
  
 

               
                

   

           

              
      

                    
     

          

               

             
  

     
   

   
   

      
     

   

       

    

       

        
        

  
     

 
 

        
 

       
       
        

      
      

        
 

            
               

              
         

কিভাবে এিটি NY 529 
Direct Plan অ্ািাউন খলুবেন2 

িবলবের েন্ সঞয িরার অবনি উপায আবে। NYC Kids RISE পত্যক পরিবািতক ্াতেি জনয সবতেত় ভাত�া রবকলটি ববতে 
রনত্ উ সাহি্ কতি। কত�জ সঞ় রবকলগল� সমতকক ুআিও ্ত্যি জনয nyckidsrise.org/options বেখন অ্বা একটি বসভ ফি 
কত�জ পপাগাম (Save for College Program) কমকশা�া় ব�াগ রেন। 

আপনাি পরিবাতিি জনয উপ�ব কত�জ সঞ় রবকলগল�ি মত্য একটি ি� New York's 529 College Savings Program 
Direct Plan। 

এিটি 529 অ্ািাউন হল এি ধরবনর অ্ািাউন যা পকরোরগললবি িবলে এেং ির্েীেবনর পশিকবের েন্ সঞয িরবে 
সাহায্ িরার েন্ কেবিষভাবে কিোইন িরা হবযবে। 

• একটি 529 অযাকাউতট অ ক্ সমত়ি সাত্ সাত্ বাডত্ পাতি এবং এি সাত্ িযাক সুরব্া পাও়া �া়, �াি মত্য িযাক-মুক উপাজক ন1 

এবং সমাবয বটি আ়কি োড অনভক ুক। 

• �াইতিাক, একটি 529 অযাকাউতট অ ক্ বৃহধি রনশ়্া বনই এবং মূ�য িািাত্ পাতি। 

• আপনাি সমাবয রবরনত়াতগি ববশশষয এবং ঝুঁ রকগল� ববাঝাি জনয আপনাতক একটি 529 অযাকাউতটি পকাশ সামগরগল� পডত্ িতব। 

• NY 529 Direct Plan বা ্াল�কাভুটক পটর়া সমতকক আিও ্ত্যি জনয, nysaves.org বেখুন অ্বা 877-NYSAVES 
(877-697-2837)-এ ক� করন। 

NY 529 Direct Plan অ্ািাউন খলুবে এেং সংবযাগ 
িরবে আপনার যা পবযােন: 

• আপনাি NYC Kids RISE বসরভংস টযাকাি (Savings 
Tracker) ইউজািতনম ও পাসও়ারক 2 

• আপনাি রনতজি সামারজক সুিকা নমি (Social Security 
Number, SSN) বা বযটকগ্ কিো্া সনাককিণ নমি 
(Individual Taxpayer Identifcation Number, ITIN) 

• আপনাি সনাতনি SSN বা ITIN 

• আপনাি এবং আপনাি সনাতনি বাহডি রিকানা 

• আপনাি ইতম� রিকানা 

• আপনাি এবং আপনাি সনাতনি জন ্ারিখ 

• সু ৃ ে: আপনাি মৃ্ুযি বকতর আপরন ব� বযটকতক পাকরিি 
অযাকাউতটি মাল�ক কিত্ োন ্াি নাম এবং জন ্ারিখ 

NY 529 Direct Plan সমবি্ কেসাকরে েথ্ NY 
529 Direct Plan পিাি পটুসিা ও টিউিন সঞবযর 
চু টত (Disclosure Booklet and Tuition Savings 
Agreement), ো "পিাি পটুসিা (Disclosure 
Booklet)"-এ উপলব। 

• আপরন এই নট্টি nysaves.org-এ রাউনত�ার কিত্ 
পাতিন। 

• এই নট্ত্ রবরনত়াতগি উতদশয, ঝঁুরক, োজক , খিে এবং 
অনযানয ্্য অনভক ুক িত়তে। রবরনত়াগ কিাি আতগ 
আপনাি এটি সাব্াতন পডা এবং রবতবেনা কিা উহে্। 

• আপরন �রে NY 529 Direct Plan-এি সাত্ একটি 
অযাকাউট বখাত�ন, ্ািত� আপনাতক রনটশ্ কিত্ ব�া 
িতব ব� আপরন আপনাি অযাকাউট বখা�াি আতগ পকাশ 
পুটতকা বপত়তেন। 

দষে্: NYC Kids RISE NY-এি 529 College Savings Program এি সাত্ সমনধ় ন় এবং রবরনত়াতগি পিামশক পোন কতি না। NYC Kids RISE আপনাি বা 
আপনাি পরিবাতিি জনয NY 529 Direct Plan-এি উপ�ু  ু ক ক্াি রবষত় বকাতনা সপারিশ কিতে না। আপরন �রে রন্ািণ কতিন ব� NY 529 Direct Plan আপনাি 
এবং আপনাি পরিবাতিি জনয অ ক্পূণক শ্ু ্ ািত�ই NYC Kids RISE আপনাতক এশগত় ব�ত্ উ সাহি্ কতি। NY 529 Direct Plan সমতকক আিও ্ ত্যি জনয, 
nysaves.org বেখু ুন এবং পকাশ পটতকা রাউনত�ার করন, অ্বা 877-NYSAVES (877-697-2837)-এ ক� করন। 

1 অয�োগ্য অর্থ ত�োলোর মোধ্যযম উপোর্থ নগুলল তেডোযরল আয়কর এবং 10% তেডোযরল আয়কর, তেইেোযর তটেট এবং স্োনীয় আয়কযরর অধীন হয� পোযর। ট্যোক্স এবং 
অন্যোন্য েুববধোগুলল অন্যোন্য প্রযয়োরনীয়�ো পূরযের উপর বনর্থ রশীল, এবং বকছু অর্থ ত�োলো তেডোযরল, তটেট এবং স্োনীয় কযরর অধীন।
2 আপনোর েন্োযনর NYC স্কলোরশশপ অ্যোকোউন্ট তেখোর রন্য একটট ইউরোরযনম ও পোেওয়োড্থ  ত�বর করোর ওপযর �যর্যর রন্য, nyckidsrise.org/register তেখুন

1nyckidsrise.org | 833-543-7473 

http://nyckidsrise.org 
tel:18335437473
http://nyckidsrise.org/options
https://www.nysaves.org/
tel:18776972837
tel:18776972837
http://nyckidsrise.org/register
https://www.nysaves.org/
https://www.nysaves.org/
tel:18776972837


               
        

     
                  

   

                  

                 
        

                  
  

                 

     

 
       

         
     

      
        

        
     

     
         

       

          
          

      
 

    
       

       
        

        

       
     

       
        

      
         

        
       

         
        

        

   

      
     

     
    

      

     
    

     
  

        
  

     
 

       
     

     

রলূ িে্ ােলী: 
• Account Owner (অ্যকযউনটর মযলিক) িত�ন বসই বযটক র�রন • এই NY 529 Direct Plan অযাকাউটটিতক NYC স�ািশশপ 

এই কত�জ বসরভংস অযাকাউতটি মাল�ক িতবন এবং টসধান বনতবন। অযাকাউতটি সাত্ সং�ুক কিত্, একই শশশতক অবশযই উভ় 
অযাকাউতটি মাল�ক িও়াি জনয, আপনাতক অবশযই একজন U.S. অযাকাউতট সু ক ্াকত্ িতব। আপনাতকরব্াতভাগর হিতসতব ্াল�কাভু 
নাগরিক অ্বা সা়ধ বাটসনা (resident alien) িত্ িতব এবং এই অযাকাউতটি সু িকা নমি বারব্াতভাগরি জনয সামারজক সু 
আপনাি একটি িাতাি রিকানা ্াকত্ িতব। একটি অযাকাউতট কিো্া সনাককিণ নমি এবং িাতাি রিকানা পোন কিত্ িতব। 
শ্ুমার একজন অযাকাউতটি মাল�ক ্াকত্ পাতি। ইরন একজন • Ugift ি� একটি সিজ, রবনামূত�য-বযবিািত�াগয পরিতষবা �া 529 
লপ্ামা্া, অরভভাবক, োেু-রেো বা অনয পাপব়স িত্ পাতিন। পযান অযাকাউতটি মাল�কতেিতক পিমিাগ্ উপিাতিি পরিবত ক্ , 

• Successor Account Owner (উতরযধিকযরী অ্যকযউনটর মযলিক) কত�জ সঞত়ি উপিাতিি সাত্ বাচাতেি মাই�তটানগল� উে�াপন 
িত�ন বসই বযটক �াতক অযাকাউতটি মাল�ক ্াি মৃ্ুয িও়াি বকতর, কিত্ পরিবাি এবং বনু তেি উ সাহি্ কিত্ বে়। অযাকাউতটি 
NY 529 অযাকাউতটি মাল�ক এবং রন়নক হিতসতব নামাহক্ কতিন। মাল�কিা পর্টি সু কধি জনয একটি অননয রব্াতভাগর/শশকা্ 

Ugift বকার পান, �া অনযতেি সাত্ বশ়াি কিা ব�ত্ পাতি এবং • Benefciary (সুধিিযন�যগী) ি� বসই শশশ �াি জনয আপরন সঞ় 
Ugift529.com-এ অবোন িাখত্ এখাতন বযবিাি কিা ব�ত্ পাতি। কিতেন এবং ব� অযাকাউতট ্াকা অ ক্ ্াি শশকাি জনয বযবিাি 
Ugift-এ পািাতনা সমত উপিাতিি অবোন শশকা ক্ধি 529 পযান কিত্ পাতি। আপনাি অংশগিণকািধ শশশ ্াি NYC স�ািশশপ 
অযাকাউতট রবরনত়াগ কিা ি় এবং শ্ুমার ব�াগয কত�জ এবং অযাকাউতটি (NYC Scholarship Account) সুরব্াতভাগর। 
কত�জ-সমরকক ্ খিতেি জনয বযবিাি কিাি উতদতশয কিা ি় 
(529 পযান সমতেি বযবিাি রন়নণ কতি এমন আইন অনু�া়ধ)। 

আপকন যকি এিটি নেুন NY 529 Direct Plan অ্ািাউন খখালার এেং সংবযাগ িরার টসদান কনবয থাবিন ো এিটি কেি্রান 
অ্ািাউবনর সবগ সংবযাগ িরবে চান, ্ািত� রনতেি ্াপগল� অনুসিণ করন। 

কিভাবে এিটি NY 529 Direct Plan খু ুলবেন এেং সংযত িরবেন: 
1. আপনাি কমমউিাি বা বমাবাই� বফাতন nyckidsrise.org বেখু ুে আোর লগ ইন িরন ন। র্তনি উপতিি রানরেতকি বকাণা় ি� 

ববা্াতম রলক করন। 

2. রনতে প্া� করন এবং আোর লগ ইন িরন ববা্াতম রলক করন এবং ্ািপি চাললবয যান-এ রলক করন। 

3. আপরন আপনাি সনাতনি NYC স�ািশশপ অযাকাউট সটর় কিা এবং বেখাি সমত় আপনাি ব্রি কিা ইতম� এবং পাসও়ারক 
পতবশ কিান এবং লগ ইন িরন খোোবর রলক করন। 

4. আপরন বসরভংস টযাকাতি �গ ইন কিাি পতি, পৃষাটিি নধতে প্া� করন এবং কম�া িতেি 529 অ্ািাউন তেকর/সংযতু িরন 
খোোবর রলক করন। 

5. আপরন �রে এবং �খন োল�ত় ব�ত্ পস্ িতবন, পপ-আপ বা ক্ াটি পডুন এবং কিি আবে-এ রলক করন। 

6. আপনার NY529 অ্ািাউবন সংবযাগ িরন। 

এিটি কেি্রান NY 529 অ্ািাউবন সংবযাগ িরবে: 

• আপনাি �রে ইর্মত্যই একটি NY 529 Direct Plan 
অযাকাউট ্াতক, ব�খাতন আপনাি অংশগিণকািধ শশশতক 
সু ুরব্াতভাগর হিসাতব ্াল�কাভক কিা আতে, ্ািত� 
আপরন বসই অযাকাউটটিতক আপনাি সনাতনি NYC 
স�ািশশপ অযাকাউতটি সাত্ সং�ুক কিত্ পাতিন। 

• এটি কিত্, Enroll Now (এখ ই  থি�ুক কর ) 
কলক করনি   য। এি পরিবত ক্ , আপনাি nysaves.org 
ইউোরবনরটি "Sign in (সাইন ইন করন)" শতদি নধতে 
পূিণ করন। 

• আপরন সাইন ইন কিাি পতি, এই রনতেক শশকাটিি 23 নমি 
্াতপ �ান। 

এিটি নেু ন NY 529 অ্ািাউন খলবে এেং এটিু 
সংযতু িরবে: 

• �গইন পৃষাি নধতেি রেতকি বতক Enroll Now 
(এখনই নথথভু ত িরন) রলক করন। 

• এই রনতেক শশকাটিি ্াপ 7 এ �ান। 

nyckidsrise.org | 833-543-7473 2 

http://nyckidsrise.org 
tel:18335437473
http://nyckidsrise.org 
https://www.ugift529.com/
https://nysaves.org


        
      

       
   

      
     

   

     
       

       
    

     
       
     

         
       

       
  

        
     

      

          
    

      
       
     

       
        
        

   

       
      
 

    
         

     

        
   

      

   
      

    

    
      

  
  

          
     

   
  

        
     

       
       

        
      

    

        
 
    

        
     

       
    

        
 

    
          

   

         
   

        
   

   
       

     

     
      

    
       

       
        

  

7. নাম, বফান নমি এবং ইতম� রিকানা সি Account Owner 
(অ্যকযউনটর মযলিক)-এি ্ ্য পতবশ কিান। এোডাও 
আপনাি অযাকাউতটি জনয একটি পাসও়ারক ব্রি করন। 
্ািপতি Get Started (শর িরন)-এ রলক করন। 

8. আপরন NY 529 Direct Plan সমতকক কধভাতব শতনহেত�ন 
্া রনবকােন করন এবং Continue Enrollment (নথথভু টত 
চাললবয যান)-এ রলক করন। 

9. Account Owner's (অ্যকযউনটর মযলিক)-এি রিকানা 
পতবশ কিান এবং Continue (চাললবয যান) টিপুন। এটি 
এবং অনযানয পেতকপ সমতকক আিও ্ত্যি জনয, র্তনি 
নধতে রানরেতক Tips (পরারি্) ববা্াতম রলক করন। 

10. Account Owner's (অ্যকযউনটর মযলিক)-এি সামারজক 
সুিকা নমি বা বযটকগ্ কিো্া সনাককিণ নমি, জন 
্ারিখ এবং নাগরিকতবি অবসা পতবশ কিান। 

• অযাকাউট বখাত�ন এমন পত্যক বযটকতক হেহন্ কিাি 
জনয, NY 529-বক এই ্্য রজজাসা কিত্ িতব। আপরন 
্্যটি পোন না কিত�, ্ািা আপনাি অযাকাউট খু�ত্ 
সকম িতব না। 

• �কয করন ব� নাগরিকতবি অ্ধতন রবকলগল� ি� U.S. 
নাগরিক বা সা়ধ বাটসনা। NY 529 Direct Plan দািা 
বযবহ্ সা়ধ বাটসনাি সংজাটি ি� IRS এি সংজা। 

• আপরন �রে গরন কারক পিধকা বা কযাত�নাি বেতিি 
(জানু়ারি 1-হরতসমি 31) এি জনয উতলখত�াগয উপহসর্ 
পিধকা় উতধণক িন ্তব IRS আপনাতক িযাতকি উতদতশয 
মারকক ন �ুকিাত্ি রবতেশর বাটসনা হিসাতব রবতবেনা কতি। 
আিও ্ত্যি জনয, অনুগি কতি IRS এি ওত়বসাইি 
https://www.irs.gov/individuals/international-
taxpayers/determining-an-individuals-tax-
residency-status বেখুন। আপনাি কাতে এই ্্য না 
্াকত� মতন িাখতবন ব� পরিবাি এবং বনু িা আপনাি 
সনাতনি জনয একটি অযাকাউট খু�ত্ পাতি। আিও ্ত্যি 
জনয NYC Kids RISE-এি সাত্ ব�াগাত�াগ করন। 

11. Benefciary (সুধিিযন�যগী) সমতকক টসধান রনন এবং 
অনুতিা্ কিা ্্য পূিণ করন। ্ািপি Continue 
(চাললবয যান) টিপুন। 

12. Successor Account Owner (উতরযধিকযরী অ্যকযউনটর 
মযলিক)-এি রবষত় টসধান রনন এবং বসই বযটকি নাম এবং 
জন্ারিখ পূিণ করন। ্ািপি Continue (চাললবয যান) 
টিপুন। 

• অযাকাউতট উতিার্কািধ ব�াগ কিা ঐরছক, রকন কিত্ 
উ সাহি্ কিা ি়। 

13. আপনাি রবরনত়াগ বকৌশ� ববতে রনন। 

• Age-Based (েযস-ভভকতি) বা Custom Portfolio 
(িাসর খপাি্ ব�াললও) এই েুটি রবকতল রলক করন, 
পর্টি সমতকক আিও ্ত্যি জনয। 

• যকি আপকন Age-Based (েযস-ভভকতি) কনে্াচন 
িবরন, োহবল আপকন ভেনটি ঝঁু কির সর খথবি 
খেবে কনবে পাবরন: Aggressive, Moderate, or 
Conservative (আরমণাতক, ম্যপনধ বা িকণশর�)। 

• আিও ্ত্যি জনয পর্টি ঝুঁ রকি ততি রলক করন। 
আপরন কধ ্িতনি রবরনত়াগকািধ ্া জানত্, 
"Conservative (িকণশর�)" ববা্াতমি নধতে আবরা 
োননু রলক করন। 

• আপরন �রে কাটম বপািক তফাল�ও রনবকােন কতিন, ্ািত� 
আপরন বমাি 100% ব�াগ কিাি জনয রবরনত়াতগি 
একটি রমশণ রনবকােন কিতবন। ব়স রভরতক রবকতলি 
রবপিধত্, শশশি ব়স বাডাি সাত্ সাত্ এই রমশণটি 
পরিবর ক্ ্  িতব না। সমত়ি সাত্ সাত্ এটি একই 
্াকতব। আিও ্ত্যি জনয পর্টি বপািক তফাল�ওি 
পাতশ নধ� ববা্াতম রলক করন। 

• আিও ্ত্যি জনয, nysaves.org-এ �ান এবং রলক 
করন Which investments should I choose? 
(আকর খিান কেকনবযাগ খেবে খনে?) 

• রবরনত়াতগি রবকলগল� সমতকক রবতারি্ ্্য পকাশ 
পুটতকাত্ও পাও়া �া়। রবরনত়াতগি রবকলগল�ি 
মত্য ব্তক ববতে বনও়াি রবষত় আিও ্ত্যি জনয, 
আপরন NY 529 এ 877-697-2837-এ ক� কিত্ 
পাতিন। আপরন িযাক বা আট ক্ক উপতেষাি সাত্ও ক্া 
ব�ত্ পাতিন। 

দষে্: NYC Kids RISE উপ�ব রবরভন রবরনত়াতগি রবকল 
বা আপনাি জনয বকানটি উপ�ুক িত্ পাতি বস রবষত় বকাতনা 
রনতেক শনা রেত্ পাতি না। 

14. একবাি আপরন একটি রবরনত়াতগি রবকল বা রবকলগল� 
রনবকােন কিত�, Continue (চাললবয যান) রলক করন। 

15. আপকন িীভাবে আপনার অ্ািাউবন অথ্াযন িরবে 
চান ো খেবে কনন: 

Deposit from a Bank Account (ি্যঙ অ্যকযউট থিনক 
জময): আপরন একটি বেরকং বা বসরভংস অযাকাউট ব্তক 
পা্রমক জমা কিাতবতে রনত্ পাতিন। 

Payroll Deduction (থে-থরযি থিনক থকনে থ ওয়য): �রে 
আপনাি রনত়াগক ক্ া এটিতক সম ক্ন কতিন, ্ািত� আপরন 
পর্টি বব্তনি সম়কাত� আপনাি বপতেক (paycheck) 
ব্তক একটি রনরেক ষ পরিমাণ অ ক্ ব্া�া এবং আপনাি NY 
529 অযাকাউতট জমা কিা ববতে রনত্ পাতিন। আপনাি 
রনত়াগক ক্ াতক রজজাসা করন ব� ্ািা এই রবকলটি সম ক্ন 
কতি রকনা। 

nyckidsrise.org | 833-543-7473 3 

http://nyckidsrise.org 
tel:18335437473
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/determining-an-individuals-tax-residency-status
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/determining-an-individuals-tax-residency-status
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/determining-an-individuals-tax-residency-status
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/determining-an-individuals-tax-residency-status
tel:18776972837
https://nysaves.org-�


        
         

   
     

           
    

         
       
 

      
       
          

     

     
      

    
    

     

          
   

           
      

     
      

        
  

       
      

         
      

           
          

         
     

           
      

           
 

       
         

      
 

         
 

          
   

        
     

       

         
       

     

       
       

   
   
       

      
   

       
      

 

           
  

  
    

      
     
   

      
        

    
    

     
   

    

 

By Check (থেক দযরয): আপরন �রে একটি বেতকি মা্যতম 
আপনাি অযাকাউতট জমা রেত্ োন, ্ািত� আপরন এই 
পটর়াি বশতষ একটি ফমক লপট কিত্ পাতিন এবং একটি বেক 
সি রাকত�াতগ এটি NY 529 Direct Plan এ পািাত্ পাতিন। 

By Rollover (থরযিও�যর দযরয): আপরন অনয ্িতনি 
অযাকাউট ব্তকও এই অযাকাউতট িাকা বিা�-ওভাি 
কিত্ পাতিন। আিও ্ত্যি জনয, 877-NYSAVES 
(877-697-2837)-এ NY 529 এি সতগ ব�াগাত�াগ 
করন অ্বা nysaves.org-এ ্াতেি ওত়বসাইি বেখুন। 

16. আপরন আপনাি রনবকােন কিা এবং অনুতিা্কৃ ্  ্্য পূিণ 
কিাি পতি, Continue (চাললবয যান) রলক করন। 

• একটি অযাকাউট বখা�াি জনয আপনাতক আমান্ 
জমা কিত্ িতব না। আমান্ জমা কিা োডাই আপনাি 
অযাকাউট খু�ত্, "Check (�াোই করন)" রবকলটি 
রনবকােন করন এবং Continue (চাললবয যান) রলক করন। 

• আপরন ইছাম্ �্িা সমব কম বা ববশশ জমা কিত্ 
পাতিন। বকানও নূযন্ম পরিমাণ বনই। 

• পর্টি রবকতল রলক কিত�, ্া বসই অ ক্া়তনি উ স 
বযবিাি কিাি জনয আপনাি পত়াজনধ় ্্য আপনাতক 
জানা়। 

17. আপরন অনয বকান সুরব্াতভাগর বা শশশি জনয অনয একটি 
529 অযাকাউট খু�ত্ োন রকনা ্া ববতে রনন। 

• �রে ্াই ি়, Yes, Add Another Benefciary 
(হাঁ ু, অন্ এিেন সকেধাবভাগী খযাগ িরন) রলক 
করন, ্াপ 10-এ রফতি �ান এবং ন্ুন শশশটিি জনয আবাি 
পটর়াটি সমূণক করন। 

• �রে না ি়, No, Let's Finish Up (না, খিষ িরা যাি) 
রলক করন এবং ্াপ 18-এ োল�ত় �ান। 

18. আপনাি অযাকাউতটি জনয একটি ইউজািতনম ব্রি করন 
�াত্ আপরন আবাি �গ ইন কিত্ পাতিন। 

19. র্নটি রনিাপতা পশ রনবকােন করন এবং বসগল�ি উতি রেন। 
একটি রনিাপতা হের রনবকােন করন এবং এটিতক একটি নাম রেন 
�াত্ আপরন এটি সিতজই মতন িাখত্ পাতিন। আপনাি এিা 
কিা িত় বগত�, Continue (চাললবয যান)-এ রলক করন। 

20. বেক মাকক পূিণ কিা িত়তে ্ া রনটশ্ কতি আপনাি Ugift 
বকার সটর় করন। ্ ািপি Continue (চাললবয যান) টিপুন। 

• বনু এবং পরিবাতিি সািা�য রনত় কত�তজি জনয সঞ় কিা 
আিও সিজ! 

21. আপরন কধভাতব NY 529 এি কাে ব্তক আপনাি 
অযাকাউট সমতকক ্্য বপত্ োন ্া ববতে রনন এবং 
ইত�কটরনক বরল�ভারিি ্্য প�কাত�ােনা করন। ্ািপি 
Continue (চাললবয যান) টিপুন। 

22. আপনাি আতবেনটি সরিক রকনা ্া রনটশ্ কিত্ 
প�কাত�ােনা করন। 

• আপনাি পতবশ কিা সমত ্্য প�কাত�ােনা করন। ব� 
বকানও ভু� সংতশা্ন করন। 

• আপরন পকাশ পুটতকা বপত়তেন ্া রনটশ্ করন। NY 
529 Direct Plan-এ রবরনত়াতগি ববশশষয এবং ঝঁু রকগল� 
সমণূ করতপ ববাঝাি জনয আপনাি এই সামগরগল� পডা 
উহে্। 

23. আপরন পকাশ পু কটতকাি শ্াব�ধ পতডতেন এবং সম্ 
িত়তেন এবং একটি অযাকাউট খু�ত্ পস্ আতেন, ্া 
রনটশ্ কিত্ Sign (সাকর িরন)-এ রলক করন। 

24. এখন আপরন আপনাি অযাকাউট খুত�তেন, ্াই 
আপনাি একটি অনুতমােন পৃষা বেখত্ পাও়া উহে্। 
এখাবন আপকন আপনার নেু ন NY 529 Direct Plan 
অ্ািাউনবি আপনার সনাবনর NYC সলারশিপ 
অ্ািাউবনর সাবথ সংযতু িরবে পাবরন। এটি আপনাতক 
আপনাি বসরভংস টযাকাতি উভ় অযাকাউতটি বযাত�ন 
(অত ক্ি পরিমাণ) বেখাি অনমর্ বেতব।ু 

এই অনু কতমােন পষৃাটি সাব্াতন প�াত�ােনা করন এবং 
আপরন পস্ িত� I Authorize (আকর অনবুরািন িকর)-এ 
রলক করন। 

25. আপনাি সনাতনি নাতমি পাতশি বোি বৃতত রলক করন এবং 
OK (কিি আবে) রলক করন। 

অভভননন, আপকন আপনার NY 529 Direct Plan 
অ্ািাউন খু ুবলবেন এেং সংযত িবরবেন! 

আপনাি ন্ুন অযাকাউটটি আপনাি বসরভংস টযাকাতি 
24 ঘটাি মত্য "আপনাি কত�জ বসরভংস অযাকাউটস" 
এি রনতে পেশশক্ িতব। 

�রে আপনাি ন্ুন অযাকাউট 48 ঘটাি মত্য "আপনাি কত�জ 
বসরভংস অযাকাউট" এি রনতে বেখা না �া়, ্ািত� অনুগি কতি 
NYC Kids RISE িি�াইতন 833-543-7473-এ ক� করন 
অ্বা info@nyckidsrise.org-এ ইতম� করন। 

আপনাি �রে NY 529 Direct Plan নট্ভুটক পটর়া 
সমতকক পশ ্াতক, আপরন NY 529-বক 877-NYSAVES 
(877-697-2837)-এ ক� কিত্ পাতিন। 

nyckidsrise.org 
info@nyckidsrise.org 

833-543-7473 

https://nyckidsrise.org/
tel:18776972837
tel:18776972837
http://nysaves.org/
tel:18335437473
mailto:info%40nyckidsrise.org?subject=
tel:18776972837
tel:18776972837
http://nyckidsrise.org 
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