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সম্পত্তির মলূ্যের ন�োটিশ
ট্ঠাক্স ইয়ঠার 2023-24

(এটি একটি ত্ি্ �য়।)

15 জো�যুোত্র 2023

মোত্্ক(রো)

সম্পত্তির ঠিকো�ো

িলরো: _____  ব্লক: _____  ্ট: _____

কর নরেত্ি: _____  ত্িত্্ডিং নরেত্ি: _____  ইউত্�ট: _____

এক �জলর আপ�োর সম্পত্তির মূ্ যে এ�ওত্পত্ি(NOTICE OF PROPERTY VALUE, 
NOPV) ন�োটিশ

 2023-24 িোজোর মূ্ যে:  $_____

 2023-24 মূ্ যেোয়� করো মূ্ যে: $_____
 
 আপ�োর সম্পত্তির কর ছোড়:  ______________
 
 আপ�োর 2023-24 সম্পত্তি কলরর আ�মুোত্�ক মূল্যের জ�যে �ীলে নেখু�৷

এই ন�োটিশটি ত্ক?

এটি আপনঠার সম্পত্তি মলূ্্র বঠাত্ ষ্িক ননঠাটিশ, বঠা এনওত্পত্ি(NOPV)। এটি নকোল�ো ত্ি্ �য়, এিিং 
নকোল�ো নপলমলটের প্রলয়োজ� ন�ই| এই ননঠাটিশটি:

•  2023-24-এর ট্ঠাক্স ইয়ঠালরর জন্ আপনঠার সম্পত্তির মূ্ ্ঠায়ন করঠা মূ্ ্ সম্পলকষি  আপনঠালক অবত্িত 
করলব এবং আপত্ন যত্ি ত্বশ্ঠাস কলরন নয নকঠালনঠা িু্ আলে তলব কীিঠালব এটিলক চ্ঠাল্ঞ্জ করলবন তঠা 
আপনঠালক জঠানঠালব৷

• সম্পত্তি কর কীিঠালব গণনঠা করঠা িয় তঠা ব্ঠাখ্ঠা কর৷
• ট্ঠাক্স ইয়ঠার 2023-24 এর জন্ আপনঠার সম্পত্তির কলরর এর একটি অনমুঠান প্রিঠান করুন।

অনগু্রি কলর এই ননঠাটিলশর একটি কত্প আপনঠার নরকল ষ্ি র সঠালে রঠাখুন। এেঠাডঠাও আপত্ন  
www.nyc.gov/nopv-এ আপনঠার এনওত্পত্ি(NOPV) এবং সম্পত্তি কলরর ত্ব্ অন্ঠাইলন নিখলত পঠালরন।

আ�মুোত্�ক 2023-24 সম্পত্তি কর 

ত্সটি কঠাউত্সি্ দ্ঠারঠা নতুন কলরর িঠার প্রবত্তষি ত নঠা িওয়ঠা পযষিন্ত আমরঠা আপনঠার 2023-24 সম্পত্তি কর গণনঠা 
করলত পঠারলবঠা নঠা। ততক্ষণ পযষিন্ত, আপঠানলক 2022-23 এর িঠার ত্িলত িলব। অলনকগুত্্ কঠারণ আপনঠার 
কলরর পত্রমঠাণলক প্রিঠাত্বত কলর, যঠার মল্্ আপত্ন নপলত পঠালরন এমন নকঠালনঠা েঠাড এবং অ্ঠালবটলমন্ট 
অন্তিুষি ক্ত আলে। 

নীলচর সঠারণীটি অনমুঠান কলর আপনঠার যঠা পঠাওনঠা আপনঠার সম্পত্তির করলযঠাগ্ মূ্ ্লক _____% এর 
বতষি মঠান কলরর িঠার দ্ঠারঠা গুণ কলর। এই নটত্ব্ শু্ুমঠাত্র তলে্র উলদেলশ্ প্রিঠান করঠা িয়; 2023-24 ট্ঠাক্স 
নরট এবং আপনঠার েঠাড এবং অ্ঠালবটলমলন্টর মলূ্্র উপর ত্নিষি র কলর আপনঠার প্রকৃত অলেষির পত্রমঠাণ ত্িন্ন 
িলত পঠালর।

িছর করলযোগযে মূ্ যে কলরর হোর সম্পত্তি কর

2023-24 $_____ x ._____ = $_____

আলরো জো�লে, নেখু�

www.nyc.gov/nopv

প্রধো� েোত্রখগুত্্

1 মঠাচষি  2023
আপনঠার মূ্ ্ঠায়ন করঠা মূ্ ্ চ্ঠাল্ঞ্জ করঠার 
নশ্ ত্িন। (নরেত্ণ 2 এবং 4 সম্পত্তি।)

15 মঠাচষি  2023
নশ্ ত্িন আপনঠার বঠাজঠার মূ্ ্ পযষিঠাল্ঠাচনঠা 
করঠার অনলুরঠাল্র। (নরেত্ণ 1 সম্পত্তি।)

কর েঠালডর জন্ আলবিলনর করঠার নশ্ 
তঠাত্রখ। 

3 এত্প্র্ 2023
আপনঠার ৱঠাজঠার মূ্ ্ পযষিঠাল্ঠাচনঠা করঠার নশ্ 
তঠাত্রখ। (নরেত্ণ 2 এবং 4 সম্পত্তি।)

1 জু্ ঠাই 2023
2023-24 ট্ঠাক্স ইয়ঠার শুরু িল্ঠা।
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আপ�োর সম্পত্তি কর কীিোলি গি�ো করো হয়

সম্পত্তি কর একটি জটি্ সূত্র ব্বিঠার কলর ত্ন ষ্িঠারণ করঠা িয় যঠা ত্বত্িন্ন পত্রমঠাণ এবং গণনঠালক ত্বলবচনঠা কলর। সম্পত্তি মূ্ ্ঠায়ন এবং কর 
গণনঠা সম্পলকষি  আরও তলে্র জন্ www.nyc.gov/nopv নিখুন।

আপত্� যত্ে এই মূ্ যেগুত্্র সোলে একমে �ো হ� েলি কী করলি�
আপ�োর িোজোর মূ্ যেলক েযেোল্ঞ্জ করু� 

ত্্পঠাটষি লমন্ট অফ ফঠাইন্ঠাসি(Department of Finance) 
এর কঠালে

আপ�োর মূ্ যেোয়� মূ্ যেলক েযেোল্ঞ্জ করু� 
ত্নউ ইয়কষি  ত্সটি ট্ঠাক্স কত্মশলনর কঠালে

আপত্ন যত্ি ত্বশ্ঠাস কলরন নয ত্্পঠাটষি লমন্ট অফ ফঠাইন্ঠাসি(Department of 
Finance) আপনঠার বঠাজঠার মূ্ ্ ত্ন ষ্িঠারলণ নকঠালনঠা ত্রুটি কলরলে, আপত্ন একটি 
“পযষিঠাল্ঠাচনঠার অনলুরঠা্” ফমষি জমঠা ত্িলত পঠালরন। ফমষিটি পঠাওয়ঠা যঠালছে এখঠালন 
www.nyc.gov/nopv এ, অেবঠা 311 এ ক্ কলর।

অলনক সম্পত্তির মঠাত্্ক তঠালির সম্পত্তি কর কমঠালনঠার আশঠায় তঠালির বঠাজঠার মূ্ ্ 
পযষিঠাল্ঠাচনঠার অনলুরঠা্ ত্বলবচনঠা কলর। যত্িও বঠা, আপনঠার সম্পত্তি কর কম িলব 
নঠা যত্ি নঠা আপত্ন প্রমঠাণ করলত পঠালরন নয আপনঠার বঠাজঠার মূ্ ্ কঠাযষিকর বঠাজঠার 
মলূ্্র নচলয় কম িওয়ঠা উত্চত।

ফোই্ করোর সময়সীমো: 

ট্ঠাক্স নরেত্ণ ওয়ঠান সম্পত্তি:  মঠাচষি  15, 2023
অন্ঠান্ সমস্ত সম্পত্তি:  এত্প্র্ 3, 2023

আপনঠার মূ্ ্ঠায়ন করঠা মূ্ ্লক ত্নউ ইয়কষি  ত্সটি ট্ঠাক্স কত্মশন, একটি স্ঠা্ীন সংস্ঠা যঠা ত্্পঠাটষি লমন্ট 
অফ ফঠাইন্ঠালসির নেলক আ্ঠািঠা, তঠার কঠালে চ্ঠাল্ঞ্জ করঠার অত্্কঠার আপনঠার রলয়লে। আপনঠার 
মূ্ ্ঠায়ন করঠা মূ্ ্লক ত্নউ ইয়কষি  ত্সটি ট্ঠাক্স কত্মশন, একটি স্ঠা্ীন সংস্ঠা যঠা ত্্পঠাটষি লমন্ট অফ 
ফঠাইন্ঠালসির নেলক আ্ঠািঠা নরেত্ণ তঠার কঠালে চ্ঠাল্ঞ্জ করঠার অত্্কঠার আপনঠার রলয়লে। ট্ঠাক্স 
কত্মশন আপনঠার বঠাজঠার মূ্ ্, সম্পত্তির ত্ববরণ বঠা ত্বত্্ডং নরেত্ণ পত্রবতষি ন করলত পঠালর নঠা। 

আপনঠার আলবিন ফঠাই্ করঠার সময়সীমঠার মল্্ পঠাওয়ঠা আবশ্ক। ট্ঠাক্স কত্মশন আত্প্ 
ফমষি অ্ঠালক্সস করলত, www.nyc.gov/taxcommission নিখুন। আপত্ন ত্্পঠাটষি লমন্ট অফ 
ফঠাইন্ঠাসি ত্বজলনস নসন্টঠালরও নযলত পঠালরন (অবত্স্ত www.nyc.gov/nopv-এ)। আরও 
তলে্র জন্, 311 এ ক্ করুন। 

ফোই্ করোর সময়সীমো: 

ট্ঠাক্স নরেত্ণ ওয়ঠান সম্পত্তি: মঠাচষি  15, 2023
অন্ঠান্ সমস্ত সম্পত্তি: মঠাচষি  1, 2023



পৃষ্ঠা 3 

অ�গু্রহ কলর পয্োল্োে�ো করু�: আপ�োর সম্পত্তির ত্িিরি

ত্্পঠাটষি লমন্ট অফ ফঠাইন্ঠাসি এর কঠালে আপনঠার সম্পত্তির নরকল ষ্ি  ত্নম্নত্্ত্খত তে্ রলয়লে। অনগু্রি কলর এই তে্টি পযষিঠাল্ঠাচনঠা করুন এবং www.nyc.gov/nopv-এ 
উপ্ব্ধ একটি “আপল্ট করঠার অনলুরঠা্” এর ফমষি ফঠাই্ কলর বঠা 311 নম্বলর ক্ কলর নকঠালনঠা ত্রুটির ত্ব্লয় আমঠালির জঠানঠান৷

কী পত্রিে্� হলয়লছ: টযেোক্স ইয়োর 2022-23 এিিং 2023-24 এর েু্�ো করো হলছে

িে্মো� িছর (2022-23) পলরর িছর (2023-24) পত্রিত্ে্ে

িোজোর মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

মূ্ যেোয়� শেোিংশ ___% ___% - -

সম্পে মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

কোয্করী িোজোর মূ্ যে - - $_______ - -

মকুি মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

করলযোগযে মূ্ যে $_______ $_______ +/- $_______

িোত্ড়র মোত্্লকর কর ছোড়

ত্নউ ইয়কষি  ত্সটি ত্সত্নয়র, নিলটরঠাসি, ক্্ঠাত্জষি , প্রত্তবন্ী ব্ত্ক্ত এবং অন্ঠান্লির 
জন্ েঠাড ত্িসঠালব পত্রত্চত ট্ঠাক্স নরেক অফঠার কলর। আপনঠার কর কম করঠার 
পঠাশঠাপঠাত্শ, অলনকগুত্্ েঠাড নেলক িলূর রঠাখলত পঠালর যঠা ত্্লয়ন ত্বক্রয় নেলক িলত 
পঠালর। ত্্লয়ন ত্বক্রয় সম্পলকষি  আরও তলে্র জন্ এনলক্ঠাজ্ ত্শটটি নিখুন৷.

বঠাত্ডর মঠাত্্লকর েঠালডর জন্ আলবিন করঠার নশ্ তঠাত্রখ ি্ মঠাচষি  15, 2023৷ 
আলরঠা তলে্র জন্, যঠান 
www.nyc.gov/nopv বঠা 311 নম্বলর ক্ করুন। 

ত্নউ ইয়কষি  নটেট একটি টেঠার নবত্নত্ফট সুত্ব্ঠা কলর যঠা অলনক বঠাত্ডর মঠাত্্ক 
এবং বয়স্কলির জন্ একটি উন্নত টেঠার সুত্ব্ঠা কিঠার কলর৷ আপত্ন যত্ি  
15 মঠাচষি , 2015 এর পলর টেঠার বঠা বত্ ষ্িত টেঠার নক্রত্্লটর জন্ রঠালজ্র কঠালে 
আলবিন কলরন, তঠািল্ নক্রত্্ট এই ত্বজ্ঞত্তিলত প্রিত্শষিত িলব নঠা। আরও তলে্র 
জন্ www.tax.ny.gov/star নিখুন।

CO-OP/CONDO টযেোক্স অযেোলিটলমটে

সমবঠায় এবং কল্ঠাত্মত্নয়ঠাম ইউত্নলটর মঠাত্্করঠা একটি অ্ঠালবটলমন্ট নপলত 
পঠালরন যঠা তঠালির সম্পত্তি কলরর অেষি সঞ্চয় করলত সিঠায়তঠা করলব।

ইউত্নট(গুত্্) অবশ্ই একটি নযঠাগ্ ত্বত্্ডংলয় েঠাকলত িলব এবং মঠাত্্লকর 
প্রঠােত্মক বঠাসস্ঠান িলত িলব।

অ্ঠালবটলমন্ট সম্পলকষি  আরও তে্—সি আলবিন, প্রঠােত্মক নরত্সল্ত্সি 
যঠাচঠাইকরলণর প্রলয়ঠাজনীয়তঠা এবং পুননষিবীকরণ প্রত্ক্রয়ঠা— 
www.nyc.gov/nopv-এ উপ্ব্ধ।

আপনঠার যত্ি প্রশ্ন েঠালক বঠা অত্তত্রক্ত তলে্র প্রলয়ঠাজন িয়, তঠািল্  
এখঠালন ত্্পঠাটষি লমন্ট অফ ফঠাইন্ঠালসির সঠালে নযঠাগঠালযঠাগ করুন 
www.nyc.gov/contactcoopabat, বঠা 311 নম্বলর ক্ করুন।

মোত্্ক(রো): __________   ত্িত্্ডিং নরেত্ি: _____

প্রোেত্মক নজোত্�িং _____ ্ট ফ্রলটেজ _____ ্ট গিীরেো _____

্ট িগ্ ফুট _____ ্ট আকোর _____ ্ট প্রকোর _____

ন�কটযে _____ ত্িত্্ডিং ফ্রলটেজ _____ ত্িত্্ডিং গিীরেো _____

ত্িত্্ডিংলয়র সিংখযেো _____ স্োই্ _____ নেত্রর িছর _____

িোইলরর অিস্ো _____ সমোপ্ত িগ্. ফুট _____ অসমোপ্ত িগ্. ফুট _____

িোত্িত্জযেক ইউত্�ট _____ িোত্িত্জযেক িগ্. ফুট _____ আিোত্সক ইউত্�ট _____

গযেোলরলজর ধরি _____ গযেোলরলজর িগ্. ফুট. _____ নিসলমটে নরেত্ি _____

নিসলমটে িগ্. ফুট _____ নিসলমলটের ধরি _____ ত্�ম্োলির ধর� _____

িোইলরর নেওয়ো্ _____ ে্োর সিংখযেো _____



পৃষ্ঠা 4 

ত্িপোট্লমটে অফ ফোই�যেোলসের সোলে নযোগোলযোগ করু�

এই ননঠাটিলশর নযলকঠালনঠা তে্ সম্পলকষি  আপনঠার যত্ি প্রশ্ন েঠালক, তঠািল্ ত্নউ ইয়কষি  ত্সটির সঠালে নযঠাগঠালযঠাগ করুন 
ত্্পঠাটষি লমন্ট অফ ফঠাইন্ঠাসি:

অই্োইল�:  www.nyc.gov/nopv
   
নফো�: (311) (NYC-র বঠাইলর বঠা ত্রল্ পত্রল্বঠার জন্, 212-639-9675 নম্বলর ক্ করুন।)

নমই্:  NYC Department of Finance
  Correspondence Unit
  1 Centre St, 22nd Fl
  New York, NY 10007

টযেোক্স নপযোর অযেোিলিোলকট-এর অত্ফস

আপত্ন যত্ি ত্্পঠাটষি লমন্ট অফ ফঠাইন্ঠালসির সঠালে একটি ট্ঠাক্স সমস্ঠা সমঠা্ঠালনর জন্ যুত্ক্তসঙ্গত প্রলচষ্ঠা কলর েঠালকন ত্কন্তু মলন কলরন  
নয আপত্ন সলন্তঠা্জনক প্রত্তত্ক্রয়ঠা পঠানত্ন, তঠািল্ অত্ফস অফ ি্ ট্ঠাক্সলপয়ঠার অ্ঠা্লিঠালকট সঠািঠায্ করলত পঠালর। সিঠায়তঠার জন্,  
www.nyc.gov/taxpayeradvocate-এ যঠান এবং DOF-911 ফমষিটি পূরণ করুন, “অত্ফস অফ ি্ ট্ঠাক্সলপয়ঠার অ্ঠা্লিঠালকট এর 
নেলক সঠািঠালয্র জন্ অনলুরঠা্।”

ক্:   311 নম্বলর ্ঠায়ঠা্ করুন। (NYC-র বঠাইলর বঠা ত্রল্ পত্রল্বঠার জন্, 212-639-9675 নম্বলর ক্ করুন।)
নম্:  NYC Office of the Taxpayer Advocate, 375 Pearl Street, 26th Floor, New York, NY 10038

নকোল�ো অক্ষমেোর কোরলি যত্ে নকোল�ো পত্রলেিোর জ�যে আলিে� করলে এিিং গ্রহি করলে িো অে্ েপ্তর 
(Department of Finance) দ্োরো প্রেতি নকোল�ো কম্সেূীলে অিংশগ্রহলির জ�যে আপ�োর িোসস্োল�র প্রলয়োজ� 
হয়, েোহল্ অ�গু্রহ কলর www.nyc.gov/contactdofeeo-এ অেিো 311 �ম্বলর নফো� কলর প্রত্েিন্ী পত্রলেিো 
সতু্িধো প্রেো�কোরী (Disability Service Facilitator)-এর সোলে নযোগোলযোগ করু�।

কীিোলি সোহোযযে নপলে হয়

ত্িপোট্লমটে অফ ফোই�যেোসে আউটত্রে ইলিটে

সম্পত্তির মলূ্্র ননঠাটিশ সম্পলকষি  সঠািঠায্ পঠান ইলিন্টগুত্্ সম্পলকষি  আরও তলে্র জন্, কীিঠালব নরত্জটেঠার করলবন এবং 
আপল্টগুত্্ পঠালবন তঠা সি, www.nyc.gov/nopv-এ যঠান বঠা 311 নম্বলর ক্ করুন। ইলিলন্ট আপনঠার NOPV-টি আননু।

সমস্ত ইলিটে ত্িকো্ 5:00 টোয় শুরু হলি এিিং নশে হলি রোে 8:00 টোয়

7 নফব্রুয়ঠাত্র 
Brooklyn

Brooklyn Borough Hall
209 Joralemon St

8 নফব্রুয়ঠারী 
Queens

Queens Borough Hall
120-55 Queens Blvd

13 নফব্রুয়ঠাত্র 
Manhattan

Staten Island JCC
1466 Manor Rd.,

15 নফব্রুয়ঠাত্র 
Staten Island

David Dinkins Municipal Building
1 Centre St, Mezzanine North

16 নফব্রুয়ঠাত্র 
Bronx

রেঙ্কস বলরঠা নপ্রত্সল্লন্টস অত্ফস
851 Grand Concourse, Rotunda


