
ট্যাক্স সংক্যান্ত 
অভিয�যাগ?

Bengali



আমরা িারা

ইন্সদপক্টর-যজনাদর� ও িযোদসেশন 
ওমোেেমযোন (The Inspector-General 
& Taxation Ombudsman - IGTO) 
এিফি স্বেন্ত্র যিোদর� েরিাফর েংস্া  
�ার োফয়ত্ব হদ�া অদ্রেফ�য়ান িযোদসেশন 
অফিে (Australian Taxation Office - 
ATO) এেং িযোসে প্রযোফক্টশনাে্ম যোে্ম  
(Tax Practitioners Board - TPB) 
-এর প্রশােফনি েযেেস্ার ফেরুদধে  
আপনার অফিদ�াদগর ফেষদয় আপনাদি 
োহা�যে িরা৷

1300 44 88 29  
(স্ানীয় িদ�র খরদচ)



আমরা ফিিাদে আপনাদি 
োহা�যে িরদে পাফর

আপনার অফিদ�াগ ফনরেদন আপনাদি 
োহা�যে িরার জন্য আমরা এিফি  
স্বেন্ত্র, ফরি, িযোসে ফেদশষজ্ঞ পফরদষো 
প্রোন িফর৷

‘প্রশােফনি েযেেস্া’ এিফি ফেস্তৃে পফরিাষা 
�া ো্ারেে আপনার োদে ATO ো 
TPB-এর িাজ ো ফমেফ্রিয়া িরার েময় 
ন্যা�যেো ও �ুফক্তপরায়েোর ফেষয়গুদ�া 
িিার িদর োদি৷

IGTO আপনাদি যিাোয় োহা�যে 
িরদে পাদর োর উোহরদের যিের 
অন্যান্যগুদ�ার মদ্যে অন্তিু্মক্ত রদয়দছ:

•   আপনার অনুদরাদ্র জোে যেয়ার 
যষেদরে েময়ানুেফে্মো;

•   ATO ো TPB িম্মিে্মাদের আচরে;

•   অন�াইন পফরদষোেমূদহর �িযেো;

•   ATO ো TPB-এর গতৃহীে 
েযেেস্ােমূদহর ফনশ্চয়ো ো 
প�্মাপ্তোর েযোখযো;
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•   ATO ো TPB-এর গতৃহীে 
েযেেস্ােমূহ োদের নীফেমা�া ও 
প্রফরিয়ােমূদহর োদে েঙ্গফেপূে্ম 
হওয়ার ফেষয়ফি ফনফশ্চে িরা; এেং

•   ATO ো TPB আপনার োদে 
ন্যা�যে ও স্বচ্ছিাদে আচরে িরদছ 
ো ফনফশ্চে িরা এেং অফেি ও 
েেন্তেহ প্রেত্ত প্রােফঙ্গি েে েেযে 
ফেদেচনা িরা৷

আমরা আপনাদি োহা�যে িরদে পারদো 
ফিনা যে ফেষদয় আপফন ফনফশ্চে না হদ�, 
অনুগ্রহ িদর আমাদের োদে য�াগাদ�াগ 
িরুন৷

�ফে আমরা আপনাদি েরােফর েহায়ো 
িরদে না পাফর, োহদ� যিান এদজফন্স 
ো েংস্া আপনাদি োহা�যে িরার জন্য 
েেদচদয় উপ�ুক্ত হদে যে ফেষদয় আমরা 
আপনাদি পরামশ্ম যেয়ার জন্য �োো্যে 
যচষ্া িরদো৷



আমাদের অফিদে আপনার অফিদ�াগ 
জমা ফেদে, “আমাদের োদে ফিিাদে 
য�াগাদ�াগ িরদেন” (How to contact 
us) অংশফি যেখুন৷

আপফন এিফি অফিদ�াগ জমা যেয়ার পর, 
আপনার অফিদ�াদগর ফেষদয় আপনার 
োদে আদ�াচনা িরদে IGTO-এর এিজন 
েেন্তিারী িম্মিে্মা 2 িম্মফেেদের মদ্যে 
আপনার োদে য�াগাদ�াগ িরদেন৷

েম্ভে হদ� আপনার অফিদ�াগ ফনরেদনর 
জন্য আমরা আপনাদি েরােফর োহা�যে 
িরদো৷

আপনার অফিদ�াগ আদরা িাদ�ািাদে 
যোঝার জন্য এেং আমরা ফিিাদে 
আপনাদি েেদচদয় িাদ�ািাদে োহা�যে 
িরদে পাফর ো ফন্্মারদের জন্য আপনার, 
ATO ো TPB-এর িাছ যেদি আদরা 
োড়ফে েেযে েংগ্রদহর জন্য আমাদের 
আপনার ো োদের োদে য�াগাদ�াগ িরার 
প্রদয়াজন হদে পাদর৷

আমাদের অগ্রগফে েম্পদি্ম আমরা 
আপনাদি হা�নাগাে রাখদো এেং এই 
প্রফরিয়াজুদড় আমাদের েেদন্তর েময়দরখা 
েম্পদি্ম আপনাদি েেযে প্রোন িরদো৷

অফিদ�াগ প্রফরিয়া
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1300 44 88 29  
(স্ানীয় িদ�র খরদচ)

GPO Box 551  
Sydney NSW 2001

আপফন ইংদরফজ ছাড়া অন্য যিাদনা িাষায় 
অফিদ�াগ জমা ফেদে চাইদ� 131 450 
নম্বদর অনুোে ও যোিাষী পফরদষোয় 
(Translating and Interpreting Service 
- TIS) যিান িরুন৷

�ফে আপনার িো শুনদে ো ে�দে 
যিাদনা েমস্া হয় এেং এিফি উপ�ুক্ত 
যিফ�িাইপরাইিার (TTY) ো মদেম োদি, 
োহদ� 13 36 77 নম্বদর যিান িরুন৷

�ফে আপনার TTY ো মদেম না োদি, 
োহদ� 1300 555 727 নম্বদর ফপিচ িু 
ফপিচ ফরদ� োফি্মদে যিান িরুন৷

আমাদের োদে ফিিাদে 
য�াগাদ�াগ িরদেন


