
NYC ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্ান্সপৃষ্ঠা 1 / 2 DHE Initial Application_3/15/2018-Bengali

প্ঠাথমিক আবেদবের তথ্য: অেুগ্রহ কবর পড়ুে মকন্তু আপেঠার আবেদবের সবগে জিঠা করবেে েঠা।

আপনি নি প্রনিবন্ধী বানিমানিি ছাি (নিজেবি হ�ামওিারর্স এগজেম্পশাি) এর হ�াগ্য?

আপিার ভূরম্পনতিনি নিম্ননিনিি হিাজিা আবারি উন্নয়ি রংস্া দ্ারা নিয়ন্রিি নিিা িা অিুগ্র� িজর আপিার পনরচািিািারধী 
এজেজটের মাধ্যজম নিনচিি িরুি:

 ✓ মিবেল-লঠািঠা Mitchell-Lama
 ✓ মলমিবেড-প্মিে হঠাউমজং ককঠাম্ঠামে (Limited-Profit 

Housing Company)
 ✓ মলমিবেড মডমিবডন্ড হঠাউমজং ককঠাম্ঠামে (Limited Dividend 

Housing Company)

 ✓ মরবডবিলপবিন্ট ককঠাম্ঠামে (Redevelopment Company)
 ✓ হঠাউমজং কডবিলপবিন্ট িঠান্ড ককঠাম্ঠামে (Housing Development 

Fund Company)

�নি আপিার ভূরম্পনতি উপজর উনলিনিি আবারি উন্নয়ি রংস্া দ্ারা নিয়ন্রিি �য় িা�জি, প্রনিবন্ধী বানিমানিিজির ছাি (নিজেবি 
হ�ামওিার্স এগজেম্পশাি) এর েি্য এনি হ�াগ্য িয়।

সকল িঠামলকরঠা মক প্মতেন্ধী, অথেঠা অে্যঠাে্য িঠামলকরঠা প্মতেন্ধী ে্যমতি বা ে্যমতিবদর স্ঠািধী-স্তধী অথেঠা 
িঠাই-কেঠাে?

 হ্যঠাাঁ  েঠা

সম্মতিমে মক প্মতেন্ধী িঠামলকবদর এেং তঠাবদর স্ঠািধী-স্তধীবদর প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে, বা ককঠাবেঠা 
েঠাম়িিঠামলক কধী ককঠাে একমে স্ঠাস্্য কসেঠা ককন্দ্র কথবক মেমকৎসঠা গ্রহণ কবরে?

 হ্যঠাাঁ  েঠা

সকল িঠামলক ও স্ঠািধী-স্তধীর কিঠাে মিমলত আয় (Total Combined Income, TCI) মক $58,399 
েঠা তঠার কি, তঠাাঁরঠা ককঠাথঠায় েঠাস কবরে তঠা মেমেবিবেবে? (মেেঠাহ মেমছিন্ন, আইমে মেবছিদ েঠা পমরত্যঠাবের 
কঠারবণ েঠাসস্ঠাবে েঠা থঠাকবল ককঠাবেঠা স্ঠািধী/স্তধীর আয় েঠাদ কদওয়ঠা কেবত পঠাবর।)

 হ্যঠাাঁ  েঠা

আপমে েমদ এর কেবকঠাে একমে প্বনে িা উতির মদবয় থঠাবকে, আপমে প্মতেন্ধী েঠাম়িিঠামলক 
ছঠা়ি (কডবজেলড্ কহঠািওেঠারসবি এেবজম্েঠাে) এর কেঠাে্য িাও হবত পঠাবরে।

েমদ প্মতেন্কতঠার কঠারবণ আপেঠার মডপঠােবিবিন্ট অে িঠাইে্যঠান্স (Department of Finance) পমরেঠামলত 
ককঠাবেঠা কপ্ঠাগ্রঠাবি অংেগ্রহণ করবত েঠা ককঠাবেঠা পমরবেেঠা গ্রহণ করবত আবেদে করঠার জে্য েঠাসস্ঠাে প্বয়ঠাজে 

হয়, তঠাহবল অেুগ্রহ কবর nyc.gov/contactdofeeo-এ মডবজমেমলমে সঠামিবি বসস কিমসমলবেেবরর 
(Disability Service Facilitator) সঠাবথ কেঠােঠাবেঠাে করুে েঠা 311 েম্ববর কিঠাে করুে।

1. রম্পনতির িথ্য 

প্রাথনমি বারস্াি ন�রাজব ব্যবহৃি শিাংশ

আপেঠার িূসম্মতিবত েঠার েঠা তঠার কেমে েঠাসস্ঠাবের ইউমেে থঠাকবল, আপেঠার প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে মহসঠাবে ে্যেহৃত েতকরঠা পমরিঠাণ জঠােঠাে। 
উদঠাহরণ: েমদ সম্মতিমে েঠারমে-পমরেঠাবরর েঠাসস্ঠাে হয় এেং আপমে সম্মতির এক-েতুথবিঠাংবে (1/4) থঠাবকে, প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে মহসঠাবে 
ে্যেহৃত েতকরঠা পমরিঠাণ হল 25%। অথেঠা, েমদ িঠামলকরঠা িূসম্মতির অব্বিক িঠাবে েঠাস কবরে (4মের িব্্য 2মে ইউমেে) প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে 
মহসঠাবে ে্যেহৃত েতঠাংে হল 50%।

ট্াস্ট/িাইফ এজস্টি িথ্য

সম্মতিমে ককঠাে ট্ঠাবটের িঠামলকঠােঠা্ধীে মকেঠা অথেঠা ককঠাে জধীেেঠাম্কঠার কিঠােধীর অ্ধীবে মকেঠা তঠা জঠােঠাে। িবে রঠাখবেে কে, সম্মতিমে 
ট্ঠাবটের অ্ধীবে হবল, ট্ঠাবটের স্ত্ববিঠােধীবক ছঠা়ি িঞ্রু করঠা হবত পঠাবর। ককঠাে ে্যমতি সম্মতিবত জধীেেঠাম্কঠার কিঠাে করবল, কসই ে্যমতি 
DHE কেঠাে্যতঠা উবদেে্যসিূবহর িঠামলক। 

অনিনরক্ত রম্পনতির মানিিািা:

 েমদ আপমে েঠা আপেঠার স্ঠািধী/স্তধী অমতমরতি/একঠাম্ক সম্মতির িঠামলক হে, অেুগ্রহ কবর আবেদবের 4 পঠাতঠায় মেিঠাে 3 “অমতমরতি 
সম্মতি” সম্ূণবি করুে। েমদ আপমে NYC এর েঠাইবরর অমতমরতি সম্মতির উপর আর সুমে্ঠা েঠা পঠাে, তবে আপেঠাবক কঠাউমন্ট/কটেবের 
স্ঠােধীয় মে্বিঠারবকর অমিবস একমে মেমি জিঠা মদবত হবে েঠাবত েলঠা থঠাকবে ঐ সম্মতিগুমলর উপবর ককঠাবেঠা সুমে্ঠা প্ঠাপ্ত হবছি েঠা। 

প্রতমেে্্ধী েঠা়িমিঠালমকদবর ছঠা়ি  
(Disabled Homeowners’ Exemption)
2019/2020 এর জে্য মপ্-ককঠায়ঠামলিঠাইং কেকমলটে ও আবয়র ওয়ঠাকবি মেে  

DHE
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প্ঠাথমিক আবেদবের তথ্য: অেুগ্রহ কবর পড়ুে মকন্তু আপেঠার আবেদবের সবগে জিঠা করবেে েঠা।

2. মানিজির িথ্য 

এই মেিঠােমে অেে্যই সম্মতির সকল িঠামলবকর জে্য পূরণ করবত হবে (দমলল েঠা টেক েংসঠাপবরে উবলেমখত প্বত্যক ে্যমতি)। এিেমক সকল 
িঠামলক সম্মতিবত েঠা েঠাস করবলও সকল িঠামলবকর তথ্য প্বয়ঠাজে। 

মেবদবিে করুে এমে প্মতমে িঠামলকবদর জে্য প্্ঠাে েঠাসস্ঠাে মক েঠা। সম্মতিমে িঠামলবকর প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে েঠা হবল, অথেঠা িঠামলক হঠাসপঠাতঠাল/
েঠামসবিংবহঠাবি আেবক থঠাকঠার কঠারবণ, েঠা মডবিঠাসবি, আইমে মেমছিন্নতঠা েঠা পমরত্যতি দেঠার কঠারবণ সম্মতিবত অেুপমস্ত থঠাকবল, আপেঠাবক 
অেে্যই আবেদবের সঠাবথ প্িঠাণ কপে করবত হবে।

– কসঠাে্যঠাল মসমকউমরমে েম্বর অথেঠা ে্যমতিেত করপ্দঠাতঠা েেঠাতিকরণ েম্বর (ITIN) অেে্যই অন্তিুবি তি করবত হবে।

–সম্মতির অে্যঠাে্য িঠামলকবদর সঠাবথ িঠামলবকর সম্কবি  মেবদবিে করুে। 

3. আজয়র িথ্যানি

আজয়র প্রমাণ

পৃষ্া 3-এ প্রিতি ঘজর, 2018 বর্সপনজির েি্য রিি মানিজির হমাি নমনিি আয় নিজি্স শ িরুি, তঠাাঁরঠা কেখঠাবেই েঠাস করুে েঠা ককে। েমদ 
2018 সঠাবলর আয় উপলব্ধ েঠা হয়, আপমে 20175 সঠাবলর আয় ে্যেহঠার করবত পঠাবরে। (মেেঠাহ মেমছিন্ন, আইমে মেবছিদ েঠা পমরত্যঠাবের 
কঠারবণ েঠাসস্ঠাবে েঠা থঠাকবল ককঠাবেঠা স্ঠািধী/স্তধীর আয় েঠাদ কদওয়ঠা কেবত পঠাবর।) অেুগ্রহ কবর িবে রঠাখবেে: এমে আপেঠার কিবডরঠাল 
অ্যঠাডজঠাবটেড গ্রস আয় েয়।

আজয়র উৎর

a.   সিস্ত কসঠাে্যঠাল মসমকউমরমে কপবিন্ট (অেে্যই 
প্ঠাপ্ত সম্ূণবি পমরিঠাণ এেং, শু্ু করবেঠাে্য 
পমরিঠাণ েয়)

 $______________

b. মডমিবডন্ড  $______________

c.  িূল্েধী লঠাি  $______________

d. মেক্রয় অথেঠা মেমেিয় কথবক লঠাি  $______________

e. সরকঠামর অথেঠা কেসরকঠামর মরেঠায়ঠারবিন্ট  
েঠা কপেেে প্্যঠাে কথবক কপবিে্

 $______________

f. IRA এেং েঠামেবিক উপঠাজবিে  $______________

g. কেতে ও িজমুর (কেঠােঠাস সহ)  $______________

h. সুদ (করবেঠাে্য েয় এিে সুদ সহ)  $______________

i. ট্ঠাটে কথবক আয়  $______________

j. েঠােেঠাস, ে্যেসঠা েঠা কপেঠা কথবক কিঠাে 
উপঠাজবিে

 $______________

k. িঠা়িঠা কথবক কেে আয়  $______________

l. কখঠারবপঠাে েঠা সহঠায়তঠা অথবি  $______________

m.  কেকঠারিঠাতঠা, প্মতেন্কতঠা িঠাতঠা,  
শ্রমিকবদর ক্ষমতপূরণ ইত্যঠামদ।

 $______________

 

*মজিরুজ�াগ্য নবজয়ােি:
– অথবি পমরবেঠা্ েঠা করঠা মেমকৎসঠা এেং কপ্সমক্রপেে করঠা ওেুব্র 
খরে। অথবি পমরবেঠা্ েঠা করঠা খরবের মেল এর অন্তিুবি তি েয়।

আপমে েমদ 1040 কিবডরঠাল ে্যঠাক্স মরেঠােবি িঠাইল কবর থঠাবকে এেং 
তিমসল A সম্ূণবি কবর থঠাবকে, আিরঠা অথবিপ্দতি অথবি পমরবেঠা্ েঠা 
করঠা মেমকৎসঠা েঠা কপ্সমক্রপেে খরবের জে্য তিমসবলর তথ্য ে্যেহঠার 
করবত পঠামর। আপেঠাবক রমসদগুমল পঠািঠাবত হবে েঠা।

আজয়র উৎর
(a–m লঠাইে কেঠাে করুে) 

 + $___________

*অথবি পমরবেঠা্ েঠা করঠা মেমকৎসঠা এেং 
কপ্সমক্রপেে করঠা ওেুব্র খরে।

 – $___________

হমাি নমনিি আয় = $___________

 

কিঠাে মিমলত আবয়র অন্তিুবি তি েয়:
–  IRA মেতরণসিূহ
–  অথবি সহঠায়তঠা (জে সহঠায়তঠা)
–  েন্কধী কথবক প্ঠাপ্ত অথবি (তবে এই জঠাতধীয় অবথবির লমনি কথবক প্ঠাপ্ত 

কে ককঠাবেঠা সুদ েঠা লি্যঠাংেবক আয় মহবসবে মেবেেেঠা করঠা হবে)

–  সঠামপ্বিন্টঠাল মসমকউমরমে ইেকঠাি (SSI)
–  উপহঠার, উতিরঠাম্কঠারসূবরে প্ঠামপ্ত
–  পুাঁমজ কিরৎ
–  েঠাৎমস মেপধী়িবের ক্ষমতপূরণ কপবিন্ট
–  কিবডরঠাল িটেঠার গ্র্যঠান্ডবপবরন্ট কপ্ঠাগ্রঠাি কপবিন্ট

4. প্রি্যয়ি

তঠাাঁরঠা সম্মতিবত েঠাস করুে েঠা েঠা করুে সকল িঠামলকরঠা অেে্যই আবেদবে স্ঠাক্ষর করবেে ও তঠামরখ কদবেে।
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প্মতেন্ধী েঠাম়িিঠামলকবদর ছঠা়ি  
(Disabled Homeowners’ Exemption)
2019/20 -এর জে্য প্ঠাথমিক আবেদে

অেুগ্রহ কবর িুমরিত করুে

1. রম্পনতি িথ্য

েবরঠা: ব্লক লে: # এর ককঠাঅপঠাবরমেি কেয়ঠার

রঠাস্তঠার মিকঠােঠা অ্যঠাপঠাঃ

মসমে কটেে মজপ

সম্মতির ্রে:
কবন্ডঠামিমেয়ঠাি ইউমেে 1–3 পমরেঠাবরর েঠাসস্ঠাে

সিেঠায় 4+ পমরেঠাবরর েঠাসস্ঠাে
েমদ 4 েঠা তঠার কেেধী সংখ্যঠার পমরেঠার থঠাবক তঠাহবল প্ঠাথমিক  
েঠাসস্ঠাবের জে্য কত % স্ঠাে ে্যেহঠার করঠা হবয়বছ তঠা মলখুে: ____________ %

কে তঠামরবখ আপমে সম্মতিমে 
মকবেমছবলে(িঠািঠা/মদমদ/েেেে) 

ককঠাঅপঠাবরমেি/কবন্ডঠা ে্যেস্ঠাপেঠা তথ্য

ককঠাম্ঠােধীর েঠাি কেমলবিঠাে  
েম্বর    (    )     –

এই িূসম্মতিবত মক ককঠাে জধীেে সত্ত্ব/ট্ঠাটে আবছ?  হ্যঠাাঁ  েঠা

এই িূসম্মতিবত মক ককঠাে জধীেে সত্ত্ব/ট্ঠাটে আবছ?  হ্যঠাাঁ  েঠা

িূসম্মতিমে মক আপেঠাবক উইল কবর কদয়ঠা হবয়মছল?  হ্যঠাাঁ  েঠা

শু্ু ককঠাঅপঠাবরমেিগুমলর জে্য: আপেঠার ইউমেে মক প্েধীণ েঠােমরক িঠা়িঠা েৃমধি ছঠা়ি (SCRIE) অথেঠা প্মতেন্ধী িঠা়িঠা েৃমধি ছঠা়ি 
(DRIE) পঠাবছি?

 হ্যঠাাঁ  েঠা

সম্মতিমে মক সকল প্মতেমন্ িঠামলক ও তঠাাঁবদর স্ঠািধী/স্তধীবদর প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে? (আইমে রূবপ মেমছিন্ন, 
মডবিঠাসবিপ্ঠাপ্ত, পমরত্যতি েঠা হবল অথেঠা একমে স্ঠাস্্য কসেঠা সুমে্ঠা ককবন্দ্রর সুমে্ঠা গ্রহণ েঠা করবল সকল িঠামলকবদর অেে্যই 
সম্মতির িব্্য েঠাস করবত হবে।)

 হ্যঠাাঁ  েঠা

েমদ প্মতেন্ধী িঠামলক স্ঠাস্্যবসেঠা সুমে্ঠা ককন্দ্র কথবক কসেঠা গ্রহণ কবরে তবে আপমে মক সম্মতিবত একঠা েঠাস কবরে?  হ্যঠাাঁ  েঠা

2. মানিি(হির) িথ্য

•  অক্ষিতঠার প্িঠাবণর জে্য মেম্নমলমখতগুমলর একমে অেুমলমপ জিঠা মদে:
কসঠাে্যঠাল মসমকউমরমে অ্যঠাডমিমেব্রেেে কথবক অক্ষিতঠা মেমচিতকরণ মেমি, েঠা করলপথ কেঠাডবি  েঠা ইউ.এস. ডঠাক পমরবেেঠা কথবক মেমচিতকরণ মেমি, েঠা 
অন্ অথেঠা দমৃটিেমতি প্মতেন্ধীবদর জে্য রঠাজ্য কমিেবের েংসঠাপরে, েঠা কিবেরঠান্স প্েঠাসবের মেমি আবেদেকঠারধী কিবেরঠান্স প্মতেন্কতঠার কপেেবের 
অম্কঠারধী হয়।

• একমে জধীেে সত্ত্বর জে্য, জধীেে সবত্ত্বর অম্কঠারধী ও স্ঠািধী/স্তধীর জে্য িঠামলবকর তথ্য মদে।
• ট্ঠাবটের জে্য, স্ত্ববিঠােধী/ট্ঠাটেটীর জে্য িঠামলবকর তথ্য মদে এেং সম্ূণবি ট্ঠাটে েুমতির কমপ জিঠা করুে।
• ককঠাে িঠামলক িৃত হবল, মেবে তথ্য অন্তিুবি তি করবেে েঠা। িৃতু্যর েংসঠাপবরের কমপ জিঠা করুে।
• সম্মতিমে ককঠাে িঠামলকবক উইল করঠা হবয় থঠাকবল, অেুগ্রহ কবর সেবিবেে উইল ও কেটেঠাবিন্ট, কপ্ঠাবেে েঠা আদলবতর আবদবের কমপ জিঠা করুে।
•  মডবিঠাসবিপ্ঠাপ্ত, আইমেরূবপ মেমছিন্ন, অথেঠা পমরত্যতি িঠামলকবদর জে্য, অেুপমস্ত িঠামলবকর তথ্য অন্তিুবি তি করবেে েঠা। আদঠালবতর েমথপবরের কমপ 

জিঠা করুে।
• স্ঠাস্্য কসেঠা সুমে্ঠায় মেমকৎসঠা কসেঠা পঠাবছিে এিে িঠামলবকর জে্য, স্ঠাস্্য কসেঠা সুমে্ঠার েমথপরে জিঠা করুে।

DHE
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প্মতেন্ধী েঠাম়িিঠামলকবদর ছঠা়ি (DHE) প্ঠাথমিক আবেদে — 2019/2020

2. মানিি(হির) িথ্য (ক্রমশঃ)

মানিি িং 1: 
েঠাি (েঠাি, পদমে)

জন্ম তঠামরখ (িঠািঠা/মদমদ/েেেে) কসঠাে্যঠাল মসমকউমরমে/ ITIN েম্বর

কেমলবিঠাে  
েম্বর    

কসল কিঠাে  
েম্বর    

ইবিল অ্যঠাবরেস এমে মক িঠামলক 1-এর  
প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে?  হ্যঠাাঁ   েঠা

মানিি িং 2: 
েঠাি (েঠাি, পদমে)

জন্ম তঠামরখ (িঠািঠা/মদমদ/েেেে) কসঠাে্যঠাল মসমকউমরমে/ ITIN েম্বর

কেমলবিঠাে  
েম্বর    

কসল কিঠাে  
েম্বর    

ইবিল অ্যঠাবরেস এমে মক িঠামলক 2-এর  
প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে?  হ্যঠাাঁ   েঠা

িঠামলক েং 1 এেং েং 2 মক এবক অপরবক  
মেেঠাহ কবরবছে?  হ্যঠাাঁ   েঠা

িঠামলকঠােঠা্ধীে 1 এেং  
2 কধী সবহঠাদর (িঠাই / কেঠাে)?  হ্যঠাাঁ   েঠা

মানিি িং 3: 
েঠাি (েঠাি, পদমে)

জন্ম তঠামরখ (িঠািঠা/মদমদ/েেেে) কসঠাে্যঠাল মসমকউমরমে/ ITIN েম্বর

কেমলবিঠাে  
েম্বর     

কসল কিঠাে  
েম্বর    

ইবিল অ্যঠাবরেস এমে মক িঠামলক 3-এর 
প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে?  হ্যঠাাঁ   েঠা

িঠামলক 1 ও 2-এর সঠাবথ সম্কবি

মানিি প্রনিনিনধ হ�াগাজ�াগ িথ্য:
েমদ ককঠাে আত্ধীয় েঠা মেেুতি অমিিঠােক িঠামলবকর এই আবেদে সম্মকবি ত মেেয়গুমল কদখঠাবেঠােঠার জে্য দঠাময়ত্বপ্ঠাপ্ত হে, অেুগ্রহ কবর মেবে তঠাাঁবদর 
কেঠােঠাবেঠাে তথ্য মদে।

েঠাি (েঠাি, পদমে)

কেমলবিঠাে  
েম্বর    

কসল কিঠাে  
েম্বর    

ইবিল অ্যঠাবরেস

িঠামলকবদর সঠাবথ সম্কবি

কিডঠারঠাল প্ঠাইবিমস অ্যঠাক্ট 1974, সংবেঠা্ে কিঠাতঠাবেক, কেসে এবজমন্সরঠা কসঠাে্যঠাল মসমকউমরমে েম্বর েঠায়, তঠারঠা কেসে ে্যমতিবদর কঠাছ কথবক এই েম্বর েঠাইবছ, কসইসে ে্যমতিবদর জঠােঠাবত হবে কে এই েম্বর জঠােঠাবেঠা 
ইছিঠা্ধীে েঠা েঠা্্যতঠািলূক, ককে কসই অেুবরঠা্ করঠা হবছি এেং কধীিঠাবে কসই তথ্য ে্যেহঠার করঠা হবে। আবেদেকঠারধীবদর এেং আয়কঠারধী েসেঠাসকঠারধীবদর দ্ঠারঠা কসঠাে্যঠাল মসমকউমরমে েম্বর জঠােঠাবেঠা েঠা্্যতঠািলূক এেং 
মেউইয়বকবি র প্েঠাসমেক মেম্র ্ঠারঠা 11-102.1 কিঠাতঠাবেক তঠা অেে্য প্বয়ঠাজে। কে ককঠাবেঠা মরবপঠােবি েঠা মরেঠাবেবি েমদ এই েম্বরমে উবলেখ করঠা হবয় থঠাবক তবে তঠা কর পমরেঠালেঠার উবদেবে্য অেুবরঠা্ করঠা হয় এেং 
তঠা ে্যেহঠার করঠা হবে মরবপঠােবি প্মক্রয়ঠা করবত এেং মডপঠােবিবিন্ট অে িঠাইে্যঠান্স দ্ঠারঠা পমরেঠামলত ও সংগ্রহকৃত কবরর আওতঠায় থঠাকঠা করদঠাতঠাবদর মেমনিত করঠার একমে সঠামেবিক ে্যেস্ঠা ততমর ও পমরেঠালেঠা করবত। 
করদঠাতঠার মরেঠাবেবির তবথ্যর অংে মহসঠাবে অে্য মডপঠােবিবিন্ট, ে্যমতি, এবজমন্স অথেঠা সংস্ঠার কঠাবছ আইে কিঠাতঠাবেক, অথেঠা েমদ আবেদেকঠারধী েঠা আয়কঠারধী িঠা়িঠাবে মডপঠােবিবিন্ট অে িঠাইে্যঠান্সবক মলমখত অেুিমত 
মদবয় থঠাবক তবে এই ্রবের েম্বরগুমল প্কঠাে করঠা হবত পঠাবর।
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প্মতেন্ধী েঠাম়িিঠামলকবদর ছঠা়ি (DHE) প্ঠাথমিক আবেদে — 2019/2020

3. হমাি নমনিি আয় িথ্য

হমাি নমনিি আয় (TCI), TCI-হি হিাি আয় অন্তভ্্স ক্ত িরজি �জব িা নিণ্সয় িরার েি্য নিজি্স শাবিধীর নবভাগ 3 হিিুি।
হ�জিাি অথ্স পনরজশাধ িা িরা নচনিৎরা এবং হপ্ররনক্রপশি িরা ওরুজধর িরচ বাি নিি।

তঠাাঁরঠা ককঠাথঠায় েঠাস কবরে এেং তঠাাঁবদর েঠাি দমলবল আবছ েঠা কেই তঠা মেমেবিবেবে সিস্ত িঠামলক ও স্ঠািধী/স্তধীবদর 
জে্য 2018 সঠাবল আপেঠার কিঠাে মিমলত আয় মদে। মেেঠাহ মেমছিন্ন, আইমে মেবছিদ েঠা পমরত্যঠাবের কঠারবণ 
েঠাসস্ঠাবে েঠা থঠাকবল ককঠাবেঠা স্ঠািধী/স্তধীর আয় েঠাদ কদওয়ঠা কেবত পঠাবর। আদঠালবতর েমথপরে জিঠা করুে।

 $______________

দ্রষ্টব্য: েমদ 2018 সঠাবলর আয় উপলব্ধ েঠা হয়, আপমে 2017 সঠাবলর আয় ে্যেহঠার করবত পঠাবরে।

নিপাি্সজমটে অব ফাইি্যান্স (Department of Finance) প্রনিবন্ধী বানিমানিিজির ছাি (Disabled Homeowners’ Exemption) 
এর েি্য মজিনুর নিজি আপিার আয় অবশ্যই �াচাই িরজব।আপিার আয় �াচাই িরার েি্য অিুগ্র� িজর নিম্ননিনিি পিজষেপ নিি:

  েমদ আপমে 2018 েঠা 2017 কত ে্যমতিেত কর মরেঠােবি িঠাইল েঠা কবরে তঠাহবল এই েঠাবক্স মেক মদে।আপেঠার আবেদে প্মক্রয়ঠা করবত মডপঠােবিবিন্ট 
অে িঠাইে্যঠান্স এেং মেউইয়কবি  কটেে মডপঠােবিবিন্ট অে ে্যঠাবক্সসে অ্যঠান্ড িঠাইে্যঠান্স -কক IRS কথবক সঠাম্প্রমতকতি আয়কর মরেঠাবেবির তথ্য ে্যেহঠার করবত 
অেুিমত মদবত এই েঠাবক্স মেক মদে।েমদ আপমে এই েঠাবক্স মেক কদে, তঠাহবল এই সিবয় আপেঠাবক ককঠাে অমতমরতি আবয়র েমথ জিঠা মদবত হবে েঠা। 
অথবা

•  আপমে অমত সম্প্রমত কে কটেে ও কিডঠাবরল ে্যমতিেত আয়কর মরেঠােবি (2017 েঠা 2018) িঠাইল কবরবছে তঠার একমে প্মতমলমপ জিঠা 
করুে।সিস্ত িঠামলক এেং তঠাবদর স্ঠািধী/স্তধী ককঠাথঠায় েসেঠাস কবরে অথেঠা দমলবল তঠাবদর েঠাি আবছ মকেঠা তঠা মেবেবিবেবে তঠাবদর প্মতমলমপ 
জিঠা মদে অথবা

• েমদ আপমে 2018 েঠা 2017 কিডঠাবরল আয়কর মরেঠােবি িঠাইল েঠা কবর থঠাবকে, তঠাহবল আপেঠাবক অেে্যই 2018 েঠা 2017 (কে েছবরর জে্য আপমে 
সম্প্রমত তথ্য সম্ণূবি কবরবছে) এর জে্য আপেঠাবক আপেঠার আয় েঠােঠাই করবত অে্যঠাে্য েমথ অেে্যই জিঠা মদবত হবে, কেিে: কটেে ইেকঠাি ে্যঠাক্স মরেঠােবি , 
সঠািঠামজক সরুক্ষঠা 1099(s),1099s, কপেেে, েঠামেবিক েমৃতি, কখঠারবপঠাে, কেকঠারধী, কিবিেঠারধীর ক্ষমত পরূণ, িঠা়িঠাবেবদর কঠাছ কথবক িঠা়িঠােঠােদ আয়, ইত্যঠামদ।

মজিরুজ�াগ্য নবজয়ােি, প্রজ�াে্য �জি: 
•   2018 জে্য কদওয়ঠা অথবি পমরবেঠা্ েঠা করঠা মেমকৎসঠা েঠা কপ্সমক্রপেে খরবের কমপ। 2018 উপলব্ধ েঠা হবল, আপমে 2017 ে্যেহঠার করবত 

পঠাবরে। পমরবেঠাম্ত হয়মে এিে মেবলর কমপ জিঠা কদবেে েঠা আপমে েমদ 1040 কিবডরঠাল ে্যঠাক্স মরেঠােবি িঠাইল কবর থঠাবকে এেং তিমসল 
A সম্ূণবি কবর থঠাবকে, আিরঠা অথবিপ্দতি অথবি পমরবেঠা্ েঠা করঠা মেমকৎসঠা েঠা কপ্সমক্রপেে খরবের জে্য তিমসবলর তথ্য ে্যেহঠার করবত পঠামর। 
আপেঠাবক রমসদগুমল পঠািঠাবত হবে েঠা।

•  অথবি পমরবেঠা্ েঠা করঠা মেমকৎসঠা েঠা কপ্সমক্রপেে খরবের প্িঠাণ অেে্যই আয় সংক্রঠান্ত েমথপরে অেুসঠাবর একই করেবেবির হবত হবে।

4. মানিিািাধধীি অনিনরক্ত রম্পনতি (�নি থাজি)

ককঠাবেঠা িঠামলক মক অমতমরতি িূসম্মতির িঠামলক?  হ্যঠাাঁ   েঠা
েমদ হ্যঠাাঁ হয়, তঠাহবল সিস্ত িঠামলকরঠা 
কিঠাে কতগুমল সম্মতির িঠামলক?

েমদ েঠা হয়, পঠাতঠা 4-এর প্ত্যয়ে মেিঠাবে েঠাে। 

প্মতমে অমতমরতি িূসম্মতির জে্য মেম্নমলমখত সম্ূণবি করুে। সম্মতিমে NYC-কত হবল, অেুগ্রহ কবর েবরঠা/ব্লক/লে েম্বর মদে।

অনিনরক্ত ভূরম্পনতি 1: 

েবরঠা: ব্লক লে: অথেঠা পঠাবসবিল আইমড

িঠামলক(কদর) েঠাি

রঠাস্তঠার মিকঠােঠা অ্যঠাপঠাঃ

মসমে কটেে মজপ

প্ঠাপ্ত ছঠা়ি:

প্ঠাথমিক STAR/েম্বিত STAR প্েধীণ প্মতেন্ধী প্ঠাতিে সিরকিমী অে্যঠাে্য: ____________
ককঠাে িঠামলক ও তঠাাঁর স্ঠািধী/স্তধী এবকর কেমে সম্মতিবত ছঠা়ি কপবত পঠাবরে েঠা, েমদ েঠা স্ঠািধী/স্তধী েঠা প্ঠাতিে স্ঠািধী/স্তধী, আইমে মেমছিন্নতঠা েঠা মেবছিবদর কঠারবণ 
অেুপমস্ত থঠাবকে। এই ্রবের ককঠাে একমে ঘেেঠায়, অেুগ্রহ কবর আদঠালবতর েমথপবরের একমে কমপ জিঠা মদে।

4. মানিিািাধধীি অনিনরক্ত রম্পনতি (�নি থাজি) (ক্রমশ)
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প্মতেন্ধী েঠাম়িিঠামলকবদর ছঠা়ি (DHE) প্ঠাথমিক আবেদে — 2019/2020
অনিনরক্ত ভূরম্পনতি 2: 

েবরঠা: ব্লক লে: অথেঠা পঠাবসবিল আইমড

িঠামলক(কদর) েঠাি

রঠাস্তঠার মিকঠােঠা অ্যঠাপঠাঃ

মসমে কটেে মজপ

প্ঠাপ্ত ছঠা়ি:

প্ঠাথমিক STAR/েম্বিত STAR প্েধীণ প্মতেন্ধী প্ঠাতিে সিরকিমী অে্যঠাে্য: ____________

ককঠাে িঠামলক ও তঠাাঁর স্ঠািধী/স্তধী এবকর কেমে সম্মতিবত ছঠা়ি কপবত পঠাবরে েঠা, েমদ েঠা স্ঠািধী/স্তধী েঠা প্ঠাতিে স্ঠািধী/স্তধী, আইমে মেমছিন্নতঠা েঠা মেবছিবদর 
কঠারবণ অেুপমস্ত থঠাবকে। এই ্রবের ককঠাে একমে ঘেেঠায়, অেুগ্রহ কবর আদঠালবতর েমথপবরের একমে কমপ জিঠা মদে।

5. প্রি্যয়ি

অেুগ্রহ কবর িে মদবয় পড়ুে ও মেবের প্ত্যয়েমেবত স্ঠাক্ষর করুে। আপমে স্ঠাক্ষর েঠা করবল আপেঠার আবেদে সম্ূণবি হবে েঠা।

আমি প্ত্যঠায়ে করমছ কে এই আবেদবের সিস্ত মেেৃমত আিঠার জ্ঠােত সত্য ও সমিক, এেং আমি ককঠাবেঠা তবথ্যর ইছিঠাকৃত মিথ্যঠা মেেৃমত মদইমে। আমি 
েুবেমছ কে এই তথ্যগুমল মেরধীক্ষণ সঠাবপক্ষ এেং মডপঠােবিবিন্ট অে িঠাইে্যঠান্স েমদ কদবখ কে আমি মিথ্যঠা মেেৃমত মদবয়মছ, আমি আিঠার িমেে্যৎ ছঠা়ি 
হঠারঠাবত পঠামর এেং প্বেঠাজ্য সিস্ত েবকয়ঠা কর, সমচিত সুদ ও আইেসগেত সবেবিঠাচ্চ জমরিঠােঠার জে্য দঠায়ধী থঠাকে।

রমস্ত মানিি িাঁজির বারস্াি নিনব্সজশজর অবশ্যই এই আজবিজি স্াষের িরজবি ও িানরি হিজবি।

িঠামলক 1-এর িুমরিত েঠাি িঠামলক 1-এর স্ঠাক্ষর আবেদবের তঠামরখ

িঠামলক 2-এর িুমরিত েঠাি িঠামলক 2-এর স্ঠাক্ষর আবেদবের তঠামরখ

িঠামলক 3-এর িুমরিত েঠাি িঠামলক 3-এর স্ঠাক্ষর আবেদবের তঠামরখ

আপনি এগুজিা িজরজছি নিিা িা নি আপিার মজি আজছ:

প্মতমে প্বনের উতির কদয়ঠা হবয়বছ তঠা মেমচিত করবত আবেদেপরেমে একেঠার কদবখ মেবয়বছে??

প্বয়ঠাজেধীয় সিস্ত েমথপবরের কমপ অন্তিুবি তি কবরবছে?

আবেদেপবরে স্ঠাক্ষর কবরবছে ও তঠাবত তঠামরখ মদবয়বছে?

আপেঠার করকবডবি র জে্য সম্ূণবি করঠা আবেদবের একমে কমপ রঠাবখবছে?

এই পূরণ িরা আজবিিনি এবং রমস্ত প্রজয়ােিধীয় িনথপত্র এই নিিািায় 15 মাচ্স , 2019 এর মজধ্য পািাি: 

New York City Department of Finance 
P.O. Box 311 
Maplewood, NJ  07040-0311

আপেঠার আবেদে েৃহধীত হওয়ঠার পর একমে প্ঠামপ্তস্ধীকঠার পঠাবেে।

সহঠায়তঠার জে্য nyc.gov/contactpropexemptions কদখুে অথেঠা 311 েম্ববর কিঠাে করুে।  

http://nyc.gov/contactpropexemptions

