
আপনার সম্পত্তি সম্পর ক্ে  
গুরুত্বপূরকে তথ্য

ভুল সংর�াধন বা চ্যারলঞ্জ ্রা অথকে ত্বভারের ত্নধকোররসমহূ:
যা ্ররত nyc.gov/updatepropertydata এ আপত্ন 
ফরমগুত্ল ডাউনরলাড ্ররত পাররবন:

• আপনার সম্পত্তি সংক্ান্ত ভুল তথ্য যা অথকে 
ত্বভারের নত্থ বা ওরেবসাইরে ররেরে সসগুরলা 
সংর�াধন ্ররত।

• আপনার সম্পত্তির মরূল্যর ব্যাপারর অথকে ত্বভারের 
ত্নধকোররর্ চ্যারলঞ্জ ্ররত।

• আপনার সম্পত্তির ্র সরোৎ বা হ্ারসর ব্যাপারর 
ত্বভারের প্রত্যাখ্যান বা অপসারররর ব্যাপারর 
আরবদন ্ররত। (সরোরতর ব্যাপারর যত্দ অস্বী্ৃত্ত 
জানারনা হে তাহরল আপত্ন ত্নউ ইে ক্ে  ত্সটি ে্যাক্স 
্ত্ম�রন আরবদন ্ররত পাররন। আররা তরথ্যর 
জন্য nyc. gov/ html/ taxcomm সদখুন।)

311-এ ্ল ্রর আপত্ন সহােতার জন্য অনরুরাধ ্ররত 
পাররন।
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সম্পত্তির ্র প্রদারনর গুরুত্বপূরকে 
তাত্রখগুরলা

জানয়ুারি সম্পত্তির মরূল্যর আত্থকে্ সমইল ত্বজ্ঞত্তি

ফেব্রুয়ারি স্া-অপ/্র্া হ্ারসর জন্য আরবদন ্রার স�ষ 
সমে

মার্চ  1 ে্যাক্স ক্াস 2 ও ে্যাক্স ক্াস 4 অনযুােবী সম্পত্তির 
ত্নধকোত্রত মরূল্যর ত্বষরে NYC ে্যাক্স ্ত্ম�রনর 
ত্ন্ে আপত্তি জানারনার স�ষ সমে।

মার্চ  15 ব্যত্তিেত সরোরতর জন্য আরবদরনর স�ষ সমে। 
অথকে ত্বভারের সারথ ে্যাক্স ক্াস 1 অনযুােবী 
সম্পত্তির আত্থকে্ এবং ত্নধকোত্রত মরূল্যর সারথ 
সঙ্গত্ত সররখ বাজার মরূল্যর ত্বষরে NYC ে্যাক্স 
্ত্ম�রনর ত্ন্ে আপত্তি জানারনার স�ষ সমে।

এররিল 1 ে্যাক্স ক্াস 2 ও ে্যাক্স ক্াস 4 সম্পত্তির আত্থকে্ 
বাজার মরূল্যর ত্বষরে আপত্তি জানারনার স�ষ 
সমে।

ফম অথকে ত্বভাে পরবততী অথকে বেররর জন্য চূড়ান্ত 
মলূ্যােন তাত্ল্া প্র্া� ্রররে এবং সম্পত্তির 
্ররর ত্বল প্রস্তুত ্রররে যা জলুাই 1 এ শুরু 
হরব।

জনু জলুাই মারস পরবততী অথকে বেররর জন্য ্রদাতারা 
তারদর সম্পত্তি ্ররর প্রথম ত্বলটি পারবন।

জলুাই 1 নতুন ্র বের শুরু হরব: ্রদাতারদর ্াে 
সথর্ পূরবকের বেররর ্র হার অনযুােবী ্র 
আররাপ ্রা হরব। ত্সটি ্াউত্সিল ্ররর নতুন 
হার ত্নধকোরর ্ররল বেররর প্রথম ত্দর্র ্র 
পুনরাে ত্হসাব ্রা হরব।

্রদাতারদর আইনজবীববীর অত্ফস অথকে ত্বভারের 
অধবীরন এ্টি স্তন্ত্র প্রত্তষ্ান। অথকে ত্বভারের 
সারথ সযর্ারনা ধররনর সমস্যার সষেররে আমরা 
্রদাতারদর সমাধান প্রদারন সহােতা ্রর 
থাত্্ এবং ভত্বষ্যরতর সম্াব্য সমস্যা প্রত্তররারধ 
পত্রবতকে নগুরলা সম্পর ক্ে  আমরা পরাম�কে ত্দরে থাত্্। 
আমারদর অত্ফরস এটি সুত্নত্চিত ্রা হে সয ত্নউ 
ইে ক্ে  ত্সটি ে্যাক্সরপোর ত্বল অব রাইেস অনযুােবী 
্রদাতারদর সারথ ন্যায্য ব্যবহার ্রা হরে থার্।

ব্যবসাত্ে্ ্র

সম্পত্তি ্র

ত্নরবীষো

্র সংগ্ররহর অ্যা্াউন্ট

সরোৎ

সরন্ট ত্রিজ সপ্রাগ্রাম

কিদাতা 
আইনজীবীদদি 

অত্ফস



্রদাতারদর আইনজবীববীর অত্ফরস 
সযাোরযাে ্রুন

্রদাতারদর আইনজবীববীর অত্ফস 
আপনার্ সহােতা ্ররত পাররব 

না যত্দ

্রদাতারদর আইনজবীববীর অত্ফরস 
সযাোরযাে ্রুন

যত্দ আপত্ন ইরতামরধ্য অথকে ত্বভারের সারথ ্র সংক্ান্ত 
সমস্যা সমাধারন যরথষ্ট সচষ্টা ্রর থার্ন ত্্ন্তু আ�ানরুূপ 
স্ারনা ফলাফল না পান, তাহরল ্রদাতারদর আইনজবীববীর 
অত্ফস আপনার্ সহােতা ্ররব।
ত্নরচর স্ারনা এ্টি ত্ববতৃ্ত সঠি্ হরল আমারদর সারথ 
সযাোরযাে ্রুন:

1. আপত্ন যত্দ এটি সদখারত পাররন সয অথকে ত্বভাে 
অন্যাে বা ভুলভারব ্র আইন, ত্নেম বা নবীত্ত 
প্ররেন ্রররে বা ্রদাতা ত্হরসরব আপনার 
অত্ধ্ারর্ অগ্রাহ্য ্রররে।

2. ঋররর জন্য আপত্ন অথকে ত্বভাে ্তৃকে ্ স্ারনা 
ধররনর হুমত্্র সমু্খবীন হরেরেন (সযমন 
আপনার অথকে বা সম্পত্তি বারজোতি ্রা) যা 
আপনার ্ারে অন্যাে, সবআইত্ন বা ভুল বরল 
মরন হরেরে সসো সদখারত পাররন।

3. আপত্ন উপস্াপন ্ররত পাররন সয যত্দ সমাধান 
না ্রা হে তাহরল আপত্ন দবীরকেরমোদবী বা স্ােবী 
ষেত্তর সমু্খবীন হরত পাররন।

4. অথকে ত্বভারের ত্নেরম আপত্ন সমস্যা লষে্য 
্রররেন যা অন্য ্রদাতারদরর্ও সমস্যাে 
সফলরত পারর।

5. আপত্ন ত্বশ্াস ্ররন সয আপনার স্রসর মলূ 
ত্বষেগুরলা জনসাধারররর নবীত্তর্ সমথকেন ্রর 
যার ্াররর ্রদাতারদর আইনজবীববী অত্ফস 
আপনার্ সহােতা ্ররব।

 * অথকে ত্বভারের সারথ সযাোরযাে 
্ররত nyc. gov/ contactdof সদখুন

• আপত্ন 311 নম্বরর সযাোরযাে ্রর সমস্যা 
সমাধারনর জন্য অথকে ত্বভারের সাধারর 
মাধ্যমগুরলার মাধ্যরম যরথষ্ট প্ররচষ্টা ্ররনত্ন।

• আপনার আইত্ন পরাম�কে বা ্র প্রস্তুত্তর সষেররে 
সহােতা প্ররোজন।

• আপত্ন ে্যাক্স ্ত্ম�ন, ে্যাক্স আত্পল ট্াইব্ুযনাল 
বা সটেে স্ারেকে  মামলা ্রররেন বা ্ররত চান 
অথবা এর মরধ্য সযর্ারনা ্তৃকে পষে হরত ত্সদ্ারন্তর 
জন্য আরবদন ্ররেন।

• আপত্ন অত্ভরযাে ্র সয ত্নউ ইে ক্ে  ত্সটি ে্যাক্স 
আইন বা ে্যাক্স ত্সরটেম সাংত্বধাত্ন্ আইন 
লংরন ্ররে।

• ্রদাতারদর আইনজবীববী অত্ফস ত্নধকোরর ্রর সয 
আপনার অনসুন্ারনর উরদে�্য হরছে ত্নউ ইে ক্ে  
ত্সটি ে্যাক্স পত্রর�ারধ ত্বলম্ব ্রা বা এড়ারনা।

• আপত্ন পাত্ ক্ে ং টির্ে, ত্বক্ে বা ব্যত্তিেত 
আরের ্র বা সফডাররল আে্ররর ব্যাপারর 
সহােতা প্রত্যা�া ্ররেন।

যত্দ প্রত্তবন্্তার ্াররর আপনার অথকে ত্বভাে 
্তৃকে ্ পত্রচাত্লত স্ারনা সপ্রাগ্রারম অং�গ্রহর ্ররত 
বা স্ারনা পত্ররষবা গ্রহর ্ররত আরবদন ্রার 
জন্য বাসস্ান প্ররোজন হে, তাহরল অনগু্রহ ্রর 
nyc. gov/ contactdofeeo-এ ত্ডরজত্বত্লটি সাত্ভকে রসস 
ফ্যাত্সত্লরেের এর সারথ সযাোরযাে ্রুন বা 311 
নম্বরর ্ল ্রুন।

্রদাতারদর আইনজবীববী অত্ফস সথর্ সহােতা 
পাওোর প্রথম পদরষেপ হরছে আমারদর ওরেবসাইে 
nyc. gov/ taxpayeradvocate সদখরত হরব এবং DOF 
911 ফরম, “্রদাতারদর আইনজবীববী অত্ফস সথর্ 
সহােতার জন্য আরবদন” পূরর ্ররত হরব। আপনার যত্দ 
স্ারনা ত্্েু জানার থার্, তাহরল আমারদর সারথ সরাসত্র 
সযাোরযাে ্ররত পাররন:

• ইরমল:
nyc.gov/taxpayeradvocate

• ্ল:
311 বা (212) 748-4785

• ফ্যাক্স:
(646) 500-6907

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

্রদাতারদর আইনজবীববী অত্ফস আপনার্ ত্নরচর সমস্যা 
সমাধারন সহােতা ্ররত পারর:

• সম্পত্তির ্র ও সরোৎ

• ব্যবসাত্ে্ ্র

• ত্নরবীষো

• ্র সংগ্ররহর অ্যা্াউন্ট

• সরন্ট ত্রিজ সপ্রাগ্রাম এবং অন্যান্য সুত্বধা 


