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একিট মীমাংসা ৈবঠেকর (Conciliation Conference) অনুেরাধ করা
কখন একিট মীমাংসা ৈবঠেকর অনুেরাধ করেত হয়
যিদ আপনার িব�ি�েত বলা থােক েয আপনার আনু�ািনক �িতবােদর অিধকার আেছ, তাহেল আপিন িব�ি�র

িবরে� িনিদর্ � সময়সীমার মেধয্ বুয্েরা অফ কনিসিলেয়শন অয্া� িমিডেয়শন সািভর্ েসসর (Bureau of
Conciliation and Mediation Services) মাধয্েম মীমাংসা ৈবঠেকর অনুেরাধ করেত পােরন। আপিন এই
উপােয় কর িবভােগর পদে�পগিলর �িতবাদ করেত পােরন, এর মেধয্ অ�ভুর্ �:
• িনিদর্ � কেরর িবল;
• েফরেতর দািবর �তয্াখয্ান; এবং
• েকানও লাইেস�, েরিজে�শন, বা অবয্হিত শংসাপে�র �তয্াখয্ান, �তয্াহার, বা �িগতােদশ।

কীভােব মীমাংসা ৈবঠক (conciliation conference) কাজ কের?
মীমাংসা ৈবঠক (conciliation conference) হল আনু�ািনক শনািন ছাড়া �িতবাদ সমাধান করার �ত ও কম
খরেচর উপায়। কীভােব এিট কাজ কের তা এখােন েদওয়া হেলা:
• আপিন ৈবঠেক উপি�ত হেত পােরন অথবা আপনার হেয় আপনার েকানও �িতিনিধ আসেত পােরন। যিদ
আপিন �িতিনিধ িনযু� কেরন, তাহেল আপনােক আমােদর ওেয়বসাইেটর েথেক অবশয্ই একিট ওকালতনামার
ফমর্ জমা িদেত হেব েযমন ফমর্ POA-1, Power of Attorney (ওকালতনামা) অথবা ফমর্ ET-14, এে�ট
কেরর ওকালতনামা (Estate Tax Power of Attorney)।
• বুয্েরা অফ কনিসিলেয়শন অয্া� িমিডেয়শন সািভর্ েসস (Bureau of Conciliation and Mediation
Services) ৈবঠেকর আেয়াজন করেব। একজন িবভােগর �িতিনিধ িবভােগর অব�ান জানােত অংশ েনেবন।
ৈবঠক পিরচালনাকারী (conferee ) উভয় পে�র �দত্ত �মাণ পযর্ােলাচনা করেবন এবং িববােদর সমাধান
করার েচ�া করেবন।
• ৈবঠেকর পর, ৈবঠক পিরচালনাকারী আপনােক স�িত পে�র (Consent,মাধয্েম একিট ��ািবত সমাধান
পাঠােবন।
• আপিন স�িতপে�র (Consent)সে� স�ত হেল, আপিন 15 িদেনর মেধয্ এিট �া�র কের ৈবঠক
পিরচালনাকারীর (Conferee) কােছ পািঠেয় িদেল �ীকার করেত পােরন। এই আনু�ািনক �িতবাদিট েশষ
হেব।
• আপিন স�িতপে�র (Consent) এর সে� স�ত না হেল, ৈবঠক পিরচালনাকারী (Conferee) মীমাংসার
আেদশ (Conciliation Order) জাির করেবv। এই আেদেশ আপিন ও িবভাগ আব� থাকেবন, যিদ না
আপিন কর আিপেলর িবভােগর মাধয্েম শনািনর একিট আেবদন কেরন।

কীভােব মীমাংসা ৈবঠেকর অনুেরাধ করেত হয়
1.

অনলাইন—সে�ালেনর অনুেরাধ করার �ত ও সহজ উপায়
•
•
•

2.

লগইন করন অথবা অনলাইন সািভর্ স অয্াকাউ� (www.tax.ny.gov) ৈতির করন।
বাঁিদেকর েমনুেত পিরেষবার (Services) অধীেন িবভাগীয় িব�ি�র �িত �িতি�য়া (Respond to
department notice ) িনবর্াচন করন।
িব�ি� হােত পান এবং আপনার অনুেরাধ স�ূণর্ করেত িনেদর্ শ অনুসরণ করন।

কাগেজর ফমর্
যিদ আপিন অনলাইেন উত্তর িদেত না চান, তাহেল ফমর্ CMS-1-MN, মীমাংসার ৈবঠেকর জনয্ অনুেরাধ
(Request for Conciliation Conference) স�ূণর্ কের 518-435-8554 ন�ের ফয্া� করন। আপিন
চাইেল, িনেচর িঠকানায় ফমর্ CMS-1-MN ডাকেযােগ পাঠােত পােরন বা িনেজ িগেয় জমা িদেত পােরন।
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আমরা �তয্ািয়ত বা েরিজ�াডর্ ডােকর সুপািরশ কির কারণ এটা আপনােক �মাণ করেত সাহাযয্ করেব েয
আপিন সমেয় অনুেরাধ কেরেছন।
ফয্া�: 518-435-8554 (অ�ািধকার)

িঠকানা: NYS TAX DEPARTMENT
BUREAU OF CONCILIATION AND MEDIATION SERVICES
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0918

কীভােব
পাঠান।
•
•

•

আপিন ৈবঠেকর অনুেরাধ কেরেছন তা িনিবর্েশেষ আপনার অব�ােনর সমথর্েনর �েয়াজনীয় নিথ আমােদর
িনেচর সবগিল অ�ভুর্ � করেত ভু লেবন না:
আপনার �িতবােদর একিট িব�ি�র একিট কিপ,
সিঠকভােব স�ূণর্ করা একিট ওকালতনামার ফমর্ (Power of Attorney Form) (যিদ আপিন কাউেক
আপনার �িতিনিধ িহসােব িনযু� কেরন) এবং
আপনার �িতবােদর ে�ে� �াসি�ক হেব এমন অনয্ানয্ নিথ।
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