
আপনার ভূ-সম্পত্তি ত্িক্রয়ের থেয়ে অপসারণ েরার জন্য এখন পদয়ষেপ ত্নন

ট্যাক্স ত্িয়েন ত্িক্রয়ের জন্য  
90 ত্দয়নর ইনয়টনশন থনাটিস

 12 ফেব্রুয়ারী 2018
 ভূসম্পত্তির ঠিোনা

 িয়রা               ব্লে        িট

 থেস নম্বর।

যত্দ আপনার উপয়র উয়লেত্খত সম্পত্তিয়ত থোয়না সম্পে্ক  না োয়ে, অনগু্রহ েয়র ত্নয়ের থোপয়নর ত্পছয়নর ত্দেটি থদখুন।

ডিপার্ট মেন্ট অে ডেনান্স ও ডিপার্ট মেন্ট অে এনভায়রনমেন্টাল ফ্ামরকশন (DEP)-এর ফরকমি্ট  ফেখা যামছে ফয সম্পডতি কর, জল এবং/অথবা ডনকাডশ ও অন্ান্ সম্পডতি সংক্ান্ত 
শুল্ক বাবে আপনার ঋণ রয়েয়ছ $. আপনার সম্পডতির সাপমষে নীমে এই শুল্কসেমূের তাডলকা পূব্টস্বত্ব ডেমসমব ফেওয়া েময়মে। আপনামক এগুডল ্ োন করমত অথবা এই ঋণ ্ োমনর 
েুডতি করমত েমব [তাডরখ] এর েম্্, অথবা এই শের আপনার এই ঋণটি ফকান অনমুোডেত ফক্তার কামে ডবডক্ কমর ফেমব। এই ঋণ ত্িত্ক্র েরা হয়ি, নীয়ে থদওো আপনার 
ঋয়ণর পত্রমায়ণর সয়গে 5% সারোজ্ক , জয়ম োো সদু এিং প্রশাসত্নে ি্যে যকু্ত হয়ি।

ভূ-সম্পডতির র্াক্স ডলময়মনর পডরোণ: $ ([date] অনসুামর)
ভূ-সম্পডতি সম্পডক্ট ত োমজ্ট র ডলময়ন পডরোণ: $ ([date] অনসুামর)
জরুরী ফেরােমতর োজ্ট : $ ([date] অনসুামর)
DOF ডবল করা জমলর ডলময়মনর পডরোণ: $ ([date] অনসুামর)
জল ফবামি্ট র ডলময়মনর পডরোণ $ ([date] অনসুামর)
থমাট ত্িয়েন পত্রমাণ: $

আপনার ভূ-সম্পডতি ডবক্য় েময় যাওয়া ফথমক বাঁোমত, আপনামক আপনার িাত্ে োো অে্ক এর েম্্ ডেমত েমব অথবা [date] অনসুামর তাডরমখর েম্্ অে্কপ্রদান েুত্ক্তর েম্্ 
আসমত েমব। সমূ্পণ্ট ডবশে ডববরমণর জন্ B1 এবং B2 পৃষ্া ফেখুন।

যডে আপডন প্রিীণ নাগত্রে, প্রত্তিন্ী িা প্রাক্তন সমর েমমী (্াতিন সের কেমীর আত্ীয়), বা আপডন যডে ডেডলরাডরমত কে্টরত ব্ডতির আত্ীয় েন তােমল আপডন েয়মতা 
ভূ-সম্পডতির র্াক্স ফথমক অব্ােডত ফপমত পামরন এবং আপনার অনাোয়ী র্ামক্সর জন্ আপনার ভূ-সম্পত্তি ত্িক্রে হওোর হাত থেয়ে থিঁয়ে থযয়ত পায়রন। আপডন যডে 
ত্মত্িটাত্রয়ত েম্করত হন (অথবা ডেডলরাডরমত কে্টরত ফকামনা ব্ডতির আত্ীয় েন) অথবা আপডন যডে 2017 অথ্টবম ্্টর জন্ র্াক্স সাডক্ট র ফরেকার পান তােমল েয়মতা আপডন 
আপনার ভূ-সম্পডতি ডবক্য় েওয়ার োত ফথমক ফবমঁে ফযমত পামরন। «অব্ােডত পাওয়ার ফযাগ্তার ফেকডলস্ট»-এর B5 পৃষ্া ফেখুন।

আজই সহজ উপায়ে nyc.gov/payonline-এ অে্কপ্রদান েরুন

অনগু্রহ েয়র এই আসি কুপনটি আপনার অে্কপ্রদায়নর সয়গে অন্তভু্ক ক্ত েরুন।

 [date]-এর ময়্্য $      

 থয পত্রমাণ অে্ক প্রদান েরা হয়েয়ছ:

  এই ঠিোনাে অে্ক পাঠিয়ে ত্দন:
  NYC Department of Finance
  59 Maiden Lane, 19th Floor
  New York, NY 10038-4502

িয়রা, ব্লে ও িট:

DEP - 1060.06

 $

DEPQ



ট্যাক্স ত্িয়েন ত্িক্রয়ের জন্য  
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থযসি োরয়ণ অে্কপ্রদায়নর ত্নয়দ্ক শ থদওো হয়ছে: সম্পত্তি ের ও সম্পত্তি সংক্রান্ত শুল্কসমহূ

ই-ফেক (ডবনােমূল্) অথবা ফক্ডির/ফিডবর (2.49% ডে) ডেময় অনলাইমন ফপ করমত nyc.gov/citypay এ যান।
ডনম্নডলডখত অডেমস ডনমজ ডগময় নগমে, অডেডসয়াল ব্াঙ্ক ফেক, ব্ডতিগত ফেক, ফক্ডির/ফিডবর কাি্ট  (2.49% ডে) অথবা োইন্ান্স ডবজমনস ফসন্টার ডবভামগর নামে োডন অি্ট ার 
করুন (ফসাে ফথমক শুক্বার সকাল 8:30 ফথমক ডবকাল 4:30 পয্টন্ত ফখালা থামক):
Bronx ..................3030 Third Avenue - 2nd floor
Brooklyn......... 210 Joralemon Street - 1st Floor
Manhattan................. 66 John Street - 2nd floor
Queens ..............144-06 94th Avenue - 1st floor
Staten Island......350 St. Marks Place - 1st floor
থযসি োরয়ণ অে্কপ্রদায়নর ত্নয়দ্ক শ থদওো হয়ছে: ওোটার থিায় ্্ক র শুল্কসমহূ (জি এিং/অেিা ত্নোত্শর শুল্কসমহূ)
nyc.gov/dep এ ইমলকট্রডনক োন্ডস ট্রান্সোর (ডবনােূমল্), 1-866-622-8292 (ডবনােূমল্) নম্বমর ফরডলমোন কমর অথবা nyc.gov/dep এ ফক্ডির/ফিডবর কাি্ট   
(2.25% ডে), "My DEP" ফোবাইল অ্াপ ডেময় অথবা nyc.gov/citypay ডেময় অনলাইমন ফপ করুন।
সশরীমর সরকারী ব্াংক ফেক, ব্ডতিগত ফেক অথবা োডন অি্ট ার োরেৎ নীমের তাডলকায় ফেওয়া DEP বমরা অডেসগুডলর (সপ্ামের কামজর ডেনগুডলমত সকাল 9রা ফথমক ডবমকল 
5রা অবড্ ফখালা) ফয ফকানটিমত অথ্ট্োন করুন:
Bronx ................. 1932 Arthur Avenue - 6th floor
Brooklyn...........250 Livingston Street - 8th floor
Manhattan.................1250 Broadway - 8th floor
Queens ... 96-05 Horace Harding Exp - 1st floor
Staten Island................60 Bay Street - 6th floor
DEP-এর ফসন্টাল অডেস কুইন্স-এ অবডথিত এই ঠিকানায়: 59-17 জংশন বমুলভাি্ট , 13th floor
থয সমস্ত মাত্িে এিং/অেিা সম্পত্তি মাত্ে্ক ন যকু্তরায়্রের আইয়নর ত্শয়রানাম 11 এ অনসুায়র থদউত্িো িয়ি থ�াত্িত ("থদউত্িো সম্পত্ে্ক ত আইন") তায়দর জন্য 
ত্িয়শি ত্িজ্ঞত্তি

এখামন ফ�াড্ত অডভম্ত ডলময়মনর ডবক্য় সংগ্রমের কামজর আওতায় পমে না। ডলময়মনর ্স্াডবত ফক্তা, একটি ফিলাওয়্ার ট্রাস্ট (the «ফক্তা») ফেউডলয়া আইন («সুরষো 
আইন»)-এ ফ�াড্ত ফেউডলয়া আোলমতর অনমুোেন োো ফেউডলয়া বমল ফ�াড্ত ফকামনা ফরকমি্ট র োডলক এবং/অথবা ভূ-সম্পডতি ডলময়মনর সেয় ফকামনাভামবই সংগ্রে করমত পারমব 
না। এই সুরষো আইমন রময়মে 5% সারোজ্ট , ফকামনা ডবড্বদ্ধ সুমের োর বডৃদ্ধ, ডবজ্ঞডপ্র খরে এবং জডরোনার পডরোণ বা ডলময়ন বলবত্ করমত ব্বহৃত ফোরম্াসার বা ্থে 
উপযুতি ডবোর ডবভাগীয় স্বডস্ োো অন্ান্ আইনগত উপায়। এইভামব, $250,000 বা তার কে েমূল্র সম্পডতির জন্, ডিপার্ট মেন্ট অে ডেনান্স-এর ফয ফকান শুমল্কর উপর সুে 
বাড ্্টক 6 শতাংশ োমর, দেডনক েক্বডৃদ্ধ ডেমসমব, জেমত থাকমব। এইভামব, $250,000-এর ফবডশ েমূল্র সম্পডতির জন্, ডিপার্ট মেন্ট অে ডেনান্স-এর ফয ফকান শুমল্কর উপর সুে 
বাড ্্টক 18 শতাংশ োমর, দেডনক েক্বডৃদ্ধ ডেমসমব, জেমত থাকমব। ডিপার্ট মেন্ট অে এনভায়রনমেন্টাল ফ্ামরকশন-এর ফয ফকান শুমল্কর উপর সুে বাড ্্টক 9 শতাংশ োমর, দেডনক 
েক্বডৃদ্ধ ডেমসমব, জেমত থাকমব। অডতডরতিভামব, ফয ফকামনা সেয় আময়াডজত ফেউডলয়া র্াক্স ডলময়মনর ডবক্য়, সম্পডতির োডলক ফেউডলয়ায় থাকাকালীন শুল্ক ্ায্ট করা েমব। 
উপযুতি আইডন পেমষেপ ডনমত ফরকমি্ট র োডলক এবং/অথবা ভূ-সম্পডত ফেউডলয়া আইমন ফ�াড্ত ডনয়ে অনসুামর অপসারণ করার অড্কার ফক্তার থাকমব। 

িয়রা, ব্লে ও িট:
q  বামক্স টিক ফেওয়ার ো্্মে আপডন জানামছেন ফয আপডন উপমর তাডলকাভুতি সম্পডতি সম্পমক্ট  ভডব্্মতর ডবজ্ঞডপ্ ফপমত ইছেকু নন। যডে আপডন এই ভূ-

সম্পডতির জন্ ডবজ্ঞডপ্ ফপমত না োন তােমল অনগু্রে কমর কুপন আলাো করু এবং এই ঠিকানায় পাঠিময় ডেন:

আডে ্ত্য়ন করডে ফয আডে
উপমর উডলিডখত NYC অে্কদতিয়রর বমরা, ব্লক এবং লর TAXPAYER IDENTIFICATION
সম্পমক্ট  আর ডবজ্ঞডপ্ ফপমত োই না। NYC DEPARTMENT OF FINANCE
  59 MAIDEN LN FL 26
স্বাষের:____________________________________ NEW YORK NY 10038-4502
তাডরখ:___________________
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Page B1 90-day Notice of Intention to Sell Liens (Bengali) - 2018

ত্িয়েন থসয়ির ইনয়টনশন থনাটিস 2018 
আপনার িাত়্ি িা ভূ-সম্পত্তি হারায়িন না

ত্েভায়ি অে্কপ্রদান েরয়ত হে

ত্িয়েন থসি ত্ে?
ডলময়ন ফসল েল অনাোয়ী সম্পডতি, জল, ডনকাশীর র্াক্স বা র্াক্স ও োমজ্ট র 
কারমণ েওয়া সুমের জন্ ভূ-সম্পডতির আইডন োবী। 

এর োম্্মে োডলমকর ভূ-সম্পডতি অথ্্ট াত ডলময়ন একজন অনমুোডেত ফক্তামক 
তার োডলকানা থিানান্তডরত করা। এটি ভূ-সম্পডতির ডবডক্ করা নয়, ডকন্তু যডে 
র্াক্স এবং/অথবা োজ্ট  না ্োন করা েয় তােমল ডলময়নমোল্ার আোলমতর 
কায্ট্ারার ো্্মে ফোরম্াসার শুরু করমত পামর। 

ত্িজ্ঞত্তি অে্ক্যাত থনাটিস মায়ন ত্ে?
এর োমন এই ফয শেমরর ফরকি্ট  অনসুামর আপনার এগুডল অনাোয়ী আমে: 

l অথ্টেপ্র (DOF)-এর ভূ-সম্পডতির র্াক্স এবং পূঞ্ীভূত সুে, এবং/অথবা 

l পডরমবশ সুরষো ডবভামগর (DEP)-এর জল এবং ডনকাশীর োজ্ট  এবং 
পূঞ্ীভূত সুে, এবং/অথবা 

l জরুরী ফেরােমতর ফ্াগ্রাে (ERP) বা ডবকল্প বলবত ফ্াগ্রাে (AEP) োজ্ট  
এবং পুঞ্ীভূত সুে যা আবাসন সংরষেণ ও উন্নয়ন (HPD) দ্ারা েলূ্ায়ন 
করা েয় এবং DOF তার ডবল কমর।

আপনায়ে ত্ে েরা দরোর?
আপনার ভূ-সম্পডতির ডলময়ন ডবক্য় েওয়া আরকামত, আপনামক 17 থম 
2018 এর েম্্ আপনামক অবশ্ই অনাোয়ী অথ্ট ডেমত েমব। আপডন আপনার 
ঋমণর সমূ্পণ্ট পডরোণ ফপমেন্ট করমত পামরন, একটি ফপমেন্ট েুডতির ব্বথিা 
করমত পামরন বা ডিেল্টভামব আপ রু ফির করা একটি ফপমেন্ট েুডতি আনমত 
পামরন।আপডন যডে ফেক োরেত অথ্ট্োন কমরন এবং আপনার ফেক যডে 
বাউন্স কমর, তােমল আপনামক আমরা অডতডরতি ডবজ্ঞডপ্ পাঠামনা েমত পামর 
এবং এই ডবজ্ঞডপ্মত বা তার পমরর ডবজ্ঞডপ্মত উডলিডখত ডলময়ন ফসল-এ বা 
আপনার ভূ-সম্পডতি অন্তভু্ট তি করা েমত পামর। 

ফপমেমন্টর ডনমে্টশনার জন্ এই পৃষ্ার ডনমের অংশ ফেখুন। 

থয থেউ ত্ে ত্িয়েন ত্েনয়ত পায়র?
শের কতৃ্ট পষে ফকবল অনমুোডেত একক ফক্তামক ডলময়ন ডবক্য় কমর, সা্ারণ 
জনগণমক নয়। অনগু্রে কমর ডলময়ন ফকনার জন্ আোমের সমগে ফযাগামযাগ 
করমবন না। 

ভূ-সম্পত্তি এিং সম্পত্ে্ক ত োজ্ক

দবেু্ ডতন োন্ড থিানান্তর, ফেক, বা ফক্ডির/ফিডবর কামি্ট র ো্্মে অনিাইয়ন 
অে্কপ্রদান েরুন। ফক্ডির/ফিডবর কাি্ট  ডেময় ফপমেমন্টর ফষেমরে ডে ্মযাজ্। 
DOF-এর ওময়বসাইর nyc.gov/liensale-এ যান।

্ােয়যায়গ 9ই থম-এর মায়্্যয়ম অে্কপ্রদান েরুন। আপনার ফেক ও 
োডন অি্ট ার NYC অথ্টেপ্মরর কামে ্োনমযাগ্ করুন। ফেমো লাইমন ভূ-
সম্পডতির বমরা, ব্লক এবং লর নম্বর (যা এই ডবজ্ঞডপ্র ্থে পৃষ্ার উপমরর 
িানডেমক ফকাণায় রময়মে) ডলখুন। NYC অথ্টেপ্মরর ডলময়ন অথ্ট NYC জল 
ফবামি্ট র অমথ্টর সমগে একসামথ ফেমবন না। অনুগ্রে কমর আলাোভামব ডেন। 
আপডন একই খামের েম্্ তা ডেমত পামরন। এোো, যডে অথ্ট ডনডে্টষ্ট োমজ্ট র 
জন্ ্োন করা েয় তােমল তা জানান, ফযেন, ERP বা AEP। িাকমযামগর 
ঠিকানা:

NYC Department of Finance
P.O. Box 680
Newark, NJ 07101-0680

ত্নয়জ ত্গয়ে অে্কপ্রদান েরুন - B2 পৃষ্ায় ফেওয়া তাডলকায় থাকা DOF 
অডেসগুডলমত নগে, আনুষ্াডনক ব্াংক ফেক, ব্ডতিগত ফেক, ফক্ডির/
ফিডবর কাি্ট  এবং োডন অি্ট ার গ্রেণ করা েয়। থম মায়সর 9 তাডরমখর পর 
অথ্ট্োমনর ফষেমরে সেময় অথ্ট্োন এবং ডলময়ন আরকামত আেরা সরকারী 
ব্ামঙ্কর ফেক বা োডন অি্ট ামরর োম্্মে অথ্ট্োন করুন। আপনার ফযখামন 
ভূ-সম্পডতি রময়মে ফসই বমরামত আপনামক অথ্ট্োন করমত েমব না। 

জি / ত্নোশী োজ্ক

nyc.gov/dep এ অনিাইয়ন অেিা "MY DEP" ফোবাইল ডেময় ফপ 
করুন । পাডন/ডনকামশর ডবল ডবনােমূল্ ইমলক্ট্রডনক োন্ড ট্রান্সোমরর োরেত 
ডেমত অথবা nyc.gov/payonline ফত ফক্ডির/ফিডবর কাি্ট  বা ইমলক্ট্রডনক 
ফেমকর োরেত ফপ করমত পামরন। আপডন এোোও অথ্ট ্োন করমত 
পারমবন Quickpay -ফত nyc.gov/dep ওময়বসাইমর, লগ-ইন না কমরই। 

ডবনােূমল্ দবেু্ ডতন োন্ড থিানান্তমরর জন্ 1-866-622-8292 নম্বমর কল 
কমর থ�ায়নর মা্্যয়ম অে্কপ্রদান েরুন। 

্ােয়যায়গ 9ই থম-এর ময়্্য অে্কপ্রদান েরুন। আপনার ফেক ও োডন 
অি্ট ার NYC জল ফবামি্ট র কামে ্োনমযাগ্ করুন। ফেমো লাইমন আপনার 
জমলর অ্াকাউন্ট নম্বর ডলখুন এবং এই ঠিকানায় িাকমযামগ পাঠান: 

NYC Water Board
P.O. Box 11863
Newark, NJ 07101-8163

ত্নয়জ ত্গয়ে অে্কপ্রদান েরুন - B2-এ তাডলকাভুতি DEP অডেসগুডল 
ব্ামঙ্কর ফেক, ব্ডতিগত ফেক এবং োডন অি্ট ার ফনয়। থম মায়সর 9 
তাত্রয়খর পর অথ্ট্োমনর ফষেমরে সেময় অথ্ট্োন এবং ডলময়ন আরকামত 
আেরা সরকারী ব্ামঙ্কর ফেক বা োডন অি্ট ামরর োম্্মে অথ্ট্োন করুন। 
আপনার ফযখামন ভূ-সম্পডতি রময়মে ফসই বমরামত আপনামক অথ্ট্োন করমত 
েমব না। এোোও আপডন DOF-এর ব্বসাডয়ক ফকন্দ্রগুডলমত জল/ডনকাশী 
োজ্ট  ডেমত পামরন।

আগামী 17 ই থম-এর ময়্্য অিশ্যই সমস্ত অে্কপ্রদান েরয়ত হয়ি।

এই ডবজ্ঞডপ্টি অনমুরাম্র ডভডতিমত আরত্ি, িাংিা, োইত্নজ, থরেঞ্চ, হাইত্তোন থক্রওি, থোত্রোন, থপাত্িশ, রাত্শোন, স্্যাত্নশ এিং উদু্ক য়ত উপিব্ধ। 
311 থত থ�ান েরুন TL
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অে্কপ্রদায়নর েুত্ক্ত
নতুন অে্কপ্রদায়নর েুত্ক্ত- থোয়না ্াউন থপয়মন্ট েরয়ত হয়ি না

90 ডেমনর ডলময়ন ফসল ফনাটিমস অন্তভু্ট তি ভূ-সম্পডতির জন্ অথ্ট্োমনর েুডতি উপলব্ধ েমত পামর। ফকামনা িাউন ফপমেমন্টর ্ময়াজন ফনই। আপনার েুডতি সমব্টাচ্চ েশ 
বেমরর জন্ েমত পামর। ডিপার্ট মেন্ট অে োইন্ান্স (DOF) সমগে েুডতির জন্, আপনামক ডতন োস অন্তর ডবল করা েমব, আপডন োইমল োমস োমস অথ্ট্োন করমত 
পামরন। DEP-এর সমগে েুডতির জন্, আপনামক োমস োমস ডবল করা েমব। েুডতির অংশ ডেমসমব, আপনামক নতুন র্াক্স ও োজ্ট  সেময় ্োন করমত েমব। 

আপডন 17ই ফে 2018 এর েম্্ অথ্ট্োমনর েুডতি স্বাষের করার োম্্মে আপনার ভূ-সম্পডতি ডলময়ন ফসমলর ফথমক আরকামত পামরন। 

জল ও ডনকাশী োমজ্ট র জন্ DEP-এর সমগে েুডতি করমত ডনমে তাডলকাভুতি DEP বমরা অডেমস যান। আপনামক সরকার দ্ারা জাডর করা স্বডেরে পডরেয়পরে ডনময় ফযমত 
েমব। আমরা তমথ্র জন্ (718) 595-7000 নম্বমর কল করুন। 

ভূ-সম্পডতির র্াক্স এবং সম্পডক্ট ত োমজ্ট র জন্ ডিপার্ট মেন্ট অে োইন্ামন্সর সামথ েুডতি করমত, অথ্ট্োন েুডতির আমবেনপরে nyc.gov/liensale ফথমক িাউনমলাি 
কমর তা সমূ্পণ্ট করুন। ডকভামব আমবেনপরে পূরণ করমত েমব এবং তার পরবতমী ্াপ সম্পডক্ট ত ডনমে্টশাবলী তা আমবেনপমরে ফেওয়া আমে। আপনামক সরকার দ্ারা 
জাডর করা স্বডেরে পডরেয়পরে ডনময় ফযমত েমব। আপডন যডে অনলাইমন ফযমত না পামরন তােমল, 311-এ কল করুন। ডনউইয়ক্ট  ফস্টর-এর বাইমর ফথমক ফোন করার জন্ 
(212) 639-9675 নম্বমর কল করুন। যডে ভূ-সম্পডতির োডলকানা যডে ফকামনা কমপ্টামরশমনর (সংথিা) েময় থামক তােমল ফয ব্ডতি অথ্ট্োমনর েুডতি করমবন তামক 
অবশ্ই তার ফোতিারনাো (পাওয়ার অ্ারডন্ট) অথবা ডতডন ফসই কমপ্টামরশমনর আড্কাডরক তার ডলডখত ্োণ ফেখামত েমব। 

ভূ-সম্পত্তির মাত্িোনা সহ অে্কপ্রদায়নর েুত্ক্ত

আপনামক যডে 2011 ফথমক 2017 সামলর ডলময়ন ফসমলর জন্ ডবজ্ঞডপ্ পাঠামনা েময থামক এবং আপডন যডে অথ্ট্োমনর েুডতিমত স্বাষের কমর থামকন এবং ডবজ্ঞডপ্ 
ফপময় থামকন তােমল তার োমন েল এই ফয েুডতি আপ রু ফির করা েয়ডন (্ময়াজনীয় অথ্ট ডেময় েয় োমসর জন্ করা েয় না)। েুডতি োলনাগাে করমত আপনার কামে 
ফে 17, 2018 পয্টন্ত সেয় আমে। ফকবলোরে কে গুরুতর পডরডথিডত থাকমল অথবা যাবতীয় অপডরমশাড্ত শুল্ক, সুে ও ব্ময়র 20% নগে ডেটিময় ডেমল আপডন নতুন 
অথ্ট্োন েুডতি করমত পারমবন। 

যডে আপনার DOF বা DEP-এর সমগে 2011 এর ডলময়ন ফসমলর ডবজ্ঞডপ্ ফপময় থামকন এবং আপডন যডে এই ডবজ্ঞডপ্টি পান তােমল এর োমন েল এই ফয DOF বা 
DEP ফরকি্ট  অনসুামর ্ময়াজনীয় অথ্ট্োন আপ রু ফির নয়। আপডন যডে আপনার অথ্ট্োন আপ রু ফির না কমরন অথবা আপনার যডে ডবশ্াস থামক আপডন 
্ময়াজনীয় অথ্ট্োন কমরমেন তােমল অনগু্রে কমর DOF বা DEP-এর সমগে ফযাগামযাগ করুন। আপডন যডে নতুন অথ্ট্োমনর পডরকল্পনা দতডর করমত োন তােমল 
পূব্টবতমী ডবভামগ ডনমে্টশাবলী ফেখুন। 

গ্রাহে সহােতা

	 ভূ-সম্পত্তির ট্যায়ক্সর জন্য

অনলাইন: nyc.gov/liensale
ই-ফেল: taxlien@finance.nyc.gov
ফোন: সপ্ামের ডেনগুডলমত সকাল 9 ফথমক ডবকাল 5 রার 

েম্্ 212-440-5408 
্বীণ
ন্ায়পাল: সপ্ামের ডেনগুডলমত সকাল 9 ফথমক ডবকাল 5 রার 

েম্্ 212-440-5407
ডনমজ ডগময় DOF ব্বসা ফকমন্দ্র
 সেস্ োজ্ট  এখামন ্োন করা যামব।

 সপ্ামের ডেনগুডলমত সকাল 8:30 ফথমক দবকাল 4:30 
পয্টন্ত

 Bronx ...............3030 Third Avenue - 2nd fl
 Brooklyn ........210 Joralemon Street - 1st fl
 Manhattan .............. 66 John Street - 2nd fl
 Queens ...........144-06 94th Avenue - 1st fl
 Staten Island ...350 St. Marks Place - 1st fl

	 	জরুরী থমরামত ও ত্িেল্প োজ্ক  িিিতেরয়ণর জন্য

অনলাইন: nyc.gov/liensale
ফোন: সপ্ামের ডেনগুডলমত সকাল 9 ফথমক ডবকাল 4 রার 

েম্্ 212-863-6020
ইমেল hpderp@hpd.nyc.gov

	 জি / ত্নোশী োয়জ্ক র জন্য

অনলাইন: nyc.gov/liensale
ফোন: সপ্ামের ডেনগুডলমত সকাল 9 ফথমক ডবকাল 6 রার 

েম্্ 718-595-7000
 শডনবার সকাল 9 ফথমক েপুুর 2রা পয্টন্ত

ডনমজ ডগময় DEP বমরা অডেমস - সপ্ামের ডেনগুডলমত সকাল 9 
ফথমক ডবকাল 5রা পয্টন্ত

 Bronx .............. 1932 Arthur Avenue - 6th fl
 Brooklyn ........250 Livingston Street - 8th fl
 Manhattan ..............1250 Broadway - 8th fl
 Queens .. 96-05 Horace Harding Exp - 1st fl
 Staten Island .............60 Bay Street - 6th fl

	 জি / ত্নোশী োজ্ক  সংক্রান্ত ত্িিায়দর জন্য

অনলাইন: nyc.gov/liensale
ই-ফেল: ombuds@dep.nyc.gov
ফোন: 718-595-OMBU (6628)
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েখন শহর েত্্ক পষে ভূ-সম্পত্তির ত্িয়েন ত্িক্রে েরয়ত পায়র

আপনার ভূ-সম্পডতির ্রমনর উপর ডভডতি কমর, সমব্টাচ্চ োরটি ফষেমরে আপনার ভূ-সম্পডতি ডবক্য় করা েমত পামর। আপনার ভূ-সম্পডতির উপর ফকান ডনয়েটি 
্মযাজ্ তা ভামলা কমর বঝুমত এই সারণীটি ব্বোর করুন। যডে ফশ্ কলামে «ে্া»ঁ বলা থামক তােমল ডকভামব আপনার ভূ-সম্পডতি ডবক্য় করা ফথমক বডে্ট ভূত 
করা ফযমত পামর তার জন্ 2 নং টিকাটি পেুন।

 অনাদােী ভূ-সম্পত্তি ট্যাক্স অনাদােী জি/ত্নোশী োজ্ক  অনাদােী AEP োজ্ক * অনাদােী ERP োজ্ক * 
বডে্ট ভূত করা

সম্পডতির ্রণ  সব্টডনম্ন ডবলডম্বত সব্টডনম্ন ডবলডম্বত সব্টডনম্ন ডবলডম্বত সব্টডনম্ন ডবলডম্বত েমত পামর
 পডরোণ বের পডরোণ বের পডরোণ বের পডরোণ বের (2 নং টিকা)

1-পডরবার - োডলক অড্গৃেীত $1,000 3  (1 নং টিকা)  N/A N/A N/A N/A ে্াঁ

1-পডরবার - োডলক অড্কৃত নয়  $1,000 3  (1 নং টিকা)  N/A N/A $1,000 1 না

2-3-পাডরবাডরক - োডলক অড্কৃত $1,000 3 $2,000 1 N/A N/A N/A N/A ে্াঁ

1-3-পাডরবাডরক - োডলক অড্কৃত নয় $1,000 3 $2,000 1 $1,000 1 $1,000 1 না

সাব্টমভৌে আবাসন $1,000 3 $1,000 1 $1,000 1 $1,000 1 ে্াঁ

আবাডসক সেবায় ভবন $1,000 3 $1,000 1 $1,000 1 $1,000 1 না

ভ্াকান্ট লর ফজান ফরডসমিডন্সয়াল $1,000 3 N/A N/A $1,000 1 $1,000 1 না

1 বা 2 অ্াপার্ট মেন্ট সম্বডলত
ফোর ফোকান বা অডেস $1,000 3 $2,000 1 $1,000 1 $1,000 1 ে্াঁ
োউডজং ফিমভলপমেন্ট োন্ড কমপ্টামরশন
(HDFC) ভাো ফেওয়ার ভবন $5,000 2 $5,000 2 $5,000 2 $5,000* 2 না

অন্ান্ সেস্ $1,000 1 $1,000 1 $1,000 1 $1,000* 1 না

*1 লা জানয়ুারী 2006 সামলর পমর ফপাস্ট করা োজ্ট গুডলই ফকবল অন্তভু্ট তি করা েময়মে।

1 নং টিো: আপডন যডে ফকামনা 1-পাত্রিাত্রে িা়িীর োডলক েন এবং আপনার ফকবল যডে জি/ত্নোশী োজ্ক  অনাোয়ী আমে, ফসমষেমরে েয়মতা শের 
কতৃ্ট পষে আপনার ভূ-সম্পডতি ডলময়ন ফসল করমবন না। যডেও অনাোয়ী জল/ডনকাশী অমথ্টর জন্ ডবক্য় করা েয় না, যডে োজ্ট  না ফেওয়া েময় থামক তােমল 
DEP েয়মতা আপনার জল/ডনকাশী পডরম্বা বন্ধ কমর ডেমত পামর।

2 নং টিো, িত্হ্ক ভূত েরার ত্নেম: যডে আপনার ভূ-সম্পডতি 1 ফথমক 3 পাডরবাডরক বােীমত বা সাব্টমভৌে আবাসমন থামকন তােমল যডে বােীটি ফসটি োডলক 
অড্কৃত েয় এবং আপডন যডে এক বা একাড্ক ডনম্নডলডখত সুডব্ার জন্ ফযাগ্ েয় তােমল আেরা ডলময়ন ডবক্য় করমবা না:

l বােীর ্বীমণর োডলমকর অব্ােডত: ফয সেস্ বােীর োডলমকর বয়স 65 বের বা তার কে অথবা আময়র ফযাগ্ত্র শত্ট াবলী পূরণ কমরমেন।

l ্ডতবন্ধী োডলমকর অব্ােডত: ফয সেস্ ্ডতবন্ধী আময়র ফযাগ্ত্র শত্ট াবলী পূরণ কমরমেন।

l ্াতিন সেরকেমীমের জন্ ডবমশ্ অব্ােডত: যডে আপডন «ওল্ ল» ফভমররান অব্ােডত ফপময় থামকন, তােমল ফকবলোরে যডে োডক্ট ন যুতিরাম্রের যুদ্ধবন্ীর 
সরকারী ষেডতপূরমণর অথ্ট ডেময় ভূ-সম্পডতিটি ক্য় কমরমেন তােমল আপনামক ডলময়ন ফসল ফথমক অব্ােডত পামবন। সেস্ «কেব্ার» বা «্ডতবন্ধী» 
ফভমররান অব্ােডত সুডব্ার ফষেমরে ডলময়ন ফসল বডে্ট ভূত করা েয়। যডে আপডন আপনার ফবডনডের সম্পমক্ট  ডনডচিত না থামকন তােমল nyc.gov/
finance-এ যান এবং অনলাইন রুমলর নীমে «আপনার অব্ােডত বা ডশডথলতা»-এ ড্ক করুন।

যারা 2017 সামলর অথ্টবম ্্টর বােীর োডলমকর ফস্টর ডরমল ফ্া্াটির র্াক্স ফক্ডির সুডব্া পান («সাডক্ট র ফরেকার» ফক্ডির) বডে্ট ভূত করা েমব।

nyc.gov/liensale-এ উপলব্ধ েলেনাো সমূ্পণ্ট করার ো্্মে ডেডলরাডরমত কে্টরত ব্ডতি ডলময়ন ফসলি ফথমক বডে্ট ভূত করার অনমুরা্ করমত পামরন।

যডে আপনার েন েয় ফয আপডন আোমের ফকামনা অব্ােডতর জন্ ফযাগ্, আমবেনপমরের েে্ট পাওয়া যায় আোমের ওমযবসাইমর: 
www.nyc.gov/taxreductionprograms. অনগু্রে কমর েমন রাখমবন: আপনামক অব্ােডতর জন্ আমবেন করমত েমব 15 োে্ট  2018 তাডরমখর েম্্।
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প্রােই থয সি প্রশ্ন ত্জজ্ঞসা েরা হে
শহয়রর ত্িয়েন থসয়ির প্রত্ক্রো

n	 ত্িয়েন থসি ত্ে ্রয়নর অনাদােী ট্যাক্স/োয়জ্ক র জন্য েরা হে?

l ভূ-সম্পডতির র্াক্স

l ডনকাশী বা জমলর োজ্ট , সারোজ্ট

l জরুরী ফেরােমতর ফ্াগ্রাে এবং ডবকল্পভামব বলবত্করমণর ফ্াগ্রামের োজ্ট  সে অন্ান্ ভূ-সম্পডতি সংক্ান্ত ডে ও োজ্ট

l উপমর উডলিডখত সেস্ র্াক্স এবং োমজ্ট র জন্ পূঞ্ীভূত সুে

n	 আমার ট্যাক্স িা োজ্ক  সংক্রান্ত ত্িিাদ ত্নষ্পত্তির পয়ে রয়েয়ছ এমন সমে ত্ে আমার ত্িয়েন ত্িক্রে েরা হয়ত পায়র?
 

ে্াঁ। আপনার ভূ-সম্পডতির েলূ্া েলূ্ায়ন বা অন্ান্ োমজ্ট র পডরোণ যডে ্ডক্য়ারত অবথিায় থামক তােমল ডবক্য় আরকামত আপনামক অবশ্ই 
সমূ্পণ্ট র্াক্স এবং/অথবা োজ্ট  ্োন করমত েমব বা আপনামক অথ্ট্োমনর েুডতি করমত পামরন। যডে আপনার ডববাে সেলভামব ডনষ্পডতি েময় যায়, 
তােমল আপনার অডতডরতি অথ্ট্োমনর জন্ অথ্ট ফেরত ফেওয়া েমব।

n	 থোয়না ত্িয়েন ত্িক্রে হয়ে যাওোর পর ত্ে হে?

 ডলময়ন ডবক্ময়র 90 ডেমনর েম্্ শের কতৃ্ট পষে সেস্ ভূ-সম্পডতির োডলকমেরমক এইসব ডব্ময় িাকমযামগ ডবজ্ঞাডপত করমবন:

l ডলময়ন ফয শত্ট াবলীর অ্ীমন ডবক্য় করা েময়মে

l ডলয়ানমোল্ামরর নাে ও ঠিকানা

l লাইনমোল্ারমের অনমুোডেত ্ডতডনড্মের নাে যামের সমগে ভূ-সম্পডতির োডলকরা ফযাগামযাগ করমবন। এোো ্ডতডনড্ িাকমযামগ অথ্ট্োমনর 
ব্বথিার ডব্ময় ভূ-সম্পডতির োডলকানার সমগে ফযাগামযাগ করমবন।

যখন ডনউইয়ক্ট  শের কতৃ্ট পষে আপনার নতুন র্াক্স এবং োমজ্ট র জন্ আপনামক ডবল করমব তখন আপনামক শের কতৃ্ট পষেমক তা ্োন করা োডলময় 
যাওয়া আবশ্ক।

ভূ-সম্পডতির োডলক নতুন ডলময়নমোল্ার বা শের কতৃ্ট পমষের দ্ারা পাঠামনা ডেঠির েম্্ ফয অনমুোডেত ্ডতডনড্র নাে থাকমব তামক োো কামরা সমগে কারবার 
বা অথ্ট্োন করমত পারমব না।

n	 ত্িক্রে থেয়ে অত্তত্রক্ত ত্ে োজ্ক  ্ায্ক েরা হে?
 
 যখন ডলময়ন ডবক্য় করা েয়, তখন ভূ-সম্পডতির োডলকমক র্াক্স, োজ্ট  এবং পূঞ্ীভূত সুে যা ডলময়ন-এর অন্তভু্ট তি, ফসই অনাোয়ী অথ্ট ডলময়নমোল্ারমক 

ডেমত েমব, শের কতৃ্ট পষেমক নয়। ডলময়ন ডবক্য় েময় যাওয়ার পর অনাোয়ী অমথ্টর পডরোণ ফবমে যায়। ডলময়নমোল্ার এইসব োজ্ট  ্ায্ট করমত 
পামরন:

l সেগ্র ডলময়মনর েমূল্র উপর 5% সারোজ্ট

l সুে, েক্বডৃদ্ধ োমর এবং ্াণ্াডসক ডেমসমব ্োন করা যামব

l ডবজ্ঞাপন এবং ডবজ্ঞডপ্ বাবে ্ায় $300 সে ডলময়ন ফসল সম্পডক্ট ত ্শাসডনক খরে

n	 নতুন ত্িয়েনয়হাল্ার ত্ে আমার সম্পত্তি ত্িক্রে েরয়ত পায়রন?
 
 ে্া,ঁ নতুন ডলময়ন ফোল্ার আপনার সম্পডতি ডবডক্ করমত পারমব, তমব ্থমেই নয়। আপডন যডে নতুন ডলময়নমোল্ারমক সমূ্পণ্ট অথ্ট না ফেন বা 

ফকামনা অথ্ট্োন েুডতি না কমরন তােমল ফোরম্াসার ডলময়ন ডবক্ময়র 1 বের পর শুরু করা ফযমত পামর। তমব, ডলময়নমোল্ার এক বের আমগ 
ফোরম্াসামরর তাডরখ ডেমত পামরন যডে:

l যডে ফেওয়ার তাডরমখর 30 ডেমনর েম্্ ্াণ্াডসক সুমের অথ্ট না ্োন কমর; অথবা

l ডলময়মনর জন্ সমূ্পণ্ট অথ্ট ফেওয়ার আমগ বত্ট োন র্াক্স বা োজ্ট  যডে 6 োস ্মর অ্মেয় থামক।

ত্িয়েন ত্িক্রয়ের জন্য আইনগত ত্ভত্তি
ডনউইয়ক্ট  শেমরর ্শাসডনক ডনযমের ্ারা 11-319 অনসুামর ভূ-সম্পডতির োডলকমক তার ভূ-সম্পডতির জন্ অনাোয়ী অথ্ট্োন সমূ্পণ্ট করমত েমব। এোোও আইন 
অনসুামর ডলময়ন ডবক্ময়র 90,60, 30 এবং 10 ডেন আমগ ডিপার্ট মেন্ট অে োইন্ান্স ডবজ্ঞডপ্ পাঠামব এবং ডলময়ন ডবক্ময়র 90 ডেমনর েম্্ র্াক্স ডলময়ন ফসল সাটি্ট ডেমকর 
পাঠামত েমব।



অি্যাহত্তর প্রায়তির থযাগ্যতার থেেত্িস্ট
ত্নয়দ্ক শািিী

1. আপডন সম্পডতি কর োমের জন্ ফযাগ্ ডকনা ফেখমত অনুগ্রে কমর ডনমের ফেকডলস্ট পূরণ করুন যা আপনার সম্পডতিমক ডলময়ন 
ডবক্ময়র বাইমর রাখমত পামর।

2. আপনার যডে েমন েয় ফয আপডন ্বীণ নাগডরক, বােীর ্ডতবন্ধী োডলক বা ্াতিন সের কেমীর জন্ অব্ােডতর জন্ ফযাগ্ বা 
«সাডক্ট র ফরেকার» ফক্ডিমরর বা ডেডলরাডরমত কে্টরতর সেস্ শত্ট াবলী পূরণ কমরমেন, তােমল আেরা ফেকডলস্ট পাওয়ার পর আপনামক 
একটি আমবেনপরে পাঠাব।

3. ডলময়ন ফসল ফথমক পনামক অপসারমণর জন্ ডবমবডেত েমত আপনামক অবশ্ই অব্ােডতর আমবেনপরে সমূ্পণ্ট করা আবশ্ক। এই 
থেেত্িস্ট অি্যাহত্তর আয়িদনপত্র নে।

ত্িভাগ A

এই বামক্স টিক ফেওয়ার ো্্মে আডে ্ত্াডয়ত করডে ফয:
q আোর ভূ-সম্পডতি 1 ফথমক 3 পডরবামরর বােী বা যুগ্ম োডলকা্ীন
q আডে আোর ভূ-সম্পডতির োডলক এবং ্াথডেক বাসথিান ডেমসমব বসবাস কডর।

ত্িভাগ B

এোোও আেরা ্ত্াডয়ত করডে ফয (্মযাজ্ সবকটিমত টিক ডেন):

q োডলকমের একজমনর বয়স 31 ডিমসম্বর, 2018 এর েম্্ 65 বা তার ফবডশ েমব, এবং সকল োডলকমের ফোর আয় 
$58,399 বা তার কে েমত েমব। 

q োডলকমের েম্্ একজন ্ডতবন্ধী সুডব্া পান এবং োডলকমের যুগ্মভামব ফোর আয় $58,399 এর কে। 
q োডলকমের েম্্ একজন ডেডলরাডরমত কে্টরত
q োডলকমের েম্্ একজন ্াতিন সের কেমী (অথবা স্বােী বা স্তী / ডব্বা / ডবপত্ীক) বা ফগাল্ স্টার প্ামরন্ট
q আডে 2017 অথ্টবম ্্টর জন্ ডনউইয়ক্ট  ফ্া্াটি র্াক্স ফক্ডির («সাডক্ট র ফরেকার» ফক্ডির) পাই।

ত্িভাগ C

1. োডলমকর নাে: ______________________________________________________________________

2. ফোন নম্বর: ( _  _  _ )   _  _  _  n  _  _  _  _

3. রাস্ার ঠিকানা: _____________________________________________________________________

4. শেমরর নাে: _______________________________________________________________________

5. ফস্টর: ________________________________ 6. ডজপ ফকাি: ________________________________

7. বমরা: ____________________________________  ব্লক: _______________  লর: ________________

8. ইমেল ঠিকানা (ঐডছেক): ________________________________________________________________

এই েে্টটি িাক ফযামগ পাঠান: NYC Department of Finance, Lien Sale Exemptions Unit, 66 John St, 3rd Floor, New York, NY 10038.

যডে ফেখা যায় ফয আপডন সম্পডতি কর োমের জন্ ফযাগ্তা অজ্ট ন করমত পামরন, তােমল আেরা আপনামক একটি সমূ্পণ্ট ডলময়ন ডবক্য় োমের আমবেন পাঠামবা যামত 
আপডন একটি োমের জন্ আমবেন করমত পামরন যা আপনার সম্পডতিমক ডলময়ন ডবক্য় ফথমক সডরময় ফেমব।

পিূ্কত্নত্দ্ক ষ্ট তাত্রখ: 17 থম, 2018
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