
পৃষ্ঠা 1 এর 2 NOPV Insert 2018 Rev. 01.03.2018 – Bengali

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

এই বঠার ষ্িক রবজ্ঞরতি থেকক আপরি 5 ই জঠািয়ুঠারী 2018 তঠাররখ অিসুঠাকর আপিঠার সম্পরতির বঠাজঠার এবং মলূ্ঠায়ি করঠা মলূ্ কত তঠা জঠািকত পঠারকবি। 
আমরঠা আপিঠার সম্পরতির মলূ্ঠায়ি করঠা মলূ্ গণিঠা করকত থে পদ্ধরত ব্বহঠার করর তঠা রিউইয়কষি  থটেট আইি দ্ঠারঠা রিয়র্রিত। এই NOPV থকঠাকিঠা ককরর 
রবল িয় এবং এর জি্ থকঠাকিঠা অেষিপ্রদঠাকির প্রকয়ঠাজি থিই। 

আপিঠাকক 2018 এর জলুঠাইকত সম্পরতি কর রদকত হকব এবং এইসব মঠাি ব্বহঠার ককরই গণিঠা করঠা হকব। আপিঠার মলূ্ েরদ ভুল বকল মকি হয় তঠাহকল 
আপিঠাকক রক করকত হকব তঠা জঠািকত রিকের রবজ্ঞরতি থদখুি। 

এই রবজ্ঞরতি সম্পককষি  আকরঠা জঠািকত nyc.gov/finance-এ েঠাি। এছঠাড়ঠা আমঠাকদর ওকয়বসঠাইকট রিউইয়কষি  শহকরর 1ম ও 2য় থরেণীর সম্পরতির মঠারলককদর 
জি্ সম্পরতি ককরর রিকদষি রশকঠা আকছ।

আপনার সম্পলতির মভূিযের লবজ্ঞলতি লক(NOPV)?

লকোভব আমাভের সভগে স�াগাভ�াগ করভবন

লনউইয়ককে  লসটির অরকেেতির

অনিাইন: nyc.gov/finance থদখুি

ইভমি: nyc.gov/dofcorrespondence

স�ান:  311 ডঠায়ঠাল করুি (NYC বঠাইকর বঠা ররকল সঠারভষি কসর 
জি্ 212-639-9675 িম্বকর কল করুি) 

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

 (থকবলমঠাত্র পত্রঠালঠাপ।মকুখঠামরুখ সহঠায়তঠার জি্, অিগু্রহ ককর উক্ঠারদকক তঠারলকঠাবদ্ধ 
অিষু্ঠািগুরলর থকঠাকিঠা একটিকত সশরীকর উপরথিত েঠাকুি।)

লনউইয়ককে  লসটির টযোক্স কলমশন

অনিাইন: nyc.gov/html/taxcomm এ েঠাি

ইভমি:  tcinfo@oata.nyc.gov

স�ান:  311 ডঠায়ঠাল করুি (NYC বঠাইকর বঠা ররকল সঠারভষি কসর 
জি্ 212-639-9675 িম্বকর কল করুি) 

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 আপিঠার সম্পরতির মকূল্র মলূ্ঠায়কির রবরুকদ্ধ ে্ঠাকলঞ্জ জঠািঠাকত েঠাি তঠাহকল থসই অরিকঠার আপিঠার আকছ। তঠাই আপরি NYC অেষিদতিকরর 
(DOF) থেকক পৃেক রিউইয়কষি  ট্ঠাক্স করমশি-এর মত রিরকপক্ষ সংথিঠার কঠাকছ এই রব্কয় আকবদি করকত পঠাকরি। েরদ আপরি সময় মকতঠা আকবদি 
ককরি তঠাহকল ট্ঠাক্স করমশি আপিঠার সম্পরতির মলূ্ঠায়ি করঠা মলূ্ কম করঠার, ককরর থরেণী পররবতষি ি এবং অব্ঠাহরত সঠামঞ্জস্ করঠার অরিকঠার আকছ। 

রকভঠাকব আপিঠার মলূ্ঠায়কির রবরুকদ্ধ ে্ঠাকলঞ্জ করকত হয় তঠা সম্পককষি  আকরঠা জঠািকত nyc.gov/html/taxcomm-এ েঠাি।  
এইসব তঠাররকখর মকি্ ট্ঠাক্স করমশকির কঠাকছ আপিঠার মলূ্ঠায়ি করঠা মলূ্কক ে্ঠাকলঞ্জ জঠারিকয় আপিঠার আকবদি থপৌঁছঠাকিঠা আবশ্ক:

1ম সরেণীর কর:  15 ই মারকে  2018

2য়, েয়, 4রকে সরেণীর কর: 1 ই মারকে  2018

অরকেেতিরভক প�কোভিারনার জনযে অনভুরাধ করুন
েরদ আপিঠার মকি হয় থে আপিঠার NOPV এর রভরতিকত আপিঠার সম্পরতির বঠাজঠার মলূ্ বঠা বণষিিঠামলূক তে্ (থেমি থ্ঠায়ঠার ফুকটজ) ঠিক িয়, তঠাহকল 
আপরি DOF থত রররভউ ফকমষির অিকুরঠাি ককর আপীল জমঠা রদকত পঠাকরি। DOF আপীল করঠার থশ্ তঠাররখ হল থরেণী 1 সম্পরতির জি্ 15 ই মঠােষি , 
2018 এবং অি্ঠাি্ থরেণীর ককরর জি্ 2রঠা এরপ্রল 2018। nyc.gov/finance দতিকর ফমষিটি জমঠা রদি অেবঠা ডঠাককেঠাকগ পঠাঠঠাকিঠার জি্ 311 িম্বকর 
কল করুি। অিগু্রহ ককর মকি রঠাখকবি থে অেষিদতিরকক পেষিঠাকলঠােিঠার অিকুরঠাি করকল ট্ঠাক্স করমশকির কঠাকছ উপকর উরলিরখত জমঠা থদওয়ঠার থশ্ তঠাররখ 
সম্প্রসঠারণ করঠা হকব িঠা এবং ট্ঠাক্স করমশকির কঠাকছ আকবদকির পররবতষি  িয়।



আমাভের কাভছ এভস আপনার সম্পলতির মভূিযের লবজ্ঞলতি সম্পভককে  করা বিুন!

2018 সাভির স�ব্রুয়ারী মাভস, NYC-এর অরকেেতির পাঁরটি বভরার সবকটিভেই NOPV অনষু্াভনর আভয়াজন করভব। 
এগুলি সকভির জনযে স�ািা। এইসব ইভেভন্ট আপলন �া করভে পারভবন:

l আপিঠার সম্পরতির রব্কয় অেষিদতিকরর কঠারও সকগে মকুখঠামরুখ আকলঠােিঠা করুি
l আপিঠার সম্পরতির মলূ্ঠারয়ত মকূল্র রববঠাদ করঠা সম্পককষি  আকরঠা জঠািিু।
l  রকভঠাকব আপিঠার সম্পরতির বণষিিঠা পররবতষি ি করকত হয় (উদঠাহরণস্বরূপ, আপিঠার রবর্ডং বঠা থ্ঠায়ঠার ফুটকজ কতগুরল ইউরিট আকছ)
l  অব্ঠাহরত এবং রকভঠাকব তঠার জি্ আকবদি করকত হয় তঠা সম্পককষি  জঠািিু

অিগু্রহ ককর nyc.gov/finance-এ েঠাি বঠা রিকে তঠারলকঠাভুক্ত ইকভন্টগুকলঠার তঠাররখ ও থিঠাকির জি্ 311 িম্বর কল করুি। 
অনগু্রহ কভর NOPV ইভেভন্ট লনভয় আসনু।

সকাভির সসশন (সকঠাল 10টঠা থেকক দপুুর 12টঠা পেষিন্ত)

1 ই স�ব্রুয়ারী, 2018 Manhattan – David N. Dinkins Municipal Building  
  1 Centre Street, Mezzanine North

6 ই স�ব্রুয়ারী, 2018 Staten Island – Staten Island Borough Hall 
  10 Richmond Terrace, Room 125

7 ই স�ব্রুয়ারী, 2018 Bronx – Bronx Borough President’s Office  
  851 Grand Concourse, Rotunda

8 ই স�ব্রুয়ারী, 2018 Queens – Queens Borough Hall 
  120-55 Queens Blvd, 2nd Floor, Room 213

13 ই স�ব্রুয়ারী, 2018  Brooklyn - Brooklyn Borough Hall 
209 Joralemon Street

রাভরের সসশন (সন্্ঠা 6 টঠা থেকক রঠাত্রী 8 টঠা)

1 ই স�ব্রুয়ারী, 2018 Manhattan – David N. Dinkins Municipal Building 
  1 Centre Street, Mezzanine North

15 ই স�ব্রুয়ারী, 2018 Queens – Queens Borough Hall 
  120-55 Queens Blvd, 2nd Floor, Room 213

21 ই স�ব্রুয়ারী, 2018 Brooklyn – Brooklyn Borough Hall 
  209 Joralemon Street  

26 ই স�ব্রুয়ারী, 2018 Bronx – DOF Bronx Business Center 
  3030 Third Avenue, 2nd Floor

27 ই স�ব্রুয়ারী, 2018 Staten Island – Staten Island Borough Hall  
  10 Richmond Terrace, Room 125

অিগু্রহ ককর অরতররক্ত তঠাররখ ও থিঠাকির জি্ আমঠাকদর ওকয়বসঠাইট থদখুি।

েরদ প্ররতবন্কতঠার কঠারকণ আপিঠার অেষিদতির পররেঠারলত থকঠাকিঠা প্রককপে অংশগ্রহণ করকত বঠা থকঠাকিঠা পররক্বঠা গ্রহণ করকত আকবদি 
করঠার জি্ বঠাসথিঠাি প্রকয়ঠাজি হয়, তঠাহকল অিগু্রহ ককর nyc.gov/contactdofeeo-এ রডকজরবরলটি সঠারভষি স থফরসরলকটটকরর সঠাকে 
থেঠাগঠাকেঠাগ করুি বঠা 311 িম্বকর থফঠাি করুি।

NOPV পাবলিক ইভেন্ট
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