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টয্া� আইেনর অধীেন আপনার অিধকার ও

(10/19)

বাধয্বাধকতাসমূ হ

টয্াে�শান ও ফাইনয্া� িবভােগর (Department of Taxation and Finance) একিট �ধান
কাজ হে� টয্া� দাতােদর তােদর অিধকার ও দািয়�সমূ হ স�েকর্ বু ঝােনা। রােজয্র এবং
েলাকাল টয্া� িসে�েমর দ�তা ও ��তা পিরচালনায় টয্া� দাতােদর এই অিধকার
সেচতনতা অতয্াবশয্ক।
টয্া� আইন আিটর্েকল 41-এ িনউ ইয়কর্ ে�ট টয্া� দাতােদর অিধকারেরর িবল �িত�া
কেরন। টয্া� িবভাগ (Tax Department) টয্া� দাতােদর িনে�া�গিল িদেয় সহায়তা কের:
• নন েটকিনকাল ে�টেম� যা অিডেটর ে�ে� টয্া� দাতােদর অিধকার ও িবভােগর
বাধয্বাধকতা বয্াখয্া কের;
• টয্া� দাতােদর জনয্
িবভােগর িস�া� চয্ােল� করার, িরফা� দািব করার ও অিভেযাগ দািখল করার এবং
• প�িতগিল টয্া� দায় (সং�হ �ি�য়া বলা হয়) �েয়াগ করেত িবভাগ বয্বহার
করেত পাের।
িনেচ েরফাের� েদওয়া সকল পাবিলেকশনসহ আমােদর ওেয়বসাইেট বা আমােদর কল কের
একজন টয্া� দাতা িহেসেব আপনার অিধকার স�েকর্ আেরা তথয্ েপেত পােরন (এই
�কাশনার েশেষ সহায়তা �েয়াজন? েদখু ন)।
এই �কাশনা টয্া� �শাসন �ি�য়ার িবিভ� ধােপ টয্া� দাতােদর অিধকােরর একিট
সারসংে�প �দান কের।

িনউ ইয়কর্ ে�ট টয্া� অিডট

টয্া� দাতা সিঠক পিরমাণ টয্া� িদেয়েছন িকনা েসটা যাচাই করেত আমরা অিডট পিরচালনা কির। িনউ
ইয়কর্ ে�ট টয্া� আইন অনু সাের, অিডেটর সময় আপনােক অবশয্ই আপনার িরটােনর্ িরেপাটর্ করা
তথয্াবিল যাচাই করেত েয েরকডর্গিল �েয়াজন েসগিল িদেত হেব। অিডট হওয়া িরটােনর্র ধরেনর
উপর িনভর্ র কের, এর মেধয্ থাকেত পাের আপনার ইনকােমর একিট িরিভউ, িরিসট, বয্য়, ে�িডট ও
বয্বসােয়র অনয্ানয্ েরকডর্।

েপশাগত অিডট মান

েজনােরিল এ�ে�ড একাউি�ং ি�ি�পাল ও অিডট েটকিনেকর সােথ পিরিচত একজন
টয্া� িবভােগর (Tax Department) অিডটর �ারা েপশাগত অিডিটং মান অনু সাের
অিডটগিল পিরচািলত হয়।
েযেকােনা �াথর্গত �� এড়ােত অিডটর টয্া� দাতা, টয্া� দাতার পিরবার বা টয্া�
দাতার কম�েদর সােথ (বয্বসায় অিডেটর ে�ে�) েকােনা স�কর্ রাখেত পােরন না।
অিধক�, অিডটেরর অবশয্ই অিডট হওয়া বয্বসােয় েকােনা বয্ি�গত বা আিথর্ক �াথর্
থাকেব না।
একিট অিডট চলার স�ূ ণর্ সমেয়, আপিন নয্াযয্, িবনয়ী এবং েপশাদার আচরণ পাওয়ার
অিধকারী। অিডট চালাকালীন েযেকােনা সময় আপিন যিদ মেন কেরন েয এই মানগিল বা
আপনার েযেকােনা অিধকার ল�ন হে�, তাহেল আপনার অিবলে� অিডটেরর
সু পারভাইসােরর সােথ েযাগােযাগ করা উিচত।
কমর্চারী অসদাচরেণর অিভেযাগ িরেপাটর্ করেত, আমােদর অিফেস
অভয্�রীণ ঘটনাবলী িবভােগ (Office of Internal Affairs) 518-451-1566 ন�ের কল
কের বা িনে�া� িঠকানায় ডাকেযােগ েযাগােযাগ করুন:
NYS TAX DEPARTMENT
OFFICE OF INTERNAL AFFAIRS
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0811

যিদ ইউ.এস. েমইল বয্বহার না কেরন, তেব পাবিলেকশন 55, িডজাইেনেটড �াইেভট

েডিলভাির সািভর্ েসস েদখু ন।

একিট অিডট চালাকালীন আপনার অিধকার

যখন আপনােক অবশয্ই অিডটরেক সহেযািগতা করেত হেব তখন আপনার অিধকার
স�েকর্ ও আপনােক সেচতন থাকেত হেব। এই অিধকারগেলা িনে�া�ভােব �ণয়ন করা
হেয়েছ:
• আপনােক অেযৗি�ক দািব েথেক র�া কের,
• অিডট চালাকালীন আপনার বয্বসা বা বয্ি�গত জীবেনর বাধা নূ য্নতম কের এবং
• ে��াচারী কাযর্�ম েথেক আপনােক র�া কের।

সীমাব�তার আইন

িনউ ইয়কর্ ে�ট টয্া� আইন সাধারণত আমােদর অিতির� টয্া� জমা েদওয়ার অিধকাের
িতন বছেরর সীমাব�তা রােখ (সাধারণত, আপনার িরটানর্ দািখেলর িতন বছর পর)।

যাইেহাক, অিতির� টয্া� জমা েদওয়ার অিধকাের ছয় বছেরর সীমাব�তা আইন �েয়াগ
করা হয় যখন অৈবধ টয্া� ফাঁিকর েলনেদন হয় বা একজন টয্া� দাতা িরটানর্ েথেক তােদর
ইনকােমর 25% বা তার েবিশ কতর্ ন কের। একজন টয্া� দাতা ও িবভােগর েময়াদ েশষ
হওয়ার আেগ সীমাব�তার আইন বাড়ােত িলিখতভােব একমত হেত পাের।
অিতির� টয্া� জমা িদেত সীমাব�তার আইন �েয়াগ হয় না, যাইেহাক, েযেকােনা েময়ােদর
জনয্ একজন টয্া� দাতা একিট িরটানর্ িদেত বয্থর্ হেল, েফডােরল টয্া� িরটােনর্ ই�ারনাল
েরিভিনউ সািভর্ স (Internal Revenue Service, IRS) কতৃর্ ক করা পিরবতর্ নগিল (েফডােরল
পিরবতর্ ন) িরেপাটর্ করেত বয্থর্ হেল বা টয্া� ফাঁিক েদওয়ার উেদ্দেশয্ একিট িমথয্া বা
জািলয়ািতপূ ণর্ িরটানর্ দািখল করেল। ইনকাম, এে�ট এবং কেপর্ােরশন টয্াে�র উেদ্দেশয্,
একজন টয্া� দাতােক সাধারণত পিরবতর্ ন, সংেশাধন, পু নঃআেলাচনা বা অনু েমাদন না েদওয়ার
চূড়া� িস�াে�র 90 িদেনর মেধয্ িনউ ইয়কর্ ে�েট েফডােরল পিরবতর্ েনর িরেপাটর্ করেত হয়।
12 এি�ল 2018 তািরেখ বা তারপের দািখল করা সংেশািধত িরটােনর্র জনয্, এই ধরেনর
সংেশািধত িরটােনর্ করা পিরবতর্ ন বা সংেশাধেনর জনয্ দায়ী অিতির� টয্া� জমা েদওয়ার
অিধকােরর সীমাব�তার আইন সাধারণত এই ধরেনর সংেশািধত িরটানর্ দািখেলর তািরখ েথেক
এক বছর (যিদ না একিট দীঘর্ সময়কাল �েযাজয্ হয় বা েফডােরল পিরবতর্ েনর কারেণ
সংেশািধত িরটানর্ না হয়)।

েগাপনীয়তা ও িব��তা

আমােদর িনিদর্ � তথয্ অনু েরােধর কারণ, আমরা কীভােব তথয্ বয্বহার করব এবং আপিন
তথয্াবিল সাবিমেট বয্থর্ হেল তার পিরণিত জানার অিধকার আপনার আেছ। টয্া� িরটানর্
েথেক বা অিডটকালীন পাওয়া তথয্াবিল েকােনা অনু েমােদানহীন বয্ি�র কােছ �কাশ করা
টয্া� আইন আমােদর িনিষ� কের। যাইেহাক, টয্া� আইন আমােদর েগাপনীয়তা এবং
পার�িরকতার সং�ািয়ত মানগিলর মেধয্ েথেক আপনার টয্া� তথয্াবিল IRS ও অনয্ানয্
সরকাির এেজি�র সােথ েশয়ার করার অনু মিত েদয়।

একিট অিডটকালীন �িতিনিধ�

অিডটকালীন আপিন আপনার, আপনার সােথ কাউেক বা আপনার হেয় অনয্ েকউ
�িতিনিধ� করেত পােরন। আপনার �িতিনিধ� করা েযেকােনা বয্ি�র অবশয্ই আপনার
পে� কাজ করেত আপনার িলিখত অনু েমাদন (POA-1 ফরম, পাওয়ার অভ অয্াটিনর্
(Form POA-1, Power of Attorney)) থাকেত হেব। একিট পাওয়ার অভ অয্াটিনর্
কীভােব দািখল করেত হয় তার তেথয্র জনয্ আমােদর ওেয়বসাইট িভিজট করুন বা
আমােদর কল করুন (সহায়তা �েয়াজন?) েদখু ন। আপিন একিট অিডট চলাকালীন
েযেকােনা সমেয় �িতিনিধ� বজায় রাখেত পােরন বা �িতিনিধ� পাওয়ার জনয্ একিট
েযৗি�ক সমেয়র জনয্ একিট িমিটং বা ই�ারিভউ �িগত করেত পােরন।
টয্াে�শান ও ফাইনয্া� িবভােগর (Department of Taxation and Finance) সােবক কম�গেণর
িবভােগর সামেন টয্া� দাতার �িতিনিধ� করা িনেষধ তােদর িবভাগ ছাড়ার দুই বছর পর পযর্�।
(িকছু িবিধিনেষধ সােপে�, সােবক কম�গণ এই দুই বছের �াধীন টয্া� আিপল িডিভশেনর
(Division of Tax Appeals) সামেন টয্া� দাতােদর �িতিনিধ� করেত পােরন।) েয িবষেয় তারা
তােদর কেমর্র সময় সরাসির জিড়ত িছল েস িবষেয় সােবক কম�গণ টয্া� দাতােদর �িতিনিধ�
করার জনয্ �ায়ীভােব িনিষ�।

অিডও েরকিডর্ং
আমােদরেক অি�ম িলিখত েনািটশ িদেয় েযেকােনা বয্ি�র সা�াতকােরর অিডও আপিন ৈতির
করেত পােরন। আপনােক অবশয্ই উ� েরকিডর্ং িনজ� খরেচ ও িনজ� য�পািত িদেয় করেত
হেব। আপনােক অি�ম িলিখত েনািটশ িদেয় েযেকােনা বয্ি�গত সা�াতকার েরকিডর্ং করার
অিধকার আমােদরও আেছ। আপিন যিদ এটা অনু েরাধ কেরন, আমরা আপনােক েরকিডর্ংেয়র
একিট �া�ি�� বা কিপ েদেবা িক� শধু মা� আপিন আমােদর খরচ �দান করেল তখনই।

িফ� অিডট

�েয়াজনীয় েরকডর্গিল একি�ত করেত আপনােক সময় েদওয়ার জনয্ িফ� অিডটগিল
সাধারণত কমপে� 15 িদন আেগ িশিডউল করা হয়। যখন আপিন একিট িফ� অিডেটর জনয্
িনবর্ািচত হেবন, তখন �াথিমক অয্াপেয়�েম� েসট আপ করেত আপনার সােথ একজন অিডটর
েযাগােযাগ করেবন। অয্াপেয়�েম� িনি�ত করার এবং আপনােক েযসকল বই ও েরকডর্গিল
�দান করেত হেব তার বণর্না স�িলত একিট িচিঠ পােবন। একিট বয্বসায় অিডেটর ে�ে�,
আপনার বয্বসা কাযর্�ম েথেক দূের হওয়ার সময় কমােত অিধকাংশ অয্াপেয়�েম�
আপনারবয্বসায় �েল হেব। �েয়াজনীয় েরকডর্ সং�হ করেত আপনার যিদ 15 িদেনর েবিশ সময়
লােগ, তাহেল আপিন সাধারণত 30 িদন পযর্� সময় বাড়ােনার অনু েরাধ করেত পারেবন। 30
িদেনর েচেয় েবিশ েদির করেত হেল, অিতির� সমেয়র জনয্ �েয়াজনীয়তা �মাণ কের
আপনােক অবশয্ই একিট িলিখত অনু েরাধ করেত হেব।

উে�াধনী কনফাের�
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�াথিমক িমিটংেয় (উে�াধনী কনফাের�) অিডটর:
• অিডট অয্াে�াচ এবং প�িত বয্াখয্া করেবন,
• অিডট �ি�য়া বয্াখয্া করেবন এবং
• একিট অিডট সম�য় িনেয় আপনার েকােনা অস�িতর ে�ে� আপনার �িতবাদ অিধকার
ও আিপল প�িতর রুপেরখা েদেবন।
আপনার অিধকার ও দািয়ে�র ে�ে� আপনার েকােনা �� থাকেল এই িমিটংেয় করুন।

অিডট প�িতসমূ হ

অিডট পিরচালনা করেত আমরা কেয়কিট িভ� িভ� প�িত বয্বহার কির। আমরা িনে�া�
প�িতগিল পিরচালনা করেত পাির:
• একিট িব�ািরত অিডট,
• পরী�ামূ লক সময় সংি�� অিডট প�িত বা
• পিরসংখয্ািনক নমু না সংি�� অিডট প�িত।
একজন অিডটর েয প�িতিট েবেছ েনন তা িনভর্ র করেব িবিভ� চলেকর উপর, েযমন- টয্াে�র
ধরন, েরকেডর্র যথাথর্তা ও উপলভয্তা এবং বয্বসার আকার ও জিটলতা।
অিধক�, একিট বহুমূ খী-টয্া� অিডট িহেসেব একিট অিডেটর আওতা বিধর্ত ও পূ ণর্া� হেত
পাের।
যিদ �াথিমক ফলাফলগিল অনয্ একিট টয্াে�র িরেপােটর্র উপর একিট ব�গত �ভাব
েফেল, তেব েসই ফলাফলগিল অিডট �ি�য়া চলাকালীন েযেকােনা সময় অনয্ টয্া�
িবেশষে�র সােথ উে�খ করা েযেত পাের। িবষেয়র তথয্ ও পিরি�িতর উপর িনভর্ র কের
আমরা একিট টয্া� িবেশষ� অিডট সম�য় িভিৎত িহেসেব অনয্িটেত টয্া� পু নরায় গণনা
করার জনয্ বয্বহার করেত পাির।

পােরন।
আপিন যিদ এখেনা অিডট ফলাফেলর সােথ একমত না হন, আমরা আপনােক বেকয়া
টয্াে�র জনয্ একিট ঘাটিতর েনািটশ বা িনধর্ারেণর েনািটশ পাঠাব। এই ে�ে�, আপিন

আনু �ািনকভােব অিডট ফলাফলিট হয় বু য্েরা অভ কনিসিলেয়শন অয্া� িমিডেয়শন
(Bureau of Conciliation and Mediation Services) সািভর্ েসর মাধয্েম অথবা টয্া�
আিপল িডিভশেনর (Division of Tax Appeals) মাধয্েম আিপল করেত পারেবন।
সাধারণত, েনািটশিট ইসু য্র তািরখ হেত 90 িদেনর মেধয্ আপনােক অবশয্ই আপনার
আিপল দািখল করেত হেব (টয্া� িডিভশন (Tax Department) কতৃর্ ক েনওয়া
পদে�েপর �িতবােদ আপনার অিধকার েদখু ন)। �েযাজয্ সময়সীমার জনয্ আপনার
পাওয়া েনািটশিট েরফার করুন। আপনােক অবশয্ই একিট িলিখত আিপল সাবিমট করেত
হেব এমনিক আপিন যিদ পূ েবর্ িবভােগর কােছ িলেখও থােকন এবং ��ােব গৃ হীত
অব�ােনর িবষেয় আপিৎত কের থােকন তবু ও।
যিদও েপেম� �েয়াজন েনই একিট ঘাটিতর েনািটশ বা িনধর্ারেণর েনািটশ আিপল করার সময়,
তেব অিতির� বেকয়া মু নাফা এবং েযেকােনা বেকয়া জিরমানা �িগত রাখেত আপিন ��ািবত
বেকয়ার পিরমাণ পিরেশাধ করেত পােরন যিদ অবেশেষ আপনােক দায়ী পাওয়া যায়।
আপিন েযেকােনা বেকয়া টয্া�ও পিরেশাধ করেত পােরন এবং তারপর টয্া� সংি��
�েযাজয্ সময়কােলর মেধয্ িরফাে�র জনয্ একিট দািব দািখল করেত পােরন। আমরা যিদ
আপনার দািব স�ূ ণর্ বা আংিশক অ�ীকার কির, আপিন তখন �েযাজয্ সংিবিধব� সমেয়র
মেধয্ আনু �ািনকভােব হয় বু য্েরা অভ কনিসিলেয়শন অয্া� িমিডেয়শন সািভর্ েসর (Bureau
of Conciliation and Mediation Services) মাধয্েম অথবা টয্া� আিপল িডিভশেনর
(Division of Tax Appeals) মাধয্েম আিপল করেত েবেছ িনেত পােরন।

েড� অিডট

একিট অিডট সাধারণত িতন বছেরর েময়াদ কভার কের এবং এিট স�� হেত কেয়ক িদন বা
এক বছর পযর্� বা তার েবিশ সময় লাগেত পাের। েময়াদ অিডট করা িরটােনর্র জিটলতার উপর
এবং আপনার েরকেডর্র সময়মত উপলভয্তা, স��তা এবং িনভুর্লতার উপর িনভর্ র কের।

একিট েড� অিডট হেলা টয্া� িরটানর্, িরফা� অনু েরাধ বা অনয্ানয্ নিথ যা আপিন সাবিমট
কেরেছন তার একিট িরিভউ। মােঝ মােঝ, একিট েড� অিডট আপনার অনয্ানয্ উৎস েযমন
আইআরএস (IRS) েথেক পাওয়া তথয্াবিল অ�ভুর্� কের বা এগিলর উপর িভিৎত কের। এিট
একিট িরটােনর্র সােথও সংি�� হেত পাের আমরা িব�াস কির যা আপনার দািখল করা উিচত
িছল। আমরা আপনােক অবিহত করব যিদ শধু মা� একিট েড� অিডট সংগিঠত হয় যিদ
আমােদর আেরা তেথয্র অনু েরােধর �েয়াজন হয় বা আমরা যিদ িনধর্ারণ কির েয হয় আপিন
অিতির� টয্াে�র জনয্ দায়ী অথবা আপনার িরফা� বেকয়া থােক। আমােদর যিদ আেরা তথয্
�েয়াজন হয়, আমরা আপনােক েড� অিডেটর বয্াপাের অবিহত করেত ও �েয়াজনীয় তথয্
অনু েরাধ কের একিট িচিঠ পাঠােবা। অনু েরােধ সাড়া িদেত আপনােক আমরা একিট েযৗি�ক
সময় েদব। আপিন যিদ সাড়া েদন, তেব আমরা আপনার সাড়াদান িরিভউ করব ও আমােদর
ফলাফল আপনােক জানাব।

িফ� অিডেটর ফলাফলগিল

েড� অিডেটর ফলাফলগিল

েসলস এবং �িতপূ রেণর বয্বহার টয্াে�র ে�ে�, আমরা েকােনা অিতির� টয্া� বেকয়া
অনু মান করেত পাির শধু মা� যিদ, েরকেডর্র জনয্ আমােদর অনু েরােধর সাড়াদােন আপনার
কােছ েকােনা েরকডর্ না থােক বা আপিন েয েরকডর্গিল �দান কেরন তা আমােদর টয্া�
িনধর্ারেণর জনয্ অপযর্া� হয়।

অিডেটর েময়াদ এবং সময়কাল

আমরা যিদ িনি�ত হই েয েকােনা পিরবতর্ ন দরকার েনই, আপনার িরটানর্, িরফা� অনু েরাধ বা
নিথেত েকােনা পিরবতর্ ন হেব না উে�খ কের আমরা আপনােক একিট িচিঠ পাঠাব।
যিদ পিরবতর্ ন হয়, তাহেল অিডটর অিডট কােজর কাগজপে�র কিপগিল উপ�াপন করেবন এবং
সহজ, ননেটকিনকাল ভাষায় অিডেটর ফলাফল েসইসােথ অিডেটর সময় বয্বহৃত িনরী�া প�িত এবং
�ি�য়াগিল বয্াখয্া করেবন। ফলাফলগিলর মেধয্ থাকেত পাের:
• অিডেটর সময় পাওয়া িহসােবর ভ্ু লগিল সংেশাধন করেত িহসাব খাতায় সু পািরশকৃত
পিরবতর্ ন,
• েয ে�ে� ভুল িছল েসখােন টয্া� আইেনর যথাযথ অেথর্র বয্াখয্া,
• অিতির� টয্া� বেকয়ার একিট েনািটশ বা
• একিট িরফা� বেকয়ার েনািটশ।
অিডেটর ফলাফল িরিভউ করেত আপনােক আমরা একিট েযৗি�ক পিরমাণ সময় েদব। তারপর
অিডটর আপনার জমা েদওয়া েযেকােনা অিতির� তথয্ িবে�ষণ করেবন এবং যিদ যথাযথ হয়
কমর্ প�িট িরভাইস িদেবন ও পু নরায় সাবিমট করেবন।
যিদ অিডট ফলাফেল িরফা� হয়, তেব অিডটর আপনার �েয়াজন হেত পাের এরুপ েযেকােনা
সহায়তা েদেবন।

আপিন যিদ একমত হন

আপিন যিদ অিডট ফলাফেলর সােথ একমত হন, আমরা আপনােক ��ািবত অিডট
পিরবতর্ েনর িববৃ িতিট বা অনু রুপ নিথ �া�র করেত এবং স�ূ ণর্ েপেম� সহ এিট অিডটেরর
কােছ েফরত পাঠােত বলব।
আপনার যিদ টাকা েদনা থােক িক� এখনই স�ূ ণর্ মূ লয্ পিরেশাধ করেত না পােরন, তেব
আপিন িকি�েত পিরেশােধর চুি�র েযাগয্ হেত পােরন যা আপনােক সমেয় সমেয় ভাগ
কের আপনার েপেম� পিরেশােধর সু েযাগ েদয় (িকি�েত েপেম� চুি� েদখু ন)। আপনার
সতকর্ থাকা উিচত, যিদ আবার েসই মু নাফা (এবং স�াবয্ জিরমানা) অপিরেশািধত
বয্ােলে�র সােথ যু � হেত থােক।

আপিন যিদ একমত না হন

আপিন যিদ অিডট ফলাফেলর সােথ একমত না হন, ��ািবত অিডট পিরবতর্ েনর িববৃ িতিটর
সােথ আপনার অস�িত িনেদর্ শ করুন এবং এিট অিডটেরর কােছ েফরত পাঠান। যিদ �েয়াজন
হয়, তেব আপিন অিডটেরর সু পারভাইজােরর সােথ অিতির� ৈবঠেকর জনয্ অনু েরাধ করেত

আমরা যিদ িনি�ত হই েয েকােনা পিরবতর্ ন দরকার েনই, আপনার িরটানর্, িরফা� অনু েরাধ বা
নিথেত েকােনা পিরবতর্ ন হেব না উে�খ কের আমরা আপনােক একিট িচিঠ পাঠাব।
যিদ অিতির� েকােনা টয্া� বেকয়া থােক, তেব আপিন ��ািবত অিডট পিরবতর্ নগিলর বা
অনু রুপ নিথর একিট িববৃ িত পােবন। সাড়া িদেত আমরা আপনােক একিট েযৗি�ক সময় েদব।

তারপর েটকিনিশয়ান আপনার সাড়াদান িবে�ষণ করেবন এবং যথাযথ হেল বেকয়া পিরমােণর
জনয্ েযেকােনা সম�য় করেবন। যাইেহাক, যিদ অিডট ফলাফেল িরফা� থােক তেব আপিন
একিট বয্াখয্া স�িলত িচিঠ সহ আপনার িরফাে�র একিট েনািটশ পােবন যিদ না আপিন অনয্ানয্
টয্া� বা একিট উে�িখত েদনার জনয্ টয্া� িবভােগর (Tax Department) কােছ দায়ী থােকন
(অফেসট েদখু ন)।

যিদ �াথিমক ফলাফলগিল অনয্ একিট টয্াে�র িরেপােটর্র উপর একিট ব�গত �ভাব েফেল,
তেব েসই ফলাফলগিল অিডট �ি�য়া চলাকালীন েযেকােনা সময় অনয্ টয্া� িবেশষে�র সােথ
উে�খ করা েযেত পাের। িবষেয়র তথয্ ও পিরি�িতর উপর িনভর্ র কের আমরা একিট টয্া�
িবেশষ� অিডট সম�য় িভিৎত িহেসেব অনয্িটেত টয্া� পু নরায় গণনা করার জনয্ বয্বহার করেত
পাির।

আপিন যিদ একমত হন

আপিন যিদ অিডট ফলাফেলর সােথ একমত হন, আমরা আপনােক ��ািবত অিডট পিরবতর্ েনর
িববৃ িতিট বা অনু রুপ নিথ �া�র করেত এবং বেকয়ার পিরমাণ পিরেশাধ করেত বলব।
আপনার যিদ টাকা েদনা থােক িক� এখনই স�ূ ণর্ মূ লয্ পিরেশাধ করেত না পােরন, তেব আপিন
িকি�েত পিরেশােধর চুি�র েযাগয্ হেত পােরন যা আপনােক সমেয় সমেয় ভাগ কের আপনার
েপেম� পিরেশােধর সু েযাগ েদেব (িকি�েত েপেম� চুি� েদখু ন)। যাইেহাক, মু নাফা (এবং
স�াবয্ জিরমানা) অপিরেশািধত বয্ােলে�র সােথ যু � হেত থাকেব।

আপিন যিদ একমত না হন

আপিন যিদ অিডট ফলাফেলর সােথ একমত না হন, আপনার মতাৈনকয্ �মাণ করার জনয্
আপনােক আেরা তথয্ সাবিমট করেত হেব এবং ��ািবত অিডট পিরবতর্ েনর িববৃ িতিটর একিট
কিপ আমােদর কােছ েফরত িদেত হেব। েটকিনিশয়ান আপনার সাবিমট করা েযেকােনা
অিতির� তথয্ িরিভউ করেবন এবং যিদ যথাযথ হয় তােদর িনধর্ারণ আপনােক িলিখতভােব
অবিহত করেবন।
আপিন যিদ এখেনা অিডট ফলাফেলর সােথ একমত না হন, আমরা আপনােক বেকয়া
টয্াে�র জনয্ একিট ঘাটিতর েনািটশ বা িনধর্ারেণর েনািটশ পাঠাব। এই ে�ে�, আপিন
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আনু �ািনকভােব অিডট ফলাফলগিল হয় বু য্েরা অভ কনিসিলেয়শন অয্া� িমিডেয়শন
সািভর্ েসর (Bureau of Conciliation and Mediation Services) মাধয্েম অথবা টয্া�
আিপল িডিভশেনর (Division of Tax Appeals) মাধয্েম আিপল করেত পারেবন।
সাধারণত, েনািটশিট ইসু য্র তািরখ হেত 90 িদেনর মেধয্ আপনােক অবশয্ই আপনার আিপল
দািখল করেত হেব (েদখু ন টয্া� িবভাগ (Tax Department) কতৃর্ ক েনয়া �দে�েপর
�িতবােদ আপনার অিধকার)। �েযাজয্ সময়সীমার জনয্ আপনার পাওয়া েনািটশিট েরফার
করুন। আপনােক অবশয্ই একিট িলিখত আিপল সাবিমট করেত হেব এমনিক আপিন যিদ
পূ েবর্ িবভােগর কােছ িলেখও থােকন এবং ��ািবত অিডট পিরবতর্ েনর িববৃ িতিটেত গৃ হীত
অব�ােনর িবষেয় আপিৎতও কের থােকন।
যিদও েপেম� �েয়াজন েনই একিট ঘাটিতর েনািটশ বা িনধর্ারেণর েনািটশ আিপল করার সময়,
তেব অিতির� বেকয়া মু নাফা এবং েযেকােনা বেকয়া জিরমানা �িগত রাখেত আপিন ��ািবত
বেকয়ার পিরমাণ পিরেশাধ করেত পােরন যিদ েশষ পযর্� আপনােক দায়ী পাওয়া যায়।
আপিন েযেকােনা বেকয়া টয্া�ও পিরেশাধ করেত পােরন এবং তারপর টয্া� সংি�� �েযাজয্
সময়কােলর মেধয্ িরফাে�র জনয্ একিট দািব দািখল করেত পােরন। আমরা যিদ আপনার দািব
স�ূ ণর্ বা আংিশক অ�ীকার কির, আপিন তখন �েযাজয্ সংিবিধব� সমেয়র মেধয্ বু য্েরা অভ
কনিসিলেয়শন অয্া� িমিডেয়শন সািভর্ েসর (Bureau of Conciliation and Mediation
Services) মাধয্েম বা টয্া� আিপল িডিভশেনর (Division of Tax Appeals) মাধয্েম আিপল
করেত েবেছ িনেত পােরন।

িরফাে�র জনয্ দািবগিল

েযেকােনা ধরেনর টয্াে�র জনয্ িরফা� আসেত পাের। �ায়শই, ইনকাম টয্া� িরফা�
একজন করদাতার অিতির� েপেমে�র ফেল আটেক রাখা বা আনু মািনক টয্া� বা একিট
েফরতেযাগয্ টয্া� ে�িডট এবং করদাতা সাধারণত বািষর্ক ইনকাম টয্া� িরটানর্ দািখল করার
সময় িরফা� দািব কের। আমরা এই িরফা�গিল দািখলকৃত িরটানর্ �ি�য়াকরেণর �াথিমক
অংশ িহসােব েজনােরট কির।
একিট মূ ল িরটানর্ দািখেলর পর, আপিন উদঘাটন করেত পােরন েয আপিন একিট ে�িডট, ছাড় বা
অবয্াহিত উেপ�া কেরেছন। িকছু িকছু টয্াে�র ে�ে�, িরফা� দািব করেত আপনােক অবশয্ই
একিট সংেশািধত িরটানর্ দািখল করেত হেব। অনয্ানয্ টয্াে�র ে�ে�, একসােথ ভুল টয্া� েপেম�
বা অিতির� েপেম� �মাণ নিথসহ একিট িরফা� দািব সাবিমট করেত হেব। আেরা তেথয্র জনয্
আমােদর ওেয়বসাইট েরফার করুন।
যিদ একিট অিডট, মূ লয্ায়ন, সং�হ বা �েয়াগ �ি�য়া চলাকালীন, আমরা উদঘাটন কির
আপিন অিতির� টয্া� িদেয়েছন, আমরা অবশয্ই তা আপনার কােছ �কাশ করব।
যাইেহাক, আমােদর অিতির� টয্া� �দান, িরফা� পিরেশাধ বা ে�িডট ম�ুর �কাশ করার
�েয়াজন েনই যিদ উদঘাটনকােল, সীমাব�তার আইেনর কারেণ েময়াদিট েশষ হেয় যায়।
সাধারণত, আমরা যিদ আপনার িরফা� একিট িনিদর্ � সমেয়র মেধয্ ইসু য্ না কির, তেব আমরা
আপনােক অবশয্ই মু নাফা িদব। উদাহরণ�রপ, আপনার িরটােনর্র িনধর্ািরত তািরেখর 45
িদেনর মেধয্ বা আপনার দািখেলর তািরেখর মেধয্ েযিট পের হয়, যিদ আমরা িরফা� ইসু য্ না
কির, তেব আপনার বয্ি�গত ইনকাম টয্া� িরফাে�র পিরমােণ আমরা অবশয্ই মু নাফা েযাগ
করব।
িরফাে� অনু েরাধকৃত পিরমােণর জনয্ একিট দািব আমরা অনু েমাদন করেত পাির বা এিট সম�য় বা
অ�ীকার করেত পাির। যিদ অনু েমািদত হয়, তেব আপিন একিট িরফা� পােবন এবং েযেকােনা
�েযাজয্ মু নাফা পােবন। যিদ সমি�ত হয়, তেব আপনার অনু েরাধকৃত পিরমােণর েচেয় কম পােবন
এবং সম�েয়র একিট বয্াখয্া পােবন। যিদ আমরা আপনার দািব পু েরাটা বা আংিশক অ�ীকার কির,
তেব আমরা আপনার েকােনা আপিৎতর অিধকার থাকেত পাের িকনা তা বয্াখয্া কের একিট িলিখত
েনািটশ পাঠাব।
েনাট: আপিন যিদ আমােদর, অনয্ ে�ট এেজি�, েফডােরল সরকার, িনউ ইয়কর্ িসিট বা অনয্
েকােনা রােজয্র কােছ অনয্ানয্ টয্া� বা ঋণ দায়ী থােকন, তেব আমরা তােদর কােছ আপনার
িরফাে�র পু েরাটা বা আংিশক পিরেশাধ করেত পাির। এই িরফা� অফেসেটর বয্াপাের আমরা
আপনােক অবিহত করব। যিদ আমােদর কােছ েনই এমন েদনা স�েকর্ আপনার �� থােক, তেব
সরাসির অনয্ এেজি�, েফডােরল সরকার, িনউ ইয়কর্ িসিট বা অনয্ েকােনা রােজয্র সােথ
েযাগােযাগ করুন (অফেসট েদখু ন)।
আপিন যিদ িরফাে�র সম�য় বা অ�ীকৃিতর সােথ একমত না হন তেব আপিন আপনার অব�ান
�মাণ করার জনয্ আেরা তথয্ সাবিমট করেত পােরন। আপিন যিদ দািবকৃত অনু েমািদত নয়
এমন সম�য় বা িরফাে�র অনু েমািদত নয় এমন আনু �ািনক েনািটশ েপেয় থােকন, তেব আপিন
বু য্েরা অভ কনিসিলেয়শন অয্া� েমিডেয়শন সািভর্ েসর (Bureau of Conciliation and
Mediation Services) সােথ একিট সমেঝাতা ৈবঠেকর অনু েরাধ করেত পােরন অথবা
েনািটেশ িনেদর্ িশত সমেয়র মেধয্ টয্া� আিপল িডিভশেন (Division of Tax Appeals)
শনািনর জনয্ একিট িপিটশন দািখল করেত পােরন (টয্া� িবভাগ (Tax Department) কতৃর্ ক
গৃ হীত পদে�েপর �িতবাদ করার আপনার অিধকার েদখু ন)। একিট সমেঝাতা ৈবঠেকর
অনু েরােধ বা একিট িপিটশন দািখল করার জনয্ আমােদর সােথ আর েকােনা িচিঠপ� বা
েযাগােযােগর মাধয্েম আপনার সময় বাড়ােনা হয় না।
যিদ আপিন সময়মত িরফাে�র দািব দািখল করার ছয় মাস অিতবািহত হেয় থােক তখন
আপিন একিট সমেঝাতা ৈবঠেকর অনু েরাধ করেত পােরন বা শনািনর জনয্ একিট িপিটশন
দািখল করেত পােরন এবং আপিন পূ েবর্ একই টয্া� বছেরর জনয্ ইনকাম বা কেপর্ােরশন
টয্া� ঘাটিতর জনয্ িপিটশন দােয়র কেরনিন, যা আপিন চাইেল করেত পােরন এটা েদখেত
েয আমরা সম� �াসি�ক তথয্ িরিভউ করার সু েযাগ েপেয়িছ। ইনকাম ও কেপর্ােরশন
টয্াে�র ে�ে�, আপনােক অবশয্ই আমরা অ�ীকৃিত েনািটশ (Notice of Disallowance)

েমইেলর তািরখ েথেক দুই বছেরর মেধয্ অনু েরাধ বা িপিটশন দািখল করেত হেব। অনয্ানয্
টয্াে�র একিট সমেঝাতা ৈবঠক বা শনািনর জনয্ িপিটশেনর অনু েরাধ করেত িবিভ� সময়
কাঠােমা আেছ। উদাহরণ�রপ, যিদ আমরা েসলস টয্া� িরফাে�র জনয্ একিট দািব অ�ীকার
কির, তেব আমরা দািব অ�ীকার করার তািরেখর 90 িদেনর মেধয্ আপনােক অবশয্ই একিট
অনু েরাধ বা িপিটশন দািখল করেত হেব।
িরফা� দািব করার একিট সীমাব�তার আইন রেয়েছ। েবিশরভাগ টয্াে�র ে�ে�, আপনােক
অবশয্ই সংেশািধত িরটানর্, বা িরফাে�র জনয্ মূ ল িরটানর্ জমা েদওয়ার তািরেখর িতন বছেরর
মেধয্ বা আপিন টয্া� েদওয়ার তািরেখর দুই বছেরর মেধয্, েযিট পের অনয্ানয্ দািব দািখল
করেত হেব।
আপিন যিদ িরটানর্ দািখল না কেরন, তখন আপনােক অবশয্ই আপনার টয্া� পিরেশােধর তািরখ েথেক
দুই বছেরর মেধয্ িরফা� দািব দািখল করেত হেব। যিদ আপিন একিট সংেশািধত িরটানর্ দািখল কেরন বা
িতন বছেরর মেধয্ ইনকাম, কেপর্ােরশন বা েসলস টয্া� িরটােনর্ িরফাে�র জনয্ দািব কেরন, তেব
িরফাে�র দািব দািখল করার িঠক আেগর িতন বছেরর �াস িরটানর্ দািখেলর জনয্ েযেকােনা বিধর্ত
সময়কােলর মেধয্ অনু েমাদনেযাগয্ িরফা� �দৎত টয্াে�র অংেশর েবিশ নাও হেত পাের। আপিন যিদ
দুই বছেরর মেধয্ সংেশািধত িরটানর্ বা দািব দািখল কেরন, তাহেল অনু েমাদনেযাগয্ দািব িঠক আেগর
দুই বছেরর মেধয্ �দৎত টয্াে�র অংেশর েবিশ নাও হেত পাের।
আপিন ইনকাম, এে�ট বা কেপর্ােরশন টয্াে�র জনয্ একিট সংেশািধত িরটানর্ দািখল করেত পােরন
অথবা উপের উে�িখত সময়সীমার পেরও িরফাে�র জনয্ একিট দািব দািখল করেত পােরন যিদ
িরফা� একিট িরেপাটর্ করা েফডােরল পিরবতর্ ন বা সংেশাধেনর জনয্ দায়ী হয় যা আপনােক িনউ
ইয়কর্ ে�েট অবশয্ই িরেপাটর্ করেত হেব। পিরবতর্ ন বা সংেশাধেনর েনািটশ আসার তািরেখর দুই
বছেরর মেধয্ আপনােক অবশয্ই একিট সংেশািধত িরটানর্ বা িরফাে�র জনয্ একিট দািব দািখল
করেত হেব।
িরফা� দািবর ফরম, িরটানর্ বা অনয্ প�িত যা আপনােক অবশয্ই বয্বহার করেত হেব তা আপিন েয
টয্াে�র জনয্ িরফা� চাইেছন তার উপর িনভর্ র কের। �েযাজয্ সময়সীমা স�েকর্ তেথয্র জনয্ েয
সমেয়র মেধয্ আপনােক অবশয্ই িরফাে�র জনয্ আপনার দািব করেত হেব এবং উপযু �
ফরমগিল েপেত, েদখু ন সহায়তা �েয়াজন?

জিরমানা এবং সু দ

জিরমানার িতনিট সবর্ািধক �চিলত কারণ হেলা:
• িবলে� নিথ দািখল করা,
• অনাদায়ী কর এবং
• �া�িলত টয্াে�র েচেয় কম কর পিরেশাধ করা।
সহজ কথায়, জিরমানা আদায় এবং সু দ এড়ােনার উপায় হেলা আপনার টয্া� িরটানর্ দািখল করা এবং
সময়মেতা যথাযথ পিরমাণ কর পিরেশাধ করা। টয্া� সং�া� েকােনা দািয়� স�েকর্ যিদ আপনার
অ��তা েথেক থােক, তাহেল আপনার নিথ দািখেলর শতর্ াবলী স�েকর্ আেরা জানেত এই
�কাশনায় বিণর্ত উপায়গিল বয্বহার করুন।
িবলে� নিথ দািখল এবং টয্া� িবষয়ক অপরােধর জনয্ জিরমানার পিরমাণ সাধারণত িবলি�ত
টয্াে�র পিরমােণর উপর িভিৎত কের িনধর্ািরত হেয় থােক। যােহাক, েদিরেত নিথ দািখল করার
জনয্ নানািবধ জিরমানা রেয়েছ এমনিক যিদ আপনার েকােনা টয্া� �েদয় নাও থােক।
যত�ণ না আমরা স�ূ ণর্ পিরেশািধত অথর্ �া� হই তত�ণ সু দ এবং েযেকােনা জিরমানা �েদয়
বেকয়ার েমাট পিরমােণ েযাগ হওয়া অবয্াহত থাকেব। সকল সু দ ৈদিনক িভিৎতেত চ�বৃ ি� হেয়
থােক। �েযাজয্ সু েদর হােরর জনয্, আমােদর ওেয়বসাইেট যান (সাহাযয্ �েয়াজন? েদখু ন)।

টয্া� িডপাটর্েম� (Tax Department) কতৃর্ক গৃ হীত
েকােনা পদে�েপর �িতবাদ করার ে�ে� আপনার অিধকার

আমােদর �ারা গৃ হীত েকােনা চূড়া� পদে�েপর সােথ একমত না হেল, আপিন CMS-1-MN
ফরম (Form CMS-1-MN) দািখল কের, বু য্েরা অভ কনিসিলেয়শন অয্া� েমিডেয়শন
সািভর্ েসস (Bureau of Conciliation and Mediation Services) বরাবর, কনিসিলেয়শন
কনফােরে�র জনয্ আেবদন অথবা িডিভশন অভ টয্া� আিপল (Division of Tax
Appeals) বরাবর কর আিপল শনািনর জনয্ TA-100 ফরেমর (Form TA-100) মাধয্েম
একিট িপিটশন দািখল করেত পােরন। এই পদে�পসমূ েহ অ�ভুর্� থাকেত পাের:
• েকােনা টয্া� ঘাটিত বা িনধর্ারণ জাির করা;
• েকােনা েফরত দািব �তয্াখয্ান করা অথবা
• লাইেস�, িনব�ন বা অবয্াহিতর �তয্াখয্ান বা বািতলকরণ সনদপ� �দান।
আমােদর পদে�পসমূ েহর বয্াপাের টয্া� িডপাটর্েম� (Tax Department) কতৃর্ ক আপনােক
েনািটশ ডাকেযােগ ে�রেণর তািরখ েথেক একিট িনিদর্ � সময়সীমার মেধয্
আপনােক আেবদন বা িপিটশন দািখল করেত হেব। �েযাজয্ সময়সীমার জনয্ আপনার পাওয়া
েনািটশিট েরফার করুন। এই সময়সীমা টয্া� আইন �ারা �বিতর্ ত এবং তা বিধর্ত করা যােব না। আপিন
যিদ আপনার অনু েরাধ বা িপিটশন ডাকেযােগ ে�রণ কেরন, েসে�ে� আমরা আপনােক �তয্িয়ত বা
িনবি�ত ডাক বয্বহার করার পরামশর্ িদেয় থািক। এই িনয়েমর উেদ্দশয্সমূ েহর কারেণ, দািখল করার
তািরখ হেলা েসিট েযিট আেবদন বা িপিটশনিট ধারনকারী খােম ইউ.এস. েপা�াল সািভর্ স কতৃর্ ক
েপা�মাকর্ করা হেয়েছ অথবা েকােনা মেনানীত েবসরকারী িবতরণ পিরেষবা �ারা ই�ারনাল
েরিভিনউ েকােডর েসকশন 7502 অনু্যায়ী েয তািরখিট েরকডর্ বা িচি�ত করা হেয়েছ৷
পাবিলেকশন 55, মেনানীত েবসরকারী িবতরণ পিরেষবা, এই উেদ্দেশয্ অনু েমািদত েবসরকারী িবতরণ
পিরেষবাগিলর তািলকা ��ত কের৷
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আপিন িনেজই িনেজর পে� হািজরা িদেত পােরন অথবা আপনার প� হেত একজন
অনু েমািদত �িতিনিধ আপনার মামলািট পযর্ােলাচনার জনয্ উপ�াপন করেত পােরন।
আপনার প� হেত হািজরা েদওয়ার জনয্ একজন অনু েমািদত �িতিনিধর অবশয্ই আপনার
িনকট হেত পাওয়ার অভ অয্াটিনর্ েপেত হেব। পাওয়ার অভ অয্াটিনর্ কীভােব দািখল করেত
হয় েস স�িকর্ ত তেথয্র জনয্, আমােদর ওেয়বসাইেট যান (সাহাযয্ �েয়াজন? েদখু ন)।
িববােদর পিরমাণিট একিট িনিদর্ � আিথর্ক সীমার মেধয্ থাকেল, আপিন �ল ে�ইম ইউিনট
(Small Claims Unit) এর অধীেন আপনার িডিভশন অভ টয্া� আিপল (Division of Tax
Appeals) শনািনর জনয্ িনবর্াচন করেত পােরন (�ু� দািব (Small Claims) িবষয়ক অপশন
েদখু ন)। এে�ট িবষয়ক টয্াে�র জনয্, এে�ট টয্া� আিপল স�িকর্ ত অিধকারসমূ হ েদখু ন।
বু য্েরা অভ কনিসিলেয়শন অয্া� েমিডেয়শন সািভর্ েসস (Bureau of Conciliation
and Mediation Services) বা িডিভশন অভ টয্া� আিপল (Division of Tax
Appeals) এর িনকট হেত আপনার েকােনা আনু �ািনক পিরেশাধ-পূ বর্ শনািনর
অিধকার থাকেব না যিদ আপিন িনে�া� কারণসমূ েহর জনয্ কর, সু দ বা জিরমানা েদনা
েথেক থােকন:
• আপনার টয্া� িরটােনর্ গািণিতক বা িলখনসং�া� �িট,
• IRS কতৃর্ ক আপনার েফডােরল িরটােনর্ আনীত পিরবতর্ ন বা
• আপনার টয্া� িরটােনর্ �দিশর্ত অনাদায়ী পিরমােণর স�ূ ণর্ বা আংিশক পিরেশােধ
আপনার বয্থর্তা।

সমেঝাতা ৈবঠক

েকােনা�কার আনু �ািনক শনািন ছাড়াই আপিৎতর সমাধান করার একিট �ত এবং কম বয্য়বহুল
উপায় হেলা একিট সমেঝাতা ৈবঠক। ৈবঠকিট একজন সমেঝাতা পরামশর্দাতার মাধয্েম
অনানু �ািনকভােব পিরচািলত িযিন একিট নয্াযয্ ফলাফল িনধর্ারেণর উেদ্দেশয্ উপ�ািপত সকল
�মাণ পযর্ােলাচনা করেবন। ৈবঠেকর পর, পরামশর্দাতা আপনােক স�িতর আকাের একিট
��ািবত িস�া� ে�রণ করেবন। এই সমেঝাতা আেদশ বাধয্তামূ লক যিদ না আপিন, TA100 ফরম (Form TA-100) এর মাধয্েম, িডিভশন অভ টয্া� আিপেলর (Division of Tax
Appeals) বরাবর একিট িপিটশন দািখল কের থােকন। দািখল করার জনয্ �েযাজয্ সময়সীমার
বয্াপাের আেদেশর সােথ আপিন েয তথয্ েপেয়েছন তা উে�খ করুন।
বে�র পিরমাণ বা অনয্ানয্ িসিকউিরিটর পিরমাণ বৃ ি� িবষয়ক সমসয্ার ে�ে� পিরেবশক,
আমদািনকারক পিরবহনকারী, টািমর্নাল অপােরটর বা েপে�ািলয়াম বয্বসার জনয্ সমেঝাতা
ৈবঠকগিল উপলভয্ নয়। শধু মা� িডিভশন অভ টয্া� আিপল (Division of Tax
Appeals) এই সমসয্াগিলেত হ�ে�প করেত পাের।
এই িবভােগর একিট অনলাইন পিরেষবা অয্াকাউে�র মাধয্েমও আপিন চাইেল েকােনা
সমেঝাতা ৈবঠেকর আেবদন করেত পােরন (আমােদর ওেয়বসাইট েদখু ন এবং অনু স�ান করুন:
আপনার যিদ একিট অয্াকাউ� না থােক তা ৈতির করেত OLS) অথবা 518-435-8554 ন�ের
ফয্া� কের বু য্েরা অভ কনিসিলেয়শন অয্া� েমিডেয়শন সািভর্ েসস (Bureau of Conciliation
and Mediation Services)-এ CMS-1-MN ফরম (Form CMS-1-MN) ে�রণ কের অথবা
ডাকেযােগ এই িঠকানায়:
NYS TAX DEPARTMENT
CONCILIATION & MEDIATION
SERVICES
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0918

যিদ ইউ.এস. েমইল বয্বহার না কেরন, তেব পাবিলেকশন 55, িডজাইেনেটড �াইেভট

েডিলভাির সািভর্ েসস েদখু ন।

টয্া� আিপল শনািন

একিট টয্া� আিপল শনািনর জনয্ আেবদন করেত, আপনােক অবশয্ই িডিভশন অভ টয্া�
আিপল (Division of Tax Appeals) এর বরাবর TA-100 ফরম (Form TA-100) দািখল
করেত হেব। আেবদনিট অবশয্ই িলিখত হেত হেব এবং আপিন েকান পদে�পসমূ েহ বয্াপাের
�িতবাদ করেছন তা িনিদর্ �ভােব উে�খ করেত হেব।
শনািন হেলা েকােনা িনরেপ� �শাসিনক আইন িবচারেকর স�ু েখ একিট �িতকূল �ি�য়া।
ে�েনা�ািফকভােব শনািনিট নিথভু� করা হেব। শনািনর পের, �শাসিনক আইন িবচারক
একিট রায় জাির করেবন যা িবতিকর্ ত িবষয়গিলর বয্াপাের িস�া� েনেব যিদ না আপিন বা
টয্া� িডপাটর্েম� (Tax Department) টয্া� আিপল �াইবু য্নাল (Tax Appeals Tribunal)
কতৃর্ ক গৃ হীত িস�াে�র পযর্ােলাচনার জনয্ অনু েরাধ কের থােকন। এরুপ ঘটেল, �াইবু য্নাল:
• শনািনর েরকডর্ এবং েকােনা অিতির� েমৗিখক বা িলিখত যু ি� পযর্ােলাচনা করেবন এবং
• �শাসিনক আইন িবচারেকর রায় িনি�তকরণ, িবপরীতকরণ বা সংেশাধনমূ লক একিট
িস�া� জাির করেব অথবা
• অিধকতর শনািনর জনয্ িবষয়িট �শাসিনক আইন িবচারেকর িনকট েফরত পাঠােব।
TA-100 ফরম (Form TA-100) এবং রুলস অভ �য্াকিটস এ� �িসডু য্রস (Rules of
Practice and Procedure) িডিভশন অভ টয্া� আিপল এবং টয্া� আিপল �াইবু য্নােলর
(Division of Tax Appeals and Tax Appeals Tribunal) ওেয়বসাইট www.dta.ny.gov
উপলভয্। আপিন 518-266-3000 ন�ের কল করার মাধয্েম তােদর অনু েরাধ করেত পােরন
অথবা িলখেত পােরন এই িঠকানায়:
DIVISION OF TAX APPEALS
AGENCY BUILDING 1
EMPIRE STATE PLAZA

ALBANY NY 12223

িপিটশন ফরম এবং িনয়মগিলর বয্াপাের েকােনা অনু েরাধ সময় সীমার উেদ্দেশয্ শনািনর জনয্
একিট িপিটশন দািখল করা বেল িবেবিচত হয় না এবং এিট েকােনা িপিটশন দািখল করার
সময়সীমা বিধর্ত কের না।

আদালেতর পযর্ ােলাচনা

যিদ আপিন টয্া� আিপল �াইবু য্নােলর (Tax Appeals Tribunal) িস�াে�র সােথ একমত না
হন, তেব আপিন আদালেতর িনকট হেত পযর্ােলাচনা চাইেত পােরন। এরুপ িনিদর্ � সময়সীমা
রেয়েছ যার মেধয্ আপিন আদালেতর পযর্ােলাচনার জনয্ আেবদন করেত পােরন (সাধারণত,
টয্া� আিপল �াইবু য্নাল (Tax Appeals Tribunal) আপনােক �তয্িয়ত ডােক বা বয্ি�গত
পিরেষবার মাধয্েম রােয়র েনািটশ ে�রেণর চার মােসর মেধয্)। িকছু টয্াে�র জনয্, আপনােক
অবশয্ই টয্া�, সু দ এবং জিরমানা পিরেশাধ করেত হেব অথবা এই পিরমােণর জনয্ একিট ব�
জমা িদেত হেব এবং েসই সােথ আদালেতর খরচও বহন করেত হেব, যখন আপিন আদালেতর
পযর্ােলাচনার জনয্ েকােনা আিপল দােয়র কেরন।

�ু� দািবর িবক�

িববােদর পিরমাণ যিদ রুলস অভ �য্াকিটস এ� �িসডু য্রস (Rules of Practice and
Procedure) �ারা িনধর্ািরত ডলােরর সীমার মেধয্ থােক, তাহেল আপিন আপনার শনািন টয্া�
আিপল িবভােগর (Division of Tax Appeals) �ল ে�ইম ইউিনেট অনু ি�ত করার জনয্
িনবর্াচন করেত পােরন। �ু� দািবর শনািনিট একজন িনরেপ� ি�সাইিডং অিভসার
অনানু �ািনকভােব পিরচালনা কেরন। ি�সাইিডং অিফসােরর িস�া� চূড়া� এবং িডিভশন অভ
টয্া� আিপল (Division of Tax Appeals) এর অনয্ েকােনা ইউিনট, টয্া� আিপল �াইবু য্নাল
(Tax Appeals Tribunal) বা ে�েটর েকােনা আদালেতর �ারা পযর্ােলাচনা সােপ� নয়।

িনেদর্াষ �ামী/�ী িহসােব দায় েথেক মু ি�

আপিন েকােনা েযৗথ টয্া� িরটানর্ দািখল কের থাকেল, আপিন এবং আপনার �ামী/�ী উভেয়ই
সাধারণত টয্া� এবং িরটােনর্ �েদয় েকােনা সু দ বা জিরমানার জনয্ দায়ী থাকেবন। অথর্াৎ যিদ
েকােনা �ামী/�ী বেকয়া টয্া� �দান না কেরন, তাহেল অনয্জনেক তা �দান করেত হেত পাের।
েযৗথ িরটােনর্ টয্াে�র দায় েথেক পির�াণ পাওয়ার েযাগয্তা আপিন অজর্ন করেত পােরন যিদ:
• এখােন টয্াে�র একিট অবমূ লয্ায়ন রেয়েছ কারণ আপনার �ামী/�ী আয় কিমেয় েদিখেয়েছন
বা িমথয্া কতর্ ন বা ঋণ দািব কেরেছন;
• আপিন তালাক�া�, িবি�� বা আপনার �ামী/�ীর সােথ আর বসবাস করেছন না এবং
• সকল তথয্ এবং পিরি�িত িবেবচনা কের, আপনােক টয্াে�র জনয্ দায়ী করা অনয্ায় হেব।
অিধকতর তেথয্র জনয্, েদখু ন:
• পাবিলেকশন 89, ইেনােস� �াউস িরিলফ (এ� েসপােরশন অভ লােয়িবিলিট এ�

ইকুয্ইেটবল িরিলফ) (Innocent Spouse Relief and Separation of Liability and
Equitable Relief) এবং
• IT-285 ফরম (Form IT-285), ইেনােস� �াউস িরিলফ (এ� েসপােরশন অভ
লােয়িবিলিট এ� ইকুয্ইেটবল িরিলফ এর জনয্ আেবদন) এবং এর িনেদর্ শাবলী।

এে�ট টয্া� িবষয়ক আিপেলর অিধকারসমূ হ

সােরােগট'স েকাটর্ (Surrogate’s Court) এ একিট িবেশষ কাযর্ধারা শরু করেত আপিন বু য্েরা অভ
কনিসিলেয়শন অয্া� িমিডেয়শন সািভর্ েসেসর (Bureau of Conciliation and Mediation Services)
কােছ CMS-1-MN ফরম (Form CMS-1-MN) দািখল কের (টয্া� িডপাটর্পেম� (Tax
Department) কতৃর্ ক গৃ হীত পদে�েপর �িতবাদ করা িবষয়ক আপনার অিধকারসমূ হ েদখু ন) েনািটশ
অভ েডিফিশেয়ি� বা এে�ট টয্া� েফরত দািব অ�ীকােরর �িতবাদ করেত পােরন, অথবা একিট
আেবদন দািখল করেত পােরন। যিদ আপিন েকােনা আদালতীয় পদে�প িনেত চান, িক� CMS-1-MN
ফরমিট (Form CMS-1-MN) ফাইল না করার িস�া� েনন অথবা আপিন যিদ একিট সমেঝাতা রােয়র
(Conciliation Order) সােথ একমত না হন, তাহেল আপনােক অবশয্ই একিট েনািটশ অভ িপিটশন
এবং একিট েভিরফাইড িপিটশন কাউি�র সােরােগট েকােটর্ দািখল করেত হেব যার সংি�� এে�টর
উপর এখিতয়ার রেয়েছ। িপিটশনিট অবশয্ই িলিখত হেত হেব এবং আপিন েকান পদে�পসমূ েহর
�িতবাদ করেছন তা িনিদর্ �ভােব উে�খ করেত হেব।
আপনােক অবশয্ই িপিটশনিট দািখল এবং পূ রণ করেত হেব �েযাজয্ িবিধব� আইন, েনািটশ অভ
েডিফিশেয়ি�, েনািটশ অভ িডসএলাউেয়� অথবা আপিন েয সমেঝাতা রায় (Conciliation
Order) তােত িনেদর্ িশত তািরখ অনু যায়ী।
একিট িপিটশন ফরম েপেত চাইেল, �ানীয় সােরােগট েকােটর্র েকরািনর সােথ েযাগােযাগ করুন
যার সংি�� এে�টর উপর এখিতয়ার রেয়েছ। িপিটশন ফরম এবং িবিধগিলর জনয্ েকােনা
আেবদন একিট িপিটশন দািখল িহসােব িবেবিচত হয় না এবং একিট িপিটশন দািখল করার
সময়সীমােক বিধর্ত কের না।
আপিন যিদ সােরােগট েকােটর্ একিট েনািটশ অভ িপিটশন এবং একিট েভিরফাইড িপিটশন দািখল
কেরন, তাহেল আপনােক অবশয্ই একই সমেয় কিমশনার অভ টয্াে�শন অয্া� ফাইনয্াে�র
(Commissioner of Taxation and Finance) কােছ একিট অনু িলিপ দািখল করেত হেব। এই
িঠকানায় ডাকেযােগ ে�রণ করুন:
NYS TAX DEPARTMENT
OFFICE OF COUNSEL
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0911

যিদ ইউ.এস. েমইল বয্বহার না কেরন, তেব পাবিলেকশন 55, িডজাইেনেটড �াইেভট
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েডিলভাির সািভর্ েসস েদখু ন।

সং�হ �ি�য়াসমূ হ

যখন আপনার আিপেলর অিধকােরর েময়াদ উৎতীণর্ হেয় যােব বা স�ূ ণর্রুেপ বয্বহৃত হেয়
যােব, তখন আমােদর িসিভল এনেফাসর্েম� িডিভশন (Civil Enforcement Division)
সং�হ কাযর্�ম শরু করেব। এই কাযর্�ম শরু হওয়ার আেগ, আপিন আপনার টয্া� স�িকর্ ত
েদনা পিরেশাধ করার সু েযাগ পােবন। িকছু িনিদর্ � পিরি�িতেত, আপিন একিট িকি�েত েপেম�
চুি�র আেবদন করেত পােরন, যা আপনােক আপনার অথর্ পিরেশােধর বয্ি�েক িব�ৃ ত করার
সু েযাগ কের েদেব।
আপিন যিদ গরুতর আিথর্ক দুরব�ায় থােকন, তাহেল আপিন একিট আপেসর ��াব জমা েদওয়ার
িস�া�ও িনেত পােরন। যােহাক, আমরা ��াবিট �হণ করার বয্াপারিট িনি�ত নয়। আমরা
িন�িলিখত করদাতােদর প� হেত ��াব িবেবচনা কির:
• স�িত েদউিলয়া অব�া েথেক মু ি��া�,
• যারা ঋণ পিরেশােধ অসমথর্ (যােদর দায় তােদর স�েদর েচেয় েবিশ) এবং
• যার জনয্ স�ূ ণর্ অথর্ সং�হ করা হেল তা তার জনয্ অনয্াযয্ অথর্ ৈনিতক কে�র কারণ হেব যার
দরুন েসই বয্ি� যথাযথভােব জীবনযা�ার বয্য় বহন করেত স�ম হেবন না।
সাধারণত, আপেসর জনয্ ��ািবত পিরমাণ অবশয্ই নয্াযয্ সং�েহর স�াবনােক �িতফিলত করেত
হেব। আপেসর ��াব স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্, পাবিলেকশন 220 এর, অভার ইন
কে�ামাইজ ে�া�াম (Offer in Compromise Program) েদখু ন।

িকি�েত পিরেশােধর চুি�

আপিন আিথর্কভােব আপনার দায়ব�তার স�ূ ণর্ পিরমাণ একসােথ পিরেশাধ করেত সমথর্ না হেল,
আপিন একিট িকি�েত পিরেশােধর চুি�র জনয্ উপযু � হেত পােরন। আেবদন করার জনয্, আমােদর
ওেয়বসাইেট যান (সাহাযয্ �েয়াজন? েদখু ন)। চুি�িটর অধীেন, আপনার েমাট টয্া� দায় আপিন মািসক
িকি�েত পিরেশাধ করেত পােরন। আমরা আপনার আিথর্ক �িত�ােনর সােথ একিট সরাসির েপেম�
বয্ব�া �াপন করব, যার অধীেন মািসক িকি�র অথর্ �য়ংি�য়ভােব উেৎতালন করা হেব এবং আমােদর
�ি�য়াকরণ বয্াংেক ে�রণ করা হেব।
যােহাক, এিট আপনার �েদয় েমাট পিরমােণর উপর েকােনা মা�া ি�র কের না। আপনার টয্া�
দায় পিরেশাধ না হওয়া পযর্�, অনাদায়ী পিরমােণর উপর সু দ এবং েযেকােনা�কার জিরমানা
আেরািপত হেত থাকেব।
একিট িকি�েত েপেমে�র চুি�র জনয্ েযাগয্তা অজর্ন করেত, আপনােক DTF-5 ফরম (Form
DTF-5), ে�টেম� অভ ফাইনাি�য়াল কি�শন (Statement of Financial Condition) পূ রণ
করেত হেত পাের এবং আপনার বতর্ মান আিথর্ক অব�া এবং স�ূ ণর্ েপেমে� আপনার অসমথর্তা
�মাণ করার জনয্ অনয্ানয্ তথয্ সরবরাহ করেত হেব। আপনােক অবশয্ই আপনার টয্া� িরটানর্
দািখল করেত হেব এবং ভিবষয্েতর সম� টয্া� �েদয় হওয়ার সােথ সােথ পিরেশাধ করেত হেব।
আপিন যিদ আপনার নতু ন টয্া� দায় পিরেশাধ না কেরন বা সময়মেতা টয্া� িরটানর্ জমা না েদন,
তাহেল চুি�র অধীেন আপিন অপরাধী সাবয্� হেবন। আমরা আপনােক আপনার �িটর বয্াপাের
েনািটশ েদওয়ার পর, পু নরায় আমরা েপেম� চুি�র অধীেন দায়ব�তার উপর সং�েহর পদে�প
শরু করেত পাির অথবা চুি�িট সংেশাধন বা বািতল করেত পাির।
আপনার িনকট হেত েযেকােনা অথর্পিরেশাধ, েফরত বা অনয্ানয্ অথর্ আমরা আপনার িকি�েত
পিরেশাধকৃত টয্া� দায় এর িবপরীেত �েয়াগ করব। এভােব বয্বহৃত েযেকােনা অথর্ আপনার
িকি�েত টয্া� পিরেশােধর চুি�র েময়াদ কিমেয় েদেব, তেব আপনােক এরপরও আপনার ঋণ
স�ূ ণর্ পিরেশাধ না হওয়া পযর্� স�ত হওয়া মািসক পিরমাণ পিরেশাধ করেত হেব (অফেসটস
(Offsets) েদখু ন)।
আমরা যিদ মেন কির েয টয্া� সং�হ ঝুঁ িকর মেধয্ রেয়েছ তেব আমরা েযেকােনা সময় েকােনা�কার
েনািটশ ছাড়াই একিট িকি�েত পিরেশােধর চুি� বািতল করেত পাির। অনয্থায়, আমরা িনে�া�
েযেকােনা পিরি�িতেত কারণ বয্াখয্া কের কমপে� 30 িদেনর পূ বর্ েনািটশ �দােনর মাধয্েম একিট িকি�
পিরেশাধ চুি� বািতল বা সংেশাধন করেত পাির:
• যিদ আমরা উপলি� কির েয চুি�েত �েবশ করার আেগ আপিন েয তথয্ সরবরাহ
কেরিছেলন তা ভুল বা অস�ূ ণর্ িছেলা।
• আপনার আিথর্ক অব�া যিদ উে�খেযাগয্ভােব পিরবিতর্ ত হেয় থােক।
• যিদ আপিন একিট িকি� বা অনয্ েকােনা টয্া� দায় পিরেশাধ করেত বয্থর্ হন যখন তা �েদয়
হয়।
• আপিন যিদ ভিবষয্েতর টয্া� িরটানর্ সময়মেতা দািখল করেত বয্থর্ হন।
• যখন অনু েরাধ করা হয় তখন যিদ আপিন আপনার আিথর্ক অব�ার বয্াপাের হালনাগাদ তথয্
সরবরাহ করেত বয্থর্ হন।
চুি�িট বািতল করেল আমরা দায় এর উপর সং�েহর বয্ব�া আবার চালু করেত পাির।
অথর্পিরেশােধর েকােনা চুি�েত আপিন �েবশ করুন বা না করুন, আমরা আপনার পরবত�
ঋণদাতােদর (টয্া� ওয়াের� (Tax warrant) েদখু ন) উপর আমােদর অ�ািধকার িনি�ত করেত
যথাযথ কাউি� �াকর্ এবং িনউ ইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অভ ে�েটর (New York State
Department of State) কােছ টয্া� ওয়াের� জাির করেত পাির।
আপিন যিদ আপনার স�ূ ণর্ টয্া� দায় পিরেশাধ না কেরন বা একিট িকি�েত পিরেশােধর চুি�র
শতর্ াবলী েমেন না চেলন, অথবা যিদ আমরা আপেসর েকােনা ��াব বািতল বা �তয্াখয্ান কির,
েসে�ে� আমরা আপনার টয্া� দায় সং�েহর জনয্ িন�িলিখত েযেকােনা বা সম� কাযর্�ম
পিরচালনা করেত পাির।

টয্া� ওয়াের�

আপনার িবরুে� আমরা একিট টয্া� ওয়াের� জাির করেত পাির। েকােনা টয্া� ওয়াের�
আপনার িবরুে� একিট েদওয়ানী রােয়র সমতু লয্। এিট উপযু � িনউ ইয়কর্ ে�ট কাউি� �ােকর্ র
অিফস এবং িনউ ইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অভ ে�ট (New York State Department of
State) এর িনকট নিথভু� একিট সবর্জনীন দিলল। ওয়াের� সং�া� তথয্ িডপাটর্েম� অভ
ে�েটর (Department of State) এর ওেয়বসাইেট েপা� করা হেয়েছ।
একিট দােয়র করা টয্া� ওয়াের� আপনার বা�ব এবং বয্ি�গত এে�টর িবরুে� একিট িলেয়ন
(lien) ৈতির কের, যা আপনার ঋণ পাওয়ার বা স�িৎত �য় বা িব�য় করার �মতােক �ভািবত
করেত পাের এবং আমােদর আপনার বা�ব এবং বয্ি�গত স�িৎত বােজয়া� করেত এবং িবি�
করেত অথবা আপনার মজু ির বা অনয্ানয্ আয় েঢেল সাজােনার সু েযাগ কের িদেত পাের।

েলিভ
একিট েলিভ (Levy) হেলা আপনার স�িৎতেক আইনগত বােজয়া�করণ। েবিশরভাগ ে�ে�,

েলিভ �দােনর পূ েবর্, আমরা আপনােক একিট DTF-978 ফরম (Form DTF-978) ে�রণ
করেবা, েনািটশ অভ জাজেম� েডটর অর বা অবিলেগটর (Notice to Judgment Debtor or
Obligor), েযিট েসসকল স�িৎতর একিট তািলকা �দান কের েযগেলা সং�েহর পদে�পসমূ হ
েথেক অবয্াহিত েপেত পাের। �ায়ই, বয্াংক অয্াকাউ�গিলর উপর একিট শ� ধাযর্ করা হয় এবং
আপনার অয্াকাউ� েথেক টাকা অপসারণ কের আমােদর কােছ পাঠােত একিট বয্াংেকর �েয়াজন
হয়৷ অেথর্র উপেরও এক �কার শ� ধাযর্ করা েযেত পাের েযিট েকােনা তৃ তীয় প� আপনার
কােছ ঋণ বা ভাড়া িহেসেব আপনার কােছ পাওনা রেয়েছ। আপিন যিদ একজন বয্বসািয়ক
করদাতা হন তাহেল একিট ধাযর্ করা শ� হােত নগদ বা েমিশন এবং সর�ােমর মেতা বয্বসািয়ক
অয্ােসেটর সােথ সংযু � করা েযেত পাের।

ইনকাম এি�িকউশন
একিট ইনকাম এি�িকউশন হেলা এক ধরেনর শ� যা আপনার মজু িরর িবপরীেত জাির করা হেত

পাের। আমরা আপনােক �িতবার অথর্ �দােনর সময় আপনার েমাট মজু িরর 10 শতাংশ পযর্�
ে��ায় পিরেশাধ করার কথা বলেবা। আপিন যিদ ে��ায় অথর্ �দান না কেরন, তাহেল আমরা
আপনার িনেয়াগকতর্ ার িনকট েথেক �য়ংি�য়ভােব আপনার েবতন েচক (েপেচক) েথেক
আপনার েমাট মজু িরর 10 শতাংশ পযর্� কতর্ ন করা অংশ েপেয় যাব। বেকয়া টয্া� দায়ব�তা
সে�াষজনক না হওয়া পযর্� ইনকাম এি�িকউশন কাযর্কর থােক।

বােজয়া� এবং িব�য়

আপনার অবয্াহিত�া� নয় এমন (নন-এ�াম্ট) বা�ব বা বয্ি�গত স�িৎত আমরা িনলােম
বােজয়া� এবং িবি� করেত পাির।
বয্বসা বােজয়া� করার সময়, সং�হকারী এেজ�রা আপনার বয্বসার জায়গায় তালা পিরবতর্ ন করেত
পাের এবং আপনােক আপনার বয্বসার �ান এবং আপনার বয্বসার অয্ােসটগিলেত অয্াে�স ব� কের
িদেত পাের। িবক�ভােব, এেজ� আপনার বয্বসার সম� পণয্�বয্ অপসারণ করেত পাের বা আপনার
বয্বসার অয্ােসট বােজয়া� করেত পাের এবং অয্ােসটগিল িনলােম িবি� না হওয়া পযর্� অনয্ েকাথাও
সংর�ণ করেত পাের।
আমরা যিদ আপনার অয্ােসট বােজয়া� কির তাহেল আমরা আপনােক িনলােমর তািরখ, সময় এবং �ান
স�েকর্ জানাব। আপিন যিদ শ�, জিরমানা এবং বেকয়া সু দ পিরেশাধ করার জনয্ সে�াষজনক বয্ব�া কের
থােকন, বােজয়া� করার সময় এবং িনলােমর ��িতেত আমােদর েয খরচ হেয়েছ তা সহ স�ূ ণর্ অথর্
�দান কেরন তাহেল িনলাম শরু হওয়ার আেগ েযেকােনা সমেয় আমরা অয্ােসট েছেড় েদব এবং
আপনােক পু নরায় তা েফরত �দান করব।
েকােনা বােজয়া� স�িৎত অনু েরােধর 60 িদেনর মেধয্ বা িনিদর্ � িকছু সমেয়র মেধয্ িবি� করা
হেব এ িবষেয় আপনার অনু েরাধ জানােনার অিধকার আেছ। দীঘর্ সমেয়র জনয্ স�িৎত ধের
রাখাটা যিদ ে�েটর সেবর্াৎতম �ােথর্ না হয় েস ে�ে� আমরা আপনার অনু েরাধেক স�ান জানাব
এবং এই ে�ে� আমরা আপনােক অবিহত করব।
আমরা িনউ ইয়কর্ িসিভল �য্াকিটস ল ও রুলস অনু সাের আপনার স�িৎত িবি� করব।
একবার আপনার অয্ােসট িবি� হেয় েগেল আমরা আপনােক িনলােমর অথর্ িবতরেণর একিট
িহসাব পাঠাব। যিদ েদখা যায় আয় আপনার ঋণ এবং আমােদর খরচ অিত�ম কের, আমরা
আপনােক উ�ৃৎত েফরত েদব।

শ� ছাড়

আমরা আপনার অয্ােসেটর সম� বা আংিশেকর উপর একিট শ� �কাশ করব এবং ছােড়র
েনািটশ পাঠাব, যিদ:
• আপিন একিট েদউিলয়া আেবদন দািখল কেরন;
• আপিন অ�িনর্িহত দায় পিরেশাধ কেরন অথবা সমেয়র বয্বধােন এিট অ�েয়াগেযাগয্ হেয়
পেড়;
• শ� ছাড় করেল দায় আদায় সহজতর হেব;
• আপিন একিট িকি� পিরেশােধর চুি�েত আব� হন
যা িবেশষভােব শ� ছােড়র জনয্ �দান কের;
• বােজয়া�কৃত স�িৎতর নয্াযয্ বাজার মূ লয্ আপনার শ� দায়ব�তােক ছািড়েয় েগেছ এবং
স�িৎতর িকছু অংশ ছাড় আপনার দায় আদােয় বাধা না িদেয় করা েযেত পাের বা
• আপিন যিদ একজন বয্ি� হন তাহেল আমরা িনধর্ারণ কির েয শ� আপনার আিথর্ক
পিরি�িতর কারেণ একিট অথর্ৈনিতক জিটলতা ৈতির করেছ িকনা।
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আমরা যিদ আপনার বািণজয্ বা বয্বসার জনয্ �েয়াজনীয় অয্ােসট বােজয়া� কির েসে�ে�
উপের বিণর্ত িভিৎতেত অয্ােসটিট েছেড় েদওয়া যােব িকনা তা আমরা িনধর্ারণ করব। আমরা যিদ
আপনার অয্ােসেটর উপর েথেক শ� ছাড় িদই, তাহেল আপনার শ� দায় সং�েহর �েয়াজন
হেল আমরা ভিবষয্েত অয্ােসেটর উপর শ� েথেক িনেষেধর আওতায় পরব না।
যিদ অয্ােসেটর উপর অনয্ায়ভােব শ� ধাযর্ করা হয়, তাহেল আমরা বােজয়া� করা অয্ােসট,
তার নয্াযয্ বাজার মূ েলয্র সমান অথর্ বা বােজয়া�কৃত অেথর্র পিরমাণ সু দ সহ, �েযাজয্ হেল
েফরত িদেত পাির।

পু িষেয় েনওয়া (অফেসট)

আপিন েযেকােনা পণয্ বা পিরেষবা েকােনা ে�ট এেজি� বা ই��ুেম�ািলিটর কােছ িবি� বা
�দান কেরেছন এমন েকােনা েপেম� ে�ট আপনার কােছ দায়ী থাকেল তা �িগত হেত পাের
ও আপনার ে�েটর কােছ েদনা টয্া� দােয়র িবপে� �েয়াগ হেত পাের। আপনার বেকয়া
েকােনা েপেম� যিদ এই ধরেনর অফেসেটর িবষয় হয় তাহেল আমরা আপনােক পূ েবর্ িলিখত
েনািটশ পাঠাব।
এছাড়াও, িকছু িনিদর্ � পিরি�িতেত, িনউ ইয়কর্ ে�েটর টয্া� িরফা� বা আপনার জনয্ অনয্ানয্
েপেম� আপনার িনউ ইয়কর্ ে�ট টয্া� দায় পিরেশােধর জনয্ অফেসট হেত পাের অথবা এিট
অনয্ ে�েটর এেজি�, েফডােরল সরকার, িনউ ইয়কর্ িসিট অথবা অনয্ ে�েট পাঠােনা হেত
পাের েযখােন আপিন অথর্ বা শ� েখলািপ। অনয্ ে�ট এেজি�, েফডােরল সরকার, িনউ ইয়কর্
িসিট বা অনয্ ে�ট আপনােক পূ েবর্ িলিখত েনািটশ পাঠােব এবং তারপের আপনার ঋণিটেত
িরফা� �েয়াগ করেব।
আপনার যিদ অতীেত আইনগতভােব �েয়াগেযাগয্ িনউ ইয়কর্ ে�ট, িনউ ইয়কর্ িসিট বা
ইয়�ােসর্র আয়কর ঋণ থােক, তাহেল তা েফডােরল সরকার বা মাি�-ে�ট অফেসট ে�া�ােম
অংশ�হণকারী েকােনা ে�েটর কােছ পাঠােনা হেব। আপনার েফডােরল ইনকাম টয্া� িরফা�
বা অনয্ ে�ট িরফা� আপনার িনউ ইয়কর্ ে�ট টয্া� ঋেণ আপনার ঋণ সমপিরমাণ �েযাজয্
হেত পাের।

�ায়ী নন এমন �ামী বা �ীর ে�ে� িরফা� আপিন

যিদ একিট েযৗথ আয়কর িরটানর্ দািখল কেরন এবং িরফা� পাওয়ার আশা কেরন, তাহেল
আমরা আপনার �ামী বা �ীর টয্া� ঋণ বা িনউ ইয়কর্ ে�ট এেজি�র অনয্ানয্ ঋণ পিরেশাধ
করেত িরফা� বয্বহার করেত পাির। আপিন যিদ না চান আপনার িরফাে�র অংশ আপনার �ামী
বা �ীর ঋণ পিরেশােধর জনয্ বয্বহার করা েহাক, তাহেল IT-280 ফরম (Form IT-280),
ননঅবিলেগেটড �াউজ অয্ােলােকশন পূ রণ করুন এবং িন�িলিখতগিলর মেধয্ একিট করুন:
• আপনার আয়কর িরটােনর্র সােথ ফরমিট অ�ভুর্� করুন।
• আমােদর কাছ েথেক েনািটশ পাওয়ার দশ িদেনর মেধয্ ফরম দািখল করুন যােত কের
িরফা�িট অনয্ানয্ ঋণ অফেসট করেত বয্বহার করা যায়।
IT-280 ফরম (Form IT-280) আপনােক েফডােরল সরকােরর কােছ আপনার �ামী বা �ীর
ঋণ বা অনয্ ে�েটর টয্া� ঋণ অ�ীকার করার অনু মিত েদয় না।

শ� না েদওয়ার জনয্ �াইভােরর লাইেস� সাসেপনশন আপনার িনউ ইয়কর্
ে�েটর �াইভার লাইেস� িডপাটর্েম� অভ েমাটর েভিহেকলস (DMV) �ারা সাসেপনশেনর
জনয্ েযাগয্ যিদ আপনার কােছ অ�ত 10,000 মািকর্ ন ডলােরর একিট পূ েবর্র বেকয়া �ায়ী এবং
চূড়া� িনউ ইয়কর্ ে�েটর টয্া� দায়ব�তা থােক।
আপনার �াইভার লাইেস� �িগত হওয়ার আেগ আমরা আপনােক একিট েনািটশ পাঠাব যােত
বলা হেব আপনার কােছ ঋণ স�ূ ণর্রেপ পিরেশাধ করার জনয্ 60 িদন সময় আেছ,
সে�াষজনক েপেমে�র বয্ব�া করেত অথবা ��ািবত �িগতােদেশর �িতবাদ করার জনয্
শধু মা� িন�িলিখত েয েকােনা একিট িভিৎত আপনার আেছ;
• আপিন েনািটশভু� করদাতা নন।
• আপনার অতীেতর বেকয়া শ� দায় স�ূ ণর্ভােব পিরেশাধ করা হেয়েছ।
• আপনার মজু ির ইসু য্েত আেগর বেকয়া শ� দায় পিরেশােধর জনয্ বা আেগর বেকয়া িশশ
সহায়তা বা সি�িলত িশশ এবং �ামী-�ী সহায়তা বেকয়ার জনয্ সাজােনা হেয়েছ।
• আপনার �াইভার লাইেস� হেলা একিট বািণিজয্ক �াইভার লাইেস�।
• আপিন জনসাধারেণর সহায়তা বা স�ূ রক িনরাপৎতা আয় পান।
• আপিন আপনার �াইভার লাইেসে�র �িগতেদেশর ফেল অথর্ৈনিতক কে�র কারণ হেব
এমনটাই েদিখেয়েছন।
• আমরা ভুলভােব খুঁেজ েপেয়িছ েয আপিন 12 মােসর সমেয়র মেধয্ একািধকবার েপেমে�র
বয্ব�ার শতর্ াবলী েমেন চলেত বয্থর্ হেয়েছন৷
আপিন িনেদর্ াষ �ামী বা �ী িহেসেব ছাড় (পাবিলেকশন 89, ইেনােস� �াউজ িরিলফ (এবং
দায়ব�তা েথেক ছাড় এবং নয্ায়স�ত ছাড় েদখু ন)) অথবা একিট েদউিলয়া� িপিটশন ফাইল
দািখল করার মাধয্েম অ�িনর্িহত দায়গিলর �েয়াগ �িগত করা হেয়েছ তাও আপিন �িতি�ত
করার েচ�া করেত পােরন
(518-457-3160 ন�ের িডপাটর্েমে�র েদউিলয়া ইউিনেট (Department’s Bankruptcy
Unit) কল করুন)।
আপিন েনািটেশর জবাব িদেত বয্থর্ হেল আপনার �াইভার লাইেস�িট �িগত করার জনয্ আমরা
আপনার েকসিট DMV এর কােছ পািঠেয় েদব। বা�িবকভােব �িগত কাযর্কর হওয়ার আেগ,

DMV একিট চূড়া� িচিঠ জাির করেব যােত বলা হয় েয আপনার টয্া� িবভােগর (Tax
Department) সােথ আপনার টয্া� দায়গিল সমাধান করার জনয্ আপনার 15 কয্ােল�ার িদবস
সময় রেয়েছ। সীিমত বয্বহােরর �াইভার লাইেস� পাওয়ার িবষেয় তেথয্র জনয্ DMV
ওেয়বসাইট িভিজট করুন এখােন www.dmv.ny.gov।

দািয়�শীল বয্ি�র মূ লয্ায়ন

িব�য় ও বয্বহার শ�, উইথেহাি�ং শ� এবং েমাটর ফু েয়ল এ�াইজ শে�র মেতা টয্াে�র
জনয্, বয্বসার জনয্ দািয়�শীল বয্ি�েদর বয্বসার অপিরেশািধত িনউ ইয়কর্ ে�ট শ�
দায়ব�তার জনয্ বয্ি�গতভােব দায়ী করা েযেত পাের। আপিন যিদ কেপর্ােরশন বা েযৗথ
কেপর্ােরশেনর একজন কমর্কতর্ া, পিরচালক বা কমর্চারী হন অথবা অংশীদািরে�র বা একক
মািলকানার কমর্চারী হেয় থােকন িযিন বয্বসার �াসি�ক শ� আইেনর িনয়মগিল েমেন চলার
দািয়ে� রেয়েছন তাহেল আপিন একজন দািয়�শীল বয্ি� িহসােব িবেবিচত হেত পােরন। ধাযর্
টয্াে�র জনয্ দায়ব� হওয়ার জনয্, একজন দায়ী বয্ি�েক অবশয্ই ই�াকৃতভােব টয্া� সং�হ
বা পিরেশাধ করেত বয্থর্ হওয়ার জনয্ কাজ করেত হেব।
আপিন একজন দািয়�শীল বয্ি� িকনা তা িনধর্ারেণ আমরা েয িবষয়গেলা িবেবচনা কির তার
মেধয্ রেয়েছ আপিন:
• িনয়িমতভােব বয্বসা পিরচালনায় সি�য়ভােব স�ৃ �;
•
•
•
•
•
•
•

েকান েকান আিথর্ক বাধয্বাধকতা �দান করা হেব তা িস�া� েনওয়ার সােথ স�ৃ �;
কম�েদর কাযর্কলােপ স�ৃ � (েযমন- কম� িনেয়াগ বা বিহ�ার);
েচেক সা�র করার �মতা আেছ;
টয্া� িরটানর্ ��ত করার �মতা আেছ;
বয্বসািয়ক িস�াে�র উপর কতৃর্ � আেছ;
একজন টয্া� ময্ােনজার বা েজনােরল ময্ােনজার বা
একজন কেপর্ােরট অিফসার।

িনিদর্ � পিরি�িতেত, আপনােক একজন দািয়�শীল বয্ি�র মূ লয্ায়ন করা হেত পাের এমনিক
আপিন যিদ ঐ সময় �িত�ােনর কােজর দািয়ে� না থােকন। উদাহরণ�রপ, িব�য় এবং বয্বহার
টয্াে�র জনয্, আমরা আপনার িবরুে� একজন দায়ী বয্ি�র মূ লয্ায়ন ইসু য্ করেত পাির যিদ
আপিন একিট অংশীদাির� বা সীিমত দায় েকা�ািনর সদসয্ হন এবং এ ে�ে� আপনার
অংশীদাির� বা সীিমত দায় েকা�ািনর পে� আপিন কাজ করার দািয়� থাকুন বা না থাকুন।
যিদ আমরা আপনার িবরুে� একজন দায়ী বয্ি�র মূ লয্ায়ন ইসু য্ কির এবং আপিন এিটর সােথ একমত
না হন তাহেল একিট সমেঝাতা ৈবঠেকর অনু েরাধ জানােনার �ারা বা িডিভশন অব টয্া� আিপল
(Division of Tax Appeals) শনানীর �ারা আপনার কােছ মা� 90 িদন সময় থােক। একজন
দািয়�শীল বয্ি� িহসােব মূ লয্ায়ন এবং আপনার দায় খ�ন করার জনয্ আপনােক েযেকােনা তথয্
উপ�াপন করার জনয্ আিপল আপনােক শনািনর অিধকার �দান কের। আমরা আপনার মূ ল মূ লয্ায়ন
নিথর সােথ একিট মূ লয্ায়েন অস�িতর জানােনার আপনার অিধকােরর স�ূ ণর্ বয্াখয্া অ�ভুর্� করব।
শধু মা� িব�য় এবং বয্বহার টয্াে�র জনয্ যিদ আপনার বয্বসা �িত�ান একিট সমেঝাতা ৈবঠক বা
একই টয্া� দায়ব�তার জনয্ একিট টয্া� আিপল শনািনর জনয্ িপিটশেনর অনু েরাধ কের তেব
আপিন আিপল কেরেছন বেল িবেবচনা করা হেব। যাইেহাক, যিদ আপিন িনি�ত না হন েয বয্বসা
�িত�ান যথাসমেয় আিপল কেরেছ এবং আপিন মূ লয্ায়েনর জনয্ আিপল করেত চান, তাহেল
আপনার িনেজর সমেঝাতা ৈবঠক বা টয্া� আিপল শনািনর জনয্ িপিটশেনর অনু েরাধ করা উিচত।
একবার একজন বয্ি�র মূ লয্ায়ন চূড়া� করা হেল আমরা আপনার অয্ােসেটর িবরুে� উপলভয্
সকল সং�হ প�িত বয্বহার করেত পাির। আমরা আপনার কাছ েথেক বয্বসার পাওনা
দায়ব�তার স�ূ ণর্ পিরমাণ সং�হ করেত পাির, এমনিক যিদ অনয্ানয্ �িত�ান বা বয্ি� জিড়ত
থােক যােদরেকও একইভােব মূ লয্ায়ন করা েযেত পাের। েদউিলয়া হওয়ার ে�ে� দায়ী বয্ি�র
টয্া� ঋণ িন�িৎতেযাগয্ নয়।

িনবর্ াহক এবং �ানা�রকারীেদর এে�ট টয্া� দায়ব�তা

আপিন যিদ েকােনা এে�েটর িনবর্াহক বা �শাসক হন এবং আপিন এে�েটর েকােনা সু িবধােভাগীর
কােছ অয্ােসট িবতরণ কেরন অথবা িনউ ইয়কর্ এে�ট টয্া� পিরেশাধ করার আেগ এে�েটর েকােনা
ঋণ পিরেশাধ কেরন, তাহেল আপনােক অ�েদয় এে�ট টয্াে�র জনয্ বয্ি�গতভােব দায়ী করা হেত
পাের। যত�ণ না এে�ট টয্া� স�ূ ণর্ পিরেশাধ করা হয় বা িবভাগ এে�ট টয্া� িলেয়ন �কােশর
অনু েমাদন না েদয় তত�ণ পযর্� আপিন দায়ব� থাকেবন। উপর�, আপিন যিদ এে�ট েথেক
সু িবধােভাগী িহেসেব স�িৎত েপেয় থােকন, তাহেল আপিন েয স�িৎত েপেয়েছন তার মূ লয্ পযর্�
অ�েদয় এে�ট টয্াে�র জনয্ আপনােক বয্ি�গতভােব দায়ী করা হেত পাের। যাইেহাক, এর মেধয্
মৃ ত এবং জীিবত �ামী/�ীর েযৗথভােব থাকা স�িৎত অ�ভুর্� নয়।

�া� অয্াকাউ�

আপিন যিদ িব�য় বেকয়া বয্বসা কেরন এবং টয্া� বা উইথেহাি�ং টয্া� বয্বহার কেরন তাহেল
আপনােক একিট আিথর্ক �িত�ােনর সােথ একিট �া� বা পৃ থক অয্াকাউ� �াপন করেত হেত
পাের, আপিন �াহকেদর কাছ েথেক সং�হ করার সােথ সােথ টয্া� জমা করার জনয্ বা কমর্চারীেদর
মজু ির েথেক আটেক রাখেত পােরন। �া� অয্াকাউ� িনি�ত কের েয টয্া� িরটানর্ েদওয়ার সময়
বেকয়া টয্া� পাওয়া যায়।
যখন আপনার অতীত কমর্�মতা দীঘর্�ায়ী টয্া� অপরােধর ইি�ত েদয় তখন আমরা আপনােক
একিট �া� অয্াকাউ� েসট আপ করােত চাই।
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কতৃর্ পে�র সািটর্িফেকট �তয্াহার বা �িগত করা
অথবা কতৃর্ পে�র সািটর্িফেকট ইসু য্ করেত অ�ীকার করা
আমরা টয্া� আইেনর িনিদর্ � িনেদর্ শনাগিল েমেন চলেত ই�াকৃতভােব বয্থর্তার জনয্ আমরা
িব�য় সং�হ এবং টয্া� বয্বহার করার জনয্ আপনার কতৃর্ পে�র সািটর্িফেকট �তয্াহার বা
�িগত করেত পাির, েযমন ই�াকৃতভােব িরটানর্ দািখল করেত বা টয্া� িদেত বয্থর্ হওয়া। যিদ
আপনার কতৃর্ পে�র সািটর্িফেকট বািতল বা �িগত করা হয় েসে�ে� আপনােক িনউ ইয়কর্
ে�েট েযেকােনা বয্বসার সােথ জিড়ত হেত িনেষধ করা হেব যার জনয্ একিট সািটর্িফেকট অব
অথিরিট �েয়াজন। আপিন যিদ েকােনা বািতল বা �িগত করা সািটর্িফেকট িনেয় বয্বসায় থাকার
েচ�া কেরন বা �েয়াজনীয়
সািটর্িফেকট ছাড়াই একিট নতু ন বয্বসা শরু কেরন তাহেল আমরা েদওয়ািন বা েফৗজদাির
(িসিভল অয্া� ি�িমনাল) দ� অেরাপ করেত পাির। আমরা টয্া� আইেনর পূ বর্বত� ল�েনর
জনয্ কতৃর্ পে�র সািটর্িফেকট ইসু য্ করেত অ�ীকার করেত পাির।
যিদ আমরা কতৃর্ পে�র সািটর্িফেকট বািতল বা �িগতােদেশর �ি�য়া শরু কির বা কতৃর্ পে�র
সািটর্িফেকট ইসু য্ করেত অ�ীকার কির, আমরা আপনার চলমান �ি�য়ার �িতিট ধােপ আপনার

অিধকার স�েকর্ অবিহত করব, যার মেধয্ আপনার �িতবাদ করার অিধকারও রেয়েছ। যিদ
পিরি�িতগিল এিট িনি�ত কের তাহেল আমরা েযেকােনা সময় �ি�য়ািট ব� করেত পাির েযমন
আপিন যিদ আপনার দািয়� পূ রণ কেরন।

একিট সং�হ কাযর্ কলাপ চলমান সমেয় উপ�াপনা

আপিন িনেজেক তু েল ধরেত পােরন অথবা আপনােক �িতিনিধ� করার জনয্ অনয্ বয্ি�েক
মেনািনত করেত পােরন। আপনার �িতিনিধ�কারী েযেকােনা বয্ি�েক আপনার পে� কাজ
করার জনয্ আপনার কাছ েথেক যথাযথ িলিখত অনু েমাদন (পাওয়ার অব অয্াটিনর্) থাকেত
হেব। পাওয়ার অব অয্াটিনর্ কীভােব দােয়র করেবন েস স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্,
আমারেদর ওেয়বসাইট িভিজট করুন অথবা আমােদরেক কল করুন (সাহাযয্ �েয়াজন?
েদখু ন)।

লাইেস� ও জামানত

আপিন যিদ আপনার টয্া� �দান না কের থােকন তাহেল আমরা বা অনয্ েকােনা সরকাির
সং�া বয্বসায় জিড়ত থাকেত আপনার লাইেস� বা অনয্ানয্ সািটর্িফেকট বািতল বা �িগত
করেত পাের। লাইেসে�র জনয্ েদখােনা েযেকােনা ব� বা অনয্ানয্ জামানত বািতল করা
হেত পাের এবং আপনার টয্া� ঋেণর জনয্ �েয়াগ করা েযেত পাের। যিদ েকােনা ব� বািতল
করা হয়, তাহেল আপনােক বয্বসািয়ক কাযর্�ম পু নরায় শরু করার আেগ অবশয্ই একিট
নতু ন ব� অজর্ন করেত হেব যার জনয্ একিট ব� জরুির।

একিট সমসয্া সমাধান করা অথবা েকােনা অিভেযাগ
দােয়র করা

যিদ টয্া� িবভােগর (Tax Department) সােথ আপনার েকােনা সমসয্া থােক যা আপিন
�াভািবক চয্ােনলগিলর মাধয্েম সমাধান করেত স�ম হনিন অথবা যিদ েকােনা কারেণ আপনার
িবভাগ স�েকর্ অিভেযাগ থােক তাহেল আমােদর ওেয়বসাইট িভিজট করুন অথবা আমােদরেক
কল করুন (সাহাযয্ �েয়াজন? েদখু ন)।
আপনার অিভেযােগর ধরেনর উপর িভিৎত কের, আমােদর �িতিনিধগণ আপনােক িবষয়িট
সমাধােন সহায়তা করেব অথবা আপনার অিভেযাগিট আেরা পযর্ােলাচনার জনয্ িনেদর্ শ করেব।

আপনার িক সাহাযয্ �েয়াজন?
আমােদর ওেয়বসাইট িভিজট করুন এখােন www.tax.ny.gov
• তথয্ লাভ করুন এবং অনলাইেন আপনার টয্া� তদারিক করুন
• নতু ন অনলাইন পিরেষবা ও ৈবিশ�গিল েচক করুন
েটিলেফােন সহায়তা
বয্ি�গত আয়কর তথয্ েক�:
কেপর্ােরশন টয্া� তথয্ েক�:
িব�য় টয্া� তথয্ েক�:
উইথেহাি�ং টয্া� তথয্ েক�:
িবিবধ টয্া� তথয্ েক�:
ফরম ও পাবিলেকশন অডর্ার করার জনয্:

518-457-5181
518-485-6027
518-485-2889
518-485-6654
518-457-5735
518-457-5431

েট�ট েটিলেফান (TTY) অথবা TDD
সর�াম বয্বহারকারীরা

িনউ ইয়কর্ িরেল সািভর্ েসর জনয্ 7-1-1
ডায়াল করুন

