
আয়কেরর কাগজপ� ��তকারীেক িনেয়াগ 
েদওয়ার পূেবর্ আপনার অিধকার স�েকর্  জানুন 
অিধকাংশ আয়কেরর কাগজপ� ��তকারী আইেনর মেধয্ েথেক 
কাজ কেরন এবং তােদর �াহকেদর সােথ িনরেপ� আচরণ 
কেরন। িক� এমন কেয়কজন বয্ি� রেয়েছন যারা এিট অনুসরণ 
কেরন না। 

আয়কেরর কাগজপ� ��তকারীেক িনেয়াগ েদওয়ার পূেবর্ িনেজেক 
কীভােব সুরি�ত রাখেবন েস স�েকর্  আপিন এই �িশউের 
গর�পূণর্ তথয্ পােবন। 

আয়কেরর কাগজপ� ��তকারীর িবরে� 
অিভেযাগ দােয়র করা: 

কনিজউমার িবল অব রাইটস / 
েভা�া অিধকার আইন 

আয়কেরর কাগজপ� ��তকারী �সে� 

অিফস অব দয্ টয্া�েপয়ার 
রাইটস অয্াডেভােকট 

টয্া� িডপাটর্ েমে�র �চিলত প�ার মাধয্েম টয্া� িবষয়ক 
সমসয্ার সমাধান করেত অসুিবধার স�ুখীন হে�ন? 

বল�েয়াগকারী �েচ�ার িবপরীেত করদাতােদর জনয্ 
সহেযািগতার ভারসাময্ বজায় েরেখ িনউ ইয়কর্  ে�েটর 
করদাতােদর সহায়তা করেত িডপাটর্ েমে�র একিট �াধীন 
অিফস িহেসেব কাজ করেত অিফস অব দয্ টয্া�েপয়ার 
রাইটস অয্াডেভােকট ব�পিরকর। আমরা আপনার কথা 
শনব, আপনার সমসয্া বা উে�গ স�েকর্  জানব এবং 
েসগেলা সমাধােন আপনার সােথ কাজ করব। 

সবেচেয় ম� েয কাজিট আপিন করেত পােরন তা হল 
আপনার টয্া� িবল বা টয্া� ঋণ উেপ�া করা; এ 
িবষেয় সাহা্েযর জনয্ অিফেস আেবদেনর বয্াপাের 
িবেবচনা করন। 

টয্া�েপয়ার রাইটস 
অয্াডেভােকেটর সােথ েযাগােযাগ: 

• আমােদর ওেয়বসাইট িভিজট করন এই িঠকানায়
www.tax.ny.gov/tra

• কল করন এই ন�ের 518-530-HELP

• আমােদর ওেয়বসাইট িভিজট করন (অনুস�ান করন:
অিভেযাগ িলেখ)

• কল করন এই ন�ের 518-530-HELP

আপনার আয়কেরর কাগজপ� ��তকারী যিদ িনউ ইয়েকর্  
অব�ান কেরন তেব িনউ ইয়কর্  িসিট িডপাটর্ েম� অব 
কনিজউমার অয্ােফয়ােসর্ েযাগােযাগ করন এই ন�ের কল কের: 

• 311 (িনউ ইয়কর্  িসিট েথেক); অথবা

• 212-NEW-YORK (িনউ ইয়কর্  িসিটর বাইের েথেক)।

518-457-0578 ন�ের কল কের আপিন কর ফাঁিক এবং 
অনলাইন জািলয়ািত স�েকর্  জানােত পােরন। �দত্ত তথয্ েগাপন 
রাখা হেব। এ ধরেনর অৈবধ কাযর্কলাপ টয্া� িডপাটর্ েম� গরে�র 
সােথ �হণ কের, �িতিট অিভেযাগ �ততার সােথ পযর্ােলাচনা কের 
এবং যথাযথ ে�ে� সংেশাধনমূলক পদে�প �হণ কের। 

. 
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আয়কেরর কাগজপ� ��তকারীেক িনেয়াগ 
েদওয়ার পেূবর্: 
• সব ধরেনর িফর একিট আনুমািনক িহসাব 
িলিখত আকাের িদেত বলুন; 

• েযাগয্তা স�েকর্  িজ�াসা করন; 
• ��তকারী আপনার আয়কেরর িরটােনর্র কাগজপ� 
ই-ফাইল করেব িক না তা িজ�াসা করন; এবং 

• আপনার কাগজপে�র অিডট চলাকােল ��তকারী 
আপনার �িতিনিধ� করেব িক না তা িজ�াসা করন। 

আয়কেরর কাগজপ� ��তকারীেক িনেচর 
কাজগেলা করা কখেনাই উিচত নয়: 

আপনার উপর িনভর্ রশীল বয্ি�, িশশ যেত্নর খরচ 
অথবা িটউশন খরেচর তেথয্র মত উপযু� নিথ 
পযর্ােলাচনার পূেবর্ একজন ��তকারী কখেনাই আপনার 
িরটানর্ ��ত করেব না। 

আয়কেরর কাগজপ� ��তকারী আপনােক যা �া�র 
করেত কখেনাই বলেব না: 
• একিট অিলিখত আয়কর িরটােনর্র কাগজ; 
• একিট অস�ূণর্ আয়কর িরটােনর্র কাগজ; 
• িমথয্া তথয্যু� আয়কর িরটােনর্র কাগজ; অথবা 
• আপিন বুঝেত পােরন না এমন তথয্যু� আয়কর 
িরটােনর্র কাগজ। 

আপনার িনউ ইয়কর্  িরটানর্ অনলাইেন জমা েদওয়ার 
জনয্ একজন ��তকারী পৃথক েকান চাজর্  করেব না 
এবং েসই সােথ একজন ��তকারী িনে�া� িবষয়সমূেহর 
িন�য়তা িদেবন না: 
• আপিন আয়কেরর অথর্ েফরত পােবন; অথবা 
• IRS বা িনউ ইয়কর্  ে�ট টয্া� িডপাটর্ েম� 
কতৃর্ ক আপনার কাগজপ� অিডট করা হেব না। 

যখন আপনার িরটানর্ স�� হেয় যােব: 

• �া�র করার পূেবর্ আয়কর িরটােনর্র সম� অংশ 
পযর্ােলাচনা করন; 

• আয়কেরর কাগজপ� ��তকারী িরটােনর্ �া�র 
িদেয়েছ িক না তা িনি�ত করন; 

• চূড়া� িরটােনর্র কিপ সহ সকল ধরেনর 
কাগেজর কিপ আপনার সং�েহ রাখুন; 

• আয়কেরর কাগজপ� ��তকারীর িঠকানা এবং 
েফান ন�র রেয়েছ এমন একিট �াি��ীকারপ� 
আপনার সং�েহ রাখুন; এবং 

• িরটােনর্র কাগজপে� উি�িখত তথয্ আপিন 
বুঝেত পােরন তা িনি�ত করন। 

 

িরফা� অয্াি�িসেপশন েলান (RAL) কী? 

RAL হে� উ�-সুদযু� একিট ঋণ, েযখােন 
ঋণদাতা সুদ এবং িফ চাজর্  করেব যা আপনার 
আয়কেরর েফরতকৃত অেথর্র পিরমাণ �াস করেব। 

RAL চুি�েত জিড়ত হওয়ার পূেবর্, আপনার আয়কেরর 
কাগজপ� ��তকারী একিট িলিখত িববৃিত িদেবন যােত 
িনেচর িবষয়সমূেহর বয্াখয্া থাকেব: 

• ঋণ �দানকারী �িত�ােনর নাম; 
• আপনার কেরর অথর্ েফরত পাওয়ার জনয্ 
আপনােক RAL এ অংশ�হণ করেত হেব না; 

• RAL �হণ করেত হেল আপনােক েয পিরমাণ 
িফ এবং সুদ �দান করেত হেব; এবং 

• RAL �হণ না করেল েফরতকৃত কেরর অথর্ 
এবং কতর্ েনর পর িফ এবং সুেদর পিরমাণ। 

 
েফরতকৃত অেথর্র পিরমাণ হেত ঋেণর পিরমাণ েবিশ 
হেলও সম� ঋেণর জনয্ আপিন দায়ব� থাকেবন।  
আপনার আয়কেরর কাগজপ� ��তকারীেক অবশয্ই তার 
অননয্ সনা�করণ ন�রসহ RAL িডসে�াজার ফরেম 
(RAL Disclosure Form) �া�র করেত হেব। 

আপিন এবং আপনার আয়কেরর কাগজপ� 
��তকারী �াথিমকভােব েয ভাষা বয্বহার কেরন 
েসই ভাষােত RAL স�িকর্ ত সকল আেলাচনা 
পিরচালনা করেত হেব। 
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িরফা� অয্াি�িসেপশন েচক (RAC) কী? 

RAC হে� একিট েচক অথবা অথর্ পিরেশাধ যা ে�ট 
অথবা IRS কতৃর্ ক পিরেশােধর পূেবর্ অি�মভােব 
আপনােক েফরতকৃত অথর্ �দান কের। আপনার 
িরটােনর্র কাগেজ �দিশর্ত েফরতকৃত অেথর্র পিরমাণ 
হেত RAC িফ কতর্ ন করা হয়। 

এই িফেত আয়কেরর কাগজপ� ��েতর জনয্ চাজর্  
এবং RAC এর জনয্ একিট িফ অ�ভুর্ � থােক। 

RAC চুি�েত জিড়ত হওয়ার পূেবর্, আপনার আয়কেরর 
কাগজপ� ��তকারী একিট িলিখত িববৃিত িদেবন 
যােত িনেচর িবষয়সমূেহর বয্াখয্া থাকেব: 

• আপনার কেরর অথর্ েফরত পাওয়ার জনয্ 
আপনােক RAC এ অংশ�হণ করেত হেব না; 

• RAC �হণ করেত হেল আপনােক েয পিরমাণ 
িফ এবং সুদ �দান করেত হেব। 

 

আপনার আয়কেরর কাগজপ� ��তকারীেক অবশয্ই 
তার অননয্ শনা�করণ ন�রসহ RAC িডসে�াজার 
ফরেম (RAC Disclosure Form) �া�র করেত হেব।  

আপিন এবং আপনার আয়কেরর কাগজপ� ��তকারী 
�াথিমকভােব েয ভাষা বয্বহার কেরন েসই ভাষােত 
RAC স�িকর্ ত সকল আেলাচনা পিরচালনা করেত হেব। 
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