
1. পনুন্নবীকরণ করান: আপনার প্রবীণ নাগররক বার়ি মারিকদের ছা়ি বা প্ররিবন্ী বার়ি মারিকদের ছা়ি 
(রিদেদবিি হ�ামওনার এগদেম্পশান) (SCHE/DHE) পুনন্নবীকরণ করাদি যরে আপরন রিপাদ ্্ন দমন্ট অফ্ 
ফাইনাদসের রিঠির উত্তর না রেদে থাকদিও আপরন এখন আপনার পুনন্নবীকরদণর আদবেন পাঠাদি পাদরন। 
nyc.gov/finance এর “সম্পরত্তর মারিদকর সুরবধার ফরম (Property Owner Benefit Forms)” হথদক 
ফম্নটি িাউনদিাি করুন, 311 নম্বদর হফান কদর িাদেরদক আপনাদক পাঠাদি বিনু অথবা হকাদনা DOF 
ব্যবসা হকদ্রে রগদে পুনন্নবীকরদণর আদবেনপদরের রবষদে রেজ্াসা করুন। যরে আপরন হযাগ্য �ন, আপনার 
অব্যা�রি সমগ্র কর বদষ্নর ওপর (েিুাই 1, 2017-েনু 30, 2018) প্রদযাে্য �দব।

2. আমি পনুন্নবীকরণ করাইমন কারণ আিার আয় খুব ববমি: যরে আপনার আে $58,400 বা িার 
কম �ে িা�দিও আপরন পুনন্নবীকরদণর আদবেন পাঠাদি পারদবন। গি 21 হশ েনু, 2017 NY হটেদ্র 
আইনসভার িরদফ একটি রবি পাস করা �দেদছ হযখাদন হপ্রাগ্রাদমর হযাগ্যিার েন্য আে বার়িদে $58,400 
করা �দেদছ। আমাদের কাদছ আপনার আদবেনপরেটি থাকদি, এই রবি কায্নকরী �দি আমরা আপনার সদগে 
হযাগাদযাগ করব। আমরা আশা কররছ গভন্নর এই আইদন স্াক্ষর করদবন। যরে আপরন নিুন আে সীমা 
অনসুাদর হযাগ্য �ন িা�দি সুরবধাটি 1িা েিুাই, 2017 হথদক শুরু �ওো সম্পপূণ্ন কর বদষ্নর ওপর প্রদযাে্য �দব।

3. যমি আপনার আয়য়র কারয়ণ আপনায়ক প্রত্াখ্ান করা হয় তাহয়ে: যরে আপরন আমাদের 
পুনন্নবীকরণ আদবেন পাঠিদে থাদকন রকন্তু আপনার আে খুব হবরশ �ওোর কারদণ আপনার সুরবধা �ারান 
িা�দি আপরন ভরবষ্যদি হযাগ্য �দি পাদরন। গি 21 হশ েনু, 2017 NY হটেদ্র আইনসভার িরদফ একটি 
রবি পাস করা �দেদছ হযখাদন হপ্রাগ্রাদমর হযাগ্যিার েন্য আে বার়িদে $58,400 করা �দেদছ। রবি কায্নকরী 
�দি আমরা আপনার সদগে হযাগাদযাগ করব। আমরা আশা কররছ গভন্নর এই আইদন স্াক্ষর করদবন। যরে 
আপরন নিুন আে সীমা অনসুাদর হযাগ্য �ন িা�দি সুরবধাটি 1িা েিুাই, 2017 হথদক শুরু �ওো সম্পপূণ্ন কর 
বদষ্নর ওপর প্রদযাে্য �দব।

4. আিার উচ্চ সম্পমতির ট্াক্স মবে মিয়ত আয়রা সিয় োগয়ব: হযদকাদনা DOF ব্যবসা হকদ্রে যান এবং 
এক বছদরর হপদমন্ট প্্যাদনর েন্য কথা বিনু যা আপনাদক গি বছদরর প্ররি হকাো ্্ন াদরর েন্য হয পররমাণ 
অথ্ন রেদি �দেদছ হসই একই পররমাণ অথ্ন এই বছর আপনার প্রথম রবদির েন্য রেদি অনমুরি হেদব। এইভাদব 
আপরন এই কর বদষ্নর বারক সমে ধদর হবরশ হপদমন্ট ভাগ কদর রনদি পারদবন। আইন অনসুাদর, সমস্ত 
সম্পরত্তর কদরর েন্য সুে রেদি �ে যা হশষ িাররদখর পর রেদি �ে, এমনরক আপনার হপদমন্ট প্্যান থাকদিও। 
হবরশরভাগ সম্পরত্তর সুদের �ার 6%। 

আপমন কী আপনার মসমনয়র বা মিয়েয়বেি
বহািওনার ট্াক্স ববমনমিট হামরয়য়য়েন?

এখন কী করয়বন?
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যরে প্ররিবন্কিার কারদণ আপনার রিপা ্্ন দমন্ট অফ রফনাসে পররিারিি হকাদনা হপ্রাগ্রাদম অংশগ্র�ণ করদি বা হকাদনা পররদষবা 
গ্র�ণ করদি আদবেন করার েন্য বাসস্ান প্রদোেন �ে, িা�দি অনগু্র� কদর nyc.gov/contactdofeeo-এ রিদেরবরিটি 
সারভ্ন দসস হফরসরিদ্্দরর সাদথ হযাগাদযাগ করুন বা 311 নম্বদর হফান করুন। 


