
আপনার যদি NY 529 দিররক্ট প্ল্ান অল্াকাউন্ট থারক তরে আপদন মেইরে একটি মেক ো োদন অি্ার পাঠির়ে অথ্ 
জো কররত পাররেন। এটি কররত, দনম্নদেদিত ধাপগুদে অনুসরণ করুন:

মেক ময মকানও পদরোরণ মেিা মযরত পারর। যদি আপনার মেকটি মকানও েল্েসার়ের দিন 4:00pm ET-এর আরে 
মেইরে আরস, এটি পররর দিন আপনার অল্াকাউরন্ট প্রদতফদেত হরে। এটি যদি মকানও েল্েসার়ের দিন 4:00pm 
ET-এর পরর আরস তরে পররর দিন এটি আপনার অল্াকাউরন্ট প্রদতফদেত হরে। 

 "দনউ ই়েরক্র 529 করেজ মসদিংস মপ্রাগ্াে দিররক্ট প্ল্ান(College Savings Program Direct Plan)" 
প্ররি়ে একটি মেক দেিুন। আপনার অল্াকাউন্ট নম্বরটি মেরকর মেরো মষেররে অন্তি্ুক্ত করার দেষ়েটি 
দনদচিত করুন।

 https://www.nysaves.org/home/forms.html এিান মথরক "অদতদরক্ত ক্র়ে ফে"্ িাউনরোি 
করুন এেং পূরণ করুন। আপনার যদি মকানও দপ্রন্টার না থারক তরে আপদন আোিা কােরজ 
অনুররাধ করা তথল্ও দেিরত পাররন এেং আপনার মেরকর সারথ এটি মেইে কররত পাররন।

 আপনার সম্ূণ্ অদতদরক্ত ক্রর়ের ফরে্র সারথ আপনার মেকটি এিারন মেইে করুন:

New York’s 529 College Savings Program Direct Plan
P.O Box 55440
Boston, MA 02205-8323

চেক জমা চেওযার জন্য:

1
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পররর পাতা়ে যান  → 

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

NY 529 ডিররক্ট প্্যান অ্যাকাউরটে কীভারে  
চেক ো মাডন অি্ার জমা কররেন



একক োদন অি্ার দিরপাদজরের সে্াদধক পদরোণ $ 100। আপদন যদি একক কল্ারেন্ার েছরর োদন 
অি্ারগুদেরত $ 5,000 িোররর মেদি অথ্ জো কররন তরে আপনার অল্াকাউন্টটি Patriot Act-এর অধীরন 
সরদেহজনক দক্র়োকোরপর জনল্ সনাক্ত হরত পারর। আরও তরথল্র জনল্, দনউ ই়েরক্র 529 করেজ মসদিংস  
মপ্রাগ্াে 877-697-2837 এ মযাোরযাে করুন।

যদি আপনার োদন অি্ার মকানও েল্েসার়ের দিন 4:00pm ET-এর আরে মেইরে আরস, এটি পররর দিন আপনার 
অল্াকাউরন্ট প্রদতফদেত হরে। এটি যদি মকানও েল্েসার়ের দিন 4:00pm ET-এর পরর আরস তরে পররর দিন এটি 
আপনার অল্াকাউরন্ট প্রদতফদেত হরে। 
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www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

 মযরকারনা োদন অি্ার দেক্রর়ের জা়েো মথরক $100-এর োদন অি্ার দকনুন মনাে করুন ময 
মেদিরিাে েদণক প্রদতটি োদন অি্াররর জনল্ একটি দফ মনন। প্রাপক দেিারে, ”দনউ ই়েরক্র  
529 করেজ মসদিংস মপ্রাগ্াে দিররক্ট প্ল্ান" এেং আপনার অল্াকাউন্ট নম্বর দেিুন।

 https://www.nysaves.org/home/forms.html এিান মথরক "অদতদরক্ত ক্র়ে ফে"্ িাউনরোি 
করুন এেং পূরণ করুন। আপনার যদি মকানও দপ্রন্টার না থারক তরে আপদন আোিা কােরজ 
অনুররাধ করা তথল্ও দেিরত পাররন এেং আপনার োদন অি্াররর সারথ এটি মেইে কররত পাররন।

 আপনার সম্ূণ্ অদতদরক্ত ক্রর়ের ফরে্র সারথ আপনার োদন অি্ার এিারন মেইে করুন:

New York’s 529 College Savings Program Direct Plan
P.O Box 55440
Boston, MA 02205-8323

 আপনার োদন অি্ার রদসিটি দনদচিত করর গুদছর়ে রািুন। আপনার োদন অি্ারটি মেইরে হাদরর়ে 
মেরে NYC Kids RISE ো দনউই়েরক্র 529 করেজ মসদিংস মপ্রাগ্াে (College Savings Program) 
িা়েী থাকরে না। দরফারন্র জনল্ আপনারক আপনার রদসরির দনরি্িােেী অনুসরণ কররত হরে।

মাডন অি্ার জমা চেওযার জন্য:
1

2

NYC Kids RISE মসি ফর করেজ মপ্রাগ্াে (Save for College Program) হে একটি স্কোরদিপ ও মসদিংস কায্ক্রে মযটি NYC Kids RISE, Inc. নােক 
একটি অোিজনক সংস্ার সারথ NYC দিষো িপ্তর (NYC Department of Education) এেং দনউ ই়েক্িহররর অংিীিাদররবে পদরোদেত 
হ়ে। NYC Kids RISE দনউ ই়েরক্র 529 মসি ফর করেজ মপ্রাগ্াে-এর সরগে মকানিারে সম্ক্যুক্ত ন়ে ও তার অনুরোদিত দিস্ট্রিদেউেরও 
ন়ে এেং এটি মকান দেদনর়োে ো়ে না ো দেদনর়োরের পরােিও্ প্রিান করর না। দনউ ই়েক্ িহর এেং NYC দিষো িপ্তর এর প্রোর এেং 
সুপাদরি করর না, এেং দনউ ই়েরক্র 529 মসি ফর করেজ মপ্রাগ্াে এেং মযরকারনা দনরিদিষ্ট করেজ সঞ্চ়ে ো অনল্ মকারনা েীোর দেষ়ে মযগুদেরত 
পদরোর মসি ফর করেজ মপ্রাগ্াে-এর দেষর়ে জানরত পাররেন এেন দকছুর দন়েন্ত্রণ ো োদেকানা অদধকার ো এরির সারথ সংযুক্ত মনই।

NY 529 ডিররক্ট প্্যান অ্যাকাউরটে কীভারে  
চেক ো মাডন অি্ার জমা কররেন


