বাংলা | Bengali

NYC ট্যাক্স ফ্রি প্রিপ (NYC Free Tax
Prep) ব্যবহার করুন বিনামূল্যে ফাইল
করার জন্য এবং আপনার সম্পূর্ণ
রিফান্ড পান।
পরিবারের ক্ষেত্রে

ফাইল করতে আপনার কি কি প্রয়�োজন:
শনাক্তকরণ
সরকারের জারি করা সচিত্র পরিচয়পত্র (IDNYC নেয়া হয়)
স�োস্যাল সিকিউরিটি কার্ড বা ব্যক্তিগত করদাতা সনাক্তকরণ 
নম্বর নির্ধারণের চিঠিগুলি (মূল, অনুলিপি বা বৈদ্যুতিন নথি)
এবং আপনার, আপনার স্ত্রী এবং আপনার নির্ভরশীলদের 
জন্ম তারিখ

2020 তে $68,000 বা এর কম উপার্জন।

আয়ের প্রমাণ

একজনের ক্ষেত্রে

2020 তে $48,000 বা এর কম উপার্জন।

একটি সঠিক ট্যাক্স রিটার্ন সম্পূর্ণ করার জন্য একজন জ্ঞানী
আইআরএস (IRS) শংশায়িত ভিআইটিএ/টিসিই (VITA/TCE)
স্বেচ্ছাসেবী প্রস্তুতকারকের সাথে কাজ করুন। আপনার জন্য
কাজের রাস্তাটি বেছে নিন:
ভার্চু য়াল ট্যাক্স প্রেপ (Virtual Tax Prep) এটা হল�ো
ব্যক্তিগত ট্যাক্স প্রস্তুতি কিন্তু অনলাইনে!
*

সহায়তাপ্রা প্তস্ব-প্রেপ (Assisted Self-Prep)*
ফ্রি ফাইলিং সফটওয়ার ব্যবহার করে অনলাইনে আপনার
নিজস্ব ট্যাক্স জমা দিন কিন্তু সাহায্যের জন্য একজন
স্বেচ্ছাসেবীকে ফ�োন বা ইমেইল করুন।

ড্রপ-অফ
সার্ভি স (Drop-off Service)† আপনার
ট্যাক্সের নথিপত্র ছেড়ে দিন এবং পরে সম্পূর্ণ করা রিটার্ন
সংগ্রহ করুন।
 ্যক্তিগত ট্যাক্স প্রস্তুতি (In-Person Tax Prep)†
ব
একজন স্বেচ্ছামূলক প্রস্তুতকারক সহ বসে পড়ুন।

আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুন
nyc.gov/taxprep বা ফ�োন করুন
311 এবং একজন ট্যাক্স প্রস্তুতকারকের
সাহায্য চান।

W-2, 1098, 1099 ফর্ম বা ফর্ম বা আপনি স্বনির্ভর হলে
আয় ও ব্যয়ের রেকর্ড (তালিকার জন্য nyc.gov/taxprep
এ যান।)

অন্যান্য
2019 ট্যাক্স রিটার্ন বা ট্রান্সক্রিপ্ট (সহায়তা প্রাপ্ত স্ব-প্রস্তুতির
জন্য প্রয়�োজনীয়)

ট্রান্সক্রিপ্টের অনুর�োধ করতে, ইন্টারনাল রেভিনিউ
সার্ভি সের (Internal Revenue Service, IRS)
1-800-908-9946 নম্বরে কল করুন অথবা irs.gov
গিয়ে “Get Transcript” খুঁজন
ু ।
ফর্ম 1099-G আপনি যদি 2020 এর যেক�োন সময়ে
বেকারত্ব বীমা গ্রহণ করে থাকেন

একটি ফর্ম পাওয়ার জন্য dol.ny.gov ভিজিট করুন
এবং “1099-G খুঁজন
ু ।”
ফর্ম 1095-A যদি আপনি, আপনার স্বামী বা স্ত্রী, বা
নির্ভরশীল ব্যক্তি হেল্থ প্ল্যান মার্কে টপ্ল্যাস এর মাধ্যমে
ক�োন স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্ল্যান এ নথিভু ক্ত থাকেন
প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা এবং নিয়োগকর্তার শনাক্তকরণ
নম্বর, করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর বা স�োশ্যাল সিকিউরিটি
নম্বর সহ শিশু পরিচর্যার জন্য পেমেন্টের রেকর্ড
শিক্ষার খরচের রেকর্ড যেমন বিশ্ববিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল
কলেজের টিউশনের পেমেন্টের জন্য 1098-T ফর্ম অথবা
আপনি স্টুডেন্ট ল�োনের সুদ প্রদান করলে 1098-E ফর্ম
আপনার ফেরত অর্থের সরাসরি জমার জন্য চেক এবং
রাউটিং নম্বর

যদি আপনি য�ৌথ রিটার্ন ফাইল করেন, স্বামী বা স্ত্রী
উভয়কেই অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হবে।

*অনলাইনের পরিষেবা নিরাপদ ও বিশ্বাসয�োগ্য।
†ক�োভিড-19 এর কারণে, ব্যক্তিগত পরিষেবাগুলি পরিবর্ত ন হতে পারে। আপডেটের জন্য ওয়েবসাইট এবং 311 দেখুন।

