
লাভের জন্য নয়
সম্পত্তি কর ছাড়

অন্যান্য ছাড় যার জন্য আপনন যযাগ্য হভে পাভরন
ত্িউ ইর্য়ক ত্সটির সম্পত্তির মাত্িকদের 
জি্য শুল্ক ছাদড়র ত্িষদর তদ্্যর জি্য 
www. nyc. gov/ ownerexemption ত্িত্জট করুি। 
উোহরণস্বরূপ, যাজক সেস্যরা যাদের ত্িজস্ব সম্পত্তি 
অজ্য় ি কদরদছি তারা ছাদড়র যযাগ্য হদত পাদরি।

আপত্ি পাত্ি এিং িে্য়মা সংক্ান্ত চাজ্য়  য্দক ছাদড়র 
যযাগ্য ত্কিা তা জািদত, www.nyc.gov/dep এ 
ত্িপাট্য় দমন্ট অি এিিাররিদমন্ট প্রদটকশদি যাি 
এিং “পাত্ি ত্িষ্াশি ছাড়” অিসুন্াি করুি।

কীোভে সাহায্য পাভেন
অনলাইন: www.nyc.gov/nfp

য�ান:  311

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

যত্ে অক্ষমতার কারদণ আপত্ি ত্িপাট্য় দমন্ট অি 
ত্িি্যান্স পত্রচাত্িত যকাদিা প্রকদপে অংশগ্রহণ করদত 
িা যকাদিা পত্রদষিা গ্রহণ করদত আদিেি করার 
জি্য িাসস্াি প্রদরাজি হর তাহদি অিগু্রহ কদর 
www. nyc. gov/ contactdofeeo এ অক্ষমতার পত্রদষিা সুত্িধা 
প্রোিকারীর সাদ্ যযাগাদযাগ করুি িা 311 িম্বদর যিাি 
করুি।
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পাঁচটি িদরার সিগুত্িদতই প্রত্তত্েি 

অিািজিক সংস্াগুত্ি ত্িউ ইরক্য় িাসীর 

জীিি-পত্রিত্য় িকারী যপ্রাগ্রাম এিং 

পত্রদষিাত্ে সরিরাহ কদর। ত্িউ ইরক্য়  

ত্সটি অিািজিক সংস্াগুত্িদক তাদের অত্ত 

প্রদরাজিীর এিং প্রশংত্সত কাজ চাত্িদর 

যযদত সহারতা করার জি্য প্রত্তশ্রুত্তিদ্ধ। 

আপিার সংস্া পুদরাপুত্র িা আংত্শকিাদি 

সম্পত্তি কর ছাদড়র জি্য যযাগ্য হদত পাদর।

যযাগ্যো
এগুত্িসহ ত্িস্তৃত পত্রসদরর অিািজিক িা আংত্শক 
সম্পত্তি কর ছাদড়র জি্য যযাগ্য হদত পাদর:

• োতি্য এিং প্রিীণ সংস্া

• হাসপাতাি ও যহি্ ত্লিত্িক

• ত্শক্ষা প্রত্তষ্াি

• উপাসিা ঘর, ধমমীর সংগঠি এিং পাদস্য়াদিজগুত্ি

• ঐত্তহাত্সক সত্মত্ত, গ্রন্াগার এিং জােঘুর

• পািত্িক যেিার মাঠ এিং কিরস্াি

কর ছাদড়র জি্য সম্পত্তির আইিী টাইদটি অিশ্যই 
অিািজিক প্রত্তষ্াদির িাদম হওরা উত্চত, 
আদিেিকারীদক অিশ্যই সম্পত্তির মাত্িক হদত হদি 
এিং সম্পত্তিটি www.nyc.gov/nfp এ িত্ণ্য়ত ত্হসাদি 
ছাদড়র উদদেদশ্য ি্যিহার করদত হদি। যিিাদরি 
501(c)(3) স্্যাটাস আপিাদক স্বরংত্ক্রিাদি কর 
ছাদড়র জি্য যযাগ্য ত্হদসদি ত্িদিত্চত করদি িা। 

  আপত্ি যযাগ্য ত্কিা তা জািদত 
www. nyc. gov/nfp এ যযাগ্যতা টুিটি 
ি্যিহার করুি। 

কীোভে আভেদন করভেন
একটি আদিেি িাউিদিাি করদত 
www. nyc. gov/ nfp ত্িত্জট করুি। স্্যান্াি্য়  
প্রদরাজিীর িকুদমদন্টশি:

• ইিকদপ্য়াদরশদির আটি্য় দকি

• আইি অিসুাদর 

• ACRIS এ উপিব্ধ িা ্াকদি েত্িি

আপিাদক জমা করদত হদত পাদর:

• চুত্তি

• িন্টদির সাটি্য় ত্িদকট

• আপিার সম্পত্তি যত্ে পত্রকপেিাধীি অ্িা 
ত্িম্য়াণাধীি ্াদক তদি ত্িত্্ডং পত্রকপেিা, 
পারত্মট িা অি্যাি্য িত্্

নননদদি ষ্ট সময়সীমা
িতুি অ্যাত্লিদকশিগুত্ি িছরি্যাপী গতৃহীত হর।

আপনার ছাভড়র পনুনদিেীকরণ করা
আপিাদক অিশ্যই www.nyc.gov/
commercialexemptions এ আপিার অিািজিক 
সম্পত্তির কর ছাদড়র পুি:িিারি করদত হদি। 
আপিার পুিি্য়িীকরদণর পড়ার পূদি্য় আপত্ি 
অ ্্য় ত্িিাগ য্দক একটি ি্যিহারকারী ID এিং 
পাসওরাি্য়  পাদিি। আপিার সুত্িধার যকাদিা ত্িঘ্ন 
এড়াদিার জি্য যত তাড়াতাত্ড় সম্ভি িিারি 
ত্িত্চিত করুি।

  িিারিগুত্ি হদিা আগামী 5 জািরুাত্র 
তাত্রদের।


