অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/8/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 15ই এবপ্রল অবিম তাবরম্বের প্রাক্কাম্বল গভর্ন র কুওম্বমা বির্ামূম্বলে ট্োক্স ফাইবলিংম্বের
বিকল্প এিিং অর্লাইর্ সিংস্থার্গুবলর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্

বির্ামূম্বলের পবরম্বষিাগুবলর মম্বযে আম্বে বর্ম্বে বগম্বে িা অর্লাইর্ ফাইল করার সহােতা এিিং
অর্লাইর্ বরফান্ড ট্র্োবকিং
15ই এপ্রিল অপ্রিম তাপ্রিখেি আখে প্রিউ ইয়র্ক বাসীখেি তাখেি ট্যাক্স-ফাইল র্িাি োয়বদ্ধতা পূিণ র্িখত
সহায়তা র্িাি জিয েভিকি কুওখমা আজ এর্টি প্রবস্তীণক পপ্রিসখিি প্রবিামূখলযি সংস্থাি এবং পপ্রিখেবাি
উপলব্ধতাি র্থা ঘ ােণা র্খিখেি। র্ি েপ্তখিি (Tax Department) ওখয়বসাইখট্ উপলব্ধ সফট্ওয়যাি
বযবহাি র্খি ঘ ােয র্িোতােণ ইখলর্ট্রপ্রির্ভাখব তাখেি প্রিট্ািক িস্তুত ও ফাইল র্িখত পািখবি। উপিন্তু,
সমস্ত র্িোতা প্রবিা েিখে অিলাইখি তাখেি প্রিফান্ড ট্রযার্ র্িখত এবং র্ি েপ্তখিি সাখথ সিাসপ্রি ঘ াোখ াে
র্িখত পািখবি।
"র্খিি প্রবেয়টি জটিল বা বযয়বহুল র্িাি িখয়াজি ঘিই", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্, "প্রবিামূখলযি পপ্রিখেবা
এবং প্রিখেক শিাি এই সহায়র্ বযবস্থাসমূহ ফাইল র্িাি িপ্রিয়াটি ফলিসু র্িখত সাহা য র্িখব, এবং আপ্রম
সমস্ত ঘ ােয প্রিউ ইয়র্ক বাসীখেি এই সংস্থািগুপ্রলি সুখ াে প্রিখত উৎসাপ্রহত র্প্রি।"
বির্ামূম্বলে বর্ম্বে বগম্বে ফাইল করার সহােতা উপলব্ধ
2018 সাখল 66,000 ডলাি বা তাি র্ম সমপ্রিত ঘমাট্ পাপ্রিবাপ্রির্ আখয়ি র্িোতােণ প্রবিামূখলযি র্ি
সহায়তা সাইট্গুপ্রলখত প্রিিাপখে এবং সুেক্ষভাখব তাখেি প্রিট্ািক ই-ফাইল র্িাি সুখ াখেি সদ্ব্যবহাি র্িখত
পাখিি।
প্রিম্ন ও মধ্যপ্রবত্ত প্রিউ ইয়র্ক বাসীখেি প্রবিামূখলয ফাইল র্িাি িপ্রিয়ায় প্রবিামূখলয সহায়তা র্িখত িপ্রতটি
জায়োয় র্ি েপ্তখিি প্রবখশেজ্ঞিা থার্খবি। প্রর্েু জায়োয়, তািা আিপ্রব, বাংলা, েীিা, হাইপ্রতয়াি র্যাখিাল,
ইতাপ্রলয়াি, জাপাপ্রি, ঘর্াপ্রিয়াি, রুশ, ঘেিীয় এবং উেূক সহ প্রবপ্রভন্ন ভাোয় র্িোতাখেি সহায়তা র্িখবি।
র্ি েপ্তি এই বেি সমগ্র প্রিউ ইয়র্ক ঘেখট্ি র্খলজ র্যাম্পাসগুপ্রলখতও তাখেি উপপ্রস্থপ্রত সম্প্রসাপ্রিত র্িখে।
প্রিউ ইয়র্ক ঘেখট্ি আখশপাখশি সাতটি প্রবপ্রভন্ন র্প্রমউপ্রিটি র্খলখজি সাখথ অংশীোি হখয়, র্ি েপ্তি, র্খলখজি
োত্রোত্রী, অধ্যাপর্, এবং র্মীখেি প্রবিামূখলয তাখেি আয়র্ি প্রিট্ািক িস্তুত ও ফাইল র্িখত সহায়তা র্িখে।
সমগ্র ঘেখট্ প্রবিামূখলয ফাইল র্িাি সমস্ত ঘসশখিি তাপ্রিে, সময় এবং স্থাখিি এর্টি সূপ্রেি জিয
www.tax.ny.gov এ "প্রবিামূখলয র্ি সহায়তা (Free Tax Assistance)" অিুসন্ধাি র্রুি। আপিাি

প্রবিামূখলযি ফাইল র্িাি ঘসশখিি সময় আপিাখর্ ঘর্াি গুরুত্বপূণক িপ্রথপত্র এবং তথয প্রিখয় আসখত হখব এই
পৃষ্ঠাটি ঘসটিও প্রববৃত র্খি।
বির্ামূম্বলে কর প্রস্তুম্বতর সফট্ওেোর অর্লাইম্বর্ উপলব্ধ
আপপ্রি ঘ ােয হখল, এর্টি প্রবিামূখলয র্ি সহায়তা সাইখট্ি পপ্রিবখতক আপিাি র্প্রম্পউট্াি, স্মাট্কখফাি, বা
ট্যাবখলট্ ঘথখর্ আপিাি প্রিট্ািক ফাইল র্িখত আপপ্রি www.tax.ny.gov এ ঘসই এর্ই প্রবিামূখলযি
সফট্ওয়যাি অযাখক্সস ও বযবহািও র্িখত পািখবি।
র্ি িস্তুখতি সফট্ওয়যাখি প্রিখেক প্রশত হখত র্ি েপ্তখিি ওখয়বসাইখট্ "প্রবিামূখলয ফাইল র্রুি (Free File)"
অিুসন্ধাি র্রুি। সফট্ওয়যািটিি বযবহাি ফাইল র্িাি ত্রুটি র্মাখব ঘ ত্রুটিগুপ্রলি জিয প্রিট্ািক
িপ্রিয়ার্িণ এবং প্রিফান্ডগুপ্রল প্রবলপ্রিত হয়। ঘসইসাখথ এটি মূলযবাি ঘিপ্রডট্গুপ্রল ঘোখে িা পড়াও আট্র্াখব।
ইখমখলি মাধ্যখম ঘপপাি প্রিট্ািক পাঠাখিাি তু লিায় ই-ফাইপ্রলং প্রিিাপে এবং আিও র্া কর্ি। প্রিউ ইয়র্ক
ঘেখট্ি সমস্ত বযপ্রিেত আয়র্ি প্রিট্াখিকি িায় 92% ইখলর্ট্রপ্রির্ভাখব িস্তুত এবং ফাইল র্িা হয়। সমস্ত
প্রিট্ািক, তাই ইখলর্ট্রপ্রির্ভাখব বা ঘপপাখি, ঘ ভাখবই ফাইল র্িা ঘহার্ িা ঘর্ি, এর্ই পদ্ধপ্রতেত প কাখলােিাি
মখধ্য প্রেখয় ায়।
আপপ্রি প্রে এর্জি অথকিেত্ত িস্তুতর্ািী প্রিখয়াে র্িা প্রস্থি র্খিি, তাহখল আপপ্রি াখর্ প্রিখয়াে র্িখেি প্রতপ্রি
প্রবশ্বস্ত এবং ভিসাখ ােয প্রর্িা তা প্রিপ্রিত র্িখত পিামশকগুপ্রল প কাখলােিাি জিয র্ি েপ্তখিি ওখয়বসাইখট্
"প্রিখয়াে" অিুসন্ধাি র্রুি।
আপর্ার বরফান্ড বস্থবত পরীক্ষা করুর্
র্িোতােণ র্ি েপ্তখিি ওখয়বসাইট্ www.tax.ny.gov এ "আপিাি প্রিফান্ড পিীক্ষা র্রুি (Check your
Refund)" অিুসন্ধাি র্খি ঘ ঘর্াখিা সময় তাখেি প্রিউ ইয়র্ক ঘেখট্ি র্ি প্রিফাখন্ডি প্রস্থপ্রত দ্রুত ঘেেখত
পািখবি। িপ্রতপ্রেি আপখডট্ হওয়া, "আপিাি প্রিফান্ড পিীক্ষা র্রুি" প্রবর্ল্পটি আপপ্রি র্েি আপিাি প্রিফান্ড
আশা র্িখত পাখিি তা জািাি সবখথখর্ দ্রুত ও সুপ্রবধ্াজির্ উপায়। আপিাি র্ি েপ্তখিি িপ্রতপ্রিপ্রধ্ ঘফাখি
আপিাখর্ ঘ তথয ঘেখব এটি ঘসই এর্ই তথয িোি র্খি--ঘর্াখিা অখপক্ষা োড়াই!
আপপ্রি র্ি েপ্তখিি ইখমল অযালাট্কগুপ্রলখত সাইি আপ র্খিও আপিাি প্রিফান্ড র্েি ইসুয হখব তা জািখত
পািখবি। www.tax.ny.gov এ র্ি েপ্তখিি ঘহামখপজ ঘেেুি এবং পৃষ্ঠাটিি প্রিখে সেসয হি প্রিবকােি র্রুি।
উপলব্ধ ট্োক্স ঘেবিট্গুবলম্বত বিবলের্ িলাম্বররও ঘিবে সাশ্রম্বের সুবিযা ঘথম্বক িবিত হম্বির্ র্া
প্রিউ ইয়র্ক ঘেট্ র্িোতােণ উপাপ্রজকত আয়র্ি ঘিপ্রডট্গুপ্রলি (earned income tax credits, EITCs)
জিয ঘ ােয হখত পাখিি, া বখর্য়া ঘ ঘর্াখিা র্খিি পপ্রিমাণ উল্লেখ ােযভাখব র্মাখত পাখি বা প্রিম্ন- বা
মধ্যপ্রবত্ত র্মী এবং পপ্রিবািবেকখর্ উখল্লেখ ােয প্রিফান্ড প্রেখত পাখি।
2018 আপ্রথকর্ বেখি, প্রতিটি বাচ্চা থার্া এর্টি পপ্রিবাখিি ঘক্ষখত্র ুিিাষ্ট্রীয়, ঘেট্ এবং প্রিউ ইয়র্ক শহখিি
সবকাপ্রধ্র্ ঘমাট্ EITC হল 8,682 ডলাি। ঘ ােযতাি আবপ্রশযর্তা র্ি েপ্তখিি ওখয়বসাইখট্ বযােযা র্িা
হখয়খে।

কর দপ্তম্বরর সাম্বথ সরাসবর ঘ াগাম্ব াগ করুর্
আপিাি প্রিট্াখিক এপ্রিগুপ্রলি সমথকখি িপ্রথপত্র ঘেখয় ঘর্াখিা প্রেঠি ঘপখল, এি অথক এই িয় ঘ আপপ্রি প্রর্েু ভু ল
র্খিখেি। প্রিট্ািক এবং োপ্রব র্িা প্রিফান্ডগুপ্রল প্রিভুক ল ঘসটি প্রিপ্রিত র্িখত এটি র্ি েপ্তখিি ঘিওয়া প্রবপ্রভন্ন
পেখক্ষপগুপ্রলি মখধ্য এর্টি। এটিি লক্ষয হল প্রবশ্বাখসি অখ ােয প্রিট্ািক এবং প্রিফাখন্ডি োপ্রবগুপ্রল বন্ধ র্িা,
বখর্য়া প্রিফান্ডগুপ্রল প্রবলপ্রিত র্িা িয়।
র্ি েপ্তখিি সাখথ ঘ াোখ াে র্িাি সব ঘথখর্ ভাখলা উপায় হল প্রবল এবং সংপ্রিষ্ট প্রবজ্ঞপ্রপ্তগুপ্রল এবং প্রিম্নরূপ
অিযািয প্রবজ্ঞপ্রপ্তসমূহ ইখলর্ট্রপ্রির্ ঘ াোখ াখেি অিুখিাধ্ র্িা:
1. আপিাি বতক মাি অিলাইি পপ্রিখেবাসমূখহি অযার্াউখে লে ইি র্রুি বা
www.tax.ny.gov এ এর্টি ততপ্রি র্রুি।
2. আপিাি অযার্াউখেি সািসংখক্ষখপি পৃষ্ঠাি উপখিি-ডািপ্রেখর্ আপিাি িাম প্রিবকােি
র্রুি।
3. পেন্দসমূহ প্রিবকােি র্রুি, তািপি ড্রপ-ডাউি ঘমিু ঘথখর্ ইখলর্ট্রপ্রির্ ঘ াোখ াে প্রিবকােি
র্রুি।
4. ইখলর্ট্রপ্রির্ ঘ াোখ াখেি পৃষ্ঠায়, প্রবল এবং সংপ্রিষ্ট প্রবজ্ঞপ্রপ্ত, এবং অিযািয প্রবজ্ঞপ্রপ্তসমূখহি
পাখশি বখক্স টির্ প্রেহ্ন প্রেি।
প্রে আপপ্রি উভয় প্রবর্ল্পই প্রিবকােি র্খিি, তাহখল আপিাি প্রিফান্ড ইসুয র্িা হখল র্ি েপ্তি আপিাখর্ ইখমল
র্িখব এবং ঘ ঘর্াখিা ভপ্রবেযৎ ঘ াোখ াে সম্পখর্ক আপিাখর্ সতর্ক র্খি ঘেখব।
প্রিিাপখে এর্টি প্রেঠি বা প্রবজ্ঞপ্রপ্তি উত্তি প্রেখত, আপপ্রি শুধ্ু আপিাি অিলাইি পপ্রিখেবাি অযার্াউখে লে ইি
র্িখবি এবং আমাখেি েপ্তখিি প্রবজ্ঞপ্রপ্তি উত্তি িোি (Respond to Department Notice) অিলাইি
পপ্রিখেবা বযবহাি র্িখবি। র্ি েপ্তিখর্ অপ্রতপ্রিি তথয িোখিি এটি হল সবকাপ্রধ্র্ সহজতি এবং দ্রুততি
উপায়।
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