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আপোর আয় হল সামর্্থযের মর্যে আবাসরের 
জেযে আপোর আরবদরের একটি গুরুত্বপূর ্অংি।

সামর্্থযের মর্যে আবাসরের জেযে আপোর আয় 
কীভারব নহসাব করা হয় তা এই নেরদ্নিকায় 
দদয়া আরে।

আপনে অযোপার্রমন্ট পারবে নকো তা এখাে 
দ্থরক জােরত পাররবে ো। তরব এরা আপোরক 
আপোর আরয়র সম্বরধে সঠিক উত্তর দপরত 
সাহাযযে কররত পারর।

আপনোি কযোগ্তো সন্ননচিত কিোি িন্ 
আপনোকক যনদ একটি অ্োপকয়ন্টকরকন্ট 
আরন্ত্রণ কিো হয়, তাহরল আপোর 
আরবদরের সব তর্থযের সতযেতা প্রনতপাদরের 
জেযে আপোরক েন্থপত্র নেরয় আসরত হরব।

বোঁকোকনো করোটো হিকেি িব্দগুনল 10 পাতায়, 
“সহায়ক পনরভাষা”-এ বযোখযো করা হরয়রে।

এই ননকদভু নশকো সম্বকধে

দানবতযোগ: এই েন্থর উরদেিযে হল শু্ুমাত্র সা্ারর ত্থযে প্রদাে করা। নবষয়বস্তুর নভনত্ত হল HUD অকুরপনসি হযোন্ডবকু 4350.3 এবং HPD ও HDC মারক্টিং গাইডলাইসি। 
আরয়র উদাহররগুনলরত সব সম্াবযে আন্্থক পনরনথিনতগুনলর বরে্া করা দেই।



আয় কী?

•	একটি চাকনর, বা একান্ক চাকনর?

•	নেরজর জেযে কাজ কররেে? 

উদাহরর: রযোনসি চালক, দহয়ার স্াইনলস্, নরিলযোসি আট্িস্

•	অেযোেযে উৎস, ননয়নরত নরনতিকত? 

উদাহরর: নিশু সহায়তা (চাইল্ড সারপার্), দবকার ভাতা, 
সানলিরমন্টাল নসনকউনরটি ইেকাম (supplemental security 
income, SSI), দপেিে

আপনন নক এখোন কেকক অেভু পোন...

আপনন নবনরন্ন উপোকয় আয় কিকত 
পোকিন। 
নকেু উদাহরর: 

•	প্রনত 2 সপ্াহ অন্তর দবতরের দচক

•	প্রনত নিরটে েগদ বখনিস

•		দয দকারো ্ররের সাপ্ানহক বা 
মানসক অ্্থপ্রদাে, দযমে চাইল্ড 
সারপার্, দপেিে বা দবকার ভাতা

•	প্রনত বের হনলরড দবাোস

আয়কক নবনরন্ন নোকর উকলেখ কিো 
হকত পোকি। 
নকেু উদাহরর:

•	দবতে

•	পানরশ্রনমক

•	উপাজ্ে

•	অ্্থপ্রদাে

এই সব অ্্থই হল আয়। সামর্্থযের 
মর্যে আবাসরের জেযে আপোর 
আরবদরে আপোরক এটিরক অন্তভ্ুক্ত 
কররত হরব। আপনে যনদ সামর্্থযের 
মর্যে আবাসরের আপনোি কযোগ্তো 
সন্ননচিত কিোি িন্ একটি 
অ্োপকয়ন্টকরকন্ট যাে তাহরল 
আপোর আয় সুনেনচিত করার জেযে 
আপোরক েন্থপত্র নেরয় আসরত হরব।

আয় নহসোব কিোি ্োপগুনি:

আপনোি আকয়ি সবগুনি উৎস সনোক্ত করুন।

পোনিশ্রনরককক বোনষভুক করোট আকয় রূপোন্তনিত করুন।*

আপনোি সবভুকরোট বোনষভুক আয় নহসোব কিোি িন্ সবগুনি উৎস কেকক আয়কক কযোগ করুন।

এই অ্্থটি হল আপোর আয়। সোরকেভু্ি 
রক্্ আবোসকনি জেযে আরবদে কররত 
হরল আপোর কত আয় পাওয়া উনচত তা 
আপোর জাো প্ররয়াজে।
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করভুসংস্োন দ্থরক আয় (পৃ.4)

কর ও অেযোেযে দকরর দেওয়া অ্্থগুনল বাদ দদওয়ার আরগ 
একজে নেরয়াগকত্ার দ্থরক ঘণ্া প্রনত পানরশ্রনমক

কপ স্োকবি করোট আয় (সাপ্ানহক, প্রনত দইু সপ্াহ অন্তর, 
ইতযোনদ নভনত্তরত পনররিান্ত)

*স্ব-নেযুনক্ত দ্থরক অনজ্ত আয়রক নীট আয় নহরসরব গরো করা উনচত, এরা হল 
বযেবসা ও অেযোেযে খরচগুনল বাদ দদওয়ার পররর অ্্থরানি।

স্ব-ননযন্ক্ত দ্থরক আয় (পৃ.5)

অন্োন্ উৎস দ্থরক আয় (পৃ.7)

}

ককোন আয়গুনি অন্তর্ভু ক্ত?

এই পুররা নেরদ্নিকা জরুে আপনে বোঁকোকনো করোটো হিকে দদওয়া িব্দগুনল সম্বরধে আররা ত্থযে দপরত পাররে পৃ.10 এ, “সহায়ক পনরভাষা”-এ।

মরে রাখরবে



ককোন আয়গুনি অন্তর্ভু ক্ত?

করভুসংস্োন কেকক আয়

সোরকেভু্ি রক্্ আবোসকনি িন্ আকবদকন 3 টি প্্োন ্িকনি আয় আকে।

একজে নেরয়াগকত্া আপোরক দয অ্্থ দদে। বখনিস, 
দবাোস, ওভাররাইম ও অেযোেযে ্ররের অ্্থ এর অন্তভ্ুক্ত। 
আপনে যনদ W-2 রযোসি ফম ্পাে, তাহরল দসই অ্্থ 
করভুসংস্োন কেকক আয়।

কর বা অেযোেযে অ্্থ বাদ দদওয়ার আরগর অ্্থরানিরক  
(করোট আয়) আকবদকন অন্তর্ভু ক্ত করুন।

আপনে নেরজর জেযে কাজ করা, নরিলযোনসিং বা স্বা্ীে ঠিকাদার 
হওয়ার মা্যেরম এক বেরর দয সব অ্্থ পাে। 

বযেবসার খরচ ও অেযোেযে দকরর দেওয়া অ্্থগুনল বাদ দদওয়ার 
পররর অ্্থরানিটি (নীট আয়) আকবদকন অন্তর্ভু ক্ত করুন।

আপনে এক বেরর দয সব অ্্থ পাে, যা নেয়নমত নভনত্তরত প্রদাে 
করা হয়, নকন্তু কাজ করার দ্থরক েয়। উদাহরর স্বরূপ: চাইল্ড 
সারপার্, সামানজক সুরক্া, দবকারত্ব নবমা, বা সুরদর অ্্থপ্রদাে।

অেযোেযে উৎস দ্থরক আয়রক শু্ু তখেই আরবদরে অন্তভ্ুক্ত করুে 
যনদ আপনে তা ননয়নরত নরনতিকত পোন (সাপ্ানহক, মানসক, 
বানষ্ক ইতযোনদ)। 

1. করভুসংস্োন কেকক আয়

2. স্বননযন্ক্ত কেকক আয়

3. অন্োন্ উৎস কেকক আয়

উদোহিণ স্বরূপ:
•	বানষ্ক দবতে
•	পানরশ্রনমক, েগদ সহ, যা ননয়নরত নরনতিকত প্রদাে করা হয় 

উদাহরর: সাপ্ানহক  প্রনত 2 সপ্াহ অন্তর  এক মারস দ'ুবার  
মানসক

•  একজে নেরয়াগকত্ার জেযে রোকেরক্্ বো ঘটনোপকবভু কোি কিো
উদাহরর: একটি কযোরানরং দকাম্ানের জেযে সপ্াহারন্তর কাজ  একটি 
হাসপাতাল বা এরজনসির জেযে প্রনতনদরের মজনুররত (দদনেক) স্বাথিযে 
পনরচয্ার কাজ 

•	মরসুনম কাজ 
উদাহরর: েুটির মরসুরম নরররল  একটি রুনফং দকাম্ানের জেযে 
গ্ীষ্মকালীে কাজ

•	বখনিস
•	েুটিকালীে দবতে
•	ওভাররাইম
•	আপনে নেয়নমত নভনত্তরত দয দবাোস ও কনমিেগুনল পাে

উদোহিণ স্বরূপ:
•	আপোর রযোসি নররারে্ “বযেবসানয়ক আয় (বা ক্নত)”

•	আপোর নেরজর বযেবসার মানলকাো দ্থরক আয়

•	নরিলযোনসিং 
উদাহরর: গ্াহকরদর দ্ারা সরাসনর অ্্থ পনররিা্ করা দলখক বা নিল্ী

•	একজে স্বা্ীে ঠিকাদার বা পরামি্দাতা হওয়া

•	একজে স্বা্ীে পনররষবা প্রদােকারী হওয়া 
উদাহরর: রযোনসি চালক নযনে গানের মানলক/ভাোয় চালাে  দহয়ার 
স্াইনলস্ নযনে একটি সযোলরে জায়গা ভাো দেে

•	নেরজর জেযে মরসুনম বা মারেমর্যে কাজ করা
উদাহরর: মানলরকর দ্ারা সরাসনর অ্্থ পনররিা্ করা হাউস নলিোর  
গ্ীষ্মকারল আপোর নেরজর কযোরানরং বযেবসা চালারো

•	দখাররপাি 

•	অযোেইুটি অ্্থপ্রদাে

•	আমড্ দফারস্স নরজাভ্

•	চাইল্ড সারপার্

•	নডনভরডন্ড

•	অক্মতা নবমা

•	 উপহোি কেকক আয় 
•	 সম্পনতি কেকক সদ্

•	দপেিে

•		পানলিক অযোনসরস্সি বা সরকারী 

সহায়তা (PA)

•	ভাোর সম্নত্ত দ্থরক আয়

•	সামানজক সুরক্া বা SSI

•	দবকার ভাতা

•	ওরয়লরফয়ার অযোনসরস্সি

•	কমমীর ক্নতপূরর 
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উদোহিণ স্বরূপ:



1. করভুসংস্োন কেকক আয়

স্ব-ননযন্ক্ত কেকক আয়

করভুসংস্োন কেকক আয় হল দসই অ্্থ যা আপনে একটি চাকর দ্থরক আয় 

কররে। এরা হল দসই অ্্থ যা একজে নেরয়াগকত্া আপোরক প্রদাে কররে, 

কর ও অেযোেযে দকরর দেওয়া অ্্থগুনল বাদ দদওয়ার আরগ (করোট আয়)। 

একটি পুররা বেররর জেযে অ্্থরানিরক আপোর আরবদরে অন্তভ্ুক্ত করুে 

(বোনষভুক আয়)। আপোর নেরজর বযেবসার মানলকাোর দ্থরক আয়রক 

অন্তভ্ুক্ত করা সম্বরধে জােরত, পৃ. 5, “স্ব-নেযুনক্ত দ্থরক আয়”-এ যোন।

আপনোি, অেবো আপনন কয রোনষ্কদি সকগে বোস ককিন তোকদি নক এখোন কেকক ককোকনো আয় আকে...?

এগুনল হল করভুসংস্োন কেকক আকয়ি উৎস। 
আপনে যনদ এগুনলর মর্যে দকারোটিরত হযোাঁ বরল 
্থারকে, তাহরল আপোর আরবদরের “কমস্ংথিাে 
দ্থরক আয়” অংরি অ্্থরানিগুনল অন্তভ্ুক্ত করুে।

 � বানষ্ক দবতে
 � ঘণ্া প্রনত, দদনেক বা সাপ্ানহক পানরশ্রনমক
 � েগরদ অ্্থ পাওয়া
 � বখনিস
 � একজে নেরয়াগকত্ার জেযে রোকেরক্্ বো ঘটনোপকবভু কোি কিো

উদাহরর: একটি কযোরানরং দকাম্ানের জেযে কাজ  একটি 
হাসপাতাল বা এরজনসির জেযে প্রনতনদরের মজনুররত (দদনেক) স্বাথিযে 
পনরচয্ার কাজ 

 � মরসুনম কাজ
উদাহরর: েুটির মরসুরম নরররল  একটি রুনফং দকাম্ানের জেযে 
গ্ীষ্মকালীে কাজ

 � েুটিকালীে দবতে, ওভাররাইম, দবাোস বা কনমিে

বোনষভুক আয় কীরোকব নহসোব কিকত হয়
আপোর সবগুনল আয়রক একটি বানষ্ক বা বাৎসনরক সমনটিরত দযাগ করা গুরুত্বপূর।্ আপোরক যনদ নেয়নমতভারব অ্্থপ্রদাে করা হয় (দযমে সাপ্ানহক, 
প্রনত 2 সপ্াহ অন্তর, মারস দ’ুবার ইতযোনদ) তাহরল আপোর বানষ্ক আয় নহসাব করার জেযে আপোরক এই গুরুত্বপূর ্্াপগুনল অবিযেই নেরত হরব।
দ্রটিবযে: আপনে যনদ অেলাইরে NYC হাউনজং কারেরটে অেলাইরে আরবদে কররে, তাহরল আপোরক এই নহসাব কররত হরব ো। আপনে আপোর 
দপ্রাফাইরল আরয়র ত্থযে ভনত্ করার সার্থ সার্থ এরা আপো দ্থরক ঘরর।

কমস্ংথিাে দ্থরক আয় কর ও অেযোেযে দকরর দেওয়া অ্্থগুনল বাদ দদওয়ার আরগ হরব। (এরক বলা হয় করোট আয়). আপোরক পুররা বেররর জেযে 
প্ররতযেক নেরয়াগকত্ার জেযে দমার আয়রক অন্তভ্ুক্ত কররত হরব।

মরে রাখরবে
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নবকল্প 1: ঘণ্ো প্নত পোনিশ্রনরককক বোনষভুক 
আকয় রূপোন্তনিত করুন: 

= বোনষভুক আয়

আপনে 1 ঘণ্ার জেযে যত $ পাে
আপনে সা্াররত 1 সপ্ারহ যত # ঘণ্ো কাজ কররে

আপনে সা্াররত 1 বেরর # সপ্োহ কাজ কররেx

নবকল্প 2: ননয়নরত নরনতিকত প্দোন কিো 
পোনিশ্রনরকগুনিকক বোনষভুক আকয় রূপোন্তনিত করুন।

আপনে কত ঘে ঘে অ্্থ পাে?
প্নত সপ্োহ:
প্রনত সপ্ারহ প্রদাে করা $ x 52 = বানষ্ক আয়
প্নত 2 সপ্োহ অন্তি:
প্রনত 2 সপ্ারহ প্রদাে করা $ x 26 = বানষ্ক আয়
রোকস দ’্বোি:
প্রনত মারস দ’ুবার প্রদাে করা $ x 24 = বানষ্ক আয়
রোকস একবোি:
প্রনত মারস প্রদাে করা $ x 12 = বানষ্ক আয়

}



2. স্ব-ননযন্ক্ত কেকক আয়

স্ব-ননযন্ক্ত কেকক আয় হল দসই সব অ্্থ যা আপনে নেরজর জেযে কাজ করা, 

নরিলযোনসিং, বা স্বা্ীে ঠিকাদার হওয়ার মা্যেরম এক বেরর আয় কররে। 

আপোর আরবদরে পুররা বেররর জেযে অ্্থরানিটি অন্তভ্ুক্ত করুে, বযেবসার 

খরচ নবরয়াগ করুে (নীট আয়)। আপনে যনদ প্রনত বের একই অ্্থ আয় 

ো কররে, তাহরল পররর পাতায় যাে “স্বনেযুনক্ত দ্থরক বানষ্ক আরয়র 

আেমুানেক নহসাব করা।”

আপনন, অেবো আপনন কয রোনষ্কদি সকগে বোস ককিন তোিো নক...?

এগুনল হল স্বননযন্ক্ত কেকক আয়-এর উৎস 
আপনে যনদ এগুনলর মর্যে দকারোটিরত হযোাঁ 
বরল ্থারকে, তাহরল আরবদরের নেরয়াগকত্া 
অংিটিরত “স্বয়ং” নলখুে এবং েীর আরয়র 
পনরমার জাোে। 

 � 1099 রযোসি ফম ্পাে

 � আপোর নেরজর বযেবসার মানলক

 � স্বা্ীে পনররষবা প্রদােকারী নহরসরব কাজ কররে
উদাহরর: রযোনসি চালক নযনে গানের মানলক/ভাোয় চালাে
 দহয়ার স্াইনলস্ নযনে একটি সযোলরে জায়গা ভাো দেে

 � নরিলযোসি কাজ কররে
উদাহরর: নিল্ী, দলখক বা গ্ানফক নডজাইোর যারক গ্াহকরা 
সরাসনর অ্্থপ্রদাে কররে

 � পরামি্দাতা বা স্বা্ীে ঠিকাদার নহরসরব 
কাজ কররে 
উদাহরর নেরচ

 � নেরজর জেযে কাজ কররে মারেমর্যে বা মরসুনম 
নভনত্তরত?
উদাহরর: হাউস নলিোর যারক মানলক সরাসনর অ্্থপ্রদাে 
কররে  দবনবনসরার যারক পনরবারটি সরাসনর অ্্থপ্রদাে 
কররে  গ্ীষ্মকারল আপোর নেরজর কযোরানরং বযেবসা চালাে

*আরবদরে স্ব-নেযুনক্ত দ্থরক আয়রক বযেবসা ও অেযোেযে খরচগুনল বাদ দদওয়ার পকিি অ্্থরানি নহরসরব দদখারো উনচত। এরক বলা হয় নীট আয়। 

মরে রাখরবে

স্বননযন্ক্ত কেকক নীট আয় কীরোকব নহসোব 
কিকত হয়

1.	এক বেরর আপোর বযেবসায় দয দমার অ্্থ 
আরস তা নদরয় শুরু করুে। (আপোর 
1099 রযোসি ফম-্এ এরা হল “দমার প্রাপ্।”)

2.	বযেবসার খরচ ও অেযোেযে দকরর দেওয়া 
অ্্থ নবরয়াগ করুে।

3.	এরাই হল আপোর স্বননযন্ক্ত কেকক নীট 
আয়।

স্বো্ীন ঠিকোদোি বিকত কী কবোেোয়?

একজে স্বো্ীন ঠিকোদোি হরলে এমে একজে মােষু, যারক 
অেযেরা প্ররয়াজে হরল একটি নেনদ্টি ্ররের কারজ নেরয়াগ 
কররে। সা্াররত ঠিকাদার এবং দয বযেনক্ত তারক নেরয়াগ 
কররেে তারদর মর্যে একরা চুনক্ত বা কন্যোটে ্থারক। 
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নেরকাল একজে দপন্টার এবং স্বো্ীন ঠিকোদোি নহরসরব কাজ কররে। রঙ করার ব্াি, মই 
ও অেযোেযে সামগ্ীগুনল তার নেজস্ব, এবং দলারকরা তারদর অযোপার্রমন্ট রঙ করার তারক 
নেরয়াগ কররে। দস কাররা জেযে দপন্ট করার দপ্রারজটে শুরু করার আরগ, তারা সম্মত হে দয 
তারক প্রনত ঘণ্ায় কত অ্্থ প্রদাে করা হরব এবং তারা একটি চুনক্তরত সই কররে। নেরকাল 
দপন্ট করার কাজ দিষ করার পরর তারক জাোয় দয দস কত ঘণ্া কাজ করররে এবং দসই 
বযেনক্ত তারক একটি দচক নলরখ দদে বা েগদ অ্্থ দদে। 

উদোহিণ: কপন্টোি ননককোি

}



উদোহিণ: 
কেনরকেি 
ক্োটোনিং

দডনভড সপ্ারহর 
কমন্দবসগুনলরত 
সরকাররর জেযে 
কাজ কররে, 
নকন্তু করয়ক বের 
আরগ নতনে অনতনরক্ত অ্্থ আয় করার জেযে 
গ্ীষ্মকারলর সপ্াহারন্তর নদেগুনলরত কযোরানরং এর 
বযেবসাও শুরু কররনেরলে। বযেবসা বনৃধি পারছে। 

প্রনত বের দডনভরডর বযেবসা দ্থরক তার 
আরগর বেররর দচরয় একরু দবনি অ্্থ আয় 
হয়। 

•   3 বের আরগ বযেবসা দ্থরক $5,000 আয় 
হরয়নেল। 

•   2 বের আরগ এখাে দ্থরক $7,000 আয় 
হরয়নেল। 

•   গত বেরর এখাে দ্থরক $9,000 আয় 
হরয়নেল।

গত 3 বেররর প্রবরতার নভনত্তরত দডনভড 
আিা কররে দয নতনে এই বেরর কযোরানরং 
দ্থরক $11,000 আয় কররবে। নতনে 
আরবদরের দয অংি স্বনেযুনক্ত আরয়র পনরমার 
দলরখে দসখারে তার $11,000 দলখা উনচত। 
নতনে তার সরকারী চাকনর দ্থরক দয দবতে 
পাে এরা তার অনতনরক্ত। 

অন্োন্ উৎস কেকক আয়

1.	এই ্ররের স্বনেযুনক্ত কারজর জেযে আপোর একরাো দিষ 3 বেররর রযোসি নররারে্র 
প্ররয়াজে হরব। 
আপোর যনদ 3 বেররর ত্থযে ো ্থারক তাহরল রাো দিষ 2 বেররর ত্থযে বযেবহার করুে। 

2.	রযোসি নররারে্ েীর লারভর পনরমারগুনল দদখুে। 
রযোসি নররারে্ লাইে 12, “বযেবসানয়ক আয় (বা ক্নত)” দদখুে।
নিনডউল C ফরম ্লাইে 31, “রীর লাভ (বা ক্নত)” দদখুে।

3.	আপনে নক মরে কররে দয আপনে গত বের দয পনরমার অ্্থ আয় কররনেরলে প্রায় 
দসই একই পনরমার অ্্থ এই বেররও আয় কররবে? যনদ হযোাঁ হয়, তাহরল গে নহসাব 
করুে এবং দসই অ্্থরানিটি আরবদরে অন্তভ্ুক্ত করুে। (কীভারব গে নহসাব কররত 
হয় তা জােরত নেরচ দদখুে)

4.	আপনে নক আিা কররে দয এই বেররর অ্্থরানি গত বেরগুনলর দ্থরক নভন্ন হরব? 
যনদ হযোাঁ হয়, তাহরল আপনে এই বের দয অ্্থ আয় করার আিা কররে তা অন্তভ্ুক্ত 
করুে। 

5.	আপনে যনদ দকারো বেরর অ্্থ হানররয় ্থারকে, তাহরল দসই বেররর জেযে $0.00 
বযেবহার করুে। ঋরাত্মক সংখযো বযেবহার কররবে ো। আররা তর্থযের জেযে নেরচ 
“গে সম্বরধে” দদখুে।

6.	নেনচিত হরয় নেে দয আপনে অতীরত দয পনরমার অ্্থ আয় করররেে তা দদখারোর 
জেযে (দযমে রযোসি নররাে্) এবং আপনে এই বেরর দয পনরমার আয় কররবে 
বরল মরে কররে তা দদখারোর জেযে (দযমে আপোর অযোকাউরন্টন্ট বা নবজরেস 
মযোরেজাররর দ্থরক নচঠি, আন্্থক নববনৃত, বারজর, রনসদ বা অেযোেযে ত্থযে) আপোর 
কারে েন্থপত্র আরে।

গড় সম্বকধে

আপনে যনদ মরে কররে দয আপনে গত 3 বেরর দয পনরমার অ্্থ আয় করররেে এই বেররও দসই একই অ্্থ আয় কররবে, তাহরল দসই 
বেরগুনলর গে গরো করুে এবং আপোর আরবদরে এরা অন্তভ্ুক্ত করুে। 

এইভারব:

1.	রাো গত 2 বা 3 বেররর রযোসি নররারে্ েীর লারভর পনরমার খুাঁরজ নেে।

2.	দসই সব অ্্থরানিগুনল দযাগ করুে। 
এর মর্যে দকারো অ্্থরানি নক ঋরাত্মক (উদাহরর: $ - 924.00)? যনদ হযোাঁ হয়, তাহরল দসই বেররর জেযে $0.00 বযেবহার করুে।

3.	দসই সংখযোরক আপনে যতগুনল আরয়র অ্্থরানি নদরয় শুরু কররনেরলে তা নদরয় ভাগ করুে। 
আপোর যনদ 3 বেররর অ্্থরানি ্থারক তাহরল গে গরো করার জেযে দসই সংখযোরক 3 নদরয় ভাগ করুে।
আপোর যনদ 2 বেররর অ্্থরানি ্থারক তাহরল গে গরো করার জেযে দসই সংখযোরক 2 নদরয় ভাগ করুে।

4.	আপোর আরবদরের “স্বনেযুনক্ত দ্থরক আয়” অংরি গে নলখুে। 

স্বননযন্ক্ত কেকক বোনষভুক আকয়ি আনর্োননক নহসোব

আপনে প্রনত বের স্ব-নেযুনক্ত দ্থরক এরকবারর সমাে পনরমার অ্্থ আয় োও কররত পাররে। এরা 
ঠিক আরে। এই ্াপগুনল বযেবহার করর স্বনেযুনক্ত দ্থরক আপোর বানষ্ক আরয়র আেমুানেক 
নহসাব করুে।
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3. অন্োন্ উৎস কেকক আয়

আপোর অ্থবা আপোর সরগে বসবাস করা মােষুরদর এমে আয় 

্থাকরত পারর যা দকারো চাকনর বা স্বনেযুনক্ত দ্থরক আরস ো। আপনে 

যনদ ননয়নরত নরনতিকত অন্োন্ উৎস কেকক আয় ককিন, তাহরল 

আপোর আরবদরে তা অবিযেই অন্তভ্ুক্ত কররত হরব। 

আপনন অেবো আপনোি সকগে বসবোস কিো ককোকনো ব্নক্ত নক ননয়নরত নরনতিকত ননকেি উৎস কেকক আয় ককিন...?
দ্রটিবযে: 18 বেররর কম বয়সী নিশুরদর দ্থরক আয়রক অন্তভ্ুক্ত করুে

এগুনল হল অন্োন্ উৎস কেকক আয়-এর উদাহরর। আপনে 
যনদ এগুনলর মর্যে দকারোটিরত “হযোাঁ” বরল ্থারকে, তাহরল আপোর 
আরবদরের “অেযোেযে উৎস দ্থরক আয়” অংরি অ্্থরানিগুনল অন্তভ্ুক্ত 
করুে।

 � দখাররপাি

 � অযোেইুটি অ্্থপ্রদাে

 � আমড্ দফারস্স নরজাভ্

 � চাইল্ড সারপার্*

 � অক্মতা নবমা

 � নবতরর (নডন্রিনবউিে)

 � নডনভরডন্ড

 � উপহোি 
উদাহররগুনল পররর পাতায় আরে

 � সম্পনতি কেকক সদ্ (দযমে বযোংক অযোকাউন্ট বা অেযোেযে 
নবনেরয়াগ) 
আররা নবিদ ত্থযে আরে পৃ.10-এ, “সহায়ক পনরভাষা”-এ

 � দপেিে

 � সরকারী সহায়তা (PA)**

 � ভাোর সম্নত্ত
ভাোর সম্নত্ত দ্থরক েীর আয়টি বযেবহার করুে

 � সামানজক সুরক্া বা SSI
প্রনত মারসর জেযে, অ্্থ দকরর দেওয়ার আরগর পুররা অ্্থরানিটি বযেবহার করুে।

 � দবকারত্ব সুনব্া

 � কমমীর ক্নতপূরর

* আপনে আদালরতর আরদি অেযুায়ী চাইল্ড সারপার্ ও সরকারী সহায়তা (PA)? পাে প্রদত্ত চাইল্ড সারপারর্র পুররা পনরমারটি অবিযেই অন্তভ্ুক্ত করুে। উদাহররস্বরূপ, 
আপনে যনদ “পাস-থ্রু” অ্্থ পাে, দসই দক্রত্র চাইল্ড সারপারর্র জেযে প্রদত্ত পুররা অ্্থরানিটি আপোর প্রনত মারস পাওয়া অর্্থর দ্থরক নভন্ন হরত পারর। 
** আপোর সরকারী সহায়তার আয়টি “দযমে প্রদত্ত” অঞ্চলগুনলর জেযে নেয়মাবলী অেযুায়ী গরো করা হরব। আপনে যনদ আপনোি কযোগ্তো সন্ননচিত কিোি িন্ 
একটি অ্োপকয়ন্টকরকন্ট যোন, তাহরল নেমা্তা বা মারক্টিং এরজন্ট এই নসধিান্ত দেওয়ার জেযে আপোর সব কাগজপত্র দদখরবে।
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•		আপনে প্রনতটি উৎস দ্থরক একটি পুররা বেরর দয পনরমার অ্্থ পারবে তা আরবদরে অন্তভ্ুক্ত করুে। আপনে 
যনদ পুররা এক বেররর জেযে অ্্থ ো পাে তাহরলও এরা করুে। 

উদাহরর স্বরূপ: আপনে প্রনত সপ্ারহ দবকারত্ব অ্্থপ্রদাে পাে, নকন্তু আপনে জারেে দয করয়ক মাস পরর এই অ্্থ 
পাওয়া দিষ হরয় যারব। অ্্থপ্রদাে যনদ দিষ ো হয়, তাহরল আপনে এক বেরর দমার যত অ্্থ পারবে তা অন্তভ্ুক্ত 
করুে। নেয়নমত অ্্থপ্রদাে দ্থরক বানষ্ক আয় কীভারব গরো কররত হয় তা নিখরত পৃ.4 এ যাে।

•	 	অন্োন্ উৎস কেকক আয় শু্ুমাত্র তখেই অন্তভ্ুক্ত করুে যনদ আপনে তা ননয়নরত নরনতিকত 
(পাে, প্রনত দ’ুসপ্াহ অন্তর, মানসক বা বানষ্ক)। এককোিীন অেভুপ্দোনগুনি অন্তভ্ুক্ত কররবে ো।

মরে রাখরবে

}



উপহোি কেকক আয় কী? 
আপোর সরগে বাস কররে ো এমে মােষুরা যনদ আপোরক ননয়নরত নরনতিকত অ্্থ দদে অ্থবা নবল পনররিা্ কররত সাহাযযে কররে, তাহরল এরা 
হল উপহোি কেকক আয়। আপোর আয় গরোর দক্রত্র আপোরক এরা অবিযেই অন্তভ্ুক্ত কররত হরব।

উদোহিণ:

•		আপোর মা-বাবা প্রনত মারস আপোর নবদযুেরতর নবল পনররিা্ কররে এবং প্রনত মারস গে হল প্রায় $100। 
আপোরক আপোর আরবদরে আপোর আরয় প্রনত মারস $100 অবিযেই অন্তভ্ুক্ত কররত হরব।

•		একজে বধুে বা আত্মীয় আপোর খরচগুনলর দক্রত্র সাহাযযে করার জেযে প্রনত সপ্ারহ আপোরক $20 দদে। আপোরক 
আপোর আরবদরে আপোর আরয় প্রনত সপ্ারহ $20 অবিযেই অন্তভ্ুক্ত কররত হরব।
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দ্রটিবযে: নেম্ননলনখতগুনল উপহার দ্থরক আয় েয় এবং আপোর আরয়র গরোয় অন্তভ্ুক্ত করা উনচত েয়: (1) আপোর পনরবাররর নিশুরদর জেযে 
মনুদখাোর নজনেরসর উপহার, (2) সু্রল নবোমরূলযে বা কম দারম দপুুররর খাবাররর মলূযে (3) বয়স্ বা চানহদাসম্ন্ন মােষুরক দদওয়া খাবাররর মলূযে।

আপোরক যনদ আপনোি কযোগ্তো সন্ননচিত কিোি িন্ একটি অ্োপকয়ন্টকরকন্ট আমন্ত্রর জাোরো হয়, তাহরল আপনে নেয়নমত নভনত্তরত এই 
উপহার দ্থরক আয় কররে তা প্রমার করার জেযে আপোর েন্থপরত্রর প্ররয়াজে হরব। উদাহররস্বরূপ, নেনচিত হরয় নেে দয েগদ অ্্থপ্রদােগুনল আপনে 
সরগে সরগে আপোর বযোংক অযোকাউরন্ট জমা কররে, যারত আপোর বযোংক দস্ররমরন্ট দদখা যায় দয আপোরক নেয়নমতভারব অ্্থপ্রদাে করা হয়। 
অেযে দকউ আপোর হরয় নবল পনররিা্ কররে, এরা আপনে তারদর বানতল করা দচরকর প্রনতনলনপর সাহাযযে প্রমার কররত পাররে।

FAQs

ককোনগুনিকক আয় নহকসকব অন্তর্ভু ক্ত কিো হয় তোি নকে্ ব্নতক্র আকে: 
• 18 বেররর কম বয়সী নিশুরদর কমস্ংথিাে দ্থরক আয়

•  18 বেররর দবনি বয়সী পূর ্সমরয়র জেযে নেভ্রিীল একজে েোকরেি দ্ারা উপাজ্ে করা $480 এর দবনি দয 
দকারো আয়।

•	 দ্থাক অ্্থপ্রদাে
উদাহরর: নবমার অ্্থপ্রদাে	 উত্তরান্কার 

•	 এককালীে, পুেরাবতৃ্ত েয় এমে, বা মারেমর্যে হঠাৎ হওয়া আয় (এককোিীন উপহোি সহ)
•	 নচনকৎসার খরচ প্রদাে বা পনররিা্ 

•	 পানলত নিশুর পনরচয্ার জেযে অ্্থপ্রদাে

•	 নিক্া্থমী বা নিক্া প্রনতষ্ােরক প্রদাে করা নিক্া্থমী সহায়তা

•	 ফুড স্যোম্ বা SNAP-এর ডলার মলূযে

•	 আপোর পনরবাররর নিশুরদর জেযে মনুদখাোর নজনেরসর উপহার

•	 সু্রল নবোমরূলযে বা কম দারম দপুুররর খাবাররর মলূযে

•	 বয়স্ বা চানহদাসম্ন্ন মােষুরক দদওয়া খাবাররর মলূযে

কয আয়গুনি অন্তর্ভু ক্ত নয়

এই নিননসগুনিকক আপনোি আকয়ি গণনোয় অন্তর্ভু ক্ত কিকবন নো 
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করভুসংস্োন কেকক আয় 

আরোি বোনষভুক আয় ননণভুয় কিো প্কয়োিন ককন? আনর গত বেি যো আয় ককিনেিোর শু্ ্কসটোই নক উকলেখ কিকত পোনি নো?
আপনে এবং আপনে যারদর সরগে বাস কররে তারা ভনবষযেরত কত অ্্থ আয় কররবে তার নভনত্তরতই কযোগ্ নবরবনচত হরবে। গত বেররর রযোরসির 
কাগজপত্র দদখা একরা ভাল ্াররা, নকন্তু এরা যর্থটি েয়। প্রনতটি বের আলাদা। দসই কাররর আপোরক অবিযেই দসই রানিটি উরলেখ কররত হরব যা 
আপনে বত্মারে আয় কররে এবং আপোরক কত ঘে ঘে অ্্থপ্রদাে করা হয়। আর দসই জেযে আপনে ননয়নরত নরনতিকত দয দবাোস দপরয়রেে বা 
পাওয়ার আিা কররে এবং অন্োন্ উৎস কেকক আয়গুনি আপোরক অবিয়ই অন্তভ্ুক্ত কররত হরব।

আরোি প্োপ্বয়স্ক করকয় পণূভু সরকয়ি েোরেী এবং কস স্্ককিি পকি কোি ককি। তোি আয় নক অন্তর্ভু ক্ত?
যনদ 18 বেররর দবনি বয়রসর একজে পূর ্সমরয়র নিক্া্থমীরক তার মা-বাবা বা অনভভাবক নেভ্রিীল নহরসরব দানব কররে, তাহরল করভুসংস্োন 
কেকক আকয়ি মাত্র $480-দকই আয় নহরসরব অন্তভ্ুক্ত করা হয়।

আনর নগদ অেভু পোই। আনর কীরোকব এটোকক আরোি আয় নহকসকব প্রোণ কিকত পোনি? 
েগদ অ্্থ আরয়র একরা দরকড্ রাখা গুরুত্বপূর।্ আপনে যতবার েগদ অ্্থ পাে, দসই অর্্থর পনরমার, তানরখ এবং দক আপোরক অ্্থ নদরয়নেরলে 
তা নলরখ রাখুে। েগদ অ্্থ প্রদারের এই দরকড্টি একটি সুরনক্ত থিারে রাখুে।

আপোর যনদ বযোংক অযোকাউন্ট ্থারক তাহরল সরগে সরগে েগদ অ্্থ জমা নদে। বযোংরকর কারে যারত দরকড্ ্থারক দয আপোরক নেয়নমতভারব 
অ্্থপ্রদাে করা হরয়নেল, দসই জেযে এরা করা উনচত। আপোরক যনদ আবারও বযোংক দ্থরক অ্্থ তুরল নেরত হয় তারত দকারো সমসযো দেই। তবওু 
আপোর বযোংক দস্ররমরন্ট জমা অ্্থ দদখা যারব।

মরে রাখরবে: আপনে যনদ একটি নেনদ্টি পনরমাররর দবনি েগরদ আয় কররে, তাহরল আপোরক অবিযেই আপোর রযোসি নররারে্ তা জাোরত হরব। 
আপোর রযোরসির ফমগ্ুনল জাোরব দয দসই পনরমাররা কত।

আনর রোকেরক্্ বো ঘটনোপকবভু অেভু পোই। আনর কীরোকব আরোি আয় নহসোব কিব?
আপনে যনদ ননয়নরত নরনতিকত অ্্থ ো পাে তাহরল আপোর বানষ্ক আয় নহসাব করা কঠিে হরত পারর। অনতনরক্ত অ্্থ আয় করার জেযে নকেু 
সপ্ারহর দিরষর নদেগুনলরত একটি কযোরারাররর হরয় কাজ করা, প্রনতনদরের পানরশ্রনমরকর (দদনেক) নভনত্তরত স্বাথিযে পনরচয্ার কাজ, অথিায়ী চাকনর ও 
অনভেরয়র কাজ হল মারেমর্যে বা ঘরোপরব্ কারজর নকেু উদাহরর যা আপনে একজে নেরয়াগকত্ার জেযে কররে।

আপনে নক 3 গত বেরর মারেমর্যে বা ঘরোপরব্ কারজর নভনত্তরত আয় করররেে? যনদ হযোাঁ হয়, আপনে গত নতে বেরর দয আয় করররেে তা দযাগ 
করুে এবং দযাগফলরক 3 নদরয় ভাগ করুে। এই সংখযোটি হল দসই কাজ দ্থরক আপোর গে বানষ্ক আয়। তারপরর অেমুাে করুে দয দসই একই 
্ররের কাজ দ্থরক আপনে এই বেরর কত আয় কররবে। দসই সংখযোরক আপোর বানষ্ক গরের সার্থ তুলো করুে। দকােরা দবনি? আপোর 
আরবদরের “কমস্ংথিাে দ্থরক আয়” নবভারগ দসই দবনি সংখযোটি বযেবহার করুে। 

আনর আকবদন কিোি পকি যনদ আরোি আকয়ি পনিবতভু ন হয় এবং তোিপকি আরোকক আরোি পনিবোকিি কযোগ্তো সন্ননচিত কিোি 
িন্ একটি অ্োপকয়ন্টকরকন্ট আরন্ত্রণ িোনোকনো হয় তোহকি কী হকব?
সব কাগজ ও েন্থপত্র দররখ নদে যা এখে আপোর আরয়র সতযেতা প্রমার করর। যনদ আপোর আয় পনরবনত্ত হয় (উদাহররস্বরূপ, একরা েতুে 
চাকনর বা দবতে বনৃধি), তাহরল আপনে ভনবষযেরত কত আয় কররবে তা দদখায় এমে কাগজপত্রও নেরয় আসরবে। নেম্াতা বা মারক্টিং এরজন্ট 
আপোর আয় আবার নহসাব কররবে।

স্বননযন্ক্ত কেকক আয়

আরোকক সোরকেভু্ি রক্্ আবোসকনি িন্ আরোি পনিবোকিি কযোগ্তো সন্ননচিত কিকত একটি অ্োপকয়ন্টকরকন্ট আরন্ত্রণ িোনোকনো 
হকয়কে। আরোি স্বননযন্ক্ত আকয়ি প্রোণ কদওয়োি িন্ আরোি কী কী ননেপকরেি প্কয়োিন হকব?
আপোরক সুনেনচিত কররত হরব দয আপনে এই ্ররের কাজ দ্থরক অতীরত কত অ্্থ আয় করররেে এবং এই বেরর কত অ্্থ আয় করার আিা কররে। 
এই ্ররের স্বনেযুনক্ত কারজর জেযে আপোর একরাো দিষ 3 বেররর রযোসি নররারে্র প্ররয়াজে হরব। আপোর যনদ 3 বেররর ত্থযে ো ্থারক তাহরল রাো 
দিষ 2 বেররর ত্থযে বযেবহার করুে। 

নেনচিত হরয় নেে দয আপনে অতীরত দয পনরমার অ্্থ আয় করররেে তা দদখারোর জেযে (দযমে রযোসি নররাে্) এবং আপনে এই বেরর দয পনরমার আয় 
কররবে বরল মরে কররে তা দদখারোর জেযে (দযমে আপোর অযোকাউরন্টন্ট বা নবজরেস মযোরেজাররর দ্থরক নচঠি, আন্্থক নববনৃত, বারজর, রনসদ বা 
অেযোেযে ত্থযে) আপোর কারে েন্থপত্র আরে।

আনর যনদ 2 বেকিি কর সরকয়ি িন্ একটি নননদভু ষ্ট ্িকনি কোকি স্বননযক্্ত েোনক তোহকি?
আপোর অযোপরয়ন্টরমরন্টর সময় পয্ন্ত আপনে 2 বের বা তার দবনি সমরয়র জেযে এই ্ররের কারজ স্বনেযুক্ত আরেে তা দদখায় এমে েন্থপত্র প্ররয়াজে 
হরব। আপনে যনদ রাো গত 2 বের দ্থরক এই ত্থযে প্রদারে অসম্্থ হে তাহরল এই সম্াবো দবনি দয আপনে দযাগযে নবরবনচত হরবে ো।

আপনে যনদ মরে কররে দয এরাই বাস্তব, এমে নক তাহরলও আপোরক আরবদরে আপোর স্বননযন্ক্ত কেকক নীট আয় অবিযেই অন্তভ্ুক্ত কররত হরব। 
দকারো আয় বাদ দদরবে ো। আপোর েম্বরটি লরানররত উরঠরে নকো তা দিাোর জেযে করয়ক মাস অরপক্া কররত হরত পারর, তাই এরা সম্ব দয 
আপোর দসই মহূুরত্ 2 বেররর স্বনেযুনক্ত আয় ্থাকরব। এই ্ররের স্বনেযুনক্ত দ্থরক আপনে ইনতমর্যেই কত পনরমার আয় করররেে এবং এই বেরর কত 
আয় কররবে তা দদখায় এমে কাগজপত্রগুনল অবিযেই অযোপরয়ন্টরমরন্ট নেরয় আসরবে। 

বোিবোি নিজ্োসো কিো প্শ্োবিী
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সোরকেভু্ি রক্্ আবোসন: একটি নেনদ্টি পনরমাররর দচরয় কম 
আয় কররে এমে মােষুরদর জেযে নেউ ইয়ক্ নসটির আবাসে। 
দবনিটিযেসূচকভারব, আবাসেরক “সামর্্থযের মর্যে” বলা হয়, যনদ একজে 
বযেনক্ত ভাো বা আবাসরের খরচগুনলর জেযে তার আরয়র প্রায় নতে 
ভারগর এক ভাগ পনররিা্ কররে।

বোনষভুক আয়: এক বেরর আপোরক দয পনরমার অ্্থ দদওয়া হয়, যা 
কমস্ংথিাে, স্বনেযুনক্ত দ্থরক েীর আয় এবং অেযোেযে উৎরসর আয় দ্থরক 
দমার আয় দ্থরক গরো করা হয়।

কযোগ্তো সন্ননচিত কিোি িন্ অ্োপকয়ন্টকরন্ট: আরবদরের চূোন্ত 
সময়সীমার পরর সব আরবদেগুনলরক একটি এরলাপা্থানে ক্রম রাখা 
হয়। তানলকার ওপর দ্থরক শুরু করর, আরবদেগুনলরক পয্ারলাচো 
করা হয় এবং দসগুনল যনদ দযাগযে বরল মরে হয়, তাহরল বাোই প্রনক্য়া 
অবযোহত রাখার জেযে আরবদেকারীরক একটি অযোপরয়ন্টরমরন্ট ডাকা 
হয়। আপোরক যনদ একটি অযোপরয়ন্টরমরন্ট ডাকা হয়, তাহরল আপোরক 
দসই সব কাগজপত্র নেরয় আসরত হরব যা আপোর আরয়র প্রমার দদয়। 

সম্পনতি: সম্নত্ত হল মলূযেবাে সামগ্ী দযগুনলরক েগদ অর্্থ পনররত করা 
যায়। দসনভংস অযোকাউন্ট একটি েগদ সম্নত্ত। বযোংক সম্নত্তরটির 
ওপরর সুদ দদয়। সুদ হল দসই সম্নত্ত দ্থরক আয়। অেযে উদাহরর: স্ক, 
বন্ড, নমউচুয়াল ফান্ড, মানে মারক্র অযোকাউন্ট। আররা তর্থযের জেযে 
নেরচ সম্পনতি কেকক সদ্ দদখুে।

কযোগ্/কযোগ্তো: সামর্্থযের মর্যে আবাসরের জেযে দযাগযে হরত 
হরল আপোর আয় অবিযেই নেনদ্টি সীমার মর্যে ্থাকরত হরব এবং 
আরবদরের অেযোেযে প্ররয়াজেীয়তাগুনল পূরর কররত হরব। অেযোেযে 
প্ররয়াজেীয়তাগুনলর মর্যে অন্তভ্ুক্ত হল আপোর আয় প্রমার করার জেযে 
েন্থপত্র দদওয়া এবং দদো ও দপ্রক্াপররর একটি যাচাইরয় পাস করা। 
আপনে এবং আপনে দয মােষুরদর সরগে বাস কররে তারা যনদ সবগুনল 
প্ররয়াজেীয়তা পূরর কররে, তাহরল আপোরা দযাগযে। 

উপহোি কেকক আয়: আপোর সরগে বাস কররে ো এমে কাররা দ্থরক 
আপনে নেয়নমত নভনত্তরত দয আয় পাে। উদাহরর স্বরূপ: আপোর 
মা-বাবা প্রনত মারস আপোর ইউটিনলটিজ-এর অ্্থ পনররিা্ কররে, 
অ্থবা দকারো বধুে বা আত্মীয় নেয়নমত নভনত্তরত মনুদখাোর নজনেসপত্র 
ও অেযোেযে খররচর বযোপারর সাহাযযে করার জেযে আপোরক একরা দচক 
পাঠাে। উপহার দ্থরক আয় েগদ অর্্থ হরত পারর, নকন্তু তা আবিযেক 
েয়।

করোট আয়: আপোর দমার বানষ্ক (বাৎসনরক) উপাজ্ে, পানরশ্রনমক, 
অ্্থপ্রদাে অ্থবা চাকনর ও অেযোেযে উৎস দ্থরক আপোর পাওয়া অেযে 
অ্্থ, দকারো কর দকরর দেওয়ার আরগ। আপনে দয অ্্থ বানে নেরয় 
যাে তার দচরয় এরা সা্াররত দবনি হয়। দবনির ভাগ মােষু তারদর 
আরবদরে দমার আয় উরলেখ কররবে। স্বনেযুক্ত মােষুরা তার পনরবরত্ 
স্বনেযুনক্ত দ্থরক েীর আয় নররপার্ কররে।

আয়: উপাজ্ে, পানরশ্রনমক, অ্্থপ্রদাে বা অেযোেযে অ্্থ যা আপনে পাে।

করভুসংস্োন কেকক আয়: ককোকনো ননকয়োগকতভু োি িন্ (ননকিি 
িন্ নয়) আপনে দয কাজ কররে তার দ্থরক আয়। কমস্ংথিাে দ্থরক 
আয় নররপার্ করার জেযে দমার আয় বযেবহার করা হয়।

সহোয়ক পনিরোষো
অন্োন্ উৎস কেকক আয়: আপনে নেয়নমত নভনত্তরত দয আয় কররে, 
যা দকারো চাকনর দ্থরক আরস ো। উদাহররস্বরূপ, দসািযোল নসনকউনরটি 
বা দভরররাসি দবনেনফর, সরকারী সহায়তা বা চাইল্ড সারপার্।

স্বননযন্ক্ত কেকক আয়: নেরজর জেযে কাজ করা, বযেবসার মানলকাো বা 
পনররষবা প্রদাে করার দ্থরক আপনে দয আয় কররে। এর অন্তভ্ুক্ত হল 
নরিলযোনসিং, স্বা্ীে ঠিকাদানর, এবং অেযোেযে অথিায়ী নেরয়ারগর কাজ। 
আরবদরে স্বনেযুনক্ত দ্থরক আরয়র জেযে েীর আয় বযেবহার করা হয়। 
আপোর েীর আয় যনদ এক বেরর $400 বা তার দবনি হয়, তাহরল 
আপোরক আপোর আরবদরে দসই আয় অবিযেই জাোরত হরব। দ্রটিবযে: 
আপোর বযেবসা যনদ একটি এস-করপ্াররিে হয়, তাহরল দমার W-2 
উপানজ্ত পানরশ্রনমরকর অনতনরক্ত নিনডউল K-1 এ নররপার্ করা দমার 
বযেবসানয়ক আয়ও বযেবহার করা হয়।

স্বো্ীন ঠিকোদোি: এমে একজে মােষু বা বযেবসা প্রনতষ্াে, যারক 
অেযেরা প্ররয়াজে হরল একটি নেনদ্টি ্ররের কারজ নেরয়াগ কররে। 
সা্াররত ঠিকাদার এবং দয বযেনক্ত তারক নেরয়াগ কররেে তারদর মর্যে 
একরা চুনক্ত বা কন্যোটে ্থারক।

সম্পনতি কেকক সদ্: আপনে যনদ দযাগযেতা সুনেনচিত করার জেযে 
একটি অযোপরয়ন্টরমরন্ট যাে, তাহরল নেমা্তা বা মারক্টিং এরজন্ট বযোংক 
অযোকাউন্ট ও অেযোেযে লননির মত সম্নত্তগুনল দ্থরক আপোর সুরদর 
আয় নহসাব কররবে। যনদ আপোর সব সম্নত্তর পনরমার $5,000 এর 
কম মরূলযের হয়, তাহরল দসগুনল দ্থরক উপানজ্ত আয়রক আপোর আরয় 
দযাগ করা হয়। যনদ আপোর সব সম্নত্তর পনরমার $5,000 এর দবনি 
মরূলযের হয়, তাহরল দসখাে দ্থরক উপানজ্ত সুদ অ্থবা দসগুনলর মরূলযের 
0.06% এর মর্যে দযটি অন্কতর দসটি আপোর আরয় দযাগ করা হয়।

নীট আয়: কর, খরচ ও অেযোেযে দকরর দেওয়া অ্্থ নবরয়াগ করার পরর 
প্রাপ্ আরয়র পনরমার। স্বনেযুনক্ত দ্থরক েীর আয় নহসাব করার জেযে েীর 
আয় বযেবহার করা হয়।

 রোকেরক্্ বো ঘটনোপকবভু আয়: পুেরাবনৃত্ত হয় এমে আয় যা 
্ারাবানহকভারব বা প্রতযোনিত সমরয়র বযেব্ারে প্রদাে করা হয় ো। 
অথিায়ী চাকনর, মরসুনম কাজ বা অনভেরয়র কাজগুনল মারেমর্যে বা 
ঘরোপরব্ অ্্থপ্রদাে করা হয় এমে পুেরাবতৃ্ত কারজর উদাহরর হরত 
পারর।

এককোিীন অেভুপ্দোন: অতীরত নেয়নমত নভনত্তরত পাওয়া যায় নে এমে 
আয় এবং যা আপনে ভনবষযেরত আবার পাওয়ার আিা কররে ো। আরয়র 
গরোয় এই অ্্থরক অন্তভ্ুক্ত করা হয় ো।

ননয়নরত নরনতি/ননয়নরতরোকব: আপনে যনদ নেয়নমত নভনত্তরত, বা 
“নেয়নমতভারব” দকারো উৎস দ্থরক আয় কররে, তাহরল তার অ্্থ হল 
আপোরক একটি ্ারাবানহক বা প্রতযোনিত সমরয়র বযেব্ারে অ্্থপ্রদাে 
করা হয়। প্রনতনদে, প্রনত সপ্ারহ, প্রনত 2 সপ্াহ অন্তর, মারস দ’ুবার, মারস 
একবার, প্রনত নতে মারস একবার, বা প্রনত বের প্রদাে করা আয় হল 
নেয়নমত নভনত্তরত প্রদাে করা আরয়র উদাহরর। 

নশক্োেথী: কযোরলন্ডার বরষ্র 5 মারসর জেযে পূর ্সমরয়র নিক্া্থমীর 
ময্াদাপ্রাপ্ একজে বযেনক্ত (দসই বযেনক্তর সু্রলর মত অেযুায়ী)। পরপর 5 
মাস হরত হরব ো। একজে পূর ্সমরয়র নেভ্রিীল নিক্া্থমীর আয় দ্থরক 
মাত্র $480-দক আরয়র গরোয় অন্তভ্ুক্ত করা হয়।

10 সোরকেভু্ি রক্্ আবোসকনি িন্ আকবদন কিো: আকবদনকোিীি আয় সংক্োন্ত ননকদভু নশকো

এই েন্থটি দকবলমাত্র তর্থযের উরদেরিযে। এটি সামর্্থযের 
মর্যে আবাসরের আরবদে েয়। এই েন্থ পূরর কররলই 
দয আপনে সামর্্থযের মর্যে দকারো আবাসে পারবে 
তার দকারো নেচিয়তা দেই।

আকিো তে্ কপকত অেবো অনিোইকন আকবদন 
কিকত www.nyc.gov/housingconnect কদখ্ন।


