
স্কুল ট্যাক্স রিরলফ (STAR) ক্রেরিটটি জন্ রনবন্ধন

আপনার নতুন বাড়ির জন্য অড়িনন্দন! এটি যড়ি আপনার মলূ আবাসন 
হয়ে থায়ে তাহয়ল েয়েে ড়মড়নট সমে ড়নয়ে STAR ক্রেড়িয়ট ড়নবন্ধন 
েরুন।

ক্যাগ্য নতুন মাড়লেগণ ড়নউ ইেে্ক  ক্টেয়টর সরাসড়র ক্েয়ের মাধ্যয়ম STAR 
ক্সড়িংস পায়বন।

ড়েন্তু STAR ক্রেড়িট ক্েে ক্পয়ত আপনায়ে অবশ্যই ড়নউ ইেে্ক  ক্টেট ট্যাক্স 
ড়িপাট্ক য়ময়টে (New York State Tax Department) ড়নবন্ধন েরয়ত 
হয়ব।

আপড়ন www. tax. ny. gov/ star এ ড়িয়ন 24 ঘণ্া, সপ্ায়হ 7 ড়িন ড়নবন্ধন 
েরয়ত পারয়বন।

ক্য সব সম্পড়তির মাড়লয়ের েড়ম্পউটায়র অ্যায়ক্সস ক্নই তারা োয্কড়িবয়স 
সোল 8:30 ক্থয়ে ড়বয়েল 4:30 টাে 518‑457‑2036 নম্বয়র ক্�ান েয়র 
ড়নবন্ধন েরয়ত পারয়বন।

আপরন রি STAR এি ক্�যাগ্?
আপড়ন যড়ি আপনার বাড়ির মাড়লে হন, ক্সটি আপনার প্াথড়মে আবাসন হে এবং আে $500,000 বা এর েম হয়ল আপড়ন ক্বড়সে 
STAR ক্রেড়িয়টর ক্যাগ্য হয়বন।

এছািাও, আপড়ন 65 বা তার ক্বড়শ বেসী হয়ল এবং আে $92,000 বা এর েম হয়ল আপড়ন এনহ্যান্সি STAR ক্রেড়িয়টর জন্য ক্যাগ্য 
হয়ত পায়রন।

আপনার নতুন বাড়ির প্থম বছয়র, আপড়ন আয়গর মাড়লয়ের STAR অব্যাহড়ত ক্পয়ত পায়রন। আগামী বছরগুয়লায়ত, যত ড়িন আপড়ন 
ক্যাগ্য থােয়বন, আমরা আপনায়ে STAR ক্েে পাঠাব। আপনায়ে আবার ড়নবন্ধন েরয়ত হয়ব না।

রনবন্ধটনি আটগ রনট্যাক্ত তথ্ সযাটথ িযাখকুন:

 ☐ সম্পড়তির সেল মাড়লেগণ ও তায়ির স্ামী বা স্তীগয়ণর নাম ও ক্সাশ্যাল ড়সড়েউড়রটি নম্বর

 ☐ মলূ আবাসয়নর অবস্ায়নর সু্ল ড়িড়্রিয়টে নাম

 ☐ সম্পড়তিটি রেয়ের আনমুাড়নে তাড়রখ ও ড়বয়রেতার নাম

 ☐ আপড়ন যড়ি সু্য়লর ট্যাক্স ড়বল ক্পয়ে থায়েন তাহয়ল সব্কয়শষ েড়প

 ☐ অন্য ক্টেট েত্্ক ে অড়ধে্ত ক্োয়না সম্পড়তির ঠিোনা

 ☐ যড়ি সম্পড়তিটি ক্োয়না ট্াটে েত্্ক ে অড়ধে্ত হে তাহয়ল ট্ায়টের আইনগত নাম

 ☐ সেল মাড়লয়ের 2020 ক্�িায়রল বা ক্টেয়টর আেের ড়রটান্ক (যড়ি আপড়ন 2020 আেের ড়রটান্ক িাড়খল না েয়রন, আপনার োয়ছ 
সম্পড়তির সেল মাড়লয়ের অথ্কননড়তে তথ্য োওো হয়ব)

আমায়ির ব্যবহারোরীয়ির োছ ক্থয়ে 
STAR ড়নবন্ধন আয়বিয়নর মতামত:

‘স্চ্ছন্দমে ও সহয়জ ব্যবহারয়যাগ্য।’

‘খুবই ব্যবহারবান্ধব। সহয়জ ধায়প ধায়প 
অনরুসরণীে।’

‘আড়ম প্ত্যাশা েয়রড়ছলাম এটি িীঘ্ক 
প্ড়রেো... ড়েন্তু তা নে।’
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