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সম্পত্তি মলূ্যের উপর ত্িজ্ঞত্তি
ট্ঠাক্স বছর 2019-20

(এটি একটি ত্ি্ নয়।)
জানযু়ারী 15, 2019

মাত্্লকর (মাত্্কলের)

সম্পত্তি ঠিকানা

িলরা : _ ব্লক : ___ ্ট : __

টযোক্স ক্াস : _ ত্িত্্ডিং ক্াস : __ ইউত্নট : _

এক নজলর আপনার সম্পত্তির মূল্যের (NOPV) উপর ত্িজ্ঞত্তি

 2019-20 িাজার মূ্যে:  $ _____

 2019-20 মূ্ যোত্য়ত মূ্ যে:  $ _____
 
 আপনার সম্পত্তি টযোক্স ছাড়:  ______________
 
 আপনার 2019-20 সম্পত্তির কলরর অনমুালনর জনযে ত্নলে দেখুন।

এই দনাটিশ ত্ক?

এটি আপনঠার সম্পত্তির মলূ্, বঠা NOPV এর বঠাত্ ষ্িক ত্বজ্ঞত্তি। এটি একটি ত্ি্ নয়, এিিং 
দকান দপলমন্ট প্রলয়াজন দনই। এই ননঠাটিশ:

•    2019 -20 এর জন্ কররর বছররর জন্ আপনঠার সম্পত্তির মূল্ঠায়ন সম্পরকষি  
আপনঠারক জঠানঠারব এবং আপনঠার যত্ি ভুল মরন হয় তরব ত্কভঠারব এটিরক চ্ঠারলঞ্জ 
কররত হয় তঠা বলরব।

•    সম্পত্তির উপর কররর গণনঠা ত্কভঠারব করঠা হয় তঠা ব্ঠাখ্ঠা করুন।
•    ট্ঠাক্স বছররর 2019 -20 জন্ আপনঠার সম্পত্তি কররর একটি অনমুঠান প্রিঠান করুন।

আপনঠার নরকরষি  সরগে এই ননঠাটিশ একটি কত্প রঠাখুন। আপত্ন www. nyc. gov/ nopv এ 
অনলঠাইরন আপনঠার NOPV এবং সম্পত্তি ট্ঠাক্স ত্বলগুত্লও নিখরত পঠাররন।

2019-20 অর্থিছলরর সম্পত্তি কর 
শহর কর কঠাউত্সিল দ্ঠারঠা নতুন ট্ঠাক্স হঠার প্রত্তত্ষ্ত নঠা হওয়ঠা পযষিন্ত আমরঠা আপনঠার 2019-20 
সম্পত্তির কর ত্হসঠাব কররত পঠাত্র নঠা। তঠারপর পযষিন্ত, আপত্ন 2018-19 হঠার ত্িরত হরব । 
অরনকগুত্ল কঠারণ আপনঠার ট্ঠারক্সর পত্রমঠাণরক প্রভঠাত্বত করর, যঠার মর্্ আপত্ন নয নকঠারনঠা ছঠাড় 
এবং অবতরণ নপরত পঠাররন। 

নীরচর নটত্বরল তম ই পত্রমঠাণ নতঠামঠারির _____% বতষি মঠান ট্ঠাক্স হঠার দ্ঠারঠা আপনঠার সম্পত্তির 
কররযঠাগ্ মঠান গুন দ্ঠারঠা পঠাওনঠা হরব অনমুঠান। এই নটত্বল শু্ুমঠাত্র তথ্ উরদেরশ্ প্রিঠান করঠা হয়; 
2019-20 ট্ঠাক্স নরট এবং আপনঠার ছঠাড় এবং অবকঠারশর মরূল্র উপর ত্নভষি র করর আপনঠার প্রিতি 
প্রকৃত পত্রমঠাণটি ত্ভন্ন হরত পঠারর ।

িছর করল�াগযে মূ্যে কলরর হার সম্পলের শুল্ক

2019-20 $_____ x ._____ = $_____

আলরা জানলত, �ান

www.nyc.gov/nopv

প্রধান ত্েনগুল্া

মঠাচষি  1, 2019
আপনঠার ত্ন ষ্িঠাত্রত মরূল্র উপর 
চ্ঠারলঞ্জ করঠার নশ্ ত্িন।  
(ক্ঠাস 2 এবং 4 -র ববত্শষ্্।)

15 মঠাচষি , 2019
আপনঠার বঠাজঠার বঠা মলূ্ঠাত্য়ত মরূল্র 
উপর চ্ঠারলঞ্জ করঠার নশ্ ত্িন। 
(ক্ঠাস 1 ববত্শষ্্।)

15 মঠাচষি , 2019
একটি ট্ঠাক্স ছঠারড়র আরবিন করঠার 
নশ্ ত্িন। 

এত্প্রল 1, 2019
আপনঠার বঠাজঠার মরূল্র উপর 
চ্ঠারলঞ্জ করঠার নশ্ ত্িন।  
(ক্ঠাস 2 এবং 4 টি ববত্শষ্্।)

জলুঠাই 1, 2019
2019-20 ট্ঠাক্স বছররর শুরু হয়।
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আপনার সম্পত্তি কলরর গণনা করা হয় ত্কভালি

সম্পত্তি করগুত্ল অ্ঠাকঠাউরটের অরনকগুত্ল পত্রমঠাণ এবং গণনঠারক ত্বরবচনঠা করর এমন একটি জটিল সূত্র ব্বহঠার করর ত্ন ষ্িঠাত্রত 
হয়। সম্পত্তি মলূ্ঠায়ন এবং কররর সম্পরকষি  আরও তরথ্র জন্ www.nyc.gov/nopv নিখুন।

আপত্ন এই মান সলগে একমত না হল্ ত্ক করলত হলি

আপনার িাজার মূল্যের উপর েযোল্ঞ্জ করুন 
অথষি অত্্িতিররর সঠারথ

আপনার মূ্ যোত্য়ত মূল্যের উপর েযোল্ঞ্জ করুন 
ত্নউ ইয়কষি  ত্সটি কর কত্মশরনর সঠারথ

যত্ি আপত্ন ত্বশ্ঠাস কররন নয অথষি ত্বভঠাগ আপনঠার বঠাজঠার মলূ্ ত্ন ষ্িঠাররণ 
একটি ত্রুটি বতত্র করররছ, তরব আপত্ন একটি "পযষিঠারলঠাচনঠার জন্ 
অনরুরঠা্" ফমষি জমঠা ত্িরত পঠাররন। ফমষি পঠাওয়ঠা যঠায়  
www.nyc.gov/nopv, অথবঠা 311 কল করর।

অরনক সম্পত্তি মঠাত্লক তঠারির সম্পত্তি কর হ্ঠাস করঠার প্রত্ঠাশঠায় তঠারির 
বঠাজঠার মলূ্ চ্ঠারলঞ্জ ত্বরবচনঠা। যঠাইরহঠাক, আপত্ন যত্ি প্রমঠাণ কররত 
পঠাররন নয আপনঠার বঠাজঠার মলূ্ কঠাযষিকরী বঠাজঠার মরূল্র নচরয় কম 
হওয়ঠা উত্চত তঠা নঠা হরল আপনঠার সম্পত্তি করটি নীরচ ননরব নঠা।

ফাইত্্িং দেে্াইন: 

ক্ঠাস 1 ববত্শষ্্:     15 মঠাচষি , 2019
অন্ঠান্ অন্ঠান্ ববত্শষ্্:    এত্প্রল 1, 2019

ত্নউইয়কষি  ত্সটি ট্ঠাক্স কত্মশরনর সঠারথ আপনঠার ত্ন ষ্িঠাত্রত মঠানরক চ্ঠারলঞ্জ করঠার 
অত্্কঠার আপনঠার আরছ, এটি একটি স্ঠা্ীন সংস্ঠা যঠা অথষি ত্বভঠাগ নথরক আলঠািঠা। 
ট্ঠাক্স কত্মশন আপনঠার সম্পত্তি মলূ্ঠায়ন মঠান কমঠারত, তঠার ট্ঠাক্স বগষি পত্রবতষি ন, 
এবং আপনঠার ট্ঠাক্স ছঠাড় সঠামঞ্জস্ করঠার ক্ষমতঠা আরছ। ট্ঠাক্স কত্মশন আপনঠার 
বঠাজঠার মলূ্, সম্পত্তি ত্ববরণ, বঠা ত্বত্্ডং ক্ঠাস পত্রবতষি ন কররত পঠারর নঠা। 

আপনঠার আরবিন ফঠাইত্লং সময়সীমঠা দ্ঠারঠা প্রঠাতি করঠা আবশ্ক। ট্ঠাক্স কত্মশরনর 
আপীল ফমষিগুত্ল অ্ঠারক্সস কররত, www.nyc.gov/taxcommission এ যঠান। 
এছঠাড়ঠাও আপত্ন ত্ফন্ঠাসি ত্বজরনস নসটেঠাররর একটি ত্রপঠাটষি রমরটে নযরত পঠাররন 
(www.nyc.gov/nopv)। আরও তরথ্র জন্, 311 কল করুন। 

ফাইত্্িং -র দশষ তাত্রখ: 

ক্ঠাস 1 ববত্শষ্্:     15 মঠাচষি , 2019
অন্ঠান্ অন্ঠান্ ববত্শষ্্:   মঠাচষি  1, 2019
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েয়া কলর প�্থাল্ােনা করুন: আপনার সম্পত্তি ত্িিরণ

ফঠাইন্ঠাসি ত্বভঠারগর আপনঠার সম্পত্তিটির জন্ ত্নম্নত্লত্খত তথ্ ররয়রছ। অনুগ্রহ করর এই তথ্টি পযষিঠারলঠাচনঠা করুন এবং  
www.nyc.gov/nopv এ বঠা 311 কল করর একটি "আপররট করঠার অনরুরঠা্ করুন" ফমষিটি িঠাত্খল করর নয নকঠানও ত্রুটিগুত্ল 
আমঠারির জঠানঠান।

ত্ক পত্রিত্থ ন হলয়লছ: টযোক্স িছর তু্না 2018-19 এিিং 2019-20

িত্থ মান িছর (2018-19) পরিততী িছর (2019-20) পত্রিত্থ ন

িাজার মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

মূ্ যোয়ন শতািংশ ___% ___% - -

ত্নরূত্পত মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

কা�্থকরী িাজার মূ্যে - - $_______ - -

ছালড়র মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

করল�াগযে মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

িাত্ড়র মাত্্লকর টযোক্স ছাড়

ত্নউ ইয়কষি  ত্সটি ত্সত্নয়র, নভরটরঠাসি, পঠািরীবগষি সিস্, প্রত্তবন্ী 
ব্ত্তি এবং অন্ঠান্রির ছঠাড় ত্হসঠারব পত্রত্চত ট্ঠাক্স ত্বরত্ত প্রস্ঠাব 
করর। আপনঠার করগুত্ল হ্ঠাস করঠার পঠাশঠাপঠাত্শ, অরনক ছঠাড় 
আপনঠারক ত্মথ্ঠা ত্বত্রির বঠাইরর রঠাখরত পঠারর। ত্লরয়ন ত্বরিয় 
সম্পরকষি  আরও তরথ্র জন্ এনরকঠাররর শীটটি নিখুন।

বঠাত্ড়ওয়ঠালঠা ছঠারড়র জন্ আরবিন করঠার সময়সীমঠা 15 মঠাচষি , 
2019। আরও তরথ্র জন্,  www.nyc.gov/nopv নিখুন অথবঠা 
কল করুন 311। 

ত্নউ ইয়কষি  নটেট একটি টেঠার নবত্নত্ফট প্রিঠান করর যঠা অরনক 
বঠাত্ড়ওয়ঠালঠা এবং ত্সত্নয়ররির জন্ বত্ ষ্িত টেঠার সুত্ব্ঠা জরুড়। 
আপত্ন 15 মঠাচষি , 2015 এর পরর টেঠার বঠা উন্নত টেঠার 
নরিত্ররটর জন্ রঠার্রের সঠারথ প্ররয়ঠাগ কররল, এই ত্বজ্ঞত্তিটিরত 
নরিত্রট প্রিত্শষিত হরব নঠা। আররঠা তরথ্র জন্  
www.tax.ny.gov/star নিখুন।

COOP-CONDO টযোক্স অিযোহত্ত

সমবঠায় ইউত্নট ও কনররঠাত্মত্নয়ঠারমর মঠাত্লকরঠা তঠারির সম্পত্তি 
কররর উপর অথষি সঞ্চয় কররত সহঠায়তঠা কররব এমন একটি 
ক্ষয়ক্ষত্ত নপরত পঠারর। আপনঠার ইউত্নট একটি উপযুতি ত্বত্্ডং 
হরত হরব এবং এটি আপনঠার প্রঠাথত্মক বঠাসস্ঠান হরত হরব। 

আপনঠার পত্রচঠালন এরজটে বঠা পত্রচঠালনঠা নবঠাররষি র পরক্ষ আপনঠার 
পরক্ষ আরবিন কররত হরব এবং এটি ত্নত্চিত করুন নয ইউত্নট 
আপনঠার প্রঠাথত্মক বঠাসস্ঠান। তঠাত্রখ 15 নফব্রুয়ঠাত্র, 2019। 
নকঠান প্রশ্ন সরগে আপনঠার ব্বস্ঠাপনঠা এরজটে বঠা পত্রচঠালক নবঠাররষি র 
সঠারথ নযঠাগঠারযঠাগ করুন।

যত্ি আপনঠার অত্তত্রতি তরথ্র প্ররয়ঠাজন হয়, অথবঠা যত্ি 
আপনঠার নকঠান পত্রচঠালরকর এরজটে নঠা থঠারক, তঠাহরল ত্বভঠারগর 
ত্বভঠারগর সঠারথ nyc.gov/contactcoopabat এ নযঠাগঠারযঠাগ করুন 
অথবঠা কল করুন 311।

মাত্্ক (গুত্্): __________  ত্িত্্ডিং ক্াস : _____

প্রারত্মক দজাত্নিং _____ অলনক ফ্রলন্টজ _____ অলনক গভীরতা _____

অলনক িগ্থ ফুলটজ _____ অলনক আকার _____ অলনক প্রকার _____

ননকটযে _____ ত্িত্্ডিং ফ্রলন্টজ _____ ত্িত্্ডিং গভীরতা _____

ত্িত্্ডিং এর সিংখযো _____ নশ্ী _____ িছর ত্নত্ম্থত _____

িত্হরাগত অিস্া _____ সমাতি িগ্থ ফুট _____ অসমাতি িগ্থ ফুট _____

িাত্ণত্জযেক ইউত্নট _____ িাত্ণত্জযেক িগ্থ ফুট _____ আিাত্সক ইউত্নট _____

গযোলরজ প্রকার _____ গযোলরজ িগ্থ ফুট _____ দিসলমন্ট দরেে _____

দিসলমন্ট িগ্থ ফুট _____ দিসলমন্ট প্রকার _____ ত্নম্থাণ প্রকার _____

িত্হ প্রােীর _____ গলপের সিংখযো _____
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অর্থ ত্িভালগর সালর দ�াগাল�াগ করুন

এই ননঠাটিরশর নয নকঠানও তথ্ সম্পরকষি  আপনঠার যত্ি নকঠান প্রশ্ন থঠারক তরব ত্নউ ইয়কষি  ত্সটির সঠারথ নযঠাগঠারযঠাগ করুন  
অথষি ত্বভঠাগ:

অন্াইন :  www.nyc.gov/nopv

দফান:  311 রঠায়ঠাল করুন। (বঠাইরর NYC বঠা ত্ররল পত্রর্বঠা জন্, কল 212-639-9675।)

দমই্ :  NYC Department of Finance
  Correspondence Unit
  1 Centre St, 22nd Fl
  New York, NY  10007

িযেত্তির মলধযে :  একটি ত্রওএফ ব্বসঠায় নকন্দ্র (www.nyc.gov/nopv এ অবস্ঠানগুত্ল) নিখুন অথবঠা অথষি ত্বভঠারগর 
আউটত্রচ ইরভরটে একটি ত্বভঠারগ যঠান (নীরচ ত্বশি)।

করলপালরশলনর উপলেষ্া ে

আপত্ন যত্ি অথষি ত্বভঠারগর সঠারথ কর সংরিঠান্ত সমস্ঠার সমঠা্ঠান করঠার যুত্তিসগেত প্ররচষ্ঠা করররছন তরব মরন কররন নয 
আপত্ন সরন্তঠা্জনক সরন্তঠা্জনক প্রত্তত্রিয়ঠা পঠানত্ন, তঠাহরল ট্ঠাক্সপঠায়র অ্ঠাররভঠারকরটর অত্ফস আপনঠারক সঠাহঠায্ কররত পঠারর। 
সহঠায়তঠার জন্, www.nyc.gov/taxpayeradvocate এবং সমূ্পণষি ফমষি রওফ-911 এ যঠান, "করিঠাতঠা অ্ঠাররভঠারকরটর অত্ফস 
নথরক সঠাহঠারয্র জন্ অনরুরঠা্ করুন।"

ইলমই্:  DOFTaxpayerAdvocate@finance.nyc.gov
ক্:   212-312-1800
দমই্ :  NYC Office of the Taxpayer Advocate, 253 Broadway, 6th Floor, New York, NY  10007

দকানও অক্ষমতালর কারলণ আপনালক দকানও সিংস্ালনর জনযে আলিেন করলত এিিং অর্থ প্রোলনর জনযে দকানও সিংস্ান 
িা অর্থ ত্িভালগর প্রস্াত্িত দপ্রারোলম অিংশরেহলণর প্রলয়াজন হয়, েয়া কলর www.nyc.gov/contactdofeeo এ 
311 ক্ কলর ত্েলসত্িত্্টি সাত্ভ্থ স সহায়তাকারীলক দ�াগাল�াগ করুন।

ত্কভালি সাহা�যে দপলত

অর্থ আউটত্রে ইলভলন্টর েতির

আপনঠার সম্পত্তি মরূল্র ননঠাটিশ সহ এক-অন-এক সহঠায়তঠা পঠান। 311 এ কল করুন অথবঠা তঠাত্রখগুত্ল এবং 
অবস্ঠানগুত্ল ত্নত্চিত কররত এবং আপনঠার বঠাররঠারত অন্ঠান্ ইরভটেগুত্ল খঁুরজ নপরত www.nyc.gov/nopv এ 
যঠান। ইরভরটে আপনঠার NOPV আননু।

সকাল্র ঘটনা (10 এমএম - েপুরু 12 টা)

দফব্রুয়াত্র 5
Bronx

Bronx Borough President’s Office
851 Grand Concourse, Rotunda

দফব্রুয়াত্র 6
Manhattan

David N. Dinkins Municipal Building
1 Centre Street, Mezzanine North

দফব্রুয়াত্র 7
Brooklyn

Brooklyn Borough Hall
209 Joralemon Street

দফব্রুয়াত্র 12
Queens

Queens Borough Hall
120-55 Queens Blvd, Atrium

দফব্রুয়াত্র 14
Staten Island

Staten Island Borough Hall
10 Richmond Terrace, Room 125

সন্যোয় ঘটনা (5 - 7 ত্পএম)

দফব্রুয়াত্র 13
Manhattan

David N. Dinkins Municipal Building
1 Centre Street, Mezzanine North

দফব্রুয়াত্র 19
Brooklyn

Brooklyn Borough Hall
209 Joralemon Street

দফব্রুয়াত্র 20
Queens

Queens Borough Hall
120-55 Queens Blvd, Atrium

দফব্রুয়াত্র 21
Bronx

Bronx Borough President’s Office
851 Grand Concourse, Rotunda

দফব্রুয়াত্র 25
Staten Island

Staten Island Borough Hall
10 Richmond Terrace, Room 125

2019 NOPV - Bengali


