
CCSA পরিবািগুরিি জন্য গুরুত্বপরূ্ণ তথ্য ভাগ করি রন্রে 
 

2021 Child Tax Credit এখন্ উপিব্ধ িরেরে  
আপন্াি রিশুি জন্য এই অ্থ্সাহায্যটি পাওো রন্রিত কিরত পারিন্! 

 
2021 Child Tax Credit চাল ুহয়েয়ে, যা ইউনাইয়েড স্টেেয়ের অধিকাাংশ ধশশু ও পধরবারয়ক েহােতা কয়র। 
ট্যাক্স ক্রেরিট্ 15ই জিুাই 2021 ক্রথ্রক 15ই রিরসম্বি 2021-এি মরযয মারসক ক্রপরমন্টগুরি প্রদান্ করি, 
ক্রয্খারন্ পরিি বেি কি ক্রদওোি সমরে একটি চূড়ান্ত এককািীন্ পরিমার্ প্রদান্ কিা হরব। স্টয 
পধরবারগুধলর আে অনুয় াধিত েববাধিক পধর ায়ের ধনয়চ রয়েয়ে এবাং 2019 বা 2020-স্টত েযাক্স ফাইল 
কয়রয়েন, তায়িরয়ক েযাক্স স্টেধডে পাওোর জনয স্টকায়না ধকেু করয়ত হয়ব না। ক্রয্ পরিবািগুরি ট্যাক্স ফাইি 
করিরন্ বা 2020-এ রিমুিাস ক্রচক ক্রপরেরে, তারদিরক Child Tax Credit পাওোি জন্য আরবদন্ কিরত 
হরব।  
 
এটি রকভারব কাজ করি 
• অভ্যন্তরীন রাজস্ব পধরয়েবা (Internal Revenue Service, IRS) 15ই জলুাই 2021 তাধরয়ে আয়ের 

 াপকাঠি পূরেকারী ও েযাক্স ফাইলকারী পধরবারগুধলর বযাঙ্ক অযাকাউয়ে অর্থ জ া করা বা  াধেক স্টচক 
ডায়ক পাঠায়না শুরু করয়ব।  

• প্ররতযক রিশুি জন্য মারসক ক্রচক হি 6 স্টথয়ক 17 বের বেেী প্রয়তযক ধশশুর জনয $250 বা 6 
বেয়রর ক বেেী প্রয়তযক ধশশুর জনয $300। 

• পয়রর বের েযায়ক্সর ে ে পধরবারগুধলয়ক একটি চূড়ান্ত স্টপয় ে পাঠায়না হয়ব। ক্রমাট্ ক্রপরমন্ট হরব 6 
ক্রথ্রক 17 বেি বেসী প্ররতযক রিশুি জন্য $3,000 বা 6 বেরিি কমবেসী প্ররতযক রিশুি জন্য $3600। 

• ক  স্টবতয়নর জনয স্টয পধরবারগুধল 2019 বা 2020-স্টত ইনকা  েযাক্স ফাইল কয়রধন, তারা এই েযাক্স 
ক্রেরিট্ পাওোর স্টযাগ্য হয়বন।  

• ফাইল না করা পধরবারগুধল (স্টয পধরবারগুধল গ্ত িুই বেয়র েযাক্স ফাইল কয়রধন) নন-ফাইলার োইন 
আপ েুল-এর  ািযয়  েযাক্স স্টেধডয়ের আয়বিন করয়ত পায়রন। 

•  য়ন রােয়বন: আপধন যধি 2020-স্টত ইকনধ ক ই পযাক্ট স্টপয় ে (যা প্রােই ধে ুলাে ফান্ড নায়  
পধরধচত) স্টপয়ে থায়কন, তায়িরয়ক এই স্টপােব ায়ল না  নধথভু্ক্ত করয়ত হয়ব না। 

• Child Tax Credit গ্রহে করায়ক স্টকায়না পধরবায়রর আে ধহয়েয়ব ধবয়বচনা করা হে ন্া। স্টেজনয অনয 
স্টকায়না স্টকন্দ্রীে স্টবয়নধফয়ের পধর ায়ে (SNAP, WIC, SSI, SSDI, TANF, স্ট ধডয়কইড, স্টেকশন 8 বা 
পাবধলক হাউধজাং) স্টকায়না পধরবতব ন হয়ব না! 

• একটি পরিবাি ক্রয্ ক্রকারন্া সমে ন্রথ্ভুরি কিরত পারি। 
 
 
আপন্াি শুরু কিাি জন্য য্া প্ররোজন্ হরব 
✓ আপনার না , ঠিক স্টয রক  আপনার স্টোশযাল ধেধকউধরটি কায়ডব  রয়েয়ে।  
✓ আপনার, প্রয়যাজয স্টেয়ে আপনার স্বা ী বা স্ত্রীর এবাং আপধন স্টয ধশশুর জনয িাধব করয়েন তার স্টোশযাল 
ধেধকউধরটি নম্বর (গুধল) বা IRS-এর ইেুয করা অনয স্টকান করিাতা ধচধিতকারী নম্বর।  
✓ একটি ইয় ল অযায়েে, যা আপনায়ক নন-ফাইলার োইন আপ েুয়ল আপনার অযাকাউেটি ততধর করয়ত 
েহােতা করয়ব। (আপনার ধক একটি ই-স্ট ল অযায়েে স্টনই? আপনার স্থানীে CCR&R বা হাউধজাং স্টপ্রাগ্রা  
স্টথয়ক একটি ধবনা ূলয ই-স্ট ল অযায়েে স্টপয়ত েহােতা চান।)  

https://www.whitehouse.gov/child-tax-credit/
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit


✓ একটি ধবশ্বােয়যাগ্য ধচঠি পাঠায়নার ঠিকানা, স্টযোয়ন আপধন স্টপয় ে স্টপয়ত পায়রন বা IRS-স্টক আপনার 
স্টপয় ে োংোন্ত ডায়ক ধকেু পাঠায়ত হয়ল তা স্টপয়ত পায়রন। আপধন একজন বরনু্ধ, আত্মীে বা একটি ধবশ্বস্ত 
েরাংস্থার (স্টয ন আশ্রেয়কন্দ্র, বা অবরস্থান্তরকারী আবােন ক বেূধচ) ঠিকানা প্রিান করয়ত পায়রন। 
✓ বা, আপনার যধি একটি বযাঙ্ক অযাকাউে থায়ক, আপনার অযাকাউে নম্বয়রর োয়থ বযায়ঙ্কর 9-অাংয়কর 
রাউটিাং নম্বরটি প্রস্তুত রােুন। 
 
আরবদন্ কিাি জন্য 
 
• আপনার নন-ফাইলার োইন আপ েুল বযবহার করার স্টযাগ্যতা ান ধনধিত করুন: 

o আপনার 2021-এর আয়গ্ জন্মগ্রহেকারী 17 বের বা তার ক বেেী ধশশু রয়েয়ে 
o আপনায়ক 2020-স্টত একটি েযাক্স ধরোনব করয়ত হেধন, আপধন তা ফাইল কয়রনধন এবাং একটি 

ধরোনব ফাইল করার পধরকল্পনা করয়েন না; এবাং 
o গ্ত বেয়রর স্টঅর্িয়কর স্টবশী ে ে আপনার  ূল বাধড় ইউনাইয়েড স্টেেয়ে (50টি স্টেে ও 

ধডধিক্ট অফ কলাধম্বো) ধস্থত রয়েয়ে । বাধড়টি আপধন ধনেধ তভ্ায়ব বেবাে কয়রন এরক  স্টয 
স্টকায়না জােগ্া হয়ত পায়র এবাং করয়যাগ্য বের জয়ুড় তা স্টয একই অবরস্থান হয়ত হয়ব তা নে। 
এটি একটি বাো, অযাপােব য় ে, স্ট াবাইল স্টহা , আশ্রেয়কন্দ্র, অরস্থােী লধজাং বা অনয স্টকায়না 
অবরস্থান হয়ত পায়র। এই ক্রপরমন্ট পাওোি জন্য একজন্ বযরিি স্থােী ঠিকান্া থ্াকা আবিযক 
ন্ে। আপধন যধি অেুস্থতা, পড়ায়শানা, বযবো, েুটি কাোয়না বা স্টেনা কতব য়বযর জনয বাধড় 
স্টথয়ক ো ধেকভ্ায়ব িূয়র থায়কন, স্টেয়েয়েও আপধন োিারেভ্ায়ব  ুল বাধড়য়ত বেবাে করয়েন 
বয়ল ধবয়বচনা করা হয়ব।   

• একটি লযাপেপ বা স্টডস্কেপ কধিউোয়র নন-ফাইলার োইন আপ েুল-এর এই ধলঙ্কটি বযবহার কয়র 
একটি অযাকাউে ততধর করুন, বা এই ওয়েবোইয়ে যান: 
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit. 

• এই IRS-এর িাপ ধভ্ধিক ধনয়িবশনাগুধলঅনুেরে করুন 
• আপনার অয়নক প্রয়ের উিয়রর জনয Child Tax Credit নন-ফাইলার োইন-আপ েুল-এর ঘন ধজজ্ঞাো 

করা প্রোবলী (FAQ) স্টিয়ে ধনন। 
• আপধন অযাকাউেটি ততধর করার পর, েযাক্স স্টেধডয়ের জনয পরবতী িাপগুধলর বযাপায়র ই-স্ট লটি স্টিয়ে 

ধনন।  
• স্টকায়না আপয়ডে বা আপনায়ক এরপর ধক পিয়েপ ধনয়ত হয়ব তার জনয প্রধতধিন ই-স্ট ল স্টচক করুন। 

এই ই-স্ট লগুধলই আপনার তয়থযর প্রাথধ ক উৎে।  
• আয়রা তয়থযর জনয www.childtaxcredit.gov -এ যান।  
• আপনার যধি আয়বিন করয়ত েহােতার প্রয়োজন হে, স্টোশযাল ধ ধডোর স্টপােগুধলর উপর নজর রােনু 

বা আপনার স্থানীে েরাংস্থাগুধলয়ক ধজজ্ঞাো করুন স্টয, তারা এই িরয়ের স্টকায়না অনুষ্ঠায়নর আয়োজন 
করয়েন ধক না।  

• আপনার স্টচকগুধল এয়ে স্টপ ৌঁোয়নার বযাপায়র জলুাই স্টথয়ক ধডয়েম্বর প্রধত  ায়ের 15 তাধরয়ের পর আপনার 
ধচঠিপয়ের (বা আপনার বযাঙ্ক অযাকাউয়ের) উপর নজর রােুন! 
 
 

আরিা তরথ্যি জন্য 
https://www.whitehouse.gov/child-tax-credit/ 
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