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িযিন িনরীহ �াউজ অবয্াহিত পাওয়ার েযাগয্তা অজর্ন করেত পােরন
(েযৗথ কর দায় েথেক অবয্াহিত)

যিদ আপিন একিট েযৗথ আয়কর িরটানর্ দািখল কেরন, তাহেল আপনােক এবং আপনার �াউজ (বা �া�ন
�াউজ)েক �দান করা টয্া� িবেলর িকছু অথর্ বা সম� অথর্ নাও পিরেশাধ করেত হেত পাের, যিদ আপিন িন�িলিখত
শতর্ াবিল পূরণ কেরন:
•
•
•

আয়, কতর্ ন, ে�িডট বা েবিসস সংি�� একিট বজর্ন বা �িটর কারেণ িরটানর্িট যিদ বেকয়া কেরর পিরমাণ
যেথািচতরেপ বণর্না করেত না পাের;
আপিন েদখােত পােরন েয আপিন যখন িরটােনর্ �া�র কেরেছন তখন আপিন জানেতন না এবং জানার
েকােনা কারণ িছল না েয এিট কেরর বেকয়া পিরমাণ যেথািচতরেপ বণর্না করেত পােরিন; এবং
সব িবষয় ও পিরি�িত িবেবচনায় িনেয়, আপনােক অ�� কেরর জনয্ দায়ী করা অনয্ায় হেব।

কর বষর্ 1999 বা আেরা পের �দানকৃ ত একিট িবেলর জনয্:
আপনার ে�ে� িতন ধরেনর অবয্াহিত রেয়েছ: িনরীহ �াউজ অবয্াহিত, দায়ব�তা হেত িবি��তা , এবং নয্ায়স�ত অবয্াহিত।

�েতয্ক �কার অবয্াহিতর মানদে�র জনয্ এবং অবয্াহিতর জনয্ আেবদন করেত, Form IT-285, Request for

Innocent Spouse Relief (and Separation of Liability and Equitable Relief) (ফরম IT-285, িনরীহ �াউজ
অবয্াহিতর (ও দায়ব�তা হেত িবি��তা ও নয্ায়স�ত অবয্াহিত) এর জনয্ অনুেরাধ), এবং েসগিলর িনেদর্ শনাবিল েদখুন (শধু
ইংেরিজেত পাওয়া যােব)।
1999 এর পূেবর্র কর বেষর্র জনয্ �দানকৃ ত একিট িবেলর জনয্:
এই কর বষর্গিলর জনয্ িনরীহ �াউজ অবয্াহিতর অনুেরাধ করেত, আপিন ফরম IT-285 দািখল করেত পােরন অথবা
আপিন েকন েযাগয্ বেল মেন কেরন তা েদিখেয় সহায়ক কাগজপ� সহ একিট �া�িরত িববৃিত জমা িদেত পােরন।
সহায়ক কাগজপ� সহ আপনার ফরম IT-285 বা িববৃিত পাঠান:
NYS TAX DEPARTMENT
PROTEST CORRESPONDENCE UNIT
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-5120
আপিন যিদ ইউএস েমইল �ারা আপনার উপকরণ না পাঠান, Publication 55, Designated Private Delivery
Services (�কাশনা 55, মেনানীত বয্ি�গত েডিল ভাির পিরেষবা ) েদখুন (শধু ইংেরিজেত পাওয়া যােব)।

আেরা তেথয্র জনয্
•

New York State Publication 89, Innocent Spouse Relief (And Separation of Liability and
Equitable Relief) (েদখুন িনউ ইয়কর্ ে�ট �কাশনা 89, িনরীহ �াউজ অবয্াহিত (ও দায়ব�তা েথেক িবি��তা
এবং নয্ায়স�ত অবয্াহিত)) (শধু ইংেরিজেত পাওয়া যােব), অথবা
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•

IRS - িনরীহ �াউেজর জনয্ কর সং�া� তথয্।
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