
সু্কল ট্যাক্স রিরলফ (School Tax Relief, STAR) ক্রেরিটট্ি জন্য রন্বন্ধন্ করুন্ 

আপন্াি ন্তুন্ বারিি জন্য অরিন্ন্দন্! এটি যরি আপন্াি মূল ঠিকান্া 
হটে থাটক, তাহটল কটেক রমরন্ট্ সমে রন্টে STAR ক্রেরিটট্ি জন্য 
রন্বন্ধন্ করুন্। 

উপযুক্ত ন্তুন্ বারিি মারলকিা রন্উ ইেকক ক্রেট্ ক্রথটক সিাসরি 
একটি ক্রেটকি মাধ্যটম তাটিি STAR ক্রসরিিংস গ্রহণ কিটত পািটবন্। 

রকন্তু STAR ক্রেরিট্ ক্রেক ক্রপটত হটল আপন্াটক অবশ্যই রন্উ ইেকক 
ক্রেট্ ট্যাক্স রিপাট্ক টমটে (New York State Tax Department) 
রন্বন্ধন্ কিটত হটব। 

সপ্তাটহি 7 রিন্ 24 ঘণ্টা আপরন্ রন্টেি রলটে রিটে রন্বন্ধন্ কিটত পািটবন্ 
www.tax.ny.gov/star 

ক্রয সকল সম্পরিি মারলটকি করম্পউট্াি বযবহাটিি সুটযাি ক্রন্ই তািা 
কমকরিবসগুটলাটত সকাল 8:30 ট্া ক্রথটক ক্রবলা 4:30 ট্াি ক্রিতটি 
518-457-2036 ন্ম্বটি ক্রফান্ রিটে রন্বন্ধন্ কিটত পািটবন্।

আপরন্ রক STAR এি ক্রযািয? 

আপরন্  যির আপ  বারিি মারলক হন্ , করর সিট আপ  মূল িঠকা  এিব  যির আপ  েআ $500,000 
বা তাি কম েহ, তাহটল আপরন্  মূল STAR করর েরিটট  জ যয  করর যািয। 
পা , যির আপরন্  65 বা তাি অর  েবসী হন্  এিব  আপ  েআ $90,550 বা তাি কম েহ, তাহটল 
আপরন্  বর  STAR করর েরিটট  জ যয  করর যািয বটল রবটবরেত হটত পাটি
ন্তু  ন্  বারিি পরর থম বছটি আপরন্  পূটবকি মারলটকি STAR এি অবযাহরত করর পটত পাটি  পিবতী বছি ুটলাটত, 
যতিরন্  আপরন্  উপযুক্ত  থাকটবন্ , আমিা আপ  একিট STAR করর েক পাঠাটবা। আপ  আবাি 
র বব  কিটত হটব । 

র বব  আটি এই তথয ুটলা হাটত িাখুন্ : 
 সম  সকল মারলটকি ও তািটি সববামী/স রর ীি  ও সামারজক র  ববি। 

 সকল মারলটকি ও তািটি সববামী/স রর ীি মূল িঠকা

 সম  করর ক  আ  তারিখ এিব  রবটেতািটণি ; যির করর থটক থাটক তাহটল সবটেেট 
সাম্প রর রতক স ল টযয াক্স  রবল। 

 অ যয  করর কাট  করর েটট্  করর কাট  আবারসক সম  মারলকা  থাকটল তাি িঠকা ; যির সম িট 
করর কাট  টরর াটেি মারলকা

েহ তাহটল টরর াটেি ববধ্   

 সকল মারলটকি জ যয  2019 করর ফিাটিল বা করর েট্  েআকি রিট  (যির আপরন্  2019 েআকি টযয াক্স
রিট  িপরি ান্   কটি 

থাটকন্, তাহটল আপন্াটক আরথকক তথয রিটত বলা হটব)
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আমাদের ইউজারগুদ া থেদে STAR নিবন্ধদির 
জিয আদবেদির বযপাদর আপিার প্রনিনিয়া 
জািাি: 
‘সর দসাজা ও বযবহার েরা খুব সহজ।’ 

‘খুবই ইউজার বান্ধব। ধাদপ ধাদপ যাওয়া 
খুব সহজ।’ 

‘আনম আশা েদরনি াম এটি খুব েীর্ঘ 
এেটি প্রনিয়া হদব... নেন্তু িা নি  িা।’ 

 

http://www.tax.ny.gov/star

