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কািা আদবেন কিদে পািদব: SCHE গ্রহীতাগণ যারা এই পয্যন্ত প্াগ্রানের যযাগ্যতার শত্য াবলি পূরণ কনর এনেনেন। আপনন SCHE-এর জন্য 
যযাগ্য বনি নবনবচিত হনবন যনদ আপনার ও আপনার স্তী/স্ােীর েলমিলিত বান ্্যক আয় $58,399 বা এর যিনয় কে হয় এবং ্নত্যক োলিনকর বয়ে 65 
বা তার যিনয় যবশশ হয়। (োলিক যনদ দম্পনত বা েনহাদর হয় তাহনি একজননর বয়ে অবশ্যই 65 এর যিনয় যবশশ হনত হনব।) নকেু ব্যনতক্রে োড়া, েম্পনতিটি 
েকি োলিকনদর ্াথনেক আবােস্থি হনত হনব।

আপনাি আদবেনপত্র উদলেখিে রিকানায় পারিদয় রেন: New York City Department of Finance, Homeowner Tax Benefits, 
PO Box 3179, Union, NJ 07083. (নবভাগ িার যথনক আপনার আর যকাননা েহায়ক ডকুনেন্ট েংযুটতির ্নয়াজন আনে নক না যে েম্পনক্য  
ননটচিত হনয় ননন।)

রনরেদি ষ্ট সময়সীমা: 16 োি্য , 2020

রবভাগ 1: সম্পরতিি েথ্য
বদিা ব্লক িট

িাস্াি রিকানা

সসসট – স্টেট – রিপ

রনদ্াক্ত প্রশ্নগুদিাি উতিি রেদয় আপনাি স্�াগ্যো রনরুপদণ আমাদেি সহায়ো করুন:
1. এই জায়গাটি নক এখননা েকি োলিনকর ্াথনেক আবােস্থি? হাাঁ  না 
2. 1 জানুয়ানর 2018 তানরখ পয্যন্তেেনয় আপনার িুটতিনত নক নতুন যকউ যুতি হনয়নে বা বাদ যদওয়া হনয়নে? হাাঁ  না 
3. েকি োলিক ও তানদর দম্পনতর েলমিলিত বান ্্যক আনয়র পনরোণ নক $58,399 এর যবশশ? হাাঁ  না 

রবভাগ 2: মালিক(স্েি) েথ্য
মালিক নং 1 িন্ম োরিি সামারিক রনিাপতিা বা ITIN #*

স্�ান নম্বি ইদমইি রিকানা

মালিক নং 2 িন্ম োরিি সামারিক রনিাপতিা বা ITIN #*

স্�ান নম্বি ইদমইি রিকানা

মালিক নং 3 িন্ম োরিি সামারিক রনিাপতিা বা ITIN #*

স্�ান নম্বি ইদমইি রিকানা



রবভাগ 3: আদয়ি েথ্যারে
েকি োলিক ও তানদর দম্পনতনদর েলমিলিত যোি আনয়র পনরোণ ননরূপণ করুন:  $ 

নননদ্য শনা েম্পনক্য  জানার জন্য এই আনবদনপত্ত্রর োনথর েংযুটতি যদখুন বা আনরা তনথ্যর জন্য www.nyc.gov/scherenewal এখানন নভনজি করুন। 
আপনার আনয়র তথ্য অবশ্যই ্দান করনত হনব অন্যথা এর কারনণ আপনার আনবদনপত্র ্টক্রয়াকরনণ নবিম্ব হনত পানর।

রবভাগ 4: ডকুদমনদটশন
1. আয়
নবগত বেনরর েব োলিক ও তানদর দম্পনতনদর েকি আনয়র উৎনের কলপ অবশ্যই জো নদনত হনব। এর েন্্য রনয়নে েকি েেনয়র যেডানরি বা যটেনির 
ইনকাে ি্যাক্স নরিান্যে, W2s, 1099s, যোশ্যাি টেনকউনরটি যটেিনেন্টে এবং নরিায়ারনেনন্টর েুনব্া তনব এগুনিাই েব নয়।

2. 1 িানয়ুারি 2018 োরিদিি মদ্্য �রে স্কাদনা পরিবেদি ন হদয় থাদক োহদিই স্কবিমাত্র রনদ্াক্ত ডকুদমন্টগুদিা িমা রেন:
 িুটতিনত উনলেশখত োলিকনদর েন্্য যনদ যকউ চডনভাে্য, আইনত আিাদা থাকা বা পনরত্যানগর কারনণ অন্যত্র বেবাে কনরন তাহনি অনুগ্রহপূব্যক এর 

আইনত ডকুনেনন্টর একটি কলপ জো নদন।
 যনদ যকাননা োলিক চিনকৎো েুনব্ােহ বেবাে কনরন তাহনি যেই েংস্থা যথনক অনেটেয়াি যিিার জো নদনত হনব।
 যনদ যকাননা োলিক পরনিাক গেন কনরন তাহনি অনুগ্রহপূব্যক তার েৃতু্যর েনদ জো নদন।
 যনদ এই েম্পনতি যকাননা ট্াটে বা িাইে এনটেনির অ্ীনন হনয় থানক তাহনি অনুগ্রহপূব্যক ট্াটে বা িাইে এনটেনির ডকুনেন্ট জো নদন।

রবভাগ 5: প্রে্যয়ন
আপনাি আদবেনপত্রসট প্রসরিয়াকিদণি িন্য সম্পরতিি প্রদে্যক মালিকদকই স্াক্ষি কিদে হদব।

আনে এিা ্ত্যনয়ত করচে যয এই আনবদনপত্ত্র অন্তভু্য তি েেস্ত তথ্য আোর েনব্যাতিে জ্ান ও নবশ্াে অনুোনর েত্য এবং েনিক।

আনে এিা ্ত্যনয়ত করচে যয আোর অন্য যকাননা েম্পনতি এেননক ননউ ইয়ক্য  টেটির বাইনরও যকাননা েম্পনতিনত কর েুক্ যনই।

আনে বুনেচে যয এই তথ্যগুলি ননরীক্ষণ োনপক্ষ এবং চডপাি্য নেন্ট অব নেন্যান্স যনদ যদনখ যয আনে নেথ্যা নববৃনত নদনয়চে, আনে আোর ভনব্্যনতর েুনব্াগুনিা 
যথনক বনচিত হনত পানর এবং আনরাপকৃত েকি িাজ্য  ও জনরোনা নদনত বা্্য থাকব। আনে বুনেচে যযনকাননা ্রননর পনরবত্য ন হনি যা এই েুনব্া পাওয়ার 
জন্য যযাগ্যতানক ্ভানবত করনত পানর যেনক্ষত্ত্র আোনক চডপাি্য নেন্ট অব নেন্যান্সনক জানানত হনব।

আনে বুনে যয আোর আয় চডপাি্য নেন্ট অব নেন্যানন্সর দ্ারা যািাই োনপক্ষ।

নাম: স্াক্ষি: োরিি:

�রে প্রডেবন্ধকোি কািদণ আপরন রডপাটদি দমন্ট অব র�ন্যান্স পরিচালিে স্কাদনা প্রকল্পে অংশগ্রহণ কিদে বা স্কাদনা পরিদেবা গ্রহণ কিদে 
আদবেন কিাি িন্য বাসস্ান প্রদয়ািন হয় োহদি অনগু্রহ কদি www.nyc.gov/contactdofeeo এ প্রডেবন্ধকো পরিদেবা সরুব্া 
প্রোনকািীি সাদথ স্�াগাদ�াগ করুন বা 311 নম্বদি স্�ান করুন।

* এই েম্পনতির ি্যাক্স োনড়র জন্য আপনার োোনজক ননরাপতিা বা ITIN নম্বর নদনত হনব। আেরা এই তথ্য জাননত িানছি যানত আোনদর যরকড্য  েনিক হয় 
এবং আপনন েনিক তথ্য জো নদনয়নেন যেটি ননটচিত করার জন্য। অ্যাডনেননত্্রেটিভ যকানডর যেকশন 11-102.1 এ আোনদর এই তথ্য ্নয়াজননর অন্কার 
বণ্যনা করা আনে।
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