অনুদানের কার্ড
নতুন ইয়র্ক সি টি ক্য াম্পেইন ফাইন্য ান্স বোর্ড রিপোর্ট িং প্র য ো
় জন ীয়তা মেনে চলতে,
অবদান সম্প র
ূ ্ণভাবে এবং কার্ড টি সম্পূর ্ণভাবে পর্য ালোচনা করতে হবে।

Committee Use Only
Transaction ID:

Trisha Ocona For Brooklyn
অনুদানের প্রকৃতি
পরিমাণ

q চেক

q $10

q $20

q মানি অর্ডার

q নগদ (maximum of $100 per contributor)

q $50

q $175

q $100

q $250

q Other $

যদি একজন অন ুদানকার ী সি টির সাথে ক্য াম্পেন ফাইনান্স অ্য াক্ট ে সংজ্ঞায ি় ত কোন লেনদেন থাকে, তবে এই অন ুদান সি টি কাউন্স িলের
জন্য $250, বোরোর প্র েসিডেন্ট ের জন্য $320, এবং মেয়র, কম্পট্র োলার বা পাবলিক এডভোকেটের জন্য $400 পর্য ন্ত কেবল হতে
পারবে।
অনুদানকারীর নাম
বাড়ীর ঠিকানা

সিটি/ষ্টেট/জিব

ঐচ্ছিক: ফ�োন.

ইমেল

যদি আপনি চাকুর ীরত না থাকেন, তবে আপনার পেশা বলতে সবথেকে ভাল যেটি বোঝায়, তা চিহ্নিত করুন (যেমন; “গৃহিণ ী”, “অবসরপ্রাপ্ত” “ছাত্র,”
বা “বেকার”)। আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, তবে নিয়োগকর্তার স্থানে “নিজ” চিহ্নিত করুন এবং আপনার পেশা ও ব্যবসায়িক ঠিকানা প্রদান করুন।
আমানতকারী

কার্ডে র ধরণ

হিসাব নম্বর

সিটি/ষ্টেট/জিব

আমি অবগত আছি যে, ষ্ট েটের আইনান য
ু ায ী় একটি অন ুদান আমার নিজ নামে ও নিজস্ব তহবিল থেকে হতে হবে। আমি এই মর্ম ে অঙ্গ ীকার
করিতেছি যে, না আমি কিংবা আমার জানা মতে, অন্য কেউ এই অন ুদান কোন উপায ে় পরিশোধ করে নাই; এই অন ুদান ঋণ হিসাবে প্র দান
করা হয় নাই; এবং এই অন ুদান আমার ব্য ক্ত িগত তহবিল বা নিজস্ব একাউন্ট থেকে দেয া় হয ে় ছে, যা কোন কর্পোরেট বা ব্য বসা সাথে
সম্পর্ক িত নয়।

অন ুদানকার ীর স্ব াক্ষ র

অন ুদানের তারিখ

ব্য বসায় ী অন ুদানের তথ্য াদি
সাধারণত যদি কেউ NYC নিবন্ধ িত লবিষ্ট বা, কোন প্র তিষ্ঠ ানের প্র ধান কর্ম কর্ত া বা ঊর্ধব
্ তন ব্য বস্থ াপক এমন ব্য বসায়ের যারা
বিগত ১২ মাসে নিম্ন োক্ত কাজগ ল
ু োর সাথে নিয়োজিত আছেন, আবেদন করেছেন, বা উপস্থ াপন করেছেন, তবে একজন ব্য ক্ত ি সি টির
সাথে “ব্য বসা করছেন” হিসাবে বিবেচ্য হবেন:

• বন্ধ খামের দরপত্র ের মাধ্য মে চুকত
্ ি, রেয়াৎ, ফেঞ্চ াসেস বা দান বাবত মোট $100,000 ($500,000 নির্ম াণ চুকত
্ িরক্ষ েত্র ে)
অধিক অর্জ ন করে।

• করের বদলে পরিশোধ, সি টির করের উদ্দ ীপনা এবং সি টির অর্থ ায়ন সহ অর্থ নৈতিক উন্ন য়ন চুকত
্ ি।
• অবসর ফাণ্ড বা সেইধরনের সেবার বিনিয়োগ চুকত
্ ি।
• সরকার ী নিলাম বা প্র তিযোগিতামলূ ক গোপন দরপত্র ছাড়া, সি টি কর্তক
ৃ বা সি টির সাথের সম্পত্ত ি বিক্র য়, কেনা বা ল ীজ
দেওয়া।

• ইউনিফর্ম ল্য ান্ড ইউজ রিভি উ প্র সিডিওর (ULURP) পদক্ষ েপ বা সি টি চার্ট ার ল ীজ বা জোন পরিবর্ত নের আবেদনপত্র।
সি টি সঙ্গ ে ব্য বসা করছেন এমন ব্য ক্ত ি থেকে বা তা দ
ঁ ের মধ্য স্থ তায় প্র াপ্ত অন ুদান পাবলিক তহবিলের সঙ্গ ে একত্র িত করা হবে না।
আরও তথ্য ের জন্য ে বা ব্য বসা করছেন ডাটাবেজের তালিকায় আপনি আছেন কিনা জানার জন্য দেখ ন
ু : www.nyccfb.info/candidateservices/doing-business-faqs।
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