
সেকশন 1: েম্পত্তির তথ্য

বর�ো: ব্লক: লট:

�োস্ো� ঠিকোনো: অ্োপোট্ট রেন্ট #:

সিটি: স্টেট: সিপ:

সিঠি পোঠোরনো� ঠিকোনো (যসি িোয়গো� ঠিকোনো স্েরক আলোিো হয়): 

েম্পত্তির ধরন: 
■ ■  কর্োসেসনয়োে      ■ ■  িেবোয়      ■ ■  1- স্েরক 3-পোস�বোস�ক বোিো      ■ ■  4+ পোস�বোস�ক বোিো বো অন্োন্

যসি আপনো� বোসিরে িো� বো েরেোসিক ইউসনট েোরক, েোহরল শেক�ো কেটুকু িোয়গো আপনো� প্োেসেক আবোরি� িন্ ব্বহৃে হরছে েো 
উরলেখ করুন: _______%

আপনো� িম্পসতি� স্কোরনো অংশ সক বোসিসি্ক কো�রি ব্বহৃে হরছে? ■■ হ্োাঁ ■■ নো
যসি হ্োাঁ হয়, েোহরল শেক�ো কেটুকু িোয়গো বোসিসি্কভোরব ব্বহৃে হরছে েো উরলেখ করুন _______%

িম্পসতি সক ট্োরটে� েোসলকোনোিীন? এই িম্পসতি সক আপসন উইরল� েোি্রে স্পরয়রেন?

িম্পসতি� উপ� সক িীবনোসিকো� �রয়রে?
িোয়গোটিরে সক স্কোরনো সশশু (ভোিোটিয়োরি� সশশুও 
হরে পোর�) বিবোি কর� এবং পোবসলক সু্রল সপ্-K 
স্েরক 12 স্রেরে� েরি্ পিোরশোনো কর� সক?

কারা আবেদন করবত পারবে 
আপসন DHE এ� িন্ স্যোগ্ বরল সবরবসিে হরবন যসি আপনো� ও আপনো� স্তী/স্োেী� িসমিসলে বোস ্্টক আয় $58,399 বো এ� স্িরয় কে 
হয় এবং িকল েোসলক যসি প্সেবন্ী হয়। (েোসলক যসি িম্পসে বো িরহোি� হয় েোহরল একিনরক অবশ্ই প্সেবন্ী হরে হরব।) সকেু 
ব্সেক্রে েোিো, িম্পসতিটি িকল েোসলকরি� প্োেসেক আবোিস্থল হরে হরব।

েময়েীমা: 15 েোি্ট । (যসি 15 েোি্ট  িপ্োহোরতে বো েুটি� সিন হয় েোহরল পর�� কে্টসিবিরক স্শ্ েোস�খ সহরিরব গি্ ক�ো হরব।)

কীভাবে োহায্য সপবত পাবরন: সভসিট করুন www. nyc. gov/ contactpropexemptions বো কল করুন 311 নম্বর�। 

কীভাবে আবেদন করবেন
সনর্োক্ত িবসকেু িেো সিন (সবস্োস�ে েরে্� িন্ স্িকশন 6 এ� 3 নম্ব� পৃষ্ো স্িখুন):

■ ■  একটি পূি্টোঙ্গ আরবিনপত্র
■ ■  প্সেবন্কেো� প্েোি
■ ■  আরয়� প্েোি

উরলেসখে েে্গুরলো যসি িে্ হয়, েোহরল স্িকশন 6 এ� 3 নম্ব� পৃষ্োয় সলসপবদ্ধ আর�ো প্েোিসি িেো সিন: 

■ ■  িম্পসতি যসি ট্োরটে� েোসলকোনোিীন হয়। 
■ ■  উইরল� েোি্রে আপসন িম্পসতি স্পরয়রেন।
■ ■  িম্পসতি� উপ� িীবনোসিকো� �রয়রে।
■ ■  িসলরল উসলেসখে েোসলকরি� একিন েো�ো স্গরল। 
■ ■  িসলরল উসলেসখে েোসলকরি� একিরন� অসেস�ক্ত িম্পসতি েোকরল।
■ ■  একিন েোসলক যসি িোব্টক্ষসিক আবোসিক স্োস্থ্রিবো� অিীরন েোরকন।
■ ■  আপনো� যসি পস�রশোি ক�ো হয়সন এেন স্েসেরকল সবল েোরক।

আপনার আবেদনপত্র ও প্রমাণাত্দ পাঠিবয় ত্দন: 
New York City Department of Finance, Homeowner Tax Benefits, P.O। Box 311, Maplewood, NJ 07040-0311

■■ হ্োাঁ ■■ নো ■■ হ্োাঁ ■■ নো

■■ হ্োাঁ ■■ নো■■ হ্োাঁ ■■ নো

®

প্রত্তেন্ী োত্ির মাত্িকবদর অে্যাহত্ত
প্োেসেক আরবিনপত্র
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https://nycdepartmentoffinance.dynamics365portals.us/SignIn?ReturnUrl=%2Fcreate-case%2F%3Ftopic%3DHomePropertyBenefits


সেকশন 4: োক্্যদান (েকি মাত্িকবক অেশ্যই স্াক্র করবত হবে।)

আসে এটো প্ে্সয়ে ক�সে স্য এই আরবিনপরত্র অতেভু্ট ক্ত িেস্ েে্ আেো� িরব্টোতিে জ্োন ও সবশ্োি অনিুোর� িে্ এবং িঠিক। আসে এটো 
প্ে্সয়ে ক�সে স্য আেো� অন্ স্কোরনো িম্পসতি এেনসক সনউ ইয়ক্ট  সিটি� বোইর�ও স্কোরনো িম্পসতিরে ক�েসুক্ত স্নই।

আসে বরুেসে স্য এই েে্গুসল সন�ীক্ষি িোরপক্ষ এবং সেপোট্ট রেন্ট অভ ফোইন্োন্স যসি স্িরখ স্য আসে সেে্ো সববসৃে সিরয়সে, আসে আেো� 
ভসব্্রে� িুসবিোগুরলো স্েরক বসচিে হরে পোস� এবং আর�োপকৃে িকল িোি্ট  এবং িস�েোনো সিরে বোি্ েোকব। আসে বরুেসে স্যরকোরনো 
ি�রন� পস�বে্ট ন হরল যো এই িুসবিো পোওয়ো� িন্ স্যোগ্েোরক প্ভোসবে ক�রে পোর� স্িরক্ষরত্র আেোরক সেপোট্ট রেন্ট অভ সফন্োন্সরক িোনোরে 
হরব। আসে বসুে স্য আেো� আয় সেপোট্ট রেন্ট অভ সফন্োরন্স� দ্ো�ো যোিোই িোরপক্ষ।

নাম স্াক্র তাত্রখ

সেকশন 2: মাত্িবকর তথ্য
1ে েোসলরক� নোে: িরমে� েোস�খ: িোেোসিক সন�োপতিো* বো ITIN #:

স্ফোন নম্ব�: ইরেইল ঠিকোনো:

2য় েোসলরক� নোে: িরমে� েোস�খ: িোেোসিক সন�োপতিো* বো ITIN #:

স্ফোন নম্ব�: ইরেইল ঠিকোনো:

ত্নব্াক্ত েবসে টিকত্িহ্ন ত্দন যত্দ:

আপনো� যসি স্কোরনো ি�রন� প্সেবন্কেো েোরক। ■■ 1ে েোসলক  ■■  2য় েোসলক

এই িম্পসতি আপনো� প্োেসেক আবোিস্থল। ■■ 1ে েোসলক  ■■  2য় েোসলক

িম্পসতি� অন্ একিন েোসলকরক আপসন সবরয় কর�রেন। ■■ 1ে েোসলক  ■■  2য় েোসলক

আপসন িম্পসতি� অন্ একিন েোসলরক� িরহোি�। ■■ 1ে েোসলক  ■■  2য় েোসলক

আপনো� অন্োন্ িম্পসতি �রয়রে। ■■ 1ে েোসলক  ■■  2য় েোসলক

■■  যসি িইুরয়� অসিক েোসলক েোরক েোহরল এই বক্সটিরে টিকসিহ্ন সিন। িকল েোসলকরি� িন্ এই স্িকশরন উরলেসখে িকল েে্ িংযুক্ত 
ক�রে হরব।

■■  যসি েোসলরক� স্কোরনো ঘটনো� িন্ আত্ীয় বো অসভভোবক িোয়বদ্ধ েোরক েোহরল এই বক্সটিরে টিকসিহ্ন সিন। িকল আত্ীয় বো 
অসভভোবরক� িন্ এই স্িকশরন উরলেসখে িকল েে্ িংযুক্ত ক�রে হরব।

সেকশন 3: আয়

এই আরবিনটি ক�ো� পূরব্ট িকল েোসলক এবং েোরি� স্োেী/স্তী� িসমিসলে বোস ্্টক আরয়� একটি িো�িো সিরে হরব।  আপসন স্ফেোর�ল বো 
স্টেট ট্োক্স স�টোন্ট স্েরক েে্ সনরে পোর�ন বো স্িকশন 5 এ উসলেসখে িূত্র স্েরক আয় সহরিব ক�রে পোর�ন।

$এই েবসে আপনাবক অেশ্যই একটি েংখ্যা ত্িখবত হবে �
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সেকশন 6: অত্তত্রক্ত প্রমাণাত্দ (আবেদবনর জন্য েেগুবিাই জমা ত্দবত হবে।)

েম্পত্তি যত্দ ট্াবটের কাবে গত্ছিত থাবক: িমূ্পি্ট ট্োটে িুসক্ত� একটি কসপ িেো সিন।

মাত্িক যত্দ েম্পত্তিটি উইিেবূত্র সপবয় থাবক: স্শ্ উইল এবং উইল বো উইরল� িে্েো প্েোিকো�ী নসে বো স্কোরট্ট � 
আরিরশ� কসপ িেো সিন।

দত্িবি উত্লিত্খত মাত্িকবদর একজন মারা সগবি: েেুৃ্ িনরি� একটি কসপ িেো সিন।

একজন মাত্িক যত্দ োে্বক্ত্ণক আোত্েক স্াস্্যবেোর 
অধীবন থাবক:

প্সে বে� েো� স্িবো� িন্ স্য খ�ি হয় েো� একটি অসফসিয়োল সিঠি 
িেো সিন।

দত্িবি উত্লিত্খত একজন মাত্িক অন্যত্র েেোে করবি: সেরভোি্ট, পৃেকীক�ি বো ে্োরগ� িমূ্পি্ট কোগিপত্র িেো সিন। 

যত্দ একজন মাত্িবকর অত্তত্রক্ত েম্পত্তি থাবক (NY সত ো 
অন্যত্র):

প্রে্ক িম্পসতি� িন্ সনর্োক্ত েে্গুরলো প্িোন করুন: ঠিকোনো, 
বর�ো-ব্লক-লট নম্ব� এবং িম্পসতি রেহরি� িন্ স্কোরনো ট্োক্স পস�রশোি 
ক�ো� েোকরল।

যত্দ পত্রবশাধ করা হয়ত্ন এমন সমত্িবকি ত্েি থাবক, 
এইগুবিা আপনার আয়বক কত্মবয় ত্দবত পাবর এেং 
আপনাবক সযাগ্য হবত োহায্য করবে:

পস�রশোরি� সবরল� �সশি, স্য বে� স্েরক আপসন আরয়� কোগিপত্র 
িেো সিরছেন স্িই বে� স্েরক পস�রশোি ক�ো হয়সন এেন সবলগুরলো 
িেো সিরে হরব। বো আপনো� সশসেউল A এ� একটি কসপ িেো সিন।

সেকশন 5: প্রবয়াজনীয় নত্থ

প্রত্তেন্কতার প্রমাণ

প্রে্ক েোসলরক� সনর্োক্ত 
প্রে্কটি� একটি কর� কসপ সিরে 
হরব।

স্িোশ্োল সিসকউস�টি অ্োেসেসনর্রেশন স্েরক সেিঅ্োসবসলটি অ্োওয়োে্ট  স্লটো�, স্�ইলর�োে 
স�টোয়ো�রেন্ট স্বোে্ট  বো U.S. স্পোটেোল িোসভ্ট ি, সনউ ইয়ক্ট  স্টেট কসেশন স্েরক অন্রবে� একটি 
িোটি্ট সফরকট বো একটি স্ভরট�োন অ্োেসেসনর্রেশন স্লটো� যোরে উরলেখ েোকরব আপসন স্ভরট�োন 
সেিঅ্োসবসলটি স্পনশন পোরছেন।

আবয়র প্রমাণ 

আপসন স্য বে� আরবিন ক�রবন 
স্িই বের�� িকল েোসলক এবং 
েোরি� স্োেী/স্তীরি� সনর্োক্ত 
সব্রয়� কসপ িেো সিরে হরব।

• এ যোবেকোরল� এবং 1099 এ� িকল স্ফেোর�ল বো স্টেট ইনকোে ট্োক্স স�টোন্ট। 
• বো স্যিকল েোসলক এবং েোরি� স্োেী/স্তী যো�ো এখরনো স্ফেোর�ল বো স্টেট ইনকোে ট্োক্স 
স�টোন্ট িেো স্িয়সন, সনর্ উরলেসখে িকল আরয়� উৎরি� কসপ িেো সিরে হরব।
� েিসু�। 
� স্বকো�বে িুসবিো। 
� িোেোসিক িু�ক্ষো িুসবিো। 
� SSI পোস�শ্রসেক।

� SSDI পোস�শ্রসেক। 
� স্পনশন। 
� IRA আয়।
� বোস ্্টক আয়।
� েলূিনী লোভ। 

� ব্বিো স্েরক আয়।
� শ্রসেকরি� ক্ষসেপূ�ি। 
� ভোিো স্েরক আয়। 
� িুি।

*এই িম্পসতি� ট্োক্স পস�রশোরি� িন্ আপনো� িোেোসিক সন�োপতিো বো ITIN নম্ব� সিরে হরব। আে�ো এই েে্ িোনরে িোইসে যোরে আেোরি� 
স্�কে্ট  িঠিক হয় এবং আপসন িঠিক েে্ িেো সিরয়রেন স্িটি সনসচিে ক�ো� িন্। অ্োেসেসনর্রেটিভ স্কোরে� স্িকশন 11-102.1 এ 
আেোরি� এই েে্ প্রয়োিরন� অসিকো� বি্টনো ক�ো আরে।

যত্দ প্রত্তেন্কতার কারবণ আপনার অথ্ব ত্েভাগ পত্রিাত্িত সকাবনা প্রকবপে অংশগ্রহণ করবত ো সকাবনা পত্রবেো গ্রহণ 
করবত আবেদন করার জন্য োেস্ান প্রবয়াজন হয়, তাহবি অনগু্রহ কবর www. nyc. gov/ contactdofeeo এ প্রত্তেন্কতা 
পত্রবেো েতু্েধা প্রদানকারীর োবথ সযাগাবযাগ করুন ো 311 নম্ববর স�ান করুন।
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https://www1.nyc.gov/site/finance/about/contact-by-email/contact-dof-eeo.page

