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করল াগ্য এবং ছাড়প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং পত্তরলেবার জনয 
  চট্জেত্তি প্রসঙ্গ ত্তনলিে ত্তিকা   

 

সচূনা 
 

িাস্তি সম্পবির বিক্রয় বিউ ইয়র্ক  ফসলস ট্যাক্সক্সর শর্ক াধীি যবি িা ফসগুবল বিক্সশষভাক্সি ছাড়প্রাপ্ত হয়। 

 

পবরক্সষিার বিক্রয় সাধারণর্ঃ বিউ ইয়র্ক  ফসলস ট্যাক্সক্সর আওর্া ফেক্সর্ ছাড়প্রাপ্ত যবি িা ফসগুবল 

বিক্সশষভাক্সি র্রক্সযাগ্য হয়। 

 

এই িুক্সলটিিটিক্সর্ িণকিা র্রা হক্সয়ক্সছ: 

 

• র্রক্সযাগ্য সম্পবি এিং পবরক্সষিা, 
• ছাড়প্রাপ্ত সম্পবি ও পবরক্সষিা, এিং 
• অিযাহবর্র িবেসমূহ। 

 

বাস্তব বযত্তিগ্ত সম্পত্তি এবং পত্তরলেবা 
 

ফর্াি বিবিকষ্ট দ্রিয িা পবরক্সষিার বিক্রয় র্রক্সযাগ্য হক্সি বর্িা র্া িহু বিষক্সয়র উপর বিভক র র্ক্সর। ফর্াি ফর্াি 

সম্পবি এিং পবরক্সষিাগুবল বিক্রয় র্ক্সরর আওর্ায় পড়ক্সি সে  সম্পক্সর্ক  আরও জািার জিয আপিার আমাক্সির 

প্রর্াশিা এিং ট্যাক্স িুক্সলটিিগুবল ফিখা উবির্। র্রক্সযাগ্য িাস্তি িযবিগ্র্ সম্পবি এিং পবরক্সষিার উিাহরণ 

ফিখার জিয বিক্সির র্াবলর্াটি ফিখুি। 

 

িাস্তি িযবিগ্র্ সম্পবি পবরভাষাটি এমি ফর্াি ধরক্সির িযবিগ্র্ স্থাির সম্পবিক্সর্ ফিাঝায় যার িাস্তবির্ 

অবস্তত্ব রক্সয়ক্সছ এিং মািি ইবিয় দ্বারা র্া ফিাধগ্ময (অিযভাক্সি িলক্সর্ ফগ্ক্সল, যা আপবি ফিখক্সর্ এিং স্পশক 
র্রক্সর্ পাক্সরি)। 

 

করল াগ্য বাস্তব বযত্তিগ্ত সম্পত্তি, পত্তরলেবা এবং য  যেনলিন ত্তবক্রয় কলরর আওতাভুি হলব তার 

উিাহরণ হে: 

 
• িাস্তি িযবিগ্র্ সম্পবি: 

◦ আসিািপত্র, সরঞ্জাম এিং আক্সলার বজবিসপত্র; 

◦ বিবিকষ্ট বর্ছু জামার্াপড় এিং জকু্সর্া; 
◦ ফমবশিারী ও সরঞ্জাম, যন্ত্াংশ, যন্ত্পাবর্ এিং ফজাগ্াি; 

◦ র্বম্পউট্ার; 

◦ পূিক বলবখর্ (র্যাক্সি ভরা/র্াক্সর্ িন্ধ/ স্ট্যান্ডার্ক ) র্বম্পউট্ার সেট্ওয়যার (র্া ফস 
বসবর্-রম, ইন্টারক্সিট্ র্াউিক্সলার্, বরক্সমাট্ অযাক্সক্সস, ইর্যাবি ফযভাক্সিই স্থািান্তবরর্ ফহার্ িা ফর্ি); 

◦ ফমাট্র যাি; 

◦  ফিৌর্া এি   ইয়ট্ (যাইক্সহার্, TSB-M-15(2)S Changes to the Application 

of Sales and Use Tax to Vessels (জলযাক্সির উপর প্রক্সযাগ্য বিক্রয় এিং 
িযিহার র্ক্সরর পবরির্ক িগুবলফিখুি)); 

◦ জ্বালাবি (ফযমি, গ্যাক্সসাবলি, বর্ক্সজল জ্বালাবি, এিং ফর্ক্সরা-ফজট্ জ্বালাবি); 

◦ ির্ক্সলট্ এিং বমষ্টান্ন; 
◦ ফিার্লিন্দী জল; 

◦ ফসার্া ও বিয়ার; 

◦ বসগ্াক্সরট্ এিং র্ামার্জার্ীয় পণয; 
◦ প্রসাধিী এিং প্রসাধি সামগ্রী; 
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◦ গ্য়িা; 
◦ ফেি র্রা, বিত্রর্মক এিং েক্সট্াগ্রাক্সের মর্ শশবির্ বিষয়; 

◦ পশুপাবখ (ফযমি, কুকুর, বিড়াল িা ফপাষা পাবখ); 

◦ পশুক্সির খািার এিং ফজাগ্াি; 

◦ গ্াছ, গুল্ম এিং িীজ; 

◦ মুদ্রা এিং আবেকর্ বজবিস, যা 
বিবিমক্সয়র মাধযম বহসাক্সি; 

◦ বিমকাণ সামগ্রী; এিং 
◦ বপ্রক্সপর্ ফট্বলক্সোি র্বলং র্ার্ক  ছাড়া অিয ফর্াি উক্সেক্সশয ফর্িা হয়। 

• ফরসু্ট্ক্সরক্সন্টর খািার এিং পািীয়; 

• িযিহাযক বজবিস এিং (ফস্ট্ক্সট্র মক্সধয) ফট্বলর্বমউবিক্সর্শি পবরক্সষিা; 
• ফট্বলক্সোক্সি উির ফিওয়ার পবরক্সষিা; 
• বপ্রক্সপর্ ফট্বলক্সোি র্বলং পবরক্সষিা; 
• ফমািাইল ফট্বলর্বমউবিক্সর্শি পবরক্সষিা; 
• বিবিকষ্ট বর্ছু র্েযজ্ঞাপক্সির পবরক্সষিা; 
• এমি এর্জি গ্রাহক্সর্র জিয িযবিগ্র্ িাস্তি সম্পবির প্রবক্রয়ার্রণ, বিমকাণ, মুদ্রণ িা অবির্ র্রা ফয 
গ্রাহর্ িযবিগ্র্ িাস্তি সম্পবিটি সাজাক্সেি এিং ফসটি পুিঃবিক্রীর ফর্াি পবরর্িিা ফিই; 

• িাস্তি িযবিগ্র্ সম্পবির রক্ষণাক্সিক্ষণ, ইিস্ট্ক্সলশি, সাবভক বসং এিং ফমরামর্ি  র্রাক্সিা; 
• িাস্তি িযবিগ্র্ সম্পবির সংরক্ষণ (এর মক্সধয বিবিকষ্ট বর্ছু ফছাট্মাক্সপর-সংরক্ষক্সণর ইউবিট্ ভাড়া ফিওয়া 
অন্তভুক ি িয় ফযগুবল আিক্সর্ সম্পবির ভাড়া ফিওয়াক্সর্ই ফিাঝায়-ট্যাক্স িুক্সলটিক্সি Household Movers 

and Warehousers - General (permanent) storage and portable storage containers 

(গৃ্হস্থালী স্থািান্তরর্ারী  এিং ওয়যারহাউসার - সাধারণ (বিরস্থায়ী) সংরক্ষণাগ্ার এিং িহিক্সযাগ্য 
সংরক্ষণাগ্ার)  (TB-ST-340) ও TSB-M-86(3)S, স্ব-পবরক্সষিা ফিওয়ার মর্ ফছাট্-সংরক্ষণাগ্ার 

ভাড়া ফিওয়ার র্রক্সযাগ্য বস্থবর্ ফিখুি); 

• িাস্তি সম্পবির রক্ষণাক্সিক্ষণ, সাবভক বসং ও ফমরামবর্ র্রাক্সিা; 
• ফমাট্র যাক্সির বিবিকষ্ট বর্ছু পাবর্ক ং এিং গ্যারাজ িা রাখার স্থাি; 

• আভযন্তরীণ সজ্জা এিং বর্জাইি পবরক্সষিা; 
• সুরক্ষামূলর্ এিং ফগ্াক্সয়ন্দা পবরক্সষিা; 
• বলমুবজি, র্াক্সলা গ্াবড় এিং বিবিকষ্ট অিযািয ফমাট্রগ্াড়ী িযিহার র্ক্সর িালর্ বিক্সয় যাত্রী পবরিহণ 

পবরক্সষিা (ট্যাবক্স এিং িাস পবরক্সষিা অন্তভূক ি িয়- ফিখুি TSB-M-09(7)S, Additional 

Guidance Relating to the Sales Tax on Certain Transportation Services (বিবিকষ্ট 

পবরিহণ পবরক্সষিার উপর িসাক্সিা বিক্রয় র্র সংক্রান্ত অবর্বরি বিক্সিক বশর্া)), এিং TSB-M-

13(2)S, Revised Policy Concerning the Application of the Sales Tax Exclusion 
for Certain Transportation Services Provided by an Affiliated Livery Vehicle in 

New York City (বিউ ইয়র্ক  বসটিক্সর্ অবধভুি বলভাবর যাক্সির দ্বারা প্রিি বিবিকষ্ট পবরিহণ 

পবরক্সষিার জিয বিক্রয় র্ক্সরর প্রক্সয়াগ্ সংক্রান্ত সংক্সশাবধর্ িীবর্); 

• ফট্বলক্সোবি িা ফট্বলগ্রাবে অেিা ফট্বলক্সোি িা ফট্বলগ্রাে পবরক্সষিার দ্বারা বিক্সিািি অেিা র্েয প্রিাি 

র্রা িা সাজাক্সিা, র্ক্সি ফসই ফোি িম্বরগুবলর আক্সগ্ 800 িা 900 ফপ্রবেক্স োর্ক্সর্ হক্সি; 

• ফহাক্সট্ক্সল িাস; 

• ফর্াি বিক্সিািক্সির স্থাক্সি ফ ার্ার জিয টিবর্ক্সট্র িাম; 
• সামাবজর্ এিং ফখলাধূক্সলার ক্লাক্সির িক্সর্য়া; এিং 
• র্যািাক্সরর খরক্সির বিবিকষ্ট অংশ। 

 

য  পত্তরলেবাগুত্তে শুধুমাত্র ত্তনউ ইয়কে  ত্তসটি ত্তবক্রয় কলরর আওতাভুি যসগুত্তে হে: 

 

• বিউটিবশয়াক্সির পবরক্সষিা, িাবপক্সর্র এিং িুল পুিঃস্থাপি পবরক্সষিা; 
• ট্যাবিং; 
• মযাবিবর্ওর এি   ফপবর্বর্ওর; 

• ইক্সলর্ক্সরাবলবসস; 

• মাবলক্সশর পবরক্সষিা; 
• ওজি বিয়ন্ত্ণ এিং ফহলে সাাঁক্সলা, বজমিযাবসয়াম, ট্াবর্ক শ এিং সিা িাে ও অিুরূপ ফর্ক্সির দ্বারা প্রিি 

পবরক্সষিা, যার মক্সধয এই সুবিধাগুবল িযিহাক্সরর খরিাও অন্তভুক ি রক্সয়ক্সছ; 

• মুক্সখ অেিা বলবখর্ভাক্সি ঋক্সণর মূলযায়ি পবরক্সষিা (TSB-M-15(4)S, New York City Local Sales 

Tax on Credit Rating Services (ঋণ মূলযায়ি পবরক্সষিার িযাপাক্সর বিউ ইয়র্ক  বসটি স্থািীয় বিক্রয় 

র্র ফিখুি)); এিং 

http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/movers_and_warehousers_storage_services.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/movers_and_warehousers_storage_services.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/movers_and_warehousers_storage_services.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/movers_and_warehousers_storage_services.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/movers_and_warehousers_storage_services.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/movers_and_warehousers_storage_services.htm
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m13_2s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m09_7s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m13_2s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m13_2s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m15_4s.pdf
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• ফমৌবখর্ভাক্সি প্রিি ঋণ গ্রহক্সণর পবরক্সষিা যা ফট্বলক্সোক্সি ফিওয়া হয় িা। 

 

কর ছাড়া থাকা সম্পত্তি এবং পত্তরলেবা 
 

িীক্সির ছর্টিক্সর্ এমি সম্পবি এিং পবরক্সষিার র্াবলর্া ফযগুবল সাধারণর্ঃ বিক্রয় র্র ফেক্সর্ ছাড় পায়। র্ার 

মক্সধয এগুবলর র্াবলর্াও রক্সয়ক্সছ: 

 

• র্র আইক্সির বিভাগ্ ফযগুবল ছাড় ফিয়; 

• বিভাগ্ীয় প্রর্াশিা, িুক্সলটিি, এিং প্রযুবিগ্র্ স্মারর্বলবপ (TSB-Ms) যা এই ছাক্সড়র ফক্ষক্সত্র 

প্রাসবির্; এিং 
 

• যবি ফর্াি অিযাহবর্র িবেপত্র োক্সর্, ফযটি গ্রাহর্ক্সর্ আিবশযর্ভাক্সি র্র ছাড় পাওয়ার মর্ র্ক্সর বিক্রী 
র্রার জিয বিক্সক্রর্াক্সর্ বিক্সর্ হক্সি। 

 
 
 

ত্তবলিে ছাড় 

কর আইন 

ত্তবভাগ্(গুত্তে) 

প্রকািনা, 
বুলেটিন, বা 
TSB-Ms 

ছালড়র নত্তথ 

িরকার 

বিক্সক্রর্া যবি এমি ফর্াি বিবিকষ্ট 
পবরক্সষিা িা সম্পবি ফর্ক্সিি ফযগুবল 
আিার বিক্রী র্রার জিয উবেষ্ট1 

1101(b)(4) 

1105(b), ও 1105(c) 

TB-ST-240 ST-120 

বিমকাণ িা এর্টি পুাঁবজ উন্নবর্ 

ইিস্ট্ল র্রা 
1105(c)(3)(iii) ও 

1105(c)(5) 

Pub 862  
TB-ST-104  
TB-ST-505 

ST-124 

পাবর্ক ং পবরক্সষিার জিয গৃ্হমাবলর্ক্সির 

সংগ্ঠিক্সর্ র্ার সিসযরা রবশি িািি 

ফয অেক প্রিাি র্ক্সর োক্সর্ি 

1105(c)(6) ও 1212-
A(a)(1) 

TSB-M-97(12)S 
TSB-M-01(3)S 

বর্ছু ফিই 

লবি র্রা, ড্রাই বক্লবিং (র্াক্সপকট্, র্ম্বল, পিক া 
এিং ঘর সাজাক্সিার বজবিস পবরষ্কাক্সরর 

পবরক্সষিা), িবজক , িয়ি, ইবি র্রা, জকু্সর্া 
ফমরামবর্ এিং জকু্সর্া পাবলশ র্রা 

1105(c)(3)(ii) Pub 750 
TSB-M-02(4)S 

বর্ছু ফিই 

বিক্সিািক্সির বর্ছু বিবিকষ্ট স্থাক্সি প্রক্সিক্সশর জিয 
টিবর্ক্সট্র িাম 

1105(f)(1) TB-ST-8  
TB-ST-30 

বর্ছু ফিই 

আিাবসর্ ফক্ষক্সত্র বর্ছু বিবিকষ্ট বিিযুক্সর্র 
উৎস এিং পবরক্সষিাসমহূ2 

1105-A Pub 718-R  
TB-ST-
775 

TP-385 

বিবিকষ্ট খািার এিং পািীয় 1115(a)(1) TB-ST-65  
TB-ST-103  
TB-ST-135  
TB-ST-160  
TB-ST-280  
TB-ST-283  
TB-ST-525  
TB-ST-835 

বর্ছু ফিই 

ফমি লাইি িা পাইক্সপর মাধযক্সম সরিরাহ 

র্রা জল িা পাবি 

1115(a)(2)  বর্ছু ফিই 

ড্রাগ্, ওষুধ, বিবর্ৎসার সরঞ্জাম এিং সংবিষ্ট 

পবরক্সষিা, ও বিবর্ৎসার বিবিকষ্ট বর্ছু বজবিস3 

1115(a)(3) ও 

1115(g) 

Pub 822  
Pub 840  
TB-ST-193 
TSB-M-14(8)S 

বর্ছু ফিই 

মবহলাক্সির স্বাস্থযবিবধর পণয 1115(a)(3-a) TSB-M-16(6)S বর্ছু ফিই 

প্রক্সস্থটির্ সহায়র্ এিং বর্ভাইস ও 

সংবিষ্ট পবরক্সষিা 
1115(a)(4) ও 

1115(g) 

Pub 822  
Pub 840 
TSB-M-06(5)S 
TSB-M-14(8)S 

বর্ছু ফিই 

সংিািপত্র এিং বিজ্ঞাপি 
পাবক্ষর্ পত্রপবত্রর্া 

1115(a)(5) TB-ST-620  
TSB-M-12(1)S 

বর্ছু ফিই 

http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/exemption_certificates_for_sales_tax.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st120_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub862.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/capital_improvements.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/capital_improvements.htm
https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/landscapers.htm
https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/landscapers.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st124_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m97_12s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m01_3s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub750.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m02_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/admission_charges.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/amusement_parks.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/amusement_parks.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub718r.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/residential_energy.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/residential_energy.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/residential_energy.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/tp385_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/beverages_sold_by_food_stores.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/candy_and_confectionery.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/candy_and_confectionery.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/convenience_stores_and_bodegas.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/convenience_stores_and_bodegas.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/dietary_foods_and_health_supplements.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/dietary_foods_and_health_supplements.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/food_sold_from_vending_machines.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/food_sold_from_vending_machines.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/food_sold_by_food_stores.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/food_sold_by_food_stores.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/listings_of_taxable_and_exempt_food.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/listings_of_taxable_and_exempt_food.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/sandwiches.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/sandwiches.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub822.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub840.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub840.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/drugstores.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/drugstores.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m14_8s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m16_6s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub822.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub840.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub840.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m06_5s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m14_8s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/newspapers_periodicals.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m12_1s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m12_1s.pdf
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ত্তবলিে ছাড় 

কর আইন 

ত্তবভাগ্(গুত্তে) 

প্রকািনা, 
বুলেটিন, বা 
TSB-Ms 

ছালড়র নত্তথ 

িরকার 

রৃ্বষর্াজ িা িাবণবজযর্ভাক্সি ফঘার্     
পালক্সির জিয িযিহৃর্ সম্পবি িা পবরক্সষিা, 
যার মক্সধয জ্বালাবি এিং িযিহাযক বজবিস 

অন্তভুক ি রক্সয়ক্সছ 

1115(a)(6) ও 
1115(c)(2) 

TB-ST-244  
TB-ST-253  
TSB-M-00(8)S 

ST-125 

ফশষরৃ্র্য র্রার স্থািগুবলর দ্বারা বিক্রীর্ িস্তু 1115(a)(7)  বর্ছু ফিই 

িাবণবজযর্ জলযাি 1115(a)(8) TSB-M-96(14)S ST-121 

িাবণবজযর্ বিমািক্সপার্, বিবিকষ্ট বর্ছু সংবিষ্ট 

সম্পি এিং জ্বালাবি 

1115(a)(9) ও 
1115(a)(21) 

TSB-M-96(14)S 
TSB-M-09(4)S 

ST-121 

সাধারণ উড়াক্সির বিমািক্সপার্, এিং ফসগুবলর 

রক্ষণাক্সিক্ষক্সণর সাক্সে জবড়র্ সম্পবি ও 

পবরক্সষিা 

1115(a)(21-a) 
1115(dd) 

TSB-M-04(8)S 
TSB-M-09(18)S 
TSB-M-15(3)S 

ST-121 

গ্ক্সিষণা ও উন্নয়ক্সির র্াক্সজ 

িযিহৃর্ সম্পবি ও িযিহাযক বজবিস 

1115(a)(10) ও 

1115(b)(ii) 

Pub 852  
TB-ST-773 

ST-121 

U.S. এিং N.Y. আিষু্ঠাবির্ পর্ার্া 1115(a)(11) TSB-M-01(5)S বর্ছু ফিই 

সামবরর্ িাবহিীর বিবিকষ্ট বর্ছু সজ্জার বজবিসপত্র 1115(a)(11-a) TSB-M-06(15)S ST-121 

সামবরর্ িাবহিীর পর্ার্া, যুদ্ধিন্দীর 

পর্ার্া, এিং ব্লু স্ট্ার িযািার 

1115(a)(11-b) TSB-M-12(13)S বর্ছু ফিই 

বিমকাণ: 

 
• যন্ত্পাবর্ িা সরঞ্জাম 
• ইউটিবলটিজ 
• জ্বালাবি 

1115(a)(12) এিং 
1115(c)(1) 

Pub 852  
TB-ST-15  
TB-ST-276  
TB-ST-552  
TB-ST-587  
TB-ST-690  
TB-ST-917 
TSB-M-82(8)S 
TSB-M-82(18)S 

TSB-M-82(25)S 

ST-121  
FT-
1012  
FT-
1020 

ফট্বলর্বমউবিক্সর্শি এিং ইন্টারক্সিট্ সুবিধা 
লাক্সভর সাক্সে জবড়র্ বিবিকষ্ট সম্পবি 

1115(a)(12-a) TSB-M-00(6)S ST-121 

মদু্রা িাবলর্ ফভবন্ডং ফমবশক্সির মাধযক্সম বিক্রীর্ 
বিবিকষ্ট দ্রিয 

1105(d)(i)(3) এিং 
1115(a)(13),(13-a) 

TSB-M-83(33)S 
TSB-M-97(12)S 

TSB-M-99(4)S 

বর্ছু ফিই 

মদু্রা িাবলর্ মাল িহক্সির ফঠলা 1115(a)(13-b) TSB-M-97(12)S বর্ছু ফিই 

ফমাট্রগ্াবড় বর্ছু বিবিকষ্ট ফক্ষক্সত্র পবরিাক্সরর 

মক্সধয বিক্রয় 

1115(a)(14)  DTF-802 

িযবর্ক্রমী সত্ত্বাক্সির মাবলর্ািাভুি আসল 

সম্পবিক্সর্ লাগ্াক্সিার জিয ঠির্ািারক্সির 

র্াক্সছ বিক্রী র্রা বজবিস 

1115(a)(15) ও 

(16) 

Pub 843 ST-120.1 

পুাঁবজ উন্নবর্র অংশ বহসাক্সি িাস্তি সম্পবিক্সর্ 

সংক্সযাবজর্ উপর্রক্সণর জিয ঠির্ািারক্সির 

ফিওয়া মাশুল 

1101(b)(4)(i) ও 

1115(a)(17) 

Pub 862  
TB-ST-104  
TB-ST-113 

ST-124 

ফর্াি িাবড় ফেক্সর্ বিক্রী হওয়া বিবিকষ্ট 

বর্ছু বজবিস (ফযমি, গ্যাক্সরজ বিক্রী) 
1115(a)(18) TB-ST-807 বর্ছু ফিই 

http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/farmers_commercial_horse_boarders.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/farmers_exemption_cert.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/farmers_exemption_cert.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m00_8s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m00_8s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st125.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m96_14s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m96_14s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m09_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m04_8s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m09_18s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m15_3s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub852.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/research_and_development.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/research_and_development.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m01_5s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m06_15s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m12_13s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub852.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/alcoholic_beverage_producers.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/alcoholic_beverage_producers.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/film_production_in_nys.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/film_production_in_nys.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/manufacturing_equipment.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/manufacturing_equipment.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/fuel_used_in_production.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/fuel_used_in_production.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/production_equipment_used_by_supermarkets.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/production_equipment_used_by_supermarkets.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/utilities_used_in_production.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/utilities_used_in_production.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m82_8s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m82_18s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m82_25s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/petrol/ft1012.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/petrol/ft1012.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/petrol/ft1012.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/motor/ft1020.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/motor/ft1020.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/motor/ft1020.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m00_6s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m83_33s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m97_12s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m99_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m97_12s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/dtf802.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub843.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st120_1_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub862.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/capital_improvements.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/capital_improvements.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/certificate_of_capital_improvement.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/certificate_of_capital_improvement.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st124_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/sales_from_your_home.htm
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ত্তবলিে ছাড় 

কর আইন 

ত্তবভাগ্(গুত্তে) 

প্রকািনা, 
বুলেটিন, বা 
TSB-Ms 

ছালড়র নত্তথ 

িরকার 

সম্পবির সাক্সে জবড়র্ পযাক্সর্বজংক্সয়র 

উপর্রণ বিক্রী র্রা 
1115(a)(19) Pub 852  

TB-ST-107 
ST-121 

ফর্াি িগু্ধ উৎপািির্ারী িা বিউ ইয়র্ক  
ফস্ট্ক্সট্র লাইক্সসন্সপ্রাপ্ত িধু বির্রণর্ারীর 

ফর্িা িকু্সধর ফক্রট্ 

1115(a)(19-a) TSB-M-06(16)S ST-121 

ফর্িার্াট্ার র্াগ্জ এিং সংবিষ্ট 

মদু্রণ পবরক্সষিা 
1115(a)(20) ও 

1115(i) 

TB-ST-620 ST-121 

বিবিকষ্ট বর্ছু রার্, রযাক্টর এিং রযাক্টর-

ফরলার 

1115(a)(22) TSB-M-81(25)S  

িযিহৃর্ ফমািাইল ফোি 1115(a)(23) TSB-M-83(24)S 

TSB-M-83(24.1)S 
বর্ছু ফিই 

মাছ ধরার জিয বিবিকষ্ট বর্ছু জলযাি 1115(a)(24) TSB-M-85(17)S ST-121 

ফর্াি সম্পবির মাবলক্সর্র পক্সক্ষ র্াাঁক্সির 

সম্পবিক্সর্ োর্া গ্যাক্সসর কূপ ফভাগ্ র্রার 

জিয িযিহৃর্ প্রারৃ্বর্র্ গ্যাস 

1115(a)(25) TSB-M-85(15)S বর্ছু ফিই 

রযাক্টর, ফরলার ও ফসবম-ফরলার এিং 
সংবিষ্ট পবরক্সষিা 

1115(a)(26)S 
1115(g) 

TB-ST-890 ST-121.1 

বিবিক্সয়াক্সগ্র জিয বিক্রী র্রা 
মলূযিাি ধারু্র িাট্ 

1115(a)(27) TSB-M-89(20)S 
TSB-M-89(20.1)S 

TSB-M-95(9)S 

বর্ছু ফিই 

বিজস্বীরৃ্র্ র্রা র্বম্পউট্ার 

সেট্ওয়যার যা ফর্াি সংবিষ্ট সত্ত্বাক্সর্ 

স্থািান্তবরর্ র্রা হক্সয়ক্সছ 

1115(a)(28) TB-ST-128  
TSB-M-93(3)S 

বর্ছু ফিই 

বিবিকষ্ট বর্ছু ফরক্সসর ফঘাড়া এিং র্ার সাক্সে 

জবড়র্ প্রবশক্ষণ ও রক্ষণাক্সিক্ষক্সণর 

পবরক্সষিা 

1115(a)(29) ও 
1115(m) 

TB-ST-755  
TB-ST-757  
TSB-M-95(6)S 

ST-126 

জামার্াপড় এিং জকু্সর্া যা ফমরামবর্ র্রাক্সিা 
হয়, যার মক্সধয $110-এর র্ক্সম বিক্রীর্ 

জামার্াপড় ছাড় পায়4 

1115(a)(30) Pub 718-C  
TB-ST-122  
TB-ST-530 
TSB-M-06(6)S 

বর্ছু ফিই 

50 ফসন্ট িা র্ার র্ক্সম মদু্রািাবলর্ 

েক্সট্ার্বপর ফমবশক্সির মাধযক্সম বিক্রী হওয়া 
প্রবর্বলবপ 

1115(a)(31) TSB-M-97(12)S বর্ছু ফিই 

উন্নর্র্র িষূণ বিগ্কমি পরীক্ষার যন্ত্ 1115(a)(31) TSB-M-97(8)S ST-121 

বিবিকষ্ট বর্ছু সরর্ারী পবরিহণ পবরক্সষিা 
(ওমবিিাস) এিং সংবিষ্ট পবরক্সষিা 

1115(a)(32) ও 

1115(u) 

TSB-M-97(12)S ST-121.1 

মিজার্ীয় পািীয় ফিক্সখ ফিখা 1115(a)(33) TB-ST-15 
TSB-M-97(12)S 
TSB-M-14(9)S 
TSB-M-15(1)S 
TSB-M-16(7)S 

বর্ছু ফিই 

পূণক সময় িা আংবশর্-সমক্সয়র র্ক্সলজ 

বশক্ষােীক্সির র্াক্সছ র্াক্সির ফর্াক্সসকর জিয বিক্রী 
র্রা র্ক্সলক্সজর পাঠযিই 

1115(a)(34) TB-ST-125  
TB-ST-126  
TSB-M-98(4)S 

ST-121.4 

http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub852.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/cartons_containers.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/cartons_containers.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m06_16s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/newspapers_periodicals.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m81_25s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m83_24s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m83_24_1s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m85_17s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m85_15s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/tractors_trailers.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_1_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m89_20s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m89_20_1s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m95_9s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/computer_software.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m93_3s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m93_3s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/racehorses.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/racehorses_exemption_cert.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/racehorses_exemption_cert.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m95_6s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m95_6s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st126.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub718c.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/clothing_and_footwear.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/clothing_and_footwear.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/clothing_chart.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/clothing_chart.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m06_6s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m97_12s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m97_8s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m97_12s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_1_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/alcoholic_beverage_producers.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m97_12s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m14_9s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m15_1s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/multitax/m16_6c_4i_5m_7s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/college_textbooks.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/college_textbooks_exemption_cert.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/college_textbooks_exemption_cert.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m98_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m98_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_4_fill_in.pdf
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ত্তবলিে ছাড় 

কর আইন 

ত্তবভাগ্(গুত্তে) 

প্রকািনা, 
বুলেটিন, বা 
TSB-Ms 

ছালড়র নত্তথ 

িরকার 

র্বম্পউট্ার বসক্সস্ট্ক্সমর হার্ক ওয়যার যা 
সেট্ওয়যার ও ওক্সয়িসাইট্ শর্রী র্রক্সর্ 

িযিহৃর্ হয় 

1115(a)(35) TB-ST-243  
TSB-M-98(5)S 

ST-121.3 

গ্যাস িা ফর্ল উৎপািক্সির সাক্সে জবড়র্ 

বিবিকষ্ট যন্ত্পাবর্ ও ফজাগ্াি 

1115(a)(36) Pub 852  
TB-ST-552 
TSB-M-98(13)S 

ST-121 

বিবিকষ্ট বর্ছু ইন্টারক্সিট্ ফর্ট্া ফসন্টাক্সরর সরঞ্জাম 

ও সংবিষ্ট পবরক্সষিা 
1115(a)(37) ও 

1115(y) 

TB-ST-405  
TB-ST-665  
TSB-M-00(7)S 

ST-121.5 

বিবিকষ্ট বর্ছু সম্প্রিার ও বেল্ম শর্রীর 

সরঞ্জাম এিং সংবিষ্ট পবরক্সষিা 
1115(a)(38),(39) ও 
1115(aa),(bb) 

Pub 28  
Pub 825  
TB-ST-276 
TSB-M-00(6)S 

ST-121 

িষূণ হ্রাক্সসর সরঞ্জাম 1115(a)(40) TSB-M-00(6)S ST-121 

বিবিকষ্ট বর্ছু ফমবরি র্াক্সগ্কা সহায়র্ 

যন্ত্পাবর্ এিং সরঞ্জাম 

1115(a)(41) TSB-M-05(14)S ST-121 

ফমাট্রগ্াবড়ক্সর্ িযিহাক্সরর জিয E85, 

CNG, িা হাইক্সড্রাক্সজি 

1115(a)(42) TSB-M-14(12)S 
TSB-M-13(3)S 
TSB-M-16(4)S 

বর্ছু ফিই 

বিবিকষ্ট ফেবরক্সিাট্ এিং সম্পবি যা ফসগুবল 

িালাক্সিার জিয িযিহার র্রা হয় িা ফর্িা 
হক্সয়ক্সছ 

1115(a)(43) TSB-M-08(11)S ST-121 

ফট্বলক্সোি ও ফট্বলগ্রাে পবরক্সষিা যা খির 

সংগ্রহ র্রক্সর্ িযিহার র্রা হয় 

1115(b)(i) Pub 825 

TSB-M-12(1)S 
বর্ছু ফিই 

সমিায় বিগ্মগুবলর দ্বারা িাবলর্ 

ফর্াক্সজিাক্সরশি ফর্িগুবল ফেক্সর্ উৎপাবির্ 

িযিহাযক দ্রিয ও পবরক্সষিা 

1115(b)(iii) TSB-M-06(3)S বর্ছু ফিই 

বিবিকষ্ট বর্ছু সম্পবি সংক্রান্ত 

পবরক্সষিা যা NYS-এর িাইক্সর 

প্রিাি র্রা হয় 

1115(d)  বর্ছু ফিই 

25 ফসন্ট িা র্ার র্ক্সম মদু্রা িাবলর্ 

ফট্বলক্সোক্সি ফোি র্রা 
1115(e) TSB-M-98(9)S বর্ছু ফিই 

পশু বিবর্ৎসা পবরক্সষিা 1115(f) Pub 851  
TB-ST-930 

বর্ছু ফিই 

মরুবগ্ িা পশু খামাক্সর িযিহাক্সরর জিয 
ড্রাগ্ িা ওষুধ 

1115(f) TSB-M-18(1)S  
TB-ST-244 
TB-ST-253 

ST-125 

পুিসকংগ্ঠক্সির র্াক্সজ ফরলপক্সে হওয়া বিক্রয় 1115(h)  বর্ছু ফিই 

েুর্ স্ট্যাম্প বিক্সয় ফর্িা বিবিকষ্ট বর্ছু 

খািার 

1115(k) TB-ST-140 বর্ছু ফিই 

সম্পবি বিমকার্ার দ্বারা ফর্াি সংগ্ঠিক্সর্ ছাড় 

ফিওয়ার জিয িাি র্রা বিবিকষ্ট সম্পি 
1115(l) TSB-M-87(14)S বর্ছু ফিই 

উপযুি প্রিারমলূর্ উপর্রণ এিং সংবিষ্ট 

পবরক্সষিা 
1115(n) Pub 831  

TB-ST-692 
TSB-M-97(6)S 

TSB-M-01(4)S 

ST-121.2 

http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/exemptions_computer_hardware.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m98_5s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m98_5s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_3_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub852.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/manufacturing_equipment.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/manufacturing_equipment.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m98_13s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/internet_data_centers.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/operators_internet_data_centers.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/operators_internet_data_centers.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m00_7s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m00_7s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_5_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub28.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub825.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub825.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/film_production_in_nys.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/film_production_in_nys.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m00_6s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m00_6s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m05_14s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/multitax/m14_4m_12s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m13_3s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/multitax/m16_3m_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m08_11s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub825.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m12_1s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m06_3s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m98_9s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub851.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/veterinarians.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/veterinarians.htm
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m18_1s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/farmers_commercial_horse_boarders.htm
https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/farmers_commercial_horse_boarders.htm
https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/farmers_exemption_cert.htm
https://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st125.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/coupons_and_food_stamps.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m87_14s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub831.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/promotional_materials.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/promotional_materials.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m97_6s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m01_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_2_fill_in.pdf
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ত্তবলিে ছাড় 

কর আইন 

ত্তবভাগ্(গুত্তে) 

প্রকািনা, 
বুলেটিন, বা 
TSB-Ms 

ছালড়র নত্তথ 

িরকার 

র্বম্পউট্ার সেট্ওয়যাক্সর সম্পাবির্ 

পবরক্সষিা 
1115(o) TB-ST-128  

TSB-M-93(3)S 
বর্ছু ফিই 

ফর্াি ফযাগ্য মালিাহী ফিৌক্সর্ার 
জিয ফয ফয পবরক্সষিা সম্পাবির্ হয় 

1115(q) N-94-3 ST-121 

বিবর্ৎসার আপৎর্ালীি িযিস্থায় 

অযালামক র্ক্সলর পবরক্সষিা 
1115(r) TSB-M-94(3)S বর্ছু ফিই 

পেপ্রিশকর্ কুকুরক্সির সাক্সে জবড়র্ 

সম্পবি এিং পবরক্সষিা 
1115(s) TB-ST-245  

TSB-M-95(10)S 
ST-860 

বিবিকষ্ট বর্ছু মদু্রািাবলর্ গ্াবড় ফধাওয়ার 

পবরক্সষিা 
1115(t) TB-ST-105 বর্ছু ফিই 

ইন্টারক্সিট্ সুবিধালাক্সভর পবরক্সষিা 1115(v) TSB-M-97(1.1)S বর্ছু ফিই 

িবরষ্ঠ িাগ্বরর্ক্সির আিাসি সম্প্রিাক্সয়র 

র্রে ফেক্সর্ র্াক্সির আিাবসর্ ও অবর্বেক্সির 

বিক্রী র্রা বিবিকষ্ট বর্ছু খািার ও পািীয় 

1115(w) TSB-M-01(4)S বর্ছু ফিই 

বিবিকষ্ট বর্ছু বেক্সয়ট্ার মঞ্চস্থ র্রার সাক্সে 

জবড়র্ সম্পবি 
1115(x) 

TB-ST-535  
TSB-M-99(4)S 

ST-121.9 

ফসৌরশবি ক্রয়িুবির অধীক্সি বিক্রী র্রা 
আিাবসর্ ফসৌর শবি িযিস্থার সরঞ্জাম এিং 
বিিযুর্5 

1115(ee) Pub 718-S 
TSB-M-05(11)S 

TSB-M-15(5)S 

ST-121 

ফলায়ার মযািহাট্াল অঞ্চক্সলর মক্সিািীর্ 

স্থাক্সি ইজারা ফিওয়া প্রািণ সাজাক্সর্ 

িযিহৃর্ সম্পবি 

1115(ee)(1)-(8) TSB-M-05(12)S 
TSB-M-09(14)S 

ST-121 

ফর্াি ফভক্সট্রান্স ফহাক্সমর উপহাক্সরর ফিার্াক্সি 

বিক্রীর্ বজবিস 

1115(ff) TSB-M-06(15)S বর্ছু ফিই 

বিবিকষ্ট বর্ছু শিিযুবর্ি সংিাি পবরক্সষিা ও 

পাবক্ষর্ পত্রপবত্রর্া 
1115(gg) TSB-M-12(1)S বর্ছু ফিই 

বিবিকষ্ট বর্ছু HAIL গ্াবড়র সের 1115(hh) TSB-M-12(7)S বর্ছু ফিই 

ফর্াি ফসৌরশবি ক্রয়িুবির অধীক্সি বিক্রী 
হওয়া িাবণবজযর্ ফসৌরশবি িযিস্থার সরঞ্জাম 

এিং বিিযুর্5 

 
1115(ii) 

Pub 718-CS  
TSB-M-12(14)S 

TSB-M-15(5)S 

 
ST-121 

জলযাক্সির ফক্ষক্সত্র প্রক্সযাজয বিক্রয় ও 

িযিহার র্ক্সরর পবরির্ক ি 

1115(jj) TSB-M-15(2)S বর্ছু ফিই 

ফর্াি র্ামরা ফহাক্সট্ল মাবলর্ক্সর্ 

ফিওয়ার জিয র্ামরার 

পুিবিকক্রয়র্ারীক্সর্ ফয ভাড়া বিক্সর্ হয়  

1115(kk) TSB-M-16(2)S ST-120.2 

িাবণবজযর্ জ্বালাবি ফসল িযিস্থা 
সরঞ্জাম 

1115(kk) TSB-M-16(3)S ST-120.1  
ST-121 

অিযাহবর্প্রাপ্ত সংগ্ঠিগুবলর ফর্িা 
বিবিকষ্ট বর্ছু বজবিস 

1116 Pub 843 ST-119.1 

http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/computer_software.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m93_3s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m93_3s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/notices/n94_3.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m94_3s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/guide_dogs.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m95_10s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m95_10s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st860_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/car_wash_services.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/multitax/m97_1_1c_1_1s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m01_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/live_dramatic_musical_arts.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m99_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m99_4s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_9_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub718s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m05_11s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m15_5s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m05_12s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m09_14s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m06_15s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m12_1s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/multitax/m12_3m_7s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub718cs.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m12_14s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m12_14s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m15_5s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m15_2s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m16_2s.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st120_2_fill_in.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m16_3s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st120_1_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st121_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub843.pdf
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ত্তবলিে ছাড় 

কর আইন 

ত্তবভাগ্(গুত্তে) 

প্রকািনা, 
বুলেটিন, বা 
TSB-Ms 

ছালড়র নত্তথ 

িরকার 

সরর্ারী সত্ত্বার দ্বারা ক্রয় র্রা বিষয় 1116 Pub 843  
TB-ST-315  
TB-ST-700 

ST-129 

ফর্াি ফযাগ্য বিক্সিািক্সির স্থাক্সি প্রক্সিক্সশর খরক্সির 

75%  

1122 TSB-M-04(7)S 
TSB-M-06(12)S 

বর্ছু ফিই 

ছাক্সির মাোয় র্রা িাগ্াি, র্যািাক্সর িা 
অিরুূপ স্থাক্সি িাট্র্ িা সিীক্সর্র 

অিষু্ঠাক্সি প্রক্সিশ র্রার খরক্সির বিবিকষ্ট 

অংশ 

1123 TSB-M-06(15)S বর্ছু ফিই 

 
 

 

 

1 ফযসি ঠির্ািাররা িাস্তবির্ সম্পক্সির রক্ষণাক্সিক্ষণ এিং অিযািয পবরক্সষিা প্রিাি র্ক্সর োক্সর্ি র্াাঁক্সির ফক্ষক্সত্র বিক্সশষ বিবধ 

প্রক্সযাজয। আরও র্ক্সেযর জিয, অিগু্রহ র্ক্সর Publication 862 (প্রর্াশিা 862), Sales and Use Tax 

Classifications of Capital Improvements and Repairs to Real Property (মলূ িাম িবৃদ্ধ এিং িাস্তবির্ 

সম্পবিক্সর্ ফমরামবর্র জিয বিক্রয় ও িযিহার র্ক্সরর ফেণীবিভাগ্ ফিখুি)। 

 
2 স্থািীয় র্ক্সরর হার প্রক্সযাজয হক্সি এিং >বিবিকষ্ট েুল বর্বিক্ট সহ, অঞ্চলক্সভক্সি র্া বভন্ন হক্সর্ পাক্সর। Pub 718-R (প্রর্াশিা 

718-R) Local Sales and Use Tax Rates on Residential Energy Sources and Services (আিাবসর্ 

বিিযুক্সর্র উৎস এিং পবরক্সষিার উপক্সর প্রক্সযাজয স্থািীয় বিক্রয় ও িযিহার র্ক্সরর হারক্সিখুি)। 
 

3 বিবর্ৎসা পবরক্সষিা বিক্সর্ বগ্ক্সয় ফর্াি িযবির ক্রয় র্রা বিবর্ৎসার সরঞ্জাম ও ফজাগ্াি যা বিক্রয় এিং িযিহার র্ক্সরর অধীক্সি 

ক্ষবর্পূরক্সণর আওর্াভুি। 

 
4 এই ছাড়টি স্থািীয়ভাক্সি প্রক্সযাজয বিক্রয় ও িযিহার র্ক্সরর ফক্ষক্সত্র খাক্সট্ িা, যবি িা ফসই র্রগুবল িসাক্সিা র্াউবন্ট িা শহর এই 
ছাড়টি বিিকািি র্ক্সর োক্সর্। Pub 718-C (প্রর্াশিা 718-C) Local Sales and Use Tax Rates on Clothing 

and Footwear (জামার্াপড় এিং জকু্সর্ার উপক্সর প্রক্সযাজয স্থািীয় বিক্রয় ও িযিহার র্ক্সরর হারক্সিখুি)। 

 
5 এই ছাড়টি স্থািীয়ভাক্সি প্রক্সযাজয বিক্রয় ও িযিহার র্ক্সরর ফক্ষক্সত্র খাক্সট্ িা, যবি িা ফসই র্রগুবল িসাক্সিা র্াউবন্ট িা শহর এই 
ছাড়টি বিিকািি র্ক্সর োক্সর্। Pub 718-S (প্রর্াশিা 718-S) Local Sales and Use Tax Rates on Sales and 

Installations of Residential Solar Energy Systems Equipment (আিাবসর্ ফসৌরশবি িযিস্থার সরঞ্জাম 

ইিস্ট্ক্সলশি ও বিক্রক্সয়র উপর স্থািীয় বিক্রয় ও িযিহার র্ক্সরর হার) এিং Pub 718-CS (প্রর্াশিা 718-CS), Local 

Sales and Use Tax Rates on Sales and Installations of Commercial Solar Energy Systems 

Equipment (িাবণবজযর্ ফসৌরশবি িযিস্থার সরঞ্জাম বিক্রয় ও ইিস্ট্ক্সলশক্সির জিয স্থািীয় বিক্রয় ও িযিহার র্ক্সরর 

হারক্সিখুি)। 

 

 
ছাক্সড়র িবে আিবশযর্ িয় এরর্ম বর্ছু বিক্রয় র্রক্সল আপিার ফসটি ফেক্সর্ বিক্রয় র্র সংগ্রহ র্রা উবির্ 

িয়। যাইক্সহার্, ফয বিক্রয়গুবলর জিয ছাক্সড়র িবে আিবশযর্, ফসগুবলর জিয যবি িা আপবি ফক্রর্ার র্াছ 

ফেক্সর্ যোযেভাক্সি সম্পূণক ছাক্সড়র িবে পাি র্াহক্সল অিশযই বিক্রয় র্র সংগ্রহ র্রক্সিি । আপিার সম্পবিটি 

সরিরাহ র্রার িা পবরক্সষিাটি ফিওয়ার র্াবরখ ফেক্সর্ 90 বিক্সির মক্সধয আপিার ছাক্সড়র িবেটি পাওয়া 
আিবশযর্। ট্যাক্স িুক্সলটিি Exemption Certificates for Sales Tax (বিক্রয় র্ক্সরর জিয ছাক্সড়র 

শংসাপত্র ফিখুি)  (TB-ST-240). 

 
 

দ্রষ্টবয: ট্যাক্স িুক্সলটিি হল এমি এর্টি র্েযমূলর্ িবে যা র্রিার্াক্সির আগ্রক্সহর বিষয় বিক্সয় সহজসরল ভাষায় 

সাধারণ বিক্সিক বশর্া প্রিাি র্ক্সর োক্সর্। এটি জারী র্রা র্াবরখ অিুসাক্সর বিভুক ল। যাইক্সহার্, র্রিার্ার 

এই বিষক্সয়ও সক্সির্ি োর্া উবির্ ফয র্র আইি িা র্ার িযাখযায় পরির্ীর্াক্সল ফর্াি পবরির্ক ি এক্সল র্া 
ট্যাক্স িুক্সলটিক্সির বিভুক লর্াক্সর্ প্রভাবির্ র্রক্সর্ পাক্সর। এই িবেক্সর্ প্রিি র্েযগুবল প্রক্সর্যর্ পবরবস্থবর্ক্সর্ 

অন্তভুক ি র্ক্সর িা এিং আইিটি প্রবর্স্থাবপর্ র্রক্সর্ িা র্ার অেক পবরির্ক ি র্রক্সর্ উবেষ্ট িয়। 

http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub843.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/government_employee_occupancy.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/government_employee_occupancy.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/purchases_and_sales_by_governmental_entities.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/purchases_and_sales_by_governmental_entities.htm
http://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/st/st129_fill_in.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m04_7s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m06_12s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m06_15s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub862.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub718r.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub718r.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub718c.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub718s.pdf
http://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub718cs.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/exemption_certificates_for_sales_tax.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/exemption_certificates_for_sales_tax.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/exemption_certificates_for_sales_tax.htm
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প্রসঙ্গত্তনলিে ি এবং অনযানয সহায়ক তথয 

স্মারকত্তেত্তপ: বিক্রয় র্র TSB-Ms 

প্রকািনা: বিক্রয় র্র প্রর্াশিা 

বলুেটিন: বিক্রয় র্র িকু্সলটিি 

http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/memos/sales_memos.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/publications/sales/st_pubs_and_bulls_by_number.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/sales_tax_bulletins_by_number.htm

