
কর ও অর্্থ বিভাগের (Department of Taxation and Finance) একটি 
প্রধান কাজ হগ�া করদাতাগদর তাগদর অবধকার ও দাবিত্বসমহূ িঝুগত সহািতা 
করা। স্টেট এিং স্ানীি কর ি্যিস্ার দক্ষতা ও ন্যায্্যতা িজাি রাখার জন্য এই 
অবধকারসমহূ সম্পগক্থ  করদাতাগদর সগেতনতা অত্যািশ্্যক।
বনউ ইিক্থ  স্টেট কর আইগনর ধারা 41-এ একটি করদাতাগদর অবধকার বি� 
প্রবতষ্া কগরগে। কর বিভাে (Tax Department) বনগ্নাক্তগুব� প্রদান কগর 
করদাতাগদর সহািতা কগর:
• অপ্রযু্বক্তেত বিিবৃত য্া করদাতাগদর অবধকার এিং বিভাগের অবিট সংক্ান্ত 
িাধ্যিাধকতা ি্যাখ্যা কগর;

• বরফান্ড দাবি এিং অবভগয্াে দাবখ� করগত করদাতাগদর জন্য বিভাগের 
বসদ্ান্তগক ে্যাগ�ঞ্জ করার পদ্বত; এিং

• কর দাি প্রগিাে করগত বিভাে স্য্ পদ্বতগুব� ি্যিহার করগত পাগর (য্াগক 
সংগ্রহ প্রবক্িা ি�া হি)।

আপবন আমাগদর ওগিিসাইগট অর্িা আমাগদর ক� কগর একজন করদাতা বহসাগি 
আপনার অবধকার সম্পগক্থ  নীগে উগলেবখত সক� প্রকাশ্না সহ, আগরা তর্্য স্পগত 
পাগরন (এই প্রকাশ্নার স্শ্গে স্দখুন সহািতা প্রগিাজন? )।
এই প্রকাশ্নাটি কর প্রশ্াসন প্রবক্িার বিবভন্ন পয্্থাগি করদাতাগদর অবধকাগরর 
সারসংগক্ষপ প্রদান কগর।

নিউ ইয়র্্ক  স্টেট র্র অনিট
করদাতা সঠিক পবরমাগে কর পবরগশ্াধ কগরগেন তা য্াোই করগত আমরা 
অবিটগুব� পবরো�না কবর। বনউ ইিক্থ  স্টেট কর আইন অনসুাগর, অবিট 
ে�াকা�ীন আপনার বরটাগন্থ বরগপাট্থ  করা তর্্য য্াোই করার জন্য প্রগিাজনীি 
স্রকি্থ গুব� আপনাগক অিশ্্যই প্রদান করগত হগি। অবিট করা বরটাগন্থর ধরগনর 
উপর বনভ্থ র কগর, এগত আপনার আি, রবসদ, খরে, দাি এিং অন্যান্য 
ি্যিসাবিক স্রকগি্থ র পয্্থাগ�ােনা অন্তভু্থ ক্ত র্াকগত পাগর।

স্েশাগত অনিট মািদণ্ড
সাধারেভাগি েৃহীত অ্যাকাউব্টিং নীবত এিং বনরীক্ষে স্কৌশ্�গুব�র সম্পগক্থ  
ওিাবকফহা� কর বিভাগের এমন একজন অবিটর দ্ারা স্পশ্াদার অবিগটর 
মানদণ্ড অনসুাগর অবিটগুব� পবরোব�ত হি।
স্ার্্থেত দ্ন্দ্ব এড়াগত, অবিটর করদাতা, করদাতার পবরিার িা করদাতার 
কম্থোরীগদর (ি্যিসাবিক অবিগটর স্ক্ষগরে) সাগর্ স্কাগনা সম্পক্থ  রাখগত পাগরন 
না। অবধকন্তু, অবিটগরর অিশ্্যই অবিট করা ি্যিসাগি ি্যবক্তেত িা আবর্্থক 
স্ার্্থ র্াকগি না।
একটি অবিগটর সমূ্পে্থ সমগি, আপবন ন্যায্্য, বিনিী এিং স্পশ্াদার আেরে 
পাওিার অবধকারী। অবিট ে�াকা�ীন স্য্গকাগনা সমগি আপবন য্বদ মগন কগরন 
স্য্ এই মানদণ্ড িা আপনার স্কাগনা অবধকার �ঙ্ঘন করা হগছে, আপনার অবি�গবে 
অবিটর সুপারভাইজাগরর সাগর্ স্য্াোগয্াে করা উবেত।
কম্থোরীগদর অসদােরগের অবভগয্াে জানাগত, 518-451-1566 নবেগর ক� কগর 
িা িাকগয্াগে আমাগদর অভ্যন্তরীে বিেিক অবফগসর (অবফস অি ই্টিারনা� 
অ্যাগফিাস্থ) সাগর্ স্য্াোগয্াে করুন:

NYS TAX DEPARTMENT 
OFFICE OF INTERNAL AFFAIRS 
W A HARRIMAN CAMPUS 
ALBANY NY 12227-0811

মাবক্থ ন যু্ক্তরাগ্রের িাকগয্াে ি্যিহার না করগ�, প্রকাশ্না 55 স্দখুন, প্রনিেকৃত 
ি্যবক্তেত বিতরে পবরগেিা।

স্র্ানোিা অনিট চলার্ালীি আেিার অনির্ারগুনল
য্বদও আপনাগক অিশ্্যই অবিটরগক সহগয্াবেতা করগত হগি, তগি আপনাগক 
আপনার অবধকার সম্পগক্থ ও সগেতন হগত হগি। এই অবধকারগুব� বনগ্নাক্তভাগি 
প্রেীত: 

র্র আইনোির অিীনোি আেিার অনির্ার এবং 
বাি্যবাির্তাসমূহ
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• অগয্ৌবক্তক দাবি স্র্গক আপনাগক রক্ষা কগর, 
• অবিট ে�াকা�ীন আপনার ি্যিসা িা ি্যবক্তেত জীিগনর ি্যাঘাত কমাি এিং 
• স্স্ছোোরী কম্থ স্র্গক আপনাগক রক্ষা কগর।

সীমাবদ্ধতার সংনবনি (আইি)
বনউ ইিক্থ  স্টেট কর আইন সাধারেত অবতবরক্ত িগকিা কর জমা স্দওিার জন্য 
আমাগদর অবধকাগরর বতন িেগরর সীমািদ্তার সংবিবধ রাগখ (সাধারেত, 
আপনার বরটান্থ দাবখগ�র বতন িের পগর)। য্াইগহাক, সীমািদ্তার একটি েি 
িেগরর সংবিবধ প্রগিাে হি অবতবরক্ত িগকিা কর জমা স্দওিার জন্য য্খন একটি 
অবিধ কর ফাঁবকর স্�নগদন হি িা য্খন স্কাগনা করদাতা বরটান্থ স্র্গক তাগদর 
আগির 25% িা তার স্িবশ্ িাদ স্দন। স্কাগনা করদাতা এিং বিভাে স্মিাদ স্শ্ে 
হওিার আগে সীমািদ্তার সংবিবধ িাড়াগনার জন্য ব�বখতভাগি সম্মত হগত 
পাগরন।
অবতবরক্ত কর জাবর করার সীমািদ্তার সংবিবধ প্রগয্াজ্য নি, তগি, স্য্গকাগনা 
সমগির জন্য স্কাগনা করদাতা বরটান্থ দাবখ� করগত ি্যর্্থ হন, অভ্যন্তরীে রাজস্ 
পবরগেিা (IRS) দ্ারা স্ফিাগর� কর বরটাগন্থ করা পবরিত্থ নগুব� বরগপাট্থ  
করগত ি্যর্্থ হন (স্ফিাগর� পবরিত্থ ন), অর্িা কর ফাঁবক স্দওিার উগদেগশ্্য 
একটি বমর্্যা িা জাব�িাবতপূে্থ বরটান্থ দাবখ� কগরগেন। আি, এগটেট এিং 
কগপ্থাগরশ্ন কগরর উগদেগশ্্য, একজন করদাতাগক সাধারেত পবরিত্থ ন, সংগশ্াধন, 
পুনঃআগ�ােনা িা অনগুমাদন না স্দওিার েূড়ান্ত বসদ্াগন্তর 90 বদগনর মগধ্য বনউ 
ইিক্থ  স্টেগট স্ফিাগর� পবরিত্থ গনর বরগপাট্থ  করার প্রগিাজন হি।
12 এবপ্র� 2018 তাবরগখ িা তারপগর দাবখ� করা সংগশ্াবধত বরটাগন্থর জন্য, 
এই ধরগনর সংগশ্াবধত বরটাগন্থ করা পবরিত্থ ন িা সংগশ্াধগনর জন্য অবতবরক্ত 
প্রগদি কর জমা স্দওিার আমাগদর অবধকাগরর সীমািদ্তার সংবিবধ সাধারেত 
এই ধরগনর সংগশ্াবধত বরটান্থ দাবখগ�র তাবরখ স্র্গক এক িের (য্বদ না একটি 
দীঘ্থ সমিকা� প্রগিাে হি িা স্ফিাগর� পবরিত্থ গনর কারগে সংগশ্াবধত বরটান্থ না 
হি)।

ব্যনতিগত এবং স্গােিীয়তা
আপনার জানার অবধকার আগে স্য্ আমরা স্কন বনবদ্থষ্ট তগর্্যর জন্য অনগুরাধ 
করবে, আমরা কীভাগি তর্্য ি্যিহার করি এিং আপবন তর্্য জমা বদগত ি্যর্্থ হগ� 
তার পবরেবত। কর আইন স্কাগনা অনগুমাবদত নি এমন ি্যবক্তর কাগে কর বরটান্থ 
িা অবিগটর সমি প্রাপ্ত তর্্য প্রকাশ্ করগত আমাগদর বনগেধ কগর। য্াইগহাক, কর 
আইন, স্োপনীিতা এিং পারস্পবরকতার সংজ্াবিত মানদগণ্ডর মগধ্য, IRS এিং 
অন্যান্য সরকাবর সংস্ার সাগর্ আপনার কর বিেিক তর্্য স্শ্িার করার অনমুবত 
স্দি।

স্র্ানোিা অনিট চলার্ালীি প্রনতনিনিত্ব
আপবন বনগজর প্রবতবনবধত্ব করগত পাগরন, কাউগক আপনার সাগর্ রাখগত পাগরন 
িা অবিগটর সমি কাউগক বদগি আপনার প্রবতবনবধত্ব করাগত পাগরন। আপনার 
পগক্ষ কাজ করার জন্য আপনার প্রবতবনবধত্বকারী স্য্গকাগনা ি্যবক্তর অিশ্্যই 
আপনার কাে স্র্গক য্র্ায্র্ ব�বখত অনগুমাদন (ফরম POA-1, পাওিার 
অভ অ্যাটবন্থ) র্াকগত হগি। পাওিার অভ অ্যাটবন্থ কীভাগি দাবখ� করগিন স্স 
সম্পগক্থ  তগর্্যর জন্য, আমাগদর ওগিিসাইট বভবজট করুন িা আমাগদর ক� করুন 
(স্দখুন সহািতা প্রগিাজন?)। আপবন স্কাগনা অবিট ে�াকা�ীন স্য্গকাগনা 
সমগি প্রবতবনবধত্ব িজাি রাখগত পাগরন অর্িা প্রবতবনবধত্ব স্পগত একটি যু্বক্তসঙ্গত 
সমগির জন্য একটি বমটিং িা সাক্ষাৎকার স্বেত করগত পাগরন। 
কর ও অর্্থ বিভাগের (Department of Taxation and Finance) 
প্রাক্তন কম্থকত্থ ােগের বিভাে োড়ার পর দইু িেগরর জন্য বিভাগের সম্মুগখ 
করদাতাগদর প্রবতবনবধত্ব করগত বিবধ-বনগেধ আগে। বকেু বিবধবনগেধ সাগপগক্ষ, 
প্রাক্তন কম্থকত্থ ােগের এই দইু িেগরর সমিকাগ� কর আবপগ�র স্াধীন বিভাগের 
(Independent Division of Tax Appeals) সম্মুগখ করদাতাগদর প্রবতবনবধত্ব 
করগত পাগরন। প্রাক্তন কম্থকত্থ ােেগক স্ািীভাগি স্স বিেগি করদাতাগদর 
প্রবতবনবধত্ব করগত বনগেধ করা হগিগে স্য্ বিেগি তারা তাগদর োকুবরর সমি 
সরাসবর সংবলিষ্ট বেগ�ন।
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অনিও স্রর্নি্ক ং
আমাগদর কাগে অবগ্রম ব�বখত স্নাটিশ্ প্রদান কগর আপবন স্য্গকাগনা ি্যবক্তেত 
সাক্ষাৎকাগরর একটি অবিও স্রকবি্থ ং করগত পাগরন। আপনাগক অিশ্্যই আপনার 
বনজস্ খরগে এিং আপনার বনজস্ য্ন্ত্রপাবত বদগি স্রকবি্থ ং করগত হগি। আপনার 
কাগে অবগ্রম ব�বখত স্নাটিশ্ বদগি স্য্গকাগনা ি্যবক্তেত সাক্ষাৎকার স্রকি্থ  করার 
অবধকার আমাগদরও রগিগে। আপবন য্বদ এটির জন্য অনগুরাধ কগরন, আমরা 
আপনাগক স্রকবি্থ ংগির একটি প্রবতব�বপ িা অনবু�বপ প্রদান করি, তগি শুধুমারে 
য্বদ আপবন আমাগদর খরে িহন কগরন।

মাঠ ের্্কানোয় অনিট
মাঠ পয্্থাগি অবিটগুব� সাধারেত আপনাগক প্রগিাজনীি স্রকি্থ গুব� একবরেত 
করার জন্য সমি বদগত কমপগক্ষ 15 বদন আগে বনধ্থাবরত হি। য্খন আপবন 
স্কাগনা মাঠ পয্্থাগির অবিগটর জন্য বনি্থাবেত হন, তখন একজন অবিটর 
প্রার্বমক অ্যাপগি্টিগম্টি বনধ্থারে করগত আপনার সাগর্ স্য্াোগয্াে করগিন। 
আপবন অ্যাপগি্টিগম্টি বনবচিত কগর এিং আপনাগক স্য্ খাতাপরে ও স্রকি্থ গুব� 
অিশ্্যই প্রদান করগত হগি তার িে্থনা বদগি একটি বেঠি পাগিন। স্কাগনা 
ি্যিসাবিক অবিগটর জন্য, আপনার ি্যিসাবিক কায্্থক্ম স্র্গক আপনার সমি 
কমাগত স্িবশ্রভাে অ্যাপগি্টিগম্টিগুব� আপনার ি্যিসার জািোি করা হগি। 
প্রগিাজনীি স্রকি্থ  সংগ্রহ করগত আপনার য্বদ 15 বদগনর স্িবশ্ সমি �াগে, তগি 
আপবন সাধারেত 30 বদন পয্্থন্ত িাড়াগনার অনগুরাধ করগত পাগরন। 30 বদগনর 
স্িবশ্ বি�গবের জন্য, অবতবরক্ত সমগির প্রগিাজনগক প্রমাে কগর আপনাগক অিশ্্যই 
একটি ব�বখত অনগুরাধ করগত হগি।

উনো্বািিী আনোলাচিা
আপনার প্রার্বমক বমটিংগি (উগদ্াধনী আগ�ােনা), অবিটর বনগ্নাক্ত কাজগুব� 
করগিন: 
• অবিট সম্পগক্থ  ধারো এিং পদ্বত ি্যাখ্যা, 
• অবিট প্রবক্িা ি্যাখ্যা এিং 
• য্বদ আপবন স্কাগনা অবিট সমন্বগির সাগর্ সম্মত না হন তগি আপনার 
প্রবতিাগদর অবধকার এিং আবপ� পদ্বতর রূপগরখা। 

আপনার অবধকার ও দাবিত্ব সম্পগক্থ  র্াকা আপনার স্য্গকাগনা প্রশ্ন বজজ্াসা করগত 
এই বমটিংটিগক কাগজ �াোন।

অনিট েদ্ধনতগুনল
অবিটগুব� পবরো�না করগত আমরা নানা ধরগনর অবিট পদ্বত ি্যিহার কবর। 
আমরা বনগ্নাক্তগুব� পবরো�না করগত পাবর: 
• একটি বিস্াবরত অবিট, 
• একটি পবরক্ষাম�ূক সমি পদ্বত সংবলিষ্ট অবিট িা
• একটি পবরসংখ্যাবনক নমনুািন পদ্বত সংবলিষ্ট অবিট। 
স্কাগনা অবিটর স্য্ পদ্বতটি স্িগে স্নন তা বনভ্থ র করগি বিবভন্ন ে�গকর উপর, 
স্য্মন কগরর ধরন, স্রকগি্থ র য্র্ার্্থতা ও উপ�ভ্যতা এিং ি্যিসার আকার ও 
জটি�তা।
অবধকন্তু, একটি অবিগটর আওতা সম্প্রসাবরত এিং একটি িহুবিধ-কর অবিট 
বহসাগি সম্পন্ন করা স্য্গত পাগর।
য্বদ প্রার্বমক ফ�াফ�গুব� অন্য একটি কগরর প্রবতগিদগনর উপর একটি 
উপাদানেত প্রভাি স্ফগ�, তগি স্সই ফ�াফ�গুব� অবিট প্রবক্িা ে�াকা�ীন 
স্য্গকাগনা সমি অন্য কর বিগশ্েগত্বর সাগর্ উগলেখ করা স্য্গত পাগর। ঘটনার তর্্য 
ও পবরবস্বতর উপর বনভ্থ র কগর আমরা একটি কর বিগশ্েগত্বর অবিট সমন্বি 
ি্যিহার করগত পাবর অন্যটিগত কর পুনঃেেনা করগত।
বিক্ি ও ক্ষবতপূরগের ি্যিহার কগরর জন্য, আমরা স্কি�মারে য্বদ আমাগদর 
স্রকগি্থ র অনগুরাগধর জিাগি, আপনার কাগে স্কাগনা স্রকি্থ  না র্াগক অর্িা 
আপবন স্য্ স্রকি্থ গুব� প্রদান কগরন তা আমাগদর জন্য কর বনধ্থারগের জন্য 
অপয্্থাপ্ত হগ�ই আমরা অবতবরক্ত িগকিা কর অনমুান করগত পাবর।

অনিনোটর স্ময়াদ এবং সময়
একটি অবিট সাধারেত বতন িেগরর স্মিাদ পূরে কগর এিং এটি সম্পন্ন হগত 
কগিক বদন িা এক িের পয্্থন্ত িা তার স্িবশ্ সমি �ােগত পাগর। সমিকা� 
অবিট করা বরটাগন্থর জটি�তার উপর এিং আপনার স্রকগি্থ র সমিমত 
উপ�ভ্যতা, পূে্থাঙ্গতা ও য্র্ার্্থতার উপর বনভ্থ র কগর।

মাঠ ের্্কানোয়র অনিনোটর ফলাফলগুনল
য্বদ আমরা বসদ্ান্ত বনই স্য্ স্কাগনা পবরিত্থ গনর প্রগিাজন স্নই, তগি আপনার 
বরটান্থ, বরফান্ড অনগুরাধ িা নবর্গত স্কাগনা পবরিত্থ ন করা হগি না উগলেখ কগর 
আমরা আপনাগক একটি বেঠি পাঠাি।
য্বদ বকেু পবরিত্থ ন হি, তাহগ� অবিটর অবিট কাগজর কােজপগরের অনবু�বপ 
উপস্াপন করগিন এিং অবিগটর ফ�াফ� স্সইসাগর্ সহজ, অপ্রযু্বক্তেত 
ভাোি অবিগটর সমি ি্যিহৃত অবিট পদ্বত ও প্রবক্িাগুব� ি্যাখ্যা করগিন। 
ফ�াফ�গুব�র মগধ্য বনগ্নাক্তগুব� অন্তভু্থ ক্ত হগত পাগর:
• অবিগটর সমি পাওিা অ্যাকাউব্টিং ত্রুটিগুব� সংগশ্াধন করগত স্রকি্থ বকবপং 
অনশু্ী�গন পবরিত্থ গনর সুপাবরশ্ করা হগিগে,

• স্য্ জািোি ভু� করা হগিবে� স্সখাগন কর আইগনর সঠিক অগর্্থর ি্যাখ্যা,
• অবতবরক্ত প্রগদি কগরর একটি স্নাটিশ্ িা
• য্াগত একটি বরফান্ড প্রগদি তার একটি স্নাটিশ্।
অবিগটর ফ�াফ� পয্্থাগ�ােনা করগত আমরা আপনাগক একটি যু্বক্তসঙ্গত সমি 
স্দগিা। তারপর অবিটর আপনার জমা স্দওিা অবতবরক্ত তর্্য বিগলিেে করগিন, 
য্বদ উপযু্ক্ত হি, তগি সংগশ্াধন কগর পুনরাি জমা স্দগিন।
য্বদ অবিগটর ফ�াফ� বরফান্ড হি, তগি অবিটর আপনার প্রগিাজন হগত পাগর 
এমন স্য্গকাগনা সহািতা প্রদান করগিন।

আেনি র্নদ সম্মত হি
আপবন য্বদ অবিগটর ফ�াফগ�র সাগর্ একমত হন, আমরা আপনাগক প্রস্াবিত 
অবিট পবরিত্থ গনর বিিবৃত-স্ত িা অনরুূপ নবর্গত স্াক্ষর করগত এিং সমূ্পে্থ 
স্পগম্টি সহ অবিটগরর কাগে স্ফরত বদগত ি�ি।
আপনার য্বদ টাকা স্দনা হি বকন্তু অবি�গবে সমূ্পে্থ পবরগশ্াধ করগত না পাগরন, 
তাহগ� আপবন বকবস্গত স্পগম্টি েুবক্তর জন্য স্য্াে্য হগত পাগরন, য্া আপনাগক 
সমগি সমগি আপনার স্পগম্টি করগত অনমুবত স্দি (স্দখুন বকবস্গত স্পগম্টি 
েুবক্ত)। য্বদও, সুদ (এিং সম্ভিত জবরমানা) অপবরগশ্াবধত ি্যাগ�গসের সাগর্ 
জমা হগত র্াকগি, তাই আপনার সগেতন হওিা উবেত।

আেনি র্নদ সম্মত িা হি
আপবন য্বদ অবিগটর ফ�াফগ�র সাগর্ সম্মত না হন তগি প্রস্াবিত অবিট 
পবরিত্থ গনর বিিবৃত-স্ত আপনার অসম্মবত বনগদ্থশ্ করুন এিং এটি অবিটগরর 
কাগে স্ফরত বদন। প্রগিাজন হগ�, আপবন অবিটর সুপারভাইজাগরর সাগর্ 
অবতবরক্ত আগ�ােনার জন্য অনগুরাধ করগত পাগরন। 
আপবন য্বদ তিওু অবিগটর ফ�াফগ�র সাগর্ সম্মত না হন, তগি আমরা 
আপনাগক িগকিা কগরর জন্য একটি ঘাটবতর স্নাটিশ্ িা বসদ্াগন্তর স্নাটিশ্ 
পাঠাি। এই স্ক্ষগরে, আপবন সমগঝাতা এিং মধ্যস্তা পবরগেিার ি্ুযগরা (Bureau 
of Conciliation and Mediation Services) িা কর আবপ� বিভাগের 
(Division of Tax Appeals) মাধ্যগম অবিট ফ�াফগ�র জন্য আগিদন 
করগত পাগরন। সাধারেত, স্নাটিশ্ জাবর হওিার তাবরগখর 90 বদগনর মগধ্য 
আপনাগক অিশ্্যই আপনার আবপ� দাবখ� করগত হগি (কর বিভাে (Tax 
Department) কতৃ্থ ক েৃহীত পদগক্ষগপর প্রবতিাদ করার আপনার অবধকার 
স্দখুন)। প্রগয্াজ্য সমিসীমার জন্য আপবন স্য্ স্নাটিশ্টি স্পগিগেন তা পড়ুন। 
এমন বক য্বদও আপবন পূগি্থ কর বিভাগের কাগে ব�গখবেগ�ন এিং প্রস্াগি েৃহীত 
অিস্াগন আপবতি জাবনগিবেগ�ন তিওু আপনাগক অিশ্্যই একটি ব�বখত আবপ� 
জমা বদগত হগি।
য্বদও ঘাটবতর স্নাটিশ্ িা বসদ্াগন্তর স্নাটিশ্ এর আগিদন করার সমি 
স্পগমগ্টির প্রগিাজন হি না, তিওু আপবন য্বদ স্শ্ে পয্্থন্ত দািিদ্ হন, তগি 
অবতবরক্ত সুদ এিং স্য্গকাগনা জবরমানা আদাি িন্ধ করগত আপবন প্রস্াবিত 
িগকিা স্পগম্টি করগত পাগরন।
আপবন স্য্গকাগনা িগকিা করও পবরগশ্াধ করগত পাগরন এিং তারপগর সংবলিষ্ট 
কগরর স্ক্ষগরে প্রগয্াজ্য সমগির মগধ্য বরফাগন্ডর জন্য একটি দাবি দাবখ� করগত 
পাগরন। য্বদ আমরা আপনার দাবি সমূ্পে্থ িা আংবশ্কভাগি অস্ীকার কবর, 
তাহগ� আপবন সমগঝাতা এিং মধ্যস্তা পবরগেিার ি্ুযগরা (Bureau of 
Conciliation and Mediation Services) িা কর আবপ� বিভাগের 
(Division of Tax Appeals) মাধ্যগম প্রগয্াজ্য সংবিবধিদ্ সমগির মগধ্য 
আবপ� করগত স্িগে বনগত পাগরন।

স্িস্ক অনিট
স্িস্ক অবিট হগ�া কর বরটান্থ, বরফাগন্ডর অনগুরাধ িা আপনার জমা স্দওিা 
অন্যান্য নবর্র পয্্থাগ�ােনা। মাগঝ মাগঝ, স্িস্ক অবিট অন্যান্য উৎস স্য্মন IRS 



প্রর্াশিা 131 (9/22) েষৃ্া 8 এর 3

স্র্গক প্রাপ্ত তর্্য অন্তভু্থ ক্ত কগর িা তার উপর বভবতি কগর হি। এগত একটি বরটান্থও 
যু্ক্ত র্াকগত পাগর য্া আপনার দাবখ� করা উবেত বে� িগ� আমরা বিশ্াস কবর। 
আমাগদর আগরা তগর্্যর অনগুরাধ করার প্রগিাজগন অর্িা য্বদ আমরা বসদ্ান্ত স্য্ 
আপনাগক অবতবরক্ত িগকিা কর বদগত হগি িা িগকিা একটি বরটান্থ বদগত হগি 
িগ�ই একটি স্িস্ক অবিট হগছে তাহগ� আমরা আপনাগক অিবহত করি।
য্বদ আমাগদর আগরা তগর্্যর প্রগিাজন হি, তগি আমরা আপনাগক স্িস্ক অবিট 
সম্পগক্থ  অিবহত করার জন্য একটি বেঠি পাঠাি এিং প্রগিাজনীি তগর্্যর জন্য 
অনগুরাধ করি। অনগুরাগধ সাড়া বদগত আমরা আপনাগক একটি যু্বক্তসঙ্গত 
সমি স্দগিা। আপবন য্বদ প্রবতবক্িা জানান, তগি আমরা আপনার প্রবতবক্িা 
পয্্থাগ�ােনা করি এিং আমাগদর ফ�াফ�গুব� আপনাগক জানাি। 

স্িস্ক অনিনোটর ফলাফলগুনল
য্বদ আমরা বসদ্ান্ত বনই স্য্ স্কাগনা পবরিত্থ গনর প্রগিাজন স্নই, তগি আপনার 
বরটান্থ, বরফান্ড অনগুরাধ িা নবর্গত স্কাগনা পবরিত্থ ন করা হগি না উগলেখ কগর 
আমরা আপনাগক একটি বেঠি পাঠাি।
য্বদ স্কাগনা অবতবরক্ত িগকিা কর র্াগক, তগি আপবন একটি প্রস্াবিত অবিট 
পবরিত্থ গনর বিিবৃত িা কারে ি্যাখ্যা কগর, অনরুূপ নবর্ পাগিন। প্রবতবক্িা 
জানাগত আমরা আপনাগক একটি যু্বক্তসঙ্গত সমি স্দগিা। তারপর স্টকবনবশ্িান 
আপনার প্রবতবক্িা বিগলিেে করগিন এিং উপযু্ক্ত হগ�, িগকিা পবরমাগের সাগর্ 
স্য্গকাগনা সমন্বি করগিন। য্াইগহাক, য্বদ অবিগটর ফ�াফ� বরফান্ড হি, তগি 
আপবন একটি ি্যাখ্যার বেঠি সহ আপনার বরফাগন্ডর স্নাটিশ্ পাগিন, য্বদ না 
আপবন অন্যান্য কর িা কর বিভাগে (Tax Department) উগলেবখত ঋগের 
জন্য স্দনা র্াগকন (অফগসটগুব�) স্দখুন।
য্বদ প্রার্বমক ফ�াফ�গুব� অন্য একটি কগরর প্রবতগিদগনর উপর একটি 
উপাদানেত প্রভাি স্ফগ�, তগি স্সই ফ�াফ�গুব� অবিট প্রবক্িা ে�াকা�ীন 
স্য্গকাগনা সমি অন্য কর বিগশ্েগত্বর সাগর্ উগলেখ করা স্য্গত পাগর। ঘটনার তর্্য 
ও পবরবস্বতর উপর বনভ্থ র কগর আমরা একটি কর বিগশ্েগত্বর অবিট সমন্বি 
ি্যিহার করগত পাবর অন্যটিগত কর পুনঃেেনা করগত।

আেনি র্নদ সম্মত হি
আপবন য্বদ অবিগটর ফ�াফগ�র সাগর্ সম্মত হন, আমরা আপনাগক প্রস্াবিত 
অবিট পবরিত্থ গনর বিিবৃত-স্ত িা অনরুূপ নবর্গত স্াক্ষর করগত এিং িগকিা 
পবরমাে পবরগশ্াধ করগত ি�ি।
আপনার য্বদ টাকা স্দনা হি বকন্তু অবি�গবে সমূ্পে্থ পবরগশ্াধ করগত না পাগরন, 
তাহগ� আপবন বকবস্গত টাকা পবরগশ্াধ েুবক্তর জন্য স্য্াে্য হগত পাগরন, য্া 
আপনাগক সমগি সমগি আপনার স্পগম্টি করগত অনমুবত স্দি (স্দখুন বকবস্গত 
স্পগম্টি েুবক্ত)। য্াইগহাক, সুদ (এিং সম্ভিত জবরমানা) অপবরগশ্াবধত 
ি্যাগ�গসের সাগর্ জমা হগত র্াকগি।

আেনি র্নদ সম্মত িা হি
আপবন য্বদ অবিগটর ফ�াফগ�র সাগর্ সম্মত না হন, তগি আপনার মতাবনক্য 
তুগ� ধরগত আপনাগক আগরা তর্্য জমা বদগত হগি এিং প্রস্াবিত অবিট 
পবরিত্থ গনর বিিবৃত এর একটি অনবু�বপ আমাগদর কাগে স্ফরত বদগত হগি। 
স্টকবনবশ্িান আপনার জমা স্দওিা স্য্গকাগনা অবতবরক্ত তর্্য পয্্থাগ�ােনা করগিন 
এিং য্বদ উপযু্ক্ত হি, তগি আপনাগক ব�বখতভাগি তাগদর বসদ্াগন্তর বিেগি 
অিবহত করগিন।
আপবন য্বদ তিওু অবিগটর ফ�াফগ�র সাগর্ সম্মত না হন, তগি আমরা 
আপনাগক িগকিা কগরর জন্য একটি ঘাটবতর স্নাটিশ্ িা বসদ্াগন্তর স্নাটিশ্ 
পাঠাি। এগক্ষগরে, আপবন সমগঝাতা এিং মধ্যস্তা পবরগেিার ি্ুযগরা (Bureau 
of Conciliation and Mediation Services) িা কর আবপ� বিভাগের 
(Division of Tax Appeals) মাধ্যগম অবিট ফ�াফগ�র জন্য আগিদন 
করগত পাগরন। সাধারেত, স্নাটিশ্ জাবর হওিার তাবরগখর 90 বদগনর মগধ্য 
আপনাগক অিশ্্যই আপনার আবপ� দাবখ� করগত হগি (কর বিভাে (Tax 
Department) কতৃ্থ ক েৃহীত পদগক্ষগপর প্রবতিাদ করার আপনার অবধকার 
স্দখুন)। প্রগয্াজ্য সমিসীমার জন্য আপবন স্য্ স্নাটিশ্টি স্পগিগেন তা পড়ুন। 
এমন বক য্বদও আপবন পূগি্থ কর বিভাগের কাগে ব�গখবেগ�ন এিং প্রস্াবিত 
অবিট পবরিত্থ নগুব�র বিিবৃত িা অনরুুপ নবর্গত েৃহীত অিস্াগন আপবতি 
জাবনগিবেগ�ন তিওু আপনাগক অিশ্্যই একটি ব�বখত আবপ� জমা বদগত হগি। 
য্বদও ঘাটবতর স্নাটিশ্ িা বসদ্াগন্তর স্নাটিশ্ এর আগিদন করার সমি 
স্পগমগ্টির প্রগিাজন হি না, তিওু আপবন য্বদ স্শ্ে পয্্থন্ত দািিদ্ হন, তগি 
অবতবরক্ত সুদ এিং স্য্গকাগনা জবরমানা আদাি িন্ধ করগত আপবন প্রস্াবিত 
িগকিা স্পগম্টি করগত পাগরন।

আপবন স্য্গকাগনা িগকিা করও পবরগশ্াধ করগত পাগরন এিং তারপগর সংবলিষ্ট 
কগরর স্ক্ষগরে প্রগয্াজ্য সমগির মগধ্য বরফাগন্ডর জন্য একটি দাবি দাবখ� করগত 
পাগরন। য্বদ আমরা আপনার দাবি সমূ্পে্থ িা আংবশ্কভাগি অস্ীকার কবর, 
তাহগ� আপবন সমগঝাতা এিং মধ্যস্তা পবরগেিার ি্ুযগরা (Bureau of 
Conciliation and Mediation Services) িা কর আবপ� বিভাগের 
(Division of Tax Appeals) কাগে প্রগয্াজ্য সংবিবধিদ্ সমগির মগধ্য আবপ� 
করগত স্িগে বনগত পাগরন।

নরফানোডের জি্য দানব
স্য্গকাগনা ধরগনর কর স্র্গক বরফান্ড সৃবষ্ট হগত পাগর। প্রািশ্ই, আিকর বরফান্ড 
একজন করদাতার আটগক রাখা িা আনমুাবনক কর িা স্ফরতগয্াে্য কর দাি 
স্র্গক অবতবরক্ত স্পগম্টির ফগ� হি এিং করদাতা সাধারেত িাবে্থক আিকর 
বরটান্থ দাবখ� করার সমি বরফান্ড দাবি কগরন। দাবখ�কৃত বরটাগন্থর প্রার্বমক 
প্রবক্িাকরগের অংশ্ বহসাগি আমরা এই বরফান্ডগুব� ততবর কবর।
একটি ম�ূ বরটান্থ দাবখ� করার পগর, আপবন ধরগত পাগরন স্য্ আপবন একটি 
দাি, কত্থ ন িা অি্যাহবত উগপক্ষা কগরগেন। বকেু বকেু কগরর স্ক্ষগরে, আপনাগক 
অিশ্্যই বরফান্ড দাবি করগত একটি সংগশ্াবধত বরটান্থ দাবখ� করগত হগি। অন্য 
বকেু কগরর স্ক্ষগরে, আপনাগক অিশ্্যই ভু� কর পবরগশ্াধ িা অবতবরক্ত স্পগমগ্টির 
উগলেবখত নবর্ সহ একটি বরফান্ড দাবি জমা বদগত হগি। আগরা তগর্্যর জন্য 
আমাগদর ওগিিসাইট স্দখুন।
য্বদ স্কাগনা অবিট, ম�ূ্যািন, সংগ্রহ িা প্রগিাগের প্রবক্িা ে�াকা�ীন, আমরা 
আপনাগক অবতবরক্ত কর প্রদানকারী বহগসগি পাই, আমাগদর অিশ্্যই তা আপনার 
কাগে প্রকাশ্ করগত হগি। য্াইগহাক, আমাগদরগক অবতবরক্ত স্পগম্টি প্রকাশ্ করার, 
বরফান্ড পবরগশ্াগধর িা দাি মঞ্জগুরর প্রগিাজন স্নই য্বদ, তা পাওিার সমি, 
সীমািদ্তার সংবিবধর কারগে সমিকা� িন্ধ হগি য্াি।
সাধারেত, য্বদ আমরা একটি বনবদ্থষ্ট সমগির মগধ্য আপনার বরফান্ড প্রদান 
না কবর, তগি আমার অিশ্্যই আপনাগক সুদ পবরগশ্াধ করি। উদাহরেস্রূপ, 
আপনার ি্যবক্তেত আিকর বরফাগন্ডর পবরমাগের সাগর্ আমার অিশ্্যই সুদ স্য্াে 
করি, য্বদ আমরা আপনার বরটাগন্থর বনধ্থাবরত তাবরগখর 45 বদগনর মগধ্য িা 
আপনার দাবখগ�র তাবরগখর, স্য্টি পগর এর মগধ্য বরফান্ড ইসু্য না কবর।
আমরা অনগুরাধ করা পবরমাগে বরফাগন্ডর জন্য একটি দাবি অনগুমাদন করগত 
পাবর িা এটি সমন্বি করগত িা অস্ীকার করগত পাবর। য্বদ অনগুমাবদত হি, 
আপবন একটি বরফান্ড পাগিন, সাগর্ স্য্গকাগনা প্রগয্াজ্য সুদ পাগিন। য্বদ সমবন্বত 
হি, তগি আপবন আপনার অনগুরাগধর স্েগি কম পবরমাে পাগিন এিং সমন্বগির 
ি্যাখ্যা পাগিন। য্বদ আমরা আপনার দাবিগক সমূ্পে্থ িা আংবশ্কভাগি অস্ীকার 
কবর, তগি আমরা আপনাগক আপনার করগত পাগরন এরুপ প্রবতিাগদর অবধকার 
ি্যাখ্যা করগত একটি ব�বখত স্নাটিশ্ পাঠাি।
স্িাট: আপবন য্বদ আমাগদর কাগে অন্যান্য কর িা ঋে, অন্য রা্রেীি সংস্া, 
স্ফিাগর� সরকার, বনউ ইিক্থ  বসটি িা অন্য স্কাগনা স্টেগটর কাগে স্দনা র্াগকন, 
তগি আমরা তাগদর কাগে আপনার বরফাগন্ডর সমূ্পে্থ িা আংবশ্ক পবরগশ্াধ করগত 
পাবর। আমরা এই বরফান্ড অফগসট সম্পগক্থ  আপনাগক অিবহত করি। আমাগদর 
কাগে স্দনা স্নই এমন ঋে সম্পগক্থ  আপনার য্বদ স্কাগনা প্রশ্ন র্াগক, অন্য সংস্া, 
স্ফিাগর� সরকার, বনউ ইিক্থ  বসটি িা অন্য স্টেগটর সাগর্ সরাসবর স্য্াোগয্াে 
করুন (অফগসট স্দখুন)।
আপবন য্বদ বরফাগন্ডর সমন্বি িা অস্ীকৃবতর সাগর্ সম্মত না হন তগি আপবন 
আপনার অিস্ানগক তুগ� ধরগত আগরা তর্্য জমা বদগত পাগরন। আপবন য্বদ 
দাবিকৃত বরফান্ড সমন্বি িা অনগুমাদগনর স্নাটিশ্ স্পগি র্াগকন, তগি আপবন 
স্নাটিগশ্ বনগদ্থ বশ্ত সমগির মগধ্য সমগঝাতা এিং মধ্যস্তা পবরগেিার ি্ুযগরার 
(Bureau of Conciliation and Mediation Services) সাগর্ একটি 
সমগঝাতা আগ�ােনার জন্য অনগুরাধ করগত পাগরন অর্িা কর আবপ� বিভাগের 
(Division of Tax Appeals) কাগে শুনাবনর জন্য একটি দরখাস্ দাবখ� 
করগত পাগরন, (কর বিভাে (Tax Department) কতৃ্থ ক েৃহীত পদগক্ষগপর 
প্রবতিাদ করার আপনার অবধকার স্দখুন) একটি সমগঝাতা আগ�ােনার 
অনগুরাধ করার িা একটি দরখাস্ দাবখ� করার জন্য আপনার সমি আমাগদর 
সাগর্ আর স্কাগনা বেঠিপরে িা স্য্াোগয্াগের মাধ্যগম িাড়াগনা হি না।
য্বদও আপবন সমিমত বরফান্ড দাবি দাবখ� করার েি মাস অবতিাবহত হগি য্াি 
এিং আপবন পূগি্থ একই কর িেগরর জন্য আি িা কগপ্থাগরশ্ন কগরর ঘাটবতর 
জন্য একটি দরখাস্ দাবখ� কগরনবন তিওু আপবন একটি সমগঝাতা আগ�ােনার 
অনগুরাধ করগত পাগরন িা শুনাবনর জন্য একটি দরখাস্ দাবখ� করগত পাগরন, 
আপবন স্দখগত ইছো করগত পাগরন স্য্ আমরা সমস্ প্রাসবঙ্গক তর্্য পয্্থাগ�ােনা 
করার সুগয্াে স্পগিবে। আি এিং কগপ্থাগরশ্ন কগরর জন্য, আমরা স্য্ তাবরখ 
স্র্গক অনগুমাদগনর স্নাটিশ্ পাঠিগিবে তার দইু িেগরর মগধ্য আপনাগক অিশ্্যই 
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অনগুরাধ িা দরখাস্ দাবখ� করগত হগি। অন্যান্য কগরর জন্য একটি সমগঝাতা 
আগ�ােনা িা শুনাবনর জন্য দরখাগস্র অনগুরাধ করগত আ�াদা সমি কাটাগমা 
রগিগে। উদাহরেস্রূপ, য্বদ আমরা বিক্ি কগরর বরফাগন্ডর জন্য একটি দাবি 
অস্ীকার কবর, তগি আমরা দাবি প্রত্যাখ্যান করার তাবরগখর 90 বদগনর মগধ্য 
আপনাগক অিশ্্যই একটি অনগুরাধ িা দরখাস্ দাবখ� করগত হগি। 
বরফান্ড দাবি করার জন্য একটি সীমািদ্তার সংবিবধ আগে। স্িবশ্রভাে কগরর 
স্ক্ষগরে, ম�ূ বরটান্থ িগকিা হওিা িা দাবখগ�র তাবরগখর বতন িেগরর মগধ্য অর্িা 
আপবন কর পবরগশ্াধ করার তাবরগখর দইু িেগরর মগধ্য, স্য্টি পগর আপনাগক 
অিশ্্যই সংগশ্াবধত বরটান্থ িা বরফাগন্ডর জন্য অন্যান্য দাবি দাবখ� করগত হগি।
আপবন য্বদ বরটান্থ দাবখ� না কগরন, তগি আপনাগক কর স্দওিার তাবরগখর দইু 
িেগরর মগধ্য বরফাগন্ডর জন্য দাবি দাবখ� করগত হগি।
য্বদ আপবন একটি সংগশ্াবধত বরটান্থ দাবখ� কগরন িা বতন িেগরর মগধ্য আি, 
কগপ্থাগরশ্ন িা বিক্ি কর বরটাগন্থ বরফাগন্ডর জন্য দাবি কগরন, তগি অনগুমাবদত 
বরটান্থ দাবখ� করার ঠিক আগের বতন িেগরর মগধ্য এিং বরটান্থ দাবখ� করার 
জন্য স্য্গকাগনা সমি িাড়াগনার সমিকাগ�র মগধ্য অনগুমাদনগয্াে্য বরফান্ড প্রদতি 
কগরর অংশ্ অবতক্ম করগত পাগর না। আপবন য্বদ দইু িেগরর মগধ্য সংগশ্াবধত 
বরটান্থ দাবখ� কগরন িা দাবি কগরন, তগি অনগুমাদনগয্াে্য বরফান্ড বরফাগন্ডর 
দাবির ঠিক আগের দইু িেগরর মগধ্য প্রদতি কগরর অংগশ্র স্িবশ্ নাও হগত পাগর।
আপবন আি, এগটেট িা কগপ্থাগরশ্ন কগরর জন্য একটি সংগশ্াবধত বরটান্থ দাবখ� 
করগত পাগরন অর্িা উপগর উবলেবখত সমিসীমার িাইগর বরফাগন্ডর জন্য একটি 
দাবি দাবখ� করগত পাগরন য্বদ বরফান্ড একটি বরগপাট্থ কৃত স্ফিাগর� পবরিত্থ ন িা 
সংগশ্াধগনর জন্য দািী হি য্া আপনাগক অবশ্যই বনউ ইিক্থ  স্টেগট বরগপাট্থ  করগত 
হগি। পবরিত্থ ন িা প্রগদি হওিা সংগশ্াধগনর স্নাটিশ্ আসার তাবরগখর দইু িেগরর 
মগধ্য আপনাগক অিশ্্যই একটি সংগশ্াবধত বরটান্থ িা বরফাগন্ডর জন্য একটি দাবি 
দাবখ� করগত হগি।
বরফান্ড দাবির ফরম, বরটান্থ িা অন্য পদ্বত য্া আপনাগক অিশ্্যই ি্যিহার 
করগত হগি তা বনভ্থ র কগর আপবন স্য্ কগরর জন্য বরফান্ড োইগেন তার উপর। 
প্রগয্াজ্য সমিসীমা সম্পগক্থ  তগর্্যর জন্য য্ার মগধ্য আপনাগক বরফাগন্ডর জন্য এিং 
উপযু্ক্ত ফরমগুব� স্পগত আপনার দাবি করগত হগি, সহািতা প্রগিাজন? স্দখুন।

জনরমািা ও সদু
জবরমানার জন্য বতনটি সিগেগি সাধারে কারে বন্নরুপ: 
• বি�গবে দাবখ�, 
• অবতবরক্ত প্রগদি কর এিং 
• অনবুমত কগরর কম পবরগশ্াধ। 
সহজ কর্াি, জবরমানা ও সুদ এড়াগনা হগ�া সমিমগতা আপনার কর বরটান্থ দাবখ� 
করা এিং কগরর সঠিক পবরমাে পবরগশ্াধ করা। আপবন য্বদ আপনার স্কাগনা 
কর দাবিত্ব সম্পগক্থ  অস্পষ্ট হন, তগি আপনার প্রগিাজনীি দাবখ� সম্পগক্থ  আগরা 
জানগত এই প্রকাশ্নাি িবে্থত বরগসাস্থগুব� ি্যিহার করুন।
বি�গবে দাবখ� এিং স্খ�াবপ কগরর জন্য জবরমানার পবরমাে সাধারেত িগকিা 
কগরর পবরমাগের উপর বভবতি কগর হি। য্াইগহাক, বি�গবে দাবখগ�র জন্য বিবভন্ন 
জবরমানা রগিগে এমনবক য্বদ আপনার স্কাগনা কর নাও র্াগক।
আমরা পূে্থ স্পগম্টি না পাওিা পয্্থন্ত িগকিা পবরমাগের সাগর্ সুদ এিং স্য্গকাগনা 
জবরমানা স্য্াে হগত র্াকগি। সক� সুদ তদবনক েক্িবৃদ্ হি। প্রগয্াজ্য 
সুগদর হাগরর জন্য, আমাগদর ওগিিসাইট বভবজট করুন (স্দখুন সহায়তা 
প্রনোয়াজি?)।

র্র নবভাগ (Tax Department) র্তৃ্ক র্ স্িওয়া 
েদনোষেনোের প্রনতবানোদর জি্য আেিার অনির্ার
আপবন য্বদ আমাগদর দ্ারা েৃহীত একটি েূড়ান্ত পদগক্ষগপর সাগর্ সম্মত না 
হন, তাহগ� আপবন ফরম CMS-1-MN, সমগঝাতা আগ�ােনার অনগুরাধ 
(Request for Conciliation Conference), সমগঝাতা এিং মধ্যস্তা 
পবরগেিার ি্ুযগরার কাগে (Bureau of Conciliation and Mediation 
Services), অর্িা কগরর জন্য ফরম TA-100, দরখাস্ (Petition) কর 
আবপ� বিভাগের (Division of Tax Appeals) সাগর্ আবপ� শুনাবন দাবখ� 
কগর প্রবতিাদ করগত পাগরন। এই পদগক্ষপগুব�র মগধ্য র্াকগত পাগর:
• কর ঘাটবত িা বসদ্ান্ত সমস্যা;
• একটি বরফান্ড দাবি অস্ীকার; িা
• একটি �াইগসসে, স্রবজগ্রেশ্ন িা অি্যাহবত সনদ অস্ীকার িা প্রত্যাহার।
কর বিপাট্থ গম্টি (Tax Department) আপনাগক আমাগদর পদগক্ষগপর স্নাটিশ্ 

পাঠাগনার তাবরখ স্র্গক একটি বনবদ্থষ্ট সমগির মগধ্য আপনাগক অনগুরাধ িা দরখাস্ 
দাবখ� করগত হগি। প্রগয্াজ্য সমিসীমার জন্য আপবন স্য্ স্নাটিশ্টি স্পগিগেন তা 
পড়ুন। এই সমিসীমা কর আইন দ্ারা প্রবতবষ্ত এিং আর িাড়াগনা য্াগি না। 
আপবন য্বদ আপনার অনগুরাধ িা দরখাস্ িাকগয্াগে পাঠিগি র্াগকন, আমরা 
আপনাগক প্রত্যনয়ত িা নিবনধিত িাকগয্াে ি্যিহার করার পরামশ্্থ বদই। এই 
বনিগমর উগদেগশ্্য, দাবখ� করার তাবরখ হগ�া স্সই তাবরখ স্য্টি অনগুরাধ িা 
দরখাস্ সবেব�ত খাগম মাবক্থ ন যু্ক্তরাগ্রের িাক পবরগেিা কতৃ্থ ক স্পাটেমাক্থ  করা 
হগিগে অর্িা একটি প্রাইগভট স্িব�ভাবর সাবভ্থ স কতৃ্থ ক অভ্যন্তরীে রাজস্ স্কাি 
কতৃ্থ ক স্সকশ্ন 7502-স্ত িবে্থত তাবরখটি স্রকি্থ  করা িা বেবনিত করা হগিগে৷ 
প্রকাশ্না 55, প্রনিেকৃত ি্যবক্তেত বিতরে পবরগেিা, এই উগদেগশ্্য অনগুমাবদত 
ি্যবক্তেত বিতরে পবরগেিাগুব�র তাব�কা কগর৷
আপবন আপনার বনগজর পগক্ষ উপবস্ত হগত পাগরন অর্িা আপনার একজন 
অনগুমাবদত প্রবতবনবধ আপনার মাম�া পয্্থাগ�ােনার জন্য উপস্াপন করগত 
পাগরন। আপনার পগক্ষ উপবস্ত হওিার জন্য একজন অনগুমাবদত প্রবতবনবধর 
অিশ্্যই আপনার কাে স্র্গক পাওিার অভ অ্যাটবন্থ র্াকগত হগি। পাওিার অভ 
অ্যাটবন্থ কীভাগি দাবখ� করগিন স্স সম্পগক্থ  তগর্্যর জন্য, আমাগদর ওগিিসাইট 
বভবজট করুন (স্দখুন সহািতা প্রগিাজন?)।
য্বদ অমীমাংবসত অগর্্থর পবরমাে বনবদ্থষ্ট আবর্্থক সীমার মগধ্য হি, তাহগ� আপবন 
স্ল্প দাবি ইউবনগট আপনার কর আবপ� বিভাে (Division of Tax Appeals) 
শুনাবনর জন্য বনি্থােন করগত পাগরন (স্ল্প দাবির অপশ্ন স্দখুন)। স্িাট: 
এগটেট কর ফাই�ারগুব� কর আবপ� বিভাগের (Division of Tax Appeals) 
সম্মুগখ শুনাবনর জন্য উপযু্ক্ত নি, এগটেট কর আবপগ�র অবধকার স্দখুন।
সমগঝাতা এিং মধ্যস্তা পবরগেিার ি্ুযগরা (Bureau of Conciliation 
and Mediation Services) িা কর আবপ� বিভাে (Division of Tax 
Appeals)-এ আপনার স্কাগনা অবগ্রম স্পগম্টি শুনাবনর অবধকার স্নই য্বদ 
আপবন বনগ্নাক্ত কারগে কর, সুদ িা জবরমানার জন্য দািী র্াগকন:
• আপনার বরটাগন্থ োবেবতক িা করবেক ভু� র্াগক,
• IRS কতৃ্থ ক আপনার স্ফিাগর� বরটাগন্থ পবরিত্থ ন হি িা
• আপনার বরটাগন্থ স্দখাগনা সমূ্পে্থ িা আংবশ্ক পবরমাে িগকিা পবরগশ্াগধ 
আপনার ি্যর্্থতা র্াগক।

সমনো�াতা আনোলাচিা
একটি সমগঝাতা আগ�ােনা প্রবতিাগদর সমাধান করার স্েষ্টা করার একটি 
কায্্থকর এিং সাশ্রিী উপাি। আগ�ােনাটি অনানষু্াবনকভাগি একজন সমগঝাতা 
পরামশ্্থদাতা (কনবসব�গিশ্ন কনফাবর) কতৃ্থ ক পবরোব�ত হি বয্বন একটি 
ন্যায্্য ফ�াফ� বনধ্থারগের জন্য উপস্াবপত সক� প্রমাে পয্্থাগ�ােনা করগিন। 
আগ�ােনার পগর, পরামশ্্থদাতা (কনফাবর) আপনাগক সম্মবত আকাগর একটি 
প্রস্াবিত স্রগজাব�উশ্ন পাঠাগিন। আপবন য্বদ সম্মবতগত স্াক্ষর না কগরন, তাহগ� 
একটি সমগঝাতা আগদশ্ জাবর করা হগি। এই সমগঝাতা আগদশ্ িাধ্যতাম�ূক র্নদ 
িা আপবন একটি দরখাস্, ফরম TA-100, কর আবপ� বিভাগের (Division of 
Tax Appeals) কাগে দাবখ� কগরন। দাবখ� করগত প্রগয্াজ্য সমিসীমার জন্য 
অি্থ াগরর সাগর্ আপবন স্য্ তর্্য স্পগিগেন তা পড়ুন।
বিব্রেবিউটর, আমদাবন পবরিহনকারী, টাবম্থনা� অপাগরটর িা স্পগ্রাব�িাম 
ি্যিসা স্য্খাগন সমস্যাটি িগন্ডর পবরমাে িা অন্যান্য বনরাপতিা িবৃদ্ স্সখাগন 
সমগঝাতা আগ�ােনা স্নই। শুধুমারে কর আবপ� বিভাে (Division of Tax 
Appeals) এই সমস্যাগুব� স্দখাশুনা করগত পাগর।
আপবন বিভাগের সাগর্ একটি অন�াইন পবরগেিা অ্যাকাউগ্টির মাধ্যগম একটি 
সমগঝাতা আগ�ােনার জন্য অনগুরাধ করগত সক্ষম হগত পাগরন (বনগদ্থশ্ািব�র 
জন্য আপবন স্য্ স্নাটিশ্টি স্পগিগেন তা পড়ুন এিং য্বদ সক্ষম হন, আমাগদর 
ওগিিসাইট বভবজট করুন এিং অনসুন্ধান করুন: OLS একটি অ্যাকাউ্টি স্সট 
করগত য্বদ আপনার অ্যকাউ্টি না র্াগক) অর্িা 518-435-8554 নবেগর ফ্যাক্স 
কগর িা িাকগয্াগে সমগঝাতা এিং মধ্যস্তা পবরগেিার ি্ুযগরা (Bureau of 
Conciliation and Mediation Services)-স্ত ফরম CMS-1-MN পাঠিগি:

NYS TAX DEPARTMENT
CONCILIATION & MEDIATION SERVICES 
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0918

মাবক্থ ন যু্ক্তরাগ্রের িাকগয্াে ি্যিহার না করগ�, প্রকাশ্না 55 স্দখুন, প্রনিেকৃত 
ি্যবক্তেত বিতরে পবরগেিা।

র্র আনেল শুিানি
কর আবপ� শুনাবনর জন্য অনগুরাধ করগত, আপনাগক অিশ্্যই কর আবপ� 
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বিভাগের (Division of Tax Appeals) কাগে ফরম TA-100 দাবখ� করগত 
হগি। দরখাস্টি অিশ্্যই ব�বখত হগত হগি এিং আপবন স্কান কায্্থক�াগপর 
প্রবতিাদ করগেন তা বনবদ্থষ্টভাগি বনগদ্থশ্ করগত হগি।
শুনাবন একজন বনরগপক্ষ প্রশ্াসবনক আইন বিোরগকর সমু্মগখ একটি প্রবতপক্ষ 
কায্্থক্ম। শুনাবনটি স্টেগনাগ্রাবফকভাগি স্রকি্থ  করা হগি। শুনাবনর পগর, 
প্রশ্াসবনক আইন বিোরক একটি বসদ্ান্ত জাবর করগিন য্া অমীমাংবসত 
বিেিগুব�র বসদ্ান্ত স্নগি র্নদ িা আপবন িা কর বিভাে (Tax Department) 
কর আবপ� ্রাইি্ুযনাগ�র (Tax Appeals Tribunal) বসদ্ান্ত পয্্থাগ�ােনার 
জন্য অনগুরাধ কগরন। য্বদ তাই হি, তগি ্রাইি্ুযনা�: 
• শুনাবনর স্রকি্থ  এিং স্য্গকাগনা অবতবরক্ত স্মৌবখক িা ব�বখত যু্বক্ত তক্থ  
পয্্থাগ�ােনা করগি এবং 

• প্রশ্াসবনক আইন বিোরগকর বসদ্ান্ত বনবচিতকরে, বিপরীত িা পবরিত্থ ন কগর 
একটি বসদ্ান্ত জাবর করগি অথবা 

• পরিততী শুনাবনর জন্য বিেিটি প্রশ্াসবনক আইন বিোরগকর কাগে স্ফরত 
পাঠাগি।

ফরম TA-100 এিং অনশু্ী�ন এিং পদ্বতর বিবধগুব� (Rules of 
Practice and Procedure) কর আবপ� বিভাে (Division of Tax 
Appeals) এিং কর আবপ� ্রাইি্ুযনাগ�র (Tax Appeals Tribunal) 
ওগিিসাইগট www.dta.ny.gov পাওিা য্াি। আপবন তাগদর অনগুরাধ করগত 
পাগরন 518-266-3000 নবেগর ক� কগর িা বনগ্নাক্ত ঠিকানাি বেঠি ব�গখ:

DIVISION OF TAX APPEALS 
AGENCY BUILDING 1 
EMPIRE STATE PLAZA 
ALBANY NY 12223

দরখাস্ ফরম এিং বিবধগুব�র জন্য একটি অনগুরাধ সমি সীমার উগদেগশ্্য 
শুনাবনর জন্য একটি দরখাস্ দাবখ� করা িগ� বিগিবেত হি িা এিং এটি একটি 
দরখাস্ দাবখ� করার সমিসীমা িবৃদ্ কগর না।

আদালনোতর ের্্কানোলাচিা
আপবন কর আবপ� ্রাইি্ুযনাগ�র (Tax Appeals Tribunal) বসদ্াগন্তর সাগর্ 
সম্মত না হগ�, আপবন আদা�গতর পয্্থাগ�ােনা োইগত পাগরন। এমন সমিসীমা 
রগিগে য্ার মগধ্য আপবন আদা�গতর পয্্থাগ�ােনার জন্য আগিদন করগত পাগরন 
(সাধারেত, কর আবপ� ্রাইি্ুযনা� (Tax Appeals Tribunal) আপনাগক 
প্রত্যবিত িাকগয্াগে িা ি্যবক্তেত পবরগেিার মাধ্যগম বসদ্াগন্তর স্নাটিশ্ স্দওিার 
োর মাগসর মগধ্য)। বকেু বকেু কগরর স্ক্ষগরে, আপনাগক অিশ্্যই কর, সুদ এিং 
জবরমানা বদগত হগি; িা এই পবরমাে এিং য্খন আপবন আদা�গতর পয্্থাগ�ােনার 
জন্য একটি আবপ� দাবখ� কগরন, আদা�গতর খরগের জন্য একটি িন্ড বদগত 
করগত হগি।

স্বল্প দানব অেশি
অমীমাংগসর পবরমাে য্বদ অনশু্ী�ন এিং পদ্বতর বিবধমা�া দ্ারা বনধ্থাবরত 
ি�াগরর সীমার মগধ্য হি,তগি আপবন কর আবপ� বিভাগের (Division of 
Tax Appeals) স্ল্প দাবি ইউবনগট (Small Claims Unit) আপনার শুনাবন 
অনবুষ্ত করার জন্য বনি্থােন করগত পাগরন। একজন বনরগপক্ষ বপ্রসাইবিং 
অবফসার স্ল্প দাবির শুনাবন পবরো�না কগরন। বপ্রসাইবিং অবফসাগরর বসদ্ান্তই 
েূড়ান্ত এিং কর আবপ� বিভাগের (Division of Tax Appeals) অন্য স্কাগনা 
ইউবনট, কর আবপ� ্রাইি্ুযনা� (Tax Appeals Tribunal) িা স্টেগটর স্কাগনা 
আদা�গতর দ্ারা পয্্থাগ�ােনা সাগপগক্ষ নি।

দম্পনতর এর্জি নিনোদ্ক াষ নহসানোব দায় স্থনোর্ মনুতি
আপবন য্বদ একটি স্য্ৌর্ আিকর বরটান্থ দাবখ� কগরন, তাহগ� আপবন এিং 
আপনার স্ামী/স্তী উভগিই সাধারেত কর এিং বরটাগন্থ িগকিা স্য্গকাগনা সুদ িা 
িগকিা জবরমানার জন্য দািী। এর মাগন হগ�া স্য্ দম্পবতর একজন য্বদ িগকিা 
কর না স্দন, তগি অন্যজনগক তা বদগত হগত পাগর। আপবন স্য্ৌর্ বরটাগন্থ কগরর 
দাি স্র্গক মবুক্ত পাওিার স্য্াে্যতা অজ্থ ন করগত পাগরন য্বদ:
• আপনার স্ামী/স্তী আি িাদ বদগিগেন িা বমর্্যা কত্থ ন িা দাি দাবি কগরগেন 
িগ� এখাগন কগরর একটি অিম�ূ্যািন হগি র্াগক;

• আপবন তা�াকপ্রাপ্ত, আ�াদা িা আপনার স্ামী/স্তীর সাগর্ আর িসিাস না 
কগরন; এিং

• প্রদতি সক� তর্্য এিং পবরবস্বত বিগিেনা কগর, কগরর জন্য আপনাগক দািী 
করা অন্যায্্য হি।

আগরা তগর্্যর জন্য, স্দখুন: 
• প্রকাশ্না 89, বনগদ্থ াে দম্পবতি মবুক্ত (এিং বিগছেগদর দাি এিং ন্যািসঙ্গত 
মবুক্ত) , এিং 

• ফরম IT-285, বনগদ্থ াে দম্পবতি মবুক্তর অনগুরাধ (এিং বিগছেগদর দাি 
এিং ন্যািসঙ্গত মবুক্ত (Request for Innocent Spouse Relief 
and Separation of Liability and Equitable Relief))  এিং এর 
বনগদ্থশ্াি�ী।

এনোটেট র্র আনেল অনির্ারসমহূ
আপবন সমগঝাতা এিং মধ্যস্তা পবরগেিার ি্ুযগরার (Bureau of Conciliation 
and Mediation Services) কাগে ফরম CMS-1-MN দাবখ� কগর একটি 
ঘাটবতর স্নাটিশ্ অর্িা সাগরাগেট আদা�গত একটি বিগশ্ে কায্্থধারা শুরু করার 
জন্য একটি দরখাস্ দাবখ� কগর একটি এগটেট কর বরফান্ড দাবি অস্ীকাগরর 
প্রবতিাদ করগত পাগরন কর বিভাে (Tax Department)কতৃ্থ ক েৃহীত 
পদগক্ষগপর প্রবতিাদ করার আপনার অবধকার স্দখুন)। আপবন য্বদ একটি 
আদা�তগক পদগক্ষপ বনগত রাবজ করাগত োন, বকন্তু আপবন CMS-1-MN ফরম 
দাবখ� না করা বনি্থােন কগরন, অর্িা আপবন য্বদ একটি সমগঝাতা আগদগশ্ এর 
সাগর্ সম্মত না হন, তগি আপনাগক অিশ্্যই এগটেট উপর এখবতিার আগে এমন 
কাউব্টির সাগরাগেট আদা�গত একটি দরখাস্ স্নাটিশ্ এিং একটি য্াোইকৃত 
দরখাস্ দাবখ� করগত হগি। দরখাস্টি অিশ্্যই ব�বখত হগত হগি এিং আপবন 
স্কান কায্্থক�াগপর প্রবতিাদ করগেন তা বনবদ্থষ্টভাগি বনগদ্থশ্ করগত হগি।
আপনাগক অিশ্্যই প্রগয্াজ্য সংবিবধ অনসুাগর দরখাস্টি ঘাটবতর স্নাটিশ্, 
অনগুমাদন নি এমন স্নাটিশ্  িা আপবন স্য্ সমগঝাতার আগদশ্ স্পগিগেন 
তাগত বনগদ্থ বশ্ত তাবরগখর মগধ্য সম্পন্ন করগত হগি এিং দাবখ� করগত হগি।
একটি দরখাস্ ফরম স্পগত, স্ানীি সাগরাগেট আদা�গতর স্করাবনর সাগর্ 
স্য্াোগয্াে করুন য্ার এগটেগটর উপর এখবতিার রগিগে। দরখাস্ ফরম এিং 
বিবধমা�ার জন্য একটি অনগুরাধ একটি দরখাস্ দাবখ� করা িগ� বিগিবেত হি না 
এিং এটি একটি দরখাস্ দাবখ� করার সমিসীমা িবৃদ্ কগর না।
আপবন য্বদ সাগরাগেট স্কাগট্থ  একটি দরখাস্ স্নাটিশ্ এিং একটি য্াোইকৃত 
দরখাস্ দাবখ� কগরন, তগি আপনাগক অিশ্্যই একই সমগি কর ও অর্্থ 
কবমশ্নাগরর কাগে একটি কবপ দাবখ� করগত হগি। বনগ্নাক্ত ঠিকানাি িাকগয্াগে 
পাঠান:

NYS TAX DEPARTMENT 
OFFICE OF COUNSEL
W A HARRIMAN CAMPUS 
ALBANY NY 12227-0911

মাবক্থ ন যু্ক্তরাগ্রের িাকগয্াে ি্যিহার না করগ�, প্রকাশ্না 55 স্দখুন, প্রনিেকৃত 
ি্যবক্তেত বিতরে পবরগেিা।

সংগ্রহ প্রনরিয়াসমহূ
য্খন আপনার আবপগ�র অবধকাগরর স্মিাদ স্শ্ে হগি য্াি িা বনংগশ্ে হগি 
য্াি, তখন আমাগদর বসবভ� এনগফাস্থগম্টি বিবভশ্ন (Civil Enforcement 
Division) সংগ্রগহর প্রবক্িা শুরু কগর। এটি শুরু হওিার আগে, আপবন 
আপনার কর দাি পবরগশ্াধ করার সুগয্াে পাগিন। বনবদ্থষ্ট পবরবস্বতগত, আপবন 
বকবস্গত স্পগম্টি েুবক্তর অনগুরাধ করগত পাগরন, য্া আপনাগক সমগি সমগি 
আপনার স্পগম্টি করগত অনমুবত স্দি।
আপবন য্বদ গুরুতরভাগি আবর্্থক দরুিস্াি র্াগকন, তগি আপবন আপগসর প্রস্াি 
জমা স্দওিার বসদ্ান্ত বনগত পাগরন। য্াইগহাক, আমরা িাধ্যতাম�ূকভাগি প্রস্াি 
গ্রহে করি না। আমরা করদাতাগদর বনগ্নাক্ত প্রস্ািগুব� বিগিেনা কবর: 
• সম্প্রনত স্দউব�িা স্র্গক মবুক্ত, 
• য্ারা স্দউব�িা (তাগদর দাি তাগদর সম্পগদর স্েগি স্িবশ্) এিং 
• য্ার জন্য সমূ্পে্থ সংগ্রহ অর্থা অথ্কনিনতর্ র্নোটের কারে হগি এভাগি স্য্ ঐ 
ি্যবক্ত যু্বক্তসঙ্গত জীিনয্ারোর ি্যি িহন করগত সক্ষম হগিন না। 

সাধারেত, সমগঝাতা প্রস্াি স্দওিা পবরমাে অিশ্্যই সংগ্রগহর সম্ভাি্যতাগক 
যু্বক্তসঙ্গতভাগি প্রবতফব�ত করগি। সমগঝাতার প্রস্াি সম্পগক্থ  আগরা তগর্্যর 
জন্য, স্দখুন প্রকাশ্না 220, সমগঝাতার প্রস্াি কম্থসূবে।

নর্নতিনোত স্েনোমন্ট চুনতি
আপবন য্বদ আপনার দাগির সমূ্পে্থ পবরমাে একিাগর পবরগশ্াধ করগত আবর্্থকভাগি 
অক্ষম হন, তগি আপবন বকবস্গত স্পগম্টি েুবক্তর জন্য স্য্াে্য হগত পাগরন। প্রগিাে 
করগত, আমাগদর ওগিিসাইট বভবজট করুন (স্দখুন সহািতা প্রগিাজন?) । 
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েুবক্তর অধীগন, আপবন মাবসক বকবস্গত আপনার স্মাট কর দাি পবরগশ্াধ করগত 
পাগরন। আমরা আপনার আবর্্থক প্রবতষ্াগনর সাগর্ সরাসবর স্পগমগ্টির একটি 
ি্যিস্া প্রবতষ্া করি, য্ার অধীগন মাবসক বকবস্র স্পগম্টি স্িংবক্িভাগি উগতিা�ন 
করা হগি এিং আমাগদর প্রবক্িা কগর ি্যাংগক পাঠাগনা হগি।
য্াইগহাক, এটি আপনার দাগির সমূ্পে্থ পবরমাগের সগি্থাচ্চ সীমা বনধ্থারে কগর না। 
আপনার কর দাি সগন্তাসজনক না হওিা পয্্থন্ত সুদ এিং অন্যান্য জবরমানাগুব� 
স্য্গকাগনা অপবরগশ্াবধত ি্যাগ�গসের সাগর্ জমা হগত র্াকগি।
বকবস্গত স্পগম্টি েুবক্তর জন্য স্য্াে্য হগত, আপনাগক ফরম DTF-5, আবর্্থক 
অিস্ার বিিবৃত (Statement of Financial Condition) পূরে করগত 
হগি এিং আপনার িত্থ মান আবর্্থক অিস্া এিং সমূ্পে্থ স্পগম্টি করগত আপনার 
অক্ষমতাগক প্রমাে করার জন্য অন্যান্য তর্্য বদগত হগি। আপনাগক অিশ্্যই 
আপনার বরটান্থ দাবখ� করগত হগি এিং এগুব� িগকিা হওিার সাগর্ সাগর্ 
ভবিে্যগতর সক� কর পবরগশ্াধ করগত হগি। আপবন য্বদ আপনার নতুন কর দাি 
পবরগশ্াধ না কগরন িা সমিমগতা বরটান্থ দাবখ� না কগরন, তাহগ� েুবক্তর অধীগন 
আপবন স্খ�াবপ হগিন। আমরা আপনাগক আপনার স্খ�াবপর স্নাটিশ্ স্দওিার 
পগর, আমরা তারপগর স্পগম্টি েুবক্তর অধীগন দাগির জন্য সংগ্রগহর পদগক্ষপ 
পুনরাি শুরু করগত পাবর অর্িা আমরা েুবক্তটি সংগশ্াধন িা িাবত� করগত 
পাবর।
আপবন বকবস্গত স্য্ কর দাি পবরগশ্াধ করগেন তার বিপরীগত আমরা আপনার 
কাগে দািী স্য্গকাগনা স্পগম্টি, বরফান্ড িা অন্যান্য অর্্থ বহগসি করি। এইভাগি 
প্রগিাে করা স্য্গকাগনা অর্্থ আপনার বকবস্ পবরগশ্াগধর েুবক্তর পবরগশ্াগধর স্মিাদ 
কবমগি স্দগি, বকন্তু আপনার ঋে সমূ্পে্থ পবরগশ্াধ না হওিা পয্্থন্ত আপনাগক 
মাবসক েুবক্তর পবরমাে অর্্থ পবরগশ্াধ করগত হগি (অফগসট স্দখুন)। 
আমরা য্বদ বিশ্াস কবর স্য্ কর সংগ্রহ ঝঁুবকর মগধ্য রগিগে তগি আমরা স্য্গকাগনা 
সমি স্নাটিশ্ োড়াই বকবস্গত স্পগম্টি েুবক্ত িাবত� করগত পাবর। অন্যর্াি, 
আমরা বনগ্নাক্ত স্য্গকাগনা পবরবস্বতগত কারে ি্যাখ্যা কগর অন্তত 30 বদন পূগি্থ 
স্নাটিশ্র মাধ্যগম বকবস্গত স্পগম্টি েুবক্ত িাবত� িা সংগশ্াধন করগত পাবর:
• আমরা স্দখগত পাই স্য্ েুবক্তগত আসার আগে আপবন স্য্ তর্্য বদগিগেন তা ভু� 
িা অসমূ্পে্থ।

• আপনার আবর্্থক অিস্া উগলেখগয্াে্যভাগি পবরিবত্থ ত হি।
• আপবন বকবস্গত স্পগম্টি িা অন্য স্কাগনা কর দাি পবরগশ্াধ করগত ি্যর্্থ হন 
য্খন তা িগকিা হি।

• আপবন য্র্াসমগি ভবিে্যৎ বরটান্থ দাবখগ� ি্যর্্থ হন।
• য্খন অনগুরাধ করা হি আপবন তখন আবর্্থক অিস্া সম্পগক্থ  হা�নাোদ তর্্য 
বদগত ি্যর্্থ হন।

আমরা য্খন েুবক্ত িাবত� কবর, তখন আমরা দাগির উপর সংগ্রহ পদগক্ষপ শুরু 
কবর।
আপবন একটি স্পগম্টি েুবক্তগত আসুন িা না আসুন, আমরা আপনার পরিততী 
পাওনাদারগদর (কর ওিাগর্টি স্দখুন) উপর আমাগদর অগ্রাবধকার বনবচিত 
করগত উপযু্ক্ত কাউব্টি ক্াক্থ  এিং বনউ ইিক্থ  স্টেট বিপাট্থ গম্টি অভ স্টেট (New 
York State Department of State)-স্ক বদগি কর ওিাগর্টি দাবখ� করগত 
পাবর।
আপবন য্বদ আপনার সমূ্পে্থ কর দাি না স্মটান িা বকবস্গত স্পগম্টি েুবক্তর 
শ্ত্থ াি�ী স্মগন না েগ�ন অর্িা য্বদ আমরা আপগসর একটি প্রস্াি প্রত্যাহার 
িা প্রত্যাখ্যান কবর, তাহগ� আমরা আপনার কর দাি সংগ্রহ করগত বন্নব�বখত 
স্য্গকাগনা িা সক� কায্্থক�াপ ি্যিহার করগত পাবর।

র্র ওয়ানোরন্ট 
আমরা আপনার বিরুগদ্ কর ওিাগর্টি দাবখ� করগত পাবর। কর ওিাগর্টি 
আপনার বিরুগদ্ স্দওিানী রাগির সমতু�্য। এটি উপযু্ক্ত বনউ ইিক্থ  স্টেট 
কাউব্টি ক্াক্থ  অবফস এিং বনউ ইিক্থ  স্টেট বিপাট্থ গম্টি অভ স্টেট (New York 
State Department of State) বদগি দাবখগ�র একটি সি্থজনীন স্রকি্থ । 
ওিাগর্টি সংক্ান্ত তর্্য বিপাট্থ গম্টি অভ স্টেগটর (Department of State) 
ওগিিসাইগট স্পাটে করা হি। 
একটি দাবখ� করা কর ওিাগর্টি আপনার প্রকৃত এিং ি্যবক্তেত সম্পবতির বিরুগদ্ 
একটি স্ত্ব (ব�গিন) ততবর কগর, য্া আপনার ঋে পাওিার িা সম্পবতি স্কনা িা 
বিবক্ করার ক্ষমতাগক প্রভাবিত করগত পাগর এিং আমাগদর আপনার প্রকৃত এিং 
ি্যবক্তেত সম্পবতি জব্দ করগত এিং বিবক্ করগত িা আপনার মজবুর িা অন্যান্য 
আিগক োবন্থশ্ (প্রবতিাদীর িা খাতগকর টাকা আইন-সম্মতভাগি িাগজিাপ্ত কগর 
স্নওিার জন্য ি্যবক্তর উপর স্নাটিশ্ জাবর) করগত অনমুবত স্দি।

শুল্ক (স্লনভ)

একটি শুল্ক (স্�বভ) হগ�া আপনার সম্পবতি আইবনভাগি হস্েত করা। 
স্িবশ্রভাে স্ক্ষগরে, শুল্ক (স্�বভ) প্রদাগনর আগে, আমরা আপনাগক একটি ফরম 
DTF-978 পাঠাি, ঋেদাতা িা িাধ্যিাধকতা বিোগরর স্নাটিশ্, য্া সম্পবতির 
একটি তাব�কা প্রদান কগর য্া সংগ্রহ কায্্থক্ম স্র্গক অি্যাহবতপ্রাপ্ত হগত পাগর। 
প্রািশ্ই, ি্যাংক অ্যাকাউ্টিগুব�র উপর একটি শুল্ক (স্�বভ) ধরা হি এিং 
আপনার অ্যাকাউ্টি স্র্গক টাকা সবরগি আমাগদর কাগে পাঠাগত ি্যাংগকর প্রগিাজন 
পগড়৷ শুল্ক (স্�বভ) ধরা স্য্গত পাগর এরকম অগর্্থর উপরও য্া স্য্গকাগনা তৃতীি 
পগক্ষর কাগে আপনার পাওনা, স্য্মন ঋে িা ভাড়ার জন্য আপনার কাগে দািী। 
আপবন য্বদ একজন ি্যিসাবিক করদাতা হন, তগি স্য্গকাগনা হাগত নেদ িা 
ি্যিসার সম্পদ স্য্মন স্মবশ্ন এিং য্ন্ত্রপাবতর সাগর্ শুল্ক (স্�বভ) সংযু্ক্ত করগত 
পাগর।

আয় র্ত্ক ি
আি কত্থ ন হগ�া এক ধরগনর শুল্ক (স্�বভ) য্া আপনার মজবুরর বিপরীগত জাবর 
করা হগত পাগর। আমরা আপনাগক প্রবতিার মজবুর প্রাবপ্তর সমি আপনার স্মাট 
মজবুরর 10% পয্্থন্ত স্স্ছোি পবরগশ্াধ করগত ি�ি। আপবন য্বদ স্স্ছোি স্পগম্টি 
না কগরন, তাহগ� আমরা আপনার বনগিােকত্থ াগক স্িংবক্িভাগি আপনার মজবুর 
স্েক স্র্গক আপনার স্মাট মজবুরর 10% পয্্থন্ত স্কগট বনগি আমাগদর কাগে পাঠাগত 
ি�ি। িগকিা কর দাি না স্মটাগনা পয্্থন্ত আি কত্থ ন কায্্থকর র্াগক।

হতিগত এবং নবরিয়
আমরা বন�াগম আপনার অি্যাহবত প্রাপ্ত নি এমন প্রকৃত িা ি্যবক্তেত সম্পবতি 
হস্েত এিং বিবক্ করগত পাবর।
ি্যিসা হস্েত করার সমি, সংগ্রহকারী প্রবতবনবধেে আপনাগক আপনার ি্যিসার 
স্ান এিং আপনার ি্যিসার সম্পদগুব�গত প্রগিশ্ অস্ীকার কগর আপনার ি্যিসার 
জািোি তা�া পবরিত্থ ন করগত পাগরন। বিকল্পভাগি, প্রবতবনবধেে আপনার 
ি্যিসার সক� পে্যদ্রি্য সবরগি স্ফ�গত পাগরন িা আপনার ি্যিসার সম্পদ হস্েত 
করগত পাগরন এিং সম্পদগুব� বন�াগম বিবক্ না হওিা পয্্থন্ত স্সগুব� অন্য স্কার্াও 
সংরক্ষে করগত পাগরন।
আমরা য্বদ আপনার সম্পবতি হস্েত কবর, তগি আমরা আপনাগক বন�াগমর 
তাবরখ, সমি এিং স্ান সম্পগক্থ  অিবহত করি। বন�াম শুরু হওিার আগে 
স্য্গকাগনা সমগি, আমরা সম্পবতি স্েগড় স্দগিা এিং আপবন য্বদ সমূ্পে্থ স্পগম্টি 
কগরন তগি তা আপনাগক স্ফরত স্দগিা; অর্িা কর, জবরমানা এিং িগকিা 
সুদসহ কর পবরগশ্াগধর সগন্তােজনক ি্যিস্া কগরন, য্ার সাগর্ আমাগদর হস্েত 
করার খরে এিং বন�াগমর প্রস্তুবতর খরেও।
স্য্গকাগনা হস্েত সম্পবতি অনগুরাগধর 60 বদগনর মগধ্য িা বনবদ্থষ্ট বকেু সমগির 
মগধ্য বিবক্ করা হগি তা অনগুরাধ করার অবধকার আপনার আগে। আমরা 
আপনার অনগুরাধগক সম্মান করি, য্বদ না এটি দীঘ্থ সমগির জন্য সম্পবতি ধগর 
রাখা স্টেগটর সগি্থাতিম স্াগর্্থ হি, স্য্ই স্ক্ষগরে আমরা আপনাগক অিবহত করি।
আমরা বনউ ইিক্থ  বসবভ� প্র্যাকটিস আইন এিং বিবধমা�া অনযু্ািী আপনার 
সম্পবতি বিবক্ করি। 
একিার আপনার সম্পদ বিবক্ হগি স্েগ�, আমরা আপনাগক বন�াগমর আি 
বিতরগের একটি বহসাি পাঠাি। য্বদ আি আপনার ঋে এিং আমাগদর খরগের 
স্েগি স্িবশ্ হি, তগি আমরা আপনাগক উদ্তৃি স্ফরত স্দি।

শুল্ক (স্লনভ) ছাড়
আমরা আপনার সম্পবতির সক� িা অংশ্ বিগশ্গের উপর শুল্ক (স্�বভ) োড় স্দি 
এিং োগড়র স্নাটিশ্ পাঠাি, য্বদ:
• আপবন একটি স্দউব�িা আগিদন দাবখ� কগরন;
• আপবন অন্তবন্থবহত দাি পবরগশ্াধ কগরন অর্িা সমি স্শ্গে এটি অপ্রগিােগয্াে্য 
হগি য্াি;

• শুল্ক (স্�বভ) োড় বদগ� দাি আদাি সহজতর হি;
• আপবন বকবস্গত স্পগম্টি েুবক্তগত আগসন য্া বিগশ্েভাগি শুল্ক (স্�বভ) োগড়র 
জন্য প্রদান কগর;

• হস্েত সম্পবতির ন্যায্্য িাজার ম�ূ্য আপনার কর দািগক োবড়গি য্াি এিং 
আপনার দাি আদাগি িাধা না বদগি সম্পবতির বকেু অংশ্ স্েগড় স্দওিা স্য্গত 
পাগর; িা

• আপবন য্বদ একক ি্যবক্ত হন, আমরা ধগর বনই স্য্ শুল্ক (স্�বভ) আপনার 
আবর্্থক অিস্ার কারগে একটি অর্্থবনবতক দরুিস্া ততবর করগে।

আমরা য্বদ আপনার িাবেজ্য িা ি্যিসার জন্য অত্যািশ্্যকীি সম্পবতি হস্েত 
কবর, তগি উপগর িবে্থত পবরবস্গত সম্পবতিটি স্েগড় স্দওিা য্াগি বক না তা আমরা 
বসদ্ান্ত স্নি। য্বদও আমরা আপনার সম্পবতির উপর শুল্ক (স্�বভ) োড় বদই, 
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তিওু আপনার কর দাি সংগ্রগহর প্রগিাজন হগ� আমরা ভবিে্যগত সম্পবতির শুল্ক 
(স্�বভ) স্নওিা স্র্গক বিরত র্াকি না।
য্বদ সম্পবতির উপর অন্যািভাগি শুল্ক (স্�বভ) ধায্্থ করা হি, তগি আমরা 
হস্েত করা সম্পবতি, তার ন্যায্্য িাজার মগূ�্যর সমান অর্্থ িা হস্েতকৃত অগর্্থর 
পবরমাে সুদ সহ, প্রগয্াজ্য হগ� স্ফরত বদগত পাবর।

অফনোসটসমহূ
আপবন স্য্গকাগনা স্টেট এগজবসে িা ইসে্ুরগম্টিাব�টির কাগে বিবক্ কগরগেন িা 
সরিরাহ কগরগেন এমন পে্য িা পবরগেিার জন্য স্টেট আপনার কাগে দািী হগত 
পাগর এমন স্কাগনা স্পগম্টি আটগক রাখা স্য্গত পাগর এিং স্টেগটর কাগে আপনার 
স্য্গকাগনা কর দািিদ্তার বিপগক্ষ প্রগিাে করা স্য্গত পাগর। আপনার স্কাগনা 
িগকিা স্পগম্টি য্বদ এই ধরগনর অফগসগটর বিেি হি, তগি আমরা আপনাগক 
পূগি্থ ব�বখত স্নাটিশ্ পাঠাি।
এোড়াও, বকেু বনবদ্থষ্ট পবরবস্বতগত, বনউ ইিক্থ  স্টেগটর কর বরফান্ড িা অন্য 
স্পগম্টি আপনার বনউ ইিক্থ  স্টেট কর দাি পবরগশ্াগধর জন্য অফগসট হগত পাগর, 
অর্িা এটি অন্য স্টেট এগজবসে, স্ফিাগর� সরকার, বনউ ইিক্থ  বসটি িা অন্য স্টেট 
স্য্খাগন আপবন টাকা িা কর স্দনা আগেন স্সখাগন পাঠাগনা হগত পাগর। অন্য স্টেট 
এগজবসে, স্ফিাগর� সরকার, বনউ ইিক্থ  বসটি িা অন্য স্টেট আপনাগক পূগি্থ ব�বখত 
স্নাটিশ্ পাঠাগি এিং তারপগর আপনার ঋগের জন্য আপনার বরফান্ড প্রগিাে 
করগি। 
আপনার য্বদ অতীগত আইনেতভাগি প্রগিােগয্াে্য বনউ ইিক্থ  স্টেট, বনউ ইিক্থ  
বসটি িা ইিঙ্াগস্থর আিকর ঋে র্াগক, তগি তা স্ফিাগর� সরকার িা মাবটি-স্টেট 
অফগসট স্প্রাগ্রাগম অংশ্গ্রহেকারী স্কাগনা স্টেগটর কাগে পাঠাগনা হগি। আপনার 
স্ফিাগর� আিকর বরফান্ড িা অন্য স্টেট বরফান্ড আপনার বনউ ইিক্থ  স্টেট কর 
ঋগের জন্য আপনার পাওনা পবরমাে পয্্থন্ত প্রগয্াজ্য হগত পাগর।

বাি্যবাির্তা স্িই এমি স্বামী/স্তীর নরফাডে
আপবন য্বদ একটি স্য্ৌর্ আিকর বরটান্থ দাবখ� কগরন এিং বরফান্ড পাওিার 
আশ্া কগরন, তাহগ� আমরা আপনার স্ামী/স্তীর কর ঋে িা বনউ ইিক্থ  স্টেগটর 
অন্যান্য ঋে পবরগশ্াগধর জন্য বরফান্ড ি্যিহার করগত পাবর। আপবন য্বদ না োন 
আপনার বরফাগন্ডর অংশ্ আপনার স্ামী/স্তীর ঋে পবরগশ্াগধর জন্য ি্যিহার করা 
স্হাক, তগি ফরম IT-280, িাধ্যিাধকতা স্নই এমন স্ামী/স্তীর জন্য িরাদে 
(Nonobligated Spouse Allocation), পূরে করুন এিং বন্নব�বখতগুব�র 
মগধ্য একটি করুন:
• আপনার আিকর বরটাগন্থর সাগর্ ফরমটি অন্তভু্থ ক্ত করুন।
• আমাগদর কাে স্র্গক স্নাটিগশ্র দশ্ বদগনর মগধ্য ফরম দাবখ� করুন স্য্ 
বরফান্ড অন্যান্য ঋে অফগসট করগত ি্যিহার করা হগি।

ফরম IT-280 আপনাগক স্ফিাগর� সরকাগরর কাগে আপনার স্ামী/স্তীর ঋে িা 
অন্য স্টেগটর কাগে দািী কর ঋে অস্ীকার করার অনমুবত স্দি না।

র্র েনরনোশাি িা র্রায় জি্য ড্াইভানোরর লাইনোসন্স স্থনগতর্রণ
য্বদ আপনার বনউ ইিক্থ  স্টেগটর কাগে পূি্থিততী বনধ্থাবরত এিং েূড়ান্ত িগকিা কর 
দাি কমপগক্ষ $10,000 র্াগক স্মাটর য্ানিাহন বিভাে (Department of 
Motor Vehicles, DMV) দ্ারা আপনার বনউ ইিক্থ  স্টেগটর ড্াইভার �াইগসসে 
স্বেত হওিার জন্য উপযু্ক্ত।
আপনার ড্াইভার �াইগসসে স্বেত হওিার আগে, আমরা আপনাগক একটি স্নাটিশ্ 
পাঠাি এই িগ� স্য্ আপনার কাগে ঋে সমূ্পে্থ পবরগশ্াধ করার জন্য 60 বদগনর 
সমি আগে, সগন্তােজনক স্পগমগ্টির ি্যিস্া করুন অর্িা শুধুমারে বন্নব�বখত 
স্য্গকাগনা কারগে প্রস্াবিত স্বেতাগদগশ্র প্রবতিাদ করুন:
• আপবন স্নাটিগশ্ নামযু্ক্ত করদাতা নন।
• আপনার পূগি্থর িগকিা কর দাি সমূ্পে্থভাগি পবরগশ্াধ করা হগিগে।
• আপনার অতীগতর িগকিা কর দাি পবরগশ্াগধর ইসু্যগত িা অতীগতর বশ্শু 
সহািতা িা সবম্মব�ত বশ্শু এিং দম্পবত সহািতা িগকিার জন্য আপনার 
মজবুর োবন্থশ্ (প্রবতিাদীর িা খাতগকর টাকা আইন-সম্মতভাগি িাগজিাপ্ত 
কগর স্নওিার জন্য ি্যবক্তর উপর স্নাটিশ্ জাবর) করা হগছে।

• আপনার ড্াইভার �াইগসসে হগ�া একটি িাবেবজ্যক ড্াইভার �াইগসসে।
• আপবন সরকাবর সহািতা িা সমূ্পরক বনরাপতিা আি পান।
• আপনার ড্াইভার �াইগসসে স্বেত করা অয্র্া অর্্থবনবতক কগষ্টর কারে হগি 
িগ� আপবন উগলেখ কগরগেন।

• আমরা ভু�ভাগি স্পগিবে স্য্ আপবন 12 মাস সমগির মগধ্য একাবধকিার 
স্পগমগ্টির ি্যিস্ার শ্ত্থ াি�ী স্মগন ে�গত ি্যর্্থ হগিগেন।

আপবন বনগদ্থ াে দম্পবতি মবুক্ত (প্রকাশ্না 89, বনগদ্থ াে দম্পবতি মবুক্ত (এিং 
দািিদ্তার আ�াদা এিং ন্যািসঙ্গত মবুক্ত) স্দখুন), অর্িা স্দউব�িাগত্বর 
বপটিশ্ন দাবখ� করার মাধ্যগম অন্তবন্থবহত দািগুব�র প্রগিাে স্বেত করা হগিগে 
তাও আপবন প্রবতবষ্ত করার স্েষ্টা করগত পাগরন (518-457-3160 নবেগর 
বিপাট্থ গমগ্টির স্দউব�িা ইউবনগট ক� করুন)।
আপবন স্নাটিগশ্র উতির বদগত ি্যর্্থ হগ�, আমরা আপনার ড্াইভার �াইগসসে 
স্বেত করার জন্য আপনার মাম�াটি DMV এর কাগে পাঠাি। প্রকৃত স্বেত 
হওিার আগে, কর বিভাগের (Tax Department) সাগর্ আপনার কর দািগুব� 
সমাধান করার জন্য 15 বদন আগে উগলেখ কগর DMV একটি েূড়ান্ত বেঠি জাবর 
করগি। বিবধ-বনগেধযু্ক্ত ি্যিহাগরর ড্াইভার �াইগসসে পাওিার বিেগি তগর্্যর 
জন্য, www.dmv.ny.gov-এ DMV ওগিিসাইট স্দখুন। 

দানয়ত্বশীল ব্যনতির মলূ্যায়ি
বিক্ি এিং ি্যিহার কর, স্বেত কর এিং স্মাটর ফুগি� এক্সাইজ কগরর মগতা 
কগরর জন্য, ি্যিসার দাবিত্বপ্রাপ্ত ি্যবক্তগদর ি্যিসার অপবরগশ্াবধত বনউ ইিক্থ  
স্টেট কর দাগির জন্য ি্যবক্তেতভাগি দািী করা স্য্গত পাগর। আপবন একজন 
দাবিত্বশ্ী� ি্যবক্ত বহসাগি বিগিবেত হগত পাগরন য্বদ আপবন কগপ্থাগরশ্ন িা োিা 
কগপ্থাগরশ্গনর একজন কম্থকত্থ া হন অর্িা অংশ্ীদাবর িা একক মাব�কানার 
ি্যিসাগির কম্থোরী হন বয্বন কর আইগনর প্রাসবঙ্গক বিধানগুব� স্মগন ে�গত 
ি্যিসার জন্য কাজ করার দাবিগত্ব বেগ�ন। স্বেত কগরর জন্য দািী হগত, একজন 
দািী ি্যবক্তগক অিশ্্যই স্স্ছোি কর সংগ্রহ িা পবরগশ্াধ করগত ি্যর্্থ হওিার জন্য 
কাজ করগত হগি। 
আপবন একজন দাবিত্বশ্ী� ি্যবক্ত বক না তা বনধ্থারগে আমরা স্য্ বিেিগুগ�া 
বিগিেনা কবর তার মগধ্য রগিগে আপবন/আপনার য্বদ: 
• বনিবমতভাগি ি্যিসা পবরো�নাি সবক্িভাগি জবড়ত হন;
• স্কাগনা আবর্্থক িাধ্যিাধকতা প্রদান করা হগি তা বসদ্ান্ত স্নওিার সাগর্ জবড়ত 
হন;

• কমতীগদর কায্্থক্গম জবড়ত হন (স্য্মন কম্থোরী বনগিাে িা িবহষ্ার);
• স্েক স্াক্ষগরর কতৃ্থ ত্ব র্াগক;
• কর বরটান্থ প্রস্তুত কগরন;
• ি্যিসাবিক বসদ্াগন্তর উপর কতৃ্থ ত্ব র্াগক;
• একজন কর ি্যিস্াপক িা মহা ি্যিস্াপক হন; িা
• একজন কগপ্থাগরট অবফসার হন।
বনবদ্থষ্ট পবরবস্বতগত, আপনাগক একজন দাবিত্বশ্ী� ি্যবক্তর ম�ূ্যািন জাবর করা 
হগত পাগর এমনবক য্বদ আপবন ি্যিসার জন্য কাজ করার দাবিগত্বর অধীগন নাও 
র্াগকন। উদাহরেস্রূপ, বিক্ি এিং ি্যিহার কগরর জন্য, আমরা আপনার 
বিপগক্ষ একজন দাবিত্বশ্ী� ি্যবক্তর ম�ূ্যািন জাবর করগত পাবর য্বদ আপবন একটি 
অংশ্ীদাবর িা সীবমত দাি স্কাম্পাবনর সদস্য হন অর্িা আপনার অংশ্ীদাবরত্ব িা 
সীবমত দাি স্কাম্পাবনর পগক্ষ কাজ করার দাবিত্ব আগে বক িা স্নই। 
য্বদ আমরা আপনার বিপগক্ষ একজন দাবিত্বশ্ী� ি্যবক্তর ম�ূ্যািন জাবর কবর 
এিং আপবন এটির সাগর্ একমত না হন, তগি হি একটি সমগঝাতা আগ�ােনার 
অনগুরাধ কগর অর্িা একটি কর আবপ� বিভাগে (Division of Tax Appeals) 
শুনাবনর জন্য আগিদন কগর আবপ� করার জন্য আপনার কাগে সাধারেত 
90 বদন র্াগক৷ একজন দাবিত্বশ্ী� ি্যবক্ত বহসাগি ম�ূ্যািন এিং আপনার দাি 
খণ্ডন করার জন্য আপনাগক স্য্গকাগনা তর্্য উপস্াপন করগত আবপ� আপনাগক 
শুনাবনর অবধকার স্দি। আমরা আপনার ম�ূ ম�ূ্যািন নবর্র সাগর্ একটি 
ম�ূ্যািগনর প্রবতিাদ করার জন্য আপনার অবধকাগরর সমূ্পে্থ ি্যাখ্যা অন্তভু্থ ক্ত 
করি। শুধুমারে বিক্ি এিং ি্যিহার কগরর জন্য, য্বদ আপনার ি্যিসা একটি 
সমগঝাতা আগ�ােনা িা একই কর দািিদ্তার জন্য একটি কর আবপ� শুনাবনর 
জন্য আগিদগনর অনগুরাধ কগর তগি আপবন আবপ� কগরগেন িগ� বিগিবেত হগি। 
য্াইগহাক, য্বদ আপবন বনবচিত না হন স্য্ ি্যিসাটি সমিমগতা আবপ� কগরগে এিং 
আপবন ম�ূ্যািন আবপ� করগত োন, তগি আপনার বনগজর সমগঝাতা আগ�ােনা 
িা কর আবপ� শুনাবনর জন্য আগিদগনর অনগুরাধ করা উবেত।
একিার একজন দাবিত্বশ্ী� ি্যবক্তর ম�ূ্যািন েূড়ান্ত হগ�, আমরা আপনার 
সম্পগদর বিপগক্ষ উপ�ভ্য সক� সংগ্রহ পদ্বত ি্যিহার করগত পাবর। আমরা 
আপনার কাে স্র্গক ি্যিসার পাওনা দািিদ্তার সমূ্পে্থ পবরমাে সংগ্রহ করগত 
পাবর, এমনবক য্বদ অন্যান্য সতিা িা ি্যবক্ত জবড়ত র্াগক য্াগদর একইভাগি 
ম�ূ্যািন করা স্য্গত পাগর। স্দউব�িা হওিার স্ক্ষগরে দাবিত্বশ্ী� ি্যবক্তর কর ঋে 
বনষ্পবতিগয্াে্য নি।

নিব্কাহর্ এবং স্থািান্তরর্ারীনোদর এনোটেট র্র দায়বদ্ধতা



েষৃ্া 8 এর 8 প্রর্াশিা 131 (9/22)

আপবন য্বদ স্কাগনা এগটেগটর বনি্থাহক িা প্রশ্াসক হন এিং আপবন এগটেগটর 
স্কাগনা সুবিধাগভােীর কাগে সম্পদগুব� বিতরে কগরন অর্িা বনউ ইিক্থ  এগটেট 
কর পবরগশ্াধ করার আগে এগটেগটর স্কাগনা ঋে পবরগশ্াধ কগরন, তাহগ� 
আপনাগক অপবরগশ্াবধত এগটেট কগরর জন্য ি্যবক্তেতভাগি দািী করা হগত পাগর। 
য্তক্ষে না এগটেট কর সমূ্পে্থ পবরগশ্াধ করা হি িা বিভাে এগটেট কর স্ত্ব 
(ব�গিন) প্রকাগশ্র অনগুমাদন না স্দি ততক্ষে পয্্থন্ত আপবন দািিদ্ র্াকগিন। 
অবধকন্তু, আপবন য্বদ এগটেট স্র্গক সুবিধাগভােী বহগসগি সম্পবতি স্পগি র্াগকন, 
তগি আপবন স্য্ সম্পবতি স্পগিগেন তার ম�ূ্য পয্্থন্ত অপবরগশ্াবধত এগটেট কগরর 
জন্য আপনাগক ি্যবক্তেতভাগি দািী করা হগত পাগর। য্াইগহাক, এর মগধ্য মতৃ 
এিং জীবিত দম্পবতির স্য্ৌর্ভাগি র্াকা সম্পবতি অন্তভু্থ ক্ত নি।

ট্াটে অ্যার্াউন্ট
আপনার য্বদ বিক্ি ও ি্যিহার কর িা স্বেত কর দাি সম্পন্ন একটি ি্যিসা হি, 
তগি আপবন গ্রাহকগদর কাে স্র্গক কর জমা করার জন্য িা কম্থোরীগদর মজবুর 
স্র্গক স্বেত রাখার জন্য আপনাগক একটি আবর্্থক প্রবতষ্াগনর সাগর্ একটি ্রাটে 
িা পৃর্ক অ্যাকাউ্টি প্রবতষ্া করগত হগত পাগর। ্রাটে অ্যাকাউ্টি বনবচিত কগর স্য্ 
কর বরটান্থ বি�বে হগ� িগকিা কর উপ�ভ্য।
য্খন আপনার অতীত কাজ ধারািাবহক কর স্খ�াগপর ইবঙ্গত স্দি তখন আপনাগক 
বদগি একটি ্রাটে অ্যাকাউ্টি প্রবতষ্া করাগনা আমাগদর প্রগিাজন হগি।

র্তৃ্ক েনোষের সিদ প্রত্যাহার বা স্থনগত র্রা বা র্তৃ্ক েনোষের সিদ 
জানর র্রনোত অস্বীর্ার র্রা
আমরা আপনার কতৃ্থ পগক্ষর সনদ প্রত্যাহার িা স্বেত করগত পাবর বিক্ি ও 
ি্যিহার কর সংগ্রহ করগত এিং কর আইগনর বকেু প্রগিাজনীিতা স্মগন ে�গত 
স্স্ছোি ি্যর্্থতার জন্য, স্য্মন বরটান্থ দাবখ� করগত িা কর বদগত স্স্ছোি ি্যর্্থ 
হওিা। য্বদ আপনার কতৃ্থ পগক্ষর সনদ প্রত্যাহার করা হি িা স্বেত করা হি, 
তগি আপনাগক বনউ ইিক্থ  স্টেগট এমন স্কাগনা ি্যিসাি জবড়ত হগত বনগেধ করা 
হগি য্ার জন্য কতৃ্থ পগক্ষর সনদ প্রগিাজন। আপবন য্বদ প্রত্যাহার িা স্বেত সনদ 
বনগি ি্যিসাগি র্াকার স্েষ্টা কগরন িা প্রগিাজনীি সনদ োড়াই একটি নতুন 
ি্যিসা শুরু কগরন, তগি আমরা স্দওিাবন এিং স্ফৌজদাবর দণ্ড আগরাপ করগত 
পাবর। আমরা পূগি্থর কর আইগনর সাগর্ অসম্মবতর জন্য কতৃ্থ পগক্ষর সনদ প্রদান 
করগত অস্ীকার করগত পাবর।
আমরা য্বদ কতৃ্থ পগক্ষর সনদ প্রত্যাহার িা স্বেতাগদগশ্র প্রবক্িা শুরু কবর িা 
কতৃ্থ পগক্ষর সনদ জাবর করগত অস্ীকার কবর, আমরা আপনাগক প্রবতিাদ করার 
অবধকার সহ প্রবক্িাটির প্রবতটি ধাগপ আপনার অবধকার সম্পগক্থ  অিবহত করি। 
আমরা স্য্গকাগনা সমি প্রবক্িাটি িন্ধ করগত পাবর য্বদ পবরবস্বত এটির দাবি 
কগর, স্য্মন আপবন য্বদ আপনার দাি স্মটান।

এর্টি সংগ্রহ র্ার্্করিনোমর সময় প্রনতনিনিত্ব
আপবন বনগজর প্রবতবনবধত্ব করগত পাগরন িা আপনার প্রবতবনবধত্ব করার জন্য 
অন্য ি্যবক্তগক মগনানীত করগত পাগরন। আপনার পগক্ষ কাজ করার জন্য আপনার 
প্রবতবনবধত্বকারী স্য্গকাগনা ি্যবক্তর অিশ্্যই আপনার কাে স্র্গক য্র্ায্র্ ব�বখত 
অনগুমাদন (একটি পাওিার অভ অ্যাটবন্থ) র্াকগত হগি। পাওিার অভ অ্যাটবন্থ 
কীভাগি দাবখ� করগিন স্স সম্পগক্থ  আগরা তগর্্যর জন্য, আমাগদর ওগিিসাইট 
বভবজট করুন িা আমাগদর ক� করুন (স্দখুন সহািতা প্রগিাজন?)। 

লাইনোসন্স এবং জামািত
আপবন য্বদ আপনার কর পবরগশ্াধ না কগরন, তগি আমরা িা অন্য স্কাগনা 
সরকাবর এগজবসে ি্যিসাি জবড়ত র্াকার জন্য আপনার �াইগসসে িা অন্যান্য 
সনদ িাবত� িা স্বেত করগত পাবর। �াইগসগসের জন্য আপবন স্পাটে কগরগেন 
এমন স্কাগনা িন্ড িা অন্য জামানত িাবত� হগি স্য্গত পাগর এিং আপনার কর 
ঋগের জন্য প্রগিাে হগত পাগর। য্বদ স্কাগনা িন্ড িাবত� করা হি, তগি আপবন 
ি্যিসাবিক কায্্থক্ম পুনরাি শুরু করগত পাগরন য্ার জন্য একটি িন্ড প্রগিাজন 
তার আগে আপনাগক অিশ্্যই একটি নতুন িন্ড স্পগত হগি।

সমস্যা সমািাি বা অনভনোর্াগ দানিল
কর বিভাগের (Tax Department) সাগর্ আপনার য্বদ স্কাগনা সমস্যা র্াগক 

আমাগদর ওগিিসাইট www.tax.ny.gov বভবজট করুন
• তর্্য বনন এিং আপনার কর অন�াইগন সম্পন্ন করুন
• নতুন নতুন অন�াইন পবরগেিা ও বফোগরর জন্য স্োখ রাখুন

স্টনলনোফাি সহায়তা

ি্যবক্তেত আিকর তর্্য স্কন্দ্র: 518-457-5181
কগপ্থাগরশ্ন কর তর্্য স্কন্দ্র: 518-485-6027
বিক্ি কর তর্্য স্কন্দ্র: 518-485-2889
স্বেত কর তর্্য স্কন্দ্র: 518-485-6654
বিবিধ কর তর্্য স্কন্দ্র: 518-457-5735

ফরম এিং প্রকাশ্নাসমহূ অি্থ ার করগত: 518-457-5431

সহায়তা প্রনোয়াজি?

বনউ ইিক্থ  বরগ� পবরগেিার 
জন্য 7-1-1 িািা� করুন

স্টক্সট স্টব�গফান (TTY) িা TDD 
য্ন্ত্রপাবত ি্যিহারকারীেে

য্া আপবন সাধারে ে্যাগনগ�র মাধ্যগম সমাধান করগত সক্ষম নন অর্িা য্বদ 
স্কাগনা কারগে বিভাে সম্পগক্থ  আপনার স্কাগনা অবভগয্াে র্াগক, তগি আমাগদর 
ওগিিসাইট স্দখুন িা আমাগদর ক� করুন (স্দখুন সহািতা প্রগিাজন?)। 
আপনার অবভগয্াগের প্রকৃবতর উপর বনভ্থ র কগর, আমাগদর প্রবতবনবধরা হি 
আপনাগক বিেিটি সমাধান করগত সহািতা করগি িা আগরা পয্্থাগ�ােনার জন্য 
আপনার অবভগয্াে উগলেখ করগি।


