরশষোর েন্য সরঞ্চ্ 
অ ্্ণ ব্যবহার কলর ্ালকন ্াহলে স�লকান ফী 
সংরোন্ আরও ্ল্্যর েন্য 529 প্্যালনর 
রিসল্াোর উপাদান সদখুন। 

 • উচ্চ রশষোর েন্য অ ্্ণ ব্যবহার না করা হলে, 
আপনালক সফিালরে, সটেট এবং স্ানীয় আয়কলরর 
সাল্ অর্ররক্ত 10% সফিালরে েররমানা 
রদল্ হলব, ্লব শুধু সুদ অরেথি্ হলে (আপনার 
অ্যাকাউলন্ট সমস্ সঞ্চলয়র েলন্য নয়)।

 • আপনালক এোড়া পূলব্ণ স�রকম সনওয়া হলয়লে 
সসই রহলসলব মারকথিন �ুক্তরাল্রের ট্যাক্স োলড়র মূলে 
পুনরায় অ ্্ণপ্রদান করল্ হলব।

 • আপনার সঞ্চয় স্লক অ ্্ণ স্াোর েন্য 
স� সকান প্রল�াে্য ফী সম্বলধে আরও ্ল্্যর 
েন্য ব্যালঙ্ক স�াগাল�াগ করুন।

) 10 এই অ্যোকোউলটে অর্থ 
রোকো কেটো ভনরোপদ?

 • আপরন স� অ ্্ণ রবরনলয়াগ করলবন ্া সমলয়র 
সাল্ সাল্ বাড়লব, ্লব আপরন অ ্্ণনীর্ ও 
আর্থিক বাোলরর রিরত্তল্ অ ্্ণ হারাল্ও পালরন।

 • সফিালরে রিলপারেট ইনরসওলরন্ 
কলপ্ণালরশন (এফরিআইরস) এর ষের্র 
রবরুলধি $250,000 প�্ণন্ ব্যালঙ্ক অ ্্ণ েমা 
রাখল্ হয়।

) 11 এই অ্যোকোউলটে েঞ্চয় ভক 
ঋেদোেোলদর ছরলক েুরভষেে?  

 • সম্ভব্।
 • সফিালরে সদউরেয়া অবস্া স�াষরার 720 রদন 

আলগ529 অ ্্ণরারশ েমা করা হলয় ্াকলে, 
্া সুররষে্ ্াকলব এবং ঋরদা্ালদর েন্য ্া 
উপেি্য হলব না।8 

 • সফিালরে সদউরেয়া অবস্া স�াষরার 720 রদন 
আলগ 529 অ ্্ণরারশ েমা করা হলয় ্াকলে, 
$6,225 প�্ণন্ (মুদ্ারফি্ীর েন্য সমরবি্)  
সদউরেয়া অবস্া স্লক বাদ সদওয়া হয় এবং 
ঋরদা্ালদর েন্য ্া উপেি্য নয়।9

 • সফিালরে সদউরেয়া অবস্া স�াষরার আলগ  
365 রদলনর চাইল্ কম সমলয়র মলধ্য অ ্্ণরারশ  
েমা সদওয়া হলে, ্া সদউরেয়া অবস্ার অংশ 
রহলসলব রবলবচনা করা হয় এবং ঋরদা্ালদর  
স্লক সুররষে্ হয় না।

 • সফিালরে সদউরেয়া সুরষো োড়াও, কলয়কটি রাে্য 
529 -স্ েমা আমানল্র েন্য ঋরদা্ার দারব 
স্লক আংরশক সুরষো প্রদান কলর।

 • না।

) 12 একটি অ্যোকোউটে  
ছখোেোর আলগ আমোলক  
আর কী েোনলে হলব? 

 • এই অ্যাকাউলন্ট সাইন আপ করার আলগ 529 
প্্যালন প্রদান করা উপাদান এর সাল্ রিসল্াোর 
নর্ মলনাল�াগ সহকালর পড়ুন ও বুঝুন। 

 • এই অ্যাকাউলন্ট সাইন আপ করার আলগ 
ব্যালঙ্কর প্রদান করা উপাদান মলনাল�াগ 
সহকালর পড়ুন ও বুঝুন।



সসি ফর কলেে সপ্রাগ্ালমর মাধ্যলম, আপরন রনরদথিষ্ট 529 ধরলনর অ্যাকাউন্ট বা ব্যাঙ্ক সসরিংস অ্যাকাউলন্টর সাল্ আপনার সন্ালনর 
NYC স্কোররশপ অ্যাকাউলন্টর সংল�াগ করল্ পারলবন। এই রবকল্পগুরে সপিলক্ণ  নীলচ আরও ্্্য রলয়লে। 

আপরন �রদ সসি করার েন্য অন্য 529 প্্যান বা ব্যাঙ্ক বালেন ্াহলে আপরন ্ালদর কলেে সসরিংস রবকল্প সম্বলধে আরও ্ল্্যর 
েন্য ্ালদর সাল্ স�াগাল�াগ করুন।

নীলচর ্্্য প্রদান কলর, NYC Kids RISE সকান রনরদথিষ্ট ধরলনর কলেে সসরিংস অ্যাকাউলন্টর রবরনলয়াগ পরামশ্ণ বা প্রস্াবনা প্রদান 
কলর না। প্রর্টি পররবালরর আর্থিক পরররস্র্ রিন্ন এবং সঞ্চয় বা রবরনলয়ালগর আলগ আপনালক আপনার পরররস্র্ রবলবচনা কলর 
রনল্ হলব।

কলেে ছেভিংে অ্যোকোউলটের ভবকল্পগুভে যো আপভন আপনোর 
েন্োলনর NYC স্কেোরভ েপ অ্যোকোউলটের েোলর েংযুক্ত করলে পোরলবন

্শ্ন NY 529 ডোয়লরক্ট প্্যোন অ্যোকোউটে কলেে ব্যোঙ্ক অ্যোকোউলটের েন্য একটি  
েভমিভেে েঞ্চয় (Amalgamated)10

) 1 ছেটো ভক? • NY 529 িায়লরক্ট প্্যালনর একটি  
529 অ্যাকাউন্ট।

• NY 529 িায়লরক্ট প্্যান রনউ ইয়ক্ণ  সটেট কপিট্োর 
অরফস এবং রনউ ইয়ক্ণ  হায়ার এিুলকশন সারিথিলসস 
দ্ারা পররচারে্ হয়।

• NY 529 রিলরক্ট প্্যান সপিরকথি্ আরও ্্্য 
সপল্ nysaves.org পররদশ্ণন করুন অ্বা 
877-NYSAVES-এ কে করুন।

 • এটি সকান রপ্া/মা্া/অরিিাবক বা 
অন্য পাররবাররক সদস্য, উত্তরারধকারী 
রহলসলব অরিরহ্ সন্ালনর মারেকানাধীন 
আমােগ্যালমট ব্যাংলকর একটি সসরিংস 
অ্যাকাউন্ট।

) 2 ছকমন কলর আভম  
এই ধরলের অ্যোকোউটে 
খুেলে পোভর?

• Use the “How to Open an NY 529  
Direct Plan Account” guide for  
step-by-step instructions, available  
at nyckidsrise.org/options/ny-529-direct.

 • একটি অ্যাকাউন্ট খুলে সং�ুক্ত করল্  
আপনার রনকটব্ীথী  অ্যামােগালমলটি  
ব্যালঙ্কর শাখায় �ান। 

 • একটি অ্যামােগালমলটি শাখা খঁুেল্, 
amalgamatedbank.com/find-branchatm 
সদখুন।

) 3 অ্যোকোউটে ছখোেোর  
েন্য আমোর ছকোন  
েলর্যর ্লয়োেন?

• এই ধরলনর অ্যাকাউলন্ট নর্িুক্ত করল্ আপরন 
এবং আপনার সন্ানলক মারকথিন নাগররক বা 
আবারসক রবলদশী হল্ হলব।

• আপনালক এগুরে করল্ হলব:
1) রনলের এবং সন্ালনর েন্য একটি ববধ সামারেক 
রনরাপত্তা নম্বর বা আপনার ও সন্ালনর েন্য ব্যরক্তগ্ 
করদা্া সনাক্তকারী নম্বর;
2) আপনার েন্ম ্াররখ এবং সন্ালনর েন্ম  
্াররখ এবং 
3) অনোইলন নর্িুক্ত করল্ একটি ইলমে ঠিকানা। 

 • আপনার এগুরে প্রলয়ােন হলব:
1) একটি ববধ সামারেক রনরাপত্তা নম্বর, 
ব্যরক্তগ্ করদা্া সনাক্তকরর নম্বর বা  
W8 শংসাপত্র;
2) সফিালরে বা সটেট গি্ণ লমন্ট এলেরন্র  
োরর করা একটি ববধ ফলটা আইরি বা  
একটি IDNYC রমউরনরসপ্যাে ID; 
3) আপনার ঠিকানা এবং েন্ম ্াররখ;
4) সন্ালনর নাম এবং েন্ম ্াররখ; এবং
5) আপনার ইলমে ঠিকানা (প্রস্ারব্)।

) 4 ভকিোলব আভম এই 
অ্যোকোউটে "েংলযোগ" 
করলে পোলরন আমোর 
েন্োলনর NYC স্কেোরভেপ 
অ্যোকোউটে, যোলে NYC 
Kids RISE অ্যোকোউটে 
ট্্যোক এবং পুরষ্োর ্দোন 
করলে পোলরন?

• আপরন nyckidsrise.org -এ আপনার সসরিংস 
সট্কালর েগ ইন কলর ও “529 অ্যাকাউন্ট ব্রর 
করুন/সংল�াগ করুন” -এ র্ক কলর আপনার 
সন্ালনর NYC স্কোররশপ অ্যাকাউলন্ট আপরন  
এটি সংল�াগ করল্ পারলবন।

• ধালপ ধালপ রনলদ্ণ শনার েন্য, nyckidsrise.org/
options/ny-529-direct সদখুন।

 • আপরন এই অ্যাকাউন্ট সখাোর প্রররেয়ার 
সময় NYC Kids RISE এর সলগে আপনার 
অ্যাকাউলন্টর ্্্য সশয়ার করল্ সম্ম্ 
হলয় আপনার সন্ালনর NYC স্কোররশপ 
অ্যাকাউলন্ট এই অ্যাকাউন্ট সংল�াগ করল্ 
পালরন।



্শ্ন NY 529 ডোয়লরক্ট প্্যোন অ্যোকোউটে কলেে ব্যোঙ্ক অ্যোকোউলটের েন্য একটি  
েভমিভেে েঞ্চয় (Amalgamated)10

) 5 এই অ্যোকোউলটে েঞ্চয় 
করলে ছেডোলরে ও ছটেলটর 
আররথিক েহোয়েোর েন্য 
আমোর েন্োন ভক অলযোগ্য 
ভহলেলব ভবলবভচে হলব  
(বে্থমোন আররথিক েহোয়েো 
ভনয়ম অনুেোলর যো েমলয় 
েমলয় পভরবরেথিে হয়)? 

 • আপনার পররবালরর আয় $50,000 এর চাইল্ 
কম হলে, এই অ্যাকাউলন্ট সঞ্চয় করলে সফিালরে 
আর্থিক সহায়্ার সষেলত্র আপনার সন্ান অল�াগ্য 
বলে রবলবরচ্ হলব না। 

 • �রদ আপনার পররবালরর আয় $50,000 এর 
সচলয় সবরশ হয়, এই অ্যাকাউলন্ট সঞ্চলয়র একটি 
সোট অংশ শুধুমাত্র সফিালরে আর্থিক সহায়্া 
স�াগ্য্ার েন্য গরনা করা হলব।

 • এই ধরলনর অ্যাকাউলন্ট সঞ্চয় করলে রনউ ইয়ক্ণ  
সটেট-পররচারে্ সহায়্া কম্ণসূরচল্ স�মন টিউশন 
অ্যারসসলটন্ সপ্রাগ্াম (TAP) এর অধীলন আর্থিক 
সহায়্ার েন্য অল�াগ্য রহলসলব রবলবরচ্ হলব না।

 • িরবষ্যল্ এই উত্তরগুরে পররবর্থি্ হল্  
পালর। এই প্রলশ্ আরও রবস্ারর্ ্ল্্যর েন্য  
nyckidsrise.org/financial-aid সদখুন।

 • আপনার পররবালরর আয় $50,000 এর 
চাইল্ কম হলে, এই অ্যাকাউলন্ট সঞ্চয় করলে 
সফিালরে আর্থিক সহায়্ার সষেলত্র আপনার 
সন্ান অল�াগ্য বলে রবলবরচ্ হলব না। 

 • �রদ আপনার পররবালরর আয় $50,000  
এর সচলয় সবরশ হয়, এই অ্যাকাউলন্ট সঞ্চলয়র 
একটি সোট অংশ শুধুমাত্র সফিালরে আর্থিক 
সহায়্া স�াগ্য্ার েন্য গরনা করা হলব।

 • িরবষ্যল্ এই উত্তরগুরে পররবর্থি্ হল্  
পালর। এই প্রলশ্ আরও রবস্ারর্ ্ল্্যর েন্য 
nyckidsrise.org/financial-aid সদখুন।

) 6 এই অ্যোকোউলটে  
আভম ভকিোলব অর্থ  
েমো করলে পোভর? 

 • আপরন এই পধির্গুরে ব্যবহার কলর অ ্্ণ েমা 
করল্ পালরন: 
- সমলে;
- ববদু্যর্ন অ ্্ণ স্ানান্লরর দ্ারা সচক করল্  

পালরন (এক বার আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউলন্ট  
রেঙ্ক কলর বা স্ানান্র পুনরাবৃত্ত কলর);

- সব্ন কর কাটা (আপনার রনলয়াগক ্্ণ ার অনুমর্ 
্াকলে ্াহলে আপনার রনলয়াগক ্্ণ ার সাল্ 
আপনার অ্যাকাউন্টলক রেঙ্ক করা হয়, �াল্ 
আপনার সপ সচলকর  প্রর্টি অল ্্ণর সময়াদ স্লক 
রনরদথিষ্ট পররমার অ ্্ণ সবর করা হয়);

- Ugift® (আপরন আপনার বধুে এবং  
পররবারলক একটি অনন্য সকাি রদল্ পারলবন  
এবং ্ালদর আপনার অ্যাকাউলন্ট অবদান  
রাখার অনুমর্ রদন);

- রনরদথিষ্ট রগফ্ট সররেস্ট্রি ও রগফ্ট কাি্ণ ।

 • আপরন এই পধির্গুরে ব্যবহার কলর অ ্্ণ েমা 
করল্ পালরন: 
- অ্যামােগালমলটি ব্যালঙ্কর শাখায় আপরন 

রনলে রগলয় টাকা বা সচক েমা রদন;
- সমলের মাধ্যলম সচক বা টাকা েমা রদন 
- অন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট স্লক স্ানান্র করুন 

(আপনার অন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউলন্ট �রদ ্া 
করার অনুমর্ সদওয়া হয়);

- সব্ন কর কাটা (আপনার রনলয়াগক ্্ণ া 
অনুমর্ রদলে);

- আপনার স্াট্ণ  সফালন অ্যামােগালমলটি  
ব্যাঙ্ক সমাবাইে অ্যাপ ব্যবহার করুন।

) 7 ছকোন ছকোন িোষোয় 
উপোদোন উপেি্য আল�?

 • NY 529 িাইলরক্ট প্্যান  উপাদান এবং nysaves.org 
ওলয়বসাইট সকবে ইংলররেল্ই উপেি্য।

 • অ্যামােগালমলটি ব্যাঙ্ক উপাদান ও 
amalgamatedbank.com ওলয়বসাইট  
সকবে ইংলররেল্ই উপেি্য।

 • সফালন সপেনীয়-িাষায় সহায়্া পাওয়া  
স�ল্ পালর।

) 8 এই অ্যোকোউলটে কলরর 
কী কী েুভবধো আল�?

 • অ্যাকাউলন্ট অ ্্ণ বাড়লে সটেট ও সফিালরে কর-
মুে্রব রাখা হয়, �ার অ ্্ণ উপারেথি্ অ ্্ণলক কর 
স�াগ্য আয় রহলসলব গরনা করা হয় না।

 • রনউ ইয়লক্ণ র সটেট প্রর্ বের করদা্ালদর 5,000$ 
প�্ণন্ কম করল্ পালর (10,000$ রববারহ্ দপির্ 
স�ৌ্ িালব দালয়র কলরন) সটেলটর কর স�াগ্য আয় 
সগানার সমলয় এই অ্যাকাউলন্টর কলরর েলন্য।

 • রকেু পরররস্র্ল্ আবার সটেলট ট্যাক্স সকলট সনওয়া 
হয়, স�মন অন্য রালে্যর 529 প্্যালন সরােওিার 
করলে বা অল�াগ্য িালব অ ্্ণরারশ ্ুেলে।

 • সফিালরে ও NY সটেলট কর-োড়াই অ ্্ণরারশ স্াো 
�ায়, �্ষের প�্ণন্ ্া স�াগ্য উচ্চ্র রশষোর ব্যলয়র 
েন্য ব্যবহার করা হয়।11

 • সকালনাটিই নয়।



10  দ্ষ্টব্য: এই ধরলনর অ্যাকাউন্ট ইউরনফম্ণ রগফট টু মাইনরস অ্যাক্ট (ইউরেএমএ) এবং ইউরনফম্ণ ট্ান্ফারস ফর সালয়ন্স (ইউটিএমএ) অ্যাকাউন্ট স্লক পৃ্ক, 
সাধারর্ "কালটোরিয়াে অ্যাকাউন্টস" রহসালব পরররচ্, এগুরে বার্েল�াগ্য ট্াটে এবং এল্ রবরিন্ন রনয়ম ও প্রিাব রলয়লে।

11  অল�াগ্যিালব অ ্্ণরারশ স্াো েরন্ উপাে্ণ ন সফিালরে আয় কলরর আও্ায় আসলব এবং 10% সফিালরে ট্যালক্সর েররমানা রদল্ হলব, এর পাশাপারশ সটেট  
ও স্ানীয় আয়কর রলয়লে। কর ও অন্যান্য সুরবধা, অন্যান্য প্রলয়ােনীয়্া পূরলর েরড়্ এবং রনরদথিষ্ট অ ্্ণ েমা সফিালরে, রাে্য এবং স্ানীয় কলরর অধীন।

্শ্ন NY 529 ডোয়লরক্ট প্্যোন অ্যোকোউটে কলেে ব্যোঙ্ক অ্যোকোউলটের েন্য একটি  
েভমিভেে েঞ্চয় (Amalgamated)10

) 9 এই অ্যোকোউলটে কে  
েী ভদলে হয়? 

 • ফী সংরোন্ ্ল্্যর েন্য NY 529 িাইলরক্ট প্্যান 
রিসল্াোর িকুলমন্ট পড়ুন (রিসল্াোর 
বুকলেট)।

 • এই অ্যাকাউলন্ট মারসক রষেরালবষেলরর  
েন্য সকান ফী রদল্ হয় না।

 • এই অ্যাকাউলন্টর সাল্ �ুক্ত পূর্ণ ফী  
্ারেকার েন্য অ্যামােগালমলটি ব্যাঙ্ক 
অ্যাকাউন্ট সখাোর রিসল্াোর পড়ুন।

) 10 এই অ্যোকোউলটে  
েমো রোখোর েন্য ন্্যনেম 
অর্থরোভের পভরমোে  
আল� ভক?

 • এই অ্যাকাউলন্টর েন্য সকানও নূ্যন্ম ব্যালেন্ বা 
নূ্যন্ম অ ্্ণরারশ েমা রাখার প্রলয়ােন সনই।

 • আপরন এই অ্যাকাউলন্ট স� পররমার অ ্্ণ েমা 
রদল্ চান ্া পারলবন এবং আপনার ইলছেম্ স� 
সকান পররমার অ ্্ণরারশ রাখল্ পারলবন (NY 529 
িাইলরক্ট প্্যান  দ্ারা অনুলমারদ্ সলব্ণাচ্চ অ্যাকাউন্ট 
ব্যালেন্ প�্ণন্)।

 • এই অ্যাকাউলন্টর েন্য সকানও নূ্যন্ম 
ব্যালেন্ বা নূ্যন্ম অ ্্ণরারশ েমা রাখার 
প্রলয়ােন সনই।

 • আপরন স� পররমার পররমার চান ্া েমা রদল্ 
পালরন এবং এই অ্যাকাউলন্ট আপরন স�লকালনা 
পররমার অ ্্ণ রাখল্ পালরন।

) 11 আমোর অ্যোকোউটে  
ছরলক ভক ছকোন েী ছকলট 
ছনওয়ো হলব? 

 • আপরন �রদ উচ্চ রশষোর েন্য আপনার সঞ্চয় 
ব্যবহার কলরন ্াহলে সকান ফী রদল্ হলব না।

 • উচ্চ রশষোর েন্য অ ্্ণ ব্যবহার না করা হলে, 
আপনালক সফিালরে, সটেট এবং স্ানীয় আয়কলরর 
সাল্ অর্ররক্ত 10% সফিালরে েররমানা 
রদল্ হলব, ্লব শুধু সুদ অরেথি্ হলে (আপনার 
অ্যাকাউলন্ট সমস্ সঞ্চলয়র েলন্য নয়)।

 • আপনালক এোড়া NY সটেটলক আলগ বাদ সদওয়া  
মূে্য আবার প্রদান করল্ হলব।

 • এই অ্যাকাউন্ট স্লক অ ্্ণরারশ ্ুেলে সকান 
ফী রদল্ হলব না

 • এই অ্যাকাউলন্টর সাল্ �ুক্ত পূর্ণ ফী ্ারেকার 
েন্য অ্যামােগালমলটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 
সখাোর রিসল্াোর পড়ুন।

) 12 আমোর পভরবোর  
ও বনু্লদর ভক আমোর 
েন্োলনর কলেে  
ছেভিংে অ্যোকোউলটে  
ছযোগ করো যোলব?

 • হঁ্যা, NY 529 িায়লরক্ট প্্যান  রদলয়, অ্যাকাউলন্টর 
মারেক বধুে ও পররবালরর সদস্যলদর ববদু্যর্নিালব 
বা সমলের মাধ্যলম Ugift® সহায়্ার েন্য আমন্ত্রর 
োনাল্ পালরন।

 • হঁ্যা, ব্যাঙ্ক ্ৃ্ীয়-পলষের সচক সনলব এবং কাউলক 
রদলয় আপনালক আপনার অ্যাকাউলন্ট অ ্্ণ 
েমা করার অনুমর্ সদলব।

) 13 এই অ্যোকোউটে 
েম্পলক্থ  আভম ছকোরোয় 
আরও ছবভে েোনলে পোভর?

 • এই অ্যাকাউন্ট সম্বলধে আরও ্ল্্যর েন্য  
nysaves.org -এ �ান বা 877-NYSAVES -এ  
কে করুন।

 • এই অ্যাকাউন্ট সপিলক্ণ  সবলচলয় আপ টু সিট ্ল্্যর 
েন্য রনরচি্িালব এই উৎসগুরে পরীষো করুন।

 • আপনার রনকটব্ীথী  অ্যামােগালমলটি ব্যালঙ্কর 
শাখায় �ান, বা 800-662-0860 নম্বলর সফান 
করুন।

 • এই অ্যাকাউন্ট সপিলক্ণ  সবলচলয় আপ টু সিট 
্ল্্যর েন্য রনরচি্িালব এই উৎসগুরে 
পরীষো করুন।



আপনোর েন্োলনর েন্য ভবভনলয়োগ— 
কলেলের েন্য েঞ্চয় করুন।

NYC Kids RISE Save for College ছ্োগ্োম একটি স্কেোরভ েপ এবং ছেভিংে ছ্োগ্োম যো একটি অেোিেনক েংস্ো, NYC 
Kids RISE, Inc দ্োরো পভরচোভেে, েোলর েহ-অংে ীদোভরলবে রলয়ল� এনওয়োইভে ভডপোট্থ লমটে অে এডুলকেন এবং ভেটি অে 
ভনউ ইয়ক্থ । ভনউ ইয়ক্থ  েহর এবং এনওয়োইভে ভডপোট্থ লমটে অে এডুলকেন NY 529 ছ্োগ্োম ম্যোলনেোর এবং ছকোন ভনরদথিষ্ট 
কলেে ছেভিংে বো অন্য ভবভনলয়োলগ এবং ছেি ের কলেে ছ্োগ্োলমর মোধ্যলম পভরবোররো ছযগুভের ব্যোপোলর েোনলে 
পোরলব ছেেলব ছকোনরকম েমর্থন বো েুপোভরে ্স্োব ছদয় নো, ভনয়ন্ত্রে কলর নো, ছেগুভের ছকোনটির মোভেক নো অরবো 
েি্যেদে্য নো।

আপনার সামরগ্ক আর্থিক পরররস্র্র উপ�ুক্ত কলেে সসরিংলসর রবষলয় রবনামূলে্য, মুলখামুরখ সহায়্া সপল্, শহর েুলড় অবরস্্ 
এনওয়াইরস রফন্যারন্য়াে এপিাওয়ারলমন্ট সসন্টারগুরের স� সকান একটিল্ স�াগাল�াগ করল্ পালরন। রফন্যারন্য়াে এপিাওয়ারলমন্ট 
সসন্টারগুরেল্ আপরন সপশাদার আর্থিক পরামশ্ণদা্ার সলগে মুলখামুরখ সদখা করল্ পালরন র�রন আপনালক আপনার ঋর সংরোন্ 
পরররস্র্ সমাকালবো করল্, আপনার সরেরিট বাড়াল্, বালেট ব্রর করা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সখাো, িরবষ্যল্র েন্য সঞ্চয় ও পররকল্পনা 
করল্ এবং আরও অলনক রকেু করল্ সহায়্া করলব। আপরন আপনার সন্ালনর কলেে রশষোর েন্য সংরষের এবং সঞ্চয় শুরু 
করার পররকল্পনা ব্রর সপিলক্ণ  ্্্য সপল্ পালরন। আপনার কাোকারে একটি রফন্যারন্য়াে এপিাওয়ারলমন্ট সসন্টার এর সাল্ একটি 
অ্যাপলয়ন্টলমন্ট করল্, 311 এ কে করুন বা nyc.gov/dca সদখুন।

NYC Kids RISE ছেি ের কলেে ছ্োগ্োম হে একটি স্কোররশপ এবং সঞ্চয় কম্ণসূরচটি সকে 
NYC পাবরেক সু্কে োত্র-োত্রীলদর েন্য কলেেলক আরও প্রলবশল�াগ্য এবং অে্ণ নল�াগ্য করার েন্য 
ব্রী করা হলয়লে-্ালদর পররবালরর আয় বা অরিবাসন অবস্া রনরবথিলশলষ। NYC Kids RISE, একটি 
অোিেনক প্রর্ষ্ান, �া NYC রশষো রবিাগ এবং রসটি অফ রনউ ইয়লক্ণ র সাল্ স�ৌ্িালব Save 
for College Program পররচােনা কলর।

আপনোর েন্োলনর েন্য ভবভনলয়োগ— 
কলেলের েন্য েঞ্চয় করুন।

কলমন করল ্া োন নু

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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