
[CSH-Aff Net Worth-Mask rev 12/23/2021] 

1 

                                         

 

ননকাস্টডিয়ান প্যারেন্ট: তাডেখ: 

কাস্টডিপ্রাপ্ত প্ক্ষ: 

ডনউ ইয়কক ককস আইরিডন্টফায়াে(সমূহ): 
 

কনট সম্পরেে এডফরিডিট 

আমি, ______________________________________, যথাযথভাবে শপথগ্রহণপূে বক, প্রমিজ্ঞা করমি যয মিবে আিার আয়, 

কিবি, েযয়, স্বাস্থ্য মেিার িথয, মিবয়াগকারীর িথয, এেং োমির ঠিকািার িথয মিভভ বলভাবে েণ বিা করা হবয়বি: 

শুধু কার া কাড  ব্যব্হাে করুন 

1. আপমি মক 2021 সাবলর জিয একঠি যেডাবরল আয়কর মরিাি ব জিা মিবয়মিবলি?  হযা াঁ  িা 

যডে "হযাাঁ" হয়, িাহবল আপিার 2021 সাবলর যেডাবরল আয়কর মরিাবি ব উমিমিি আপিার "যিাি আয়" উবিি করুি: 

এিাি যথবক কমপ করুি: 2021 IRS েরি 1040, লাইি 9 যযিাবি িেমসল 1, লাইি 10-এর যযবকাবিা  

পমরিাণ অন্তভভ বক্ত রবয়বি 1.____________ 

যডে "না" হয়, িাহবল মিম্নমলমিিগুবলা পূরণ কবর আপিার যেডাবরল আয়কর মরিাবি ব যযভাবে উবিি করবিি যসভাবে 

2021 সাবলর জিয আপিার "যিাি আয়" মহসাে করুি (যমি আয় িা থাবক, িাহবল "0" মলিুি): 

1. িজমুর, যেিি, েিমশশ, ইিযামি _____________ 

2. করবযাগয সুি  _____________ 

3. সাধারণ মডমভবডন্ড  _____________ 

4. করবযাগয মরোন্ড, যেমডি, অথো যেি ো স্থ্ািীয় কবরর অেবসি  _____________ 

5. প্রাপ্ত অযামলিমি  _____________ 

6. েযেসার আয় ো (যলাকসাি)  _____________ 

7. কযামপিাল যগইি ো (যলাকসাি)  _____________ 

8. অিযািয লাভ ো (যলাকসাি)  _____________ 

9. করবযাগয পমরিাবণর IRA েন্টি  _____________ 

10. যপিশি ও অযািুইঠির করবযাগয পমরিাণ  _____________ 

11. ভািা যিওয়া মরবয়ল এবেি, রয়ামি, পািবিারমশপ, S কবপ বাবরশি, ট্রাে, ইিযামি  _____________ 

12. িািাবরর আয় ো (যলাকসাি)  _____________ 

13. যেকারত্ব ভািা  _____________ 

14. যসাশযাল মসমকউমরঠি সুমেধামির করবযাগয পমরিাণ  _____________ 

15 অিযািয আয় [উবিি করুি] _______________  _____________ 

যিাি (লাইি 1 – 15 যযাগ করুি) 1a_____________ 

2. আপিার 2021 সাবলর আবয়র জিয মিম্নমলমিি প্রবিযক ধরবির আবয়র পমরিাণ ডলাবর প্রিাি করুি, যমি থাবক, যযগুবলা 

উপবরর 1 ো 1a-যি অন্তভভ বক্ত করা হয়মি (যমি এধরবির সে আয় অন্তভভ বক্ত করা হবয় থাবক অথো যমি আপিার এধরবির 

যকাবিা আয় িা থাবক, িাহবল প্রবযাজয ঘবর ঠিকিাকব মিি)

আরয়ে ধেন প্ডেমাণ উপ্রে 

অন্তিভ কক্ত কো হয়ডন 

সব্গুর া উপ্রে 

অন্তিভ কক্ত কো হরয়রে 

ককারনাটট প্ানডন 

a. মেমিবয়াগ যথবক আয় (িরে োি মিবয়) ________________   

b. যডোডব ইিকাি কিবপিবসশি ________________   

c. কিীর যেিি ________________   

d. মডসঅযামেমলঠি যেমিমেি ________________   

e. যেকারত্ব মেিার যেমিমেি ________________   

f. যসাশযাল মসমকউমরঠি যেমিমেি ________________   

g. যভবিরািস যেমিমেি ________________   

h. যপিশি ও অেসরকালীি যেমিমেি ________________   

i. যেবলামশপ ও োইবপন্ড ________________   

j. অযািুইঠি যপবিন্ট ________________   

যিাি (লাইি a  – j যযাগ করুি) 2._______________ 
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3. 2021 সাবলর যকাবিা সিবয় আপমি মক স্বমিযুক্ত মিবলি?  হযা াঁ  িা (প্রশ্ন 4-এ েবল যাি) 

যডে "হযাাঁ" হয়, িাহবল মিম্নমলমিিগুবলার জিয 2021 সাবল আপিার স্বমিযুক্ত অেস্থ্ায় কিববির পমরিাণ ডলাবর উরেখ করুন: 

a. েযেসার আয় ো মেমিবয়াবগর যেমডি মিণ ববয়র উবেবশয সরলররমিকভাবে মহসাে করা অেেবয়র যেবয় 

েৃহত্তর অেেয় কিবি (যমি িা থাবক, িাহবল "0" মলিুি) 3a.____________ 

b. েযেসাময়ক আয় যথবক কিবিকৃি মেবিািি ও ভ্রিণ ভািা যযবেবে এসে ভািা েযক্তক্তগি িরে কমিবয় 

মিবয়বি (যমি িা থাবক, িাহবল "0" মলিুি) 3b.____________ 

4. আপমি মক যকাবিা কবপ বাবরশি, S কপ ববরশি, সীমিি িায়েদ্ধিাসহ কবপ বাবরশি, অংশীিামরত্ব, সীমিি িায়েদ্ধিাসহ 

অংশীিামরত্ব, একক িামলকািার েযেসা, অথো েযেসাময়ক সত্ত্বা দ্বারা 2021 সাবলর যযবকাবিা সিয় মিবয়াগপ্রাপ্ত হবয়মিবলি 

অথো িাবির কাি যথবক যেিি যপবয়মিবলি?  হযা াঁ  িা (প্রশ্ন 5-এ েবল যাি) 

যডে "হযাাঁ" হয়", িাহবল কি বসংস্থ্াবির জিয যেিবির অংশ মহবসবে পাওয়া উপমর অথ ব ও প্রামন্তক সুমেধামির পমরিাণ ডলাবর 

উবিি করুি: 

a. িাোর, োসস্থ্াি, সিসযিা, অবিাবিাোইল, অথো অিযািয োিমি সুমেধা যযগুবলা েযক্তক্তগি েযেহাবরর 

িরবের িবধয পবি, অথো যযগুবলা প্রিযে ো পবরােভাবে েযক্তক্তগি আমথ বক সুমেধা প্রিাি কবর (যমি 

িা থাবক, িাহবল "0" মলিুি)  4a.____________ 

b. প্রামন্তক সুমেধামি (যমি িা থাবক, িাহবল "0" মলিুি)  4b.____________ 

5. 2021 সাবল আত্মীয়স্বজি ও েনু্ধবির দ্বারা প্রিািকৃি অথ ব, পণয, ো পমরবেোর আমথ বক িূলয ডলাবর মিবিবশ করুি (যমি িা 

থাবক, িাহবল "0" মলিুি): 

a. অথ ব  _______________ 

b. পণয  _______________ 

c. পমরবেো  _______________ 

যিাি (লাইি a – c যযাগ করুি)  5._____________ 

6. আয় সৃঠি িা করা েিবিাি সম্পবির আমথ বক িূলয ডলাবর মিবিবশ করুি (যমি িা থাবক, িাহবল "0" মলিুি): 

a. োমি/ভেি  _______________ 

b. জমি  _______________ 

c. অবিাবিাোইল  _______________ 

d. যিৌকা  _______________ 

e. যিাির যহাি  _______________ 

f. কযাম্পার/যট্রইলার  _______________ 

g. যিািরসাইবকল  _______________ 

h. যনাবিাোইল  _______________ 

i. িুদ্রা, ডাক ঠিবকি, মশল্প সংগ্রহ  _______________ 

j. গহিা  _______________ 

k. অিযািয সম্পি  _______________ 

যিাি (লাইি a – k যযাগ করুি)  6.____________ 
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7. গি মিি (3) েিবরর িবধয আপমি হস্তান্তর কবরবিি এিি যযবকাবিা সম্পবির ধরি ও আমথ বক িূলয ডলাবর মিবিবশ করুি 

(অনুগ্রহ করে ব্ড় হারতে অক্ষরে ড খুন – প্রবয়াজি হবল োিমি পৃষ্ঠা যযাগ করুি): 

8. 2021 সাবল আপিার হওয়া মিম্নমলমিি েযয়, যপবিন্ট, ো আবয়র পমরিাণ মিবিবশ করুি, যমি হবয় থাবক (যমি িা থাবক, িাহবল 

"0" মলিুি): 

a. পমরবশাধ িা করা কি বোরীবির েযেসাময়ক েযয় এিি যেবে েযিীি যা েযক্তক্তগি িরে কমিবয় যিয়  ____________ 

b. এই অযাকশবির পে িি এিি যকাবিা বেোমহক সঙ্গীবক প্রকৃিপবে প্রিাি করা অযামলিমি ো 

ভরণবপােণ (আিালবির আবিশ অথো বেধভাবে কায বকর করা মলমিি েভ ক্তক্তর কমপ প্রিাি করুি)  ____________ 

c. এই অযাকশবির পে এরূপ যকাবিা বেোমহক সঙ্গীবক প্রকৃিপবে প্রিাি করা অযামলিমি ো 

ভরণবপােণ (আিালবির আবিশ অথো বেধভাবে কায বকর করা মলমিি েভ ক্তক্তর কমপ প্রিাি করুি)  ____________ 

d. এই অযাকশি যার উপর প্রবযাজয হবে িা এিি যকাবিা মশশুর পে যথবক প্রকৃিপবে পমরবশাধ করা 

োইল্ড সাবপািব (আিালবির আবিশ অথো বেধভাবে কায বকর করা মলমিি েভ ক্তক্তর কমপ, এেং যপবিন্ট 

করার প্রিাণ প্রিাি করুি)  ____________ 

e. প্রকৃি অবথ ব পমরবশাধ করা মিউ ইয়কব মসঠি ো ইয়ংকাস ব আয়কর ো উপাজববির কর  ____________ 

f. প্রকৃি অবথ ব পমরবশাধ করা যেডাবরল ইনু্স্যবরন্স্ কিঠট্রমেউশি অযাক্ট (FICA)-এর িযাক্স  ____________ 

যিাি (লাইি a – f যযাগ করুি)  8.____________ 

9. আপিার েিবিাি আবয়র উৎসগুবলার িামলকা মিি। (অনুগ্রহ করে ব্ড় হারতে অক্ষরে ড খুন - প্রবয়াজি হবল োিমি পৃষ্ঠা 

যযাগ করুি): 

a. কি বসংস্থ্াি (েিবিাবির প্রবিযক মিবয়াগকারীর িাি, ঠিকািা, ও যোি িম্বর): 

গ্রস যেিি (কিববির আবগ) $__________ 

(  ঘণ্টায়   বিমিক   সাপ্তামহক   োমে বক) 

b. েিবিাবি অিযািয আবয়র উৎস: 

ধরি _______________________ 

আবয়র পমরিাণ $__________ 

(  ঘণ্টায়   বিমিক   সাপ্তামহক   োমে বক) 

10. আিালবির আবিবশর আওিাধীি আপিার সন্তািরা মক আপিার মিবয়াগকারী অথো অিয যকাবিা সংস্থ্া যযিি শ্রমিক 

ইউমিয়ি কিৃবক প্রিত্ত স্বাস্থ্য মেিার আওিাধীি রবয়বি? 

 হযাাঁ, আিার সন্তািরা েিবিাবি আিার মিবয়াগকারীর প্রিাি করা একঠি মেিা পমরকল্পিার আওিাধীি রবয়বি:                              

মেিার কযামরয়ার __________________________________________________________________________ 

(অনুগ্রহ করে ব্ড় হারতে অক্ষরে ড খুন) 

কযামরয়াবরর ঠিকািা__________________________________________________________________________________ 

(অনুগ্রহ করে ব্ড় হারতে অক্ষরে ড খুন) 

প্ল্যাি িম্বর ________________________  পমলমস িম্বর ________________________ 

কভাবরবজর ধরি _________________________________________________________________________ 

 না। যমিও আিার মিবয়াগকারী ো সংস্থ্া আিার সন্তািবির জিয স্বাস্থ্য মেিা অফাে করে মকন্তু েিবিাবি িারা 

িামলকাভভক্ত িয়। 
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 না। আিার মিবয়াগকারী ো সংস্থ্া আিার সন্তািবির জিয স্বাস্থ্য মেিা অফাে করে না। 

 না৷ আমি েিবিাবি োকমর কমর িা৷ 

11. যমি আপমি গি েিবর মিবয়াগকারী অথো আবয়র উৎস পমরেিবি কবর থাবকি, িাহবল আবগর মিবয়াগকারী ও আবয়র 

উৎসগুবলার িামলকা মিি। (অনুগ্রহ করে ব্ড় হারতে অক্ষরে ড খুন  – প্রবয়াজি হবল োিমি পৃষ্ঠা যযাগ করুি): 

a. আবগর কি বসংস্থ্াি (আবগর প্রবিযক মিবয়াগকারীর িাি, ঠিকািা, ও যোি িম্বর): 

গ্রস যেিি (কিববির আবগ) $__________  

(  ঘণ্টায়   বিমিক   সাপ্তামহক   োমে বক) 

b. আবগর অিযািয আবয়র উৎস: 

ধরি _______________________ 

আবয়র পমরিাণ $__________  

(  ঘণ্টায়   বিমিক   সাপ্তামহক   োমে বক) 

12. আপিার োইল্ড যকয়াবরর িরে এেং মশশু(যি)র মশোর িরে উবিি করুি, যমি থাবক (অনুগ্রহ করে ব্ড় হারতে অক্ষরে 

ড খুন এেং সিথ বিকারী কাগজপে সংযুক্ত করুি, যযিি মেবলর কমপ অথো োইল্ড যকয়ার প্রিািকারীর কাি যথবক মেঠি): 

a. কােমডপ্রাপ্ত পে কি বস্থ্বল থাকা অেস্থ্ায় অথো এমলবিন্টামর, যসবকন্ডামর ো উচ্চ মশো ো কামরগমর প্রমশেণ গ্রহণ করা 

অেস্থ্ায় মশশুবির জিয োইল্ড যকয়ার: 

$_____________  

(  ঘণ্টায়   বিমিক   সাপ্তামহক   োমে বক) 

োইল্ড যকয়াবর থাকা মশশু(যি)র িাি: 

b. কােমডপ্রাপ্ত পে োকমর যিা াঁজার সিয় মশশুবির জিয োইল্ড যকয়ার: 

$_____________  

(  ঘণ্টায়   বিমিক   সাপ্তামহক   োমে বক) 

োইল্ড যকয়াবর থাকা মশশু(যি)র িাি: 

c. মশশুবির মশোর জিয েযয়: 

$_____________  

(  ঘণ্টায়   বিমিক   সাপ্তামহক   োমে বক) 

মশো েযয় রবয়বি এিি মশশু(যি)র িাি: 

  



[CSH-Aff Net Worth-Mask rev 12/23/2021] 

5 

                                         

 

অনুগ্রহ করে ডনম্নড ডখত তথ্য ব্ড় হারতে অক্ষরে ড খুন: 

_____________________________________________________ 

িাি 

_____________________________________________________ 

ঠিকািা 

_____________________________________   _____  _________ 

মসঠি যেি ক্তজপ যকাড 

(_____)______________ (______)______________ XXX-XX-______ 

মিোকালীি যোি িম্বর সান্ধযকালীি যোি িম্বর   যসাশযাল মসমকউমরঠি িম্বর 

প্রতযয়ন: 

"এই এডফরিডিরট এব্ং এই এডফরিডিরটে সরে সংযুক্তক্ত ডহরসরব্ প্রোন কো  ____ প্ৃষ্ঠাে সমথ্ কনকােী কাগজপ্রে 

আমাে প্রোন কো সক  তথ্য আমাে জানামরত সতয ও সটিক।" 

_______________________________________________________   ____________________ 

আপ্নাে স্বাক্ষে তাডেখ 

আমাে কারে প্রডতজ্ঞা করেরেন 

_____ তাডেরখ ____________ মারস৷ _______________________________________________ 

কনাটাডে প্াব্ড ক/কডমশনাে অব্ ডিিস-এে স্বাক্ষে 

 

এই সমূ্পণ ক কো এডফরিডিট চাইল্ড সারপ্াটক এনরফাস করমন্ট ইউডনরটে কারে ডনরচে টিকানায় কফেত 

প্াটিরয় ডেন: 

গুরুত্বপ্ণূ ক: অনগু্রহ করে এই এডফরিডিরটে জনয আপ্নাে সব্ সমথ্ কনকােী কাগজপ্ে এব্ং আপ্নাে জনয 

জমা কেওয়া আব্শযক এমন অনয সব্ িকুরমন্ট অন্তিভ কক্ত কোে ডব্ষয়টট ডনক্তিত করুন। 
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