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ফমর্ 13614-C 
(অে�াবর ২০২২)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

�হণ/সাক্ষাৎকার ও মান পযর্ােলাচনা প�
OMB Number 

1545-1964

আপনার লাগেব: 
•  ফমর্ W-2, ১০৯৯, ১০৯৮, ১০৯৫ এর মেতা কর সং�া� তথয্ 
•  সামািজক সুরক্ষা কাডর্  বা আপনার টয্া� িরটােনর্ সবার জনয্ ITIN প�।
•  আপনার এবং আপনার �ামী/�ীর সিচ� পিরচয় প� (েযমন ৈবধ �াইভার লাইেস�)।

•  অনু�হ কের এই ফেমর্র ১-৪ পৃ�া পূরণ ক�ন।
•  আপনার িরটােনর্ থাকা তেথয্র জনয্ দায়ী থাকেবন আপিন। অনু�হ কের স�ূণর্ ও স�ক তথয্ িদন।
•  আপনার মেন েকােনা �� থাকেল, অনু�হ কের IRS সা�র্ফােয়ড ভলাি�য়ার ি�েপয়ারারেক িজজ্ঞাসা 
ক�ন।

ভলাি�য়াররা যােত উ� মােনর পিরেষবা িদেত পােরন এবং ৈনিতকতার সেবর্া� মানদ� ধের রাখেত পােরন, তার জনয্ তঁােদর �িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ।  
IRS-েক েকােনা অৈনিতক আচরেণর কথা জানােনার জনয্, আমােদরেক ইেমল পাঠান এখােন wi.voltax@irs.gov

�থম পবর্-আপনার বয্ি�গত তথয্ (আপিন যিদ জেয়� িরটানর্ ফাইল করেছন, তাহেল গত বছেরর িরটােনর্র মেতা একই �েম আপনার নাম�েলা িদন।)

1. আপনার নােমর �থমাংশ নােমর মধয্াংশ নােমর েশষাংশ সহেজ েযাগােযাগ করার মেতা ন�র আপিন িক মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরক?
হঁয্া না

2. আপনার �ামী/�ীর নােমর �থমাংশ নােমর মধয্াংশ নােমর েশষাংশ সহেজ েযাগােযাগ করার মেতা ন�র আপনার �ামী/�ী িক মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরক?
হঁয্া না

3. িচ�প� পাঠােনার �কানা অয্াপাটর্েম� # শহর রাজয্ ZIP েকাড

4. আপনার জে�র তািরখ 5. আপনার েপশা 6. গত বছর, আপিন িছেলন: a. পূণর্কালীন িশক্ষাথ� হঁয্া না

b. স�ূণর্ ও িচর জীবেনর জনয্ িবকলা� হঁয্া না c. আইনত অ� হঁয্া না

7. আপনার �ামী/�ীর জে�র তািরখ 8. আপনার �ামী/�ীর েপশা 9. গত বছর, আপনার �ামী/�ী িছেলন: a. পূণর্কালীন িশক্ষাথ� হঁয্া না

b. স�ূণর্ ও িচর জীবেনর জনয্ িবকলা� হঁয্া না c. আইনত অ� হঁয্া না

10. েকউ িক আপনােক বা আপনার �ামী-�ীেক িনভর্ রশীল বেল দািব করেত পাের? হঁয্া না �ক বলেত পারিছ না
11. েকউ িক আপনার, আপনার �ামী/�ী বা িনভর্ রশীেলর কর সং�া� তথয্ চ� ির কের িনেজর নােম বয্বহার কেরিছল বা আপনােদর িক পিরচয় সুরক্ষা PIN েদওয়া হেয়েছ? হঁয্া না

12. এক� ইেমল অয্াে�স িদন (ঐি�ক) (অভয্�রীণ রাজ� পিরেষবার পক্ষ েথেক েযাগােযাগ করার জনয্ এই ইেমল অয্াে�স বয্বহার করা হেব না)
ি�তীয় পবর্- ৈববািহক ি�িত ও পািরবািরক তথয্

1. ৩১ িডেস�র, ২০২২ তািরখ পযর্� আপনার 
ৈববািহক ি�িত কী িছল?

িববাহই কিরিন              (এর মেধয্ েদেশর আইন অনুযায়ী িনব�-ভ�� গাহর্�য্ অংশীদাির�, েদওয়ািন িমলন বা অনয্ েযেকােনা আনু�ািনক স�কর্  অ�ভ�র্ �)

িববািহত হঁয্া না

b. ২০২২-এর গত ছয়মােসর মেধয্ কখনও িক আপিন িনেজর �ামী/�ীর সে� িছেলন? হঁয্া না
a. যিদ হঁয্া, তাহেল আপিন িক ২০২২ সােল িববাহ কেরেছন? 

িববাহ িবি�� চ�ড়া� ফয়সালার তািরখ

আইনত পৃথক পৃথক থাকা সং�া� ফয়সালার তািরখ

িবধবা/িবপত্নীক েকান বছের আপনার �ামী/�ীর মৃত� য্ হেয়েছ

2. নীেচ যঁােদর তািলকা েদওয়া হেয়েছ, তঁােদর নাম িদন:
• গত বছর আপনার সে� থাকা �েতয্েকর (আপনার �ামী/�ী বােদ)
• এমন েয েকউ, যঁার ভরণ-েপাষণ আপিন গত বছর কেরেছন, িক� িতিন আপনার সে� বসবাস কেরনিন 

অিতির� জায়গা লাগেল এখােন েথেম িগেয় পৃ�া ৩-এ তািলকা স�ূণর্ ক�ন

সা�র্ফােয়ড ভলাি�য়ার ি�েপয়ারার পূরণ করেবন

নাম (�থম নাম, পদিব) তার নীেচ আপনার বা 
আপনার �ামী/�ীর নাম েদেবন না 

(a)

জে�র তািরখ 
(মাস/িদন/বছর) 

(b)

আপনার সে� 
স�কর্  (েযমন: 
আপনার পু�, 
কনয্া, বাবা বা 
মা, েকও নয়, 
ইতয্ািদ) 

(c)

গত বছর 
আপনার 
বািড়েত কত 
মাস িছেলন 

(d)

মািকর্ ন 
যু�রাে�র 
নাগিরক 
(হঁয্া/না) 

(e)

গত বছর 
মািকর্ ন 
যু�রা�, 
কানাডা বা 
েমি�েকার 
বািস�া 
(হঁয্া/না) 

(f)

১২/৩১/২০২২ 
পযর্� একা বা 
িববািহত 
(অিববািহত/
িববািহত)  

(g)

গত বছর 
পূণর্কালীন 
িশক্ষাথ� 

(h)

স�ূণর্ ও িচর 
জীবেনর জনয্ 
িবকলা� (হঁয্া/
না) 

(i)

এই বয্ি� িক 
অনয্ েকােনা 
বয্ি�র স�ান/
আত্মীয় হেত 
পােরন?  
(হঁয্া/না)

এই বয্ি� িক 
িনেজর ৫০%-
এর েবিশ ভরণ-
েপাষণ 
কেরেছন? 
(হয্া, না, 
�েযাজয্ নয়)

এই বয্ি�র 
আয় িক 
$৪,৪০০-এর 
কম? 
(হয্া, না, 
�েযাজয্ নয়)

এই করদাতা/
করদাতাগণ িক 
এই বয্ি�র ৫০%-
এর েবিশ ভরণ-
েপাষণ কেরেছন?
(হয্া, না, �েযাজয্ 
নয়)

এই করদাতা/
করদাতাগণ িক এই 
বয্ি�র সংসার 
চালােনার অেধর্ক 
খরচ িদেয়েছন? 
(হঁয্া/না)



পৃ�া २

Catalog Number 39313G www.irs.gov Form 13614-C (bn) (Rev. 10-2022)

�েতয্ক িবভােগর �েতয্ক �ে�র জনয্ উপযু� বাে� �ক িদন

হঁয্া না �ক বলেত 
পারব না

তৃতীয় পবর্- আয়- গত বছর আপিন (বা আপনার �ামী/�ী) িক 

1. (B) মজিুর বা েবতন েপেয়িছেলন? (ফমর্ W-২)    যিদ হঁয্া, তাহেল গত বছর আপনার হােত কত�েলা কাজ িছল?
2. (A) বখিশস? 
3. (B) �লারশীপ? (ফমর্ W-২, ১০৯৮-T)
4. (B) সুদ/িডিভেড�: েচিকং/েসিভং অয্াকাউ�, ব�, CD, ে�াকােরজ েথেক? (ফমর্ ১০৯৯-INT, ১০৯৮-DIV)
5. (B) রাজয্/�ানীয় আয়কর িরফা�? (ফমর্ ১০৯৯-G)
6. (B) ভরণেপাষণ বা পৃথক থাকার জনয্ রক্ষণােবক্ষণ পাওয়া?
7. (A) �িনেয়ািজত েথেক আয়? (ফমর্ ১০৯৯-MISC, ১০৯৯-NEC, ১০৯৯-K, নগদ, ভাচ�র্ য়াল কােরি�, বা অনয্ েকােনা স�িত্ত বা পিরেষবা)
8. (A) েকােনা কাজ করার জনয্ নগদ/েচক/ভাচ�র্ য়াল কােরি� েপেম� বা অনয্ েকানও স�িত্ত বা পিরেষবা লাভ, যা ফমর্ W-2 বা ১০৯৯-েত উে�খ করা হয়িন?
9. (A) েশয়ার, ব�, ভাচ�র্ য়াল কােরি� বা িরয়য্াল এে�ট িবি� বা িবিনময় কের আয় (বা েলাকসান)? (আপনার বািড় সহ) (ফমর্ ১০৯৯-S, ১০৯৯-B)

10. (B) িবকলা� হওয়ার দ�ন আয়? (েযমন: িবমা বা কম�েদর �াপয্ ক্ষিতপূরণ েথেক পাওয়া েপেম�) (ফমর্ ১০৯৯-R, W-২)
11. (A) অবসরকালীন আয় বা েপনশন েথেক �া� বািষর্ক বৃিত্ত অথবা IRA? (ফমর্ ১০৯৯-R)
12. (B) েবকারেদর �াপয্ ক্ষিতপূরণ? (ফমর্ ১০৯৯-G)
13. (B) সামািজক সুরক্ষা বা েরলেরাড অবসরকালীন সুেযাগ-সুিবধা? (ফমর্ ১০৯৯-SSA, ১০৯৯-RRB)
14. (M) ভাড়ায় খাটােনা স�িত্ত েথেক আয় (েলাকসান)?
15. (B) অনয্ানয্ আয়? (জয়ুা, লটাির, �াইজ, অয্াওয়াডর্ , জিুরর কাজ, ভাচ�র্ য়াল কােরি�, Sch K-১, রয়য্াল�, িবেদশ েথেক আয় ইতয্ািদ)

হঁয্া না �ক বলেত 
পারব না

চত�থর্ পবর্- বয্য়- গত বছর আপিন (বা আপনার �ামী/�ী) িক 

1. (B) ভরণেপাষণ বা পৃথক থাকার জনয্ রক্ষণােবক্ষেণর খরচ িদেয়েছন?     যিদ হঁয্া, তাহেল আপনার কােছ �াপেকর SSN আেছ িক? হঁয্া না

2. অবসরকালীন অয্াকাউে� টাকা জমা কেরেছন বা ধার েশাধ কেরেছন িক?  IRA (A) রথ IRA (B)৪০১K (B) অনয্ানয্

3. (B) িনেজর, �ামী/�ী বা িনভর্ রশীেলর কেলেজ বা েসেক�াির িশক্ষার পরবত� পড়ােশানার জনয্ বয্য় কেরেছন? (ফমর্ ১০৯৮-T)

4. নীেচর েকােনা একটা? (A) েমিডকয্াল ও েড�াল (িবমার ি�িময়াম সহ) (A) ব�িক সুদ (ফমর্ ১০৯৮)

(A) কর (ে�ট, িরয়য্াল এে�ট, বয্ি�গত স�িত্ত, িব�য়) (B) দাতবয্ �িত�ােন দান

5. (B) িশ� বা িনভর্ রশীেলর পিরচযর্া বাবদ বয্য়, েযমন েড-েকয়ার?

6. (B) উপযু� িশক্ষািবদ েযমন িশক্ষক, িশক্ষেকর সহকারী, কাউে�লর ইতয্ািদর বয্ব�া করা বাবদ বয্য়?

7. (A) �িনেয়ািজত েথেক আয় বা আপনার �া� অনয্ েকােনা আয় সং�া� বয্য়?
8. (B) িশক্ষাথ� ঋেণর সুদ? (ফমর্ ১০৯৮-E)

হঁয্া না �ক বলেত 
পারব না

পঞ্চম পবর্- জীবেনর িবেশষ ঘটনা – গত বছর 

1. (A) আপনার (বা আপনার �ামী/�ীর) েকােনা �া�য্ সঞ্চয় অয্াকাউ� িছল িক? (১২ ন�র বাে� W েকাড সহ ফমর্ ৫৪৯৮-SA, ১০৯৯-SA, W-২)

2. (A) েকােনা ঋণদাতা িক আপনার (বা আপনার �ামী/�ীর) ে�িডট কাডর্ , িশক্ষাথ� ঋণ বা ব�িক ধার বািতল/মওকুফ কেরেছন বা েকােনা বািড়র ঋণ েশাধ করার জনয্ বািড় িবি� করেত 
হেয়েছ? (ফমর্ ১০৯৯-C, ১০৯৯-A)

3. (A) আপিন (বা আপনার �ামী/�ী) স�ান দত্তক িনেয়েছন?

4. (B) আপিন (বা আপনার �ামী/�ী) িক পূবর্বত� বছের �তয্াখয্াত ইনকাম ে�িডট, চাই� টয্া� ে�িডট বা আেমিরকান অপরচ�িন� ে�িডট েপেয়েছন? 
যিদ হঁয্া, তাহেল েকান বছেরর কর?

5. (A) আপিন (বা আপনার �ামী/�ী) িক বািড়েত িবদযু্ৎ সা�য়কারী েকােনা িজিনস িকেনেছন ও লািগেয়েছন? (েযমন: জানলা, ফােনর্স, ইনসুেলশন ইতয্ািদ) 

6. (A) আপিন (বা আপনার �ামী/�ী) িক ২০০৮ সােল ফা�র্ টাইম েহামবায়াসর্ ে�িডট েপেয়েছন?

7. (B) আপিন (বা আপনার �ামী/�ী) িক আনুমািনক কর পিরেশাধ কেরেছন বা এ বছেরর কের গত বছেরর িরফা�েক কােজ লািগেয়েছন?     যিদ তাই হয়, তাহেল কত?

8. (A) আপিন (বা আপনার �ামী/�ী) িক ফমর্ ১০৪০ তফিশল D-েত “কয্ািপটয্াল লস কয্ািরওভার” থাকা গত বছেরর েফডারাল িরটানর্ ফাইল কেরেছন?

9. (A) আপনার (বা আপনার �ামী/�ীর) িক মােকর্ টে�স (এ�েচঞ্জ)-এর মাধয্েম িক েহল্থ কভােরজ আেছ? ফমর্ 1095-A িদন) 
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আপনার িরটানর্ ��ত করা সং�া� অিতির� তথয্ ও ��

1. আপিন িক IRIS-এর পক্ষ েথেক ইংেরিজ ছাড়া অনয্ েকােনা ভাষায় িচ�প� েপেত চান? হঁয্া না যিদ হঁয্া, তাহেল েকান ভাষায়?

2. ে�িসেডনিশয়াল ইেলকশন কয্াে�ইন ফা� (আপিন েকােনা বে� �ক িদেল, আপনার কর বা িরফাে� েকােনা বদল হেব না)

আপিন বা আপনারা, �ামী-�ী যিদ একসে� ফাইল করেছন, যিদ চান এই ফাে� $৩ যাক, তাহেল এখােন �ক িদন আপিন �ামী/�ী

3. আপনার যিদ েকােনা িরফা� পাওয়ার থােক, তাহেল আপিন িক a. সরাসির জমা করােবন
হঁয্া না

b. মািকর্ ন যু�রাে�র েসিভং ব� িকনেবন
হঁয্া না

c. িনেজর িরফা�েক িবিভ� অয্াকাউে� ভাগ কের েদেবন
হঁয্া না

4. আপনার যিদ েকােনা বেকয়া েদওয়ার থােক, তাহেল আপিন েসটা িক িনেজর বয্াংক অয্াকাউ� েথেক সরাসির েপেম� করােবন? হঁয্া না

5. আপিন িক েফডারাল িবপযর্য় �ান বেল েঘািষত েকানও এলাকায় থােকন? যিদ হঁয্া, তাহেল েকাথায়?হঁয্া না

6. আপিন বা আপনারা, �ামী-�ী যিদ একসে� ফাইল করেছন, িক IRS-এর েথেক েকােনা িচ� েপেয়েছন? হঁয্া না

7. Would you like information on how to vote and/or how to register to vote? হঁয্া না

8. আপিন িক এটা বলেবন েয, আপিন ইংেরিজেত কথাবাতর্ া চািলেয় িনেয় েযেত পােরন, এই ভাষা বুঝেত ও বলেত পােরন? 

খুব ভােলা ভােলা ভােলা নয় একদম নয় উত্তর না-েদওয়াই পছ� করব

9. আপিন িক এটা বলেবন েয, আপিন ইংেরিজ খবেরর কাগজ বা বই পড়েত পােরন? খুব ভােলা ভােলা ভােলা নয় একদম নয় উত্তর না-েদওয়াই পছ� করব

10. আপিন বা আপনার পিরবােরর েকউ িক িবকলা�? হঁয্া না উত্তর না-েদওয়াই পছ� করব

11. আপিন বা আপনার �ামী/�ী িক মািকর্ ন যু�রাে�র সশ� বািহনীর অিভজ্ঞতা স�� েলাক? হঁয্া না উত্তর না-েদওয়াই পছ� করব

12. আপিন েকান বেণর্র েলাক?

আেমিরকান ইি�য়ান বা আলা�া আিদবাসী এশীয় কৃ�া� বা আি�কান আেমিরকান হাওয়াইয়ান আিদবাসী বা অনয্ানয্ পয্ািসিফক আইলয্া�ার ে�তা� উত্তর না-েদওয়াই পছ� করব

13. আপনার �ামী/�ী েকান বেণর্র?

আেমিরকান ইি�য়ান বা আলা�া আিদবাসী এশীয় কৃ�া� বা আি�কান আেমিরকান হাওয়াইয়ান আিদবাসী বা অনয্ানয্ পয্ািসিফক আইলয্া�ার ে�তা� উত্তর না-েদওয়াই পছ� করব

�ামী/�ী েনই

14. আপনার জািত? িহ�য্ািনক বা লািতেনা িহ�য্ািনক বা লািতেনা নয় উত্তর না-েদওয়াই পছ� করব

15. আপনার �ামী/�ীর জািত? িহ�য্ািনক বা লািতেনা িহ�য্ািনক বা লািতেনা নয় উত্তর না-েদওয়াই পছ� করব �ামী/�ী েনই

অিতির� ম�বয্

েগাপনীয়তা আইন ও কাগজপে�র কাজ কম করার আইন সং�া� িবজ্ঞি� 

েগাপনীয়তা আইন, ১৯৭৪-এ বলা হেয়েছ েয, আমরা যিদ েকােনা তথয্ িজজ্ঞাসা কির, তাহেল আপনােদর জানাব েয, েসই তথয্ িজজ্ঞাসা করার ৈবধ অিধকার আমােদর আেছ, েকন এটা িজজ্ঞাসা করিছ, এবং এই তথয্েক কীভােব বয্বহার করা হেব। আমরা আপনােদর এটাও অবশয্ই 
বলব েয, এই তথয্ আমরা না-েপেল কী হেব, আপনার উত্তর েদওয়াটা ঐি�ক বা েকােনা সুেযাগ-সুিবধা পাওয়ার জনয্ �েয়াজন, বা বাধয্তামূলক িক না। তথয্ িজজ্ঞাসা করার আমােদর ৈবধ অিধকার হল 5 U.S.C.। 301. আপনার িনেজরই �ােথর্ যােত আপনার সে� েযাগােযাগ করেত 
এবং/বা IRS ভলাি�য়ার আয়কর ��িতেত এবং �চার কমর্সূিচেত অংশ�হণ করেত আমােদর যােত সুিবধা হয়, তার জনয্ই আমরা এই তথয্ িজজ্ঞাসা করিছ। আপিন েয তথয্ েদেবন, তা হয়েতা তঁােদর হােতও ত� েল েদওয়া হেত পাের, যঁারা কাজকেমর্র মেধয্ সম�য় সাধন কেরন এবং 
ভলাি�য়ার িরটানর্ ি�পােরশন সাইট�েলােত বা �চারমূলক কাজকেমর্ কম� িনযু� করার বয্ব�া কেরন। কাযর্কর িনয়�ণ �াপন করেত, িচ�প� পাঠােত এবং ভলাি�য়ারেদর �ীকৃিত িদেত এই তথয্ বয্বহার করা হেত পাের। আপনার উত্তর েদওয়াটা বাধয্তামূলক নয়। আপনার কােছ 
েয-তথয্ চাওয়া হেব, তা যিদ আপিন না-েদন, তাহেল অবশয্ এইসব কমর্সূিচেত আপনার সহেযািগতােক IRS হয়েতা কােজ নাও লাগােত পাের। কাগজপে�র কাজ কম করার আইন মেত, সবর্জনীন তেথয্র জনয্ করা সম� অনুেরােধর উপর IRS এক� OMB কনে�াল ন�র �দশর্ন কের। 
এই সমীক্ষার জনয্ OMB কনে�াল ন�র হল ১৯৪৫ - ১৯৬৪ এ ছাড়াও, এই সমীক্ষার সে� যু� আনুমািনক সময় িনেয় আপনার েকােনা ম�বয্ েদওয়ার থাকেল বা এই �ি�য়ােক আেরা সরল করার বয্াপাের আপনার েকােনা পরামশর্ েদওয়ার  থাকেল, অনু�হ কের এই �কানায় িলেখ 
পাঠান: ই�ারনয্াল েরিভিনউ সািভর্ স, টয্া� ে�াডা�স েকা-অিডর্ েন�ং কিম�, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, ১১১১ কনি��উশন অয্ািভিনউ। NW, ওযািশংটন, DC ২০২২৪

িবনামূেলয্ টয্া� ি�পােরশন করা ব� সাইট অনুদােনর টাকায় বা অনয্ানয্ েফডারাল আিথর্ক সহায়তায় চেল। এইসব অনুদান েপেত আেবদন জানােনার জনয্ বা আিথর্ক সহায়তা অনবরত েপেত থাকার জনয্ 
এই সাইট হয়েতা নীেচর ���েলা েথেক �া� তথয্ বয্বহার করেত পাের। আপনার উত্তর�েলােক �ধুমা� পিরসংখয্ােনর উে�েশয্ বয্বহার করা হেব। এইসব �ে�র উত্তর েদওয়া বাধয্তামূলক নয়।
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ফমর্ 15080 
(অে�াবর 2022)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

VITA/TCA টয্া� ি�পােরশন সাইেট টয্া� িরটানর্ স�িকর্ ত তথয্ �কােশ স�িত

েফডােরল িডসে�াজার:
আপনােক েদওয়া এই ফেমর্র মাধয্েম আপনার স�িত েপেত চায় েফডােরল আইন। আইিন অনুেমাদন না-থাকেল, আমরা আপনার টয্া� িরটানর্ তথয্েক আপনার 
স�িত ছাড়া এবং আপনার টয্া� িরটানর্ ��ত কের তা জমা েদওয়া বয্তীত েকানও তৃতীয় পক্ষেক জানাব না। আপিন যিদ িনেজর টয্া� িরটানর্ স�িকর্ ত তথয্ �কােশ 
স�িত েদন, তাহেল আপনার টয্া� িরটানর্ স�িকর্ ত তথয্েক বয্বহার ও িবিল হওয়ার হাত েথেক েফডােরল আইন রক্ষা করেব না। 

আপনােক েদওয়া এই ফেমর্র মাধয্েম আপনার স�িত েপেত চায় েফডােরল আইন। আইিন অনুেমাদন না-থাকেল, আমরা আপনার টয্া� িরটানর্ তথয্েক আপনার 
স�িত ছাড়া এবং আপনার টয্া� িরটানর্ ��ত কের তা জমা েদওয়া বয্তীত েকানও তৃতীয় পক্ষেক জানাব না। আপিন যিদ িনেজর টয্া� িরটানর্ স�িকর্ ত তথয্ �কােশ 
স�িত েদন, তাহেল আপনার টয্া� িরটানর্ স�িকর্ ত তথয্েক বয্বহার ও িবিল হওয়ার হাত েথেক েফডােরল আইন রক্ষা করেব না। আমােদর েথেক টয্া� িরটানর্ ��িতর 
পিরেষবা েনওয়ার জনয্ আপনােক এই ফমর্ ভিতর্  করেত হেব না। আমােদর টয্া� িরটানর্ ��িতর পিরেষবার শতর্  অনুযায়ী আপনার স�িতেত আমরা যিদ এই ফেমর্ 
আপনার �াক্ষর িনেয় থািক, েসেক্ষে� আপনার স�িতেক ৈবধ বেল ধরা হেব না। আপিন যিদ িনেজর টয্া� িরটানর্ সং�া� তথয্ �কােশ স�িত িদেয় থােকন, তাহেল 
আপনার িনধর্ািরত সময়সীমা পযর্� আপনার স�িতর ৈবধতা থাকেব। আপিন িনেজর স�িতর েকানও সময়সীমা িনধর্ারণ কের না-েদন, তাহেল আপনার �াক্ষর করার 
তািরখ েথেক এক বছর পযর্� আপনার স�িত ৈবধ থাকেব।  

শতর্ :
পরবত� ফাইিলং িসজেন টয্া� িরটানর্ ��ত করার জনয্ আপিন েয IRS'-এর VITA/TCE েবেছ েনেবন, তােত অংশ�হণ করা েয-েকানও ভলাি�য়ার সাইেটর জনয্ 
আপনার টয্া� িরটানর্ সং�া� তথয্েক ে�াবাল কয্াির ফেরায়াডর্  অব েডটা অনুযায়ী উপল� করেত পাের TaxSlayer LLC, এই সং�াই VITA/TCE টয্া� সফ্টওয়য্ােরর 
ে�াভাইডার। তার মােন, আগামী বছর আপিন TaxSlayer বয্বহার কের েয-েকানও ভলাি�য়ার সাইেট েযেত পারেবন এবং এ বছর আপিন েযখােনই িনেজর টয্া� 
িরটানর্ ফাইল ক�ন না-েকন, আপিন িনেজর টয্া� িরটােনর্ িনেজর বতর্ মান বছেরর েডটা িদেত পারেবন। এই স�িত 30 নেভ�র, 2024 পযর্� ৈবধ থাকেব। 

টয্া� িরটানর্ স�িকর্ ত এইসব তথয্ �কাশ করা হেব: আপনার জনতাি�ক, আিথর্ক তথয্ এবং আপনােক বয্ি�গত ভােব শনা� করার মেতা তথয্, আপনার টয্া� িরটানর্ 
ও আপনার আেয়র উৎস সং�া� তথয্, যা আপনার টয্া� িরটানর্ ��ত করার জনয্ টয্া� ি�পােরশন সফ্টওয়য্াের আেগই েদওয়া থাকেব। এসব ছাড়াও অনয্ানয্ তথয্ও 
�কাশ করা হেত পাের। তথয্ বলেত আপনার নাম, �কানা, জে�র তািরখ, েফান ন�র, SSN, ফাইিলং ে�টাস, েপশা, িনেয়াগকতর্ ার নাম ও �কানা, আপনার আেয়র 
পিরমাণ ও উৎস, আেয়র কত অংশ কাটা যায়, কত ঋণ েনওয়া আেছ, বা কত েশাধ করা হেয়েছ, আপনার টয্া� িরটানর্ ইতয্ািদ। টয্া� িরটানর্ সং�া� এইসব তথয্ 
�কাশ করা হেব: SSN, জে�র তািরখ, আপনার টয্া� িরটােনর্ েয-িনভর্ রশীলেদর নাম আেছ তঁােদর সে� আপনার স�কর্ ।

এ বছর আপনার টয্া� িরটানর্ ��ত করা VITA/TCE পাটর্নারেক আপনার স�িত েদওয়ার �েয়াজন েনই। আপিন যিদ আগামী বছর TaxSlayer বয্বহার করা অনয্ 
েকানও VITA বা TCE পাটর্নােরর কােছ যান, তেবই আপনােক সাহাযয্ করেব ে�াবাল কয্াির ফেরায়াডর্ । 

স�িতর সময়সীমা েশষ করা: আিম/আমরা, করদাতা, টয্া� িরটানর্ তথয্ �কােশর স�িতর সময়সীমােক উি�িখত তািরেখর (30 নেভ�র, 2024) আেগ েশষ করেত 
চাই না। আিম/আমরা যিদ উি�িখত তািরেখর আেগই স�িতর সময়সীমা েশষ করেত চাই, তাহেল আিম/আমরা স�িতেক অ�ীকার করব।

�কাশ করার সুেযাগ সীিমত করা: আিম/আমরা, করদাতা, চাই না েয, উপের টয্া� িরটানর্ সং�া� েযসব তথয্ উে�খ করা হেয়েছ, �ধু েস�েলােকই �কাশ করা েহাক। 
উপের েযসব টয্া� িরটানর্ তথয্ উে�খ করা হেয়েছ, �ধু েস�েলােকই যিদ আিম/আমরা �কাশ করেত েদওয়ার ই�া �কাশ কির, তাহেল আিম/আমরা এই স�িতেক 
অ�ীকার করব। 

স�িত:
আিম/আমরা, করদাতা, উি�িখত তথয্ পেড় িনেয়িছ।

এত�ারা আিম/আমরা এই স�িত �দান করিছ েয, উপের ে�াবাল কয্াির ফেরায়াডর্ -এর শেতর্  েয টয্া� িরটানর্ তথয্ উে�খ করা হেয়েছ, আমােদর েসই সব তথয্ �কাশ 
করা যােব, এবং আিম/আমরা েয এই তথয্ �কাশ সং�া� শেতর্  স�িত �দান কেরিছ, তা যাচাই করার জনয্ টয্া� িরটানর্ ��তকারকেক এই অনুেমাদন িদি� েয, 
তারা আমার হেয় টয্া� ি�পােরশন সফ্টওয়য্াের এক� PIN এ�ার করেত পারেবন। 

�ধান করদাতার মুি�ত নাম ও �াক্ষর তািরখ

েগৗণ করদাতার মুি�ত নাম ও �াক্ষর তািরখ

আপনার যিদ মেন হয় েয, আপনার টয্া� িরটানর্ সং�া� তথয্েক আইিন অনুেমাদন ছাড়া বা আপনার অনুমিত ছাড়া �কাশ করা হেয়েছ বা অনয্ায় ভােব বয্বহার করা 
হেয়েছ, তাহেল আপিন 1-800-366-4484 ন�ের েফান কের, বা complaints@tigta.treas.gov -এ েমল কের ে�জাির ই�েপ�র েজনােরল ফর টয্া� অয্াডিমিনে�শন 
(TIGTA) -এর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন। 
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আপনার লাগবে: 
•  ফর্ম W-2, ১০৯৯, ১০৯৮, ১০৯৫ এর মতো কর সংক্রান্ত তথ্য 
•  সামাজিক সুরক্ষা কার্ড বা আপনার ট্যাক্স রিটার্নে সবার জন্য ITIN পত্র।
•  আপনার এবং আপনার স্বামী/স্ত্রীর সচিত্র পরিচয় পত্র (যেমন বৈধ ড্রাইভার লাইসেন্স)।
•  অনুগ্রহ করে এই ফর্মের ১-৪ পৃষ্ঠা পূরণ করুন।
•  আপনার রিটার্নে থাকা তথ্যের জন্য দায়ী থাকবেন আপনি। অনুগ্রহ করে সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্য দিন।
•  আপনার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে IRS সার্টিফায়েড ভলান্টিয়ার প্রিপেয়ারারকে জিজ্ঞাসা করুন।
ভলান্টিয়াররা যাতে উচ্চ মানের পরিষেবা দিতে পারেন এবং নৈতিকতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড ধরে রাখতে পারেন, তার জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। 
IRS-কে কোনো অনৈতিক আচরণের কথা জানানোর জন্য, আমাদেরকে ইমেল পাঠান এখানে wi.voltax@irs.gov
প্রথম পর্ব-আপনার ব্যক্তিগত তথ্য (আপনি যদি জয়েন্ট রিটার্ন ফাইল করছেন, তাহলে গত বছরের রিটার্নের মতো একই ক্রমে আপনার নামগুলো দিন।)
আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক?
আপনার স্বামী/স্ত্রী কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক?
6. গত বছর, আপনি ছিলেন:
a. পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী
b. সম্পূর্ণ ও চির জীবনের জন্য বিকলাঙ্গ
c. আইনত অন্ধ
9. গত বছর, আপনার স্বামী/স্ত্রী ছিলেন:
a. পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী
b. সম্পূর্ণ ও চির জীবনের জন্য বিকলাঙ্গ
c. আইনত অন্ধ
10. কেউ কি আপনাকে বা আপনার স্বামী-স্ত্রীকে নির্ভরশীল বলে দাবি করতে পারে?
11. কেউ কি আপনার, আপনার স্বামী/স্ত্রী বা নির্ভরশীলের কর সংক্রান্ত তথ্য চুরি করে নিজের নামে ব্যবহার করেছিল বা আপনাদের কি পরিচয় সুরক্ষা PIN দেওয়া হয়েছে?
দ্বিতীয় পর্ব- বৈবাহিক স্থিতি ও পারিবারিক তথ্য
1. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত আপনার বৈবাহিক স্থিতি কী ছিল?
b. ২০২২-এর গত ছয়মাসের মধ্যে কখনও কি আপনি নিজের স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন?
a. যদি হ্যাঁ, তাহলে আপনি কি ২০২২ সালে বিবাহ করেছেন? 
2. নীচে যাঁদের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নাম দিন:
• গত বছর আপনার সঙ্গে থাকা প্রত্যেকের (আপনার স্বামী/স্ত্রী বাদে)
• এমন যে কেউ, যাঁর ভরণ-পোষণ আপনি গত বছর করেছেন, কিন্তু তিনি আপনার সঙ্গে বসবাস করেননি 
অতিরিক্ত জায়গা লাগলে এখানে থেমে গিয়ে
পৃষ্ঠা ৩-এ তালিকা সম্পূর্ণ করুন
সার্টিফায়েড ভলান্টিয়ার প্রিপেয়ারার পূরণ করবেন
নাম (প্রথম নাম, পদবি) তার নীচে আপনার বা আপনার স্বামী/স্ত্রীর নাম দেবেন না
(a)
জন্মের তারিখ
(মাস/দিন/বছর)
(b)
আপনার সঙ্গে সম্পর্ক (যেমন: আপনার পুত্র, কন্যা, বাবা বা মা, কেও নয়, ইত্যাদি)
(c)
গত বছর আপনার বাড়িতে কত মাস ছিলেন
(d)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক
(হ্যাঁ/না)
(e)
গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা মেক্সিকোর বাসিন্দা (হ্যাঁ/না)
(f)
১২/৩১/২০২২ পর্যন্ত একা বা বিবাহিত (অবিবাহিত/বিবাহিত) 
(g)
গত বছর পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী
(h)
সম্পূর্ণ ও চির জীবনের জন্য বিকলাঙ্গ (হ্যাঁ/না)
(i)
এই ব্যক্তি কি অন্য কোনো ব্যক্তির সন্তান/আত্মীয় হতে পারেন? 
(হ্যাঁ/না)
এই ব্যক্তি কি নিজের ৫০%-এর বেশি ভরণ-পোষণ করেছেন?
(হ্যা, না, প্রযোজ্য নয়)
এই ব্যক্তির আয় কি $৪,৪০০-এর কম?
(হ্যা, না, প্রযোজ্য নয়)
এই করদাতা/করদাতাগণ কি এই ব্যক্তির ৫০%-এর বেশি ভরণ-পোষণ করেছেন?(হ্যা, না, প্রযোজ্য নয়)
এই করদাতা/করদাতাগণ কি এই ব্যক্তির সংসার চালানোর অর্ধেক খরচ দিয়েছেন?
(হ্যাঁ/না)
প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য উপযুক্ত বাক্সে টিক দিন
হ্যাঁ
না
ঠিক বলতে পারব না
তৃতীয় পর্ব- আয়- গত বছর আপনি (বা আপনার স্বামী/স্ত্রী) কি 
1. (B) মজুরি বা বেতন পেয়েছিলেন? (ফর্ম W-২)    যদি হ্যাঁ, তাহলে গত বছর আপনার হাতে কতগুলো কাজ ছিল?
2. (A) বখশিস? 
3. (B) স্কলারশীপ? (ফর্ম W-২, ১০৯৮-T)
4. (B) সুদ/ডিভিডেন্ড: চেকিং/সেভিং অ্যাকাউন্ট, বন্ড, CD, ব্রোকারেজ থেকে? (ফর্ম ১০৯৯-INT, ১০৯৮-DIV)
5. (B) রাজ্য/স্থানীয় আয়কর রিফান্ড? (ফর্ম ১০৯৯-G)
6. (B) ভরণপোষণ বা পৃথক থাকার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়া?
7. (A) স্বনিয়োজিত থেকে আয়? (ফর্ম ১০৯৯-MISC, ১০৯৯-NEC, ১০৯৯-K, নগদ, ভার্চুয়াল কারেন্সি, বা অন্য কোনো সম্পত্তি বা পরিষেবা)
8. (A) কোনো কাজ করার জন্য নগদ/চেক/ভার্চুয়াল কারেন্সি পেমেন্ট বা অন্য কোনও সম্পত্তি বা পরিষেবা লাভ, যা ফর্ম W-2 বা ১০৯৯-তে উল্লেখ করা হয়নি?
9. (A) শেয়ার, বন্ড, ভার্চুয়াল কারেন্সি বা রিয়্যাল এস্টেট বিক্রি বা বিনিময় করে আয় (বা লোকসান)? (আপনার বাড়ি সহ) (ফর্ম ১০৯৯-S, ১০৯৯-B)
10. (B) বিকলাঙ্গ হওয়ার দরুন আয়? (যেমন: বিমা বা কর্মীদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে পাওয়া পেমেন্ট) (ফর্ম ১০৯৯-R, W-২)
11. (A) অবসরকালীন আয় বা পেনশন থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক বৃত্তি অথবা IRA? (ফর্ম ১০৯৯-R)
12. (B) বেকারদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ? (ফর্ম ১০৯৯-G)
13. (B) সামাজিক সুরক্ষা বা রেলরোড অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা? (ফর্ম ১০৯৯-SSA, ১০৯৯-RRB)
14. (M) ভাড়ায় খাটানো সম্পত্তি থেকে আয় (লোকসান)?
15. (B) অন্যান্য আয়? (জুয়া, লটারি, প্রাইজ, অ্যাওয়ার্ড, জুরির কাজ, ভার্চুয়াল কারেন্সি, Sch K-১, রয়্যালটি, বিদেশ থেকে আয় ইত্যাদি)
হ্যাঁ
না
ঠিক বলতে পারব না
চতুর্থ পর্ব- ব্যয়- গত বছর আপনি (বা আপনার স্বামী/স্ত্রী) কি 
1. (B) ভরণপোষণ বা পৃথক থাকার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের খরচ দিয়েছেন?     যদি হ্যাঁ, তাহলে আপনার কাছে প্রাপকের SSN আছে কি?
2. অবসরকালীন অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করেছেন বা ধার শোধ করেছেন কি?
3. (B) নিজের, স্বামী/স্ত্রী বা নির্ভরশীলের কলেজে বা সেকেন্ডারি শিক্ষার পরবর্তী পড়াশোনার জন্য ব্যয় করেছেন? (ফর্ম ১০৯৮-T)
4. নীচের কোনো একটা?
5. (B) শিশু বা নির্ভরশীলের পরিচর্যা বাবদ ব্যয়, যেমন ডে-কেয়ার?
6. (B) উপযুক্ত শিক্ষাবিদ যেমন শিক্ষক, শিক্ষকের সহকারী, কাউন্সেলর ইত্যাদির ব্যবস্থা করা বাবদ ব্যয়?
7. (A) স্বনিয়োজিত থেকে আয় বা আপনার প্রাপ্ত অন্য কোনো আয় সংক্রান্ত ব্যয়?
8. (B) শিক্ষার্থী ঋণের সুদ? (ফর্ম ১০৯৮-E)
হ্যাঁ
না
ঠিক বলতে পারব না
পঞ্চম পর্ব- জীবনের বিশেষ ঘটনা – গত বছর 
1. (A) আপনার (বা আপনার স্বামী/স্ত্রীর) কোনো স্বাস্থ্য সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট ছিল কি? (১২ নম্বর বাক্সে W কোড সহ ফর্ম ৫৪৯৮-SA, ১০৯৯-SA, W-২)
2. (A) কোনো ঋণদাতা কি আপনার (বা আপনার স্বামী/স্ত্রীর) ক্রেডিট কার্ড, শিক্ষার্থী ঋণ বা বন্ধকি ধার বাতিল/মওকুফ করেছেন বা কোনো বাড়ির ঋণ শোধ করার জন্য বাড়ি বিক্রি করতে হয়েছে? (ফর্ম ১০৯৯-C, ১০৯৯-A)
3. (A) আপনি (বা আপনার স্বামী/স্ত্রী) সন্তান দত্তক নিয়েছেন?
4. (B) আপনি (বা আপনার স্বামী/স্ত্রী) কি পূর্ববর্তী বছরে প্রত্যাখ্যাত ইনকাম ক্রেডিট, চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট বা আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট পেয়েছেন? যদি হ্যাঁ, তাহলে কোন বছরের কর?
5. (A) আপনি (বা আপনার স্বামী/স্ত্রী) কি বাড়িতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী কোনো জিনিস কিনেছেন ও লাগিয়েছেন? (যেমন: জানলা, ফার্নেস, ইনসুলেশন ইত্যাদি) 
6. (A) আপনি (বা আপনার স্বামী/স্ত্রী) কি ২০০৮ সালে ফার্স্ট টাইম হোমবায়ার্স ক্রেডিট পেয়েছেন?
7. (B) আপনি (বা আপনার স্বামী/স্ত্রী) কি আনুমানিক কর পরিশোধ করেছেন বা এ বছরের করে গত বছরের রিফান্ডকে কাজে লাগিয়েছেন?     যদি তাই হয়, তাহলে কত?
8. (A) আপনি (বা আপনার স্বামী/স্ত্রী) কি ফর্ম ১০৪০ তফশিল D-তে “ক্যাপিট্যাল লস ক্যারিওভার” থাকা গত বছরের ফেডারাল রিটার্ন ফাইল করেছেন?
9. (A) আপনার (বা আপনার স্বামী/স্ত্রীর) কি মার্কেটপ্লেস (এক্সচেঞ্জ)-এর মাধ্যমে কি হেল্থ কভারেজ আছে? ফর্ম 1095-A দিন) 
আপনার রিটার্ন প্রস্তুত করা সংক্রান্ত অতিরিক্ত তথ্য ও প্রশ্ন
1. আপনি কি IRIS-এর পক্ষ থেকে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় চিঠিপত্র পেতে চান? 
যদি হ্যাঁ, তাহলে কোন ভাষায়?
2. প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন ক্যাম্পেইন ফান্ড (আপনি কোনো বক্সে টিক দিলে, আপনার কর বা রিফান্ডে কোনো বদল হবে না)
আপনি বা আপনারা, স্বামী-স্ত্রী যদি একসঙ্গে ফাইল করছেন, যদি চান এই ফান্ডে $৩ যাক, তাহলে এখানে টিক দিন 
3. আপনার যদি কোনো রিফান্ড পাওয়ার থাকে, তাহলে আপনি কি 
a. সরাসরি জমা করাবেন
b. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেভিং বন্ড কিনবেন
c. নিজের রিফান্ডকে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ভাগ করে দেবেন
4. আপনার যদি কোনো বকেয়া দেওয়ার থাকে, তাহলে আপনি সেটা কি নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি পেমেন্ট করাবেন?
5. আপনি কি ফেডারাল বিপর্যয় স্থান বলে ঘোষিত কোনও এলাকায় থাকেন?
যদি হ্যাঁ, তাহলে কোথায়?
6. আপনি বা আপনারা, স্বামী-স্ত্রী যদি একসঙ্গে ফাইল করছেন, কি IRS-এর থেকে কোনো চিঠি পেয়েছেন? 
7. Would you like information on how to vote and/or how to register to vote?
8. আপনি কি এটা বলবেন যে, আপনি ইংরেজিতে কথাবার্তা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, এই ভাষা বুঝতে ও বলতে পারেন? 
9. আপনি কি এটা বলবেন যে, আপনি ইংরেজি খবরের কাগজ বা বই পড়তে পারেন?
10. আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ কি বিকলাঙ্গ?
11. আপনি বা আপনার স্বামী/স্ত্রী কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক?
12. আপনি কোন বর্ণের লোক?
13. আপনার স্বামী/স্ত্রী কোন বর্ণের?
14. আপনার জাতি?
15. আপনার স্বামী/স্ত্রীর জাতি?
অতিরিক্ত মন্তব্য
গোপনীয়তা আইন ও কাগজপত্রের কাজ কম করার আইন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি 
Privacy Act Notice.
গোপনীয়তা আইন, ১৯৭৪-এ বলা হয়েছে যে, আমরা যদি কোনো তথ্য জিজ্ঞাসা করি, তাহলে আপনাদের জানাব যে, সেই তথ্য জিজ্ঞাসা করার বৈধ অধিকার আমাদের আছে, কেন এটা জিজ্ঞাসা করছি, এবং এই তথ্যকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে। আমরা আপনাদের এটাও অবশ্যই বলব যে, এই তথ্য আমরা না-পেলে কী হবে, আপনার উত্তর দেওয়াটা ঐচ্ছিক বা কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন, বা বাধ্যতামূলক কি না। তথ্য জিজ্ঞাসা করার আমাদের বৈধ অধিকার হল 5 U.S.C.। 301. আপনার নিজেরই স্বার্থে যাতে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং/বা IRS ভলান্টিয়ার আয়কর প্রস্তুতিতে এবং প্রচার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে আমাদের যাতে সুবিধা হয়, তার জন্যই আমরা এই তথ্য জিজ্ঞাসা করছি। আপনি যে তথ্য দেবেন, তা হয়তো তাঁদের হাতেও তুলে দেওয়া হতে পারে, যাঁরা কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং ভলান্টিয়ার রিটার্ন প্রিপারেশন সাইটগুলোতে বা প্রচারমূলক কাজকর্মে কর্মী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। কার্যকর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে, চিঠিপত্র পাঠাতে এবং ভলান্টিয়ারদের স্বীকৃতি দিতে এই তথ্য ব্যবহার করা হতে পারে। আপনার উত্তর দেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়। আপনার কাছে যে-তথ্য চাওয়া হবে, তা যদি আপনি না-দেন, তাহলে অবশ্য এইসব কর্মসূচিতে আপনার সহযোগিতাকে IRS হয়তো কাজে নাও লাগাতে পারে। কাগজপত্রের কাজ কম করার আইন মতে, সর্বজনীন তথ্যের জন্য করা সমস্ত অনুরোধের উপর IRS একটি OMB কনট্রোল নম্বর প্রদর্শন করে। এই সমীক্ষার জন্য OMB কনট্রোল নম্বর হল ১৯৪৫ - ১৯৬৪ এ ছাড়াও, এই সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত আনুমানিক সময় নিয়ে আপনার কোনো মন্তব্য দেওয়ার থাকলে বা এই প্রক্রিয়াকে আরো সরল করার ব্যাপারে আপনার কোনো পরামর্শ দেওয়ার  থাকলে, অনুগ্রহ করে এই ঠিকানায় লিখে পাঠান: ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস, ট্যাক্স প্রোডাক্টস কো-অর্ডিনেটিং কমিটি, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, ১১১১ কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউ। NW, ওযাশিংটন, DC ২০২২৪
বিনামূল্যে ট্যাক্স প্রিপারেশন করা বহু সাইট অনুদানের টাকায় বা অন্যান্য ফেডারাল আর্থিক সহায়তায় চলে। এইসব অনুদান পেতে আবেদন জানানোর জন্য বা আর্থিক সহায়তা অনবরত পেতে থাকার জন্য এই সাইট হয়তো নীচের প্রশ্নগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করতে পারে। আপনার উত্তরগুলোকে শুধুমাত্র পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।
ফর্ম 15080
(অক্টোবর 2022)
ফর্ম 15080 (b n). (অক্টোবর 2022). ক্যাটালগ নম্বর 53599A.
Department of the Treasury - Internal Revenue Service
VITA/TCA ট্যাক্স প্রিপারেশন সাইটে ট্যাক্স রিটার্ন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে সম্মতি
ফেডারেল ডিসক্লোজার:
আপনাকে দেওয়া এই ফর্মের মাধ্যমে আপনার সম্মতি পেতে চায় ফেডারেল আইন। আইনি অনুমোদন না-থাকলে, আমরা আপনার ট্যাক্স রিটার্ন তথ্যকে আপনার সম্মতি ছাড়া এবং আপনার ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করে তা জমা দেওয়া ব্যতীত কোনও তৃতীয় পক্ষকে জানাব না। আপনি যদি নিজের ট্যাক্স রিটার্ন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে সম্মতি দেন, তাহলে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন সম্পর্কিত তথ্যকে ব্যবহার ও বিলি হওয়ার হাত থেকে ফেডারেল আইন রক্ষা করবে না। 
আপনাকে দেওয়া এই ফর্মের মাধ্যমে আপনার সম্মতি পেতে চায় ফেডারেল আইন। আইনি অনুমোদন না-থাকলে, আমরা আপনার ট্যাক্স রিটার্ন তথ্যকে আপনার সম্মতি ছাড়া এবং আপনার ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করে তা জমা দেওয়া ব্যতীত কোনও তৃতীয় পক্ষকে জানাব না। আপনি যদি নিজের ট্যাক্স রিটার্ন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে সম্মতি দেন, তাহলে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন সম্পর্কিত তথ্যকে ব্যবহার ও বিলি হওয়ার হাত থেকে ফেডারেল আইন রক্ষা করবে না। আমাদের থেকে ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুতির পরিষেবা নেওয়ার জন্য আপনাকে এই ফর্ম ভর্তি করতে হবে না। আমাদের ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুতির পরিষেবার শর্ত অনুযায়ী আপনার সম্মতিতে আমরা যদি এই ফর্মে আপনার স্বাক্ষর নিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে আপনার সম্মতিকে বৈধ বলে ধরা হবে না। আপনি যদি নিজের ট্যাক্স রিটার্ন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে সম্মতি দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত আপনার সম্মতির বৈধতা থাকবে। আপনি নিজের সম্মতির কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করে না-দেন, তাহলে আপনার স্বাক্ষর করার তারিখ থেকে এক বছর পর্যন্ত আপনার সম্মতি বৈধ থাকবে।  
শর্ত:
পরবর্তী ফাইলিং সিজনে ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করার জন্য আপনি যে IRS'-এর VITA/TCE বেছে নেবেন, তাতে অংশগ্রহণ করা যে-কোনও ভলান্টিয়ার সাইটের জন্য আপনার ট্যাক্স রিটার্ন সংক্রান্ত তথ্যকে গ্লোবাল ক্যারি ফরোয়ার্ড অব ডেটা অনুযায়ী উপলব্ধ করতে পারে TaxSlayer LLC, এই সংস্থাই VITA/TCE ট্যাক্স সফ্টওয়্যারের প্রোভাইডার। তার মানে, আগামী বছর আপনি TaxSlayer ব্যবহার করে যে-কোনও ভলান্টিয়ার সাইটে যেতে পারবেন এবং এ বছর আপনি যেখানেই নিজের ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করুন না-কেন, আপনি নিজের ট্যাক্স রিটার্নে নিজের বর্তমান বছরের ডেটা দিতে পারবেন। এই সম্মতি 30 নভেম্বর, 2024 পর্যন্ত বৈধ থাকবে। 
ট্যাক্স রিটার্ন সম্পর্কিত এইসব তথ্য প্রকাশ করা হবে: আপনার জনতাত্ত্বিক, আর্থিক তথ্য এবং আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে শনাক্ত করার মতো তথ্য, আপনার ট্যাক্স রিটার্ন ও আপনার আয়ের উৎস সংক্রান্ত তথ্য, যা আপনার ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করার জন্য ট্যাক্স প্রিপারেশন সফ্টওয়্যারে আগেই দেওয়া থাকবে। এসব ছাড়াও অন্যান্য তথ্যও প্রকাশ করা হতে পারে। তথ্য বলতে আপনার নাম, ঠিকানা, জন্মের তারিখ, ফোন নম্বর, SSN, ফাইলিং স্টেটাস, পেশা, নিয়োগকর্তার নাম ও ঠিকানা, আপনার আয়ের পরিমাণ ও উৎস, আয়ের কত অংশ কাটা যায়, কত ঋণ নেওয়া আছে, বা কত শোধ করা হয়েছে, আপনার ট্যাক্স রিটার্ন ইত্যাদি। ট্যাক্স রিটার্ন সংক্রান্ত এইসব তথ্য প্রকাশ করা হবে: SSN, জন্মের তারিখ, আপনার ট্যাক্স রিটার্নে যে-নির্ভরশীলদের নাম আছে তাঁদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক।
এ বছর আপনার ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করা VITA/TCE পার্টনারকে আপনার সম্মতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি আগামী বছর TaxSlayer ব্যবহার করা অন্য কোনও VITA বা TCE পার্টনারের কাছে যান, তবেই আপনাকে সাহায্য করবে গ্লোবাল ক্যারি ফরোয়ার্ড। 
সম্মতির সময়সীমা শেষ করা: আমি/আমরা, করদাতা, ট্যাক্স রিটার্ন তথ্য প্রকাশের সম্মতির সময়সীমাকে উল্লিখিত তারিখের (30 নভেম্বর, 2024) আগে শেষ করতে চাই না। আমি/আমরা যদি উল্লিখিত তারিখের আগেই সম্মতির সময়সীমা শেষ করতে চাই, তাহলে আমি/আমরা সম্মতিকে অস্বীকার করব।
প্রকাশ করার সুযোগ সীমিত করা: আমি/আমরা, করদাতা, চাই না যে, উপরে ট্যাক্স রিটার্ন সংক্রান্ত যেসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু সেগুলোকেই প্রকাশ করা হোক। উপরে যেসব ট্যাক্স রিটার্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু সেগুলোকেই যদি আমি/আমরা প্রকাশ করতে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করি, তাহলে আমি/আমরা এই সম্মতিকে অস্বীকার করব। 
সম্মতি:
আমি/আমরা, করদাতা, উল্লিখিত তথ্য পড়ে নিয়েছি।
এতদ্বারা আমি/আমরা এই সম্মতি প্রদান করছি যে, উপরে গ্লোবাল ক্যারি ফরোয়ার্ড-এর শর্তে যে ট্যাক্স রিটার্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের সেই সব তথ্য প্রকাশ করা যাবে, এবং আমি/আমরা যে এই তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত শর্তে সম্মতি প্রদান করেছি, তা যাচাই করার জন্য ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুতকারককে এই অনুমোদন দিচ্ছি যে, তারা আমার হয়ে ট্যাক্স প্রিপারেশন সফ্টওয়্যারে একটি PIN এন্টার করতে পারবেন। 
আপনার যদি মনে হয় যে, আপনার ট্যাক্স রিটার্ন সংক্রান্ত তথ্যকে আইনি অনুমোদন ছাড়া বা আপনার অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা হয়েছে বা অন্যায় ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে আপনি 1-800-366-4484 নম্বরে ফোন করে, বা complaints@tigta.treas.gov -এ মেল করে ট্রেজারি ইন্সপেক্টর জেনারেল ফর ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (TIGTA) -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। 
8.2.1.3144.1.471865.466429
Intake/Interview & Quality Review Sheet (Bengali Version)
SE:W:CAR:SPEC:QPO
Form 13614-C (bn) (Rev. 10-2022)
	CurrentPageNumber: 
	q1_Your_First_Name: 
	q1_Your_Middle_Initial: 
	q1_Your_Last_Name: 
	q1_Telephone_Number: 
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0
	q2_Spouse_First_Name: 
	q2_Spouse_Middle_Initial: 
	q2_Spouse_Last_Name: 
	q2_Telephone_Number: 
	q3_Mailing_Address: 
	p3_Apartment_Number: 
	q3_City: 
	q3_State: 
	q3_ZIP_Code: 
	q4_Your_Date_Birth: 
	q5_Your_Job_Title: 
	q7_Spouse_Date_Birth: 
	q8_Spouse_Job_Title: 
	CheckBox3: 0
	q12_Email_Address: 
	Date_Of_Final: 
	CheckBox4: 0
	Date_Of_Separate: 
	CheckBox5: 0
	Year_Of_Spouse: 
	name: 
	dateBirth: 
	relationship: 
	months: 
	USCitizen: 
	residentOf: 
	singleMarried: 
	student: 
	disabled: 
	claimedBySomeone: 
	providedMoreThen: 
	hadIncomeLess: 
	supportPerson: 
	maintainedHome: 
	If_Yes: 
	IRA: 0
	Roth_IRA: 0
	_401K: 0
	Other: 0
	medical: 
	mortgage: 
	taxes: 
	charitable: 
	Which_Tax_Year: 
	If_So_How: 
	If_Yes_Where: 
	very_well: 0
	well: 0
	not_well: 0
	not_at_all: 0
	not_answer: 0
	american_indian: 0
	asian: 0
	black_african: 0
	native_hawaiian: 0
	white: 0
	perfer_not: 0
	prefer_not: 0
	no_spouse: 0
	Additional_Comments: 
	primary_taxpayer: 
	Date: 
	seconde_taxpayer: 
	Date1: 



