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সম্পত্তি মলূ্যের ন�োটিশ
কর বর্ষ 2020-21

(এটি ন�োল�ো ত্ি্ �য়।)
15 জো�য়ুোত্র, 2020

মোত্্�(গণ)

সম্পত্তির ঠি�ো�ো

িলরো: _   ব্ল�: ___  ্ট: __

�লরর নরেণী: _  ইমোরলের নরেণী: __   ইউত্�ট: _

�ী এই ন�োটিশ?

এটি আপনঠার সম্পত্তি মলূ্য বঠা NOPV সম্পত্ক্ষ ত বঠাত্র্ষক ননঠাটিশ। এটি ন�ো�ও ত্ি্ �য় এিং 
ন�ো�ও অর্থ প্রদোল�র প্রলয়োজ� ন�ই। এই ননঠাটিশটি:

•  2020-21-এর জন্য কর বরর্ষর জন্য আপনঠার সম্পত্তির ত্নর্ষঠাত্রত মলূ্য সম্পরক্ষ  অবত্িত কররব 
এবং আপনঠার এরত নকঠানও ভুল আরে মরন িরল কীভঠারব তঠারক চ্যঠারলঞ্জ কররবন, তঠা আপনঠারক 
জঠানঠারব।

• �কীভঠারব সম্পত্তি কর গণনঠা করঠা িয় তঠা ব্যঠাখ্যঠা করর।
•  2020-21 কর বরর্ষর জন্য আপনঠার সম্পত্তি কররর একটি ত্িরসব সরবরঠাি করর।

অনগু্রি করর এই ননঠাটিশটির একটি কত্প ত্নরজর কঠারে রঠাখুন। আপত্ন আপনঠার NOPV এবং সম্পত্তি 
কর ত্বলগুত্ল অনলঠাইরন নেখরত পঠাররন www. nyc. gov/ nopv.

আ�মুোত্�� 2019-20 সম্পত্তি �র 
ত্সটি কঠাউত্সিল দ্ঠারঠা নতুন কররর িঠার প্রত্তত্ষ্ত নঠা িওয়ঠা পর্ষন্ত আমরঠা আপনঠার 2020-21 সম্পত্তি কর 
গণনঠা কররত পঠাত্র নঠা। ততত্েন পর্ষন্ত আপত্ন 2019-20 এর িঠারর প্রেঠান কররবন। অরনকগুত্ল কঠারণ তৎসি 
আপনঠার পঠাওয়ঠা নর নকঠানও অব্যিত্ত ও েঠাড় আপনঠার কররর পত্রমঠাণরক প্রভঠাত্বত করর। 

ত্নরচর নেত্বলটি বত্ষ মঠান সম্পত্তি কররর _____% িঠাররর দ্ঠারঠা আপনঠার সম্পত্তির করররঠাগ্য মলূ্যরক গুণ 
করর আপনঠার নর রঠাত্শ পঠাওনঠা িয় তঠার ত্িরসব নেয়। এই নেত্বলটি নকবল তর্্যর জন্য প্রেঠান করঠা িরয়রে; 
2020-21 কররর িঠার এবং আপনঠার অব্যঠািত্ত এবং েঠারড়র মরূল্যর উপর ত্নভ্ষ র করর আপনঠার পঠাওনঠা রঠাত্শটি 
পৃ্ক িরত পঠারর।

ির্থ �রল�োগযে মূ্ যে �লরর হোর সম্পত্তি �র
2020-21 $_____ x ._____ = $_____

গুরুত্বপণূ্থ েোত্রখ

2 মঠাচ্ষ , 2020
আপনঠার ত্নর্ষঠাত্রত মলূ্যরক চ্যঠারলঞ্জ করঠার 
নশর তঠাত্রখ। (2 ও 4 নরেণীর সম্পত্তি।)

16 মঠাচ্ষ , 2020
আপনঠার বঠাজঠার মরূল্যর 
পর্ষঠারলঠাচনঠা করঠার অনরুরঠাররর নশর তঠাত্রখ। 
(1 নরেণীর সম্পত্তি।)

কর েঠারড়র জন্য আরবেরনর নশর ত্েন। 

1 এত্প্রল, 2020
আপনঠার বঠাজঠার মরূল্যর 
পর্ষঠারলঠাচনঠা করঠার অনরুরঠাররর নশর তঠাত্রখ। 
(2 ও 4 নরেণীর সম্পত্তি।)

1 জলুঠাই, 2020
2020-21 কর বর্ষ শুরু িয়।

2020-21 িোজোর মূ্ যে:  $_____

2020-21 ত্�র্থোত্রে মূ্ যে:  $_____

আপ�োর সম্পত্তি �লরর ছোড়গুত্্: ______________

আপ�োর 2020-21 সম্পত্তি �লরর ত্হলসলির জ�যে �ীলে নদখু�।

এ� ঝ্ল� আপ�োর সম্পত্তি মলূ্যের ন�োটিশ (NOPV)

আলরো জো�লে, নদখু�

www.nyc.gov/nopv

http://www.nyc.gov/nopv
http://www.nyc.gov/nopv
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আপ�োর সম্পত্তির �র �ীভোলি গণ�ো �রো হয়?

সম্পত্তি কর একটি জটিল সূত্র ব্যবিঠার করর ত্নর্ষঠাত্রত িয় রঠা ত্বত্ভন্ন রররণর অ ্্ষরঠাত্শ এবং গণনঠা ত্বরবচনঠা করর। সম্পত্তি মলূ্যঠায়ন এবং কর 
সম্পত্ক্ষ ত আরও তর্্যর জন্য নেখুন www. nyc. gov/ nopv

আপত্� �ত্দ এই মূ্ যেগুত্্র সোলর সহমে �ো হ� েলি �ী �রলি�

আপ�োর িোজোর মূ্ যেল� েযেোল্ঞ্জ �রু� 
অ ্্ষ ত্বভঠারগর (Department of Finance) কঠারে

আপ�োর ত্�র্থোত্রে মূ্ যেল� েযেোল্ঞ্জ �রু� 
ত্নউ ইয়ক্ষ  ত্সটি ে্যঠাক্স কত্মশরনর কঠারে

আপত্ন রত্ে ত্বশ্ঠাস কররন নর অ ্্ষ ত্বভঠাগ আপনঠার বঠাজঠার মলূ্য ত্নর্ষঠাররণ ত্রুটি 
করররে, আপত্ন একটি "পর্ষঠারলঠাচনঠার অনরুরঠার (Request for Review)" 
ফম্ষ জমঠা ত্েরত পঠাররন। ফম্ষটি পঠাওয়ঠা রঠারব www.nyc.gov/nopv নত, বঠা 311 
নম্বরর কল করর।

অরনক সম্পত্তির মঠাত্লক তঠারের সম্পত্তি কর হ্ঠাস করঠার আশঠায় তঠারের বঠাজঠার 
মলূ্য পর্ষঠারলঠাচনঠা করঠার অনরুরঠাররর ত্বররয় ত্বরবচনঠা কররন। রত্েও, আপনঠার 
সম্পত্তি কর কম িরব নঠা রত্ে নঠা আপত্ন প্রমঠাণ কররত পঠাররন নর আপনঠার বঠাজঠার 
মলূ্য কঠার্ষকর বঠাজঠার মরূল্যর ন্রক কম।

দোলয়র �রোর নশর েোত্রখ: 

1ম নরেণীর সম্পত্তি:� 16 মঠাচ্ষ , 2020
অন্যঠান্য সমস্ত সম্পত্তি:� 1 এত্প্রল, 2020

আপনঠার ত্নউ ইয়ক্ষ  ত্সটি ে্যঠাক্স কত্মশরনর কঠারে আপনঠার মলূ্যঠায়ন করঠা মলূ্য চ্যঠারলঞ্জ করঠার 
অত্রকঠার ররয়রে, নরটি অ ্্ষ ত্বভঠারগর ন্রক পৃ্ক একটি স্ঠারীন সংস্ঠা। ে্যঠাক্স কত্মশরনর 
আপনঠার সম্পত্তির মলূ্যঠাত্য়ত মলূ্য কমঠারনঠার, তঠার কররর নরেণী বেলঠারনঠার এবং আপনঠার 
কররর েঠাড়গুত্ল সমত্বিত করঠার কতৃ্ষ ত্ব ররয়রে। ে্যঠাক্স কত্মশন আপনঠার বঠাজঠার মলূ্য, 
সম্পত্তির বণ্ষনঠা বঠা ইমঠাররতর নরেণী বেলঠারত পঠারর নঠা। 

আপনঠার আরবেনটি েঠারয়র করঠার সময়সীমঠার মরর্য জমঠা নেওয়ঠা আবশ্যক। ে্যঠাক্স কত্মশরনর 
আত্পরলর ফম্ষগুত্ল নপরত www.nyc.gov/taxcommission নেখুন। আপত্ন অ ্্ষ ত্বভঠারগর 
নকঠানও ব্যবসঠাত্য়ক নকর্রেও আসরত পঠাররন (অবস্ঠানগুত্ল www. nyc. gov/ nopv -নত)। 
আরও তর্্যর জন্য, 311 নম্বরর নফঠান করুন। 

দোলয়র �রোর নশর েোত্রখ: 

1ম নরেণীর সম্পত্তি:� 16 মঠাচ্ষ , 2020
অন্যঠান্য সমস্ত সম্পত্তি:� 2 মঠাচ্ষ , 2020

http://www.nyc.gov/nopv
http://www.nyc.gov/nopv
http://www.nyc.gov/taxcommission
http://www.nyc.gov/nopv


পৃষ্ঠা 3 

অ�গু্রহ �লর প�্থোল্োে�ো �রু�: আপ�োর সম্পত্তির ত্িিরণ

আপনঠার সম্পত্তির নরকর ্্ষ  অ ্্ষ ত্বভঠারগর কঠারে ত্নম্নত্লত্খত ত্্য ররয়রে। অনগু্রি করর এই ত্্যটি পর্ষঠারলঠাচনঠা করুন এবং "আপর্ে করঠার অনরুরঠার 
(Request to Update)" ফম্ষ েঠারয়র করর নকঠানও ত্রুটি সম্পরক্ষ  আমঠারের জঠানঠান রঠা www. nyc. gov/ nopv -নত বঠা 311 নম্বরর নফঠান করর পঠাওয়ঠা 
রঠায়।

�ী পত্রিে্থ � হলয়লছ: 2019-20 এিং 2020-21 �র িলর্থর েু্�ো

িে্থ মো� ির্থ (2019-20) পরিেতী ির্থ (2020-21) পত্রিে্থ �

িোজোর মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

মূ্ যেোয়� শেোংশ ___% ___% - -

মূ্ যেোয়� �রো মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

�ো�্থ�র িোজোর মূ্ যে - - $_______ - -

ছোলড়র মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

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

িোত্ড়র মোত্্�লদর �র ছোড়গুত্্

ত্নউ ইয়ক্ষ  ত্সটি প্রবীণ, প্রঠাক্তন সমরকমমী, চঠারচ্ষ র সেস্য, প্রত্তবন্ী ব্যত্ক্ত 
এবং অন্যঠান্যরেররক েঠাড় নঠামক কর ত্বরত্ত প্রেঠান করর। আপনঠার কর 
কমঠারনঠার পঠাশঠাপঠাত্শ, অরনক েঠাড় আপনঠারক ত্লরয়ন ত্বক্রয় ন্রক েরূর 
রঠাখরত পঠারর। ত্লরয়ন ত্বক্রয় সম্পরক্ষ  আরও তর্্যর জন্য সংরুক্ত শীেটি 
নেখুন।

বঠাত্ড়র মঠাত্লকরের েঠারড়র আরবেরনর সময়সীমঠা 16 মঠাচ্ষ , 2020. আররঠা 
তর্্যর জন্য নেখুন www. nyc. gov/ nopv অ্ব 311 নম্বরর নফঠান 
করুন। 

ত্নউ ইয়ক্ষ  নটেে STAR সুত্বরঠা প্রেঠান করর রঠা অরনক বঠাত্ড়র মঠাত্লকরক 
এবং প্রবীণরের জন্য একটি বত্র্ষত STAR সুত্বরঠা কভঠার করর। আপত্ন 
15 মঠাচ্ষ , 2015 তঠাত্ররখর পর STAR বঠা বত্র্ষত STAR নক্রত্্রের 
জন্য আরবেন করর ্ঠাকরল নক্রত্্েটি এই ননঠাটিরশ নেখঠা রঠারব নঠা। আরও 
তর্্যর জন্য www. tax. ny. gov/ star নেখুন।

কুপ-�ল্ো �র অিযেহত্ে (COOP-CONDO 
TAXABATEMENT)

নকঠাঅপঠাররটিভ ইউত্নে ও কর্ঠাত্মত্নয়ঠামগুত্লর মঠাত্লকগণ একটি েঠাড় 
নপরত পঠাররন রঠা তঠারেররক তঠারের সম্পত্তি কররর অ ্্ষ বঠাঁচঠারত সঠািঠার্য 
কররত পঠারর। আপনঠার ইউত্নেটি একটি নরঠাগ্য ইমঠারত িওয়ঠা আবশ্যক 
এবং নসটি আপনঠার প্রঠা্ত্মক বঠাসস্ঠান িওয়ঠা আবশ্যক। 

আপনঠার পত্রচঠালন এরজন্ট বঠা পত্রচঠালন পর্ষরের আপনঠার িরয় আরবেন 
করঠা ও এই শংত্সত করঠা আবশ্যক নর ইউত্নেটি আপনঠার প্রঠা্ত্মক 
বঠাসস্ঠান। এর সময়সীমঠা 18 নফব্রুয়ঠাত্র, 2020। নকঠানও প্রশ্ন ্ঠাকরল 
অনগু্রি করর আপনঠার পত্রচঠালন এরজন্ট বঠা পত্রচঠালন পর্ষরের সরগে 
নরঠাগঠাররঠাগ করুন।

আপনঠার অত্তত্রক্ত তর্্যর প্ররয়ঠাজন িরল অ্বঠা আপনঠার 
নকঠানও পত্রচঠালন এরজন্ট নঠা ্ঠাকরল অ ্্ষ ত্বভঠারগর সরগে 
nyc. gov/ contactcoopabat -এ নরঠাগঠাররঠাগ করুন অ্বঠা 311 
নম্বরর নফঠান করুন।

মোত্্�(গণ): __________   ইমোরলের নরেণী: _____

প্রোরত্ম� নজোত্�ং _____ ্লটর সম্খুভোগ _____ ্লটর গভীরেো _____

্লটর িগ্থফুট _____ ্লটর আ�ৃত্ে _____ ্লটর প্র�োর _____

ন��টযে _____ ইমোরলের সম্খুভোগ _____ ইমোরলের গভীরেো _____

ইমোরলের সংখযেো _____ নশ্ী _____ ত্�ম্থোলণর িছর _____

িোত্হযে� অিস্ো _____ সম্পন্ন িগ্থফুট _____ অসম্পণূ্থ িগ্থফুট _____

িোত্ণত্জযে� ইউত্�ট সংখযেো _____ িোত্ণত্জযে� িগ্থফুট _____ আিোত্স� ইউত্�ট _____

গযেোলরলজর প্র�োর _____ গযেোলরলজর িগ্থফুট _____ নিসলমলটের নগ্রড _____

নিসলমলটের িগ্থফুট _____ নিসলমলটের প্র�োর _____ ত্�ম্থোলণর ররণ _____

িোইলরর নদওয়ো্ _____ েল্র সংখযেো _____

http://www.nyc.gov/nopv
http://www.nyc.gov/nopv
http://www.tax.ny.gov/star


পৃষ্ঠা 4 

অর্থ ত্িভোলগর প্রেোর অ�ষু্ো�

আপনঠার সম্পত্তির মরূল্যর ননঠাটিশটি ত্নরয় সঠামনঠাসঠামত্ন সঠািঠার্য পঠান। তঠাত্রখ ও স্ঠান সম্পরক্ষ  ত্নত্চিত িরত 311 নম্বরর নফঠান 
করুন অ্বঠা www. nyc. gov/ nopv নেঠাখুন এবং আপনঠার বররঠার অন্যঠান্য অনষু্ঠানগুত্ল নেরখ ত্নন। অনষু্ঠারন আপনঠার 
NOPV-টি ত্নরয় আসুন।

অর্থ ত্িভোলগ ন�োগোল�োগ �রু�

আপনঠার এই ননঠাটিরশর নকঠানও ত্্য সম্পরক্ষ  নকঠানও প্রশ্ন ্ঠাকরল ত্নউ ইয়ক্ষ  ত্সটির অ ্্ষ ত্বভঠারগ নরঠাগঠাররঠাগ কররবন:

অ�্োইল�: www.nyc.gov/nopv

নফো�: 311 নম্বর ্ঠায়ঠাল করুন। (NYC এর বঠাইরর অ্বঠা ত্ররল পত্রররবঠার জন্য 212-639-9675 নম্বরর নফঠান করুন।)

ডো�ল�োলগ: NYC Department of Finance
 Correspondence Unit
 1 Centre St, 22nd Fl
 New York, NY  10007

স্বশরীলর এলস:� �নকঠানও DOF ব্যবসঠাত্য়ক নকর্রে রঠান (অবস্ঠানগুত্ল www. nyc. gov/ nopv -নত) অ্বঠা অ ্্ষ ত্বভঠারগর প্রচঠার অনষু্ঠারন নরঠাগেঠান 
করুন (ত্ববরণ ত্নরচ নেওয়ঠা আরে)।

�রদোেোর আই�জীিীর দপ্তর

আপত্ন রত্ে অ ্্ষ ত্বভঠারগর কঠারে কর সমস্যঠার সমঠারঠারনর রুত্ক্তসগেত প্রয়ঠাস করর ্ঠারকন, ত্কন্তু মরন কররন নর আপত্ন নকঠানও সরন্তঠারজনক 
সঠাড়ঠা নেয়ত্ন, নসরষেরত্র করেঠাতঠার আইনজীবীর েপ্তর সঠািঠার্য কররত পঠারর। সিঠায়তঠার জন্য, www. nyc. gov/ taxpayeradvocate 
নেখুন এবং ফম্ষ DOF-911, “করেঠাতঠার আইনজীবীর েপ্তর ন্রক সঠািঠারর্যর অনরুরঠার” পূরণ করুন।

নফো� �রু�:  311 নম্বর ্ঠায়ঠাল করুন। (NYC এর বঠাইরর অ্বঠা ত্ররল পত্রররবঠার জন্য 212-639-9675 নম্বরর নফঠান করুন।)
ডো�ল�োলগ: NYC Office of the Taxpayer Advocate, 375 Pearl Street, 26th Floor, New York, NY  10038

প্রত্েিন্ধ�েোর �োরলণ ন�ো�ও পত্রলরিোর জ�যে আলিদ� �রলে ও েো নপলে অরিো অর্থ ত্িভোলগর 
নপশ �রো ন�ো�ও �ো�্থক্রলম অংশ ত্�লে িোসস্োল�র প্রলয়োজ� হল্ অ�গু্রহ �লর প্রত্েিন্ধী পত্রলরিো 
সহজসোরযে�োরীর(Disability Service Facilitator) সলগে www. nyc. gov/ contactdofeeo -নে অরিো 311 
�ম্বলর নফো� �লর ন�োগোল�োগ �রু�।

�ীভোলি সোহো�যে পোলি�

সন্ধযেোর অ�ষু্ো�গুত্্ (ত্িল�্ 5টো - সলন্ধ 7টো)

13 নফব্রুয়োত্র
ম্যঠানিঠােন

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

24 নফব্রুয়োত্র
ব্রুকত্লন

Brooklyn Borough Hall
209 Joralemon Street

25 নফব্রুয়োত্র
ব্রঙ্কস

Bronx Borough President’s Office
851 Grand Concourse, Rotunda

26 নফব্রুয়োত্র
নটেেন আইল্যঠা্

Staten Island Borough Hall
10 Richmond Terrace, Room 125

27 নফব্রুয়োত্র
কুইসি

Queens Borough Hall
120-55 Queens Blvd, Atrium

স�োল্র অ�ষু্ো�গুত্্ (স�ো্ 10টো - দপুরু 12টো)

4 নফব্রুয়োত্র
ব্রঙ্কস

Bronx Borough President’s Office
851 Grand Concourse, Rotunda

5 নফব্রুয়োত্র
ম্যঠানিঠােন

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

6 নফব্রুয়োত্র
নটেেন আইল্যঠা্

Staten Island Borough Hall
10 Richmond Terrace, Room 125

11 নফব্রুয়োত্র
কুইসি

Queens Borough Hall
120-55 Queens Blvd, Atrium

12 নফব্রুয়োত্র
ব্রুকত্লন

Brooklyn Borough Hall
209 Joralemon Street

www.nyc.gov/nopvhttp://
http://www.nyc.gov/nopv
http://www.nyc.gov/nopv
http://www.nyc.gov/taxpayeradvocate
http://www.nyc.gov/contactdofeeo

