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একজন কর েপশাদারেক কেরর তেথয্ �েবশ ও েলনেদন স�াদন করার অনুমিত
�দান
E-ZRep ফমর্ TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization (কেরর তেথয্ �েবশ ও
েলনেদন স�াদন করার অনুমিত �দান), একজন কর েপশাদারেক এগিল করার সুেযাগ েদয়:
•
•
•

অনলাইেন তােদর �াহকেদর কেরর েগাপন তেথয্ �েবশ করা;
কর িবভােগর (Tax Department) �িতিনিধেদর সে� তােদর �াহকেদর করদাতার েগাপন তথয্, েযমন,
দািখল করা, মূলয্ায়ন ও িব�ি� স�েকর্ কথা বলা; এবং
একিট কর েপশাদার অনলাইন পিরেষবা অয্াকাউ� মারফৎ �াহকেদর হেয় েলনেদন স�াদন করা।

কর েপশাদারগণ তােদর �াহকেদর হেয় েয সকল েলনেদন করেত পােরন
আপিন আপনার কর েপশাদারেক আপনার হেয় েবশ িকছু সংখয্ক অনলাইন পিরেষবা স�াদন করেত একিট স�ূণর্ করা
ও �া�র করা E-ZRep ফমর্ TR-2000, এর মাধয্েম অনুমিত িদেত পােরন, যার মেধয্ পেড়:
•

িববরণী ও অনয্ানয্ নিথপ� দািখল করা,

•

অথর্�দান করা, এবং

•

িবভােগর িব�ি�েত সাড়া েদওয়া।

েদেখ িনন ফমর্ TR-2000.1, Tax Information Access and Transaction Authorization Information Page
(কেরর তেথয্ �েবশ ও েলনেদেনর অনুেমাদেনর তেথয্র েপজিট), আপনার কর েপশাদারেক আপিন েয েয অনলাইন
পিরেষবাগিল আপনার হেয় স�াদন করার জনয্ অনুমিত িদেত পােরন তার স�ূণর্ তািলকািট।
ফাইেল একিট E-ZRep ফমর্ TR-2000 থাকেল আপনার কর েপশাদার এগিলও করেত পােরন:
•

আপনার আেগকার দােয়র করা িববরণী, বািক থাকা কেরর দায়সমূহ এবং আেগকার ও বািক থাকা অথর্�দান
েদখা; এবং

•

একিট �াহক বাতর্ া েক� মারফৎ কর িবভােগর (Tax Department) েথেক আপিন েয িব�ি�গিল েপেয়েছন
েসগিল েদখা।

��বয্: আপিন আপনার কর েপশাদােরর �েবশািধকার িনিদর্ � কর দািখেলর সময়কােল সীমাব� করেত পারেবন না।
উদাহরণ�রপ, আপিন আপনার কর েপশাদারেক আপনার হেয় িব�য় কেরর েলনেদন করার অনুমিত িদেয় থাকেল তারা
আপনার যাবতীয় দািখেলর সময়কােলর িব�য় কেরর তেথয্ �েবশািধকার পােবন।

কর েপশাদারেদর জনয্: কর েপশাদার অয্াকাউ� কীভােব ৈতির করেত ও বয্বহার করেত হয়
আপনার ইিতমেধয্ই একিট কর েপশাদার অনলাইন পিরেষবা অয্াকাউ� না েথেক থাকেল িনজ� একিট ৈতির করন।
একিট অয্াকাউ� ৈতির করার জনয্ �েয়াজনীয় তথয্ স�েকর্ জানেত আমােদর কর েপশাদার অয্াকাউ� ৈতির করার
নজর-তািলকািট েদখুন।
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আপনার �াহকেদর িদেয় E-ZRep ফমর্ TR-2000 স�ূণর্ ও �া�র করান।
•

আপনার অনুমিতর ফেমর্র একিট �িতিলিপ আপনার অনুমিতর সময়কাল জুেড় ও তারপর িতন বছর িনেজর
েরকেডর্ রাখা আবশয্ক; আপনােক কর িবভােগর (Tax Department) অনুেরােধ একট� �িতিলিপ উপল�
করেত হেত পাের।

•

কর িবভােগর (Tax Department) কােছ ফমর্িট ডাকেযােগ পাঠােবন না।

আপনার েকা েপশাদার অয্াকাউে� একজন নতু ন �াহক েযাগ করেত:
1. আপনার Client Summary (�াহক সারসংে�প-এ) Add Client (�াহক েযাগ করন) িনবর্াচন করন।
2. Client Type (�াহেকর �কার এর) েপেজ, আপনার �াহেকর করদাতার ID ন�র �েবশ করান ও তােদর

দািখলকারীর �কার িনবর্াচন করন (বয্বসা, বয্ি� বা িজ�াদার)।
3. Client Information (�াহেকর তেথয্র) েপেজ, আপনার �াহকেক যাচাই করেত একিট প�িত িনবর্াচন করন।
যাচাইকরেণর িবক�গিলর মেধয্ রেয়েছ:
o আেগ দািখল করা িনউ ইয়কর্ ে�েটর েকােনা কেরর িববরণী েথেক পাওয়া তথয্,
o আপনার �াহেকর িনউ ইয়কর্ ে�েটর েকােনা কেরর িবেলর েথেক পাওয়া মূলয্ায়েনর ID ন�র,
o আপনার �াহেকর কর িবভােগর (Tax Department) েথেক �া� েকােনা িচিঠর েথেক পাওয়া পাঁচঅে�র PIN,
o অথবা আপনার �াহক েয িনউ ইয়কর্ ে�েটর েকােনা কেরর িববরণী দািখল কেরনিন তার
িনি�তকরণ।
4. E-ZRep Authorization (E-ZRep অনুমিতর) েপেজ, আপনার �াহেকর হেয় আপনার েয পিরেষবাগিলেত
�েবেশর অনুমিত রেয়েছ েসগিল িনবর্াচন করেত আপনার �াহেকর স�ূণর্ করা ও �া�র করা E-ZRep ফমর্
TR-2000 বয্বহার করন। আপিন আপনার �াহেকর �ারা অনুেমািদত পিরেষবায় অিবলে� �েবশািধকার
পােবন।
5. েকােনা �াহেকর হেয় কাযর্ স�াদন করেত আপনার Client Summary (�াহক সারসংে�েপ) �দিশর্ত
�াহকেদর তািলকা েথেক �াহেকর নাম িনবর্াচন করন।
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