আন্তর্জাতিক
তিক্ষার পেমেন্ট
সহর্ কমর পিামে
আন্তর্জাতিক তিক্ষার ক্ষক্ষত্রে সারা পৃতিবীর তবতিন্ন
প্রতিষ্ঠানত্রক ক্ষপত্রেন্টগুতি করার র্নয সবত্রিত্রক
তনরাপদ ও সুতবধার্নক উপায় তিত্রসত্রব Flywire
সারা তবত্রের সিস্াা্তধক ছাে ছােীত্রদর তবোস
অর্জন কত্ররত্রছ।

আেনার র্নয পেমেমন্টর একটি উন্নিির অতিজ্ঞিা
অপ্র্যািাতিি ফী এতিমে চেুন
বযাত্রের অপ্রিযাতিি ফী এর র্নয আপনার ক্ষপত্রেন্ট আপনার প্রতিষ্ঠাত্রন ক্ষপ ছ
ৌঁ াবার সেয় আপনার অযাকাউত্রন্টর বযাত্রিত্রে
ঘাটতি িত্রি পাত্রর। প্রতিবার আপনার টিউিন ফী যাত্রি যিাসেত্রয় প্রদান করা িয় িা Flywire তনতিি কত্রর।
আেনার স্বমেিীে েুদ্রাে প্র্োন করুন
বযাত্রের অপ্রিযাতিি ফী এতিত্রয় চিুন এবং ববত্রদতিক েুদ্রার িাির্নক িার পান।
পেমেন্ট ট্র্যাতকিং
আপনার ক্ষপত্রেত্রন্টর তিতির আপত্রেত্রটর র্নয ইত্রেি এবং পাঠ্য বািজ া পান, বা 24X7 অনিাইত্রন আপনার ক্ষপত্রেন্ট ট্র্যাক
করত্রি একটি Flywire অযাকাউন্ট খুিন
ু ।
গ্রাহক েতরমেবা
ক্ষফান, চযাট, এবং ইত্রেত্রির োধযত্রে বহুিাতিক গ্রািক সিায়িা উপত্রিাগ করুন।

আেনার প্র্তিষ্ঠান পকন FLYWIRE বযবহার কমর
সহর্ পেমেন্ট সনাক্তকরণ
আন্তর্জাতিক ক্ষপত্রেন্ট সনাক্ত করা কঠিন িত্রি পাত্রর। Flywire এর োধযত্রে, আপনার প্রতিষ্ঠান সবসেয় আপনার ক্ষপত্রেন্ট
সনাক্ত করত্রি এবং আপনার অযাকাউত্রন্টর সাত্রি ক্ষেিাত্রি সক্ষে িয়।
পেমেমন্টর েৃিযোনিা
আপনার প্রতিষ্ঠান আপনার ক্ষপত্রেত্রন্টর শুরু ক্ষিত্রক িাত্রদর অযাকাউত্রন্ট ক্ষপ ৌঁছাত্রনা পযজন্ত আপনার ক্ষপত্রেন্ট ট্র্যাক করত্রি পারত্রব।
সরাসতর প াগাম াগ
ক্ষকাত্রনা সেসযার ক্ষক্ষত্রে দ্রুি ক্ষসটি সোধাত্রনর র্নয Flywire এর আপনার প্রতিষ্ঠাত্রনর সাত্রি সরাসতর ক্ষযাগাত্রযাগ িাত্রক।

তকিামব আেনার পেমেন্ট করমবন
Flywire এর োধ্যমে টিউিন ফী পেমেন্ট করা তনরােে, দ্রুি, এবিং সুতবধ্ার্নক। আেনার পেমেন্ট র্ো তেমি তনমচর
সহর্ েেমক্ষেগুতে অনুসরণ করুন:

1. শুরু করুন
flywire.com/mypayment এ যান এবং “একটি ক্ষপত্রেন্ট করুন,” তনবজাচন কত্রর “প্রদান করুন” তনবজাচন করুন। আপতন ক্ষয প্রতিষ্ঠানত্রক
প্রদান করত্রি চান িার নাে তিখুন, িারপর আপনার উৎস ক্ষদি ও ক্ষপত্রেন্ট অিজরাতি তিখুন।

2. পেমেন্ট েদ্ধতি তনবজ াচন করুন
ক্ষপত্রেন্ট করার তবকল্পগুতি পযজাত্রিাচনা কত্রর আপনার পছত্রের পদ্ধতি তনবজাচন করুন। তবকল্পগুতি বযাে ট্র্ােফার, আপনার স্বত্রদিীয় েুদ্রায়
ক্ষেতবট/ক্ষেতেট কােজ, ইত্রিকট্র্তনক ক্ষপত্রেন্ট, বা অনযানয িানীয় তবকল্পগুতিত্রক অন্তিভজ ক্ত করত্রি পাত্রর।

3. আেনার তবিে তেখুন
আপনার ক্ষপত্রেন্ট শুরু করত্রি তকছু প্রািতেক িিয তিখুন। আপনার প্রতিষ্ঠান যাত্রি সিত্রর্ আপনার ক্ষপত্রেন্ট সনাক্ত করত্রি পাত্রর িাই আেরা এই
িিয আপনার ক্ষপত্রেত্রন্টর সাত্রি সংযুক্ত করব।

4. আেনার পেমেন্ট করুন
আপনার তনবজাতচি পদ্ধতির োধযত্রে Flywire এ ফান্ড পাঠ্াত্রি প্রদত্ত তনত্রদজিাবিী অনুসরণ করুন।
বযাঙ্ক ট্র্ান্সফার

আপনার ফান্ড পাঠ্াত্রি প্রদত্ত তনত্রদজিাবিী অনুসরণ করুন। আপনার বযাত্রের উা্পর তনিজ র কত্রর, অনিাইত্রন, তনত্রর্ তগত্রয়, বা ক্ষফাত্রনর োধযত্রে ক্ষপত্রেন্ট
করা ক্ষযত্রি পাত্রর।

পেতবট/পেতেট কােজ

আপনার স্বত্রদিীয় েুদ্রায় অনিাইত্রন আপনার ক্ষপত্রেন্ট সম্পভণজ করত্রি আপনার কাত্রেজর তবিদ তিখুন।

দ্রষ্টবয: আপনার উৎস ক্ষদত্রির উপর তনিজ র কত্রর অতিতরক্ত িানীয় ক্ষপত্রেন্ট তবকল্পগুতি পাওয়া ক্ষযত্রি পাত্রর।

5. ট্র্যাক করুন ও তনতিি করুন
ক্ষপত্রেন্ট ক্ষপ ৌঁত্রছ যাওয়ার একটি তনিয়িার সাত্রি প্রতিটি পদত্রক্ষত্রপ ইত্রেি ও পাত্রঠ্যর োধযত্রে আপত্রেট পান। অনিাইত্রন 24/7 আপনার ক্ষপত্রেন্ট
ট্র্যাক করত্রি আপতন একটি Flywire অযাকাউন্টও বিতর করত্রি পাত্ররন।

আর্ই আেনার পেমেন্ট শুরু করুন!

flywire.com/mypayment
পকামনা প্র্শ্ন রমেমে? flywire.com/support এ ান বা support@flywire.com এ আোমের ইমেে করুন

