অন্যান্য ছাড় যার জন্য আপনি য�োগ্য হতে পারেন
নিউ ইর্য়ক সিটির সম্পত্তির মালিকদের
জন্য শুল্ক ছাড়ের বিষয়ে তথ্যের জন্য
www.nyc.gov/ownerexemption ভিজিট করুন।
উদাহরণস্বরূপ, যাজক সদস্যরা যাদের নিজস্ব সম্পত্তি
অর্জন করেছেন তারা ছাড়ের য�োগ্য হতে পারেন।

লাভের জন্য নয়
সম্পত্তি কর ছাড়

আপনি পানি এবং নর্দ মা সংক্রান্ত চার্জ থেকে ছাড়ের
য�োগ্য কিনা তা জানতে, www.nyc.gov/dep এ
ডিপার্টমেন্ট অভ এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশনে যান
এবং “পানি নিষ্কাশন ছাড়” অনুসন্ধান করুন।
কীভাবে সাহায্য পাবেন
অনলাইন: www.nyc.gov/nfp
ফ�োন:

311

ডাকয�োগে:
New York City Department of Finance
Not-for-Profit Exemptions Unit
59 Maiden Lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

যদি অক্ষমতার কারণে আপনি ডিপার্টমেন্ট অভ
ফিন্যান্স পরিচালিত ক�োন�ো প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে
বা ক�োন�ো পরিষেবা গ্রহণ করতে আবেদন করার
জন্য বাসস্থান প্রয়�োজন হয় তাহলে অনুগ্রহ করে
www.nyc.gov/contactdofeeo এ অক্ষমতার পরিষেবা সুবিধা
প্রদানকারীর সাথে য�োগায�োগ করুন বা 311 নম্বরে ফ�োন
করুন।
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পাঁচটি বর�োর সবগুলিতেই প্রতিদিন
অলাভজনক সংস্থাগুলি নিউ ইয়র্কবাসীর
জীবন-পরিবর্তনকারী প্রোগ্রাম এবং
পরিষেবাদি সরবরাহ করে। নিউ ইয়র্ক
সিটি অলাভজনক সংস্থাগুলিকে তাদের অতি

কীভাবে আবেদন করবেন
একটি আবেদন ডাউনল�োড করতে
www.nyc.gov/nfp ভিজিট করুন। স্ট্যান্ডার্ড
প্রয়�োজনীয় ডকুমেন্টেশন:
•

ইনকর্পোরেশনের আর্টিকেল

•

আইন অনুসারে

•

ACRIS এ উপলব্ধ না থাকলে দলিল

প্রয়�োজনীয় এবং প্রশংসিত কাজ চালিয়ে

আপনাকে জমা করতে হতে পারে:

যেতে সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

•

চু ক্তি

•

বন্টনের সার্টিফিকেট

•

আপনার সম্পত্তি যদি পরিকল্পনাধীন অথবা
নির্মাণাধীন থাকে তবে বিল্ডিং পরিকল্পনা,
পারমিট বা অন্যান্য নথি

আপনার সংস্থা পুর�োপুরি বা আংশিকভাবে
সম্পত্তি কর ছাড়ের জন্য য�োগ্য হতে পারে।
য�োগ্যতা
এগুলিসহ বিস্তৃ ত পরিসরের অলাভজনক বা আংশিক
সম্পত্তি কর ছাড়ের জন্য য�োগ্য হতে পারে:
•

দাতব্য এবং প্রবীণ সংস্থা

•

হাসপাতাল ও হেলথ ক্লিনিক

•

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

•

উপাসনা ঘর, ধর্মীয় সংগঠন এবং পার্সোনেজগুলি

•

ঐতিহাসিক সমিতি, গ্রন্থাগার এবং জাদুঘর

•

পাবলিক খেলার মাঠ এবং কবরস্থান

কর ছাড়ের জন্য সম্পত্তির আইনী টাইটেল অবশ্যই
অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নামে হওয়া উচিত,
আবেদনকারীকে অবশ্যই সম্পত্তির মালিক হতে হবে
এবং সম্পত্তিটি www.nyc.gov/nfp এ বর্ণিত হিসাবে
ছাড়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। ফেডারেল
501(c)(3) স্ট্যাটাস আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর
ছাড়ের জন্য য�োগ্য হিসেবে বিবেচিত করবে না।
	
আপনি য�োগ্য কিনা তা জানতে
www.nyc.gov/nfp এ য�োগ্যতা টু লটি
ব্যবহার করুন।

নির্দি ষ্ট সময়সীমা
নতু ন অ্যাপ্লিকেশনগুলি বছরব্যাপী গৃহীত হয়।
আপনার ছাড়ের পুনর্নবীকরণ করা
আপনাকে অবশ্যই www.nyc.gov/
commercialexemptions এ আপনার অলাভজনক
সম্পত্তির কর ছাড়ের পুন:নবায়ন করতে হবে।
আপনার পুনর্নবীকরণের পড়ার পূর্বে আপনি
অর্থ বিভাগ থেকে একটি ব্যবহারকারী ID এবং
পাসওয়ার্ড পাবেন। আপনার সুবিধার ক�োন�ো বিঘ্ন
এড়ান�োর জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নবায়ন
নিশ্চিত করুন।
	নবায়নগুলি হল�ো আগামী 5 জানুয়ারি
তারিখের।

