
 
 

 সন্তান লালন-পালন করা ব্যয়ব্হুল। 
 

চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট্ 

আপনার পডরব্াররর 

আয় ব্াড়ায়! 

কর ডরট্ান ন জমা ক্রেওয়া ও আপনার ক্রেডিট্ োডব্ করার 

সময় এখনও ক্রেষ হরয় যায়ডন! 

আপনার বাসায় কি 18 বছররর িম বয়সী কিশু আরছ? আপকন 

2021 এর জলুাই এবং কিরসম্বররর মরযে মাকসি নগদ পপরমরের 

আিারর আপনার চাইল্ড ট্োক্স পেকিরট্র প্রথমার্ ন পপরয়রছন। 

আপনার পেকিরট্র ডিতীয়ার্ ন পপরে, 2022 সারলর ির করট্ান ন 

জমা কদন! 

আপনার মাকসি পপরমে পানকন? আপনার চাইল্ড ট্োক্স পেকিট্ 

দাকব িরার এখনও সময় আরছ! সন্তান আপনার ঔরসজাে না 

হরলও বা আপকন সাযারণে ির করট্ান ন জমা না কদরলও অথবা 

স্বল্প আয় িররলও/আয় না িররলও এর প াগে হরে পাররন। 

ডকছু ব্াড়ডত িলার থাকরল আপডন কী কররতন? ডসন্ধান্ত 

ক্রনওয়ার সময় এখনও ফুডররয় যায়ডন। আপনার ক্রেডিট্ 

োডব্ করার জনয এখনই কর ডরট্ান ন জমা ডেন। 

  আমার পডরব্ার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট্ ক্রথরক 

কত পারব্? 

  
6 ব্ছররর কম ব্য়সী সন্তান: সন্তান প্রকে 

$3,600 িলার প নন্ত 

6 ক্রথরক 17 ব্ছর ব্য়সী সন্তান: সন্তান প্রকে 

$3,000 িলার প নন্ত 

প্রথমায ন জলুাই-কিরসম্বর 2021 সমরয় মাকসি হারর 

পপরমে িরা হরয়রছ 

2022 সারল ির করট্ান ন জমা পদওয়ার পরর 

এিিালীন পকররিায কহসারব কিেীয় অরয নি 

পারবন। 

সন্তান ক্রনই? 

ো সরেও আপকন অনে ট্োক্স পেকিট্ এবং 

পিাকিি-19 ত্রারণর অরথ নর জনে প াগে হরে 

পাররন! আপনার ির করট্ান ন জমা কদন  ারে 

আপকন বাদ না পরেন। 

ক্রকারনা প্রশ্ন আরছ? কর জমা ডেরত সহায়তা প্ররয়াজন? 

2-1-1 নম্বরর কল করুন| এই ওরয়ব্সাইট্ পডরেে নন করুন: 

GETTHETAXFACTS.ORG 

অংেীোর এব্ং অথ নোতারের সম্মিডলত সহায়তার ফরলই GetTheTaxFacts.org ততডর করা সম্ভব্ হরয়রছ। 



 

উপাজনরনর আয়কর 

ক্রেডিট্ অজনন করুন 
হাজাররা িলার পাওয়ার সুরযাগ ক্রহলায় হারারব্ন না! 

আপনার পেকিট্ দাকব িররে 2022 সারলর ির করট্ান ন জমা কদন। 

2021 সারল ক্রকান উপাজনন করর থাকরল, আপডন উপাম্মজনত আয়কর 

ক্রেডিট্ (Earned Income Tax Credit, EITC) পাওয়ার ক্রযাগয হরত পাররন। 

 ারদর বাৎসকরি আয় $58,000 প নন্ত এরূপ স্বল্প পথরি মযে আরয়র িমীরদর EITC বােকে আয় প্রদান িরর। 

ির আইরন পকরবেনরনর ফরল এখন প রিারনা সমরয়র েুলনায় আরও পবকি িমী এটট্ পাওয়ার প াগে! আপনার 

পেকিট্ দাকব িররে আপনারি অব্েযই 2022 সারলর ির করট্ান ন জমা কদরে হরব! 18 একপ্রল ির করট্ান ন পদওয়ার 

সময় পিষ হরয় পগরলও, আপকন এখনও জমা কদরে পাররবন। 

আরও েরথের জনে এবং কবনাখররচ এিজন আইআরএস (IRS) প্রেোকয়ে ির কবরিষরের সারথ ির প্রস্তুে 

কবষরয় সাক্ষাৎসূকচ কনয নারণ িররে GetTheTaxFacts.org-এ  ান অথবা 2-1-1 নম্বরর িল িরুন। 

আপনার পডরব্াররর জনয ব্াড়ডত সহায়তা 

সম্পডি কর ছাড় ডব্ষরয় সহায়তা ডনন 
 

ভাড়া পডররোরর্র ক্রেরে সহায়তা ডনন 

পিট্ররয়ট্ ট্োক্স করকলফ ফান্ড চলকে বছররর সম্পকির ির 

মওিুফ িররে পারর এবং বাকের মাকলিরদর সম্পকি িররর 

ঋণ কবনা খররচ পকররিায িররে পারর। 

নম্বরর ক্রফানকরুন

ব্া পডরেে ননকরুন 

 
িাোরট্রা িাো সহায়ো পাওয়ার প াগে হরে পাররন। 

পডরেে ননকরুনব্া

নম্বরর ক্রফানকরুন। 

ক্রিট্ররয়রট্র ব্াইরররঅডর্ব্াসী পডরেে নন

করুন 

মান সম্পন্ন ডেশু পডরচয না ক্রসব্া, সু্কল ব্া সু্কল-

পরব্তী কম নসূডচ ক্রসব্াগুরলা গ্রহণ করুন 

 
ক্রেরট্র ডব্ডভন্ন সুডব্র্া গ্রহণ করুন 

MiBridges এর মাযেরম WIC, খাদে সহায়ো, কিশু পকরচ না 

প্রিৃকে পেট্-প্রদি সুকবযা গ্রহণ িরুন। 

NewMiBridges.Michigan.gov পডরেে নন করুন ব্া 1-844-

799-9876 নম্বরর ক্রফান করুন। 

আপকন আপনার সন্তানরি উচ্চমারনর কিশু পকরচ না এবং 

কবকিন্ন কিক্ষার সুর ারগ কনবন্ধন িররে পাররন। 

ব্ছরররকমব্য়সী ডেশুরেরজনয এইওরয়ব্সাইট্

পডরেে ননকরুন  

সু্কল ব্য়সী ডেশুরেরজনয এই ওরয়ব্সাইট্পডরেে নন

করুন । 

সু্কল পরব্তীকম নসূডচরজনয এই ওরয়ব্সাইট্পডরেে নন

করুন । 

 

অনযানয সকল প্ররয়াজরন, 

2-1-1 নম্বরর কল করুন। 

United 

Way 
United Way 

for Southeastern Michigan 

 


