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ইউত্িফম্ম 
এজেত্সিগুত্ি (পতু্িশ, 
ফলায়লার, স্লাত্িজটশি, 
সংজশলাধিগুত্ি)

ত্শক্লা

স্লাস্্ ও কি্লাণ

22%

31%

19%

28%

ত্িউ ইয়ক্ম  ত্সটিজে েিু 30, 2020 েলাত্রজে শশষ হওয়লা 2020 আত্ ্্মক বছজর ত্সটির সংগহৃীে শমলাট ট্লাক্স 
ডিলাজরর 47% ত্ছি সম্পত্তির কর। এই চলাট্ম টিজে শেেলা যলায় ত্কভলাজব শহজরর শমলাট ট্লাক্স ডিলার ব্য় 
করলা হজয়ত্ছি।

অি্লাি্ 
এজেত্সিসমহূ 
(পত্রবহণ, 
আবলাসি, পলাক্ম , 
ইে্লাত্ে)

শকলা্লায় আপিলার  

ট্োক্স ডলোেগুনল যোয়?
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ন�ভোনব আমেো আপিোে সম্পনতিে 
�ে নবল গণিো �নে

বলােলার মিূ্ ত্িণ্ময় 
আমেো আপিোে ক্োস 2 সম্পনতিন� সোধোেণত এে আয় সৃনটিে সম্োবিোে উপে নভনতি �নে মলূ্োয়ি �নে।

ত্িরূত্পে মিূ্ ত্িধ্মলারণ
আমেো আপিোে সম্পনতিে বোজোে মলূ্ন� 45% নিনয় (এে “মলূ্োয়নিে মোত্ো”) গুণ �নে এে “প্র�ৃত নিরূনপত 
মলূ্” নিধ্োেণ �নে। 10 বো তোে �ম সংখ্� ইউনিট যুক্ত ভবিসমনূেে নিরূনপত মনূল্ে বনৃধিন� কটেট আইি 
নিধ্োনেত এ�টি েোনেে দ্োেো নিয়ন্ত্রণ �েো েয়।

ট্লািত্েশিলাি ত্িরূত্পে মিূ্ ত্িধ্মলারণ
আমেো 10টিে কবনি ইউনিট যুক্ত ক্োস 2 সম্পনতিে নিরূনপত মনূল্ পোঁচ বছে সময়�োল পনে পনেবত্ি আনি। এে 
ফনল আপিোে সম্পনতিনত এ�টি “ট্োিনজিিোল নিরূনপত মলূ্” আসনব। এই ট্োিনজিিোল নিরূনপত মলূ্টি যনি 
আপিোে সম্পনতিে প্র�ৃত নিরূনপত মনূল্ে কচনয় �ম েয়, তোেনল আপিোে সম্পনতিে �ে নবল নেনসব �েোে জি্ 
আমেো এই ট্োিনজিিোল নিরূনপত মলূ্টিন� ব্বেোে �েব।

ফলাইজি অব্লাহত্ের প্রজয়লাগ 
নিউ ইয়�্ নসটি প্রবীণ, কভনটেোি, পোদ্ী সিস্, প্রনতবন্ী এবং অি্োি্ গৃে মোনল�নিেন� এনক্সম্পিি (অব্োেনত) 
িোম� �ে ছোড় প্রিোি �নে। আমেো কসই অন্্ে পনেমোণ আপিোে সম্পনতিে নিরূনপত মলূ্ ক্ন� বোি নিনয় তোে 
�েনযোগ্ মলূ্ নিণয়্ �নে। (আনেো জোিনত কিখুি www.nyc.gov/ownerexemption।)

সম্পত্তির কর ত্বি
আমেো নসটি �োউনসিল নিধ্োনেত নসটি �নেে েোে আপিোে �েনযোগ্ মনূল্ প্রনয়োগ �নে, আপিোে প্রনিয় সম্পনতিে 
�ে নেনসব �নে। যনি আপনি আপিোে সম্পনতিনত অ্োনবটনমন্ িোনম পনেনচত এ� প্র�োনেে �ে ছোড় পোি, তোেনল 
আপিোে প্রনিয় কমোট �ে �মোনত আমেো কসটিন� আপিোে নবল ক্ন� বোি কিনবো।
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বোজোে মলূ্ – আপিোে সম্পনতিে মলূ্োয়ি 
নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি আপিোে সম্পনতিে আয় সৃনটি�োেী সম্োবিোে উপে নভনতি �নে এে বোজোে মলূ্ নেনসব 
�নে। আ�োে, অবস্োি, ইউনিট সংখ্ো ও বয়নস আপিোে সম্পনতিে সমতুল্ কেন্োল সম্পনতিে উপে নভনতিত �নে 
আপিোে সম্পনতিে আয় ও ব্য় নেনসব �েোে জি্ আমেো পনেসংখ্োি মনডনলং ও মলূ্োয়ি�োেী পয্োনলোচিো 
ব্বেোে �নে। 

সম্পত্তি কজরর ক্লাসসমূহ

নিউ ইয়�্ নসটি সম্পনতিগুনল চোেটি ক্োনস নবভক্ত, আইি অিযুোয়ী প্রনতটি আলোিোভোনব মলূ্োনয়ত এবং নিরূনপত। 
ক�ো-অপোনেটিভ ও �ন্োনমনিয়োম সে নতিটিে কবনি ইউনিট যুক্ত আবোনস� সম্পনতি ক্োস 2 এে অন্তভ্ুক্ত।
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এ�- ক্ন� নতি-ইউনিট, 
প্রধোিত আবোনস� 
সম্পনতিগুনল

�ন্োনমনিয়োম ও ক�ো-
অপোনেটিভ সে 4 ইউনিনটে 
কবনি আবোনস� সম্পনতি

ইউটিনলটি ক�োম্পোনি সেঞ্োম 
এবং নবনিষ ফ্্োঞ্োইনজ �সম্পনতি

অনফস ভবি, �োেখোিো, কটেোে 
ও কেোনটলসে অি্োি্ স�ল 
নেনয়ল কপ্রোপোট্ি

প্রনতটি �ে ক্োনসে জি্ বোজোে মলূ্ নভন্নভোনব নেনসব �েো েয়। ক্োস 1, 3 এবং 4 সম্পনতিগুনলোে বোজোে মলূ্ ন�ভোনব 
নিধ্োনেত েয় কস সম্পন�্ত তন্্ে জি্ কিখুি www.nyc.gov/finance।
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https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
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কটেট আইি চোয় নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি কযি স�ল ক্োস 2 সম্পনতিন� এমিভোনব মলূ্োয়ি �নে কয কসগুনলো আনয়ে উৎস। 
আপিোে সম্পনতিে বোজোে মলূ্ নিধ্োেণ �েনত, আমেো আ�োে, অবস্োি, বয়স ও ইউনিট সংখ্োে নি� নিনয় আপিোে সম্পনতিে 
সমতুল্ সম্পনতিে সোধোেণ আয় ও ব্য় নেনসব �েনত পনেসংখ্োি মনডনলং ব্বেোে �নে। আপিোে সম্পনতিনত ইউনিট সংখ্ো 
10টিে �ম িো কবনি তোে উপে নভনতি �নে প্রনরিয়োটি নভন্ন নভন্ন েয়। 

বড় শরন্লাি ভবিসমহূ 

কবনিেভোগ কেন্োল ভবি মোনল�নিেন� আইি অিসুোনে এ�টি বোনষ্� নেনয়ল প্রপোট্ি আয় ও ব্য় (Real 
Property Income and Expense - RPIE) নববনৃত ফোইল �েনত েয়। আপিোে কেন্োল সম্পনতিে 
বোজোে মলূ্ নিধ্োেণ �েনত, এে বত্মোি িীট আয় নেনসব �েনত আমেো আয় ও ব্নয়ে ত্্ ব্বেোে 
�নে। আমোনিে পনেসংখ্োি মনডল ও মলূ্োয়ি নিনি্নি�োে নভনতিনত ফোইল �েো তন্্ে সমন্বয় এই নেনসনবে 
অন্তভ্ুক্ত। 

এেপনে নেনসব�ৃত িীট আনয় এ�টি মলূধনিে েোে প্রনয়োগ �নে আমেো আপিোে সম্পনতিে বোজোে মলূ্ নেনসব 
�নে। মলূধনিে েোে েনলো আপিোে সম্পনতিে সৃটি আনয়ে নভনতিনত প্রত্োনিত নেটোনি্ে েোে। আপনি আমোনিে 
ওনয়বসোইট www.nyc.gov/finance ক্ন� আপিোে নেনসব�ৃত আয়, ব্য় ও মলূধনিে েোে কবে �েনত 
পোনেি।

ক্োস 2 এে বোজোে মলূ্

BUILDINGS

RENTAL
LARGER
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বড় কজ্লা ও শকলা-অপস (11+ ইউত্িট)

কটেট আইি আনিি �নে কয, �ন্ো ও ক�ো-অপসমেূন� কযি কেন্োল ভবনিে মনতো মলূ্োয়ি �েো েয় 
এবং আমেো কযি আপিোে ভবিন� এমিভোনব মলূ্োয়ি �নে কয এটি আয় সৃনটি �নে। 

এে বোজোে মলূ্ নিধ্োেণ �েনত, আমেো আপিোে ভবিন� এ�ই ে�ম অি্োি্ কেন্োল ভবনিে সোন্ 
তুলিো �নে। আ�োে, অবস্োি, ইউনিট সংখ্ো ও বয়নস আপিোে সম্পনতিে সমতুল্ কেন্োল সম্পনতিে 
উপে নভনতি �নে আপিোে সম্পনতিে আয় ও ব্য় নেনসব �েোে জি্ আমেো পনেসংখ্োি মনডনলং ও 
মলূ্োয়ি�োেী পয্োনলোচিো ব্বেোে �নে। তোেপনে আমেো আপিোে ভবনিে নেনসব�ৃত িীট আনয় এ�টি 
মলূধনিে েোে প্রনয়োগ �নে। মলূধনিে েোে েনলো আপিোে সম্পনতিে নিধ্োনেত আনয়ে নভনতিনত প্রত্োনিত 
নেটোনি্ে েোে। 

আপিোে সম্পনতিে বোজোে মলূ্ নিধ্োেনণ ব্বহৃত তুলিোমলূ� সম্পনতিগুনলো আপনি www. nyc. gov/ finance এই 
ওনয়বসোইনট খুনঁজ কপনত পোনেি। আপনি আপিোে সম্পনতিে নেনসব�ৃত আয়, ব্য় ও মলূধনিে েোেও কিখনত পোনেি।

শকলা-অপস: সমূ্পণ ্ভবনিে জি্ এ�টি বোজোে মলূ্ নিধ্োেণ �েো েয়। আপনি আপিোে ভবনিে বোজোে মলূ্ 
www.nyc.gov/finance এই ওনয়বসোইনট কিখনত পোনেি।

কজ্লাস: আমেো প্র্নম আপিোে সমূ্পণ ্ভবনিে জি্ এবং পনে প্রনতটি ইউনিনটে জি্ এ�টি বোজোে মলূ্ নিধ্োেণ �নে। 
যনি আপিোে �ন্োটি 2007 সোনলে জলুোইনয়ে পনে ততনে েনয় ্োন�, তোেনল আপিোে ইউনিনটে বোজোে মলূ্ েনব �ন্ো 
কবোড্ প্রিতি এ�টি সুনিে েোনেে নভনতিনত। এই “ইউনিট বেোদ্দ ফ্োক্টে” সোধোেণত আপিোে ইউনিনটে নবরিয় প্রস্োব 
পনে�ল্পিোে অন্তভ্ুক্ত। 

শছলাট ভবি (10টি বলা এর কম সংে্ক ইউত্িট)

কছোট ক্োস 2 ভবিগুনলোন�ও আয় সৃনটি�োেী সম্পনতি নেনসনব মলূ্োয়ি �েো েয়। তনব, কযনেতু এই 
ভবিগুনলো আইিত ক�োনিো নেনয়ল প্রপোট্ি আয় ও ব্নয়ে নববনৃত নিনত বোধ্ িয়, মলূ্োয়ি পধিনতটিন� 
কমোট আয় গুণ� পধিনতে মোধ্নম সেল �নে কিওয়ো েয়। নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি:

 � প্রনত বগ ্ফুনট তুলিোমলূ� কেন্োল সম্পনতিগুনলোে সৃটি সোধোেণ আয় নেনসব �নে; 

 � প্রনত বগ ্ফুনটে আয়ন� ভবনিে কমোট বগ ্ফুট নিনয় গুণ �নে ভবনিে কমোট আয় সৃনটি �নে এবং 

 � সম্পনতিে বোজোে মলূ্ সৃনটি �েোে জি্ ভবনিে নেনসব�ৃত আয়ন� এ�টি ফ্োক্টে নিনয় গুণ �নে। 
কযমি- $100,000 আনয়ে ও 10 এে গুণন�ে অধীি এ�টি ভবনিে মলূ্ েনব $1 নমনলয়ি।

BUILDINGS
LARGER

units ormore11

BUILDINGS
SMALLER

units or
FEWER10
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প্র�ৃত নিরূনপত মলূ্—আপিোে সম্পনতিে মলূ্োয়ি 
আপিোে সম্পনতিে বোজোে মলূ্ নিধ্োেণ �েোে পে, আমেো এে নিরূনপত মলূ্ নেনসব �নে। নিরূনপত মলূ্ বোজোে 
মনূল্ে এ�টি নিধ্োনেত েোনেে নভনতিনত েয়। ক্োস 2 এে জি্ মলূ্োয়নিে েোে 45%; আপিোে সম্পনতিে বোজোে 
মলূ্ন� 45% নিনয় গুণ �নে নিরূনপত মলূ্ কবে �েো েয়।

10টি বলা এর কম সংে্ক ইউত্িট যকু্ত ক্লাস 2 সম্পত্তি:

আনে�টি ফ্োক্টে 10টি বো এে �ম সংখ্� ইউনিট যুক্ত ক্োস 2 ভবিসমনূেে নিরূনপত মনূল্ে নেনসবন� প্রভোনবত 
�নে। নিউ ইয়�্ নসটিনত এ ধেনিে ভবনিে নিরূনপত মলূ্ প্রনত বছে �তটুকু বোড়নব তো কটেট আইি নিধ্োেণ 
�নে কিয়। নিরূনপত মলূ্ আনগে বছনেে তুলিোয় 8% ও পোঁচ বছনে 30% এে কবনি বনৃধি �েো যোনব িো। সুতেোং, 
আপিোে সম্পনতিে নিরূনপত মলূ্ েনব কযটি তুলিোমলূ� �ম কসটি: আপিোে সম্পনতিে বোজোে মনূল্ে 45% অ্বো 
সীনমত পনেমোণ। 

নিধ্োনেত সীমোে �োেনণ, ক্োস 2 সম্পনতিে কবনিেভোগ নিরূনপত মলূ্ 45% মলূ্োয়ি েোনেে কচনয় �ম েয়। এে অ্্ 
েনলো কয, বোজোে মনূল্ে পনেবত্িগুনলোনত কপৌঁছোনত আপিোে সম্পনতিে নিরূনপত মনূল্ে অনি� বছে সময় কলনগ 
কযনত পোনে। এমিও েনত পোনে কয, আপিোে সম্পনতিে বোজোে মলূ্ হ্োস কপনলও এে নিরূনপত মলূ্ বনৃধি কপনত ্ো�নব 
�োেণ কসটি তখনিো বত্মোি বোজোে মনূল্ে 45% এে �ম। (অিগু্রে �নে মনি েোখনবি কয, আপিোে সম্পনতিে 
কভৌত পনেবত্ি এইভোনব সীনমত �েো েয় িো। কসগুনলো সমূ্পণর্ুনপ আপিোে সম্পনতিে বোজোে মনূল্ প্রনয়োগ �েো েয় 
এবং তোেপনে পনেবত্ি ও সংস্োনেে জি্ 15% বনৃধিনত এবং িতুি নিমো্নণে জি্ 45% েোনে মলূ্োয়ি �েো েয়।

ট্োিনজিিোল নিরূনপত মলূ্—11+ ইউনিট যুক্ত ক্োস 2 সম্পনতিে 
জি্
আনে�টি ফ্োক্টে যো আপিোে সম্পনতিে নিরূনপত মনূল্ে নেনসবন� প্রভোনবত �নে তো েনলো কটেট আইনিে এ�টি িত্ 
কয আমেো কযি পোঁচ বছে সময়�োনল আপিোে সম্পনতিে নিরূনপত মনূল্ পনেবত্ি আনি। এে অ্্ েনলো কয, আমেো 
পোঁচ বছে ধনে প্রনত বছে 20% �নে পনেবত্ি �নে। প্রনত বছে িতুি ক�োনিো মলূ্োয়ি �েোে সময়, অনতনেক্ত 
কযন�োনিো পনেবত্ি আবোে এ�টি পোঁচ বছে সময়�োনলে অন্তভ্ুক্ত েনয় যোয়। 

কযন�োনিো গড় বছনে, এ�োনধ� সূচিো প্রনয়োনগে ফনল আপিোে সম্পনতিে ট্োিনজিিোল নিরূনপত মলূ্ ততনে েয়। 
আইনিে িত্ েনলো, এই ট্োিনজিিোল নিরূনপত মলূ্টি যনি আপিোে সম্পনতিে প্র�ৃত নিরূনপত মনূল্ে কচনয় �ম েয়, 
তোেনল আপিোে সম্পনতিে �ে নবল নেনসব �েোে জি্ আমেো এই ট্োিনজিিোল নিরূনপত মলূ্টিন� ব্বেোে �েব। 
(অিগু্রে �নে মনি েোখনবি কয, আপিোে সম্পনতিে কভৌত পনেবত্ি ক�োনিো সূচিো িয়। কসগুনলোন� সমূ্পণর্ুনপ 
আপিোে সম্পনতিে বোজোে মনূল্ প্রনয়োগ �েো েয় এবং তোেপনে 45% মলূ্োয়ি অিপুোত নিনয় গুণ �েো েয়।)

2

ধ
লাপ

3
ধ

লাপ
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ন�ভোনব আমেো ট্োিনজিিোল নিরূনপত 
মলূ্ নিধ্োেণ �নে
11টি বলা এর শবত্শ সংে্ক ইউত্িট যকু্ত ক্লাস 2 সম্পত্তি
ন�ভোনব ট্োিনজিিোল মলূ্োয়ি শুরু �েো েয় তোে নবস্োনেত এ�টি উিোেেণ এখোনি কিওয়ো েনলো - পোঁচ বছনেে 
সময়�োনল প্রনত বছে আপিোে সম্পনতিে বোনষ্� নিরূনপত মনূল্ 20% পনেবত্ি প্রনয়োগ �েো েয়। 

সম্পনতিে বোজোে মলূ্ ক্োস 
2 মলূ্োয়ি %

প্রকৃে ত্িরূত্পে মিূ্

বোনষ্� মলূ্োয়নিে ব্বধোি

11টি বো তোে কবনি 
ইউনিট যুক্ত সম্পনতিনত 

20% মলূ্োয়ি 
পনেবত্নিে প্রনয়োগ

আজগর বছজরর 
ট্লািত্েশিলাি 

ত্িরূত্পে মিূ্

ট্লািত্েশিলাি 
ত্িরূত্পে মিূ্
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মনি েোখনবি, আপিোে সম্পনতিে �ে নবল নেনসব �েোে জি্ আইি অিযুোয়ী আমোনিেন� নিরূনপত বো 
ট্োিনজিিোল মলূ্ কযটি তুলিোমলূ� �ম কসটি ব্বেোে �েনত েনব।
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শবত্সক STAR (সু্ি কর 
ছলাড়) এিহ্লাসিড STAR

প্রবীণ িলাগত্রক 
বলাত্ড়মলাত্িকজের ছলাড় (SCHE)

প্রত্েবন্ী বলাত্ড়র 
মলাত্িকজের ছলাড় 
(Disabled Homeowners’ 
Exemption - DHE)

$250k এে �ম বোনষ্� 
সমনন্বত কমোট আনয়ে বোনড়, 
ক�ো-অপস এবং �ন্ো 
মোনল�নিে জি্ পোওয়ো 
যোনব।* 

$90,550 এে �ম বোনষ্� 
আনয়ে 65+ মোনল�নিে জি্ 
পোওয়ো যোনব।

$58,399 বো এে �ম বোনষ্� 
আনয়ে 65+ মোনল�নিে জি্ 
পোওয়ো যোনব।

$58,399 বো এে �ম বোনষ্� 
আনয়ে প্রনতবন্ী মোনল�নিে 
জি্ পোওয়ো যোনব।

শভজটরলািজের 
েি্ ছলাড় 

প্রত্েবন্ী অপরলাধ ক্ত্েগ্রস্ত এবং উতিম 
সলামলাত্রটলাি ছলাড়

পলাত্রিজের 
েি্ ছলাড়

নিনি্টি ন�ছু কভনটেোি, কভনটেোিনিে 
জীবিসঙ্ী/নবধবো(নবপত্ী�)কিে এবং 
কগোল্ড টেোে নপতোমোতোনিে জি্ পোওয়ো 
যোনব।

অপেোনধে নি�োে এবং যোেো অপেোধ 
প্রনতনেোনধে কচটিোয় বো ক�োনিো 
ভুক্তনভোগীন� সোেোয্ �েনত নগনয় আেত 
েনয়নছি তোনিে জি্ পোওয়ো যোনব। 
পুনলি �ম�্ত্োেো এে কযোগ্ িি। 
মোনল� অবি্ই প্রনতবন্�তো মোনিনয় 
কিওয়োে জি্ ঘনেে রূপোন্তে �নেনছি।

নিনি্টি ন�ছু সনরিয় ও অবসেপ্রোপ্ত পোনদ্ 
সিস্ বো তোনিে ভুক্তনভোগী জীবিসঙ্ী 
যোেো পুিেোয় নবনয় �নেিনি তোনিে জি্ 
পোওয়ো যোনব।

*  2016 সোনল, কটেট আইনিে দ্োেো STAR এ�টি সম্পনতি �ে ছোড় ক্ন� এ�টি আয় �ে করিনডনট পনেবনত্ত েনয়নছল। STAR 
সম্পনতি �ে ছোনড়ে বত্মোি প্রোপন�েো এটি কপনত ্ো�নত পোনেি। িতুি আনবিি�োেীনিেন� করিনডনটে জি্ অবি্ই কটেনটে �োনছ 
আনবিি �েনত েনব। করিনডটটি $500,000 বো এে �ম বোনষ্� আনয়ে বোনড়গুনলোে জি্ পোওয়ো যোনব। যনি আপনি কযোগ্ েি, 
তোেনল আপনি এ�টি কচন�ে মোধ্নম করিনডট পোনবি। সোধোেণত করিনডনটে ডলোে মলূ্ সম্পনতি �ে ছোনড়ে সমোি েনব।

4 ছোড়সমেূ—আপিোে সম্পনতিে �ে হ্োস �েো 
নিউ ইয়�্ নসটি ও নিউ ইয়�্ কটেট আবোনস� সম্পনতিে মোনল�নিেন� এ�োনধ� সম্পনতিে �ে ছোনড়ে সুনযোগ 
প্রিোি �নে। �ন্ো ইউনিট মোনল�েো তোনিে ইউনিটসমনূেে জি্ কসই ছোড়গুনলো পোি। প্রনত বছে, নডপোট্নমন্ 
অভ নফি্োসি ক�ো-অপ কবোড্গুনলোন� তোনিে ভবনিে ব্নক্তগত ছোড় প্রোপ্ত ইউনিটগুনলো সম্পন�্ অবনেত �নে এবং 
এেপনে কবোড্গুনলো কসই ক�ো-অপ ইউনিটগুনলোন� সোধোেণ চোনজ্ে অংি নেনসনব এই কবনিনফটগুনলো বেোদ্দ কিয়। জনুি 
আপনি কয সম্পনতিে �ে নবল পোনবি কসখোনি জলুোইনয়ে 1 তোনেনখ শুরু েনত যোওয়ো পেবততী �ে বছনে আপনি কয 
ছোড় ও অ্োনবটনমন্গুনলো পোনবি কসগুনলো উনলেখ �েো ্ো�নব।

 � ক�ো-অপ/�ন্ো অ্োনবটনমনন্ে জি্ আনবিি �েোে কিষ তোনেখ কফব্রুয়োনে 15। 

 � ব্নক্তগত ছোনড়ে জি্ আনবিি �েোে জি্ কিষ তোনেখ মোচ্ 15।

ব্ত্ক্তগে ছলাড়

ধ
লাপ
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িটুি হ্োনসে মনধ্ পো্্�্ �ী?
ছলাড়
এ�টি ছোড় আপিোে সম্পনতিে নিরূনপত মলূ্ আপিোে �ে গণিোে আনগ �মোয়।

অ্লাজবটজমন্স
এ�টি অ্োনবটনমন্ আপিোে ইনতোমনধ্ নেনসব �েো �েসমেূন� হ্োস �নে। 

ছোড়গুনলো সম্পন�্ আপ-টু-কডট তন্্ে জি্ অিগু্রে �নে কিখুি nyc.gov/finance।

ভবজির েি্ ছলাড়

421 J51

আবোনস� অ্োপোট্নমন্ ভবিসমনূেে িতুি নিমো্ণ 
�োনজে জি্ এ�টি আংনি� সম্পনতিে �ে ছোড়। 
কপ্রোগ্রোমটি পনেচোলিো �নে NYC নডপোট্নমন্ অভ 
েোউনজং নপ্রজোনভ্িি অ্ো্ কডনভলপনমন্। ছোড়টি 
�োয্�ে �নে নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি।

আবোনস� অ্োপোট্নমন্ ভবিসমনূেে সংস্োে �োনজে 
জি্ এ�টি আংনি� সম্পনতিে �ে ছোড়। কপ্রোগ্রোমটি 
পনেচোলিো �নে NYC নডপোট্নমন্ অভ েোউনজং 
নপ্রজোনভ্িি অ্ো্ কডনভলপনমন্। ছোড়টি �োয্�ে �নে 
নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি।

অ্লাজবটজমন্স

শকলা-অপ/কজ্লা J51

�ন্োনমনিয়োম ও ক�ো-অপোনেটিভ ইউনিটসমনূেে 
মোনল�নিে প্রনিয় সম্পনতিে �নেে পনেমোণ হ্োস �নে। 
ভবিন� অবি্ই সমূ্পণ ্উন্নয়নিে জি্ আনবিি �েনত 
েনব।

আবোনস� অ্োপোট্নমন্ ভবিসমনূেে সংস্োে �োনজে 
জি্ এ�টি আংনি� সম্পনতিে �ে অ্োনবটনমন্। 
কপ্রোগ্রোমটি পনেচোলিো �নে NYC নডপোট্নমন্ 
অভ েোউনজং নপ্রজোনভ্িি অ্ো্ কডনভলপনমন্। 
অ্োনবটনমন্টি �োয্�ে �নে নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি।

শসৌরশত্ক্ত গ্রীি রুফ

কসৌে প্োনিনলে মোধ্নম কসৌেিনক্ত ব্বেোে�োেী 
সম্পনতিগুনলোন� এ�টি সম্পনতিে �ে অ্োনবটনমন্ প্রিোি 
�নে। কপ্রোগ্রোমটি পনেচোলিো �নে NYC নডপোট্নমন্ অভ 
নবনল্ডংস। অ্োনবটনমন্টি �োয্�ে �নে নডপোট্নমন্ অভ 
নফি্োসি।

গ্রীি রুফ আনছ এমি সম্পনতিে জি্ এ�টি এ��োলীি 
সম্পনতিে �ে অ্োনবটনমন্। কপ্রোগ্রোমটি পনেচোলিো 
�নে NYC নডপোট্নমন্ অভ নবনল্ডংস। অ্োনবটনমন্টি 
�োয্�ে �নে নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি।
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আপিোে সম্পনতিে �ে নবল
10টিে কবনি ইউনিট যুক্ত এ�টি ক্োস 2 ক�ো-অনপে জি্ সম্পনতিে �ে নবনলে এ�টি উিোেেণ এখোনি কিওয়ো েনলো। 
ক�ো-অপ মোনল�েো এই নবলটি পোনবি িো; এটি কমইনলে �মোধ্নম ক�ো-অপ কবোনড্ে �োনছ কপ্রেণ �েো েনব, যোেো 
পেবততীনত প্রনতটি ইউনিটন� তোনিে সোধোেণ চোনজ্ে অংি নেনসনব সম্পনতিে �েগুনলো �বেোদ্দ কিনবি। 

 বলােলার মিূ্ 
� �নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি আপিোে 

সম্পনতিে আয় সৃনটি�োেী সম্োবিোে উপে 
নভনতি �নে এ্েে বোজোে মলূ্ ধোয্ �নে। 
আ�োে, অবস্োি, ইউনিট সংখ্ো ও 
বয়নস আপিোে সম্পনতিে সমতুল্ কেন্োল 
সম্পনতিে উপে নভনতি �নে আপিোে 
সম্পনতিে আয় ও ব্য় নেনসব �েোে 
জি্ আমেো পনেসংখ্োি মনডনলং ও 
মলূ্োয়ি�োেী পয্োনলোচিো ব্বেোে �নে। 

 ত্িরূত্পে মিূ্
� �আপিোে সম্পনতিে নিরূনপত মলূ্টি েনলো 

এই িটুি সংখ্োে মনধ্ নিম্নটি: প্র�ৃত 
নিরূনপত মলূ্ অ্বো ট্োিনজিিোল 
নিরূনপত মলূ্।

 ছলাড়
� �আপিোে ছোনড়ে মলূ্ন� নিরূনপত মলূ্ 

ক্ন� বোি কিওয়ো েয়। 

 করজযলাগ্ মিূ্
� �আপিোে সম্পনতিে �েনযোগ্ মলূ্ েনলো 

প্র�ৃত অ্বো ট্োিনজিিোল নিরূনপত মলূ্ 
(কযটি তুলিোমলূ� �ম) ক্ন� কযন�োনিো ছোড় বোি নিনয় যো ্োন� কসটি। এই পনেমোনণে উপেই আপিোন� �ে নিনত েনব।

 কজরর হলার
� �আমেো নসটি �োউনসিল নিধ্োনেত নসটি �নেে েোে আপিোে �েনযোগ্ মনূল্ প্রনয়োগ �নে, আপিোে প্রনিয় সম্পনতিে �ে নেনসব 

�নে। �ে বছনেে (জলুোই 1 ক্ন� জিু 30) জি্ আপিোে সম্পনতিে �নেে েোে িনভম্বনেে আনগ চূড়োন্ত �েো েয় িো। 

 বলাত্ষ্মক সম্পত্তি কর
� �যনি আপনি ক�োনিো অ্োনবটনমন্ কপনয় ্োন�ি, তোেনল আপিোে চূড়োন্ত সম্পনতি �ে নবল নিধ্োেণ �েনত কসগুনলোন� আপিোে 

�ে ক্ন� বোি কিওয়ো েয়।

5ধ
লাপ
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পয্োনলোচিো: ন�ভোনব আমেো আপিোে সম্পনতিে �ে নবল নেনসব �নে
বলাত্ষ্মক সম্পত্তি কর = {(ত্িরূত্পে মিূ্ ত্বজয়লাগ ছলাড়গুত্ি) (X) কর হলার} ত্বজয়লাগ অ্লাজবটজমন্গুত্ি

বলােলার মিূ্:
নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি আপিোে সম্পনতিে আয় সৃনটি�োেী সম্োবিোে উপে নভনতি �নে এ্েে বোজোে মলূ্ 
নেনসব �নে।

প্রকৃে ত্িরূত্পে মিূ্: 
বোজোে মলূ্ × 45% (মলূ্োয়নিে মোত্ো) = নিরূনপত মলূ্ (10টি বো তোে �ম সংখ্� ইউনিট যুক্ত ভবিসমেূ 
সীনমত)

ট্লািত্েশিলাি ত্িরূত্পে মিূ্: 
11টি বো তোে কবনি ইউনিট যুক্ত সম্পনতিনত 20% মলূ্োয়ি পনেবত্নিে প্রনয়োগ 

করজযলাগ্ মিূ্: 
নিরূনপত মলূ্ বো ট্োিনজিিোল নিরূনপত মলূ্ – ছোড় = �েনযোগ্ মলূ্ 

বলাত্ষ্মক সম্পত্তি কর:
�েনযোগ্ মলূ্ × �ে েোে - অ্োনবটনমন্

আপিোে সম্পনতি �ে নবল প্রিোি
আপিোে সম্পনতিে �ে নবল েনব NYC ট্োক্স �নমিি �ত্ৃ� কযন�োনিো পনেবত্িসে আপিোে �েনযোগ্ মনূল্ে নভনতিনত। (ট্োক্স 
�নমিি সংরিোন্ত আনেো ত্্ এই গোইনডে 18 িম্বে পৃষ্োয় পোওয়ো যোনব।) অিগু্রে �নে মনি েোখনবি কয, ক�ো-অপ ইউনিট মোনল� 
ও ভোড়োনটেো সেোসনে �ে প্রিোি �নেি িো। এটি তোনিে ভোড়ো অ্বো ক�ো-অপ ইউনিনটে সোধোেণ চোনজ্ে মনধ্ অন্তভ্ুক্ত ্োন�। 

আপনি আপিোে সম্পনতিে �ে নবল কিখনত ও প্রিোি �েনত পোনেি www.nyc.gov/finance ওনয়বসোইনট। আপনি ইনলক্ট্রনি� 
কচ� অ্বো করিনডট বো কডনবট �োনড্ে মোধ্নম �ে প্রিোি �েনত পোনেি (অিগু্রে �নে মনি েোখনবি কয, �োড্ ব্বেোনেে জি্ 
নফ প্রনযোজ্)। আপনি আপিোে কপনমন্ ডো�নযোনগও পোঠোনত পোনেি। আপিোে নবনলে কপনমন্ নিনি্িিো অিসুেণ �েোে নবষয়টি 
নিনচিত �রুি।

$250,000 বো তোে �ম নিরূনপত মনূল্ে গৃেগুনলে জি্ সম্পনতি �ে নবল তত্মোনস� ভোনব এবং $250,000 এে অনধ� নিরূনপত 
গৃেগুনলে জি্ ষোণ্োনস� ভোনব ডো�নযোনগ কপ্রনেত েয়। তত্মোনস� ভোনব নবলগুনল প্রনিয় েয় জলুোই 1, অনক্টোবে 1, জোিয়ুোনে 1 ও 
এনপ্রল 1 তোনেনখ; আপিোে নবল সোধোেণত এটিে প্রনিয় তোনেনখে এ� মোস আনগ ডো�নযোনগ কপ্রনেত েয়। ষোণ্োনস� ভোনব নবলগুনল 
তোনিে প্রনিয় তোনেখগুনল জোিয়ুোনে 1 এবং জলুোই 1 তোনেনখে এ� মোস আনগ ডো�নযোনগ কপ্রনেত েয়।

ব্লাংক বলা মট্ম জগে সলাত্ভ্ম ত্সং শকলাম্পলাত্ির মলাধ্জম সম্পত্তির কর প্রেলাি করজছি?

সোইডওয়ো� বো জরুনে কমেোমনতে মনতো অি্োি্ চোজ্ প্রিোনিে জি্ িোয়বধি িো েনল আপনি ডো�নযোনগ সম্পনতিে �ে নবল পোনবি 
িো। এই চোজ্গুনলো আপিোে ব্োং� বো মট্নগজ ক�োম্পোনি প্রিতি কপনমনন্ে অন্তভ্ুক্ত িয়; এগুনলো অবি্ই আপিোন� নিনজ প্রিোি 
�েনত েনব।

1

ধ
লাপ

2

ধ
লাপ

3

ধ
লাপ

4

ধ
লাপ
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সম্পনতি মনূল্ে 
কিোটিি
আপিলার সম্পত্তি সম্বজন্ ত্ববরণসহ একটি বলাত্ষ্মক 
শিলাটিশ

নডপোট্নমন্ অভ নফিোনসিে �োছ ক্ন� অি্তম গুরুত্বপূণ ্
কয িন্টি আপনি পোনবি তো েল সম্পনতি মনূল্ে কিোটিি বো 
NOPV। প্রনত জোিয়ুোনেনত আপিোন� ডো�নযোনগ পোঠোনিো 
NOPV-টিনত আপিোে সম্পনতিে বোজোে ও নিরূনপত 
মনূল্ে নেনসব উনলেখ �েো ্ো�নব। 

আপিোে সম্পনতিে বোজোে ও নিরূনপত মনূল্ে পোিোপোনি, 
NOPV-কত আপিোে বত্মোি ছোড়গুনলো তোনল�োভুক্ত 
্ো�নব।

NOPV নবল িয় এবং প্রিোি �েোে প্রনয়োজি কিই। আপনি 
কিোটিিটি ফোইনল েোখনবি এবং সোেো বছে প্রনয়োজি 
অিসুোনে কসটি ব্বেোে �েনবি।

এখোনি 11টি বো তোে কবনি ইউনিট যুক্ত ক্োস 2 সম্পনতিে 
এ�টি NOPV এে উিোেেণ কিওয়ো েনলো: 

NOPV পৃষ্ো 1

NOPV পৃষ্ো 3
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 বলােলার মিূ্ 
� �নডপোট্নমন্ অভ নফি্োসি আপিোে সম্পনতিে আয় সৃনটি�োেী সম্োবিোে উপে নভনতি �নে এে বোজোে মলূ্ নেনসব �নে। আ�োে, 

অবস্োি, ইউনিট সংখ্ো ও বয়নস আপিোে সম্পনতিে সমতুল্ কেন্োল সম্পনতিে উপে নভনতি �নে আপিোে সম্পনতিে আয় ও ব্য় 
নেনসব �েোে জি্ আমেো পনেসংখ্োি মনডনলং ও মলূ্োয়ি�োেী পয্োনলোচিো ব্বেোে �নে। 

 ত্িরূত্পে মিূ্
� �আপিোে সম্পনতিে বোজোে মলূ্ নিধ্োেণ �েোে পে, আমেো এে প্র�ৃত নিরূনপত মলূ্ নেনসব �নে। নিরূনপত মলূ্ বোজোে 

মনূল্ে এ�টি নিধ্োনেত েোনেে নভনতিনত েয়। ক্োস 2 এে জি্ মলূ্োয়নিে েোে 45%; আপিোে সম্পনতিে বোজোে মলূ্ন� 45% 
নিনয় গুণ �নে প্র�ৃত নিরূনপত মলূ্ কবে �েো েয়। 

 ছলাড়
  NOPV আপিোে বত্মোি প্রোপ্ত ছোড়গুনলোন� তোনল�োভুক্ত �নে এবং আপিোে ছোনড়ে মলূ্ সম্পন�্ আপিোন� অবনেত �নে—

ছোনড়ে �োেনণ নিরূনপত মলূ্ হ্োস। 

 করজযলাগ্ মিূ্
� ��েনযোগ্ মলূ্ েনলো নিরূনপত মলূ্ ক্ন� কযন�োনিো ছোড় বোি নিনয় যো ্োন� কসটি। 11টি বো তোে কবনি সংখ্� ইউনিট যুক্ত 

ভবিসমনূেে জি্ �েনযোগ্ মলূ্ েনলো প্র�ৃত অ্বো ট্োিনজিিোল নিরূনপত মনূল্ে মনধ্ কযটি তুলিোমলূ� �ম কসটি ক্ন� 
কযন�োনিো ছোড় বোি নিনয় যো ্োন� কসটি। �েনযোগ্ মলূ্ েনলো কসই অন্্ে পনেমোণ যোে ওপে আপিোন� �ে আনেোপ �েো 
েনয়নছ।

  আিমুলাত্িক সম্পত্তি কর
  NOPV পেবততী �ে বছনেে জি্ আপিোে সম্পনতিে �নেে এ�টি আিমুোনি� নেনসব প্রিোি �নে। এই সংখ্োটি শুধু ধোেণো 

েনলও, এটি আপিোন� পেবততী বছনেে জি্ পনে�ল্পিো �েনত সেোয়তো �েনত পোনে।

 ট্লািত্েশিলাি ত্িরূত্পে মিূ্
� �যনি আপিোে সম্পনতিনত 11টি বো তোে কবনি সংখ্� ইউনিট ্োন� এবং প্র�ৃত নিরূনপত মলূ্ বনৃধি কপনয় ্োন�, তোেনল আমেো 

এমিভোনব পনেবত্ি �েব যোনত আপিোে �েনযোগ্ নিরূনপত মলূ্ বছনে 20% এে কবনি বনৃধি িো পোয়। 

 সম্পত্তির ত্ববরণ
� �যনি আপনি ক�োনিো অ্োনবটনমন্ কপনয় ্োন�ি, তোেনল আপিোে চূড়োন্ত সম্পনতি �ে নবল নিধ্োেণ �েনত কসগুনলোন� আপিোে 

�ে ক্ন� বোি কিওয়ো েয়।

 সম্পত্তির শিলাক্তকরণ: BBL
� �নিউ ইয়�্ নসটিনত প্রনতটি সম্পনতিে এ�টি এ�� িিোক্ত�োেী িম্বে আনছ যো বনেো-ব্ল�-লট িম্বে বো BBL িোনম পনেনচত। 

BBL নডপোট্নমন্ অভ নফিোনসিে সনঙ্ আপিোে অ্ো�োউন্ িম্বনেে মনতো �োজ �নে এবং আমোনিে �োছ ক্ন� প্রোপ্ত প্রোয় 
প্রনতটি কিোটিনি বো নববনৃতনত এটি িিৃ্মোি েয়। যখি আপনি নডপোট্নমন্ অভ নফিোনসিে (DOF) সনঙ্ কযোগোনযোগ �েনবি 
তখি আপিোে BBL-টি পোওয়ো নিনচিত �রুি – এটি আমোনিে আপিোে সমস্োটি দ্রুত সমোধোনি সোেোয্ �েনব। 

বনেো িম্বেটি সবসময় প্র্নম:

1 = ম্োিেোটি� 2 = ব্ংক্স� 3 = ব্রু�নলি� 4 = কুইসি� 5 = টে্োনটি আইল্ো্

ব্ল� িম্বেটি েনলো নদ্তীয়:� লট িম্বেটি েনলো সব কিনষ:

এটি পোঁচ সংখ্ো পয্ন্ত েনত পোনে।� এটি চোে সংখ্ো পয্ন্ত েনত পোনে। 
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আপিোে NOPV এে উপে নিরূনপত 
মনূল্ে ব্োপোনে আপীল �েো
আপনি যনি নবশ্োস �নেি আমেো আপিোে নিরূনপত মলূ্ খুব কবনি নিধ্োেণ �নেনছ, তোেনল আপিোে নিউ ইয়�্ নসটি ট্োক্স �নমিনি 
আনবিি �েোে অনধ�োে েনয়নছ, এটি এ�টি স্োধীি নসটি এনজনসি যোে আপিোে সম্পনতিে নিরূনপত মলূ্, �ে ক্োস এবং নিধ্োনেত ছোড় 
পয্োনলোচিো �েোে ক্ষমতো েনয়নছ। ট্োক্স �নমিনি অনভনযোগ িোনয়ে �েোে জি্ আপিোে ক�োনিো অ্োটনি্ে প্রনয়োজি কিই এবং আপিোন� 
ক�োনিো সেোসনে শুিোনিনতও অংিগ্রেণ �েনত েনব িো, যনিও আপনি চোইনল কসটি �েনত পোেনবি।
আপীল �েনত www.nyc.gov/taxcommission ওনয়বসোইনট ট্োক্স �নমিনি কিখুি। “Forms (ফেম)” ট্োনব “General Instructions (সোধোেণ 
নিনি্িিো)” নলং�টি বোছোই �রুি এবং TC 600, “How to Appeal a Tentative Assessment (সম্োব্ মলূ্োয়নিে ব্োপোনে ন�ভোনব আপীল 
�েনবি)” ফেমটি পয্োনলোচিো �রুি। মনুদ্ত ফেমগুনলো DOF নবজনিস কসন্োনে এবং 1 Centre Street, Room 2400, New York, NY 10007-
কত অবনস্ত ট্োক্স �নমিনিে অনফনসও পোওয়ো যোয়। (ভবনি প্রনবনিে জি্ আপিোে এ�টি ফনটো আইনডে প্রনয়োজি েনব।) ক্োস 2 সম্পনতিে 
জি্ আপীল জমো কিওয়োে সময়সীমো মোচ্ 1। এটিে অ্্ েনলো আপিোে আনবিি ট্োক্স �নমিনিে �োনছ 1 মোচ্ এে মনধ্ কপৌঁছনত েনব—
আপিোে আনবিি ঐ নিনি পোঠোনিো যন্টি িয়।
ক�ো-অপ, �ন্ো ও কেন্োল ভবনিে মোনল�েো তোনিে সমূ্পণ ্ভবনিে পনক্ষ আপীল �েনবি। স্তন্ত্র �ন্ো ইউনিট মোনল�েো আলোিোভোনবও 
আপীল �েনত পোনেি।
অিগু্রে �নে মনি েোখনবি কয, যনি আপিোে ক�োনিো কছোট ক্োস 2 সম্পনতি (10টি বো তোে �ম সংখ্� ইউনিট) ্োন�, তোেনল আপিোন� 
অবি্ই প্রমোণ �েনত েনব কয আপিোে সম্পনতিে মলূ্ �োয্�ে বোজোে মনূল্ে কচনয় �ম, যোনত ট্োক্স �নমিি আপিোে সম্পনতিে মলূ্োয়ি �ম 
�েনত পোনেি। আপিোে সম্পনতিে �োয্�েী বোজোে মলূ্ েনলো ছোনড়ে আনগ এটিে নিরূনপত মলূ্, 45% দ্োেো নবভোনজত।
যনি আপিোে NOPV-কত ক�োনিো প্র�ৃত ত্রুটি ্োন� (কযমি- আপিোে সম্পনতিে নববেণটি সঠি� িয়), তোেনল অিগু্রে �নে নডপোট্নমন্ 
অভ নফি্োসিন� এ�টি “request to update (আপনডনটে জি্ আনবিি)” ফেনমে মোধ্নম অবনেত �রুি যো www.nyc.gov/financeএই 
ওনয়বসোইনট পোওয়ো যোনব, অ্বো 311 িম্বনে �ল �নেও আপনি অবনেত �েনত পোনেি। আপিোে NOPV-কত আিমুোনি� বোজোে মনূল্ে 
সনঙ্ আপনি যনি এ�মত িো েি, তোেনল আপনি এ�টি “request to review (পয্োনলোচিোে জি্ আনবিি)” ফেনমে মোধ্নম অবনেত �েনত 
পোনেি যো www.nyc.gov/finance ওনয়বসোইনট পোওয়ো যোনব অ্বো 311 িম্বনে �ল �নেও আপনি অবনেত �েনত পোনেি। (ন�ন্তু মনি 
েোখনবি DOF-এ ফোইল �েো এই ফেমগুনলে কযন�োনিোটি ট্োক্স �নমিনি আপিোে নিরূনপত মনূল্ে নব�ল্প িয়।)

সম্পিসমেূ
অত্ফস অভ ে্লা ট্লাক্সজপয়লার অ্লাডজভলাজকট
আপনি যনি নডপোট্নমন্ অভ নফি্োনসিে সনঙ্ �ে সমস্ো সমোধোনিে জি্ য্োয্ কচটিো �নে ্োন�ি �ন�ন্তু মনি েয় কয আপনি সনন্তোষজি� 
সোড়ো পোিনি, তোেনল অনফস অভ ি্ো ট্োক্সনপয়োে অ্োডনভোন�ট আপিোন� সেোয়তো �েনত পোনে। 

অনফস অভ ি্ ট্োক্সনপয়োে অ্োডনভোন�ট এে সোেোয্ পোওয়োে জি্ www.nyc.gov/taxpayeradvocate কিখুি এবং ফেম DOF-911 পূেণ 
�রুি, “Request for Help from the Office of the Taxpayer Advocate (ট্োক্স কপয়োে অ্োডনভোন�ট অনফনসে সোেোয্ পোওয়োে জি্ 
অিনুেোধ।”) আপনি সেোসনে ট্োক্সনপয়োে অ্োডনভোন�ট অনফনসে সনঙ্ কযোগোনযোগ �েনত পোনেি:

শফলাি করুি: (212) 748-4785
ফ্লাক্স: (646) 500-6907
ডলাকজযলাজগ পলাঠলাি: NYC Office of the Taxpayer Advocate, 375 Pearl Street, 26th Floor, New York, NY 10038

NYC ট্লাক্স কত্মশি
নিউ ইয়�্ নসটি ট্োক্স �নমিি এ�টি স্োধীি এনজনসি যোে ক্ষমতো আনছ আপিোে সম্পনতিে নিরূনপত মলূ্, ট্োক্স ক্োস এবং ছোড়গুনলে 
পনেবত্ি �েোে। 

স�ল আনবিি ফেম ট্োক্স �নমিনিে ওনয়বসোইট, www.nyc.gov/taxcommission-এ পোওয়ো যোনব। আপনি ট্োক্স �নমিিন� �ল �েনত 
পোনেি (212) 669-4410 িম্বনে।
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েলািয়ুলাত্র
DOF আপিোে সম্পনতিে মনূল্ে কিোটিি ডো�নযোনগ কপ্রেণ 
�নে। সম্োব্ মলূ্োয়ি তোনল�ো প্র�োনিত।

চূড়োন্ত মলূ্োয়ি তোনল�ো প্র�োনিত।

ব্নক্তগত ছোনড়ে জি্ আনবিি �েোে জি্ 
কিষ তোনেখ।

NYC �ে �নমিনিে সনঙ্ সম্পনতিে মনূল্ে নববোনিে 
কিষ তোনেখ।

ক�ো-অপ/�ন্ো অ্োনবটনমনন্ে জি্ আনবিি �েোে 
কিষ তোনেখ। ইউনিট মোনল�নিে পনক্ষ ম্োনিনজং 
এনজন্ বো �ন্ো কবোড্ আনবিি �রুি

শফব্রুয়লাত্র 15

মলাচ্ম  1

মলাচ্ম  15

শম

েিু

েিুলাই 1

িজভম্বর

জলুোইনয়ে 1 তোনেখ ক্ন� শুরু েওয়ো �ে বছনেে 
জি্ আপনি আপিোে প্র্ম সম্পনতিে �ে নবল 
পোনবি।

এ�টি িতুি ট্োক্স বছে শুরু েয়; আপিোন� পুেনিো 
বছনেে �নেে েোনে �ে ধোয্ �েো েয়, যনি িতুি ট্োক্স 
বছনেে েোেটি জিু 6 এে মনধ্ গৃেীত িো েনয় ্োন�।

নসটি �োউনসিল �ে েোেগুনলে উপে কভোট কিয় এবং কময়ে কসগুনলনত িোম সই 
�নেি। বোেংবোে, ট্োক্স আনেোনপত ক্োস ভোগ বণ্টনিে পনেবত্নিে জি্ পনলনস 
নসধিোনন্তে �োেনণ, িনভম্বে পয্ন্ত ট্োক্স েোেগুনল চূড়োন্ত েয় িো। কযনেতু আমেো �ে 
বছনেে প্রোয় মোঝোমোনঝ চনল এনসনছ যখি ক্ন� এই েোেগুনলো প্রনযোজ্, আপিোে 
বছনেে প্র্ম অংনিে �েগুনলো িতুি েোে অিযুোয়ী পুিেোয় নেনসব �েো েনয়নছ।

সম্পনতিে �নে 
আপিোে 
বছে

ে
লাি

য়ুলা
ত্র

ে
লাি

য়ুলা
ত্র

শফ
ব্রুয়লা

ত্র

শফ
ব্রুয়লা

ত্র

মলাচ্মমলাচ্ম

এত্প্রিএত্প্রি

শমশম

েিুেিু
েিুলাই
েিুলাইঅগলাস্ট

অগলাস্টশসজটে
ম্বর

শসজটে
ম্বর

অ
জ্

লাবর
অ

জ্
লাবর

ি
জভ

ম্বর
ি

জভ
ম্বর

ত্ড
জসম্বর

ত্ড
জসম্বর
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