
আপনার যদি NY 529 দিররক্ট প্ল্ান অল্াকাউন্ট থারক তরে আপদন nysaves.org.-এ আপনার অল্াকাউরন্ট লগ 
ইন করর সহরেই অনলাইরন অথ্থ েমা কররত পাররেন। শুরু করার আরগ আপনার যা োনা িরকার:

প্রয়�োজনী� সম�: প্ায় 15 দমদনট

আপনোর যো প্রয়�োজন হয়ে:
 আপনার nysaves.org-এর ইউোর ননম ও পাসওয়াি্থ ।
 দবি-গুণ প্মাণীকররণর েনল্, আপনার অল্াকাউরন্টর সারথ যুক্ত ন�ান
 আপদন নয অল্াকাউন্টটিরত েমা কররত চান নসই অল্াকাউরন্টর েনল্ রাউটিিং নম্বর এেিং অল্াকাউন্ট নম্বর

অনলোইন জমো সম্পয় ক্ে  গুরুত্বপূরকে তথ্য:
 529 দেদনরয়ারগর পদরকল্পনাগুদলরত (Investment Plans) েমা "অেিান" দহসারে পদরদচত।
 অনলাইন েমার প্রয়ােনীয় সে্থদনম্ন পদরমাণ $1।
 আপনার NY 529 দিররক্ট প্ল্ান অল্াকাউরন্ট অনলাইরন েমা দিরত আপনার একটি বেধ মারককিন যুক্তরাষ্ট্র 
নচদকিং ো নসদিিংস অল্াকাউন্ট িরকার হরে। 
 আপদন েল্দক্তগত নচক ো মাদন অি্থ ার েল্েহার কররও অেিান রাখরত পাররন - দনরি্থ শােলীর েনল্ 
কীিারে আপনার NY 529 -দিররক্ট প্ল্ান অল্াকাউন্ট-এ আপনার নচক ো মাদন অি্থ ার েমা দিরত হরে 
নিখুন।
 আপনার 529 অল্াকাউন্টটি আপনার অনুমদত ছাডা আপনার দলঙ্কযুক্ত নচদকিং ো নসদিিংস অল্াকাউন্ট 
নথরক অথ্থ গ্রহর ্রয়ত পোয়র নো। এমনদক আপদন যদি নরকাদরিং অেিান সক্ষম করর থারকন তরে কীিারে 
এেিং কখন আপনার 529 অল্াকাউরন্ট অথ্থ স্ানান্তদরত হয় তার উপর সে্থিা আপনার দনয়ন্ত্রণ থাকরে। 
 আপদন এককিারে ো নরকাদরিং িারে অেিান রাখরত পাররন, এর মারন হল প্দত মারস স্বয়িংদরিয় িারে 
েমা ো প্দত দতন মারস েমা হরে তা আপনার দনে্থাচরনর ওপর দনি্থ র করর। এটি একটি স্বয়িংদরিয় 
দেদনরয়াগ পদরকল্পনা (Automatic Investment Plan)দহসারেও পদরদচত।
 আপদন যদি একটি স্বয়িংদরিয় দেদনরয়াগ পদরকল্পনা বতদর কররত চান, আপদন সে্থিা nysaves.org-এ 
উপরিাক্তার দেশি পৃষ্ারত দগরয় এেিং "নরকাদরিং অেিানগুদল পদরচালনা করুন" দনে্থাচন করর আপনার 
স্বয়িংদরিয় েমা পদরেত্থন ো োদতল কররত পাররন।
 আরও োনার েনল্, দনউ ইয়রক্থ র 529 করলে নসদিিংস নপ্াগ্াম (College Savings Program)  
877-697-2837.-এ নযাগারযাগ করুন।

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

আপনোর NY 529 ডিয়রক্ট প্্যোন অ্যো্োউয়টে 
্ীভোয়ে অনলোইয়ন জমো ্রয়েন

NYC Kids RISE Inc. দ্বারবা পররচবারিত NYC Kids RISE সেভ ফর কলিজ স্বাগ্বাম একটি স্কিবাররিপ ও সেরভং কম্মেূরচ, যবা একটি অিবাভজনক েংস্বা, যবা NYC রিক্বাদপ্তর (Department of Education) ও রনউ ইয়ক্ম  রেটির 
েলগে অংিীদ্বাররলবে রলয়লে। NYC Kids RISE রনউ ইয়লক্ম র 529 কলিজ সেরভং স্বাগ্বাম (529 College Savings Program)-এর েলগে েম্পক্ম যুক্ত নয় ও সে্টির অনলুমবারদত রির্রিরিউটরও নয় এিং এটি সকবালনবা রিরনলয়বাগ চবায় 
নবা িবা রিরনলয়বালগর পরবামি্মও ্দবান কলর নবা। রনউ ইয়ক্ম  রেটি এিং NYC রিক্বাদপ্তর সকবালনবা েমর্মন িবা েুপবাররি ্স্বাি সদয় নবা এিং NY 529 স্বাগ্বাম ম্বালনজবার ও সকবানও রনরদ্মষ্ট কলিজ সেরভং িবা অন্ রিরনলয়বাগগুরিলক রনয়ন্ত্রণ 
কলর নবা, এগুরি গ্হণ করবা নবা অরিবা এগুরির েলগে েংযুরক্ত ঘটবায় নবা, যবার মল্্ অন্তভু্ম ক্ত রলয়লে এমনরকেু যবা পররিবারগুরি সেভ ফর কলিজ স্বাগ্বাম সরলক রিখলত পবালর।

http://nysaves.org

