
Ugift529.com-এ লগ ইন 
করুন, প্রাপককর Ugift® 
ককরাডটি ললখুন এবং "একটি 
উপহরার লিন"-এ ললিক করুন। 

আপনার যদি NY 529 দিররক্ট প্ল্ান অল্াকাউন্ট হয় তরে বনু্ এবং পলরবরার Ugift®. ব্যবহরার ককর আপনরার 
সন্রাকনর জন্য অর্থ জমরা ররাখকে পরাকরন। nysavas.org এ আপনরার অ্যরাকরাউকটে লগ ইন করুন এবং "Ugift 
ককরাডটি কেয়রার করুন এবং উপহরাকরর ইলেহরাস কিখুন"-এ ললিক ককর আপলন আপনরার সন্রাকনর Ugift® ককরাডটি 
কপকে পরাকরন। আপলন আপনরার ককরাড সন্রাকনর পকর ককরাড এবং লনকের লনকি্থ লেকরাগুলল আপনরার বনু্কির এবং 
পলরবরাকরর সরাকর কেয়রার করুন। েরাকির লেক্রার জন্য আমরানে জমরা একটি িুি্থ রান্ জন্মলিন বরা ছুটির লিকনর উপহরার 
হকে পরাকর এবং েরাকির মকন কলরকয় কিয় কে েরাকির সম্প্রিরায় ভলবষ্যকের জন্য েরাকির স্বপ্নকক সমর্থন করকছ।
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আপনরার প্রম নরাম, 
পিলব, ইকমল এবং ক�রান 
নম্বর প্কবে করকে লনকে 
কক্রাল করুন এবং 
েরারপকর "েরাললকয় েরান"- 
এ ললিক করুন।

আপলন েলি "ব্যরাঙ্ক অ্যরাকরাউটে" লনব্থরােন ককরন েকব আপনরার ব্যরাকঙ্কর নরাম, অ্যরাকরাউটে নম্বর এবং অ্যরাকরাউকটের ধরণ পূরণ করুন এবং আপনরার 
অবিরান ররাখকে "েরাললকয় েরান"-এ ললিক করুন।  আপলন েলি "কমইল কেক" লনব্থরােন ককরন েকব আপনরাররা সরামকন কেকটি কপ্রকণর আকগ একটি 
পে্থরাকলরােনরা পৃষ্রা প্িরেশিে হকব। 

আপলন আপনরার ব্যরাঙ্ক 
অ্যরাকরাউকটের মরাধ্যকম 
ববিু্যলেনভরাকব অনুিরান 
লিকে েরান লকনরা েরা লনব্থরােন 
করুন বরা "েরাললকয় েরান"  
এ ললিক করুন।

 "উপহরাকরর পলরমরাণ" 
কক্করে আপলন কে পলরমরাণ 
অর্থ িরান করকে েরান 
েরা ললখুন। ধরাপ 1-এ 
একটি ববধ Ugift® ককরাড 
প্কবে কররাকনরার পকর 
অ্যরাকরাউটেধরারীর ের্য 
স্বয়ংলরিয়ভরাকব পূরণ হকব। 

পকরর পরােরায় েরান      → 

কীভারে েন্ধু রা ও পদরোর আপনার সন্ারনর 
করেজ সসদভংস অল্াকাউরন্ট সঞ্চরয় কররত সহায়তা 
কররত পারর

http://Ugift529.com


আপনারআপনার  যদিযদি  করেজকরেজ  েল্াঙ্কেল্াঙ্ক  অল্াকাউরন্টরঅল্াকাউরন্টর  জনল্জনল্  একত্ীকররেরএকত্ীকররের  সঞ্চয়সঞ্চয়  থারকথারক  েকবেকব  বনু্বরান্ববনু্বরান্ব  এবংএবং  পলরবরারপলরবরার  
আপনরারআপনরার  সন্রাকনরসন্রাকনর  জন্যজন্য  একটিএকটি  কেককেক  বরাবরা  মরালনমরালন  অড্থ রারঅড্থ রার  ললকখললকখ  বরাবরা  নগিনগি  প্িরানপ্িরান  ককরককর  জমরাজমরা  করকেকরকে  পরাকরনপরাকরন:  :  

•  নগি অনুিরাকনর কক্করে অ্যরাকরাউটেধরারীকক েরা প্িরান করকে হকব লেলন লনকজ েরা জমরা কিকবন 
•   সেক এবং মাদন অি্ার -এর সরাহরাকে্য অনুিরাকনর কক্করে অ্যরাকরাউটেটি কহরাল্রাকরর নরাকম কিওয়রা উলেে:

•  কমকমরা কক্করে, প্রাপককর একরেীক ককলকজর জন্য সঞ্চয় ব্যরাঙ্ক অ্যরাকরাউটে নম্বর (Amalgamated  
Save for College Bank Account number) ললখুন।

•  কেক বরা মরালন অড্থ রাকরর কক্করে অ্যরাকরাউটেধরারীকক েরা প্িরান করকে হকব লেলন লনকজ েরা জমরা কিকবন 

NYC Kids RISE Save for College Program (কসভ �র ককলজ কপ্রাগ্রাম) হল একটি স্কলরারলেপ ও কসলভংস করাে্থরিম কেটি NYC Kids RISE, 
Inc. নরামক একটি অলরাভজনক সংস্রার সরাকর NYC লেক্রা িপ্তর এবং লনউ ইয়ক্থ েহকরর অংেীিরালরকবে পলরেরাললে হয়। NYC Kids RISE লনউ 
ইয়কক্থ র 529 কসভ �র ককলজ কপ্রাগ্রাম (Save for College Program)-এর সকগে ককরানভরাকব সম্পক্থ েুক্ত নয় ও েরার অনুকমরালিে লডস্ট্রিলবউটরও 
নয় এবং এটি ককরান লবলনকয়রাগ েরায় নরা বরা লবলনকয়রাকগর পররামে্থও প্িরান ককর নরা। লনউ ইয়ক্থ  েহর এবং NYC লেক্রা িপ্তর এর প্েরার এবং 
সুপরালরে ককর নরা, এবং লনউ ইয়কক্থ র 529 কসভ �র ককলজ কপ্রাগ্রাম এবং কেককরাকনরা লনরিশিষ্ট ককলজ সঞ্চয় বরা অন্য ককরাকনরা বীমরার লবষয় কেগুললকে 
পলরবরার কসভ �র ককলজ কপ্রাগ্রামএর লবষকয় জরানকে পরারকবন এমন লকছুর লনয়ন্ত্রণ বরা মরাললকরানরা অলধকরার বরা একির সরাকর সংেুক্ত কনই।
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