
উপভো�োক্োর অধিকোর ধিল  
কর প্রস্তুতকোরক সংক্োন্ত
আইনের দ্্ববারবা, ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বাররবা, ট্্যবাক্্স প্্ররি্রবানরশে ্রপ্রনেববাগুলির ্সম্্রন্ককে  আনিবাচেবা শুরু ্করবার ্রূনবকে  
আবপ্শ্য্কভবানব আ্রেবান্ক এই েপ্িটির এ্কটি ্কপ্্র দদ্বে৷ ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বাররবা আবপ্শ্য্কভবানব আ্রেবান্ক এই  
ড্ুকমন্টট্টি ্রর্কে বানিবাচেবা দদ্নবে এবং আ্রেবার িবা্কবা দর্ন্কবানেবা ্ররিন্নের উত্তর দদ্নবে৷

আপনার অধিকার আছে জানার জন্য :
 • ট্্যাক্্স ধপরিছপয়ারা্স্স -এর ্সনাক্্তকরণ এবং যো�াগ্্য্তা।   ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবা্সকে নদ্র অবশ্যই আ্রেবান্ক জবােবানে হনব দর্ েবারবা অ্যবাট্প্েকে  ববা 

্সবাটিকে ফবাইড ্রবাবলি্ক অ্যবা্কবাউ্টট্্যবা্টট্ (CPA) েে। ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবা্সকে রবা র্বারবা অ্যবাট্প্েকে  ববা প্্সপ্্রএ (CPA) েে েবানদ্র েবাম, ঠি্কবােবা, দফবাে েম্বর 
এবং ্ররিবা্সঙ্্গগি্ক দর্বাগি্যেবা উন্লিখ ্কনর এ্কটি প্চহ্ন িবা্কনে হনব।

 • পাধরশ্রিধিক এবং অধ্তধরক্্ত খরচ্সিূহ৷  ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবা্সকে রনদ্র অবশ্যই েবানের অফবার ্করবা ট্্যবাক্্স ্ররিস্েতু প্ে ্রপ্রনেববাগুলি এবং দর্ 
দ্কবােও লফ েবারবা দেয় েবার েবালি্কবা ্সহ এ্কটি প্চহ্ন িবা্কনে হনব৷

 • আপনার পধরছেবাগুলির জন্য যোপ করার এবং আপনার ধরফান্্ড পাওয়ার ধবকল্পগুলি৷  ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বাররবা, এ্কটি প্রফবা্টড 
অ্যবান্্টট্প্্সন্রশে দিবাে (Refund Anticipation Loan, RAL) /প্রফবা্টড অ্যবান্্টট্প্্সন্রশে দচ্ক (Refund Anticipation Check, RAC), প্রফবা্টড 
ট্রিবা্ট্সফবার, অিববা অে্য দ্কবােও ্সদ্শৃ ্রন্য্যর দষেনেরি আ্রেবান্ক ব্যবহবার ্করবানে ্রবানরে েবা৷ RAC গুলি এবং প্রফবা্টড ট্রিবা্ট্সফবার গুলি হি 
প্বিপ্ম্বে দ্রনম্টট্ প্ব্ক্ল্র, র্বার অিকে হি ্রপ্রনেববার জে্য আ্রেবান্ক এখে দ্র ্করনে হনব েবা েনব অিকেটি আ্রেবার প্রফবা্টড দিন্ক প্েনয় দেওয়বা 
হনব৷ ্সনচেে িবা্ুকে দর্ এই প্ব্ক্ল্রগুলির মন্য্য ্সবগুলিরই অপ্েপ্রক্ে ্রবাপ্রশরিপ্ম্ক িবা্কনে ্রবানর, ট্্যবাক্্স প্্ররি্রবানরশনের ্রবাপ্রশরিপ্ম্ক বৃঙ্্ধ্য 
্করনে ্রবানর, এবং/অিববা আ্রেবার প্রফবা্টড ্রবাওয়বা প্বিপ্ম্বে ্করনে ্রবানর৷

 • ট্্যাক্্স ধপরিছপয়ারার একটি ্সরকাধর ধনরীক্ষছণ আপনার পরিধ্তধনধি্ত্ব করছবন কী না৷  ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বার্সনদ্র অবশ্যই আ্রেবান্ক 
উ্রস্িবা্রে ্করনে হনব ববা এ্কটি অপ্ডনট্ আ্রেবান্ক উ্রস্িবা্রে ্ররিদ্বাে ্করনে হনব র্প্দ্ েবা েবারবা এ্কটি প্চহ্ন দ্রবাস্ট্ ্কনর দর্ েবারবা আ্রেবান্ক 
উ্রস্িবা্রে ্করনব েবা৷

ট্্যাক্্স পরিস্্ততুধ্ত পধরছেবার জন্য অর্্স পরিদান করার আছগ্, আপনার পাওয়ার অধিকার রছয়ছে:
 • ধরফান্্ড ধবকল্প এবং ট্্যাক্্স ্সংকরিান্্ত পধরছেবাগুলির একটি লিধখ্ত ্তালিকা ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবানরর দদ্ওয়বা৷
 • দবপ্্স্ক ফবাইলিং-এর ্রবাপ্রশরিপ্ম্ক, ্সুনদ্র হবার, RAL, RAC, এবং প্রফবা্টড ট্রিবা্ট্সফবার ্ররিন্সপ্্সং লফ্স, এবং অে্য দর্ন্কবানেবা ্সম্্রপ্্ককে ে লফ্স অিববা 

খরচগুলি অ্টেভতুকে ক্ে ্কনর, ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবানরর দদ্ওয়বা পরিছ্ত্যক পধরছেবার ্সছ্গগ্ ্সম্পধক্স ্ত ্সকি খরচগুলির জন্য যোিাট্ খরছচ একটি 
লিধখ্ত অনুিান।

 • অিকে্ররিদ্বানের প্েবকে বাপ্চে ্র্ধ্যপ্ে এবং/অিববা প্রফবা্টড দডলিভবাপ্রর উ্রর প্ভে্প্ে ্কনর আপধন ক্তক্ষণ অছপক্ষা করছ্ত পাছরন ্তার একটি 
লিধখ্ত অনুিান।

 • একটি লিধখ্ত আনুিাধনক ্সুছদর হার ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবানরর দদ্ওয়বা এ্কটি RAL অিববা অে্য দর্ন্কবানেবা ঋ্য ্রপ্রনেববার জে্য৷

ধবিধি্ব্ত যোপছিছন্ট্র ধবকল্পগুলি

ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবার আ্রেবান্ক এমে ্র্য্য অফবার ্করনে ্রবানর র্বা আ্রেবান্ক ্রপ্রনেববার জে্য অিকে ্ররিদ্বানে প্বিম্ব ্করনে দদ্য়; র্বাইনহবা্ক, 
আ্রেবার ্রবাওেবা লফ ্রপ্রনশবান্যর জে্য আ্রেবার প্রফবা্টড দিন্ক অিকে দবপ্রনয় আ্সনব। এই প্বিপ্ম্বে দ্রনম্টট্টি অ্টেভতুকে ক্ে ্কনর এ্কটি ধরফান্্ড 
অ্যা্ডভান্্স যোচক (Refund Advance Check, RAC) অিববা এ্কটি ধরফান্্ড ট্রিান্্সফার. ্সনচেে িবা্ুকে দর্ এই ্ররি্কবার উৎ্রবাদ্েগুলির 
অ্ররিে্যবাপ্শে অপ্েপ্রক্ে লফ্স িবা্কনে ্রবানর৷

র্প্দ্ আ্রপ্ে RAC অিববা প্রফবা্টড ট্রিবা্ট্সফবার দ্রনম্টট্ প্ব্ক্ল্রটি ব্যবহবার ্কনরে, েবাহনি প্েয়মমবালফ্কভবানব ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবার আ্রেবার 
েবানম এ্কটি অস্িবায়ী ব্যবা্গ্ক অ্যবা্কবাউ্টট্ তেপ্র ্করনবে দর্টিনে আ্রেবার প্রফবা্টডটি ্সরবা্সপ্র জমবা হনব৷ ট্্যবাক্্স প্্ররিদ্রয়বারবার ো বার ট্্যবাক্্স 
প্্ররি্রবানরশনের লফ্স এবং এ্কটি RAC অিববা প্রফবা্টড ট্রিবা্ট্সফবার ব্যবহবার ্করবার জে্য দর্ন্কবানেবা অপ্েপ্রক্ে লফ্স আ্রেবার প্রফবা্টড দিন্ক 
দ্কনট্ দেে এবং েবার্রনর আ্রেবার অবপ্শষ্ট্ অিকে দদ্ে৷ র্প্দ্ আ্রেবার প্রফবা্টড ট্্যবাক্্স ্ররিস্েতু প্ের লফ ্কভবার েবা ্কনর, েনব প্্কছু প্্ররিন্রয়বারবার 
এ্কটি েৃেীয় ্রনষের ঋ্য ্সংগিরিনহর ব্যব্সবা ব্যবহবার ্করনে ্রবানর দর্ দ্কবানেবা অবপ্শষ্ট্ ব্যবানি্ট্স ্সংগিরিহ ্করনে।
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্সািারণ পরিধ্তশ্ব্দগুলি

IRS ফি্স  1040: অভ্য্টেরী্য রবাজ্স্ব ্রপ্রনেববা (Internal Revenue Service, IRS)-এর ্কবানছ আ্রেবার ট্্যবাক্্স জমবা প্দ্নে আ্রপ্ে এই ফমকে টি 
ব্যবহবার ্কনরে। ফমকে  1040 আ্রেবার ব্যঙ্ক্েগিে েি্য, দর্মে েবাম, ্সবামবালজ্ক প্েরবা্রত্তবা েম্বর (Social Security number, SSN) ববা ব্যঙ্ক্েগিে 
্করদ্বােবা ্সেবাক্ে্কর্য েম্বর (Taxpayer Identification Number, ITIN), দ্সই্সবানি মজপু্র এবং অে্যবাে্য আয় প্রন্রবাট্কে  ্করবা। ফমকে  1040-
এ আ্রেবার লিপ্খে প্বেয় প্ে্যকে বার্য ্কনর দর্ আ্রেবার ও্রর ্সর্কবানরর অিকে ্রবাওেবা রনয়নছ ববা আ্রপ্ে দফরে ্রবানবে প্্কেবা। আ্রেবার 
্রপ্রঙ্স্িপ্ের উ্রর প্েভকে র ্কনর, আ্রেবান্ক অপ্েপ্রক্ে IRS ফমকে  ববা ্সময়্সূচী জমবা প্দ্নে হনে ্রবানর। প্্কছু ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বার্স আ্রেবার 
ট্্যবাক্্স ফবাইি ্করবার জে্য েবানদ্র ব্যবহবার ্করবা ফনমকে র ্সংখ্যবার উ্রর প্ভে্প্ে ্কনর লফ প্েনে ্রবানর। আ্রপ্ে ইনমইি ববা অেিবাইে (ই-ফবাইি) 
দ্্ববারবা ট্্যবাক্্স ফবাইি ্করনে ্রবানরে।

ট্্যাক্্স যোফর্ত: আ্রপ্ে IRS, প্েউইয়্ককে  দস্ট্ট্ প্ড্রবাট্কে নম্টট্ অফ ট্্যবানক্্সশে অ্যবা্টড ফবাইে্যবা্ট্স, ববা অে্যবাে্য রবাষ্ট্রিীয় ট্্যবাক্্স এনজন্্ট্স দিন্ক 
অিকে (দফরে) ্রবানবে র্প্দ্ আ্রপ্ে আ্রেবার ্রবাওেবার দচনয় দবপ্শ ট্্যবাক্্স প্দ্নয় িবান্কে। আ্রেবার প্রফবা্টড ্রবাওয়বার দ্রিেুেম উ্রবায় হি 
আ্রেবার ব্যবা্গ্ক অ্যবা্কবাউন্টট্ ্সরবা্সপ্র প্ডন্রবালজট্ দবনছ দেওয়বা৷

আপনার পাওয়ার অধিকার আছে:
 • আপনার ট্্যাক্্স ধরট্ান্স -এর এ্কটি ্কপ্্র মূি প্রট্বােকে টি জমবা দদ্ওয়বার অিববা জমবা দদ্ওয়বার জে্য আ্রেবান্ক দদ্ওয়বার ্সমনয় তেপ্র ্করবা হয়৷

(প্বঃদ্রিঃ: ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বার্সন্ক েবানদ্র ্ররিস্েতুে ্করবা ্ররিপ্েটি ট্্যবাক্্স প্রট্বানেকে  ্স্ববাষের ্করনে হনব।)

 • একটি আইছট্িাইজ্ড রধ্সদ ্ররিদ্ত্ত ্ররিপ্েটি ্রপ্রনেববার ্রিৃ্ক খরচ এবং আ্রেবার জে্য ্ররিস্েতুে ্ররিপ্েটি ফমকে  েবালি্কবাব্ধ্য ্কনর৷ রপ্্সদ্টিনে 
আবপ্শ্য্কভবানব ঠি্কবােবা এবং দফবাে েম্বরটি িবা্কনে হনব দর্খবানে আ্রপ্ে ্সবারবা বছর র্বাবে ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবানরর ্সন্গগি দর্বাগিবানর্বাগি ্করনে ্রবানরে৷

 • আপনার ব্যক্ক্্তগ্্ত কাগ্জপ্তরি অনুছরাছির ধভ্্তধ্তছ্ত আপনাছক যোফর্ত যোদওয়া হছয়ছে র্খে আ্রেবার ট্্যবাক্্স প্রট্বােকে  দ্বাপ্খি ্করবা হয় ববা 
আ্রেবান্ক ফবাইি ্করবার জে্য দদ্ওয়বা হয় (র্প্দ্ েবা ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবার্স প্বনশেভবানব প্েউ ইয়্ককে  রবাজ্য আইনের অ্যীনে এই জবােীয় ্কবাগিজ্রেরি 
রবাখবার অেুমপ্ে দদ্য়)।

ট্্যাক্্স ধপরিছপয়ারার্স-এর জন্য এটি অববি:
 • আ্রপ্ে লিপ্খে ্সম্মপ্ে েবা প্দ্নি এ্কটি খবালি ববা অ্সম্্রূ্যকে ট্্যবাক্্স প্রট্বানেকে  আ্রেবান্ক ্স্ববাষের ্করনে বিবা ববা ্স্ববাষের ্করবার ্রর ট্্যবাক্্স প্রট্বােকে  

্রপ্রবেকে ে ্করনে বিবা।

 • আ্রেবার ্রবাওেবা ট্্যবানক্্সর ্রপ্রমবা্য ববা আ্রপ্ে দর্ প্রফবা্টড ্রবানবে েবার উ্রর প্ভে্প্ে ্কনর এ্কটি লফ চবাজকে ্করুে।

 • প্রফবান্টডর এ্কটি প্েপ্দ্কে ষ্ট্ রবাপ্শর জে্য প্ে্নচয়েবা দদ্ওয়বা, অিববা এই প্ে্নচয়েবা দদ্ওয়বা দর্ ্সর্কবাপ্র ্কর ্সংস্িবার দ্্ববারবা আ্রেবার অপ্ডট্ ্করবা হনব েবা৷

 • আ্রপ্ে ্ররিপ্্ররিন্রয়বারন্ক আ্রেবার অিকে দফরনের দ্কবানেবা অংশ বরবা্ধদ্ ্করনে আ্রেবান্ক অেুনরবা্য ্করবা(র্প্দ্ আ্রপ্ে এ্কটি ্রবাে)।

 • আ্রেবার অিববা আ্রেবার অেুনমবাপ্দ্ে ব্যঙ্ক্ে অিববা এই ্ররি্কবার েি্যগুলি গিরিহ্য ্করবার জে্য আদ্বািনের আনদ্শ অিববা আইনের দ্্ববারবা অেুনমবাপ্দ্ে 
ব্যঙ্ক্ের ্কবানছ ছবাড়বা অে্য দর্ন্কবানেবা ব্যঙ্ক্ের অিববা ব্যব্সবার ্কবানছ দর্ন্কবানেবা ব্যঙ্ক্েগিে েি্য ্ররি্কবাশ ্করবা৷

 • আ্রেবার প্রফবা্টড ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবানরর প্ে্কট্ দমি ্করবানেবা র্প্দ্ েবা আ্রপ্ে এই ্ররি্কবার অেুনমবাদ্ে িবা্কবা এ্কটি ্রবাওয়বার অফ অ্যবাট্প্েকে  ্স্ববাষের 
্কনর িবান্কে৷

 • দ্কবাে আইে, প্েয়ম, ববা ্ররিপ্ব্যবাে ি্গ্ঘে ্করনে বিবা।

ধরফান্্ড পরি্ত্যাধশ্্ত ঋণ/যোফর্ত অধগ্রিি ঋণ (Refund Advance Loans, RALs) যোর্ছক ্স্তক্স  র্াকুন
 • ্কটি RAL হি এ্কটি ্স্ব্ল্রনময়বাদ্ী ঋ্য। ঋন্যর ্রপ্রমবা্য আ্রেবার আেুমবাপ্ে্ক ট্্যবাক্্স প্রফবান্টডর এ্কটি অংশ। ঋন্যর দময়বাদ্ ্সবা্যবার্যে এ্ক 

মবান্সরও ্কম হয়—- ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বার্সনদ্র আ্রেবার ্সম্্র্ূযকে প্রফবান্টডর জে্য ্ররিে্যবাপ্শে ্সময়। ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বার আ্রেবার ্সম্্র্ূযকে প্রফবা্টড দিন্ক 
ঋন্যর ্রপ্রমবা্য (আ্রেবার ঋন্যর অিকে্ররিদ্বাে) এবং দর্ন্কবানেবা ্ুসদ্ ববা লফ দ্কনট্ দেনব, েবার্রনর আ্রেবান্ক অবপ্শষ্ট্ অিকে দদ্নব।

 • এ্কটি RAL এমে ড্ুকনম্টট্গুলির উ্রর প্ভে্প্ে ্কনর হনে ্রবানর দর্গুলি চূড়বা্টে প্হ্সবানব প্বনবপ্চে হয় েবা, দর্মে এ্কটি দ্র স্ট্বাব, এবং এ্কটি 
W-2 েয়। আ্রেবার চূড়বা্টে ট্্যবাক্্স প্রট্বানেকে  অবশ্যই আ্রেবার চূড়বা্টে আপ্িকে্ক প্ববৃপ্ে (দর্মে, W-2) অ্টেভতুকে ক্ে ্করনে হনব ্কবার্য এই েি্যটি 
IRS এবং প্েউ ইয়্ককে  দস্ট্ট্ প্ড্রবাট্কে নম্টট্ অফ ট্্যবানক্্সশে অ্যবা্টড ফবাইে্যবান্ট্সর ্সবানি দশয়বার ্করবা হনয়নছ। র্প্দ্ আ্রেবার প্রফবা্টড ্ররিে্যবাশবার দচনয় 
্কম হয়, েবাহনি RAL ্রপ্রনশবা্য ্করবার জে্য এটি র্নিষ্ট্ েবাও হনে ্রবানর। দর্ন্কবাে ্সুদ্ এবং লফ ্সহ আ্রেবান্ক এখেও ্সমস্ে ঋ্য ্রপ্রনশবা্য 
্করনে হনব।

 • প্্কছু RAL-এর উচ্চ ্সুনদ্র হবার রনয়নছ। এমে ্কী প্বেবামূি্যরপ্হ্সবানব প্ব্র্যে ্করবা RAL এবং অে্যবাে্য অ্যবাডভবা্ট্স দ্ররিবাডবাক্ট্গুলিরও ্রবাপ্রশরিপ্ম্ক 
িবা্কনে ্রবানর৷

্ররিচলিে >
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আরও ্তছর্্যর জন্য বা ট্্যাক্্স ধপরিছপয়ারাছরর ধবরুছ্ধি অধভছ�াগ্ দাছয়র করছ্ত, 
যো�াগ্াছ�াগ্ করুন 311-এ অর্বা ধভলজট্ করুনnyc.gov/dcwp

আ্রপ্ে NYC Free Tax Prep ্রপ্রনেববাগুলির জে্য দর্বাগি্য হনে ্রবানরে, দর্টি আ্রেবান্ক আেকে ড ইে্কবাম ট্্যবাক্্স 
দ্করিপ্ডট্ (Earned Income Tax Credit, EITC) এবং প্েউ ইয়্ককে  প্্সটি চবাই্লড দ্কয়বার ট্্যবাক্্স দ্করিপ্ডট্  
(New York City Child Care Tax Credit, CCTC)-এর মে গুরুে্ব্র্ূযকে ট্্যবাক্্স দ্করিপ্ডট্গুলির দ্বাপ্ব ্করবার  
প্বেনয় ্সবাহবার্্য ্করনে ্রবানর৷ আরও েনি্যর জে্য 311 েম্বনর ্কি ্করুে অিববা প্ভলজট্ ্করুে 
nyc.gov/taxprep

 • এ্কটি RAL এ্কটি েবাৎষেপ্্য্ক প্রফবা্টডেয়, ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবাররবা এটিন্ক অিববা এ্কই ্ররি্কবার ্ররিপ্েশব্দ্গুলি ("দরপ্্রড প্রফবা্টড"এক্্সন্ররি্স 
প্রফবা্টডঅিববা ফবাস্ট্ ্ক্যবাশ) দর্টি RAL দর্ এ্কটি ঋ্য দ্সটিন্ক আড়বাি ্কনর৷ দ্কউ আ্রেবান্ক আ্রেবার ট্্যবাক্্স প্রফবান্টড অপ্বিনম্ব উ্রিভ্যেবা 
প্দ্নে ্রবারনব েবা—হয় ্রুনরবা ্রপ্রমবা্য ববা এ্কটি "অপ্গিরিম" — IRS ববা প্েউ ইয়্ককে  দস্ট্ট্ এটি জবাপ্র ্করবার আনগি।

 • এ্কটি RAL দেওয়বা ঐঙ্চ্ছ্ক৷ ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বার্সনদ্র ্কবানছ RAL প্েনে আ্রেবার জে্য ্ররিনয়বাজে েবাও হনে ্রবানর।

 • আ্রপ্ে এ্কটি RAL দবর ্করবার আনগি, ট্্যবাক্্স দ্রয়বার্সন্ক অবশ্যই আ্রেবান্ক এ্কটি এ্ক-্রৃষ্্ঠবার েপ্ি প্দ্নে হনব র্বা আ্রেবান্ক ইংনরলজ এবং 
স্্র্যবাপ্েশ উভয় ভবােবায় বিনব: 

 ○ দর্ আ্রেবার RALটিনে ্ররিনবশ ্করবার ্ররিনয়বাজে দেই;
 ○ দর্ RAL হি এ্কটি ঋ্য দর্টি আ্রেবান্ক আবপ্শ্য্কভবানব ্রপ্রনশবা্য ্করনে হনব, আ্রেবার ট্্যবাক্্স প্রফবান্টডর রবাপ্শর ব্যপ্েনরন্কই;
 ○ আ্রেবার ্ররিে্যবাপ্শে ট্্যবাক্্স প্রফবান্টডর রবাপ্শ;
 ○ RAL এর জে্য লফ এবং আেুমবাপ্ে্ক ্রপ্রমবা্য আ্রপ্ে আ্রেবার ঋ্য প্হ্সবানব ্রবানবে;
 ○ ঋ্যটির বন্কয়বা িবা্কবা ্সমনয়র ্রপ্রমবান্যর প্ভে্প্েনে, র্প্দ্ ্ররিনর্বাজ্য হয়, আেুমবাপ্ে্ক অ্যবােয়ুবাি ্রবারন্সেনট্জ দরট্ (annual percentage rate, 

APR) প্হ্সবানব উন্লিপ্খে ্সুনদ্র হবার;
 ○ র্প্দ্ আ্রপ্ে এ্কটি RAL দেে, েবাহনি আ্রেবার ঋন্যর অিকেটি ্রবাওয়বার আেুমবাপ্ে্ক েবাপ্রখ; এবং
 ○ RAL ছবাড়বা আ্রেবার ্রবাওেবা প্রফবা্টড আ্রপ্ে ্কনব ্রবানবে েবার এ্কটি আেুমবাপ্ে্ক েবাপ্রখ৷

 • র্প্দ্ আ্রপ্ে ইংরবালজ অিববা স্্র্যবাপ্েশ ্রড়নে েবা জবানেে, েবাহনি ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবারন্ক আবপ্শ্য্কভবানব এই েি্যটি আ্রপ্ে দববানেে এমে এ্কটি 
ভবােবায় দববােবানে হনব৷

আপনার ট্্যাক্্স যোপপারওয়াক্স গুলি যোদছখ যোনওয়ার ি্ত ধবেয়গুলি:
 • প্ঙ্্নচে ্করুে দর্, আ্রেবার েবাম এবং দমি ্করবার ঠি্কবােবা্সহ ্স্কি েি্যগুলি প্েভতুকে ি৷

 • প্েঙ্্নচে ্করুে দর্ আ্রপ্ে দর্ ্র্ধ্যপ্েনে আ্রেবার অিকে দফরে দ্রনে চবাে, প্বনশে ্কনর ব্যবা্গ্ক অ্যবা্কবাউন্টট্র েি্য, েবা ্সঠি্ক।

 ○ র্প্দ্ আ্রেবার প্রফবা্টডটির এ্কটি ব্যঙ্ক্েগিে অ্যবা্কবাউন্টট্ জমবা ্করবার অেুনরবা্য ্কনর িবান্কে, েবাহনি প্েঙ্্নচে ্করুে দর্ অ্যবা্কবাউ্টট্ েম্বরটি 
প্েভতুকে ি৷ আ্রেবার দফরে ্রবাওয়বার দ্রিেুেম উ্রবায় হি এ্কটি ব্যঙ্ক্েগিে ব্যবা্গ্ক অ্যবা্কবাউন্টট্ ্সরবা্সপ্র জমবা ্করবা৷

 ○ র্প্দ্ আ্রপ্ে RAL, RAC, অিববা প্রফবা্টড ট্রিবা্ট্সফবার দ্রনম্টট্ প্ব্ক্ল্র প্েবকে বাচে ্কনর িবান্কে, েবাহনি ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবানরর দ্্ববারবা আ্রেবার 
েবানম দখবািবা অস্িবায়ী ব্যবা্গ্ক অ্যবা্কবাউন্টট্র েম্বরটি দদ্খবা র্বানব৷  

দরিষ্ট্ব্য:  IRS ববা প্েউ ইয়্ককে  দস্ট্ট্ প্ড্রবাট্কে নম্টট্ অফ ট্্যবানক্্সশে অ্যবা্টড ফবাইে্যবা্ট্স আ্রেবার প্রট্বানেকে  ব্যবা্গ্ক অ্যবা্কবাউন্টট্র েি্য ব্যবহবার ্করনে 
্রবানর অপ্েপ্রক্ে অিকে জমবা প্দ্নে, দর্মে উ্ধদ্ী্র্ক অিকে্ররিদ্বাে ববা অপ্গিরিম চবাই্লড ট্্যবাক্্স দ্করিপ্ডট্ দ্রনম্টট্। র্প্দ্ আ্রেবার প্রট্বানেকে  এ্কটি অস্িবায়ী 
ব্যবা্গ্ক অ্যবা্কবাউন্টট্র েি্য িবান্ক (এ্কটি RAL, RAC, ববা প্রফবা্টড ট্রিবা্ট্সফবানরর জে্য), আ্রপ্ে ্সরবা্সপ্র প্ডন্রলজনট্র ্রপ্রবনেকে  দমইনির মবা্য্যনম 
দর্ন্কবানেবা অপ্েপ্রক্ে দ্রনম্টট্ দ্রনে ্রবানরে। দ্রনম্টট্ এ্কটি দচ্ক ববা প্্ররিন্রইড দডপ্বট্ ্কবানডকে র আ্কবানর হনে ্রবানর।

মনে রবাখনবে, প্রফবা্টড অ্যবাডভবা্ট্স অিববা প্রফবা্টড দ্রনম্টট্ দ্ররিবাডবাক্ট্্স, এবং এ্কটি RAL, RAC, অিববা প্রফবা্টড ট্রিবা্ট্সফবার ্সহ অিববা ছবাড়বা 
আ্রেবার প্রফবা্টডটি ্রবাওয়বার জে্য ্ররিনয়বাজেীয় ্সময় অ্টেভতুকে ক্ে ্কনর, ট্্যবাক্্স প্্ররিন্রয়বারবানরর দদ্ওয়বা ্ররিনে্য্ক ্রপ্রনেববার জে্য ্স্কি খরচগুলির জে্য 
দমবাট্ মূনি্যর এ্কটি লিপ্খে অেুমবাে ্রবাওয়বার জে্য আ্রেবার এ্কটি অপ্্য্কবার আনছ, েবাই লজজ্বা্সবা ্করবা প্েঙ্্নচে ্করুে৷ 

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page

