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IRS জ�া্ 
সযক্যাম
সতকরয থাকু্!

োরল়্াতরা সররযদা আপ্ার অথরয 
দখল করার জেষযটা করজর। মজ্ 
রাখজর্, আপ্ার সজ্যে জ্াোজ্াে 
করা কাউজক কখ্ই আপ্ার 
র্যরকযতেত রা আরথরযক তথ্য জদজর্ 
্া...তারা ্াজকই পরযরতর্রিতরয কজর 
রজল দারর করুক ্া জক্। আপর্ 
্রদ োরল়্ারত এড়াজ্া এরং আপ্ার 
র্যরকযতেত তথ্য সুররকযষত রাখার 
ররষজ়্ আরও তথ্য ো্, আমাজদর 
অর�জস জ্াোজ্াে করু্। 

রর্ীত,

সংসযথা্সমূহ
New York State অ্যাটর্রয জে্াজরল-
এর অর�স 

ag.ny.gov

(800) 771-7755

অভ্য্যতরীণ রােসরয পররজষরা
irs.gov

(800) 829-1040

কর পরযশাসজ্র ে্্য জটরযোরর 
ই্যসজপকযটর জে্াজরল

tigta.gov

(800) 366-4484

অ্যাটর্রয জে্াজরজলর
New York State অর�স 
Letitia James



সমাজ্ রাড়জত জথজক োরল়্ারত জ�াজ্ 
কযষরতেরযসযথজদর কাছ জথজক অথরয 
এরং র্যরকযতেত তথ্য েুরর করজত 
IRS-এর ্াম (এরং রকছু জকযষজতরয 
তাজদর জ�া্ ্মরযর) র্যরহার কজর। 
োরল়্াতরা ইজমজলর মাি্যজমও একই 
পদযিরত র্যরহার করজর।

জকা্ও IRS কমরযকতরযার ছদযমজরশ 
িারণকারী একে্ কলার দারর কজর 
জ্ কযষরতেরযসযথ র্যরকযতর কর রারক 
রজ়্জছ এরং কর অররলজমরয পররজশাি 
্া করা হজল জেরযপযতার, জেজল ্াও়্া 
রা োলজকর লাইজস্যস পরযত্যাহার 
করা হজর এম্ হুমরক জদ়্। পরযা়্শই, 
োরল়্াতরা কলার আইরড সযপুর�ং 
র্যরহার কজর ্াজত আপ্ার কলার 
আইরড-জত “অভ্য্যতরীণ রােসরয 
পররজষরা” জদখা়্ রা এজের্যসর জ�া্ 
্মরযর �ুজট ওজে।

সািারণত ভুকযতজভােীজক হ়্ অথরয 
রদজত রা রপরযজপড জডররট কাডরয রক্জত 
এরং জসটার রসরর়্াল ্মরযর োর্জ়্ 
আরার কল করার র্জদরযশ জদও়্া হ়্।

ভুকযতজভােীজক ভ়্ জদখাজত 
জেরযপযতাজরর হুমরক জদ়্;

অরভরাসীজদর টাজেরযট কজর এরং 
র্ররযাসজ্র হুমরক জদ়্;

আপ্ার ্াম এরং জসাশ্যাল 
রসরকউরররট ্মরযজরর জশষ 4 রট 
সংখ্যার তথ্য তাজদর কাজছ থাজক;

রাররার জ�া্ করজত জথজক, 
“েুরুতরযপূণরয” জমজসে পাো়্ এরং 
সমাজ্ ভ়্ জদখা়্ এরং অপমা্ 
কজর;

সযথা্ী়্ আই্ পরযজ়্ােকারী রা 
জমাটর্া্ ররভাজের ্াম কজর আরও 
হুমরক কল আসজত থাজক।

কলারজক কথা়্ র্্ুকযত করজর্ 
্া: পরররজতরয, জ�া্রট জরজখ রদ্ 
এরং আর কল করজর্ ্া।

জকা্ও র্যরকযতেত রা জপজমজ্যটর 
তথ্য জদজর্ ্া।

জকা্ও অথরয জদজর্ ্া রা 
রপরযজপড জডররট কাজডরযর রসরর়্াল 
্মরযর ো্াজর্ ্া।

্রদ আপর্ মজ্ কজর্ জ্ 
আপ্ার কর রারক আজছ, তজর 
সরাসরর পরযকারশত ্মরযজর IRS-
জক কল করু্। 

কর পরযশাসজ্র ে্্য মারকরয্ 
্ুকযতরাজষযটরযর জটরযোরর 
ই্যসজপকযটর জে্াজরল-জক কজলর 
র্যাপাজর এখাজ্ ররজপাটরয করু্

তখ্ই অথরয জেজ়্ জ�া্ করজর 
্া। আইআরএস রারক থাকা শুলযক 
ও েররমা্ার ররষজ়্ রলরখতভাজর 
জ্ারটস পাো়্ এরং আপ্াজক রজক়্া 
পররমাজণর পরযরতরাদ রা আরপল করজত 
জদ়্।

জ�াজ্ জপজমজ্যটর তথ্য োইজর ্া।

তখ্ই জেরযপযতার রা র্ররযাসজ্র হুমরক 
জদজর ্া।

এটর কীভারজ কাে করজ

্রদ জকা্ও োরল়্াত 
আপ্াজক জ�া্ কজর:

এছাড়াও োরল়্াতরা:

IRS কখ্ই:

→
→
→
→

→

অ্্য একরট ররকলযপ োরল়্ারতজত, 
একে্ কলার দারর করজত পাজর 
জ্ আপর্ IRS-এর জথজক রকছু 
রর�া্যড পাজর্ এরং আপ্াজক 
র্যরকযতেত পররে়্ এরং আরথরযক 
তথ্য পরযকাশ করার ে্্য 
পরযতাররত করার জেষযটা করজত 
পাজর - ্া তার পজর পররে়্ েুররর 
ে্্য র্যরহৃত হজত পাজর।


