
 
 

 
 
 

স�ি� কর সং�ােরর ওপের িনউ ইয়ক� িস�ট উপেদ�া কিমশন (New York City Advisory 
Commission on Property Tax Reform)  

10�ট �াথিমক সপুািরেশর ওপের কুই� ভাচ� �য়াল �কাশ� �নািন 
 

2018 এ েময়র Bill de Blasio ও িস�ট কাউ��ল �ীকার Corey Johnson িস�টর স�ি� কর ব�ব�ােক আরও 
সরল, �� ও ন�ায� কের েতালার জন� সপুািরশ�িল ��ত করেত এক�ট উপেদ�া কিমশন �াপন 
কেরিছেলন, একই সােথ সুিন��ত কেরেছন েয িস�টর অত�াবশ�ক পিরেষবা�িলর অথ �ায়েনর জন� ব�ব�ত 
রাজে� েকানও �াস হয় িন। 2020 এর �থমিদেক, কিমশন�ট এক�ট �াথিমক িরেপাট� �কাশ কেরিছল, যার 
মেধ� সং�ােরর জন� 10�ট �াথিমক সুপািরশ অ�ভ� �� িছল। িনউ ইয়ক� িস�টর স�ি� কর ব�ব�ার এক�ট 
সংি�� ইিতহাস, স�ি� কেরর িবল গণনা করার জন� অথ � িবভাগ (Department of Finance) �ারা ব�ব�ত 
বত�মান প�িত�িল, এবং িবদ�মান কর ব�ব�ার চ�ােল��িল �াথিমক িরেপােট� অ�ভ� �� িছল। কিমশন�ট 
মাচ� �াথিমকভােব 2020 এ ��ােটন আইল�া�-এ এই িরেপােট�র ওপের সশরীের �নািনর পিরক�না 
কেরিছল, িক� COVID-19 এর কারেণ এ�িল �িগত হেয় িগেয়িছল।  
 

আমরা এখন 9 জনু িবকাল 6:00টায় এক�ট কুই� বেরা-িভি�ক Zoom �নািনেত �াথিমক 10�ট সুপািরেশর 
ওপের জনগেণর কাছ েথেক মতামত চাইিছ। আমরা সম� িনউইয়ক�বাসীেক িরেপাট��ট পড়েত, এক�ট 
�কাশ� �নািনেত উপি�ত থাকেত এবং আপনার মতামত জানােত অনুেরাধ করিছ। কিমশন�ট তার চূড়া� 
সুপািরশ�িল ��ত করার সােথ সােথ, আপনার মতামত�িল তােদর কােছ অত�� ���পূণ � হেব।  
 

সা�� েদওয়ার জন� আপনােক অবশ�ই কমপে� 24 ঘ�া আেগ কিমশেনর ওেয়বসাইেট সাইন আপ করেত 
হেব। সম� �নািন NYC কাউ��েলর ভাচ� �য়াল িহয়ািরং �েম স�চািরত হেব, কিমশেনর ওেয়বসাইেট এক�ট 
িলংক সহ: https://www1.nyc.gov/site/propertytaxreform/index.page। এই ওেয়বসাইেটও �াথিমক িরেপাট��ট 
েদখা েযেত পাের।  
 

কিমশন যােত সম� আ�হী ব���র ব�ব� �নেত পাের, তা সুিন��ত করার জন� ব�ােদর দুই িমিনেটর 
কম সময় ব�ব� রাখার পিরক�না করা উিচত। কিমশেনর সদস�রা ব�ােক �� �জ�াসা করার জন� 
অিতির� সময় ব�বহার করেত পােরন। িনব �ািচত কম �কত�ােদর �থেম কথা বলার সুেযাগ েদওয়া হেব; অন� 
সম� অংশ�হণকারীর ব�ব� েশানা হেব তারা েয �েম সাইন আপ কেরেছন েসই �মানুসাের।  
 

ব�ারা PropTaxInfo@propertytaxcommission.nyc.gov এ ইেমল কের অথবা কিমশেনর ওেয়বসাইেট 
আপেলাড কের অি�ম তােদর সা�� জমা িদেত পােরন (িক� তা �েয়াজনীয় নয়)। কিমশনাররা অনলাইন 
ও সশরীের উভয় মাধ�েম জমা েদওয়া সম� সা�� �নািনেত পড়েবন। কিমশন 27 েম তািরেখ ব্�কিলেন, 
14 জেুন �ং�-এ, এবং 16 জেুন ম�ানহ�াটােন বেরা-িভি�ক �কাশ� �নািন আেয়াজন করেব। 11 েম তািরেখ 
��ােটন আইল�া�-এ এক�ট �নািন আেয়া�জত হেব। আপিন েয বেরােত বসবাস কেরন �ধু েসখােনই নয়, 
েয েকােনা বেরার �নািনেত সা�� িদেত পােরন।  
 

অনুবাদ পিরেষবার অনেুরাধ করেত, অনু�হ কের �নািনর িতন�ট কায �িদবেসর আেগ িবকাল 5:00 টার মেধ� 
PropTaxInfo@propertytaxcommission.nyc.gov এ ইেমল ক�ন অথবা 212-676-3072 এ েফান ক�ন। 
আেমিরকান সাইন ল�া�ুেয়জ (ASL) এর জন�, অথবা েকানও �িতব�কতার জন� �া���িবধােনর অনুেরাধ 
করেত, অনু�হ কের �নািনর পাচঁ�ট কায �িদবস আেগ িবকাল 5:00 টার মেধ� েফান ক�ন। 
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