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কারা স�ান ও িনভর্রশীেলর পিরচযর্ া ে�িডট (Child and
Dependent Care Credit) এর েযাগয্ হেত পােরন
করবষর্ 2018 ও তার পের:
•
•

ে�িডেটর রািশ েসইসব করদাতার জনয্ বাড়ােনা হেয়েছ যােদর িনউ ইয়েকর্ র সমি�ত
সবর্েমাট আয় অ�তঃ $50,000 িক� $150,000 এর কম, এবং
েয সকল করদাতার একজেনর েবিশ েযাগয্ হওয়া বয্ি� রেয়েছন তােদর উপযু� খরেচর
সীমা িন�রেপ বাড়ােনা হেয়েছ:
o িতনজন েযাগয্ হওয়া বয্ি�র জনয্ $7,500
o চারজন েযাগয্ হওয়া বয্ি�র জনয্ $8,500
o পাঁচজন বা তার েবিশ েযাগয্ হওয়া বয্ি�র জনয্ $9,000.

আপিন এই ে�িডট দািব করেত পােরন, যিদ আপিন:
•

যু�রা�ীয় স�ান ও িনভর্ রশীেলর পিরচযর্া ে�িডট এর দািব করার েযাগয্ হন (আপিন
যু�রা�ীয় ে�িডট দািব কেরেছন িকনা)। এই ে�িডট দািব করার অিতির� তেথয্র জনয্,
Form IT-216 (ফমর্ IT-216), Claim for Child and Dependent Care Credit (স�ান

ও িনভর্ রশীেলর পিরচযর্া ে�িডট এর দািব), এবং তার িনেদর্ িশকা েদখুন (েকবল
ইংেরিজেতই উপল�)।

এই ে�িডেটর রািশ কত?
এই ে�িডট যু�রা�ীয় ে�িডেটর 20% অথবা এিট আপনার যু�রা�ীয় ে�িডটেক ছািড়েয়ও েযেত
পাের, যা িনভর্ র করেব আপনার িনউ ইয়কর্ ে�েটর সমি�ত সবর্েমাট আেয়র রািশ, েযাগয্ হওয়া
বয্ি�র সংখয্া ও �দত্ত উপযু� খরেচর রািশর উপর।

েরকডর্ রাখার �েয়াজনীয়তাগিল
আমরা আপনার কেরর িববরণী পযর্ােলাচনা করার পর আমরা আপনােক িনেজর ে�িডেটর অিধকার
�মাণ করেত বলেত পাির। েসে�ে�, আপনােক আমােদর কােছ িন�িলিখত তথয্ পাঠােত হেব:
•

বািতল করা েচক বা মািন অডর্ার, এবং

www.tax.ny.gov

Publication 3105-BEN
(1/19)

•

অথর্�দােনর সময় �া� নগেদর রিসদ, যা কর িবভােগর (Tax Department) �ারা যাচাই
করা যােব।

েরকডর্ রাখার �েয়াজনীয়তাগিলর স�েকর্ আরও জানেত, Form DTF-216 (ফমর্ DTF-216),

Recordkeeping Suggestions for Child Care Expenses (স�ােনর পিরচযর্ার েরকডর্ রাখার
��াবগিল) (েকবল ইংেরিজেতই উপল�)।
এই ে�িডেটর আেবদন করেত অথবা আরও জানেত, Form IT-216 (ফমর্ IT-216), Claim for

Child and Dependent Care Credit (স�ান ও িনভর্ রশীেলর পিরচযর্া ে�িডট এর দািব), এবং
এর িনেদর্ িশকা

েদখুন (েকবল ইংেরিজেতই উপল�)।

যু�রা�ীয় ে�িডেটর েযাগয্ হওয়ার আরও তেথয্র জনয্, যু�রা�ীয় IRS Publication 503
(আ�জর্ািতক রাজ� পিরেষবা �কাশনা 503),

Child and Dependent Care Expenses(স�ান

ও িনভর্ রশীেলর পিরচযর্ার খরচ েদখুন)।
��বয্: আপিন পুেরা-বছেরর বািস�া হেল এই ে�িডট আপনার বািক থাকা কেরর রািশর েচেয়
েবিশ হেয় েগেল অবিশ� অংশ আপনােক েফরত িদেয় েদওয়া হেব।
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