অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/15/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আজ মধ্েরাম্বের সময়সীমা শেষ হওয়ার আম্বগ কর দাবিম্বল িবধ্ন ে সহায়োর
শ াষণা শদর্

আজ রাম্বে বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর বর্ভুন ল ও সঠিক সমম্বয় একটি কর বরটার্ন দাবিল করম্বে সাহায্ে
করার জর্ে বর্উ ইয়কন শেম্বটর কর দপ্তর (Tax Department) কল শসন্টাম্বরর সময় ও অর্লাইর্
বরম্বসাম্বসন র পবরমাণ িৃবি কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা নর্উ ইয়মকন র যেসব করদাতা তামদর বযনিগত আয়কর নরটার্ন এখমর্া
জমা যদর্নর্ তামদর জর্য আজ মধ্যরামত কর দানখমের সময়সীমা যেষ হওয়ার আমগ সহায়তা
বৃনির য াষণা যদর্। কর দপ্তমরর প্রনতনর্নধ্গণ কর দানখে সংক্রান্ত যেষ মুহূমতন র প্রশ্নগুনের উত্তর
যদওয়ার জর্য আজ সন্ধ্যা 7:00 টা পেনন্ত উপনিত থাকমবর্। প্রনতনর্নধ্মদর সামথ যোগামোগ করা
োমব 518-457-5181 র্ম্বমর। এছাড়া, করদাতামদর ইমেকট্রনর্কভামব একটি নর্ভুন ে নরটার্ন প্রস্তুত ও
দানখমে সাহােয করার জর্য দপ্তমরর ওময়বসাইমট সাধ্ারণ প্রশ্নাবনের উত্তর সহ নবনভন্ন নর্মদন ের্া ও
নরমসাসন থাকমব।
"আমরা বুনি যে নর্উ ইয়কন বাসীগণ বযস্ত থামকর্ যে কারমণ করদাতামদর কর দানখমের সময়সীমা
প্রায় যেষ হময় োওয়ায় তামদরমক সাহােয করার জর্য আমরা কর দানখমে সহায়তা বৃনি কমরনছ",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "োরা তামদর আয়কর নরটার্ন জমা যদর্নর্ তামদর কর েথাসমময়
নর্ভুন েভামব পনরমোধ্ করা হময়মছ তা নর্নিত করমত আমরা তামদরমক এই বৃনিকৃ ত পনরমষবার
সুনবধ্া গ্রহণ করার আহ্বার্ জার্াই।"
বির্ামূম্বলে ই-ফাইল: 2018 সামে 66,000 মানকন র্ ডোর বা তার কম সমনিত সবনমমাট
পানরবানরক আয় নবনেষ্ট করদাতাগণ তামদর কনিউটার, স্মাটনম ার্ বা টযাবমেট যথমক
www.tax.ny.gov (অ্র্ুসন্ধ্ার্ করুর্: Free File) এই ঠিকার্ায় নবর্ামূমেয, বযবহারকারী-বান্ধ্ব
স টওয়যার অ্যামেস করমত পারমবর্। গত বছর, 155,000 এরও যবনে করদাতা কর দপ্তমরর
ওময়বসাইমটর নবর্ামূমেয দানখেকরণ সুনবধ্া গ্রহণ কমরমছর্। কর প্রস্তুনতর স টওয়যার (tax
preparation software) ত্রুটিপূণন দানখেকরণ যরামধ্ সাহােয কমর ো প্রনক্রয়াকরণ ও নর ামে
নবেমম্বর সৃনষ্ট করমত পামর এবং সম্ভাবযরূমপ মূেযবার্ যক্রনডমটর দানব করা হময়মছ নকর্া নর্নিত
করমত সাহােয কমর।
আপর্ার বরফান্ড অর্লাইম্বর্ শদিুর্: আপনর্ েনদ একটি আয়কর নর ামের জর্য আপর্ার দানব
সিমকন জার্মত আগ্রহী হর্, তাহমে নর্উ ইয়কন যেমটর কর দপ্তমরর ওময়বসাইট: www.tax.ny.gov

(অ্র্ুসন্ধ্ার্ করুর্: Refund)-যত আপর্ার নর াে নিনত পরীক্ষা করুর্! (Check your
refund status!) অ্যাপ বযবহার করুর্। আপর্ার নর াে কখর্ প্রতযাো করমবর্ তা জার্মত এটি
সবমেময় দ্রুত ও সবমেময় সুনবধ্াজর্ক উপায়। আপর্ামক আপনর্ যে পনরমাণ নর াে দানব করমছর্
তা, আপর্ার যসােযাে নসনকউনরটি র্াম্বার (Social Security number) এবং আপনর্ যে রমটি
দানখে কমরমছর্ যসটি নদমত হমব।
স্বয়ংবিয়ভাম্বি দাবিলকরম্বণর সময় িাড়াম্বর্ার অর্ুম্বরাধ্ করুর্: তারা েনদ আজ রামতর যেষ
সমময়র মমধ্য একটি পূণন আয়কর নরটার্ন জমা নদমত র্া পামর তাহমে আপনর্ দানখেকরমণর সময়
স্বয়ংনক্রয়ভামব বৃনি করমত পারমবর্। সময় বৃনি আপর্ার নরটার্ন জমাদামর্র জর্য আরও সময়
প্রদার্ করমব, তমব যকামর্া বমকয়া কর পনরমোমধ্র জর্য সময় যদমব র্া। দানখেকরমণর সময়
বৃনির অ্র্ুমরাধ্ করার যক্ষমে আপর্ামক অ্বেযই েথােথভামব প্রাক্কনেত বমকয়া কমরর পুমরা অ্থন
পনরমোধ্ করমত হমব। বাড়ামর্া সমময় দানখেকৃ ত বযনিগত আয়কর নরটামর্নর সময় যেষ হমব
মঙ্গেবার, 15 অ্মটাবর 2019 তানরমখ বা এর পূমবন।
কর দপ্তম্বরর সাম্বে সরাসবর শয্াগাম্বয্াগ করুর্: আপর্ার নরটামর্ন এনিগুনের সমথনমর্ র্নথপে যেময়
যকামর্া নেঠি যপমে, এর অ্থন এই র্য় যে আপনর্ নকছু ভু ে কমরমছর্। নরটার্ন এবং দানব করা
নর ােগুনে নর্ভুন ে যসটি নর্নিত করমত এটি কর দপ্তমরর যর্ওয়া নবনভন্ন পদমক্ষপগুনের মমধ্য
একটি। এটির েক্ষয হে নবশ্বামসর অ্মোগয নরটার্ন এবং নর ামের দানবগুনে বন্ধ্ করা, বমকয়া
নর ােগুনে নবেনম্বত করা র্য়।
আপর্ার অর্লাইর্ পবরম্বষিার অোকাউন্ট অোম্বেস করুর্: নর্উ ইয়কন যেমটর কর দপ্তমরর
ওময়বসাইট: www.tax.ny.gov এর এই পাতা (অ্র্ুসন্ধ্ার্ করুর্: account) আপর্ার কর
অ্যাকাউন্ট সিমকন নবস্তানরত যদখার জর্য একটি মূে অ্বিার্ প্রদার্ কমর। আপনর্ পূমবন
পনরমোধ্কৃ ত অ্থন যদখমত পারমবর্ ো আপর্ার কর নরটার্ন দানখে করার সময় নর্ভুন েভামব তু মে
ধ্রমত পারমবর্, আরও যদখমত পারমবর্ সারা বছমর পনরমোধ্কৃ ত প্রাক্কনেত কর বা দানখে করার
জর্য আপর্ার বনধ্নত সমময় পনরমোধ্কৃ ত যেমকামর্া অ্থন।
আপর্ার িম্বকয়া পবরম্বোধ্ করুর্: আপর্ার েনদ বমকয়া কর থামক, আপনর্ তা সরাসনর আপর্ার
বযাংক অ্যাকাউন্ট যথমক অ্থবা আপর্ার অ্র্োইর্ পনরমষবার অ্যাকাউমন্টর মাধ্যমম যডনবট বা
যক্রনডট কাডন নদময় পনরমোধ্ করমত পারমবর্। আপর্ার বমকয়া কর েনদ আপনর্ একবামর পনরমোধ্
করমত র্া পামরর্, তাহমে জনরমার্া এড়ামত 15 এনপ্রমের সময়সীমা যেষ হওয়ার আমগ আপর্ার
পূরণকৃ ত কর নরটার্ন জমা নদর্, সুদ হ্রাস করমত আপনর্ েতটু কু পামরর্ এখর্ পনরমোধ্ করুর্
এবং একটি নকনস্তমত পনরমোমধ্র েু নির (Installment Payment Agreement, IPA) আমবদর্
করুর্। একটি IPA হমো অ্নর্ষ্পন্ন বমকয়া কর পনরমোমধ্র জর্য কর দপ্তমরর সবমেময় সুনবধ্াজর্ক
ও জর্নপ্রয় সুনবধ্া।
দ্রুে পবরম্বোম্বধ্র (Quick Pay) সুবিধ্া বর্র্: সিূণন পনরমোধ্ করমত পারমবর্ এমর্ বযনিগণ তামদর
নবে বা বমকয়া কর সরাসনর তামদর বযাংক অ্যাকাউন্ট যথমক পনরমোধ্ করমত পারমবর্। নর্উ
ইয়কন যেমটর কর দপ্তমরর ওময়বসাইট: www.tax.ny.gov এর অ্র্োইর্ অ্যাপটি (অ্র্ুসন্ধ্ার্

করুর্: Quick Pay) বাসার কনিউটার, স্মাটনম ার্ বা অ্র্যার্য যমাবাইে নডভাইস যথমক অ্যামেস
করা োমব।
করদাোর উত্তর প্রদার্ শকন্দ্র (Taxpayer Answer Center) বভবজট করুর্: আপনর্ আমামদর
সেরাের নজজ্ঞানসত প্রশ্নাবনের (Frequently Asked Questions, FAQs) ডাটামবস অ্র্ুসন্ধ্ামর্র
মাধ্যমম কর সংক্রান্ত সাধ্ারণ প্রশ্নগুনের উত্তর যপমত পামরর্। www.tax.ny.gov এর এমকবামর নর্মে
"Answer Center"-যত নিক করুর্।
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