যদি 2018 তে আপনার আয়
$66,000 বা তার কম হয় তাহলে
বিনামূল্যে ফাইল করতে এবং আপনার
সমগ্র অর্থ ফেরত পেতে NYC ফ্রি ট্যাক্স
প্রিপ ব্যবহার করুন।
nyc.gov/taxprep এ
অনলাইনে ফাইল করুন
2018 তে আয় $66,000 বা তার কম।
• অনলাইনের পরিষেবা দ্রুত, সহজ এবং সুরক্ষিত।
• প্রতিটি ধাপে নির্দে শাবলী প্রায় এক ঘন্টায় আপনাকে সঠিকভাবে
আপনার স্টেট এবং ফেডেরাল ট্যাক্স রিটার্ন সম্পূর্ণ করতে সাহায্য
করে।

অথবা

বিশ্বস্ত,
পেশাগত
ফাইলিং

আপনার স্থানীয় NYC ট্যাক্স প্রিপ
কেন্দ্রে নিজে গিয়ে ফাইল করুন
বেশীরভাগ কেন্দ্রের জন্য, 2018. তে আয় $54,000 বা তার কম।
• পাঁচটি বর�োতে ম�োট 200টিরও বেশী NYC ফ্রি ট্যাক্স প্রিপ
কেন্দ্র রয়েছে।
• জ্ঞানী IRS স্বীকৃ ত VITA/TCE ভলেন্টিয়াররা প্রিপেয়ার্সরা
আপনাকে সঠিক ট্যাক্স রিটার্ন সম্পূর্ণ করার জন্য সাহায্য করে।

জানার ।
বিস্তারিততরে দেখুন
ি
জন্য ভ
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• কিছু কেন্দ্রে আপনি করের কাগজপত্র জমা দিতে পারবেন এবং পরে
সম্পূর্ণ করা রিটার্ন নিতে পারবেন।

আর�ো তথ্যের জন্য nyc.gov/taxprep
দেখুন অথবা 311 নম্বরে ফ�োন করে কর
বিষয়ক সহায়তা চান।

ফাইল করতে আপনার কি কি প্রয়�োজন:
শনাক্তকরণ:
সরকার দ্বারা ইস্যু করা স্ব-চিত্র পরিচয়পত্র (IDNYC সহ)
স�োস্যাল সিকিউরিটি কার্ড বা ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফিকেশন
নম্বর আপনার, আপনার স্বামী-স্ত্রী এবং আপনার ওপর নির্ভ রশীল
ব্যক্তির জন্য পত্র (মূল, প্রতিলিপি বা ইলেক্ট্রনিক নথিপত্র) এবং জন্ম
তারিখ নির্ধারণ করে

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

অন্যান্য:
2017 সালের ট্যাক্স রিটার্ন (উপলব্ধ থাকলে)

অনলাইনে ফাইল করতে: আপনার 2017 অ্যাডজাস্টেড
গ্রস ইনকাম (AGI) বা স্ব-নির্বাচিত PIN নম্বরের প্রয়�োজন।
রিটার্নে আপনি এই তথ্য খুজে
ঁ না পেলে অথবা 2017 সালের
ট্যাক্স রিটার্ন না থাকলে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিসের (IRS)
1-800-908-9946 নম্বরে ফ�োন করুন অথবা irs.gov
এ গিয়ে ট্যাক্স রিটার্নের ট্রান্সস্ক্রিপ্টের জন্য “Get Transcript
(ট্র্যান্সস্ক্রিপ্ট পান)” খুজ
ঁ ন
ু ।
আপনার, আপনার স্বামী/স্ত্রী এবং আপনার উপর নির্ভ রশীল
ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য বিমা কভারেজ বা স্বাস্থ্য বিমার ছাড়ের সার্টিফিকেট
প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা এবং এমপ্লয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর,
ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর বা স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর
সহ শিশু পরিচর্যার পেমেন্ট রেকর্ড
শিক্ষার খরচের রেকর্ড যেমন বিশ্ববিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল
কলেজের টিউশনের পেমেন্টের জন্য 1098-T ফর্ম অথবা আপনি
স্টু ডেন্ট ল�োনের সুদ প্রদান করলে 1098-E ফর্ম
আপনার ফেরত অর্থের সরাসরি জমার জন্য চেক এবং রুটিং নম্বর
যদি আপনি জয়েন্ট রিটার্ন দাখিল করছেন তাহলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই
উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

If you earned $66,000 or less
in 2018, use NYC Free Tax Prep
to file for free and keep your
whole refund.
File online at
nyc.gov/taxprep
Income of $66,000 or less in 2018.
• The online service is quick, easy, and secure.
• Step-by-step instructions help you accurately
complete state and federal tax returns in about
an hour.

OR

Trusted,
Professional
Filing
See
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File in person at your local
NYC Free Tax Prep site
For most sites, income of $54,000 or less in 2018.
• There are more than 200 NYC Free Tax Prep
sites in all five boroughs.
• Knowledgeable IRS certified VITA/TCE
volunteer preparers help you complete an
accurate tax return.
• Some sites let you drop off your tax documents
and pick up the completed return later.

For more information, go to
nyc.gov/taxprep or call 311 and
ask for tax preparation assistance.

Text “Taxes” to 42033 to get updates.*
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*Message and data rates may apply. Check with your service provider.

What you need to file:
Identification:
Government-issued photo ID (includes IDNYC)
Social Security cards or Individual Taxpayer
Identification Number determination letters
(original, copy, or electronic document) and birth
dates for you, your spouse, and your dependents

Proof of Income:
Forms W-2, 1098, 1099, or income and
expense records if you are self-employed
(Go to nyc.gov/taxprep for a list.)

Other:
2017 tax return (if available)
To file online: You need your 2017 Adjusted Gross
Income (AGI) or Self-Select PIN Number. If you
cannot find this information on the return or do
not have your 2017 tax return, call the Internal
Revenue Service (IRS) at 1-800-908-9946 or visit
irs.gov and search “Get Transcript” to request a
Tax Return Transcript.
Proof of health insurance coverage or Health
Insurance Exemption Certificate for you, your
spouse, and your dependents
Payment records for child care, including
the provider’s name, address, and Employer
Identification Number, Taxpayer Identification
Number, or Social Security number
Records of educational expenses such as Form
1098-T for tuition payments to attend a university
or technical college or Form 1098-E if you paid
student loan interest
Account and routing numbers for direct deposit
of your refund
If you are filing a joint return, both spouses must
be present.

The Department of Consumer Affairs Office of Financial Empowerment
gratefully acknowledges Citi Community Development for their generous
support to expand NYC Free Tax Prep services, IRS Stakeholder
Partnerships, Education and Communication, The New York State
Department of Taxation and Finance, and all of our NYC Tax Coalition
members. For a complete list, visit nyc.gov/taxprep.

