
† COVID-19 এর কারণে, সশরীণর উপস্থিত থেণক পাওয়া পস্রণেবাগুণ�া পস্রবত্ত ন হণত পাণর। আপণেণের জন্য  nyc.gov/taxprep  এবং  311  থেখুন।
*অন�াইণনর পস্রণেবা স্নরাপে ও স্বশ্াসণ�াগ্্য।

বাংলা | Bengali

একটি যথাযথ ট্্যাক্স রিট্ার্্ন সম্পূর্্ন কিাি জর্্য একজর্ অরিজ্ঞ IRS 
শংসারিত VITA/TCE ঐরছিক প্রস্তুতকািককি সকগে কাজ করুর্। 
ফাইল কিাি 4টি উপাি আকে এবং 5টি বকিাকত মো�াট্ 130 টিি 
মোবরশ মোকন্দ্র আকে।

আপনি কীভাবে ফাইল করবে চাি  আপনি কীভাবে ফাইল করবে চাি  
নিে্বাচি করুি।নিে্বাচি করুি।

 1 সশরীবর ট্্যাক্স প্রস্তুনেসশরীবর ট্্যাক্স প্রস্তুনে (In-Person Tax Prep)†  
একজর্ মোবেছিা�পূলক প্রস্তুতকািক সহ বকস পড়ুর্।

 2    ড্রপড্রপ-অফ সানভ্ব সঅফ সানভ্ব স (Drop-off Service)† আপনারআপনার  ট্্যাকক্সি 
র্রথপত্র মোেক়ে রির্ এবং পকি সম্পূর্্ন কিা রিট্ার্্ন সংগ্রহ করুর্।

 3  ভাচ্চ্ব য়াল ট্্যাক্স প্রস্তুনেভাচ্চ্ব য়াল ট্্যাক্স প্রস্তুনে (Virtual Tax Prep)*  
এট্া হকলা ব্যরতিগত ট্্যাক্স প্রস্তুরত রকন্তু অর্লাইকর্!

 4  সহায়ো করা স্ব-প্রস্তুনেসহায়ো করা স্ব-প্রস্তুনে (Assisted Self-Prep)*  
ররি ফাইরলং সফট্ওিাি ব্যবহাি ককি অর্লাইকর্ আপর্াি 
রর্জবে ট্্যাক্স জ�া রির্ রকন্তু সাহাকয্যি জর্্য একজর্ 
মোবেছিাকসবীকক মোফার্ বা ইক�ইল করুর্।

সমস্ত পনরবেো ও যো�াগ্্যো সম্ববধে আরও েব্য্যর 
জি্য, nyc.gov/taxprep যোেখুি ো 311 িম্ববর 
যোফাি কবর “tax preparation (ট্্যাক্স প্রস্তুনে)“ 
-র ক্যা নজজ্াসা করুি।

নেিামূবল্য ফাইল করার জি্য নেিামূবল্য ফাইল করার জি্য NYC নরি নরি 
ট্্যাক্স যোপ্রপট্্যাক্স যোপ্রপ (NYC Free Tax Prep) 
ে্যেহার করুি এেং আপিার সমূ্র্্ব ে্যেহার করুি এেং আপিার সমূ্র্্ব 
নরফান্ড পাি।নরফান্ড পাি।

পনরোবরর যোষেবরে
2022 সাকল $80,000 বা তাি 
ক� আি।

একজবির যোষেবরে
2022 সাকল $56,000 বা তাি 
ক� আি।

স্ব-নি�ুক্ত ষুেদ্র ে্যেসার মানলক 
স্রি�্যান্ার, স্গ্গ্ কর্মীণের জন্য বছর-ব্যাপী পস্রণেবা

�স্ে আপস্ন স্নণজর জন্য কাজ কণরন, তাহণ� আপনাণক 
বাস্ে্তকভাণব ে্যাক্স ফাই� করণত হণব এবং ত্রৈর্াস্সকভাণব 
কণরর থপণর্ন্ট জর্া স্েণত হণব। NYC Free Tax Prep 
সাহা�্য করণত পাণর। স্নস্ে্তষ্টভাণব স্ব-স্ন�ুক্ত কর্মীণের জন্য 
সাইেগুণ�া থেখুন থ�খাণন আপস্ন আপনার ব্যবসা বাড়াণত 
সহায়তার জন্য অন্যান্য স্বনার্ূণ�্যর সংথিানগুণ�া থপণত 
পাণরন।

NYC-এর উপানজ্বে আয়কর যোরেনিট্ (Earned 
Income Tax Credit, EITC)-এর মূল্য 2023 সাবল 
আরও যোেনশ

এই বৃস্ধি আয় ও পস্রবাণরর আকাণরর উপর স্নভ্ত রশী� 
এবং আপনাণক আরও থবস্শ অে্ত স্ফস্রণয় স্েণত পাণর।

আপিার িন্য প্রস্তুে রাখুি।আপিার িন্য প্রস্তুে রাখুি।
 ফবট্া আইনিফবট্া আইনি (IDNYC সহ)

 আপনার, আপনার স্বার্ী/স্তী এবং আপনার আপনার, আপনার স্বার্ী/স্তী এবং আপনার 
স্নভ্ত রশী�ণের জন্যস্নভ্ত রশী�ণের জন্য  ট্্যাক্সট্্যাক্স  আইনিআইনি  (থসাস্যা� থসাস্যা� 
স্সস্কউস্রস্ে কাে্ত  বা ব্যস্ক্তগ্ত করোতা স্সস্কউস্রস্ে কাে্ত  বা ব্যস্ক্তগ্ত করোতা 
সনাক্তকরে নম্বরসনাক্তকরে নম্বর)

 আবয়র প্রমার্আবয়র প্রমার্ (ফর্্তফর্্ত  W-2, 1098, 1099, 
অেবা আপস্ন �স্ে স্ব-স্ন�ুক্ত হন তাহণ� অেবা আপস্ন �স্ে স্ব-স্ন�ুক্ত হন তাহণ� 
আয় এবং ব্যণয়র থরকে্ত  অন্তভ্ভ্ত ক্তআয় এবং ব্যণয়র থরকে্ত  অন্তভ্ভ্ত ক্ত)

 নশশুর �ে্বির খরচনশশুর �ে্বির খরচ (�স্ে প্রণ�াজ্য হয়�স্ে প্রণ�াজ্য হয়), 
প্রোনকারীর তে্য এবং ে্যাক্স আইস্ে নম্বর সহপ্রোনকারীর তে্য এবং ে্যাক্স আইস্ে নম্বর সহ

 আপনার থফরত অণে্তর সরাসস্র জর্ার জন্যআপনার থফরত অণে্তর সরাসস্র জর্ার জন্য 
যোচকযোচক  এেং রাউনট্ং িম্বরএেং রাউনট্ং িম্বর

 আপস্ন একস্ে থ�ৌে স্রোন্ত ফাই� করণ�  আপস্ন একস্ে থ�ৌে স্রোন্ত ফাই� করণ� 
স্বার্ীস্বার্ী/স্তী উভণয়রস্তী উভণয়র  স্বাষেরস্বাষের

আপনার �াগ্ণত পাণর এর্ন অস্তস্রক্ত 
নস্েপণরৈর তাস্�কার জন্য থকাে  
স্্যান করুন।

িে্চি!


