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কারা আদবেন করদি পারদব: বর্ত মান DHE গ্রহীরাগণ যারা এই পয্তন্ত প্াগ্রানমর যযাগ্যরার শর্ত াবলি পূরণ কনর এনেনেন। আপনন DHE-এর জন্য 
যযাগ্য বনি নবনবচির হনবন যনদ েম্পনতির মালিক ও রানদর দম্পনরর েলমিলির বান ্্তক যমাট আনয়র পনরমাণ $58,399 বা এর যিনয় কম হয় বা ্নর্যক 
মালিক যনদ শারীনরকভানব অক্ষম হনয় থানকন। (মালিক যনদ রার স্ামী/স্তী বা েনহাদর হনয় থানকন রাহনি রানদর মন্্য একজননক অবশ্যই শারীনরকভানব 
অক্ষম হনর হনব।) নকেু ব্যনরক্রম োড়া, েম্পনতির জায়গানর েকি মালিকনদর ্াথনমক আবােস্থি হনর হনব এবং যেটট হাউনজং যেনভিপনমন্ট হনব না।

আপনার আদবেনপত্র উদলেখিি ঠিকানায় পাঠিদয় ঠেন: New York City Department of Finance, Homeowner Tax Benefits, 
PO Box 3179, Union, NJ 07083. (নবভাগ িার যথনক আপনার আর যকাননা েহায়ক েকুনমন্ট েংযুটতির ্নয়াজন আনে নক না যে েম্পনক্ত  
ননটচির হনয় ননন।)

ঠনঠেদি ষ্ট সময়সধীমা: 16 মাি্ত , 2020

ঠবভাগ 1: সম্পঠতির িথ্য
বদরা ব্লক িট

রাস্ার ঠিকানা

সসসট – স্টেট – ঠিপ

ঠনদ্াক্ত প্রশ্নগুদিার উতির ঠেদয় আপনার স্�াগ্যিা ঠনরুপদে আমাদের সহায়িা করুন:
1. এই জায়গাটট নক এখননা েকি মালিনকর ্াথনমক আবােস্থি? হাাঁ  না 
2. 1 জানুয়ানর 2018 রানরখ পয্তন্ত েমনয় আপনার িুটতিনর নক নরুন যকউ যুতি হনয়নে বা বাদ যদওয়া হনয়নে? হাাঁ  না 
3. েকি মালিক ও রানদর দম্পনরর েলমিলির বান ্্তক আনয়র পনরমাণ নক $58,399 এর যবশশ? হাাঁ  না 
4. আপনন নক চেপাট্ত নমন্ অব নিন্যানসের কানে স্থায়ী নবকিাঙ্গরার ্মাণপত্র জমা নদনয়চেনিন? হাাঁ  না 

আপনার যনদ স্থায়ী যকাননা নবকিাঙ্গরা না যথনক থানক বা স্থায়ী নবকিাঙ্গরার কাগজপত্র আমানদর কানে জমা নদনয় 
না থানকন রাহনি “না” যর টটক নদন। এর কারনণ োড় পাওয়া যথনক আপনানক বানরি করা হনব না।

ঠবভাগ 2: মালিক(স্ের) িথ্য
মালিক নং 1 িন্ম িাঠরি সামাঠিক ঠনরাপতিা বা ITIN #*

স্�ান নম্বর ইদমইি ঠিকানা

মালিক নং 2 িন্ম িাঠরি সামাঠিক ঠনরাপতিা বা ITIN #*

স্�ান নম্বর ইদমইি ঠিকানা

মালিক নং 3 িন্ম িাঠরি সামাঠিক ঠনরাপতিা বা ITIN #*

স্�ান নম্বর ইদমইি ঠিকানা



ঠবভাগ 3: আদয়র িথ্যাঠে
েকি মালিক ও রানদর দম্পনরনদর েলমিলির যমাট আনয়র পনরমাণ ননরূপণ করুন:  $ 

নননদ্ত শনা েম্পনক্ত  জানার জন্য এই আনবদনপত্ত্রর োনথর েংযুটতিটট যদখুন বা আনরা রনথ্যর জন্য www.nyc.gov/dherenewal নভনজট করুন। 
আপনার আনয়র রথ্য অবশ্যই ্দান করনর হনব অন্যথা এর কারনণ আপনার আনবদনপত্র ্টক্রয়াকরনণ নবিম্ব হনর পানর।

ঠবভাগ 4: ডকুদমনদটশন
1. আয়
নবগর বেনরর েব মালিক ও রানদর দম্পনরনদর েকি আনয়র উৎনের কলপ অবশ্যই জমা নদনর হনব। এর মন্্য রনয়নে েকি েমনয়র যিোনরি বা যটেনটর 
ইনকাম ট্যাক্স নরটান্তে, W2s, 1099s, যোশ্যাি টেনকউনরটট যটেটনমন্টে এবং নরটায়ারনমনন্টর েুনব্া রনব এগুনিাই েব নয়।

2. 1 িানয়ুাঠর 2018 িাঠরদির মদ্্য �ঠে স্কাদনা পঠরবিদি ন হদয় থাদক িাহদিই স্কবিমাত্র ঠনদ্াক্ত ডকুদমন্টগুদিা িমা ঠেন:
 িুটতিনর উনলেশখর মালিকনদর মন্্য যনদ যকউ চেনভাে্ত, আইনর আিাদা থাকা বা পনরর্যানগর কারনণ অন্যত্র বেবাে কনরন রাহনি অনুগ্রহপূব্তক এর 

আইনর েকুনমনন্টর একটট কলপ জমা নদন।
 যনদ যকাননা মালিক চিনকৎো েুনব্ােহ বেবাে কনরন রাহনি যেই েংস্থা যথনক অনিটেয়াি যিটার জমা নদনর হনব।
 যনদ যকাননা মালিক পরনিাক গমন কনরন রাহনি অনুগ্রহপূব্তক রার মৃরু্যর েনদ জমা নদন।
 যনদ এই েম্পনতি যকাননা ট্াটে বা িাইি এনটেনটর অ্ীনন হনয় থানক রাহনি অনুগ্রহপূব্তক ট্াটে বা িাইি এনটেনটর েকুনমন্ট জমা নদন।

ঠবভাগ 5: প্রি্যয়ন
আপনার আদবেনপত্রসট প্রসরিয়াকরদের িন্য সম্পঠতির প্রদি্যক মালিকদকই স্াক্ষর করদি হদব।

আনম এটা ্র্যনয়র করচে যয এই আনবদনপত্ত্র অন্তভু্ত তি েমস্ত রথ্য আমার েনব্তাতিম জ্ান ও নবশ্াে অনুোনর ের্য এবং েনিক।

আনম এটা ্র্যনয়র করচে যয আমার অন্য যকাননা েম্পনতি এমননক ননউ ইয়ক্ত  টেটটর বাইনরও যকাননা েম্পনতিনর কর মুক্ যনই।

আনম বুনেচে যয এই রথ্যগুলি ননরীক্ষণ োনপক্ষ এবং চেপাট্ত নমন্ট অব নিন্যাসে যনদ যদনখ যয আনম নমথ্যা নববৃনর নদনয়চে, আনম আমার ভনব্্যনরর েুনব্াগুনিা 
যথনক বনচির হনর পানর এবং আনরাপকৃর েকি িাজ্ত  ও জনরমানা নদনর বা্্য থাকব। আনম বুনেচে যযনকাননা ্রননর পনরবর্ত ন হনি যা এই েুনব্া পাওয়ার 
জন্য যযাগ্যরানক ্ভানবর করনর পানর যেনক্ষত্ত্র আমানক চেপাট্ত নমন্ট অব নিন্যাসেনক জানানর হনব।

আনম বুনে যয আমার আয় চেপাট্ত নমন্ট অব নিন্যানসের দ্ারা যািাই োনপক্ষ।

নাম: স্াক্ষর: িাঠরি:

�ঠে প্রতিবন্কিার কারদে আপঠন ঠডপাটদি দমন্ট অব ঠ�ন্যান্স পঠরচালিি স্কাদনা প্রকল্পে অংশগ্রহে করদি বা স্কাদনা পঠরদেবা গ্রহে করদি 
আদবেন করার িন্য বাসস্ান প্রদয়ািন হয় িাহদি অনগু্রহ কদর www.nyc.gov/contactdofeeo এ প্রতিবন্কিা পঠরদেবা সঠুব্া 
প্রোনকারধীর সাদথ স্�াগাদ�াগ করুন বা 311 নম্বদর স্�ান করুন।

* এই েম্পনতির ট্যাক্স োনড়র জন্য আপনার োমানজক ননরাপতিা বা ITIN নম্বর নদনর হনব। আমরা এই রথ্য জাননর িানছি যানর আমানদর যরকে্ত  েনিক হয় 
এবং আপনন েনিক রথ্য জমা নদনয়নেন যেটট ননটচির করার জন্য। অ্যােনমননত্্রেটটভ যকানের যেকশন 11-102.1 এ আমানদর এই রথ্য ্নয়াজননর অন্কার 
বণ্তনা করা আনে।
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