
যদি প্রদিবন্ধকিার কারণে আপনার অর্থ দবভাগ কি্্থ ক 
পদরচাদিি ককাণনা প্রকণপে অংশগ্রহে করণি বা ককাণনা পদরণেবা 
গ্রহে করণি আণবিন করার জন্য বাসস্ান প্রণ�াজন হ�, 
িাহণি অনগু্রহ কণর www.nyc.gov/contactdofeeo এ 
প্রদিবন্ধকিা পদরণেবার সুদবধা প্রিানকারীর সাণর কযাগাণযাগ 
করুন বা 311 নম্বণর কি করুন।

অন্যান্ বিকল্পসমহূ 

সসৌজন্ সযাক্যাৎ

আপদন যদি দনধ্থাদরি সম�সীমার মণধ্য মীমাংসা কনফাণরন্স 
বা ট্যাক্স আদপি ট্াইব্ুযনাণি আদপি করণি ব্যর্থ হন িাহণি 
আপদন অর্থ দবভাণগর সাণর কসৌজন্য সাক্াৎ করার জন্য 
কযাগ্য হণি পাণরন। যদি সাক্াৎ অনণুমাদিি হ� িাহণি 
আপদন আপনার আ�কর পুনদব্থণবচনার জন্য কর দবভাণগর 
দনকট অনণুরাধ জ্াপন করণি পাণরন। কসৌজন্য সাক্াণির 
আণবিণনর দনণি্থশাবিী অর্থ দবভাগ করণক প্রাপ্ত দবজ্দপ্তণি 
উণলেখ রাকণব যা আপনাণক আপনার কণরর বাধ্যবাধকিা 
সম্পণক্থ  অবগি করণব।

সবণশণে, আপদন যদি কসৌজন্য সাক্াণির ফিাফণি সন্তুষ্ট 
না হন িাহণি আপদন আপনার মামিা� দনযুক্ত দনরীক্ণকর 
দসদ্াণতের দবরুণদ্ একটি এদক্সট কনফাণরণন্সর আণবিন 
করণি পাণরন।

অর্থ প্রদযান পবিকল্পনযা

কয সকি ব্যবসা�ী িাণির ব্যবসাদ�ক কণরর কিনা পদরণশাধ 
সংক্াতে সমস্যা সমাধাণন ব্যর্থ হ�, অর্থ দবভাগ কসই সকি 
কর পদরণশাধকারীণির অর্থ পদরণশাণধর জন্য অর্থ প্রিাণনর 
পদরকপেনা অফার কণর।  

$500 বা িণিাদধক পদরমাে কিনা পদরণশাণধর আণবিন 
করণি সংদলিষ্ট দবভাণগর ই-সাদভ্থ ণসস ওণ�বসাইট 
www. nyc. gov/ eservices দভদজট করুন।

আপনার কিনার পদরমাে যদি $500 এর কম হ� িাহণি অর্থ 
পদরণশাধ সংক্াতে আণিাচনা করণি অর্থ দবভাণগর কযণকাণনা 
ব্যবসাদ�ক ককন্দ্র দভদজট করুন। ককন্দ্রগুণিার অবস্ান 
www. nyc. gov/ visitdof করণক জানা যাণব।

NYC আয়কি আইনজীিীি কযার্থযালয়

এই প্রচারপত্রটি হণছে দনউ ই�ক্থ  দসটির আ�কর 
আইনজীবীর কায্থািণ�র একটি কসবা। অর্থ দবভাণগর 
সাণর আপদন যদি আপনার কণরর সমস্যা সমাধান করার 
যরাযর কচষ্টা কণরন দকন্তু আপনার মণন হ� কয আপদন 
ফিাফণি সন্তুষ্ট নন িাহণি আ�কর আইনজীবীর কায্থাি� 
আপনাণক সহা�িা করণি পাণরন। সহা�িা পাও�ার জন্য 
www. nyc. gov/ taxpayeradvocate দভদজট করুন এবং 
DOF-911, “আ�কর আইনজীবীর কায্থাি� হণি সহা�িা 
পাও�ার জন্য আণবিন” ফরমটি পূরে করুন।

ইমমইল:  DOFTaxpayerAdvocate@finance.nyc.gov
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কীভযামি আবম 
আমযাি ি্িসযাবয়ক 
কমিি সদনযাি বিিযাদ 
জযানযামিযা?
আপদন যদি অর্থ দবভাণগর সাণর আপনার ব্যবসাদ�ক এবং 

আবগাদর শুল্ক সংক্াতে মামিার ফিাফণি সন্তুষ্ট না হন 

িাহণি আপদন িইুভাণব আণবিন করণি পাণরন। আপদন 

দিপাট্থ ণমন্ট অব দফন্যান্স কনদসদিণ�শন ব্ুযণরার দনকট 

কসৌজন্য সাক্াণির আণবিন করণি পাণরন বা ট্যাক্স আদপি 

ট্াইব্ুযনাণির দনকট আদপি িাণ�র করণি পাণরন।

বিপযার্থ মমন্ট অি বিন্যান্স কনবসবলময়শন ি্্ মিযা
কসৌজন্য সাক্াৎ হণছে আপনার কর সংক্াতে দববাি দ্রুি, 
কাঠাণমাগি শুনাদন খরচ ব্যদিণরণক মীমাংসা করার জন্য 
একটি স্াধীন, অনানষু্াদনক, দনরণপক্, দবধান বদহভূ্থ ি একটি 
কনফাণরন্স। আপদন যদি কসৌজন্য সাক্াৎ অনণুরাধ করণি চান 
িাহণি অবশ্যই আপনাণক একটি আণবিন ফরম পূরে করণি হণব। 
www. nyc. gov/ finance দভদজট করুন এবং ফরমটি িাউনণিাি 
করার জন্য “conciliation conference” খুজঁনু।

কীভযামি এটি কযাজ কমি? 
ব্যবসাদ�ক বা আবগাদর কণরর কিনার জন্য আপনাণক অবশ্যই 
অর্থ দবভাগ হণি প্রাপ্ত “দনধ্থাদরি কনাটিশ” বা “না-মঞ্রু কনাটিশ” 
জাদরর 90 দিণনর মণধ্য কসৌজন্য সাক্াণির জন্য আণবিন করণি 
হণব। 

কনফাণরণন্স, আপদন বা আপনার প্রদিদনদধ আপনার মিামি 
সমর্থণন যুদক্ত এবং নদরপত্র উপস্াপন করণি পারণবন। অন্য ককউ 
যদি আপনার প্রদিদনদধত্ব কণর িাহণি অবশ্যই িার পাও�ার অব 
অ্যাটদন্থ রাকণি হণব এবং আপনাণক কনফাণরণন্সর আণবিনপণত্রর 
সাণর অবশ্যই ঐ পাও�ার অব অ্যাটদন্থর নদরপত্র জমা দিণি হণব। 

মীমাংসাকারী মামিার সি্য ঘটনা উণলেখপূব্থক দসদ্াতে কিণবন। 
মীমাংসাকারী অর্থ দবভাগণক প্রারদমক মীমাংসা বা আপনার 
কিনা কম করা হণি পাণর এ দবে�টি দনদচিি করণি পাণরন। 
অনণুরাধক্ণম, আপদন আংদশক বা পুণরা অর্থ কফরি কপণি পাণরন।

র্যাক্স আবপল ট্যাইি্্ নযাল
ট্যাক্স আদপি ট্াইব্ুযনাি হণছে কর প্রিানকারী এবং অর্থ দবভাণগর 
মধ্যকার দববাি মীমাংসা করার জন্য দসটি চাট্থ ার কি্্থ ক প্রদিদষ্ি 
একটি স্িন্ত্র প্রদিষ্ান। আপনার প্রশাসদনক আইনদসদ্ দবচারক 
কি্্থ ক শুনাদনর আণবিন করার অদধকার রণ�ণে এবং আপদন 
যদি দবচারণকর দসদ্াণতের সাণর সম্মি না হন িাহণি ট্াইব্ুযনাণির 
আদপি দবভাণগর দনকট আণবিন করণি পাণরন।

দনণচ উদলেদখি পিণক্প সম্পদক্থ ি আরও ির্য 
জানণি এবং প্রণ�াজনী� ফরম িাউনণিাি করণি, 
www. nyc. gov/ taxappeals দভদজট করুন।

কীভযামি এটি কযাজ কমি?
ধযাপ 1: প্রশযাসবনক আইনবসদ্ধ বিচযািমকি শুনযাবন
আপনার ব্যবসাদ�ক কর সংক্াতে কিনার শুনাদনর জন্য অবশ্যই 
আপনাণক প্রিত্ত প্রজ্াপণনর 90 দিণনর মণধ্য ট্াইব্ুযনাণির দনকট 
আরদজ করণি পাণরন। একজন দনধ্থাদরি দবচারক শুনাদনপূব্থ 
কনফাণরণন্সর আণ�াজন করণি পাণরন কযখাণন পক্সমহূ দনষ্পদত্তর 
প্রণচষ্টা করণি পারণব। পক্সমহূ যদি দনষ্পদত্তণি না আসণি পাণর 
িাহণি িারা শুনাদনর প্রদক্�া� কযণি পাণর। দবচারক আিািণি 
দবচার পদরচািনা করণবন এবং ে� মাণসর মণধ্য মীমাংসার জন্য 

দিদখি কনাটিস জাদর করণব। আপনার দবচারণকর রাণ�র 
দবরুণদ্ আদপি করার অদধকার রণ�ণে।

অনগু্রহ কণর স্মরে রাখণবন কয, $10,000 বা িার কম 
অর্থ মিূ্যমাণনর মামিার দবে�টি ট্াইব্ুযনাণির স্মি কলেইম 
ইউদনট পদরচািনা কণর। এই মামিাগুণিার আইনগি জটিিিা 
িুিনামিূকভাণব কম এবং ইউদনণটর দসদ্াণতের দবরুণদ্ আদপি 
করা যাণব না।

ধযাপ 2 (ঐবছিক): বিচযািমকি িযাময়ি বিরুমদ্ধ আবপল
ককাণনা এক পক্ বা উভ� পক্ যদি প্রশাসদনক আইন 
দবচারণকর রা� প্রিাণনর 30 দিণনর মণধ্য এর দবরুণদ্ 
ট্াইব্ুযনাণির আদপি দবভাণগর আপদত্ত উত্াপন না কণর 
িাহণি কসণক্ণত্র উক্ত রা� বাধ্যিামিূক দহণসণব পদরগদেি 
হণব। দবভাণগর দিনজন কদমশনার আপনার আদপি আণবিন 
দবণবচনা করণবন এবং মীমাংসার জন্য কনাটিশ জাদর করণবন। 

ধযাপ 3 (ঐবছিক): ধযািযা 78 অনস্যামি আবপল বিভযামগি 
বসদ্ধযান্ত বিমলেষণ
আপদন যদি আদপি দবভাণগর রাণ� সম্মি না হন িাহণি আপদন 
দনউ ই�ক্থ  কটেট সুদপ্রম ককাণট্থ  আণবিন করণি পাণরন। কটেট 
আইণনর ধারা অনসুাণর গঠিি এই ধরণনর আদপি “ধারা 78,” 
নাণম পদরদচি। ট্যাক্স আদপি ট্াইব্ুযনাণির দন�ম অনসুাণর 
আপনার মামিার রা� হও�ার 120 দিন পয্থতে ধারা 78 এর 
অধীণন মামিা করণি পাণরন।

আদপি দবভাগ
কক্ 2400
কফান: (212) 669-2070
ফ্যাক্স: (212) 669-2211

প্রশাসদনক আইনদসদ্ 
দবচারণকর দবভাগ
কক্ 2430
কফান: (212) 669-4501
ফ্যাক্স: (212) 669-4503

র্যাক্স আবপমলি জন্ সরযাগযামরযাগ সংক্যান্ত তর্

দনউ ই�ক্থ  দসটির ট্যাক্স আদপি ট্াইব্ুযনাি
One Centre Street, New York, NY  10007

আবপমলি পদ্ধবত

অন্যান্ বিকল্পসমহূ

দিপাট্থ ণমন্ট অব দফন্যান্স 
কনদসদিণ�শন ব্ুযণরা

ট্যাক্স আদপি ট্াইব্ুযনাি

ধাপ 1: প্রশাসদনক আইনদসদ্ 
দবচারণকর শুনাদনআপনার মিামি সমর্থণনর 

জন্য যুদক্ত এবং নদরপত্র 
উপস্াপন করুন

মীমাংসাকারী মামিার সি্য 
ঘটনা উণলেখপূব্থক দসদ্াতে 

কিণবন

ধাপ 2 (ঐদছেক): 
দবচারণকর রাণ�র দবরুণদ্ 

আদপি

ধাপ 3 (ঐদছেক): ধারা 78 
অনসুাণর আদপি দবভাণগর 

দসদ্াতে দবণলিেে

অর্থ প্রিান পদরকপেনাকসৌজন্য সাক্াৎ


