
Excluded Workers Fund (EWF) সুবিধা করয�াগ্য আয় বিসাযি বিযিবিত 
িয়। �বিও ইবতমযধ্য স্টেযের কযরর সাযে স্েযমন্ট োঠায�া িযয়বিল, তযি 
স্সগুবল এখ�ও স্েডাযরল আয়কযরর অধী� োকযত োযর।

ব�উ ইয়ক্ক -িাসী �ারা 2021 সাযলর ক্যাযলন্ার িিযর EWF স্েযমন্ট স্েযয়যি�
তাযির জ�্য 2022 সাযলর জা�যু়াবরর স্েযের বিক স্েযক ি্য স্টেেযমন্ট ের 
স্রবসবেযয়ন্ট অে সাযে্ক � গভ�্কযমন্ট স্েযমন্টস (Statement for Recipients 
of Certain Government Payments) (1099-G) ে্যাক্স েম্ক োওয়া 
�াযি িযল আো করা িযছে। এই ে্যাক্স েম্কটি 2021 সাযল NYS DOL স্েযক 
আে�াযক স্� েবরমাণ EWF তিবিল প্রিা� করা িযয়বিল, স্সইসাযে আে�ার 
সুবিধার জ�্য স্� স্কায�া সামঞ্জস্য করা িা ে্যাক্স উইেযিব্ডিং জাতীয় সুবিধাও 
প্রিা� কযর। 2021 ক্যাযলন্ার িিযর আে�ার ে্যাক্স োইবলিংযয়র সাযে 
আে�াযক অিে্যই এই েম্কটি অন্তভু্ক ক্ত করযত িযি।

দ্রষ্টি্য: স্িকারত্ব িীমা এিিং অবতমাবরকালী� স্িকারত্ব সুবিধার জ�্য 
প্রয�াজ্য 1099-G ে্যাক্স েম্কগুবল আলািা। আরও তযে্যর জ�্য  
dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form স্িখু�। 

আপনার 1099-G ট্াক্স ফর্মটি কীভাবে পাবেন
আে�ার 1099-G ে্যাক্স েম্কটি আে�াযক আে�ার EWF আযিিয� স্িওয়া
বিঠি োঠায�ার ঠিকা�ায় োঠায�া িযি। 

1099-G ফবর্ম দেওয়া তব্্র বেস্াবরত বেেরণ
1099-G ে্যাক্স েযম্কর তে্য ব�যনে প্রিা� করা িযয়যি: 

•  িক্স 6: করয�াগ্য অ�িুা� - এই িযক্স স্� ক্যাযলন্ার িিযর আে�াযক
EWF সুবিধাগুবল স্িওয়া িযয়যি তা প্রিত্ত ডলাযরর েবরমাণ বিসাযি
অন্তভু্ক ক্ত আযি।

•  িক্স 11: স্টেযের আয়কর আেকায�া - এই িযক্স ক্যাযলন্ার িিযরর জ�্য
আে�ার সুবিধাগুবল স্েযক আেকায�া স্টেযের আয়কযরর স্মাে েবরমাণ
অন্তভু্ক ক্ত রযয়যি।

আপনার 1099-G ফবর্মর ত্্ পান বন ো একরত নন?
আেব� �বি আে�ার 1099-G ে্যাক্স েম্কটি �া স্েযয় োযক� িা আে�ার 
1099-G ে্যাক্স েযম্ক স্িওয়া স্�যকায�া তযে্যর সাযে একমত �া ি�, তািযল 
অ�গু্রি কযর dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form-এ EWF-
এর গ্রািযকর প্রবতবরিয়া েম্কটি েূরণ করু� "আমার 1099-G ে্যাক্স েযম্ক 
একটি সমস্যা আযি" বিকল্পটি ব�ি্কাি� করু� এিিং আে�ার EWF-এর িাবি 
জা�ায�ার আইবড �ম্বর সি আরও বিেযি বিিরণ বি�। NYSDOL আে�ার 
সমস্যা ে�্কাযলাি�া করযি এিিং আে�াযক একটি সিংযোবধত 1099-G ে্যাক্স 
েম্ক িা কারণ ি্যাখ্যা কযর একটি বিঠি োঠাযি।

প্ায়শই বিজ্াবিত প্শ্ােলী
প্: 1099-G বক একটি বেল?

�া, এো স্কায�া বিল �য়। এটি একটি ে্যাক্স েম্ক �া 2021 সাযলর একটি 
ক্যাযলন্ার িিযর NYSDOL স্েযক EWF সুবিধার জ�্য আে�াযক কত োকা 
স্িওয়া িযয়বিল তা স্িখায়।

প্: 1099-G ট্াক্স ফর্মটি বেবয় আবর কী করে?

আে�াযক আে�ার ে্যাক্স বরোয�্কর সাযে অিে্যই এই েম্কটিযক অন্তভু্ক ক্ত করযত 
িযি এিিং প্রয�াজ্য ক্যাযলন্ার িিযরর জ�্য আে�ার উোজ্ক য� আে�াযক 
স্িওয়া EWF সুবিধাগুবলও অন্তভু্ক ক্ত করযত িযি। আেব� �বি ে্যাক্স প্রস্তুতকারী 
ি্যবক্ত িা ই-োইল ি্যিিার কযর�, তািযল ক্যাযলন্ার িিযরর জ�্য আে�ার 
অ�্যা�্য ে্যাক্স তযে্যর সাযে 1099-G েম্কটি অন্তভু্ক ক্ত করযত ভুলযি� �া। 
আে�ার 1099-G েম্ক সম্পযক্ক  স্কায�া প্রশ্ন োকযল আে�ার ে্যাক্স প্রস্তুতকারী 
িা NYS বডোে্ক যমন্ট অে ে্যাক্স অ্যান্ বে�ান্স (NYS Department of Tax 
and Finance)-এর সাযে েরামে্ক করু�। আেব� বি�ামযূল্য ই-োইল করার 
আযিি�ও করযত োযর�। ব�উ ইয়ক্ক  স্টেে-এর আয়কর োইল আযিি� 
করার বিেযয় আরও তযে্যর জ�্য, tax.ny.gov-এ �া�।

প্: আরার 1099-G ট্াক্স ফবর্ম দেওয়া ঠিকানাটি ভুল আবে।
এটা বক আরার দফরত পাওয়ায় দষেবরে প্ভাবেত করবে?

�া, �তক্ষণ েযম্ক বপ্রন্ট করা স্সাে্যাল বসবকউবরটি �ম্বর িা ITIN সঠিক োকযি
ততক্ষণ প্রভাবিত করযি �া। 

প্: আরার কাবে দিাশ্াল বিবকউবরটি নম্বর ো ITIN না ্াকবল
কী হবে?

আেব� স্সাে্যাল বসবকউবরটি �ম্বর িা ITIN িাডা স্েডাযরল ে্যাক্স বরো�্ক 
োইল করযত োরযি� �া। অ�্যা�্য তযে্যর জ�্য অ�গু্রি কযর  
irs.gov/individuals/new-york-state-residents-excluded-

workers-fund-payments অেিা irs.gov/individuals/how-do-i-

apply-for-an-itin - এখায� �া�।

প্: আবর বক আরার ট্াক্স উই্বহাব্ডিং দফরত দপবত পাবর?

শ্রম বিভাগ (Department of Labor) আে�াযক কর িািি ধযর রাখা স্কায�া 
অে্ক স্েরত বিযত োযর �া। শুধুমাত্র স্েডাযরল িা স্টেে গভ�্কযমন্টই আে�ার 
আয়কর স্েরযতর অিংে বিসাযি স্সগুবল আে�াযক স্েরত বিযত োযর।

প্: EWF িবুেধা কী আয়কর দ্বক অে্াহবতপ্াপ্ত?

আেব� স্� েবরমাণ EWF সুবিধা স্েযয়যি� তা ব�উ ইয়ক্ক  স্টেযের ে্যাক্স 
আইয�র অধীয� ব�উ ইয়ক্ক  স্টেযে করয�াগ্য। �খ� আে�ার স্েযমন্টটি স্িওয়া 
িযয়বিল তখ� ব�উ ইয়ক্ক  স্টেে ে্যাক্স আেযক রাখা িযয়বিল এিিং ব�উ ইয়ক্ক  
স্টেযে এোর জ�্য স্কায�া িাড স্�ই। স্েডাযরল ে্যাক্স সিংরিান্ত প্রযশ্নর জ�্য, 
অ�গু্রি কযর irs.gov-এ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব েবরযেিা (Internal Revenue 
Service-IRS) -এর সাযে স্�াগায�াগ করু�। 

EXCLUDED WORKERS FUND (েবচিত করমীবের 
তহবেল)-এর িন্ 1099-G ট্াক্স িম্পবক্ম ত ত্্

আয়কর োবিবলর িন্ আপনার প্বয়ািনীয় ত্্

ব�উ ইয়ক্ক  স্টেযের শ্রম িপ্তর (New York State Department of Labor) সকলযক সমা� সুয�াগ িা�কারী একটি ব�যয়াগকত্ক া/স্প্রাগ্রাম। প্রবতিন্ী ি্যবক্তযির অ�যুরাযধ সিায়ক সিায়তা ও 

েবরযেিাগুবল উেলব্ধ।
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