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বৃদ্ধ গহৃকর্তাদের অব্তাহতর 
পুনন্নবীকরণ আববদন

তবভতাগ 1: সম্পততির রথ্
ববরো: ব্লক:

 
লট:

রোস্োর ঠিকোনো:

শহর: স্টেট: জিপ:

আপনতার য�তাগ্রতা তনর্তারণ করদর আমতাদের সতাহতা�্ করতার জন্ তনম্নতিতির প্রশ্নগুতির উতির তেন:

1. এই সম্পজতিটি জক এখবনো সমস্ মোজলকবদর প্োথজমক বোসস্োন? হ্োাঁ নো

2. আপজন যখন আপনোর স্শষ আববদনটি পূরণ করজিবলন, তখন জক আপনোর দজলবল কোউবক যুক্ত কবরজিবলন বো স্সখোন 
স্থবক কোউবক বোদ জদবেজিবলন? হ্োাঁ নো

3. সকল মোজলক এবং তোবদর স্োমী/স্তীর সজমিজলত বোজষ্নক আে জক $58,399-এর স্েবে স্বশী? হ্োাঁ নো

তবভতাগ 2: মতাতিদকর(যের) রথ্
মোজলক 1: িন্ম তোজরখ স্স্োশোল জসজকউজরটি বো ITIN#*:

স্�োন নম্বর: ইবমল অ্োবরেস:

মোজলক 2: িন্ম তোজরখ স্স্োশোল জসজকউজরটি বো ITIN#*:

স্�োন নম্বর: ইবমল অ্োবরেস: 

কতারতা আদবেন করদর পতারদবন: SCHE গ্রহীতো যোরো ক্রমোগত কম্নসূেীবত স্যোগ্তোর প্বেোিনীেতো পূরণ কবর েবলবি। আপজন SCHE-
এর িন্ স্যোগ্ হবত পোবরন যজদ সম্পজতির মোজলকবদর এবং তোবদর স্োমী/স্তীর স্মোট সজমিজলত বোজষ্নক আে $58,399 বো তোর কম হে এবং 
প্বত্ক মোজলবকর বেস 65 বির বো তোর স্বশী হে। (যজদ মোজলবকরো স্োমী-স্তী বো ভোই-স্বোন হে, স্কবল একিনবক অবশ্ই 65 বির বেসী 
বো তোর স্বশী হবত হবব।) জকিু ব্জতক্রম িোড়ো, সম্পজতিটি আবজশ্কভোবব সমস্ মোজলকবদর প্োথজমক বোসস্োন হবত হবব।
আপনতার আদবেনপত্রটি এই ঠিকতানতায় ডতাকদ�তাদগ পতাঠিদয় তেন: New York City Department of Finance, Homeowner 
Tax Benefits, PO Box 3179, Union, NJ 07083. অনগু্রহ কবর স্কোবনো স্পবমন্ট এই ঠিকোনোে পোঠোববন নো, এবং স্কোবনো স্পবমন্ট 
আপনোর পুনন্নবীকরণ আববদবন সংযুক্ত করববন নো।
যেষ রতাতরি: মোে্ন  15। (যজদ মোে্ন  15 স্কোবনো সপ্োহোবতে পবড় বো িুটির জদন হে, তোহবল স্শষ তোজরখটি পরবততী কম্নজদন হবব।)
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আপনোর পজরবোবরর স্কোবনো সদস্ জক কখবনো ইউএস সশস্ত বোজহনী, ন্োশনোল গোর্ন , বো জরিোভ্ন -এ েোকজর কবরবি বো বত্ন মোবন করবি? অনগু্রহ 
কবর স্যটি প্বযোি্ তো জনব্নোেন করুন:

■■ জনবি  ■■ স্োমী-স্তী/সঙ্ী  ■■ সতেোন  ■■ অন্োন্ (জলখুন) _______________________________________



তবভতাগ 5: প্রর্য়ন

আপনতার আদবেন প্রতরিয়তাকরদণর জন্ সম্পততির প্রদর্ক মতাতিকদক অবে্ই স্তাক্ষর করদর হদব।

আজম প্ত্েন করজি স্য আমোর সবব্নোচ্চ জ্োতসোবর এই আববদবন প্দতি সমস্ তথ্ সত্ এবং সঠিক।

আজম প্ত্েন করজি স্য আজম জনউ ইেক্ন  জসটি-এর বোইবর অবজস্ত সম্পজতিসমহূ সহ আমোর মোজলকোনোধীন অন্ স্কোনও সম্পজতির িন্ স্কোবনোরকম সম্পজতি 
ট্োক্স অব্োহজত গ্রহণ করজি নো।

আজম বঝুবত স্পবরজি স্য এই তথ্টি অজরট সোবপক্ষ এবং যজদ অথ্ন দপ্র জনধ্নোরণ করবত পোবর স্য আজম জমথ্ো জববজৃত িমো জদবেজি, তোহবল আজম আমোর 
ভজবষ্বতর সুজবধোগুজল হোরোবত পোজর এবং সমস্ প্বযোি্ েোি্ন  এবং শোজস্র িন্ দোেী হবত পোজর। আজম বঝুবত স্পবরজি স্য এই সুজবধোর িন্ আমোর 
স্যোগ্তোবক প্ভোজবত করবত পোবর এমন স্যবকোবনো পজরবত্ন বনর জবষবে আমোবক অথ্ন দপ্র (Department of Finance)-স্ক অবজহত করবত হবব।

আজম বঝুবত স্পবরজি স্য আমোর আে অথ্ন দপ্র (Department of Finance) দ্োরো যোেোইকরণ সোবপক্ষ।

নতাম: স্তাক্ষর: রতাতরি:

তবভতাগ 4: নতথ

1. আয় 

আপনোবক অবশ্ই পূবব্নর ক্োবলন্োর বিবরর িন্ সমস্ মোজলক এবং তোবদর স্োমী/স্তীর িন্ আবের সমস্ উৎবসর কজপ প্দোন করবত হবব। এটির অতেভু্ন ক্ত 
হল সমস্ স্কেজরউল সহ স্�বররোল বো স্টেট ইনকোম ট্োক্স জরটোন্নসমহূ, W2s, 1099s, স্স্োশোল জসজকউজরটি জববজৃত, এবং অবসর সুজবধোসমহূ, জকন্তু তো 
স্কবল এগুজলবতই সীমোবদ্ধ নে।

2.  আপতন আপনতার যেষ আদবেন েতাতিি করতার পর যথদক �তে যকতাদনতা পতরবর্ন হদয় থতাদক রদবই তনম্নতিতিরগুতি প্রেতান 
করুন৷ 

•  যজদ এই দজলবল তোজলকোভুক্ত স্কোবনো মোজলক জববোহ জববছেদ, আইজন জববছেদ, বো পজরত্োবগর কোরবণ অন্ স্কোথোও বসবোস কবরন, তোহবল অনগু্রহ 
কবর ববধ নজথর একটি কজপ িমো করুন।

•  যজদ একিন মোজলক আবোজসক স্োস্্বসবো সুজবধোে পূণ্ন-সমে বসবোস কবরন, তোহবল সংস্োটির তর� স্থবক একটি অজ�জসেোল জেঠি িমো করুন।

•  যজদ মোজলক মোরো জগবে থোবকন, তোহবল অনগু্রহ কবর মতুৃ্র শংসোপবরের একটির কজপ িমো করুন।

•  যজদ এই সম্পজতিটি স্কোবনো ট্োবটের মোজলকোনোধীন হবে থোবক, বো সম্পজতিটিবত যজদ স্কোবনো লোই� এবটেট স্থবক থোবক, তোহবল অনগু্রহ কবর স্সই ট্োটে 
বো লোই� এবটেট নজথভুজক্তর একটি কজপ িমো করুন।

যকতাদনতা অক্ষমরতার কতারদণ �তে যকতাদনতা পতরদষবতার জন্ আদবেন করদর এবং গ্রহণ করদর বতা অথ্ েপ্তর (Department of 
Finance) দ্তারতা প্রেতি যকতাদনতা কম্সচূীদর অংেগ্রহদণর জন্ আপনতার বতাসস্তাদনর প্রদয়তাজন হয়, রতাহদি অনগু্রহ কদর www.
nyc.gov/contactdofeeo-এ অথবতা 311 নম্বদর য�তান কদর প্রতরবন্ী পতরদষবতা সতুবরতা প্রেতানকতারী (Disability Service 
Facilitator)-এর সতাদথ য�তাগতাদ�তাগ করুন।

*এই সম্পজতি ট্োক্স অব্োহজতর িন্ আববদন করবত আপনোবক অবশ্ই আপনোর স্স্োশোল জসজকউজরটি বো ITIN নম্বর প্দোন করবত হবব। 
আমরো স্যটি জনজচিত হওেোর িন্ এই তথ্ িোনবত েোইজি স্সটি হল আমোবদর স্রকর্ন গুজল যথোযথ, এবং আপজন সঠিক তথ্ িমো জদবেবিন। 
প্শোসজনক জবজধ (Administrative Code)-এর ধোরো 11-102.1-এ আমোবদর এই তথ্ গ্রহবণর অজধকোবরর জবষেটি বজণ্নত আবি।

পৃষ্ো 2-এর 2 

তবভতাগ 3: আয়

সমস্ত মতাতিক এবং স্তামী/স্তীর যমতাট সতমিতির বতাতষ্ক আদয়র অনমুতান: 

আপনতাদক আবতে্কভতাদব এই বদসে একটি নম্বর তিিদর হদব  

এই আববদনটির সোবথ স্য জনবদ্নশোবলী সংযুক্ত আবি স্সগুজল স্দখুন, বো আবরো তবথ্র িন্ www.nyc.gov/scherenewal-এ স্দখুন।  
আপনোবক অবশ্ই আবের তথ্ জদবত হবব নেবতো আপনোর আববদবনর প্জক্রেোকরবণ স্দরী হবত পোবর।
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