িশ� কারখানা স�িক�ত িব�ি� #20-xx
জ�ির িভি�েত �কােশর জন�

অ�ােলািস েহেরিদয়া
জারেমাসজুক (Aloysee
Heredia Jarmoszuk)
কিমশনার/সভাপিত
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অ�ালান েজ �মবাগ �(Allan J.
Fromberg)

পাবিলক অ�ােফয়াস �

frombera@tlc.nyc.gov
েরেবকা হাশবাগ
�
ার
� (Rebecca
Harshbarger)

পাবিলক অ�ােফয়াস �

harshbargerR@tlc.nyc.gov

33 Beaver Street
22nd Floor
New York, NY 10004

February XX, 2021

িব�ি�: ট�া�� ও ি�ট েহল িলভাির (SHL) উ�িতর সারচাজ�
2021 এর জন� িনধািরত
�
�দােনর সময়সূিচ
ট�া�� ও িলমু�জন কিমশন (TLC) ৈ�মািসক িভি�েত �েদয় ট�া�� ও ি�ট েহল
িলভাির (SHL) উ�িতর সারচাজ� িবল ব� কের 2021 সােল মাস িভি�ক িবল
�দান কায�ম
�
�� করেব। ট�া�� ও িলমু�জন কিমশন (TLC) এর লাইেসে�র
জন� আেবদন, নবায়ন এবং িবিভ� ধরেনর সমন প�িত (LARS) স�িক�ত
সারচাজ� চালান চলিত মােসর তৃতীয় ��বার েপা� করা হেব। �িত মােসর 15
তািরেখ িবল �দান করা হেব।
ব�ােল� েদখেত এবং আপনার সংগৃহীত তহিবল হেত �দান মওকুফ করােত,
অনু�হ কের https://www1.nyc.gov/lars েদখুন।
িনেচ উ�িতর সারচাজ� িবিলং ক�ােল�ার �দান করা হেলা।

স�� �মেণর ে�ে�
উ�িতর সারচাজ�
অে�াবর 2020
নেভ�র 2020
িডেস�র 2020
জানুয়াির 2021
েফব্�য়াির 2021
মাচ� 2021
এি�ল 2021
েম 2021
জুন 2021
জুলাই 2021
আগ� 2021
েসে��র 2021
অে�াবর 2021
নেভ�র 2021
িডেস�র 2021

িবল েপা� করার
তািরখ

ট�া�� ও িলমু�জন
কিমশন (TLC)
এর পিরপূণ �
িবেলর অথ �দান
�
করেত হেব

2/19/2021

3/15/2021

3/19/2021

4/15/2021

4/23/2021

5/15/2021

5/21/2021
6/25/2021
7/23/2021
8/20/2021
9/24/2021
10/22/2021
11/19/2021
12/24/2021
1/21/2022

6/15/2021
7/15/2021
8/15/2021
9/15/2021
10/15/2021
11/15/2021
12/15/2021
1/15/2022
2/15/2022

মািলকগণ এবং �িতিনিধগণ েযেকােনা �� করেত বা িববাদ িন�ি� করেত সরাসির
েযাগােযাগ ক�ন:
•
•

ট�া��ক�াব উ�িত তহিবল স�িক�ত িবষেয়:tifcollections@tlc.nyc.gov
ি�ট েহল িলভাির ক�াব উ�িত তহিবল স�িক�ত
িবষেয়:shlifcollections@tlc.nyc.gov

েকােনা িববােদর িবষয় থাকেল অবশ�ই তা িবল েপা� করার তািরেখর 15 িদেনর মেধ� �হণ করেত হেব। স�ূণ �
িবল �দােন ব�থ হেল
�
জিরমানা ধায করা
�
হেত পাের এবং/বা আপনার সনদ বািতল হেয় যাবার স�াবনা থাকেব।
আপিন যিদ অথৈনিতক
�
সংকেট থােকন এবং িবল �দােনর জন� আপনার েকােনা সুেযাগ সুিবধার ব�াপাের
আেলাচনা করার দরকার হয় তাহেল আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন এই �ঠকানায়:
PaymentPlans@tlc.nyc.gov.

