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প্রায়শঃ জিজ্রাসিত প্শ্রাবলি:

চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিট (শিশু ক� সম্োন ী): 
আপনো� যো জোনো প্ররয়োজন

নতুন চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট (শিশু কর সম্ান ী) হল�া ৬-১৭ বছর বয়লসর শিশুলের প্রলত্লকর জন্ বছলর 
৩,০০০ মারককি ন ি�ার এবং ৬ বছলরর কম বয়স ী শিশুলের জন্ বছলর ৩,৬০০ মারককি ন ি�ার। যরে আপনার 
১৮ বছলরর কম বয়স ী সন্ান থালক, তাহল� আপরন রনয়রমত অথকিপররলিালের জন্ উপযুক্ত হলত পালরন, 
যরেও আপরন সাোরণত ট্াক্স ফাই� না কলর থালকন অথবা আপনার আয় রনম্ন হহাক/আয় না থাকুক। 
এট ট রনয়রমত অথকিপররলিালের মাে্লম প্রোন করা হলব, বছলর হকব� একবার নয়।

সম্প্রসোজ�ত চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিট (শিশু ক� সম্োন ী) পপরত:
• আপনার ট্াক্স বা কর ফাই� করুন, যরে আপরন সাোরণভালব এট ট না কলর থালকন। 

আপনার হপলমন্ট হকাথায় পাঠালত হলব এবং আপনার কয়জন সন্ান রলয়লছ এট ট IRS-হক তা 
জানালব। কর জমা হেয়ার ব্াপালর সহায়তা হপলত রভরজট করুন GetTheTaxFacts.org।

• যরে আপরন ইলতামলে্ই আপনার ২০২০ সাল�র কর, ২০১৯ সাল�র কর জমা রেলয় থালকন, 
অথবা আপনার শ টিমু�াস (প্রলণােনা) হপলমন্ট পাওয়ার জন্ ২০২০ সাল� IRS নন-ফাই�ার 
টু� পূরণ কলর থালকন: আপনার আর রকছু করলত হলব না!

• যরে আপনার জন্ কর জমা হেয়া আবি্ক না হয়, তবুও আমরা আপনালক একট ট কর 
ররটানকি জমা রেলত উৎসাহ রেব যালত আপরন উপযুক্ত হলত পালরন এমন হকালনা হফরতলযাগ্ 
কর ক্রেডিট হথলক বরচিত না হন। তলব, IRS সলবমাত্র একট ট নন-ফাই�ার টু� প্রকাি কলরলছ 
হযট ট আপরন শিশু কর ক্রেডিট এর জন্ সাইন আপ করলত, এবং বাে যাওয়া হযলকালনা 
শ টিমু�াস (প্রলণােনা) হপলমন্ট োরব করলত উভয়ট টর জন্ই ব্বহার করলত পারলবন।

আপজন উপযুক্ত হরেন যজি:
• আপরন অরববাহত হন এবং আপনার আয় ৭৫,০০০ মারককি ন ি�ালরর কম হয়। অথবা, যরে 

আপরন অরববাডহত হন এবং একজন পররবালরর প্রোন ডহলসলব কর ফাই� কলরন, তাহল� 
আপনার আয় অবি্ই ১১২,৫০০ মারককি ন ি�ালরর কম হলত হলব।

• আপনারা স্াম ী/স্ত ী হহান এবং আপনালের সম্ম্ম্�ত আয় ১৫০,০০০ মারককি ন ি�ালরর কম হয়।
• আপনার সন্ালনর একট ট হসাি্া� টসরকউররট ট নম্বর থালক। আপরন ITIN রেলয় ফাই� 

করলত পারলবন, রকন্তু আপনার সন্ালনর অবি্ই SSN থাকলত হলব।
• যরে পররবালরর আয় উপলরাক্ত স ীমাগুল�ার উপলর হয়, তাহল� আপরন আলয়র উপর রনভকি র 

কলর রকছুটা কম পররমাণ হপলমন্ট হপলত পালরন।

https://poverty.umich.edu/child-tax-credit/
https://unitedwaysem.org/get-help/community-resources/tax-assistance/
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প্রায়শঃ জিজ্রাসিত প্শ্রাবলি:

কখন আমো� পপরমন্ট পোওয়ো শুরু হরে?
IRS ১৫ জু�াই হথলক মাটসক হপলমন্ট পাঠালনা শুরু করলব। আপরন শুেু অলেকিক বছলরর জন্ হপলমন্ট পালবন, ফল� আপনালক 
ররফালডের অবশিষ্ট অংি পরবতকি ী বছলরর ট্ালক্সর সালথ োরব করলত হলব। 

আজম টযেোরক্স� েো কর�� সময় আমো� জ�ফোন্ড পপরয় অিযেস্ত। এ� অ ্্থ জক এই পয আজম 
টযেোরক্স� সময় এই অ ্্থ পোরেো নো?
এই বছর চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট (শিশু কর সম্ান ী) হযভালব হসট করা হলয়লছ, অরেকাংি পররবার ২০২১ সা� জুল়ে রকছু সমলয়র 
ব্বোলন, এবং ট্ালক্সর সমলয় এককা� ীনভালব হপলমন্ট পালব। যারা উপযুক্ত হলবন তারা ট্ালক্সর সময় এট টর পািাপাশি 
তালের উপারজকি ত আয়কর ক্রেডিটও পালবন। 

আজম সচ�োচ� টযেোক্স েো ক� ফোইল কজ� নোই। আজম যোরত চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিট (শিশু ক� 
সম্োন ী) পোই পসজনযে টযেোক্স ফোইল ক�রত আমো� ক ী ক ী লোগরে?
একট ট ইলমই� র ঠকানা, পররচয়প্ত্র, আলয়র এবং/অথবা �ভ্াংলির প্রমাণ, এবং আপনার সন্ালনর হসাি্া� টসরকউররট ট নম্বর। 

চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিরট� মূলযে কত?
সম্প্রসাররত চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট সলবকিাচ্চ ক্রেডিট প্রাপ্তি বৃডধি কলর একট ট পররবালর শিশু প্ররত ২,০০০ মারককি ন ি�ার হথলক 
৩,০০০ মারককি ন ি�ার পযকিন্ হপলত পালর, ছয় বছলরর কম বয়স ী শিশুলের জন্ ৩,৬০০ মারককি ন ি�ার পযকিন্ বৃডধি পায়। এর অথকি 
হল�া যরে আপনার ৪ ও ৭ বছর বয়স ী েুট ট সন্ান থালক, তাহল� আপনার ক্রেডিলটর মূ�্ বার ক্িক ৬,৬০০ মারককি ন ি�ার হলব। 
সামপ্রিক ক্রেডিট মাটসক হপলমলন্ট রবভক্ত, তাই আপরন ৬ হথলক ১৭ এর মলে্ প্ররতট ট শিশুর জন্ মাটসক ২৫০মারককি ন ি�ার 
এবং ৬ বছলরর কম বয়স ী প্ররতট ট শিশুর জন্ মাটসক ৩০০ মারককি ন ি�ার আিা করলত পালরন।

চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিট (শিশু ক� সম্োন ী) পোওয়ো জক আমো� সুজেধোগুরলো কজমরয় জিরে?
না, চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট SNAP সহ হফিালর� তহরব� সুরবোরের জন্ আয় ডহলসলব গণ্ হয় না। 

সম্ূর্থ পফ�তরযোগযে" অ ্্থ ক ী?
চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট আপনার কালছ হফিালর� সরকালরর পাওনা কলরর উপর প্রলয়াগ করা হয়, যা আপনার হযলকালনা কলরর 
চাপ কমালত সাহায্ কলর। যরে আপনার হকালনা কর না থালক, তাহল� এই অথকি আপনালক হফরত প্রোন করা হয়। সমূ্ণকি 
হফরতলযাগ্ অথকি ব�লত বুঝায় আপরন হফরত ডহলসলব ক্রেডিলটর সমূ্ণকি পররমাণ হপলত পালরন।

https://poverty.umich.edu/child-tax-credit/
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প্রায়শঃ জিজ্রাসিত প্শ্রাবলি:

আজম পয অ ্্থ পোরেো তো� উপ� জক ক� ধোয্থ হরে?
না, এই অলথকির উপর কর োযকি হলব না। চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট হপলমন্ট আয় নয়।
চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট হথলক আপরন হয অথকি পান তা আপনালক হফরত রেলত হলব এমন সম্াবনা হনই। যরে আপনার 
পাররবাররক তথ্ এবং আয় আপনার হি্ কর োশিল�র পর হথলক একই থালক, তাহল� আপরন এই বছর সর ঠক পররমাণ 
পালবন এবং আপনালক রকছু হফরত রেলত হলব না। রকন্তু যরে এই বছর আপনার আয় অলনক বৃডধি পায়, হযমন যরে এট ট 
পররবালরর প্রোন ডহলসলব োশি� করা কালরা জন্ ১১২,০০০ মারককি ন ি�ালরর এর উপলর যায়, তাহল� আপরন অপ্রিম হপলমন্ট 
হপলত পালরন যা আপনার প্রালপ্র হচলয় হবশি। অথবা, যরে গত বছর আপনার হকানও সন্ান আপনার সালথ থালক হয এই 
বছলরর হবশিরভাগ সময় আপনার সালথ আর থাকলব না।
এমনরক যরে এট ট আপনার জন্ প্রলযাজ্ হয়, আপনার আয় ৪০,০০০ মারককি ন ি�ালরর রনলচ হল�, আপরন অরববাডহত বা 
রববাডহত পৃথকভালব োশি� করল�, ৫০,০০০ মারককি ন ি�ার আপরন পররবালরর প্রোন হল�, অথবা ৬০,০০০ মারককি ন ি�ার 
আপরন রববাডহত হল� একসালথ োশি� করল� আপরন হকালনা রকছু পররলিাে করা হথলক মুক্ত। আরও তলথ্র জন্, IRS 
ওলয়বসাইট রভরজট করুন।

আমোরক জক ক� িোখখল ক�রত হরে?
• আপরন যরে আপনার ২০২০ সাল�র কর, ২০১৯ সাল�র কর োশি� কলরন, অথবা প্রলণােনা হপলমলন্টর জন্ IRS (আই আর 

এস) নন-ফাই�ার টুল� আপনার তথ্ প্রলবি করান, তাহল� IRS এর ফাইল� ইলতামলে্ আপনার তথ্ রলয়লছ এবং ১৫ জু�াই 
হথলক হপলমন্ট পাঠালনা শুরু করলব। আপনার হপলমলন্টর জন্ রনটচিলন্ অলপক্া করুন।

• আপরন যরে অরববাডহত হন এবং আপনার আয় ২০২০ সাল� ১২,৪০০ মারককি ন ি�ালরর (রববাডহত েম্রতর জন্ ২৪,৮০০ 
মারককি ন ি�ার) এর হবশি হয়, তাহল� আপনার চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট হপলত আপনালক আপনার কর োশি� করলত হলব। 
আপনার কর োশি� করায় সাহায্ হপলত, GetTheTaxFacts.org এ রভরজট করুন।

• যরে আপনার উপারজকি ত আয় ২০২০ সাল� ১২,৪০০ মারককি ন ি�ার (রববাডহত েম্রতর জন্ ২৪,৮০০ মারককি ন ি�ার) এর 
রনলচ থালক তাহল� আপরন আপনার কর োশি� কলর সবকিারেক পররমাণ অথকি পালবন। চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট ছা়োও, আপরন 
উপারজকি ত আয়কর ক্রেডিট, হহাম ডহট টং ক্রেডিট এবং হহামলটিি প্রপাট টকি  ট্াক্স ক্রেডিলটর জন্ও হযাগ্ হলত পালরন। রকন্তু 
আপনার চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট হপলত আপনালক আপনার কর োশি� করলত হলব না - আপনার হপলমন্ট হপলত এবং ২০২০ 
সাল� আপরন হয়লতা রমস কলরলছন এমন হকালনা প্রলণােনা হপলমন্ট হপলত IRS নন-ফাই�ার টু�ট ট পূরণ করলত পালরন।

তলব, আপরন সক্ম হল�, আমরা সবাইলক কর োশি� করলত উৎসাডহত করর, এমনরক যরে আপনার আবি্ক নাও হয়। 
আপনার কর োশি� করা আপনালক উপারজকি ত আয়কর ক্রেডিলটর মলতা অন্ান্ হপলমলন্টর জন্ও হযাগ্ করলত পালর।

পয মো-েোেো�ো একট ট সন্োরন� পিখোরিোনো িোগ কর� কর�ন তো�ো উিয়ই জক চোইল্ড টযেোক্স 
ক্রেজিট পপরত পোর�ন?
না, হকব� একজন মা বা বাবা একট ট সন্ালনর ক্রেডিট োরব করলত পালরন। বছলরর মলে্ কমপলক্ ৬ মাস সন্ানট টলক 
অবি্ই আপনার সালথ থাকলত হলব।

https://poverty.umich.edu/child-tax-credit/
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://unitedwaysem.org/get-help/community-resources/tax-assistance/
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://unitedwaysem.org/blog/mythbusters-why-you-should-file-your-taxes-and-how-to-do-it-for-free/


আর�ো তর্যে� জনযে ভিজজট করুন https://poverty.umich.edu/child-tax-credit/ জ িকোনোয়

প্রায়শঃ জিজ্রাসিত প্শ্রাবলি:

যজি আমো� সন্োরন� েয়স এই েছ� ৫ প্রক ৬ েছর� পর়ে, তোহরল আজম কত টোকো পোে?
আপনার হপলমলন্টর পররমাণ ৩১ ডিলসম্বর, ২০২১ তাররলি আপনার সন্ালনর বয়লসর উপর রনভকি র কলর। উোহরণস্রূপ, যরে 
আপরন ২০২০ সাল�র কর োশিল�র সময় আপনার সন্ালনর বয়স ৫ হয় এবং নলভম্বলর ৬ বছর বয়স হয়, তাহল� আপনার 
হপলমন্ট এই বছর প্ররত মালস ২৫০ মারককি ন ি�ার হলব। 

সোমোজজক সু�ক্ো নম্ব� ছো়েো মো-েোেো�ো জক চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিট িোজে ক�রত পোর�ন?
হয মা-বাবালের সামারজক সুরক্া নম্বর হনই তালের চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট োরব করার জন্ একট ট ব্টক্ত করোতা িনাক্তকরণ 
নম্বলরর (ITIN) প্রলয়াজন হলব, এমনরক আপরন কর োশি� না করল�ও। আমরা মানু্লক অন্ান্ মূ�্বান ট্াক্স ক্রেডিলটর 
জন্ কর োশি� করলত উৎসাডহত করর, যার মলে্ রলয়লছ সন্ালনর পররচযকিার জন্ সন্ান ও রনভকি রি ী� হকয়ার ক্রেডিট যা 
আপনালক কাজ করা অথবা ট টউিন বা মাে্রমক পরবতকি ী শিক্ার রফ এর জন্ আলমররকান অপরচুরনট ট ট্াক্স ক্রেডিট 
হপলত অনুলমােন হেয়।
একট ট ITIN হপলত, আপনালক অবি্ই W-7 ফমকি পূরণ করলত হলব। রমশিগালনর প্রত্রয়ত স্ ীকৃত এলজন্টস আপনালক এই 
প্রটরেয়ায় সহায়তা করলত পালর; হকউ পররল্বার জন্ মূ�্ হনয়, এবং হকউ এট ট রবনামূল�্ কলর। 

DACA প্রোপক�ো জক সম্প্রসোজ�ত চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিরট� জনযে পযোগযে?
হাাঁ, DACA প্রাপকসহ হযাগ্তা অজকি নকার ী বসবাসকার ীরা, চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিলটর জন্ হযাগ্ যতক্ণ পযকিন্ পররবালরর 
োরব করা শিশুর একট ট ববে সামারজক সুরক্া নম্বর থালক। ITIN োশি�কার ীলের উপর রনভকি রি ী� DACA প্রাপকলের চাইল্ড 
ট্াক্স ক্রেডিলটর জন্ও োরব করা হযলত পালর কারণ তালের ববে সামারজক সুরক্া নম্বর রলয়লছ। DACA প্রাপকলের কর 
োশিল�র জন্ আলরা তথ্ এিালন হেিুন।

আজম জকিোরে মোটসক পপরমন্ট েন্ধ ক�ে? এটো ক�ো� জক পকোন সুজেধো আরছ? 
আপরন IRS.gov/ChildTaxCredit এ শগলয় এবং "ম্ালনজ হপলমন্টস" রলিক কলর মাটসক হপলমন্ট বন্ধ করলত পালরন। আপরন 
এট ট করল�, ২০২২ সাল� আপনার কর োশি� করার সময় আপনার সমূ্ণকি ট্াক্স ক্রেডিট পালবন। আপরন যরে পলরর বছলর 
কলরর সময় বৃহত্তর এককা� ীন অথকি হপলত চান তাহল� আপরন বন্ধ করার টসধিান্ রনলত পালরন। আপরন যরে মাটসক হপলমন্ট 
রিহণ কলরন অথবা মাটসক হপলমন্ট বন্ধ কলরন এবং এককা� ীন অথকি রিহণ কলরন তাহল� আপরন একই পররমাণ অথকি পালবন। 

https://poverty.umich.edu/child-tax-credit/
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-7
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agents-michigan
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021

