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2021 

পর্যাত াচনা রোর্য  

গৃহমাল কতদে সম্পলি 

কে সহায়ো 

কমযসূলচে আতেদন এেং নীলে ও 

লনতদয লিকা 

 

অনুগ্রহ কতে আতেদনটিে সমস্ত রসকিন পড়ুন ও সম্পন্ন করুন এেং অনুতোধকৃে নলিপত্র 

প্রদান করুন। 

স্বাক্ষেকৃে লপটিিন, আলেদন ও আেশ্যক সমস্ত নত্তিপত্র অেশ্যই সরাসত্তর পপ ৌঁছালে হলে, অিো এই ঠিকানায় ডাকল ালে পাঠালে হলে: 

লনরূপতকে কার্যা য় 

Coleman A. Young Municipal Center  

2 Woodward Avenue, Suite 804  

Detroit, Michigan 48226 

স্টেট আইনে পরিবর্ত নেি কািনে আপোি আনবদেটি যরদ 2019 বা 2020 

সালে অনুল াদিত হয় সসলেলে আপনালে (সেবে) 2021 সালের জনয 

আলরেটি আলবিন েরলত হলব না। অনুল াদিত আলবিনোরীগণ ডােল ালগ 

দবজ্ঞদি পালবন। 

অনুগ্রহ কতে র্িািীঘ্র আতেদনটি জমা লদন।  আপনাে আতেদন সংক্রান্ত রর্তকাতনা সহায়োে জনয অনুগ্রহ কতে 

লনতচ উলিলিে নম্বতে ক  করুন: 
2021 সালের আলবিন জ া সিওয়ার সেষ তাদরখ 13 ত্তডলসম্বর, 2021। 

এই র্ারিনেি পি ডাকন াহি লাগানো বা সিাসরি জ া স্টদওয়া স্টকানো 

আনবদে গ্রহে কিা হনব ো। 

পযতানলাচো স্টবানডত ি রডনসম্বনিি সভায় রবনবরচর্ ো হওয়া আনবদেগুনলা 

বর্ত  াে বছনিি জেয রবনবচো কিা হনব ো। আনবদেপত্র চূড়ান্তভানব গ্রহনেি 

ক পনে দুই সপ্তাহ আনগ আনবদে কিনর্ আপোনক উৎসারহর্ কিা হনে। 

পর্যাত াচনা রোর্য  

Coleman A. Young Municipal Center 

2 Woodward Avenue, Suite 105 

Detroit, Michigan 48226 

www.detroitmi.gov/HPTAP 

এই েম্বনি কল করুে: 211 বা বার্ত া পাঠাে: INFO 85274 েম্বনি 

আনবদে সংক্রান্ত স্টকানো প্রশ্ন থাকনল, 

এই েম্বনি কল করুে: 313-628-0722 

www.detroitmi.gov/hptap ওলয়েসাইলে ত্তেলয় আলেদনপত্র পূরণ ও অনোইলন জমা পদওয়া  ালে 

এই আতেদতনে জনয নগে কেৃয পক্ষ রকান লি রনয় না। 



 

 

লেনামূত য  

সম্পলি কে সম্পলকয ে  

সহায়ো লনন 

আপনাে HPTAP আলেদন সংক্রান্ত পকালনা 

সহায়ো প্রলয়াজন হলে আপনার ত্তনকেস্থ সংস্থায় 

প াোল াে করুন। 
 

উপস্থাপন কেতে: 

[LOGO: ROCKET 

Community Fund] 

 

 

 সংস্থাে নাম রিান নম্বে ইতমই  

1 
FRIENDS OF THE ALGER THEATER (পেন্ডস অে 

ত্তদ এেোর ত্তিলয়োর) 
(313) 720 - 3904 friends@algertheater.org 

2 
EASTSIDE COMMUNITY NETWORK (ইস্টসাইড 

কত্তমউত্তনটি পনেওয়াকক ) 
(313) 364 - 9423 help@ecn-detroit.org 

3 JEFFERSON EAST, INC. (পজফারসন ইস্ট, ইন্ক.) (313) 314 - 6414 neighborhoodsvcshub@jeffersoneast.org 

4 MACC DEVELOPMENT (এমএত্তসত্তস পডলেেপলমন্ট) (313) 731 - 2037 edythe@mackave.com 

5 U-SNAP-BAC (ইউ-স্ন্যাপ-ত্তেএত্তস) (313) 640 - 1100 jawanaj@usnapbac.org 

6 
CENTRAL DETROIT CHRISTIAN (পসন্ট্রাে পডট্রলয়ে 

লক্রলিয়ান) 

(313) 873 – 00640 

এক্সলেনেন 22 tsmith@centraldetroitchristian.org 

7 
CODY ROUGE COMMUNITY ACTION 

ALLIANCE (কত্তড রে কত্তমউত্তনটি অযাকশ্ন অযাোলয়ন্স) (313) 397 - 9280 rbare@codyrouge.org 

8 

GRANDMONT ROSEDALE DEVELOPMENT 

CORPORATION (গ্র্যান্ডমন্ট রোজতর্  রর্তে পতমন্ট 

কতপযাতেিন) 

(313) 387 – 4732 

 এক্সলেনেন 103 kyarbrough@grandmontrosedale.com 

9 BRIDGING COMMUNITIES (ত্তিত্তজং কত্তমউত্তনটিজ) (313) 361 - 6377 g.white@bridgingcommunities.org 

10 
SOUTHWEST ECONOMIC SOLUTIONS 

(সাউিওলয়স্ট ইলকালনাত্তমক সত্তেউশ্ন্স) 

(313) 841 – 9641 

 এক্সলেনেন 374 kralston@swsol.org 

আতো সহায়োে জনয, অনুগ্র্হ কলর ত্তনলনাক্ত সংস্থাগুলোর সালি প াোল াে করুন: 

গৃহ সংক্রান্ত সহায়ো 
UNITED COMMUNITY HOUSING COALITION 

(ইউনাইলেড কত্তমউত্তনটি হাউত্তজং পকায়াত্তেশ্ন) (313) 405 - 7726 uchcdetroit.org/resources 

অিয সহায়ো WAYNE METRO (ওলয়ইন পমলট্রা) (313) 388 - 9799 waynemetro.org/cares 

আয়কে সহায়ো 
ACCOUNTING AID SOCIETY 

(অযাকাউত্তন্টং এইড পসাসাইটি) (313) 556 -1920 accountingaidsociety.org 
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রর্ট্রতয়ট লসটিতজন্স রোর্য  অে রেলেলনউ 

2021 সালের েৃহমাত্তেকলদর সম্পত্তি কর সহায়ো কমকসূত্তির (Homeowners Property Tax Assistance Program, HPTAP) আলেদন প্রত্তক্রয়াকরণ 

 

 

1. প্রনর্যক আনবদেকারিনক সংরিষ্ট সম্পরি 31 রডনসম্বি 2020 র্ারিনে র্াি  ূল বারড় রহনসনব এি  ারলকাো এবং স্টসোনে বসবানসি প্র াোরদ সিবিাহ কিনর্ হনব এবং স্টসগুনলা অবশ্যই রেরূপনকি 

কাযতালনয় েরথভূক্ত থাকনর্ হনব। 

2. উপযুক্ত স্টকানো কািে ো থাকনল কিনযাগয $95,000.00 ডলাি বা অরিক  ূনলযি স্টকানো বারড়নক কি স্টিয়ানর্ি জেয রবনবচো কিা হনব ো। এ িিনেি কািে-যুক্ত সে বারড় ও/বা স্টযনকানো 

আনবদেকািীনক স্বােিযুক্ত আইরে ও/বা ডাক্তারি েরথপত্র অবশ্যই পযতানলাচো স্টবানডত ি রেকট জ া রদনর্ হনব। 

3. গৃহসম্পরিি  ারলকনদি সমূ্পেত (100%), আংরশ্ক 50% ছাড় অথবা আংরশ্ক 25% ছাড় স্টদওয়া হনর্ পানি। স্টডট্রনয়ট রসটি করৃ্ত পনেি রেকট পাঠানো গৃহ সম্পরি কি ঋনেি স্টেনত্র স্টয পরি াে 

অথত বারক থাকনব পযতানলাচো স্টবানডত ি রসদ্ধান্ত অেুযায়ী র্াি স ােুপারর্ক অংশ্ সমূ্পেত ছাড় রদনর্ হনব। 

োতড়ে জনয লেতেলচে হতে, আতেদনকােীতক লনতনাক্ত নলিপত্র পর্যাত াচনা রোতর্য ে লনকট জমা লদতে হতে: 

● MCL 211.7u দারিনযযি কািনে স্টিয়ার্ - র রশ্গাে স্টট্রজারি ফি  5737-এি পূিেকৃর্ ও স্বােিকৃর্ আনবদে 

● সংরিষ্ট সম্পরিনর্ বসবাসকািী সে পূেতবয়স্ক বযরক্তি 2020 সানলি জেয 2021 সানল জ াকৃর্ স্টফডানিল ও স্টেট আয়কি রিটানেতি সমূ্পেত রববিে (2019 সানলি জেয 2020 

সানল জ া স্টদওয়া রিটােতও গ্রহে কিা হনব), এবং এি সানথ সব রশ্রডউল, গৃহ সম্পরি কি ঋে ও স্টহা  রহটিং স্টক্ররডট রিটােত থাকনল স্টসগুনলা। 

○ সম্পরিনর্ বসবাসকািী স্টযসব পূেতবয়স্ক বযরক্তনক কি ফাইল জমা লদতে হতে না, র্ানদিনক র রশ্গাে স্টট্রজারি ফি  4988 দারিনযযি কািনে স্টিয়ার্ এরফনডরভট ও IRS 

4506-T ফি  অবশ্যই পূিে ও স্বােি কিনর্ হনব। 

○ এছাড়া, সম্পরিনর্ বসবাসকািী স্টযসব পূেতবয়স্ক বযরক্তনক কি ফাইল জমা লদতে হতে না র্ানদিনক সম্পরিনর্ বসবাসকািী রশ্শুসহ সব সদনসযি জেয রবগর্ বছিগুনলাি 

(2020) আনয়ি উৎনসি প্র াে জ া রদনর্ হনব। 

● সহায়ক অেয সে আবশ্যক েরথপত্র। এি  নিয িনয়নছ: 

○ গৃহ ারলক ও বারড়ি 18 বছনিি স্টবরশ্ বয়সী সব সদনসযি বর্ত  াে পরিচয়পত্র 

○ অপ্রাপ্তবয়স্ক রশ্শুনদি ঠিকাোি প্র াে (রিনপাটত  কাডত , ট্রান্সরক্রপ্ট, FIA রববৃরর্, প্রভৃরর্) 

○  ারলকাোি দারলরলক প্র াে 

○ স্টযসব েরথি  ািযন  পরিবাি/বারড়ি সদসয সংেযা যাচাই কিা যায় 

○ বারড়ি আয় ও বযনয়ি রহসাব (স্টকবল বারড়ি আয়-রেনদত রশ্কায় উরিরের্ সী াি স্টবরশ্ হনল) 

পযতানলাচো স্টবাডত  আনবদেকািীি কাছ স্টথনক বাড়রর্ র্থয চাওয়াি অরিকাি সংিেে কনি। 

4. োলড় (সংলিষ্ট ও সংলিষ্ট নয়) সদসয সংিযা ও োলষযক আয় – স্টডট্রনয়ট পযতানলাচো স্টবাডত  রেননাক্ত উপযুক্ত সনবতাচ্চ আয়সী া রেিতািে কনিনছ যানর্ কনি 2021 সানলি রপটিশ্েগুনলা পযতানলাচোয় 

বযরক্তগর্ রবনবচোনবানিি সুনযাগ রেিসে কিা যায়। লনতচে রটলে টি রদিুন: 

• োলড়ে সদসয 

সংিযা 

• পূর্য (100%) রেয়াতেে লেতেচনাে 

জনয সতেযাচ্চ আয় 

• আংলিক (50%) রেয়াতেে 

লেতেচনাে জনয সতেযাচ্চ আয় 

• আংলিক (25%) রেয়াতেে 

লেতেচনাে জনয সতেযাচ্চ আয় 

1 $17,609.00 $20,288.00 $22,840.00 

2 $21,205.00 $23,791.00 $26,205.00 

3 $23.458.00 $26,064.00 $28,453.00 

4 $27,248.00 $29,868.00 $32,488.00 

5 $30,680.00 $33,441.00 $35,896.00 

6 $35,160.00 $37,973.00 $40,434.00 

7 $39,640.00 $42,415.00 $44,793.00 

8 $44,120.00 $46,767.00 $49,414.00 

পূেত স্টিয়ানর্ি জেয আট সদনসযি অরর্রিক্ত প্ররর্জনেি জেয আয়সী াি সানথ $4,480.00 স াগ েরুন। আংদেে 50% সরয়ালতর জনয আে সিলসযর অদতদরক্ত প্রদতজলনর জনয আয়সী ার সালে 

$4,749.00 স াগ েরুন। আংরশ্ক 25% সরয়ালতর জনয আে সিলসযর অদতদরক্ত প্রদতজলনর জনয আয়সী ার সালে $5,018.00 স াগ েরুন। 

এছাড়া, সববল াে বাদির সম্পলি (স  ন- বযাংে অযাোউন্ট, অনযানয জায়গাজদ , জাহাজ, েযাম্পার, স্টে, বন্ড, IRA,  ুক্তরালের আভ্যন্তলর বা বাইলর অনয সোলনা সম্পি, প্রভৃ্রর্) $12,000.00 

অলেক্রম কো র্াতে না। সম্পদি ের সহায়তার আলবিনোরী সব পে ও বাদির সিলসযর অদতদরক্ত সম্পি  াচাই েরা হলব। প বালোচনা সবাডব   দি এ ন সোলনা তেয পান  া আলবিনোরী সিনদন, 

তাহলে তা আপনার আলবিন প্রতযাখযালনর োরণ হলত পালর। আপনার  দি $12,000.00-এর স্টবরশ্  ূনলযি সম্পদ থানক, সসলেলে আপনার সম্পি োো সলেও সেন আপনার আলবিন অনুল ািন 

েরলত হলব সস দবলেষ োরণগুলো বযাখযা েরুন।  



রর্ট্রতয়ট লসটিতজন্স রোর্য  অে রেলেলনউ 

2021 সালের েৃহমাত্তেকলদর সম্পত্তি কর সহায়ো কমকসূত্তির (Homeowners Property Tax Assistance Program, HPTAP) আলেদন প্রত্তক্রয়াকরণ 

 

 

5. প্ররর্টি আনবদে আনবদেকািীি প্রদি র্থয অেুযায়ী আলাদা-আলাদাভানব পযতানলাচো কিা হয়। কিদার্া কনিি বািযবািকর্া পূিনে সে  রকো র্া যাচাইনয় পযতানলাচো স্টবাডত  স স্ত র্থয রবনবচোয় 

রেনয় থানক। কিদার্া যরদ উপনিাক্ত কিসী াি  নিয থানকে, স্টসনেনত্র রর্রে পূেত বা আংরশ্ক কি স্টিয়ার্ স্টপনর্ পানিে। কিদার্া যরদ উপনিাক্ত কিসী াি বাইনি থানকে, স্টসনেনত্র স্টিয়ানর্ি 

আনবদে সািািের্ প্রর্যােযাে কিা হয়। 

কিদার্া যরদ রবনশ্ষ স্টকানো কািে দশ্তানর্ পানিে, সসলেলে প বালোচনা সবাডব  আলবিন সস্টে েযাক্স েদ েন-েতৃব ে অনুল াদিত দহলসলব দবলবচনা েরলত পালর। এ ধরলনর সেলে, েরিাতালে সরয়ালতর 

অনুল ািন বা প্রতযাখযালনর দসদ্ধান্ত দেদখতভ্ালব জানালত হলব এবং আলবিনপলে তার োরণও উলেখ েরলত হলব। 

পযতানলাচো স্টবাডত  আনবদেস ূহ ও সহায়ক েরথপত্র রডনসম্বি  ানসি পযতানলাচো স্টবানডত ি চূড়ান্ত র্ারিনেি আনগি রদে পযতন্ত গ্রহে কিনব, দেন্তু আপনার আলবিন প বালোচনায় সবালডব র হালত  ালত প বাি 

স য় োলে সসটি দনদিত েরলত অনুগ্রহ েলর  াচব , জুোই বা দডলসম্বর  ালসর সভ্ার র্ারিনেি ক পনে দুই সপ্তাহ আনগ আনবদে পাঠানবে। 

 াচত   ানসি BOR সভ্ার তাদরখ: 5 এদপ্রে 2021  

জুলাই  ানসি BOR সভ্ার তাদরখ: 20 জুোই 2021 

রডনসম্বি  ানসি BOR সভ্ার তাদরখ: 14 দডলসম্বর 2021। 

যরদ একারিক-বছর সরয়ালতর অনুল ািন সিওয়া হয়, সসলেলে উপ ুক্ত আলবিনোরীরা নতুন আনবদে ছাড়াই বাড়রর্ 3 বছর প বন্ত ছাি পালবন। এসব দনলিব েনা সসেেন 7(u) of MCL 211 

et seq-এি সংনশ্ািনেি সানথ সা ঞ্জসযপূেত। 

লেযেীয় স্টয, প্রলতযে েরিাতার অবস্থা প্রদতবছর নতুন েলর প বালোচনা েরা হয়। অসমূ্পণব আলবিনপে আলবিন দনষ্পদি প্রদিয়া দবেদম্বত েরলব এবং র্া আনবদে প্রর্যােযানেিও কািে হনর্ পানি। 

আপোি আনবদনেি স্টেনত্র সহায়র্া পানবে এোনে: 

পযতানলাচো স্টবাডত  - Coleman A. Young Municipal Center  

2 Woodward Ave. - Suite 105 

Detroit, Michigan 48226 

313-628-0722 

আনবদে রডনসম্বি 13, 2021 তাদরলখর  লধয এখালন জ া রদনর্ হনব: 

রেিীেনকি কাযতালয় – Coleman A. Young Municipal Center  

2 Woodward Ave. - Suite 804 

Detroit, Michigan 48226 

গুরুত্বপূর্য: স্টকানো বযরক্ত জ্ঞার্সানি র থযা র্থয রদনল, তেয উলেখ না েরলে বা দবেৃত তেয দিলে তার আলবিন সহায়তা ে বসূদচর জনয দবলবচনা েরা োও হনর্ পানি এবং র্ানক আইে অেুযায়ী 

শ্ারস্তি  ুনো ুরে কিা হনর্ পানি। স্টকাে বারড় স্টডট্রনয়ট রসটিি রেনদত রশ্কাি সানথ সা ঞ্জসযপূেত রকো র্া যাচাইনয় স্টযনকানো/সব আলবিনোরীর বাদি দিবচয়লনর দভ্দিলত পদরিেবন েরা হলত পালর। 

সংরু্লক্ত, 

রর্ট্রতয়ট লসটিতজন পর্যাত াচনা রোর্য  

স্টেন্ডা  যাকফািসে (Glenda McPherson), সিসয – অযাে-োজব  উইরল রস. ডনওলয়ে (Willie C. Donwell), প্রোসে – দডদিক্ট 4  

জযাকুরলে িরবেসে (Jacqueline Robinson), সিসয – দডদিক্ট 1  ারিয়া  ুহাম্মদ (Maria Muhammad), সিসয – দডদিক্ট 5  

অযানলক্স শুল্জ-স্প্র্যাডদেন (Alex Schultz-Spradlin), সিসয – দডদিক্ট 2 িরকও ওকানম্পা (Rocio Ocampo), সিসয – দডদিক্ট 6  

ডায়ানে অযানলে (Dianne Allen), সিসয – দডদিক্ট 3 লুইস  ুি (Lewis Moore), ভ্াইস সচয়ার – দডদিক্ট 7 

স্টজিাল্ডাইে চযাট যাে (Geraldine Chatman), স্টচয়াি – অযাে-োজব
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MCL 211.7u দারিদ্রেি কােতর্ রেয়াতেে আতেদন 

এই ফি  General Property Tax Act, Public Act) 206 of 1893, MCL 211.7u-এর আওতায় ইসুয েরা হলয়লছ। 

General Property Tax Act, Public Act 206 of 1893-এর MCL 211.7u িাদরলযযর োরলণ সরোদর দি প্রদানে অে  সম্পরিি  ূল অরিবাসীনক সম্পরি কি স্টিয়ার্ সুরবিা 

প্রদাে কনি। ছানড়ি আনবদনেি জেয এই আনবদে বযবহাি কিনর্ হনব এবং সম্পরিটি স্টযোনে অবরির্ স্টসোেকাি পযতানলাচো স্টবানডত ি রেকট জ া রদনর্ হনব। প্ররর্বছি জােুয়ারিি 1 তাদরলখ বা 

তারপর সম্পদি স  এোোয় অবস্থিত স্টসোেকাি েগি বা শ্হি করৃ্ত পনেি কানছ এই আনবদে জ া স্টদওয়া স্টযনর্ পানি। 

আতেদন সমূ্পর্য লহতসতে লেতেলচে হওয়াে জনয, এলে  া িাকা আেশ্যক: 1) সমূ্পণবভ্ালব পূরণ েরলত হলব, 2) বাদিলত বসবাসরত সব সিলসযর তেয প্রিান েরলত হলব, এবং 3) 

আলবিনপলে উদেদখত আবেযে স স্ত েরথ প্রদাে কিনর্ হনব। অেুগ্রহ কনি স্পষ্টােনি রলেুে এবং প্রনয়াজে হনল বাড়রর্ পৃষ্ঠা সংযুক্ত করুে। 

লেোগ 1: েযলক্তগে েিয — আনবদেকািীনক আবশ্যক বযরক্তগর্ স স্ত র্থয প্রদাে কিনর্ হনব। 
আনবদেকািীি ো  রদবাকালীে স্টফাে েম্বি 

আনবদেকািীি বয়স বববারহক অবিা স্বা ী/স্ত্রীি বয়স আইেগর্ভানব রেভত িশ্ীলনদি সংেযা 

 ূল বাসিানেি ঠিকাো েগি স্টেট রজপ স্টকাড 

 গৃহ সম্পরি কি ঋনেি জেয আনবদে কিা হনয়নছ রকো যাচাই করুে 
বারড়ি সম্পরি কি ঋনেি পরি াে 

লেোগ 2: েূ-সম্পলিে েিয 

আপোি  ূল বাসিানেি ভূ-সম্পরি রবষয়ক র্থয রলেুে। পযতানলাচো স্টবানডত ি সভায় সম্পরিি দরলল, জর ি চুরক্তো া বা অেযােয প্র াোরদ প্রদানে প্রস্তুর্ থাকুে। 

সম্পরিি পানসতল স্টকাড েম্বি  টত নগজ স্টকাম্পারেি ো  

 ূল বাসিানেি অপরিনশ্ারির্ বনকয়াি পরি াে  ারসক রকরস্ত এই বাসিানে বসবানসি স য় 

সম্পরিি রববিে 

লেোগ 3: সম্পলিে অলেলেক্ত েিয 

আপোি বা বারড়নর্ বসবাসকািী স্টযনকানো সদনসযি  ারলকাোিীে অেয স্টকাে সম্পরি সংক্রান্ত র্থয প্রদাে করুে। 

 
আপরে অেয স্টকানো সম্পরিি  ারলক রকো বা রকেনছে রকো যাচাই করুে। যাচাই কিাি পি, রেননাক্ত র্থযারদ পূিে 

করুে। 

অেয সম্পরি স্টথনক অরজত র্ আনয়ি পরি াে 

1 

সম্পরিি ঠিকাো েগি স্টেট রজপ স্টকাড 

 ারলনকি ো  রেরূরপর্  ূলয সবতনশ্ষ কি পরিনশ্ানিি র্ারিে পরিনশ্ারির্ কনিি পরি াে 

2 

সম্পরিি ঠিকাো েগি স্টেট রজপ স্টকাড 

 ারলনকি ো  রেরূরপর্  ূলয সবতনশ্ষ কি পরিনশ্ানিি র্ারিে পরিনশ্ারির্ কনিি পরি াে 



 
5737, 4 পৃষ্ঠার 2 

 

 

পৃষ্ঠা 3-এ  ান 

লেোগ 4: কমযসংস্থাতনে েিয — আপোি বর্ত  াে চাকুরিি র্থয রলেুে। 
রেনয়াগকািীি ো  

রেনয়াগকািীি ঠিকাো েগি স্টেট রজপ স্টকাড 

স্টযাগানযানগি বযরক্ত রেনয়াগকািীি স্টটরলনফাে েম্বি 

লেোগ 5: আতয়ে উৎস 

আনয়ি সব উৎস রলেুে, যানর্ অেযােয রবষনয়ি  নিয িনয়নছ: সম্পরিনর্ বসবাসকািী সবাি স্টবর্ে, স্টসাশ্যাল রসরকউরিটি, ভাড়া, স্টপেশ্ে, IRA (বযরক্তগর্ অবসি রহসাব), স্টবকাি ভার্া, 

অে র্া, সিকারি স্টপেশ্ে, শ্রর নকি েরর্পূিে, রডরভনডন্ট,  া লাি দারব ও িায়, স্টোিনপাষ, রশ্শু সহায়র্া, বনু্ধ বা পরিবাি স্টথনক প্রাপ্ত সহায়র্া, রিভাসত  টত নগজ, বা অেয স্টকানো উৎস স্টথনক 

প্রাপ্ত আয়। 

আতয়ে উৎস 

মালসক ো োলষযক আয় 

(স্টকােটি রেনদত শ্ করুে) 

  

  

  

লেোগ 6: চ লে লহসাে, সঞ্চয় ও লেলনতয়াগ সংক্রান্ত েিয 

বারড়ি সব সদনসযি সব িিনেি সঞ্চয় উনিে করুে, যাি  নিয থাকনর্ পানি: সম্পরিনর্ বসবাসকািী সব বযরক্তি চলরর্ রহসাব, সঞ্চয়ী রহসাব, ডাক সঞ্চয়, স্টক্ররডট ইউরেয়ে স্টশ্য়াি, রডনপারজট 

সাটিত রফনকট, েগদ, েক, বন্ড, বা স রূপ রবরেনয়াগ। 

আলিযক প্রলেষ্ঠান ো লেলনতয়াতগে নাম লর্তপালজতটে পলেমার্ চ লে সুতদে হাে অযাকাউতন্টে নাম লেলনতয়াতগে মূ যমান 

     

     

     

লেোগ 7: জীেন লেমা — বারড়ি সব সদনসযি কিা সব জীবে রব াি র্থয উনিে করুে। 

লেমাকােী েযলক্তে নাম 

পল লসকৃে অতিযে 

পলেমার্ মালসক লকলস্ত 

সমূ্পর্য পলেতিালধে 

পল লস সুলেধাতোগীে নাম 

লেমাকােী েযলক্তে সাতি 

সম্পকয  

      

      

      

লেোগ 8: রমাটে গালড়ে েিয 

বারড়নর্ বসবাসকািী স্টযনকানো বযরক্তি কানছ িরের্ বা  ারলকাোিীে স স্ত স্ট াটি গারড়ি র্থয (স্টয ে,  টিসাইনকল,  টি স্টহা , কযাম্পাি স্টট্রইলাি প্রভৃরর্) অবশ্যই উনিে কিনর্ হনব। 

লনমযার্ েেে মালসক লকলস্ত েতকয়া টাকা 
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পৃষ্ঠা 4-এ  ান এবং স্বাের েরুন 

লেোগ 9: োলড়ে োলসন্দাগর্ — বারড়নর্ বসবাসকািী সব বযরক্তি ো  রলেুে। 

নাতমে প্রিম ও রিষ অংি েয়স 

আতেদনকােীে সাতি 

সম্পকয  কমযস্থত ে ঠিকানা পলেোতেে আতয় অেদান $ 

     

     

     

     

     

     

     

     

লেোগ 10: েযলক্তগে ঋর্ — বারড়ি সব সদনসযি স স্ত বযরক্তগর্ ঋে উনিে করুে। 

ঋর্দাো ঋতর্ে উতেিয 

ঋর্ প্রদাতনে 

োলেি মূ  েযা ান্স মালসক লকলস্ত েতকয়া টাকা 

      

      

      

      

      

      

      

      

লেোগ 11: মালসক েযতয়ে েিয 

রেননাক্ত প্ররর্টি স্টশ্ররেনর্  ূল বারড়নর্ বসবাসকািী সব বারসন্দাি  ারসক েিনচি পরি াে। স্টযোনে প্রনয়াজে ‘প্রানযাজয েয়’ রলেুে। 

রহটিং ইনলকট্রিক পারে স্টফাে 

স্টকবল টিরভ োবাি কাপড়-স্টচাপড় স্বািয রব া 

বজত য রদবাযত্ন গারড়ি েিচ (জ্বালারে, স্ট িা র্, প্রভৃরর্) 

অেযােয (িিে ও পরি াে) অেযােয (িিে ও পরি াে) অেযােয (িিে ও পরি াে) 

অেযােয (িিে ও পরি াে) অেযােয (িিে ও পরি াে) অেযােয (িিে ও পরি াে) 
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লেজ্ঞলি: MCL 211.7u(2)(b) অনু ায়ী,  ূে বাদিলত বাস েরা সব বযদক্তর সম্পদি ের ঋ্লণর দরোনবসহ সববলেষ বছলরর অেবা বতব  ান বছলরর সিডালরে ও সস্টে আয়ের দরোনব আলবিনপলের 

সালে জ া দিলত হলব।  ূে বাদিলত বাস েরা সোন বযদক্তর  দি এই সসেেলনি অিীনে দারবকৃর্ স্টিয়ার্ বছনিি অথবা সবতনশ্ষ কি বছি স্টফডানিল বা স্টেট আয়কি রিটােত জ া স্টদওয়াি বািযবািকর্া 

ো থানক, তাহলে তার সিডালরে বা সস্টে আয়ের দরোনব জ া সিওয়ার িরোর সনই। 

লেোগ 11: নীলে ও লনতদয লিকাে স্বীকৃলে 

িােীয় রেরূপে ইউরেনটি পরিচালো করৃ্ত পে MCL 211.7u-এি অিীে স্টিয়ার্ প্রদানেি জেয বযবহৃর্ এই েীরর্ ও রেনদত রশ্কা জেগনেি রেকট সহজলভয কিনব। স্টিয়ানর্ি জেয উপযুক্ত 

হনর্ আনবদেকািীনক অবশ্যই যুক্তিানেি রডপাটত ন ন্ট অব স্টহল্থ অযান্ড রহউ যাে সারভত নসস-এি স্টফডানিল স্টিরজস্ট্রাি-করৃ্ত ক পূবতবর্ী কযানলন্ডাি বছনি প্রকারশ্র্ স্টফডানিল দারিযয রেনদত রশ্কাি 

 ােদণ্ড পূিে কিনর্ হনব; এটি কিা হনয়রছনলা 42 USC 9902-এি দারিযযসী ানক সংনশ্ািে কিা, অথবা পরিচালো করৃ্ত পনেি গৃহীর্ িােীয় রেরূপে ইউরেনটি রবকল্প রেনদত রশ্কা পূিে কিা 

যর্েে ো পযতন্ত রবকল্প রেনদত রশ্কা স্টফডানিল রেনদত রশ্কা অেুযায়ী আয় উপযুক্তর্াি শ্র্ত  পূিে ো কিনছ। েীরর্ ও রেনদত রশ্কানর্ অবশ্যই যা থাকনর্ হনব, অেযােয রবষনয়ি  নিয, আনবদেকািীি 

সুরেরদত ষ্ট আয় ও সম্পনদি পরি াে এবং বারড়ি স্ট াট আয় ও সম্পদ। সব বযরক্তি সম্পনদি স্টযাগফল িােীয় রেরূপে ইউরেট-করৃ্ত ক গৃহীর্ রেনদত রশ্কায় স্টবনি স্টদওয়া সী া অরর্ক্র  কিনর্ পািনব 

ো। 

 আনবদেকািীনক আনবদেকািীি সুরেরদত ষ্ট আয় ও সম্পনদি পরি াে এবং বারড়ি স্ট াট আয় ও সম্পদসহ েগি বা শ্হি করৃ্ত পে গৃহীর্ প্রনযাজয েীরর্ ও রেনদত রশ্কা পযতানলাচো কিনর্ হনব । 

লেোগ 12: সেযয়ন 

আর  আ াি সজ্ঞানে এই  ন ত সর্যয়ে কিরছ স্টয এই ফিন  প্রদি র্থযারদ সমূ্পেত, সঠিক, এবং আর  Michigan Compiled Law, Section 211.7u অেুযায়ী সম্পরি কনি স্টিয়ার্ 

পাওয়াি উপযুক্ত। 

পুনিা ো  স্বােি র্ারিে 

এই আতেদন জানুয়ালে মাতসে 1 োত্তরলের পর, ত্তকন্তু স্থানীয় ইউত্তনলের ত্তডলসম্বলরর প কালোিনা পোডক  সোর পশ্ষ ত্তদলনর পূতেয পূের্ কেতে হতে। 

 

মাচয  মাতসে পর্যাত াচনা রোর্য -এে লসদ্ধান্ততক চ লে েেতেে 31 জু াই-এে মতধয লমলিগান টযাক্স ট্রাইেুযনাত  লপটিিতনে মাধযতম আলপ  কো র্াতে। জু াই ো লর্তসম্বে মাতসে 

পর্যাত াচনা রোর্য -এে লসদ্ধান্ততক লসদ্ধান্ত গ্রহতর্ে 35 লদতনে মতধয লমলিগান টযাক্স ট্রাইেুযনাত  লপটিিতনে মাধযতম আলপ  কো র্াতে। লপটিিতনে সাতি পর্যাত াচনা রোর্য -এে 

লসদ্ধাতন্তে একটি অনুল লপ অেিযই অন্তেুয ক্ত কেতে হতে। 

র রশ্গাে টযাক্স ট্রাইবুযোল 

PO Box 30232 

Lansing MI 48909 

স্টফাে: 517-335-9760 

ইন ইল: taxtrib@michigan.gov 

mailto:taxtrib@michigan.gov
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দালেতযযে কােতর্ রেয়াে পাওয়া অেযাহে োিতে মাল কানা ও োলসন্দা লহতসতে লনলিেকের্ 

এই ফি  Public Act 253 of 2020-এর আওতায় ইসুয েরা হলয়লছ। 

এই ফি   ারলকাো, বাদসন্দা হওয়া রেরির্কিে, ও আয় দনরূপলণর োলজ বযবহার েরলত হলব। MCL 211.7u(2) অনু ায়ী এই সসেেলনর আওতায় সরয়ালতর উপ ুক্ত হওয়ার জনয সোলনা 

বযদক্তলে উপধারা (6) ও (8) পদরপােন েরলত হলব,  ালত প্রদত বছর দনদিত েরলত হয় স  আলবিনোরী  ূে বাদসন্দা দহলসলব সরয়ালতর আলবিন েরা সংদিষ্ট সম্পরিি  ারলক ও স্টসটিনর্ 

থানকে। 

লেোগ 1: মাল তকে েিয — বারড়ি  ারলক ও স্টসোনে বসবাসকািী বযরক্তি র্থয রলেুে। 
 ারলনকি ো   ারলনকি স্টটরলনফাে েম্বি 

ডাক ঠিকাো েগি স্টেট রজপ স্টকাড 

লেোগ 2: আইলন প্রলেলনলধে েিয (প্রনযাজয হনল পূিে করুে।) 
আইরে প্ররর্রেরিি ো  রদবাকালীে স্টযাগানযানগি স্টটরলনফাে েম্বি 

ডাক ঠিকাো েগি স্টেট রজপ স্টকাড 

লেোগ 3: গৃহ সম্পলিে েিয — স্টয সম্পরিি জেয স্টিয়ানর্ি আনবদে কিা হনয়নছ স্টসটিি র্থয রলেুে। 

েগি বা শ্হি করৃ্ত পে (যথাযথ বক্সটিনর্ টিক রদে ও ো  রলেুে) 

েগি শ্হি করৃ্ত পে গ্রা  

কাউরন্ট 

িােীয় সু্কল রডরস্ট্রনেি ো  

পানসতল সোক্তিে েম্বি পযতানলাচো স্টবাডত -করৃ্ত ক অর্ীনর্ স্টয কয় বছি স্টিয়ার্ প্রদাে কিা হনয়নছ 

গৃহ সম্পরিি ঠিকাো েগি স্টেট রজপ স্টকাড 

লেোগ 4: মাল কানা, োলসন্দা, ও আতয়ে প্রমার্ (প্রনযাজয সবগুনলা বনক্স টিক রদে।) 

 স্টয সম্পরিি জেয কি স্টিয়ার্ চাওয়া হনয়নছ আর  স্টসটিি  ারলক। 

 স্টয সম্পরিি জেয কি স্টিয়ার্ চাওয়া হনয়নছ স্টসটি আ াি বারড় রহনসনব বযবহৃর্ হনে। বারড় বলনর্ সািািের্ স্টস িিনেি জর  ও ভবেনক বুঝায় স্টযটিনক স্টকানো পরিবাি রেনজনদি 

আবাস রহনসনব গনড় স্টেয়। 

 
স্টিয়ানর্ি প্রাথর ক উপযুক্তর্া প্ররর্ষ্ঠা কিাি পি আ াি আয় ও সম্পনদি পরি াে একই িনয়নছ এবং/অথবা আর  স্টকবল স্টফডানিল সারিন ন্টারি রসরকউরিটি ইেকা  বা স্টসাশ্যাল 

রসরকউরিটি রডনজরবরলটি অথবা অবসি সুরবিাি  নর্া সিকারি সহায়র্া স্টথনকই রেরদত ষ্ট পরি াে আয় করি যানর্  ূলযস্ফীরর্ি হাি ছাড়া বারষতক বড় স্টকানো িিনেি পরিবর্ত ে হয় ো। 

লেোগ 5: সেযয়ন 

আর  সজ্ঞানে এই  ন ত সর্যয়ে কিরছ স্টয এই ফিন  প্রদি র্থযারদ সর্য, এবং আর  দারিনযযি কািনে Michigan Compiled Law, Section 211.7u অেুযায়ী সম্পরি কনি 

স্টিয়ার্ পাওয়াি উপযুক্ত। 

 ারলক বা আইরে প্ররর্রেরিি ো  (পুনিা ো )  ারলক বা আইরে প্ররর্রেরিি স্বােি র্ারিে 

প্রলেলনলধতক অেিযই কেৃয ত্ব অপযতর্ে একটি লচঠি সংরু্ক্ত কেতে হতে। 

রকে  স্থানীয় সেকাতেে েযেহাতেে জনয (এই লাইনেি রেনচ রলেনবে ো) 

অেুন াদে কিা হনলা প্রর্যােযাে কিা হনলা (আরপনলি রেনদত শ্োবলী সংযুক্ত করুে এবং  ারলকনক রদে।) 
কি বছনিি স্টিয়ানর্ি র্থয টযাক্স স্টিাল-এ উনিে কিা হনব। 

সেযয়ন — আর  সজ্ঞানে সর্যয়ে কিরছ স্টয এই ফিন  প্রদি র্থয সমূ্পেত এবং সঠিক। 

রেরূপনকি স্বােি রেরূপক-করৃ্ত ক সর্যয়নেি র্ারিে 
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দালেতযযে কােতর্ রেয়াতেে এলিতর্লেট 

এই ফি  Public Act 206 of 1893; MCL 211.7u-এর আওতায় ইসুয েরা হলয়লছ। 

লনতদয িনাে ী: পূিে কিাি পি, এই নদে েরিাতার িাদরলযযর োরলণ সরয়াত-এর আলবিলনর সালে সং ুক্ত েলর সুপারভ্াইজলরর দনেে অেবা সম্পদি স  এোোয় অবদস্থত সসখানোর স্থানীয় 

ইউরেস্টটি পযতানলাচো স্টবাডত -এর দনেে জ া দিলত হলব। MCL 211.7u অনু ায়ী সম্পদির  ূে বাদসন্দার সমূ্পণব বা আংদেে ের িাদরলযযর োরলণ এবং সরোদর দিস প্রিালন অে তার োরলণ 

সরয়াত েরা স লত পালর। MCL 211.7u(2)(b) অনু ায়ী সরয়াত প্রিালনর জনয প বালোচনা সবালডব র দনেে আববদনকারীর উপযুক্তর্াি প্র াে রদনর্ হনব,  ালত রলয়লছ সম্পদি ের 

ঋলণর দরোনবসহ  ূে বাদিলত বসবাসোরী সব বযদক্তর সিডালরে ও সস্টে আয়ের দরোলনবর অনুদেদপ; অেবা স সব বযদক্তর চেদত বা পূবববতী ের বছলরর জনয সিডালরে বা সস্টে আয়ের প্রিালন 

বাধযবাধেতা দছলো না তালির সবাি একটি এরফনডরভট জ া রদনর্ হনব। 

আর , , দনলচ স্বাের েরার  াধযল  েপে-পূববে স াষণা েরদছ স , আদ   ূে বাদিলত 

োদে  া িাদরযয-জদনত সরয়ালতর জনয এই আলবিলন উলেখ েরা হলয়লছ এবং চেদত ও পূবববতী ের বছলরর জনয আ ার সিডালরে ও সস্টে আয়ের দরোনব জ া সিওয়ার সোলনা 

বািযবািকর্া রছনলা ো। 

 

 ূল আবাসিনলি ঠিকাো: 

 

  

 

 

   

 এরফনডরভট প্রদােকািীি স্বােি  র্ারিে 



 

 

ফি  4506-T  
(সসলেম্বর 2018) 

রডপাটত ন ন্ট অব স্টট্রজারি ইন্টােতাল স্টিরভেুয 

সারভত স 

কে লেটাতনযে ট্রান্সলক্রতেে আতেদন 

 প্রতর্াজয সে  াইন পূের্ কো েযলেতেতক এই িেতম স্বাক্ষে কেতেন না। 

 িেমটি অসমূ্পর্য ো অপাঠ্য হত  আতেদন প্রেযািযান কো হতে পাতে। 

 িেম 4506-T সংক্রান্ত আলরা েলিযর জনয,পত্তরদশ্কন করুন www.irs.gov/form4506t। 

OMB No. 1545-1872 

পোমিয। রবো ূনলয ট্রান্সরক্রপ্ট বা অেযােয রিটানেতি আনবদনেি জেয ফি  4506-T বযবহার েরুন। দনম্নদেদখত পণয তাদেো সিখুন। আ ালির স্বয়ংদিয় স্ব-সহায়তা সসবা েুে বযবহার কনি আপরে দ্রুর্ ট্রান্সরক্রনপ্টি আনবদে কিনর্ পানিে। অেুগ্রহ কনি IRS.gov ওলয়বসাইে 

পদরিেবন েরুন এবং “েুেস”-এর দনলচ “এেটি ের ট্রান্সদিে গ্রহণ েরুন…” অপেনটিলত দিে েরুন অেবা 1-800-908-9946 নম্বলর েে েরুন। আপনার দরোলনবর এেটি অনুদেদপ প্রলয়াজন হলে, “ফরম 4506, েযাক্স ত্তরোলনকর অনুত্তেত্তপর জনয আলেদন করুন” 

অপশ্েটি বযবহাি করুে।আপোি রিটানেতি অেুরলরপ স্টপনর্ রফ রদনর্ হনব। 

1a কি রিটানেত প্রদরশ্তর্ ো । স্টযৌথ রিটােত হনল, প্রথন  প্রদরশ্তর্ ো টি রলেুে। 

 

1b কে লেটাতনয উলিলিে প্রিম রসািযা  লসলকউলেটি নম্বে, েযলক্তগে কেদাো সনাক্তকােী নম্বে, ো লনতয়াগকােী সনাক্তকােী 

নম্বে (লনতদয িনাে ী রদিুন) 

 

2a স্টযৌথ রিটানেতি স্টেনত্র কি রিটানেত উরিরের্ স্বা ী/স্ত্রীি ো  রলেুে। 

 

2b রর্ৌি লেটানয হত , কে লেটাতনয উলিলিে লিেীয় রসািযা  লসলকউলেটি নম্বে, েযলক্তগে কেদাো সনাক্তকােী নম্বে 

 
3 েেয মান নাম, ঠিকানা (অযাপাটয তমন্ট, কক্ষ, ো সুযইট নম্বে), নগে, রেট, ও লজপ রকার্ (লনতদয িনাে ী রদিুন) 

 
4 3 নম্বে  াইতনে রচতয় লেন্ন হত  সেযতিষ জমা রদওয়া লেটাতনয উলিলিে আতগে ঠিকানা (লনতদয িনাে ী রদিুন) 

5a র্লদ ট্রান্সলক্রে ো কে সংক্রান্ত েিয েৃেীয় রকাতনা পতক্ষে লনকট পাঠ্াতে হয় (রর্মন মটয তগজ রকাম্পালনে লনকট), রসতক্ষতত্র েৃেীয় পতক্ষে নাম, ঠিকানা, ও রটল তিান নম্বে ল িুন। 
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5b গ্রাহক িাই  নম্বে (প্রতর্াজয রক্ষতত্র) (লনতদয িনাে ী রদিুন) 

সেকয ো: যরদ কি ট্রান্সরক্রপ্ট রৃ্র্ীয় স্টকানো পনেি রেকট পাঠানর্ হয়, তাহলে দনদিত েরুন স  স্বাের েরার পূলবব আপদন 6 সেলে 9 নম্বর োইন পূরণ েলরলছন। এই োইনগুলো পূরণ েরার পর ির টিলত স্বাের েরুন ও তাদরখ দিন। এই ধাপগুলো সম্পন্ন েরলে আপনার 

সগাপনীয়তা সুরদেত হলব। IRS  খন 5 নম্বর োইলন উদেদখত তৃতীয় সোলনা পলের দনকট আপোি কি ট্রান্সরক্রপ্ট প্রকাশ্ কনি, তখন সংদিষ্ট তৃতীয় পে সস তেয দেভ্ালব বযবহার েলর তার উপর IRS-এর সোলনা দনয়ন্ত্রণ োলে না। আপদন  দি আপনার প্রোদেত ট্রান্সদিলের 

তেয তৃতীয় পে দেভ্ালব বযবহার েরলব সসটি সীদ ত েরলত চান, তাহলে তৃতীয় পলের সালে দেদখর্ চুরক্ত সানপনে স্টস সী া রেরদত ষ্ট কনি রদনর্ পানিে। 

6 আলেদনকৃে ট্রান্সত্তক্রপ্ট। এোনে কি ফি  েম্বি রলেুে (1040, 1065, 1120, প্রভৃ্দত) এবং দনলচর সংদিষ্ট বলক্স টিে দিন। প্রদত অনুলরালধর জনয সেবে এেটি ের িরল র নম্বর দেখুন।   1040  

 

a লেটানয ট্রান্সলক্রে, যানর্ IRS-এ জ াকৃর্ কি রিটানেতি স্টবরশ্িভাগ র্থয থানক। স্টকানো কি রিটােত ট্রান্সরক্রনপ্ট রিটােত প্ররক্রয়া কিাি পি সংরিষ্ট অযাকাউনন্ট স্টকানো পরিবর্ত ে প্ররর্ফরলর্ হয় ো। স্টকবল রেননাক্ত রিটােতগুনলাি জেয ট্রান্সরক্রপ্ট পাওয়া 

যানব: ফি  1040 রসরিজ, ফি  1065, ফি  1120, ফি  1120-A, ফি  1120-H, ফি  1120-L, ও ফি  1120S। বর্ত  াে বছি এবং পূবতবর্ী 3 বছনিি  নিয প্ররক্রয়াকৃর্ রিটােত ট্রান্সরক্রপ্ট পাওয়া যায়। স্টবরশ্িভাগ আনবদে 10 

কাযতরদবনসি  নিয প্ররক্রয়া কিা হয়  

b অযাকাউন্ট ট্রান্সলক্রে, যানর্ অযাকাউনন্ট আগর্ অথত, জরি াোি পযতানলাচো, এবং রিটােত জ া স্টদওয়াি পি আপোি বা IRS-এি কিা স ন্বনয়ি  নর্া অযাকাউনন্টি আরথতক অবিা সম্পরকত র্ র্থয থানক। রিটােত র্নথয স্টকবল কি দায় ও প্রাক্করলর্ 

কনিি পরি ানেি র্থয থানক। স্টবরশ্িভাগ রিটানেতি সানথ অযাকাউন্ট ট্রান্সরক্রপ্ট প্রদাে কিা হয়। স্টবরশ্িভাগ আনবদে 10 কাযতরদবনসি  নিয প্ররক্রয়া কিা হয়   

c রেকর্য  অে অযাকাউন্ট, যানর্ সবনচনয় স্টবরশ্ র্থয প্রদাে কিা হয়, কািে এটি রিটােত ট্রান্সরক্রপ্ট ও অযাকাউন্ট ট্রান্সরক্রনপ্টি স ন্বয়। চলরর্ বছি এবং পূবতবর্ী 3 বছনিি জেয পাওয়া যায়। স্টবরশ্িভাগ আনবদে 10 কাযতরদবনসি  নিয প্ররক্রয়া কিা হয় 
 

7 জমা না পদওয়ার প্রমাণ, যা IRS-এর দিে সেলে এই  ল ব প্র াণ স  আপদন সংদিষ্ট বছলরর ের দরোনব জ া রদনলন। বতব  ান বছলরর েরা অনুলরাধ সেবে 15 জুলনর পর পাওয়া  ালব। পূবববতী বছলরর অনুলরাধ পাওয়ার সেলে সোলনা সী াবদ্ধতা সনই। 

সবদেরভ্াগ আনবদে 10 ো বদিবলসর  লধয প্রদিয়া েরা হয়  

8 ফরম W-2, ফরম 1099 ত্তসত্তরজ, ফরম 1098 ত্তসত্তরজ, ো ফরম 5498 ত্তসত্তরলজর ট্রান্সত্তক্রপ্ট। IRS এই দরোনবগুলোর তেয সম্বদেত এেটি ট্রান্সদিে প্রিান েরলত পালর। সস্টে বা স্থানীয় তেয ির  W-2 তলেয অন্তভু্ব ক্ত নয়। IRS এই 

ট্রান্সরক্রনপ্টি 10 বছর প বন্ত তেয প্রিান েরলত পালর। স  বছলর IRS-এ জ া সিওয়া হয় তার পলরর বছলরর আলগ সাধারণত চেদত বছলরর তেয পাওয়া  ায় না। উিাহরণস্বরূপ, 2012 সালে জ া সিওয়া 2011 সালের W-2 তেয 2013 সালের 

আলগ IRS সেলে না পাওয়া  াওয়ার সম্ভাবনা সবদে। আপনার  রদ অবসনিি উনেনশ্য W-2 তেয প্রলয়াজন হয়, তাহলে আপনার উদচত 1-800-772-1213 নম্বলর সসযাোে দসদেউদরটি প্রোসন-এর সালে স াগাল াগ েরা। সবদেরভ্াগ আলবিন 10 

ো বদিবলসর  লধয প্রদিয়া েরা হয়  

সেকয ো: আপোি যরদ ফি  W-2 বা ির  1099-এর এেটি অনুদেদপ িরোর হয়, তাহলে আপোি উরচৎ প্রথন  পরিনশ্ািকািীি সানথ স্টযাগানযাগ কিা। আপোি রিটানেতি সানথ জ া স্টদওয়া ফি  W-2 বা ির  1099-এর অনুদেদপ সপলত আপনালে অবেযই 

ির  4506 বযবহার েলর আপনার দরোলনবর অনুদেদপর জনয আলবিন েরলত হলব,  ালত সব সং ুদক্ত োেলব। 

 

9 রর্ েেে ো রময়াতদে জনয আতেদন কো হতয়তে। mm/dd/yyyy ির যাে বযবহার েলর সংদিষ্ট বছর বা স য়ালির সেষ তাদরখ দেখুন। আপদন  দি চার বছর বা স য়ালির সবদে স লয়র জনয আলবিন েলরন, সসলেলে আপনালে অবেযই আলরেটি ির  

4506-T সং ুক্ত েরলত হলব। ির  941-এর  লতা দে াদসে েি রিটােত সংক্রান্ত আনবদনেি স্টেনত্র আপোনক অবশ্যই প্ররর্ রর্ে াস বা কনিি স য়কাল আলাদাভানব রলেনর্ হনব। 

 12 / 31 / 2020 12 / 31 / 2019 12 / 31 / 2018 /     / 

সেকয ো: প্রনযাজয সব লাইে পূিে কিা বযরর্নিনক এই ফিন  স্বােি কিনবে ো। 

কেদাোে(পদর) স্বাক্ষর। আর  স্ট াষো কিরছ স্টয, আদ  হয় োইন 1a বা 2a-এ উদেদখত েরিাতা, অেবা আলবিনেৃত ের তেয সপলত এেজন অনুল ািনপ্রাি বযদক্ত। আলবি  দি সোলনা স ৌে দরোনব সংদিষ্ট হয়, তাহলে ে পলে এেজন সঙ্গীলে অবেযই স্বাের েরলত হলব। 

 দি সোলনা েলপবালরে ে বেতব া, 1 েতাংে বা তলতাদধে শেয়ারব াল্ডার, অংেীিার, বযবস্থাপনা সিসয, অদভ্ভ্াবে, ের দবষয়ে অংেীিার, এদক্সদেউের, দরদসভ্ার, প্রোসে, ট্রাদস্ট, বা েরিাতা-দভ্ন্ন অনয সোলনা পে-েতৃব ে স্বাের েরা হয়, তাহলে আদ  প্রতযায়ন েরদছ 

স , েরিাতার পলে ির  4506-T বাস্তবায়লন আ ার ে তা রলয়লছ। যষ্টেয: স্বােনিি র্ারিে স্টথনক 120 দিলনর  লধয IRS এর োলছ এই ির  সপৌৌঁছালত হলব। 

 স্বাক্ষেদাো প্রেযায়ন কেতেন রর্, ত্তেত্তন প্রেযায়ন ধারাটি পলেলছন এেং পোর পর প াষণা করলছন প , ফরম 4506-T স্বাক্ষলর ত্তেত্তন ক্ষমো প্রাপ্ত। রেনদত শ্োবলী স্টদেুে। লাইে 1a বা 2a-এ েরিাতার সিান েম্বি 

এিাতন স্বাক্ষে 

করুন 

 
   

স্বাক্ষে (রেনদত শ্োবলী স্টদেুে) র্ারিে  

 
   

লিতোনাম (যরদ উপনিি 1a লাইনে কনপতানিশ্ে, অংশ্ীদারিত্ব, এনেট, বা ট্রাে হয়)   

 
   

স্বামী/স্ত্রীে স্বাক্ষে র্ারিে  

Privacy Act ও Paperwork Reduction Act Notice-এে জনয, পৃষ্ঠা 2 রদিুন। Cat. েং 37667N ফি  4506-T (সংস্কিে 9-2018) 

http://www.irs.gov/form4506t


ফরম 4506-T (সংস্করণ 9-2018) পৃষ্ঠা 2 
 

 

অেয রকছু বলা ো থাকনল এই স্টসকশ্ে আভযন্তিীে িাজস্ব স্টকাড সংক্রান্ত। 

েলেষযৎ পলেেেয ন 

ফি  4506-T ও এি রেনদত শ্োবলী সংক্রান্ত সবতনশ্ষ র্নথযি জেয এই ওনয়বসাইনট যাে 

www.irs.gov/form4506t. ফি  4506-T সংক্রান্ত সাম্প্ররর্ক স্টযনকানো পরিবর্ত ে (স্টয ে, 

আ িা এটি প্রকাশ্ কিাি পি স্টকানো আইে প্রেীর্ হনল) এই পৃষ্ঠায় জারেনয় স্টদওয়া হনব। 

নেুন র্া েতয়তে। কিদার্াি স্টগাপেীয়র্াি সুিো রদনর্ IRS প্রদি ট্রান্সরক্রপ্টগুনলা পরিবর্ত ে কিা 

হনয়নছ। ট্রান্সরক্রপ্টগুনলানর্ স্টকবল আংরশ্ক বযরক্তগর্ র্থয থানক, স্টয ে কিদার্াি স্টসাশ্যাল রসরকউরিটি 

েম্বনিি স্টশ্ষ চাি অেি। ট্রান্সরক্রনপ্ট পূেতাঙ্গ আরথতক ও কি সম্পরকত র্ র্থয, স্টয ে স্টবর্ে ও কিনযাগয 

আয় উনিে থানক। 

গ্রাহক ফাইল েম্বি শ্ীষতক একটি ঐরেক  ি িনয়নছ যা ট্রান্সরক্রনপ্টি জেয আনবদে কিাি স য় বযবহাি 

কিা যায়। এই  নি আপরে ঋে েম্বি জার্ীয় েম্বি রলেনর্ পািনবে। আপরে 10টি সংেযাবাচক বেতরচহ্ন 

রলেনর্ পািনবে। গ্রাহক ফাইল েম্বনি SSN থাকা উরচর্ েয়। এই েম্বি ট্রান্সরক্রনপ্ট  ুরযর্ থাকনব। 

গ্রাহক ফাইল েম্বনিি  ি ঐরেক, আবশ্যক েয়। 

সাধাের্ লনতদয িনাে ী 

সেকয ো: প্রনযাজয সব লাইে পূিে কিা বযরর্নিনক এই ফিন  স্বােি কিনবে ো। 

িেতমে উতেিয। কি রিটানেতি র্থয পাওয়াি আনবদে কিনর্ ফি  4506-T বযবহাি করুে। আপরে 

স্টকানো রৃ্র্ীয় পেনকও র্থযটি পাওয়াি ে র্া রদনর্ পানিে (5 েম্বি লাইনে)। স্টযসব কিদার্া 

একারিক কযানলন্ডাি বছনিি জেয (এক কযানলন্ডাি বছনি শুরু হনয় অেয কযানলন্ডাি বছনি স্টশ্ষ হওয়া) 

রিটােত ট্রান্সরক্রনপ্টি জেয আনবদে কিনছে, র্ানদিনক অবশ্যই ফি  4506-T বযবহাি কনি এই 

আনবদে কিনর্ হনব। 

যষ্টেয: আপরে যরদ রেরির্ ো জানেে স্টয, আপোি স্টকাে িিনেি ট্রান্সরক্রপ্ট লাগনব, আপরে স্টিকডত  অব 

অযাকাউন্ট-এি জেয আনবদে করুে, কািে এনর্ সবনচনয় স্টবরশ্ র্থয থানক। 

পোমিয। কি রিটােত বা রিটানেতি অেুরলরপ স্টপনর্ ফি  4506 বযবহাি করুে। 

ট্রান্সলক্রতেে জনয স্বয়ংলক্রয় আতেদন। আ ানদি স্বয়ংরক্রয় স্ব-সহায়তা সসবা েুে বযবহার েলর আপদন 

দ্রুত ট্রান্সদিলের আলবিন েরলত পালরন। অনুগ্রহ েলর IRS.gov ওলয়বসাইে পদরিেবন েরুন এবং 

“েুেস”-এর দনলচ “এেটি ের ট্রান্সদিে গ্রহণ েরুন…” অপেনটিলত দিে েরুন অেবা 1-800-

908-9946 নম্বলর েে েরুন। 

রকািায় জমা লদতে হতে। রিটােত জ া স্টদওয়াি স য় আপরে স্টয স্টেনট বসবাস কনিনছে বা স্টয স্টেনট 

আপোি বযবসা রছনলা, স্টসটিি রেননাক্ত ঠিকাোয় ফি  4506-T ডাকনযানগ বা ফযাক্স কনি পাঠাে। 

ঠিকাোি দু’টি চাটত  আনছ: একটি বযরক্তগর্ ট্রান্সরক্রনপ্টি জেয (ফি  1040 রসরিজ ও ফি  W-2) এবং 

অেযটি বারক সব ট্রান্সরক্রনপ্টি জেয। 

আপরে যরদ একারিক ট্রান্সরক্রপ্ট বা পনেযি জেয আনবদে কনিে এবং এি জেয রেনচি চাটত টিনর্ দুটি 

আলাদা ঠিকাো প্রদরশ্তর্ হনল, স্টসনেনত্র আপোি সবতনশ্ষ রিটানেতি ঠিকাোয় আনবদেটি পাঠাে। 

েযলক্তগে ট্রান্সলক্রতেে চাটয  (ফরম 1040 ত্তসত্তরজ ও ফরম 

W-2 এবং িেম 1099) 

আপলন র্লদ একটি েযলক্তগে লেটানয 

জমা লদতয় িাতকন এেং লনতনাক্ত 

ঠিকানায় োস কতেন: 

র্াক ো িযাক্স রর্াতগ পাঠ্ান: 

অযালাবা া, স্টকন্টারক, লুইরজয়াো, র রসরসরপ, 

স্টটনেরস, স্টটক্সাস, রভন্ন স্টদশ্, আন রিকাে 

সান ায়া, পুনয়নর্ত া রিনকা, গুয়া , দয 

ক েওনয়ল্থ অব দয েদত ােত  যারিয়াো 

আইলযান্ড, যুক্তিাে ভারজত ে আইলযান্ড, বা 

A.P.O. বা F.P.O. ঠিকাো 

আভযন্তিীে িাজস্ব স্টসবা RAIVS টি  

Stop 6716 AUSC 

Austin, TX 73301 

855-587-9604 

আলাস্কা, অযারিনজাো, আিকােসাস, 

কযারলনফারেতয়া, কনলািানডা, হাওয়াই, 

ইডানহা, ইরলেনয়স, ইরন্ডয়াো, আইওয়া, 

কােসাস, র রশ্গাে, র নেনসাটা,  ন্টাো, 

স্টেব্রাস্কা, স্টেভাদা, রেউ স্ট রক্সনকা, েথত 

ডানকাটা, ওকলাহা া, ওনিগে, সাউথ 

ডানকাটা, উর্াহ, ওয়ারশ্ংটে, উইসকেরসে, 

ওয়াইওর ং 

আভযন্তিীে িাজস্ব স্টসবা RAIVS টি  

Stop 37106 

Fresno, CA 93888 

855-800-8105 

কানেরেকাট, স্টডলওয়যাি, রডরস্ট্রে অব 

কলরম্বয়া, স্টলারিডা, জরজত য়া, স্ট ইে, 

 যারিলযান্ড,  যাসাচুনসট্স, র নসৌরি, রেউ 

হযাম্পশ্ায়াি, রেউ জারসত, রেউইয়কত , েথত 

কযানিালাইো, ওহাইনয়া, স্টপেরসলভারেয়া, 

স্টিাড আইলযান্ড, সাউথ কযানিালাইো, 

ভাি ন্ট, ভারজত রেয়া, ওনয়ে ভারজত রেয়া 

আভযন্তিীে িাজস্ব স্টসবা RAIVS টি  

Stop 6705 P-6 

Kansas City, MO 64999 

855-821-0094 

 

 অনয সে ট্রান্সলক্রতেে চাটয  

আপলন র্লদ লনতনাক্ত স্থাতন 

েসোস কতে িাতকন ো 

আপনাে েযেসা রসিাতন 

িাকত : 

র্াক ো িযাক্স রর্াতগ পাঠ্ান: 

আলাবা া, আলাস্কা, অযারিনজাো, 

আিকােসাস, কযারলনফারেতয়া, কনলািানডা, 

হাওয়াই, ইডানহা, আইওয়া, কােসাস, 

লুইরজয়াো, র নেনসাটা, র রসরসরপ,  ন্টাো, 

স্টেব্রাস্কা, স্টেভাদা, রেউ স্ট রক্সনকা, েথত 

ডানকাটা, ওকলাহা া, ওনিগে, সাউথ 

ডানকাটা, স্টটক্সাস, উর্াহ, ওয়ারশ্ংটে, 

ওয়াইওর ং, রভন্ন স্টদশ্, আন রিকাে 

সান ায়া, পুনয়নর্ত া রিনকা, গুয়া , দয 

ক েওনয়ল্থ অব দয েদত ােত  যারিয়াো 

আইলযান্ড, যুক্তিাে ভারজত ে আইলযান্ড, বা 

A.P.O. বা F.P.O. ঠিকাো 

আভযন্তিীে িাজস্ব স্টসবা RAIVS 

টি  

P.O. Box 9941 

Mail Stop 6734 

Ogden, UT 84409 

855-298-1145 

কানেরেকাট, স্টডলওয়যাি, রডরস্ট্রে অব 

কলরম্বয়া, জরজত য়া, ইরলেনয়স, ইরন্ডয়াো, 

স্টকেটারক, স্ট ইে,  যারিলযান্ড,  যাসাচুনসট্স, 

র রশ্গাে, রেউ হযাম্পশ্ায়াি, রেউ জারসত, 

রেউইয়কত , েথত কযানিালাইো, ওহাইনয়া, 

স্টপেরসলভারেয়া, স্টিাড আইলযান্ড, সাউথ 

কযানিালাইো স্টটরেরস, ভাি ন্ট, ভারজত রেয়া, 

উইসকেরসে, ওনয়ে ভারজত রেয়া 

আভযন্তিীে িাজস্ব স্টসবা RAIVS 

টি  

P.O. Box 145500 

Stop 2800 F 
Cincinnati, OH 45250 

855-800-8015 

 াইন 1b। আপোি আনবদে বযবসা রিটােত সংক্রান্ত হনল আপোি রেনয়াগকািী সোক্তকািী েম্বি 

(employer identification number, EIN) রলেুে। অেযথায়, রিটানেত প্রদরশ্তর্ 

আপোি প্রথ  স্টসাশ্যাল রসরকউরিটি েম্বি (social security number, SSN) বা আপোি 

বযরক্তগর্ কিদার্া সোক্তকািী েম্বি (individual taxpayer identification, ITIN) 

রলেুে। উদাহিেস্বরূপ, আপরে যরদ ফি  1040-এি আনবদে কনিে যানর্ রশ্রডউল C (ফি  

1040) অন্তভুত ক্ত, স্টসনেনত্র আপোি SSN রলেুে। 

 াইন 3। আপোি বর্ত  াে ঠিকাো রলেুে। আপরে যরদ ডাক বক্স বযবহাি কনিে, র্াহনল এই 

লাইনে স্টসটি রলেুে। 

 াইন 4। লাইে 3-এ উরিরের্ ঠিকাো যরদ রভন্ন হয়, স্টসনেনত্র সবতনশ্ষ রিটানেত পূিেকৃর্ 

ঠিকাোটি রলেুে। 

যষ্টেয: যরদ ঠিকাো লাইে 3 ও 4 রভন্ন হয় এবং আপরে IRS-এ আপোি ঠিকাো পরিবর্ত ে ো 

কনি থানকে, স্টসনেনত্র ফি  8822, ‘ঠিকাো পরিবর্ত ে’ ফি  জ া রদে। বযবসারয়ক ঠিকাোি 

স্টেনত্র, ফি  8822- B, ’ঠিকাো পরিবর্ত ে বা দারয়ত্বশ্ীল পে — বযবসা’ ফি  জ া রদে। 

 াইন 5b। একটি অেেয গ্রাহক ফাইল েম্বি বর্রিি জেয 10 সংেযাগর্ কযানিেি রলেুে যা 

আপোি ট্রান্সরক্রনপ্ট থাকনব। গ্রাহক ফাইল েম্বনি SSN থাকা উলচে নয়। এই লাইে পূিে 

আবশ্যক েয়। 

যষ্টেয। আপরে যরদ SSN, ো  বা উভনয়ি স ন্বয় বযবহাি কনিে, আ িা এসব র্থয অন্তভুত ক্ত 

কিনবা ো এবং গ্রাহক ফাইল েম্বি োরল থাকনব। 

 াইন 6। প্ররর্ অেুনিানিি জেয স্টকবল একটি কি ফিন ি েম্বি রলেুে। 

স্বাক্ষে ও োলেি। লাইে 1a বা 2a উরিরের্ কিদার্া-করৃ্ত ক ফি  4506-T অবশ্যই স্বােি 

কিনর্ ও র্ারিে রদনর্ হনব। IRS কিদার্া-করৃ্ত ক স্বােনিি 120 রদনেি  নিয ফি  4506-

T অবশ্যই গ্রহে কিনর্ হনব অথবা এটি প্রর্যােযার্ হনব। স্বােি কিাি পূনবত রেরির্ করুে স্টয 

প্রনযাজয সব লাইে পূিে কিা হনয়নছ। 

 
সর্কত র্া 

আপরে স্টয স্বােি ও এই র্নথযি জেয আনবদে কিাি স্টেনত্র ে র্া-প্রাি 

সসটি স্বীোর েরলত আপনালে স্বােলরর  লরর বলক্স টিে দিলত হলব। বলক্স 

টিে না দিলে ির টি প্রদিয়া েরা হলব না ও আপোি রেকট স্টফির্ পাঠানো 

হনব। 

েযলক্ত। স্টযৌথভানব জ া স্টদওয়া ট্রান্সরক্রপ্টস ূহ স্বা ী/স্ত্রীি স্টযনকানো একজেনক পাঠানো 

যানব। স্টকবল একটি স্বােি প্রনয়াজে।  ূল রিটানেত স্টযভানব আপোি ো  এনসনছ ফি  4506-

T-এ ঠিক স্টসভানব স্বােি করুে। আপরে আপোি ো  বদনল স্টফলনল আপোি বর্ত  াে োন  

স্বােি করুে। 

 কতপযাতেিন। সািািের্ ফি  4506-T রযরে স্বােি কিনর্ পািনবে: 

(1) কনপতানিশ্নেি হনয় স্বােি কিা আইরে ে র্া প্রাপ্ত স্টকাে ক তকর্ত া, (2) পরিচালো স্টবাডত  বা 

অেযােয পরিচালো করৃ্ত পে-করৃ্ত ক  নোেীর্ স্টকাে বযরক্ত, অথবা (3) স্টকাে  ূেয ক তকর্ত াি রলরের্ 

অেুনিাি সানপনে এবং স্টকাম্পারেি সরচব বা অেয ক তকর্ত া-করৃ্ত ক সর্যায়ে প্রাপ্ত স্টকাে ক তকর্ত া বা 

ক ী। স্টকানো স্টবাো ফাইড স্টশ্য়ািনহাল্ডাি রযরে কনপতানিশ্নেি বারক 1 শ্র্াংশ্ বা র্াি স্টবরশ্ স্টশ্য়ানিি 

 ারলক ফি  4506-T জ া রদনর্ পািনবে, রকন্তু আনবদেকারিি স্টয র্থয প্রারপ্তি অরিকাি িনয়নছ 

স্টসটি স থতনে র্ানক অবশ্যই েরথ স্টদোনর্ হনব। 

অংিীদালেত্ব। সািািের্, লাইে 9-এ অেুনিািকৃর্ কি স্ট য়ানদি স্টযনকানো স নয়ি জেয 

অংশ্ীদারিনত্ব থাকা স্টযনকানো বযরক্ত ফি  4506-T স্বােি কিনর্ পািনবে। 

অনয সে রক্ষতত্র। কিদার্া  ািা স্টগনল, অস থত হনল, কনপতানিশ্ে রবলুপ্ত হনল, অথবা স্টকানো 

ট্রারে, অরভভাবক, এরক্সরকউটি, রিরসভাি, বা প্রশ্াসক কিদার্াি পে হনয় কাজ কিনল স্টসকশ্ে 

6103(e) স্টদেুে। 

যষ্টেয: আপরে যরদ আইেগর্ভানব উিিারিকািী, রেকটর্  আত্মীয়, বা সুরবিানভাগী হে, স্টসনেনত্র 

আপোনক অবশ্যই এনেট বা ট্রানে জাগরর্ক স্বাথত স্টদোনর্ হনব। 

নলিপত্র। বযরক্ত বানদ প্ররর্ষ্ঠানেি স্টেনত্র আপোনক অবশ্যই অেু রর্পত্র সংযুক্ত কিনর্ হনব। 

উদাহিেস্বরূপ, এটি হনর্ পানি কনপতানিশ্নেি স্টকানো ক ীনক ে র্া প্রদাে কনি  ূেয ক তকর্ত াি কাছ 

স্টথনক রচঠি, অথবা এনেনটি পনে কাজ কিাি জেয স্টকানো বযরক্তনক সােয ূলক ে র্া অপতে কনি 

প্রদি রচঠি। 

প্রলেলনলধে স্বাক্ষে। স্টকানো প্ররর্রেরি একজে কিদার্াি হনয় ফি  4506-T-এ স্বােি কিনর্ 

পািনবে যরদ কিদার্া সুরেরদত ষ্টভানব ফি  2848, লাইে 5-এ সংরিষ্ট প্ররর্রেরিনক স্টস ে র্া প্রদাে 

কনিে। ফি  4506-T-এ ে র্া অপতে কিা হনয়নছ স্টদরেনয় প্ররর্রেরিনক অবশ্যই ফি  2848 

সংযুক্ত কিনর্ হনব। 
 

Privacy Act ও Paperwork Reduction Act Notice। আভযন্তিীে িাজস্ব স্টকাড-

এি আওর্ায় আনবদেকৃর্ কি র্থয প্রদশ্তনেি স্টেনত্র আপোি অরিকাি িনয়নছ  ন ত প্র ানে আ িা 

এই ফিন ি র্থযগুনলা জােনর্ চাই। কি র্থয সোক্ত কিায় এবং আপোি আনবদনেি জবাব রদনর্ 

আ ানদি এসব র্থয প্রনয়াজে। আপোি স্টকানো ট্রান্সরক্রনপ্টি আনবদে কিাি প্রনয়াজে স্টেই; রকন্তু 

আপরে যরদ এ িিনেি আনবদে কনি থানকে, র্াহনল স্টসকশ্ে 6103 ও 6109 ও এসনবি রবিাে 

অেুযায়ী আপোনক এসব র্থয রদনর্ হনব, যাি  নিয িনয়নছ আপোি SSN বা EIN। আপরে এসব 

র্থয প্রদাে ো কিনল আ িা আপোি আনবদে প্ররক্রয়া কিনর্ পািনবা ো। র থযা বা জারলয়ারর্পূেত 

র্থয রদনল আপোনক জরি াো কিা হনর্ পানি। 

এসব র্নথযি রেয়র র্ বযবহানিি  নিয িনয়নছ, এগুনলা রডপাটত ন ন্ট অব জারেস ফি রসরভল 

অযান্  ্ ড রক্রর োল রলটিনগশ্ে-স্টক প্রদাে, এবং েগি, স্টেট, রডরস্ট্রে অব কলারম্বয়া, ও যুক্তিাে 

ক েওনয়ল্থ অযান্ড পনসশ্নেি র্ানদি কি আইে বাস্তবায়নে বযবহানিি রের নি। আ িা এছাড়াও কি 

চুরক্তি অিীনে অেযােয স্টদনশ্ি রেকট, এবং স্টফডানিল কি-বরহভুত র্ স্টফৌজদারি আইে বাস্তবায়নে 

স্টফডানিল ও স্টেট সংিাগুনলানক, রকংবা সন্ত্রাসবাদ স্ট াকানবলায় স্টফডানিল আইে প্রনয়াগকািী ও 

স্টগানয়ন্দা সংিাগুনলাি কানছ এসব র্থয প্রকাশ্ করি। 

স্টকানো ফিন  ববি OMB রেয়ন্ত্রে েম্বি প্রদরশ্তর্ ো হনল Paperwork Reduction Act 

এি আওর্ায় আপরে ফি গুনলানর্ অেুনিািকৃর্ স্টকানো র্থয প্রদানে বািয েে। সংরিষ্ট রবষয়বস্তু 

যর্রদে স্টকানো আভযন্তিীে িাজস্ব আইে বাস্তবায়নে প্রনয়াজে হনর্ পানি, অবশ্যই র্র্রদে ফি  ও 

এি রেনদত শ্ো সক্রান্ত বই বা স্টিকডত স ূহ সংিেে কিনর্ হনব। সািািের্, স্টসকশ্ে 6103 অেুযায়ী 

কি রিটােত ও রিটানেতি র্থয স্টগাপেীয়। 

আলাদা-আলাদা পরিরিরর্ রবনবচোয় ফি  4506-T সম্পন্ন কিাি স য় রভন্ন হনব। অেুর র্ গড় 

স য় হনে: আইন ো িেম সম্পতকয  জানা, 10 র রেট; িেম প্রস্তুে কো, 12 র রেট; এবং 

িেমটিে অনুল লপ কো, একত্র কো, এেং IRS-এ পাঠ্াতনা, 20 র রেট। 

এই অেুর র্ স নয়ি যথাথতর্া রেনয় স্টকানো  ন্তবয থাকনল অথবা ফি  4506-T-স্টক সহজর্ি 

কিনর্ স্টকানো পিা শ্ত থাকনল আ িা আপোি কাছ স্টথনক শুেনর্ আগ্রহী। আপরে এই ঠিকাোয় 

রলেনর্ পানিে: 

আভযন্তিীে িাজস্ব স্টসবা টযাক্স ফি স  অযান্ড 

পাবরলনকশ্ন্স রডরভশ্ে 1111 
Constitution Ave. NW, IR-6526 Washington, DC 20224 

এই ঠিকাোয় ফি  পাঠানবে ো। এি বদনল, এই পৃষ্ঠায় স্টকাথায় জ া রদনর্ হনব স্টস অপশ্ে 

স্টদেুে। 

http://www.irs.gov/form4506t
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ফরম রিসেট করুন 

লপ্রলন্সপা  রেলসতর্ন্স এতক্সম্পিন (PRE) এলিতর্লেট 

Public Act 206 of 1893-এর আওতায় ইসুয েরা হলয়লছ। 

ফি  পূিে কিাি আনগ রেনদত শ্োবলী পড়ুে। ফি টি একজে রেরূপক-েতৃব ে সর্যয়ে ো কিা পযতন্ত ববি েয়। সম্পরি যরদ আপোি  ূল আবাসিল ো হয় এবং/দেংবা 

 দি MCL 211.7(cc)-এ উদেদখত অল াগযতার েতব গুলোর সোলনাটি এর জনয প্রল াজয হয়, সসলেলে ির  জ া দিলবন না। PRE সংিান্ত আলরা তলেযর জনয 

অনুগ্রহ েলরwww.michigan.gov/preওনয়বসাইনট রগনয় PRE দনলিব দেো এই প বালোচনা েরুন। 

লনরূপনকােীে োলেিসহ লস তমাহে 

 

নী  ো কাত া কাল তে ল িুন ো মুযর্ করুন 

লেোগ 1: সম্পলিে েিয স্পষ্টােনি রলেুে বা  ুযে করুে। প্ররর্টি সম্পরিি কি সোক্তকিে েম্বনিি জেয আলাদা ফি  বযবহাি করুে। 

1. সম্পরি কি সোক্তিে েম্বি 2. িােীয় ইউরেনটি ো  (শ্হি করৃ্ত পে বা েগি যাচাই করুে) 

 শ্হি করৃ্ত পে  

 েগি 

3. কাউরন্ট 

4. সম্পরিি সড়ক ঠিকাো (পূেতাঙ্গ ঠিকাো রদে) 

5.  ারলনকি ো  (োন ি প্রথ ,  ানঝি, স্টশ্নষি অংশ্) 6.  ারলনকি স্টসাশ্যাল রসরকউরিটি েম্বনিি স্টশ্ষ চাি সংেযা 

XXX-XX- 

7.  ারলনকি রদবাকালীে স্টটরলনফাে েম্বি 

8. স্টযৌথ- ারলনকি ো  (োন ি প্রথ ,  ানঝি, স্টশ্নষি অংশ্) 9. স্টযৌথ- ারলনকি স্টসাশ্যাল রসরকউরিটি েম্বনিি স্টশ্ষ চাি সংেযা 

XXX-XX- 

10. স্টযৌথ- ারলনকি রদবাকালীে স্টটরলনফাে েম্বি 

11. োইন 1-এ আপদন সোন তাদরলখ সম্পদির  াদেোনা অজব ন েলরলছন এবং বসবাস শুরু েলরলছন  ........................................................................................  11. ______________________ 

লাইে 1-এ উদেদখত সম্পদি আ ার: 11a   ূল আবািল  াস রদে বছি 

 11b.  পানশ্ি বা লানগায়া োরল সম্পরি যা আবারসক বা টিম্বাি-োেওভ্ার দহলসলব দচদিত। 

12.স   াদেে  ূে অদধবাসী দহলসলব িাদব েরলছন দতদন সম্পদির েত ভ্াগ জুলি োলেন (100% সেলে 1%)। সম্পদতলত  দি এোদধে বাদি, এোদধে বাসস্থান োলে, এবং তা  ূে 

আবাস্থলের বাইলরও অনয উনেনশ্য বযবহৃর্ হয়, দেংবা আংদেে ভ্ািা সিওয়া হয়, সসলেলে  াদেে সেবে আংদেে সরয়ালতর জনয আলবিন েরলত পারলবন। এ ধরলনর সেলে 

 াদেে েত েতাংলের জনয সরয়ালতর িাদব েরলত পারলবন সসটি দনধবারলণ অনুগ্রহ েলর আপনার স্থানীয় দনরূপলের সালে পরা েব েরুন..................................................  12. ____________________% 

13. আপদন বা আপনার স্বা ী/স্ত্রী দে দ দেগান  ূে আবাসস্থলের জনয অনয আলরেটি সরয়ালতর িাদব েলরলছন? .................................................................................  13. হযাাঁ  ো 

14. 13-এর উির হযাৌঁ  হলে, সম্পদির ঠিোনা ও পালসবে নম্বর দেখুন:   

15. 13-এর উির হযাৌঁ  হলে, আপদন দে সসই  ূে আবাসস্থলের সরয়াত বাদতে েলরলছন?  ......................................................................................................  15. হযাাঁ  ো 

16. আপদন বা আপনার স্বা ী/স্ত্রী দে অনয সস্টলে অবদস্থত সোলনা সম্পদির জনয এেই ধরলনর সরয়াত, ঋণ বা ছালির িাদব েলরলছন?  ......................................................  16. হযাাঁ  ো 

17. 16-এর উির হযাৌঁ  হলে, সম্পরিি ঠিকাো ও পানসতল েম্বি রলেুে:  

18. আপদন বা আপনার স্বা ী/স্ত্রী দে দ দেগান বা অনয সস্টলের অনাবাসী দহলসলব ের দরোনব জ া দিলয়লছন?  ...................................................................................  18. হযাাঁ  ো 

19. 18-এর উির হযাৌঁ  হলে, সস্টে এর না  দেখুন:  
লেোগ 2: সেযয়ন 

সেযয়ন: আর  র থযা সানেযি জেয দনণ্ডি রবিাে স্ট নে সর্যয়ে কিরছ স্টয, আর  লাইে 11-এ উরিরের্ র্ারিনে  ূল অরিবাসী রহনসনব এই সম্পরিি  ারলক ও এনর্ বসবাস কিরছ এবং আর  অেয স্টকানো স্টেনট অেয স্টকানো সম্পরিি জেয 

উনিেনযাগযভানব একই িিনেি স্টিয়ার্/ছাড়/ঋনেি দারব করিরে, এবং এই েরথনর্ প্রদি র্থযারদ আ াি জাো নর্ সর্য ও সঠিক। 

20.  ারলনকি স্বােি র্ারিে 

21. স্টযৌথ- ারলনকি স্বােি র্ারিে 

22. উপনি উরিরের্ সম্পরিি ঠিকাো স্টথনক রভন্ন হনল ডাক ঠিকাো 

রকে  স্থানীয় সেকাতেে েযেহাতেে জনয (এই  াইতনে লনতচ ল িতেন না) 

23. সম্পদির সেদণ উলেখ েরুন  ....................................................................................................................................................................  23. ______________________ 

রেরূপক রক এরফনডরভট অেুন াদে বা প্রর্যােযাে কনিরছনলে? 

অেুন াদে কিা হনলা প্রর্যােযাে কনিনছনে (িােীয় ইউরেনটি প্রর্যােযানেি একটি অেুরলরপ সংযুক্ত করুে) 

এরফনডরভটটি কি স্টিাল-এি স্টকাে বছনি স্টপাে কিা হনব? 

সেযয়ন: আর  সজ্ঞানে সর্যয়ে কিরছ স্টয ,এই ফিন  প্রদি র্থয সমূ্পেত এবং সঠিক। 

রেরূপনকি স্বােি স্টয র্ারিনে রেরূপক প্রর্যায়ে কনিনছে (MM/DD/YYYY) 

http://www.michigan.gov/pre


 

 

2021 HPTAP ত্তেেৃত্তে ফরম 
আপোি আনবদে অথবা বর্ত  াে অবিা সম্পনকত  বাড়রর্ স্টকানো র্থয রদনর্ চাইনল অেুগ্রহ কনি এোনে উনিে করুে: আপনার দববৃদত সম্পন্ন েরলত প্রলয়াজন হলে বািদত োগজ বযবহার েরুন। 

রিান নম্বে:  ইতমই :  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

নাম:  োলেি:  

 

ঠিকানা:  স্বাক্ষে:  

 
বারড়ি 

আকাি 

সমূ্পেত স্টিয়ার্ 50% 
স্টিয়ার্ 

25% 
স্টিয়ার্ 

রকে  পর্যাত াচনা রোতর্য ে েযেহাতেে জনয বয়স: 

1 $17,609 $20,288 $22,840   ারলনকি সংেযা: 

2 $21,205 $23,791 $26,205  বারড়ি স্ট াট সদসয: 

3 $23,458 $26,064 $28,453   ারসক আয়: 

4 $27,248 $29,868 $32,488   

5 $30,680 $33,441 $35,896   ারসক বযয় (প্রনযাজয হনল): 

6 $35,160 $37,973 $40,434   

7 $39,640 $42,415 $44,793  বারড়ি স্ট াট আয়: 

8 $44,120 $46,767 $49,414   

 

বছি 2021 পানসতল: রেরূরপর্  ূলয কিনযাগয  ূলয বর্ত  াে বারড় % 

 

রোতর্য ে লসদ্ধান্ত: কলমটি # ______  দালেতযযে কােতর্ রেয়াে অনুতমালদে _______%  দালেতযযে কােতর্ রেয়াতেে আতেদন প্রেযািযাে: _______ 

 

কলমটিে সদসযতদে স্বাক্ষে ও োলেি  কলমটিে সদসযতদে স্বাক্ষে ও োলেি  কলমটিে সদসযতদে স্বাক্ষে ও োলেি 



 

 

2021 সালের েৃহমাত্তেকলদর সম্পত্তি কর সহায়ো কমকসূত্তি 

নলিপতত্রে োল কা 

এই ফি  আপোি আনবদে সম্পন্ন কিায় সহায়র্াি উনেনশ্য প্রেীর্। এটি আবশ্যক ফি  েয়। 

আপোনক  াচত , জুলাই ও রডনসম্বনি অেুরষ্ঠর্বয পযতানলাচো স্টবানডত ি সভাি দুই সপ্তাহ পূনবত আনবদে কিনর্ উৎসারহর্ কিা হনে। 

আতেদন অেিযই ইংতেলজতে সম্পন্ন কেতে হতে 

আপলন লক আতেদতনে সমস্ত লেোগ সম্পন্ন কতেতেন এেং আেিযক নলিপত্র প্রদান কতেতেন? 

লেোগ 1। েযলক্তগে েিয – আনবদেকািী আবশ্যক সব বযরক্তগর্ র্থয প্রদাে কিনর্ হনব 

লেোগ 2। মাল কানা (আেিযক নলিপত্র) 

  ারলকাোি দারলরলক প্র ানেি অেুরলরপ (দরলল, জর ি চুরক্ত, আদালনর্ি আনদশ্, প্রভৃরর্)। 

লেোগ 3: অলেলেক্ত সম্পলি 

আপোি বা বারড়নর্ বসবাসকািী স্টযনকানো সদনসযি  ারলকাোিীে অেয স্টকাে সম্পরি সংক্রান্ত র্থয প্রদাে করুে। 

লেোগ 4। কমযসংস্থাতনে েিয 

আপোি বর্ত  াে চাকুরিি র্থয প্রদাে করুে 

লেোগ 5। আতয়ে উৎস (আেিযক নলিপত্র) 

বারড়ি সব সদনসযি জেয যািা আয়কি রিটােত জ া রদনয়নছে: 

 2020 সানলি জেয 2021 সানল জ াকৃর্ স্টফডানিল ও/বা স্টেট আয়কি রিটানেতি সমূ্পেত রববিে (2019 সানলি জেয 2020 সানল জ া স্টদওয়া রিটােতও গ্রহে কিা 

হনব), এবং এি সানথ সব রশ্রডউল, গৃহ সম্পরি কি স্টক্ররডট ও স্টহা  রহটিং স্টক্ররডট রিটােত থাকনল স্টসগুনলাি অেুরলরপ। 

বারড়ি সব পূেতবয়স্ক বযরক্ত যানদি 2021 বা 2020 সালের আয়ের দরোনব দারেনলি বািযবািকর্া রছনলা ো: 

 IRS ফি  4506-T (এই পযানকনট অন্তভুত ক্ত) 

 দারিনযযি কািনে স্টিয়ার্ আনবদনেি এরফনডরভট (4988) (এই পযানকনট অন্তভুত ক্ত) 

রশ্শুসহ বারড়ি সব সদনসযি 2020 সালে প্রল াজয আয়ের উৎলসর অনুদেদপ: 

 স্টবর্ে (W-2 বা স্টপ োব)  VA সুরবিা (অপতে পত্র) 

 স্টবকাি ভার্া (1099-G)  অে র্া (1099) 

 স্টপেশ্ে (W-2 বা 1099R)  রশ্শু /সঙ্গী সহায়র্া (িায়/অপতে পত্র) 

 SSI/SSA/SSD (পত্র বা 1099)  পরিবাি/বনু্ধবান্ধনবি রেকট স্টথনক সহায়র্া (স্বােিকৃর্ রববৃরর্) 

 রব্রজ কাডত  (অপতে পত্র)  স্ব-রেযুক্ত (স্টচক/িরসদ/স্বােিকৃর্ রববৃরর্) 

 FIA/DHS (অপতে পত্র)  ভাড়া স্টথনক আয় (স্টচক বা িরসদ) 

 লভযাংশ্  অেযােয 

লেোগ 6: চ লে লহসাে, সঞ্চয় ও লেলনতয়াগ সংক্রান্ত েিয (আেিযক নলিপত্র) 

বারড়ি সদসযনদি কিা স স্ত সঞ্চনয়ি র্ারলকা,  ালত অনযানয দবষলয়র  লধয রলয়লছ: 

 চলরর্ রহসাব 

 সঞ্চয়ী রহসাব 

 ডাক সঞ্চয় 

 স্টক্ররডট ইউরেয়ে স্টশ্য়াি 

 আ ােনর্ি সেদ (CD) 

 েক/বন্ড 

 অেযােয রবরেনয়াগ 

লেোগ 7: জীেন লেমা 

বারড়ি সব সদনসযি কিা সব জীবে রব াি র্থয উনিে করুে



 

 

লেোগ 8: রমাটে গালড়ে েিয 

বারড়নর্ বসবাসকািী স্টযনকানো বযরক্তি কানছ িরের্ বা  ারলকাোিীে স স্ত স্ট াটি গারড়ি র্থয (স  ন,  েরসাইলেে,  ের স্টহা , েযাম্পার সট্রইোর প্রভৃ্দত) অবেযই উলেখ েরলত 

হলব। 

লেোগ 9: োলড়ে োলসন্দাগর্ (আেিযক নলিপত্র) 

18 বছর বা অদধে বয়সীলির জনয: 

 পরিচয়পনত্রি অেুরলরপ (সিকাি প্রদি স্টযনকানো আইরড যানর্ ছরব, বাসাি ঠিকাো িনয়নছ, স্টয ে- গারড় চালোি লাইনসন্স, স্টেট আইরড, কেসুযনলট আইরড, রশ্োথী আইরড, প্রভৃরর্) 

18 বছলরর দনলচর অপ্রািবয়স্কলির জনয: 

 সংরিষ্ট বারসন্দা স্টয ঠিকাোয় থানক র্াি প্র াে (FIA, MDHHS, WIC, Friend of the Court প্রভৃরর্ি অেুরূপ ঠিকাো উনিে থানক এ ে সাম্প্ররর্ক রিনপাটত  কাডত , ট্রান্সরক্রপ্ট, 

বা অেযােয েরথি অেুরলরপ)। 

লেোগ 10: েযলক্তগে ঋর্ 

বারড়ি সব সদনসযি বযরক্তগর্ ঋনেি পরি াে উনিে করুে –  দি আয় িাদরযয সী া অদতি  েলর, সসলেলে ঋলণর প্র াণ দিন। 

লেোগ 11: নীলে ও লনতদয লিকাে স্বীকৃলে 

আনবদেকািীনক আনবদেকািীি সুরেরদত ষ্ট আয় ও সম্পনদি পরি াে এবং বারড়ি স্ট াট আয় ও সম্পদসহ েগি বা শ্হি করৃ্ত পে গৃহীর্ প্রনযাজয েীরর্ ও রেনদত রশ্কা পযতানলাচো কিনর্ 

হনব । 

লেোগ 12: সেযয়ন 

আনবদেটি পূেতাঙ্গ ও সঠিক  ন ত সর্যয়নে এটি  ুযে কনি স্বােি করুে ও র্ারিে রদে। 

MI-TREASURY FORM 5739 –  াদেোনা ও বসবালসর প্র াণ 

এই প্রা ােক ফি  আনবদে পনত্রি সানথ সম্পন্ন কিা ও জ া স্টদওয়া আবশ্যক। 

লেেৃলে পৃষ্ঠা – এখালন আপদন প বালোচনা সবালডব র দনেে আপনার বাদি সম্পলেব  এেটি দববৃদত প্রিালনর সুল াগ পালবন। 

PRINCIPAL RESIDENCE AFFIDAVIT (PRE) – PRE দনরূপলের ো বােলয় জ া সিওয়া আবেযে। আপনার জ া সিওয়া আলবিলনর সালে বর্ত  াে 

PRE রলয়লছ দেনা সস দবষলয় দনদিত না হলে, এই ির  সমূ্পণবরূলপ পূরণ েরুন এবং োইন 11-এ আপদন স  তাদরখ সেলে এই সম্পদি আপনার  ূে বাসস্থান দহলসলব বযবহার 

েরলছন সস তাদরখ উলেখ েরুন। 

MCL 211.7u(6)(b)  দি সংদিষ্ট বযদক্ত উপদবভ্াগ (a) অনু ায়ী েতব লনর তেয রদনর্ বযথত হয় এবং পিবর্ীনর্ সম্পরিটি এই স্টসকশ্নেি অিীনে স্টিয়ার্ পাওয়াি অেুপযুক্ত বনল রেেীর্ হয়, 

সসলেলে সংদিষ্ট বযদক্তলে এই উপদবভ্ালগ বদণবত সুিসহ ধা বেৃত স লোলনা অদতদরক্ত ের পুনঃপদরলোধ েরলত হলব। এই সসেেলনর অধীলন  দি সোলনা সম্পদি সরয়াত পাওয়ার উপ ুক্র্ েয় বনল 

রেেীর্ হয়, দনরূপে সসই সম্পদির সরয়াত বাদতে েরলবন এবং  দি সস সম্পদির ের সরাে স্থানীয় ের সংগ্রাে ইউদনলের দনেে োলে, দতদন ের সরাে সংলোধন েরলবন  ালত সরয়াত বাদতে 

প্রদতিদেত হয়, এবং স্থানীয় সোষাধযে অনুপ ুক্ততা দনণবলয়র 30 দিলনর  লধয সুিদবহীন ের প্রদানেি সবতনশ্ষ রদবনসি পি স্টথনক  ারসক 1% অেবা  ালসর ভ্গ্াংে দহলসব েলর সুিসহ স লোলনা 

বািদত ের দহলসব েলর সংলোদধত ের দবে ইসুয েরলবন। ের সরাে  দি োউদন্টর সোষাধযলের োলছ োলে, সসলেলে ের সরালে সরয়াত বাদতলের দসদ্ধালন্তর প্রদতিেন োেলত হলব, এবং োউদন্ট 

স্টকাষািযাে স্টিয়ার্ বারর্নলি রসদ্ধানন্তি 30 দিলনর  লধয স লোলনা বািদত ের দহলসব েলর সমূ্পরে ের দবে দতদর েলর জ া দিলবন,  ালত সুিদবহীন ের প্রিালনর সববলেষ দিবলসর পর সেলে  াদসে 

1% অেবা  ালসর ভ্গ্াংে দহলসব েলর সুিসহ স লোলনা বািদত ের উলেখ োেলব। সংলোদধত বা সমূ্পরে ের দবলে উরিরের্ স্টকানো কনিি সুদ সংনশ্ারির্ বা সমূ্পিক কি রবল ইসুযি 60 দিন পর 

সেলে  ালস 1% হালর বা  ালসর ভ্গ্াংে দহলসব েলর ধা ব হলত োেলব। সংলোদধত বা সমূ্পরে ের দবলে আলরাদপত ের বলেয়া দহলসলব সংলোদধত বা সমূ্পরে ের দবে ইসুয েরার পরবতী বছলরর 1 

 ালচব র  লধয অবেযই পদরলোি কিনর্ হনব। 

গুরুত্বপূর্য: অসমূ্পণক আলেদন নাও ত্তেলেিনা করা হলে পালর। 

আপোি আনবদে রবনবচো কিাি স্বানথত পযতানলাচো স্টবাডত  বাড়রর্ র্থয চাইনর্ পানি। আপোি সানথ স্টযাগানযাগ কিা হনল, প বালোচনা সবালডব র অনুলরাধেৃত স লয়র  লধয তেযাদি জ া দিন। 

স্টযসব কিদার্া সীর র্ আনয়ি কািনে র্ানদি সম্পরি কি প্রদাে কিনর্ পািনছে ো, তারা দনলম্নাক্ত আলবিলনর  াধযল  আদেবে সহায়তা োলভ্র উপ ুক্ত হলত পালরন: দ দেগান সহা দস্টড সপ্রাপাটিব  

েযাক্স সিদডে সিই  অযান্ড সহা  দহটিং েযাক্স সিদডে (Michigan Homestead Property Tax Credit Claim and Home Heating Tax Credit)। এসব দারবি স্টপ্ররেনর্ প্রদি 

অথত কিদার্ানদিনক র্ানদি বািযবািকর্া পূিনে সহায়র্া কিাি রের নি প্রদাে কিা হয়। পযতানলাচো স্টবাডত  যরদ আপোি সম্পরিনক রবগর্ বছনিি কি প্রদাে স্টথনক স্টিয়ার্ স্টদে, তাহলে আপদন 

Michigan Homestead Property Tax Claim আতেদতনে জনয উপরু্ক্ত হতেন না। আপদন এ আলবিলনর জনয উপ ুক্ত হলে আপনালে িাদরলযযর োরলণ সরয়ালতর আলবিন েরার 

স য় আবেযে নদেপে প্রিালনর অংে দহলসলব আপনার আলবিলনর এেটি অনুদেদপ জ া দিলত হলব। আপনার ঋণ িাদবর ির  দ দেগান সস্টে, সডট্রলয়ে দসটি, এবং পযতানলাচো স্টবাডত -েতৃব ে প বালোচনা 

েরা হলব। 
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