
করদাতা হিসেসে  
আপনার অহিকারগুহি

প্রকাশনা 1

এই প্রকাশনাহি করদাতা হিসেসে আপনার অহিকারগুহি এেং পরীক্া, আপীি, আদায় ও হরফাসডের প্রহরিয়াগুহিসক ে্াখ্া কসর।

করদাতাসদর অহিকাসরর হেি
1. অেহিত থাকার অহিকার
করদাতাসদর জানার অহিকার আসে যে কর েংরিান্ত আইনগুহি যেসন চিার জন্ 
তাসদর কী করা প্রসয়াজন। েকি কর েংরিান্ত ফে্ম, হনসদ্মশােিী, প্রকাশনা, হেজ্ঞহতি 
ও পত্ািাসপ আইন ও IRS -এর কাে্মপ্রণািীগুহির স্পষ্ট ে্াখ্া পাওয়ার অহিকার 
তাসদর আসে। তাসদর ি্াক্স অ্াকাউন্ট েম্বসধে IRS-এর হেদ্ান্তগুহির হেষসয় 
অেহিত থাকা এেং ফিাফসির স্পষ্ট ে্াখ্া পাওয়ার অহিকার আসে।

2. উচ্চোসনর পহরসষোর অহিকার
করদাতারা IRS-এর েসগে যিনসদন করার েেয় তাসদর দ্রুত, হশষ্ট ও যপশাদার 
েিায়তা পাওয়া, তারা েিসজ েুঝসত পাসরন এেনভাসে তাসদর েসগে কথা 
েিা, IRS-এর কাে যথসক স্পষ্ট ও েিজসোি্ যোগাসোগ পাওয়া এেং অপে্মাতি 
পহরসষোর হেষসয় একজন েুপারভাইজাসরর েসগে কথা েিার অহিকার আসে।

3. েহিক পহরোসণর যেহশ কর পহরসশাি না করার অহিকার
করদাতাসদর আইনত যে পহরোণ কর েসকয়া আসে শুিু যেিাই েুদ ও জহরোনা 
েি পহরসশাি করা, এেং েকি কসরর অথ্মপ্রদানগুহি েথােথভাসে IRS-যক হদসয় 
প্রসয়াগ করাসনার অহিকার আসে।

4. IRS-এর অেস্ানসক চ্াসিঞ্জ করা এেং েক্তে্  
যশানাসনার অহিকার
IRS-এর আহিকাহরক পদসক্প ো প্রস্াহেত পদসক্পগুহির প্রহতহরিয়ায় আপহতি 
জানাসনা এেং অহতহরক্ত নহথপত্ প্রদান করা, তাসদর দ্ারা েথােেসয় আপহতি 
জানাসনা ও নহথপত্ প্রদানসক IRS দ্রুত ও ন্াে্ভাসে হেসেচনা করসে এেন 
প্রত্াশা করা, এেং IRS তাসদর অেস্াসনর োসথ একেত না িসি একহি জোে 
পাওয়ার অহিকার করদাতাসদর আসে

5. IRS-এর হেদ্াসন্তর ে্াপাসর একহি স্ািীন যফারাসে আপীি 
করার অহিকার
করদাতারা IRS-এর যেহশর ভাগ হেদ্াসন্তর ে্াপাসর ন্াে্ ও হনরসপক্ প্রশােহনক 
আপীি করার অহিকারী এেং Office of Appeals (আপীি অহফে)-এর 
হেদ্াসন্তর প্রেসগে একহি হিহখত জোে পাওয়ার অহিকার তাসদর আসে। 
করদাতাসদর োিারণভাসে তাসদর োেিাগুহি আদািসত হনসয় োওয়ার  
অহিকার আসে।

6. হনষ্পহতির অহিকার
IRS-এর অেস্ানসক চ্াসিঞ্জ করার জন্ করদাতাসদর কাসে েসে্মাচ্চ যে পহরোণ 
েেয় আসে এেং একহি হনহদ্মষ্ট কর েষ্মসক অহিি করা ো কসরর যদনা আদায় 
করার জন্ IRS-এর কাসে যে েসে্মাচ্চ পহরোণ েেয় আসে তা জানার অহিকার 
করদাতাসদর আসে। করদাতাসদর জানার অহিকার আসে যে IRS কখন একহি 
অহিি েোতি কসরসে। 

7. একান্ততার অহিকার
করদাতাসদর এিা প্রত্াশা করার অহিকার আসে যে IRS-এর যে যকাসনা 
অনুেধোন, পরীক্া ো েিেৎকারী পদসক্প আইন যেসন করা িসে এেং 
প্রসয়াজসনর যচসয় যেহশ অনহিকার প্রসয়াগ করসে না, এেং েকি েথাসোগ্ 
প্রহরিয়ার অহিকারগুহিসক েম্ান যদসে, োর েসি্ তল্াহশ ও োসজয়াতি করা যথসক 
েুরক্া, এেং যেখাসন প্রসোজ্ যেখাসন েসকয়া আদায় েংরিান্ত প্রহরিয়ার  
শুনাহনও অন্তভু্মক্ত।

8. যগাপনীয়তার অহিকার
করদাতাসদর এিা প্রত্াশা করার অহিকার আসে যে তারা IRS-যক যে েকি তথ্ 
প্রদান কসরন তা প্রকাশ করা িসে না, েহদ না করদাতার দ্ারা ো আইন অনুোয়ী 
তা অনুসোহদত িয়। যকাসনা কে্মী, হরিান্ম প্রস্তুতকারক ও অন্রা েহদ করদাতার 
হরিাসন্মর তথ্সক অন্ায়ভাসে ে্েিার ো প্রকাশ কসর, তািসি তাসদর হেরুসদ্ 
েসথাপেুক্ত পদসক্প যনওয়া িসে এেন প্রত্াশা করার অহিকার  
করদাতাসদর আসে।

9. প্রহতহনহিত্ব েজায় রাখার অহিকার
IRS-এর োসথ যিনসদসনর যক্সত্ তাসদর প্রহতহনহিত্ব করার জন্ হনসজর পেসদের 
একজন অনুসোহদত প্রহতহনহিসক যরসখ যদওয়ার অহিকার করদাতাসদর আসে । 
করদাতাসদর েহদ প্রহতহনহিসত্বর জন্ ে্য় করার েংগহত না থাসক, যেই যক্সত্ 
একহি Low Income Taxpayer Clinic (স্ল্প আসয়র করদাতা হলিহনক)-এর 
কাে যথসক েিায়তা চাওয়ার অহিকার তাসদর আসে।

10. ন্াে্ ও হনরসপক্ কর ে্েস্ার অহিকার
করদাতাসদর এিা প্রত্াশা করার অহিকার আসে যে কর ে্েস্ায় যেই েকি তথ্ 
ও পহরহস্হতগুহিসক হেসেচনা করা িসে ো তাসদর অন্তহন্মহিত দায়, অথ্মপ্রদাসনর 
োেথ্ম্ ো েেসয়াপসোগীভাসে তথ্ প্রদাসনর োেথ্ম্সক প্রভাহেত করসত পাসর। 
করদাতারা েহদ আহথ্মক অেুহেিায় যভাসগন হকংো IRS েহদ তাসদর কর েংরিান্ত 
েেে্াগুহিসক তার স্াভাহেক প্রহরিয়ার োি্সে েথােথ ও েেসয়াপসোগীভাসে 
েোিান না কসর থাসক, যেই যক্সত্ করদাতাসদর Taxpayer Advocate 
Service (করদাতা অ্ািসভাসকি পহরসষো)-এর কাে যথসক েিায়তা পাওয়ার 
অহিকার আসে।

IRS-এর উসদেশ্ আসেহরকার করদাতাসদরসক তাসদর কর েংরিান্ত দাহয়ত্বগুহি েুঝসত ও পূরণ করসত োিাে্ করা এেং েকসির প্রহত 
েততা ও ন্াে্তার োসথ আইন েিেৎ করার োি্সে উচ্চ োসনর পহরসষো প্রদান করা।
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পরীক্া, আপীি, আদায় ও হরফাডে
পরীক্া (অহিি) 
আেরা যেহশর ভাগ করদাতাসদর হরিান্মসক ফাইিকৃত 
হিসেসে গ্রিণ কহর। আেরা েহদ আপনার হরিান্ম েম্বসধে 
অনুেধোন কহর ো এিাসক পরীক্ার জন্ হনে্মাচন কহর, 
তািসি তা এই ইহগেত কসর না যে আপহন অেৎ। অনুেধোন 
ো পরীক্ার ফিস্রূপ আরও যেহশ কর হদসত িসত পাসর ো 
নাও পাসর। আেরা যকাসনা পহরেত্মন োড়াই আপনার যকে 
েধে কসর হদসত পাহর; অথো আপহন একহি হরফাডে  
যপসত পাসরন। 

একহি হরিান্মসক পরীক্ার জন্ হনে্মাচন করার প্রহরিয়াহি 
োিারণভাসে দুহি উপাসয়র েসি্ একহিসত শুরু িয়। 
প্রথেত, আেরা কহপিউিার যপ্রাগ্রাে ে্েিার কসর যেই 
হরিান্মগুহিসক েনাক্ত কহর যেগুহিসত ভুি পহরোণ থাকসত 
পাসর। এই কে্মেূহচগুহি 1099 ও W-2 ফে্মগুহির েসতা তথ্ 
হরিান্ম, অতীসতর পরীক্াগুহির অি্য়ন, অথো অনুেহত্মতা 
প্রকল্পগুহির দ্ারা েনাক্ত করা হনহদ্মষ্ট হকেু হেষসয়র ওপসর 
হভহতি কসর িসত পাসর। হদ্তীয়ত, আেরা োহি্ক উৎে যথসক 
পাওয়া এেন তথ্ ে্েিার কহর ো হনসদ্মশ কসর যে একহি 
হরিাসন্ম ভুি পহরোণ থাকসত পাসর। েংোদপত্, েরকাহর 
যরকি্ম ও ে্হক্তরা এই উৎেগুহিসত অন্তভু্মক্ত িসত পাসর। 
আেরা েহদ হনি্মারণ কহর যে তথ্হি েহিক ও হনভ্মরসোগ্, 
তািসি আেরা পরীক্ার জন্ একহি হরিান্মসক হনে্মাচন করার 
জন্ তা ে্েিার করসত পাহর। 

প্রকাশনা 556, হরিাসন্মর পরীক্া, আপীসির অহিকার এেং 
হরফাসডের জন্ দাহে (Publication 556, Examination 
of Returns, Appeal Rights, and Claims for 
Refund)-এ যেই হনয়ে ও কাে্মপ্রণািীগুহি ে্াখ্া করা 
িয় ো আেরা পরীক্ায় অনুেরণ কহর। আেরা কীভাসে 
পরীক্াগুহি েপিাদন কহর তার একহি হেেরণ হনসচর 
অি্ায়গুহিসত যদওয়া িসয়সে।

িাকসোসগ 
আেরা অসনক পরীক্া ও অনুেধোন িাকসোসগ পহরচািনা 
কহর। আেরা আসরা তসথ্র অনুসরাি েি, অথো আোসদর 
েসত আপনার হরিাসন্ম পহরেত্মন করার প্রসয়াজন যকন িসত 
পাসর তা উসল্খ কসর আপনাসক একহি হচহি পািাসো। 
আপহন িাকসোসগ উতির হদসত পাসরন অথো একজন 
পরীক্সকর েসগে একহি ে্হক্তগত োক্াৎকাসরর অনুসরাি 
করসত পাসরন। আপহন েহদ অনুসরািকৃত তথ্ িাকসোসগ 
আোসদর কাসে পািান, অথো একহি ে্াখ্া প্রদান কসরন, 
তািসি আেরা আপনার েসগে একেত িসত পাহর আোর 
নাও িসত পাহর, এেং আেরা যে যকাসনা পহরেত্মসনর কারণ 
ে্াখ্া করে। আপহন ো হকেু েুঝসত পাসরন না যেই হেষসয় 
আোসদর হিখসত অনুগ্রি কসর হদ্িা করসেন না। 

োক্াৎকাসরর দ্ারা 
আেরা েহদ আপনাসক জানাই যে আেরা ে্হক্তগত 
োক্াৎকাসরর োি্সে আপনার পরীক্া েপিাদন করে, 
অথো আপহন এই িরসনর একহি োক্াৎকাসরর অনুসরাি 
কসরন, যেই যক্সত্ পরীক্াহি োসত আপনার এেং IRS -এর 
উভসয়র জন্ই েুহক্তেুক্ত একহি েেয় ও স্াসন করা িয় যেই 
অনুসরাি করার অহিকার আপনার আসে। আপনার পরীক্ক 
েহদ আপনার হরিাসন্ম যকাসনা পহরেত্মসনর প্রস্াে কসরন, 
তািসি হতহন পহরেত্মনগুহির কারণ ে্াখ্া করসেন। আপহন 
েহদ এই পহরেত্মনগুহির োসথ একেত না িন, তািসি 
আপহন পরীক্সকর েুপারভাইজাসরর েসগে যদখা  
করসত পাসরন। 

পুনরােৃতি পরীক্া 
আেরা েহদ পূে্মেত্মী 2হি েেসরর েসি্ একই হজহনেগুহির 
জন্ আপনার হরিান্ম পরীক্া কসর থাহক এেং আপনার কর 
েংরিান্ত দাসয় যকাসনা পহরেত্মসনর প্রস্াে না কসর থাহক, 
তািসি আোসদর পরীক্াহি েধে কসর যদওয়া উহচত হকনা তা 
যদখসত অনুগ্রি কসর েত তাড়াতাহড় েম্ভে আোসদর েসগে 
যোগাসোগ করুন। 

আপীি
আপহন েহদ পরীক্সকর প্রস্াহেত পহরেত্মনগুহির োসথ 
একেত না িন, তািসি আপহন Appeals Office of the 
IRS (IRS এর আপীি অহফে)-এর কাসে এগুহির হেষসয় 
আপীি করসত পাসরন। আদািসত ে্য়োি্ ও েেয়োি্ 
হেচার প্রহরিয়া োড়াই যেহশর ভাগ পাথ্মসক্র হনষ্পহতি করা 
োয়। আপনার আপীসির অহিকারগুহি প্রকাশনা 5, আপনার 

আপীসির অহিকার এেং আপহন একেত না িসি কীভাসে 
একহি আপহতি প্রস্তুত করসত িসে (Publication 5, Your 
Appeal Rights and How To Prepare a Protest If 
You Don’t Agree) এেং প্রকাশনা 556, হরিাসন্মর পরীক্া, 
আপীসির অহিকার এেং হরফাসডের জন্ দাহে (Publication 
556, Examination of Returns, Appeal Rights, and 
Claims for Refund) উভসয়ই হেশসদ ে্াখ্া করা িসয়সে।

আপহন েহদ Appeals Office (আপীি অহফে) ে্েিার 
করসত না চান অথো তার উপেংিাসরর োসথ হভন্নেত 
িন, তািসি আপহন আপনার োেিাহি U.S. Tax Court 
(োহক্মন েুক্তরাস্রের কর আদািত), U.S. Court of 
Federal Claims (োহক্মন েুক্তরাস্রের যফিাসরি দাহেেেূসির 
আদািত), ো U.S. District Court (োহক্মন েুক্তরাস্রের 
যজিা আদািত)-এ হনসয় যেসত েক্ে িসত পাসরন। আপহন 
েহদ আপনার োেিাহি আদািসত হনসয় োন, এেং আপহন 
েহদ আপনার কর েংরিান্ত দায় যদখাসনার জন্ পে্মাতি 
নহথপত্ যরসখ থাসকন, IRS-এর েসগে েিসোহগতা কসরন 
এেং অন্ হকেু হনহদ্মষ্ট শত্ম পূরণ কসরন, যেই যক্সত্ হনহদ্মষ্ট 
হকেু তথ্ প্রোণ করার জন্ IRS দায়ী থাকসে। আদািত 
েহদ আপনার োেিার যেহশর ভাগ হেষসয় আপনার েসগে 
একেত িয় এেং যদখসত পায় যে আোসদর অেস্ানহি েূিত 
অসিতুক হেি, যেই যক্সত্ আপহন আপনার প্রশােহনক ও 
োেিা েংরিান্ত হকেু খরচ উদ্ার করসত েক্ে িসত পাসরন। 
আপহন েহদ না আপীসির ে্েস্ার েসি্ হদসয় োওয়া েসেত, 
আপনার োেিাহির প্রশােহনকভাসে হনষ্পহতি করার যচষ্টা 
কসর থাসকন, এেং আপনার োেিাহির হনষ্পহতি করার জন্ 
প্রসয়াজনীয় তথ্ আোসদরসক হদসয় থাসকন, তািসি আপহন 
এই খরচগুহি উদ্ার করার যোগ্ িসেন না। 

আদায় 
প্রকাশনা 594, IRS-এর আদাসয়র প্রহরিয়াসত (Publication 
594, The IRS Collection Process) যফিারাি করগুহির 
অথ্মপ্রদাসনর প্রেসগে আপনার অহিকার ও দাহয়ত্বগুহি ে্াখ্া 
করা িসয়সে। এহি েণ্মনা কসর: 

• আপনার কর েসকয়া থাকসি কী করা উহচত। আপহন 
েহদ একহি কসরর হেি পান এেং েসন কসরন যে আপনার 
হেিহি ভুি, যেই যক্সত্ কী করা উহচত তা এসত েণ্মনা করা 
িসয়সে। হকহস্সত অথ্মপ্রদান করা, আদাসয়র পদসক্পসক 
হেিহম্বত করা এেং আসপাসষর একহি প্রস্াে জো যদওয়াও 
এসত অন্তভু্মক্ত আসে। 

• IRS-এর আদাসয়র পদসক্প। এসত অন্তভু্মক্ত আসে হিসয়ন, 
একহি হিসয়ন েুক্ত করা, যিহভ, একহি যিহভ েুক্ত করা, 
োসজয়াতি ও হেরিয় করা এেং েপিহতি েুক্ত করা। 

• একহি গুরুতরভাসে অপরািেূিক কসরর যদনার হেষসয় 
State Department (যটেি হিপাি্মসেন্ট)-এর কাসে 
IRS োহি্মহফসকশন, োর ফিস্রূপ োিারণভাসে একহি 
পােসপাসি্মর আসেদন প্রত্াখ্াত িসে এেং একহি পােসপাি্ম 
রদ করাও িসত পাসর।

আপনার আদায় েংরিান্ত আপীসির অহিকারগুহি প্রকাশনা 
1660, আদায় েংরিান্ত আপীসির অহিকার (Publication 
1660, Collection Appeal Rights) এ হেশসদ ে্াখ্া  
করা িসয়সে। 

হনরপরাি স্ােী/স্তীর ত্াণ 
োিারণভাসে আপনার স্ােী/স্তী এেং আপহন উভসয়ই 
আপনাসদর যেৌথ হরিাসন্ম প্রসদয় কর, েুদ ও জহরোনার পূণ্ম 
পহরোণহি পহরসশাি করার জন্ দায়ী থাসকন। তসে আপহন 
েহদ হনরপরাি স্ােী/স্তীর ত্াসণর জন্ যোগ্তা অজ্মন কসরন, 
তািসি আপনাসক যেৌথ দায় যথসক আংহশক ো পূণ্মরূসপ ত্াণ 
যদওয়া িসত পাসর। ত্াসণর অনুসরাি করার জন্ আপনাসক 
অেশ্ই ফে্ম 8857, হনরপরাি স্ােী/স্তীর ত্াসণর জন্ 
অনুসরাি (Form 8857, Request for Innocent Spouse 
Relief) ফাইি করসত িসে। হনরপরাি স্ােী/স্তীর ত্াসণর 
হেষসয় আসরা তসথ্র জন্, প্রকাশনা 971,  হনরপরাি স্ােী/
স্তীর ত্াণ, ও ফে্ম 8857 (Publication 971, Innocent 
Spouse Relief, and Form 8857) যদখুন।

েম্ভাে্ তৃতীয় পসক্র যোগাসোগ
োিারণভাসে, IRS আপনার েসগে ো আপনার দ্ারা 
েথােথভাসে অনুসোহদত প্রহতহনহির েসগে েরােহর যিনসদন 
করসে। তসে আোসদর েহদ এেন যকাসনা তথ্ প্রসয়াজন 
িয় ো আপহন হদসত অক্ে িসয়সেন যেই যক্সত্, অথো 
প্রাতি তথ্ োচাই করার জন্, আেরা কখনও কখনও অন্ 

োনুষসদর েসগে কথা েহি। আেরা েহদ প্রহতসেশী, ে্াংক, 
হনসয়াগকত্মা ো কে্মীসদর েত অন্ োনুষসদর েসগে যোগাসোগ 
কহর, তািসি আোসদর োিারণভাসে তাসদরসক েীহেত তথ্ 
হদসত িসে, যেেন আপনার নাে। আেরা যে তথ্ চাইহে তা 
পাওয়া ো োচাই করার জন্ েতিা প্রসয়াজনীয়, তার যচসয় 
যেহশ যকাসনা তথ্ প্রকাশ করা আইন অনুোয়ী আোসদর 
জন্ হনহষদ্। আপনার োেিায় েতক্ণ পে্মন্ত কাে্মকিাপ 
িসে, ততক্ণ আোসদর অন্ োনুষসদর েসগে যোগাসোগ 
করার প্রসয়াজন অে্ািত থাকসত পাসর। আেরা েহদ অন্ 
োনুষসদর েসগে যোগাসোগ কহর, যেই যক্সত্ যে োনুষসদর 
েসগে যোগাসোগ করা িসয়হেি তাসদর একহি তাহিকার 
জন্ অনুসরাি করার অহিকার আপনার আসে। আপনার 
অনুসরািহি যিহিসফাসনর োি্সে, হিহখতভাসে, ো একহি 
ে্হক্তগত োক্াৎকাসরর েেয় করা োয়। 

হরফাডে 
আপহন েহদ েসন কসরন যে আপহন খুে যেহশ কর পহরসশাি 
কসরসেন, যেই যক্সত্ আপহন হরফাসডের জন্ দাহে জো 
হদসত পাসরন। আপহন যে তাহরসখ আপনার েূি হরিান্মহি 
জো হদসয়হেসিন যেহদন যথসক 3 েেসরর েসি্, অথো যে 
তাহরসখ কর পহরসশাি কসরহেসিন যেহদন যথসক 2 েেসরর 
েসি্, যেিা পসর িসে, আপনাসক োিারণভাসে অেশ্ই তার 
হভতসর দাহেহি জো হদসত িসে। আপহন যে তাহরসখ আপনার 
হরিান্মহি অথো হরফাসডের জন্ দাহেহি জো হদসয়হেসিন 
তার 45 হদসনর েসি্ েহদ তা প্রদান করা িয়, যেই যক্সত্ 
আইসন োিারণভাসে আপনার হরফাসডের ওপসর েুদ যদওয়ার 
প্রহেিান আসে। প্রকাশনা 556, হরিাসন্মর পরীক্া, আপীসির 
অহিকার এেং হরফাসডের জন্ দাহেসত (Publication 556, 
Examination of Returns, Appeal Rights, and 
Claims for Refund) হরফাসডের হেষসয় আসরা তথ্ আসে।

আপনার েহদ একহি হরফাডে পাওনা থাসক হকন্তু আপহন 
হরিান্ম জো না হদসয় থাসকন যেই যক্সত্ যেই হরফাডেহি 
পাওয়ার জন্, যে তাহরসখ হরিান্মহি েসকয়া হেি (প্রোরণ 
েি) যেইহদন যথসক 3 েেসরর েসি্ োিারণভাসে আপনাসক 
অেশ্ই হরিান্ম জো হদসত িসে। 

Taxpayer Advocate Service 
(করদাতা অ্ািসভাসকি পহরসষো)
TAS িি IRS-এর হভতসর একহি স্ািীন েংস্া ো করদাতা 
হিসেসে আপনার অহিকারগুহিসক রক্া করসত োিাে্ কসর। 
আপনার কর েংরিান্ত েেে্ার কারসণ েহদ অেচ্ছিতা যদখা 
যদয়, অথো আপহন েহদ IRS-এর োি্সে আপনার েেে্ার 
হনষ্পহতি করার যচষ্টা করার পসরও তা হনষ্পহতি করসত েক্ে 
না িসয় থাসকন, তািসি আেরা আপনাসক োিাে্ হদসত 
পাহর। আপহন েহদ আোসদর েিায়তার জন্ যোগ্তা অজ্মন 
কসরন, ো েেেেয় হেনােূসি্ পাওয়া োয়, তািসি আেরা 
আপনাসক োিাে্ করার জন্ েম্ভাে্ েে হকেু করে। 
www.taxpayeradvocate.irs.gov এ োন অথো  
1-877-777-4778 নম্বসর যফান করুন।

কর হেষয়ক তথ্ 
ফে্ম, প্রকাশনা এেং অহতহরক্ত তসথ্র জন্ IRS হনম্নহিহখত 
উৎেগুহি প্রদান কসর। 
•  কর েংরিান্ত প্রশ্ন: 1-800-829-1040 (TTY/TDD এর 
জন্ 1-800-829-4059)

•  ফে্ম ও প্রকাশনা: 1-800-829-3676 (TTY/TDD এর 
জন্ 1-800-829-4059) 

• ইন্টারসনি: www.irs.gov 
•  Small Business Ombudsman (যোি ে্েো ন্ায়পাি): 
একহি যোি ে্েো েংস্া 1-888-REG-FAIRএ যফান কসর 
হনয়ন্ত্রক প্রহরিয়াসত অংশগ্রিণ করসত পাসর এেং IRS-এর 
েিেৎকরণ পদসক্পগুহির ওপসর েন্তে্ করসত পাসরন। 

•  Treasury Inspector General for Tax 
Administration (কর প্রশােসনর জন্ োিারণ 
যকাষাগার পহরদশ্মক): আপহন 1-800-366-4484 
(TTY/TDDএর জন্ 1-800-877-8339) এ যফান কসর 
IRS-এর যকাসনা কে্মীর দ্ারা অেদাচরণ, অপচয়, প্রতারণা 
ো দুে্ম্েিাসরর ে্াপাসর যগাপনীয়ভাসে হরসপাি্ম করসত 
পাসরন। আপহন পহরচয় যগাপন রাখসত পাসরন।


