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আপনার NOPV পাবলিক ইভেন্টগুলির একটিভে আসুন! সসই সম্পভককে  এই পষৃ্ার লপছভন পড়ুন। 

এই বার্ষিক রবজ্ঞরতি থেকক আপরি 5 ই জািয়ুারী 2017 তাররখ অিসুাকর আপিার সম্পরতির বাজার এবং মলূ্ায়ি করা মলূ্ কত তা 

জািকত পারকবি। আমরা আপিার সম্পরতির মলূ্ মলূ্ায়ি করকত থে পদ্ধরত ব্বহার করর তা রিউইয়কষি  থটেট আইি দ্ারা রিয়র্রিত। 

এই NOPV থকাকিা ককরর রবল িয় এবং এর জি্ থকাকিা অেষিপ্রদাকির প্রকয়াজি থিই। 

আপিাকক 2017 এর জলুাইকত সম্পরতি কর রদকত হকব এবং এইসব মাি ব্বহার ককরই গণিা করা হকব। আপিার মলূ্ েরদ ভুল বকল 

মকি হয় তাহকল আপিাকক রক করকত হকব তা জািকত রিকের রবজ্ঞরতি থদখিু। 

এই রবজ্ঞরতি সম্পককষি  আকরা জািকত nyc.gov/finance-এ োি। এছাড়া আমাকদর ওকয়বসাইকট রিউইয়কষি  শহকরর 1ম ও 2য় থরেণীর সম্পরতির 

মারলককদর জি্ সম্পরতি ককরর রিকদষি রশকা আকছ।

আপনার সম্পলতির মভূিযের লবজ্ঞলতি লক(NOPV)?

লকোভব আমাভের সভগে স�াগাভ�াগ করভবন

লনউইয়ককে  লসটির অরকেেতির

অনিাইন: nyc.gov/finance থদখিু

ইভমি: nyc.gov/dofcorrespondence

স�ান:  311 ডায়াল করিু (NYC বাইকর বা ররকল 

সারভষি কসর জি্ 212-639-9675 িম্বকর কল 
করিু) 

ইভমি:  NYC Department of Finance
Correspondence Unit 
1 Centre Street, 22nd Floor 
New York, NY 10007 
Attn: Notice of Property Value

লনউইয়ককে  লসটির টযোক্স কলমশন

অনিাইন: nyc.gov/html/taxcomm এ োি

ইভমি:  tcinfo@oata.nyc.gov

স�ান:  311 ডায়াল করিু (NYC বাইকর বা ররকল 

সারভষি কসর জি্ 212-639-9675 িম্বকর কল 
করিু) 

ইভমি:  NYC Tax Commission
1 Centre Street, Room 2400 
New York, NY 10007

আপলন �লে এই লবজ্ঞলতির েভরযের সভগে অসম্মে হন োহভি লক করভবন

টযোক্স কলমশভন আভবেন করভবন
আপরি েরদ আপিার সম্পরতির মকূল্র মলূ্ায়কির রবরকুদ্ধ ে্াকলঞ্জ জািাকত োি তাহকল থসই অরিকার আপিার আকছ। তাই আপরি NYC 

অেষিদতিকরর (DOF) থেকক পেৃক রিউইয়কষি  ট্াক্স করমশি-এর মত রিরকপক্ষ সংস্ার কাকছ এই রব্কয় আকবদি করকত পাকরি। ট্াক্স 

করমশকির ক্ষমতা আকছ আপিার সম্পরতির রিিষিাররত মলূ্ করমকয় থদওয়া, তার ককরর থরেণী পররবতষিি করা এবং ছাড় অ্াডজাটে করা। 

এটি আপিার বাজার মলূ্ বা সম্পরতির বণষিিা পররবতষিি করকব িা। 

রকভাকব আপিার মলূ্ায়কির রবরকুদ্ধ ে্াকলঞ্জ করকত হয় তা সম্পককষি  আকরা জািকত nyc.gov/html/taxcomm-এ োি।  

আপিাকক অবশ্ই এইসব তাররকখ ট্াক্স করমশকির মাি্কম আপিার মলূ্ায়ি করা মকূল্র জি্ আপীল করকত আকবদি করকত হকব:

1ম সরেণীর কর: 15 ই মারকে  2017

2য়, েয়, 4রকে সরেণীর কর: 1 িা 2017

অরকেেতিরভক প�কোভিারনার জনযে অনভুরাধ করুন
েরদ আপিার মকি হয় থে আপিার NOPV এর রভরতিকত আপিার সম্পরতির বাজার মলূ্ বা বণষিিামলূক তে্ (থেমি থ্ায়ার ফুকটজ) 

ঠিক িয়, তাহকল আপরি DOF থত রররভউ ফকমষির অিকুরাি ককর আপীল জমা রদকত পাকরি। DOF আপীল করার থশ্ তাররখ হল থরেণী 

1 সম্পরতির জি্ 15 ই মােষি , 2017 এবং অি্াি্ থরেণীর ককরর জি্ 3রা এরপ্রল 2017। nyc.gov/finance দতিকর ফমষিটি জমা রদি 

অেবা ডাককোকগ পাঠাকিার জি্ 311 িম্বকর কল করিু। অিগু্রহ ককর মকি রাখকবি থে অেষিদতিরকক পেষিাকলােিার অিকুরাি করকল ট্াক্স 

করমশকির কাকছ উপকর উরলিরখত জমা থদওয়ার থশ্ তাররখ সম্প্রসারণ করা হকব িা এবং ট্াক্স করমশকির কাকছ আকবদকির পররবতষি িয়।



আমাভের কাভছ এভস আপনার সম্পলতির মূভিযের লবজ্ঞলতি সম্পভককে  করা বিুন!

2017 সাভির স�ব্রুয়ারী মাভস, NYC-এর অরকেেতির এবং NYC-এর টযোক্স কলমশভনর পাঁরটি বভরার সবকটিভেই NOPV 
ইভেভন্টর আভয়াজন করভব। এগুলি সকভির জনযে স�ািা। এইসব ইভেভন্ট আপলন �া করভে পারভবন:

■ আপরি আপিার সম্পরতি রিকয় অেষিদতিকরর বা ট্াক্স করমশকির সকগে কাকরার থেকক কো বলা।
■  আপিার সম্পরতির বাজার মলূ্, মলূ্ায়ি করা মলূ্ এবং পররবতষিিকালীি মলূ্ায়ি মলূ্
■ আপিার সম্পরতির মলূ্ারয়ত মকূল্র রববাদ করা সম্পককষি  আকরা জািিু।
■  রকভাকব আপিার সম্পরতির বণষিিা পররবতষিি করকত হয় (উদাহরণস্বরপূ, আপিার রবর্ডং বা থ্ায়ার ফুটকজ কতগরুল ইউরিট আকছ)
■  অব্াহরত এবং রকভাকব তার জি্ আকবদি করকত হয় তা সম্পককষি  জািিু

অিগু্রহ ককর nyc.gov/finance-এ োি বা রিকে তারলকাভুক্ত ইকভন্টগকুলার তাররখ ও স্াকির জি্ 311 িম্বর কল করিু। 
অনগু্রহ কভর NOPV ইভেভন্ট লনভয় আসনু।

সকাভির সসশন (সকাল 10 টা থেকক দপুরু)

7 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Bronx - DOF Bronx Business Center 
3030 Third Avenue, 2nd Floor

8 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Queens - Queens Borough Hall 
120-55 Queens Blvd, 2nd Floor

10 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Staten Island - DOF Staten Island Business Center 
350 St. Marks Place, 4th Floor

14 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Manhattan - Manhattan Municipal Building 
1 Centre Street, Mezzanine

23 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Brooklyn - Brooklyn Borough Hall 
209 Joralemon Street

রাভরের সসশন (সন্্া 6 টা থেকক রাত্ী 8 টা)

9 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Manhattan - Manhattan Municipal Building 
1 Centre Street, Mezzanine

13 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Queens - DOF Queens Business Center 
144-06 94th Avenue, 1st Floor

15 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Bronx - DOF Bronx Business Center 
3030 Third Avenue, 2nd Floor  

16 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Brooklyn - Brooklyn Borough Hall 
209 Joralemon Street

22 ই স�ব্রুয়ারী, 2017  Staten Island - Lou Caravone Community Service Building 
460 Brielle Avenue

েরদ আপিার অেষিদতির পররোরলত থকাকিা থপ্রাগ্রাকম অংশগ্রহণ করকত বা থকাকিা পররক্বা গ্রহণ করকত আকবদি করার জি্ প্ররতবন্ী 
বা রেরকতসা সংক্ান্ত সরুবিার প্রকয়াজি হয়, তাহকল অিগু্রহ ককর 311 িম্বকর রডকজরবরলটি সারভষি কসস থফরসরলকটটকরর সাকে থোগাকোগ 
করিু অেবা অিলাইকি থোগাকোগ করিু: nyc.gov/contactdofeeo।

NOPV পাবলিক ইভেন্ট
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