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এই ফরমটি পূরণ করার আগে পৃষ্ঠা 2-এর নিগদেশাবলী পড়ুি। 
 

েরদ্াতার তেয 
 

িাম (ট্যাক্স নরট্াগিে যেভাগব যদখাগিা হগেগে) সামানিক নিরাপত্তা িম্বর (SSN) 

স্বামী/স্ত্রীর িাম (েনদ প্রগোিয হে) স্বামী/স্ত্রীর SSN 

নিবোহীর িাম (েনদ প্রগোিয হে) মতৃ বযনির িাম মতৃ বযনির SSN 

বতে মাি রাস্তার ঠিকািা (রাস্তার িম্বর এবং অ্যাপাট্ে গমন্ট িম্বর) 

নসটি যেট্ (বা নবগদশী যদশ) নিপ (ZIP) যকাড 

ফযাক্স িম্বর 

( ) 
ই-যমইল অ্যাগেস 

করদাতার শিািকরণ িম্বর (েনদ প্রগোিয হে) ট্যাগক্সর ধরি ট্যাগক্সর ফরম(সমহূ) ট্যাগক্সর সমেসীমা 

যট্নলগফাি িম্বর 

( ) 
কল করার সবগেগে উপে়ুি সমে বযবসাগের যোোগোেকারী বযনি (পাওোর অ্ব অ্যাট্নিের উপর প্রনতনিনধত্ব িা হগল) 

ট্যাক্স নবভাগের ফাইগলর উপর আপিার েনদ ইগতামগধয পাওোর অ্ব অ্যাট্নিে থাগক তাহগল বক্স. এর মগধয X নেহ্ন যদি .......................................... □ 
 

আপিার েনদ যকাগিা নবগশষ যোোগোগের প্রগোিি থাগক তাহগল উগেখ করুি (বগক্সর মগধয X নেহ্ন যদি।) 

□ TTY/TTD লাইি       □ অ্িযািয (নিনদেষ্ট করুি) :  
 

আপনি ট্যাগক্সর যে সমসযা অ্ি়ুভব করগেি তার বণেিা নদি, আপনি কীভাগব পূগবে সমসযাটির সমাধাি করার যেষ্টা কগরনেগলি এবং কীভাগব আপনি পূগবে 
ট্যাক্স নবভাগের অ্নফসসমূগহ যোোগোে কগরনেগলি (প্রগোিিীে তগথযর িিয নিগদেশাবলী যদখ়ুি; প্রগোিি হগল অ্নতনরি শীট্ সংে়ুি করুি) 
 
 
 
 
 
 
 

 

আপনি যে ত্রাণ/সহােতার িিয আগবদি করগেি তার বণেিা করুি (প্রগোিগি অ্নতনরি শীট্ সংে়ুি করুি) 
 
 
 
 
 
 

 

তৃতীয় েকের সাকে থ াগাক াগ 
আপিার আগবদগির সাডা নদগত, আমাগদর তৃতীে পগের সাগথ যোোগোে করার প্রগোিি হগত পাগর। নিগে স্বাের কগর, এই যোোগোে করার িিয 
আপনি দয অ্নফস অ্ব দয ট্যাক্স যপোর রাইট্স অ্যাডগভাগকট্গক অ্ি়ুমনত প্রদাি কগরি। আমরা এইসব তৃতীে পগের সাগথ যোোগোে করনে যস সম্পগকে  
আমরা আপিাগক যিাটিশ প্রদাি করগবা িা। 

 
করদাতা বা নিবোহগকর স্বাের (েনদ প্রগোিয হে) তানরখ 

স্বামী/স্ত্রীর স্বাের(েনদ প্রগোিয হে) তানরখ 

কগপোগরট্ অ্নফসাগরর ম়ুনিত িাম ও স্বাের পদনব তানরখ 
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দয অ্নফস অ্ব দয ট্যাক্স যপোর রাইট্স অ্যাডগভাগকট্ (OTRA) নিউ 
ইেকে  যেট্ নডপাট্ে গমন্ট অ্ব ট্যাগক্সশি অ্যান্ড নফিযাগের মগধয একটি 
স্বাধীি সংস্থা। OTRA ততনর করা হগেনেলকরদাতার অ্নধকার রোর 
এবং করদাতাগক সহােতা করার িিয োরা ট্যাক্স নবভাগের সমসযাগুনলর 
সম্ম়ুখীি হগেি। 

এই িরম েখন্ বযবহার েরকত হয় 
আপনি েনদ নিম্ননলনখত যকাগিা সমসযার সম্ম়ুখীি হি তগব এই ফরমটি 
বযবহার করুি: 
• আপনি যকাগিা ঋগণর িিয অ্বলগম্ব েনতকর পদগেপ (উদাহরণস্বরূপ, 
যকাগিা সম্পদ িব্দকরণ) গ্রহগণর হুমনকর মগধয আগেি যেটি আপিার 
মগত বগকো িে বা যেখাগি েৃহীত পদগেপটি আপিার দনৃষ্টগত 
অ্গেৌনিক, অ্িযাে বা অ্ববধ। 

• আপনি অ্তযনধক অ্থেবিনতক েনত অ্ি়ুভব করগেি অ্থবা আপিার 
ট্যাগক্সর সমসযার কারগণ অ্েথা অ্থেবিনতক েনত যভাে করগত হগে। 

• আপনি নবশ্বাস কগরি যে আপিার সমসযা বা তদগে যেগকাগিা 
প্রনতনিো বা সমাধাি যদওোর িিয ট্যাক্স নবভাগের পে যথগক 
অ্েথা নবলম্ব হগেগে। 

• আপনি নবশ্বাস কগরি যে ট্যাক্স আইি, নিেম, িীনতসমূহ 
অ্িযােভাগব পনরোনলত হগে অ্থবা আপিার অ্নধকার েনতগ্রস্ত 
হগেগে (বা েনতগ্রস্ত হগব)। 

• আপনি নবশ্বাস কগরি যে একটি ট্যাক্স নবভাগের নসগেম বা পদ্ধনতটি 
কানিত নহগসগব পনরেলিা করগত বযথে হগেগে অ্থবা আপিার সমসযা 
বা নবগরাধটি নিষ্পনত্ত করগত বযথে হগেগে। 

• আপনি মগি কগরি যে ট্যাক্স নবভাগের যকাগিা নসগেম বা প্রনিো 
প্রতযাশা অ্ি়ুোেী কাি করগত বযথে হগেগে বা আপিার সমসযা বা 
অ্নভগোে সমাধাি করগত বযথে হগেগে। 

এই িরম েখন্ বযবহার েরকত হয় ন্া 
• আপনি েনদ স্বাভানবক ট্যাক্স নবভাে েযাগিলসমূগহর মাধযগম েথাসমগে 
পনরত্রাণ পাওোর িিয সকল ে়ুনিসঙ্গত প্রগেষ্টা সম্পন্ন িা কগর থাগকি। 

• আইনি বা ট্যাক্স নরট্ািে বযবস্থার পরামশে োইগত। 
• যেগকাগিা প্রনতকূল প্রশাসনিক আইগির নবোরক, ট্যাক্স আনপল ট্রাইব়ুযিাল 
অ্থবা নবোর নবভাগের সমাধাি পেোগলােিার আগবদি করগত।  

ফন্ফদ্ে ষ্ট ফন্কদ্ে শাবলী 
েরদ্াতার তেয 
ই-থমইল অযাকেস — েনদ আমরা যট্নলগফাগি আপিার সাগথ যোোগোে 
করগত বযথে হই তাহগল আমরা ই-যমইগল যোোগোে করগত পানর। 
আপিার যকসটির নবগশষ নকে়ু আগলােিা করার িিয আমরা আপিার  
ই-যমইল ঠিকািা বযবহার করগবা িা। 

েরদ্াতা শন্াক্তেরণ — আপিার করদাতা শিািকরণ িম্বর নলখ়ুি েনদ 
এই অ্ি়ুগরাধ যকাগিা বযবসা বা পৃথক িে এমি সত্তা অ্েভ়ুে ি কগর 
(যেমি, একটি অ্ংশীদানরত্ব, কগপোগরশি, ট্রাে বা স্ব-নিে়ুি বযনি)। 

ট্যাকক্সর ধরন্ — এই আগবদগির সাগথ সম্পনকে ত এমি ট্যাগক্সর (যেমি, 
বযনিেত আেকর, কগপোগরশি কর, নবিে কর ইতযানদ) ধরি উগেখ করুি। 

ট্যাক্স িরম(সমূহ) — এই আগবদগির সাগথ সংনিষ্ট ফরগমর িম্বরসমূহ 
উগেখ করুি। উদাহরণস্বরূপ, একিি স্বতন্ত্র করদাতা একটি আেকর 
ইস়ুযর সাগথ িরম IT-201 উগেখ করগত পাগর। 

ট্যাকক্সর সময়সীমা — এই আগবদগির সাগথ সংনিষ্ট তত্রমানসক, বানষেক বা 
অ্িযািয ট্যাগক্সর সমেসীমা উগেখ করুি। উদাহরণস্বরূপ, এই আগবদি েনদ 
একটি আেকর ইস়ুয অ্েভ়ুে ি কগর তগব কযাগলন্ডার বা অ্থে বের উগেখ 
করুি; েনদ এটি একটি োকনর সম্পনকে ত ট্যাক্স ইস়ুয হে তাহগল কযাগলন্ডার 
যকাোট্ে ার উগেখ করুি। 

বযবসাকয়র থ াগাক াগোরী বযফক্ত —  েনদ যকাগিা বযবসানেক সত্তা এই 
ফরমটি পূরণ কগর তগব আগবদিটির সাগথ যোোগোেকারী বযনিটির িাম 
উগেখ করুি। আগবদিপগত্র স্বাের কগরগে এমি কগপোগরট্ অ্নফসার অ্থবা 
অ্িয যকাগিা েমতাপ্রাপ্ত বযনি নবষেটি নিগে আগলােিা করগত পাগরি। 

োওয়ার অব অযাট্ফন্ে 
আপনি েনদ আপিার পগে একিি প্রনতনিনধ নিগোে করগত োি তগব 
আপিাগক অ্বশযই পাওোর অ্ব অ্যাট্নিে ফরমটি পূরণ করগত হগব। 

বযবসা: ফরম POA-1, পাওোর অ্ব অ্যাট্নিে বযবহার করুি 
স্বতন্ত্র: ফরম POA-1-IND, পাওোর অ্ব অ্যাট্নিে স্বতগন্ত্রর িিয 
বযবহার করুি 
একেট্স: ফরম ET-14, এগেট্ ট্যাক্স পাওোর অ্ব অ্যাট্নিে বযবহার করুি 

আপনি আমাগদর ওগেবসাইট্ এই ফরমেূনল যপগত পাগরি এখাগি 
www.nystax.gov. 

আপনি েখি এই ফরমটি িমা নদগবি পাওোর অ্ব অ্যাট্নিে ফরম অ্েভ়ুে ি 
করুি। 

আেফন্ থ  ট্যাক্স সমসযার সম্মখুীন্ হকেন্ তা বণেন্া েরুন্ 
আপনি যে ট্যাক্স সমসযার সম্ম়ুখীি হগেি তা বণেিা করগত প্রগোিিীে 
যেগকাগিা নবস্তানরত তথয উগেখ করুি। আপিাগক েনদ ব়ুযগরা অ্ব 
কিনসনলগেশি অ্যান্ড যমনডগেশি সানভে স কিফাগরে, যোট্ আকাগরর দানবর 
শুিানি, ট্যাক্স আনপল ট্রাইব়ুযিাল, যসৌিিযমূলক কিফাগরে, প্রশাসনিক আইগির 

নবোরক, মীমাংসার প্রস্তাব, অ্নডট্ বা অ্িযািয সংগ্রহমূলক নিোকলাগপ ে়ুি 
করা হে তগব যসই সমস্ত কমেকাগের তানরখগুনলর পাশাপানশ নিম্ননলনখত তথয 
(েনদ প্রগোিয হে) অ্েভ়ুে ি করুি: 
• BCMS িম্বর 
• DTA িম্বর 
• অ্নডট্ যকস িম্বর 
• মূলযােি বা সংগ্রগহর যকস িম্বর 
• আি়ুষ্ঠানিক বা অ্িাি়ুষ্ঠানিক অ্পনত্ত িম্বর 

থোোয় দ্াকয়র েরকত হয় 
আপিার প়ুরণকৃত ফরম DTF-911 এবং যেগকাগিা প্রগোিিীে সংে়ুনি 
যপ্ররণ করুি: 

 
যমইগলর মাধযগম — NYS TAX DEPT 

OTRA 
W A HARRIMAN CAMPUS  
ALBANY NY 12227 

ফযাগক্সর মাধযগম — (518) 435-8532 
 
 
থগােন্ীয়তা সংক্রান্ত ফবজ্ঞফি — ট্যাগক্সশি অ্যান্ড নফিযাে কনমশিার নিউ ইেকে  যেগট্র ট্যাক্স আইি অ্ি়ুোেী 
বযনিেত তথয সংগ্রহ ও পনরোলিা করগত পাগর এই আইগির মগধয অ্েভ়ুে ি থাকগত পাগর 5-a, 171, 171-a, 
287, 308, 429, 475, 505, 697, 1096, 1142 এবং 1415 তগব সীমাবদ্ধ িে এবং 42 USC 405 
(c) (2) (C) (i) অ্ি়ুসাগর সামানিক নিরাপত্তা িম্বরসমূহ প্রকাগশর প্রগোিি হগত পাগর। 

এই তথয ট্যাগক্সর দােবদ্ধতা নিধোরণ ও পনরোলিা করার িিয এবং আইি দ্বারা অ্ি়ুগমানদত হগব এমি 
নিনদেষ্ট ট্যাক্স অ্ফগসট্ এবং ট্যাক্স তথয যপ্রাগ্রাম নবনিমগের পাশাপানশ অ্িয যকাগিা আইিাি়ুে উগেগশযর যেগত্র 
বযবহৃত হগব। 

িানলোনত প্রনতগরাধ, সমথেি প্রগোে, নিনদেষ্ট কমেসংস্থাি ও প্রনশেণ কমেসূনের কােেকানরতা মূলযােি এবং আইি 
দ্বারা অ্ি়ুগমানদত অ্িযািয উগেশয পরূগণর িিয কমেোরীগদর যদওো তত্রমানসক যবতি সংিাে তথয যেগট্র 
নিনদেষ্ট সংস্থাগুনলগক প্রদাি করা হে। 

ট্যাক্স আইি অ্ি়ুসাগর প্রগোিিীে তথয প্রদাগি বযথেতাকারীর নসনভল বা যফৌিদানর অ্থবা উভে দে হগত পাগর। 

এই তথযটি Manager of Document Management, NYS Tax Department, W A Harriman 
Campus, Albany NY 12227 দ্বারা নিেনন্ত্রত; যট্নলগফাি(518) 457-5181। 

http://www.nystax.gov/

