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আপ োপে সহোয়তোর প্রস্তোপের জন্য কর বেভোপের সপে
কীভোপে য োেোপ োে করপেন্
কো ক্র
য পের সোরসংপে
কর বেভোপের আপ োপে সহোয়তোর প্রস্তোেটি (Tax Department’s Offer in Compromise Program) দুেহয কপরর ঋপের সম্মুখীন্
করদোতোপদর একটি হ্রোসপ্রোপ্ত রোবি প্রদোন্ কপর যসই ঋেেুবির েপদোেস্ত করো সুপ োে কপর যদয়। েযবি ও েযেসো উভয়ই এর য োেয।
কো ক্র
য েটি এভোপে কোজ কপর:
• করদোতোরো কর বেভোেপক (Tax Department) তোপদর আবথযক বেেপয়র, তোপদর কপরর ঋপের বেিদ তথয এেং তোরো তোপদর েপকয়ো
রোবি কী কোরপে বরপিোধ করপত োরপেন্ ন্ো তোর কোরেেুবি প্রদোন্ করপেন্।
•

এই তপথযর বভবিপত করদোতোরো একটি কপর রোবির প্রস্তোে করপেন্ ো তোরো তোপদর কপরর ঋে যেটোপন্োর জন্য প্রদোন্ করপত ইচ্ছু ক।

•

করদোতোপদরপক প্রস্তোপের সপে এই রোবিটি অন্তভুয ি করপত হপে ন্ো।
কর বেভোপের (Tax Department) কেীরো এর র করদোতোর বন্পেদপন্র

•

স্বোপিযর অেিোর েপতো অন্যোন্য কোরেেুবি বেপেচন্ো করপেন্।
কর বেভোপের (Tax Department) কেীরো এই প্রস্তোে গ্রহে করপি কর বেভোে (Tax Department) করদোতোর কপরর ঋপের

োয পিোচন্ো করপেন্ এেং করদোতোর েয়স, চোকুবরর বিবত ও

বরেোে কবেপয় সম্মত হওয়ো রোবি কপর যদপেন্।
আপ োপে সহোয়তোর প্রস্তোে কো ক্র
য েটি যকেি বন্বদয ষ্ট বরবিবতপতই প্রপ োজয - সকি করদোতো এর য োেয ন্ন্। আ বন্ আপ োপে সহোয়তোর প্রস্তোপের য োেয ন্ো
হপি কর বেভোে (Tax Department) প্রদি অন্যোন্য কো ক্র
য পের কথো বেপেচন্ো করুন্। উদোহরেস্বরূ , অথযপ্রদোপন্র বরকল্পন্োেুবি হি সেপয়র সপে
আ ন্োর কপরর ঋে যেটোপন্োর সহজ ও সোশ্রয়ী উ োয়।
আ বন্ োই করুন্, আ ন্োর কপরর ঋেপক উপ েো করপেন্ ন্ো। কর বেভোে (Tax Department) আ ন্োপক আ বন্ প্রদোন্ করপত োরপেন্ ন্ো এেন্
যকোপন্ো বেি েো সংগ্রপহর বেজ্ঞবপ্ত োঠিপয় থোকপি আ ন্োর বন্পজর স্বোপথযই আ ন্োপক অবেিপে আেোপদর সপে য োেোপ োে করপত হপে। আেরো সেোধোপন্ য ৌঁেপত
আ ন্োর যকসটির

োয পিোচন্ো করপেো ও আ ন্োর সপে কোজ করপেো।

আ বন্ এই কো ক্র
য পের য োেয বকন্ো তো কীভোপে বন্ধযোরে করপেন্
আপ োপে সহোয়তোর প্রস্তোপের য োেয হপত আ ন্োর এই িতয েবু ির য যকোপন্ো একটি ূরে করো আেিযক:
•

আ বন্ যদউবিয়ো হপি (আ ন্োর ঋে আ ন্োর সম্পবির যচপয় যেবি হপি)।

•
•

আ ন্োপক েত একেেপরর েপধয যদউবিয়ো অেিো যথপক অেযোহবত যদওয়ো হপি।
আ বন্ আ ন্োর কপরর ঋে সম্পূেয বরপিোধ করপি আ ন্োপক অসেত অথযনন্বতক অস্বচ্ছিতো যভোে করপত হপে, োর অথয হি আ বন্ আ ন্োর
যে বিক জীেন্ধোরপের খরচ প্রদোন্ করপত োরপেন্ ন্ো। যে বিক জীেন্ধোরপের খরচ হি যসইেুবি ো আ ন্োর েো আ ন্োর বরেোপরর স্বোিয,
কিযোে ও আয় সৃবষ্টর জন্য অপথযর যজোেোন্ যদয়। যকেি েযবিরোই অসেত অথযনন্বতক অস্বচ্ছিতোর বভবিপত উ িপের জন্য আপেদন্ করপত
োরপেন্।

কীভোপে এই কো ক্র
য পের জন্য আপেদন্ করপেন্
1. সঠিক ফেযটি ূরে করুন্:

www.tax.ny.gov

Publication 3002-BEN
(1/19)

বিরীকৃ ত ও চূ ড়োন্ত: আ ন্োর কপরর ঋে বিরীকৃ ত ও চূ ড়োন্ত হপয় যেপি Form DTF-4.1 (ফেয DTF-4.1),Offer in
Compromise For Fixed and Final Liabilities (বিরীকৃ ত ও চূ ড়োন্ত দোপয়র জন্য আপ োপে সহোয়তোর প্রস্তোে েযেহোর
করুন্).
বন্য়েেোবফক আ ীি বেচোরোধীন্: আ বন্ আ ন্োর ঋপের বরেোে কত তো বন্পয় সপদহ রপয়পে েপি দোবে করপি এেং আ ন্োর বন্য়েেোবফক
আ ীপির অবধকোর বেচোরোধীন্ থোকপি Form DTF-4 (ফেয DTF-4), Offer in Compromise For Liabilities
Not Fixed and Final and Subject to Administrative Review (প্রিোসবন্ক োয পিোচন্ো সোপ পে বিরীকৃ ত ও

চূ ড়োন্ত ন্য় এেন্ দোপয়র জন্য আপ োপে সহোয়তোর প্রস্তোে েযেহোর করুন্)।.
2. োেতীয় ন্বথ ত্র অন্তভুয ি করুন্। আ বন্ য ফেযই েযেহোর করুন্, বন্ম্নবিবখত সেবকেু অন্তভুয ি করো বন্বিত করুন্:
•

Form DTF-5 (ফেয DTF-5), Statement of Financial Condition and Other Information (আবথযক
অেিো ও অন্যোন্য তপথযর বেেৃবত)
• বেেত বতন্ েেপরর ি
ু রোষ্ট্রীয় আয়কপরর বরটোন্য
• 30 বদপন্র কে ুরপন্ো একটি যক্রবিট বরপ োটয
• বেেত 12 েোপসর েযোঙ্ক বেেৃবত
আ বন্ অস্বচ্ছিতোর উ িে চোইপি য যকোপন্ো সেথযন্কোরী ন্বথ ত্র সহ আ ন্োর অসেত অথযনন্বতক অস্বচ্ছিতোর অবভজ্ঞতোর েেযন্ো বদপয় একটি বেেৃবত
অন্তভুয ি করুন্।

3. এই ঠিকোন্োয় িোকপ োপে োঠোন্:
NYS TAX DEPARTMENT
CED OFFER IN COMPROMISE UNIT
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-5100
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