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Your Rights and Obligations Under the Tax Law
(করেে আইরেে অধীরে আপোে অধধকাে ও বাধযবাধকতা)
করাররাপণ ও অর্থ বিভারের (Department of Taxation and Finance)
প্রধান কাজ হল করদাতারদর তারদর অবধকার ও দাবিত্বগুবল িুঝরত সাহায্য
করা। করদাতারদর এই অবধকারগুবল সম্পরকথ সরেতনতা স্টেরের ও স্থানীি কর
িযিস্থার কায্থকাবরতা ও নযায্যতা িজাি রাখার জনয অতযািশ্যক।
বনউ ইিকথ স্টেে কর আইরনর ধারা 41-এ Taxpayers’ Bill of Rights
(একটি করদাতারদর অবধকাররর বিল) প্রবতষ্ঠা করররে। কর বিভাে (Tax
Deparment) করদাতারদর এগুবল প্রদান কররত সহািতা করর:
• স্টয্ অ-প্রয্ুবিেত বিিৃবতগুবল বহসািপরীক্ষা সংক্রান্ত িযাপারর করদাতারদর
অবধকাররর ও বিভারের িাধযিাধকতার িযাখযা স্টদি;
• করদাতারদর বিভারের বসদ্ধান্তরক েযারলঞ্জ করার, স্টেররতর দাবি জানারনার
ও অবভরয্াে দারির করার প্রণালীসমূহ; এিং
• কররর দািদাবিত্ব িলিৎ কররত বিভাে স্টর্রক স্টয্ প্রণালীসমূহ
িযিহার করা হরত পারর (য্ারক িলা হি সংগ্রহ প্রবক্রিা)।
আপবন নীরে উরেখ করা য্ািতীি প্রকাশ্না সহ একজন করদাতা বহরসরি আপনার
অবধকারগুবল সম্পরকথ আরও তর্য স্টপরত পাররন আমারদর ওরিিসাইরে, অর্িা
আমারদর স্টোন করর (স্টদখুন সাহায্য োই? এই প্রকাশ্নার স্টশ্রে)।
এই প্রকাশ্না কররর প্রশ্াসবনক প্রবক্রিার বিবভন্ন পয্থারি করদাতারদর
অবধকাররর সারসংরক্ষপ প্রদান করর।

ধেউ ইয়কক স্টেট করেে ধিসাবপেীক্ষা

করদাতারা স্টয্ কররর সঠিক রাবশ্ প্রদান করররেন তা য্াোই কররত আমরা
বহসািপরীক্ষা পবরোলনা কবর। New York State Tax Law (বনউ ইিকথ
স্টেরের েযাক্স আইন) অনুসারর, বহসািপরীক্ষার সমি আপবন আপনার বরোরনথ স্টয্
তর্য বররপােথ করররেন তা য্াোই কররত স্টয্ স্টয্ স্টরকর্থ জরুবর আপনার তা প্রদান
করা আিশ্যক। স্টয্ প্রকাররর বরোরনথর বহসািপরীক্ষা করা হরে তার উপর বনভথ র
করর এর মরধয আপনার আরির পয্থারলােনা, রবসদ, খরে, স্টক্রবর্ে ও অনযানয
িযিসাবিক স্টরকর্থ র্াকরত পারর।

• আপনারক অরয্ৌবিক দাবি স্টর্রক সুরক্ষা বদরত,
• বহসািপরীক্ষা েলাকালীন আপনার িযিসা িা িযবিেত জীিন বিঘ্ন ঘো
নূযনতম কররত, এিং
• আপনারক বিবধিবহভূথ ত পদরক্ষপ স্টর্রক সুরক্ষা বদরত।

Statute of limitations (সীমাবদ্ধতাে সংধবধধ)
বনউ ইিকথ স্টেরের কর আইন আমারদর অবতবরি িরকিা কর (সাধারণতঃ
আপনার বরোনথ দাবখল করার বতন িের পর) প্রমাণ করার অবধকারর
সাধারণতঃ একটি বতন-িেররর সীমািদ্ধতার সংবিবধ স্থাপন করর। য্বদও,
অপিযিহারমূলক কর এড়ারনা স্টলনরদন হরল অর্িা করদাতা বনরজর বরোনথ
স্টর্রক 25% িা তার স্টিবশ্ িাদ বদরল অবতবরি িরকিা কর প্রমারণ একটি েিিেররর সীমািদ্ধতার সংবিবধ িলিৎ হি। স্টকারনা করদাতা ও বিভাে স্টমিাদ
স্টশ্ে হওিার আরে বলবখতভারি সীমািদ্ধতার সংবিবধ িাড়ারনার িযাপারর সহমত
হরত পাররন।
য্বদও, অবতবরি কর প্রমারণ সীমািদ্ধতার সংবিবধ, এমন স্টকারনা সমিকারলর মরধয
করদাতা বরোনথ দাবখল কররত িযর্থ হরল, একটি য্ুিরাষ্ট্রীি কররর বরোরনথ
(য্ুিরাষ্ট্রীি পবরিতথ নগুবল) আভযন্তরীণ রাজস্ব পবররেিা (Internal Revenue
Service - IRS)-কৃ ত পবরিতথ নগুবল বররপােথ কররত িযর্থ হরল, অর্িা কর
এড়ারনার অবভপ্রাি বনরি ভু ল িা প্রতারণাপূণথ বরোনথ দাবখল কররল প্ররয্াজয হরি না।
আি, সম্পবি ও করপথাররশ্ন কররর স্টক্ষরে, একজন করদাতারক সাধারণভারি
পবরিতথ ন, সংরশ্াধন, পুনরারলােনা িা অগ্রাহযতার েূ ড়ান্ত বনধথাররণর 90 বদরনর
মরধয বনউ ইিকথ স্টেরের কারে য্ুিরাষ্ট্রীি পবরিতথ নগুবল বররপােথ কররত হি।
12 এবপ্রল, 2018 তাবররখ িা তার পরর দাবখল করা সংরশ্াবধত বরোরনথর স্টক্ষরে,
আমারদর অবতবরি িরকিা কর প্রমাণ করার অবধকাররর সীমািদ্ধতার সংবিবধ,
য্া স্টসই ধররণর সংরশ্াবধত বরোরনথর পবরিতথ ন িা সংরশ্াধরনর উপর
আররাপরয্ােয, তা সাধারণভারি স্টসই ধররণর সংরশ্াবধত বরোনথ দাবখল করার
তাবররখর স্টেরি এক িের পরর হি (য্বদ না দীঘথতর সমিকাল প্ররয্াজয হি অর্িা,
য্বদ না সংরশ্াবধত বরোনথ য্ুিরাষ্ট্রীি পবরিতথ রনর কাররণ হরি র্ারক)।

স্টপশাদােী ধিসাবপেীক্ষাে মাে

স্ট াপেীয়তা ও ধবশ্বস্ততা

সাধারণভারি গ্রহণরয্ােয বহসািরক্ষরণর নীবত ও বহসািপরীক্ষার প্ররিােরকৌশ্ল
িযিহার করর কর বিভারের (Tax Department) স্টকারনা বহসািপরীক্ষরকর
দ্বারা স্টপশ্াদারী বহসািপরীক্ষার মান অনুসারর বহসািপরীক্ষা পবরোবলত হি।

আমরা স্টকন স্টকারনা বনবদথ ষ্ট তর্য োইবে, আমরা কীভারি স্টসই তর্য িযিহার
কররিা এিং আপবন তর্য জমা বদরত িযর্থ হরল তার পবরণাম কী হরি, এগুবল
জানার অবধকার আপনার ররিরে। কর আইন আমারদররক স্টকারনা
অনুরমাদনহীন িযবির কারে, কররর বরোরনথর স্টর্রক িা বহসািপরীক্ষা
েলাকালীন প্রাপ্ত তর্য প্রকাশ্ করার স্টর্রক বনবেদ্ধ করর। তৎসরেও, কররর
আইন তর্যগুবপ্ত ও পারস্পবরকতার সংজ্ঞাবিত মারনর পবরসরর আমারদররক
IRS ও অনযানয সরকাবর সংস্থার সরে আপনার কররর তর্য স্টশ্িার করা
অনুমবত স্টদি।

স্টকানরকম স্বারর্থর সংঘাত এড়ারত বহসািপরীক্ষরকর সরে করদাতার,
করদাতার পবরিাররর িা করদাতার স্টকারনা কমথোরীর (িযিসাবিক
বহসািপরীক্ষার স্টক্ষরে) স্টকারনারকম িযবিেত সম্পকথ র্াকরল েলরি না।
তদবতবরি, স্টয্ িযিসাটির বহসািপরীক্ষা করা হরে তারত বহসািপরীক্ষরকর
স্টকান িযবিেত িা আবর্থক স্বার্থ র্াকরল েলরি না।
বহসািপরীক্ষার স্টোো প্রবক্রিা জুরড় আপবন নযায্য, বিনীত ও স্টপশ্াদারী আেরণ
পাওিার অবধকারী। বহসািপরীক্ষা প্রবক্রিা েলাকালীন স্টয্ স্টকারনা সমি আপনার
এই মান িা আপনার স্টকারনা অবধকার লবিত হরে িরল মরন হরল আপনারক
অবিলরে বহসািপরীক্ষরকর সুপারভাইজাররর সরে স্টয্াোরয্াে কররত হরি।
কমথোরীরদর অসদােররণর অবভরয্াে বররপােথ কররত আমারদর আভযন্তরীণ
বিেিক দপ্তরর (Office of Internal Affairs) 518-451-1566 নেরর স্টোন
করর িা র্াকরয্ারে স্টয্াোরয্াে করুন:
NYS TAX DEPARTMENT
OFFICE OF INTERNAL AFFAIRS
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0811

ইউ.এস. স্টমল িযিহার না কররল প্রকাশ্না 55, Designated Private
Delivery Services (মরনানীত স্টিসরকাবর স্টপৌৌঁরে স্টদওিার পবররেিা) স্টদখুন।

ধিসাবপেীক্ষা চলাকালীে আপোে অধধকােগুধল
আপনার স্টয্মন বহসািপরীক্ষরকর সরে সহরয্াবেতা করা আিশ্যক, স্টতমনই
আপনার অবধকারগুবল সম্পরকথও সরেতন হরত হরি। এই অবধকারগুবলর নকশ্া
করা হরিরে:

ধিসাবপেীক্ষা চলাকালীে প্রধতধেধধত্ব
আপবন বহসািপরীক্ষা েলাকালীন বনরজর প্রবতবনবধত্ব কররত, কারুরক আপনার
সেী কররত অর্িা অনয কারুরক আপনার প্রবতবনবধ বহরসরি রাখরত পাররন।
আপনার প্রবতবনবধত্বকারী স্টয্ স্টকারনা িযবির আপনার হরি কাজ কররত
আপনার স্টর্রক য্র্ায্র্ বলবখত অনুরমাদন (একটি power of attorney
(পাওিার অি অযােবনথ)) র্াকা আিশ্যক। একটি পাওিার অি অযােবনথ
কীভারি দাবখল কররত হরি তার তরর্যর জনয এখারন আমারদর ওরিিসাইে
স্টদখুন www.tax.ny.gov/poa অর্িা আমারদররক স্টোন করুন (স্টদখুন
সাহায্য োই)। আপবন বহসািপরীক্ষা েলাকালীন স্টয্ স্টকারনা সমি আপনার
প্রবতবনবধত্ব ধরর রাখরত পাররন অর্িা প্রবতবনবধত্ব প্রাপ্ত কররত একটি বিঠক িা
সাক্ষাৎকার য্ুবিসেত সমিকারলর জনয মুলতু বি কররত পাররন।
কর ও অর্থ বিভারের প্রািন কমথোরীরা বিভাে স্টেরড় য্াওিার দু'িের পর পয্থন্ত
বিভারের কারে স্টকারনা করদাতার প্রবতবনবধত্ব করার স্টর্রক সীমািদ্ধ র্াকরিন।
(বকেু সীমািদ্ধতা সারপরক্ষ, প্রািন কমথোরীরা স্বাধীন কররর আপীল শ্াখার
(Division of Tax Appeals) কারে এই দু'িের সমিকারলর মরধয করদাতারদর
প্রবতবনবধত্ব কররত পাররিন।) প্রািন কমথোরীরদর স্টসইসি বিেরি করদাতারদর
প্রবতবনবধত্ব করা স্থািীভারি বনবেদ্ধ স্টয্ সি স্টক্ষরে তারা বনরজরদর বনয্ুবির
সমিকারল সরাসবর য্ুি বেরলন।
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অধিও স্টেকধিকং
আপবন আমারদররক আোম বলবখত বিজ্ঞবপ্ত প্রদারনর দ্বারা স্টয্ স্টকারনা সশ্রীরর
সাক্ষাৎকাররর অবর্ও স্টরকবর্থং কররত পাররন। আপনার এই স্টরকবর্থং বনরজর
খররে ও বনরজর সরঞ্জারমর দ্বারা করা আিশ্যক। আমারদরও আপনারক আোম
বলবখত বিজ্ঞবপ্ত প্রদান সহ স্টয্ স্টকারনা সশ্রীরর সাক্ষাৎকাররর অবর্ও স্টরকবর্থং
করার অবধকার ররিরে। আপবন অনুররাধ কররল আমরা আপনারক স্টরকবর্থং
এর একটি প্রবতবলবপ িা নকল প্রদান কররত পাবর, বকন্তু তা স্টকিল আপবন এর
খরে পবররশ্াধ কররলই।

স্টক্ষত্রীয় ধিসাবপেীক্ষা
স্টক্ষেীি বহসািপরীক্ষার সমি আপনারক প্ররিাজনীি স্টরকর্থ একবেত করার
সমি বদরত সাধারণভারি 15 বদন আরে স্টর্রক বনধথারণ করা হরি র্ারক।
আপনারক একটি স্টক্ষেীি বহসািপরীক্ষার জনয বনিথােন করা হরল একজন
বহসািপরীক্ষক প্রার্বমক সাক্ষাৎ বস্থর কররত আপনার সরে স্টয্াোরয্াে
কররিন। আপবন একটি বেঠি পারিন য্ারত সাক্ষাৎ বনবিত করা এিং আপনার
স্টয্ সি খাতা ও স্টরকর্থ প্রদান করা আিশ্যক তার িণথনা স্টদওিা র্াকরি।
িযিসাবিক বহসািপরীক্ষার জনয, আপনার িযিসাবিক কায্থকলারপর স্টর্রক দূরর
র্াকার সমি য্ারত নূযনতম করা য্াি তার জনয স্টিবশ্রভাে সাক্ষাৎ আপনার
িযিসার স্থারনই করা হরি। আপনার প্ররিাজনীি স্টরকর্থ একবেত কররত 15
বদরনর স্টিবশ্ সমি লােরল আপবন সাধারণভারি তা 30 বদন পয্থন্ত িবধথত করার
অনুররাধ কররত পাররন। 30 বদরনর স্টিবশ্ বিলরের স্টক্ষরে, আপনার অবতবরি
সমরির প্ররিাজন প্রবতপন্ন করর এমন একটি বলবখত অনুররাধ করা আিশ্যক।

প্রােধিক ববঠক
আপনার প্রার্বমক বিঠরক (opening conference (প্রারবিক বিঠরক)),
বহসািপরীক্ষক য্া য্া কররিন:
• বহসািপরীক্ষার অবভমুখ ও প্রণালী িযাখযা কররিন,
• বহসািপরীক্ষা প্রবক্রিা িযাখযা কররিন, এিং
• আপবন বহসািপরীক্ষার সমন্বরির সরে বভন্নমত হওিার স্টক্ষরে আপনার
প্রবতিারদর অবধকার ও আপীল প্রণালীর রূপররখা স্টদরিন।
আপনার অবধকার ও দািদাবিত্ব সম্পরকথ আপনার স্টকারনা প্রশ্ন করার জনয এই
বিঠরকর সদ্বযিহার করুন।

ধিসাবপেীক্ষা পদ্ধধত
আমরা বহসা িপরীক্ষার জনয বিবভন্ন ধররণর বহসািপরীক্ষা পদ্ধবত প্ররিাে
কবর। আমরা এগুবল প্রোবলত কররত পাবর:
• একটি বিস্তাবরত বহসািপরীক্ষা,
• একটি পরীক্ষাকাল পদ্ধবত সহ একটি বহসািপরীক্ষা, অর্িা
• একটি পবরসংখযানেত নমুনা পদ্ধবত সহ একটি বহসািপরীক্ষা।
বহসািপরীক্ষক স্টয্ পদ্ধবত স্টিরে স্টনরিন তা বনভথর কররি স্টিশ্ করিকটি
েলরাবশ্র উপর, স্টয্মন, কররর প্রকার, স্টরকরর্থর অভ্রান্ততা ও উপলব্ধতা এিং
িযিসার মাপ ও জটিলতা।
স্টসইসরে, আমরা বহসািপরীক্ষার স্টক্ষেটিরক প্রসাবরত কররত ও এরক একটি
একাবধক কররর বহসািপরীক্ষা বহরসরি সম্পূণথ কররত পাবর।
প্রার্বমক েলােরল অনয স্টকারনা কর বররপােথ করার উপর স্টকারনা িাস্তি প্রভাি
পড়রল স্টসই েলােলগুবলরক বহসািপরীক্ষা েলাকালীন স্টয্ স্টকারনা সমি আররকটি
কর বিরশ্েরত্বর কারে স্টপ্ররণ করা হরত পারর। একটি কর বিরশ্েরত্বর
বহসািপরীক্ষার সমন্বিসাধন অনয একটির কররর পুনেথণনারবভবি বহরসরি
িযিহার করা স্টয্রত পারর, য্া বনভথর কররি স্টকসটির তর্য ও পবরবস্থবতর উপর।
বিক্ররির জনয ও কররর ক্ষবতপূরণ করার স্টক্ষরে আমরা স্টকিল তখনই অবতবরি
িরকিা কর ধায্থ কররিা য্খন আমারদর স্টরকরর্থর অনুররারধর প্রবতবক্রিাি
আপনার স্টকারনা স্টরকর্থ র্াকরি না অর্িা আমারদর কারে িরকিা কর বনধথারণ
করার জনয আপনার স্টদওিা স্টরকর্থ য্রর্ষ্ট নি।

ধিসাবপেীক্ষাে সময়কাল ও ধিধতকাল
বহসািপরীক্ষাি সাধারণতঃ বতন িেররর সমিকাল অন্তভুথ ি করা হি এিং তা
সম্পূণথ কররত সামানয বকেু বদন স্টর্রক শুরু করর এক িের িা তারও স্টিবশ্ সমি
লােরত পারর। বস্থবতকাল বনভথ র করর স্টয্ বরোরনথর বহসািপরীক্ষা করা হরে তার
জটিলতার ও সমিমরতা উপলব্ধতার, আপনার স্টরকরর্থর সম্পূণথতার ও
য্র্ায্র্তার উপর।

স্টক্ষত্রীয় ধিসাবপেীক্ষাে ফলাফল

আমরা স্টকারনা পবরিতথ রনর জরুবর নি িরল বনধথারণ কররল আমরা এই িরল
আপনারক একটি বেঠি পাঠারিা স্টয্ আপনার বরোরনথ, পবররশ্ারধর অনুররারধ িা
নবর্পরে স্টকারনারকম পবরিতথ ন করা হরি না।

পবরিতথ ন কররত হরল বহসািপরীক্ষক বহসািপরীক্ষার কারজর কােজপরের
প্রবতবলবপ উপস্থাবপত কররিন এিং বহসািপরীক্ষার েলােল ও স্টসইসরে
বহসািপরীক্ষা েলাকালীন প্রয্ুি পদ্ধবত ও প্রণালীসমূহ সরল, প্রয্ুবিমুি ভাোি
িযাখযা কররিন। েলােলগুবলর মরধয পড়রত পারর:
• বহসািপরীক্ষা েলাকালীন প্রাপ্ত বহসািরক্ষরণর ত্রুটি সংরশ্াধন কররত স্টরকর্থ
রাখার রীবতরত পবরিতথ রনর সুপাবরশ্,
• স্টয্ জািোগুবলরত ত্রুটি ঘরেরে স্টসগুবল িযাখযা কররত কর আইরনর সঠিক
অরর্থর একটি িযাখযা,
• একটি অবতবরি িরকিা কররর বিজ্ঞবপ্ত, অর্িা
• একটি বিজ্ঞবপ্ত য্ারত পবররশ্াধ িরকিা র্াকার কর্া িলা হরি।
আমরা আপনারক বহসািপরীক্ষার েলােরলর পয্থারলােনার জনয য্ুবিসেত
পবরমারণ সমি স্টদরিা। আপবন অবতবরি স্টকারনা তর্য জমা বদরল বহসািপরীক্ষক
তা বিরেেণ কররিন এিং উপয্ুি হরল, কারজর কােজপে পবরমাজথন কররিন ও
আিার জমা স্টদরিন।

আপধে সম্মত িরল
আপবন এই বহসািপরীক্ষার েলােরল সম্মবত বদরল আমরা আপনারক এই প্রস্তারি
স্বাক্ষর কররত ও বহসািপরীক্ষরকর কারে পূণথ অর্থপ্রদান সহ স্টেরত পাঠারত িলরিা।
আপনার ঋণ র্াকরল এিং অবিলরে পুররাো স্টশ্াধ কররত না পাররল আপবন
বকবস্তরত পবররশ্ারধর েু বির স্টয্ােয হরত পাররন, য্া আপনারক আপনার অর্থপ্রদান
বকেু সমি জুরড় োবররি স্টনওিার সুরয্াে করর স্টদরি (স্টদখুন Installment
payment agreement (বকবস্তরত পবররশ্ারধর েু বি))। য্বদও আপনারক
সিসমিই সরেতন র্াকরত হরি স্টয্ স্টশ্াধ না হওিা িযারলরের উপর সুদ (ও
সিািয জবরমানা) জরম উঠরত র্াকরে।

আপধে অসম্মত িরল
আপবন বহসািপরীক্ষার েলােরল অসম্মত হরল প্রস্তািটিরত আপনার অসম্মবত িযি
করুন ও বহসািপরীক্ষরকর কারে স্টেরত পাঠান। প্ররিাজন হরল আপবন
বহসািপরীক্ষরকর সুপারভাইজাররর সরে অবতবরি বিঠরকর অনুররাধ কররত
পাররন।
এর পররও আপবন বহসািপরীক্ষার েলােরল অসম্মত হরল আমরা আপনারক
িরকিা কররর জনয একটি Notice of Deficiency (অভারির বিজ্ঞবপ্ত) িা
Notice of Determination (বনধথাররণর বিজ্ঞবপ্ত) পাঠারিা। এই মুহূতথটিরত
আপবন প্রর্ােতভারি হি িুযররা অি কনবসবলরিশ্ন অযান্ড স্টমবর্রিশ্ন সাবভথ রসস
(Bureau of Conciliation and Mediation Services) অর্িা কর আবপল
শ্াখা (Division of Tax Appeals) এর মাধযরম বহসািপরীক্ষার েলােরলর
বিরুরদ্ধ আবপল কররত পাররন। আপবন আবপরলর বসদ্ধান্ত বনরল আপনার স্টয্ অবন্তম
তাবররখর মরধয আবপল করা আিশ্যক তার জনয বিজ্ঞবপ্তটি পয্থারলােনা করুন।
এমনবক আপবন এর আরে আমারদর কারে বলরখ র্াকরল ও প্রস্তারির বিররাবধতা
করর র্াকরলও আপনার একটি বলবখত আবপল জমা স্টদওিা আিশ্যক।
প্রবতিারদর উভি পদ্ধবতর িণথনার জনয আপনার একটি পদরক্ষরপর বিরুরদ্ধ
প্রবতিারদর অবধকার স্টদখুন। Notice of Deficiency (অভারির বিজ্ঞবপ্ত)
িা Notice of Determination (বনধথাররণর বিজ্ঞবপ্ত) এর জনয অর্থপ্রদারনর
প্ররিাজন না হওিা সরেও আপবন অবতবরি সুদ ও স্টকারনা জবরমানা িরকিা
র্াকরল তা জরম ওঠা িন্ধ কররত প্রস্তাবিত রাবশ্ প্রদান কররত পাররন,

য্বদ আপবন স্টশ্েরমশ্ দািী িরল সািযস্ত হন।

আপবন স্টকারনা িরকিা কর প্রদান কররত ও তারপর এর সরে জবড়ত কররর জনয
প্ররয্াজয সমিকারলর মরধয পবররশ্ারধর দাবি দাবখল কররত পাররন। আমরা
আপনার দাবি সম্পূণথ িা আংবশ্কভারি প্রতযাখযান কররল আপবন প্ররয্াজয
সংবিবধিদ্ধ সমিকারলর মরধয প্রর্ােতভারি হি িুযররা অি কনবসবলরিশ্ন অযান্ড
স্টমবর্রিশ্ন সাবভথ রসস (Bureau of Conciliation and Mediation
Services) অর্িা কর আবপল শ্াখার (Division of Tax Appeals) মাধযরম
আবপল করা স্টিরে বনরত পাররন।

স্টিরে ধিসাবপেীক্ষা
স্টর্রে বহসািপরীক্ষা হল কররর বরোনথ, পবররশ্ারধর অনুররাধ িা স্টয্ সি নবর্পরের
স্টক্ষরে স্টর্ে বহসািপরীক্ষক(স্টেকবনবশ্িান) ও করদাতার মরধয সামনাসামবন
সাক্ষাৎ খুিই বিরল, তার একটি পয্থারলােনা। স্টকারনা স্টকারনা সমি অনয সূে স্টর্রক
প্রাপ্ত তর্য স্টর্ে বহসািপরীক্ষার অন্তভুথ ি হি িা এর বভবিরত করা হি। এরত এমন
বরোনথও জবড়ত র্াকরত পারর য্া আমারদর মরত আপনার দাবখল করা উবেত
বেল। আমরা আপনারক একটি স্টর্ে বহসািপরীক্ষা করা হরে বকনা তা স্টকিল
তখনই জানারিা য্খন আমারদর আরও তরর্যর অনুররাধ করার প্ররিাজন হরি
অর্িা আমরা আপনার অবতবরি কররর ঋণ িা পবররশ্াধ িরকিা র্াকার স্টয্
স্টকারনা একটি বনধথারণ কররিা।

আমারদর আরও তরর্যর প্ররিাজন হরল আমরা আপনারক একটি বেঠি পাঠিরি স্টর্ে
বহসািপরীক্ষা সম্পরকথ জানারিা ও প্ররিাজনীি তর্য স্টদওিার অনুররাধ কররিা।
আমরা আপনারক অনুররারধ সাড়া স্টদওিার জনয য্ুবিসেত পবরমারণ সমি স্টদরিা।
আপবন সাড়া বদরল আমরা আপনার সাড়া স্টদওিার পয্থারলােনা কররিা এিং
আপনারক এর েলােল সম্পরকথ জানারিা।

স্টিে ধিসাবপেীক্ষাে ফলাফল
আমরা স্টকারনা পবরিতথ রনর জরুবর নি িরল বনধথারণ কররল আমরা এই িরল
আপনারক একটি বেঠি পাঠারিা স্টয্ আপনার বরোরনথ, পবররশ্ারধর অনুররারধ িা
নবর্পরে স্টকারনারকম পবরিতথ ন করা হরি না।
অবতবরি স্টকারনা কর িরকিা র্াকরল আপবন িযাখযা সহ একটি Statement of
Proposed Audit Changes (বহসািপরীক্ষাি প্রস্তাবিত পবরিতথ রনর বিিৃবত)
িা অনুরূপ স্টকারনা নবর্ পারিন। আমরা আপনারক সাড়া স্টদওিার জনয
য্ুবিসেত পবরমারণ সমি স্টদরিা। স্টেকবনবশ্িান আপনার সাড়া স্টদওিার
বিরেেণ কররিন এিং উপয্ুি হরল, আপনার ঋণ র্াকা রাবশ্র সমন্বিসাধন
কররিন। এততসরেও, বহসািপরীক্ষার েলােরল পবররশ্াধ পাওিা স্টেরল আপবন
একটি িযাখযা সহ বেঠি সহ পবররশ্াধ পারিন, য্বদ না আপনার কর বিভারের
কারে অনয স্টকারনা কর িা ঋণ িরকিা স্টর্রক র্ারক (স্টদখুন Offsets
(অেরসেগুবল))।

আপধে সম্মত িরল
আপবন বহসািপরীক্ষার েলােরল সম্মত হরল আমরা আপনারক Statement of
Proposed Audit Changes (বহসািপরীক্ষাি প্রস্তাবিত পবরিতথ রনর বিিৃবত)
িা অনুরূপ স্টকারনা নবর্রত স্বাক্ষর কররত ও িরকিা রাবশ্ প্রদান কররত িলরত
পাবর।
আপনার ঋণ র্াকরল এিং অবিলরে পুররাো স্টশ্াধ কররত না পাররল আপবন
বকবস্তরত পবররশ্ারধর েু বির স্টয্ােয হরত পাররন, য্া আপনারক আপনার অর্থপ্রদান
বকেু সমি জুরড় োবররি স্টনওিার সুরয্াে করর স্টদরি (স্টদখুন Installment
payment agreement (বকবস্তরত পবররশ্ারধর েু বি))। য্বদও, অনাদািী
িযারলরের উপর সুদ (ও সিািয জবরমানা) জমা হরত র্াকরি।

আপধে অসম্মত িরল
আপবন বহসািপরীক্ষার েলােরল সম্মত না হরল আপনারক আপনার অসম্মবত
প্রবতপন্ন কররত আরও তর্য জমা বদরত হরি এিং আমারদর কারে বিিৃবতটির
একটি প্রবতবলবপ স্টেরত পাঠারত হরি। স্টেকবনবশ্িান আপনার জমা স্টদওিা স্টয্
স্টকারনা অবতবরি তর্য বিরেেণ কররিন এিং উপয্ুি হরল, আপনারক তারদর
বনধথারণ সম্পরকথ বলবখতভারি জানারিন।
এর পররও আপবন বহসািপরীক্ষার েলােরল অসম্মত হরল আমরা আপনারক
িরকিা কররর জনয একটি Notice of Deficiency (অভারির বিজ্ঞবপ্ত) িা
Notice of Determination (বনধথাররণর বিজ্ঞবপ্ত) পাঠারিা। এই মুহূরতথ , আপবন
প্রর্ােতভারি হি িুযররা অি কনবসবলরিশ্ন অযান্ড স্টমবর্রিশ্ন সাবভথ রসস, অর্িা
কররর আপীল শ্াখার মাধযরম (স্টদখুন স্টকারনা পদরক্ষরপর বিরুরদ্ধ আপনার
প্রবতিারদর অবধকার) বহসািপরীক্ষার েলােরলর বিরুরদ্ধ আপীল কররত পাররন,
এমনবক য্বদ আপবন আমারদর কারে এর আরে বলরখ র্ারকন ও Statement of
Proposed Audit Changes (বহসািপরীক্ষার প্রস্তাবিত পবরিতথ রনর
বিিৃবতস্টত) িা আপনার পাওিা অনয স্টকারনা নবর্র বিরুরদ্ধ আপবি জাবনরি
র্ারকন। নবর্টিরত স্টসই স্টশ্ে তাবরখটি ররিরে য্ার মরধয আপনার আবপল দারির
করা আিশ্যক।
Notice of Deficiency (অভারির বিজ্ঞবপ্ত) িা Notice of Determination
(বনধথাররণর বিজ্ঞবপ্ত) এর জনয অর্থপ্রদারনর প্ররিাজন না হওিা সরেও আপবন
অবতবরি সুদ ও স্টকারনা জবরমানা িরকিা র্াকরল তা জরম ওঠা িন্ধ কররত
প্রস্তাবিত রাবশ্ প্রদান কররত পাররন, য্বদ আপবন স্টশ্েরমশ্ দািী িরল সািযস্ত হন।
আপবন স্টকারনা িরকিা কর প্রদান কররত ও তারপর এর সরে জবড়ত কররর
জনয প্ররয্াজয সমিকারলর মরধয পবররশ্ারধর দাবি দাবখল কররত পাররন। আমরা
আপনার দাবি সম্পূণথ িা আংবশ্কভারি প্রতযাখযান কররল আপবন প্ররয্াজয
সংবিবধিদ্ধ সমিকারলর মরধয িুযররা অি কনবসবলরিশ্ন অযান্ড স্টমবর্রিশ্ন
সাবভথ রসস িা কর আবপল শ্াখার কারে আবপল করা স্টিরে বনরত পাররন।

পধেরশারধে দাধব
স্টয্ স্টকারনা প্রকাররর কররর স্টর্রক পবররশ্াধ উদ্ভূ ত হরত পারর। প্রািশ্ই,
করদাতার আেক িা আনুমাবনক কর অর্িা পবররশ্াধরয্ােয কররর স্টক্রবর্রের
েলােল বহরসরি আিকররর পবররশ্াধগুবল পাওিা য্াি এিং করদাতা
সাধারণতঃ িাবেথক আি কররর বরোনথ দাবখল করার সমি এই পবররশ্ারধর
দাবি জাবনরি র্ারকন। আমরা এই পবররশ্াধগুবলরক দাবখল করা বরোরনথর
প্রার্বমক প্রবক্রিাকররণর অে বহরসরি উদ্ভূ ত করাই।
একটি মূল বরোনথ দাবখল করার পর আপবন আবিষ্কার কররত পাররন স্টয্ আপবন
একটি স্টক্রবর্ে, বিরিাে িা োড় উরপক্ষা করর স্টেরেন। কররর করিকটি প্রকাররর
স্টক্ষরে আপনার পবররশ্ারধর দাবি জানারত একটি সংরশ্াবধত বরোনথ দাবখল করা
আিশ্যক। কররর
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অনযানয প্রকাররর জনয, আপনার ভ্রান্ত
িযাখযা স্টদওিা নবর্পে সহ একটি পবররশ্ারধর দাবি জমা স্টদওিা আিশ্যক। আরও
তরর্যর জনয আমারদর ওরিিসাইে স্টদখুন।
একটি বহসািপরীক্ষা, মূলযািন, সংগ্রহ িা িলিৎকররণর কাজ কররত বেরি
আমরা আপনার অবতবরি কর প্রদান আবিষ্কার কররল আমারদর তা আপনার
কারে প্রকাশ্ করা আিশ্যক। য্বদও, আবিষ্কাররর সমি সীমািদ্ধতার সংবিবধর
কাররণ স্টসই সমিকাল স্টশ্ে হরি স্টেরল আমারদররক আপনার কারে অবতবরি কর
প্রদান প্রকাশ্ করার, পবররশ্াধ প্রদান করার িা স্টক্রবর্ে মঞ্জুর করার প্ররিাজন
হরি না।
সাধারণভারি, আমরা আপনার প্রবত বনবদথ ষ্ট করা সমিকারলর মরধয পবররশ্াধ
জাবর না কররল আমারদর সুদ প্রদান করা আিশ্যক হরি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা
আপনার বরোরনথর বনবদথ ষ্ট তাবরখ িা স্টয্ তাবররখ আপবন তা দাবখল করররেন তার
মরধয স্টয্টি পরর হরি তার 45 বদরনর মরধয একটি পবররশ্াধ জাবর না কররল
আমারদর আপনার িযবিেত আিকররর অর্থরাবশ্র সরে সুদ স্টয্াে করা আিশ্যক
হরি।
আমরা অনুররাধ করা অর্থরাবশ্ পবররশ্ারধর দাবি অনুরমাদন কররত, সমন্বি
কররত িা প্রতযাখযান কররত পাবর। অনুরমাবদত হরল আপবন একটি পবররশ্াধ ও
স্টসইসরে প্ররয্াজয সুদ পারিন। সমন্বি করা হরল আপবন আপনার অনুররাধ করা
অর্থরাবশ্র স্টেরি কম পবরমাণ অর্থরাবশ্ ও সমন্বরির একটি িযাখযা পারিন। আমরা
আপনার দাবি সম্পূণথ িা আংবশ্কভারি প্রতযাখযান কররল আমরা আপনারক
আপনার স্টকারনা প্রবতিারদর অবধকার র্াকরল তার িযাখযা বদরি একটি বলবখত
বিজ্ঞবপ্ত পাঠারিা।
দ্রষ্টবয: আপনার আমারদর, অনয স্টকারনা স্টেরের সংস্থার, য্ুিরাষ্ট্রীি সরকাররর,
বনউ ইিকথ বসটির িা অনয স্টকারনা স্টেরের কারে অনয স্টকারনা কর িরকিা িা ঋণ
র্াকরল আমরা আপনার পবররশ্ারধর অর্থরাবশ্ সম্পূণথ িা আংবশ্কভারি তারদররক
প্রদান করর বদরত পাবর। আমরা আপনারক এই refund offset (পবররশ্ারধর
অেরসে) সম্পরকথ জাবনরি স্টদরিা। আপনার আমারদর কারে স্টনই এমন স্টকারনা ঋণ
সম্পরকথ স্টকারনা প্রশ্ন র্াকরল স্টসই অনয সংস্থাটির, য্ুিরাষ্ট্রীি সরকাররর, বনউ
ইিকথ বসটির িা অনয স্টেরের সরে সরাসবর স্টয্াোরয্াে করুন। (Offsets
(অেরসেগুবল) স্টদখুন।)
আপবন পবররশ্ারধর সমন্বি িা অননুরমাদরন সম্মত না হরল বনরজর অিস্থান
প্রবতপন্ন কররত আপবন আরও তর্য জমা বদরত পাররন। আপবন আপনার দাবি
করা পবররশ্ারধর সমন্বি িা অননুরমাদন করার একটি প্রর্ােত Notice of
Disallowance (অননুরমাদরনর বিজ্ঞবপ্ত) স্টপরল আপবন বিজ্ঞবপ্তরত উরেখ করা
সমরির মরধয িুযররা অি কনবসবলরিশ্ন অযান্ড স্টমবর্রিশ্ন সাবভথ রসস এর সরে
একটি মীমাংসা বিঠরকর অনুররাধ কররত অর্িা কর আবপল শ্াখার কারে একটি
শুনাবনর আরিদন দারির কররত পাররন (স্টদখুন আপনার স্টকারনা পদরক্ষরপর
বিরুরদ্ধ প্রবতিারদর অবধকার)। আপনার একটি মীমাংসা বিঠরকর অনুররাধ
করার িা আরিদন দারির করার সমি আপনার জমা স্টদওিা স্টকারনা তরর্যর
পয্থারলােনা েলাকালীন িৃবদ্ধ করা হরি না।
আপনার সমিমরতা পবররশ্ারধর দাবি দাবখল করার পর ে'মাস স্টকরে স্টেরল এিং
স্টসই একই িেররর জনয এর আরে আিকর িা করপথাররশ্ন কররর ঘােবতর স্টকারনা
আরিদন দারির না করর র্াকরল একটি মীমাংসা বিঠরকর অনুররাধ করার িা
আরিদন দারির করার সমি আপবন এো স্টদরখ বনরত োইরত পাররন স্টয্ আমরা
য্ািতীি প্রাসবেক তর্য পয্থারলােনা করার সুরয্াে স্টপরিবে। আিকর ও
করপথাররশ্ন কররর জনয, আপনারক অিশ্যই অনুররাধ িা আরিদনটি আমারদর
Notice of Disallowance (অননুরমাদরনর বিজ্ঞবপ্ত)র্ারক পাঠারনার তাবররখর
দু'িেররর মরধয দারির কররত হরি। অনযানয কররর মীমাংসা বিঠরকর অনুররাধ
করার িা একটি শুনাবনর আরিদন করার বভন্ন বভন্ন সমিসীমা ররিরে।
উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি বিক্রি কররর পবররশ্ারধর দাবি প্রতযাখযান কররল
আপনার আমারদর দাবি প্রতযাখযারনর তাবররখর 90 বদরনর মরধয একটি অনুররাধ
দারির করা আিশ্যক।
পবররশ্ারধর দাবি জানারনার একটি সীমািদ্ধতার সংবিবধ ররিরে। স্টিবশ্রভাে
করর স্টক্ষরে, আপনারক অিশ্যই মূল বরোনথ প্ররদি হওিার িা দাবখল করার
তাবররখর বতন িেররর মরধয অর্িা আপবন কর প্রদান করার তাবররখর দু'িেররর
মরধয, স্টয্টি পরর হরি, সংরশ্াবধত বরোনথ িা পবররশ্ারধর অনযানয দাবি দাবখল
কররত হরি।
আপবন বরোনথ দাবখল না করর র্াকরল আপনারক অিশ্যই পবররশ্ারধর দাবি আপবন
কর প্রদান করার তাবররখর দু'িেররর মরধয দাবখল কররত হরি।
আপবন এই বতন িের সমিকারলর মরধয আিকর, করপথাররশ্ন কর িা বিক্রি
কররর বরোরনথর উপর একটি সংরশ্াবধত বরোনথ িা পবররশ্ারধর দাবি দাবখল
কররল অনুরমাদনরয্ােয পবররশ্ারধর অর্থরাবশ্ পবররশ্ারধর দাবি দাবখল করার
অিযিবহত আরের বতন িেররর, স্টয্াে বরোনথ দাবখল করার স্টকারনা িবধথত সমি
র্াকরল তার মরধয প্রদি কররর অংশ্রক োবড়রি স্টয্রত পাররি না। আপবন দু'িের
সমিকারলর মরধয সংরশ্াবধত বরোনথ িা দাবি দাবখল কররল অনুরমাদনরয্ােয
পবররশ্ারধর অর্থরাবশ্ পবররশ্ারধর দাবি দাবখল করার অিযিবহত আরের
দু'িেররর মরধয প্রদি কররর অংশ্রক োবড়রি স্টয্রত পাররি না।
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আপবন উপরর উরেখ করা সমি অতীত হওিার পর আিকর, সম্পবি কর িা
করপথাররশ্ন কররর একটি সংরশ্াবধত বরোনথ দাবখল কররত অর্িা একটি
পবররশ্ারধর দাবি দাবখল কররত পাররিন, য্বদ স্টসই পবররশ্াধ আপনারক
অবশযই বনউ ইিকথ স্টেরের কারে বররপােথ কররত হরি এমন বররপােথ করা
য্ুিরাষ্ট্রীি পবরিতথ ন িা সংরশ্াধরনর উপর আররাপরয্ােয হি। আপনার একটি
সংরশ্াবধত বরোনথ িা পবররশ্ারধর দাবি স্টসই পবরিতথ ন িা সংরশ্াধরনর বিজ্ঞবপ্ত
স্টয্ তাবররখ পাওনা হি তার দু'িেররর মরধয দাবখল করা আিশ্যক।
আপনারক স্টয্ পবররশ্ারধর দাবির েমথ, বরোনথ িা অনয স্টকারনা পদ্ধবত অিশ্যই
িযিহার কররত হরি তা বনভথ র কররি আপবন স্টয্ কররর জনয পবররশ্াধ োইরেন
তার উপর। আপনার স্টয্ প্ররয্াজয সমিসীমার মরধয পবররশ্ারধর দাবি জানারনা
আিশ্যক তার তরর্যর জনয ও য্র্ায্র্ েমথ প্রাপ্ত কররত সাহায্য োই? স্টদখুন।

জধেমাো ও সুদ
জবরমানা হওিার বতনটি সেরাের স্টদখরত পাওিা কারণ হল:
• দাবখল করাি বিলে,
• সমি পার হরি য্াওিা কর এিং
• অনুমান করা কররর স্টেরি কম অর্থপ্রদান করা।
সিরেরি সরল ভাোি িলরল, জবরমানা ও সুদ এড়ারনার িযাপারো আসরল
সমিমরতা আপনার কররর বরোনথ দাবখল করা ও সঠিক অর্থরাবশ্ প্রদান করা।
আপনার স্টকারনারকম কররর দাবিত্ব সম্পরকথ অস্পষ্টতা র্াকরল আপনার দাবখল
করার প্ররিাজনীিতাগুবল সম্পরকথ আরও জানরত এই প্রকাশ্নাি িবণথত সংস্থানগুবল
িযিহার করুন।
বিলরে দাবখল করার ও কর অপরারধর জবরমানার অর্থরাবশ্ সাধারণতঃ িরকিা
কররর বভবিরত করা হি। য্বদও, স্টকারনা প্ররিাজনীি বিক্রি ও িযিহার কররর
বরোনথ দাবখরল বিলরে $50 জবরমানা হরি র্ারক, এমনবক তা আপনার স্টকারনা
কর িরকিা না র্াকরলও।
আমরা পূণথ অর্থরাবশ্ পাওিা পয্থন্ত িরকিা অর্থরাবশ্র সরে সুদ ও জবরমানা স্টয্াে
হরত র্াকরি। য্ািতীি সুদ বদবনক েক্রিৃবদ্ধ হারর িৃবদ্ধ পাি। প্ররয্াজয সুরদর
হাররর জনয আমারদর ওরিিসাইে স্টদখুন।

আপোে স্টকারো পদরক্ষরপে ধবরুরদ্ধ প্রধতবারদে
অধধকাে
আপবন আমারদর দ্বারা েৃহীত েূ ড়ান্ত পদরক্ষরপ অসম্মত হরল আপবন িুযররা অি
কনবসবলরিশ্ন অযান্ড স্টমবর্রিশ্ন সাবভথ রসস এর কারে Form CMS-1 (েমথ
CMS-1), Request for Conciliation Conference (মীমাংসা বিঠরকর
অনুররাধ), দাবখল করর অর্িা কররর আপীল শ্াখার কারে Form TA-100
(েমথ TA-100), Petition (আরিদন), দারির করর প্রবতিাদ কররত পাররন।
এই সকল পদরক্ষরপর মরধয পরড়:
• একটি কররর ঘােবত িা বনধথারণ জাবর করা;
• একটি পবররশ্ারধর দাবি প্রতযাখযান করা; অর্িা
• স্টকারনা লাইরসে, স্টরবজরেশ্ন িা োড় এর শ্ংসাপে প্রতযাখযান িা
রদ করা।
বিতবকথত অর্থরাবশ্টি বনবদথ ষ্ট আবর্থক সীমার মরধয হরল আপবন আপনার কর
আপীল শ্াখার শুনাবনটি ক্ষু দ্র দাবি ইউবনে (Small Claims Unit)-এ করারনা
স্টিরে বনরত পাররন (স্টদখুন Small claims option (ক্ষু দ্র দাবি ইউবনে))। সম্পবি
কররর জনয সম্পবির কররর আবপরলর অবধকার স্টদখুন।
এই কাররণ আপনার কর, সুদ িা জবরমানা িরকিা র্াকরল আপনার িুযররা
অি কনবসবলরিশ্ন অযান্ড স্টমবর্রিশ্ন সাবভথ রসস িা কর আবপরলর শ্াখাি
আপনার প্রর্ােত প্রাক-অর্থপ্রদান শুনাবনর অবধকার র্াকরি না:
• আপনার বরোরনথ র্াকা োবণবতক িা করবণক ত্রুটি
• IRS দ্বারা আপনার য্ুিরাষ্ট্রীি বরোরনথ পবরিতথ ন করা হরিরে, অর্িা
• আপনার বরোরনথ য্া স্টদখারনা হরিরে স্টসই অর্থরাবশ্র সিো িা আংবশ্ক
অর্থরাবশ্ প্রদারন আপবন িযর্থ হরিরেন।
আপনারক অবশযই আমারদর পদরক্ষরপর বিজ্ঞবপ্ত আমরা আপনারক র্াকরয্ারে
পাঠারনার তাবররখর পর একটি বনবদথ ষ্ট সমিকারলর মরধয অনুররাধ িা আরিদন
দারির কররত হরি। প্ররয্াজয সমিসীমার জনয আপনার বিজ্ঞবপ্তটি স্টদখুন। এই
সমিসীমাগুবল কর আইরনর দ্বারা প্রবতবষ্ঠত এিং তা আর িাড়ারনা য্ারি না।
আপবন আপনার অনুররাধ িা আরিদন র্াকরয্ারে পাঠারল আমরা সুপাবরশ্ করবে
স্টয্ আপবন শংধসত িা স্টেধজোিক র্াক িযিহার করুন। এই বনিরমর উরেরশ্যর
কাররণ, দারির করার তাবরখ হল অনুররাধ িা আরিদন স্টয্ খারমর মরধয ররিরে
তারত ইউ.এস. স্টপাোল সাবভথ স (U.S. Postal Service) এর োপ মারা তাবরখ
অর্িা মরনানীত স্টিসরকাবর সরিরাহ পবররেিার দ্বারা Internal Revenue
Code (আভযন্তরীণ রাজস্ব আইন) ধারা 7502 এর িণথনা অনুসারর স্টরকর্থ করা

িা োপ মারা তাবরখ। প্রকাশ্না 55, Designated Private Delivery
Services (মরনানীত স্টিসরকাবর সরিরাহ পবররেিা)-স্টত এই উরেরশ্য অনুরমাবদত
স্টিসরকাবর সরিরাহ পবররেিাগুবলর তাবলকা স্টদওিা ররিরে।
আপবন বনরজর হরি দাৌঁড়ারত পাররন অর্িা আপবন স্টকারনা অনুরমাবদত
প্রবতবনবধরক বদরি পয্থারলােনার জনয আপনার স্টকসটি উপস্থাবপত কররত
পাররন। অনুরমাবদত প্রবতবনবধর আপনার হরি দাৌঁড়ারত আপনার স্টর্রক একটি
পাওিার অি অযােবনথ র্াকা আিশ্যক। আমারদর ওরিিসাইেটি স্টদখুন
www.tax.ny.gov/poa একটি পাওিার অি অযােবনথ কীভারি দারির
কররত তার তরর্যর জনয।

মীমাংসা ববঠক
মীমাংসা বিঠক হল একটি প্রর্ােত শুনাবন োড়া প্রবতিারদর মীমাংসা করার
দ্রুততর ও আরও কম খররের উপাি। এই বিঠকটি একজন মীমাংসা
পরামশ্থদাতা ঘররািাভারি পবরোলনা কররিন, একটি নযায্য েল বনধথারণ
কররত বয্বন উপস্থাবপত য্ািতীি প্রমাণগুবলর পয্থারলােনা কররিন। বিঠরকর
পর পরামশ্থদাতা একটি সম্মবতর আকারর আপনারক একটি প্রস্তাবিত মীমাংসা
পাঠারিন।
• আপবন 15 বদরনর মরধয স্বাক্ষর করর ও স্টেরত পাঠিরি আপনার
সম্মবত িযি কররল প্রবতিাদটি স্টশ্ে হরি।
• আপবন 15 বদরনর মরধয সম্মবত স্টেরত না পাঠারল মীমাংসা বিঠকটি স্টশ্ে হরলা
িরল ধরর স্টনওিা হরি।
– এরপর পরামশ্থদাতা 30 বদরনর মরধয একটি মীমাংসার আরদশ্ জাবর
কররিন।
– এই আরদশ্ িাধযতামূলক হরি যধদ ো আপবন কররর আবপরলর শ্াখার
কারে আইরনর অনুমবত অনুসারর স্টদওিা সমরির মরধয একটি শুনাবনর
আরিদন দারির কররন (অর্িা সম্পবি কররর স্টক্ষরে, স্টয্ কাউবির
অবধরক্ষরে এই সম্পবিটি ররিরে স্টসখানকার Surrogate’s Court
(সাররারেে আদালরতর) কারে একটি Notice of Petition (আরিদরনর
বিজ্ঞবপ্ত) ও একটি Verified Petition (য্াোই করা আরিদন) দারির
কররন), য্া সাধারণতঃ আমরা মীমাংসার আরদশ্ জাবর করার পর 90
বদন হি।
মীমাংসার বিঠক বর্বেবিউের, আমদাবনকারক পবরিহনকারীেণ োবমথনারলর
িা স্টপররাবলিাম িযিসার োলকেরণর কারে উপলব্ধ হরি না, স্টয্খারন একটি িন্ড
িা বসবকউবরটির অর্থরাবশ্ িাড়ারনাোই সমসযা। এই সমসযাগুবল বনরি স্টকিল
কররর আবপরলর শ্াখাই নাড়াোড়া কররত পাররি।
আপবন বিভারের সরে একটি Online Services (অনলাইন পবররেিা)
অযাকাউি মারেৎ মীমাংসা বিঠরকর অনুররাধ কররত পাররিন (আমারদর
ওরিিসাইে স্টদখুন ও অনুসন্ধান করুন: OLS একটি অযাকাউি স্টসে আপ
কররত, য্বদ আপনার তা না র্ারক) অর্িা িুযররা অি কনবসবলরিশ্ন অযান্ড
স্টমবর্রিশ্ন সাবভথ রসস এর কারে Form CMS-1 (েমথ CMS-1), Request
for Conciliation Conference (মীমাংসা বিঠরকর অনুররাধ) েযাক্স মারেৎ
518-435-8554 নেরর পাঠিরি অর্িা র্াকরয্ারে:
NYS TAX DEPARTMENT
CONCILIATION & MEDIATION SERVICES
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0918

ইউ.এস. স্টমল িযিহার না কররল প্রকাশ্না 55, Designated Private
Delivery Services (মরনানীত স্টিসরকাবর স্টপৌৌঁরে স্টদওিার পবররেিা) স্টদখুন।

কে আধপরলে শুোধে
একটি কর আবপরলর শুনাবনর অনুররাধ কররত আপনারক অিশ্যই কর আবপল
শ্াখাি Form TA-100 (েমথ TA-100), Petition (আরিদন) দারির কররত
হরি। আরিদনটি বলবখত আকারর হওিা আিশ্যক এিং স্টকান পদরক্ষরপর বিরুরদ্ধ
প্রবতিাদ করা হরে তা সুবনবদথ ষ্টভারি বেবিত করা আিশ্যক।
শুনাবনটি একজন বনররপক্ষ প্রশ্াসবনক আইরনর বিোররকর সামরন একটি
প্রবতদ্ববিতামূলক মামলা। শুনাবনটি শ্রুবতবলখরনর দ্বারা স্টরকর্থ করা হরি
শুনাবনর পরর, প্রশ্াসবনক আইরনর বিোরক একটি বনধথারণ জাবর কররিন য্া
বিতবকথত বিেরি বসদ্ধান্ত স্টনরি যধদ ো আপবন িা বিভাে বসদ্ধান্তটি কর আবপল
রাইিুযনাল (Tax Appeals Tribunal) দ্বারা পয্থারলােনার অনুররাধ কররন।
তা ঘেরল রাইিুযনাল:
• শুনাবনর স্টরকর্থ ও স্টকারনা অবতবরি স্টমৌবখক িা বলবখত সওিাল-জিাি
র্াকরল তা পয্থারলােনা কররিন এবং
• একটি বসদ্ধান্ত জাবর কররিন য্া বনবিত, বিপরীত, িা পবরিবতথ ত কররি
প্রশ্াসবনক আইরনর বিোররকর বনধথারণরক, অথবা
• শুনাবনরক অগ্রসর করারত বিেিটি প্রশ্াসবনক আইরনর বিোররকর কারে স্টেরত
পাঠারিন।
Form TA-100 (েমথ TA-100), Petition (আরিদন), এিং Rules of

Practice and Procedure of the Tax Appeals Tribunal (কর আবপল
রাইিুযনারলর রীবত ও পদ্ধবতর বনিমািলী) উপলব্ধ ররিরে কর আবপল শ্াখার ও
কর আবপল রাইিুযনারলর ওরিিসাইরে .www.dta.ny.gov আপবন তারদর কারে
518-266-3000 নেরর স্টোন করর অর্িা বলবখতভারি এখারন অনুররাধ
জানারত পাররন:
DIVISION OF TAX APPEALS
AGENCY BUILDING 1
EMPIRE STATE PLAZA
ALBANY NY 12223

আরিদরনর েমথ ও বনিমািলীর অনুররাধরক সমিসীমার উরেরশ্য শুনাবনর
আরিদন দারির করা িরল ধরা হি ো এিং এর েরল স্টকারনা আরিদন দারির
করার সমিসীমা িৃবদ্ধ করা হি না।

আদালরতে পযক ারলাচো
আপবন কর আবপল রাইিুযনারলর বসদ্ধারন্ত সম্মত নাহরল আপবন আদালরতর
পয্থারলােনা োইরত পাররন। এমন সমিসীমা ররিরে য্ার মরধয আপবন আদালরতর
পয্থারলােনার জনয আবপল কররত পাররন (সাধারণভারি, কর আবপল রাইিুযনাল
আপনারক বসদ্ধারন্তর বিজ্ঞবপ্ত শ্ংবসত র্াক িা িযবিেত পবররেিার মাধযরম
পবররিশ্ন করার োর মারসর মরধয)। বকেু কররর স্টক্ষরে, আপনারক আদালরতর
পয্থারলােনার জনয আবপল দারির করার সমি আিবশ্যকভারি কর, সুদ ও
জবরমানা প্রদান কররত অর্িা এই অর্থরাবশ্র একটি িন্ড স্টপাে কররত হরি,
স্টসইসরে আদালরতর খরেও।

ক্ষু দ্র দাধবে ধবকল্প
বিতবকথত অর্থরাবশ্টি Rules of Practice and Procedure of the Tax
Appeals Tribunal (কর আবপল রাইিুযনারলর রীবত ও পদ্ধবতর বনিমািলী)
দ্বারা বনবদথ ষ্ট করা র্লার সীমার মরধয র্াকরল আপবন আপনার শুনাবনটি কর
আবপল শ্াখার ক্ষু দ্র দাবির ইউবনরে করারনা স্টিরে বনরত পাররন। একজন বনররপক্ষ
মুখয আবধকাবরক ঘররািাভারি ক্ষু দ্র দাবিরশুনাবন পবরোলনা কররন। মুখয
আবধকাবররকর বসদ্ধান্ত েূ ড়ান্ত এিং তা কর আবপল শ্াখার অনয স্টকারনা ইউবনে,
কর আবপল রাইিুযনাল িা স্টেরের অনয স্টকারনা আদালরতর পয্থারলােনা সারপক্ষ
নি।

ধেরদক াষ দাম্পতয সঙ্গী ধিরসরব দারয়ে স্টথরক অবযািধত
আপনারা স্টয্ৌর্ বরোনথ দাবখল কররল আপবন ও আপনার দাম্পতয সেী উভরিই
বরোরনথর উপর িরকিা কর ও স্টকারনা সুদ িা জবরমানা র্াকরল তার জনয দািী।
এর অর্থ হল স্টয্ দাম্পতয সেীদ্বরির একজন িরকিা কর প্রদান না কররল
অনযজনরক তা প্রদান কররত হরত পারর। আপবন কররর বরোরনথর দাি স্টর্রক
অিযাহবত পাওিার স্টয্ােয হরত পাররন, য্বদ:
• কর কম করর বিিৃত করা হরিরে, কারণ আপনার দাম্পতয সেী আি
িাদ বদরিরেন িা ভু ল বিরিাে িা স্টক্রবর্ে দাবি করররেন;
• আপনারদর বর্রভাসথ হরি স্টেরে, বিবেন্ন হরি স্টেরেন অর্িা আর আপবন
আপনার দাম্পতয সেীর সরে িাস কররন না; এিং
• য্ািতীি প্রদি তর্য ও পবরবস্থবত অনুয্ািী আপনারক কররর জনয দািী
করা অনযায্য হরি।
আরও তরর্যর জনয স্টদখুন:
• প্রকাশ্না 89, Innocent Spouse Relief (and Separation of
Liability and Equitable Relief) (বনরদথ াে দাম্পতয সেীর অিযাহবত
(এিং দাি ও নযািসেত অিযাহবতর পৃর্কীকরণ)), এিং
• Form IT-285 (েমথ IT-285), Request for Innocent
Spouse Relief (and Separation of Liability and
Equitable Relief (বনরদথ াে দাম্পতয সেীর অিযাহবতর অনুররাধ
(এিং দাি ও নযািসেত অিযাহবতর পৃর্কীকরণ)), ও তার
বনরদথ বশ্কা।

সম্পধি করেে আধপরলে অধধকােসমূি
আপবন একটি Notice of Deficiency (ঘােবতর বিজ্ঞবপ্ত) িা সম্পবি কর
পবররশ্ারধর দাবির প্রতযাখযারনর প্রবতিাদ কররত পাররন Form CMS-1 (েমথ
CMS-1), Request for Conciliation Conference (মীমাংসা বিঠরকর
অনুররাধ) দারির করর, িুযররা অি কনবসবলরিশ্ন অযান্ড স্টমবর্রিশ্ন সাবভথ রসস এর
কারে (স্টদখুন আপনার একটি পদরক্ষরপর বিরুরদ্ধ প্রবতিারদর অবধকার), অর্িা
সাররারেে আদালরত একটি বিরশ্ে মামলা আরি করার আরিদন দারির করার
দ্বারা। আপবন আদালরতর পদরক্ষপ অরন্বেণ কররল, বকন্তু Form CMS-1 (েমথ
CMS-1), Request for Conciliation Conference (মীমাংসা বিঠরকর
অনুররাধ) দারির করা স্টিরে না বনরল, অর্িা আপবন স্টকারনা Conciliation
Order (বিঠরকর আরদশ্) এর সরে সম্মত না হরল, আপনারক অিশ্যই একটি
Notice of Petition (আরিদরনর বিজ্ঞবপ্ত) ও একটি Verified Petition (য্াোই
করা আরিদন) স্টসই কাউবির সাররারেে আদালরত দারির কররত হরি য্ার
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অবধরক্ষরের মরধয সম্পবিটি পরড়। আরিদনটি
বলবখত আকারর হওিা আিশ্যক এিং
স্টকান পদরক্ষরপর বিরুরদ্ধ প্রবতিাদ করা হরে তা সুবনবদথ ষ্টভারি বেবিত করা
আিশ্যক।
আপনারক অিশ্যই প্ররয্াজয সংবিবধ অনুসারর আপনার পাওিা Notice of
Deficiency (ঘােবতর বিজ্ঞবপ্ত), Notice of Disallowance (অননুরমাদরনর
বিজ্ঞবপ্ত) িা Conciliation Order (মীমাংসার আরদরশ্) বেবিত তাবররখর মরধয
আরিদনটি সম্পূণথ কররত ও দারির কররত হরি।
একটি আরিদরনর েমথ স্টপরত সম্পবিটি স্টয্ স্থানীি সাররারেে আদালরতর
অবধরক্ষরে পরড় তার ক্লারকথর সরে স্টয্াোরয্াে করুন। আরিদরনর েমথ ও
বনিমািলীর একটি অনুররাধরক একটি আরিদন দারির করা িরল ধরা হি না
এিং তা আরিদন দারির করার সমিসীমা িৃবদ্ধ করর না।
আপবন সাররারেে আদালরত Notice of Petition (আরিদরনর বিজ্ঞবপ্ত) ও একটি
Verified Petition (য্াোই করা আরিদন) দারির কররল আপনার
Commissioner of Taxation and Finance (কবমশ্নার অি েযারক্সশ্ন অযান্ড
বেনাে) এর কারে একই সমি একটি প্রবতবলবপ দারির করা আিশ্যক। এই ঠিকানাি
র্াকরয্ারে পাঠান:
NYS TAX DEPARTMENT
OFFICE OF COUNSEL
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0911

ইউ.এস. স্টমল িযিহার না কররল প্রকাশ্না 55, Designated Private
Delivery Services (মরনানীত স্টিসরকাবর স্টপৌৌঁরে স্টদওিার পবররেিা) স্টদখুন।

সংগ্রি প্রধিয়া

আপনার আবপরলর অবধকাররর স্টমিাদ স্টশ্ে হরি স্টেরল িা বনঃরশ্বেত হরল
আমারদর অসামবরক িলিৎকরণ শ্াখা (Civil Enforcement Division)
সংগ্ররহর প্রবক্রিা শুরু করর। এটি শুরু হওিার আরে আপবন আপনার কররর ঋণ
প্রদান করার সুরয্াে পারিন। বকেু বনবদথ ষ্ট পবরবস্থবতরত, আপবন একটি বকবস্তরত
প্রদারনর েু বির অনুররাধ কররত পাররন, য্া আপনারক আপনার অর্থপ্রদানরক
োবররি স্টদওিার সুরয্াে স্টদরি।
আপবন আবর্থকভারি গুরুতর পীবড়ত হরল আপবন একটি আরপারের প্রস্তাি জমা
স্টদওিার বসদ্ধান্ত বনরত পাররন। য্বদ, আমারদর স্টসই প্রস্তাি গ্রহণ করা িাধযতামূলক
নি। আমরা স্টসই করদাতারদর স্টর্রক প্রস্তাি গ্রহণ করা বিরিেনা কবর য্ারা:
• সম্প্রধত স্টদউবলিা অিস্থা স্টর্রক মুবি স্টপরিরেন,
• য্ারা অর্থশ্ন
ূ য (য্ারদর দাি তারদর সম্পদরক োবড়রি য্াি), এিং
• য্ারদর স্টর্রক পূণথ পবরমারণ সংগ্ররহর কাররণ এমন অসঙ্গত অথক নেধতক
অস্বচ্ছলতায় পড়রত হরি স্টয্রক্ষরে স্টসই িযবি য্ুবিসেত জীিনধাররণর
খরে প্রদান কররত পাররিন না।
সাধারণভারি, আরপারে প্রস্তাি করা অর্থরাবশ্র য্ুবিসেতভারি সংগ্ররহর সিািনা
প্রবতেবলত করা আিশ্যক। আরপারের প্রস্তাি সম্পরকথ আরও তরর্যর জনয প্রকাশ্না
220, Offer in Compromise Program (আরপারের প্রস্তাি কায্থক্রম) স্টদখুন।

Installment payment agreement (ধকধস্তরত অথক প্রদারেে চু ধি)
আপবন আপনার দারির পূণথ অর্থরাবশ্ একিারর সিো প্রদান কররত আবর্থকভারি
অক্ষম হরল আপবন একটি বকবস্তরত অর্থপ্রদারনর েু বির স্টয্ােয হরত পাররন।
আরিদন কররত আমারদর ওরিিসাইে স্টদখুন (স্টদখুন সাহায্য োই?)। এই েু বির
অধীরন আপবন মাবসক বকবস্তরত আপনার কররর দারির পূণথ অর্থরাবশ্ পবররশ্াধ
কররত পাররন। আপবন আপনার আবর্থক প্রবতষ্ঠারনর সরে একটি সরাসবর
অর্থপ্রদারনর িযিস্থা স্থাপন কররত পাররন, য্ার অধীরন মাবসক বকবস্তর প্ররদি অর্থ
স্বিংবক্রিভারি তু রল স্টনওিা ও আমারদর প্রবক্রিাকররণর িযারে স্টপ্ররণ করা হি।
য্বদও, এটি আপনার পূণথ িরকিা অর্থরাবশ্র উপর স্টকারনা সীমা ধায্থ করর না।
আপনার কররর দাি না স্টমোরনা পয্থন্ত স্টয্ স্টকারনা অপ্রদি িযারলরের উপর সুদ
ও স্টকারনা জবরমানা র্াকরল তা জমা হরত র্ারক।
একটি বকবস্তরত অর্থপ্রদারনর েু বির স্টয্ােয হরত আপনারক Form DTF-5 (েমথ
DTF-5), Statement of Financial Condition (আবর্থক অিস্থার বিিৃবত)
পূরণ কররত, এিং আপনার িতথ মান আবর্থক অিস্থা ও পূণথ অর্থপ্রদারন অক্ষমতা
প্রবতপন্ন কররত অনয তর্য সরিরাহ কররত হরত পারর। প্ররদি হরল আপনার
বনরজর বরোনথ দাবখল করা ও ভবিেযরতর য্ািতীি কর প্রদান করাও আিশ্যক।
আপবন সমিমরতা আপনার নতু ন কররর দাি প্রদান িা বরোনথ দারির না কররল
আপবন এই েু বির অধীরন স্টদােী হরিন। আমরা আপনারক আপনার স্টদােী হওিার
বিজ্ঞবপ্ত স্টদওিার পর আমরা এই েু বির অধীরন দারির উপর সংগ্ররহর পদরক্ষপ
শুরু কররত পাবর অর্িা আমরা েু বিটিরক পবরিবতথ ত িা সমাপ্ত কররত পাবর।
আমরা আপনার কারে িরকিা স্টয্ স্টকারনা প্ররদি অর্থ, পবররশ্াধ িা অনয স্টয্
স্টকারনা অর্থ আপনার প্রদান কররত র্াকা কররর দারির বকবস্তর বিপরীরত
রাখরিা। এইভারি প্ররিাে করা স্টয্ স্টকারনা অর্থ আপনার বকবস্তরত অর্থপ্রদারনর
েু বির পবররশ্ারধর স্টমিাদরক কবমরি স্টদরি, তৎসরেও আপনারক সম্মত হওিা
মাবসক অর্থরাবশ্ ঋণ পুররাপুবর পবররশ্াধ হওিা পয্থন্ত প্রদান করর স্টয্রত হরি।
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(Offsets (অেরসেগুবল) স্টদখুন।)
কর সংগ্ররহর ঝুৌঁ বক ররিরে িরল মরন হরল আমরা স্টকারনা বিজ্ঞবপ্ত োড়াই স্টয্
স্টকারনা সমি বকবস্তরত অর্থপ্রদারনর েু বি সমাপ্ত কররত পাবর। অনযর্াি, আমরা
স্টকিলমাে বনম্নবলবখত পবরবস্থবতরত কারণ িযাখযা করর অন্ততপরক্ষ 30 বদন আরে
বিজ্ঞবপ্ত বদরি বকবস্তরত অর্থপ্রদারনর েু বি সমাপ্ত িা পবরিবতথ ত কররত পাবর।
• আমরা য্বদ জানরত পাবর স্টয্ আপনার দ্বারা েু বিরত প্ররিরশ্র আরে সরিরাহ
করা তর্য স্টিঠিক িা অসম্পূণথ;
• য্বদ আপনার আবর্থক অিস্থার উরেখরয্ােয িদল ঘরে;
• আপবন য্বদ স্টকারনা বকবস্তর অর্থ িা অনয স্টকারনা কররর দাি িরকিা
হরল প্রদান কররত িযর্থ হন;
• আপবন য্বদ ভবিেযরতর স্টকারনা বরোনথ সমিমরতা দাবখল কররত িযর্থ হন;
অর্িা
• আপবন য্বদ আপনার হালনাোদ করা আবর্থক অিস্থার তর্য অনুররাধ কররল
সরিরাহ কররত িযর্থ হন।
আমরা েু বিটি সমাপ্ত কররল আমরা দারির উপর সংগ্ররহর পদরক্ষপ স্টনওিা শুরু
কররত পাবর।
আপবন স্টকারনা অর্থপ্রদারনর েু বিরত প্ররিশ্ করুন িা নাই করুন, আমরা আপনার
পরিতী স্টক্রবর্েররদর অগ্রাবধকার বনবিত কররত য্র্ায্র্ কাউবি ক্লাকথ ও বনউ
ইিকথ স্টেরের স্টেে বিভারের কারে (New York State Department of
State) একটি কররর ওিার্
যািও দারির কররত পাবর (স্টদখুন Tax warrant
(কররর ওিার্
যাি)).
আপবন আপনার কররর দাি পুররাপুবর না স্টমোরল িা বকবস্তরত অর্থপ্রদারনর েু বির
শ্তথ ািলী স্টমরন স্টন েলরল অর্িা আমরা একটি আরপারের প্রস্তাি িাবতল িা
প্রতযাখযান কররল আমরা আপনার কররর দাি সংগ্রহ কররত বনম্নবলবখত
কায্থকলারপর স্টয্ স্টকারনাটি িা সিকটি প্ররিাে কররত পাবর।

Tax warrant (করেে ওয়াে্যান্ট)
আমরা আপনার বিরুরদ্ধ কররর ওিার্
যাি দারির কররত পাবর। কররর ওিার্
যাি
হল আপনার বিরুরদ্ধ একটি স্টদওিাবন মামলার রারির সমতু লয। এটি একটি োইরল
র্াকা সরকাবর স্টরকর্থ য্া উপয্ুি বনউ ইিকথ স্টেে কাউবি ক্লারকথর দপ্তরর এিং
বনউ ইিকথ স্টেরের স্টেে বিভারের কারে র্ারক। ওিার্
যারির তর্য স্টেে বিভারের
ওরিিসাইরে স্টপাে করা হরি র্ারক।
একটি দারির করা কররর ওিার্
যাি আপনার ভূ সম্পবি ও িযবিেত সম্পবির
বিরুরদ্ধ একটি পূিথস্বত্ব বতবর করর য্া আপনার স্টক্রবর্ে পাওিার অর্িা সম্পবি
স্টকনার িা বিবক্র করার সক্ষমতারক প্রভাবিত করর ও আমারদররক আপনার
ভূ সম্পবি ও িযবিেত সম্পবি িারজিাপ্ত করার ও বিবক্র করার অর্িা আপনার
স্টিতন িা অনয স্টকারনা আি আেক করার অনুমবত স্টদি।

স্টলধি
স্টলবভ হল আপনার সম্পবি আইনসম্মতভারি িারজিাপ্ত করা। একটি স্টলবভ
পবররিশ্রনর আরে স্টিবশ্রভাে স্টক্ষরে আপনার আপনারক একটি Form DTF978 (েমথ DTF-978), Notice to Judgment Debtor or Obligor
(স্টদনদার িা িাবধত িযবিরক রারির বিজ্ঞবপ্ত) পাঠারিা, য্ারত স্টসইসি সম্পবির
তাবলকা স্টদওিা র্াকরি স্টয্গুবল সংগ্ররহর পদরক্ষপ স্টর্রক োড় পারি। অবধক
প্রািশ্ঃ, স্টলবভ আররাপ করা হি িযাে অযাকাউরির উপর এিং য্ারত একটি
িযােরক আপনার অযাকাউি স্টর্রক অর্থ সরারত ও আমারদররক পাঠারত হি।
একটি স্টলবভ আররাপ করা য্াি আপনার কারে স্টকারনা তৃ তীিপরক্ষর ঋণ র্াকরল
তার উপর, স্টয্মন, আপনার কারে স্টকারনা ঋণ িা ভাড়া অপ্ররদি র্াকা। আপবন
একজন িযিসাবিক করদাতা হরল একটি স্টলবভ হারত র্াকা নেদ িা িযিসাবিক
সম্পবির সরেও য্ুি হরত পারর, স্টয্মন, য্ন্ত্রসমূহ ও সরঞ্জাম।

আয় ধেবক াি কো
একটি income execution (আি বনিথাহ করা) একপ্রকাররর স্টলবভ য্া আপনার
স্টিতরনর বিরুরদ্ধ জাবর করা হরত পারর। আমরা আপনারক প্রবতিার স্টিতন
স্টদওিা হরল আপনার স্থূল স্টিতরনর 10% পয্থন্ত স্টস্বোি প্রদান কররত িলরত
পাবর। আপবন স্টস্বোি অর্থপ্রদান না কররল আমারদররক আপনার বনরিােকতথ ারক
আপনার স্টিতরনর স্টেক স্টর্রক আপনার স্থূল স্টিতরনর 10% পয্থন্ত স্টকরে বনরি
আমারদররক পাঠারত িলরত হরি। আি বনিথাহ করা িরকিা কররর দাি না স্টমো
পয্থন্ত োলু র্াকরি।

বারজয়াপ্ত কো ও ধবিয়
আমরা আপনার োড় না পাওিা ভূ সম্পবি িা িযবিেত সম্পবি িারজিাপ্ত
কররত ও বনলারম বিবক্র কররত পাবর।
একটি িযিসাবিক িারজিাপ্তকরণ েলাকালীন সংগ্রহ এরজিেণ আপনার
িযিসার স্থারনর তালাগুবল িদরল বদরত পাররন, য্ারত আপনার বনরজর িযিসার
স্থারন ও আপনার িযিসাবিক সম্পবিরত প্ররিশ্াসাধযতা অস্বীকৃ ত হরি। বিকরে,

এরজিেণ আপনার িযিসার য্ািতীি পণযদ্রিয সবররি স্টেলরত িা আপনার
িযিসার সম্পবিগুবলরক িারজিাপ্ত কররত ও স্টসগুবলরক বনলারম বিবক্র করা পয্থন্ত
অনয স্টকার্াও মজুত করর রাখরত পাররন।
আমরা আপনার সম্পবি িারজিাপ্ত কররল আমরা আপনারক বনলারমর তাবরখ,
সমি ও স্থান সম্পরকথ জাবনরি স্টদরিা। বনলাম শুরু হওিার আরে স্টয্ স্টকারনা
সমি আপবন কর, জবরমানা ও ঋণ হওিা সুদ ও স্টসইসরে আমারদর
িারজিাপ্তকররণ ও বনলারমর প্রস্তুবতরত স্টয্ খরে স্টলরেরে তা পূণথ পবরমারণ
পবররশ্াধ কররল িা পবররশ্াধ করার সরন্তােজনক িযিস্থা কররল আমরা
আপনার সম্পবি মুি করর স্টদরিা ও আপনারক স্টেরত বদরি স্টদরিা।
আপনার স্টয্ স্টকারনা িারজিাপ্ত করা সম্পবি অনুররাধ করার 60 বদরনর মরধয িা
দীঘথতর স্টকারনা বনবদথ ষ্ট সমিকারলর মরধয বিবক্র করার অনুররাধ করার অবধকার
ররিরে। আমরা আপনার অনুররারধর প্রবত সম্মান স্টদখারিা, য্বদ না স্টসই সম্পবি
স্টেরের স্বারর্থ দীঘথতর সমি ধরর রাখা হি, স্টয্রক্ষরে আমরা আপনারক জাবনরি
স্টদরিা।
আমরা আপনার সম্পবি New York Civil Practice Law and Rules (বনউ
ইিকথ স্টদওিাবন রীবতর আইন ও বনিমািলী) অনুসারর বিবক্র কররিা।
আপনার সম্পবি একিার বিবক্র হরি স্টেরল আমরা আপনারক বনলারমর
আরির বিতররণর একটি বহসাি পাঠিরি স্টদরিা। এই আি আপনার ঋণ ও
আমারদর খরেরক োবড়রি স্টেরল আমরা উদ্বৃি অংশ্ আপনারক পাঠিরি
স্টদরিা।

স্টলধিে মুধি
আমরা আপনার সম্পবির পুররাোর িা তার অংরশ্র উপর র্াকা স্টলবভ মুি করর
স্টদরিা এিং আপনারক স্টসই মুবির বিজ্ঞবপ্তটি পাঠিরি স্টদরিা, য্বদ:
• আপবন বভবিস্বরূপ দাি প্রদান কররন অর্িা সমরির সরে তামাবদ হরি
য্াওিাি তা িলিৎরয্ােয না র্ারক;
• স্টলবভ মুি কররল তা দাি সংগ্রহরক সহজতর করর;
• আপবন এমন বকবস্ত প্রদারনর েু বিরত প্ররিশ্ কররন য্া সুবনবদথ ষ্টভারি স্টলবভ মুি
করার িরদািস্ত করর;
• িারজিাপ্ত করা সম্পবির নযায্য িাজার-মূলয আপনার কররর দারির স্টর্রক
স্টিবশ্ হি এিং আপনার দাি সংগ্রহরক িযাহত না কররই সম্পবির অংশ্রক
মুি করা য্াি; অর্িা
• য্বদ আপবন এমন িযবি িরল আমরা বনধথারণ কবর, য্ার জনয স্টলবভ আপনার
আবর্থক অিস্থার কাররণ অর্থননবতক অস্বেলতা সৃবষ্ট কররে।
আমরা আপনার িযিসার জনয অতযািশ্যক এমন সম্পবি িারজিাপ্ত কররল আমরা
বনধথারণ কররিা স্টয্ স্টসই সম্পবিটি উপরর উবেবখত কাররণ মুি করা য্াি বকনা।
আমরা আপনার সম্পবির উপর র্াকা স্টলবভ মুি করর বদরল আপনার কররর দাি
সংগ্রহ করার প্ররিাজরন তা ভবিেযরত সম্পবিটির স্টলবভর স্টর্রক আমারদর িাধা
স্টদরি না।
সম্পবিটির উপর অনযািভারি স্টলবভ োপারনা হরি র্াকরল আমরা িারজিাপ্ত
করা সম্পবিটি, তার নযায্য িাজারমূরলযর সমান অর্থ অর্িা িারজিাপ্ত করা
অর্থ, প্ররয্াজয হরল সুদ সহ, স্টেরত বদরত পাবর।

Offsets (অফরসটগুধল)
আপনার কারে স্টেরের আপনার স্টেরের স্টকারনা সংস্থা িা য্ন্ত্ররক বিবক্র িা প্রদান
করা স্টকারনা পণয িা পবররেিার জনয প্ররদি স্টকারনা অর্থ আেরক রাখা ও
আপনার স্টেরের কারে ঋণ র্াকা স্টকারনা কররর দারির বিরুরদ্ধ প্ররিাে করা
হরত পারর। আপনারক প্ররদি স্টকারনা অর্থরক এই ধররণর অেরসে সারপক্ষ করা
হরল আমরা আপনারক আরে স্টর্রক একটি বিজ্ঞবপ্ত পাঠারিা।
স্টসইসরে, বকেু বিরশ্ে পবরবস্থবতরত, আপনার কারে বনউ ইিকথ স্টেরের স্টকারনা
িরকিা কররর পবররশ্াধ িা অনয স্টকারনা অর্থপ্রদান আপনার বনউ ইিকথ স্টেরের
কররর দাি পবররশ্ারধ অেরসে করা হরত পারর, অর্িা স্টসটি স্টেরের অনয স্টকারনা
সংস্থার, য্ুিরাষ্ট্রীি সরকাররর, বনউ ইিকথ বসটির িা অনয স্টকারনা স্টেরের কারে
পাঠারনা হরত পারর য্ার কারে আপনার অর্থ িা কররর ঋণ ররিরে। স্টেরের অনয
স্টকারনা সংস্থা, য্ুিরাষ্ট্রীি সরকার, বনউ ইিকথ বসটি িা অনয স্টকারনা স্টেে
আপনারক আরে স্টর্রক বিজ্ঞবপ্ত পাঠারি এিং তারপর আপনার পবররশ্াধ আপনার
ঋরণর উপর প্ররিাে কররি।

আপনার ইবতপূরিথর স্টকারনা িলিৎরয্ােয বনউ ইিকথ স্টেে, বনউ ইিকথ বসটি িা
ইিোসথ আিকররর িরকিা ঋণ স্টর্রক র্াকরল স্টসটিরক য্ুিরাষ্ট্রীি সরকার িা
মাবি-স্টেে অেরসে স্টপ্রাগ্রারম (Multi-State Offset Program) অংশ্গ্রহণকারী
অনয স্টকারনা স্টেরের কারে স্টপ্ররণ কররি। আপনার য্ুিরাষ্ট্রীি আিকররর
পবররশ্াধ িা অনয স্টকারনা স্টেরের পবররশ্াধ আপনার বনউ ইিকথ স্টেরের কররর
ঋরণ আপনার িরকিা অর্থরাবশ্ পয্থন্ত প্ররিাে করা হরত পারর।

দায়ী েে এমে দাম্পতয সঙ্গীে পধেরশাধ
আপনারা একটি স্টয্ৌর্ আিকররর বরোনথ দাবখল কররল এিং পবররশ্ারধর প্রতযাশ্া
কররল আমরা স্টসই পবররশ্াধ আপনার দাম্পতয সেীর কররর ঋণ িা বনউ ইিকথ
স্টেরের স্টকারনা সংস্থার কারে িরকিা র্াকা অনয স্টকারনা ঋরণর স্টক্ষরে িযিহার
কররত পাবর। আপবন আপনার পবররশ্ারধর অংশ্ আপনার দাম্পতয সেীর ঋরণ
িযিহার করা না োইরল Form IT-280 (েমথ IT-280), Nonobligated
Spouse Allocation (দািী নি এমন দাম্পতয সেীর িরাে) পূরণ করুন, এিং
নীরের স্টয্ স্টকারনা একটি করুন:
• েমথটিরক আপনার আিকররর বরোরনথর অন্তভুথ ি করুন, অথবা
• আমারদর কারে স্টর্রক এই মরমথ বিজ্ঞবপ্ত পাওিার দশ্ বদরনর মরধয েমথটি দাবখল
করুন স্টয্ পবররশ্াধ অনযানয ঋরণর অেরসরে িযিহার করা হরি।
েমথ IT-280 আপনারক য্ুিরাষ্ট্রীি সরকাররর কারে র্াকা আপনার দাম্পতয
সেীর ঋণ অর্িা অনয স্টকারনা স্টেরের কারে িরকিা কররর ঋরণর প্রবত আপনারক
স্বত্বতযারের সুরয্াে স্টদি না।

কে প্রদাে ো কোয় ড্রাইধিং লাইরসন্স িধ ত কো আপনার অন্ততঃ
$10,000 বস্থরীকৃ ত ও েূ ড়ান্ত বনউ ইিকথ স্টেরের কররর দারির অতীরতর িরকিা
স্টর্রক র্াকরল আপনার বনউ ইিকথ স্টেরের ড্রাইবভং লাইরসে স্টমাের স্টভবহরকলস
বিভাে (Department of Motor Vehicles - DMV) দ্বারা স্থবেত করার
স্টয্ােয হরি।
আপনার ড্রাইবভং লাইরসে স্থবেত করার আরে আমরা আপনারক একটি বিজ্ঞবপ্ত
পাঠারিা, য্ারত িলা র্াকরি স্টয্ আপনার হারত ঋণ পুররাপুবর স্টশ্াধ করার,
সরন্তােজনক অর্থপ্রদারনর িযিস্থা করার অর্িা স্টকিলমাে বনম্নবলবখত বভবিরত
প্রস্তাবিত স্থবেতকররণর প্রবতিাদ করার জনয 60 বদন ররিরে:
• আপবন এই বিজ্ঞবপ্তরত স্টয্ করদাতার নাম ররিরে বতবন নন;
• আপনার অতীরতর িরকিা কররর দাি পুররাপুবর প্রদান করা হরিরে;
• আপনার স্টিতন আরেকার িরকিা কররর দাি স্টমোরত অর্িা অতীরতর
িরকিা বশ্শু সহািতা িা সংয্ুি বশ্শু ও দাম্পতয সেী সহািতার িরকিার
জনয িারজিাপ্ত করা হরিরে;
• আপনার ড্রাইবভং লাইরসেটি একটি িাবণবজযক ড্রাইবভং লাইরসে; অর্িা
• আমরা ভু ল করর স্টজরনবে স্টয্ আপবন েত 12-মারসর সমিকারলর মরধয
একিাররর স্টিবশ্ অর্থপ্রদারনর িযিস্থার শ্তথ ািলী স্টমরন েলরত িযর্থ হরিরেন।
আপবন এোও প্রবতষ্ঠা করার স্টেষ্টা কররত পাররন স্টয্ আপবন বনরদথ াে দাম্পতয
সেীর অিযাহবতর স্টয্ােয (প্রকাশ্না 89, Innocent Spouse Relief (and
Separation of Liability and Equitable Relief) (বনরদথ াে দাম্পতয সেীর
অিযাহবত (এিং দাি ও য্র্ার্থ অিযাহবতর পৃর্কীকরণ) স্টদখুন)), অর্িা স্টদউবলিা
অিস্থার আরিদন দারির করার দ্বারা বভবিস্বরূপ দারির িলিৎকররণ বিরবত
স্টদওিা হরিরে (518-457-3160 নেরর বিভারের িযাঙ্ক্রাপ্টবস ইউবনেরক
(Bankruptcy Unit) স্টোন করুন)।
আপবন এই বিজ্ঞবপ্তরত সাড়া বদরত িযর্থ হরল আমরা এই মামলাটি আপনার
ড্রাইবভং লাইরসে স্থবেত করার জনয DMV এর কারে পাঠারিা। প্রকৃ ত
স্থবেতকরণ ঘোর আরে DMV একটি েূ ড়ান্ত বেঠি জাবর করর িলরি স্টয্ আপনার
হারত কর বিভারের সরে আপনার কররর দাি বনরি বমেমাে করার জনয 15টি
কযারলন্ডার বদিস ররিরে। সীমািদ্ধ িযিহাররর ড্রাইবভং লাইরসে প্রাপ্ত করার
তরর্যর জনয স্টমাের স্টভবহরকলস বিভারের ওরিিসাইে www. dmv.ny.gov
স্টদখুন।

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত বযধিে মূলযায়ে
বিক্রি ও িযিহাররর কর, প্রবতররাধরয্ােয কর, এিং স্টমােররর জ্বালাবনর আিোবর
শুরের মরতা করগুবলর জনয একটি িযিসার responsible persons
(দাবিত্বপ্রাপ্ত িযবিরদররক) স্টসই িযিসার বনউ ইিকথ স্টেরের কররর দাি িরকিা
র্াকার জনয িযবিেতভারি দািী করা হরত পারর। আপনারক দাবিত্বপ্রাপ্ত িযবি
বহরসরি বিরিেনা করা হরত পারর য্বদ আপবন একটি করপথাররশ্রনর িা একটি স্টভরে
য্াওিা করপথাররশ্রনর একজন আবধকাবরক, পবরোলক িা কমথোরী হন অর্িা
একটি অংশ্ীদাবর িা একমাে মাবলকানার িযিসার কমথোরী হন য্ার কতথ িয হল
কররর আইরনর প্রাসবেক সংস্থানগুবল স্টমরন েলরত স্টসই িযিসার হরি কাজ করা।
প্রবতররাধরয্ােয কররর জনয দািী হরল একজন দাবিত্বপ্রাপ্ত িযবি বনিিই কর
সংগ্রহ িা প্রদান করাি িযর্থ হরত ইোকৃ তভারি কাজ করররেন।
আপবন দাবিত্বপ্রাপ্ত িযবি বকনা তা বনধথারণ কররত আমরা স্টয্ কারণগুবল
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বিরিেনা কবর তার মরধয পরড় আপবন
• বনিবমতভারি িযিসা োলারনাি সবক্রিভারি জবড়ত;
• স্টকান স্টকান আবর্থক দািগুবল প্রদান করা হরিরে স্টসই বসদ্ধান্ত স্টনওিাি জবড়ত;
• কমীরদর কায্থকলারপ জবড়ত (স্টয্মন, কমীরদর বনরিাে িা োৌঁোই করা);
• স্টেক সই করার কতৃথ ত্ব ররিরে;
• কররর বরোনথ প্রস্তুত কররন;
• িযিসাবিক বসদ্ধান্ত স্টনওিাি কতৃথ ত্ব ররিরে;
• একজন েযাক্স মযারনজার িা স্টজনাররল মযারনজার; অর্িা
• একজন করপথাররে আবধকাবরক।
বিরশ্ে পবরবস্থবতরত, আপনার প্রবত দাবিত্বপ্রাপ্ত িযবির মূলযািন জাবর করা হরত
পারর, এমনবক আপবন িযিসার হরি কাজ করার জনয কতথ িযরত না হরলও।
উদাহরণস্বরূপ, বিক্রি ও িযিহাররর কররর জনয, আমরা আপনার প্রবত
দাবিত্বপ্রাপ্ত িযবির মূলযািন জাবর কররত পাবর, য্বদ আপবন একটি অংশ্ীদাবর িা
সীমািদ্ধ দারির স্টকাম্পাবনর িযিসার সদসয হন, আপনার স্টসই অংশ্ীদাবর িা
সীমািদ্ধ দারির স্টকাম্পাবনর িযিসার হরি কাজ করার কতথ িয ররিরে বকনা তা
িযবতরররক।
আমরা আপনার বিরুরদ্ধ একটি দাবিত্বপ্রাপ্ত িযবির মূলযািন জাবর কবর এিং
আপবন তারত সম্মত না হন, স্টসরক্ষরে আপনার হারত আবপল করার জনয 90 বদন
সমি র্াকরি, হি তা মীমাংসা বিঠরকর মাধযরম অর্িা তা কররর আপীল শ্াখাি
শুনাবনর আরিদন করার মাধযরম। এই আবপল আপনারক মূলযািন ও দাবিত্বপ্রাপ্ত
িযবি বহরসরি আপনার দাি খণ্ডন কররত আপনার কারে র্াকা স্টকারনা তর্য
শুনাবনরত উপস্থাপরনর অবধকারী করর। আমরা আপনার মূল মূলযািরনর নবর্র
সরে আপনার একটি মূলযািরনর বিরুরদ্ধ প্রবতিারদর অবধকারগুবলর পূণথাে িযাখযা
অন্তভুথ ি কররিা। স্টকিলমাে বিক্রি ও িযিহাররর কররর জনয, আপবন আবপল
করররেন িরল ধরর স্টনওিা হরি য্বদ আপনার িযিসা স্টসই একই কররর দারির
জনয একটি মীমাংসা বিঠরকর অর্িা একটি কর আবপরলর শুনাবনর অনুররাধ
করর। য্বদও, িযিসার স্টর্রক সমিমরতা আবপল করা হরিরে বকনা স্টসবিেরি
বনবিত না হরল ও আপবন এই মূলযািরনর বিরুদ্ধা আবপল কররত োইরল আপনারক
বনজস্ব মীমাংসা বিঠরকর অর্িা একটি কর আবপরলর শুনাবনর অনুররাধ কররত
হরি।
একিার একটি দাবিত্বপ্রাপ্ত িযবির মূলযািন েূ ড়ান্ত হরি স্টেরল আমরা আপনার
সম্পবির বিরুরদ্ধ উপলব্ধ অজািবতি পদ্ধবত প্ররিাে কররিা। আমরা আপনার স্টর্রক
িযিসার িরকিা পূণথ অর্থরাবশ্ সংগ্রহ কররত পাবর, এমনবক য্বদ স্টসখারন একইভারি
মূলযািন করা হরিরে এমন অপর সিা িা িযবিরাও জবড়ত স্টর্রক র্ারকন।
স্টদউবলিা অিস্থার স্টক্ষরে দাবিত্বপ্রাপ্ত িযবির কররর ঋণ পালনরয্ােয নি।

অধি ও িস্তান্তধেত বযধিে সম্পধি করেে দায়
আপবন একটি সম্পবির বনিথাহী িা প্রশ্াসক হরল এিং আপবন বনউ ইিকথ সম্পবি
কর প্রদারনর আরে স্টকারনা স্বত্বার্ীরক সম্পবি বিতরণ কররল অর্িা সম্পবির
স্টকারনা ঋণ র্াকরল তা প্রদান কররল আপনারক প্রদান না করা সম্পবি কররর জনয
িযবিেতভারি দািী করা হরত পারর। সম্পবি কর পুররাপুবর না প্রদান করা অর্িা
বিভাে স্টর্রক সম্পবি কররর পূিথস্বত্ব মুি করার অনুমবত স্টদওিা পয্থন্ত আপনারক
দািী করা হরত র্াকরি। স্টসইসরে, আপবন স্বত্বার্ী বহরসরি সম্পবি স্টর্রক স্টকারনা
সম্পবি স্টপরল আপনারক আপনার প্রাপ্ত সম্পবির মূলয পয্থন্ত প্রদান না করা কররর
জনয িযবিেতভারি দািী করা হরি। য্বদও, মৃত িযবি ও উিরজীিী দাম্পতয সেীর
দ্বারা স্টয্ৌর্ভারি ধরর রাখা সম্পবি এর অন্তভুথ ি নি।

আিা অযাকাউন্ট
আপবন বিক্রি ও িযিহাররর কর িা প্রবতররাধরয্ােয কর িরকিা ররিরে এমন
িযিসা হরল আপনারক গ্রাহকরদর স্টর্রক সংেৃহীত কর জমা কররত অর্িা তা
কমথোরীরদর স্টিতরনর স্টর্রক আেরক রাখরত স্টকারনা আবর্থক প্রবতষ্ঠারন একটি আস্থা
অযাকাউি খুলরত হরত পারর। আস্থা অযাকাউি কররর বরোনথ িাবক র্াকরল িরকিা
কররর উপলব্ধতা বনবিত করর।
আপনার অতীরতর প্রদশ্থন দীঘথস্থািী কর প্রদারন অিরহলা বেবিত কররল আমারদর
আপনারক বদরি একটি আস্থা অযাকাউি স্টখালারনার প্ররিাজন হরি।
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Certificate of Authority (কতকৃ রত্বে শংসাপত্র) েদ বা িধ ত কো
অথবা একটি Certificate of Authority (কতকৃ রত্বে শংসাপত্র) জাধে
কেরত অস্বীকাে কো
ইোকৃ তভারি বরোনথ দাবখল করাি িা কর প্রদারন িযর্থতার মরতা কর আইরনর বকেু
বনবদথ ষ্ট প্ররিাজনীিতা স্টমরন েলার ইোকৃ ত িযর্থতার জনয বিক্রি ও িযিহাররর কর
সংগ্রহ কররত আমরা আপনার Certificate of Authority (কতৃথ রত্বর শ্ংসাপে)
প্রতযাহার িা স্থবেত কররত পাবর। আপনার Certificate of Authority (কতৃথ রত্বর
শ্ংসাপে) প্রতযাহার িা স্থবেত করা হরল আপবন বনউ ইিকথ স্টেরে Certificate of
Authority (কতৃথ রত্বর শ্ংসাপে) প্ররিাজন হি এমন স্টকারনা িযিসাি জবড়ত র্াকা
স্টর্রক বনবেদ্ধ হরিন। আপবন একটি প্রতযাহার িা স্থবেত করা শ্ংসাপে সহ িযিসাি
র্াকার স্টেষ্টা কররল অর্িা প্ররিাজনীি শ্ংসাপে োড়াই একটি নতু ন িযিসা শুরু
কররল আমরা স্টদওিাবন ও স্টেৌজদাবর শ্াবস্ত আররাপ কররত পাবর। আমরা আরেকার
কররর আইন প্রবতপালন না করার জনযও Certificate of Authority (কতৃথ রত্বর
শ্ংসাপে) জাবর কররত অস্বীকার কররত পাবর।
আমরা একটি Certificate of Authority (কতৃথ রত্বর শ্ংসাপরের) প্রতযাহার িা
স্থবেত করা মামলা শুরু কররল অর্িা একটি Certificate of Authority (কতৃথ রত্বর
শ্ংসাপে) জাবর কররত অস্বীকার কররল আমরা আপনারক প্রবক্রিার প্রবতটি ধারপ,
আপনার প্রবতিারদর অবধকার সহ, আপনার অবধকারগুবল সম্পরকথ জাবনরি স্টদরিা।
আমরা স্টয্ স্টকারনা সমি প্রবক্রিাটি িন্ধ কররত পাবর য্বদ পবরবস্থবত তা প্রবতপন্ন
করর, স্টয্মন, আপবন আপনার দাি পূরণ কররল।

সংগ্ররিে কাযক কলাপ চলাকালীে প্রধতধেধধত্ব

আপবন বনরজর প্রবতবনবধত্ব কররত পাররন অর্িা অনয কাউরক আপনার প্রবতবনবধত্ব
কররত মরনানীত কররত পাররন। আপনার প্রবতবনবধত্বকারী স্টয্ স্টকারনা িযবির
আপনার হরি কাজ কররত আপনার স্টর্রক য্র্ায্র্ বলবখত অনুরমাদন (একটি
power of attorney (পাওিার অি অযােবনথ)) র্াকা আিশ্যক। একটি পাওিার
অি অযােবনথ কীভারি দাবখল কররত হরি তার তরর্যর জনয এখারন আমারদর
ওরিিসাইে স্টদখুন www.tax.ny.gov/poa অর্িা আমারদররক স্টোন করুন
(স্টদখুন সাহায্য োই?)।

লাইরসন্স ও জাধমে

আপবন বনরজর কর প্রদান না কররল আমরা িা অনয স্টকারনা সরকাবর সংস্থা আপনার
লাইরসে িা িযিসার সরে জবড়ত অনয স্টকারনা শ্ংসাপে িাবতল িা স্থবেত কররত
পাররন। আপনার লাইরসরের জনয স্টপাে করা স্টকারনা িন্ড িা অনয স্টকারনা জাবমন
ভাোরনা ও আপনার কররর ঋরণ প্ররিাে করা হরত পারর। িন্ডটি িাবতল হরল স্টয্
িযিসাবিক কায্থকলারপর জনয আপনার িরন্ডর প্ররিাজন তা আিার শুরু কররত
আপনার একটি নতু ন িন্ড প্রাপ্ত করা আিশ্যক।

সমসযাে মীমাংসা বা অধিরযা
দারয়ে কো
আপনার য্বদ কর বিভারের (Tax Department) সরে এমন স্টকারনা সমসযা স্টর্রক
র্ারক য্া আপবন স্বাভাবিক পরর্ সমাধান কররত পাররেন না অর্িা আপনার বিভাে
সম্পরকথ স্টকারনা অবভরয্াে র্াকার কারণ স্টর্রক র্াকরল, আমারদর ওরিিসাইে
www.tax.ny.gov স্টদখুন অর্িা আমারদররক স্টোন করুন (স্টদখুন সাহায্য োই?)।
আপনার অবভরয্ারের প্রকৃ বতর উপর বনভথর করর, আমারদর প্রবতবনবধরা হি আপনার
বিেিটি সমাধারন সহািতা কররিন অর্িা আপনার অবভরয্ােটি পরিতী
পয্থারলােনার জনয স্টপ্ররণ কররিন।

সািাযয চাই?
আমারদর ওরিিসাইে www.tax.ny.gov স্টদখুন
• তর্য পান ও আপনার কর অনলাইরন পবরোলনা করুন
• নতু ন অনলাইন পবররেিা ও বিবশ্ষ্টযগুবল স্টদরখ বনন
স্টটধলরফারে সিায়তা
িযবিেত আিকররর তর্যরকন্দ্র (Personal Income Tax
518-457-5181
Information Center):
করপথাররশ্ন কররর তর্যরকন্দ্র (Corporation Tax
Information Center):

518-485-6027

বিক্রি কররর তর্যরকন্দ্র (Sales Tax Information
Center):

518-485-2889

প্রবতররাধরয্ােয কররর তর্যরকন্দ্র (Withholding Tax
Information Center):
বিবিধ কররর তর্যরকন্দ্র (Miscellaneous Tax
Information Center):

518-485-6654

েমথ ও প্রকাশ্নার অর্থার বদরত (To order forms and
publications):

518-457-5431

স্টেক্সে স্টেবলরোন (TTY) িা TDD সরঞ্জাম
িযিহারকারীেণ

বনউ ইিকথ বররল
পবররেিার (New York
Relay Service) জনয
7-1-1 র্ািাল করুন

518-457-5735

