
  ক্যালিফ�যার্নিয়যা লিপযারফেন্ট অ� র্যাক্স এবং ল� অ্যািলেল্ফ্রেশযা্ ্ট
(লিলিটিএ�এ) ক্যালিফ�যার্নিয়যা’য় ৩৭টি কর এবং ল� প্যাগ্যাফের 
ব্বস্যাপ্যা কফর। আেযাফের িক্্ ক্যালিফ�যার্নিয়যাবযািীফের জীবফ্র 
েযা্ উন্নয়্ পেখযাফ্ স্বচ্ছ এবং েক্ কর িংগ্হফের েযাধ্ফে জ্ফিবযা 
ল্লচিত হফব। আেরযা আপ্যাফক এবং আপ্যার ব্বিযাফক স্বযাগত জযা্যাই। 
আেযাফের রযাফজ্র উফে্যাক্যাফের এবং উন্নলতশীি  উফে্যাফগর একটি 
িেৃদ্ধ ইলতহযাি রফয়ফে এবং আেরযা িেযা্ভযাফব আপ্যার ি�িতযা 
কযাে্যা কলর। এই ্কযাশ্যার উফদেশ্ হি ক্যালিফ�যার্নিয়যায় লবক্রয় করযার 
পক্ফরে আপ্যার ওপর ্ফেযাজ্ আই্ী আবশ্কতযার একটি িংলক্প্ত 
ল্ফে্ট লশকযা ্েযা্ করযা। রযাফজ্র ব্বিযালয়ক রীলত্ীলত এবং কর্ীলত 
িংক্রযান্ত আই্ অফ্করযাই জটিি, তযাই এই ল্ফে্ট লশকযায় পি লবষফয় 
লবস্যালরত বরেনিত হয়ল্। ব্বিযালয়ক কর িংক্রযান্ত ্ফনের উত্তর আপল্ 
আেযাফের কযাফে পপফয় থযাকফব্। আেযাফের কেীমী গে ইংফরলজ েযাড়যাও 
অ্্ ভযাষযায় কথযা বিযায় পযারেশীমী । তযাই অলগ্ে আফবেফ্র প্লক্ফত 
আপ্যার জফ্্ আপ্যার ভযাষযায় েক্ ব্লক্ফক লেফয় িহফেযালগতযা করফত 
আেরযা িফেষ্ট হফবযা।

ক্যালিফ�যার্নিয়যা’র লিক্রফয়র অ্ুমলিপত্র
ক্যালিফ�যার্নিয়যা’র লবক্রফয়র অ্ুেলতপরে আপ্যাফক পযাইকযালর বযা খুেফরযা 
স্ফর িযােগ্ী লবক্রয় করযার অ্ুেলত ্েযা্ কফর। আপল্ েখ্ আেযাফের 
িযাফথ ল্বন্ধ্ কফর্ তখ্ আপ্যাফক লবক্রফয়র অ্ুেলতপরে ্েযা্ করযা 
হয়। িযাধযারেত, ক্যালিফ�যার্নিয়যায় আই্ত লকেু লবক্রয় এবং/বযা পে্দ্রব্, 
বযাহ্ বযা অ্্যা্্ িযােগ্ীর লিজ প্ওয়যার জ্্ লবক্রফয়র অ্ুেলত প্ওয়যা 
আবলশ্ক। আপল্ েলে ৯০ লেফ্র পবলশ লবক্রয় ্যা কফর্ তযাহফি 
িযােলয়ক লবক্রয় অ্ুেলতর আফবে্ করফত পযাফর্, বড়লেফ্র লক্রিেযাি 
ট্রি বযা পকযা্ হস্ লশল্প পেিযায় লবলক্রর পক্ফরে পেে্ পেখযা েযায়।

ক্যালিফ�যার্নিয়যা’য়
লিক্রয় করযা 
ক্যালিফ�যার্নিয়যা লিপযার্ট ফেন্ট অ� র্যাক্স
এবং ল� অ্যািলেল্ফ্রেশযা্ িম্বফন্ধ পলরলেলত

লিক্রফয়র অ্ুমলিপত্র ি্যাম পু্ঃলিক্রফয়র স্দপত্র
লবফক্রতযার অ্ুেলতপরে এবং পু্ঃলবক্রফয়র ি্েপরে েটুি িম্পূে্ট আিযােযা লজল্ি। 
লবফক্রতযার অ্ুেলতপরে আপ্যাফক ক্যালিফ�যার্নিয়যায় লবক্রয় করযার অ্ুেলত পেয়, পেখযাফ্ 
পু্ঃলবক্রফয়র ি্েপরে আপ্যাফক এে্ লজল্ি লক্ফত অ্ুেলত পেয় েযা আপল্ 
আপ্যার িযাপ্যায়যারফক পকযা্ কর ্যা লেফয় লবলক্র করফত পযারফব্। একবযার লবক্রফয়র 
অ্ুেলতপরে পপফয় পগফি, আপল্ আপ্যার পু্ঃলবক্রফয়র ি্েপরে আপ্যার িযাপ্যায়যারফক 
আপল্ পে লজল্িপরে স্বযাভযালবকভযাফব লবক্রয় করফব্ তযা পক্যার জ্্ লেফয় লেফত পযাফর্। 
লবক্রফয়র অ্ুেলতপরে পক্যার অ্ুেলতপরে ্য়। আপল্ আপ্যার ব্বিযাফয় লবক্রফয়র 
পথফক, পে িকি িযােগ্ী ব্বহযার কফর্ (পেে্ অল�ফির ব্বহযাে্ট লজল্ি) তযার জ্্ 
আপ্যাফক কর লেফয় পেফতই হফব।

লিক্রফয়র অ্ুমলিপফত্রর জ্্ আফিদ্
লবক্রফয়র অ্ুেলতপফরের আফবে্ করযা লব্যােপূফি্র। আপল্ আেযাফের ওফয়বিযাইর 
www.cdtfa.ca.gov এর অ্িযাই্ পলরফষবযা’র পিকশযাফ্ লগফয় অ্ুেলতপফরের 
আফবে্ করফত পযাফর্। আপ্যার আফবে্ িম্পূে্ট করযার জ্্, আপ্যাফক আপ্যার 
ব্বিযা িম্বফন্ধ তথ্ ্েযা্ করফত হফব, েযার েফধ্ ব্যাফকের খযাতযার লববরে এবং 
আ্ুেযাল্ক আয় ্েযা্ করফত হফব। আপল্ েলে আপ্যার ব্বিযা ক্রয় কফর থযাফক্ 
তযাহফি, আপ্যাফক পপূব্টবতীমী  েযালিফকর ্যাে এবং তযাফের লিলিটিএ�এ লবফক্রতযার 
অ্ুেলতপফরের ্ম্বর ্েযা্ করফত হফব। আপ্যার েলে িহযায়তযার ্ফয়যাজ্ হয়, 
অ্ুগ্হ কফর আেযাফের গ্যাহক পলরফষবযা পকন্দ্র 1-800-400-7115 (CRS:711) প�যা্ 
করু্, এবং একজ্ লিলিটিএ�এ ্লতল্লধ আপ্যাফক িযা্ফদে িযাহযাে্ করফব। 
একবযার আফবে্ ইফিক্ট্রল্ক েযাধ্ফে িম্পূে্ট এবং জেযা করযার পর, আপল্ আপ্যার 
ব্বিযালয়ক স্যাফ্ লবক্রফয়র অ্ুেলতপরে পেখযার জ্্ ঝুলিফয় রযাখফত পযাফর্। আপল্ 
স্যা্ীয় লিলিটিএ�এ ল�ল্ড অল�ফি লগফয় লবক্রফয়র অ্ুেলতপফরের আফবে্ 
করফত পযাফর্। আপল্ অল�ফির প�যা্ ্ম্বর এবং ঠিকযা্যা আেযাফের ওফয়বিযাইর 
www.cdtfa.ca.gov/office-locations এ পপফয় েযাফব্।

কর মমটযাফ্যার আফিদ্
পকযা্ ব্বিযা েযা আপল্ ক্রয় করফত েফিফে্ তযার বফকয়যা পকযা্ লবক্রয় বযা ব্বহযাে্ট কর 
্েযা্ করযা পথফক ল্ফজফক িুরলক্ত রযাখফত, আপল্ আেযাফের কযাফে লিখফত পযাফর্ 
এবং কর পেরযাফ্যার একটি ি্েপফরের আফবে্ করফত পযাফর্। আপ্যার লিলখত 
আফবেফ্, ল্ম্নলিলখত লবষয়গুফিযা অন্তভু্টক্ থযাকফত হফব:

• পক্রতযার ্যাে, ঠিকযা্যা, এবং প�যা্ ্ম্বর

• লবফক্রতযার ্যাে, ঠিকযা্যা, এবং প�যা্ ্ম্বর

• ব্বিযার ঠিকযা্যা

• ক্রয়েপূি্ িহ লবক্রফয়র লবি বযা ক্রফয়র েুলক্র একটি ্লতলিলপ 

• এিফক্রযা পকযাম্যাল্ ্যাে এবং এিফক্রযা ্ম্বর, েলে ্ফেযাজ্ হয়।

• পে তযালরফখ ব্বিযা ক্রয় করযা হফয়লেি।

https://www.cdtfa.ca.gov/office-locations.htm
www.cdtfa.ca.gov


লিক্রফয়র অ্ুমলিপত্র প্যাপ্তফদর িযাধ্িযাধকিযা
আপ্যার কযাফে েখ্ লবক্রফয়র অ্ুেলত আফে, তখ্ অবশ্ই আপল্:

• আপ্যার ব্বিযা পলরেযাি্যার পক্ফরে লকভযাফব লবক্রয় এবং ব্বহযাে্ট কর
আই্ ্ফেযাজ্ হয় তযা বুঝু্।

• আপ্যার লবক্রয় এবং ক্রফয়র (ল্ফম্ন ্লথ রযাখযা পেখু্) পে্টযাপ্ত ্লথ রযাখু্ ।

• আেযাফের লেফয় ল্য়লেত লবক্রয় এবং ব্বহযাে্ট কর প�রত ্লথভুক্ করু্।
একবযার অ্িযাইফ্র েযাধ্ফে লবক্রফয়র ল্বলন্ধকর্ িম্পূে্ট হফয় েযাওয়যার
পর আপ্যাফক লবক্রফয়র ওপর লভলত্ত কফর েযালিক, ত্রেেযালিক বযা বযারষনিক
্লথভুক্করফের অ্ুিপূেী পেওয়যা হফব।

• আপ্যার লবক্রয় এবং ক্রফয়র ওপর পেফকযাফ্যা লবক্রয় বযা ব্বহযাে্ট কর ্েযা্
করু্।

্লি রযাখযা
আপ্যাফক কেপফক্ েযার বেফরর জ্্ িঠিক পলরেযাে কর পেখযাফ্যার জ্্ ্লথ 
রযাখফত হফব। উেযাহরে স্বরূপ ্লথর েফধ্ অন্তভু্টক্ থযাকফব:

• আপ্যার আয় এবং ব্ফয়র িংলক্প্ত লববরেীর অ্যাকযাউন্ট বই পেে্
িযাধযার্ পিজযার এবং খলতয়যা্। এই তথ্গুফিযা ইফিক্ট্রল্ক েযাধ্ফে জেযা
রযাখফত হফব।

• আপ্যার অ্যাকযাউন্ট বইফয় লিলখত তথ্ফক িেথ্ট্ কফর এে্ আিি
খযাতযাপরে রযাখযা পেে্ লবি, রলিে, েযািযা্, কযাফজর অি্ট যার, েুলক্ বযা
অ্্যা্্ কযাগজ পরে।

• কযাগজপরে এবং ওয়যাক্ট লশর েযা আপ্যার কর প�রফতর জ্্ ব্বহযার করযা
হফয়ফে।

• আপ্যার গ্যাহফকর পথফক গৃহীত পু্ঃলবক্রফয়র ি্েপরে।

আপ্যার ্লিফি অিশ্ই িযাকফি হফি:
• িকি ব্বিযালয়ক আফয়র পফুরযা অংফশর আয়, েযার েফধ্ পে্দ্রফব্র

লবক্রয় এবং লিজ এবং এে্ পকযা্ আয় েযা আপ্যাফক কর েযাড় পেফব বফি
েফ্ কফর্।

• িকি কত্ট ্ েযা আপ্যার কর প�রত এ েযালব করযা হফয়ফে।

• িেস্ ক্রয়কৃত িযােগ্ীর পেযার ক্রয় েপূি্।

আপ্যার ি্িসযার জ্্ অলিলরক্ত আিলশ্কিযা
লবক্রফয়র অ্ুেলত ল্বলন্ধকরফের িযাফথ, আপ্যাফক আেযাফের দ্যারযা পলরেযালিত 
অ্্যা্্ কর এবং ল� প্যাগ্যাফে ল্বন্ধ্ করযাফত হফত পযাফর (পেে্, ক্যালিফ�যার্নিয়যা 
রযায়যার ল�, ইফিকট্রল্ক বজ্ট ্ লরিযাইল্লং ল� বযা লিগযাফরর এবং তযােযাক এর 
িযাইফিন্স প্যাগ্যাে)। আপ্যাফক আপ্যার ব্বিযা পলরেযাি্যা করযার জ্্ অ্্যা্্ 
িযাইফিন্স, অ্ুেলত, বযা তথ্যালে ল্ফত হফত পযাফর। আপ্যার ব্বিযা িংক্রযান্ত 
উপেুক্ অ্ুেলতর তথ্যালে পখোযাজযার জ্্ একটি অিযাধযারে স্যা্ হি ক্যািফগযাল্ড 
ওফয়বিযাইর www.calgold.ca.gov। পেম্বযাি্ট অ� কেযাি্ট, অথন্লতক লবকযাফশর ্ট
্লতষ্যা্গুফিযা, এবং ব্বিযালয়ক ্লতষ্যা্গুফিযাও তথ্যালের একটি িহযায়ক উৎি। 
্যায়শই শহফরর বযা কযাউন্টির ব্বিযার িযাইফিন্স ্েযা্কযারী লবভযাগ আপ্যাফক 
িযাহযাে্ করফত পযাফর বযা আপল্ িহযায়তযার জ্্ আেযাফের প�যা্ করফত পযাফর্।

করদযািযার অলধকযাফরর প্িক্তযা
ক্যালিফ�যার্নিয়যার একজ্ করেযাতযা লহিযাফব, আপ্যার একযালধক অলধকযার 
পেে্ পগযাপ্ীয়তযার অলধকযার, িেযা্তযার িযাফথ আেরফের অলধকযার, এবং 
আেরযা পে পেফক্প ল্ফয়লে তযা আফবে্ করযার অলধকযার রফয়ফে। আপ্যার েলে 
লিলিটিএ�এ এর িযাধযার্ ে্যাফ্ফির েযাধ্ফে পকযা্ িেি্যার িেযাধযা্ করফত 
িহযায়তযার ্ফয়যাজ্ হয়, বযা আপল্ েলে আেযাফের দ্যারযা পলরেযালিত কর বযা ল� 
প্যাগ্যাফে আপ্যার অলধকযার িম্বফন্ধ আরও জযা্ফত আগ্হী হ্ তযাহফি, আপল্ 
আেযাফের Taxpayers’ Rights Advocate Office এর পরযাি লরি ্ম্বর 1-888-
324-2798 এ প�যা্ করফত পযাফর্।

আরও িি্ জযা্ফি
আপ্যার েলে পেযাভযাষীর িহযায়তযার ্ফয়যাজ্ হয়, অ্ুগ্হ কফর আপ্যার স্যা্ীয় 
লিলিটিএ�এ অল�ফি প�যা্ করু্। আপল্ েলে েযা্, তযাহফি ল্জস্ব পেযাভযাষী 
ল্ফয় আিফত পযাফর্। আেরযা আপ্যার িযাফথ স্পষ্টভযাফব পেযাগযাফেযাগ করযার জ্্ 
িবরকে ্য়যাি করব। আেযাফের পলরফষবযার লবকযাশ করযার জ্্ আপ্যার েলে 
পকযা্ পরযােশ্ট থযাফক, তযাহফি অ্ুগ্হ কফর আেযাফের জযা্যাফব্।

জ্স্বযাফথ্ট এই ্েযার েখ্ পিখযা হয় পিই িেফয় ্ফেযাজ্ আই্ এবং লবলধেযািযার 
িংলক্প্ত লববরে এই ্কযাশ্যায় ্েযা্ করযা হি। েলেও, পিই িেয় পথফক আই্ 
বযা লবলধেযািযার পলরবত্ট ্ হফয়ফে। েলে এই ্কযাশ্যায় লিলখত তফথ্র িযাফথ 
আইফ্র লবফরযাধ পেখযা পেয়, লিদ্ধযান্ত আই্ অ্ুিযাফর প্ওয়যা হফব, এই ্কযাশ্যা 
অ্ুিযাফর ্য়। 
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