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অধ্যায় 1: য�যাগযায�যাযগর তথ্ 

নযাম য�যান # ইযমল

 

অধ্যায় 2: মযাললযের তথ্

প্রলতটি মযাললে বযা আজীবন ভযাড়যাযে এবং তযাযের স্তী বযা তযাযের সম্পলতি বযা লনবলধিত ঘযরযায়যা অংশীেযারযের �যারযা 
এই সম্পলতিটিযত থযাযেন তযাযেরযে তযাললেযাভুক্ত েরুন।

নযাম সযামযালজে লনরযাপতিযা # জন্ম তযালরখ এই সম্পলতিটি লে ব্লক্তর 
প্রযাথলমে বযাসস্যান?

মযাললেযের মযধ্ �লে যেউ স্যামী বযা ভযাইযবযান হয় তযাহযল অনুগ্রহ েযর লনযে তযাযের নযাম তযাললেযাভুক্ত েরুন।

নযামসমহূ: সম্পে্ক :

অনগু্রহ েযর গত 12 মযাযস েলললটিযত �কু্ত হওয়যা সেল মযাললযের নযাম তযাললেযাভুক্ত েরুন।

নযামসমহূ:

অধ্যায় 3: সম্পলতির তথ্

ঠিেযানযা: অ্যাপযাে্ক যমন্ট #:

লসটি: যটেে: NY লজপ:

বযরযা: ব্লে: লে:

যেযা-অপস 
শুধমুযাত্র

ব্যবস্ঠাপনঠা ক�ঠাম্ঠানন: ক�ঠাগঠায�ঠাযগর নঠাম: ক�ঠান নম্বর:

—       — ■■ হ্যাাঁ ■■ নযা

—       — ■■ হ্যাাঁ ■■ নযা

—       — ■■ হ্যাাঁ ■■ নযা

—       — ■■ হ্যাাঁ ■■ নযা

■■ স্যামী/স্তী  ■■ ভযাই/যবযান

যে আযবেন েরযত পযারযব: কবনি� STAR প্ঠাপ� �ঠারঠা বন ধ্িত STAR এর জন্য ক�ঠাগ্য। আপনন ক� বছযরর আযবদন �রযছন কিই বছযরর 
31 নিযিম্বযরর ময্্য িম্নতির ি�ল মঠানল� 65 বঠা তঠার কবনি বয়িী হযল আপনন E-STAR-এর জন্য ক�ঠাগ্য হযত পঠাযরন। (�নদ মঠানল�রঠা 
স্ঠামী/স্তী বঠা ভঠাইযবঠান হয় তঠাহযল ক�বল এ�জন 65 বঠা তঠার কবনি বয়িী হযত হযব।) আপনযার যমযাে সলমিললত আয় $90,550 ছযালড়যয় 
�যাওয়যা �যাযব নযা।
আপনন �নদ এই িম্নতিটির মঠানল� নঠা হন এবং �র বছর 2015-16-এ STAR কপযয় থঠায�ন তঠাহযল আপনন অথধি নবভঠাযগ E-STAR-এর জন্য 
আযবদন �রযত পঠারযবন নঠা। আপনন কটেট ট্যঠাক্স করেনিযটর জন্য ননবন্ধন �রযত পঠাযরন এই ঠি�ঠানঠায় www. tax. ny. gov/ star অথবঠা �ল 
�রুন (518) 457-2036 নম্বযর।

লেভযাযব আযবেন েরযত হযব:   আপনঠার িম্পূরধি আযবদনপত্র কমইল �রুন এই ঠি�ঠানঠায়: 
NYC Department of Finance, PO Box 311, Maplewood, NJ  07040-0311

STAR যথযে E-STAR
ছঠাযের আযবদন

®

E-STAR Rev. 09.10.2020 - [Bengali]
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অধ্যায় 4: আযয়র তথ্ এবং নলথপত্র

লনযে অনযুরযাধ েরযা তথ্ সরবরযাহ েযর আপনযাযে অবশ্ই আপনযার আয় নলথভুক্ত েরযত হযব।

2019 �্যঠাযলন্ঠার বছর কথয� িমস্ত মঠানল� এবং আবঠানি� স্ঠামী/স্তীযদর কমঠাট িনমিনলত বঠান ধ্ি� আনমুঠানন� আয় ননরধিয় �রুন। আপনন 
আপনঠার ক�িঠাযরল বঠা কটেট ট্যঠাক্স নরটঠানধি কথয� কিটঠা ব্যবহঠার �রযত পঠাযরন, বঠা ননযে বনরধিত উৎি কথয� আয় �ুক্ত �রযত পঠাযরন। 

$ __________________________________

অনগু্রহ �যর প্যত্য� মঠানল� এবং িমস্ত আবঠানি� স্ঠামী/স্তী বঠা ননবনন্ধত পঠানরবঠানর� িঙ্ীর জন্য ননম্ননলনিত ননথগুনল জমঠা নদন। (স্ঠামী/স্তী বঠা 
িঙ্ীয� দনললটিযত উপনস্ত কহঠা� বঠা নঠা কহঠা� তঠা নবযবেনঠা ব্যনতযরয�ই স্তী এবং িঙ্ীযদর আযয়র তথ্য িরবরঠাহ �রযত হযব। স্ঠামী/স্তীর িম্নতি 
নঠা থঠা�যল এবং কিিঠাযন বিবঠািরত নঠা থঠা�যল স্ঠামী/স্তীর আয় বঠাদ কদওয়ঠা ক�যত পঠাযর।)

 � আপনঠার 2019 ক�িঠাযরল বঠা কটেট আয়�র নরটঠানধি। (�নদ আপনন এ�টি IRA নবতররিহ এ�টি 1099R কপযয় থঠায�ন তঠাহযল কিটিও 
কপ্রর �রুন।)

 � ক�য�ঠাযনঠা মঠানল�, স্ঠামী/স্তী বঠা ননবনন্ধত পঠানরবঠানর� িঙ্ীযদর কষেযত্র �ঠারঠা ট্যঠাক্স নরটঠানধি দঠানিল �যরন নঠা, তঠারঠা অনগু্রহ �যর �্যঠাযলন্ঠার 
বছর 2019 িঠাযল উপঠানজধি ত িমস্ত আযয়র ননথ িরবরঠাহ �রুন: W2s, 1099s, িঠামঠানজ� ননরঠাপতিঠা নববনৃত, ইত্যঠানদ।

 � কিইিঠাযথ, িম্নতিটি �নদ ক�ঠাযনঠা ট্ঠাযটের মঠানল�ঠানঠা্ীন থঠায� তঠাহযল অনগু্রহ �যর ট্ঠাটে েুনক্তর এ�টি অননুলনপ জমঠা নদন। 

আপনন �নদ E-STAR এর জন্য অনযুমঠানদত হযয় থঠায�ন তঠাহযল ননউ ইয়�ধি  কটেট ট্যঠাযক্সিন অ্যঠান্ ন�নঠান্স নবভঠাগ এই �রমটিযত* প্দতি িঠামঠানজ� িুরষেঠা 
নম্বরগুনল পরবততী বছরগুনলযত স্য়ংনরেয়ভঠাযব আপনঠার আযয়র ক�ঠাগ্যতঠা �ঠােঠাই �রযত ব্যবহঠার �রযব। 
স্য়ংলরিয় আযয়র �যােযাইেরযে তযাললেযাভুলক্ত বযাধ্তযামলূে; এই আযবেন জমযা যেওয়যার মযাধ্যম, আপলন ভলবষ্যতর বছরগুললযত 
স্য়ংলরিয়ভযাযব আপনযার আয় �যােযাই েরযার জন্ লনউ ইয়ে্ক  যটেে ে্যাযসেশন এবং ল�নযান্স লবভযাযগর জন্ আপনযার অনমুলত প্রেযান েযরন।

অধ্যায় 5: শংসযাপত্র

সম্পলতিটিযত বসবযাসেযারী প্রযত্ে মযাললেযে আপনযার আযবেনটি প্রলরিয়যা েরযার জন্ স্যাক্ষর েরযত হযব। 
আপনঠার কর�িধি গুনলর জন্য অনগু্রহ �যর এই আযবদনটির এ�টি অননুলনপ িংরষের �রুন।

আনম প্ত্যয়ন �রনছ ক� এই আযবদনটিযত প্দতি িমস্ত তথ্যই আমঠার িযবধিঠাচ্চ জ্ঠানমযত িত্য ও িঠি�।

আনম প্ত্যয়ন �রনছ ক� আনম ননযজর মঠানল�ঠানঠা্ীন অন্য ক�ঠাযনঠা িম্নতিযত STAR ছঠাে পঠানছি নঠা।

আনম ভনব্্যযতর বছরগুনলযত স্য়ংনরেয়ভঠাযব আমঠার আয় �ঠােঠাই �রঠার জন্য ননউ ইয়�ধি  কটেট ট্যঠাযক্সিন এবং ন�ন্যঠান্স নবভঠাগয� অনমুনত 
প্দঠান �রনছ।

আনম বঝুযত কপযরনছ ক� এই তথ্য ননরীষের িঠাযপষে এবং অথধি নবভঠাগ �নদ নন ধ্িঠারর �যর ক� আনম নমথ্যঠা নববনৃত নদযয়নছ, তঠাহযল আনম আমঠার 
ভনব্্যযতর িুনব্ঠাগুনল হঠারঠাযত পঠানর এবং িমস্ত প্য�ঠাজ্য েঠাজধি  ও জনরমঠানঠার জন্য দঠায়বদ্ধ হযত পঠানর। আনম বঝুযত কপযরনছ ক� এই িুনব্ঠার জন্য 
আমঠার ক�ঠাগ্যতঠায� প্ভঠানবত �রযত পঠাযর এমন ক�ঠাযনঠা পনরবতধি ন িম্য�ধি  আমঠায� অথধি নবভঠাগয� অবনহত �রযত হযব।

স্যাক্ষর: তযালরখ:

* এই িম্নতি �র ছঠাযের জন্য আযবদন �রযত আপনঠায� অবি্যই আপনঠার িঠামঠানজ� ননরঠাপতিঠা নম্বর, ITIN বঠা EIN িরবরঠাহ �রযত হযব। আমঠাযদর 
কর�িধি গুনল িঠি� এবং আপনন িঠি� তথ্য জমঠা নদযয়যছন তঠা নননচিত �রঠার জন্য আমরঠা এই তথ্যঠাবলী জঠানযত েঠাইনছ। আমঠাযদর এই তথ্য 
েঠাওয়ঠার অন্�ঠার িম্য�ধি  প্িঠািনন� ক�ঠাযির 11-102.1 নবভঠাযগ বনরধিত হযয়যছ।

যেযাযনযা প্রলতবধিীতযার েযারযে �লে যেযাযনযা পলরযষবযার জন্ আযবেন েরযত এবং গ্রহে েরযত বযা অথ্ক লবভযাযগর প্রস্যালবত যেযাযনযা যপ্রযাগ্রযাযম 
অংশ লনযত আপনযার আবযাসন প্রযয়যাজন হয় তযাহযল অনগু্রহ েযর অক্ষমতযা পলরযষবযা �্যালসললেযরর সযাযথ য�যাগযায�যাগ েরুন এই ঠিেযানযায় 
www. nyc. gov/ contactdofeeo বযা েল েরুন 311 নম্বযর।
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