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কারা এ�ায়ার ে�ট চাই� ে�িডট এর েযাগয্ হেবন (Empire State Child
Credit)
আপিন এই ে�িডট দািব করেত পােরন, যিদ আপিন:
• আপিন িনউ ইয়কর্ ে�েটর পুেরা বছেরর বািস�া হন বা একজন পুেরা বছেরর বািস�ার সে� িববািহত হন,
• একজন উপযু� স�ান* েথেক থােক, এবং
• িন�িলিখত শতর্ গিলর মেধয্ একিট পূরণ কেরন:
• আপিন যু�রা�ীয় ফমর্ 1040 বা ফমর্ 1040A একিট যু�রা�ীয় স�ােনর কর ে�িডট বা যু�রা�ীয়

অিতির� স�ােনর কর ে�িডট দািব কেরন, অথবা
• আপিন েকােনা যু�রা�ীয় স�ােনর কেরর ে�িডট দািব না কের থােকন ও আপনার সমি�ত যু�রা�ীয়

সবর্েমাট আয় হয়:
দািখল করার ি�িত

সমি�ত যু�রা�ীয় সবর্ েমাট
আয়

িববািহত ও েযৗথভােব িববরণী দািখল করেছন

$110,000 বা তার কম

অিববািহত বা পিরবােরর �ধান বা েযাগয্ হেত চলা
িবধবা(িবপত্নীক)

$75,000 বা তার কম

িববািহত হন ও আলাদাভােব দািখল কেরন

$55,000 বা তার কম

*একজন েযাগয্ হেত চলা স�ােনর বয়স করবেষর্র 31েশ িডেস�র অ�তঃ চার বছর হওয়া আবশয্ক এবং তার যু�রা�ীয়
স�ােনর কেরর ে�িডেটর েযাগয্ হওয়া আবশয্ক।

2018 এর জনয্ নতু ন
করবষর্ 2018 েথেক শর কের আপিন আর আপনার এ�ায়ার ে�ট চাই� ে�িডট গণনা করেত আপনার যু�রা�ীয়
স�ােনর কেরর ে�িডট বা অিতির� স�ােনর কেরর ে�িডট বয্বহার করেত পারেবন না। এ�ায়ার ে�ট চাই�
ে�িডেটর েযাগয্তা ও ে�িডেটর রািশ যু�রা�ীয় Tax Cuts and Jobs Act (টয্া� কাটস অয্া� জবস অয্া�)
(Public Law (জন আইন) 115-97) এর আেগ িবদয্মান যু�রা�ীয় স�ােনর কেরর ে�িডটেক িভিত্ত কের কেরর আইন
পিরবতর্ ন করা হেয়েছ। সুতরাং, আপনার এ�ায়ার ে�ট চাই� ে�িডট গণনা করেত আপিন করবষর্ 2017-েত কাযর্কর
থাকা যু�রা�ীয় ে�িডেটর রািশ ও আেয়র িন�সীমা �েয়াগ করেবন।
এই ে�িডেটর রািশ কত?
আপিন যু�রা�ীয় স�ােনর কেরর ে�িডট দািব কের থাকেল এ�ায়ার ে�ট চাই� ে�িডেটর রািশ এেদর মেধয্ বৃহত্তরিট
হেব:
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• যু�রা�ীয় স�ােনর কেরর ে�িডেটর ও অিতির� স�ােনর কেরর ে�িডেটর 33% অংশ (Public Law (জন

আইন) 115-97 �ণীত হওয়ার আেগ িবদয্মান গণনা অনুসাের) েযাগয্ হেত চলা স�ােনর �িত আেরাপেযাগয্
হেব, অথবা
• $100 গণ েযাগয্ হেত চলা স�ােনর সংখয্া হেব।

আপিন যু�রা�ীয় স�ােনর কেরর ে�িডট দািব না কের থাকেলও আপিন উপের �দিশর্ত েযাগয্তার অনয্ যাবতীয়
�েয়াজনীয়তা পূরণ কের থাকেল এ�ায়ার ে�ট চাই� ে�িডেটর রািশ হেব:
• $100 গণ েযাগয্ হেত চলা স�ােনর সংখয্া হেব।

পিরিচিতর সংখয্াগিল
এ�ায়ার ে�ট চাই� ে�িডেটর দািব জানােত আপনােক অবশয্ই আপনার দািবেত তািলকাভু � �েতয্ক স�ােনর জনয্
একিট সিঠক ও ৈবধ েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র (SSN) বা বয্ি�গত করতদাতার পিরিচিত সংখয্া (ITIN) �দান করেত
হেব। আপনার স�ােনর SSN বা ITIN িববরণীর িনধর্ািরত তািরেখর পের জাির করা হেয় থাকেল আপিন �েতয্ক
স�ােনর জনয্ েকবল $100 কের দািব জানােত পারেবন।
এই ে�িডেটর আেবদন করেত অথবা আরও জানেত, Form IT-213 (ফমর্ IT-213), Claim for Empire State
child credit (এ�ায়ার ে�ট চাই� ে�িডেটর দািব), এবং এর িনেদর্ িশকা েদখুন (েকবল ইংেরিজেতই উপল�)।
��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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