
করদাতাদদর অধিকাদরর 
অযাডদ াদকদের দপ্তর 
করদাতাদদর অধিকাদরর অযাডদ াদকদের দপ্তর হদ া 
ধিউ ইয়কক  স্টেে করাদরাপণ ও অর্ক ধি াদে আপিার 
কণ্ঠস্বর (New York State Department of 
Taxation and Finance)। 

অযাডদ াদকে স্টেই করদাতাদদর ধিিামূদ য  
ও স্বািীি োহায়তা প্রদাি কদরি: 
• যারা কঠিি কর েমেযার েমািাি করদত পাদরিধি, 
অর্িা 

• যাদদর কদরর েমেযা আধর্কক অস্বচ্ছ তার কারণ 
হদয় দাাঁড়াদচ্ছ।  

আদরা তদর্যর জিয: 
• www.tax.ny.gov/tra স্টদখুি  

• স্ট াি: (518) 530-েহায়তা (4357) 

সািারণ তথ্য 
অনলাইদন 

আপিার কর েংক্রান্ত প্রশ্নগুধ র উত্তর খুাঁদজ পাওয়ার 
েিদেদয় েহজ উপায় রদয়দে আমাদদর ওদয়িোইদে। 

ফ ান কদর 

কদরর েুধিধদকষ্ট প্রশ্নগুধ  েম্পদকক  একজি ধি ােীয় 
প্রধতধিধির েদে কর্া ি দত এই স্ট াি িম্বরগুধ  
িযিহার করুি। 

• ধিধক্র ও িযিহাদরর কর  
(518) 485-2889 

• আয়কর  
(518) 457-5181 

• কদপকাদরশি কর  
(518) 485-6027 

• আেক রাখার কর  
(518) 485-6654 

• হাইওদয় িযিহাদরর কর (HUT) ও আন্তজক াধতক 
জ্বা াধি কর েুধি (IFTA) 
(518) 457-5735 

• ধিধিি ও অিযািয করেমূহ 
(518) 457-5735 

 

 

পধরো িা করার 
েুধিিাজিক ধিকল্পগুধ  

ধনউ ইয়কক  ফেে 
কর ব্যব্সা (New 
York State Tax 
Business) 

 
 

 

Department of 
Taxation and Finance 

 
 

আয়কর প্রতযর্কদণর ধিধত 
আপিার আয়কর প্রতযপকণ স্টদদখ স্টিওয়ার েিদেদয় েহজ ও 
দ্রুততম উপায় হ  আমাদদর ওদয়িোইদের মািযদম। 
আপধি (518) 457-5149 িম্বদরও স্ট াি করদত পাদরি। 

আরও জািদত আমাদদর ওদয়িোইদে যাি: 

www.tax.ny.gov 
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 র্কগুধল ও ধনদদক ধিকা র্ান 

অনলাইদন 

কর ধি াদের (Tax Department) স্টিধশর াে  মকগুধ  ও 
ধিদদক ধশকা আমাদদর ওদয়িোইদে পাওয়া যায়। 
ফ ান কদর 
(518) 457-5431 িম্বদর স্ট াি করুি 

 

একটি ধরোনক দাধিল করুন 

স্টিধশর াে ধরোিক বিদযুধতি উপাদয় দাধখ  করা যায়: 
• আমাদদর ওদয়িোইে মার ৎ েরােধর, 
• ে েওয়যার িযিহার কদর, অর্িা 
• আপিার কর প্রস্তুতকারীর দ্বারা। 

আরও জািদত আমাদদর ওদয়িোইদে যাি। 
একটি কদরর ধব্ল ব্া ধব্জ্ঞধপ্তর 
জব্াব্ ধদন 
অনলাইদন 

• আমাদদর ওদয়িোইদে যাি, Online Services 
(অি াইি পধরদেিােমূহ) -স্টত  েইি করুি ও 
“একটি ধি ােীয় ধিজ্ঞধপ্তর জিাি ধদি 
(Respond to a Department Notice)”-এ 
ধিক করুি। 

• আপিার অি াইদি একটি কদরর ধিজ্ঞধপ্তর জিাি ধদদত 
একটি Online Services (অি াইি পধরদেিােমূহ) 
অযাকাউদের প্রদয়াজি। খুি েহদজই এো বতধর করা যায়। 

ফ ান কদর 

• িযিোগুধ  স্ট াি করুি (518) 485-0384 িম্বদর 

• িযধিেণ স্ট াি করুি (518) 485-9791 িম্বদর 

ডাকদ াদে* 

এখাদি আপিার িযাখযা পাঠাি: 

NYS ASSESSMENT RECEIVABLES 
PO BOX 4128 
BINGHAMTON NY 13902-4128 

একটি কদরর ধব্ল প্রদান করুন 

অনলাইদন 

• আমাদদর ওদয়িোইদে যাি ও Make a Payment 
(একটি অর্কপ্রদাি করুি)-এ ধিক করুি। 

• আপিার কদরর ধি  অি াইদি প্রদাি করদত একটি 
Online Services (অি াইি পধরদেিােমহূ) 
অযাকাউদের প্রদয়াজি হদি। খুি েহদজই এো বতধর করা 
যায়। 

• আপধি স্টক্রধডে কাডক  মার ৎ অর্িা আপিার িযাঙ্ক 
অযাকাউে স্টর্দক েরােধর অর্কপ্রদাি করদত পাদরি। 

ফ ান কদর 

• (518) 457-5434 িম্বদর স্ট াি করুি 

ডাকদ াদে* 

• ইউ.এে. তহধিদ র Commissioner of Taxation 
and Finance (কধমশিার অি েযাদেশি অযান্ড 
ধ িান্স) এর িাদম স্টেক িা মাধি অডক ার পাঠাি। 

• আপিার স্টেক-এ আপিার কর মূ যায়দির িা স্টকদের 
আইধড ও আপিার করদাতার আইধড িম্বর অন্ত ুক ি 
করুি। 

• এখাদি পাঠাি: 

NYS ASSESSMENT RECEIVABLES 
PO BOX 4127 
BINGHAMTON NY 13902-4127 

ধকধিদত অথ্কপ্রদাদনর চুধিসর্হূ 

আপধি আপিার কদরর ঋণ পুদরাপুধর পধরদশাি করদত িা 
পারদ  আপধি একটি অর্কপ্রদাি পধরকল্পিা বতধর করদত 
পাদরি। আরও জািদত আপিার Online Services 
(অি াইি পধরদেিােমূহ) অযাকাউেটি িযিহার করুি 
অর্িা আমাদদর (518) 457-5434 িম্বদর স্ট াি করুি। 

 

TR-24-BEN (8/15) (ধ দর যাি) 

কর ফর্াচন 

• কদপকাদরশি কর স্টমােি  
(518) 485-2639 

• হাইওদয় িযিহাদরর কর (HUT) স্টমােি  
(518) 457-5735 

• অিয যািতীয় স্টমােি  
(518) 457-5434 

 ূসম্পধি কদরর র্ধরদেব্াসর্হূ 

আপিার  ূেম্পধত্ত কর ও মূ যায়ি েম্পদকক  আরও জািদত 
(518) 591-5232 িম্বদর স্ট াি করুি। 

 

ধব্ক্রয় কর 
কততক দের িংসার্ত্র 
আপধি একটি িযিো শুরু করদত ে ার এিং 
আপিার করদযােয ধজধিশপত্র ধিধক্র করার িা 
করদযােয পধরদেিাগুধ  স্টপশ করার অিস্থায় (এমিধক 
আপধি িাধড় স্টর্দক ধিধক্র করদ ও), আপিার িযিো 
শুরুর আদে একটি কততক দের শংোপত্র (COA) প্রাপ্ত 
করদত কর ধি াদের কাদে স্টরধজোর করা 
আিশযক। 

স্টরধজোর করদত: 
• আমাদদর ওদয়িোইদে যাি 
• Businesses (িযিোেমহূ)-স্টত ধিক করুি ও 
তারপর ধিক করুি Start/ expand/end a 
business (একটি িযিো শুরু করুি/ িাড়াি/ 
িন্ধ করুি-এ।) 

আপিার COA এর েম্পদকক  প্রশ্ন করদত অর্িা িক  
িা িদধ  শংোপত্র স্টপদত (518) 485-2889 িম্বদর 
স্ট াি করুি। 

* ব্যধিেত সরব্রাহ র্ধরদেব্া – প্রকাশিা 55 
Designated Private Delivery Services 
(স্টদখুি, মদিািীত িযধিেত েরিরাহ পধরদেিা), 
ইউ.এে. স্টম  িযিহার িা করদ । 


