
অনগু্রহ করে পূেণ করুন ককন্তু আপনাে আরেদনপররেে সারে জমা দদরেন না

SCRIE/DRIE হাউসহহাল্ড ইনকাম ওয়াক্ক শীট
(আপনার পাররবাররক আয় রকভাহব রনর্কয় করহবন)
আপকন দে তাকেরে এই আরেদনটি দাকেল কেরেন তাে পূে্বেততী ক্ারলন্াে ের ্্ব আপনাে োক ্্বক সে্বরমাট পাকেোকেক আয় কনর্বােণ কোে জন্ টুল কহরসরে সংেুক্ত 
ওয়াক্ব শীটটি ে্েহাে করুন। পকেোরেে প্ররত্ক সদরস্ে জন্ আরয়ে কেভাগগুকল পূেণ করুন। েকদ দইুজরনে দেকশ অকতকেক্ত সদস্ আপনাে সারে েসোস করে, তরে 
আলাদা শীরট তারদে তে্ কদন এেং আপনাে আরেদনপররেে সারে তা সংেুক্ত করুন।
শুরু কোে আরগ, আপনাে উকিত:

• আপকন দে তাকেরে এই আরেদনটি দাকেল কেরেন তাে পূে্বেততী ক্ারলন্াে ের ্্ব আপনাে এেং পকেোরেেে অকতকেক্ত প্ররত্ক সদসরস্ে দমাট 
আরয়ে নকেপরে সংগ্রহ কো। উদাহেণস্বরুপ, আপকন েকদ 2020 সারল আপনাে আরেদনপরে দাকেল করেন তাহরল আপনাে 2019 সারলে 
আরয়ে তে্ আমারদে দেকাে। আপনারক ওয়াক্ব শীরটে 1-15 লাইরনে মরর্ এই আরয়ে কেরপাট্ব  কোে পাশাপাকশ আরেদনপররেে সারে নকেপরে 
দাকেল কেরত হরে।

• আরয়ে ওয়াক্ব শীরট সংকলিষ্ট আরয়ে রেরনে জন্ সেেোহকৃত েক্সগুকলরত প্রাপ্ত দমাট পকেমাণ কলেুন।

আহয়র উৎস: 

লাইন 1 – সসাশ্াল রসরকউররটি সবরনরিটস (SSA)
আপকন ও পকেোরেে সকল সদস্ দসাশ্াল কসককউকেটি অ্াডকমকনর্রেশন দেরক 
অেসে ো সােভাইভাে সংক্ান্ত দে দেকনকিট দপরয়রেন তাে দমাট পকেমাণ 
কলেুন। SSA িেম 1099, IRS িেম 1040 দদেুন। দমকডরকয়াে/
দমকডরকইরডে অরীরন কিককৎসা ে্য় সংক্ান্ত অনদুান অন্তভু্ব ক্ত কেরেন না।

লাইন 2 – সসাশ্াল রসরকউররটি রিহেরবরলটি ইন্স্্ হরন্ (SSDI)
আপনাে এেং পকেোরেে সকল সদরস্ে প্রাপ্ত দসাশ্াল কসককউকেটি কডরজকেকলটি 
ইনকাম (SSDI) কলেুন। প্রাপ্ত দেকনকিরটে জন্ সমস্ত দেকনকিট অ্াওয়াড্ব  
দলটােগুকল দদেুন।

লাইন 3 – সারলিহমন্াল রসরকউররটি ইন্স্্ হরন্ (SSI)
আপনাে এেং পকেোরেে সকল সদরস্ে প্রাপ্ত সাকলিরমন্াল কসককউকেটি ইনকাম 
(SSDI) কলেুন। প্রাপ্ত দেকনকিরটে জন্ সমস্ত দেকনকিট অ্াওয়াড্ব  দলটােগুকল 
দদেুন।

লাইন 4 – সভহটরান্ অ্াহিয়াস্ক (VA) রিহেরবরলটি সপনশন বা 
রিহেরবরলটি কহপেনহসশন সবরনরিটস
আপকন এেং পকেোরেে সমস্ত সদস্ োো U.S. কডপাট্ব রমন্ অে দভরটোন্স 
অ্ারিয়াস্ব দেরক VA দেকনকিট দপরয়রে তারদে সকল দেকনকিরটে দমাট পকেমাণ 
কলেুন। কডপাট্ব রমন্ অে দভরটোরেন্স অ্ারিয়াস্ব দেরক প্রাপ্ত দেকনকিরটে পকেমাণ 
উরলেেপূে্বক সমস্ত কিঠিে প্রকতকলকপ জমা কদন।

লাইন 5 – ইউনাইহটি সটেটস সপাটোল সারভ্ক স (USPS) রিহেরবরলটি 
সপনশন বা রিহেরবরলটি কহপেহন্শন সবরনরিটস
আপকন এেং পকেোরেে সমস্ত সদস্ োো U.S. দপাস্াল সাকভ্ব স দেরক 
USPS দেকনকিট দপরয়রে তারদে সকল দেকনকিরটে দমাট পকেমাণ কলেুন। 
U.S. দপাস্াল সাকভ্ব স দেরক প্রাপ্ত দেকনকিরটে পকেমাণ উরলেেপূে্বক সমস্ত 
কিঠিে প্রকতকলকপ জমা কদন।

লাইন 6 – মেস্রর/সবতন/টিপস
মজকুে, দেতন এেং টিপস োেদ আপকন এেং পকেোরেে সকল সদস্রদে প্রাপ্ত 
অরে্বে দমাট পকেমাণ কলেুন। W-2 েক্স 1, 1099-MISC েক্স 7, IRS 
িেম 1040, NYS িেম IT-201 দদেুন।

লাইন 7 – সপনশন
আপকন এেং আপনাে পকেোরেে সদস্রদে প্রাপ্ত দমাট দপনশরনে পকেমাণ কলেুন।

লাইন 8 – প্ররতবন্ী/শ্ররমক ক্ষরতপরূহরর সপহমন্
আপকন এেং আপনাে পকেোরেে সদস্রদে প্রাপ্ত শ্রকমক ক্ষকতপূেরণে দমাট 
পকেমাণ কলেুন। আপনাে আরেদনপররেে সারে আপনাে অ্াওয়াড্ব  দলটারেে একটি 
প্রকতকলকপ জমা কদন।

লাইন 9 – করহ�াগ্ এবং করমস্ক্ত সস্দ
আপকন এেং আপনাে পকেোরেে সদস্রদে প্রাপ্ত সমস্ত কেরোগ্ এেং কেমকু্ত 
সুরদে দমাট পকেমাণ কলেুন। 1099-INT েক্স 1, IRS িেম 1040, NYS 
িেম IT-201 দদেুন।

লাইন 10 – সরকারর সহায়তার নগদ পস্রস্ার
আপকন এেং আপনাে পকেোরেে সদস্রদে প্রাপ্ত দেরকারনা নগদ সহায়তাে দমাট 
পকেমাণ কলেুন। আপনাে আরেদরনে সারে পকেোরেে দে সমস্ত সদস্ নগদ 
সহায়তা পারছে তারদে োরজট দলটারেে প্রকতকলকপ জমা কদন। SNAP/িুড স্্াম্প 
আপনাে পাকেোকেক আরয়ে সারে সংেুক্ত কেরেন না।

লাইন 11 – ব্বসারয়ক আয়
আপকন এেং আপনাে পকেোরেে সদস্রদে প্রাপ্ত নীট ে্েসাকয়ক আরয়ে উৎস 
কলেুন। IRS িেম 1040, NYS িেম IT-201 দদেুন। ক্ষকতে পকেমাণ 
কলেরেন না। নীট ে্েসাকয়ক আয় হরলা দমাট আয় দেরক ে্রয়ে কেরয়াগিল।

লাইন 12 – মলূধন সেহক আয়
আপকন এেং আপনাে পকেোরেে সদস্রদে প্রাপ্ত দেরকারনা মলূরন দেরক আরয়ে 
দমাট পকেমাণ কলেুন। IRS িেম 1040, NYS িেম IT-201 দদেুন। 
ক্ষকতে পকেমাণ কলেরেন না।

লাইন 13 – IRA আয়
আপকন এেং আপনাে পকেোরেে সদস্রদে প্রাপ্ত দমাট IRA আরয়ে পকেমাণ 
কলেুন। আপনাে েেে দশর্ে আয় কেেেণীে একটি প্রকতকলকপ সংেুক্ত করুন। 
দমাট কেতেরণে পকেমাণ সংেুক্ত কেরেন না। দকারনা প্রকারেে IRA 
দোলওভাে ো রূপান্তে সংেুক্ত কেরেন না।

লাইন 14 – বার ্্কক আয়
আপকন এেং আপনাে পকেোরেে সদস্রদে প্রাপ্ত োক ্্বক আরয়ে দমাট পকেমাণ 
কলেুন। আপনাে েেে দশর্ে আয় কেেেণীে একটি প্রকতকলকপ সংেুক্ত করুন। 
দমাট কেতেরণে পকেমাণ সংেুক্ত কেরেন না। 

লাইন 15 – অন্ান্ �াবতীয় আয়
প্রাপ্ত অন্ান্ োেতীয় আরয়ে দমাট পকেমাণ কলেুন। অন্ান্ আরয়ে মরর্ পরে 
(ককন্তু এগুরলারতই সীমােদ্ধ নয়), ভাো োেদ আয়, দোড্ব ােরদে দেরক প্রাপ্ত 
ভাো, এরস্রটস ো ট্াস্ দেরক প্রাপ্ত আয়, ভেণরপা্ণ, িাইল্ড সারপাট্ব  দপরমন্, 
জয়ুারত দজতা, কেরোগ্ এেং কেমকু্ত লভ্াংশ, ঋণ োকতলকেণ, ভাো োেদ 
পকেোে/ েনু্রদে দেরক আকে্বক সহায়তা।

লাইন 16 – লাইন 1 সেহক 15 স�াগ কহর পররমার রলখস্ন।

প্রহ�াে্ রবহয়ােন

লাইন 17 – সিিাহরল আয়কর
(W-2 েক্স 2 এেং িেম 1099-দিডারেল ইনকাম ট্াক্স উইেরহল্ড 
েক্স ো িেম 1040)

লাইন 18 – সটেহটর আয়কর
(W-2 েক্স 17 এেং িেম 1099-দস্ট ইনকাম ট্াক্স উইেরহল্ড েক্স 
ো িেম IT-201)

লাইন 19 – স্ানীয় আয়কর
(W-2 েক্স 19; ো িেম IT-201)

লাইন 20 – সসাশ্াল রসরকউররটি ট্াক্স
(W-2 েক্স 4)

লাইন 21 – লাইন 17 সেহক 20 স�াগ কহর পররমার রলখস্ন।

সমাট পাররবাররক আয়

লাইন 22 – লাইন 16 সেহক লাইন 21 রবহয়াগ কহর পররমার রলখস্ন।

Rent Freeze Program Income Worksheet – Rev. 02.10.2020 [Bengali]



প্রাপ্ত আহয়র উৎস আহবদনকারী
পররবাহরর 
সদস্ #1

পররবাহরর 
সদস্ #2 সমাট

1 দসাশ্াল কসককউকেটি দেকনকিটস (SSA)
(SSA-1099 েক্স 5, IRS িেম 1040)

$ $ $ $

2 দসাশ্াল কসককউকেটি কডরজকেকলটি ইন্সু্ রেন্স (SSDI)
(SSDI দেকনকিরটে কেেেণী)

$ $ $ $

3 সাকলিরমন্াল কসককউকেটি ইন্সু্ রেন্স (SSI)
(SSI দেকনকিরটে কেেেণী)

$ $ $ $

4 দভরটোন্স অ্ারিয়াস্ব (VA) কডরজকেকলটি দপনশন ো কডরজকেকলটি কমরপনরসশন দেকনকিটস
(োক ্্বক দেকনকিরটে কেেেণী)

$ $ $ $

5 ইউনাইরটড দস্টস দপাস্াল সাকভ্ব স (USPS) কডরজকেকলটি দপনশন ো কডরজকেকলটি 
করম্পরন্সশন দেকনকিটস (োক ্্বক দেকনকিরটে কেেেণী) 

$ $ $ $

6 মজকুে/দেতন/টিপস
(W-2 েক্স 1, 1099-MISC েক্স 7, IRS িেম 1040, NYS িেম IT-201)

$ $ $ $

7 দপনশন
(1099R েক্স 1, দপনশন কেেেণী দেরক দমাট োক ্্বক দপনশন, IRS িেম 1040)

$ $ $ $

8 প্রকতেন্ী/শ্রকমক ক্ষকতপূেণ দপরমন্
(অ্াওয়াড্ব  দলটাে সংেুক্ত করুন)

$ $ $ $

9 কেরোগ্ ও কেমকু্ত সুদ
(1099-INT েক্স 1, IRS িেম 1040)

$ $ $ $

10 সেকাকে সহায়তাে নগদ পুেস্াে
(PA োরজট দলটাে)

$ $ $ $

11 ে্েসাকয়ক আয়
(IRS িেম 1040—ক্ষকত অন্তভু্ব ক্ত কেরেন না, NYS িেম IT-201)

$ $ $ $

12 মলূরনী লাভ
(IRS িেম 1040, NYS িেম IT-201—ক্ষকত অন্তভু্ব ক্ত কেরেন না)

$ $ $ $

13 IRA আয়সমহূ
(েেে দশর্ে আয় কেেেণী—আপনাে কেতেরণে পকেমাণ অন্তভু্ব ক্ত কেরেন না)

$ $ $ $

14 োক ্্বক আয়
(েেে দশর্ে আয় কেেেণী—আপনাে কেতেরণে পকেমাণ অন্তভু্ব ক্ত কেরেন না)

$ $ $ $

15 অন্ান্ োেতীয় আয়
(আরয়ে উৎসসমরূহে তাকলকাে জন্ প্রায়শই কজজ্াকসত প্রশ্ােলী (FAQ) দদেুন)

$ $ $ $

16 সমাট আয় (লাইন 1 সেহক 15 স�াগ করুন) + $ $ $ $

প্রহ�াে্ রবহয়ােন

17 দিডারেল ইনকাম ট্াক্স
(W -2 েক্স 2 এেং িেম 1099-দিডারেল ইনকাম ট্াক্স উইেরহল্ড েক্স ো িেম 1040)

$ $ $ $

18 দস্ট ইনকাম ট্াক্স
(W-2 েক্স 17 এেং িেম 1099-দস্ট ট্াক্স উইেরহল্ড েক্স ো িেম IT-201)

$ $ $ $

19 স্ানীয় আয়কে
(W-2 েক্স 19; ো িেম IT-201)

$ $ $ $

20 দসাশ্াল কসককউকেটি ট্াক্স 
(W-2 েক্স 4)

$ $ $ $

21 সমাট রবহয়ােন (লাইন 17 সেহক 20 স�াগ করুন) + $ $ $ $

22 	 সমাট আয় (লাইন 16 এর সাহে লাইন 21 এর রবহয়াগ)      − $ $ $ $

SCRIE/DRIE রপ্র-সকায়ারলিাইং ইনকাম ওয়াক্ক শীট
অনগু্রহ করে পূেণ করুন ককন্তু আপনাে আরেদনপররেে সারে জমা দদরেন না

লাইন 22 দেরক দমাট পকেমাণ কলেুন: দসই পকেমাণটিরক 36 দ্াো ভাগ (÷) করুন = $

আপনার মারসক আহয়র 1/3 অংশ কত?

হ্াাঁ হহল, আপরন স�াগ্ নাও হহত পাহরন। �াইহহাক, আপরন আহবদন কহর স�হত পাহরন। 
আপনার আহবদন বারতল হহল আপরন পরবততী বছহর আহবদন করহত পাহরন

েত্ব মারন আপকন েত ভাো কদরছেন তাে িাইরতও কক এই পকেমাণটি দেকশ? ■ হ্াাঁ ■ না

2 | ইনকাম ওয়াক্ব শীট
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