
COVID এর সময়ে পররবারয়ের সহােতার জন্য মার ক্ি ন সর্ার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেরিয়ট পররবতকিন 
্য়রয়ে। পররবায়ররা পুয়রাপুরর ররফান্ডয়�াগ্য ক্রেরিয়টর অয়্কি্ ক্পয়ত পায়র – �ার মূল্য $3,600 
প্ররত রিশু – 2021 এ মারস্ অরকি প্রোন রহসায়ব এবং বার্ অয়্কি্ 2022 এ ররফান্ড রহসায়ব।

আপনার পররবায়রর জন্য অরকি 
লাভ ্রুন
চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেরিয়টর অরকিপ্রোন জলুাই 15, 2021 ক্রয়্ 
শুরু হে

আপরন র্ শু্ুমাত্র আপনার সম্ূরকি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেরিয়টর ররফান্ড চান? অগ্রিম পেমমন্ট পেমে নাম অনগ্েভুক্ত 
েরমে irs.gov এ IRS চাইল্ড ট্াক্স পরেগ্িট আেমিট পোট্ালটি ব্বহার েরুন।
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জলুাই

2021 এ রিশুর বেস মারস্ অরকি প্রোন
(জলুাই-রিয়সম্বর 2021)

লাম্সাম অরকি প্রোন
(2022 ট্যাক্স ররফান্ড)

0–5 গ্িশু প্রগ্ে $300 ের্ন্ত গ্িশু প্রগ্ে $1,800 ের্ন্ত

6–17 গ্িশু প্রগ্ে $250 ের্ন্ত গ্িশু প্রগ্ে $1,500 ের্ন্ত

গুরুত্বেূর্:

 � গ্িশুর এেটি ববধ সামাগ্িে সুরক্া নম্বর (Social Security number, SSN) োেমে হমব। আেনার SSN বা ব্গ্ক্তগে 
েরদাো সনাক্তেরর নম্বর (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) োেমলই হমব।

 � রগ্দ আেনার পোমনা আয় না োমে বা অ্ািিামটেি রিস ইনোম (Adjusted Gross Income, AGI) $75,000 (এেে 
ফাইলোরী) বা $150,000 (পরৌে ফাইলোরী) হয় েমব আেগ্ন সব্াগ্ধে পেমমন্ট েগ্রমার োমবন।

র্ভায়ব আপনার ক্পয়মন্ট পায়বন >>

বাংলা | Bengali

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal


অে্ প্রদান োওয়ার িন্, �রে আপনার ্ায়ে অরকি নাও রায়্ তা সত্ত্বেও আপনায়্ ট্যাক্স ররটানকি জমা 
রেয়ত হয়ব। রগ্দ আেগ্ন োরাবগ্দি হময় োমেন অেবা গৃহহীন হময় রময়মেন েোগ্ে আেগ্ন অে্ প্রদামনর 
িন্ পরাগ্ হমবন। অে্ প্রদান োওয়ার দ্রুে উোয় হমলা ব্াাংমে সরাসগ্র িমা েরা।

েরবেতী েদমক্ে:

আপরন 2019 বা 2020 ট্যাক্স ররটানকি ফাইল ্য়রয়েন 
অরবা IRS নন-ফাইলার টুল ব্যবহার ্য়রয়েন

আপনার ররটানকি ফাইল ্রার ের্ার ক্নই ্ারর 
আপনার AGI $12,400 (এ্্ ফাইল্ারী) অরবা 
$24,800 (ক্�ৌর ফাইল্ারী) এর রনয়চ

ক্্ায়না র্েু ্রার প্রয়োজন ক্নই।

NYC ট্যাক্স ররি রপ্রপ ব্বহার েমর আেনার ট্াক্স ফাইল 
েরুন। নীমচ পদখুন।

রব্ল্প 1: irs.gov এ IRS চাইল্ড ট্যাক্স নন-ফাইলার 
সাইন-আপ টুলটি ব্যবহার ্রুন।

রব্ল্প 2: NYC ট্যাক্স ররি রপ্রপ ব্বহার েমর আেনার 
ট্াক্স ফাইল েরুন। নীমচ পদখুন।

আমরা আপনায়্ সাহা�্য ্রার জন্য 
রয়েরে। ক্জয়ন রনন র্ভায়ব:

প্রতাররার ক্রয়্ সাব্ায়ন রা্ুন। আেনার 
অগ্রিম পেমমমন্টর িন্ অে্ বা ব্গ্ক্তগে েে্ চাইমে 
IRS েল বা ইমমল েরমব না। অগ্ধোাংি পলামেমদর 
পেমমন্ট োওয়ার িন্ গ্েেুই েরমে হয় না।

রবনামূয়ল্য ট্যাক্স প্রস্তুরত

NYC ট্যাক্স ররি রপ্রপ োো IRS 
সাটি্ফাময়ি VITA/TCE পবেচ্ামসবী 
প্রস্তুেোরে আেগ্ন গ্েভামব আেনার 
পেমমন্ট োওয়ামে গ্নগ্চিে েরমবন পসই 
ব্াোমর আেনামে গাইি েরমে োমরন। 
েগ্রমেবা সারা বের উেলব্ধ রময়মে।

তয়র্যর জন্য বা অ্যাপয়েন্টয়মন্ট বু্ ্রয়ত:

 � পফান েরুন 311 নম্বমর এবাং বলুন "ট্াক্স গ্প্রোমরিন"

 � nyc.gov/taxprep এ �ান

রবনামূয়ল্য আররকি্ পরামিকি

আেনার ট্াক্স ফাইল েরার আমগ...

রগ্দ আেনার ব্াাংে অ্াোউন্ট না োমে োহমল 
এেটি NYC আররকি্ ক্ষমতােন ক্্ন্দ্রগুরল 
আেনামে এেটি গ্নরােদ এবাং সাশ্রয়ের 
ব্াাংে অ্াোউন্ট খুলমে সাহার্ েরমে োমর।

অ্যাপয়েন্টয়মন্ট বু্ ্রয়ত:

 � পফান েরুন 311 নম্বমর এবাং বলুন "গ্ফনাগ্সিয়াল 
োউনমসগ্লাং"

 � nyc.gov/TalkMoney এ �ান

আপনার ররটানকি ফাইল ্রা ের্ার র্ন্তু 2019 বা 
2020 এর ট্যাক্স ররটানকি ফাইল ্য়রন রন

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool

