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িদ ি�মুলাস মািন: 

�কয়ারস আইেনর অধীেন ইকনিমক ইম�া� 

�পেম� (িরকভাির িরেবটস)

দািব অ�ীকার: এই পরামশ�মূলক িববৃিত�র �চারকারী The Legal Aid Society. এই পরামশ�মূলক িববৃিত� এক�

আইিন পরামশ� নয়,  এবং একজন অিভবাসন িবষয়ক িবেশষে�র পরামেশ�র িবক� নয়৷ এতদমে� অ�ভু� �

ত��িল, নিথ�র নীেচ �দ� সং�রণ তািরেখ সা�িতকতম, এবং পিরবত� েনর িবষয়ব� হেত পাের৷

�কয়ারস অ�া� কী

�কয়ারস অ�া� হল, �কািভড-19 অিতমারীর িবষেয় �িতি�য়া��প, মাচ�  2020 �ত �ফডােরল সরকােরর �ারা

ম�ুরকৃত 2 ি�িলয়ন ডলার ি�মুলাস আইন৷ আইন�র, িরকভাির িরেবট নােমও পিরিচত, ইকনিমক ইম�া� �পেমে�র

মা�েম মানুেষর জ� অথ� অ�ভু� � কের িবিভ� ব� অংশ রেয়েছ৷

এক� ইকনিমক ইম�া� (িরকভাির িরেবট নােমও পিরিচত) কী

অ�া� ব��িলর মে�, �কয়ারস অ�া� এক� ইকনিমক ইম�া� �পেম� বা অথ�ৈনিতক �ভাবিভি�ক অথ� �দান কের, 

�য� হল সরকােরর তরফ �থেক এক� এককালীন অথ� �দান৷ এ� �সই সকল �ি�র িনকট �দান করা হয় যাঁেদর

আয় $99,001-এর কম; িববািহত দ�িত যাঁেদর আয় $198,001-এর কম; এবং কর �দানকারী পিরবার �ধান

যাঁেদর আয় $136,001-এর কম৷ রািশ�িল �হণ করা হেয়েছ সা�িতকতম বছর�িলর () �থেক, এবং আপনার কর

সং�া� �মাট আেয়র িভি�েত৷

�ক এক� ইকনিমক ইম�া� �পেম� পাওয়ার জ� উপযু� (এবং নয়)? 

ইকনিমক ইম�া� �পেম� পাওয়ার জ�, আপনার আবি�কভােব এক� �সাশাল িসিকউির� ন�র (SSN) থাকেত হেব, 

�য� বত� মােন কম� িনযুি� পাওয়ার জ� �বধ, এবং আপনােক অ� �কান �ি�র কেরর িনভ� রশীল িহসােব দািব না

করা হেয় থাকেত হেব৷

যিদ আপনার এক� ইনিডিভজয়ুাল ট�া�েপয়ার আইেডি�িফেকশন ন�র (ITIN) থােক, তাহেল আপিন অনুপযু�৷

�নাট: আপনার এক� SSN থাকেলও আপিন অনুপযু�, যিদ আপনার সা�িতকতম (2019 অথবা 20108-এর

জ�) ট�া� ফাইিলং-এ একজন �ামী অথবা �ী অ�ভু� � থােকন যাঁর এক� ITIN আেছ৷ এ�, দভু� া�বশত িকছু

অিভবাসী পিরবােরর উপর �ভাব �ফলেব৷

আমােক কী করেত হেব? 

আপনার �ারা িকছু করার �েয়াজনীয়তা �তীতই, ইকনিমক ইম�া� �পেম� �য়ংি�য়ভােব আপনার িনকট চেল আসেব, 

যিদ আপিন: 

• 2019-এর জ� এক� ট�া� িরটান� জমা িদেয় থােকন (ITIN ন�রযু� এক� �ামী অথবা �ী �তীত), 

• 2018-এর জ� এক� ট�া� িরটান� জমা িদেয় থােকন (ITIN ন�রযু� এক� �ামী অথবা �ী �তীত), 

• �সাশাল িসিকউির� ভাতা �া� কেরন (অবসর, অ�মতা এবং জীিবত ভাতা অ�ভু� � কের), 

• সাি�েম�াল িসিকউির� ইনকাম (SSI) ভাতা �া� কেরন, 

• �রলেরাড িরটায়ারেম� ভাতা �া� কেরন, অথবা

• একজন বয়� �ি� হন অথবা VA কমেপনেসশন অর �পনশন (C&P) ভাতা �া�কারী সুিবধােভাগকারী হন৷

�নাট: যিদ আপিন এখনও পয�� আপনার 2019-এর ট�া� িরটান� জমা না িদেয় থােকন, তাহেলও আপিন �স�

এখন করেত পােরন৷ �শষ তািরখ হল জলুাই 05, 2020, তেব �শষ তািরেখর পেরও জমা �দওয়া �যেত পাের৷

আপনার �ারা ট�া� িরটান� জমা �দওয়া হেল, আপিন এক� �ংয়ি�য় ইকনিমক ইম�া� �পেম� পাওয়ার জ�

উপযু� হেবন, যিদ আপিন উপের আেলািচত উপযু�তার অ�া� মাপকা��িল পূরণ কেরন৷
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যিদ আপিন উপেরর উে�িখত ভাতা�িলর মে� �কান�ই না পান এবং কম আয় অথবা আয় না থাকার কারেণ 2019 

অথবা 2018-এর জ� ট�া� ফাইল�িল জমা না িদেয় থােকন, তাহেল আপনােক এক� ইকনিমক ইম�া� �পেম�

পাওয়ার জ� আবি�কভােব আেবদন করেত হেব৷ 

এক� ইকনিমক ইম�া� �পেম� পাওয়ার উে�ে� আেবদন করার জ�,  

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here -�ত যান 

�নাট: কম� িনযুি�র �থেক অ� পিরমাণ অথ� আয়কারী িকছু �ি�র উিচত, IRS-এর �থেক অ-জমাকারীর ফম�

�বহার করার পিরবেত� এক� িনয়িমত ট�া� িরটান� জমা �দওয়া, কারণ এক� িরটান� জমা �দওয়া তাঁেদর ট�া�

��িডট �পেত স�ম করেত পাের �য�িল ইকনিমক ইম�া� �পেম�-এর �থেক অিধক৷ 

যিদ আমার 17 বছেরর কম বয়সী স�ান থােক তাহেল কী হেব? 

ইকনিমক ইম�া� �পেমে�র সে� �েত�ক 17 বছেরর কম বয়সী িনভ� রশীেলর জ� $500 �যাগ হয়৷ যিদ আপিন, 

আপনার স�ানেদর িনভ� রশীল িহসােব 2019 অথবা 2018-এর জ� ট�া� ফাইল জমা কের থােকন, এবং অ�থায়

উপযু� হন, তাহেল আপনােক স�ান �িত অিতির� $500 পাওয়ার জ� �কান িকছু করেত হেব না৷  

যিদ আপিন 2019 অথবা 2018 �ত ট�া� িরটান� জমা না িদেয় থােকন এবং আপনার পিরবােরর স�ান�িল 17 

বছেরর কম বয়সী হয়, তাহেল হয় আপনােক স�ান �িত অিতির� $500 পাওয়ার জ� এক� ট�া� িরটান� জমা 

িদেত হেব অথবা এক� ইকনিমক ইম�া� �পেম� পাওয়ার জ� আেবদন করেত হেব৷ এছাড়াও, স�ান�িলেক অ�

কােরার ট�াে�র ��ে� িনভ� রশীল িহসােব দািব করা যােব না, এবং তােদর আবি�কভােব �সাশাল িসিকউির� ন�র�িল

থাকেত হেব৷ 

আিম কত পিরমাণ অথ� পােবা? 

আপনার ইকনিমক ইম�া� �পেমে�র রািশ� িনভ� র কের আপনার পিরবােরর সদ� সং�া এবং আপনার সা�িতকতম

বছেরর (2019 অথবা না হেল 2018) জ� আপনার ট�া� িরটােন� কত আয় �দখােনা হেয়েছ তার উপর৷ �কান

স�ান না থাকা এবং $75,000 অথবা তার কম আয়যু� একজন �ি� পােবন $1,200৷ $150,000 অথবা তার 

কম আয়যু� স�ানিবহীন এক� িববািহত দ�িত পােবন $2,400৷ $112,500 অথবা তার কম আয়সহ এক�

পিরবােরর �ধান িহসােব ট�া� �দানকারী পােবন $1,200৷ তেব, এই আেয়র �র�িলর ঊে�� আেয়র �েত�ক $100-

এর জ� িরেবেটর রািশ� $5 কের �াস পােব৷ �েত�ক অিতির� 17 বছেরর কম বয়সী িনভ� রশীল স�ান ইকনিমক 

ইম�া� �পেমে�র সে� এক� অিতির� $500 �যাগ করেব৷  

আিম কখন ইকনিমক ইম�া� �পেম� পােবা? 

আমরা জািন না কখন এই অথ�� �েত�ক �ি�র কােছ যােব৷ িকছু �ি�র �ারা �থম জমা�িল �া� করা হেয়িছল 

এি�ল 14, 2020 তািরেখ৷ �য সকল �ি� তাঁেদর ট�া� িরটান��িলেত তাঁেদর �া� সং�া� ত��িল অ�ভু� �

কেরিছেলন, তাঁরা তাঁেদর অথ��িল এখন পাওয়া �� করেত পােরন; অ�থায়, অথ�� �পৗঁছােনার জ� কেয়ক স�াহ

অথবা কেয়ক মাস সময় লাগেত পাের৷ িকছু মানুষ অথ�� �সে��র 2020 এর মত িবলে�ও �পেত পােরন৷ 

যিদ আিম এবং আমার �ামী অথবা �ী যু�ভােব ট�া� িরটাম� জমা িদই, িক� আমােদর মে� মা� একজেনর 

�সাশাল িসিকউির� ন�র থােক এবং অ� জেনর এক� ITIN থােক তাহেল কী হেব? 

আপিন, জলুাই 15, 2020 এর আেগ আপনার ট�া� িরটান��িল �ােরড ফাইিলং �সপােরটিল-�ত সংেশাধন করেত পােরন, 

যােত এক� SSN সহ �ামী অথবা �ী ইকনিমক ইম�া� �পেম� �পেত পােরন, যিদ না িতিন অিধক-আয়যু� হন৷ 

জলুাই 15, 2020-এর পের আপনার ট�া� িরটান��িলর সংেশাধন করা অিতশয় ক�ন হেত পাের৷ 

আমােক কী ইকনিমক ইম�া� �পেম� �ফরত িদেত হেব? 

না৷ ইকনিমক ইম�া� �পেম� হল এক� অি�ম ট�া� ��িডট �য� ভিব�েতর �কান িকছুর �থেক উ�ূত হয় না৷ 

যত�ণ পয�� আপিন এ� স�কভােব �া� করেবন, তত�ণ আপনােক এ� �ফরত িদেত হেব না৷ এ� অ� �কান

িকছুর �থেক �কেট �নওয়া হেব না৷ 
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ইকনিমক ইম�া� �পেম� কী আমার অিভবাসেনর ��ে� �কানভােব �িতকর হেব অথবা আমােক কী জ� পাবিলক 

চাজ�  িহসােব গ� করা হেব? 

না৷ ইকিনিমক ইম�া� �পেম�, অিভবাসন সং�া� িবষেয় পাবিলক চাজ�  িহসােব গ� হয় না৷ যত�ণ পয�� আপিন 

এ� স�কভােব �া� করেবন, তত�ণ এ� অিভবাসন সং�া� িবষেয় �কান �কার �নিতবাচক ফলাফেলর কারণ হেব 

না৷   

ইকনিমক ইম�া� �পেম� কী �াস পােব অথবা আমােক �কান সরকাির ভাতার ��ে� অনুপযু� �িতপ� করেব? 

না৷ ইকনিমক ইম�া� �পেম� হল এক� এককালীন কর �ফরত �কােরর৷ এ�েক, পাবিলক অ�ািসসট�া�, �মিডকএইড, 

SNAP (ফুড ��া�), SSI, �সকশন 8, এবং NYCHA অ�ভু� � কের, সরকাির ভাতাজিনত আয় িহসােব গ� করা 

হেব না৷  

SSI-এর জ�, অথ��েক 12 মােসর জ� $2,000 (�ি� িবেশেষর জ�) অথবা $3,000 (দ�িতেদর জ�)-এর 

িরেসাস� িলিমেটর িব�ে� গণনা করা হয় না৷ পাবিলক অ�ািসসট�াে�র জ�, �া� করা মােসর পের 2 মােসর জ�, 

এ�েক $2,000 ($3,000 যিদ বয়স 60+ হয়)-এর িরেসাস� িলিমেটর িব�� গণনা করা হয় না৷  

ইকনিমক ইম�া� �পেম��িল কী কােলকশেনর িবষয়ব�? 

এ� িনভ� র কের৷ ইকনিমক ইম�া� �পেম��িলেক �ফডােরল ছা� ঋণ এবং অ�দ� কেরর জ� পুন��ােরর �থেক

সুরি�ত রাখা হয়, তেব যিদ আপনার চাই� সােপাট�  বেকয়া থােক, তাহেল অথ�� �ব�ত হেত পাের৷ িনউ ইয়ক�

অ�াটিন� �জনােরল �ঘাষণা কেরেছন �য ইকনিমক ইম�া� �পেম��িল �ি�গত �দনা�িল �দােনর ��ে� �বহােরর �থেক

ছাড়�া�৷

যিদ আিম এক� ইকনিমক ইম�া� �পেমে�র জ� অনুপযু� হই, িক� দুঘ�টনাবশত এক� �পেয় যাই, তাহেল কী 

হেব? 

যিদ আপিন সীমার অিতির� আয়যু� হওয়ার কারেণ ইকনিমক ইম�া� �পেম� পাওয়ার ��ে� অনুপযু� হেয়ও �স�

�পেয় থােকন, তাহেল IRS ইি�ত কেরেছ �য তারা অথ�� পুন��ােরর �চ�া করেব না৷ তেব, যিদ আপিন আপনার 

অিভবাসন অব�ােনর কারেণ অনুপযু� হেয় থােকন িক� �কােনাভােব দঘু�টনাবশত এক� ইকনিমক ইম�া� �পেম�

�পেয় থােকন, তাহেল �স�র অিভবাসন ��ে� �কান �কার �নিতবাচক ফলাফল সৃি� করেব কী না �স� এখনও সু��

নয়৷ 


