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 আপনার পিরবােরর জন�  নগদ সহায়তা  হাতছাড়া করেবন না। 
 আরও জানেত  nyc.gov/accessnyc  এ যান অথবা  311  এ কল কর�ন। 

 চাই� ট�া� ��িডট (Child Tax Credit, CTC) এর অথ��দান 

 আপনার পিরবার স�ান �িত $3,600 পয�� �পেত পাের।  আপিন 2021-এ ইিতমেধ�ই �কানও 
 অথ� না �পেয় থাকেল আপনার ব�ব�া �নওয়া আবশ�ক। অথ��দােনর জন� সাইন আপ 
 করেত বা কের িরটান� দােয়র করেত  GetCTC.org/nyc  �দখ�ন।  এমনিক আপনার অন� 
 �কানও উপাজ� ন না থাকেলও আপিন CTC �পেত পােরন। �যাগ� হেত 18 বছেরর কম বয়েসর 
 িশ�েদর এক� �সাশ�াল িসিকউির� ন�র (Social Security Number) থাকা আবশ�ক, 
 তেব িপতামাতারা এক� ITIN দািখল করেত পােরন। 

 আপিন  nyc.gov/taxprep  -এ িগেয়ও িবনামূেল� করমুি�র  ��িত িনেত পােরন। িবনামূেল� 
 আ�থ�ক কাউে�িলংেয়র জন�  nyc.gov/TalkMoney  �দখ�ন 

 অথ�ৈনিতক �ভাব বাবদ অথ��দান (Economic Impact Payments, EIP) 

 য��রা�য় সরকার COVID-19 অিতমারী চলাকালীন 3 বার উ�ীপক অথ��দান কেরেছ।  এর 
 সব�েমাট পিরমাণ �া�বয়� �িত $3,200 এবং িশ� �িত $2,500 পয�� হেয়েছ। 

 আপিন আপিন এ�িল না �পেয় থাকেলও এই অথ� দািব করেত পারেবন।  এক� 
 সরলীক� ত কেরর িরটান� দািখল করেত এবং আপনার হাতছাড়া হওয়া �কানও উ�ীপক অথ� 
 দািব করেত  GetCTC.org/nyc  �দখ�ন। 

 আপনােক কর দািখল করেত না হেলও আপিন আপনার 2020 সােলর কেরর িরটান� দািখল 
 করেত পােরন। িবনামূেল� কর ��িত  nyc.gov/taxprep  -এ পাওয়া যােব 

 িপছেনর পৃ�ায় আরও �য কায��ম�িল রেয়েছ �স�িল �দেখ িনন → 

 nyc.gov/accessnyc  �দখ�ন ও �জেন িনন �য 
 আপিন নগদ সহায়তা পাওয়ার �যাগ� িকনা। 
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 জর�রী ভাড়া সহায়তা কায��ম (Emergency Rental Assistance 
 Program, ERAP) 

 ভাড়া�য়ারা 12 মাস পয�� ভাড়া ও উপেযািগতার িবল �দােন সহায়তার জন� �যাগ� হেত 
 পােরন। 3 মাস পয�� ভিবষ�েতর ভাড়া �দওয়ােতও সহায়তা পাওয়া যায়। 

 আপনার িবর�ে� �কানও উে�েদর মামলা থাকেল ��ট আপনার ERAP এর আেবদন 
 পয�ােলাচনা করার সময় �স�েত �িগতােদশ থাকেব (িবরিত �দওয়া হেব)। �থেম এেল 
 �থেম পােবন িভি�েত সহায়তা �দওয়া হয়, তাই শী�ই  nysrenthelp.otda.ny.gov  -এ 
 আেবদন কর�ন 

 নিথভ��কারী সং�া�িল আপনােক ERAP এর জন� আেবদন করেত সাহায� করেত 
 পাের। আপনার কােছিপেঠ থাকা সং�া�িলর তািলকার জন�  nyc.gov/erap  �দখ�ন। 

 সামেনর পৃ�ায় আরও �য কায��ম�িল রেয়েছ �স�িল �দেখ িনন  → 
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 আপিন নগদ সহায়তা পাওয়ার �যাগ� িকনা। 


