সাহাস্র্যর
ও আরও
তস্যযর জিয

আিনি নিউ ইয়র্ক স্টেস্টর অনতনরক্ত
র্স্রর স্টেনিস্টর স্টর্াগ্য হস্ত িাস্রি
নিউ ইয়র্ক স্টেট িি-র্াস্োনিয়াল
নিতার/মাতার অনজকত আয়র্স্রর স্টেনিট
(New York State Noncustodial Parent
Earned Income Tax Credit)
আেরন আেনার দে সন্তাসনরা আেনার সসে বসবাস কসর
না তাসের েনে আোলসতর আসেসের সাসেসে সমর্নসনর
রারে প্রোন করসল এই দেরিসটর োরব করসত োসরন।
আেরন এই দেরিটটি অর্বা রনউ ইয়কন দেট EITC োরব
করসত োসরন, তসব একসসে উভয়ই নয়।
আেরন প্ররতটি দেরিসটর অধীসন কত রারে োসবন তা গণনা
করুন এবং আেনার েসনে দেটা দসরা দসটা দবসে রনন।

একটি VITA সাইট দেখুন। আয়কর সহায়তার
দেচ্ছাসসবী (Volunteer Income Tax Assistance) প্রকল্প
ররটানন প্রস্তুত করসত ও োরখল করসত রবনামূসলে
সহায়তা প্রোন কসর। একটি VITA দকন্দ্র খুসুঁ ে দেসত:

•
•

1 800-906-9887 নম্বসর দ ান করুন
IRS ওসয়বসাইট দেখুন: www.irs.gov

নিশু ও নির্করিীস্লর িনরচর্ক ার স্টেনিট
(Child and Dependent Care Credit)
আেরন োসত কাে করসত োসরন তার েনে দকানও সন্তান বা রনভনরেীল
প্রাপ্তবয়সের েররচেনার েনে অর্নপ্রোন করসল আেরন এই রনউ ইয়কন
দেট কসরর দেরিসটর দোগে হসত োসরন।
আরও তসর্ের েনে দকানও VITA দেচ্ছাসসবসকর সসে দেখা করুন
অর্বা www.otda.ny.gov/workingfamilies দেখুন

আেরন এটি ও অনে দে সকল কসরর দেরিসটর
দোগে হসত োসরন তাসের সম্পসকন আরও োনসত
www.mybenefits.ny.gov দেখুন

আেরন রনসের কর রবনামূসলে োরখল করার
দোগে হসত োসরন! আসরা তসর্ের েনে দেখুন
www.tax.ny.gov/pit/efile
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EITC এর সস্ে
আিিার প্রািয
এমি র্াবতীয়
স্টেনিট িাি।

অনজকত
আয় র্স্রর
স্টেনিট
(EITC)

অরেনত আয়কসরর দেরিট (EITC) দসইসব মানুষসের েনে োরা কাে কসরন ও আসয়র রকেু রনরেন ষ্ট
রনসেন রেকা েূরণ কসরন। দেরিসটর রারে আেনার োরখল করার রিরত, োররবাররক অরেনত আয় ও
দোগে সন্তাসনর সংখোর উের রনভনর কসর েররবরতন ত হয়। আেরন আেনার কসরর ররটানন োরখল
করার সময় অর্ন দ রত দেসত োসরন, এমনরক আেনার দকানও কসরর ঋণ না দর্সক র্াকসলও।
আভেন্তরীণ রােে েররসষবা (Internal Revenue Service - IRS), রনউ ইয়কন দেট ও রনউ ইয়কন রসটি,
সকসলই অরেনত আয়কসরর দেরিট দেে কসর।

আিনি নর্ স্টর্াগ্য?
দে দকানও EITC এর দোগে হসত দগসল আেনার রকেু রনরেন ষ্ট প্রসয়ােনীয়তা েূরণ করা েরকার:
চাকরর বা ে-রনেুরি দর্সক উোেনন করা;
একটি ববধ দসােোল রসরকউররটি নম্বর র্াকসত হসব (ITIN োরখলকারীগণ দেরিট োরব করার দোগে নন);
বেসরর অসধনসকর দবরে সময় ধসর একসসে বসবাসকারী একেন দোগে সন্তান র্াকসত হসব, অর্বা,
আেনার একেন দোগে সন্তান র্াকসল, তার বয়স অন্ততঃ 25 বের ও 65 বেসরর কম হসল; এবং
রবরনসয়াগ দর্সক $3,450 বা তার কম আয় র্াকসল।

সন্তাস্ির

আরও র্াস্লা খ্বর

সংখ্যা

EITC এর অযক এগুনলর জিয আিিার স্টর্াগ্যতাস্র্ প্রর্ানবত র্স্র িা:

সবক ানির্ আয়
(অনববানহত বা
িনরবাস্রর প্রিাি)

সবক ানির্ আয়
(নববানহত ও স্টর্ ৌযর্াস্ব
দানখ্ল র্স্রি)

EITC* (ির্ক ন্ত)

3+

$49,194

$54,884

$8,682

2

$45,802

$51,492

$7,717

• Medicaid এর সুনবিাসমূহ

1

$40,302

$46,010

$4,672

আেরন কতখারনর দোগে তা দেখসত
আেনার রিরত দেসখ রনন।

0

$15,270

$20,950

$701

• সরর্ারী সহায়তা
• SNAP সুনবিাগুনল
• িনরিূরর্ নিরািত্তা আস্য়র সরর্ানর আবাসি
• (Supplemental Security Income Public housing)

*

রনউ ইয়কন দেট, রনউ ইয়কন রসটি ও েুি রাষ্ট্রীয় দেরিসটর সবনারধক েররমাসণর সরিরলত সমরষ্টর রভরিসত।

আিনি সাহার্য র্রস্ত িাস্রি
আিিার িনরবারস্র্
চানহদাসমূহ িূরণ র্রস্ত।
র্ীর্াস্ব আস্বদি র্রস্বি
এমনরক আেনার দকানও কসরর ঋণ না র্াকসলও দেরিট দেসত
আেনার একটি আয়কসরর ররটানন োরখল করা আবেেক। ববেুেরতনভাসব
োরখল করা হল আেনার ররটানন োরখল করার সহেতম উোয় এবং
আেনার রর ান্ড োওয়ার দ্রুততম উোয়। রবনামূসলে কর-সংোন্ত
সহায়তার েনে www.tax.ny.gov/pit/file/vita.htm দেখুন।
DTF-215.2-BEN (11/18) (র রুন)

Pub-4786-BEN (11/18) (র রুন)

