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বড় কলেলের স্বপ্নগুলের েন্য
ছ�োট ছ�োট পদলষেপ

Save for College Program (ছেভ ফর কলেে প্োগ্োম) 
এবং েরকোরী েবুবধো

আপনোর NYC স্কেোরশিপ অ্যোকোউন্ট 
যেহেতু NYC স্কলারশিপ অ্াকাউন্ট NYC Kids RISE এর মাললকানা ও পররচালনার অধীন, তোই NYC স্কেোরশিপ 
অ্যোকোউন্ট এর অর্থ  অ্যোকোউলন্ট রক্ষেত রোকোকোেীন ববদ্যমোন বো ভববষ্যৎ েরকোরী েবুবধোগুলেলক ্ভোববত করলব নো।  
যকানও শিক্ার্ীর NYC স্কলারশিপ অ্াকাউন্ট এ রাকা অর্ খরচ করহল, যেই শিক্ার্ী কহলহে োওয়ার েময় তা কীভাহে 
তার েরকারী েুরেধাগুললহক প্রভারেত করহত পাহর, যেই রেষহয় NYC Kids RISE ভরেষ্হতর েছরগুললহত আহরা তর্ 
প্রদান করহে। আরও তহর্র েন্, 833-KID-RISE (833-543-7473) এ NYC Kids RISE েটলাইহন কল করুন অরো 
nyckidsrise.org এ োন।

আপনোর বনলের কলেে ছেভভংে অ্যোকোউন্ট
কহলহের েন্ েঞ্চয় করার অহনক উপায় আহছ এেং অহনকগুলল রভন্ন ধরহনর কহলে যেরভংে অ্াকাউন্ট আহছ। আপনার 
েন্াহনর স্কলারশিপ অ্াকাউহন্টর োহর েুক্ত করা োয় এমন দুটট কহলে যেরভংে অ্াকাউহন্টর রেকল্পের মহধ্ যকাহনা একটট 
যখালার েন্, Save for College Program (যেভ ফর কহলে পপ্রাগ্াম) আপনাহক একটট েুহোগ প্রদান কহর।

এই ধরহনর অ্াকাউন্টগুললর প্ররতটট যখালা এেং যেগুললহত অর্ েমা যদওয়া কীভাহে েরকারী েুরেধাগুললর েন্ আপনোর 
যোগ্তাহক (অ্াকাউহন্টর মাললক) প্রভারেত করহত পাহর, যেই রেষহয় এই নটরহত তর্ আহছ। যকানও শিশু েখন কহলহে 
যপৌছঁায় তখন তার রনহের েরকারী েুরেধাগুললর ওপহর েম্াে্ প্রভােটটহক এটট ের্না কহর না।

NYC Kids RISE রেরনহয়াগ েংক্ান্ উপহদি যদয় না ো যকানও রনরদ্ষ্ট প্রকাহরর কহলে যেরভংে অ্াকাউহন্টর েুপাররি 
কহর না। প্ররতটট পররোহরর আটর্ক পররস্থিরত রভন্ন, এেং েঞ্চয় ো রেরনহয়াগ করার আহগ আপনার রনহের পররস্থিরত 
রেহেচনা করা উস্চত।

Save for College Program (ছেভ ফর কলেে প্োগ্োম) এর মোধ্যলম আপনোর েন্য উপেব্ধ কলেে  
ছেভভংে ববকল্পগুলে েম্পলক্থ  আরও তলর্যর েন্য, nyckidsrise.org/options ছদখনু।

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
http://nyckidsrise.org
http://nyckidsrise.org/options
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NYC স্কলারশিপ অ্াকাউন্ট ো আপনার রনহের কহলে যেরভংে 
অ্াকাউহন্ট অর্ রাখা ো েমা যদওয়ার রনম্নললশখত েুরেধাগুললর 
ওপহর ছকোনও ্ভোব পড়লব নো : 

•  মস্েলা, যছাট শিশু ও োচ্াহদর (Women, Infants, and 
Children, WIC) (মস্েলা, যছাট শিশু ও োচ্াহদর েন্ 
রেহিষ েম্পূরক পুটষ্ট কম্েপূস্চ)

•  রেনামপূল্ ও হ্ােপ্রাপ্ত মপূহল্ দুপুহরর খাোর
• Medicare ও Medicare Savings Plus
•  োমারেক েুরক্া প্ররতেন্ধকতা রেমা (Social Security 

Disability Insurance, SSDI) 
•  স্বপে উপাে্নকারী োস্ির িটক্ত েোয়তা কম্েপূস্চ (Low Income 

Home Energy Assistance Program, LIHEAP)
•  শিশুহদর স্বাথি্ রেমা কম্েপূস্চ (Children’s Health Insurance 

Program, CHIP)

মহন রাখহেন যে পরেত্ী পৃষ্াগুললর তর্ আপনার ও আপনার পররোহরর েন্ পররেরত্ত েহত পাহর, ো রনভ্র কহর আপরন েত্মাহন যকাহনা েুরেধা গ্ের করহছন রকনা 
অরো আপরন ভরেষ্হত যকানও েুরেধার েন্ আহেদন করহছন রকনা তার ওপহর।

আপনার রনহের কহলে যেরভংে অ্াকাউহন্ট অর্ রাখা ো েমা 
যদওয়ার রনম্নললশখত েুরেধাগুললর ওপহর একটট েম্োব্য ্ভোব 
আল� :

•  রনউ ইয়ক্ টেটট আোেন কত্ৃপক্ (New York City 
Housing Authority, NYCHA) আোেন

•  NYCHA এর অনুহছেদ 8 কম্েপূস্চ
•  োশ্রয়ী মপূহল্র আোেন (NYC আোেন েংরক্র ও উন্নয়ন 

রেভাগ (NYC Department of Housing Preservation 
and Development) ো আোেন উন্নয়ন রনগম (Housing 
Development Corporation) দ্ারা ভত্ুরকপ্রদত্ত আোেন)

•  Medicaid
•  আপৎকালীন LIHEAP
•  েরকারী েোয়তা (TANF/অভােী পররোরগুললর েন্ অথিায়ী 

েোয়তা (Temporary Assistance for Needy Families), 
নগদ েোয়তা, কল্ার, পাররোররক েোয়তা ো যেফটট যনট 
অ্াটেহটেন্স)

•  ফুড টে্াম্/SNAP

আপনোর ছকোন েবুবধোগুলে ছনই বকন্তু আপবন ছেগুলের েন্য ছ�োগ্য হলত পোলরন তো ছদখলত আগ্হী? 
https://access/nyc.gov ছদখনু।

PubBen_EN
অক্টোবর 2021

েোরেংলষেপ
কহলে যেরভংে অ্াকাউন্ট রেকপেগুললর মহধ্ যে যকাহনাটট দ্ারা আপনার পররোহরর েরকারী েুরেধাগুলল কীভাহে প্রভারেত েহত পাহর তা 
েুঝহত, অনুগ্ে কহর রনহচর তর্ পিুন। আহরা তহর্র েন্ কার েহগে যোগাহোগ করহত েয়, তার একটট তাললকাও রনহচর যটরেহল আহছ। মহন 
রাখহেন যে েম্হদর েীমার পররমার এেং অন্ান্ রনয়মগুলল েমহয়র োহর পররেরত্ত েহত পাহর। ্ভতটট েবুবধোর েন্য েম্পলদর বত্থ মোন 
েীমোগুলে েম্পলক্থ  আলরো েোনোর েন্য, বনলের ছ�োগোল�োলগর তর্য ব্যবহোর কলর ছববনবফটে এলেশসির েলগে ছ�োগোল�োগ করুন।

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
https://access/nyc.gov
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অভতবরক্ত তলর্যর েন্য অনগু্হ কলর বনলের েোট্থ টট ছদখনু।

েবুবধো একটট 529 অ্যোকোউলন্ট েঞ্চয় বক 
এই েবুবধোলক ্ভোববত করলব?

একটট ব্যোংক ছেভভংে 
অ্যোকোউলন্ট েঞ্চয় বক এই 
েবুবধোলক ্ভোববত করলব?

েবুবধো েংক্োন্ত েহোয়তোর েন্য 
আবম কোর েোলর ছ�োগোল�োগ 
করলত পোবর?

WIC (মভহেো, ছ�োট শিশু ও 
বোচ্োলদর েন্য ববলিষ েম্পপূরক 
পটুটি কম্থেপূভে)

নো - WIC এর যোগ্তা রনধ্ারহরর 
েন্ যকানও েম্দ পরীক্া যনই।

নো - WIC এর যোগ্তা রনধ্ারহরর 
েন্ যকানও েম্দ পরীক্া যনই।

800-522-5006 এ তর্ েটলাইহন 
যফান করুন

ববনোমপূে্য ও হ্োে্োপ্ত মপূলে্য 
দপুলুরর খোবোর

নো নো NYC েরকারী সু্কহলর েকল 
শিক্ার্ীর েন্ দুপুহরর খাোর 
রেনামপূল্।

Medicare ও Medicare  
ছেভভংে প্্যোন

নো - Medicare যকানও আয় দ্ারা 
পরীটক্ত েুরেধা নয় এেং এর েন্ 
যকানও েম্দ পরীক্া যনই।

নো - Medicare যকানও আয় দ্ারা 
পরীটক্ত েুরেধা নয় এেং এর েন্ 
যকানও েম্দ পরীক্া যনই।

718-557-1399 এ তর্ েটলাইহন 
যফান করুন

SSDI/্ভতবন্ধকতো 
(েোমোবেক েরুষেো 
্ভতবন্ধকতো ববমো)

নো - SSDI যকানও আয় দ্ারা 
পরীটক্ত েুরেধা নয় এেং এর েন্ 
যকানও েম্দ পরীক্া যনই।

নো - SSDI যকানও আয় দ্ারা 
পরীটক্ত েুরেধা নয় এেং এর েন্ 
যকানও েম্দ পরীক্া যনই।

আপনার থিানীয় অরফহের েহগে 
যোগাহোগ করহত, অনুগ্ে কহর
800-772-1213 এ োতীয় 
েটলাইহন যোগাহোগ করুন

স্বল্প উপোে্থ নকোরী বোভড়র িটক্ত 
েহোয়তো কম্থেপূভে (LIHEAP)

নো - LIHEAP এর যোগ্তা 
রনধ্ারহরর েন্ যকানও েম্দ 
পরীক্া যনই।

নো - LIHEAP এর যোগ্তা 
রনধ্ারহরর েন্ যকানও েম্দ 
পরীক্া যনই।

HEAP েম্হক্ যকাহনা প্রশ্ন রাকহল,  
800-692-0557 নম্বহর HEAP 
ইনহফালাইহন কল করুন, অরো 
অপাহরটহরর েোয়তার েন্  
212-331-3126 এ কল করুন।

আপনার তাহপর রেল পররহিাধ 
করহত েমে্া েহল, অরো আপরন 
োস্িহত আেদ্ধ েহল এেং HEAP 
এর যক্ল্রে েোয়তা প্রহয়ােন েহল,  
212-331-3150 এ স্েট লাইহন  
যফান করুন।

আপৎকোেীন স্বল্প উপোে্থ নকোরী 
বোভড়র িটক্ত েহোয়তো প্োগ্োম 
(LIHEAP)

েম্োব্যরূলপ - এই অ্াকাউহন্টর 
েঞ্চয়গুলল েম্দ স্েহেহে গর্ 
েয় এেং এই েুরেধাহক প্রভারেত 
করহত পাহর।

আপৎকালীন LIHEAP পাওয়ার 
েন্, পররোরগুললহক $2,000 
পে্ন্ েম্হদর অনুমরত যদওয়া েয় 
এেং পররোহরর যকানও েদে্ েরদ 
60 েছহরর যেশি েয়েী েন তােহল 
$3,000 পে্ন্ অনুমরত যদওয়া েয়।

েম্োব্যরূলপ - এই অ্াকাউহন্টর 
েঞ্চয়গুলল েম্দ স্েহেহে গর্ 
েয় এেং এই েুরেধাহক প্রভারেত 
করহত পাহর।

আপৎকালীন LIHEAP পাওয়ার 
েন্, পররোরগুললহক $2,000 
পে্ন্ েম্হদর অনুমরত যদওয়া েয় 
এেং পররোহরর যকানও েদে্ েরদ 
60 েছহরর যেশি েয়েী েন তােহল 
$3,000 পে্ন্ অনুমরত যদওয়া েয়।

HEAP েম্হক্ যকাহনা প্রশ্ন রাকহল,  
800-692-0557 নম্বহর HEAP 
ইনহফালাইহন কল করুন, অরো 
অপাহরটহরর েোয়তার েন্  
212-331-3126 এ কল করুন।

আপনার তাহপর রেল পররহিাধ 
করহত েমে্া েহল, অরো আপরন 
োস্িহত আেদ্ধ েহল এেং HEAP 
এর যক্ল্রে েোয়তা প্রহয়ােন েহল,  
212-331-3150 এ স্েট লাইহন 
যফান করুন।

বনউ ইয়ক্থ  টেটট আবোেন 
কত্্থ পলষের (NYCHA) আবোেন

নো - 529 অ্াকাউহন্ট েঞ্চহয়র যমাট 
পররমারহক গরনা করা েয় না।

529 অ্াকাউহন্ট উপারে্ত 
রনহে-ররহপাট্ করা যকানও েুদহক 
NYCHA আপনার আয় স্েহেহে 
গণ্য করবে না।

েম্োব্যরূলপ - যকানও ে্াংক 
অ্াকাউহন্ট েঞ্চহয়র যমাট 
পররমারহক গরনা করা েয় না।

তহে, পরম্রাগত যেরভংে 
অ্াকাউহন্ট উপারে্ত রনহে-ররহপাট্ 
করা যকানও েুদহক NYCHA 
আপনার আয় স্েহেহে গণ্য  
করবে পাবর।

NYCHA-এর গ্ােক  
যোগাহোগ যকহ্রে  
718-707-7771 নম্বহর 
যোগাহোগ করুন 

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:18005225006
tel:17185571399
tel:18007721213
tel:18006920557
tel:12123313126
tel:12123313150
tel:18006920557
tel:12123313126
tel:12123313150
tel:17187077771
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েবুবধো একটট 529 অ্যোকোউলন্ট েঞ্চয় বক 
এই েবুবধোলক ্ভোববত করলব?

একটট ব্যোংক ছেভভংে 
অ্যোকোউলন্ট েঞ্চয় বক এই 
েবুবধোলক ্ভোববত করলব?

েবুবধো েংক্োন্ত েহোয়তোর েন্য 
আবম কোর েোলর ছ�োগোল�োগ 
করলত পোবর?

বনউ ইয়ক্থ  টেটট আবোেন 
কত্্থ পলষের (NYCHA) 
অনলুছেদ 8 কম্থেপূভে

নো - 529 অ্াকাউহন্ট েঞ্চহয়র যমাট 
পররমারহক গরনা করা েয় না।

529 অ্াকাউহন্ট উপারে্ত 
রনহে-ররহপাট্ করা যকানও েুদহক 
NYCHA আপনার আয় স্েহেহে 
গণ্য করবে না।

েম্োব্যরূলপ - যকানও ে্াংক 
অ্াকাউহন্ট েঞ্চহয়র যমাট 
পররমারহক গরনা করা েয় না।

তহে, পরম্রাগত যেরভংে 
অ্াকাউহন্ট উপারে্ত রনহে-ররহপাট্ 
করা যকানও েুদহক NYCHA 
আপনার আয় স্েহেহে গণ্য  
করবে পাবর।

NYCHA-এর গ্ােক যোগাহোগ 
যকহ্রে 718-707-7771 নম্বহর 
যোগাহোগ করুন

েোশ্রয়ী মপূলে্যর আবোেন (NYC 
আবোেন েংরষেণ ও উন্নয়ন 
ববভোগ (NYC Department of 
Housing Preservation and 
Development) বো আবোেন 
উন্নয়ন বনগম (Housing 
Development Corporation) 
দ্োরো ভতু্থ বক্দত্ত আবোেন)

েম্োব্যরূলপ - 529 অ্াকাউহন্টর 
ে্াহলন্স েম্হদর েীমার মহধ্ গর্ 
েয় না। (এটা লক্্ করা গুরুত্বপপূর্ 
যে 529 অ্াকাউহন্টর েঞ্চয়গুলল 
েম্হদর েীমার মহধ্ গর্ েয় 
না, অরচ ে্াংক অ্াকাউহন্টর 
েঞ্চয়গুলল গর্ েয়।)

তহে, আপনার 529 অ্াকাউহন্ট 
উপারে্ত যকানও েুদ আপনার 
আয় গরনা করার েন্ রেহেস্চত 
েয় না। েরদ আপনার েে েম্রত্তর1 
মপূল্ $5,000 এর কম েয়, তােহল 
যেগুলল যরহক উপারে্ত েুদহক 
আপনার আহয় গরনা করা েয়। 
েরদ আপনার েে েম্রত্তর মপূল্ 
$5,000 এর যেশি েয়, তােহল 
যেখান যরহক উপারে্ত েুদ অরো 
যেগুললর মপূহল্র 0.06% এর মহধ্ 
যেটট অরধকতর যেটট আপনার 
আহয়র েহগে যোগ করা েয়।

েম্োব্যরূলপ - যকানও ে্াংক 
অ্াকাউহন্টর েঞ্চয়গুলল োশ্রয়ী 
মপূহল্র আোেহনর েন্ আপনার 
যোগ্তাহক দু'ভাহে প্রভারেত করহত 
পাহর। যেরভংে অ্াকাউহন্টর যমাট 
মপূল্হক প্রহোে্ েম্হদর েীমার 
মহধ্ গরনা করা েহে। 

বেশিষ্ট্মপূলকভাহে, েম্হদর েীমাটট 
আপনার যমাট পাররোররক আহয়র 
প্রায় এক েছহরর েমান।  এছািাও, 
েরদ আপনার েে েম্রত্তর মপূল্ 
$5,000 এর কম েয়, তােহল 
যেগুলল যরহক উপারে্ত েুদহক 
আপনার আহয় গরনা করা েয়। 
েরদ আপনার েে েম্রত্তর মপূল্ 
$5,000 এর যেশি েয়, তােহল 
যেখান যরহক উপারে্ত েুদ অরো 
যেগুললর মপূহল্র 0.06% এর মহধ্ 
যেটট অরধকতর যেটট আপনার 
আহয়র েহগে যোগ করা েয়।

NYC োউটেং কাহনক্ট
212-863-7990

বনউ ইয়লক্থ র শিশুলদর স্বোস্্য ববমো 
কম্থেপূভে (CHIP), েোইল্ড ছহের 
প্োে (CHPlus)

নো - CHPlus এর যোগ্তা 
রনধ্ারহরর েন্ যকানও েম্দ 
পরীক্া যনই।

নো - CHPlus এর যোগ্তা 
রনধ্ারহরর েন্ যকানও েম্দ 
পরীক্া যনই।

চাইল্ড যেলর প্াে তর্ লাইন: 
800-698-4543
877-898-5849 TTY

Medicaid েম্োব্যরূলপ - শিশু, রনভ্রিীল 
েন্ান রাকা লপতামাতা, ো গভ্েতী 
গ্ােকহদর (MAGI যগাষ্ী) েন্ 
Medicaid এর যকানও েম্হদর 
েীমা যনই।

অন্ধ, অক্ম অরো 65 েছর ো তার 
যেশি েয়েী ে্টক্তহদর (নন-MAGI) 
েন্ েম্হদর েীমা আহছ। রকছু 
রনরদ্ষ্ট নন-MAGI যগাষ্ী েম্হদর 
পরীক্া যরহক অে্ােরতপ্রাপ্ত (যেমন 
21 েছহরর কম ADC-েম্রক্ত)। 
এই েম্হদর পরীক্াটট যোগ্তার 
পশ্ররীরেভাগ ও পররোহরর আকাহরর 
ওপহর রনভ্র কহর রভন্ন েয়।

েম্োব্যরূলপ - লপতামাতা ও গভ্েতী 
গ্ােকহদর েন্ Medicaid এর 
যকানও েম্হদর েীমা যনই। অন্ধ, 
অক্ম অরো 65 েছর ো তার 
যেশি েয়েী ে্টক্তহদর েন্ েম্হদর 
েীমা আহছ।

লুক-ে্াক েময়কাহল (Medicaid 
আহেদহনর আহগর পাঁচ েছর) 
টাকা তুহল রনহল Medicaid এর 
অর্প্রদান রেতরহর যদরর েহত পাহর। 
Medicaid এর েন্ যোগ্ েওয়ার 
আহগ, প্ররহম এই অ্াকাউহন্টর 
োিরত অর্ খরচ করার প্রহয়ােন 
েহত পাহর।

অন্ধ, প্ররতেন্ধী অরো 65 েছর 
ো তার যেশি েয়েী ে্টক্তহদর 
েন্ এেং োরা HRA নগদ 
েোয়তা কম্েপূস্চর মাধ্হম তাহদর 
Medicaid পান তাহদর েন্: 
Medicaid যেপেলাইন
888-692-6116

NYS যেলর এক্সহচঞ্জ  
ক্াহয়ন্টহদর েন্: 
NYS স্বাথি্ রেভাগ  
(Department of Health) 
855-355-5777
800-662-1220 (TTY)

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:17187077771
tel:12128637990
tel:18006984543
tel:18778985849
tel:18886926116
tel:18553555777
tel:18006621220 
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েবুবধো একটট 529 অ্যোকোউলন্ট েঞ্চয় বক 
এই েবুবধোলক ্ভোববত করলব?

একটট ব্যোংক ছেভভংে 
অ্যোকোউলন্ট েঞ্চয় বক এই 
েবুবধোলক ্ভোববত করলব?

েবুবধো েংক্োন্ত েহোয়তোর েন্য 
আবম কোর েোলর ছ�োগোল�োগ 
করলত পোবর?

Medicaid (েেল�) লুক-ে্াক েময়কাহল (Medicaid 
আহেদহনর আহগর পাঁচ েছর) 
টাকা তুহল রনহল Medicaid এর 
অর্প্রদান রেতরহর যদরর েহত পাহর। 
Medicaid এর েন্ যোগ্ েওয়ার 
আহগ, প্ররহম এই অ্াকাউহন্টর 
োিরত অর্ খরচ করার প্রহয়ােন 
েহত পাহর।

অন্ধ, প্ররতেন্ধী অরো 65 েছর 
ো তার যেশি েয়েী ে্টক্তহদর 
েন্ এেং োরা HRA নগদ 
েোয়তা কম্েপূস্চর মাধ্হম তাহদর 
Medicaid পান তাহদর েন্: 
Medicaid যেপেলাইন
888-692-6116

NYS যেলর এক্সহচঞ্জ  
ক্াহয়ন্টহদর েন্: 
NYS স্বাথি্ রেভাগ  
(Department of Health) 
855-355-5777
800-662-1220 (TTY)

ফুড স্্যোম্প/SNAP নো - 529 অ্াকাউহন্টর তেরেলগুলল 
েম্হদর েীমা পরীক্ার উহদেহি্ 
গরনা যরহক অে্ােরতপ্রাপ্ত।

েম্বত নয় - যেহেতু SNAP 
পররোহরর শুধুমারে একটট যছাট 
িতাংিই েম্হদর পরীক্ার অধীহন 
আহছ, তাই যেরভংে অ্াকাউন্ট 
রাকহল SNAP পররোহরর রেিাল 
েংখ্াগররহষ্র েন্ SNAP েুরেধার 
যোগ্তা ো েুরেধার মারো প্রভারেত 
েহে না।

NYC এর েন্ ফুড ে্াংক 
SNAP েুরেধার যেপেলাইন
212-894-8060

েরকোরী েহোয়তো (অভোবী 
পবরবোরগুলের েন্য অস্োয়ী 
েহোয়তো/TANF, নগদ েহোয়তো, 
কে্যোণ, পোবরবোবরক েহোয়তো 
বো ছেফটট ছনট অ্যোটেলস্সি)

নো - যেহেতু শিক্ামপূলক 
প্রহয়ােনগুললর েন্ অর্প্রদাহনর 
একমারে উহদেহি্ এই অ্াকাউন্টটট 
যখালা েহয়হছ, এেং অন্ যকাহনা 
উহদেহি্ ে্েোর করা োয় না, তাই 
তেরেলগুললহক েম্হদর েীমা 
পরীক্া যরহক অে্ােরত যদওয়া েয়।

েম্োব্যরূলপ - শুধুমারে একটট 
দুই-েছর ো চার-েছহরর কহলহে 
টটউিহনর েন্ রনহয়ারেত একটট 
পৃরক যেরভংে অ্াকাউহন্ট 
পররোরগুললহক $1,400 পে্ন্ 
রাখার অনুমরত যদওয়া েয়, 
তেরেলগুললহক েম্হদর েীমা 
পরীক্ার েন্ গরনা করা ছািাই। 

েরদ েঞ্চয়গুলল অন্ান্ উহদেহি্ 
ে্েহৃত েয়, তােহল অ্াকাউহন্টর 
পপূর্ পররমারটট েম্দ পরীক্ার েন্ 
গর্ েহে এেং তা েুরেধাগুললহক 
প্রভারেত করহত পাহর।3

মানে েম্দ প্রিােন
(Human Resources 
Administration, HRA) 
যেপেলাইন 718-557-1399

েম্পপূরক েরুষেো আয় 
(Supplemental Security 
Income, SSI)
অনুগ্ে কহর মহন রাখুন: 18 েছহরর কম 
েয়েী শিশু রনহে যরহক SSDI যপহত পাহর 
না। এটটহক একটট েোয়ক েুরেধা স্েহেহে 
রেহেচনা করা েহে। একটট েোয়ক েুরেধা 
েলহত যোঝায় যে েত্মাহন SSDI েুরেধা 
পান ো অেের রনহয়হছন এমন একেন 
যেতন উপাে্নকারীর অপ্রাপ্তেয়স্ক েন্ান 
এই ধরহনর েুরেধা পাওয়ার অরধকারী েহে।

হোাঁ - এই অ্াকাউহন্ট েঞ্চয়গুলল 
েম্দ স্েহেহে গর্ েয় এেং 
যোগ্তাহক প্রভারেত করহত পাহর।

SSI পাওয়ার েন্ ে্টক্তহদর প্ররত 
মাহে েম্দ স্েহেহে $2,000 
পে্ন্ এেং দম্রতর যক্ল্রে প্ররত 
মাহে েম্দ স্েহেহে $3,000 
পে্ন্ অনুমরত যদওয়া েয়, েরদ না 
অর্টট একটট ABLE অ্াকাউন্ট এ 
রেরনহয়াগ করা েয়।4

হোাঁ - এই অ্াকাউহন্ট েঞ্চয়গুলল 
েম্দ স্েহেহে গর্ েয় এেং 
যোগ্তাহক প্রভারেত করহত পাহর।

SSI পাওয়ার েন্ ে্টক্তহদর প্ররত 
মাহে েম্দ স্েহেহে $2,000 পে্ন্ 
এেং দম্রতর যক্ল্রে প্ররত মাহে 
েম্দ স্েহেহে $3,000 পে্ন্ 
অনুমরত যদওয়া েয়।

আপনার থিানীয় অরফহের েহগে 
যোগাহোগ করহত, অনুগ্ে কহর  
800-772-1213 এ োতীয় 
েটলাইহন যোগাহোগ করুন

1 এর অন্ভ্ুক্ত েল এই অ্াকাউহন্টর েমস্ত অর্ এেং অন্ যে যকাহনা েঞ্চয় ো েম্রত্ত ো আপনার রাকহত পাহর।
2 এর অন্ভ্ুক্ত েল এই অ্াকাউহন্টর েমস্ত অর্ এেং অন্ যে যকাহনা েঞ্চয় ো েম্রত্ত ো আপনার রাকহত পাহর।
3 যে পররোরগুলল পপূহে্ েরকারী েোয়তা যপহয়স্ছহলন, োহদর যকানও েঞ্চয় আহছ তা টটউিহনর েন্ যোক ো না যোক, এেং পুনরায় আহেদন করহছন তারা  
েে, যে পররোরগুলল েরকারী েোয়তার েন্ আহেদন করহছ, তাহদর একটট েম্দ পরীক্ায় উত্তীর্ েহত েহে। আপনার েরদ $2,000 এর যেশি েম্রত্ত রাহক  
(অরো 60 েছর ো তার যেশি েয়েী কাহরা যক্ল্রে $3,000), তােহল আপরন েরকারী েোয়তার েন্ যোগ্ েহত পাহরন না।
4 ABLE অ্াকাউন্টগুলল েম্হক্ আরও তহর্র েন্ https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/যদখুন

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:18886926116
tel:18553555777
tel:18006621220 
tel:12128948060
tel:17185571399
tel:18007721213
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/

