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িনউ ইয়কর্ িসিট টয্া� ে�িডটস এর একিট গাইড
িবিভ� ধরেণর ে�িডট পাওয়া যােব:
●
●
●
●
●
●

িনউ ইয়কর্ িসিট স�ান ও িনভর্ রশীেলর পিরচযর্ার ে�িডট (New York City child and dependent care credit)
িনউ ইয়কর্ িসিট অিজর্ত আেয়র ে�িডট (New York City earned income credit)
িনউ ইয়কর্ িসিট গৃহ�ািলর ে�িডট (New York City household credit)
িনউ ইয়কর্ িসিট িবদয্ালয় কেরর ে�িডট (New York City school tax credit) (িনিদর্ � রািশ)
িনউ ইয়কর্ িসিট িবদয্ালয় কেরর ে�িডট (New York City school tax credit) (হার কমােনার পিরমাণ)
িনউ ইয়কর্ িসিট বিধর্ত ভূ স�িত্তর কেরর ে�িডট (New York City enhanced real property tax credit)

িনউ ইয়কর্ িসিট স�ান ও িনভর্ রশীেলর পিরচযর্ার ে�িডট (New York City child and
dependent care credit)
আপিন এই েফরতেযাগয্ ে�িডেটর অিধকারী হেবন, যিদ:
●
●
●

আপিন িনউ ইয়কর্ িসিটর পুেরা বছেরর বা বছেরর আংিশক সমেয়র বািস�া হন,
আপিন িডেস�র 31 তািরেখ চার বছেরর কমবয়সী অ�ত একিট স�ােনর িশশ-পিরচযর্ার খরচ �দান কেরন,
আপনার সমি�ত যু�রা�ীয় �ূল আয় $30,000 বা তার কম হয়, এবং

●

িনউ ইয়কর্ িসিট স�ান ও িনভর্ রশীেলর পিরচযর্ার ে�িডট দািব করার েযাগয্ হন। (আপিন ে�ট ও িসিট, উভেয়র
ে�িডটই দািব করেত পােরন।)

এই ে�িডেটর পিরমান কত?
●

ে�িডেটর রািশ িনউ ইয়কর্ ে�ট ে�িডেটর 75% পযর্� হেত পাের।

এই ে�িডেটর আেবদন করেত অথবা আরও জানেত, Form IT-216-BEN, Claim for Child and Dependent Care
Credit (স�ান ও িনভর্ রশীেলর পিরচযর্ার ে�িডেটর দািব) এবং এর িনেদর্ িশকা েদখুন (েকবল ইংেরিজেতই উপল�)।

িনউ ইয়কর্ িসিট অিজর্ত আেয়র ে�িডট
আপিন এই ে�িডেটর অিধকারী হেবন, যিদ আপিন:
●

িনউ ইয়কর্ িসিটর একজন পুেরা বছেরর বািস�া বা িনউ ইয়কর্ িসিটর একজন বছেরর আংিশক সমেয়র
বািস�া হন, এবং

●

যু�রা�ীয় অিজর্ত আেয়র ে�িডট দািব কের থােকন।

এই ে�িডটিট িনউ ইয়কর্ ে�ট এর অিজর্ত আেয়র ে�িডট এর অিতির�।
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এই ে�িডেটর পিরমান কত?
●

এই ে�িডট আপনার অনুেমাদনেযাগয্ যু�রা�ীয় অিজর্ত আেয়র ে�িডট এর 5% পযর্� হেত পাের।

●

বছেরর আংিশক সমেয়র জনয্, আপনার ে�িডেটর রািশ আপনার িনউ ইয়কর্ িসিটর কেরর সােপে� আেয়র উপর িনভর্ র
করেব।

এই ে�িডেটর আেবদন করেত অথবা আরও জানেত, Form IT-215-BEN, Change of City Resident Status (অিজর্ ত

আেয়র ে�িডেটর দািব) এবং এর িনেদর্ িশকা েদখুন (েকবল ইংেরিজেতই উপল�)।

িনউ ইয়কর্ িসিট গৃহ�ািলর ে�িডট
আপিন এই েফরতেযাগয্ নয় ে�িডেটর অিধকারী হেবন, যিদ আপিন:
●
●
●

অনয্ েকােনা করদাতার যু�রা�ীয় আয়কেরর িববরণীর িনভর্ রশীল িহেসেব দািবর েযাগয্ না হন,
িনউ ইয়কর্ িসিটর বািস�া বা বছেরর আংিশক সমেয়র বািস�া হন, এবং
আেয়র িন�িলিখত �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরন:

দািখল করার ি�িত
●

অিববািহত

●

িববািহত ও েযৗথভােব
দািখল করেছন
েযাগয্ হওয়া বয্ি� সহ
পিরবােরর �ধান
িনভর্ রশীল স�ান সহ
েযাগয্ হওয়া িবধবা
(িবপত্নীক)

●
●

●

সমি�ত যু�রা�ীয়
�ূল আয়

ে�িডেটর রািশ

$12,500 বা তার
কম

$15 পযর্�

$22,500 বা তার
কম

$10 েথেক $30, েযাগ Form IT-201-BEN, আইেটম
H (Form IT-203-BEN আইেটম I) এর তািলকাভু �
িনভর্ রশীেলর সংখয্ার িভিত্তেত অিতির� $10 to $30
েযাগ আপনার জনয্ একিট (এবং আপনার �ীর/�ামীর
জনয্ একিট, যিদ িববািহত হন ও েযৗথ িববরণী দািখল
কেরন)

আপনার আয়কেরর
িববািহত হন ও
ফেমর্র জনয্ িনেদর্ িশকা
আলাদাভােব দািখল কেরন
েদখুন

এই ে�িডেটর জনয্ আেবদন করেত:
●

িনউ ইয়কর্ িসিটর পুেরা বছেরর বািস�ােদর তােদর আয়কেরর িববরণীেত সরাসির এই ে�িডট দািব করা আবশয্ক।

●

িনউ ইয়কর্ িসিটর বছেরর আংিশক সমেয়র বািস�ােদর Form IT-360.1, Change of City Resident
Status (িসিটর আবািসক পিরবতর্ েনর ি�িত) (েকবল ইংেরিজেত উপল�) স�ূণর্ করা ও তােদর িববরণীর সে� জমা
েদওয়া আবশয্ক।
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িনউ ইয়কর্ িসিট িবদয্ালয় কেরর ে�িডট (িনিদর্ � রািশ)
আপিন এই ে�িডেটর অিধকারী হেবন, যিদ আপিন:
●

িনউ ইয়কর্ িসিটর বািস�া বা বছেরর আংিশক সমেয়র বািস�া হন এবং

●

অনয্ েকােনা করদাতার যু�রা�ীয় আয়কেরর িববরণীর িনভর্ রশীল িহেসেব দািবর েযাগয্ না হন

●

$250,000 বা তার কম আয় কেরন।

এই ে�িডেটর রািশ কত?
●

েযৗথ িববরণী দািখল করা িববািহত বয্ি�রা ও িনভর্ রশীল স�ান সহ েযাগয্ হওয়া িবধবা(িবপত্নীক): $125
পযর্�

●

অনয্ সকল করদাতা: $63 পযর্�।

কীভােব এই ে�িডট দািব করেবন
●

আপিন িনউ ইয়কর্ ে�ট এর একিট বয্ি�গত আয়কেরর িববরণী দািখল করেল আপনার এই ে�িডট সরাসির আপনার
িববরণীর উপর দািব করা আবশয্ক।

●

আপনার িনউ ইয়কর্ ে�ট এর একিট বয্ি�গত আয়কেরর িববরণী দািখল করার �েয়াজন না হওয়া সে�ও আপিন এই
ে�িডট দািব করেত পােরন। েদখুন Form NYC-210, Claim for New York City School Tax Credit (িনউ

ইয়কর্ িসিটর িবদয্ালেয়র কেরর ে�িডেটর দািব), এবং তার িনেদর্ িশকা (েকবল ইংেরিজেত উপল�)।

িনউ ইয়কর্ িসিট িবদয্ালয় কেরর ে�িডট (New York City school tax credit) (হার কমােনার
পিরমাণ)
আপিন এই েফরতেযাগয্ ে�িডেটর অিধকারী হেবন, যিদ আপিন:
●
●

িনউ ইয়কর্ িসিটর বািস�া বা বছেরর আংিশক সমেয়র বািস�া হন,
অনয্ েকােনা করদাতার যু�রা�ীয় আয়কেরর িববরণীর িনভর্ রশীল িহেসেব দািবর েযাগয্ না হন, এবং

●

িনউ ইয়কর্ িসিটেত $500,000 বা তার কম করেযাগয্ আয় কেরন।

এই ে�িডেটর রািশ কত?
এই ে�িডট আপনার িনউ ইয়কর্ িসিটেত করেযাগয্ আেয়র একিট শতাংশ

কীভােব এই ে�িডট দািব করেবন:
িনউ ইয়কর্ িসিটর বািস�া বা বছেরর আংিশক সমেয়র বািস�াগণ এই ে�িডট সরাসির তােদর আয়কেরর িববরণীর উপর দািব
কেরন।

িনউ ইয়কর্ িসিট বিধর্ত ভূ স�িত্তর কেরর ে�িডট (New York City enhanced real
property tax credit)
আপিন এই েফরতেযাগয্ ে�িডেটর অিধকারী হেবন, যিদ আপিন:
●

পািরবািরক �ূল আয় $200,000 এর কম হয়,
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●
●
●
●
●

ছয়মাস বা তার েবিশ সময় িনউ ইয়কর্ িসিটর একই আবাসন দখেল রােখন,
পুেরা করবষর্ জুেড় িনউ ইয়কর্ িসিটর বািস�া হেয় থােকন
অনয্ েকােনা করদাতার যু�রা�ীয় আয়কেরর িববরণীর িনভর্ রশীল িহেসেব দািবর েযাগয্ না হেয় থােকন,
ভূ স�িত্তর কর েথেক স�ূণর্ ছাড় না পাওয়া আবাসন েথেক থােক, এবং
বািড়র মািলক বা ভাড়ািটয়া িহেসেব নীেচর শতর্ গিল পূরণ কেরন:
o

বািড়র মািলক িহেসেব, আপিন বা আপনার �ী/�ামী ভূ স�িত্তর কর িদেয়েছন এবং আপনার আবাসেনর বাস
করা ছাড়া অনয্ বয্বহার বাবদ আপনার �া� ভাড়ার পিরমাণ েমাট �া� ভাড়ার 20% বা তার কম হেয়েছ।

o

ভাড়ািটয়া িহেসেব, আপিন বা আপনার পিরবােরর েকােনা সদসয্ আপনার আবাসেনর ভাড়া িদেয়েছন।

এই ে�িডেটর রািশ কত?
●

ে�িডেটর রািশ $500 পযর্� হেত পাের।

কীভােব এই ে�িডট দািব করেবন
●

আপিন িনয় ইয়কর্ ে�েটর বয্ি�গত আয়কেরর িববরণী দািখল কের থাকেল আপনার িববরণীর সে� Form NYC208-BEN দািখল করার �ারা আপনার িববরণীর উপর ে�িডট দািব করন।

●

আপনার িনউ ইয়কর্ ে�ট এর একিট বয্ি�গত আয়কেরর িববরণী দািখল করার �েয়াজন না হওয়া সে�ও
আপিন এই ে�িডট দািব করেত পােরন।

এই ে�িডট দািব করা স�ে� অিতির� তেথয্র জনয্, েদখুন Form NYC-208-BEN, Claim for New York
City Enhanced Real Property Tax Credit (িনউ ইয়কর্ িসিটর বিধর্ত ভূ স�িত্ত কেরর ে�িডেটর দািব),
এবং তার িনেদর্ িশকা।
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