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Form POA-1 (ফমর্ POA-1), Power of Attorney (পাওয়ার অব অয্াটিনর্ ) 
স�েকর্  তথয্ 

 
 
আপিন িনউ ইয়কর্  ে�ট কর িবভাগ জিড়ত এমন েকােনা সমসয্ায় আপনার �িতিনিধ িহেসেব েকােনা 
বয্ি�েক িনযু� করেত ও আপনার হেয় কাজ করােত চাইেল আপনােক আমােদরেক কতৃর্ � ম�রু করার �মাণ 
িহেসেব সিঠকভােব পূরণ করা পাওয়ার অব অয্াটিনর্ (POA) েদওয়া আবশয্ক। 
 
�িতিনিধ িহেসেব উি�িখত বয্ি� আপনােক আব� বা বাধয্ করেত এবং POA এর তািলকাভু� কেরর 
িবষয়গিল সং�া� েয েকােনা কাযর্ স�াদন করেত পােরন, যার মেধয্ এগেলা থাকেলও িক� তােতই এগিল 
সীমাব� নয়: 
 

• কর সং�া� েগাপন তথয্ �হণ করা; 
• েকােনা িহসাব পরী�া চলাকালীন কেরর মলূয্ায়ন বা িনধর্ারেণর সময় বাড়ােনার স�িত েদয়া;  
• কেরর েকােনা সম�েয় স�িত েদয়া; এবং 
• সুিনিদর্�ভােব অনেুমািদত হেল কেরর িরটােনর্ �া�র করা, যার মেধয্ রেয়েছ েফরেতর/ে�িডেটর 
আেবদন। 

 
আমােদর এগিলর জনয্ েকােনা বয্ি�র POA �েয়াজন েনই: 
 

• আপনার জনয্ েকানও িরটানর্ বা িরেপাটর্  ��ত করা; 
• আপনার হেয় কর িবভােগর (Tax Department) কােছ তথয্ �দান করা; অথবা 
• আপনার বা আপনার হেয় কাজ করার জনয্ অনেুমািদত েকােনা বয্ি�র সে� উপি�ত হওয়া। 

 
আপিন একই বা িভ� িবষেয়র জনয্ একািধক �িতিনিধ িনেয়াগ করেত পােরন। আপিন েকােনা েকা�ািন বা 
সং�ােক আপনার �িতিনিধ� করার জনয্ িনেয়াগ করেত পারেবন না, িক� তার বদেল আপনার েকােনা 
েকা�ািন বা কারবােরর মেধয্কার সুিনিদর্� বয্ি�েক িনেয়াগ করা আবশয্ক। 
 
কাউেক আপনার �িতিনিধে�র অনমুিত েদওয়া আপনােক আপনার িরটানর্ দািখল করার ও কর �দােনর 
দায় েথেক অবয্াহিত েদয় না। �ি�য়া করায় েকােনা িবল� এড়ােত সাহাযয্ করেত আপনার POA 
সিঠকভােব স�ণূর্ ও �া�িরত করা িনি�ত করন। 
 
কীভােব আপনার POA দািখল করেবন 
 
আপিন কর িবভােগর (Tax Department) Form POA-1 (ফমর্ POA-1), Power of Attorney (পাওয়ার অব 
অয্াটিনর্) বয্বহার করেত পােরন, যা আপনার �েয়াজনীয় যাবতীয় তথয্ সরবরাহ করা িনি�ত করেত সাহাযয্ 
করেত কেরর িবষয়গিলর জনয্ সুিনিদর্�ভােব িডজাইন করা হেয়েছ। 
 

• ফমর্ POA-1 বয্বহােরর �ারা আপিন কেরর িবষেয় ও আওতাভু� সময়কাল এবং �িতিনিধেক 
ম�রু করা কতৃর্ � িনিদর্� কের বলেত পােরন। আপিন কেরর িবষেয় ও আওতাভু� সময়কাল 
িনিদর্� কের না বলেল ফমর্ POA-1 স�িত্ত কর ছাড়া যাবতীয় কেরর ও যাবতীয় সময়কােলর 
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উপর �েযাজয্ হেব। স�িত্ত কেরর িবষেয় Form ET-14 (ফমর্ ET-14), Estate Tax Power of 
Attorney (স�িত্ত কেরর পাওয়ার অব অয্াটিনর্) বয্বহার করন। 

 
• ফমর্ POA-1 আপনােক েয েকােনা িবষেয় আপনার �িতিনিধর কতৃর্ �েক সীমািয়ত করার সুেযাগও 
েদয়। উদাহরণ�রপ, আপিন িনেদর্শ করেত পােরন েয আপনার �িতিনিধ েগাপন তথয্ �হণ করেত 
ও িবভােগর সে� কথাবাতর্ া বলেত পারেবন, িক� আপনার হেয় কাজ কাজ করেত পারেবন না। 

 
ফমর্ POA-1 �ত ও িনখঁুতভােব স�ূণর্ করেত ও জমা িদেত কর িবভােগর (Tax Department) একিট 
POA ওেয়ব অয্াি�েকশন রেয়েছ যা আপিন বয্বহার করেত পােরন। আরও তেথয্র জনয্ আমােদর POA 
ওেয়বেপজ েদখুন (েকবলমা�ই ইংেরিজেতই পাওয়া যােব)। 
 
 
িকছু িবষেয় েকােনা POA-1 দরকার নাও হেত পাের। আপিন েকােনা কর েপশাদারেক অনলাইেন আপনার 
কেরর েগাপন তেথয্ �েবশেযাগয্তা েদওয়ার অথবা একিট অনলাইন পিরেষবা অয্াকাউ� মারফৎ আপনার 
হেয় িকছু িনিদর্� েলনেদন পিরচালনা করার সুেযাগ িদেত চাইেল ফমর্ POA-1 এর বদেল E-ZRep Form TR-
2000 (ফমর্ TR-2000), Tax Information Access and Transaction Authorization Form (কেরর তেথয্ 
�েবশ ও েলনেদেনর অনমুিতর ফমর্) বয্বহার করন। Publication 3007, Authorizing a Tax Professional 
to Access Tax Information and Perform Transactions (একজন কর েপশাদারেক কেরর তেথয্ �েবশ ও 
েলনেদন স�াদন করার অনমুিত �দান) েদখুন। 
 
 

��বয্: �কাশনা হেলা করদাতােদর একিট সুিনিদর্� আ�েহর িবষয়িট উে�েশয্ �দত্ত একিট তথয্মলূক 
নিথ। আইন বা �িবধানসমহূ, িবচােরর রায়, Tax Appeals Tribunal (টয্া� আপীল 
�াইবযু্নাল) এর িস�াে�র পরবত�েত হওয়া েকােনা বদল অথবা িবভােগর নীিতর বদল 
একিট �কাশনায় থাকা তেথয্র ৈবধতােক �ভািবত করেত পাের। �কাশনাগিল িনয়িমত 
হালনাগাদ করা হয় এবং জাির করার তািরেখ েসগিল িনখঁুত থােক। �িতিট পিরি�িত এই 
নিথেত �দত্ত তেথয্র আওতায় আেস না এবং এর উে�শয্ আইনেক �িত�ািপত করা বা 
তার অথর্েক বদেল েদওয়া নয়। 


