
বড় কলেলের স্বলনের েন্য
ছ�োট্ট পদ ছষেপ

কলেে ব্যোঙ্ক অ্যোকোউলটের েন্য একটি সম্মিম্েত সঞ্চয় 
(AMALGAMATED)

2

কলেলের েন্য সেভ অর্থাত্ েঞ্চয় করথার অলনক উপথায় রলয়লে এবং অলনক ধরলনর কলেে সেভভংে অ্যথাকথাউন্ট রলয়লে। Save for College 
(সেভ ফর কলেে) স্থাগ্থাম আপনথালক দুটি কলেে সেভভংে অ্যথাকথাউন্ট ভবকলপের মলধ্য সরলক একটথা স�থােথার েুল�থাগ সদয় �থা আপনথার 
েন্থালনর স্কেথারভিপ অ্যথাকথাউলন্টর েলগে �ুক্ত কলর সনওয়থা েম্ভব:

এর মলধ্য ্ভতটি ্কথালরর অ্যথাকথাউন্ট স�থােথা এবং তথালত অর্ েমথা করথা ভকভথালব (অ্যথাকথাউন্ট ধথারক ভিেথালব) েরকথাভর েুভবধথা পথাওয়থার 
স�থাগ্যতথায় ্ভথাব সফেলত পথালর সে ভবষলয় এই দভেলে তর্য েথানথালনথা িলয়লে৷ ভিশু বথা সেলে সমলয় কলেলে �থাওয়থার েময় তথার েরকথাভর 
েুভবধথায় ভক ্ভথাব পডথার েম্ভথাবনথা রথাকলব তথার বর্নথা এলত সদওয়থা িয়ভন 

NYC Kids RISE েভনির উপলদি সদয় নথা বথা ভবলিষ সকথান কলেে সেভভংে অ্যথাকথাউলন্টর ভবষলয় পরথামি ্সদয় নথা। ্ভতটি পভরবথালরর আররথিক 
পভরভথিভত ভভন্ন, েঞ্চয় অরবথা ভবভনলয়থালগর আলগ আপনথার ভনলের পভরভথিভত ভবলবচনথা কলর সনওয়থা উভচত।

ছসভ ফর কলেে ছ্োগ্োলের েোধ্যলে আপনোর কোল� ছে কলেে ছসম্ভংস ম্বকল্পগুম্ে  
আল� ছসসব ম্বষলয় আলরো তল্্যর েন্য nyckidsrise.org/options ছদখুন৷

বড় কলেলের স্বলনের েন্য 
ছ�োট্ট পদ ছষেপ

ম্কভোলব কলেে ছসম্ভংস সরকোম্র সুম্বধো ্ভোম্বত 
করলত পোলর

আপনোর ম্নেস্ব কলেে ছসম্ভংস 
অ্যোকোউটে খুলে সংেুক্ত করুন

ম্বম্্ডং ব্লক #2:

1 কটি NY’র 529 কলেে ছসম্ভংস ছ্োগ্োে ডোয়লরক্ট প্্যোন 
অ্যোকোউটে 
(এক ধরলের ম্বম্নলয়োগ অ্যোকোউটে েোর সোহোলে্য পম্রবোররো 
ম্বলেষভোলব কলেে ও ছপেোেীবলন ্ম্েষেলের েন্য সঞ্চয় 
করলত পোলর)

এর েলধ্য ্ ম্তটি কলেে ছসম্ভং ম্বকলল্প ছসভ করোর ফলে ্ ম্তটি সুম্বধো ম্কভোলব ্ ভোম্বত হলত পোলর তোর সংম্ষেপ্ত বে্ণনো 
ম্নলের তোম্েকোয় ছদওয়ো হলয়ল�। তো�োড়ো ্লত্যকটো সুম্বধোর ম্বষলয় আপনোর ম্নরদদিষ্ট ্শ্ন ও পম্রম্থিম্ত ম্নলয় আলেোেনো 
করলত হলে কোলক ছেোগোলেোগ করলত হলব তোও এলত েোনোলনো হলয়ল� । 
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NYC স্কেোরম্ েপ অ্যোকোউটে
স�লিতু এনওয়থাইভে স্কেথারভিপ অ্যথাকথাউন্ট NYC Kids RISE-এর মথাভেকথানথাভুক্ত ও তথালদর ব্যবথিথাপনথায় আলে, তথাই NYC স্কেোরম্েপ 
অ্যোকোউলটে ্োকোকোেীন অ ্্ণ বত্ণেোন বো ভম্বষ্যত সরকোম্র সুম্বধোয় ্ভোব ছফেলব নো। NYC ভিক্থারথ্ী  ��ন কলেে �থালব ত�ন 
ভিক্থারথ্ী র NYC স্কেথারভিপ অ্যথাকথাউলন্ট �রচ করথা অর্ ভকভথালব তথার েরকথাভর েুভবধথায় ্ভথাব সফেলত পথালর সে ভবষলয় NYC Kids RISE 
আগথাম্ভদলন আলরথা তর্য েথাভনলয় সদলব আলরথা তলর্যর েন্য, NYC Kids RISE িটেথাইলন 833-KID-RISE (833-543-7473) এ সফথান 
করুন বথা nyckidsrise.org ছদখুন৷

আপনোর ম্নেস্ব কলেে ছসম্ভংস অ্যোকোউটে
্লত্যকটথা কলেে সেভভংে অ্যথাকথাউন্ট ভবকলপের ফলে আপনথার পভরবথালরর েরকথাভর েভুবধথা ভকভথালব ্ভথাভবত িলত পথালর তথা বুলে ভনলত ভনলচর 
তর্য পডুন৷ আলরথা তলর্যর েন্য কথালক স�থাগথাল�থাগ করলত িলব তথাও ভনলচর তথাভেকথায় েথানথালনথা িলয়লে৷ মলন রথা�লবন, েমলয়র েলগে েংথিথান 
ে্মথা অর্থাত ্ভরলেথাে ্ভেভমলটর পভরমথার এবং অন্যথান্য ভনয়ম বদলে স�লত পথালর৷ ম্নলে ছদওয়ো ছেোগোলেোলগর ত্্য ব্যবহোর কলর ছবম্নম্ফট 
এলেম্সিগুম্েলক ছেোগোলেোগ কলর ্ম্তটি ছবম্নম্ফট অ ্্ণোত ্সুম্বধোর বত্ণেোন ম্রলসোস্ণ অ ্্ণোত ্সংথিোন সীেোর ম্বষলয় আলরো ছেলন ম্নন৷

আপনথার ভনলের কলেে সেভভংে অ্যথাকথাউলন্ট অর্ রথা�থা বথা 
েমথা করথার ফলে ভনল্থাক্ত সবভনভফট অর্থাত্ েুভবধথায় সকথান 
্ভোব পড়লব নো:

• WIC (মভিেথা, নবেথাতক এবং ভিশুলদর েন্য েম্পূরক 
পভরলপথাষলনর ভবলিষ কম্েপূভচ)

 • ভবনথামপূলে্য এবং কম দথালম েথাঞ্চ
 • সমভিলকয়থার এবং সমভিলকয়থার সেভভংে প্থাে

• SSDI (সেথািথাে ভেভকওভরটি ভিলেভবভেটি ইনভেওলরন্স) 
• LIHEAP (সেথা ইনকথাম সিথাম এনথােথ্ী  অ্যথাভেলটেন্স স্থাগ্থাম)
• CHIP (ভচল্রেন্স সিলর ইনভেওলরন্স স্থাগ্থাম)

NYC স্কেথারভিপ অ্যথাকথাউলন্ট বথা আপনথার ভনলের কলেে 
সেভভংে অ্যথাকথাউলন্ট অর্ রথা�থা বথা েমথা করথার ফলে ভনল্থাক্ত 
সবভনভফট অর্থাত্ েুভবধথায় সম্ভবত ্ভোব পড়লব:

• NYCHA (ভনউ ইয়ক্ ভেটি িথাউভেং অরভরটি) র বথােথিথান
• NYCHA এর সেক্সন 8 স্থাগ্থাম
 • েথাশ্রয়কর বথােথিথান (NYC ভিপথাট্লমন্ট অফ িথাউভেং ভ্েথালভ্িন 

অ্যথান্ড সিলভেপলমন্ট বথা িথাউভেং সিলভেপলমন্ট কলপ্থালরিন দ্থারথা 
বথােথিথালনর ভবষলয় অর্ েথািথা�্য)

 • সমভিলকি
 • েরুভর অবথিথায় LIHEAP
 • েথাব্েন্ন েিথায়তথা (TANF/সটলম্থারথাভর অ্যথাভেলটেন্স ফর 

ন্ভি ফ্যথাভমভেে অর্থাত্ অভথাবগ্স্ত পভরবথারলর েন্য অথিথায়্ 
েথািথা�্য, অর্ েথািথা�্য, েনকে্যথার, পভরবথালরর েন্য েথািথা�্য বথা 
সেফটি সনট-এর েথািথা�্য)

• Food Stamps/SNAP

¹  মলন রথা�লবন আপভন এ�ন সকথান েুভবধথা সপলে অরবথা ভভবষ্যলত সকথান েুভবধথার আলবদন করলে, সেইমত আপনথার এবং আপনথার পভরবথালরর েন্য ভনল্থাক্ত তর্য 
বদলে স�লত পথালর



আলরো তল্্যর েন্য অনুগ্হ কলর ম্নলের তোম্েকো ছদলখ ম্নন৷

nyckidsrise.org

সুম্বধো 529 অ্যোকোউলটে সঞ্চয় করলে ম্ক এই 
সুম্বধোয় ্ভোব পড়লব?

ব্যোলঙ্ক সঞ্চলয়র অ্যোকোউলটে  
সঞ্চয় করলে ম্ক এই সুম্বধোয় ্ভোব 
পড়লব?

সুম্বধো অ ্্ণোত্ ছবম্নম্ফট 
সম্পলক্ণ  েোনলত কোর সলগে 
ছেোগোলেোগ করব?

WIC (েম্হেো, নবেোতক 
এবং ম্েশুলদর েন্য সম্পপূরক 
পম্রলপোষলনর ম্বলেষ 
কে্ণসপূম্ে)

নো - WIC এর স�থাগ্যতথা ভথির করথার 
েন্য ভরলেথাে্ সটটে অর্থাত্ েংথিথান 
পর্ক্থা করথা িয় নথা৷ 

নো - WIC এর স�থাগ্যতথা ভথির করথার 
েন্য ভরলেথাে্ সটটে অর্থাত্ েংথিথান 
পর্ক্থা করথা িয় নথা৷

WIC অভফে
42-71 65th Pl
Woodside, NY 11377
(718) 715-7001

ম্বনোেপূলে্য এবং কে  
দোলে েোঞ্চ

নো নো NYC পথাবভেক সু্কলের েব 
ভিক্থারথ্ী  ভবনথামপূলে্য েথাঞ্চ পথায়

ছেম্ডলকয়োর এবং 
ছেম্ডলকয়োর ছসম্ভংস প্োস

নো - সমভিলকয়থালরর েুভবধথা েথামর্্য-
পর্ক্থা কলর সদওয়থা িয় নথা এবং এর 
েন্য ভরলেথাে্ সটটে করথা িয় নথা৷

নো - সমভিলকয়থালরর েুভবধথা েথামর্্য-
পর্ক্থা কলর সদওয়থা িয় নথা এবং এর 
েন্য ভরলেথাে্ সটটে করথা িয় নথা৷

কুইন্স কভমউভনটি  
সমভিলকি অভফে
4512 32nd Pl, Long Island 
City, NY 11101
(718) 752-4540

SSDI/অষেেতো (ছসোেোে 
ম্সম্কওম্রটি ম্ডলসম্বম্েটি 
ইনম্সওলরসি) 

নো - SSDI েভুবধথা েথামর্্য-পর্ক্থা কলর 
সদওয়থা িয় নথা এবং ভরলেথাে ্সটটে করথা 
িয় নথা৷ 

নো - SSDI েভুবধথা েথামর্্য-পর্ক্থা কলর 
সদওয়থা িয় নথা এবং ভরলেথাে্ সটটে করথা 
িয় নথা৷

সেথাে্যথাে ভেভকউভরটি অভফে
31-08 37th Ave,  
Long Island City, NY 11101
(800) 772-1213

ছেো ইনকোে ছহোে এনোেীজী  
অ্যোম্সলটেসি ছ্োগ্োে 
(LIHEAP)

নো - LIHEAP এর স�থাগ্যতথা ভথির করথার 
েন্য ভরলেথাে্ সটটে অর্থাত্ েংথিথান 
পর্ক্থা করথা িয় নথা৷ 

নো - LIHEAP এর স�থাগ্যতথা ভথির 
করথার েন্য ভরলেথাে্ সটটে অর্থাত্ 
েংথিথান পর্ক্থা করথা িয় নথা৷ 

NYC ভিউম্যথান ভরলেথালে্ে 
অ্যথািভমভনল্রেিন/HEAP 
PO Box 1401
Church Street Station
New York, NY 10008
(212) 331-3126

এেোলে্ণ ম্সি ছেো ইনকোে ছহোে 
এনোেীজী  অ্যোম্সলটেসি ছ্োগ্োে 
(LIHEAP)

সম্ভোবনো - এই অ্যথাকথাউলন্ট েঞ্চয় 
েংথিথান ভিেথালব গর্য িয় এবং 
 তথার ফলে এই েুভবধথায় ্ভথাব  
পডলত পথালর৷

েরুভর অবথিথায় এমথালে্ভন্স LIHEAP 
সপলত িলে, পভরবথারলদর ভরলেথাে্ ভিেথালব 
$2,000 প�্ন্ সদওয়থার অনুমভত 
আলে এবং পভরবথালরর সকথান েদলে্যর 
বয়ে �ভদ 60 বেলরর সবভি িয় তথািলে 
$3,000 প�্ন্ সদওয়থার অনুমভত আলে৷

সম্ভোবনো - এই অ্যথাকথাউলন্ট  
েঞ্চয় েংথিথান ভিেথালব গর্য িয়  
এবং তথার ফলে এই েুভবধথায় ্ভথাব 
পডলত পথালর৷

েরুভর অবথিথায় এমথালে্ভন্স LIHEAP 
সপলত িলে, পভরবথারলদর ভরলেথাে্ 
ভিেথালব $2,000 প�ন্্ সদওয়থার 
অনমুভত আলে এবং পভরবথালরর সকথান 
েদলে্যর বয়ে �ভদ 60 বেলরর সবভি 
িয় তথািলে $3,000 প�ন্্ সদওয়থার 
অনমুভত আলে৷

NYC ভিউম্যথান ভরলেথালে্ে 
অ্যথািভমভনল্রেিন/HEAP 
PO Box 1401
Church Street Station
New York, NY 10008
(212) 331-3126

ম্নউ ইয়ক্ণ  ম্সটি হোউম্েং 
অ্ম্রটির (NYCHA) 
বোসথিোন

নো - একটথা 529 অ্যথাকথাউলন্ট েঞ্চলয়র 
সমথাট পভরমথার গর্য িয় নো।

আপনথার সরথােগথালর, 529 অ্যথাকথাউলন্ট 
পথাওয়থা েুদ ভনলে ভরলপথাট্ করলে 
NYCHA তথা গে্য করলব নো।

সম্ভোবনো - একটথা ব্যথাঙ্ক অ্যথাকথাউলন্ট 
েঞ্চলয়র সমথাট পভরমথার গর্য িয় নো।

তলব আপনথার সরথােগথালর ্রথাগত 
সেভভংে অ্যথাকথাউলন্ট পথাওয়থা েদু ভনলে 
ভরলপথাট্ করলে সেটথা NYCHA গে্য 
করলত পোলর।

NYCHA এর গ্থািক 
স�থাগথাল�থালগর সকন্দ্র  
(718) 707-7771 



² তথালত এই অ্যথাকথাউলন্টর েব অর্ এবং আপনথার অন্য সকথান েঞ্চয় বথা েম্ভতি রথাকলে সেেব গর্য িলব৷
³ তথালত এই অ্যথাকথাউলন্টর েব অর্ এবং আপনথার অন্য সকথান েঞ্চয় বথা েম্ভতি রথাকলে সেেব গর্য িলব৷

সুম্বধো 529 অ্যোকোউলটে সঞ্চয় করলে ম্ক এই 
সুম্বধোয় ্ভোব পড়লব?

ব্যোলঙ্ক সঞ্চলয়র অ্যোকোউলটে  
সঞ্চয় করলে ম্ক এই সুম্বধোয় ্ভোব 
পড়লব?

সুম্বধো অ ্্ণোত্ ছবম্নম্ফট 
সম্পলক্ণ  েোনলত কোর সলগে 
ছেোগোলেোগ করব?

ম্নউ ইয়ক্ণ  ম্সটি হোউম্েং 
অ্ম্রটির (NYCHA)  
ছসক্সন 8 ছ্োগ্োে

নো - একটথা 529 অ্যথাকথাউলন্ট েঞ্চলয়র 
সমথাট পভরমথার গর্য িয় নথা।

আপনথার সরথােগথালর, 529 অ্যথাকথাউলন্ট 
পথাওয়থা েুদ ভনলে ভরলপথাট্ করলে 
NYCHA তথা গে্য করলব নো।

সম্ভোবনো - একটথা ব্যথাঙ্ক অ্যথাকথাউলন্ট 
েঞ্চলয়র সমথাট পভরমথার গর্য িয় নো।

তলব আপনথার সরথােগথালর ্রথাগত 
সেভভংে অ্যথাকথাউলন্ট পথাওয়থা েদু ভনলে 
ভরলপথাট্ করলে সেটথা NYCHA গে্য 
করলত পোলর।

NYCHA এর গ্থািক 
স�থাগথাল�থালগর সকন্দ্র  
(718) 707-7771

সোশ্রয়কর বোসথিোন (NYC 
ম্ডপোট্ণ লেটে অফ হোউম্েং 
ম্্সোলভ্ণ েন অ্যোন্ড 
ছডলভেপলেটে বো হোউম্েং 
ছডলভেপলেটে কলপ্ণোলরেন 
দ্োরো বোসথিোলনর ম্বষলয়  
অ ্্ণ সোহোে্য)

সম্ভবত - আপনথার েমস্ত েম্ভতির2 
মপূে্য �ভদ $5,000 এর কম িয়, তথািলে 
তথালত স� েুদ পথাওয়থা �থালব তথা আপনথার 
সরথােগথার ভিেথালব গর্য িলব৷ 

আপনথার েমস্ত েম্ভতির মপূে্য �ভদ 
$5,000 এর সবভি িয়, তথািলে তথালতল 
স� েুদ পথাওয়থা �থালব সেটথা বথা তথার মপূলে্যর 
0.06%, স�টথা সবভি সেটথা আপনথার 
সরথােগথার স�থাগ করথা িলব৷

সম্ভবত - আপনথার েমস্ত েম্ভতির3 
মপূে্য �ভদ $5,000 এর কম িয়, 
তথািলে তথালত স� েুদ পথাওয়থা �থালব তথা 
আপনথার সরথােগথার ভিেথালব গর্য িলব৷ 

আপনথার েমস্ত েম্ভতির মপূে্য �ভদ 
$5,000 এর সবভি িয়, তথািলে তথালতল 
স� েদু পথাওয়থা �থালব সেটথা বথা তথার 
মপূলে্যর 0.06%, স�টথা সবভি সেটথা 
আপনথার সরথােগথার স�থাগ করথা িলব৷

NYC িথাউভেং কথালনক্ট  
212-863-5610

ম্েেলরেসি ছহল্ ইনম্সওলরসি 
ছ্োগ্োে (CHIP)

নো -CHIP এর স�থাগ্যতথা ভথির করথার 
েন্য ভরলেথাে্ সটটে অর্থাত্ েংথিথান 
পর্ক্থা করথা িয় নথা৷

নো -CHIP এর স�থাগ্যতথা ভথির করথার 
েন্য ভরলেথাে্ সটটে অর্থাত্ েংথিথান 
পর্ক্থা করথা িয় নথা৷

কুইন্স কভমউভনটি  
সমভিলকি অভফে
4512 32nd Pl,  
Long Island City, NY 11101
(718) 752-4540

ছেম্ডলকড সম্ভবত - অ্থাপ্তবয়স্ক, ভনভ্রি্ে 
েন্থানেি মথা-বথাবথা বথা গভ্বত্ মভিেথালদর 
(MAGI গ্ুপ) েন্য সমভিলকি ভরলেথালের্ 
সকথান ে্মথা সনই।

অন্ধ, অক্ম বথা 65 বেলরর বথা তথার 
সচলয় সবভি বয়ে্লদর (MAGI-েথাডথা) 
েন্য ভরলেথালে্র ে্মথা আলে৷ MAGI 
েথাডথা কলয়কটথা গ্ুপ অর্থাত্ দেলক 
ভরলেথাে্ পর্ক্থায় অব্যথািভত সদওয়থা 
িয় (স�মন, অনুধ্ 21 ADC-েংক্থান্)৷ 
স�থাগ্যতথা সশ্রর্ এবং পভরবথালরর আকথার 
অনুেথালর ভরলেথাে্ সটলটে ্লভদ রথালক৷

েুক-ব্যথাক েময়কথালে (সমভিলকলির 
আলবদলনর আলগ পাথাচ বের) অর্ 
সতথােথা িলে সমভিলকি সপলমন্ট সদওয়থায় 
ভবেম্ব িলত পথালর৷ সেই অর্ আলগ 
�রচ করথা িলে সমভিলকলির স�থাগ্য িলব৷

সম্ভবত - মথা-বথাবথা বথা গভ্বত্ 
মভিেথালদর েন্য সমভিলকি ভরলেথালে্র 
সকথান ে্মথা সনই। অন্ধ, অক্ম 
বথা 65 বেলরর বথা তথার সচলয় সবভি 
বয়ে্লদর েন্য ভরলেথালে্র ে্মথা 
আলে। 
েুক-ব্যথাক েময়কথালে (সমভিলকলির 
আলবদলনর আলগ পাথাচ বের) অর্ 
সতথােথা িলে সমভিলকি সপলমন্ট 
সদওয়থায় ভবেম্ব িলত পথালর৷ সেই অর্ 
আলগ �রচ করথা িলে সমভিলকলির 
স�থাগ্য িলব৷

কুইন্স কভমউভনটি  
সমভিলকি অভফে
32 4512nd Pl,  
Long Island City, NY 11101
(718) 752-4540



4  তথালত রলয়লে এমন েব পভরবথার �থালদর সরথােগথার সফলিরথাে পভথাট্ি সেলভলের সচলয় 200% সবভি (2017 েথালে চথারেন েদলে্যদর একটি পভরবথালরর $49,200) এবং 
এমন পভরবথার �থালদর েদে্য ে্যথাংিন সপলয়লে৷ �ভদ আপনথার ভরলেথাে্ $2,250 (স� পভরবথালরর অন্ত একেন েদলে্যর বয়ে অন্ত 60 বের বথা সকথান অক্মতথা আলে 
তথালদর সক্লরে $3,250) িয় তথািলে আপনথার ফুি টে্যথাম্ বথাদ স�লত পথালর৷

5  স�েব পভরবথার েথাব্েন্ন েিথায়তথার েন্য আলবদন করলব, তথালত এমন েব পভরবথারও গর্য িলব �থারথা আলগ েথাব্েন্ন েিথায়তথা সপলয়লে এবং পুনরথায় আলবদন  
করলে, তথালদর টিউিলনর েন্য বথা অন্য কথারলর সকথানরকম েভঞ্চত অর্ রথাকলে, ভরলেথাে্ পর্ক্থায় পথাে করলত িলব৷ আপনথার কথালে $2,000 এর সবভি েম্ভতি  
রথাকলে (বথা কথারুর বয়ে �ভদ 60 বের বথা তথার সবভি িয় সেলক্লরে $3,000), আপভন েথাব্েন্ন েিথায়তথা পথাওয়থার স�থাগ্য িলবন নথা৷

6 ABLE অ্যথাকথাউলন্টর ভবষলয় আলরথা তলর্যর েন্য http://www.ablenrc.org/about/what-are-able-accounts.

সুম্বধো 529 অ্যোকোউলটে সঞ্চয় করলে ম্ক এই 
সুম্বধোয় ্ভোব পড়লব?

ব্যোলঙ্ক সঞ্চলয়র অ্যোকোউলটে  
সঞ্চয় করলে ম্ক এই সুম্বধোয় ্ভোব 
পড়লব?

সুম্বধো অ ্্ণোত্ ছবম্নম্ফট 
সম্পলক্ণ  েোনলত কোর সলগে 
ছেোগোলেোগ করব?

ফুড টে্যোম্প/SNAP নো - 529 অ্যথাকথাউলন্টর ফথান্ড ভরলেথাে্ 
ে্মথা পর্ক্থায় গর্য িওয়থা সরলক 
অব্যথািভত পথায়৷

সম্ভবত - স�েব পভরবথালর বয়স্ক 
বথা অক্ম েদে্য আলেন তথারথা 
এবং “সশ্রর্ অনুেথালর স�থাগ্য” 
পভরবথারগুভের সমথাট সরথােগথালরর 
পর্ক্থা করথা িয় নথা৷ শুধু কলেলের 
েন্য েঞ্চলয়র উলদেলি্য সেভভংে 
অ্যথাকথাউন্ট রথাকলে ফুি টে্যথালম্ 
্ভথাব পডলব নথা৷

সশ্রর্ অনুেথালর স�থাগ্য পভরবথার েথাডথা 
অন্যথান্যলদর ফুি টে্যথালম্ ্ভথাব 
পডলত পথালর৷4

NYC SNAP সবভনভফটে 
সিপেেথাইলনর েন্য ফুি ব্যথাঙ্ক
(212) 894-8060

সোব্ণেনীন সহোয়তো 
(ছটলম্পোরোম্র অ্যোম্সলটেসি 
ফর নীম্ড ফ্যোম্েম্েে 
অ ্্ণোত্ অভোবগ্স্ত 
পম্রবোলরর েন্য অথিোয়ী 
সোহোে্য/TANF, নগদ 
অ ্্ণ সোহোে্য, েনকে্যোে, 
পম্রবোলরর েন্য সোহোে্য বো 
ছসফটি ছনট-এর সোহোে্য)

নো - স�লিতু শুধু ভিক্থাগত ্লয়থােন 
পপূরলরর একক উলদেলি্য এই অ্যথাকথাউন্ট 
ততভর করথা িলয়লে এবং অন্য সকথান 
উলদেি্যেথাধলনর েন্য ব্যবিথার করথা 
�থালব নথা তথাই এর ফথান্ড ভরলেথাে্ ে্মথা 
পর্ক্থায় অব্যথািভত পথালব৷

সম্ভবত - একটথা পৃরক সেভভংে 
অ্যথাকথাউলন্ট পভরবথারলদর $1,400 
প�্ন্ সদওয়থা �থায়, এটথা শুধুমথারে দু-
বের বথা চথার-বের কলেে টিউিলনর 
েন্য সদওয়থা িয় এবং ভরলেথাে্ 
পর্ক্থার েন্য এই ফথান্ড গর্য িয় নথা৷ 

�ভদ অন্য সকথান উলদেলি্য এই েভঞ্চত 
অর্ ব্যবিথার করথা িয়, েম্পূর্ 
অ্যথাকথাউলন্টর পভরমথার ভরলেথাে্ 
পর্ক্থার েন্য গর্য িলব এবং তথার 
ফলে েুভবধথায় ্ভথাব পডলত পথালর৷5

ভিউম্যথান ভরলেথালে্ে 
অ্যথািভমভনল্রেিন (HRA) 
সিপেেথাইন
(718) 557-1399

সোম্প্লেটেোে ম্সম্কওম্রটি 
ইনকোে (SSI)

হ্্যো - এই অ্যথাকথাউলন্ট েঞ্চয় েংথিথান 
ভিেথালব গর্য িয় এবং তথার ফলে 
েুভবধথায় ্ভথাব পডলত পথালর৷
SSI সপলত িলে, �ভদ ABLE 
অ্যথাকথাউলন্ট অর্ ভবভনলয়থাগ নথা 
করথা িলয় রথালক তথািলে একক 
ব্যভক্তলক ভরলেথাে্ ভিেথালব $2,000 
প�্ন্ সদওয়থার অনুমভত আলে এবং 
দম্ভতলদর 3,000$ প�্ন্ সদওয়থার 
অনুমভত আলে৷6

হ্্যো - এই অ্যথাকথাউলন্ট েঞ্চয় 
েংথিথান ভিেথালব গর্য িয়  
এবং তথার ফলে েুভবধথায় ্ভথাব 
পডলত পথালর৷
SSI সপলত িলে, একক ব্যভক্তলক 
ভরলেথাে্ ভিেথালব $2,000 প�্ন্ 
সদওয়থার  
অনুমভত আলে এবং দম্ভতলদর 
$3,000 প�্ন্ সদওয়থার অনুমভত 
আলে৷

সেথাে্যথাে ভেভকউভরটি 
অভফে
31-08 37th Ave,  
Long Island City, NY 11101

(800) 772-1213
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NYC Kids RISE Save for College ছ্োগ্োে একটি স্কেোরম্ েপ এবং ছসম্ভংস ছ্োগ্োে েো একটি অেোভেনক সংথিো, NYC 
Kids RISE, Inc দ্োরো পম্রেোম্েত, সোল্ সহ-অংে ীদোম্রলবে রলয়ল� এনওয়োইম্স ম্ডপোট্ণ লেটে অফ এডুলকেন এবং ম্সটি অফ 
ম্নউ ইয়ক্ণ । NYC Kids RISE ম্নউ ইয়লক্ণ র 529 কলেে ছসম্ভংস ছ্োগ্োলের অম্ধভুক্ত নয় বো অনুলেোম্দত ম্বতরকও নয় এবং 
ম্বম্নলয়োলগর অনুলরোধ কলর নো বো ম্বম্নলয়োলগর পরোেে্ণও ্দোন কলর নো। ম্নউ ইয়ক্ণ  েহর এবং এনওয়োইম্স ম্ডপোট্ণ লেটে 
অফ এডুলকেন NY 529 ছ্োগ্োে ে্যোলনেোর এবং ছকোন ম্নরদদিষ্ট কলেে ছসম্ভংস বো অন্য ম্বম্নলয়োলগ, এবং ছসভ ফর 
কলেে ছ্োগ্োলের েোধ্যলে পম্রবোররো ছেগুম্ের ব্যোপোলর েোনলত পোরলব ছসসলব ছকোনরকে সে ্্ণন বো সুপোম্রলের ্স্তোব 
ছদয় নো, ম্নয়ন্ত্রে কলর নো, ছসগুম্ের ছকোনটির েোম্েক নো অ্বো সভ্যসদস্য নো।

আপনথার েথামভগ্ক আররথিক পভরভথিভতর উপ�ুক্ত কলেে সেভভংলের ভবষলয় ভবনথামপূলে্য, মুল�থামুভ� েিথায়তথা সপলত, িির েুলড অবভথিত 
এনওয়থাইভে ভফন্যথাভন্সয়থাে এম্থাওয়থারলমন্ট সেন্টথারগুভের স� সকথান একটিলত স�থাগথাল�থাগ করলত পথালরন। ভফন্যথাভন্সয়থাে এম্থাওয়থারলমন্ট 
সেন্টথারগুভেলত আপভন সপিথাদথার আররথিক পরথামিদ্থাতথার েলগে মুল�থামুভ� সদ�থা করলত পথালরন ভ�ভন আপনথালক আপনথার ঋর েংক্থান্ 
পভরভথিভত সমথাকথালবেথা করলত, আপনথার সক্ভিট বথাডথালত, বথালেট ততভর করথা, ব্যথাঙ্ক অ্যথাকথাউন্ট স�থােথা, ভভবষ্যলতর েন্য েঞ্চয় ও পভরকপেনথা 
করলত এবং আরও অলনক ভকেু করলত েিথায়তথা করলব। আপভন আপনথার েন্থালনর কলেে ভিক্থার েন্য েংরক্র এবং েঞ্চয় শুরু 
করথার পভরকপেনথা ততভর েম্লক্ তর্য সপলত পথালরন। আপনথার কথােথাকথাভে একটি ভফন্যথাভন্সয়থাে এম্থাওয়থারলমন্ট সেন্টথার এর েথালর একটি 
অ্যথাপলয়ন্টলমন্ট করলত, কে করুন 311 বথা nyc.gov/dca ছদখুন।

NYC Kids RISE ছসভ ফর কলেে ছ্োগ্োে িে একটি স্কেথারভিপ এবং েঞ্চয় কম্েপূভচ �থালত েকে 
NYC পথাবভেক সু্কে েথারে-েথারে্লদর েন্য তথালদর পভরবথালরর সরথােগথার বথা অভভবথােলনর পভরভথিভত 
ভনরবথিলিলষ কলেেলক আরও ্লবিল�থাগ্য এবং অে্নল�থাগ্য করথার েন্য ততভর করথা িলয়লেল। NYC 
Kids RISE, একটি অেথাভেনক ্ভতষ্থান, �থা NYC ভিক্থা ভবভথাগ এবং ভেটি অফ ভনউ ইয়লক্র েথালর 
স�ৌরভথালব Save for College Program পভরচথােনথা কলর।
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ছকেন কলর তো েোনুন

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