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ভাচ�র্ য়াল VITA/TCE করদাতার স�িত

করদাতার কর পিরেশাধ স�ূণর্ হওয়ার সময় এবং/অথবা মুেখামুিখ না-হেয় মান পযর্ােলাচনা করার সময় এই ফেমর্র �েয়াজন হয়। করদাতার কর পিরেশাধ
করার জনয্ েকান �ি�য়া অনুসরণ করা হয়, েস-কথার বয্াখয্া এই সাইেট থাকেত হেব, যােত করদাতা তা বুঝেত পােরন। �েয়াজন হেল ে��ােসবীরা
করদাতােদর এই পরামশর্ েদেবন েয, তঁ ারা এক সাইট েথেক আেরক সাইেট িনেজেদর েডটা �ানা�র করেল কী-কী ঝুঁিক থাকেত পাের।

পবর্ I – VITA/TCE সাইট পূরণ করেব:
সাইেটর নাম
সাইেটর �কানা (পথ, শহর, রাজয্, িপন েকাড)

সাইট শনা�করণ সংখয্া (SIDN)

সাইট সম�য়কারীর নাম

সাইেট যঁার সে� েযাগােযাগ করেত হেব তঁ ার নাম

সাইেটর সে� েযাগােযােগর েটিলেফান ন�র

আপনার কর পিরেশােধর বয্ব�া করার জনয্ এই সাইট িন�িলিখত ভাচ�র্ য়াল VITA/TCE প�িত/প�িত�েলা বয্বহার করেছ:
A. �প অফ সাইট: এই সাইট �প অফ সাইট �ি�য়া বয্বহার কের, এই �ি�য়ায় এই সাইট বয্ি�েক শনা� করার মেতা তথয্ (সামািজক সুরক্ষা ন�র,
ফমর্ W-2 ইতয্ািদ) রক্ষা কের একই সাইেট কর পিরেশােধর বয্ব�া করার জনয্, িক� েসটা পের কের। এই �ি�য়ায় আপিন েফর একই সাইেট িফের
আসেবন মান পযর্ােলাচনা এবং/অথবা কর পিরেশাধ স�ূণর্ কের �াক্ষর করার জনয্। অিতির� তথয্ �েয়াজন হেল আপনার সে� েযাগােযাগ করার
জনয্ কী প�িত বয্বহার করা হয়, েস-কথা সাইেট অবশয্ই উে�খ করেত হেব।
B. ইনেটক সাইট: এই প�িতেত করদাতা িনেজর বয্ি�গত শনা�করণ তথয্ (সামািজক সুরক্ষা ন�র, ফমর্ W-2 ও অনয্ানয্ নিথপ�) এই সাইেট েছেড়
চেল যান, যােত অনয্ েলােকশেন কর পিরেশােধর বয্ব�া করা যায় এবং/অথবা কর পিরেশােধর মান পযর্ােলাচনা করা যায়। এই �ি�য়ায়, এক বা
একািধক কারেণ অনয্ েলােকশেন করদাতার কর পিরেশাধ সং�া� তথয্ পাঠােনা হেত পাের। েযমন: করদাতার সাক্ষাৎকার েনওয়া, কর পিরেশােধর
বয্ব�া করা, বা মান পযর্ােলাচনা করা। করদাতা এই ইনেটক সাইেট িফের আসেত পােরন মান পযর্ােলাচনা করার জনয্ অথবা কর পিরেশাধ স�ূণর্
কের তা পযর্ােলাচনা করা বা তােত �াক্ষর করার জনয্।
C. কর পিরেশােধর বয্ব�ার এবং/অথবা �ধুমা� মান পযর্ােলাচনার সাইট: কর পিরেশােধর বয্ব�া করা এবং/অথবা তার মান পযর্ােলাচনা করার
জনয্ এই সাইট হয়েতা এক বা একািধক ইনেটক সাইট েথেক কর পিরেশাধ েপেত পাের। এই সাইট সাধারণত অনয্ানয্ করদাতােদর িনেজেদর
েলােকশেন আসেত েদয় না বা সাক্ষাৎ �হণ কের না।
D. কি�েনশন সাইট: এই সাইট অনয্ানয্ �ায়ী ও সামিয়ক ইনেটক সাইেটর জনয্ কর পিরেশােধর বয্ব�া কের এবং �ধুমা� করদাতােদর িনেজেদর
েলােকশেনর মেধয্ই আসেত েদওয়া এবং সাক্ষাৎকার �হণ করার েক্ষে� সহায়তা কের।
E. 100% ভাচ�র্ য়াল VITA/TCE �ি�য়া: এই প�িতেত ইনেটক, সাক্ষাৎকার, কর পিরেশােধর বয্ব�া, মান পযর্ােলাচনা, এবং কর পিরেশােধ �াক্ষর
করার সময় করদাতার সে� বা েয-েকানও VITA/TCE ে��ােসবীর সে� মুেখামুিখ না-হেয় মত িবিনময় করা হয়। এই সাইেট �ি�য়া ও স�িতর
িবষয়টা সিব�াের উে�খ করা থােক। �েয়াজনীয় নিথপ� (সামািজক সুরক্ষা ন�র, ফমর্ W-2 এবং অনয্ানয্ নিথপ�) পযর্ােলাচনার জনয্ িনধর্ািরত
ে��ােসবীর কােছ সুরিক্ষত ফাইল েশয়ািরং �ণালীর মাধয্েম পাঠােনার জনয্ এখােন ভাচ�র্ য়াল প�িত অনুসরণ করা হয়।
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পৃ�া २

পবর্ II: সাইেটর �ি�য়া:
করদাতােদর দূর েথেক সহায়তা করার জনয্ েযসব �ি�য়া অনুসরণ করা হেব, েস�িলর �েতয্কটা বয্াখয্া করেত হেব। এই সাইট কী ভােব পিরচালনা করা
হেব:
1. সাক্ষাৎকােরর সময় িনধর্ারণ করা

2. করদাতার সে� স�িতসূচক চ� ি� কের েনওয়া

3. ইনেটক �ি�য়ার কাজ করা (যাবতীয় নিথপ� েনওয়া)

4. করদাতার ৈবধতা �মাণ করা (িচ� শনা�রণ এবং সামািজক সুরক্ষা কাডর্ /ITINS পযর্ােলাচনা করা)

5. করদাতার সাক্ষাৎকার েনওয়া

6. কর পিরেশােধর বয্ব�া করা

7. মান পযর্ােলাচনা করা

8. কর পিরেশাধ কের তা জানােনা

9. কর পিরেশােধ �াক্ষর করা

10. কর পিরেশােধর E-ফাইিলং
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�েয়াজনীয় অনয্ানয্ সম� নিথপ� সহ এই সাইেট এই ফেমর্র তৃ তীয় পৃ�া রাখা হেব।

পবর্ III: করদাতার স�িত:
আপনার কর পিরেশাধ িনখুঁত ভােব হেয়েছ িক না তা জানার জনয্ আেবদন:
ে��ােসবীর সাইেট আপিন �ণমান স�� পিরেষবা পাে�ন িক না এবং িনখুঁত ভােব কর পিরেশােধর বয্ব�া করা হেয়েছ িক না, েসই সব বয্াপাের িনি�ত
হওয়ার জনয্ IRS কম�রা যেথ� ভােব েসই সব সাইটেক পযর্ােলাচনা করার জনয্ েবেছ েনয়, েয�িলেত িবনামূেলয্ কর পিরেশােধর বয্ব�া করা হয়। েকানও
�� খুঁেজ পাওয়া েগেল এই সাইট েসটা �েয়াজন মািফক �� কের েদেব। আপনার কর পিরেশাধেক পযর্ােলাচনা কের আপনার েকানও বয্ি�গত তথয্েক
IRS িনেজর কােছ রােখ না এবং এই পযর্ােলাচনার মাধয্েম IRS আমােদর VITA/TCE কর পিরেশাধ বয্ব�া কমর্সূিচেক েরট িদেত পাের এই িনিরেখ েয, কর
পিরেশােধর বয্ব�া িনখুঁত ভােব হেয়েছ িক না। আপিন যিদ িনেজর কর পিরেশাধেক পযর্ােলাচনা �ি�য়ার অংশ করেত না-চান, তােত এই সাইেট েকানও
পিরেষবা পাওয়া েথেক আপিন বিঞ্চত হেবন না। এই সাইেট েয কর পিরেশােধর বয্ব�া করা হেয়েছ, েসটা যিদ একজন IRS কম� পযর্ােলাচনা কের েদখেত চান
েয, িনখুঁত ভােব করা হেয়েছ িক না, তাহেল েসটােত আপনার স�িত থাকেব িক?
হঁ য্া

না

ভাচ�র্ য়াল স�িতর েঘাষণা:
আপিন যিদ রািজ থােকন েয, আপনার কর পিরেশােধর িবষেয় এবং আপনার কর সং�া� নিথপে�র েক্ষে� উি�িখত প�িত অনুসরণ করা েহাক, তাহেল
এই নিথেত আপনার �াক্ষর এবং/অথবা চ� ি�র �েয়াজন হেব। এই নিথেত �াক্ষর করা মােন, আপনার কর পিরেশােধর জনয্ উি�িখত প�িত অনুসরেণর
বয্াপাের আপিন রািজ আেছন। (েকানও দ�িত যিদ েযৗথ ভােব কর পিরেশাধ করােত চান, তাহেল এই নিথেত উভয়েকই �াক্ষর করেত হেব।) আপিন যিদ
এই ফেমর্ �াক্ষর করেবন না বেল �ক কেরন, তাহেল আমরা হয়েতা আপনার কর পিরেশাধ করার জনয্ এই �ি�য়া বয্বহার করেত পারব না। আমরা েযেহত�
ভাচ�র্ য়াল মাধয্েম আপনার কর পিরেশােধর বয্ব�া কির, তাই আপনার েথেক আমােদর এই স�িত আদায় করেতই হেব েয, আপিন এই �ি�য়ায় রািজ
আেছন। আপনার কর পিরেশাধ সং�া� তথয্ �কাশ বা বয্বহার করার েক্ষে� এইসব IRS ভাচ�র্ য়াল িসে�ম বিহভ�র্ ত প�িত বয্বহাের আপিন যিদ স�িত েদন,
তাহেল আপনার অজ্ঞাতসাের এই িসে�ম হয্াক হেয় েগেল বা এেক েকউ ল�ন করেল আপনার কর সং�া� তথয্ পরবত�েত বয্ব�ত বা িবতিরত হেতই
থাকেব, তােক েরাধ করার ক্ষমতা েফডােরল আইেনর হােত হয়েতা থাকেব না। আপনার কর সং�া� তথয্ �কািশত েহাক বেল যিদ আপিন স�ত হন, তাহেল
আপিন েয-সময় পযর্� তা �কাশ হওয়ার বয্াপাের স�িত েদেবন, েসই সময় পযর্�ই �কাশ করা হেব। আপিন যিদ স�িত েদওয়ার সময় েকানও িনধর্ািরত
সময় উে�খ না-কের থােকন, তাহেল আপনার স�িত আপিন �াক্ষর করার তািরখ েথেক এক বছর পযর্� ৈবধ থাকেব। আপনার যিদ মেন হয় েয, আপনার
কর পিরেশাধ সং�া� তথয্েক েব-আইিন ভােব বা আপনার অনুমিত ছাড়া বয্বহার করা হে�, তাহেল আপিন 1-800-366-4484 ন�ের েফান কের বা
complaints@tigta.treas.gov-এ ই-েমল পা�েয় ে�জাির ই�েপ�র েজনােরল ফর টয্া� অয্াডিমিনে�শন (TIGTA)-এর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন।
ভলাি�য়ার ইনকাম টয্া� অয্ািস�য্া� (VITA) এবং টয্া� কাউে�িলং ফর এ�ারিল (TCE)-েক ওভারসাইট িরেকায়য্ারেম� েদওয়ার দািয়� IRS-এর।
অনয্িদেক, এই সাইট�িল চালনা কের IRS �নসডর্ পাটর্নাররা, যঁারা IRS সাইট পিরচালনার �েয়াজনীয় বয্ব�া এবং ে��ােসবীর ৈনিতক মানদ�েক
ত�াবধান কেরন। তদুপির, এই সাইট�িলর েলােকশন�িল েফডােরল ে�াপা�র্র মেধয্ না-ও থাকেত পাের।
এই সাইেটর ভাচ�র্ য়াল VITA/TCE �ি�য়া বয্বহার করেত আিম রািজ

হঁ য্া

মুি�ত নাম

না

মুি�ত নাম (েকানও দ�িত েযৗথ ভােব কর পিরেশাধ করেল �ামী/�ীর নাম)
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