
NY 529 Direct Plan অ্যাকযাউন্ট Amalgamated সেভ ফর কলেজ ব্যাাংক অ্যাকযাউন্ট

এটি কী? একটি 529 অ্যাকযাউন্ট হল এক ধরনের বিবেন়যাগ অ্যাকযাউন্ট যযা 
পবরিযারগুললনক কনলজ ও কর্মজীিনের প্রশিক্ষনের জে্ সঞ্চ় করনে 
সযাহযায্ করযার জে্ তেবর করযা হন়নে। একটি 529 অ্যাকযাউনন্ট অর্ম 
সরন়র সযানর িৃদ্ধি পপনে পযানর, েনি এটি রূল্ হযারযানেও পযানর। এই 
অ্যাকযাউনন্ট রযাকযা অর্ম কর-রুক্ত হ়, এিং পযযাগ্ প্রবেষ্যানে পযযাগ্ উচ্চ 
শিক্ষযার ি্ন়র জে্ ি্িহযার করযা হনল, অর্ম পেযালযার পনর উপযাজ্ম ে 
কর-রুক্ত হ়।

এটি Amalgamated Bank এর একটি পরম্পরযাগে পসবিংস অ্যাকযাউন্ট, 
পযটিনে সুবিধযানিযাগী দ্হনসনি একটি শিশুর েযার রযানক। এই পসবিংস 
অ্যাকযাউনন্ট রযাকযা আরযােেগুলল পেডযারযাল দ্ডনপযাবজি ইন্সিওনরসি 
কনপ্মযানরিে (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) 
দ্যারযা $250,000 পয্মন্ত বিরযা করযা আনে।1

আমি কীভযালব এই 
অ্যাকযাউন্ট খেুলে পযামর 

এবাং আিযার েন্যালের NYC 
স্কেযারশিপ অ্যাকযাউলন্টর 

েযালে োংযকু্ত করলে পযামর?

nyckidsrise.org এ Savings Tracker (একটি অেলযাইে পপযাি্ম যাল 
পযখযানে রযা-িযািযা/অবিিযািকরযা েযানের সন্তযানের NYC স্কলযারশিপ 
অ্যাকযাউন্ট পেখনে পযানরে) এ আিযার লগ ইে করুে এিং আপেযার 
NY 529 Direct Plan আনিেে শুরু করনে ‘তেবর করুে/সংযুক্ত 
করুে’ িযািনে বলিক করুে।

NYC-পে অিদ্থিে Amalgamated Bank এর পকযােও িযাখযা় যযাে 
এিং একটি Amalgamated Bank পসি ের কনলজ ি্যাংক অ্যাকযাউন্ট 
পখযালযার অেুনরযাধ করুে। amalgamatedbank.com/find-branch-
or-atm এ আপেযার বেকিের িযাখযাটি খঁুজেু।

আরও েনর্র জে্, Amalgamated Bank এর সযানর পযযাগযানযযাগ করুে:
800-662-0860 েম্বনর।

েঞ্চয়টি কীভযালব  
েিলয়র েযালে  

পমরবরেতি ে হলে পযালর?

এই অ্যাকযাউনন্ট অর্ম সরন়র সযানর িৃদ্ধি পপনে পযানর, বকন্তু বেি্মযাদ্িে 
বিবেন়যানগর উপর বিবতি কনর রূল্ হযারযানেও পযানর।

এই অ্যাকযাউনন্ট রযাকযা অর্ম সুে উপযাজ্ম ে করনি।

এই অ্যাকযাউলন্ট মক  
ি্যাক্স োংক্যান্ েমুবধযা 

পযাওয়যা যযায়?

এই অ্যাকযাউনন্ট ি্যাক্স সংক্যান্ত সুবিধযা পযাও়যা যযা়, যযার রনধ্ ি্যাক্স-রুক্ত 
উপযাজ্ম ে এিং পটেনির আ়কনর সম্যাি্ দ্ডডযাকিে অন্তিু্ম ক্ত।
•  অ্যাকযাউনন্ট রযাকযা অনর্মর ওপনর পটেি ও পেডযারযাল ি্যাক্স বিলবম্বে হ়, যযার রযানে হল 

উপযাজ্ম েগুললনক আপেযার করনযযাগ্ আন়র রনধ্ গেেযা করযা হ় েযা।
•  বেউ ই়ক্ম  রযানজ্র করেযােযারযা পটেনির করনযযাগ্ আ় দ্হসযাি করযার সর় এই অ্যাকযাউনন্ট 

অিেযানের জে্ প্রবে িের $5,000 (পযৌরিযানি েযাইল করনেে এরে বিিযাদ্হে েম্পবেনের 
জে্ $10,000) পয্মন্ত িযাে বেনে পযানরে।

•  বেবে্ম ষ্ট পবরদ্থিবেনে, পযরে অে্ পটেনির 529 প্্যানে পরযালওিযার করযা িযা অনযযাগ্ 
উইরড্র়যানলর পক্ষত্রে পটেি ি্যাক্স দ্ডডযাকিেগুলল বরক্যাপিযার করযা হনে পযানর।

•  উইরড্র়যালগুলল পেডযারযাল ও NY পটেি কর-রুক্ত, যেক্ষে পসগুলল পযযাগ্ উচ্চ শিক্ষযার ি্ন়র 
জে্ ি্িহযার করযা হ়।2

এই অ্যাকযাউনন্ট পকযােও ি্যাক্স সুবিধযা পযাও়যা যযা় েযা।

একটি অ্যাকযাউন্ট খেুলে 
আিযার কী প্রলয়যাজে?

এই অ্যাকযাউনন্ট েটরিুক্ত হনে, আপেযার প্রন়যাজে হনি:

•  অ্যাকযাউনন্টর রযাললক এিং সুবিধযানিযাগীর জে্ একটি তিধ সযারযাবজক সুরক্ষযা 
েম্বর (Social Security Number, SSN) িযা স্বেন্ত্র করেযােযা সেযাক্তকরে েম্বর 
(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN);

•  অ্যাকযাউনন্টর রযাললক ও সুবিধযানিযাগীর জন্ম েযাবরখ;
•  অেলযাইে েটরিুক্ত করযার জে্ অ্যাকযাউনন্টর রযাললনকর একটি ইনরল অ্যাত্ড্রস;
•  U.S. এর একটি যযািযাইকৃে বিকযােযা।

এই অ্যাকযাউনন্ট েটরিুক্ত হনে, আপেযার প্রন়যাজে হনি:

•  অ্যাকযাউনন্টর রযাললক এিং সুবিধযানিযাগীর জে্ একটি তিধ সযারযাবজক  
সুরক্ষযা েম্বর (SSN) িযা স্বেন্ত্র করেযােযা সেযাক্তকরে েম্বর (ITIN);

•  অ্যাকযাউনন্টর রযাললনকর একটি তিধ েনিযা আইদ্ড; 
•  অ্যাকযাউনন্টর রযাললনকর বিকযােযা ও জন্ম েযাবরখ; 
•  শিশুর েযার ও জন্ম েযাবরখ; এিং 
•  অ্যাকযাউনন্টর রযাললনকর একটি ইনরল অ্যাত্ড্রস (সুপযাবরিকৃে)।

েঞ্চয় মকলের জে্  
ব্বহযার করযা যযায়?

এই অ্যাকযাউনন্টর অর্ম বেবে্ম ষ্টিযানি কনলজ ও কর্মজীিনের শিক্ষযার খরনির 
জে্ দ্িদ্নিে করযা হন়নে (পযাি্পুস্তক, ল্যাপিপ, টিউিে, ইে্যাবে সহ)। 
যবে উচ্চ শিক্ষযার খরনির জে্ অর্ম ি্িহযার েযা করযা হ়, পসই পক্ষত্রে এই 
অ্যাকযাউন্ট পরনক অর্ম পেযালযার জে্ ি্যাক্স জবররযােযা হনে পযানর।

এই অ্যাকযাউনন্ট ি্িহযার করযার ওপনর পকযােও আইবে বিবধবেনেধ পেই। 
এই অ্যাকযাউনন্ট অর্ম পেযালযার জে্ পকযােও জবররযােযা পেই। েনি, এই 
ধরনের অ্যাকযাউন্ট একটি শিশুর কনলজ ও কর্মজীিনের শিক্ষযার জে্ এিং 
অে্ পকযােও উনদেনি্ ে়।

আপনি আপিার সন্ানির NYC স্কলারশিপ অ্াকাউন্ট (NYC Scholarship Account) সক্রিয় করা ও দেখার পনর, আপনি দসভ 
ফর কনলজ প্াগ্াম (Save for College Program) এ পরবর্তী পেনষেপ নিনর পানরি: আপিার সন্ানির সনুবধার জি্, আপিার 
মাললকািাধতীি একক্ি কনলজ ও কম্জতীবনির দসনভংস অ্াকাউন্ট দখালা এবং সংযকু্ত করা! এই পেনষেপক্ি গ্হণ করার মাধ্নম আপনি 
আপিার সন্ানির NYC স্কলারশিপ অ্াকাউনন্টর জি্ NYC Kids RISE এর কাছ দেনক $25 পরুস্কার অজ্ি করনবি।
দসভ ফর কনলজ প্াগ্াম এর মাধ্নম উপলব্ধ েুক্ি অ্াকাউনন্টর নবকল্পের মনধ্ পাে্ক্ সম্পনক্ জািনর নিনের ওয়াক্িীিক্ি ব্বহার 
করুি, আপিার জি্ সবনেনয় ভাল কাজ কনর এমি নবকপেগুলল যাোই করুি, আপিার নিনজর ্শ্নগুলল দিাি করুি এবং দকাি 
অ্াকাউন্টক্ি আপিার জি্ সবনেনয় দবশি অে্বহ রা সিাক্ত করুি।

1 আরযােনের ওপনর বিরযার টে্যান্যাড্ম  আওেযার সীরযা হল প্রবে আরযােেকযারী লপেু $250,000, FDIC দ্যারযা বিরযাকৃে ি্যাংক প্রবে, রযাললকযােযা শ্রেেী প্রবে। বিবিন্ন রযাললকযােযার শ্রেেীনে রযাখযা আরযােেগুললনক অন্তেঃ $250,000 পয্মন্ত পৃরকিযানি বিরযা করযা হ়, 
এরেবক যবে একই ি্যাংনক রযাখযা হ় েযাহনলও।

2 পেডযারযাল অনযযাগ্ অর্ম পেযালযার রযাধ্নর উপযাজ্ম েগুলল পেডযারযাল আ়কর এিং 10% পেডযারযাল পপেযাল্টি ি্যাক্স েযাড়যাও পটেি ও থিযােী় আ়কনরর আওেযা় আসনে পযানর। বেউ ই়ক্ম  পটেি ি্যাক্স দ্ডডযাকিেগুলল বকেু অবেবরক্ত পবরদ্থিবেনে বরক্যাপিযার করযা হনে 
পযানর পযরে অে্ পটেনির 529 প্্যানে পরযালওিযার, অরিযা প্রযারবরক িযা রযাধ্বরক সু্কল টিউিে, বেিবধিে শিক্ষযােবিি শ্প্রযাগ্যানরর খরি, িযা দ্ডসত্লিযাজযার িুকনলনি এিং টিউিে পসবিংস িুটক্তনে িটে্মে পযযাগ্ শিক্ষযা ঋে পবরনিযানধর জে্ ি্িহৃে উইরড্র়যাল। বেউ 
ই়নক্ম র িযাটসন্যা ে় এরে করেযােযানের জে্ পটেনির ি্যানক্সর সুবিধযাগুললর পযার্মক্ হনে পযানর। ি্যাক্স ও অে্ সুবিধযাগুলল অে্যাে্ প্রন়যাজেী়েযা পূরনের উপর বেি্ম রিীল। আপেযার সুবেবে্ম ষ্ট পবরদ্থিবে সম্পনক্ম  একজে ি্যাক্স উপনেষ্টযার সযানর পরযারি্ম করুে।

চেলে 1

কলেজ ও কর্মজীবলের সঠিক 
সসভিংস অ্যাকযাউন্ট সবলে ঠেে

http://nyckidsrise.org
amalgamatedbank.com/find-branch-or-atm
amalgamatedbank.com/find-branch-or-atm


NYC Kids RISE পসি ের কনলজ শ্প্রযাগ্যার হল একটি স্কলযারশিপ ও সঞ্চ় কর্মসূদ্ি যযা একটি লযানির উনদেি্হীে সংথিযা NYC Kids RISE Inc. দ্যারযা পবরিযাললে হ়, NYC শিক্ষযা বিিযাগ (NYC 
Department of Education) এিং বেউ ই়ক্ম  িহনরর সযানর অংিীেযাবরনবে৷ NYC Kids RISE, New York’s 529 College Savings Program এর সযানর সম্পক্ম যুক্ত ে়, িযা অেুনরযাবেে পবরনিিকও 
ে় এিং বিবেন়যানগর অেুনরযাধ কনর েযা িযা বিবেন়যানগর পরযারি্ম প্রেযাে কনর েযা। বেউ ই়ক্ম  টসটি ও NYC শিক্ষযা বিিযাগ NY 529 শ্প্রযাগ্যার র্যানেজযার এিং পকযােও বেবে্ম ষ্ট কনলজ পসবিংস িযা অে্যাে্ 
বিবেন়যানগর রযাধ্র সম্পনক্ম  পকযােও সরর্মে িযা সুপযাবরি প্রেযাে কনর েযা এিং েযা বে়ন্ত্রে কনর েযা, এর রযাললক ে় িযা এর সযানর সম্বধিযুক্ত ে়, এর রনধ্ পসগুললও অন্তিু্ম ক্ত পযগুলল সম্পনক্ম  পবরিযারগুলল 
পসি ের কনলজ শ্প্রযাগ্যার এর রযাধ্নর জযােনে পযানর।

nyckidsrise.org 
info@nyckidsrise.org

833-543-7473
সবিক অ্যাকযাউন্ট পিনে বেে

Bengali | িযাঙযালল
পেব্রু়যাবর 2022

NY 529 Direct Plan অ্যাকযাউন্ট Amalgamated সেভ ফর কলেজ ব্যাাংক অ্যাকযাউন্ট

আিযার অ্যাকযাউলন্ট  
কে িযাকযা জিযা করলে 

হলব এবাং সকযােও ে্্ েেি 
ব্যালেন্স আলে মক?

এই অ্যাকযাউনন্ট অর্ম জরযা করযার জে্ পকযােও েূ্েের পবররযানের 
প্রন়যাজে পেই। েনি ে় রযাস পনর পকযােও অর্ম জরযা করযা েযা হনল, 
NY 529 আপেযার অ্যাকযাউন্ট িধি কনর বেনে পযানর। যবে েযারযা আপেযার 
অ্যাকযাউন্ট িধি কনর পে়, েযাহনল অ্যাকযাউন্টটি কীিযানি আিযার পখযালযা 
যযানি পসই বিেন় বেনে্ম ি সহ NY 529 আপেযানক ডযাকনযযানগ ের্ 
পযািযানি। েযারযা অ্যাকযাউন্টটি িধি কনর বেনল, আপবে ডযাকনযযানগ একটি 
পিক িযা রযাবে অড্ম যার পযাবিন় অরিযা 877-697-2837 েম্বনর NY 529-এ 
পেযাে কনর, অর্ম জরযা করযার জে্ (যযা $1 এর রনেযা করও হনে পযানর) 
আরও ে় রযাস সর় পযানিে। আপবে যবে পসই সরন়র রনধ্ অর্ম জরযা 
েযা কনরে, েযাহনল আপেযার অ্যাকযাউন্টটি পুেরযা় খুলনে আপেযানক 
একটি েেুে েটরিুটক্ত ের্ম পূরে করনে হনি।

এই অ্যাকযাউনন্টর জে্ পকযােও েূ্েের ি্যানলসি িযা জরযা করযার জে্ 
পকযােও েূ্েের অর্মরযাশির প্রন়যাজে পেই। েনি, আপবে যবে আপেযার 
অ্যাকযাউনন্ট পকযানেযা অর্ম জরযা েযা কনরে, েযাহনল এটি ে় রযাস পনর িধি 
কনর পেও়যা হনে পযানর, েযাই আররযা আপেযানক অ্যাকযাউন্ট পখযালযার 
পরপরই অন্তেঃ $5 জরযা করনে উৎসযাদ্হে কবর।

আিযালক কে ঘে ঘে 
অ্যাকযাউলন্ট অেতি  জিযা 

করলে হলব?

আপবে আপেযার ইচ্যারে পবররযাে অর্ম জরযা করনে পযানরে এিং 
এই অ্যাকযাউনন্ট পয পবররযাে অর্ম িযাে েযা রযাখনে পযানরে (NY 529 
Direct Plan দ্যারযা অেুনরযাবেে সনি্মযাচ্চ অ্যাকযাউন্ট ি্যানলসি পয্মন্ত)।

আপবে আপেযার ইচ্যারে পবররযাে অর্ম জরযা করনে পযানরে এিং এই 
অ্যাকযাউনন্ট পয পবররযাে অর্ম িযাে েযা রযাখনে পযানরে। আপেযানক প্ররর 9 
রযানসর রনধ্ অন্তে একিযার অর্ম জরযা করনে হনি।

এই অ্যাকযাউলন্ট অেতি  
েঞ্চয় করলে, েরকযারী 

েমুবধযাগুলের জে্ আিযার 
সযযাগ্েযা প্রভযামবে হলে 

পযালর মক?

সম্িে। সরকযারী সুবিধযাগুললর ওপনর প্রিযাি সম্পনক্ম  আরও ের্ 
জযােনে nyckidsrise.org/downloadable-resources পেখুে।  
আরও সহযা়েযার জে্, NYC Kids RISE-পক 833-KID-RISE  
(833-543-7473) েম্বনর পেযাে করুে।

সম্িে। সরকযারী সুবিধযাগুললর ওপনর প্রিযাি সম্পনক্ম  আরও ের্  
জযােনে nyckidsrise.org/downloadable-resources পেখুে।  
আরও সহযা়েযার জে্, NYC Kids RISE-পক 833-KID-RISE  
(833-543-7473) েম্বনর পেযাে করুে।

এই অ্যাকযাউলন্ট েঞ্চয় 
করযা মক সফডযারযাে ও 

সটেলির আরেতিক েহযায়েযার 
জে্ আিযার েন্যালের 
সযযাগ্েযালক প্রভযামবে 

করলে পযালর (আরেতিক 
েহযায়েযার বেতি িযাে 

মেয়িযাবেী অেযুযায়ী)? 

সম্িে। যবে আপেযার পবরিযানরর আ় $50,000 এর কর হ়, 
েযাহনল এই অ্যাকযাউনন্ট সঞ্চ়গুলল পেডযারযাল আটর্মক সহযা়েযার জে্ 
আপেযার সন্তযানের পযযাগ্েযানক সযাধযারেিযানি প্রিযাবিে করনি েযা। 
যবে আপেযার পবরিযানরর আ় $50,000 এর পিশি হ়, েযাহনল এই 
অ্যাকযাউনন্টর সঞ্চন়র শুধুরযারে একটি পেযাি অংিনকই পেডযারযাল আটর্মক 
সহযা়েযার পযযাগ্েযার জে্ দ্হসযানির রনধ্ ধরযা হনি। এই উতিরগুলল 
িবিে্নের িেরগুললনে পবরিবে্ম ে হনে পযানর। আরও বিিে েনর্র 
জে্, আরযানের ওন়িসযাইি: nyckidsrise.org/downloadable-
resources/#additional-materials এ “িবিে্নে আটর্মক সহযা়েযার 
উপর প্রিযাি” (Impact on Future Financial Aid) বেনে্ম শিকযাটি পড়ুে।

সম্িে। যবে আপেযার পবরিযানরর আ় $50,000 এর কর হ়, 
েযাহনল এই অ্যাকযাউনন্ট সঞ্চ়গুলল পেডযারযাল আটর্মক সহযা়েযার জে্ 
আপেযার সন্তযানের পযযাগ্েযানক সযাধযারেিযানি প্রিযাবিে করনি েযা। 
যবে আপেযার পবরিযানরর আ় $50,000 এর পিশি হ়, েযাহনল এই 
অ্যাকযাউনন্টর সঞ্চন়র শুধুরযারে একটি পেযাি অংিনকই পেডযারযাল আটর্মক 
সহযা়েযার পযযাগ্েযার জে্ দ্হসযানির রনধ্ ধরযা হনি। এই উতিরগুলল 
িবিে্নের িেরগুললনে পবরিবে্ম ে হনে পযানর। আরও বিিে েনর্র 
জে্, আরযানের ওন়িসযাইি: nyckidsrise.org/downloadable-
resources/#additional-materials এ “িবিে্নে আটর্মক সহযা়েযার 
উপর প্রিযাি” বেনে্ম শিকযাটি পড়ুে।

প্ররেটি অ্যাকযাউলন্টর 
জে্ আপমে কেগুলে 

সচকবক্স মেবতিযাচে কলরলেে 
েযা গণেযা করলে এবাং 

েমুবধযা ও অেমুবধযাগুলের 
েযারোংলষেপ করলে এই 
স্যােটি ব্বহযার করুে। 

দ্রষ্টি্: এগুললই কনলনজর জে্ সঞ্চ় করযার একরযারে উপযা় ে়। েনি, কনলজ ও কর্মজীিনের পসবিংস অ্যাকযাউনন্টর জে্ পসি ের কনলজ শ্প্রযাগ্যার দ্যারযা প্রেতি বেবে্ম ষ্ট তিশিষ্ট্ ও সুবিধযাগুলল শুধুরযারে 
এই েুটি বিকত্পের জে্ পযাও়যা যযা়। NYC Kids RISE বিবেন়যাগ সংক্যান্ত উপনেি পে় েযা িযা পকযােও বেবে্ম ষ্ট প্রকযানরর কনলজ পসবিংস অ্যাকযাউনন্টর সুপযাবরি কনর েযা। প্রবেটি পবরিযানরর আটর্মক 
পবরদ্থিবে বিন্ন, এিং সঞ্চ় িযা বিবেন়যাগ করযার আনগ আপেযার বেনজর পবরদ্থিবে বিনিিেযা করযা উদ্িে। অে্যাে্ বিকপেগুলল আপেযার এিং আপেযার পবরিযানরর জে্ আরও পিশি উপযুক্ত হনে পযানর 
বকেযা েযা পেখযার জে্ আপবে পসগুলল খঁুনজ পেখনে ইচু্ক হনে পযানরে, পযরে অে্যাে্ পটেি দ্যারযা প্রেতি 529 প্্যাে এিং অে্যাে্ ি্যাংনকর পেও়যা পসবিংস অ্যাকযাউন্ট।

কলেজ ও কর্মজীবলের সঠিক 
সসভিংস অ্যাকযাউন্ট সবলে ঠেে
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