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ককোথোয় আপনোর  

ট্াক্স ডিারগুথ্ি 
যায়?

ইউথ্নফি্ক এজেথ্সিগুথ্ি 
(পুথ্িশ, ফায়ার, 
স্াথ্নজটশন, 
সংজশাধনগুথ্ি)

থ্শক্া

স্াস্্ ও রি্াণ

থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটিজে, 2020 সাজির আথ্ ্্কর বছর যা 30 েনু 2020 োথ্রজে হশষ �জয়থ্ছি, সম্পথ্তি রর শ�জরর 
সংগৃ�ীে হিাট ট্াক্স ডিারগুথ্ির 47% প্রথ্েথ্নথ্ধত্ব রজরথ্ছি। এই চাট্ক টি হেোজছে থ্রভাজব শ�জরর হিাট ট্াক্স 
ডিারগুথ্ি ব্য় ররা �জয়থ্ছি।

অন্ান্ এজেথ্সিসি�ূ 
(পথ্রব�ন, আবাসন, 
পার্ক  ইে্াথ্ে)22%

31%

19%

28%
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থ্রভাজব আিরা আপনার সম্পথ্তি 
রর থ্বি গণনা রথ্র

বোজোর মলূ্য ত্নর্ণয় 

আিরা আপনার গৃজ�র িিূ্ায়ন রথ্র পথ্রসংে্ানগে থ্বজলেষজণর িাধ্জি যা আপনার আজশপাজশর অনরুূপ সম্পথ্তিগুথ্ির 
সাম্প্রথ্ের থ্বথ্রিে িিূ্গুথ্ির হডটা এরত্ীভূে রজর ররা �য়।

ত্নরূত্পত মলূ্য ত্নর্ণোরর

সম্পথ্তির বাথ্ষ্কর ট্াক্স থ্বি থ্নধ্কারজণর েন্ এরটি সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ �জিা োর বাোর িজূি্র এরটি শেররা �ার 
এবং ব্বহৃে �য় থ্নজনে বথ্ণ্কে সিন্বজয়র দ্ারা। আইন অনযুায়ী, এরটি ক্াস 1 সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ বছজর 6% এর 
হবথ্শ বা পাঁচ বছজর 20% এর হবথ্শ বথৃ্ধি হপজে পাজর না, যথ্ে না নেুন থ্নি্কাণ বা পুনঃসংস্করজণর রারজণ িিূ্ বথৃ্ধি �য়। 
উপরন্তু, আপনার থ্নরূথ্পে িিূ্ আপনার গৃজ�র বাোর িজূি্র 6% অথ্েরিি ররজে পাজর না।

ফোইলল ছোড়সমলূহর প্রলয়োগ 

থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটি রর ছাড় প্রোন রজর যা প্রবীণ, প্রাক্তন সিররিমী, পাদ্ী সেস্, প্রথ্েবন্ী এবং অন্ান্ গৃ�িাথ্িজরজের 
এজক্সম্পশনস (ছাড়) নাজি পথ্রথ্চে। যথ্ে আপথ্ন এগুথ্ির িজধ্ হরাজনা ছাজড়র েন্ হযাগ্ �ন, ো�জি এটির ররজযাগ্ 
িিূ্ থ্নণ্কজয় আিরা হসই পথ্রিাণ আপনার থ্নরূথ্পে িিূ্ হ্জর বাে হেজবা। (হরান রর ছাজড়র েন্ আপথ্ন হযাগ্ �জে 
পাজরন ো োনজে www.nyc.gov/ownerexemption হেেুন।)

সম্পত্তি কর ত্বল

আিরা ক্াস 1 সম্পথ্তিগুথ্ির েন্ থ্সটির রজরর �ার প্রজয়াগ রজর পথ্রিাণটি থ্�সাব রথ্র যা আপনাজর সম্পথ্তি রর 
থ্�সাজব থ্েজে �জব, আপনার ররজযাগ্ িজূি্র উপর আংথ্শরভাজব হটেট আইজনর প্রজয়ােনীয়োর উপর থ্ভথ্তি রজর থ্সটি 
রাউথ্সিজির দ্ারা প্রথ্ে বছর এরটি শেররা �ার ঠির ররা �য়। যথ্ে আপনার সম্পথ্তি, অ্াজবটজিন্ট নাজি পথ্রথ্চে এর 
প্ররাজরর রর ছাড় পায়, ো�জি আপনার প্রজেয় হিাট পথ্রিাণ রিাজে আিরা এটিজর আপনার থ্বি হ্জর বাে হেজবা।
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হযিন
একক-পত্রবোলরর বোসগহৃ। মোত্লক কর ছোড় এবং একটি হ্োস (অ্যোলবটলমন্ট) কপলয় থোলকন

বাোর িিূ্ $714,000

িিূ্ায়জনর শেররা �ার (এই হক্জত্, বাোর িজূি্র 6%) x .06

থ্নরূথ্পে িিূ্ $42,840

থ্বজয়াগ ছাড় - $2,000

ররজযাগ্ িিূ্ $40,840

রজরর �ার (প্রথ্ে বছর থ্সটি রাউথ্সিজির দ্ারা থ্নধ্কাথ্রে) x .21045

অ্াজবটজিন্টগুথ্ির আজগ সম্পথ্তি রর $8,595

থ্বজয়াগ অ্াজবটজিন্ট - $396

কমোট বোত্ক সম্পত্তি কর $8,199

https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
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বাোর িিূ্ – আপনার সম্পথ্তির িিূ্ায়ন  
থ্ডপাট্ক জিন্ট অব থ্ফনাজসির আপনার ক্াস 1 সম্পথ্তির েন্ এরটি বাোর িিূ্ থ্নধ্কারণ রজর পথ্রসংে্ান সংরিান্ত 
থ্বজলেষজণর িাধ্জি যা আপনার আজশপাজশর অনরুূপ সম্পথ্তিগুথ্ির সাম্প্রথ্ের থ্বথ্রিে িজূি্র হডটা এরত্ীভূে রজর ররা 
�য়। অনরুূপ সম্পথ্তিগুথ্ি �জিা হসইগুথ্ি হযগুথ্ি আয়েন, টোইি এবং বয়জস আপনার সম্পথ্তির রাছারাথ্ছ।

সম্পত্তি কর ক্োসসমূহ
থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটির সম্পথ্তিগুথ্ি চারটি ক্াজস থ্বভক্ত, আইন অনযুায়ী প্রথ্েটি আিাোভাজব িিূ্াথ্য়ে এবং থ্নরূথ্পে। এর 
হ্জর থ্েন-ইউথ্নট আবাথ্সর সম্পথ্তিগুথ্ি ক্াস 1 রজরর অন্তভু্ক ক্ত। ক্াস 2, 3 এবং 4 সম্পথ্তিগুথ্ির বাোর িিূ্ থ্রভাজব 
থ্নধ্কাথ্রে �য় হস সম্বজন্ েজ্্র েন্ হেেুন www.nyc.gov/propertytaxes।
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এর হ্জর থ্েন-ইউথ্নট, 
প্রধানে আবাথ্সর 
সম্পথ্তিগুথ্ি

রায্কররী হরাম্পাথ্ন সরঞ্াি 
এবং থ্বজশষ ফ্্াঞ্াইথ্ে 
সম্পথ্তি

হরা-অপাজরটিভ এবং 
রজ্াথ্িথ্নয়ািস� 4 
ইউথ্নজটর হবথ্শ আবাথ্সর 
সম্পথ্তি

অথ্ফস থ্বথ্্ডং, রারোনা, 
হটোর এবং হ�াজটিস� 
অন্ান্ সিস্ত স্াবর 
সম্পথ্তি

https://www1.nyc.gov/site/finance/taxes/property.page
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থ্নরূথ্পে িিূ্ – আপনার সম্পথ্তির িিূ্ থ্নরূপণ
আপনার গৃজ�র থ্নরূথ্পে িিূ্ �জিা বাোর িজূি্র এরটি শেররা �ার। থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটির ক্াস 1 সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ 
রেটা বথৃ্ধি হপজে পাজর ো হটেট আইন সীিাবধি রজর। আপনার গৃজ�র বাোর িিূ্ যে দ্রুেই বাড়ুর না হরন, আপনার 
থ্নরূথ্পে িিূ্ বছজর 6% এর হবথ্শ বা পাঁচ বছজর 20% এর হবথ্শ বথৃ্ধি হপজে পাজর না, যথ্ে না আপথ্ন সম্পথ্তিটির 
গঠনগে পথ্রবে্ক ন হযিন- সংজযােন বা পুনঃসংস্করণ রজরন। এই উধি্ক সীিাগুথ্ির েজন্, হবথ্শরভাগ ক্াস 1 সম্পথ্তিগুথ্ি 
6% এর থ্নজচ থ্নরূথ্পে �য়।

উধি্ক সীিাগুথ্ির ফিস্রূপ, আপনার সম্পথ্তির বাোর িিূ্ রজি হগজিও আপথ্ন থ্নরূথ্পে িজূি্র অনবরে বথৃ্ধি হপজে 
পাজরন। এটা �য় রারণ থ্নরূথ্পে িিূ্ বাোর িিূ্ “ধজর হফিজে” অজনর বছর থ্নজে পাজর। থ্নজচর হটথ্বিটি এরটি 
সম্পথ্তির এরটি উো�রণ হেোজছে যার থ্নরূথ্পে িিূ্ বথৃ্ধি হপজয়জছ যথ্েও বাোর িিূ্ রজি হগজছ। 

ককন আপনোর সম্পত্তির ত্নরূত্পত মলূল্যর পত্রবত্ণ ন হলয়লছ?
আপনার সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ অজনর রারজণ পথ্রবথ্ে্ক ে �জে পাজর: 

 � আপনার সম্পথ্তির বাোর িিূ্ পথ্রবথ্ে্ক ে �জয়জছ।

 � আপথ্ন গৃজ�র হরাজনা গঠনগে পথ্রবে্ক ন রজরজছন, হযিন- এরটি সংজযােন বা পুনঃসংস্করণ এবং এইসব গঠনগে 
পথ্রবে্ক নগুথ্ি আপনার সম্পথ্তির ওই বছজরর থ্নরূথ্পে িজূি্র বথৃ্ধির ওপর বাথ্ষ্কর বা পঞ্বাথ্ষ্কর উধ্কসীিার 
আওোয় নয়।

 � আপথ্ন রর ছাড় বা অ্াজবটজিন্ট �াথ্রজয়জছন অ্বা এটির িিূ্ রজি হগজছ।

 � আপনার সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ বাোর িজূি্র অথ্রিি পথ্রবে্ক নগুথ্িজর ধজর হফিজছ, হযিন- থ্নজচর হটথ্বজি 
রজয়জছ। 

2
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এরটি 1-3 পাথ্রবাথ্রর 
গৃজ�র উো�রণ বছর 1 বছর 2 বছর 3

বোজোর মলূ্য 100,000 150,000 140,000

ত্নরূত্পত মলূ্য যত্ি বৃত্ধির 
ঊর্ণসীমো নো থোলক 6,000 9,000 8,400

ত্নরূত্পত মলূ্য বৃত্ধির 
ঊর্ণসীমো যকু্ত 6,000 6,360 6,741
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ছাড়গুথ্ি – আপনার প্রপাটি্ক  ট্াক্স হ্াস রজর  
থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটি রর ছাড় প্রোন রজর যা প্রবীণ, প্রাক্তন সিররিমী, পাদ্ী সেস্, প্রথ্েবন্ী, এবং অন্ান্জের এরোম্পশন 
নাজি পথ্রথ্চে। যথ্ে আপথ্ন এরটি ছাজড়র েন্ অনজুিাথ্েে �ন, আপনার রর হযাগ্িিূ্ রথ্িজয়, এটি আপনার গৃজ�র 
থ্নরূথ্পে িিূ্ হ্জর বাে হেওয়া �য়। (এরটি ছাড় এরটি অ্াজবটজিন্ট হ্জর আিাো �য়, এর ধরজনর ট্াক্স হরের যা রর 
গণনা �জয় যাওয়ার পর আপনার প্রজেয় রর রিায়।) আপনার েিুাই িাজসর সম্পথ্তি রর থ্বি হেোজছে হসই ছাড়গুথ্ি যা 
আপথ্ন 1 েিুাই োথ্রজে শুরু �ওয়া রর বছজর পাজবন।  

আপনোর জলন্য উপযকু্ত ছোড়(গুত্ল) ক�োঁজো
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STAR 
(সু্ল কর ছোড়) 
কমৌত্লক STAR*

এনহ্যোন্সড STAR*
প্রবীর নোগত্রক 

বোত্ড়মোত্লকলির ছোড় 
(SCHE)

প্রত্তবন্ী বোত্ড়র 
মোত্লকলির ছোড় (DHE)

কয
োগ

্যত
ো

$250,000 বা োর 
রি বাথ্ষ্কর হিাট আজয়র 
বাসা, হরা-অপ এবং 
রজ্ার িাথ্িরজের েন্ 
প্রাপ্ত।

$90,550 বা োর রি 
বাথ্ষ্কর হিাট আজয়র বাসা, 
হরা-অপ এবং রজ্ার 
িাথ্ির, যাজের বয়স 65 এর 
হবথ্শ, োজের েন্ প্রাপ্ত।

$58,399 বা রি বাথ্ষ্কর 
আজয়র 65+ িাথ্িরজের 
েন্ উপিভ্।

$58,399 বা রি 
বাথ্ষ্কর আজয়র প্রথ্েবন্ী 
িাথ্িরজের েন্ উপিভ্।

স
ত্ব

র
ো

রজরর উপর সঞ্য়: প্রথ্ে 
বছর আনিুাথ্নর $300।

রজরর উপর সঞ্য়: প্রথ্ে 
বছর আনিুাথ্নর $600।

থ্নরূথ্পে িিূ্ 50% পয্কন্ত 
রিায়।

থ্নরূথ্পে িিূ্ 50% পয্কন্ত 
রিায়।

আ
লব

িন
 ক

র
লত

www.tax.
ny.gov হেেুন বা 
(518) 457-2036 
নম্বজর হফান ররুন।

www.tax.ny.gov 
হেেুন বা হফান ররুন 
(518) 457-2036 নম্বজর।
(যথ্ে আপথ্ন বে্ক িাজন হবথ্সর 
STAR হপজয় ্াজরন, ো�জি 
আপথ্ন থ্নজচর ওজয়বসাইজট 
থ্গজয় অ ্্ক থ্বভাজগর থ্নরট 
E-STAR এর েন্ 
আজবেন ররজে পাজরন: 
www. nyc. gov/star।)

এই ওজয়বসাইজট এরটি 
আজবেন পূরণ ররুন 
www.nyc.gov/sche।

এই ওজয়বসাইজট এরটি 
আজবেন পূরণ ররুন 
www.nyc.gov/dhe.

স
ম

য়
স

ীম
ো

15 িাচ্ক 15 িাচ্ক 15 িাচ্ক 15 িাচ্ক

*  2016 সাজি হটেট আইন দ্ারা STAR এরটি সম্পথ্তি রর ছাড় হ্জর এরটি আয় রর হরিথ্ডজট পথ্রবথ্ে্ক ে �জয়থ্ছি। 
যথ্ে আপথ্ন 2015-16 রর বছজর ছাড় হপজয় ্াজরন এবং পরবেমীজে ো �াথ্রজয় হফজিন, ো�জি আপথ্ন ো থ্ফজর 
হপজে অ ্্ক থ্বভাজগ (DOF) এর সাজ্ আজবেন ররজে পাজরন। STAR সম্পথ্তি রর ছাজড়র বে্ক িান প্রাপজররা এটি হপজে 
্ারজে পাজরন। নেুন আজবেনরারীরা হরিথ্ডজটর েন্ অবশ্ই হটেজট আজবেন ররুন। $500,000 বা োর রি বাথ্ষ্কর 
আয়সম্পন্ন পথ্রবারগুজিার েন্ এই হরিথ্ডট রজয়জছ। যথ্ে আপথ্ন হযাগ্ �ন, ো�জি আপথ্ন এরটি হচজরর িাধ্জি 
হরিথ্ডট পাজবন। সাধারণে হরিথ্ডজটর ডিার িিূ্ সম্পথ্তি রর ছাজড়র সিান �জব।

সম্পরূ্ণ কযোগ্যতো এবং সতু্বরোর ত্ববরর পোলবন এ�োলন WWW.NYC.GOV/FINANCE

https://www.tax.ny.gov
https://www.tax.ny.gov
https://www.tax.ny.gov
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords-star.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords-sche.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords-dhe.page
http://www.nyc.gov/finance
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েটুি হ্াজসর িজধ্ পা ্্কর্ রী?
ছাড়
এরটি ছাড় আপনার সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ আপনার 
রর গণনার আজগ রিায়।

অ্াজবটজিন্টস
এরটি অ্াজবটজিন্ট আপনার ররগুথ্ি রিায় হসগুথ্ি 
গণনার পজর।

অনরুি� রজর ছাড় সম্পজর্ক  সাম্প্রথ্ের েজ্্র েন্ হেেুন www.nyc.gov/finance।

প্রাক্তন সসথ্নরজের ছাড় 
প্রথ্েবন্ী অপরাধ ক্থ্েরিস্ত এবং 

উতিি সািাথ্রটান ছাড় ক্াথ্ে্ক  এগোম্পশন

থ্নথ্ে্কষ্ট থ্রছু প্রাক্তন সিররিমী, 
সিররিমীজের েীবনসঙ্ী/
থ্বধবা(থ্বপত্ীর)হের এবং হগা্ড 
টোর থ্পোিাোজের েন্ উপিব্ধ।

অপরাজধর থ্শরারজের এবং যারা 
অপরাধ প্রথ্েজরাজধর হচষ্টায় বা 
এরেন ক্থ্েরিস্তজর সা�ায্ ররজে 
থ্গজয় আ�ে �জয়জছন। হরবিিাত্ 
হবসািথ্রররা। িাথ্ির অবশ্ই 
প্রথ্েবন্রো িাথ্নজয় হনবার েন্ 
গৃজ�র রূপান্তর রজরজছন।

পাদ্ীজের থ্নথ্ে্কষ্ট সেজস্রা বা োঁজের 
অ-পুনথ্ব্কবাথ্�ে েীথ্বে স্ািী-স্তীরা। কয

োগ
্যত

ো

সুথ্বধার িাত্া থ্বথ্ভন্ন �য়। প্রথ্েবন্রো িাথ্নজয় হনবার েন্ 
পুনঃসংস্করজণর েরজচর ক্থ্েপূরণ।

গৃজ�র থ্নরূথ্পে িিূ্ $1,500 পয্কন্ত 
হ্াস �য়।

স
ত্ব

র
ো

এরটি আজবেন পূরণ 
ররুন, যা উপিভ্ আজছ 
এোজন www. nyc. gov/
ownerexemption

এরটি আজবেন পূরণ 
ররুন, যা উপিভ্ আজছ 
এোজন www. nyc. gov/
ownerexemption

এরটি আজবেন পূরণ 
ররুন, যা উপিভ্ আজছ 
এোজন www. nyc. gov/
ownerexemption

আ
লব

িন
 

ক
র

লত

15 িাচ্ক 15 িাচ্ক 15 িাচ্ক স
ম

য়
স

ীম
ো

সম্পরূ্ণ কযোগ্যতো এবং সতু্বরোর ত্ববরর পোলবন এ�োলন WWW.NYC.GOV/FINANCE

https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
http://www.nyc.gov/finance
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আপনার বাথ্ষ্কর সম্পথ্তি রর থ্বি — ক্াস 1 
আপনার বাথ্ষ্কর ক্াস 1 সম্পথ্তি রর থ্বি এইররি হেেজে �জব:4

 বোজোর মলূ্য
থ্ডপাট্ক জিন্ট অব থ্ফনাজসির আপনার ক্াস 1 সম্পথ্তির েন্ এরটি বাোর িিূ্ থ্নধ্কারণ রজর পথ্রসংে্ান সংরিান্ত থ্বজলেষজণর িাধ্জি যা 
আপনার আজশপাজশর অনরুূপ সম্পথ্তিগুথ্ির সাম্প্রথ্ের থ্বথ্রিে িজূি্র হডটা এরত্ীভূে রজর ররা �য়। অনরুূপ সম্পথ্তিগুথ্ি �জিা হসইগুথ্ি 
হযগুথ্ি আয়েন, টোইি এবং বয়জস আপনার সম্পথ্তির রাছারাথ্ছ।

 ত্নরূত্পত মলূ্য
এরটি সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ �জিা এটির বাোর িজূি্র এরটি শেররা �ার। আইন অনযুায়ী, এরটি ক্াস 1 সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ 
বছজর 6% এর হবথ্শ বা পাঁচ বছজর 20% এর হবথ্শ বথৃ্ধি হপজে পাজর না, যথ্ে না নেুন থ্নি্কাণ বা পুনঃসংস্করজণর রারজণ িিূ্ বথৃ্ধি �য়। 
উপরন্তু, আপনার থ্নরূথ্পে িিূ্ আপনার গৃজ�র বাোর িজূি্র 6% অথ্েরিি ররজে পাজর না। 

 ছোড়প্রোপ্ত মলূ্য
আপনার সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িজূি্র হ্াস আপনার পাওয়া হরাজনা ছাজড়র ফজি �য়।

 অ্যোলবটলমন্টগুত্লর আলগ করসমহূ
হরাজনা অ্াজবটজিন্ট প্রজয়াগ �ওয়ার আজগ আপনার গৃজ�র ররজযাগ্ িিূ্।

 কলরর হোর
�ার যাজে থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটি আপনার সম্পথ্তি ক্াস রর আজরাপ রজর। এই শেররা �ার থ্সটি রাউথ্সিজির দ্ারা প্রথ্ে বছর থ্নথ্ে্কষ্ট �য় 
(আংথ্শরভাজব, হটেট আইজনর প্রজয়ােজনর ওপর থ্ভথ্তি রজর) এবং পথ্রবে্ক ন সাজপক্। 

 বোত্ ্্ণক সম্পত্তি কর
যথ্ে আপনার হরাজনা অ্াজবটজিন্ট ্াজর, আপনার ফাইনাি সম্পথ্তি রর থ্বি থ্নধ্কারণ ররজে হসগুথ্ি ধায্ক �য় ও আপনার ররগুথ্ির 
পথ্রিাণ হ্জর বাে হেওয়া �য়।

র
োপ
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থ্রভাজব আিরা আপনার সম্পথ্তি রর গণনা রথ্র োর পয্কাজিাচনা
বোত্ ্্ণক সম্পত্তি কর = {(ত্নরূত্পত মলূ্য ত্বলয়োগ ছোড়) (X) কর হোর} ত্বলয়োগ অ্যোলবটলমন্ট

1
2

4
3

বোজোর মলূ্য:
আিরা আপনার গৃজ�র িিূ্ায়ন রথ্র পথ্রসংে্ানগে থ্বজলেষজণর িাধ্জি যা আপনার আজশপাজশর 
অনরুূপ সম্পথ্তিগুথ্ির সাম্প্রথ্ের থ্বথ্রিে িিূ্গুথ্ির হডটা এরত্ীভূে রজর ররা �য়।

ত্নরূত্পত মলূ্য:
বাোর িিূ্ x িিূ্ায়জনর িাত্া (6%) অ্বা থ্নরূথ্পে িিূ্ বথৃ্ধির ঊধ্কসীিা

ছোড়সমহূ:
থ্নরূথ্পে িিূ্ – ছাড়গুথ্ি = ররজযাগ্ িিূ্

বোত্ ্্ণক সম্পত্তি কর:
ররজযাগ্ িিূ্ x রর �ার – অ্াজবটজিন্ট

$250,000 বা োর রি থ্নরূথ্পে িজূি্র গৃ�গুথ্ির েন্ সম্পথ্তি রর থ্বি সত্িাথ্সর ভাজব এবং $250,000 এর 
অথ্ধর থ্নরূথ্পে গৃ�গুথ্ির েন্ ষাণ্াথ্সর ভাজব ডারজযাজগ হপ্রথ্রে �য়। সত্িাথ্সর ভাজব থ্বিগুথ্ি প্রজেয় �য় 1 েিুাই, 
1 অজ্াবর, 1 োনয়ুাথ্র ও 1 এথ্প্রজি; আপনার থ্বি সাধারণে এটির প্রজেয় োথ্রজের এর িাস আজগ ডারজযাজগ 
হপ্রথ্রে �য়। ষাণ্াথ্সর ভাজব থ্বিগুথ্ি োজের প্রজেয় োথ্রেগুথ্ি 1 োনয়ুাথ্র এবং 1 েিুাইজয়র এর িাস আজগ 
ডারজযাজগ হপ্রথ্রে �য়।

এরবার আপথ্ন আপনার থ্বি হপজয় হগজি, এটিজর যত্স�রাজর পয্কাজিাচনা ররুন হয আপথ্ন শুধুিাত্ রেটা প্রজেয় 
হরবি ো নয়, থ্রভাজব পথ্রিাণটি এি োও বঝুজে হপজরজছন থ্নথ্চিে ররজে। থ্নজে্কশনা থ্�জসজব এই বরুজিটটি হেেুন 
এবং আজরা োননু এোজন www.nyc.gov/finance, হযোজন আপথ্ন হযজরাজনা সিজয় আপনার সম্পথ্তি রর থ্বিও 
হেেজে পাজবন।

ত্কভোলব অথ্ণপ্রিোন করলত হয় 
আপনার থ্বজির থ্নজে্কশগুথ্ি অনসুরণ ররুন অ্বা প্রোজনর থ্বরল্প উপায় সম্পজর্ক  োনজে – ইজিরট্রথ্নর, ডারজযাজগ বা 
ব্থ্ক্তগেভাজব – যা আপনার েজন্ রজয়জছ ো োনজে হেেুন www.nyc.gov/payonline। 

ব্যোংক এবং বন্কী কসবোপ্রিোনকোরী ককোম্পোত্নসমূহ
যথ্ে আপথ্ন সম্পথ্তি রর থ্বি ব্াংর বা বন্রী পথ্রজষবা প্রোনরারী হরাম্পাথ্নর িাধ্জি প্রোন রজরন, আপথ্ন 
থ্ডপাট্ক জিন্ট অব থ্ফনাজসির রাছ হ্জর সম্পথ্তি রর থ্বি পাজবন না যথ্ে না আপথ্ন অন্ান্ চাে্ক  হযিন- ফুটপা্ এবং 
আপৎরািীন হিরািথ্ের েন্ োয়ী ্াজরন।

র
োপ

র
োপ

র
োপ

র
োপ

আপনার সম্পথ্তি রর থ্বি প্রোন

https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/pay-now/pay.page


10

সম্পথ্তি িজূি্র হনাটিশ
থ্ডপাট্ক জিন্ট অব থ্ফনাজসির রাছ হ্জর অন্েি গুরুত্বপূণ্ক হয নথ্্টি আপথ্ন পাজবন ো �ি সম্পথ্তি িজূি্র হনাটিশ বা NOPV। প্রথ্ে 
োনয়ুাথ্রজে আপনাজর ডারজযাজগ পাঠাজনা NOPV-টি আপনাজর োনাজব আপনার সম্পথ্তির বাোর ও থ্নরূথ্পে িজূি্র আিাজের 
থ্নধ্কারণ। 

আপনার বাোর ও থ্নরূথ্পে িজূি্র সজঙ্ NOPV আপনার বে্ক িান ছাড়গুথ্িও োথ্িরাভুক্ত ররজব, যথ্েও এোজন সািজনর বছজর আপথ্ন 
হয ছাড়গুথ্ি পাজবন ো নথ্্ভুক্ত নাও �জে পাজর।

NOPV থ্বি নয় এবং প্রোন ররার প্রজয়ােন হনই। আপথ্ন হনাটিশটি ফাইজি রােজে চাইজবন এবং সারা বছর এটির উজলেে ররজবন।

এোজন ক্াস 1 সম্পথ্তির এরটি NOPV এর উো�রণ হেওয়া �জিা:

আপনোর সম্পত্তি সম্বলন্ ত্ববররসহ একটি বোত্ ্্ণক কনোটিশ

NOPV পৃষ্া 1

NOPV পৃষ্া 2

NOPV পৃষ্া 3
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 সম্পত্তির ত্ববরর
সম্পথ্তির প্রা্থ্ির ে্্: িাথ্িরানা, বণ্কনা, হরেথ্ণথ্বন্াস এবং BBL।

সম্পত্তির শনোক্তকরর: BBL

থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটির প্রথ্েটি সম্পথ্তির এরটি এরর শনাক্তরারী আজছ যা বজরা-ব্লর-িট নম্বর বা BBL বজি পথ্রথ্চে। BBL থ্ডপাট্ক জিন্ট 
অব থ্ফনাজসির সজঙ্ আপনার অ্ারাউন্ট নম্বজরর িজো রাে রজর এবং আিাজের রাছ হ্জর প্রাপ্ত প্রায় প্রথ্েটি হনাটিজশ বা থ্ববথৃ্েজে এটি 
েশৃ্িান �য়। যেন আপথ্ন DOF এর সজঙ্ হযাগাজযাগ ররজবন েেন আপনার BBL-টি পাওয়া থ্নথ্চিে ররুন – এটি আিাজের আপনার 
সিস্াটি দ্রুে সিাধাজন সা�ায্ ররজব।

বলরো নম্বরটি সবসমলয় প্রথলম থোলক:

1 = ি্ান�াটন 2 = রেংক্স 3 = ব্রুরথ্িন

4 = কুইসি 5 = টে্াজটন আইি্া্

ব্লক নম্বরটি ত্বিতীয় অবস্োলন থোলক: এটি 5 সংে্া পয্কন্ত �জে পাজর। 
লট নম্বরটি কশল্ থোলক: এটি 4 সংে্া পয্কন্ত �জে পাজর।

 বোজোর মলূ্য 
থ্ডপাট্ক জিন্ট অব থ্ফনাজসির আপনার ক্াস 1 সম্পথ্তির েন্ এরটি বাোর িিূ্ থ্নধ্কারণ রজর পথ্রসংে্ান সংরিান্ত থ্বজলেষজণর িাধ্জি যা 
আপনার আজশপাজশর অনরুূপ সম্পথ্তিগুথ্ির সাম্প্রথ্ের থ্বথ্রিে িজূি্র হডটা এরত্ীভূে রজর ররা �য়। 

 ত্নরূত্পত মলূ্য
এরটি সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ �জিা এটির বাোর িজূি্র এরটি শেররা �ার। আইন অনযুায়ী, এরটি ক্াস 1 সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ 
বছজর 6% এর হবথ্শ বা পাঁচ বছজর 20% এর হবথ্শ বথৃ্ধি হপজে পাজর না, যথ্ে না নেুন থ্নি্কাণ বা পুনঃসংস্করজণর রারজণ িিূ্ বথৃ্ধি �য়। 
উপরন্তু, আপনার থ্নরূথ্পে িিূ্ আপনার গৃজ�র বাোর িজূি্র 6% অথ্েরিি ররজে পাজর না।

 ছোড়
আপথ্ন বে্ক িাজন হযসব ছাড় হপজয় ্াজরন হসগুজিা NOPV োথ্িরাভুক্ত রজর এবং হসই সাজ্ আপনাজর ছাড়িিূ্ সম্পজর্ক  অবথ্�ে রজর—যা 
�জছে আপনার ছাজড়র ফিস্রূপ থ্নরূথ্পে িজূি্ হ্াস �ওয়া।

 করলযোগ্য মলূ্য
আপনার সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ থ্বজয়াগ আপনার ছাড়প্রাপ্ত িিূ্। ররজযাগ্ িিূ্ �জিা হসই পথ্রিাণ যার ওপর আপনাজর রর আজরাপ ররা 
�জয়জছ।

 আনমুোত্নক সম্পত্তি কর
পরবেমী রর বছজরর েন্ আপনার সম্পথ্তি রজরর এরটি অনিুান NOPV প্রোন রজর। যথ্েও এই পথ্রিাণটি আনিুাথ্নর, েজব এটি এর 
বছর পূজব্ক পথ্ররল্পনা ররজে আপনাজর স�ায়ো রজর।

 কোয্ণকরী বোজোর মলূ্য 
আপনার সম্পথ্তির রায্কররী বাোর িিূ্ �জিা ছাজড়র আজগ এটির থ্নরূথ্পে িিূ্, 6% দ্ারা থ্বভাথ্েে। ট্াক্স রথ্িশজনর েন্ আপনার 
থ্নরূপণ রি ররাজে, আপথ্ন অবশ্ই প্রিাণ ররজবন হয আপনার সম্পথ্তির িিূ্ এটির রায্কররী বাোর িজূি্র হ্জর রি।
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আপনোর উপর ত্নরূত্পত মলূ্যলক আলবিন করো

সম্পথ্তি িজূি্র হনাটিশ
আপথ্ন যথ্ে থ্বশ্াস রজরন আিরা আপনার থ্নরূথ্পে িিূ্ েুব হবথ্শ ধায্ক রজরথ্ছ, ো�জি আপনার অথ্ধরার আজছ থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটি ট্াক্স 
রথ্িশজন আজবেন ররার, এরটি স্াধীন থ্সটি এজেথ্সি যার ক্িো আজছ আপনার সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্, রর ক্াস এবং ছাড়গুথ্ির 
পথ্রবে্ক ন ররার। ট্াক্স রথ্িশজনর েন্ আপনার থ্নরূপণ রি ররাজে আপথ্ন অবশ্ই প্রিাণ ররজবন হয আপনার সম্পথ্তির িিূ্ এটির 
রায্কররী বাোর িজূি্র হ্জর রি—ছাজড়র আজগ এটির থ্নরূথ্পে িিূ্ 6% দ্ারা থ্বভাথ্েে।

ট্াক্স রথ্িশজনর আপীি ফরি হপজে হেেুন www.nyc.gov/taxcommission। িথু্দ্ে ফরি DOF থ্বেজনস হসন্টার এবং ট্াক্স 
রথ্িশজনর অথ্ফস One Centre Street, Room 2400, New York, NY-হে পাওয়া যাজব।  (ওয়ান হসন্টার থ্্রিজট প্রজবজশর েন্, 
আপনার এরটি ফজটা আইথ্ড প্রজয়ােন।) ক্াস 1 সম্পথ্তির েন্ আজবেন েিা ররার সিয়সীিা 15 িাচ্ক । এটির অ ্্ক �জিা আপনার আজবেন 
ট্াক্স রথ্িশজনর রাজছ 15 িাজচ্ক র িজধ্ হপৌঁছজে �জব—আপনার আজবেন ওই থ্েজন পাঠাজনা যজ্ষ্ট নয়।

ট্াক্স রথ্িশজনর থ্নধ্কারজণর সজঙ্ আপথ্ন স�িে না �জি, আপথ্ন থ্নউ ইয়র্ক  হটেট সুথ্প্রি হরাজট্ক  এরটি স্মি হক্ইিস অ্াজসসজিন্ট থ্রথ্ভউ 
থ্পটিশন (SCARP) ফাইি ররজে পাজরন। SCARP থ্পটিশন থ্নউ ইয়র্ক  হটেট অথ্ফস অব হরাট্ক  অ্াডথ্িথ্নজ্রিশন এর ওজয়বসাইট 
www. nycourts.gov এ পাওয়া যাজব এবং 25 অজ্াবজরর িজধ্ ো োথ্েি ররা আবশ্র। আপথ্ন এরটি SCARP ফাইি ররজে 
পাজরন না যথ্ে আপথ্ন 1 েিুাইজয় শুরু বে্ক িান রর বজষ্কর েন্ ট্াক্স রথ্িশজন এরটি আজবেন ফাইি না রজর ্াজরন।

অন্যোন্য সংলশোরনগুত্ল
যথ্ে আপনার NOPV-হে এরটি বাস্তব ে্্িিূর ত্রুটি ্াজর (হযিন- আপনার সম্পথ্তির থ্ববরণটি ঠির নয়), ো�জি অনরুি� রজর 
থ্ডপাট্ক জিন্ট অব থ্ফনাজসির এরটি “থ্রজরাজয়টে টু আপজডট (request to update)” ফরি েিা রজর হস সম্পজর্ক  োনান যা পাওয়া 
যাজব এোজন www.nyc.gov/finance অ্বা 311 নম্বজর রি ররজে পাজরন। আপনার NOPV-হে আনিুাথ্নর বাোর িজূি্র সজঙ্ 
আপথ্ন যথ্ে স�িে না �ন, ো�জি আপথ্ন এরটি “থ্রজরাজয়টে টু থ্রথ্ভউ (request to review)” ফরি োথ্েি ররজে পাজরন যা www.
nyc.gov/finance-এ পাওয়া যাজব অ্বা 311 নম্বজর রি ররজে পাজরন। (থ্রন্তু িজন রােজবন DOF-এ ফাইি ররা এই ফরিগুথ্ির 
হযজরাজনাটি ট্াক্স রথ্িশজন আপনার থ্নরূথ্পে িজূি্র থ্বরল্প নয়।)

আপনার সম্পথ্তি    ররগুথ্ির বছর

োনয়ুাথ্র হফব্রুয়াথ্র িাচ্ক এথ্প্রি হি েনু

15 মোর্ণ : NYC ট্াক্স রথ্িশজন আপনার 
সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িজূি্র েন্ আপীজির 
সিয়সীিা।

15 মোর্ণ : রর ছাজড়র আজবেজনর সিয়সীিা।

5 জোনয়ুোত্র: 
সম্াব্ হরাি 
প্ররাশ ররা 
�জয়জছ।

DOF সব্কজশষ িিূ্ায়জনর 
োথ্িরা প্ররাশ রজর এবং 1 
েিুাইজয় শুরু রর বজষ্কর েন্ 
সম্পথ্তি রর থ্বি প্রস্তুে রজর।

আপথ্ন নেুন রর বজষ্কর 
েন্ আপনার প্র্ি সম্পথ্তি 
রর থ্বি পান।

https://www1.nyc.gov/site/taxcommission/index.page
http://www.nycourts.gov
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
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থ্রজসাস্কসি�ূ
ট্াক্স হপয়ার অ্াডজভাজরজটর অথ্ফস
আপথ্ন যথ্ে থ্ডপাট্ক জিন্ট অব থ্ফনাজসির সজঙ্ রর সিস্া সিাধাজনর েন্ য্ায্ হচষ্টা রজর ্াজরন থ্রন্তু িজন ররজছন হয আপথ্ন 
সজন্তাষেনর েবাব পানথ্ন, ট্াক্স হপয়ার অ্াডজভাজরট অথ্ফস আপনাজর সা�ায্ ররজে পাজর। 

ট্াক্স হপয়ার অ্াডজভাজরজটর অথ্ফজসর সা�ায্ পাওয়ার েন্ www.nyc.gov/taxpayeradvocate-এ যান এবং DOF-911 ফরি 
“ট্াক্স হপয়ার অ্াডজভাজরট অথ্ফস হ্জর সা�ায্ পাওয়ার েন্ অনজুরাধ” পূরণ ররুন। আপথ্ন সরাসথ্র ট্াক্স হপয়ার অ্াডজভাজরট 
অথ্ফজসর সজঙ্ হযাগাজযাগ ররজে পাজরন:

কফোন করুন: (212) 748-4785

ফ্যোক্স:  (646) 500-6907

ডোকলযোলগ পোঠোন: NYC Office of the Taxpayer Advocate, 375 Pearl Street, 26th Floor, New York, NY 10038

থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটি ট্াক্স রথ্িশন
থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটি ট্াক্স রথ্িশন এরটি স্াধীন এজেথ্সি যার ক্িো আজছ আপনার সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্, ট্াক্স ক্াস এবং ছাড়গুথ্ির 
পথ্রবে্ক ন ররার। 

ট্াক্স রথ্িশজনর ওজয়বসাইজট সরি ধরজনর আপীি ফরি রজয়জছ www.nyc.gov/taxcommission। আপথ্ন ট্াক্স রথ্িশনজর 
(212) 669-4410 নম্বজর হফান ররজে পাজরন।

আপনার সম্পথ্তি    ররগুথ্ির বছর

েিুাই আগটে হসজটেম্বর অজ্াবর নজভম্বর থ্ডজসম্বর

এরটি নেুন ট্াক্স বছর শুরু �য়; 
আপনাজর পুরজনা বছজরর রজরর �াজর 
ররধায্ক ররা �য়, যথ্ে নেুন ট্াক্স 
বছজরর �ারটি 6 েজুনর িজধ্ গৃ�ীে 
না �জয় ্াজর।

থ্সটি রাউথ্সিি রর �ারগুথ্ির ওপর হভাট হেয় এবং হিয়র হসগুথ্িজে সই রজরন। বারংবার, 
ট্াক্স আজরাথ্পে ক্াস ভাগ-বণ্টজনর পথ্রবে্ক জনর েন্ পথ্িথ্স থ্সধিাজন্তর রারজণ, নজভম্বর 
পয্কন্ত ট্াক্স �ারগুথ্ি চূড়ান্ত �য় না। হযজ�েু যেন এইসব ট্াক্স �ার প্রজযাে্ �য় েেন হ্জর 
যেন আিরা আগাজগাড়া ট্াক্স বছজরর হিাটািটুি িাঝপজ্, আপনার বছরটির প্র্ি ভাজগর 
ট্াক্সগুথ্ি পুনরায় নেুন �াজর গণনা ররা �য়।

https://www1.nyc.gov/site/finance/about/taxpayer-advocate.page
https://www1.nyc.gov/site/taxcommission/index.page
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অ্যোলবটলমন্ট:
থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটি অ্াজবটজিন্টস নাজি পথ্রথ্চে রর ছাড় প্রোন রজর হযটি আপনার রর পথ্রিাণটি গণনা �ওয়ার পজর প্রজযাে্ �য়।

ত্নরূত্পত মলূ্য:
এরটি সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ �জিা এটির বাোর িজূি্র এরটি শেররা �ার। আইন অনযুায়ী, এরটি ক্াস 1 সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ 
বছজর 6% এর হবথ্শ বা পাঁচ বছজর 20% এর হবথ্শ বথৃ্ধি হপজে পাজর না, যথ্ে না নেুন থ্নি্কাণ বা পুনঃসংস্করজণর রারজণ িিূ্ বথৃ্ধি �য়। 
উপরন্তু, আপনার থ্নরূথ্পে িিূ্ আপনার গৃজ�র বাোর িজূি্র 6% অথ্েরিি ররজে পাজর না।

মলূ্যোয়লনর অনপুোত:
(অ্বা িিূ্ায়জনর শেররা �ার/িিূ্ায়জনর িাত্া) আপনার থ্নরূথ্পে িিূ্ বাোর িজূি্র শেররা �াজরর ওপর থ্ভথ্তি রজর; এই শেররা 
�ারটিই িিূ্ায়জনর অনপুাে থ্�জসজব পথ্রথ্চে। 

কোয্ণকরী বোজোর মলূ্য:
আপনার সম্পথ্তির রায্কররী বাোর িিূ্ �জিা ছাজড়র আজগ এটির থ্নরূথ্পে িিূ্, 6% দ্ারা থ্বভাথ্েে। ট্াক্স রথ্িশজনর েন্ আপনার 
থ্নরূপণ রি ররাজে, আপথ্ন অবশ্ই প্রিাণ ররজবন হয আপনার সম্পথ্তির িিূ্ এটির রায্কররী বাোর িজূি্র হ্জর রি।

ছোড়:
থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটি রর ছাড় প্রোন রজর যা প্রবীণ, প্রাক্তন সিররিমী, পাদ্ী সেস্, প্রথ্েবন্ী, এবং অন্ান্জের এরোম্পশন নাজি পথ্রথ্চে। 
যথ্ে আপথ্ন এরটি ছাজড়র েন্ অনজুিাথ্েে �ন, আপনার রর হযাগ্িিূ্ রথ্িজয়, এটি আপনার গৃজ�র থ্নরূথ্পে িিূ্ হ্জর বাে হেওয়া 
�য়। (এরটি ছাড় এরটি অ্াজবটজিন্ট হ্জর আিাো �য়, এর ধরজনর রর ছাড় যা রর গণনা �জয় যাওয়ার পর আপনার প্রজেয় রর 
রিায়।)

বোজোর মলূ্য:
থ্ডপাট্ক জিন্ট অব থ্ফনাজসির আপনার ক্াস 1 সম্পথ্তির েন্ এরটি বাোর িিূ্ থ্নধ্কারণ রজর পথ্রসংে্ান সংরিান্ত থ্বজলেষজণর িাধ্জি যা 
আপনার আজশপাজশর অনরুূপ সম্পথ্তিগুথ্ির সাম্প্রথ্ের থ্বথ্রিে িজূি্র হডটা এরত্ীভূে রজর ররা �য়। অনরুূপ সম্পথ্তিগুথ্ি �জিা হসইগুথ্ি 
হযগুথ্ি আয়েন, টোইি এবং বয়জস আপনার সম্পথ্তির রাছারাথ্ছ। এই বাোর িিূ্টি শুধুিাত্ রজরর উজদেজশ্ই।

শব্দজরাষ
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কর ক্োসসমূহ: 
থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটির সম্পথ্তিগুথ্ি চারটি ক্াজস থ্বভক্ত, আইন অনযুায়ী প্রথ্েটি আিাোভাজব িিূ্াথ্য়ে এবং থ্নরূথ্পে।

ক্োস 1:    এর হ্জর থ্েন-ইউথ্নট, প্রধানে আবাথ্সর সম্পথ্তিগুথ্ি। থ্নথ্ে্কষ্ট োথ্ি েথ্ি এবং থ্নথ্ে্কষ্ট প্ররাজরর 
রজ্াথ্িথ্নয়ািগুথ্িও অন্তভু্ক ক্ত।

ক্োস 2:    রজ্া ও হরা-অপস স� 4+ ইউথ্নটযুক্ত আবাথ্সর সম্পথ্তি 

ক্োস 3:    রায্কররী হরাম্পাথ্ন সরঞ্াি এবং থ্বজশষ ফ্্াঞ্াইথ্ে সম্পথ্তি

ক্োস 4:    অথ্ফস থ্বথ্্ডং, রারোনা, হটোর এবং হ�াজটিস� অন্ান্ সিস্ত স্াবর সম্পথ্তি।

কলরর হোর:
�ার যাজে থ্নউ ইয়র্ক  থ্সটি আপনার সম্পথ্তি ক্াস রর আজরাপ রজর। এই শেররা �ার থ্সটি রাউথ্সিজির দ্ারা প্রথ্ে বছর থ্নথ্ে্কষ্ট �য় এবং 
পথ্রবে্ক ন সাজপক্। 

করলযোগ্য মলূ্য:
আপনার সম্পথ্তির থ্নরূথ্পে িিূ্ থ্বজয়াগ আপনার ছাড়প্রাপ্ত িিূ্। ররজযাগ্ িিূ্ �জিা হসই পথ্রিাণ যার ওপর আপনাজর রর আজরাপ ররা 
�জয়জছ।

শব্দজরাষ
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