বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য ছাড়
প্রাপকগণ পৃথকভাবে উন্নত STAR
(Enhanced STAR) এর জন্য
আবেদন করতে হবে
অতীতে, বয়স্ক নাগরিকরা যারা বরিষ্ঠ Partial Tax Exemption
for Real Property of Senior Citizens (বরিষ্ঠ নাগরিকদের
রিয়েল এস্টেটের জন্য আংশিক কর ছাড়ের) য�োগ্যতা অর্জন করতেন
(যা এছাড়াও সিনিয়র নাগরিক বা বয়স্ক ছাড় হিসাবে পরিচিত)
তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্ধিত STAR ছাড় (Enhanced STAR
exemption) দেওয়া হত�ো।
2019 সালের অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে শুরু হওয়া নিউ ইয়র্ স্টেট
আইনের পরিবর্ত নগুলির কারণে আপনাকে বরিষ্ঠ নাগরিকদের
ছাড় এবং বর্ধিত STAR ছাড়ের জন্য আলাদাভাবে আবেদন
করতে হবে।
বর্ধিত STAR ছাড়ের জন্য আবেদন বা পুনর্নবীকরণ করতে, এই
প্যামফলেটে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
বরিষ্ঠ নাগরিক ছাড়ের জন্য আবেদন বা পুনর্নবীকরণ করতে,
আপনার মূল্যায়নকারীর সাথে নীচের প্রয�োজ্য ফরমটি
ফাইল করুন:

•
•

প্রথমবারে আবেদনকারীদের ফরম RP-467, Application
for Partial Tax Exemption for Real Property of
Senior Citizens (বরিষ্ঠ নাগরিকদের রিয়েল এস্টেটের জন্
আংশিক কর ছাড়ের আবেদনপত্র)
পুনর্নবীকরণ আবেদনকারীদের ফরম RP-467-Rnw,
Renewal Application for Partial Tax Exemption
for Real Property of Senior Citizens (ফরম
RP-467-RNW, বরিষ্ঠ নাগরিকদের রিয়েল এস্টেটের জন্য
আংশিক কর ছাড়ের পুনর্নবীকরণ আবেদন ফাইল করতে হবে)

সময়সীমা
বেশিরভাগ সম্প্রদায়গুলিতে অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নির্দিষ্ট
সময়সীমা 1 মার্চ , তবে তারিখটি কিছু অবস্থানে পরিবর্তিত হয়।
আপনার এলাকার সময়সীমার জন্য আপনার অ্যাসেসার এর সাথে
য�োগায�োগ করুন।

ফরম প্রয়োজন?
আপনি www.tax.ny.gov বর্ধিত STAR এবং বরিষ্ঠ নাগরিকদের
ট্যাক্স বিভাগের ওয়েবসাইট (Tax Department’s website) থেকে
ফরমগুলি ডাউনল�োড করতে পারেন, অথবা আপনি আপনার
মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে ফরমগুলি পেতে পারেন।

সহায়তা প্রয়োজন?
• আপনার স্থানীয় অ্যাসেসার সাথে য�োগায�োগ করুন। আপনার
•

অ্যাসেসারের জন্য য�োগায�োগের তথ্য খুঁজে পেতে, আমাদের
প�ৌরসভা প্রোফাইল ওয়েবসাইট (Municipal Profiles
website) orpts.tax.ny.gov/MuniPro এ যান।
নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স বিভাগকে (New York State Tax
Department) 518-457-2036 এ কল করুন।

•	ট্যাক্স বিভাগের ওয়েবসাইট (Tax Department’s website)
দেখুন www.tax.ny.gov.

রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি ট্যাক্স পরিষেবা
(OFFICE OF REAL PROPERTY TAX SERVICES)
WA HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0801
ফ�োন: 518-457-2036

Department of
Taxation and Finance

www.tax.ny.gov
Pub 1095-BEN (10/18)

2019 ম্পত্তি
মালিকদের বয়স
65 এবং তার বেশি
ছাড়ের ছাড়েরপরিবর্তন

বর্ধি ত STAR ছাড় পেতে, আপনাকে
অবশ্যই আয় যাচাইকরণ প্রোগ্রাম
(Income Verification Program,
IVP) তে নথিভু ক্ত হতে হবে।
আপনাকে শুধুমাত্র একবার IVP তে নথিভু ক্ত করা প্রয়োজন।
বর্ধিত STAR ছাড়ের জন্য য�োগ্য হলে, আপনি তারপরে প্রতি বছর
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাড় পাবেন।
একবার নথিভু ক্ত হলে, সুবিধায় অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে:

•

সান্ত্বনা এই জেনে যে আপনি পুনর্নবীকরণ নির্দিষ্ট সময়সীমা
মিস্ করতে পারেন না, এবং

•	বৃহত্তর গ�োপনীয়তা, যেহেতু আপনাকে আপনার অ্যাসেসারের

অফিসের সাথে আপনার আয়করের তথ্য ভাগ করতে হবে না।

প্রথম বছরে, আপনার অ্যাসেসার আপনার প্রদত্ত আয় তথ্যের
উপর ভিত্তি করে আপনার য�োগ্যতা যাচাই করবে।
পরবর্তী বছরগুলিতে, নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স বিভাগ (New York
State Tax Department) আপনার আয় এর য�োগ্যতা যাচাই
করবে। আপনাকে ছাড়ের পুনর্নবীকরণ বা আপনার ট্যাক্স
রিটার্নগুলির কপিগুলি আপনার স্থানীয় অ্যাসেসারের কাছে প্রদান
করতে হবে না। ক�োনও অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন হলে ট্যাক্স বিভাগ
আপনার সাথে য�োগায�োগ করবে।

আপনি ইতিমধ্যে বর্ধি ত STAR ছাড়
পেয়ে থাকলে:
ইত�োমধ্যে আয় যাচাই প্রোগ্রামে নথিভু ক্ত?
যদি তাই হয়, বর্ধিত STAR ছাড় গ্রহণ করতে আপনাকে ক�োনও
পদক্ষেপ নিতে হবে না। ক�োনও অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন হলে ট্যাক্স
বিভাগ আপনার সাথে য�োগায�োগ করবে।
আপনি যদি বরিষ্ঠ নাগরিকদের ছাড় প্রাপ্ত করে থাকেন তাও
আপনাকে RP-467-RNW, Renewal Application for Partial
Tax Exemption for Real Property of Senior Citizens
(বরিষ্ঠ নাগরিকদের রিয়েল এস্টেটের আংশিক ট্যাক্স ছাড়েরজন্য
পুনর্নবীকরণ) আবেদনটি আপনার অ্যাসেসারের সাথে দাখিল
করতে হবে।

ইত�োমধ্যে আয় যাচাই প্রোগ্রামে নথিভু ক্ত?
বর্ধিত STAR ছাড়ের জন্য আপনাকে আপনার আবেদনটি
পুনর্নবীকরণ করতে হবে এবং IVP এ তালিকাভু ক্ত করতে হবে।
আপনার মূল্যায়নকারীকে নিম্নলিখিত ফর্মগুলি জমা দিন:

•
•

ফর্মের RP-425-RNW, Renewal Application for
Enhanced STAR Exemption for the 2019-2020
School Year (2019-2020 স্কুল বছরের জন্য বর্ধি ত STAR
ছাড়ের পুনর্নবীকরণ) আবেদন ; এবং
ফরম RP-425-IVP, ফরম RP-425-E এবং RP-425-RNW
এর সাপ্লিমেন্ট । সম্পত্তিতে বসবাসকারী সমস্ত সম্পত্তি মালিকদের
এবং যে ক�োনও মালিকের স্বামী/স্ত্রী এর সামাজিক সুরক্ষা নম্বর
অন্তর্ভু ক্ত করতে ভু লবেন না।

আপনার ফর্মগুলিতে বর্ণিত আয় অনুযায়ী আপনাকে অবশ্যই
প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে।
আপনি যদি এছাড়াও বরিষ্ঠ নাগরিকদের ছাড় পেয়ে থাকেন তাও
আপনাকে আপনার অ্যাসেসারের সাথে সুবিধাগুলির পুনর্নবীকরণ
করতে হবে।
বরিষ্ঠ নাগরিকের ছাড়ের জন্য আপনার আবেদন নবায়ন করতে,
ফরম RP-467-RNW, আপনার অ্যাসেসারের সাথে Renewal
Application for Partial Tax Exemption for Real Property
of Senior Citizens (বরিষ্ঠ নাগরিকদের রিয়েল এস্টেটের আংশিক
ট্যাক্স ছাড়ের জন্য পুনর্নবীকরণ আবেদনপত্রটি) ফর্ম করুন।
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আপনি বেসিক স্টার ছাড় গ্রহণ
করছেন এবং এই বছরের উন্নত
STAR এর জন্য য�োগ্য?
আপনাকে বর্ধিত STAR ছাড়ের জন্য আবেদন করতে হবে এবং
IVP এ তালিকাভু ক্ত হতে হবে।
আপনার মূল্যায়নকারীকে নিম্নলিখিত ফর্মগুলি জমা দিন:

•
•

ফরম RP-425-E, Application for Enhanced STAR
Exemption for the 2019-2020 School Year
(RP-425-E, 2019-2020 স্কুল বছরের বর্ধি ত STAR ছাড়ের
জন্য আবেদন), এবং
ফরম RP-425-IVP,ফরম RP-425-Eএবং RP-425-RNW
এর সাপ্লিমেন্ট। সম্পত্তিতে বসবাসকারী সমস্ত সম্পত্তি
মালিকদের এবং যে ক�োনও মালিকের স্বামী/স্ত্রী এর সামাজিক
সুরক্ষা নম্বর অন্তর্ভু ক্ত করতে ভু লবেন না।

আপনার ফর্মগুলিতে বর্ণিত আয় অনুযায়ী আপনাকে অবশ্যই
প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে।
আপনি যদি বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য ছাড়ের য�োগ্য হন, তবে ফর্ম
RP-467, Application for Partial Tax Exemption for Real
Property of Senior Citizens (RP-467 বরিষ্ঠ নাগরিকদের
রিয়েল এস্টেটের আংশিক ট্যাক্স ছাড়ের) জন্য, আলাদাভাবে আপনার
অ্যাসেসারের সাথে আবেদন করুন

আগে কখন�ো একটি STAR যুক্ত ছাড়
প্রাপ্ত করেননি?
আপনি যদি একজন নতু ন গৃহ মালিক হন বা প্রথমবারের মত�ো
STAR আবেদনকারী হন তবে আপনাকে ছাড়ের জন্য আবেদন
করার পরিবর্তে ট্যাক্স বিভাগের সাথে STAR ক্রেডিট এর জন্য
নিবন্ধন করতে হবে। STAR ক্রেডিট সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য,
www.tax.ny.gov/STAR দেখুন।

নাসাউ কাউন্টি (Nassau County)
অধিবাসীদের জন্য নির্দেশাবলী
ফর্ম RP-425-IVP সম্পূর্ণ করুন, Supplement to Forms to
RP-425-E এবং RP-425-Rnw (এর সাপ্লিমেন্ট), যার পাশাপাশি
Nassau county Enhanced STAR Property Tax Exemption
Application (নাসাউ কাউন্টি উন্নত স্টার সম্পত্তির ট্যাক্স ছাড়ের
আবেদন) (কাউন্টি www.nassaucountyny.gov ওয়েবসাইটে
ডাউনল�োড করার জন্য উপলব্ধ) করতে হবে।
কাউন্টি অ্যাপ্লিকেশন নির্দেশাবলী ঠিকানা উভয় ফর্ম জমা
দিন। সহায়তার জন্য, 516-571-1500 এ Nassau কাউন্টির
অ্যাসেসমেন্টের সাথে য�োগায�োগ করুন।

