
www.legalaidnyc.org Page	1	of	3	 Last	updated	June 2,	2020 
 

 

িদ িsমুলাস মািন:  
েকয়ারস আiেনর aধীেনiকনিমক iমপয্াk েপেমn

(িরকভাির িরেবটস) 
দািব asীকার: ei পরামশর্মূলক িববিৃতিটর pচারকারী The Legal Aid Society. ei পরামশর্মলূক িববিৃতিট eকিট 
আiিন পরামশর্ নয়,  eবং eকজন aিভবাসন িবষয়ক িবেশষেjর পরামেশর্র িবকl নয়৷ eতদমেধয্ anভুর্ k তথয্ িল, 
নিথিটর নীেচ pদt সংsরণ তািরেখ সাmpিতকতম, eবং পিরবতর্ েনর িবষয়বs হেত পাের৷ 
 
েকয়ারস aয্াk কী 
েকয়ারস aয্াk হল, েকািভড-19 aিতমারীর িবষেয় pিতিkয়াs প, মাচর্  2020 েত েফডােরল সরকােরর dারা ম রুকৃত 
2 ি িলয়ন ডলার িsমলুাস আiন৷ আiনিটর, িরকভাির িরেবট নােমo পিরিচত, iকনিমক iমপয্াk েপেমেnর মাধয্েম 
মানেুষর জনয্ aথর্ anভুর্ k কের িবিভn ব  aংশ রেয়েছ৷ 
 
eকিট iকনিমক iমপয্াk (িরকভাির িরেবট নােমo পিরিচত) কী 
aনয্ানয্ বs িলর মেধয্, েকয়ারস aয্াk eকিট iকনিমক iমপয্াk েপেমn বা aথর্ৈনিতক pভাবিভিtক aথর্ pদান কের, 
েযিট হল সরকােরর তরফ েথেক eকিট eককালীন aথর্ pদান৷ eিট েসi সকল বয্িkর িনকট pদান করা হয় যাঁেদর আয় 
$99,001-eর কম; িববািহত দmিত যাঁেদর আয় $198,001-eর কম; eবং কর pদানকারী পিরবার pধান যাঁেদর আয় 
$136,001-eর কম৷ (pেতয্ক aিতিরk েযাগয্ িশ র জনয্ ei pেতয্কিট সংখয্া $10,000 কের বিৃd হয়) রািশ িল 
gহণ করা হেয়েছ সাmpিতকতম বছর িলর () েথেক, eবং আপনার কর সংkাn েমাট আেয়র িভিtেত৷  
 
েক eকিট iকনিমক iমপয্াk েপেমn পাoয়ার জনয্ uপযkু (eবং নয়)? 
iকনিমক iমপয্াk েপেমn পাoয়ার জনয্, আপনােক aবশয্i েসাশাল িসিকuিরিট নmর (SSN)থাকা eকজন pাpবয়s 
হেত হেব, েযিট বতর্ মােন কমর্ িনযুিk পাoয়ার জনয্ ৈবধ, eবং আপনােক aনয্ েকান বয্িkর কেরর িনভর্ রশীল িহসােব 
দািব না করা হেয় থাকেত হেব৷ 
 
যিদ আপনার eকিট iনিডিভজয়ুাল টয্াkেপয়ার আiেডিnিফেকশন নmর (ITIN) থােক, তাহেল আপিন aনপুযkু৷ 
 

েনাট:আপনার eকিট SSN থাকেলo আপিন aনপুযুk, যিদ আপনার সাmpিতকতম (2019 aথবা 20108-eর জনয্) 
টয্াk ফাiিলং-e eকজন sামী aথবা stী anভুর্ k থােকন যাঁর eকিট ITIN আেছ৷ eিট, দভুর্ াগয্বশত িকছু aিভবাসী 
পিরবােরর uপর pভাব েফলেব৷ 
 

আমােক কী করেত হেব? 
আপনার dারা িকছু করার pেয়াজনীয়তা বয্তীতi, iকনিমক iমপয্াk েপেমn sয়ংিkয়ভােব আপনার িনকট চেল আসেব, 
যিদ আপিন: 
 2019-eর জনয্ eকিট টয্াk িরটানর্ জমা িদেয় থােকন (ITIN নmরযুk eকিট sামী aথবা stী বয্তীত), 
 2018-eর জনয্ eকিট টয্াk িরটানর্ জমা িদেয় থােকন (ITIN নmরযুk eকিট sামী aথবা stী বয্তীত), 
 েসাশাল িসিকuিরিট ভাতা pাp কেরন (aবসর, akমতা eবং জীিবত ভাতা anভুর্ k কের), 
 সািpেমnাল িসিকuিরিট iনকাম (SSI) ভাতা pাp কেরন, 
 েরলেরাড িরটায়ারেমn ভাতা pাp কেরন, aথবা 
 eকজন বয়s বয্িk হন aথবা VA কমেপনেসশন aর েপনশন (C&P) ভাতা pাpকারী সুিবধােভাগকারী হন৷ 

েনাট: যিদ আপিন eখনo পযর্n আপনার 2019-eর টয্াk িরটানর্ জমা না িদেয় থােকন, তাহেলo আপিন েসিট eখন 
করেত পােরন৷ েশষ তািরখ হল জলুাi 05, 2020, তেব েশষ তািরেখর পেরo জমা েদoয়া েযেত পাের৷ আপনার 
dারা টয্াk িরটানর্ জমা েদoয়া হেল, আপিন eকিট sংয়িkয় iকনিমক iমপয্াk েপেমn পাoয়ার জনয্ uপযুk হেবন, 
যিদ আপিন uপের আেলািচত uপযুkতার aনয্ানয্ মাপকািঠ িল পূরণ কেরন৷ 
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যিদ আপিন uপেরর uেlিখত ভাতা িলর মেধয্ েকানিটi না পান eবং কম আয় aথবা আয় না থাকার কারেণ 2019 
aথবা 2018-eর জনয্ টয্াk ফাiল িল জমা না িদেয় থােকন, তাহেল আপনােক eকিট iকনিমক iমপয্াk েপেমn পাoয়ার 
জনয্ আবিশয্কভােব আেবদন করেত হেব৷ 
 
eকিট iকনিমক iমপয্াk েপেমn পাoয়ার uেdেশয্ আেবদন করার জনয্,  
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here-েত যান 
 
েনাট: কমর্ িনযুিkর েথেক al পিরমাণ aথর্ আয়কারী িকছু বয্িkর uিচত, IRS-eর েথেক a-জমাকারীর ফমর্ বয্বহার 
করার পিরবেতর্ eকিট িনয়িমত টয্াk িরটানর্ জমা েদoয়া, কারণ eকিট িরটানর্ জমা েদoয়া তাঁেদর টয্াk েkিডট েপেত 
সkম করেত পাের েয িল iকনিমক iমপয্াk েপেমn-eর েথেক aিধক৷ 
 
যিদ আমার 17 বছেরর কম বয়সী সnান থােক তাহেল কী হেব (31 িডেসmর 2019 িহসােব)? 
iকনিমক iমপয্াk েপেমেnর সে  pেতয্ক 17 বছেরর কম বয়সী িনভর্ রশীল িশ র জনয্ $500 েযাগ করা হেত পাের৷ 
যিদ আপিন, আপনার সnানেদর িনভর্ রশীল িহসােব 2019 aথবা 2018-eর জনয্ টয্াk ফাiল জমা কের থােকন, eবং 
aনয্থায় uপযুk হন, তাহেল আপনােক সnান pিত aিতিরk $500 পাoয়ার জনয্ েকান িকছু করেত হেব না৷ IRS dারা 
বয্বহার করা কর বেষর্র েশষ পযর্n বাcার বয়স 17 হেত হেব৷ (eেত সmাবয্ভােব aনেুমািদত েpসেমn eেজnী dারা 
রাখা পািলত বাcা aনভুর্ k রেয়েছ েয আপনার সােথ aেধর্ক বছেররo েবিশ সময় ধের েথেকেছ) 
 
যিদ আপিন 2019 aথবা 2018 েত টয্াk িরটানর্ জমা না িদেয় থােকন eবং আপনার পিরবােরর সnান িল 17 বছেরর 
কম বয়সী হয়, তাহেল হয় আপনােক সnান pিত aিতিরk $500 পাoয়ার জনয্ eকিট টয্াk িরটানর্ জমা িদেত হেব 
aথবা eকিট iকনিমক iমপয্াk েপেমn পাoয়ার জনয্ আেবদন করেত হেব৷ eছাড়াo, সnান িলেক aনয্ কােরার টয্ােkর 
েkেt িনভর্ রশীল িহসােব দািব করা যােব না, eবং তােদর আবিশয্কভােব েসাশাল িসিকuিরিট নmর িল থাকেত হেব৷ 
 
আিম কত পিরমাণ aথর্ পােবা? 
আপনার iকনিমক iমপয্াk েপেমেnর রািশিট িনভর্ র কের আপনার পিরবােরর সদসয্ সংখয্া eবং আপনার সাmpিতকতম 
বছেরর (2019 aথবা না হেল 2018) জনয্ আপনার টয্াk িরটােনর্ কত আয় েদখােনা হেয়েছ তার uপর৷ েকান সnান 
না থাকা eবং $75,000 aথবা তার কম আয়যুk eকজন বয্িk পােবন $1,200৷ $150,000 aথবা তার কম আয়যুk 
সnানিবহীন eকিট িববািহত দmিত পােবন $2,400৷ $112,500 aথবা তার কম আয়সহ eকিট পিরবােরর pধান িহসােব 
টয্াk pদানকারী পােবন $1,200৷ তেব, ei আেয়র sর িলর ঊে র্ আেয়র pেতয্ক $100-eর জনয্ িরেবেটর রািশিট $5 
কের hাস পােব৷ pেতয্ক aিতিরk 17 বছেরর কম বয়সী িনভর্ রশীল সnান iকনিমক iমপয্াk েপেমেnর সে  eকিট 
aিতিরk $500 েযাগ করেব৷  
 
আিম কখন iকনিমক iমপয্াk েপেমn পােবা? 
pেতয্কজন বয্িk িভn িভn সমেয় aথর্ লাভ করেব৷ িকছু িকছু বয্িk তােদর pথম িডেপািজট 14 eিpল 2020 তািরেখ 
লাভ কেরেছন৷ েয সকল বয্িk তাঁেদর টয্াk িরটানর্ িলেত তাঁেদর বয্া  সংkাn তথয্ িল anভুর্ k কেরিছেলন, তাঁরা 
হয়েতা aেপkাকৃত dত aথর্ লাভ করেত পােরন৷ pেতয্কজন বয্িkেক ei aথর্ েpরণ করেত IRS eর কেয়ক মাস সময় 
েলেগ যােব eবং িকছু িকছু বয্িkর ei aথর্ লাভ করেত হয়েতা েসেpmর 2020 পযর্n িবলm হেত পাের৷ 
 
আিম iিতমেধয্ iকনিমক iমপয্াk েপেমn লাভ কেরিছ তেব eেত আমার বাcার জনয্ aিতিরk aথর্ anভূর্ ক 
েনi৷আিম িক করেবা? 
 
যিদ আপিন ei বছর iকনিমক iমপয্াk েপেমn eর সােথ 17 বছেরর কম বয়েসর বাcার জনয্ aিতিরk $500 েপেয় 
না থােকন তাহেল eিট েপেত আপনােক পেরর বছর কর pদান করেত হেব৷ েযসকল বয্িkরা সামািজক িনরাপtা, SSI, 
RRB aথবা VA সুিবধা (C & P) লাভ কেরন তােদর েkেt তােদর বাcার নাম anভুর্ িkর আেবদন করার জনয্ IRS 
dারা িনিদর্  করা সময়সীমা খুবi কম৷ 
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যিদ আিম eবং আমার sামী aথবা stী যgুভােব টয্াk িরটামর্ জমা িদi, িকn আমােদর মেধয্ মাt eকজেনর েসাশাল 
িসিকuিরিট নmর থােক eবং aনয্ জেনর eকিট ITIN থােক তাহেল কী হেব? 
আপিন, জলুাi 15, 2020 eর আেগ আপনার টয্াk িরটানর্ িল ময্ােরড ফাiিলং েসপােরটিল-েত সংেশাধন করেত পােরন, 
যােত eকিট SSN সহ sামী aথবা stী iকনিমক iমপয্াk েপেমn েপেত পােরন, যিদ না িতিন aিধক-আয়যুk হন৷ 
জলুাi 15, 2020-eর পের আপনার টয্াk িরটানর্ িলর সংেশাধন করা aিতশয় কিঠন হেত পাের৷ 
 
আমােক কী iকনিমক iমপয্াk েপেমn েফরত িদেত হেব? 
না৷ iকনিমক iমপয্াk েপেমn হল eকিট aিgম টয্াk েkিডট েযিট ভিবষয্েতর েকান িকছুর েথেক udূত হয় না৷ 
যতkণ পযর্n আপিন eিট সিঠকভােব pাp করেবন, ততkণ আপনােক eিট েফরত িদেত হেব না৷ eিট aনয্ েকান িকছুর 
েথেক েকেট েনoয়া হেব না৷ eিট েকােনা েলান নয়; eিট eকিট িরফাn৷ 
 
 
iকনিমক iমপয্াk েপেমn কী আমার aিভবাসেনর েkেt েকানভােব kিতকর হেব aথবা আমােক কী জনয্ পাবিলক 
চাজর্  িহসােব গণয্ করা হেব? 
না৷ iকিনিমক iমপয্াk েপেমn, aিভবাসন সংkাn িবষেয় পাবিলক চাজর্  িহসােব গণয্ হয় না৷ যতkণ পযর্n আপিন eিট 
সিঠকভােব pাp করেবন, ততkণ eিট aিভবাসন সংkাn িবষেয় েকান pকার েনিতবাচক ফলাফেলর কারণ হেব না৷   
 
iকনিমক iমপয্াk েপেমn কী hাস পােব aথবা আমােক েকান সরকাির ভাতার েkেt aনপুযkু pিতপn করেব? 
না৷ iকনিমক iমপয্াk েপেমn হল eকিট eককালীন কর েফরত pকােরর৷ eিটেক, পাবিলক aয্ািসসটয্াn, েমিডকeiড, 
SNAP (ফুড sয্াm), SSI, েসকশন 8, eবং NYCHA anভুর্ k কের, সরকাির ভাতাজিনত আয় িহসােব গণয্ করা হেব 
না৷ 
 
SSI-eর জনয্, aথর্িটেক 12 মােসর জনয্ $2,000 (বয্িk িবেশেষর জনয্) aথবা $3,000 (দmিতেদর জনয্)-eর 
িরেসাসর্ িলিমেটর িব েd গণনা করা হয় না৷ পাবিলক aয্ািসসটয্ােnর জনয্, pাp করা মােসর পের 2 মােসর জনয্, 
eিটেক $2,000 ($3,000 যিদ বয়স 60+ হয়)-eর িরেসাসর্ িলিমেটর িব d গণনা করা হয় না৷ 
 
iকনিমক iমপয্াk েপেমn িল কী কােলকশেনর িবষয়বs? 
eিট িনভর্ র কের৷ iকনিমক iমপয্াk েপেমn িলেক েফডােরল eবং রা ীয় ঋেণর জনয্ সংgেহর েথেক সুরিkত থােক যা 
সাধারণত কর (িশkাথর্ীর ঋণ) aফেসট কের৷ eর বয্িতkম িহসােব যিদ আপনার চাil সােপাটর্  বেকয়া থােক, তাহেল 
aথর্িট বয্ব ত হেত পাের৷ িনu iয়কর্  aয্াটিনর্ েজনােরল েঘাষণা কেরেছন েয iকনিমক iমপয্াk েপেমn িল বয্িkগত 
েদনা িল pদােনর েkেt বয্বহােরর েথেক ছাড়pাp৷ 
 
যিদ আিম eকিট iকনিমক iমপয্াk েপেমেnর জনয্ aনপুযkু হi, িকn দঘুর্টনাবশত eকিট েপেয় যাi, তাহেল কী হেব? 
যিদ আপিন সীমার aিতিরk আয়যুk হoয়ার কারেণ iকনিমক iমপয্াk েপেমn পাoয়ার েkেt aনুপযুk হেয়o েসিট 
েপেয় থােকন, তাহেল IRS iি ত কেরেছ েয তারা aথর্িট পুন dােরর েচ া করেব না৷ তেব, যিদ আপিন আপনার 
aিভবাসন aবsােনর কারেণ aনপুযুk হেয় থােকন িকn েকােনাভােবদঘুর্টনাবশত eকিট iকনিমক iমপয্াk েপেমn েপেয় 
থােকন, তাহেল aিভবাসন সংkাn েযেকােনা ধরেণর েনিতবাচক পিরনাম eিড়েয় চলার জনয্ আমরা আপনােক পরামশর্ িদব 
তা IRS েক েফরত িদেয় েদoয়ার জনয্৷৷ 
 
IRS aনেুরাধ কেরেছ েয, যিদ eমন েকােনা বয্িkেক iকনিমক iমপয্াk েপেমn করা হেয় থােক িযিন কারা d রেয়েছন 
তাহেল তা IRS েক েফরত িদেয় েদoয়া uিচত৷ IRS আেরা aনেুরাধ কেরেছ েয যিদ eমন েকােনা বয্িkেক iকনিমক 
iমপয্াk েপেমn করা হেয় থােক িযিন তা লাভ করার আেগi মারা েগেছন তাহেল তা IRS েক েফরত িদেয় েদoয়া 
uিচত৷ 
 
IRS eর তরফ েথেক aিধক তেথয্র জনয্ েদখুন 

https://www.irs.gov/coronavirus/economic‐impact‐payment‐information‐center	
and		
https://www.irs.gov/newsroom/non‐filers‐enter‐payment‐info‐here‐tool‐scenarios	


