
বিলববিত কর ও চার জ্ে র ন�াটিশ

29 অক্টোবর, 2021 

সম্পবতির ঠিকা�া

িররা ব্লক লট 

সম্টোনিত সম্পনতির মটোনিক,

আমটোকের ররকর্ড গুকিটোকত রেখটো যটোকছে রয উনলিনখত সম্পনতিকত আপিটোর স্টোবর সম্পনতির কর এবং/অথবটো অি্টোি্ সম্পনতি-সংনলিষ্ট চটোর্ড  বটোনক রকেকে।

অ�গু্রহ করর আপ�ার অপবররশাবিত কর ও চা জ্ে  পবররশাি করু�:

• অিিটোইি: nyc.gov/citypay

• রটোককযটোকে: আপিটোর রচক বটো মটোনি অর্ড টোর "NYC নরপটোর্ড কমন্ট অব নিি্টোন্স"-এর িটোকম ইস্্ করুি। রমকমটো িটোইকি, সম্পনতির বকরটো, ব্লক ও ির 
(BBL) িম্বর নিখ্ি, যটো নিকচর কুপকি তটোনিকটোভ্ক্ত রকেকে।

• ব্নক্তেতভটোকব: নরপটোর্ড কমন্ট অব নিি্টোন্স এর একটি নবরকিস রসন্টটোকর যটোি। স্টোি ও সমে রটোিটো যটোকব nyc. gov/ visitdof রথকক অথবটো 311 
িম্বকর রিটোি ককর।

অরজেপ্রদার�র চুবতি
নরপটোর্ড কমন্ট অব নিি্টোন্স রযটোে্ বটোন়ির মটোনিককের রি্ রবশ নকে্ অথ্ডপ্রেটোি চ্নক্তর নবকল্প প্রেটোি ককর, যটোর মক্্ রকেকে প্রপটোটি্ড  র্টোক্স অ্টোন্ড ইন্টটোকরস্ট 
নরিটোরটোি (PT AID) রপ্রটোগ্টোম, যটো রযটোে্ এক রথকক নতি-পটোনরবটোনরক বটোন়ি ও ককন্ডটোনমনিেটোম মটোনিককের সটোহটোয্ করকত পটোকর যটোরটো তটোকের সম্পনতির কর 
পনরকশটোক্ নপনেকে পক়িকেি। অথ্ডপ্রেটোকির চ্নক্ত রকটোকিটো করকত, অিগ্্হ ককর নরপটোর্ড কমন্ট অব নিি্টোন্স-এর রকটোকিটো নবরকিস রসন্টটোকর যটোি।

িাব়ির মাবলরকর কর অি্াহবত (পষৃ্া 3 নদখু�)
আপিটোর সম্পনতি যনে রকটোকিটো এক রথকক নতি-পটোনরবটোনরক বটোন়ি বটো রকটোকিটো আবটোনসক কিকরটোনমনিেটোম হকে থটোকক, তটোহকি আপনি সম্পনতির কর 
অব্টোহনত পটোওেটোর রযটোে্ হকত পটোকরি যটো আপিটোর সম্পনতির ককরর নবি হ্টোস করকত পটোকর। সম্পনতি কর অব্টোহনতর নবষকে আকরটো তকথ্র রি্, 
nyc. gov/ ownerexemption-এ যটোি বটো 311 িম্বকর কি করুি।

অ�গু্রহ করর এই কুপ�টি আলাদা করু� এিং এটিরক আপ�ার অরজেপ্রদার�র সময় যতুি করু�।

সিজেরমাট িাবকর পবরমাণ:

Notice of Late Taxes and Charges – 10.31.2021 [Bengali]

নয পবরমাণ অরজে প্রদা� করা হরয়রে:

এই ঠিকা�ায় অরজে পাঠিরয় বদ�:
NYC Department of Finance 
P.O. Box 680
Newark, NJ 07101-0680

$

িররা, ব্লক ও লট:  



এই ন�াটিশ বিষয়ক প্রশ্ন ও উতির 

যবদ আবম আমার সম্পবতির কর িা অ�্া�্ সম্পবতি-সংবলিষ্ট চা জ্ে  পবররশাি করার মাি্রম এই ন�াটিরশর ্িাি �া বদরল কী হরি? 
যনে আপনি আপিটোর সম্পনতির কর, পটোনি/িে্ডমটো অথবটো অি্টোি্ চটোর্ড  এবং রযককটোকিটো রমটো স্ে পনরকশটো্ িটো ককরি, তটোহকি আপিটোর সম্পনতি পরবততী 
তটোনরকখ নিকেি নবক্রকের রযটোে্ হকে রযকত পটোকর। নিকেি নবক্রকে, আপিটোর ঋণটি তৃতীে-পকষের রক্রতটোর কটোকে নবনক্র ককর রেওেটো হকব যটোরটো তখি 
আপিটোর কটোে রথকক এটি সংগ্হ করকব। 

আবম বকভারি ্া�ি নয আমার সম্পবতি বলরয়� বিক্ররয়র নযাগ্ হরয় নগরে বক �া? 
নবক্রকের কমপকষে 90, 60, 30 এবং 10 নেি আকে আমরটো আপিটোকক এবং রযককটোকিটো নিবনধিত আগ্হী পষেকক রিটোটিশ পটোঠটোব। DOF যনে এই 
রিটোটিশগুকিটো নিকেি নবক্রকের আকে রটোককযটোকে িটো পটোঠটোে, তটোহকি আপিটোর সম্পনতি নিকেি নবক্রকের অন্তভ্্ড ক্ত করটো হকব িটো। 

বলরয়� বিক্ররয় কী িরর�র ঋণ বিবক্র করা নযরত পারর? 
স্টোবর সম্পনতি কর; পটোনি বটো িে্ডমটো চটোর্ড , সটোরচটোর্ড  সহ; ইমটোকর্ড নন্স নরকপেটোর রপ্রটোগ্টোম ও অল্টোরকিটিভ এিকিটোস্ডকমন্ট রপ্রটোগ্টোম সহ অি্টোি্ স্টোবর 
সম্পনতি-সংনলিষ্ট নি ও চটোর্ড ; এবং রমটো স্ে। 

যবদ আমার ঋণ বলরয়� বিক্ররয় বিবক্র করা হয় তাহরল আমারক অবতবরতি আর কী চা জ্ে  বদরত হরি? 
আপিটোর বককেটো ঋকণর পটোশটোপটোনশ, আপিটোর অিটোেটোেীর পনরমটোণ বটো়িকব কটোরণ িত্ি নিকেি্টোরী আপিটোকক চটোর্ড  করকত পটোকর: সম্পপূণ্ড নিকেি 
পনরমটোকণর উপর 5% সটোরচটোর্ড ; স্ে, যটো দেনিক হটোকর চক্রবনৃধি হে এবং অবশ্ই প্রনত েে মটোকস পনরকশটো্ করকত হে; এবং নিকেি নবক্রে সংনলিষ্ট 
প্রশটোসনিক খরচ, রযককটোকিটো নবজ্টোপি ও রিটোটিকশর খরচ বহি করটোর রি্ আিম্টোনিক $300 সহ। িত্ি নিকেি্টোরী আপিটোকক কর, স্ে, সটোরচটোর্ড  ও 
নি এর নবস্টোনরত আইকরমটোইকরশি প্রেটোি করকব। এই চটোর্ড গুকিটো এ়িটোকিটোর সকব্ডটোতিম উপটোে হকিটো বককেটো ঋণ পনরকশটো্ ককর আপিটোর সম্পনতিকক নিকেি 
নবক্রকের বটোইকর রটোখটো। 

নকার�া বলরয়� বিবক্র হরয় যাওয়ার পর কী হয়? 
90 নেকির মক্্, নসটি আপিটোকক একটি নিনে্ডষ্ট সমকের নভতকর নিকেি সন্তুষ্ট করটোর অন্কটোর, কর নিকেি রক্রতটোর িটোম ও ঠিকটোিটো এবং িত্ি 
নিকেি্টোরীর রয অিক্মটোনেত প্রনতনিন্র সটোকথ আপনি রযটোেটোকযটোে করকবি তটোর িটোম সহ রটোককযটোকে নিকেি নবক্রকের শত্ড টোবিী অবনহত সম্পকক্ড  করকব। 
প্রনতনিন্ও অথ্ডপ্রেটোকির ব্বস্টোপিটোর নবষকে রটোককযটোকে আপিটোর সটোকথ রযটোেটোকযটোে করকবি। 

�তু� বলরয়�িারী বক আমার সম্পবতি বিবক্র কররত পাররি�? 
হ্টোাঁ, িত্ি নিকেি্টোরী রিটোরক্টোরটোর প্রনক্রেটো অবিম্বি করকত পটোকরি যটোর িকি আপিটোর সম্পনতি নবনক্র হকত পটোকর যনে আপনি প্রকেটোরিীে বককেটোর 
পনরমটোণ পনরকশটো্ িটো ককরি। রিটোরক্টোরটোর প্রনতকরটো্ করকত, আপিটোকক অবশ্ই (ক) কর নিকেি নবনক্রর তটোনরকখর এক বেকরর মক্্ সটোরচটোর্ড , 
প্রশটোসনিক খরচ ও রমটো স্ে সহ নিকেকির সম্পপূণ্ড পনরমটোণ পনরকশটো্ করকত হকব; অথবটো, (খ) নিকেি্টোরীর সটোকথ একটি অথ্ডপ্রেটোি চ্নক্ত করকত হকব। 

ইরতামরি্ই একটি অরজেপ্রদা� চুবতি করার পরও নক� আবম এই ন�াটিশটি পাবছি? 
আপনি যনে পপূব্ডবততী নিকেি নবক্রকের রি্ একটি রিটোটিশ রপকে থটোককি এবং একটি অথ্ডপ্রেটোি চ্নক্ত স্টোষের ককর থটোককি, তটোহকি আপিটোর এই রিটোটিশটি 
পটোওেটোর কটোরণ হকিটো চ্নক্তটি আপ র্ ররর িে (প্রকেটোরিীে অথ্ড েে মটোস ্কর প্রেটোি করটো হেনি)। আপনি যনে আপিটোর অথ্ডপ্রেটোি চ্নক্ত িটো আপ র্ ররর 
িটো রটোকখি, তটোহকি আপিটোর সম্পনতি নিকেি নবক্রকের রি্ রযটোে্ হকে রযকত পটোকর। 

বলরয়� বিক্রয় প্রবক্রয়া সম্পরকজে  আররা তর্ আবম নকারায় নপরত পাবর? 
nyc.gov/liensale রেখ্ি, 311 িম্বকর কি করুি, অথবটো taxlien@finance.nyc.gov. ঠিকটোিটোে ইকমইি করুি। আপনি নরপটোর্ড কমন্ট 
অব নিি্টোকন্সর নিকেি রসি অম্বটোরসপটোরসিকক (212) 440-5408 িম্বকর কি করকত পটোকরি। প্রবীণরটো নসনিের নসটিকরি অম্বটোরসপটোরসিকক 
(212) 440-5407 িম্বকর কি করকত পটোকরি। ইমটোকর্ড নন্স নরকপেটোর রপ্রটোগ্টোম ও অল্টোরকিটিভ এিকিটোস্ডকমন্ট রপ্রটোগ্টোম চটোর্ড  সম্পনক্ড ত প্রকনের রি্, হটোউনরং 
নপ্ররটোরকভশি অ্টোন্ড ররকভিপকমন্ট (HPD) র্টোক্স নিকেি রসি ইউনিকরর সটোকথ (212) 863-6020 িম্বকর অথবটো ইকমইকি hpderp@ hpd.nyc.gov 
ঠিকটোিটোে রযটোেটোকযটোে করুি। 

পটোনি ও িে্ডমটো চটোর্ড  সম্পনক্ড ত প্রনে থটোককি নরপটোর্ড কমন্ট অব এিভটোেরিকমন্টটোি রপ্রটোকরকশি (DEP) এর সটোকথ (718) 595-6628 িম্বকর অথবটো ইকমইকি 
ombuds@dep.nyc.gov ঠিকটোিটোে রযটোেটোকযটোে করুি। 

NYC নরপটোর্ড কমন্ট অব কিনরউমটোর অ্টোকিেটোকস্ডর অনিস অব নিি্টোিনশেটোি এমপটোওেটোরকমন্ট রথকক নবিটোমপূকি্ আনথ্ডক পরটোমশ্ড ও অি্টোি্ রসবটো 
সম্পকক্ড  রটোিকত, nyc.gov/talkmoney রেখ্ি অথবটো 311 িম্বকর কি করুি। 

পৃষ্টো 2



পৃষ্টো 3

নয অি্াহবত ও নক্রবিটগুরলা বলরয়� বিক্রয় নররক আপ�ার 
সম্পবতিরক বিরত রাখরত পারর

অি্াহবত/নক্রবিট নযাগ্তা

প্রিীণ �াগবরক িাব়ির 
মাবলকরদর অি্াহবত 

(SCHE) 

$58,399 বটো তটোর কম বটোনষ্ডক 
আকের প্রবীণকের রি্ (65 বের বটো 
তটোর রবনশ বেসী)। আকবেি করকত 
nyc. gov/ sche রেখ্ি। 

প্রবতিন্ী িাব়ির মাবলকরদর 
অি্াহবত (DHE) 

$58,399 বটো তটোর কম বটোনষ্ডক আকের 
প্রনতবধিী বটোন়ির মটোনিককের রি্। 
আকবেি করকত nyc.gov/dhe 
রেখ্ি। 

প্রাতি� সসব�করদর অি্াহবত 
সকি "কমব্টোর" বটো "প্রনতবধিী" 
প্রটোক্তি দসনিককের অব্টোহনত নিকেি 
নবক্রে রথকক বটোে প়িকব। যনে আপিটোর 
রকটোকিটো রযটোে্ তহনবি বটো "ওল্ড ি" 
অব্টোহনত থটোকক, তটোহকি শু্্মটোত্র 
আপনি যনে রিরটোকরি সরকটোকরর 
কটোে রথকক য্ধিবন্ী ষেনতপপূরণ নহকসকব 
প্রটোপ্ত অথ্ড নেকে সম্পনতি নককি থটোককি 
তকবই আপনি নিকেি নবক্রে রথকক 
বটোে প়িকবি। আকরটো তকথ্র রি্ 
nyc. gov/ownerexemption 
রেখ্ি। 

ব�উ ইয়কজে  নটেট "সাবকজে ট 
নরেকার" তর্ 

নিউ ইেক্ড  রস্টকরর $18,000 বটো তটোর 
কম সমন্বেকৃত রমটোর বটোনষ্ডক আকের 
বটোন়ির মটোনিককের রি্। আকবেি 
করকত, NYS িরম IT-214 "র্ইম 
ির নরকেি প্রপটোটি্ড  র্টোক্স রক্রনরর" পপূরণ 
করুি ও রমটো নেি। 

অ�্া�্ সম্পবতি কর অি্াহবত 

অি্াহবত: নযাগ্তা

নিবসক STAR (সু্ল কর 
অি্াহবত) 

$500,000 বটো তটোর কম সমন্বেকৃত 
বটোনষ্ডক রমটোর আকের বটোন়ি, রকটো-অপস 
ও কিকরটোর মটোনিককের রি্, এই শকত্ড  
রয অন্তত একরি মটোনিক সম্পনতিটিকক 
তটোর প্রটোথনমক বটোসস্টোি নহসটোকব ব্বহটোর 
ককরি। রকটোকিটো বেস সীমটো রিই। 

এ�হ্ান্সি STAR 
$92,000 বটো তটোর কম সমন্বেকৃত 
বটোনষ্ডক রমটোর আকের প্রবীণকের রি্ 
(65 বের বটো তটোর রবনশ বেসী)। 
রবনসক বটো এিহ্টোন্সর STAR এর 
রি্ আকবেি করকত nyc.gov/star 
রেখ্ি। 

প্রাতি� সসব�করদর অি্াহবত 
(সািারণ তর্) 

প্রটোক্তি মটোনক্ড ি সটোমনরক দসনিককের 
রি্ যটোরটো য্কধির নি ্্ডটোনরত সমেকটোকি 
কটোর ককরকেি; রযটোে্ প্রটোক্তি 
দসনিককের স্তী, নব্বটো/নবপত্ীক; এবং 
রেটোল্ড স্টটোর বটোবটো-মটো। আকবেি করকত 
nyc.gov/ownerexemption 
রেখ্ি। 

অলাভ্�ক 
একটোন্ক অিটোভরিক প্রনতষ্টোি পপূণ্ড বটো 
আংনশক অব্টোহনতর রযটোে্ হকত পটোকর। 
আকরটো তকথ্র রি্ nyc.gov/nfp 
রেখ্ি। 

সনক্রে কত্ড ব্রত সটোমনরক কমতীরটো nyc. gov/ militarytaxrelief রথকক একটি হিিিটোমটো পপূরণ করটোর মটো্্কম নিকেি নবক্রে রথকক 
অব্টোহনতর রি্ আকবেি করকত পটোকরি। 

এই রিটোটিশটি অিক্রটোক্র নভনতিকত িাংলা, চাইব�্, নরেঞ্চ, হাইবতয়া� নক্রওল, নকাবরয়া�, রাবশয়া�, স্্াব�শ, নপাবলশ, আরবি ও উদুজে  ভাষারতও পটোওেটো যটোকব। 311 িম্বকর কি করুি। 


