প্রবীণ নাগরিক বাড়ির মালিকদের ছাড়
2020-21 পুনঃনবায়নের আবেদনপত্র
কারা আবেদন করতে পারবে: SCHE গ্রহীতাগণ যারা এই পর্যন্ত প্রোগ্রামের য�োগ্যতার শর্তাবলি পূরণ করে এসেছেন। আপনি SCHE-এর জন্য
য�োগ্য বলে বিবেচিত হবেন যদি আপনার ও আপনার স্ত্রী/স্বামীর সম্মিলিত বার্ষিক আয় $58,399 বা এর চেয়ে কম হয় এবং প্রত্যেক মালিকের বয়স 65
বা তার চেয়ে বেশি হয়। (মালিক যদি দম্পতি বা সহ�োদর হয় তাহলে একজনের বয়স অবশ্যই 65 এর চেয়ে বেশি হতে হবে।) কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, সম্পত্তিটি
সকল মালিকদের প্রাথমিক আবাসস্থল হতে হবে।
আপনার আবেদনপত্র উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন: New York City Department of Finance, Homeowner Tax Benefits,
PO Box 3179, Union, NJ 07083. (বিভাগ চার থেকে আপনার আর ক�োন�ো সহায়ক ডকু মেন্ট সংযুক্তির প্রয়�োজন আছে কি না সে সম্পর্কে
নিশ্চিত হয়ে নিন।)
নির্দিষ্ট সময়সীমা: 16 মার্চ , 2020

বিভাগ 1: সম্পত্তির তথ্য
বর�ো

ব্লক

লট

রাস্তার ঠিকানা
সিটি – স্টেট – জিপ
নিম্নোক্ত প্রশ্নগুল�োর উত্তর দিয়ে আপনার য�োগ্যতা নিরুপণে আমাদের সহায়তা করুন:

1. এই জায়গাটি কি এখন�ো সকল মালিকের প্রাথমিক আবাসস্থল?

হ্যাঁ

না

2. 1 জানুয়ারি 2018 তারিখ পর্যন্তসময়ে আপনার চুক্তিতে কি নতু ন কেউ যুক্ত হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ

না

3. সকল মালিক ও তাদের দম্পতির সম্মিলিত বার্ষিক আয়ের পরিমাণ কি $58,399 এর বেশি?

হ্যাঁ

না

বিভাগ 2: মালিক(দের) তথ্য
মালিক নং 1
ফ�োন নম্বর

HTB
SCHE Renewal Reminder
Long Form
Bengali

জন্ম তারিখ

সামাজিক নিরাপত্তা বা ITIN #*

জন্ম তারিখ

সামাজিক নিরাপত্তা বা ITIN #*

ইমেইল ঠিকানা

মালিক নং 3
ফ�োন নম্বর

সামাজিক নিরাপত্তা বা ITIN #*

ইমেইল ঠিকানা

মালিক নং 2
ফ�োন নম্বর

জন্ম তারিখ

ইমেইল ঠিকানা
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বিভাগ 3: আয়ের তথ্যাদি
সকল মালিক ও তাদের দম্পতিদের সম্মিলিত ম�োট আয়ের পরিমাণ নিরূপণ করুন:

$

নির্দে শনা সম্পর্কে জানার জন্য এই আবেদনপত্রের সাথের সংযুক্তি দেখুন বা আর�ো তথ্যের জন্য www.nyc.gov/scherenewal এখানে ভিজিট করুন।
আপনার আয়ের তথ্য অবশ্যই প্রদান করতে হবে অন্যথা এর কারণে আপনার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব হতে পারে।

বিভাগ 4: ডকুমেনটেশন
1. আয়
বিগত বছরের সব মালিক ও তাদের দম্পতিদের সকল আয়ের উৎসের কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল সময়ের ফেডারেল বা স্টেটের
ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নস, W2s, 1099s, স�োশ্যাল সিকিউরিটি স্টেটমেন্টস এবং রিটায়ারমেন্টের সুবিধা তবে এগুল�োই সব নয়।

2. 1 জানুয়ারি 2018 তারিখের মধ্যে যদি ক�োন�ো পরিবর্ত ন হয়ে থাকে তাহলেই কেবলমাত্র নিম্নোক্ত ডকুমেন্টগুল�ো জমা দিন:
	চুক্তিতে উল্লেখিত মালিকদের মধ্যে যদি কেউ ডিভ�োর্স, আইনত আলাদা থাকা বা পরিত্যাগের কারণে অন্যত্র বসবাস করেন তাহলে অনুগ্রহপূর্বক এর
আইনত ডকু মেন্টের একটি কপি জমা দিন।
যদি ক�োন�ো মালিক চিকিৎসা সুবিধাসহ বসবাস করেন তাহলে সেই সংস্থা থেকে অফিসিয়াল লেটার জমা দিতে হবে।
যদি ক�োন�ো মালিক পরল�োক গমন করেন তাহলে অনুগ্রহপূর্বক তার মৃত্যুর সনদ জমা দিন।
যদি এই সম্পত্তি ক�োন�ো ট্রাস্ট বা লাইফ এস্টেটের অধীনে হয়ে থাকে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক ট্রাস্ট বা লাইফ এস্টেটের ডকু মেন্ট জমা দিন।

বিভাগ 5: প্রত্যয়ন
আপনার আবেদনপত্রটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য সম্পত্তির প্রত্যেক মালিককেই স্বাক্ষর করতে হবে।
আমি এটা প্রত্যয়িত করছি যে এই আবেদনপত্রে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত তথ্য আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য এবং সঠিক।
আমি এটা প্রত্যয়িত করছি যে আমার অন্য ক�োন�ো সম্পত্তি এমনকি নিউ ইয়র্ক সিটির বাইরেও ক�োন�ো সম্পত্তিতে কর মুক্ নেই।
আমি বুঝেছি যে এই তথ্যগুলি নিরীক্ষণ সাপেক্ষ এবং ডিপার্টমেন্ট অব ফিন্যান্স যদি দেখে যে আমি মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছি, আমি আমার ভবিষ্যতের সুবিধাগুল�ো
থেকে বঞ্চিত হতে পারি এবং আর�োপকৃ ত সকল চার্জ ও জরিমানা দিতে বাধ্য থাকব। আমি বুঝেছি যেক�োন�ো ধরনের পরিবর্ত ন হলে যা এই সুবিধা পাওয়ার
জন্য য�োগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে সেক্ষেত্রে আমাকে ডিপার্টমেন্ট অব ফিন্যান্সকে জানাতে হবে।
আমি বুঝি যে আমার আয় ডিপার্টমেন্ট অব ফিন্যান্সের দ্বারা যাচাই সাপেক্ষ।
নাম:

স্বাক্ষর:

তারিখ:

যদি প্রতিবন্ধকতার কারণে আপনি ডিপার্টমেন্ট অব ফিন্যান্স পরিচালিত ক�োন�ো প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে বা ক�োন�ো পরিষেবা গ্রহণ করতে
আবেদন করার জন্য বাসস্থান প্রয়�োজন হয় তাহলে অনুগ্রহ করে www.nyc.gov/contactdofeeo এ প্রতিবন্ধকতা পরিষেবা সুবিধা
প্রদানকারীর সাথে য�োগায�োগ করুন বা 311 নম্বরে ফ�োন করুন।

* এই সম্পত্তির ট্যাক্স ছাড়ের জন্য আপনার সামাজিক নিরাপত্তা বা ITIN নম্বর দিতে হবে। আমরা এই তথ্য জানতে চাচ্ছি যাতে আমাদের রেকর্ড সঠিক হয়
এবং আপনি সঠিক তথ্য জমা দিয়েছেন সেটি নিশ্চিত করার জন্য। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক�োডের সেকশন 11-102.1 এ আমাদের এই তথ্য প্রয়�োজনের অধিকার
বর্ণনা করা আছে।
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