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কীভাবে একটি Amalgamated 
সেভ ফর কবেজ ে্াাংক 
অ্াকাউন্ট খুেবেন

কবেবজর জন্ েঞ্চয় করার অবনক উপায় আবে। NYC Kids RISE প্রত্যেক পরিবািতক ্াতেি জনযে 
সবতেত়ে ভাত�া রবকল্পটি ববতে রনত্ উৎসারি্ কতি। কত�জ ও কর্মজীবতনি জনযে সঞ্চত়েি রবকল্পগুর� 
সম্পতক্ম  আিও ্ত্যেি জনযে nyckidsrise.org/options বেখুন অ্বা একটি বসভ ফি কত�জ বপ্রাগ্ার 
(Save for College Program) ও়োক্ম শতপ ব�াগ রেন।

আপনাি পরিবাতিি জনযে উপ�ব্ধ কত�জ বসরভংস রবকল্পগুর�ি রত্যে একটি ি� Amalgamated সেভ ফর 
কবেজ ে্াাংক অ্াকাউন্ট।

 » এটি Amalgamated Bank এ একটি পিম্পিাগ্ বসরভংস অযোকাউন্ট, ব�টিি রার�ক িত�ন একজন রা-বাবা/
অরভভাবক বা পরিবাতিি অনযে বকানও সেসযে, এবং এটিত্ সরুব্াতভাগী রিতসতব একটি রশশুি নার ্াতক।

 » এই অযোকাউন্টটি পরিবািগুর�তক একটি রবরাকৃ্ আর ্্মক প্রর্ষ্াতন সঞ্চ়ে কিত্ বে়ে এবং অযোকাউতন্ট 
্াতেি জরা কিা অত ্্মি উপি সুে উপাজ্মন কিত্ বে়ে। বযোংক বেউর�়ো িত়ে �াও়োি বষেতরে, আপনাি 
অ ্্ম $250,000 প�্মন্ত রবরা কিা আতে।1

 » এই অযোকাউতন্টি অত ্্মি উপি সুে উপাজ্মন কিা �া়ে, এবং সুেটি কিত�াগযে। 

 » এই অযোকাউতন্টি সাত্ বকানও রারসক িষেণাতবষেণ রফ সংরলিষ্ট বনই। ্তব, এই অযোকাউতন্ট রকেু 
ট্যোনজযোকশন রফ আতে। আিও ্ত্যেি জনযে, 800-662-0860 নম্বতি Amalgamated Bank এ বফান 
করুন অ্বা শাখা়ে রফ এি ্ার�কাটি োন। 

এই ধরবনর অ্াকাউন্ট খুেবে আমার কী কী প্রবয়াজন?
অযোকাউতন্টি রার�ক রিসাতব, আপনাি রনম্নর�রখ্ ্ত্যেি প্রত়োজন িতব: 

 » একটি বব্ সারারজক সুিষো নম্বি (Social Security Number), স্ব্ন্ত্র কিো্া সনাক্তকিণ নম্বি 
(Individual Taxpayer Identification Number), বা W8 সাটি্মরফতকশন।

 » বকানও বফডািা� বা বটেট সিকািী সংস্া দ্ািা জারি কিা একটি বব্ ফতটা আইরড, বা একটি IDNYC 
ররউরনরসপা� আইরড। আপরন �রে একটি IDNYC কাড্ম  বযেবিাি কতিন, ্ািত� ঠিকানাি অর্রিক্ত প্ররাণ 
প্রত়োজন, ব�রন একটি বকব� বা ইউটির�টি রব�।

 » আপনাি ঠিকানা ও জন্ম ্ারিখ।
 » আপনাি সন্তাতনি নার, ঠিকানা ও জন্ম ্ারিখ।
 » আপনাি ইতর� অযোতরেস (সুপারিশকৃ্)।

আমম কীভাবে এই ধরবনর অ্াকাউন্ট খুেবে এোং োংযুক্ত করবে পামর?
 » এই ্িতনি অযোকাউন্ট খু�ত্, রনউ ই়েক্ম  রসটিত্ Amalgamated Bank এি ব� বকানও শাখা়ে �ান এবং 
Amalgamated Bank বসভ ফি কত�জ বযোংক অযোকাউন্ট বখা�াি জনযে অনুতিা্ করুন। শাখাগুলির 
তালিকাটি পরবততী পৃষ্ায় দেখুন।

1আমানতের ওপতর বিমার স্ট্ান্ার্ড  আওোর সীমা হল প্রবে আমানেকারী বপছু $250,000, ফেরারাল বরতপাবিট ইবসিওতরসি কতপ্ডাতরশন (Federal Deposit 
Insurance Corporation, FDIC) দ্ারা বিমাকৃে িট্াাংক প্রবে, মাবলকানা ফরেণী প্রবে। বিবিন্ন মাবলকানার ফরেণীতে রাখা আমানেগুবলতক অন্তেঃ $250,000 
পর্ডন্ত পথৃকিাতি বিমা করা হয়, এমনবক রবি একই িট্াাংতক রাখা হয় োহতলও।

2

চেবে 



nyckidsrise.org | 833-543-7473 2

 » আপরন অন�াইতন বা বফাতনি রা্যেতর এই অযোকাউন্টটি খু�ত্ পািতবন না।
 » ্তব, আপনাি অযোকাউন্ট বখা�া িত়ে বগত�, আপরন আপনাি অযোকাউন্টটি পরিো�না কিত্ অন�াইন এবং 
বরাবাই� বযোংরকং উভ়ে অযোতসেতসি জনযে সাইন আপ কিত্ পাতিন। অন�াইন অযোতসেতসি জনযে, বযোতকেি 
ওত়েবসাইট, amalgamatedbank.com এ নর্ভুক্ত বিান।

 » এই অযোকাউন্ট বখা�াি প্রররি়ো ে�াকা�ীন আপরন আপনাি অযোকাউতন্টি ্্যে NYC Kids RISE-এি সাত্ বশ়োি 
কিত্ সম্ম্ িত়ে, আপনাি সন্তাতনি NYC স্ক�ািরশপ অযোকাউতন্টি (NYC Scholarship Account) সাত্ এই 
অযোকাউন্টটি সং�ুক্ত কিত্ পাতিন।

সকান ভাষায় েহায়ো পাওয়া যায়?
 » সরস্ত শাখা়ে ইংতিরজত্ ক্া ব�া ি়ে, এবং Amalgamated Bank এি সরস্ত কাগজপরে ইংতিরজত্ বেও়ো িতব।
 » বফাতন এবং কখনও কখনও শাখাত্ও স্যোরনশ ভাষা়ে সিা়ে্া পাও়ো �া়ে। আিও ্ত্যেি জনযে রনরে্ম ষ্ট শাখা়ে 
ক� করুন।

আমম মক অনোইবন ো সফাবনর মাধ্বম একটি অ্াকাউন্ট খুেবে পামর?
 » না, এই সরত়ে পািতবন না।

আমম কীভাবে এই অ্াকাউন্ট েম্পবককে  আরও েথ্ সপবে পামর?
 » Amalgamated Bank এি সাত্ ব�াগাত�াগ করুন: 800-662-0860 নম্বতি।
 »  আপনার কাবের একটি Amalgamated Bank এি শাখা়ে �ান।
 »  nyckidsrise.org/options বেখুন।

 
রনউ ই়েক্ম  রসটি এবং NYC রশষো রবভাগ (NYC Department of Education) NY 529 বপ্রাগ্ার রযোতনজাি এবং বকাতনা 
রনরে্ম ষ্ট কত�জ সঞ্চ়ে বা অনযোনযে রবরনত়োতগি রা্যের সম্পতক্ম  বকান সর ্্মন বা সুপারিশ প্রোন কতি না এবং ্া রন়েন্ত্রণ 
কতি না, এি রার�ক ন়ে বা এি সাত্ সম্বন্ধ�ুক্ত ন়ে, এি রত্যে বসগুর�ও অন্তভু্মক্ত ব�গুর� সম্পতক্ম  পরিবািগুর� বসভ 
ফি কত�জ বপ্রাগ্াতরি রা্যেতর জানত্ পাতি।

মনউ ইয়ককে  মেটিবে Amalgamated Bank এর শাখা
আপরন এই স্ানগুর�ত্ একটি Amalgamated বসভ ফি কত�জ বযোংক অযোকাউন্ট  

খু�ত্ পাতিন এবং সং�ুক্ত কিত্ পাতিন:

Union Square 
10 East 14th Street 
New York, NY 10003 
212-823-8708

Co-op City
2067 Bartow Ave.
Bronx, NY 10475 
718-671-1800

Bedford-Stuyvesant
1212 Fulton Street
Brooklyn, NY 11216
718-510-9001

nyckidsrise.org 
info@nyckidsrise.org

833-543-7473
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