
 

 
 

 
স�ািনত করদাতা: 

 
আয়কর েরকডর্ গিল েদখায় েয আপিন অভয্�রীণ রাজ� পিরেষবা েথেক 2018 সােলর অিজর্ ত ইনকাম টয্া� ে�িডট (EITC) এর জনয্ উপযু� হেত 
পােরন৷ আপনার 2018 সােলর েফডােরল টয্া� িরটােনর্ আপিন মজুির বা আৎম-কমর্সং�ান েথেক েয আয় িরেপাটর্  কেরেছন এবং আপিন িনভর্ রশীল দািব 
কেরেছন িকনা তার িভিৎতেত আপিন উপযু� হেত পােরন। 

 
�থেমই আপিন www.irs.gov/EITC িভিজট কের েফডােরল EITC এর জনয্ আপিন েযাগয্ িকনা তা যাচাই কের েদখা উিচত। ি�তীয়ত, সংযু� ফরমগিল 
পূরণ করুন এবং 15 এি�ল 2022 তািরেখর মেধয্ সংযু�, পূবর্-িঠকানাযু� খােম IRS-এ পাঠান। 

 

• আপিন যিদ িনভর্ রশীল িশশেদর দািব কেরন, তাহেল আপিন একিট সংযু� িসিডউল EIC পােবন। ফরেমর উপের আপনার নাম এবং 
েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র অ�ভুর্ � িনি�ত করুন। 

• আংিশকভােব পূরণ করা ফরম 1040X-এ, আপনার েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র িলখুন এবং যিদ আপিন েযৗথভােব ফাইল কেরন তাহের 
আপনার �ীর েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র িলখুন। 

• ফরম 1040X-এ সা�র করুন এবং যিদ আপিন েযৗথভােব ফাইল কেরন তাহেল এেত আপনার �ী/�ামীরও সা�র থাকেত হেব। 
 

আপনােক অবশয্ই 15 এি�ল, 2022 তািরেখর মেধয্ IRS েথেক আপনার ে�িডট দািব করেত হেব নাহেল এিটর েময়াদ েশষ হেয় যােব। 
 
অনু�হ কের মেন রাখেবন েয আপিন ে�ট এবং শহেরর অিজর্ ত ইনকাম টয্া� ে�িডটগিলর জনয্ও েযাগয্তা অজর্ ন করেত পােরন৷ এমনটা হেল, িনউ ইয়কর্  
ে�ট আপনােক আগামী কেয়ক স�ােহর মেধয্ অবিহত করেব৷ আপনােক েকােনা িকছুই করেত হেব না। 

 
এই েনািটেশর বয্াপাের আপনার েকােনা �� থাকেল অনু�হ কের 311 ন�ের কল করুন। িনউ ইয়কর্  িসিটর বাইের বা িরেল পিরেষবার জনয্ (212) 639-9675 
ন�ের কল করুন। 

 
 
আ�িরকভােব, 

 
NYC িডপাটর্ েম� অব িফনয্া� 

 
��বয্: এই বছর আপনার কেরর বয্াপাের আপনার যিদ সহায়তার �েয়াজন হয়, আপিন NYC ি� টয্া� ি�প ে�া�ােমর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন। 
আেরা তেথয্র জনয্ এবং আপনার কাছাকািছ একিট সাইট খঁুেজ েপেত www.nyc.gov/taxprep িভিজট করুন অথবা 311 ন�ের কল করুন। 

http://www.irs.gov/EITC
http://www.nyc.gov/taxprep


 িবষেয় �ায়ই িজ�ািসত ��াবলী 
 অিজর্ ত ইনকাম টয্া� ে�িডট (EITC) 

 
 

1. আমােক েকন এই তথয্ েদওয়া হে�? 
আমরা িব�াস কির আপনার 2018 সােলর আয়কর িরটােনর্র পযর্ােলাচনার িভিৎতেত আপিন েফডােরল অিজর্ ত আয়কর ে�িডট পাওয়ার েযাগয্তা 
অজর্ ন কের থাকেত পােরন। েযেহতু আপিন ে�িডট পানিন, তাই আপিন IRS েথেক অথর্ েফরেতর অনুেরাধ করেত একিট সংেশািধত 2018 
টয্া� িরটানর্ ফাইল দািখল করেত পােরন। 

 

2. অিজর্ ত ইনকাম টয্া� ে�িডট কী? 
অিজর্ ত ইনকাম টয্া� ে�িডট হেলা েযাগয্ করদাতােদর জনয্ সরকােরর কাছ েথেক অথর্ েফরত েদওয়া। এই সুিবধা পাওয়ার জনয্ আপিন অবশয্ই 
2018 সােলর অংেশ মজুির বা আৎম-কমর্সং�ান েথেক আয় কেরেছন। IRS, িনউ ইয়কর্  ে�ট এবং িনউ ইয়কর্  িসিট সকেলই েযাগয্ করদাতােদর 
EITC অফার কের। 

 

3. েক েযাগয্? 
আপিন EITC এর জনয্ েযাগয্তার �েয়াজনীয়তাগিল েদখেত পােরন এখােন www.irs.gov/eitc। 

 

4. েযাগয্তা অজর্ েনর জনয্ িক আমার স�ান থাকেত হেব? 
না। EITC অিববািহত ও স�ানহীন পিরবােরর জনয্ উপলভয্ যত�ণ না আপনার আয় $15,270 (একক) বা $20,950 (িববািহত, েযৗথভােব দািখল 
করা) এবং আপিন (বা আপনার �ী/�ামী) 2018 সােল 25 েথেক 64 বছর বয়সী িছেলন। 

 

5. আিম িক অনয্ানয্ বছরগিলর জনয্ EITC েপেত পাির? 
হয্াঁ। আপিন যিদ টয্া� জমা েদওয়ার সময় ে�িডট দািব না কেরন, তাহেল আপিন িতন বছর পের পযর্� EITC দািব করেত সংেশািধত েফডােরল 
টয্া� ফরম 1040X ফাইল করেত পােরন। এই েমইেল আপনােক 2018 সােলর জনয্ ফরম পাঠােনা হেয়েছ। আপিন িনেজেক এর েযাগয্ মেন 
কেরন তাহেল আপিন এখেনা 2019 এবং 2020 সােলর ে�িডট দািব করেত একিট সংেশািধত িরটানর্ দািখল করেত পােরন। আপিন িনেজেক 
েযাগয্ মেন করেল আপনার 2021 টয্া� িরটানর্ পূরণ করার সময় EITC দািব করার িবষয়িট মেন রাখেবন। 

 

6. আিম কীভােব টয্া� বছর 2018 সােলর জনয্ EITC দািব করেত পাির? 
সংযু� িচিঠেত তািলকাভু� বুেলটযু� পদে�পগিল অনুসরণ করুন। 

 

7. আিম যিদ ে�ট টয্া� িরটােনর্ EITC দািব করেত বয্থর্ হই েসে�ে� িক হেত পাের? 
আপিন যিদ ে�ট অথবা শহেরর EITC ে�িডট পাওয়ার েযাগয্ হন তাহেল িনউ ইয়কর্  ে�ট িডপাটর্ েম� অভ টয্াে�শন অয্া� িফনা� আগামী 
কেয়ক স�ােহর মেধয্ আপনার সােথ েযাগােযাগ করেব। আপনােক িকছুই করেত হেব না। 

 

8. আিম কীভােব অিতির� েফডােরল টয্া� ��িত সহায়তা েপেত পাির? 
িনউ ইয়কর্  িসিটেত, NYC ি� টয্া� ি�প ে�া�াম আপনােক আপনার টয্া� ফাইল করেত এবং িবনামূেলয্ গরু�পূণর্ ে�িডট দািব করেত সাহাযয্ করেত 
পাের। আেরা তেথয্র জনয্ এবং আপনার কাছাকািছ একিট সাইট খঁুেজ েপেত www.nyc.gov/taxprep িভিজট করুন অথবা 311 ন�ের কল করুন। 
এছাড়াও িনউ ইয়কর্  িসিট বা আেশপােশ েকােনা সাইট খঁুেজ েপেত IRS এর (800) 906-9887 ন�ের কল করেত পােরন বা www.irs.gov/vita 
িভিজট করেত পােরন। 

 

9. আিম কীভােব অিতির� ে�ট টয্া� ��িত িবষেয় সহায়তা েপেত পাির? 
আপনার ে�ট টয্া� ��িতর িবক�গিল ও সাইট এবং �েয়াজনীয় নিথ সহ EITC স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্ 311 ন�ের কল করুন এবং 
“িবনামূেলয্ টয্া� ��িত সহায়তা” চান। এছাড়াও আপিন www.nyc.gov/taxprep িভিজট করেত পােরন। 

http://www.irs.gov/eitc
http://www.nyc.gov/taxprep
http://www.irs.gov/vita
http://www.nyc.gov/taxprep
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