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প্রিয় করদাতা: 

 

আয়কর ররকর্ড  অনুসারর আপপ্রন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব রসবা (Internal Revenue Service, IRS) অনুসারর 2017 এর অপ্রজড ত আয়কর 

রেপ্রর্রের (Earned Income Tax Credit, EITC) জনয র াগ্য হরত পাররন। 2017 সারে  ুক্তরাষ্ট্রীয় কর প্ররোরনড আপপ্রন রবতন বা স্ব-

প্রন ুপ্রক্তর রেরক র  আয় জাপ্রনরয়প্রিরেন এবং আপপ্রন প্রনভ্ড রশীেতার দাপ্রব প্রনরয় োকুন বা না োকুন তার প্রভ্প্রিরত র াগ্য হরত পাররন। 

 

িেমত, আপপ্রন রের্াররে EITC এর র াগ্যতা অজড ন করররিন প্রক না আপনারক www.irs.gov/EITC প্রভ্প্রজে করর রদখরত হরব। প্রিতীয়ত, 

আপনারক সং ুক্ত েরম পূরণ করর IRS-এর কারি আরগ্ রেরক ঠিকানা রদওয়া খারম ভ্রর 15 এপ্রিল 2021 এর মধ্যে পাঠাধ্ে হধ্ে।  

 

• আপপ্রন  প্রদ প্রনভ্ড রশীে প্রশশুরদর জনয দাপ্রব করর োরকন, তাহরে আপপ্রন সং ুক্ত EIC সময়সূপ্রি পারবন। েররমর উপরর আপনার নাম ও 

রসাশযাে প্রসপ্রকউপ্ররটি নম্বর অন্তভু্ড ক্ত কররত পাররবন না। 

• আংপ্রশক সমূ্পণড 1040X েররম, আপনার রসাশযাে প্রসপ্রকউপ্ররটি নম্বর প্রেখুন এবং র ৌেভ্ারব পূরণ কররে, আপনার স্বামী বা স্ত্রীর রসাশযাে 

প্রসপ্রকউপ্ররটি নম্বর প্রেখুন।  

• েরম 1040X স্বাক্ষর করুন, র ৌেভ্ারব পূরণ কররে, আপনার স্বামী বা স্ত্রীরক প্রদরয় স্বাক্ষর করান। 

 
আপনাধ্ে IRS এর োধ্ে 15 এপ্রিল 2021 এর মধ্যে ক্রেপ্রিধ্ের দাপ্রে েরধ্ে হধ্ে নধ্েৎ এটির ক্রময়াদ ক্রেষ হধ্য় যাধ্ে। 

 
অনুগ্রহ করর মরন রাখরবন র  আপপ্রন রেে ও প্রসটির অপ্রজড ত আয়কর রেপ্রর্রের জনয র াগ্য হরত পাররন। তাই হরে, প্রনউ ইয়কড  রেে আপনারক পরবতী 

করয়ক সপ্তারহর মরযয জানারব। আপনারক রকারনা পদরক্ষপ প্রনরত হরব না। 

 

এই প্রবজ্ঞপ্রপ্ত সম্পরকড  আপনার রকারনা িশ্ন রেরক োকরে অনুগ্রহ করর আমারদর 311 নম্বরর রোন করুন। প্রনউ ইয়কড  রেরের বাইরর রেরক রোন করার 

জনয বা প্রররে সাপ্রভ্ড রসর জনয (212) 639-9675 নম্বরর রোন করুন। 

 
 

প্রবশ্বস্ত, 

 
NYC প্রর্পােড রমন্ট অব োইনযান্স (NYC Department of Finance) 

  

P. S.   প্রদ এই বির আপনার কর প্রবষরয় সহায়তার িরয়াজন হয়, তরব আপপ্রন প্রনউ ইয়কড  প্রসটি প্রি েযাক্স িস্তুপ্রত (NYC Free Tax 

Prep) রিাগ্রারমর জনয র াগ্য হরত পাররন। আররা তরেযর জনয এবং আপনার প্রনকেবতী রকারনা সাইে খুুঁরজ রপরত 

www.nyc.gov/taxprep এ  ান অেবা 311 নম্বরর কে করুন। 
 

https://www.irs.gov/Credits-&-Deductions/Individuals/Earned-Income-Tax-Credit
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1. আমি কেন এই তথ্য পামি? 

আমরা বিশ্বাস কবর যে আপনার 2017 সালের ইনকাম ট্যাক্স বরট্াননগুবের পেনালোচনার বিবিলে আপবন যেডালরে অবজন ে ইনকাম ট্যাক্স যেবডলট্র জনয যোগ্য 

হলে পালরন। যেলহেু আপবন যেবডট্ পানবন, আপবন অিযন্তরীণ রাজস্ব পবরলেিা (Internal Revenue Service, IRS) যেলক যেরৎ অলেনর জনয 

অনুলরাধ করলে একটি সংল াবধে 2017 ট্যাক্স বরট্ানন োইে করলে পালরন।  

  
2. অমজি ত ইনোি ট্যাক্স কেমিট্ েী?  

অবজন ে ইনকাম ট্যাক্স যেবডট্ হলো করদাোলদর যোগ্যোর জনয সরকালরর কাছ যেলক অেন যেরৎ। এই সুবিধা পাওয়ার জনয আপনালক অি যই 2017 সালের 

অংল  মজুবর িা স্ব-কমনসংস্থান যেলক আয় অজন ন করা উবচে। IRS, বনউ ইয়কন  যেট্ এিং বনউ ইয়কন  বসটি সকলেই করদাোলদর যোগ্যোর জনয EITC 

সরিরাহ কলর।  

 
3. কে ক াগ্যতা অজি ন েরে? 

আপবন www.irs.gov/eitc এ EITC এর জনয যোগ্যোর  েন গুবে যদখলে পালরন।  

 
4. আিাে মে ক াগ্যতা অজি রনে জনয সন্তান থ্ােরত হরে?  

না। EITC একক এিং সন্তানবিহীন পবরিারগুবের জনয উপেিয এিং আপনার আয় $15,010 (একক) িা $20,600 (বিিাবহে, যেৌেিালি োইবেং 

করা) এর যচলয় কম বছে এিং আপনার (িা আপনার স্বামী/স্ত্রী) 2017 সালে 25 যেলক 64 িছলরর মলধয বছলেন। 

 

5. আমি মে অনযানয েছরেে জনয EITC কপরত পামে? 

হ্যাঁ। আপনি যখি ট্্যক্স জময নিয়েনিয়েি, েখন েবদ যেবডট্ দাবি না কলর োলকন, আপবন EITC দাবি করার জনয বেন িছর পর পেনন্ত 

সংল াবধে যেডালরে ট্যাক্স েরম 1040X জমা করলে পালরন। এই যমেটি আপনালক 2017 সালের েরম সরিরাহ করলি। আপবন েবদ বনলজলক যোগ্য মলন 

কলরন েলি আপবন 2018 এিং 2019 এর যেবডট্ দাবি করলে একটি সংল াবধে বরট্ানন জমা করলে পারলিন। আপবন 2020 সালের ট্যাক্স বরট্ানন পূরণ 

করার পর EITC দাবি করলে িুেলিন না, েবদ আপবন বনলজলক যোগ্য মলন কলরন।  

 

6. আমি মেভারে েে েছে 2017 এে জনয EITC দামে েেরত পামে? 

যকিে খালমর বিেলরর বচঠিলে োবেকািুক্ত িুলেট্েুক্ত পদলেপগুবে অনুসরণ করুন। 

 
7. আমি  মদ আিাে কেট্ ট্যাক্স মেট্ারনি EITC দামে েেরত েযথ্ি হই তরে েী হরে?  

আপবন েবদ যেট্ এিং/িা বসটি EITC যেবডট্ পাওয়ার জনয অবধকারী হন, েলি বনউ ইয়কন  যেট্ ট্যালক্স ন অযান্ড বেনান্স বিিাগ্ (New York State 

Department of Taxation and Finance) পরিেী কলয়ক সপ্তালহর মলধয আপনার সালে যোগ্ালোগ্ করলি। আপনালক বকছু করলে হলি না।  

 
 
8. আমি মেভারে অমতমেক্ত কেিারেল ট্যাক্স প্রস্তুমতে সহায়তা কপরত পামে?  

বনউ ইয়কন  বসটিলে, NYC বি ট্যাক্স প্রস্তুবে (NYC Free Tax Prep) যপ্রাগ্রাম আপনালক আপনার ট্যাক্স োইে করলে ও গুরুত্বপূণন যেবডট্ দাবি 

করলে বিনামূলেয সহায়ো কলর। আলরা েলেযর জনয এিং আপনার বনকট্িেী যকালনা সাইট্ খুুঁলজ যপলে www.nyc.gov/taxprep এ োন অেিা 311 

নম্বলর কে করুন। এছাড়াও আপবন বনউ ইয়কন  বসটিলে িা োর িাইলর যকান যকন্দ্র খুুঁজলে IRS এর (800) 906-9887 নম্বলর যোন করলে পালরন িা 

www.irs.gov যদখলে পালরন। 

 
9. আমি মেভারে অমতমেক্ত কেট্ ট্যাক্স প্রস্তুমতে সহায়তা কপরত পামে?  

আপনার যেট্ ট্যাক্স প্রস্তুবের বিকল্পগুবে এিং EITC, সাইট্ ও প্রলয়াজনীয় নবেসহ আলরা েলেযর জনয, 311 নম্বলর কে করুন এিং “বিনামূলেয ট্যাক্স প্রস্তুবের 

সহায়ো (free tax preparation assistance)” এর জনয বজজ্ঞাসা করুন। এছাড়াও আপবন www.nyc.gov/taxprep যদখলে পালরন। 

অমজি ত ইনোি ট্যাক্স কেমিট্  
(EARNED INCOME TAX CREDIT, EITC) 

সম্পলকন  প্রায় ই বজজ্ঞাবসে প্রশ্নািেী 


