
একজন ট্যাক্স রিটযান্ন প্রস্তুতকযািীি
রিষয়ে অরিয়�যাগ দযায়েি কিযাি
ক্ষেয়রে:
যদি আপনার ট্াক্স প্রস্তুতকারী এই দনয়মগুদি অনসুরণ 
না কররন, তরে আপদন অদিস অে প্ররিশনাি 
দরসপদসদেদিটি এ একটি অদিরযাগ িারয়র কররত 
পাররন যযিারে:

• আমারির ওরয়েসাইট www. tax. ny. gov
(অনসুন্ান করুন: অদিরযাগ) দিদিট করর

• 518-457-5181 নম্বরর কি করর
এছাডাও আপদন অনিাইরন অথো 518-457-0578 
নম্বরর কি করর ট্াক্স িাদঁক এেং িাদিয়াদতর দররপাট্ট  
কররত পাররন। তথ্টি যগাপন রাখা হয়। এই ধররনর 
অবেধ কায্টকিাপরক কর দেিাগ গুরুত্ব সহকারর গ্রহণ 
করর এেং দ্রুততার সারথ প্রদতটি অদিরযাগ পয্টারিাচনা 
করর এেং উপযুক্ত হরি সংরশাধনমিূক ে্েস্া গ্রহণ 
করর।

অরিস অি প্রয়িশনযাল
রিসপনরসরিরলটি
আমরা ট্াক্স দরটান্ট প্রস্তুতকারীরির মানসম্মত যসোর 
সরে্টাচ্চ মান েিায় রাখার িন্ প্রদতশ্রুদতেদ্ধ। 
সকি ট্াক্স প্রস্তুতকারী যারত ননদতকতা এেং আইদন 
পদ্ধদতরত তারির িাদয়ত্ব পািন করর যসটা দনদচিত 
কররত আমরা যপশািার সদমদত, গ্রাহক অ্াডরিারকদস 
গ্রুপ এেং আইন প্ররয়াগকারীর সারথ ঘদনষ্ঠিারে কাি 
করর থাদক।
ট্াক্স প্রস্তুতকারক দশল্পরক দনয়ন্ত্রণ করার িন্ দনউ 
ইয়ক্ট  হরিা সাতটি যটেরটর মরধ্ একটি যটেট।

উয়দ্যাগসমহূ:
• সকি নন-এক্সামট (অে্াহদত প্রাপ্ত নন) ট্াক্স
দরটান্ট প্রস্তুতকারীরির দনউ ইয়ক্ট  যটেট কর দেিারগ
দনেন্ন কররত হরে

• ট্াক্স দরটান্ট প্রস্তুতকারী দনরয়ারগর সময় যিাক্তারির
তারির অদধকার েঝুরত সহায়তা করা

• দনয়দন্ত্রত মানিণ্ড পূররণ ে্থ্ট হওয়া ট্াক্স দরটান্ট
প্রস্তুতকারীরির দচদনিত ও শঙৃ্খিােদ্ধ করা

ট্যাক্স প্রস্তুতকযািী সম্পরক্ন ত

অরিকযািসময়ূহি
গ্যাহক রিল

www.tax.ny.gov
http://www.tax.ny.gov


একজন ট্যাক্স রিটযান্ন প্রস্তুতকযািীয়ক 
রনয়েযায়গি পয়ূি্ন আপনযাি অরিকযাি 
সম্পয়ক্ন  জযাননু 

যেদশরিাগ ট্াক্স দরটান্ট প্রস্তুতকারী আইন 
যমাতারেক কাি কররন এেং তারির ক্ারয়ন্টরির সারথ 
ন্ায্ আচরণ করর দকন্তু দকছু যিাক এটা করর না।
আপদন যখন ট্াক্স দরটান্ট প্রস্তুতকারী দনরয়াগ 
কররেন তখন দকিারে দনরিরক সুরদষিত কররেন যস 
সম্পদক্ট ত গুরুত্বপূণ্ট তথ্ এই প্রচারপররে ররয়রছ।
আররা তরথ্র িন্ 518-457-5181 নম্বরর কি 
করুন।

দনউ ইয়ক্ট  যটেরটর একিন ট্াক্স প্রিানকারী 
দহরসরে আপনার োডদত অদধকারসহ আররা 
তরথ্র িন্ QR যকাডটি স্্ান করুন। 
স্্াদনশ, চাইদনি, রাদশয়ান, োংিা, ইয়াদিশ, 
হাইদতয়ান যরেওি, যকাদরয়ান, ইতাদিয়ান ও 
যপাদিশ িাষায় তথ্ পাওয়া যায়। (অনসুন্ান 
করুন: িাষা  )।

ট্যাক্স রিটযান্ন প্রস্তুতকযািীয়দি 
অিশ্ই �যা কিয়ত হয়ি:
• দনউ ইয়ক্ট  যটেট ট্াক্স প্রস্তুতকারী যরদির্রেশন 
সাটি্ট দিরকট এেং মিূ্ তাদিকা ঝুদিরয় দিরত 
(যপাটে কররত) হরে;

• যদি আপনার দরটান্ট পরর অদডট করা হরয় 
থারক তরে তারা আপনার প্রদতদনদধত্ব কররেন 
দক না তা আপনারক িানারত হরে;

• আপনার দরটান্টটি সঠিকিারে সম্পন্ন করার 
িন্ আপনার আয়, ে্য়, পদরোর এেং 
প্ররয়ািনীয় অন্ান্ তথ্ ো নদথ সম্পরক্ট  
আপনারক দিজ্াসা কররত হরে;

• আপনারক (আপনার ে্াংক অ্াকাউরন্টর 
তথ্সহ) আপনার সমূ্পণ্ট দরটান্ট পয্টারিাচনা 
করার সুরযাগ প্রিান কররত হরে এেং আপদন 
এটিরত স্াষির করার আরগ যকারনা দকছু 
দিজ্াসা কররত পাররেন;

• আপনার ে্াংক অ্াকাউরন্ট সরাসদর িমা 
করার পদরেরত্ট  আপদন যদি যিরতরযাগ্ 
প্রত্াদশত ঋণ (যিরতরযাগ্ অদগ্রম) ো একটি 
যিরতরযাগ্ প্রত্াদশত যচক (যিরতরযাগ্ 
স্ানান্তর) দনে্টাচন কররন তরে আপনার কারছ 
প্ররযাি্ হরত পারর এমন যযরকারনা সুি ো দি 
সম্পরক্ট  তারা আপনারক দিদখতিারে িানারেন;

• আপনার ট্াক্স দরটারন্ট স্াষির কররেন এেং 
প্ররযাি্ হরি প্রস্তুতকারীর ট্াক্স শনাক্তকরণ 
নম্বর (PTIN) এেং দনউ ইয়ক্ট  ট্াক্স প্রস্তুতকারী 
শনাক্তকরণ নম্বর (NYTPRIN) দিখরেন;

• আপনার ট্াক্স দরটান্ট ই-িাইি কররেন;
• যদি আপনার দরটান্ট সম্পদক্ট ত দেষরয় যকারনা 
উরবেগ ো প্রশ্ন থারক তরে আপনারক এক 
েছরে্াপী ঠিকানা এেং যিান নম্বর প্রিান 
কররেন যা আপদন ে্েহার কররত পাররন এেং

• আপনার পূরণ করা দরটারন্টর একটি অনদুিদপ 
আপনারক প্রিান কররেন।

Pub 135 (11/21) (দপছরনর অংশ)

একজন ট্যাক্স রিটযান্ন প্রস্তুতকযািী 
আপনযায়ক কখয়নযাই স্যাষেি কিয়ত 
িলয়িন নযা:
• একটি িাঁকা দরটারন্ট;

• একটি অসম্পন্ন দরটারন্ট;

• িুি তথ্সমদৃ্ধসহ একটি দরটারন্ট অথো

• আপদন েঝুরত পাররন না এমন তথ্সমদৃ্ধ দরটারন্ট।

একজন ট্যাক্স রিটযান্ন প্রস্তুতকযািী 
আপনযাি রনউ ইেক্ন  রিটযান্ন 
ই-িযাইল কিযাি ক্ষেয়রে আলযাদযা 
ক্কযায়নযা চযাজ্ন  রনয়ত পযািয়িন নযা 
এিং এমন ক্কযায়নযা রনশ্চেতযা প্রদযান 
কিয়িন নযা ক্�: 
• আপদন একটি ট্াক্স দরিান্ড পারেন ো

• আপনারক IRS ো দনউ ইয়ক্ট  যটেট কর দেিারগর 
(New York State Tax Department) বোরা 
অদডট করা হরে না।


