
 
 

শিশু রয়েয়ে এমন পশরবারগুয় ায়ে নতুন চাইল্ড 

ট্যাক্স ক্রেশিট্ 15 জ ুাই ক্রেয়ে শিশু প্রশত মাশিে 

300 ি ার পর্ যন্ত নগদ প্রদায়নর প্রস্তাব েরয়ে! 

আপনার 18 বেয়রর েম বেিী িন্তান োেয়  

িাধারণত েরা না শদয়েই বা আপনার উপাজযন েম 

হয় / উপাজযন না হয় ও আপশন এর ক্রর্াগয হয়ত 

পায়রন। 

আপশন শে ইয়তাময়ধয আপনার ের জমা শদয়েয়েন 

বা নন-ফাই ার ক্রপাট্যা  ফরম পূরণ েয়রয়েন? 

অে য আপনার বযাাংে অযাোউয়ে জমা হয়ব বা 

আপনায়ে স্বোংক্রেেভায়ব ক্রমই  েরা হয়ব। 

কর জমা না দিলে আপদন অর্ থ পালেন না। 

এখলনা খুে দেেম্ব হয়দন। এখনই জমা দিন 

 আমার পদরোর চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেদিট্ 

ক্রর্লক কত পালে? 

 

6 েছলরর কম েয়সী সন্তান: িন্তান প্রশত 

3,600 ি ার পর্ যন্ত 

6 ক্রর্লক 17 েছর েয়সী সন্তান: িন্তান 

প্রশত 3,000 ি ার পর্ যন্ত 

মাশিে পশরয়িায়ধে অয়ে যর প্রেম অয়ধ যে 

পায়বন, জ ুাই-শিয়িম্বর 2021 িময়ে। 

2021 িায় র ের জমা ক্রদওোর পয়র 

এেো ীন পশরয়িাধ শহিায়ব শিতীে 

অয়ধ যে পায়বন। 

সন্তান ক্রনই? 

তা িয়েও আপশন অনয ট্যাক্স ক্রেশিট্ 

এবাং COVID-19 ত্রায়ণর অয়ে যর জনয 

ক্রর্াগয হয়ত পায়রন! আপনার ের জমা 

শদন র্ায়ত আপশন বাদ না পয়েন। 

 

ক্রকালনা প্রশ্ন আলছ? কর জমা দিলত সহায়তা প্রলয়াজন? 

ক্র ান করুন 2-1-1 নম্বলর | োতথা পাঠান 313-450-9168 নম্বলর | ক্রিখুন GETTHETAXFACTS.ORG  

অংশীিার এেং অর্ থিাতালির একটট্ ক্রজালট্র সহায়তার  লেই GetTheTaxFacts.org ততদর করা সম্ভে 

হলয়লছ। 

 

 

আপনার পদরোলরর জনয মালস 250 

িোর (ো আরও ক্রেদশ) ক্রপলে ক্রকমন 

হলে? 

http://getthetaxfacts.org/
http://getthetaxfacts.org/


 
 

ভূ-সম্পদি কলরর ক্রেলে সহায়তা দনন 
 

ইন্টারলনট্ সুদেধা অজথন করুন 
 

 ক্রিট্রয়েট্ ট্যাক্স শরশ ফ ফান্ড চ শত বেয়রর ভূ-িম্পশি ের মওেুফ েরয়ত 

পায়র এবাং বাশের মাশ েয়দর জনয শবনা বযয়ে ভূ-িম্পশি েয়রর ঋণ শমটট্য়ে 

শদয়ত পায়র। 

313-244-0274 নম্বলর ক্র ান করুন ো WayneMetro.org/propertytax/ 

ক্রিখুন 

 ব্রিবযান্ড ক্রিবার ক্রেয়ত্র প্রশত মায়ি 50 ি ার পর্ যন্ত োে এবাং ক্রোয়না শিক্রজট্া  

শিভাইি ক্রেনার জনয এেো ীন 100 ি ার পর্ যন্ত োয়ের িশুবধা শনন। 

313-241-7618 নম্বলর ক্র ান করুন 

 

 
ভাডা ো পদরলেোর দেে পদরলশালধর ক্রেলে 

সহায়তা দনন  

 

খাোর খরলচর ক্রেলে সহায়তা দনন  

 

 ক্রিট্রয়েয়ট্র ভাোয়ট্রা ভাো এবাং পশরয়েবা িহােতার জনয উপর্কু্ত হয়ত 

পায়রন। 

DetroitEvictionHelp.com ক্রিখুন ো (866) 313-2520 নম্বলর কে করুন। 

 ক্রিট্রয়েট্ এর অশধবািীরা খাদয িহােতা ক্রিবা এবাং েম যিূশচর িশুবধা ক্রপয়ত 

পায়রন। 

ক্রকালনা  ুি পযাদিলত যুক্ত হলত, খাোর সুদেধা দনলত এেং আরও অলনক 

দকছুর জনয 2-1-1 এ ক্র ান করুন 

আপনার কাছাকাদছ দশশুলির ক্রকালনা গ্রীষ্মকােীন খাোলরর কম থসূদচ 

খুুঁলজ ক্রপলত, 877-877-এ FOOD দেলখ োতথা পাঠান। 

 

 
মান সম্পন্ন দশশু পদরচয থা, সু্কে ো সু্কে-

পরেতী কম থসূদচর সুলযাগ অজথন করুন 

 

সহায়তা দনন 

দেনা খরলচ ো স্বল্প েযলয় েযাংক অযাকাউন্ট 

খুেলত 

 

 আপশন আপনার িন্তানয়ে উচ্চমায়নর শিশু পশরচর্ যা এবাং শিোর িুয়র্ায়গ 

শনবশিত েরয়ত পায়রন। 

5 েছলরর কম েয়সী সন্তানলির জনয ক্রিখুন Connect4CareKids.org। 

সু্কে-েয়সী সন্তানলির জনয ক্রিখুন DetroitSchoolsGuide.com। 

সু্কে-পরেতী কম থসূদচর জনয ক্রিখনু DiscoverYourSpark.org। 

 িরািশর আপনার অযাোউয়ে অে য জমা েরা ক্রচে ক্রনওোর ক্রচয়ে দ্রুত এবাং 

শনরাপদ। IRS.gov/ChildTaxCredit.-এ আপনার অযাোউে িম্পশেযত তেয 

হা নাগাদ েরুন 

েযাংক অন সারটট্থ ালয়ি অযাকাউন্ট খুেনু 

এখালন:CovidBanking.JoinBankOn.org। 

 

 
অঙ্গরালজযর সুদেধা গ্রহণ করুন 

 

। 

 

 MiBridges এর মাধযয়ম WIC, খাদয িহােতা, শিশু পশরচর্ যা এবাং অঙ্গরায়জযর 

এরূপ আরও অয়নে িশুবধা গ্রহণ েরুন। 

NewMiBridges.Michigan.gov ক্রিখুন ো 1-844-799-9876 নম্বলর ক্র ান 

করুন। 

     

     
 

আপনার পদরোলরর জনয োডদত সহায়তা 

অনযানয প্রলয়াজলন, 

2-1-1-এ ক্র ান করুন 

http://waynemetro.org/propertytax/
http://detroitevictionhelp.com/
http://connect4carekids.org/
http://detroitschoolsguide.com/
http://discoveryourspark.org/
http://irs.gov/ChildTaxCredit.
http://covidbanking.joinbankon.org/
http://newmibridges.michigan.gov/

