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নিউ ইয়র্ক স্টেট র্র এবং অর্ কিীনি নবভাগে স্টরফাগরল চ্যাগলঞ্জ ফর্ ক 
 

• আপনার চাইল্ড সাপপার্ট অ্য কাউপের ননউ ইয়কট স্টের্ কর এবং অ্র্ টনীনি স্টরফাপরল নবভাপে 

(Department of Taxation and Finance, DTF) স্টরফাপরলপক চযাপলঞ্জ করপি এই ফর্ ট বযবহার করুন। 

• এই ফর্ টটর্ পূরণ কপর সংযুক্ত স্টনাটর্শ প্রানির পঁয়িানিশ (45) নিগির র্গযয সাপপার্ট কাপলকশনইউননপর্ 

(Support Collection Unit, SCU) জর্া নিন। 

• আপনার চযাপলপঞ্জর নবষপয় নসদ্ধান্ত সংযুক্ত স্টনাটর্শ প্রানির পচঁাত্তর (75) নিপনর র্পযয আপনার কাপে 

পাঠাপনা হপব। 
 

আনর্ আর্ার স্টকপসর DTF স্টি স্টরফাপরল চযাপলঞ্জ করপি আগ্রহী কারণ (প্রপযাজয সবগুনল বপে টর্ক নচহ্ন নিন):  
 

 1. আনর্ সাপপার্ট প্রপিয় রপয়পে বপল নচনহ্নি বযক্তক্তটর্ নই, স্টয নবষপয়র সর্র্ টপন এইগুনল রপয়পে: 
 

               আর্ার ড্রাইনভং লাইপসন্স বা পনরচয় পপের একটর্ কনপ  

               আর্ার পাসপপার্ট বা আর্ার স্টসাশযাল নসনকউনরটর্ কাপডটর একটর্ কনপ 

               অ্নযানয ___________________________________ 
 

  2. আনর্ সাপপাপর্টর অ্র্ টপ্রিাপনর জনয আিালপির রাপয়র অ্যীপন স্টনই, বা আর্ার সাপপার্ট অ্ডটারটর্পক খানল, 

সর্াি করা হপয়পে বা িা কখপনাই আিালপি প্রপবশ কপরনন এবং স্টকাপনা সাপপাপর্টর অ্র্ ট বপকয়া স্টনই/অ্িীপির 

স্টকাপনা সাপপার্ট বাকী নহপসপব স্টনই, যা এই নবষয়গুনল নিপয় সর্নর্ টি হপয়পে:  
 

   আর্ার চাইল্ড সাপপার্ট অ্ডটার খানল বা সর্াি করা সংক্রান্ত আিালপির রাপয়র একটর্ কনপ 

    অ্নযানয ___________________________________ 
 

 3. স্টয পনরর্াণ বপকয়া স্টিখাপনা হপে িা সটঠক নয় এবং/অ্র্বা অ্ন্তি চার র্াপসর সাপপাপর্টর পনরর্াপণর 

সর্ান নয় যা এই ননর্গুনল দ্বারা সর্নর্ টি: 
 

   একটর্ কযানপসলকৃি স্টচক বা র্ানন অ্ডটাপরর একটর্ কনপ (সার্পন ও নপেপন), যা চাইল্ড সাপপার্ট 

এপজক্তন্সর দ্বারা জর্াকৃি হপয়পে, নকন্তু আর্ার অ্যাকাউপে স্টক্রনডর্ বা জর্া হয়নন।  

   ননর্পে যা আর্ার এই িানবপক সর্র্ টন কপর স্টয, আর্ার চাইল্ড সাপপাপর্টর পনরর্াণটর্ সটঠকভাপব েণনা 

করা হয়নন 

   আর্ার চাইল্ড সাপপার্ট অ্ডটার বা ববপকয়া পনরর্াণ ননয টারণ পনরবিটনকারী আিালপির রাপয়র একটর্ কনপ 

   অ্নযানয ____________________________________ 
 

  4. আনর্ অ্স্থায়ী সহায়িা, স্বাস্থয সহায়িা এবং সানিপর্োল ননউটিশন অ্যানসেযান্স স্টপ্রাগ্রাপর্র (Supplemental 

Nutrition Assistance Program, SNAP) সুনবযা (যা পূপব ট ফুড েযাম্প নাপর্ পনরনচি নেল) বা সানিপর্োল 

নসনকউনরটর্ ইনকার্ (Supplemental Security Income, SSI) স্টসবা লাভ কনর, যা এই ননর্গুনল দ্বারা সর্নর্ টি: 
 

   আর্ার স্টবনননফর্ কাপডটর একটর্ কনপ 

   আর্ার প্রাি সুনবযাগুনলর সম্পনকটি যাচাইকরণ নচটঠটর্র একটর্ কনপ 

    অ্নযানয ___________________________________ 
 

অ্নযানয র্ন্তবয: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

         
 

নিউ ইয়র্ক স্টর্স সিাক্তর্ারী:  ________________  স্টসাশযাল নসনর্উনরটট িম্বর:   ______-____-______ 

িার্ (র্ুনিি):  ____________________________  স্টফাি:   (_____) ___________________ 

স্বাক্ষর:  _________________________________   িানরখ:  _________________________ 


	নিউ ইয়র্ক স্টেট কর এবং অর্থনীতি বিভাগে রেফারেল চ্যালেঞ্জ ফর্ম

