
আপনার ভূ-সম্পত্তির ত্িয়েন (পরূ্বস্বত্ব) ত্রত্রির আওতামকু্ত রাখার জন্য এখনই পদয়ষেপ ত্নন

ট্যাক্স-ত্িয়েন ত্ররিয়ের 90 ত্দয়নর 
ইনয়টনশন ননাটিশ

13 সেপ্টেম্বর, 2021 
সম্পত্তির ঠিকানা

রয়রা ব্লক িট 

অর্থ বিভাপ্ের সরকর্থ  অনেুাপ্র ভূ-েম্পবতির ট্াক্স এিং/অরিা বেটিপ্ে অিবথিে ভূ-েম্পবতি েম্পবক্থ ে অন্ান্ চার্থ  রারদ আপনার ত্নকট $X,XXX.XX পাওনা 
রয়েয়ে। এই চার্থ গুবি আপনার েম্পবতির বিরুপ্ধে বিপ়্েন বিোপ্ি বনপ্চ োবিকাভুক্ত করা িপ়্েপ্ে। আপনাপ্ক অিশ্ই 13 ত্িয়সম্বর, 2021 োবরপ্ের মপ্্্ এই অনাদা়েী অর্থ 
পবরপ্শা্ িা েমা্ান করপ্ে িপ্ি করপ্ে িপ্ি নেুিা বেটি অনপু্মাবদে সকাপ্না সরেোর বনকট এই অনাদা়েী অর্থ িস্ান্তর করপ্ি।  যত্দ এই অনাদােী অর্ব হস্ান্তর করা 
হে, তাহয়ি আপনায়ক উয়লেত্খত অয়র্বর সয়গে 5% সারচাজ্ব , পতু্জিভূত সদু এরং প্রশাসত্নক ত্ি ত্দয়ত হয়র।
ভূ-েম্পবতির ট্াক্স বিপ়্েপ্নর পবরমাণ:  $X,XXX.XX (12/13/21 পর্থন্ত)
নমাট ত্িয়েন পত্রমাণ:	 $X,XXX.XX

আপনার সম্পত্তির ত্িয়েন ত্ররিয়ের আওতামকু্ত রাখয়ত, আপনায়ক অরশ্যই 13 ত্িয়সম্বর, 2021 তাত্রয়খর ময়্্য ত্নম্নত্িত্খত পদয়ষেপগুত্ির ময়্্য একটি 
গ্রহণ করয়ত হয়র:

• আপনার েমূ্পণ্থ ্ার পবরপ্শা্ করুন।  বিস্াবরে রানার রন্ A2 এিং B1 পৃষ্ার সপপ্মন্ট েম্পবক্থ ে বনপ্দ্থশািিী সদেুন।
• অর্থ প্রদাপ্নর সষেপ্রে সরপ্কাপ্না একটি চুবক্ত করুন।  বিস্াবরে রানার রন্ A4 এিং B2 পৃষ্ার ের্ সদেুন।
• অভাি েম্পবক্থ ে একটি বিিবৃে দাবেি করুন। বিস্াবরে রানার রন্ A4 পৃষ্া সদেুন।
• B5 পৃষ্ার োপ়্ের সরাে্োেূচক সচকবিস্টটি রমা বদন।
• ইমাপ্র্থ বসি বরপ্প়োর সপ্রাগ্াম বিষ়েক একটি েনদ রমা বদন।  বিস্াবরে রানার রন্ A4 পৃষ্া সদেুন।

অর্থ বিভাপ্ের ইপ্মইি সরপ্ক বিপ়্েন বিরে়ে েম্পবক্থ ে ের্ এিং প্রচার সেশন সরপ্ক অিবিে িপ্ে nyc. gov/ liensale সদেুন।

রবদ আপবন িষষী়োন নােবরক, প্রবেিন্ী িা সভপ্টরান (সভপ্টরান ি্বক্তর আত্ী়ে) িন োিপ্ি আপবন ি়েপ্ো আোমী িেরগুবিপ্ে েম্পবতি কর োপ়্ের রন্ সরাে্ো 
অর্থ ন করপ্ে পাপ্রন এিং আপনার অনাদা়েী কপ্রর রন্ আপনার ভূ-েম্পবতি ঋণ বিরে়ে িও়ো এ়োপ্ে পাপ্রন। আপবন রবদ িে্থ মাপ্ন বমবিটাবরপ্ে কম্থরে রাপ্কন (অরিা 
বমবিটাবরপ্ে িে্থ মাপ্ন কম্থরে সকাপ্না ি্বক্তর আত্ী়ে িন) অরিা আপবন রবদ 2020 কর িপ্ষ্থর ট্াক্স োবক্থ ট সরেকার সপপ়্ে রাপ্কন োিপ্ি ি়েপ্ো আপবন আপনার ভূ-
েম্পবতি বিরে়ে িও়োর িাে সরপ্ক সিপঁ্চ সরপ্ে পাপ্রন। B5 পৃষ্া়ে "োপ়্ের সরাে্োেূচক সচকবিস্ট" সদেুন।

আজই সহজ উপায়ে nyc.gov/payonline এ অর্ব প্রদান করুন।
অনগু্রহ কয়র এই মিূ কুপনটি আপনার অর্ব প্রদায়নর সয়গে অন্তভু্ব ক্ত করুন।

13 বরপ্েম্বর, 2021 তাত্রখ পয্বন্ত নমাট রয়কো

সংযকু্ত পত্রমাণ:

এই ঠিকানাে অর্ব নপ্ররণ করুন:
NYC Department of Finance 
P.O. Box 680
Newark, NJ 07101-0680

$X,XXX.XX

$

রয়রা, ব্লক ও িট:  

পষৃ্া A1



ট্যাক্স-ত্িয়েন ত্ররিয়ের 90 ত্দয়নর 
ইনয়টনশন ননাটিশ

ই-সচক (বিনামপূ্ি্) অরিা সরেবরট/সরবিট কার্থ  (2% বি) বদপ়্ে অনিাইপ্ন পবরপ্শা্ করপ্ে nyc.gov/citypay ঠিকানা়ে রান।

সিান দ্ারা পবরপ্শা্ করুন (শু্ুমারে েম্পবতি কর এিং চার্থ ): (212) 291-2930।

স্বশরীপ্র নেদ, অবিবে়োি ি্াংক সচক, ি্বক্তেে সচক, সরেবরট/সরবিট কার্থ  (2% বি), অরিা অর্থ বিভাপ্ের একটি ি্িোব়েক সকপ্্রে মাবন অর্থ ার (েপ্াপ্ির 
কম্থবদিেগুবিপ্ে েকাি 8:30 সরপ্ক বিপ্কি 4:30 পর্থন্ত সোিা) দ্ারা বনম্নবিবেে রা়েোগুবিপ্ে পবরপ্শা্ করুন:

রেঙ্কে .......................3030 Third Avenue - 2nd floor
ব্রুকবিন ................. 210 Joralemon Street - 1st floor
ম্ানিাটন .......................66 John Street - 2nd floor
কুইসি ..................... 144-06 94th Avenue - 1st floor
স্ট্াপ্টন আইি্ান্ড .........350 St. Marks Place - 1st floor

নয সমস্ নত্রভুক্ত মাত্িক এরং/অররা সম্পত্তি মাত্ক্ব ন যকু্তরায়্রের আইয়নর ্ারা 11 অনসুায়র নদউত্িো রয়ি ন�াত্িত ("নদউত্িো সম্পত্ক্ব ত আইন") তায়দর 
জন্য ত্রয়শি ত্রজ্ঞত্তি

এোপ্ন স�াবষে অবভপ্প্রে বিপ়্েপ্নর বিরে়ে আদাপ়্ের আইপ্নর আওো়ে পপ়্ে না। বিপ়্েপ্নর প্রস্াবিে সরেো, একটি সরিাও়ে্ার ট্াস্ট ("সরেো") সদউবি়ো আইন 
("বরপ্্রেইন্ড অ্াক্ট")-এ স�াবষে সদউবি়ো আদািপ্ের অনপু্মাদন ো়ো সদউবি়ো িপ্ি স�াবষে সকাপ্না সরকপ্র্থ র মাবিক এিং/অরিা ভূ-েম্পবতি বিপ়্েপ্নর েম়ে সকাপ্নাভাপ্িই 
আদা়ে করপ্ে পারপ্িন না। এই েুরষো আইপ্ন রপ়্েপ্ে 5% োরচার্থ , সকাপ্না বিব্িধে েুপ্দর িার িবৃধে, বিজ্ঞবপ্র েরচ এিং রবরমানার পবরমাণ িা বিপ়্েন িিিৎ করপ্ে 
ি্িহৃে বনব্রি়ে-েমাবপ্ িা প্ররম উপরুক্ত বিচার বিভােী়ে অি্ািবে ো়ো অন্ান্ আইনেে উপা়ে। $250,000 িা োর কম মপূ্ি্র েম্পবতির সষেপ্রে, অর্থ বিভাপ্ের 
সরপ্কাপ্না শুপ্কের উপর েুদ িাবষ্থক 5 শোংশ িাপ্র, দদবনক চরেিবৃধে বিপ্েপ্ি িা়েপ্ে রাকপ্ি। $250,000-এর সিবশ মপূ্ি্র েম্পবতির সষেপ্রে, অর্থ বিভাপ্ের সরপ্কাপ্না শুপ্কের 
উপর েুদ িাবষ্থক 18 শোংশ িাপ্র, দদবনক চরেিবৃধে বিপ্েপ্ি িা়েপ্ে রাকপ্ি। অবেবরক্তভাপ্ি, সরপ্কাপ্না েম়ে আপ়্োবরে সদউবি়ো ট্াক্স বিপ়্েপ্নর বিরে়ে, েম্পবতির মাবিক 
সদউবি়ো রাকাকািীন শুকে ্ার্থ করা িপ্ি। উপরুক্ত আইবন পদপ্ষেপ বনপ্ে সরকপ্র্থ র মাবিক এিং/অরিা ভূ-েম্পবে সদউবি়ো আইপ্ন স�াবষে বন়েম অনেুাপ্র অপোরণ করার 
অব্কার সরেোর রাকপ্ি।

পষৃ্া A2

রয়রা, ব্লক ও িট:  



ট্যাক্স-ত্িয়েন ত্ররিয়ের 90 ত্দয়নর 
ইনয়টনশন ননাটিশ

ত্রজ্ঞত্তি #: 

রয়রা: 

ব্লক: 

িট: 

প্রাপয়কর নাম 13 নসয়টেম্বর, 2021

সম্পত্তির ঠিকানা

**** চায়জ্ব র ত্রররণ ****

ভূ-সম্পত্তির ট্যাক্স ত্িয়েয়নর পত্রমাণ: 

নমাট ত্িয়েন পত্রমাণ:

$X,XXX.XX 

$X,XXX.XX

অ্যাকাউয়টের ্রন ট্যাক্স নকাি অ্যাকাউয়টের আইত্ি পত্রয়শায়্র তাত্রখ  সমেকাি শুরু রয়কো কর সদু

ময়ন রাখয়রন:  আপনায়ক এই চাজ্ব গুত্ি 13 ত্িয়সম্বর, 2021 তাত্রয়খর ময়্্য পত্রয়শা্ করয়ত হয়র!

পষৃ্া A3



আপনার েম্পবতির বিপ়্েন বিরেপ়্ের আওোমকু্ত রােপ্ে, আপনাপ্ক অিশ্ই 13 বরপ্েম্বর, 2021 োবরপ্ের মপ্্্ বনম্নবিবেে 
পদপ্ষেপগুবির মপ্্্ একটি গ্িণ করপ্ে িপ্ি।

1. আপনার সম্পণূ্ব ্ার পত্রয়শা্ করুন
এই বিজ্ঞবপ্র A1 এিং B2 পৃষ্ার সপপ্মন্ট েম্পবক্থ ে বনপ্দ্থশািিী সদেুন।

2. অর্ব প্রদায়নর নষেয়রে নযয়কায়না একটি চুত্ক্ত করুন

• অপশন 1: একটি NYC প্রপাটি্থ  ট্াক্স অ্ান্ড ইন্টাপ্রস্ট বরিাপ্রি (PT AID) সপ্রাগ্াম সপপ্মন্ট চুবক্ত িাব়ের 
মাবিকপ্দর রন্ $86,400 িা োর কম িাবষ্থক আপ়্ের রন্ বিদ্মান রপ়্েপ্ে। এই বিজ্ঞবপ্র B2 পৃষ্া়ে এিং 
nyc. gov/ ptaid ঠিকানা়ে আপ্রা ের্ রপ়্েপ্ে।

• অপশন 2: ি়েে িা আ়ে বনবি্থপ্শপ্ষ েকি েম্পবতির মাবিকপ্দর রন্ একটি স্ট্ান্ডার্থ  বরপাট্থ প্মন্ট অি িাইন্াসি সপপ্মন্ট 
চুবক্ত বিদ্মান রপ়্েপ্ে। এই বিজ্ঞবপ্র B2 পৃষ্া়ে এিং nyc. gov/ liensale ঠিকানা়ে আপ্রা ের্ রপ়্েপ্ে।

• অপশন 3: আপবন রবদ েম্পবতি কর পবরপ্শাপ্্র সকাপ্না চুবক্তপ্ে সেিাবপ িপ়্ে রাপ্কন, োিপ্ি আপবন একটি িব ্্থে 
পবরবথিবেমিূক পবরপ্শাপ্্র পবরকল্পনা পুনঃথিাপপ্নর অনপু্রা্ দাপ়্ের করার সরাে্ িপ্ে পাপ্রন। শে্থ  প্রপ্রার্। 
nyc. gov/ liensale ঠিকানা়ে আপ্রা ের্ রপ়্েপ্ে।

3. COVID-19-এর কারয়ণ সষৃ্ট অভার সম্পত্ক্ব ত একটি ত্ররৃত্ত দাত্খি করুন
আপবন বিপ়্েন বিরে়ে সরপ্ক অি্ািবে পাও়োর সরাে্ িপ্ে পাপ্রন রবদ:

• আপবন েম্পবতিটির মাবিক িন;
• আপনার েম্পবতিপ্ে দশ িা োর কম আিাবেক ইউবনট রাপ্ক;
• আপবন আবর্থক েমে্া়ে ভুেপ্েন এিং আপনার ট্াক্স বিি পবরপ্শা্ করপ্ে না পাপ্রন; এিং
• COVID-19 মিামারীর েম়ে আপনার পাবরিাবরক আপ়্ের উপ্লেেপ্রাে্ ষেবে িপ়্ে রাপ্ক।

আপ্রা রাননু এিং nyc. gov/ liensale ঠিকানা়ে আপনার বিিবৃেটি রমা বদন।

4. জরুত্র নমরামত ত্রিেক একটি সনদ জমা ত্দন
আপবন রবদ শু্ুমারে ররুবর সমরামপ্ের চার্থ  সদন েপ্ি আপবন বিপ়্েন বিরে়ে সরপ্ক অি্ািবের সরাে্ িপ্ে পাপ্রন। েম্পবতিটি 
অিশ্ই একটি প্ররম সরেণীর করপ্রাে্ েম্পবতি িপ্ে িপ্ি রা োর মাবিপ্কর মিূ িােথিান। আপ্রা রাননু এিং nyc. gov/ liensale 
ঠিকানা়ে আপনার োটি্থ বিপ্কশন রমা বদন।

5. সম্পত্তি কর অর্যাহত্তর জন্য আয়রদন করুন
বকেু েম্পবতি কর ো়ে আপনার েম্পবতির বিপ়্েন বিবরের আওোমকু্ত রােপ্ে পাপ্র। আপবন বনপ্রপ্ক সরাে্ মপ্ন করপ্ি, এই 
সনাটিপ্শর পৃষ্া B5 এ োপ়্ের সরাে্োেূচক সচকবিস্টটি পূরণ করুন এিং রমা বদন। অর্থ বিভাপ্ের ইপ্মইি সরপ্ক বিপ়্েন বিরে়ে 
েম্পবক্থ ে ের্ এিং প্রচার সেশন সরপ্ক অিবিে িপ্ে nyc. gov/ liensale সদেুন।
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ত্িয়েন ত্ররিে কী?
বিপ়্েন বিরে়ে িপ্িা অনাদা়েী েম্পবতি কর িা অন্ান্ েম্পবতির চাপ্র্থ র রন্ 
িাস্ি েম্পবতির বিরুপ্ধে একটি আইবন দাবি, রার মপ্্্ কর এিং চাপ্র্থ র 
েুদও রপ়্েপ্ে।
বিরে়েটি মাবিপ্কর অনাদা়েী বিপ়্েপ্নর অব্কারপ্ক একরন অনপু্মাবদে 
সরেোর কাপ্ে িস্ান্তর করপ্ি। এটি ভূ-েম্পবতিটির বিবরে করা ন়ে, বকন্তু 
রবদ ট্াক্স এিং/অরিা চার্থ  পবরপ্শা্ িা েমন্ব়ে করা না ি়ে োিপ্ি 
বিপ়্েন্ারী আদািপ্ের কার্থ্ারার মা্্প্ম সিারপ্্ারার েংরোন্ত কার্থরেম 
শুরু করপ্ে পাপ্রন।

এই ত্রজ্ঞত্তিটির মায়ন কী?
এর মাপ্ন এই সর বেটির সরকর্থ  অনেুাপ্র আপনার উপ্লেবেেগুবি অনাদা়েী 
আপ্ে:
•	 	েম্পবতি কর এিং অর্থ বিভাে (DOF)-এর রমাকৃে েুদ, এিং/অরিা
•	 	ইমারপ্রবসি বরপ্প়োর সপ্রাগ্াম (ERP) িা অল্ারপ্নটিভ এনপ্িাে্থপ্মন্ট 

সপ্রাগ্াম (AEP) চার্থ  এিং রমাকৃে েুদ, রা িাউবরং বপ্ররাপ্ভ্থ শন 
অ্ান্ড সরপ্ভিপপ্মন্ট (HPD) দ্ারা মিূ্া়েন করা ি়ে এিং DOF 
কেৃ্থ ক বিি করা ি়ে।

আপনার কী করা উত্চত?
আপনার ভূ-েম্পবতির বিপ়্েন বিরে়ে িও়ো আটকাপ্ে, আপনাপ্ক 13 
ত্িয়সম্বর, 2021 োবরপ্ের মপ্্্ অিশ্ই অনাদা়েী অর্থ পবরপ্শা্ করপ্ে 
িপ্ি। আপবন আপনার অনাদা়েী অপ্র্থর েমূ্পণ্থ পবরমাণ সপপ্মন্ট করপ্ে 
পাপ্রন, একটি সপপ্মন্ট চুবক্তর ি্িথিা করপ্ে পাপ্রন িা বরিল্ভাপ্ি 
িািনাোদ করা একটি সপপ্মন্ট চুবক্ত গ্িণ পাপ্রন। আপবন রবদ সচক 
মারিে অর্থপ্রদান কপ্রন এিং আপনার সচক িাউসি ি়ে, োিপ্ি আপনাপ্ক 
আপ্রা অবেবরক্ত বিজ্ঞবপ্ পাঠাপ্না িপ্ে পাপ্র এিং এই বিজ্ঞবপ্প্ে উবলেবেে 
বিপ়্েন বিরেপ়্ে িা পরিেষী বিরেপ়্ে আপনার ভূ-েম্পবতি অন্তভু্থ ক্ত করা িপ্ে 
পাপ্র। 
সপপ্মন্ট েংরোন্ত বনপ্দ্থশনার রন্ এই পৃষ্ার বনপ্চর অংশ সদেুন।

নয নকউ ত্ক ত্িয়েন ত্কনয়ত পায়র?
বেটি সকিিমারে অনপু্মাবদে একক সরেোর বনকট বিপ়্েন বিরে়ে কপ্র রাপ্ক 
এিং সকাপ্না ো্ারণ রনেপ্ণর বনকট ন়ে।  অনগু্ি কপ্র বিপ়্েন সকনার 
রন্ আমাপ্দর েপ্গে সরাোপ্রাে করপ্িন না।

আগামী 13 ত্িয়সম্বর, 2021 তাত্রয়খর ময়্্য অরশ্যই সমস্ অর্ব পত্রয়শা্ করয়ত হয়র।

ভূ-সম্পত্তি এরং সম্পত্ক্ব ত চাজ্ব

ইপ্িক্ট্রবনক িান্ড ট্াসিিার, সচক িা সরেবরট/সরবিট কাপ্র্থ র মা্্প্ম অনিাইয়ন অর্ব পত্রয়শা্ করুন। সরেবরট/সরবিট কার্থ  বদপ়্ে সপপ্মপ্ন্টর সষেপ্রে 2% 
বি প্রপ্রার্। অর্থ পবরপ্শাপ্্র রন্, DOF-এর ওপ়্েিোইট nyc. gov/ payonline ঠিকানা়ে রান।

3 ত্িয়সম্বর, 2021 তাত্রয়খর ময়্্য িাকয়যায়গ পত্রয়শা্ করুন। আপনার সচক ও মাবন অর্থ ার NYC অর্থ বিভাপ্ের কাপ্ে প্রদানপ্রাে্ করুন। সমপ্মা 
িাইপ্ন ভূ-েম্পবতির িপ্রা, ব্লক এিং িট নম্বর (রা এই বিজ্ঞবপ্র প্ররম পৃষ্ার উপপ্রর রানবদপ্ক সকাণা়ে রপ়্েপ্ে) বিেুন। এো়ো, রবদ অর্থ বনবদ্থষ্ট চাপ্র্থ র 
রন্ প্রদান করা ি়ে োিপ্ি ো রানান, সরমন, ERP িা AEP। রাকপ্রাপ্ের ঠিকানা:

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

স্বশরীয়র পত্রয়শা্ করুন - B2 পৃষ্া়ে সদও়ো োবিকা়ে রাকা DOF অবিেগুবিপ্ে নেদ, অবিবে়োি ি্াংক সচক, ি্বক্তেে সচক, সরেবরট/
সরবিট কার্থ  (2% বি) এিং মাবন অর্থ ার গ্িণ করা ি়ে। সর েকি অর্থ পবরপ্শা্ 3 ত্িয়সম্বর, 2021 তাত্রয়খর পয়র করা হয়েয়ে, সেেি সষেপ্রে 
েমপ়্োপপ্রােী প্রবরে়োকরণ বনবচিে করপ্ে এিং বিপ়্েন (গুবি) বিবরে সরা্ করার রন্ আমরা একটি অবিবে়োি ি্াংক সচক িা মাবন অর্থ ার ি্িিার 
করার পরামশ্থ সদই। আপনার সরোপ্ন ভূ-েম্পবতি রপ়্েপ্ে সেই িপ্রাপ্ে আপনাপ্ক অর্থপ্রদান করপ্ে িপ্ি না।

এই বিজ্ঞবপ্টি অনপু্রাপ্্র বভবতিপ্ে আরত্র, রাংিা, চাইত্নজ, নরেঞ্চ, হাইত্তোন নরিওি, নকাত্রোন, নপাত্িশ, রাত্শোন, স্্যাত্নশ এরং উদু্ব য়ত ত্রদ্যমান রয়েয়ে। 
311 নম্বয়র কি করুন।

ত্িয়েন ত্ররিয়ের ইনয়টনশন ননাটিশ 2021
আপনার রাত্ি রা ভূ-সম্পত্তি হারায়রন না

ত্কভায়র অর্বপ্রদান করয়ত হে
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আপত্ন 13 ত্িয়সম্বর, 2021 তাত্রয়খর ময়্্য অর্ব পত্রয়শায়্র চুত্ক্ত স্বাষের করার মায়্্যয়ম আপনার ভূ-সম্পত্তিটির ত্িয়েন ত্ররিয়ের আওতামকু্ত রাখয়ত 
পায়রন।  আপবন বনম্নবিবেে সপপ্মন্ট চুবক্তগুবির সরপ্কাপ্নাটির রন্ সরাে্ িপ্ে পাপ্রন।

প্রপাটি্থ  ট্াক্স অ্ান্ড ইন্টাপ্রস্ট বরিাপ্রি (PT AID) সপপ্মন্ট চুবক্ত

আপবন রবদ একটি-, দইুটি-, অরিা বেনটি-পবরিাপ্রর িাব়ে িা কপ্ন্ডাবমবন়োম ইউবনপ্টর মাবিক িন; েম্পবতিটি রবদ এক িের িা োর সিবশ েম়ে ্প্র আপনার মিূ 
িােথিান রাপ্ক; আপবন রবদ প্রবে িের $86,400 িা োর কম আ়ে কপ্রন; এিং আপবন রবদ আপনার েম্পবতির কর প্রদাপ্নর সষেপ্রে অপ্নক বপবেপ়্ে পপ়্েন, অরিা বপবেপ়্ে 
প়োর ঝঁুবকপ্ে রাপ্কন োিপ্ি আপবন (PT AID) সপপ্মন্ট প্্াপ্নর রন্ সরাে্ িপ্ে পাপ্রন।

রবদ আপবন একরন প্রিীণ (65 িা োর সিবশ) িন, োিপ্ি আপবন এমন একটি পবরকল্পনার রন্ আপ্িদন করপ্ে পাপ্রন রা আপনাপ্ক আপনার অনাদা়েী কর এিং চাপ্র্থ র 
অর্থ পবরপ্শা্ থিবেে করার েুপ্রাে সদপ্ি, সেটি িপ্ে পাপ্র অবনবদ্থষ্টকাপ্ির রন্ (আপনার এপ্স্টট দ্ারা প্রদান করা িপ্ি) অরিা বনবদ্থষ্ট েমপ়্ের রন্। আপবন রবদ প্রিীণ 
না িন, োিপ্ি আপবন বনবদ্থষ্ট সম়োপ্দর আ়ে-বভবতিক সপপ্মন্ট প্্ান িা প্রশবমে পবরবথিবেপ্ে আ়ে-বভবতিক সপপ্মন্ট প্্াপ্নর রন্ আপ্িদন করপ্ে পাপ্রন। উভ়ে সষেপ্রেই, 
আপনাপ্ক প্রবে মাপ্ে িা দরেমাবেক বভবতিপ্ে আপনার আপ়্ের 8% এর সিবশ বদপ্ে িপ্ি না।

PT AID সপপ্মন্ট েংরোন্ত চুবক্তর রন্ আপ্িদন করপ্ে, nyc.gov/ptaid ঠিকানা়ে আপ্িদনটি রাউনপ্িার ও েমূ্পণ্থ করুন অরিা েিা়েোর রন্ 311 নম্বপ্র কি করুন।

স্ট্ান্ডার্থ  বরপাট্থ প্মন্ট অি িাইন্াসি সপপ্মন্ট চুবক্ত

ি়েে িা আ়ে বনবি্থপ্শপ্ষ েকি েম্পবতি মাবিকপ্দর রন্ একটি স্ট্ান্ডার্থ  সপপ্মন্ট চুবক্ত বিদ্মান রপ়্েপ্ে। একটি রাউন সপপ্মপ্ন্টর পরামশ্থ সদও়ো ি়ে, বকন্তু আিশ্ক সেটি 
ন়ে, এিং মাবেক িা দরেমাবেক বভবতিপ্ে বিি করা িপ্ি বক না ো আপবন বনি্থাচন করপ্ে পাপ্রন। আপনার চুবক্ত এক সরপ্ক 10 িেপ্রর মপ্্্ থিা়েী িপ্ে পাপ্র। আপনাপ্ক 
অিশ্ই েম্মবে অনরুা়েী আপনার সপপ্মন্ট করপ্ে িপ্ি, এিং আপনাপ্ক অিশ্ই েম়েমপ্ো নেুন কর এিং চার্থ  পবরপ্শা্ করপ্ে িপ্ি।

একটি স্ট্ান্ডার্থ  DOF সপপ্মন্ট চুবক্তর রন্ আপ্িদন করপ্ে, nyc.gov/liensale ঠিকানা়ে আপ্িদনটি রাউনপ্িার এিং েমূ্পণ্থ করুন অরিা েিা়েোর রন্ 311 নম্বপ্র 
কি করুন।

ভূ-সম্পত্তির মাত্িকানা সহ অর্বপ্রদায়নর চুত্ক্ত

আপনাপ্ক রবদ িা 2021 োপ্ির বিপ়্েন বিবরের রন্ েেক্থ োমিূক বিজ্ঞবপ্ পাঠাপ্না িপ়্ে রাপ্ক এিং আপবন রবদ অর্থ পবরপ্শাপ্্র চুবক্তপ্ে স্বাষের কপ্র রাপ্কন এিং বিজ্ঞবপ্ 
সপপ়্ে রাপ্কন োিপ্ি োর মাপ্ন িপ্িা এই সর চুবক্ত িািনাোদ করা ি়েবন (বন ্্থাবরে সপপ্মন্ট ে়ে মাে িা োর সিবশ েম়ে ্প্র করা ি়েবন)। চুবক্ত িািনাোদ করপ্ে 
আপনার কাপ্ে 13 বরপ্েম্বর, 2021 োবরে পর্থন্ত েম়ে আপ্ে। সকিিমারে কম গুরুের পবরবথিবে রাকপ্ি অরিা রািেী়ে অনাদা়েী শুকে, েুদ ও ি্প়্ের 20% নেদ বমটিপ়্ে 
বদপ্ি আপবন নেুন অর্থ পবরপ্শা্ চুবক্ত করপ্ে পারপ্িন।

আপনার রবদ 2021 োপ্ির বিপ়্েন বিবরের সনাটিশ পাও়োর আপ্ে অর্থ বিভাপ্ের োপ্র সপপ্মন্ট চুবক্ত রাপ্ক িা বেি, োিপ্ি আপবন এই সনাটিশটি পাপ্ছেন কারণ DOF িা 
DEP সরকর্থ  সদো়ে সর বন ্্থাবরে সপপ্মন্ট িািনাোদ করা সনই। আপবন রবদ আপনার সপপ্মন্ট িািনাোদ করপ্ে চান িা রবদ আপবন বিশ্াে কপ্রন সর আপবন বন ্্থাবরে 
সপপ্মন্ট কপ্রপ্েন, োিপ্ি DOF িা DEP-এর োপ্র সরাোপ্রাে করুন। আপবন রবদ নেুন অর্থ পবরপ্শাপ্্র পবরকল্পনা দেবর করপ্ে চান োিপ্ি উপপ্রর বনপ্দ্থশািিী সদেুন।

ভূ-সম্পত্তির ট্যায়ক্সর নষেয়রে

অনিাইন:  nyc.gov/liensale
ইপ্মইি:	 taxlien@finance.nyc.gov
সিান:  212-440-5407/5408 - োপ্াবিক কম্থ�ণ্া েকাি 9টা - বিপ্কি 5টা
প্রিীণ ন্া়েপাি:	 212-291-4414 - োপ্াবিক কম্থ�ণ্া েকাি 9টা - বিকাি 5টা
স্বশরীপ্র:	 DOF ি্িো সক্রেগুবিপ্ে 
	 েমস্ চার্থ  এোপ্ন প্রদান করা রাপ্ি।

	 োপ্াবিক কম্থ�ণ্া েকাি 8.30 - বিপ্কি 4.30

	 রেঙ্কে .....................3030 Third Avenue - 2nd fl
	 ব্রুকবিন .............. 210 Joralemon Street - 1st fl
	 ম্ানিাটন ..................... 66 John Street - 2nd fl
	 কুইসি .................. 144-06 94th Avenue - 1st fl
 Staten Island ........350 St. Marks Place - 1st fl

ইমায়জ্ব ত্সি ত্রয়পোর এরং অল্ারয়নটিভ এনয়িাস্বয়মটে চায়জ্ব র নষেয়রে 

অনিাইন:  nyc.gov/liensale
সিান:  212-863-6020 - োপ্াবিক কম্থ�ণ্া েকাি 9টা - বিপ্কি 4টা
ইপ্মইি:  hpderp@hpd.nyc.gov

অর্ব পত্রয়শায়্র চুত্ক্ত

গ্রাহক সহােতা
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ত্সটি কখন ভূ-সম্পত্তির ত্িয়েন ত্ররিে করয়ত পায়র

আপনার ভূ-েম্পবতির ্রপ্নর উপর বভবতি কপ্র, েপ্ি্থাচ্চ চারটি সষেপ্রে আপনার ভূ-েম্পবতি বিরে়ে করা িপ্ে পাপ্র। আপনার ভূ-েম্পবতির উপর সকান 
বন়েমটি প্রপ্রার্ ো ভাপ্িা কপ্র িঝুপ্ে এই োরণীটি ি্িিার করুন। রবদ সশষ কিাপ্ম “ি্াঁ” িিা রাপ্ক োিপ্ি বকভাপ্ি আপনার ভূ-েম্পবতি বিরেপ়্ের 
আওোমকু্ত রােপ্িন ো সদোর রন্ 2 নং টীকাটি প়েুন।

অনাদােী সম্পত্তি কর অনাদােী AEP * অনাদােী ERP *

িাদ সদও়ো 
সরপ্ে পাপ্র

সম্পত্তির ্রন
নূ্ নেম 
পবরমাণ বিিবম্বে িের

নূ্ নেম 
পবরমাণ বিিবম্বে িের

নূ্ নেম 
পবরমাণ বিিবম্বে িের

1 পবরিার - মাবিপ্কর দেপ্ি $5,000 3 প্রপ্রার্ ন়ে প্রপ্রার্ ন়ে প্রপ্রার্ ন়ে প্রপ্রার্ ন়ে ি্াঁ

1 পবরিার - মাবিক ি্েীে অন্ কাপ্রা 
দেপ্ি

$5,000 3 প্রপ্রার্ ন়ে প্রপ্রার্ ন়ে $1,000 1 না

2-3 পবরিার - মাবিপ্কর দেপ্ি $5,000 3 প্রপ্রার্ ন়ে প্রপ্রার্ ন়ে প্রপ্রার্ ন়ে প্রপ্রার্ ন়ে ি্াঁ

2-3 পবরিার - মাবিক ি্েীে অন্ কাপ্রা 
দেপ্ি

$5,000 3 $1,000 1 $1,000 1 না

আিাবেক কপ্ন্ডাবমবন়োম $5,000 3 $1,000 1 $1,000 1 ি্াঁ

আিাবেক েমবন্বে ভিন $5,000 3 $1,000 1 $1,000 1 না

োবি িপ্টর সরানভুক্ত আিাবেক $1,000 3 $1,000 1 $1,000 1 না

উপপ্র 1 িা 2 অ্াপাট্থ প্মন্ট েি সোট 
সদাকান িা অবিে

$5,000 3 $1,000 1 $1,000 1 ি্াঁ

িাউবরং সরপ্ভিপপ্মন্ট িান্ড কপ্প্থাপ্রশন 
(HDFC) সরন্টাি বিব্ডং

$5,000 2 $5,000 2 $5,000 2 না

অন্ান্ েকি $1,000 1 $1,000 1 $1,000 1 না

*1 রান়ুোবর 2006 োপ্ির পপ্র সপাস্ট করা চার্থ গুবিই সকিিমারে অন্তভু্থ ক্ত করা িপ্ে পাপ্র।

অর্যাহত্তর ত্নেম: আমরা বিপ়্েন বিরে়ে করপ্িা না রবদ আপনার ভূ-েম্পবতি 1 সরপ্ক 3 পবরিারবিবশষ্ট িাব়ে িা কপ্ন্ডাবমবন়োম িপ়্ে রাপ্ক, রবদ িাব়েটি 
মাবিপ্কর দেপ্ি সরপ্ক রাপ্ক এিং আপবন রবদ বনম্নবিবেে এক িা একাব্ক েুবি্ার রন্ উপরুক্ত িন:

 •	 	প্রিীণ নােবরক বিপ্েপ্ি িাব়ের মাবিকপ্দর রন্ ো়ে: সর েমস্ িাব়ের মাবিপ্কর ি়েে 65 িের িা োর সিবশ অরিা আপ়্ের সরাে্োর 
শে্থ ািবি পূরণ কপ্রপ্েন

 •	 	প্রবেিন্ী িাব়ের মাবিকপ্দর রন্ ো়ে: সর েমস্ প্রবেিন্ী আপ়্ের সরাে্োর শে্থ ািবি পূরণ কপ্রপ্েন।

 •	 	সভপ্টরানপ্দর রন্ বনবদ্থষ্ট ো়ে: রবদ আপবন “পুরােন আইন” সভপ্টরান ো়ে সপপ়্ে রাপ্কন, সেপ্ষেপ্রে আপবন রবদ মাবক্থ ন েরকাপ্রর কাে 
সরপ্ক রুধোপরা্ী বিপ্েপ্ি প্রাপ্ অপ্র্থর বিবনমপ়্ে েম্পবতি রে়ে কপ্রন েপ্িই আপবন বিপ়্েন বিরে়ে সরপ্ক অি্ািবে পাপ্িন। েমস্ “কমি্াট” িা 
“প্রবেিন্ী” সভপ্টরান অি্ািবে েুবি্া়ে বিপ়্েন বিরে়ে সরপ্ক িাদ সদও়ো িপ়্েপ্ে। আপবন রবদ আপনার সিবনবিপ্টর ্রন েম্পপ্ক্থ  বনবচিে না 
িন, োিপ্ি আপনার েম্পবতির অিথিা েুপঁ্র সদেপ্ে এিং আপনার অ্াকাউপ্ন্টর বিিরণ সদেপ্ে nyc. gov/ nycproperty ঠিকানা়ে রান।

রারা 2020 কর িপ্ষ্থ িাব়ের মাবিকপ্দর রন্ সস্টট বরপ়্েি প্রপাটি্থ  ট্াক্স সরেবরট (“োবক্থ ট সরেকার” সরেবরট) সপপ়্েপ্েন োপ্দরও িাদ সদও়ো িপ্ি।

িে্থ মাপ্ন কে্থ ি্রে োমবরক কমষীরা nyc. gov/ liensale ঠিকানা়ে বিদ্মান একটি িিিনামা পূরণ কপ্র বিপ়্েন বিরে়ে সরপ্ক িাদ সদও়োর অনপু্রা্ 
করপ্ে পাপ্রন।

রবদ আপবন মপ্ন কপ্রন সর আপবন আমাপ্দর সরপ্কাপ্না োপ়্ের রন্ সরাে্, সেপ্ষেপ্রে আপ্িদনপরে আমাপ্দর উপ্লেবেে ওপ়্েিোইপ্ট পাও়ো রাপ্ছে: 
nyc.gov/taxreductionprograms
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ত্সটির ত্িয়েন ত্ররিে প্রত্রিো সম্পয়ক্ব  সা্ারণভায়র ত্জজ্ঞাত্সত প্রয়নের উতির

n	ত্িয়েন ত্ররিয়ের নষেয়রে ত্ক ্রয়নর অনাদােী অর্ব হস্ান্তর করা হে?

�	েম্পবতি করেমিূ

�	ইমাপ্র্থ বসি বরপ্প়োর সপ্রাগ্াম অ্ান্ড অল্ারপ্নটিভ এনপ্িাে্থপ্মন্ট সপ্রাগ্াম চার্থ  েি অন্ান্ েম্পবতি-েম্পবক্থ ে বি এিং চার্থ

�	এর োপ্র রুক্ত িপ্ি উপরু্থক্ত সরপ্কাপ্না একটিপ্ে রমাকৃে েুদ

n	ট্যাক্স রা চাজ্ব  সংরিান্ত ত্ররাদ প্রত্রিো্ীন রয়েয়ে এমন সমেও ত্ক আমার ত্িয়েন ত্ররিে করা হয়ত পায়র?

ি্াঁ। আপনার ভূ-েম্পবতির মিূ্া়েন িা অন্ান্ চাপ্র্থ র পবরমাণ রবদ প্রবরে়োরে অিথিা়ে রাপ্ক োিপ্ি বিরে়ে সঠকাপ্ে আপনাপ্ক অিশ্ই েমূ্পণ্থ 
ট্াক্স এিং/অরিা চার্থ  পবরপ্শা্ করপ্ে িপ্ি িা আপবন অর্থ পবরপ্শাপ্্র চুবক্ত করপ্ে পাপ্রন। রবদ আপনার বিিাদ েিিভাপ্ি বনষ্পবতি িপ়্ে রা়ে, 
োিপ্ি আপনার অবেবরক্ত অর্থ পবরপ্শাপ্্র রন্ অর্থ সিরে সদও়ো িপ্ি।

n	নকায়না ত্িয়েন ত্ররিে হয়ে যাওোর পর কী হে?

বিপ়্েন বিরেপ়্ের 90 বদপ্নর মপ্্্ বেটি েমস্ ভূ-েম্পবতির মাবিকপ্দরপ্ক বনপ্ম্নাক্ত বিষপ়্ে রাকপ্রাপ্ে অিবিে করপ্িন:
�	সর শে্থ ািবির অ্ীপ্ন বিপ়্েন বিরে়ে করা িপ়্েপ্ে

�	নেুন বিপ়্েন্ারীর নাম ও ঠিকানা

�	বিপ়্েন্ারীর অনপু্মাবদে প্রবেবনব্র নাম রার োপ্র েম্পবতির মাবিক সরাোপ্রাে করপ্িন। এো়োও পবরপ্শা্ ি্িথিা বনপ়্ে আপ্িাচনা করার 
রন্ প্রবেবনব্ রাকপ্রাপ্ে েম্পবতির মাবিপ্কর োপ্রও সরাোপ্রাে করপ্িন।

রেন বেটি অি বনউ ই়েক্থ  আপনার নেুন ট্াক্স এিং চাপ্র্থ র রন্ আপনাপ্ক বিি করপ্ি েেন আপনার বেটিপ্ক ো প্রদান করা চাবিপ়্ে রাও়ো 
উবচে।

েম্পবতির মাবিকপ্দর নেুন বিপ়্েন্ারী িা োপ্দর অনপু্মাবদে প্রবেবনব্ ো়ো অন্ কাউপ্ক বেটি কেৃ্থ ক পাঠাপ্না বচঠিপ্ে সিনপ্দন িা অর্থ 
প্রদান করা উবচে ন়ে।

n	ত্ররিে নরয়ক অত্তত্রক্ত কী পত্রমাণ চাজ্ব  ্ায্ব করা হে?

রেন বিপ়্েন বিরে়ে করা ি়ে, েেন ভূ-েম্পবতির মাবিকপ্ক ট্াক্স, চার্থ  এিং রমাকৃে েুদ রা বিপ়্েপ্নর অন্তভু্থ ক্ত, সেই অনাদা়েী অর্থ বিপ়্েন্ারীপ্ক 
বদপ্ে িপ্ি, বেটিপ্ক ন়ে। বিপ়্েন বিরে়ে িপ়্ে রাও়োর পর অনাদা়েী অপ্র্থর পবরমাণ সিপ়্ে রা়ে। বিপ়্েন্ারী বনপ্ম্নাক্ত চার্থ  ্ার্থ করপ্ে পাপ্রন:
�	বিপ়্েপ্নর েমগ্ মপূ্ি্র উপর 5% োরচার্থ

�	েুদ, চরেিবৃধে িাপ্র এিং ষাণ্াবেক বভবতিপ্ে প্রদান করা রাপ্ি। $250,000 িা োর কম মপূ্ি্র মিূ্িান েম্পবতির রন্, বিবরে করা সরপ্কাপ্না 
চাপ্র্থ র েুদ িাবষ্থক 5 শোংশ িাপ্র িবৃধে পাপ্ি। এইভাপ্ি, $250,000-এর সিবশ মপূ্ি্র েম্পবতির রন্, অর্থ বিভাপ্ের সরপ্কাপ্না শুপ্কের উপর েুদ 
িাবষ্থক 18 শোংশ িাপ্র, দদবনক চরেিবৃধে বিপ্েপ্ি িবৃধে পাপ্ি।

�	সরপ্কাপ্না বিজ্ঞাপন এিং সনাটিপ্শর েরচ িািদ প্রা়ে $300 েি বিপ়্েন বিরে়ে েম্পবক্থ ে প্রশােবনক েরচ

n	নতুন ত্িয়েন্ারী ত্ক আমার সম্পত্তি ত্ররিে করয়ত পারয়রন?

ি্া,ঁ নেুন বিপ়্েন্ারী আপনার েম্পবতি বিবরে করপ্ে পারপ্িন, বকন্তু শুরুপ্েই ন়ে। আপবন রবদ নেুন বিপ়্েন্ারীপ্ক েমূ্পণ্থ অর্থ পবরপ্শা্ না কপ্রন 
িা সকাপ্না অর্থ পবরপ্শা্ চুবক্ত না কপ্রন োিপ্ি দেি গ্িণকারী বিপ়্েন বিরেপ়্ের এক িের পর সিারপ্্াোর শুরু করপ্ে পাপ্র। েপ্ি, বিপ়্েন্ারী 
এক িেপ্রর আপ্ে সিারপ্্াোর কার্থরেম শুরু করপ্ে পাপ্রন রবদ:
�	বন ্্থাবরে োবরপ্ের 30 বদপ্নর মপ্্্ ষাণ্াবেক েুপ্দর অর্থ প্রদান করা না ি়ে; অরিা

�	েমূ্পণ্থ বিপ়্েন পবরপ্শা্ করার পূপ্ি্থ িে্থ মান কর িা চার্থ  ে়ে মাপ্ের রন্ অনাদা়েী রাপ্ক।

ত্িয়েন ত্ররিয়ের জন্য আইনগত ত্ভত্তি
বনউ ই়েক্থ  বেটির প্রশােবনক বন়েপ্মর ্ারা 11-319 অনেুাপ্র ভূ-েম্পবতির মাবিকপ্ক োর ভূ-েম্পবতির রন্ অনাদা়েী অর্থপ্রদান েমূ্পণ্থ করপ্ে িপ্ি। এো়োও আইন 
অনেুাপ্র অর্থ বিভােপ্ক বিপ়্েন বিরেপ়্ের 90, 60, 30 এিং 10 বদন আপ্ে বিজ্ঞবপ্ পাঠাপ্ে িপ্ি এিং বিপ়্েন বিরেপ়্ের 90 বদপ্নর মপ্্্ ট্াক্স বিপ়্েন সেি োটি্থ বিপ্কট 
পাঠাপ্ে িপ্ি।

পষৃ্া B4 Notice of Intention to Sell Liens 09.13.2021 [Bengali]



অর্যাহত্ত নযাগ্যতাসচূক নচকত্িস্ট

ত্নয়দ্ব শারিী
1. 		আপবন েম্পবতি কপ্রর সষেপ্রে োপ়্ের রন্ সরাে্ বক না সদেপ্ে অনগু্ি কপ্র বনপ্চর সচকবিস্ট পূরণ করুন রা আপনার েম্পবতিপ্ক 

বিপ়্েন বিরেপ়্ের আওোমকু্ত রােপ্ে পাপ্র।

2. 		আমরা রবদ মপ্ন কবর সর আপবন প্রিীণ নােবরক, প্রবেিন্ী েৃিকে্থ া িা সভপ্টরান বিপ্েপ্ি অি্ািবের রন্ সরাে্ িা “োবক্থ ট 
সরেকার” সরেবরপ্টর িা িে্থ মাপ্ন োমবরক দাব়েপ্বে কম্থরে বিপ্েপ্ি েমস্ শে্থ ািবি পূরণ কপ্রপ্েন, োিপ্ি আমরা সচকবিস্ট পাও়োর 
পর আপনাপ্ক একটি আপ্িদনপরে পাঠাি।

3. 		বিপ়্েন বিরে়ে সরপ্ক অি্ািবের রন্ বিপ্িবচে িপ্ে আপনাপ্ক অিশ্ই অি্ািবের আপ্িদনপরে পূরণ করা আিশ্ক। 
এই য়চকত্িস্টটি অর্যাহত্তর আয়রদনপরে নে।

ত্রভাগ A
	 এই িপ্ক্স টিক সদও়োর মা্্প্ম আবম প্রে্াব়েে করবে সর:

q		আমার ভূ-েম্পবতিটি 1 সরপ্ক 3 পবরিার বিবশষ্ট িাব়ে িা আিাবেক কপ্ন্ডাবমবন়োম।

q		আবম আমার ভূ-েম্পবতির মাবিক এিং এটিপ্ক মিূ িােথিান বিপ্েপ্ি ি্ািিার কবর।

ত্রভাগ B
	 আবম এটিও প্রে্াব়েে করবে সর (প্রপ্রার্ েিগুপ্িা টিক বদন):

q	েকি মাবিক 31 বরপ্েম্বর, 2021 োবরপ্ের মপ্্্ 65 িা োর সিবশ ি়েেী িপ্িন এিং েমস্ মাবিকপ্দর সমাট েবম্মবিে আ়ে 
$58,399 িা োর কম। (মাবিকেণ রবদ দম্পবে িা েপ্িাদর িন েপ্ি সকিিমারে একরপ্নরই ি়েে অিশ্ই 65+ িপ্ে িপ্ি।)

q	েকি মাবিক প্রবেিন্ী েুবি্া পান এিং েমস্ মাবিকপ্দর সমাট েবম্মবিে আ়ে $58,399 িা োর কম। (মাবিকেণ রবদ 
দম্পবে িা েপ্িাদর িন েপ্ি সকিিমারে একরপ্নরই প্রবেিন্ীো রাকপ্ে িপ্ি।)

q	মাবিকপ্দর এক িা একাব্ক িে্থ মাপ্ন দাব়েবেরে োমবরক কমষী রপ়্েপ্ে।

q	মাবিকপ্দর একরন িা একাব্ক সকাপ্না সভপ্টরান (িা একরন সভপ্টরাপ্নর স্বামী / স্তী, বি্িা / বিপত্ীক) িা সো্ড স্টার 
বপোমাো রপ়্েপ্ে।

q	কর িষ্থ 2020 োপ্ির রন্ আবম বনউ ই়েক্থ  সস্টট প্রপাটি্থ  ট্াক্স সরেবরট (“োবক্থ ট সরেকার” সরেবরট) সপপ়্েবে।

ত্রভাগ C

1.  মাবিপ্কর নাম:  _________________________________________________________________________

2.  সিান নম্বর: (_____ _____ _____ ) _____ _____ _____  n  _____ _____ _____ _____ 

3.  রাস্ার ঠিকানা: _________________________________________________________________________

4.  বেটি:  _______________________________________________________________________________

5.  সস্টট:  ______________________________________    6.  বরপ সকার: __________________________

7.  িপ্রা:   _________________________ ব্লক: _______________________ িট:  ______________________

8.  ইপ্মইি ঠিকানা: _________________________________________________________________________

TLS-2021 (90-বদন)

1 11111 1111

িরমটি রাকপ্রাপ্ে এই ঠিকানা়ে পাঠান: NYC Department of Finance, Lien Sale Exemptions Unit, 66 John St, 3rd Floor, New York, NY 10038.

রবদ সদো রা়ে সর আপবন েম্পবতি কপ্রর সষেপ্রে োপ়্ের রন্ সরাে্ো অর্থ ন করপ্ে পাপ্রন, োিপ্ি আমরা আপনাপ্ক একটি বিপ়্েন বিরে়ে োপ়্ের আপ্িদনপরে পাঠাপ্িা রাপ্ে 
আপবন োপ়্ের রন্ একটি আপ্িদন করপ্ে পাপ্রন রা আপনার েম্পবতিপ্ক বিপ়্েন বিরে়ে সরপ্ক অি্ািবে সদপ্ি।

পষৃ্া B5



90 বদপ্নর বিজ্ঞবপ্: প্রপ়্োরনী়ে পদপ্ষেপ

যত্দ আপত্নপদয়ষেপ গ্রহণ না কয়রন, তাহয়ি ত্সটির কায়ে আপনার যা 
আয়ে তা সংগ্রহ করার অত্্কার একটি র্যত্ক্তগত সংগ্রহ সংস্ার কায়ে 

ত্রত্রি করা নযয়ত পায়র।
এই প্াপ্কপ্ট গুরুবেপূণ্থ ের্ রপ়্েপ্ে।

এটি কী?
	 	এটি একটি সনাটিশ সর আপবন বেটি প্রপাটি্থ  ট্াক্স এিং/অরিা অন্ান্ প্রপাটি্থ  চাপ্র্থ র রন্ দা়েিধে।

আমার কী করা উত্চত?
	 আপনার েমূ্পণ্থ ্ার আপনাপ্ক 13 ত্িয়সম্বর, 2021 োবরপ্ের মপ্্্ অিশ্ই পবরপ্শা্ করপ্ে িপ্ি।
	 	আপবন এেনই অর্থ পবরপ্শা্ করপ্ে পাপ্রন অরিা একটি দী�্থপ্ম়োদী পবরপ্শা্ পবরকল্পনা দেবর করপ্ে 

পাপ্রন। িারার িারার মানষু পবরপ্শা্ পবরকল্পনা দেবর কপ্র রা োপ্দর রন্ োপ্দর ্ার পবরপ্শা্ করার 
রন্ কার কপ্র।

অপশন A: এেন পবরপ্শা্ করুন:

অপশন B: আপবন রবদ এেনই পবরপ্শা্ করপ্ে না পাপ্রন, োিপ্ি একটি পবরপ্শা্ 
পবরকল্পনা দেবর করুন:

অপশন C:  COVID-19-এর কারপ্ণ েৃষ্ট অভাি েম্পবক্থ ে একটি বিিবৃে দাবেি 
করুন। বিস্াবরে রানার রন্ A4 পৃষ্া সদেুন।

q	্াপ 1: েম্পবতি কর পবরপ্শা্ বিষ়েক চুবক্তর অনপু্রা্ nyc. gov/ dofpaymentplan
িপ্ে রাউনপ্িার করুন।

q	্াপ 2: অনপু্রা্ িরমটি বপ্রন্ট করুন এিং পূরণ করুন।
q	্াপ 3: সরপ্কাপ্না DOF ি্িোব়েক সকপ্্রে আপনার আপ্িদন এিং েিা়েক নবর রমা বদন। 

(ঠিকানা রানপ্ে পৃষ্া B2 সদেুন।)

প্রনোরিী?
আমায়দরয়ক কি করুন: 212-440-5408 (েম্পবতি করেমিূ) 

আমায়দর ওয়েরসাইট ত্ভত্জট করুন: nyc.gov/finance

সম্পত্তি করসমূহ

13 বরপ্েম্বর, 2021 োবরপ্ের মপ্্্ স্বশরীপ্র 
উপবথিে িপ়্ে অর্থ পবরপ্শা্ করুন ঠিকানা রানপ্ে পৃষ্া B2 সদেুন

13 বরপ্েম্বর, 2021 োবরপ্ের মপ্্্ অনিাইপ্ন অর্থ 
পবরপ্শা্ করুন

nyc.gov/liensale

13 বরপ্েম্বর, 2021 োবরপ্ের মপ্্্ সিাপ্ন অর্থ 
পবরপ্শা্ করুন 212-291-2930

3 বরপ্েম্বর, 2021 োবরপ্ের মপ্্্ রাকপ্রাপ্ে অর্থ 
পবরপ্শা্ করুন

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

সম্পত্তি করসমহূ:


