ট্যাক্স সংক্রান্ত
অভিয�োগ?

Bengali

আমরা কারা
ইন্সপেক্টর-জেনারেল ও ট্যাক্সেশন
ওমবাডসম্যান (The Inspector-General
& Taxation Ombudsman - IGTO)
একটি স্বতন্ত্র ফেডারেল সরকারি সংস্থা
যার দায়িত্ব হল�ো অস্ট্রেলিয়ান ট্যাক্সেশন
অফিস (Australian Taxation Office ATO) এবং ট্যাক্স প্র্যাক্টিশনার্স ব�োর্ড
(Tax Practitioners Board - TPB)
-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে
আপনার অভিয�োগের বিষয়ে আপনাকে
সাহায্য করা৷

1300 44 88 29

(স্থানীয় কলের খরচে)

আমরা কিভাবে আপনাকে
সাহায্য করতে পারি
আপনার অভিয�োগ নিরসনে আপনাকে
সাহায্য করার জন্য আমরা একটি
স্বতন্ত্র, ফ্রি, ট্যাক্স বিশেষজ্ঞ পরিষেবা
প্রদান করি৷
‘প্রশাসনিক ব্যবস্থা’ একটি বিস্তৃত পরিভাষা
যা সাধারণত আপনার সাথে ATO বা
TPB-এর কাজ বা মিথস্ক্রিয়া করার সময়
ন্যায্যতা ও যুক্তিপরায়ণতার বিষয়গুল�ো
কভার করে থাকে৷
IGTO আপনাকে ক�োথায় সাহায্য

করতে পারে তার উদাহরণের ভেতর
অন্যান্যগুল�োর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
•

আ
 পনার অনুর�োধের জবাব দেয়ার
ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা;

•

ATO বা TPB কর্মকর্তাদের আচরণ;

•

অ
 নলাইন পরিষেবাসমূহের লভ্যতা;

•

ATO বা TPB-এর গৃহীত

ব্যবস্থাসমূহের নিশ্চয়তা বা
পর্যাপ্ততার ব্যাখ্যা;

www.igt.gov.au

•

ATO বা TPB-এর গৃহীত

ব্যবস্থাসমূহ তাদের নীতিমালা ও
প্রক্রিয়াসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা; এবং
•

ATO বা TPB আপনার সাথে

ন্যায্য ও স্বচ্ছভাবে আচরণ করছে
তা নিশ্চিত করা এবং অডিট ও
তদন্তসহ প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক সব তথ্য
বিবেচনা করা৷
আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব�ো
কিনা সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত না হলে,
অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে য�োগায�োগ
করুন৷
যদি আমরা আপনাকে সরাসরি সহায়তা
করতে না পারি, তাহলে ক�োন এজেন্সি
বা সংস্থা আপনাকে সাহায্য করার জন্য
সবচেয়ে উপযুক্ত হবে সে বিষয়ে আমরা
আপনাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য যথাসাধ্য
চেষ্টা করব�ো৷

GPO Box 551, Sydney NSW 2001

অভিয�োগ প্রক্রিয়া
আমাদের অফিসে আপনার অভিয�োগ
জমা দিতে, “আমাদের সাথে কিভাবে
য�োগায�োগ করবেন” (How to contact
us) অংশটি দেখুন৷
আপনি একটি অভিয�োগ জমা দেয়ার পর,
আপনার অভিয�োগের বিষয়ে আপনার
সাথে আল�োচনা করতে IGTO-এর একজন
তদন্তকারী কর্মকর্তা 2 কর্মদিবসের মধ্যে
আপনার সাথে য�োগায�োগ করবেন৷
সম্ভব হলে আপনার অভিয�োগ নিরসনের
জন্য আমরা আপনাকে সরাসরি সাহায্য
করব�ো৷
আপনার অভিয�োগ আর�ো ভাল�োভাবে
ব�োঝার জন্য এবং আমরা কিভাবে
আপনাকে সবচেয়ে ভাল�োভাবে সাহায্য
করতে পারি তা নির্ধারণের জন্য আপনার,
ATO বা TPB-এর কাছ থেকে আর�ো
বাড়তি তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাদের
আপনার বা তাদের সাথে য�োগায�োগ করার
প্রয়�োজন হতে পারে৷
আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা
আপনাকে হালনাগাদ রাখব�ো এবং এই
প্রক্রিয়াজুড়ে আমাদের তদন্তের সময়রেখা
সম্পর্কে আপনাকে তথ্য প্রদান করব�ো৷

আমাদের সাথে কিভাবে
য�োগায�োগ করবেন
www.igt.gov.au
1300 44 88 29

(স্থানীয় কলের খরচে)
GPO Box 551
Sydney NSW 2001

আপনি ইংরেজি ছাড়া অন্য ক�োন�ো ভাষায়
অভিয�োগ জমা দিতে চাইলে 131 450
নম্বরে অনুবাদ ও দ�োভাষী পরিষেবায়
(Translating and Interpreting Service
- TIS) ফ�োন করুন৷
যদি আপনার কথা শুনতে বা বলতে
ক�োন�ো সমস্যা হয় এবং একটি উপযুক্ত
টেলিটাইপরাইটার (TTY) বা মডেম থাকে,
তাহলে 13 36 77 নম্বরে ফ�োন করুন৷
যদি আপনার TTY বা মডেম না থাকে,
তাহলে 1300 555 727 নম্বরে স্পিচ টু
স্পিচ রিলে সার্ভিসে ফ�োন করুন৷

