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গভর্নর কুওম্বমা আজ মধ্েরাম্বের সময়সীমা শেষ হওয়ার আম্বগ কর দাবিম্বল িবধ্নে সহায়োর 
শ াষণা শদর্  

  
NYS কর বিভাগ কল শসন্টাম্বরর সময়সীমা আজ সন্ধ্ো 7টা পর্নন্ত িৃবি কম্বরম্বে  

  
বির্ামূম্বলে ফাইল শপ্রাগ্রাম িেিহার গে িেম্বরর েুলর্ায় 40% শিম্বেম্বে  

  
বির্ামূম্বলে কর দাবিল সংক্রান্ত সংস্থার্সমূহ ও সফটওয়োর অর্লাইম্বর্ পাওয়া র্াম্বে এিাম্বর্ 

www.tax.ny.gov  
  
  
গভর্নর কুওম ো আজ  ধ্যরোমের স য়সী ো শেষ হওয়োর আমগ কর দোখিমে বখধ্নে সহোয়েোর শ োষণো 
শদর্। খর্উ ইয়কন  শেমের করদোেোমদর সোহোয্য করোর জর্য য্োরো এিমর্ো েোমদর বযখিগে আয়কর 
খরেোর্ন জ ো খদমে পোমরখর্, কর খবভোমগর প্রখেখর্খধ্মদর শেষ  ুহূমেন র ফোইখেিং প্রমের উত্তর খদমে 
আজ সন্ধ্যো 7েো পয্নন্ত ইেোর্ন েোই  পয্নন্ত স য় পোমবর্। প্রখেখর্খধ্মদর সোমে শয্োগোময্োগ করো য্োমব 
518-457-5181 র্ম্বমর।  
  
"জেুোই  োমস কর খদবস এবিং আ রো খর্উ ইয়কন বোসীমদর স য় ে েোমদর খরেোর্ন পোওয়োর জর্য 
প্রময়োজর্ীয় সম্পদ খর্খিে করমে সবনোত্মক শেষ্টো করখি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অমর্ক খর্উ 
ইয়কন বোসী ইমেো মধ্য আ োমদর প্রদোর্ করো খবর্ো ূমেযর সম্পমদর সুময্োগ খর্ময়মি, েমব স য় মেো 
েযোক্স খরেোর্ন জ ো শদওয়োর জর্য  োত্র কময়ক  ণ্টো বোখক রময়মি, আ রো খবর্ো িরেোয় অর্েোইর্ 
এবিং শফোর্ সহোয়েোর স য় বোখিময় খদখি এবিং খর্উ ইয়কন বোসীমদর আজমক েোমদর েযোক্স খরেোর্ন 
জ ো শদওয়োর জর্য  মর্ কখরময় খদখি।"  
  
আপর্ার NYS এিং শফডাম্বরল টোক্স বরটার্ন বির্ামূম্বলে দাবিল করুর্  
  
প্রখে বির েক্ষ েক্ষ খর্উ ইয়কন বোসী কর খবভোমগর ওময়বসোইমের োধ্যম  খবর্ো ূমেয েোমদর বযখিগে 
আয়কর খরেোর্ন দোখিে করোর শয্োগযেো অজন র্ কমর। 2019 সোমে 69,000  োখকন র্ ডেোর বো েোর 
ক  আয়কোরী সকে করদোেো েোমদর শফডোমরে এবিং খর্উ ইয়কন  শেে ইর্কো  েযোক্স খরেোর্ন উভয়ই 
খবর্ো ূমেয এই সকে সহোয়েো সোইমে দোখিে করমে পোরমবর্।  
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221,000-এরও শবখে করদোেো ইমেো মধ্য এই বিমর খি ফোইে শপ্রোগ্রোম র  োধ্যম  েোমদর খরেোর্ন 
দোখিে কমরমি য্ো গে বিমরর েুের্োয় 40% বৃখি শপময়মি, য্ো এই করদোেোমদর আর্ু োখর্ক 45.3 
খ খেয়র্  োখকন র্ ডেোর কর প্রস্তুখে খফ সঞ্চয় কমরমি।  
  
আপর্োমক শকোমর্ো খফ েোজন  করো হয়খর্ েো খর্খিে করোর জর্য আপর্োর খরেোর্নটি দোখিে করমে 
আপর্োমক কর খবভোমগর ওময়বসোইমে শয্মে হমব। খবর্ো ূমেয ফোইে অপের্ পয্নোমেোের্ো করমে কর 
খবভোমগর ওময়বসোইমে শুধ্ ুোত্র খবর্ো ূমেয আপর্োর আয়কর খরেোর্ন দোখিে করুর্ খেিংকটি 
খর্বনোের্ করুর্। আপখর্ প্রস্তুখে খফ বোাঁেোমে পোরমবর্, বযয়বহুে ত্রুটি এখিময় য্োমবর্ এবিং খর্খিে 
করমবর্ শয্ আপখর্ সবমেময় কোয্নকর উপোময় বমকয়ো েোকো শফরে পোমবর্।  
  
কর খবভোগ খর্উ ইয়কন বোসীমদর কমরর খরেোর্ন দোখিে প্রখিয়োয় সোহোয্য করোর জর্য শবে খকিু 
খভখডও টিউমেোখরয়োে তেখর কমরমি। খবষয়গুখে প্রময়োজর্ীয় র্খে সিংগ্রহ শেমক সঠিক সফেওয়যোর 
েয়র্ করো অবখধ্। আপখর্ আ োমদর শগে শরখড েু ই-ফোইে ইওর ইর্কো  েযোক্স খরেোর্ন ওময়বমপমজ 
খভখডওগুখে শদিমে পোরমবর্। এিোিো, করদোেোমদর ইমেকট্রখর্কভোমব একটি খর্ভুন ে খরেোর্ন প্রস্তুে ও 
দোখিমে সোহোয্য করোর জর্য কর খবভোমগর ওময়বসোইমে সোধ্োরণ প্রেোবখের উত্তরসহ খবখভন্ন খর্মদনের্ো 
ও খরমসোসন েোকমব।  
  
আপর্ার বরফাম্বের অিস্থা র্াচাই করুর্  
  
কর খবভোগ ইমেো মধ্য 6 খ খেয়র্  োখকন র্ ডেোমররও শবখে খরফোন্ড ইসযু কমরমি য্ো 6.1 খবখেয়র্ 
 োখকন র্ ডেোমরর শবখে  ূমেযর। করদোেোরো েোমদর ওময়বসোইে www.tax.ny.gov বযবহোর কমর 
খবভোমগর শেক খরফোন্ড েযোেোস অযোমপ শয্মকোমর্ো স য় দ্রুে েোমদর খর্উ ইয়কন  শেে েযোক্স 
খরফোমন্ডর অবস্থো দ্রুে শদিমে পোরমবর্। য্ির্ আপখর্ আপর্োর খরফোন্ড প্রেযোেো করমবর্ েো জোর্োর 
জর্য প্রখেখদর্ আপমডে হওয়ো এই অর্েোইর্ েুেটি দ্রুেে  ও সবনোখধ্ক সুখবধ্োজর্ক উপোয়। এটি 
আ োমদর শফোমর্র প্রখেখর্খধ্র  মেোই একই েেয প্রদোর্ কমর—শকোমর্ো অমপক্ষো িোিোই!  
  
আপখর্ কর দপ্তমরর ইম ে অযোেোেন গুখেমে সোইর্ আপ কমরও আপর্োর খরফোন্ড কির্ ইসুয হমব েো 
জোর্মে পোরমবর্। কর খবভোমগর শহো মপজ www.tax.ny.gov খভখজে করুর্ এবিং শপমজর খর্মে 
সোবস্ক্রোইব খর্বনোের্ করুর্।  
  
দাবিল করম্বে একটি স্বয়ংবক্রয় সময় িাোম্বর্ার আম্বিদর্ করুর্  
  
আপখর্ য্খদ 15 জেুোই স য়সী োর  মধ্য একটি পূণন আয়কর খরেোর্ন জ ো খদমে র্ো পোমরর্ েোহমে 
ফোইে করোর স য় আপখর্ একটি স্বয়িংখিয় স য় বোখিময় খর্মে পোমরর্। স য় বৃখি আপর্োর খরেোর্ন 
জ োদোমর্র জর্য আরও স য় প্রদোর্ করমব, েমব শকোমর্ো বমকয়ো কর পখরমেোমধ্র জর্য স য় শদমব 
র্ো। দোখিেকরমণর স য় বৃখির আমবদর্ করোর শক্ষমত্র আপর্োমক অবেযই য্েোয্েভোমব প্রোক্কখেে 
বমকয়ো কমরর পুমরো অেন পখরমেোধ্ করমে হমব। বোিোমর্ো স ময় দোখিেকৃে বযখিগে আয়কর 
খরেোমর্নর স য় শেষ হমব  ঙ্গেবোর, 15 অমটোবর 2020 েোখরমি বো এর পূমবন।  
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করদাোর উত্তর প্রদার্ শকন্দ্র (Taxpayer Answer Center) বভবজট করুর্  
  
আপখর্ আ োমদর প্রোয়েই খজজ্ঞোখসে প্রেোবেীর (Frequently Asked Questions, FAQs) ডোেোমবস 
অর্ুসন্ধ্োমর্র  োধ্যম  কর সিংিোন্ত সোধ্োরণ প্রেগুখের উত্তর শপমে পোমরর্। www.tax.ny.gov এর 
এমকবোমর খর্মে উত্তর প্রদোর্ শকন্দ্র (Answer Center)-শে খিক করুর্।  
  
বর্উ ইয়কন  শেট কবমের্ার অি টোক্স অোে বফর্োন্স মাইম্বকল বিট িম্বলর্, "এই েূিোন্ত কময়ক 
 ণ্টোর  মধ্য করদোেোমদর কর দোখিে করোর জর্য কর খবভোমগর ওময়বসোইে এির্ই একটি গুরুত্বপূণন 
সিংস্থোর্। খি ফোইখেিং সফেওয়যোর শেমক শুরু কমর সোধ্োরণ প্রেগুখের উত্তর খদমে, আখ  শেষ  ুহূমেন  
কর দোখিমের েোপ ক োমে www.tax.ny.gov খভখজে করোর জর্য আজ স স্ত খর্উ ইয়কন বোসীমক 
েোমদর খরেোর্ন প্রস্তুে করমে উৎসোখহে করখি।"  
  

###  
  
  
  
 

অখেখরি েেয শপমে শদিুর্ www.governor.ny.gov 
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আর্সোবস্ক্রোইব করুর্ 
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