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

প্রায়শঃ জিজ্রাসিত প্শ্রাবলি:

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

সম্প্রসারিত সন্ান ট্াক্স ক্রেডিট ৬-১৭ বছি বয়স ী শিশু প্ররত ৩,০০০ মার ক্ি ন িলাি এবং ৬ বছরিি ্ম 
বয়স ী শিশু প্ররত ৩,০০০ মার ক্ি ন িলাি মূরল্ি। ২০২১ সারলি আরমরি্ান রিসর্উ প্্ারনি অধ ীরন, 
র�াগ্ পরিবািগুরলা গত বছি মাসস্ প্রদান ডিরসরব তারদি ক্রেডিরটি অরধকি্ রপরয়রছ। এই বছি, 
পরিবািগুরলার্ তারদি সন্ান ট্াক্স ক্রেডিরটি ডবিত ীয় অরধকি্ রপরত আবাি তারদি ট্াক্স ফাইল ্িরত
িরব। ক্রেডিটস ট এ্্াল ীন প্রদান ডিরসরব পাঠারনা িরব। আপরন �রদ সাধািণত ট্াক্স ফাইল না ্রিন 
অথবা আপনাি আয় ্ম/রনই তবুও আপরন র�াগ্ িরত পারিন

সম্প্রসোজ�ত চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিট (শিশু ক� সম্োন ী) পপরত:
• আপনাি ট্াক্স বা ্ি ফাইল ্রুন, �রদ আপরন সাধািণভারব এস ট না ্রি থার্ন।

আপনাি রপরমন্ট র্াথায় পাঠারত িরব এবং আপনাি ্য়জন সন্ান িরয়রছ এস ট IRS-র্ তা 
জানারব।

• দ�ক -পূবর িম�শগান: রনরজ রনরজ দাশিল ্ িরত বা রবনামরূল্ ্ ি পিস্  তুরত 
সািার�্ি জন্ এ্স ট অ্াপর� টরমন্  ট ্িরত, GetTheTaxFacts.org-এ রভরজট ্  রুন

• উত র-প�শ  িম�শগান: মুক  েকরর জন� �-ফাইল কেরত বা 
অ�ােপয়েন মন কেরত

• ��িতর সহায়তা, GetYourRefund.org/NMCAA-এ যান।

আপজন উপযুক্ত হরেন যজি:
• আপরন অরববািত িন এবং আপনাি আয় ৭৫,০০০ মার ক্ি ন িলারিি ্ম িয়। অথবা, �রদ 

আপরন অরববাডিত িন এবং এ্জন পরিবারিি প্রধান ডিরসরব ্ি ফাইল ্রিন, তািরল 
আপনাি আয় অবি্ই ১১২,৫০০ মার ক্ি ন িলারিি ্ম িরত িরব।

• আপনািা স্াম ী/স্ত ী রিান এবং আপনারদি সম্মিম্লত আয় ১৫০,০০০ মার ক্ি ন িলারিি ্ম িয়।
• আপনাি সন্ারনি এ্স ট রসাি্াল সসর্উরিস ট নম্বি থার্। আপরন ITIN রদরয় ফাইল

্িরত পািরবন, র্ন্তু আপনাি সন্ারনি অবি্ই SSN থা্রত িরব।
• �রদ পরিবারিি আয় উপরিাক্ত স ীমাগুরলাি উপরি িয়, তািরল আপরন আরয়ি উপি রনভকি ি 

্রি র্ছুটা ্ম পরিমাণ রপরমন্ট রপরত পারিন।
• এ্স ট রনভকি িি ীল শিশু ২০২১ সারলি অরধকির্িও রবশি সময় আপনাি সারথ বসবাস

্রিডছল। শিশুস ট আত্ ীয় বা র�াগ্ পাম্লত সন্ান িরত পারি।

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

আজি সচ�োচ� টযেোক্স েো ক� ফোইল কজ� নোই। আজি যোরত চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিট (শিশু ক� 
সম্োন ী) পোই পসজনযে টযেোক্স ফোইল ক�রত আিো� ক ী ক ী লোগরে?
এ্স ট ইরমইল র ঠ্ানা, পরিচয়প্ত্র, আরয়ি এবং/অথবা লভ্াংরিি প্রমাণ, এবং আপনাি সন্ারনি রসাি্াল সসর্উরিস ট নম্বি। 

চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিরট� িূলযে কত?
৬ রথর্ ১৭ বছি বয়স ী শিশু প্ররত ৩,০০০ মার ক্ি ন িলাি এবং ৬ বছরিি ্ম বয়স ী শিশু প্ররত ৩,০০০ মার ক্ি ন িলাি। আপরন 
�রদ ইরতামরধ্ গত বছি আপনাি সন্ান ট্াক্স ক্রেডিরটি প্রথম অরধকি্স ট রপরয় থার্ন তািরল আপরন এই বছি ট্াক্স ফাইল 
্িাি পরি ডবিত ীয় অরধকি্ পারবন।

আপনার ট�াক্স ফাইল করার জন� িবনামূেল� সাহায� েেপত, GetTheTaxFacts.org (দ�ক্ষণপূবর্ MI) এ 
যান।অথবা GetYourRefund.org/NMCAA (উত্তর প�শ্চম এমআই)।

চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিট (শিশু ক� সম্োন ী) পোওয়ো জক আিো� সুজেধোগুরলো কজিরয় জিরে?
না, চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট SNAP সি রফিারিল তিরবল সুরবধারদি জন্ আয় ডিরসরব গণ্ িয় না। 

সম্ূর্ণ পফ�তরযোগযে" অ ্্ণ ক ী?
চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট আপনাি ্ারছ রফিারিল সি্ারিি পাওনা ্রিি উপি প্ররয়াগ ্িা িয়, �া আপনাি র�র্ারনা ্রিি 
চাপ ্মারত সািা�্ ্রি। �রদ আপনাি র্ারনা ্ি না থার ,্ তািরল এই অথকি আপনার্ রফিত প্রদান ্িা িয়। সমূ্ণকি 
রফিতর�াগ্ অথকি বলরত বুঝায় আপরন রফিত ডিরসরব ক্রেডিরটি সমূ্ণকি পরিমাণ রপরত পারিন।

আিোরক জক ক� িোখিল ক�রত হরে?
আপনার্ ট্াক্স ফাইল ্িরত িরব এবং এই বছি আপনাি সন্ান ট্াক্স ক্রেডিট পাওয়াি জন্ দারব ্িরত িরব। 

উদািিণস্রূপ: �রদ আপনাি ৪ ও ৭ বছি বয়স ী দুস ট সন্ান থার্ এবং গত বছি ৩,৩৩০ রপরয় থার্ন তািরল আপরন এই 
বছি আরিা ৩,৩০০ িলাি পারবন।
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https://unitedwaysem.org/get-help/community-resources/tax-assistance/
https://www.getyourrefund.org/en


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

প্রায়শঃ জিজ্রাসিত প্শ্রাবলি:

আজি পয অ ্্ণ পোরেো তো� উপ� জক ক� ধোয্ণ হরে?
না, এই অরথকিি উপি ্ি ধা�কি িরব না। চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট রপরমন্ট আয় নয়।

আিো� গত েছর�� টযেোক্স েরকয়ো আরছ। আিো� পপরিন্ট জক কিোরনো হরে?
হাাঁ। আপনাি ট্াক্স ক্রেডিট হ্াস ্িা র�রত পারি �রদ আপনাি ট্াক্স বর্য়া বা অন্ান্ রফিারিল বা রটেট ঋণ থার্। এস ট 
গত বছরিি সন্ান ট্াক্স ক্রেডিট রপরমরন্টি রচরয় আলাদা, �া পাওনা ট্ারক্সি জন্ হ্াস ্িা িয়রন।  

পয িো-েোেো�ো একট ট সন্োরন� পিিোরিোনো িোগ কর� কর�ন তো�ো উিয়ই জক চোইল্ড টযেোক্স 
ক্রেজিট পপরত পোর�ন?
না, র্বল এ্জন মা বা বাবা এ্স ট সন্ারনি ক্রেডিট দারব ্িরত পারিন। বছরিি মরধ্ ্মপরষে ৬ মাস সন্ানস টর্ 
অবি্ই আপনাি সারথ থা্রত িরব।

যজি আিো� সন্োরন� েয়স এই েছ� ৫ প্রক ৬ েছর� পর়ে, তোহরল আজি কত টোকো পোে?
আপনাি রপরমরন্টি পরিমাণ ৩১ ডিরসম্বি, ২০২১ তারিরি আপনাি সন্ারনি বয়রসি উপি রনভকি ি ্রি। 

আজি গত েছ� সন্োন টযেোক্স ক্রেজিট পোইজন। আজি জক এিরনো অ ্্ণ পপরত পোজ�?
হাাঁ, আপরন র�াগ্ িরয় থা্রল গত বছি মাসস্ অথকি না পান তািরল আপরন এই বছি আপনাি ্রিি উপি আপনাি 
সন্ানরদি দারব ্রি সন্ান ট্াক্স ক্রেডিট রপরমন্ট রপরত পারিন। 

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

সোিোজজক সু�ক্ো নম্ব� ছো়েো িো-েোেো�ো জক চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিট িোজে ক�রত পোর�ন?
র� মা-বাবারদি সামারজ্ সুিষো নম্বি রনই তারদি চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিট দারব ্িাি জন্ এ্স ট ব্সক্ত ্িদাতা িনাক্ত্িণ 
নম্বরিি (ITIN) প্ররয়াজন িরব, এমনর্ আপরন ্ি দাশিল না ্িরলও। আমিা মানুষর্ অন্ান্ মূল্বান ট্াক্স ক্রেডিরটি 
জন্ ্ি দাশিল ্িরত উৎসাডিত ্রি, �াি মরধ্ িরয়রছ সন্ারনি পরিচ�কিাি জন্ সন্ান ও রনভকি িি ীল র্য়াি ক্রেডিট �া 
আপনার্ ্াজ ্িা অথবা স টউিন বা মাধ্রম্ পিবতকি ী শিষোি রফ এি জন্ আরমরি্ান অপিচুরনস ট ট্াক্স ক্রেডিট 
রপরত অনুরমাদন রদয়।
এ্স ট ITIN রপরত, আপনার্ অবি্ই W-7 ফমকি পূিণ ্িরত িরব। রমশিগারনি প্রত্রয়ত স্ ী্ৃত এরজন্টস আপনার্ এই 
প্রসরেয়ায় সিায়তা ্িরত পারি; র্উ পরিরষবাি জন্ মূল্ রনয়, এবং র্উ এস ট রবনামূরল্ ্রি। 

DACA প্রোপক�ো জক সম্প্রসোজ�ত চোইল্ড টযেোক্স ক্রেজিরট� জনযে পযোগযে?
হাাঁ, DACA প্রাপ্সি র�াগ্তা অজকি ন্াি ী বসবাস্াি ীিা, চাইল্ড ট্াক্স ক্রেডিরটি জন্ র�াগ্ �তষেণ প�কিন্ পরিবারিি 
দারব ্িা শিশুি এ্স ট ববধ সামারজ্ সুিষো নম্বি থার্। ITIN দাশিল্াি ীরদি উপি রনভকি িি ীল DACA প্রাপ্রদি চাইল্ড 
ট্াক্স ক্রেডিরটি জন্ও দারব ্িা র�রত পারি ্ািণ তারদি ববধ সামারজ্ সুিষো নম্বি িরয়রছ। DACA প্রাপ্রদি ্ি 
দাশিরলি জন্ আরিা তথ্ এিারন রদিুন।

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

