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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?

সম্পমতির সিস্ত িঠামিকবদর েয়স মক 2019 এর 31 শে মিবসম্ববরর িব্্য অন্তত 65 েছর েঠা তঠার শেমে 
হবে? অথেঠা আপমে যমদ স্ঠািী/স্তী েঠা সবহঠাদবরর সবগে শযৌথভঠাবে সম্পমতির িঠামিক হে, আপেঠাবদর 
িব্্য একজবের েয়স মক 31 মিবসম্বর, 2019 এর িব্্য অন্তত 65 েছর েঠা তঠার শেমে হবেে?

 হ্যঠাাঁ  েঠা

আজবকর তঠামরবের আবে আপমে মক অন্তত পর পর 12 িঠাস সম্পমতির িঠামিক মছবিে?  হ্যঠাাঁ  েঠা

সম্পমতিমি মক যঠারঠা স্ঠাস্্য শকব্রে থঠাবকে েঠা েঠা মেেঠাহ মেবছেদ, আইমেভঠাবে পৃথক েঠা শছব়ে শদওয়ঠার 
কঠারবে অে্য শকঠাথঠাও থঠাবকে তঠাবদর জে্য প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে?

 হ্যঠাাঁ  েঠা

সিস্ত িঠামিকবদর এেং তঠাবদর স্ঠািী/স্তীর শিঠাি মিমিত আয় (Total Combined Income) মক 
$58,399 েঠা তঠার কি? (মেেঠাহ মেবছেদ, আইমেভঠাবে পথৃক েঠা শছব়ে শদওয়ঠার কঠারবে অে্য শকঠাথঠাও 
থঠাবকে এিে স্ঠািী/স্তীর আয় অন্তভ্ভু ক্ত করবেে েঠা।)

 হ্যঠাাঁ  েঠা

আপমে যমদ এর িব্্য শকঠাে একমি প্বনে িা উতির শদে, আপমে প্েীে েঠােমরক 
েঠাম়ের িঠামিকবদর ছঠাব়ের জে্য শযঠাে্য মেবেমিত িাও হবত পঠাবরে।  

আপেঠার সে প্বনের উতির যমদ �্যাাঁ হয়, তবে হয়বতঠা আপমে SCHE এর জে্য শযঠাে্য 
হবত পঠাবরে।অেুগ্রহ কবর আপেঠার আবেদে 15 ই িঠািভু , 2019 এর িব্্য জিঠা মদে।

যমদ প্মতেন্ধকতঠার কঠারবে আপেঠার মিপঠািভুবিন্ট অে ফঠাইে্যঠান্স (Department of Finance) 
পমরিঠামিত শকঠাবেঠা শপ্ঠাগ্রঠাবি অংেগ্রহে করবত েঠা শকঠাবেঠা পমরবেেঠা গ্রহে করবত আবেদে করঠার জে্য 
েঠাসস্ঠাে প্বয়ঠাজে হয়, তঠাহবি অেুগ্রহ কবর nyc.gov/contactdofeeo-এ মিবজমেমিমি সঠামভভু বসস 

শফমসমিবিিবরর (Disability Service Facilitator) সঠাবথ শযঠােঠাবযঠাে করুে েঠা 311 েম্ববর শফঠাে করুে।

1. রম্পনতির িথ্য 

প্রাথনমি বারস্াি ন�রাজব ব্যবহৃি শিাংশ

আপেঠার ভূসম্পমতিবত িঠার েঠা তঠার শেমে েঠাসস্ঠাবের ইউমেি থঠাকবি, আপেঠার প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে মহসঠাবে ে্যেহৃত েতকরঠা পমরিঠাে জঠােঠাে। 
উদঠাহরে: যমদ সম্পমতিমি িঠারমি-পমরেঠাবরর েঠাসস্ঠাে হয় এেং আপমে সম্পমতির এক-িত্থভুঠাংবে (1/4) থঠাবকে, প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে মহসঠাবে 
ে্যেহৃত েতকরঠা পমরিঠাে হি 25%। অথেঠা, যমদ িঠামিকরঠা ভূসম্পমতির অব্ভুক ভঠাবে েঠাস কবরে (4মির িব্্য 2মি ইউমেি) প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে 
মহসঠাবে ে্যেহৃত েতঠাংে হি 50%।

ট্াস্ট/িাইফ এজস্টট িথ্য

সম্পমতিমি শকঠাে ট্ঠাবটের িঠামিকঠােঠা্ীে মকেঠা অথেঠা শকঠাে জীেেঠাম্কঠার শভঠােীর অ্ীবে মকেঠা তঠা জঠােঠাে। িবে রঠােবেে শয, সম্পমতিমি 
ট্ঠাবটের অ্ীবে হবি, ট্ঠাবটের স্ত্ববভঠােীবক ছঠা়ে িঞ্রু করঠা হবত পঠাবর। শকঠাে ে্যমক্ত সম্পমতিবত জীেেঠাম্কঠার শভঠাে করবি, শসই ে্যমক্ত 
SCHE শযঠাে্যতঠা উবদেে্যসিূবহর িঠামিক। 

অনিনরক্ত রম্পনতির মানিিািা:

 যমদ আপমে েঠা আপেঠার স্ঠািী/স্তী অমতমরক্ত/একঠাম্ক সম্পমতির িঠামিক হে, অেুগ্রহ কবর আবেদবের 4 পঠাতঠায় মেভঠাে 3 “অমতমরক্ত 
সম্পমতি” সম্পূেভু করুে। যমদ আপমে NYC এর েঠাইবরর অমতমরক্ত সম্পমতির উপর আর সুমে্ঠা েঠা পঠাে, তবে আপেঠাবক কঠাউমন্ট/শটেবির 
স্ঠােীয় মে্ভুঠারবকর অমফবস একমি মিমি জিঠা মদবত হবে যঠাবত েিঠা থঠাকবে ঐ সম্পমতিগুমির উপবর শকঠাবেঠা সুমে্ঠা প্ঠাপ্ত হবছে েঠা। 

SCHE প্েীে েঠােমরক েঠাম়ের িঠামিকবদর ছঠা়ে 
(Senior Citizen Homeowners’ Exemption) 
2019/2020 এর জে্য মপ্-শকঠায়ঠামিফঠাইং শিকমিটে ও আবয়র ওয়ঠাকভু মেি  
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প্ঠাথমিক আবেদবের তথ্য: অেুগ্রহ কবর পড়ুে মকন্তু আপেঠার আবেদবের সবগে জিঠা করবেে েঠা।

2. মানিজির িথ্য 

এই মেভঠােমি অেে্যই সম্পমতির সকি িঠামিবকর জে্য পূরে করবত হবে (দমিি েঠা টেক েংসঠাপবরে উবলেমেত প্বত্যক ে্যমক্ত)। এিেমক সকি 
িঠামিক সম্পমতিবত েঠা েঠাস করবিও সকি িঠামিবকর তথ্য প্বয়ঠাজে। 

মেবদভুে করুে এমি প্মতমি িঠামিকবদর জে্য প্্ঠাে েঠাসস্ঠাে মক েঠা। সম্পমতিমি িঠামিবকর প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে েঠা হবি, অথেঠা িঠামিক হঠাসপঠাতঠাি/
েঠামসভুংবহঠাবি আিবক থঠাকঠার কঠারবে, েঠা মিবভঠাসভু, আইমে মেমছেন্নতঠা েঠা পমরত্যক্ত দেঠার কঠারবে সম্পমতিবত অেুপমস্ত থঠাকবি, আপেঠাবক 
অেে্যই আবেদবের সঠাবথ প্িঠাে শপে করবত হবে।

– শসঠাে্যঠাি মসমকউমরমি েম্বর অথেঠা ে্যমক্তেত করপ্দঠাতঠা েেঠাক্তকরে েম্বর (ITIN) অেে্যই অন্তভ্ভু ক্ত করবত হবে।

–সম্পমতির অে্যঠাে্য িঠামিকবদর সঠাবথ িঠামিবকর সম্পকভু  মেবদভুে করুে। 

3. আজের িথ্যানি

আজের প্রমাণ

পৃষ্া 3-এ প্রিতি ঘজর, 2018 বর্সপনজির েি্য রিি মানিজির হমাট নমনিি আে নিজি্স শ িরুি, তঠাাঁরঠা শযেঠাবেই েঠাস করুে েঠা শকে। 
যমদ 2018 সঠাবির আয় উপিব্ধ েঠা হয়, আপমে 2017 সঠাবির আয় ে্যেহঠার করবত পঠাবরে। (মেেঠাহ মেমছেন্ন, আইমে মেবছেদ েঠা পমরত্যঠাবের 
কঠারবে েঠাসস্ঠাবে েঠা থঠাকবি শকঠাবেঠা স্ঠািী/স্তীর আয় েঠাদ শদওয়ঠা শযবত পঠাবর।) অেুগ্রহ কবর িবে রঠােবেে: এমি আপেঠার শফবিরঠাি 
অ্যঠািজঠাবটেি গ্রস আয় েয়।

আজের উৎর

a.   সিস্ত শসঠাে্যঠাি মসমকউমরমি শপবিন্ট (অেে্যই 
প্ঠাপ্ত সম্পূেভু পমরিঠাে এেং, শু্ু করবযঠাে্য 
পমরিঠাে েয়)

 $______________

b. মিমভবিন্ড  $______________

c.  িূি্েী িঠাভ  $______________

d. মেক্রয় অথেঠা মেমেিয় শথবক িঠাভ  $______________

e. সরকঠামর অথেঠা শেসরকঠামর মরিঠায়ঠারবিন্ট  
েঠা শপেেে প্্যঠাে শথবক শপবিে্

 $______________

f. IRA এেং েঠামেভুক উপঠাজভুে  $______________

g. শেতে ও িজমুর (শেঠােঠাস সহ)  $______________

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

i. ট্ঠাটে শথবক আয়  $______________

j. িঠােেঠাস, ে্যেসঠা েঠা শপেঠা শথবক শিঠাি 
উপঠাজভুে

 $______________

k. ভঠা়েঠা শথবক শেি আয়  $______________

l. শেঠারবপঠাে েঠা সহঠায়তঠা অথভু  $______________

m.  শেকঠারভঠাতঠা, প্মতেন্ধকতঠা ভঠাতঠা,  
শ্রমিকবদর ক্ষমতপূরে ইত্যঠামদ।

 $______________

 

*মজিজুরজ�াগ্য নবজোেি:
– অথভু পমরবেঠা্ েঠা করঠা মিমকৎসঠা এেং শপ্সমক্রপেে করঠা ওেুব্র 
েরি। অথভু পমরবেঠা্ েঠা করঠা েরবির মেি এর অন্তভ্ভু ক্ত েয়।

আপমে যমদ 1040 শফবিরঠাি ি্যঠাক্স মরিঠােভু ফঠাইি কবর থঠাবকে এেং 
তফমসি A সম্পূেভু কবর থঠাবকে, আিরঠা অথভুপ্দতি অথভু পমরবেঠা্ েঠা 
করঠা মিমকৎসঠা েঠা শপ্সমক্রপেে েরবির জে্য তফমসবির তথ্য ে্যেহঠার 
করবত পঠামর। আপেঠাবক রমসদগুমি পঠািঠাবত হবে েঠা।

আজের উৎর
(a–m িঠাইে শযঠাে করুে) 

 + $___________

*অথভু পমরবেঠা্ েঠা করঠা মিমকৎসঠা এেং 
শপ্সমক্রপেে করঠা ওেুব্র েরি।

 – $___________

হমাট নমনিি আে = $___________

 

শিঠাি মিমিত আবয়র অন্তভ্ভু ক্ত েয়:
–  IRA মেতরেসিূহ
–  অথভু সহঠায়তঠা (জে সহঠায়তঠা)
–  েন্ধকী শথবক প্ঠাপ্ত অথভু (তবে এই জঠাতীয় অবথভুর িমনি শথবক প্ঠাপ্ত 

শয শকঠাবেঠা সুদ েঠা িভ্যঠাংেবক আয় মহবসবে মেবেিেঠা করঠা হবে)

–  সঠামপ্বিন্টঠাি মসমকউমরমি ইেকঠাি (SSI)
–  উপহঠার, উতিরঠাম্কঠারসূবরে প্ঠামপ্ত
–  পুাঁমজ শফরৎ
–  েঠাৎমস মেপী়েবের ক্ষমতপূরে শপবিন্ট
–  শফবিরঠাি ফটেঠার গ্র্যঠান্ডবপবরন্ট শপ্ঠাগ্রঠাি শপবিন্ট

4. প্রি্যেি

তঠাাঁরঠা সম্পমতিবত েঠাস করুে েঠা েঠা করুে সকি িঠামিকরঠা অেে্যই আবেদবে স্ঠাক্ষর করবেে ও তঠামরে শদবেে।
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প্েীে েঠােমরক েঠাম়ের িঠামিকবদর ছঠা়ে  
(Senior Citizen Homeowners’ Exemption)
2019/2020 -এর জে্য প্ঠাথমিক আবেদে

অেুগ্রহ কবর িুমরিত করুে

1. রম্পনতি িথ্য

েবরঠা: ব্লক িি: # এর শকঠাঅপঠাবরমিভ শেয়ঠার

রঠাস্তঠার মিকঠােঠা অ্যঠাপঠাঃ

মসমি শটেি মজপ

সম্পমতির ্রে:
কবন্ডঠামিমেয়ঠাি ইউমেি 1–3 পমরেঠাবরর েঠাসস্ঠাে

সিেঠায় 4+ পমরেঠাবরর েঠাসস্ঠাে
যমদ 4 েঠা তঠার শেেী সংে্যঠার পমরেঠার থঠাবক তঠাহবি প্ঠাথমিক  
েঠাসস্ঠাবের জে্য কত % স্ঠাে ে্যেহঠার করঠা হবয়বছ তঠা মিেুে: ____________ %

শয তঠামরবে আপমে সম্পমতিমি 
মকবেমছবিে(িঠািঠা/মদমদ/েেেে) 

শকঠাঅপঠাবরমিভ/কবন্ডঠা ে্যেস্ঠাপেঠা তথ্য

শকঠাম্পঠােীর েঠাি শিমিবফঠাে  
েম্বর    (    )     –

এই ভূসম্পমতিবত মক শকঠাে জীেে সত্ত্ব/ট্ঠাটে আবছ?  হ্যঠাাঁ  েঠা

এই ভূসম্পমতিবত মক শকঠাে জীেে সত্ত্ব/ট্ঠাটে আবছ?  হ্যঠাাঁ  েঠা

ভূসম্পমতিমি মক আপেঠাবক উইি কবর শদয়ঠা হবয়মছি?  হ্যঠাাঁ  েঠা

শু্ু শকঠাঅপঠাবরমিভগুমির জে্য: আপেঠার ইউমেি মক প্েীে েঠােমরক ভঠা়েঠা েৃমধি ছঠা়ে (SCRIE) অথেঠা প্মতেন্ধী ভঠা়েঠা েৃমধি ছঠা়ে 
(DRIE) পঠাবছে?

 হ্যঠাাঁ  েঠা

সম্পমতিমি মক সকি প্েীে িঠামিক ও তঠাাঁবদর স্ঠািী-স্তীবদর প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে? (আইমেভঠাবে মেমছেন্ন, তঠািঠাক প্ঠাপ্ত, পমরত্যক্ত েঠা হবি অথেঠা 
একমি স্ঠাস্্য শসেঠা সুমে্ঠা শকব্রের মিমকৎসঠা গ্রহে েঠা করবি সকি িঠামিকবদর অেে্যই সম্পমতির িব্্য েঠাস করবত হবে।)

 হ্যঠাাঁ  েঠা

যমদ একজে িঠামিক স্ঠাস্্যবসেঠা সুমে্ঠা শক্রে শথবক মিমকৎসঠা গ্রহে কবরে তবে আপমে মক সম্পমতিবত একঠা েঠাস কবরে?  হ্যঠাাঁ  েঠা

2. মানিি(হির) িথ্য

• একমি জীেে সত্ত্বর জে্য, জীেে সবত্ত্বর অম্কঠারী ও স্ঠািী/স্তীর জে্য িঠামিবকর তথ্য মদে।
• ট্ঠাবটের জে্য, স্ত্ববভঠােী/ট্ঠাটেটীর জে্য িঠামিবকর তথ্য মদে এেং সম্পূেভু ট্ঠাটে ি্মক্তর কমপ জিঠা করুে।
• শকঠাে িঠামিক িৃত হবি, মেবি তথ্য অন্তভ্ভু ক্ত করবেে েঠা। িৃত্্যর েংসঠাপবরের কমপ জিঠা করুে।
• সম্পমতিমি শকঠাে িঠামিকবক উইি করঠা হবয় থঠাকবি, অেুগ্রহ কবর সেভুবেে উইি ও শিটেঠাবিন্ট, শপ্ঠাবেি েঠা আদিবতর আবদবের কমপ জিঠা করুে।
•  মিবভঠাসভুপ্ঠাপ্ত, আইমেরূবপ মেমছেন্ন, অথেঠা পমরত্যক্ত িঠামিকবদর জে্য, অেুপমস্ত িঠামিবকর তথ্য অন্তভ্ভু ক্ত করবেে েঠা। আদঠািবতর েমথপবরের কমপ 

জিঠা করুে।
• স্ঠাস্্য শসেঠা সুমে্ঠায় মিমকৎসঠা শসেঠা পঠাবছেে এিে িঠামিবকর জে্য, স্ঠাস্্য শসেঠা সুমে্ঠার েমথপরে জিঠা করুে।

SCHE



NYC ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্ান্সপৃষ্ঠা 2 / 4 SCHE Initial Application_3/15/2018-Bengali
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2. মানিি(হির) িথ্য (ক্রমশঃ)

মানিি িং 1: 
েঠাি (েঠাি, পদমে)

জন্ম তঠামরে (িঠািঠা/মদমদ/েেেে) শসঠাে্যঠাি মসমকউমরমি/ ITIN েম্বর

শিমিবফঠাে  
েম্বর    

শসি শফঠাে  
েম্বর    

ইবিি অ্যঠাবরেস এমি মক িঠামিক 1-এর  
প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে?  হ্যঠাাঁ   েঠা

মানিি িং 2: 
েঠাি (েঠাি, পদমে)

জন্ম তঠামরে (িঠািঠা/মদমদ/েেেে) শসঠাে্যঠাি মসমকউমরমি/ ITIN েম্বর

শিমিবফঠাে  
েম্বর    

শসি শফঠাে  
েম্বর    

ইবিি অ্যঠাবরেস এমি মক িঠামিক 2-এর  
প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে?  হ্যঠাাঁ   েঠা

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

িঠামিকঠােঠা্ীে 1 এেং  
2 কী সবহঠাদর (ভঠাই / শেঠাে)?  হ্যঠাাঁ   েঠা

মানিি িং 3: 
েঠাি (েঠাি, পদমে)

জন্ম তঠামরে (িঠািঠা/মদমদ/েেেে) শসঠাে্যঠাি মসমকউমরমি/ ITIN েম্বর

শিমিবফঠাে  
েম্বর     

শসি শফঠাে  
েম্বর    

ইবিি অ্যঠাবরেস এমি মক িঠামিক 3-এর 
প্ঠাথমিক েঠাসস্ঠাে?  হ্যঠাাঁ   েঠা

িঠামিক 1 ও 2-এর সঠাবথ সম্পকভু

মানিি প্রনিনিনি হ�াগাজ�াগ িথ্য:
যমদ শকঠাে আত্ীয় েঠা মেযুক্ত অমভভঠােক িঠামিবকর এই আবেদে সম্পমকভু ত মেেয়গুমি শদেঠাবেঠােঠার জে্য দঠাময়ত্বপ্ঠাপ্ত হে, অেুগ্রহ কবর মেবি তঠাাঁবদর 
শযঠােঠাবযঠাে তথ্য মদে।

েঠাি (েঠাি, পদমে)

শিমিবফঠাে  
েম্বর    

শসি শফঠাে  
েম্বর    

ইবিি অ্যঠাবরেস

িঠামিকবদর সঠাবথ সম্পকভু

শফিঠারঠাি প্ঠাইবভমস অ্যঠাক্ট 1974, সংবেঠা্ে শিঠাতঠাবেক, শযসে এবজমন্সরঠা শসঠাে্যঠাি মসমকউমরমি েম্বর িঠায়, তঠারঠা শযসে ে্যমক্তবদর কঠাছ শথবক এই েম্বর িঠাইবছ, শসইসে ে্যমক্তবদর জঠােঠাবত হবে শয এই েম্বর জঠােঠাবেঠা 
ইছেঠা্ীে েঠা েঠা্্যতঠািিূক, শকে শসই অেুবরঠা্ করঠা হবছে এেং কীভঠাবে শসই তথ্য ে্যেহঠার করঠা হবে। আবেদেকঠারীবদর এেং আয়কঠারী েসেঠাসকঠারীবদর দ্ঠারঠা শসঠাে্যঠাি মসমকউমরমি েম্বর জঠােঠাবেঠা েঠা্্যতঠািিূক এেং 
মেউইয়বকভু র প্েঠাসমেক মেম্র ্ঠারঠা 11-102.1 শিঠাতঠাবেক তঠা অেে্য প্বয়ঠাজে। শয শকঠাবেঠা মরবপঠািভু েঠা মরিঠাবেভু যমদ এই েম্বরমি উবলেে করঠা হবয় থঠাবক তবে তঠা কর পমরিঠািেঠার উবদেবে্য অেুবরঠা্ করঠা হয় এেং 
তঠা ে্যেহঠার করঠা হবে মরবপঠািভু প্মক্রয়ঠা করবত এেং মিপঠািভুবিন্ট অে ফঠাইে্যঠান্স দ্ঠারঠা পমরিঠামিত ও সংগ্রহকৃত কবরর আওতঠায় থঠাকঠা করদঠাতঠাবদর মিমনিত করঠার একমি সঠামেভুক ে্যেস্ঠা ততমর ও পমরিঠািেঠা করবত। 
করদঠাতঠার মরিঠাবেভুর তবথ্যর অংে মহসঠাবে অে্য মিপঠািভুবিন্ট, ে্যমক্ত, এবজমন্স অথেঠা সংস্ঠার কঠাবছ আইে শিঠাতঠাবেক, অথেঠা যমদ আবেদেকঠারী েঠা আয়কঠারী ভঠা়েঠাবি মিপঠািভুবিন্ট অে ফঠাইে্যঠান্সবক মিমেত অেুিমত 
মদবয় থঠাবক তবে এই ্রবের েম্বরগুমি প্কঠাে করঠা হবত পঠাবর।
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3. হমাট নমনিি আে িথ্য

হমাট নমনিি আে (TCI), TCI-হি হিাি আে অন্তর্্স ক্ত িরজি �জব িা নিণ্সে িরার েি্য নিজি্স শাবিধীর নবরাগ 3 হিখজুি।
হ�জিাি অথ্স পনরজশাি িা িরা নিনিৎরা এবং হপ্ররনক্রপশি িরা ওরজুজির খরি বাি নিি।

তঠাাঁরঠা শকঠাথঠায় েঠাস কবরে এেং তঠাাঁবদর েঠাি দমিবি আবছ েঠা শেই তঠা মেমেভুবেবে সিস্ত িঠামিক ও স্ঠািী/স্তীবদর 
জে্য 2018 সঠাবি আপেঠার শিঠাি মিমিত আয় মদে। মেেঠাহ মেমছেন্ন, আইমে মেবছেদ েঠা পমরত্যঠাবের কঠারবে 
েঠাসস্ঠাবে েঠা থঠাকবি শকঠাবেঠা স্ঠািী/স্তীর আয় েঠাদ শদওয়ঠা শযবত পঠাবর। আদঠািবতর েমথপরে জিঠা করুে।

 $______________

দ্রষ্টব্য: যমদ 2018 সঠাবির আয় উপিব্ধ েঠা হয়, আপমে 2017 সঠাবির আয় ে্যেহঠার করবত পঠাবরে।

নিপাট্সজমন্ট অব ফাইি্যান্স (Department of Finance) প্রবধীণ িাগনরি বানির মানিিজির ছাি (Senior Citizen 
Homeowners’ Exemption) এর েি্য মজিজুনর নিজি আপিার আে অবশ্যই �ািাই িরজব।আপিার আে �ািাই িরার েি্য অিজুগ্র� 
িজর নিম্ননিনখি পিজষেপ নিি:

  যমদ আপমে 2018 েঠা 2017 শত ে্যমক্তেত কর মরিঠােভু ফঠাইি েঠা কবরে তঠাহবি এই েঠাবক্স মিক মদে।আপেঠার আবেদে প্মক্রয়ঠা করবত 
মিপঠািভুবিন্ট অে ফঠাইে্যঠান্স এেং মেউইয়কভু  শটেি মিপঠািভুবিন্ট অে ি্যঠাবক্সসে অ্যঠান্ড ফঠাইে্যঠান্স -শক IRS শথবক সঠাম্প্রমতকতি আয়কর মরিঠাবেভুর 
তথ্য ে্যেহঠার করবত অেুিমত মদবত এই েঠাবক্স মিক মদে।যমদ আপমে এই েঠাবক্স মিক শদে, তঠাহবি এই সিবয় আপেঠাবক শকঠাে অমতমরক্ত আবয়র 
েমথ জিঠা মদবত হবে েঠা। অথবা

  •  আপমে অমত সম্প্রমত শয শটেি ও শফিঠাবরি ে্যমক্তেত আয়কর মরিঠােভু (2017 েঠা 2018) ফঠাইি কবরবছে তঠার একমি প্মতমিমপ জিঠা 
করুে।সিস্ত িঠামিক এেং তঠাবদর স্ঠািী/স্তী শকঠাথঠায় েসেঠাস কবরে অথেঠা দমিবি তঠাবদর েঠাি আবছ মকেঠা তঠা মেবেভুবেবে তঠাবদর প্মতমিমপ জিঠা 
মদে। অথবা 

  •   যমদ আপমে 2018 েঠা 2017 শফিঠাবরি আয়কর মরিঠােভু ফঠাইি েঠা কবর থঠাবকে, তঠাহবি আপেঠাবক অেে্যই 2018 েঠা 2017 (শয েছবরর জে্য 
আপমে সম্প্রমত তথ্য সম্পূেভু কবরবছে) এর জে্য আপেঠাবক আপেঠার আয় যঠািঠাই করবত অে্যঠাে্য েমথ অেে্যই জিঠা মদবত হবে, শযিে: শটেি 
ইেকঠাি ি্যঠাক্স মরিঠােভু , সঠািঠামজক সুরক্ষঠা 1099(s),1099s, শপেেে, েঠামেভুক েৃমতি, শেঠারবপঠাে, শেকঠারী, কিভুিঠারীর ক্ষমত পূরে, ভঠা়েঠাবিবদর কঠাছ 
শথবক ভঠা়েঠােঠােদ আয়, ইত্যঠামদ।

মজিজুরজ�াগ্য নবজোেি, প্রজ�াে্য �জি: 
  •  2018 জে্য শদওয়ঠা অথভু পমরবেঠা্ েঠা করঠা মিমকৎসঠা েঠা শপ্সমক্রপেে েরবির কমপ। 2018 উপিব্ধ েঠা হবি, আপমে 2017 ে্যেহঠার করবত 

পঠাবরে। পমরবেঠাম্ত হয়মে এিে মেবির কমপ জিঠা শদবেে েঠা আপমে যমদ 1040 শফবিরঠাি ি্যঠাক্স মরিঠােভু ফঠাইি কবর থঠাবকে এেং তফমসি 
A সম্পূেভু কবর থঠাবকে, আিরঠা অথভুপ্দতি অথভু পমরবেঠা্ েঠা করঠা মিমকৎসঠা েঠা শপ্সমক্রপেে েরবির জে্য তফমসবির তথ্য ে্যেহঠার করবত পঠামর। 
আপেঠাবক রমসদগুমি পঠািঠাবত হবে েঠা।

  •  অথভু পমরবেঠা্ েঠা করঠা মিমকৎসঠা েঠা শপ্সমক্রপেে েরবির প্িঠাে অেে্যই আয় সংক্রঠান্ত েমথপরে অেুসঠাবর একই করেবেভুর হবত হবে।

4. মানিিািািধীি অনিনরক্ত রম্পনতি (�নি থাজি)

শকঠাবেঠা িঠামিক মক অমতমরক্ত ভূসম্পমতির িঠামিক?  হ্যঠাাঁ   েঠা
যমদ হ্যঠাাঁ হয়, তঠাহবি সিস্ত িঠামিকরঠা 
শিঠাি কতগুমি সম্পমতির িঠামিক?

যমদ েঠা হয়, পঠাতঠা 4-এর প্ত্যয়ে মেভঠাবে যঠাে। 

প্মতমি অমতমরক্ত ভূসম্পমতির জে্য মেম্নমিমেত সম্পূেভু করুে। সম্পমতিমি NYC-শত হবি, অেুগ্রহ কবর েবরঠা/ব্লক/িি েম্বর মদে।

অনিনরক্ত রূরম্পনতি 1: 

েবরঠা: ব্লক িি: অথেঠা পঠাবসভুি আইমি

িঠামিক(শদর) েঠাি

রঠাস্তঠার মিকঠােঠা অ্যঠাপঠাঃ

মসমি শটেি মজপ

প্ঠাপ্ত ছঠা়ে:

প্ঠাথমিক STAR/েম্ভুত STAR প্েীে প্মতেন্ধী প্ঠাক্তে সিরকিমী অে্যঠাে্য: ____________
শকঠাে িঠামিক ও তঠাাঁর স্ঠািী/স্তী এবকর শেমে সম্পমতিবত ছঠা়ে শপবত পঠাবরে েঠা, যমদ েঠা স্ঠািী/স্তী েঠা প্ঠাক্তে স্ঠািী/স্তী, আইমে মেমছেন্নতঠা েঠা মেবছেবদর কঠারবে 
অেুপমস্ত থঠাবকে। এই ্রবের শকঠাে একমি ঘিেঠায়, অেুগ্রহ কবর আদঠািবতর েমথপবরের একমি কমপ জিঠা মদে।
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প্েীে েঠােমরক েঠাম়ের িঠামিকবদর ছঠা়়ে (SCHE) রঠাথমিক আবেদে — 2019/2020
4. মানিিািািধীি অনিনরক্ত রম্পনতি (�নি থাজি) (ক্রমশ)

অনিনরক্ত রূরম্পনতি 2: 
েবরঠা: ব্লক িি: অথেঠা পঠাবসভুি আইমি

িঠামিক(শদর) েঠাি

রঠাস্তঠার মিকঠােঠা অ্যঠাপঠাঃ

মসমি শটেি মজপ

প্ঠাপ্ত ছঠা়ে:

প্ঠাথমিক STAR/েম্ভুত STAR প্েীে প্মতেন্ধী প্ঠাক্তে সিরকিমী অে্যঠাে্য: ____________

শকঠাে িঠামিক ও তঠাাঁর স্ঠািী/স্তী এবকর শেমে সম্পমতিবত ছঠা়ে শপবত পঠাবরে েঠা, যমদ েঠা স্ঠািী/স্তী েঠা প্ঠাক্তে স্ঠািী/স্তী, আইমে মেমছেন্নতঠা েঠা মেবছেবদর 
কঠারবে অেুপমস্ত থঠাবকে। এই ্রবের শকঠাে একমি ঘিেঠায়, অেুগ্রহ কবর আদঠািবতর েমথপবরের একমি কমপ জিঠা মদে।

5. প্রি্যেি

অেুগ্রহ কবর িে মদবয় পড়ুে ও মেবির প্ত্যয়েমিবত স্ঠাক্ষর করুে। আপমে স্ঠাক্ষর েঠা করবি আপেঠার আবেদে সম্পূেভু হবে েঠা।

আমি প্ত্যঠায়ে করমছ শয এই আবেদবের সিস্ত মেেৃমত আিঠার জ্ঠােত সত্য ও সমিক, এেং আমি শকঠাবেঠা তবথ্যর ইছেঠাকৃত মিথ্যঠা মেেৃমত মদইমে। আমি 
েুবেমছ শয এই তথ্যগুমি মেরীক্ষে সঠাবপক্ষ এেং মিপঠািভুবিন্ট অে ফঠাইে্যঠান্স যমদ শদবে শয আমি মিথ্যঠা মেেৃমত মদবয়মছ, আমি আিঠার ভমেে্যৎ ছঠা়ে 
হঠারঠাবত পঠামর এেং প্বযঠাজ্য সিস্ত েবকয়ঠা কর, সমচিত সুদ ও আইেসগেত সবেভুঠাচ্চ জমরিঠােঠার জে্য দঠায়ী থঠাকে।

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

িঠামিক 1-এর িুমরিত েঠাি িঠামিক 1-এর স্ঠাক্ষর আবেদবের তঠামরে

িঠামিক 2-এর িুমরিত েঠাি িঠামিক 2-এর স্ঠাক্ষর আবেদবের তঠামরে

িঠামিক 3-এর িুমরিত েঠাি িঠামিক 3-এর স্ঠাক্ষর আবেদবের তঠামরে

আপনি এগুজিা িজরজছি নিিা িা নি আপিার মজি আজছ:

প্মতমি প্বনের উতির শদয়ঠা হবয়বছ তঠা মেমচিত করবত আবেদেপরেমি একেঠার শদবে মেবয়বছে??

প্বয়ঠাজেীয় সিস্ত েমথপবরের কমপ অন্তভ্ভু ক্ত কবরবছে?

আবেদেপবরে স্ঠাক্ষর কবরবছে ও তঠাবত তঠামরে মদবয়বছে?

আপেঠার শরকবিভু র জে্য সম্পূেভু করঠা আবেদবের একমি কমপ রঠাবেবছে?

এই পূরণ িরা আজবিিনট এবং রমস্ত প্রজোেিধীে িনথপত্র এই নিিািাে 15 মাি্স , 2019 এর মজি্য পািাি: 

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

আপেঠার আবেদে েৃহীত হওয়ঠার পর একমি প্ঠামপ্তস্ীকঠার পঠাবেে।

সহঠায়তঠার জে্য nyc.gov/contactpropexemptions শদেুে অথেঠা 311 েম্ববর শফঠাে করুে।  

http://nyc.gov/contactpropexemptions

