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NYC সম্পত্তি কর ও সুদ ত্িলম্ব 
প্রকল্প (NYC Property Tax 
and Interest Deferral 
Program, PT AID)

কীভাবি সাহায্য পাবিন

আপনাবক ত্নবের িাত্িবে িাস করবে ও 
আপনার সম্পত্তিবক কবরর ত্লবেবন ত্িত্রির 
থেবক িাঁচাবে সাহায্য কবর

আপনার সম্পত্তি কবরর অে্থপ্রদাবনর একটি 
অংশ িা, থকানও থকানও থষেবরে, সিটাই 
ত্িলত্ম্বে কবর

আপনাবক সাশ্রেী অে্থপ্রদান করার 
সুবযাগ থদে

হে স্বল্পবেোদী, নে দীর্থবেোদী 
অে্থপ্রদান পত্রকল্পনা ত্থির কবর

অনলাইন:  www.nyc.gov/ptaid

ফ�ান:  311

ফেল করুন: ptaid@finance.nyc.gov

NYC সম্পত্তি কর ও সদু 
ত্িলম্ব প্রকল্প 

যত্দ প্রত্েিন্ধকোর কারবে আপনার অে্থ ত্িভাগ পত্রচাত্লে 
থকানও প্রকবল্প অংশগ্রহে করবে িা থকানও পত্রবেিা গ্রহে করবে 
আবিদন করার েন্য িাসথিান প্রবোেন হে, োহবল অনগু্রহ কবর 
www. nyc. gov/ contactdofeeo-এ প্রত্েিন্ধকো পত্রবেিা 
সুত্িধা প্রদানকারীর সাবে থযাগাবযাগ করুন িা 311 নম্ববর 
থ�ান করুন।

(NYC Property Tax and Interest 
Deferral Program, PT AID)
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কীভাবি আবিদন করবিন
• www.nyc. gov/ ptaid-এ উপলব্ধ আবিদনপরেটি 

সম্পপূে্থ করুন অেিা অে্থ ত্িভাবগর থয থকানও 
ি্যিসাত্েক থকব্রে যান (অিথিানগুত্ল পাবিন 
www. nyc. gov/ ptaid-এ)

• িেস ও আবের প্রোে প্রদান করুন
• িন্ধকী ও ত্লবেন সনাক্ত করবে একটি স্বববের থ�াঁে 

করার েন্য অে্থপ্রদান করুন এিং ত্নবের সম্পত্তির 
েপূল্য ত্নধ্থারে করুন

আপনার জন্য ফকান অর্থপ্রদান পত্রকল্পনাটি সঠিক?

কবরর ত্লবেন ত্িত্রি এিান
একটি PT AID আবিদন েো ত্দবল ো আপনার 
সম্পত্তিবক আসন্ন কবরর ত্লবেন ত্িত্রি থেবক সত্রবে ত্নবে 
পাবর। েৎসব্বেও, আপনার আবিদনপরে 45 ত্দবনর েবধ্য 
পপূরে করা না হবল আপনার সম্পত্তিটিবক হে একটি চাল,ু 
নেুিা একটি ভত্িে্যৎ কবরর ত্লবেন ত্িত্রির প্রত্রিোে 
থযাগ করা হবে পাবর।

আপনার সম্পত্তি কর প্রদান করাে ত্পত্িবে 

পবিবিন? আেরা হেবো আপনাবক সাহায্য 

করবে পাত্র। আপনার সম্পত্তি কবরর 

অে্থপ্রদাবনর একটি অংশ িা, থকানও থকানও 

থষেবরে, সিটাই ত্িলত্ম্বে কবর

অর্থপ্রদান পত্রকল্পনা ফ�াগ্যতার প্রয়�াজনী�তাসেহূ

স্বল্প আবের প্রিীে (Low-Income 
Senior, LIS)

ত্থির-থেোদী, আেত্ভত্তিক (Fixed-
Term, Income-Based, FTI)

প্রশত্েে করার পত্রত্থিত্েবে আেত্ভত্তিক 
(Extenuating Circumstances 
Income-Based, ECI)

• িেস 65 িা োর থিত্শ
• যুক্তরাষ্টীে সেত্বিে থিপূল আে $86,400 িা োর কে
• অন্তেঃ এক িির ধবর থিােী িাত্সন্া
• একটি আবিদনপরে পপূরে করুন ও িাত্ে্থক 

পুনঃশংসােন করুন

• যুক্তরাষ্টীে সেত্বিে সি্থবোট আে $86,400 িা োর 
কে

• অন্তেঃ এক িির ধবর থিােী িাত্সন্া
• একটি আবিদনপরে পপূরে করুন ও িাত্ে্থক 

পুনঃশংসােন করুন 

• যুক্তরাষ্টীে সেত্বিে থিপূল আে $86,400 িা োর কে
• অন্তেঃ এক িির ধবর থিােী িাত্সন্া
• প্রশত্েে করার েবো পত্রত্থিত্ে রবেবি: েেুৃ্য িা 

গুরুের অসু�, আে হারাবনা, অেিা NYC’র 
পাত্ন/েবলর ঋে সহােো প্রকল্প (Water Debt 
Assistance Program)

• একটি আবিদনপরে পপূরে করুন ও িাত্ে্থক পুনঃশংসােন 
করুন

http://www.nyc.gov/ptaid
http://www.nyc.gov/ptaid

