
ধাপ 1 - লগইন করুন
nysaves.org-এ যান, আপনার স্ক্রিননর উপনরর 
ডানস্কিনে কোণায় "লগইন েরুন"-এ স্কলিে েরুন 
এবং আপনার ব্যবহারোরী নাম এবং পাসওয়াড্ড  স্কিন। 
আপনানে এেটি স্কপন স্কিনে বলা হনে পানর যা আপনার 
কসল ক�ানন পাঠাননা হনব।

ধাপ 2 - অবদান
লগ ইন েরার পনর, আপস্কন আপনার অ্যাোউনটের 
ড্যাশনবাড্ড  কিখনে পানবন। স্ক্রিননর ডান স্কিনে, "অবিান 
রাখুন - েনলনের েন্য অর্ড সঞ্চয় েরুন"-এ স্কলিে 
েরুন।

ধাপ 3 - অবদাননর পদ্ধতি তনব্াচন করুন
আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাোউটে করনে ববি্্যস্কেন অবিাননর 
স্কবেল্পটি স্কনব্ডাচন েরুন, োরপনর "পরবেীতী "-কে স্কলিে 
েরুন।

পনরর পাোয় যান  → 

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

একটি অনলাইন জমা করার তননদ্শাবলী:

আপনার NY 529 তিনরক্ট প্ল্ান অল্াকাউনটে 
কীভানব অনলাইনন জমা করনবন

http://nysaves.org


আপনার NY 529 তিনরক্ট প্ল্ান অল্াকাউনটে 
কীভানব অনলাইনন জমা করনবন

ধাপ 4 - অবদাননর তবশদ তনব্াচন করুন
পনরর পৃষ্ায়, আপনানে আপনার অবিান সম্পনে্ড  স্কবশি 
স্কলখনে বলা হনব। 

উপনভাক্া: যস্কি আপনার এোস্কিে উপন�াক্ার 
অ্যাোউটে রানে েনব আপস্কন কসই স্কশশুটিনে কবনে 
স্কনন যার েন্য আপস্কন সঞ্চয় েরনেন।
পতরমাণ: অবিাননর সব্ডস্কনম্ন পস্করমাণ $1।
এককালীন বা ররকাতরং অবদান: আপস্কন এেবানর েমা স্কিনে চান স্কেনা বা স্বয়ংস্করিয় করোস্করং েমা েরনে 
চান ো স্কনব্ডাচন েরুন। আপস্কন যস্কি "করোস্করং" স্কনব্ডাচন েনরন েনব েেবার েমা েরনে চান ো স্কনব্ডাচন 
েরুন - মাস্কসে বা বরৈমাস্কসে (প্রস্কে স্কেন মানস এেবার)। আপস্কন েখন আপনার করোস্করং অবিানগুস্কল শুরু 
েরনে চান ো স্কনব্ডাচন েরনে পানরন। 
রে বল্াংক রেনক অবদান রাখনি হনব িা তনব্াচন করুন: আপনার অবিাননর েন্য আপস্কন কয ব্যাঙ্ক 
অ্যাোউটেটি ব্যবহার েরনে চান োর েন্য রাউটিং নম্বর এবং অ্যাোউটে নম্বর প্রনবশ েরান। আপনার 
ব্যাঙ্কনে অবশ্যই মারেকিন যুক্রাষ্ট্র -এ অবস্কথিে হনে হনব এবং/অরবা মারেকিন যুক্রাষ্ট্র-এর ব্যাস্কঙ্কং 
করগুনলশন কমনন চলনে হনব।

আপস্কন এেবানর আপনার স্কনব্ডাচন কশষ েরার পনর, "পরবেীতী " কে স্কলিে েরুন।

একটি অনলাইন জমা করার তননদ্শাবলী (চলনে):

ধাপ 5 - পে্ানলাচনা এবং তনতচিিকরণ

চূডান্ত পৃষ্ায় আপনানে আপনার ের্য পয্ডানলাচনা েরনে হনব এবং এটি সঠিে স্কেনা ো স্কনস্কচিে েরনে বলা 
হনব। সাবিানন এই পৃষ্াটি পয্ডানলাচনা েরুন। আপনার হনয় কগনল, "সাবস্কমট"-এ স্কলিে েরুন। একবার আপতন 
"সাবতমট-এ তলিক করনল, আপনার রলননদন পতরবি্ন বা বাতিল করনি পারনবন না।

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

NYC Kids RISE কস� �র েনলে কপ্রাগ্াম (Save for College Program) হল এেটি স্কলারস্কশপ ও কসস্ক�ংস োয্ডরিম কযটি NYC Kids RISE, Inc. 
নামে এেটি অলা�েনে সংথিার সানর NYC স্কশক্া িপ্তর (NYC Department of Education) এবং স্কনউ ইয়ে্ড শহনরর অংশীিাস্করনবে পস্করচাস্কলে 
হয়। NYC Kids RISE স্কনউ ইয়নে্ড র 529 কস� �র েনলে কপ্রাগ্াম-এর সনগে কোন�ানব সম্পে্ড যুক্ নয় ও োর অন্নমাস্কিে স্কডস্ট্রিস্কবউটরও নয় 
এবং এটি কোন স্কবস্কননয়াগ চায় না বা স্কবস্কননয়ানগর পরামশ্ডও প্রিান েনর না। স্কনউ ইয়ে্ড  শহর এবং NYC স্কশক্া িপ্তর এর প্রচার এবং স্পাস্করশ 
েনর না, এবং স্কনউ ইয়নে্ড র 529 কস� �র েনলে কপ্রাগ্াম এবং কযনোননা স্কনরিকিষ্ট েনলে সঞ্চয় বা অন্য কোননা বীমার স্কবষয় কযগুস্কলনে 
পস্করবার কস� �র েনলে কপ্রাগ্াম-এর স্কবষনয় োননে পারনবন এমন স্কেেুর স্কনয়ন্ত্রণ বা মাস্কলোনা অস্কিোর বা এনির সানর সংযুক্ কনই।


