ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্যপত্র জানুয়ারি 2022
রিভাবে আপনাি ট্যাক্স রিট্ানন জমা রিবেন
আপনার কি ট্যাক্স করট্ানন জমা দেয়ার ব্যাপারর সাহায্য প্ররয়াজন? িানাডা দরকিকনউ এরজকি
(Canada Revenue Agency, CRA) িকমউকনটি দেচ্ছামূলি আয়ির িমনসূকির
(Community Volunteer Income Tax Program) মাধ্যরম উপয্ুক্ত ব্যকক্তরের জনয
কব্নামূরলয ট্যাক্স কিকনি আরয়াজন িরর থারি।
আপনার এলািায় কব্নামূরলযর ট্যাক্স কিকনিগুরলার তাকলিা Canada.ca/revenue-agency
ঠিিানায় CRA ওরয়ব্সাইট্ দথরি খুুঁরজ কনরত পাররন। এছাড়াও ট্ররারটা কসটি কব্নামূরলয ট্যাক্স
কিকনরির প্রসার ঘট্ারচ্ছ; আপকন toronto.ca ওরয়ব্সাইরট্ অথব্া 311-এ দ ান িরর আররা
তথয জানরত পাররব্ন।
এছাড়া CRA িততন ি অনুরমাকেত কনম্নকলকখত দয্রিারনা দনট্ াইল (Netfile) স ট্ওয়যার
ব্যব্হার িরর আপকন অনলাইরনও আপনার ট্যাক্স জমা কেরত পাররব্ন:
• CloudTax
• H&R Block (অনলাইন)
• SimpleTax
• Turbotax
• UFile Tax দেকডট্ ও দব্কনক ট্
ট্যাক্স ক্রক্ররিট্ ও ক্রেরনরিট্
প্রকত ব্ছর আপনার ট্যাক্স করট্ানন োকখল িরার মাধ্যরম, আপকন কব্কিন্ন ট্যাক্স দেকডট্ ও
দব্কনক ট্ পাওয়ার দয্াগ্য হরত পাররন।
রনম্ন-আবয়ি েযরি ও পরিোিসমূ্ বেি জনয ট্যাক্স (Low-income Individuals and
Families Tax, LIFT)

• কনম্ন-আরয়র ও নূযনতম মজুকরর শ্রকমিরের জনয $850 ডলার পয্নন্ত এব্ং েম্পকতরের জনয
$1,700 ডলার পয্নন্ত ইনিাম ট্যাক্স করকল প্রোন িরর
অন্টারিও চাইল্ড ক্রেরনরিট্ (Ontario Child Benefit)
• কনম্ন দথরি মধ্যম আরয়র পকরব্ারগুরলারি তারের িমনসংস্থারনর অব্স্থা কনকব্নরেরে প্রকত ব্ছর
প্ররতযি সন্তারনর জনয সরব্নাচ্চ $1,434 ডলার পয্নন্ত দপআউট্ প্রোন িরর
অন্টারিও রিরিয়াম ক্রেরনরিট্ (Ontario Trillium Benefit, OTB)
 অটাকরও কিকলয়াম দব্কনক রট্র মরধ্য অটাকরও দসলস ট্যাক্স দেকডট্ অন্তিুন ক্ত ররয়রছ, য্া কনম্ন
আরয়র অটাকরওব্াসীরেররি তারের পকররোধ্ িরা দসলস ট্যারক্সর জনয করকল প্রোন িরর
থারি। সরব্নাচ্চ ব্াকেনি দেকডরট্র পকরমাণ হরলা পকরব্াররর প্ররতযি প্রাপ্তব্য়স্ক ব্যকক্ত ও কেশুর
জনয $313 ডলার।
 অটাকরও এনাকজন এন্ড প্রপাটিন ট্যাক্স দেকডট্ও এই অটাকরও কিকলয়াম দব্কনক রট্র অংে। তরব্,
দব্কেরিাগ্ TCHC িব্ন কমউকনকসপযাল কেক্ষা ও প্রপাটিন ট্যাক্স দথরি অব্যাহকতপ্রাপ্ত, এব্ং এসব্
িব্রনর িাড়াটিয়ারা প্রপাটিন ট্যাক্স দেকডরট্র জনয দয্াগ্য হরব্ন না।
 কমউকনকসপযাল কেক্ষা ও প্রপাটিন ট্যাক্স পকররোধ্ িরর এমন কিছু TCHC িব্রনর এিটি তাকলিা
torontohousing.ca/taxexempt ওরয়ব্সাইরট্ অনলাইরন দপাস্ট িরা হরব্। এছাড়াও
আপনার িব্রনর জনয TCHC প্রপাটিন ট্যাক্স পকররোধ্ িরর কিনা তা কনকিত িররত আপকন
416-981-5500 নম্বরর TCHC-এর গ্রাহি দসব্া দিরে দ ান িররত পাররন
িানািা চাইল্ড ক্রেরনরিট্ (Canada Child Benefit, CCB)
• সরব্নাচ্চ ব্াকেনি দব্কনক ট্ হরলা 6 ব্ছররর িম ব্য়সী প্ররতযি কেশুর জনয $6,765 ডলার এব্ং
6 দথরি 17 ব্ছর ব্য়সী প্ররতযি কেশুর জনয $5,708 ডলার।
• CCB এর মরধ্য িাইল্ড কডরজকব্কলটি দব্কনক ট্ও অন্তিুন ক্ত ররয়রছ। প্ররতযি উপয্ুক্ত কেশুর জনয
মারস সরব্নাচ্চ $240 ডলার দব্কনক ট্ পাওয়া য্ায়।
িানািা ওয়ািনাসন ক্রেরনরিট্ (Canada Workers Benefit, CWB)

• এই দ রতরয্াগ্য ট্যাক্স দেকডট্ িমীেরলর কনম্ন-আরয়র ব্যকক্ত ও পকরব্ারগুরলার জনয ট্যাক্স
করকল প্রোন িরর। এিি ব্যকক্তরের জনয সরব্নাচ্চ $1,381 ডলার এব্ং পকরব্ারগুরলার জনয
$2,379 ডলার দপরমট প্রোন িরা হরয় থারি।
• CWB-এর মরধ্য প্রকতব্ন্ধীরের জনয এিটি সম্পূরি দপরমটও অন্তিুন ক্ত ররয়রছ। উপয্ুক্ত এিি
ব্যকক্তরের অথব্া পকরব্ারগুরলার জনয সরব্নাচ্চ $713 ডলার দপরমট প্রোন িরা হরয় থারি।
GST/HST ক্রক্ররিট্
• এই ির-মুক্ত ত্রৈমাকসি দপরমট কনম্ন ও সীকমত আরয়র ব্যকক্ত ও পকরব্ারগুরলারি তারের
পকররোধ্ িরা GST ব্া HST-এর কিছু অংে পকররোধ্ িররত সাহায্য িরর
• আপকন অকব্ব্াকহত হরল সরব্নাচ্চ ব্াকেনি দেকডরট্র পকরমাণ হরলা $451 ডলার, আপকন
কব্ব্াকহত হরল অথব্া পাট্ননাররর সারথ ব্সব্াস িররল $592 ডলার, এব্ং 19 ব্ছররর িম
ব্য়সী প্ররতযি কেশুর জনয $155 ডলার।
গ্যািারন্টি ইনিাম সারিবমন্ট (Guaranteed Income Supplement, GIS)
• কনম্ন আরয়র এব্ং িানাডায় ব্সব্াসিারী ব্তদ্ধ ব্য়রসর কনরাপত্তা দপনেন (Old Age
Security pension) গ্রহীতারের জনয ির-মুক্ত এিটি মাকসি দব্কনক ট্।
• সরব্নাচ্চ মাকসি দপরমরটর পকরমাণ $919 ডলার।
অন্টারিও রসরনয়ি'স পােরিি িানরজট্ ট্যাক্স ক্রক্ররিট্ (Ontario Seniors’ Public
Transit Tax Credit)
• এই দ রতরয্াগ্য ট্যাক্স দেকডট্ 65 ব্ছররর দব্কে ব্য়সী প্রব্ীণরের গ্ণপকরব্হরনর ব্যয়
পকররোরধ্ সহায়তা িরর।
• আপকন $3,000 ডলার পয্নন্ত উপয্ুক্ত গ্ণপকরব্হরনর খরি োকব্ িররত পাররব্ন এব্ং প্রকত
ব্ছর $450 ডলার পয্নন্ত দপরত পাররন।

