ববলম্ব কে ও চারজথে
ববজ্ঞবি
31 অক্টোবর, 2020
সম্পবিে ঠিকানা
বরো

ব্লক

লট

সম্মোনিত সম্পনির মোনিক,
আমোক্ের ররকর্ডগুনি রেখোয় রে উপক্র উনিনখত সম্পনির উপর প্রকৃত সম্পনি কর এবং/বো সম্পনি সম্পনকড ত অিযোিয চোক্জড (পোনি এবং িেড মো বোক্ে) আপিোর কোক্ে 1,000 মোনকড ি র্িোর বো
তোর রবনি পোওিো রক্য়ক্ে।
অনু গ্রহ করে আপনাে বরকয়া কে এবং চাজথগুবল প্রদান করুন:
•

অিিোইি: nyc.gov/citypay

•

র্োকক্েোক্ে: আপিোর রচক বো মোনি অর্ডোর NYC অর্ড নবভোক্ের কোক্ে প্রেোিক্েোেয করুি। রমক্মো িোইক্ি, সম্পনির বক্রো, ব্লক এবং িট (BBL) িম্বর নিখু ি, েো নিক্চর কুপক্ি
তোনিকোভুক্ত রক্য়ক্ে।

•

বযনক্তেতভোক্ব: অর্ড নবভোক্ের বযবসোনয়ক রকক্ে েোি। স্থোি এবং সময় পোওয়ো েোক্ব এখোক্ি nyc.gov/visitdof বো 311 িম্বক্র র োি করুি।

অর্থ প্রদারনে চুবক্ত
সম্পনি কর এবং সু ে নর্ োরোি (PT AID) রপ্রোগ্রোম সহ রেোেয বোনির মোনিকক্ের জিয অর্ড নবভোে একোনিক রপক্মন্ট চুনক্তর নবকল্প সরবরোহ কক্র, েো তোক্ের সম্পনি কর রপক্মক্ন্ট নপনেক্য়
পিো রেোেয এক রর্ক্ক নতি-পনরবোক্রর রহোম এবং কির্নমনিয়োম মোনিকক্ের সহোয়তো করক্ত পোক্র। রকোক্িো অর্ড প্রেোক্ির চুনক্ত করক্ত হক্ি, অিু গ্রহ কক্র অর্ড নবভোক্ের বযবসোনয়ক রকক্ে েোি।
বাবিে মাবলকরদে কে রেয়াৎ (পৃ ষ্ঠো 3 রেখু ি)
েনে আপিোর সম্পনি এক রর্ক্ক নতি-পনরবোক্রর বোনি বো আবোনসক কির্নমনিয়োম হয় তক্ব আপনি সম্পনি কর ররয়োক্তর জিয রেোেয হক্ত পোক্রি েো আপিোর সম্পনি কক্রর নবিক্ক হ্রোস করক্ত
পোক্র। সম্পনি কর ররয়োৎ সম্পক্কড আক্রো জোিক্ত nyc.gov/ownerexemption রেখু ি বো 311 িম্বক্র কি করুি।

অনু গ্রহ করে এই কুপনটি আলাদা করুন এবং আপনাে অর্থ প্রদারনে সারর্ এটি অন্তর্ুথক্ত করুন।

রমাট বরকয়াে পবেমাণ:
পবের াধকৃত অর্থ :

$
$

ডাকর ারে অর্থ প্রদারনে ঠিকানা:
NYC Department of Finance
P.O. Box 680
Newark, NJ 07101-0680

Notice of Late Taxes and Charges 10.31.2020 [Bengali]

এই ববজ্ঞবি সম্পরকথ প্ররনািে
আবম আমাে সম্পবি কে বা সম্পবি সম্পবকথত অনযানয চাজথ প্রদারনে মাধযরম এই রনাটির ে জবাব না বদরল কী হরব?
আপনি েনে আপিোর সম্পনি কর, পোনি/নিকোিী, বো অিযোিয চোজড এবং রকোক্িো অনতনরক্ত সু ে পনরক্িোি িো কক্রি তক্ব আপিোর সম্পনি পরবতী তোনরক্খ নিক্য়ি নবক্রক্য়র জিয রেোেয হক্ত পোক্র।
নিক্য়ি নবক্রক্য়র রেক্ে, আপিোর ঋণ তৃ তীয় পক্ের রক্রতোর কোক্ে নবনক্র করো হক্ব নেনি এরপক্র আপিোর কোে রর্ক্ক এটি সংগ্রহ করক্ত চোইক্বি। এই নচঠির তোনরখ অিু সোক্র, অর্ড নবভোে
(DOF) এখিও 2021 সোক্ির টযোক্স নিক্য়ি নবক্রয় করোর অিু মনতপ্রোপ্ত িয় এবং 2021 এর টযোক্স নিক্য়ি নবক্রক্য়র সময়সূ নচ রসট করো হয়নি।
আমাে সম্পবি বদ বলরয়ন বববিে কযাবিরডট হয় তরব আবম কীর্ারব জানব?
নবক্রক্য়র কমপক্ে 90, 60, 30 এবং 10 নেি আক্ে আমরো আপিোক্ক এবং রেক্কোক্িো নিবনিত আগ্রহী পেক্ক একটি রিোটিি পোঠোব। আপিোর সম্পনি নিক্য়ি নবক্রক্য়র অন্তভুডক্ত করো হক্ব
িো েনে িো DOF নিক্য়ি নবক্রক্য়র আক্ে এই রিোটিিগুনি রমইি কক্র।
বলরয়ন ববিরয় রকান ধেরনে ঋণ বববি কো হয়?
প্রকৃত সম্পনি কর; সোরচোজডসহ পোনি বো নিকোিী চোজড; জরুনর রমরোমত কমডসূনচ এবং নবকল্প প্রক্য়োেকোরী কমডসূনচর জিয অিযোিয প্রকৃত সম্পনি সম্পনকড ত ন এবং চোজড; এবং অনতনরক্ত সু ে।
2021 সারল বদ রকারনা বলরয়ন ববিয় অনু বিত হয় এবং আমাে ঋণ বলরয়ন ববিরয় বববি হয় তরব আমারক আে কী অবতবেক্ত চাজথ প্রদান কেরত হরব?
আপিোর বক্কয়ো ঋণ েোিোও, আপিোর ঋক্ণর পনরমোণ বৃ নি পোক্ব কোরণ িতু ি নিক্য়ি গ্রহীতো আপিোর কোে রর্ক্ক চোজড নিক্ত পোক্রি: পু ক্রো নিক্য়ক্ির পনরমোক্ণর উপর 5% সোরচোজড; সু ে, েো
প্রনতনেি চক্রবৃ নি হক্ব এবং প্রনত েয় মোক্স অবিযই পনরক্িোি করক্ত হক্ব; এবং রকোক্িো নবজ্ঞোপি ও নবজ্ঞনপ্তর বযয় নিিডোরক্ণর জিয আিু মোনিক 300 মোনকড ি র্িোরসহ নিক্য়ি নবক্রক্য়র সোক্র্
সম্পনকড ত প্রিোসনিক বযয় বহি করক্ত হক্ব। িতু ি নিক্য়ি গ্রহীতো আপিোক্ক কর, সু ে, সোরচোজড এবং ন এর নবস্তোনরত আইক্টমোইক্জিি সরবরোহ করক্ব। এই চোজডগুনি এিোক্ত আপনি সবক্চক্য়
রে ভোক্িো কোজটি করক্ত পোক্রি তো হক্িো আপিোর বক্কয়ো ঋণ পনরক্িোক্ির মোিযক্ম আপিোর সম্পনিক্ক নিক্য়ি নবক্রয় রর্ক্ক দূক্র রোখো।
2021 এ বদ রকারনা বলরয়ন ববিয় অনু বিত হয়, তাহরল বলরয়ন বববিে পরে কী ঘটরব?
90 নেক্ির মক্িয, নসটি আপিোক্ক রে নিনেড ষ্ট িতড োনের অিীক্ি নিক্য়িগুনি নবক্রয় করো হক্য়নেি, নিনেড ষ্ট সময়কোক্ির মক্িয নিক্য়ি সন্তুষ্ট করোর অনিকোর, টযোক্স নিক্য়ি রক্রতোর িোম এবং ঠিকোিো সহ
আপিোক্ক রমইক্ির মোিযক্ম জোনিক্য় রেক্ব এবং িতু ি নিক্য়ি গ্রহীতোর অিু ক্মোনেত প্রনতনিনির িোম জোনিক্য় নেক্ব েোর সোক্র্ আপিোর রেোেোক্েোে করো উনচত। এেোিোও প্রনতনিনি রপক্মন্ট বযবস্থো
সম্পক্কড রমইক্ি আপিোর সোক্র্ রেোেোক্েোে করক্বি।
বদ 2021 এ রকারনা বলরয়ন ববিয় অনু বিত হয়, তাহরল বক নতু ন বলরয়ন গ্রহীতা আমাে সম্পবি বববি কেরত পােরবন?
হযোাঁ, িতু ি নিক্য়ি গ্রহীতো বিকী সম্পনির েখি গ্রহক্ণর প্রনক্রয়ো আিক্ত পোক্রি েোর ক্ি আপনি ের্োসমক্য় প্রক্য়োজিীয় পনরমোণ ঋণ পনরক্িোি িো করক্ি আপিোর সম্পনি নবক্রয় করক্ত পোক্র।
বিকী সম্পনির েখি বি করক্ত, আপিোক্ক অবিযই (ক) প্রিোসনিক বযয় ও অনতনরক্ত সু ে এবং সোরচোজডসহ নিক্য়ক্ির পু ক্রো পনরমোণ কর নিয়ি নবক্রক্য়র তোনরক্খর এক বেক্রর মক্িয পনরক্িোি
করক্ত হক্ব; বো, (খ) নিক্য়িগ্রহীতো সোক্র্ অর্ড প্রেোক্ির চুনক্ত করুি।
আবম ইরতামরধয অর্থ প্রদান চুবক্ত কোে পে রকন আবম এই ববজ্ঞবিটি পাবি?
আপনি েনে পূ ক্বডর নিক্য়ি নবক্রক্য়র নবজ্ঞনপ্ত রপক্য় র্োক্কি এবং অর্ড প্রেোক্ির চুনক্তক্ত স্বোের কক্রি তক্ব আপনি এই নবজ্ঞনপ্তটি পোক্বি কোরণ চুনক্তটি হোিিোেোে িয় (প্রক্য়োজিীয় অর্ড প্রেোি েয়
মোক্সর জিয করো হয়নি)। আপনি েনে আপিোর অর্ড প্রেোক্ির চুনক্তটি হোিিোেোে িো কক্রি এবং 2021 সোক্ি একটি নিক্য়ি নবক্রয় অিু নষ্ঠত হয়, তক্ব আপিোর সম্পনি নিক্য়ি নবক্রক্য়র জিয
রেোেয হক্ত পোক্র।
আবম বলরয়ন ববিয় প্রবিয়া সম্পরকথ আরো তর্য রকার্ায় রপরত পাবে?
nyc.gov/liensaleরেখু ি, 311 িম্বক্র কি করুি, বো এখোক্ি taxlien@finance.nyc.gov ইক্মইি করুি। আপনি (212) 440-5408 এ অর্ড নবভোক্ের নিক্য়ি নবক্রক্য়র
ওম্বোর্সপোরসিক্ক কি করক্ত পোক্রি। প্রবীণেণ প্রবীণ িোেনরক ওম্বোর্সপোরসিক্ক (212) 440-5407 এ কি করক্ত পোক্রি। জরুনর রমরোমত কমডসূনচ এবং নবকল্প প্রক্য়োেকোরী কমডসূনচর
চোজড সম্পক্কড প্রক্ের জিয, হোউনজং সংরেণ ও উন্নয়ি (HPD) টযোক্স নিক্য়ি নবক্রয় ইউনিট (212) 863-6020 এ রেোেোক্েোে করুি বো hpderp@hpd.nyc.govএ ইক্মইি
করুি।
পোনি এবং নিকোিী চোজড সম্পক্কড প্রক্ের জিয, পনরক্বি সংরেণ অনিেপ্তক্র (DEP) (718) 595-6628 বো ombuds@dep.nyc.gov এ রেোেোক্েোে করুি।
NYC গ্রোহক নবষয়ক নবভোক্ে আনর্ডক েমতোয়ক্ির অন স রর্ক্ক নবিোমূ ক্িয আনর্ডক পরোমিড এবং অিযোিয পনরক্ষবোনে সম্পক্কড জোিক্ত nyc.gov/talkmoney রেখু ি বো 311 িম্বক্র কি
করুি।

পোতো 2

অবযাহবত এবং রিবডট া আপনাে সম্পবিরক বলরয়ন ববিয়
রর্রক বাদ বদরত পারে
অবযাহবত/রিবডট

প্রবীণ নােবেক
বাবিে মাবলকরদে
অবযাহবত
(SCHE)

প্রবতবন্ধী
বাবিে মাবলকরদে
অবযাহবত
(DHE)

রর্রটোনরদে
অবযাহবত

বনউ ইয়কথ রেট
"সাবকথট রেকাে"
তর্য

অনযানয সম্পবি কে অবযাহবত

র ােযতা

অবযাহবত

প্রবীণক্ের (65 বো তোর রবনি বয়সীক্ের) জিয
েোক্ের বোনষডক আয় 58,399 মোনকড ি র্িোর বো তোর
রচক্য় কম। আক্বেি করক্ত nyc.gov/sche

রেখু ি।

রববসক STAR
(স্কুল কে ছাি)

প্রনতবিী বোনির মোনিকক্ের জিয
েোক্ের বোনষডক আয় 58,399 মোনকড ি র্িোর বো তোর
রচক্য় কম। আক্বেি করক্ত nyc.gov/dhe

রেখু ি
এনহযান্সড
STAR
সমস্ত "কমবযোট" বো "প্রনতবিী" রভক্টরোি অবযোহনত
সু নবিোর রেক্ে নিক্য়ি রসি বনহড ভূত করো হয়।
আপিোর েনে রকোক্িো রেোেয তহনবি র্োক্ক বো
আপনি "ওল্ড ি" অবযোহনত রপক্য় র্োক্কি, তোহক্ি
রকবিমোে েনে র র্োক্রি সরকোর রর্ক্ক েু িবন্দীর
সরকোনর েনতপূ রক্ণর অর্ড নেক্য় ভূ-সম্পনিটি ক্রয়
কক্র র্োক্কি তোহক্ি আপনি নিক্য়ি নবক্রয় রর্ক্ক
অবযোহনত পোক্বি। আক্রো তক্র্যর জিয
nyc.gov/ownerexemption রেখু ি

রর্রটোনরদে অবযাহবত (সাধােণ
তর্য)

র ােযতা
সমস্ত বোনির মোনিকক্ের, রকো-অপস এবং
কক্ডোক্ের
বোনষডক সমনিত রমোট আয়
500,000 মোনকডি র্িোর বো তোর কম, েনে কমপক্ে
একজি মোনিক সম্পনি তোর জিয বো তোর প্রোর্নমক
আবোস নহক্সক্ব বযবহোর কক্রি। রকোক্িো বয়সসীমো
রিই।

প্রবীণক্ের (65 বো তোর রবনি বয়সীক্ের) জিয
েোক্ের বোনষডক সমনিত রমোট আয় 90,550
মোনকড ি র্িোর বো তোর রচক্য় কম। রবনসক বো
এিহযোন্সর্ STAR এর জিয আক্বেি করক্ত
nyc.gov/star রেখু ি।

মোনকড ি সোমনরক রভক্টরোিক্ের জিয েোরো
সংঘক্ষডর নিিডোনরত সময়কোক্ি রসবো প্রেোি
কক্রক্েি;
রেোেয রভক্টরোিক্ের স্বোমী/স্ত্রী, নবিবো/নবপত্নীক;
এবং রেোল্ড েোর নপতোমোতোর জিয। আক্বেি
করক্ত nyc.gov/ownerexemption রেখু ি

নিউ ইয়কড রেক্টর বোনির মোনিকক্ের জিয
বোনষডক 18,000 মোনকড ি র্িোর বো তোর কম
বোনষডক সমনিত রমোট আয়। আক্বেি করক্ত,
NYS রম IT-214 "নরক্য়ি রপ্রোপোটিড টযোক্স
রক্রনর্ক্টর েোনব" পূ রণ করুি এবং জমো নেি।

সনক্রয় সোমনরক েোনয়ত্বিীি কমীেণ nyc.gov/militarytaxrelief এ
উপিভয একটি হি িোমো পূ রণ কক্র নিক্য়ি নবক্রয় রর্ক্ক বোে রেওয়োর জিয অিুক্রোি করক্ত পোক্রি।

এই নবজ্ঞনপ্তটি অিুক্রোক্ির নভনিক্ত বাংলা, চাইবনজ, রেঞ্চ, হাইবতয়ান রিওল, রকাবেয়ান, োব য়ান, স্প্যাবন , রপাবল , আেবব এবং উর্দথরত পাওয়া ায়। 311 িম্বক্র কি করুি।
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