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পুনন্নবীকরণ তথ্য: অনুগ্রহ করর পড়ুন ককন্তু আপনঠার আরবদরনর সরগে জমঠা কররবন নঠা।

প্রতিবন্ধী বাতিমাতিকদের ছাি (Disabled Homeowners’ Exemption, DHE)
2017/18 এর জন্য পুনন্নবধীকরণ আদবেদনর তনদে্ন শনা

আপতন তক প্রতিবন্ধী বাতির মাতিকদের ছাি পুনন্নবধীকরদণর য�াগ্য?

আপকন কক 2016/17 আকথ্নক বর্্নর জন্য প্রকতবন্ী বঠাক়ির মঠাকিকরদর ছঠা়ি (DHE) পপর়েকছরিন?  হ্যঠাাঁ  নঠা

সকি মঠাকিকরঠা কক প্রকতবন্ী, অথবঠা অন্যঠান্য মঠাকিকরঠা প্রকতবন্ী ব্যকতি বা ব্যকতিরদর স্ঠামী-স্তী অথবঠা 
ভঠাই-পবঠান?

 হ্যঠাাঁ  নঠা

সম্পকতিকি কক প্রকতবন্ী মঠাকিকরদর এবং তঠারদর স্ঠামী-স্তীরদর প্রঠাথকমক বঠাসস্ঠান, বা পকঠারনঠা 
বঠাক়িমঠাকিক কী পকঠান এককি স্ঠাস্্য পসবঠা পকন্দ্র পথরক কিককৎসঠা গ্রহণ কররন?

 হ্যঠাাঁ  নঠা

সকি মঠাকিক ও স্ঠামী-স্তীর পমঠাি কমকিত আ়ে (Total Combined Income, TCI) কক $58,399 
বঠা তঠার কম, তঠাাঁরঠা পকঠাথঠা়ে বঠাস কররন তঠা কনকব্নরের্? (কববঠাহ কবকছিন্ন, আইকন কবরছিদ বঠা পকরত্যঠারের 
কঠাররণ বঠাসস্ঠারন নঠা থঠাকরি পকঠারনঠা স্ঠামী/স্তীর আ়ে বঠাদ পদও়েঠা পেরত পঠারর।)

 হ্যঠাাঁ  নঠা

আপকন েকদ এর পেরকঠান এককি প্ররনে না উতির কদর়ে থঠারকন, আপকন প্রকতবন্ী 
বঠাক়ির মঠাকিকরদর ছঠার়ির পুনন্নবীকররণর পেঠাে্য নাও হরত পঠাররন।

েকদ প্রকতবন্কতঠার কঠাররণ আপনঠার কিপঠাি্নরমন্ট অব ফঠাইন্যঠান্স (Department of Finance) 
পকরিঠাকিত পকঠারনঠা পপ্রঠাগ্রঠারম অংেগ্রহণ কররত বঠা পকঠারনঠা পকরর্বঠা গ্রহণ কররত আরবদন করঠার জন্য 
বঠাসস্ঠান প্রর়েঠাজন হ়ে, তঠাহরি অনুগ্রহ করর nyc.gov/contactdofeeo-এ কিরজকবকিকি সঠাকভ্ন রসস 

পফকসকিরিিররর (Disability Service Facilitator) সঠারথ পেঠােঠারেঠাে করুন বঠা 311 নম্বরর পফঠান করুন।
 

1. সম্পততির িথ্য 

প্রাথতমক বাসস্ান তিসাদব ব্যবহৃি শিাংশ

আপনঠার ভূসম্পকতিরত িঠার বঠা তঠার পবকে বঠাসস্ঠারনর ইউকনি থঠাকরি, আপনঠার প্রঠাথকমক বঠাসস্ঠান কহসঠারব ব্যবহৃত েতকরঠা পকরমঠাণ জঠানঠান। 
উদঠাহরণ: েকদ সম্পকতিকি িঠারকি-পকরবঠাররর বঠাসস্ঠান হ়ে এবং আপকন সম্পকতির এক-িতুথ্নঠাংরে (1/4) থঠারকন, প্রঠাথকমক বঠাসস্ঠান কহসঠারব 
ব্যবহৃত েতকরঠা পকরমঠাণ হি 25%। অথবঠা, েকদ মঠাকিকরঠা ভূসম্পকতির অর্্নক ভঠারে বঠাস কররন (4কির মর্্য 2কি ইউকনি) প্রঠাথকমক বঠাসস্ঠান 
কহসঠারব ব্যবহৃত েতঠাংে হি 50%।

ট্াস্ট/িাইফ এদস্টট িথ্য

সম্পকতিকি পকঠান ট্ঠারটের মঠাকিকঠানঠা্ীন ককনঠা অথবঠা পকঠান জীবনঠাক্কঠার পভঠােীর অ্ীরন ককনঠা তঠা জঠানঠান। মরন রঠাখরবন পে, সম্পকতিকি 
ট্ঠারটের অ্ীরন হরি, ট্ঠারটের স্ত্বরভঠােীরক ছঠা়ি মঞ্রু করঠা হরত পঠারর। পকঠান ব্যকতি সম্পকতিরত জীবনঠাক্কঠার পভঠাে কররি, পসই ব্যকতি 
DHE পেঠাে্যতঠা উরদেে্যসমূরহর মঠাকিক। 

অতিতরক্ত সম্পততির মাতিকানা:

 েকদ আপকন বঠা আপনঠার স্ঠামী/স্তী অকতকরতি/একঠাক্ক সম্পকতির মঠাকিক হন, অনুগ্রহ করর আরবদরনর 4 পঠাতঠা়ে কবভঠাে 3 “অকতকরতি 
সম্পকতি” সম্পূণ্ন করুন। েকদ আপকন NYC এর বঠাইররর অকতকরতি সম্পকতির উপর আর সুকব্ঠা নঠা পঠান, তরব আপনঠারক কঠাউকন্ট/পটেরির 
স্ঠানী়ে কন্্নঠাররকর অকফরস এককি কিকি জমঠা কদরত হরব েঠারত বিঠা থঠাকরব ঐ সম্পকতিগুকির উপরর পকঠারনঠা সুকব্ঠা প্রঠাপ্ত হরছি নঠা। 
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পুনন্নবীকরণ তথ্য: অনুগ্রহ করর পড়ুন ককন্তু আপনঠার আরবদরনর সরগে জমঠা কররবন নঠা।

2. মাতিদকর িথ্য 

এই কবভঠােকি অবে্যই সম্পকতির সকি মঠাকিরকর জন্য পূরণ কররত হরব (দকিি বঠা টেক েংসঠাপররে উরলেকখত প্ররত্যক ব্যকতি)। এমনকক সকি 
মঠাকিক সম্পকতিরত নঠা বঠাস কররিও সকি মঠাকিরকর তথ্য প্রর়েঠাজন। 

কনরদ্নে করুন একি প্রকতকি মঠাকিকরদর জন্য প্র্ঠান বঠাসস্ঠান কক নঠা। সম্পকতিকি মঠাকিরকর প্রঠাথকমক বঠাসস্ঠান নঠা হরি, অথবঠা মঠাকিক হঠাসপঠাতঠাি/
নঠাকস্নংরহঠারম আিরক থঠাকঠার কঠাররণ, বঠা কিরভঠাস্ন, আইকন কবকছিন্নতঠা বঠা পকরত্যতি দেঠার কঠাররণ সম্পকতিরত অনুপকস্ত থঠাকরি, আপনঠারক 
অবে্যই আরবদরনর সঠারথ প্রমঠাণ পপে কররত হরব।

– পসঠাে্যঠাি কসককউকরকি নম্বর অথবঠা ব্যকতিেত করপ্রদঠাতঠা েনঠাতিকরণ নম্বর (ITIN) অবে্যই অন্তভু্ন তি কররত হরব।

–সম্পকতির অন্যঠান্য মঠাকিকরদর সঠারথ মঠাকিরকর সম্পক্ন  কনরদ্নে করুন। 

3. আদের িথ্যাতে

আদের প্রমাণ

পৃষ্া 3-এ প্রেতি ঘদর, 2016 বর্নপতজির জন্য সকি মাতিদকর যমাট তমতিি আে তনদে্ন শ করুন, তঠাাঁরঠা পেখঠারনই বঠাস করুন নঠা পকন। 
েকদ 2016 সঠারির আ়ে উপিব্ধ নঠা হ়ে, আপকন 2015 সঠারির আ়ে ব্যবহঠার কররত পঠাররন। (কববঠাহ কবকছিন্ন, আইকন কবরছিদ বঠা পকরত্যঠারের 
কঠাররণ বঠাসস্ঠারন নঠা থঠাকরি পকঠারনঠা স্ঠামী/স্তীর আ়ে বঠাদ পদও়েঠা পেরত পঠারর।) অনুগ্রহ করর মরন রঠাখরবন: একি আপনঠার পফরিরঠাি 
অ্যঠািজঠারটেি গ্রস আ়ে ন়ে।

আদের উৎস

a.   সমস্ত পসঠাে্যঠাি কসককউকরকি পপরমন্ট (অবে্যই 
প্রঠাপ্ত সম্পূণ্ন পকরমঠাণ এবং, শু্ু কররেঠাে্য 
পকরমঠাণ ন়ে)

 $______________

b. কিকভরিন্ড  $______________

c.  মূি্নী িঠাভ  $______________

d. কবক্র়ে অথবঠা কবকনম়ে পথরক িঠাভ  $______________

e. সরকঠাকর অথবঠা পবসরকঠাকর করিঠা়েঠাররমন্ট  
বঠা পপনেন প্্যঠান পথরক পপরমন্

 $______________

f. IRA এবং বঠাক্্নক উপঠাজ্নন  $______________

g. পবতন ও মজকুর (পবঠানঠাস সহ)  $______________

h. সুদ (কররেঠাে্য ন়ে এমন সুদ সহ)  $______________

i. ট্ঠাটে পথরক আ়ে  $______________

j. িঠা্বঠাস, ব্যবসঠা বঠা পপেঠা পথরক পমঠাি 
উপঠাজ্নন

 $______________

k. ভঠা়িঠা পথরক পনি আ়ে  $______________

l. পখঠাররপঠা্ বঠা সহঠা়েতঠা অথ্ন  $______________

m.  পবকঠারভঠাতঠা, প্রকতবন্কতঠা ভঠাতঠা,  
শ্রকমকরদর ক্ষকতপূরণ ইত্যঠাকদ।

 $______________

 

*মজিরুদ�াগ্য তবদোজন:
– অথ্ন পকররেঠা্ নঠা করঠা কিককৎসঠা এবং পপ্রসকক্রপেন করঠা ও্ুর্র 
খরি। অথ্ন পকররেঠা্ নঠা করঠা খররির কবি এর অন্তভু্ন তি ন়ে।

আপকন েকদ 1040 পফরিরঠাি ি্যঠাক্স করিঠান্ন ফঠাইি করর থঠারকন এবং 
তফকসি A সম্পূণ্ন করর থঠারকন, আমরঠা অথ্নপ্রদতি অথ্ন পকররেঠা্ নঠা 
করঠা কিককৎসঠা বঠা পপ্রসকক্রপেন খররির জন্য তফকসরির তথ্য ব্যবহঠার 
কররত পঠাকর। আপনঠারক রকসদগুকি পঠািঠারত হরব নঠা।

আদের উৎস
(a–m িঠাইন পেঠাে করুন) 

 + $___________

*অথ্ন পকররেঠা্ নঠা করঠা কিককৎসঠা এবং 
পপ্রসকক্রপেন করঠা ও্ুর্র খরি।

 – $___________

যমাট তমতিি আে = $___________

 

পমঠাি কমকিত আর়ের অন্তভু্ন তি ন়ে:
–  IRA কবতরণসমূহ
–  অথ্ন সহঠা়েতঠা (জন সহঠা়েতঠা)
–  বন্কী পথরক প্রঠাপ্ত অথ্ন (তরব এই জঠাতী়ে অরথ্নর িকনি পথরক প্রঠাপ্ত 

পে পকঠারনঠা সুদ বঠা িভ্যঠাংেরক আ়ে কহরসরব কবরবিনঠা করঠা হরব)

–  সঠাকপ্রমন্টঠাি কসককউকরকি ইনকঠাম (SSI)
–  উপহঠার, উতিরঠাক্কঠারসূররে প্রঠাকপ্ত
–  পুাঁকজ পফরৎ
–  নঠাৎকস কনপী়িরনর ক্ষকতপূরণ পপরমন্ট
–  পফরিরঠাি ফটেঠার গ্র্যঠান্ডরপররন্ট পপ্রঠাগ্রঠাম পপরমন্ট

4. প্রি্যেন

তঠাাঁরঠা সম্পকতিরত বঠাস করুন বঠা নঠা করুন সকি মঠাকিকরদর অবে্যই পুনন্নবীকরণ আরবদরন তঠাকরখ সহ স্ঠাক্ষর কররত হরব।
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প্রকতবন্ী বঠাক়িমঠাকিকরদর ছঠা়ি  
(Disabled Homeowners’ Exemption, DHE)
2017/18 এর জন্য পুনন্নবীকররণর আরবদন

অনুগ্রি কদর তনতচিি করুন য� সকি বাতিমাতিক য�ন এই আদবেদনর 4 পািাে প্রি্যেন তবভাদগ স্াক্ষর কদরন।

16ই জানুোরধী, 2018-এর মদ্্য পূরণ করা আদবেন ডাদক পাঠান এখাদন: 
New York City Department of Finance, P.O. Box 311, Maplewood, N.J. 07040-031

অনুগ্রহ করর মুকরিত করুন

1. সম্পততি িথ্য

বররঠা: ব্লক িি: # এর পকঠাঅপঠাররকিভ পে়েঠার

রঠাস্তঠার কিকঠানঠা অ্যঠাপঠাঃ

কসকি পটেি কজপ

সম্পকতির ্রন:
করন্ডঠাকমকন়েঠাম ইউকনি 1–3 পকরবঠাররর বঠাসস্ঠান

সমবঠা়ে 4+ পকরবঠাররর বঠাসস্ঠান
েকদ 4 বঠা তঠার পবেী সংখ্যঠার পকরবঠার থঠারক তঠাহরি প্রঠাথকমক  
বঠাসস্ঠারনর জন্য কত % স্ঠান ব্যবহঠার করঠা হর়েরছ তঠা কিখুন: ____________ %

পে তঠাকররখ আপকন সম্পকতিকি 
ককরনকছরিন(মঠামঠা/কদকদ/বববব) 

পকঠাঅপঠাররকিভ/করন্ডঠা ব্যবস্ঠাপনঠা তথ্য

পকঠাম্পঠানীর নঠাম পিকিরফঠান  
নম্বর    (    )     –

এই ভূসম্পকতিরত কক পকঠান জীবন সত্ত্ব/ট্ঠাটে আরছ?  হ্যঠাাঁ  নঠা

এই ভূসম্পকতিরত কক পকঠান জীবন সত্ত্ব/ট্ঠাটে আরছ?  হ্যঠাাঁ  নঠা

ভূসম্পকতিকি কক আপনঠারক উইি করর পদ়েঠা হর়েকছি?  হ্যঠাাঁ  নঠা

শু্ু পকঠাঅপঠাররকিভগুকির জন্য: আপনঠার ইউকনি কক প্রবীণ নঠােকরক ভঠা়িঠা বৃকধি ছঠা়ি (SCRIE) অথবঠা প্রকতবন্ী ভঠা়িঠা বৃকধি ছঠা়ি 
(DRIE) পঠারছি?

 হ্যঠাাঁ  নঠা

সম্পকতিকি কক সকি প্রকতবকন্ মঠাকিক ও তঠাাঁরদর স্ঠামী/স্তীরদর প্রঠাথকমক বঠাসস্ঠান? (আইকন রূরপ কবকছিন্ন, 
কিরভঠাস্নপ্রঠাপ্ত, পকরত্যতি নঠা হরি অথবঠা এককি স্ঠাস্্য পসবঠা সুকব্ঠা পকরন্দ্রর সুকব্ঠা গ্রহণ নঠা কররি সকি মঠাকিকরদর অবে্যই 
সম্পকতির মর্্য বঠাস কররত হরব।)

 হ্যঠাাঁ  নঠা

েকদ প্রকতবন্ী মঠাকিক স্ঠাস্্যরসবঠা সুকব্ঠা পকন্দ্র পথরক পসবঠা গ্রহণ কররন তরব আপকন কক সম্পকতিরত একঠা বঠাস কররন?  হ্যঠাাঁ  নঠা

2. মাতিক(যের) িথ্য

• এককি জীবন সত্ত্বর জন্য, জীবন সরত্ত্বর অক্কঠারী ও স্ঠামী/স্তীর জন্য মঠাকিরকর তথ্য কদন।
• ট্ঠারটের জন্য, স্ত্বরভঠােী/ট্ঠাটেটীর জন্য মঠাকিরকর তথ্য কদন এবং সম্পূণ্ন ট্ঠাটে িুকতির ককপ জমঠা করুন।
• পকঠান মঠাকিক মৃত হরি, কনরি তথ্য অন্তভু্ন তি কররবন নঠা। মৃতু্যর েংসঠাপররের ককপ জমঠা করুন।
• সম্পকতিকি পকঠান মঠাকিকরক উইি করঠা হর়ে থঠাকরি, অনুগ্রহ করর সব্নরে্ উইি ও পিটেঠারমন্ট, পপ্রঠারবি বঠা আদিরতর আরদরের ককপ জমঠা করুন।
•  কিরভঠাস্নপ্রঠাপ্ত, আইকনরূরপ কবকছিন্ন, অথবঠা পকরত্যতি মঠাকিকরদর জন্য, অনুপকস্ত মঠাকিরকর তথ্য অন্তভু্ন তি কররবন নঠা। আদঠািরতর নকথপররের ককপ 

জমঠা করুন।
• স্ঠাস্্য পসবঠা সুকব্ঠা়ে কিককৎসঠা পসবঠা পঠারছিন এমন মঠাকিরকর জন্য, স্ঠাস্্য পসবঠা সুকব্ঠার নকথপরে জমঠা করুন।
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2. মাতিক(যের) িথ্য (ক্রমশঃ)

মাতিক নং 1: 
নঠাম (নঠাম, পদকব)

জন্ম তঠাকরখ (মঠামঠা/কদকদ/বববব) পসঠাে্যঠাি কসককউকরকি/ ITIN নম্বর

পিকিরফঠান  
নম্বর    

পসি পফঠান  
নম্বর    

ইরমি অ্যঠাররেস একি কক মঠাকিক 1-এর  
প্রঠাথকমক বঠাসস্ঠান?  হ্যঠাাঁ   নঠা

মাতিক নং 2: 
নঠাম (নঠাম, পদকব)

জন্ম তঠাকরখ (মঠামঠা/কদকদ/বববব) পসঠাে্যঠাি কসককউকরকি/ ITIN নম্বর

পিকিরফঠান  
নম্বর    

পসি পফঠান  
নম্বর    

ইরমি অ্যঠাররেস একি কক মঠাকিক 2-এর  
প্রঠাথকমক বঠাসস্ঠান?  হ্যঠাাঁ   নঠা

মঠাকিক নং 1 এবং নং 2 কক এরক অপররক  
কববঠাহ করররছন?  হ্যঠাাঁ   নঠা

মঠাকিকঠানঠা্ীন 1 এবং  
2 কী সরহঠাদর (ভঠাই / পবঠান)?  হ্যঠাাঁ   নঠা

মাতিক নং 3: 
নঠাম (নঠাম, পদকব)

জন্ম তঠাকরখ (মঠামঠা/কদকদ/বববব) পসঠাে্যঠাি কসককউকরকি/ ITIN নম্বর

পিকিরফঠান  
নম্বর     

পসি পফঠান  
নম্বর    

ইরমি অ্যঠাররেস একি কক মঠাকিক 3-এর 
প্রঠাথকমক বঠাসস্ঠান?  হ্যঠাাঁ   নঠা

মঠাকিক 1 ও 2-এর সঠারথ সম্পক্ন

মাতিক প্রতিতনত্ য�াগাদ�াগ িথ্য:
েকদ পকঠান আত্ী়ে বঠা কনেুতি অকভভঠাবক মঠাকিরকর এই আরবদন সম্পকক্ন ত কব়্েগুকি পদখঠারেঠানঠার জন্য দঠাক়েত্বপ্রঠাপ্ত হন, অনুগ্রহ করর কনরি তঠাাঁরদর 
পেঠােঠারেঠাে তথ্য কদন।

নঠাম (নঠাম, পদকব)

পিকিরফঠান  
নম্বর    

পসি পফঠান  
নম্বর    

ইরমি অ্যঠাররেস

মঠাকিকরদর সঠারথ সম্পক্ন

পফিঠারঠাি প্রঠাইরভকস অ্যঠাক্ট 1974, সংরেঠা্ন পমঠাতঠারবক, পেসব এরজকন্সরঠা পসঠাে্যঠাি কসককউকরকি নম্বর িঠা়ে, তঠারঠা পেসব ব্যকতিরদর কঠাছ পথরক এই নম্বর িঠাইরছ, পসইসব ব্যকতিরদর জঠানঠারত হরব পে এই নম্বর জঠানঠারনঠা 
ইছিঠা্ীন নঠা বঠা্্যতঠামূিক, পকন পসই অনুররঠা্ করঠা হরছি এবং কীভঠারব পসই তথ্য ব্যবহঠার করঠা হরব। আরবদনকঠারীরদর এবং আ়েকঠারী বসবঠাসকঠারীরদর দ্ঠারঠা পসঠাে্যঠাি কসককউকরকি নম্বর জঠানঠারনঠা বঠা্্যতঠামূিক এবং 
কনউই়েরক্ন র প্রেঠাসকনক কবক্র ্ঠারঠা 11-102.1 পমঠাতঠারবক তঠা অবে্য প্রর়েঠাজন। পে পকঠারনঠা কররপঠাি্ন বঠা করিঠারন্ন েকদ এই নম্বরকি উরলেখ করঠা হর়ে থঠারক তরব তঠা কর পকরিঠািনঠার উরদেরে্য অনুররঠা্ করঠা হ়ে এবং 
তঠা ব্যবহঠার করঠা হরব কররপঠাি্ন প্রকক্র়েঠা কররত এবং কিপঠাি্নরমন্ট অব ফঠাইন্যঠান্স দ্ঠারঠা পকরিঠাকিত ও সংগ্রহকৃত কররর আওতঠা়ে থঠাকঠা করদঠাতঠারদর কিকনিত করঠার এককি সঠাকব্নক ব্যবস্ঠা ততকর ও পকরিঠািনঠা কররত। 
করদঠাতঠার করিঠারন্নর তরথ্যর অংে কহসঠারব অন্য কিপঠাি্নরমন্ট, ব্যকতি, এরজকন্স অথবঠা সংস্ঠার কঠারছ আইন পমঠাতঠারবক, অথবঠা েকদ আরবদনকঠারী বঠা আ়েকঠারী ভঠা়িঠারি কিপঠাি্নরমন্ট অব ফঠাইন্যঠান্সরক কিকখত অনুমকত 
কদর়ে থঠারক তরব এই ্ররনর নম্বরগুকি প্রকঠাে করঠা হরত পঠারর।
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3. যমাট তমতিি আে িথ্য

যমাট তমতিি আে (TCI), TCI-যি যকান আে অন্তভ্্ন ক্ত করদি িদব িা তনণ্নে করার জন্য তনদে্ন শাবিধীর তবভাগ 3 যেখুন।
য�দকান অথ্ন পতরদশা্ না করা তিতকৎসা এবং যপ্রসতক্রপশন করা ওরুদ্র খরি বাে তেন।

তঠাাঁরঠা পকঠাথঠা়ে বঠাস কররন এবং তঠাাঁরদর নঠাম দকিরি আরছ বঠা পনই তঠা কনকব্নরের্ সমস্ত মঠাকিক ও স্ঠামী/স্তীরদর 
জন্য 2016 সঠারি আপনঠার পমঠাি কমকিত আ়ে কদন। কববঠাহ কবকছিন্ন, আইকন কবরছিদ বঠা পকরত্যঠারের কঠাররণ 
বঠাসস্ঠারন নঠা থঠাকরি পকঠারনঠা স্ঠামী/স্তীর আ়ে বঠাদ পদও়েঠা পেরত পঠারর। আদঠািরতর নকথপরে জমঠা করুন।

 $______________

দ্রষ্টব্য: েকদ 2016 সঠারির আ়ে উপিব্ধ নঠা হ়ে, আপকন 2015 সঠারির আ়ে ব্যবহঠার কররত পঠাররন।

আপনার প্রতিবন্ধী বাতির মাতিক ছাি পুনন্নবধীকরণ করদি আপনাদক অবশ্যই তনম্নতিতখি নতথপত্রগুতি প্রোন করদি িদব।   

আদের প্রমাণ (সমস্ত মাতিদকর জন্য):

  �তে আপতন 2016 বা 2015 এর জন্য ব্যতক্তগি ট্যাক্স তরটান্ন ফাইি না কদর থাদকন, েো কদর এই বাক্সতট যিক করদবন না। 
েকদ 2016 বঠা 2015-এর জন্য আপকন বঠা আপনঠার স্ঠামী/স্তী পফিঠাররি ও কনউই়েক্ন  পটেরির ব্যকতিেত ি্যঠাক্স করিঠান্ন ফঠাইি করর থঠারকন এবং 
নকথ জমঠা পদও়েঠার পকরবরত্ন  েকদ আপকন NYC কিপঠাি্নরমন্ট অব ফঠাইন্যঠান্সরক আপনঠার আরবদন প্রকক্র়েঠা কররত ইন্টঠারনঠাি পরকভকনউ সঠাকভ্ন স  
এবং কনউই়েক্ন  পটেি কিপঠাি্নরমন্ট অব ি্যঠারক্সসন ও ফঠাইন্যঠান্স পথরক প্রঠাপ্ত সঠাম্প্রকতকতম আ়েকর করিঠান্ন তথ্য DOF ব্যবহঠার কররত কদরত 
অনুরমঠাদন কররন তঠাহরি এই ঘরর কিক কদন। অথবা

✓  2016 বঠা 2015 করবর্্নর জন্য আপনঠার পফিঠাররি এবং কনউই়েক্ন  পটেি ব্যকতিেত আ়েকর করিঠারন্নর ককপ জমঠা কদন, পে ব্্নকির জন্য আপকন 
অকত সম্প্রকত কর কদর়েরছন, সমস্ত মঠাকিক এবং তঠারদর স্ঠামী/স্তীর আরবদরনর জন্য, তঠাাঁরঠা পেখঠারনই বঠাস করুন নঠা পকন এবং তঠাাঁরদর নঠাম দকিরি 
আরছ বঠা পনই তঠা কনকব্নরের্। অথবা

✓ েকদ আপকন 2016 বঠা 2015 এর পফিঠাররি আ়েকর করিঠান্ন জমঠা নঠা কদর়ে থঠারকন, তঠাহরি 2016 বঠা 2015 এর আর়ের েঠািঠাইকরণ জমঠা করুন, 
আপকন অকত সম্প্রকত পে বছররর কর কদর়েরছন পসই সম্পরক্ন  আপনঠার কঠারছ পে তথ্য আরছ, পেমন: পটেি ইনকঠাম ি্যঠাক্স করিঠান্ন, সঠামঠাকজক সুরক্ষঠা 
1099(s),1099s, পপনেন, বঠাক্্নক বৃকতি, পখঠাররপঠা্, পবকঠারী, কম্নিঠারীর ক্ষকতপূরণ, ভঠা়িঠারিরদর কঠাছ পথরক ভঠা়িঠাবঠাবদ আ়ে, ইত্যঠাকদ, অবে্যই 
জমঠা কদরত হরব।

মজিরুদ�াগ্য তবদোজন, প্রদ�াজ্য িদি: 
✓   2016 জন্য পদও়েঠা অথ্ন পকররেঠা্ নঠা করঠা কিককৎসঠা বঠা পপ্রসকক্রপেন খররির ককপ। 2016 উপিব্ধ নঠা হরি, আপকন 2015 ব্যবহঠার কররত 

পঠাররন। পকররেঠাক্ত হ়েকন এমন কবরির ককপ জমঠা পদরবন নঠা আপকন েকদ 1040 পফরিরঠাি ি্যঠাক্স করিঠান্ন ফঠাইি করর থঠারকন এবং তফকসি 
A সম্পূণ্ন করর থঠারকন, আমরঠা অথ্নপ্রদতি অথ্ন পকররেঠা্ নঠা করঠা কিককৎসঠা বঠা পপ্রসকক্রপেন খররির জন্য তফকসরির তথ্য ব্যবহঠার কররত পঠাকর। 
আপনঠারক রকসদগুকি পঠািঠারত হরব নঠা।

✓  অথ্ন পকররেঠা্ নঠা করঠা কিককৎসঠা বঠা পপ্রসকক্রপেন খররির প্রমঠাণ অবে্যই আ়ে সংক্রঠান্ত নকথপরে অনুসঠারর একই করবর্্নর হরত হরব।

4. মাতিকানা্ধীন অতিতরক্ত সম্পততি (�তে থাদক)

পকঠারনঠা মঠাকিক কক অকতকরতি ভূসম্পকতির মঠাকিক?  হ্যঠাাঁ   নঠা
েকদ হ্যঠাাঁ হ়ে, তঠাহরি সমস্ত মঠাকিকরঠা 
পমঠাি কতগুকি সম্পকতির মঠাকিক?

েকদ নঠা হ়ে, পঠাতঠা 4-এর প্রত্য়েন কবভঠারে েঠান। 

প্রকতকি অকতকরতি ভূসম্পকতির জন্য কনম্নকিকখত সম্পূণ্ন করুন। সম্পকতিকি NYC-পত হরি, অনুগ্রহ করর বররঠা/ব্লক/িি নম্বর কদন।

অতিতরক্ত ভূসম্পততি 1: 

বররঠা: ব্লক িি: অথবঠা পঠারস্নি আইকি

মঠাকিক(পদর) নঠাম

রঠাস্তঠার কিকঠানঠা অ্যঠাপঠাঃ

কসকি পটেি কজপ

প্রঠাপ্ত ছঠা়ি:

প্রঠাথকমক STAR/বক্্নত STAR প্রবীণ প্রকতবন্ী প্রঠাতিন সমরকমমী অন্যঠান্য: ____________
পকঠান মঠাকিক ও তঠাাঁর স্ঠামী/স্তী এরকর পবকে সম্পকতিরত ছঠা়ি পপরত পঠাররন নঠা, েকদ নঠা স্ঠামী/স্তী বঠা প্রঠাতিন স্ঠামী/স্তী, আইকন কবকছিন্নতঠা বঠা কবরছিরদর কঠাররণ 
অনুপকস্ত থঠারকন। এই ্ররনর পকঠান এককি ঘিনঠা়ে, অনুগ্রহ করর আদঠািরতর নকথপররের এককি ককপ জমঠা কদন।
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4. মাতিকানা্ধীন অতিতরক্ত সম্পততি (�তে থাদক) (ক্রমশ)

অতিতরক্ত ভূসম্পততি 2: 
বররঠা: ব্লক িি: অথবঠা পঠারস্নি আইকি

মঠাকিক(পদর) নঠাম

রঠাস্তঠার কিকঠানঠা অ্যঠাপঠাঃ

কসকি পটেি কজপ

প্রঠাপ্ত ছঠা়ি:

প্রঠাথকমক STAR/বক্্নত STAR প্রবীণ প্রকতবন্ী প্রঠাতিন সমরকমমী অন্যঠান্য: ____________

পকঠান মঠাকিক ও তঠাাঁর স্ঠামী/স্তী এরকর পবকে সম্পকতিরত ছঠা়ি পপরত পঠাররন নঠা, েকদ নঠা স্ঠামী/স্তী বঠা প্রঠাতিন স্ঠামী/স্তী, আইকন কবকছিন্নতঠা বঠা কবরছিরদর 
কঠাররণ অনুপকস্ত থঠারকন। এই ্ররনর পকঠান এককি ঘিনঠা়ে, অনুগ্রহ করর আদঠািরতর নকথপররের এককি ককপ জমঠা কদন।

5. প্রি্যেন

অনুগ্রহ করর মন কদর়ে পড়ুন ও কনরির প্রত্য়েনকিরত স্ঠাক্ষর করুন। আপকন স্ঠাক্ষর নঠা কররি আপনঠার আরবদন সম্পূণ্ন হরব নঠা।

আকম প্রত্যঠা়েন করকছ পে এই আরবদরনর সমস্ত কববৃকত আমঠার জ্ঠানত সত্য ও সকিক, এবং আকম পকঠারনঠা তরথ্যর ইছিঠাকৃত কমথ্যঠা কববৃকত কদইকন। আকম 
বুরেকছ পে এই তথ্যগুকি কনরীক্ষণ সঠারপক্ষ এবং কিপঠাি্নরমন্ট অব ফঠাইন্যঠান্স েকদ পদরখ পে আকম কমথ্যঠা কববৃকত কদর়েকছ, আকম আমঠার ভকব্্যৎ ছঠা়ি 
হঠারঠারত পঠাকর এবং প্ররেঠাজ্য সমস্ত বরক়েঠা কর, সকচিত সুদ ও আইনসগেত সরব্নঠাচ্চ জকরমঠানঠার জন্য দঠা়েী থঠাকব।

সমস্ত মাতিক িাঁদের বাসস্ান তনতব্নদশদর অবশ্যই এই আদবেদন স্াক্ষর করদবন ও িাতরখ যেদবন।

মঠাকিক 1-এর মুকরিত নঠাম মঠাকিক 1-এর স্ঠাক্ষর আরবদরনর তঠাকরখ

মঠাকিক 2-এর মুকরিত নঠাম মঠাকিক 2-এর স্ঠাক্ষর আরবদরনর তঠাকরখ

মঠাকিক 3-এর মুকরিত নঠাম মঠাকিক 3-এর স্ঠাক্ষর আরবদরনর তঠাকরখ

আপতন তক... 

পৃষ্ঠা 3-এ প্রদতি ঘরর আপনঠার পমঠাি কমকিত আ়ে কিরখরছন? 

প্রকতকি প্ররনের উতির পদ়েঠা হর়েরছ তঠা কনকচিত কররত 
আরবদনপরেকি একবঠার পদরখ কনর়েরছন?

প্রর়েঠাজনী়ে সমস্ত নকথপররের ককপ অন্তভু্ন তি করররছন?

আরবদনপররে স্ঠাক্ষর করররছন ও তঠারত তঠাকরখ কদর়েরছন?

আপনঠার পরকরি্ন র জন্য সম্পূণ্ন করঠা আরবদরনর এককি 
ককপ রঠারখরছন?

আপনার যকান প্রশ্ন থাকদি অনুগ্রি কদর recertify@finance.nyc.gov-এ আমাদের সাদথ য�াগাদ�াগ করুন, অথবা 311 নম্বদর 
যফান করুন।    
জানুোরধী 16, 2018 এর আদগ আপনার আদবেন জমা তেন:

ডাকদ�াদগ:

New York City Department of Finance
P.O. Box 311, Maplewood, N.J. 07040-0311
আমরা আপনার আদবেন যপদি আপতন তডপাট্নদমন্ট অব ফাইন্যান্স যথদক একতট প্রাততিস্ধীকার পত্র পাদবন।


