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উ�ীপনা অেথ�র ি�তীয় ভাগ:  
িরকভাির িরেবটস �� হয় 

িডেস�র 2020 
 

দািব অ ীকরণ: এই উপেদশক %তির কেরেছ আইনী সহায়তা সিমিত। এই উপেদশক* আইনী পরামশ� নয়, এবং অিভবাসন, ট-া. 
এবং/অথবা সুিবধা িবেশষে3র পরামেশ�র িবক4 নয়। এর অ5গ�ত তথ-6িল এই দ8ােবেজর িনেচ ;দ< সং=েণর তািরখ অনুযায়ী 
সা@িতকতম, এবং এর পিরবত� ন হেত পাের। 
 
2021'এর কনসিলেডেটড অ-াে;াি;েয়শনস অ-াC (িসএএ) কী? 
িসএএ হ'ল 2020 সােলর িডেস�ের �ফডােরল সরকার কতৃ� ক গৃহীত 2.3 ি�িলয়ন-ডলার আইন, এবং এেত 
�কািভড-19 অিতমারীেত সাড়া �দওয়ার িবধান অ+গ�ত রেয়েছ। আইন.র অেনক/িল িবিভ0 অংশ রেয়েছ, 
যার অ+গ�ত হ'ল:  

● িরকভাির িরেবট �5িডেটর মাধ6েম 7+8 ব6ি9েদর জন6 অথ� (যােক ইকনিমক ই=6া> �পেম@ 
[ইআইিপ] বা "উEীপনা যাচাই" বলা হয়),  

● �বকারH বীমার সুিবধা/িল বিধ�তকরণ, এবং 
● িনিদ�K কেয়ক. যু9রাLীয় কর আমানেতর পিরবত� ন। 

 
.কা: ইকনিমক ই=6া> �পেম@ হ'ল িরকভাির িরেবট �5িডেটর (আরআরিস) এক. অিMম 
Nদান। এইভােব, আপিন �দখেত পােবন �য আপনার 2020'র ট6াP িরটােণ� ইআইিপ'�ক 
আরআরিস িহসােব উেQখ করা হেয়েছ। 

 
িরকভাির িরেবট কােক বেল? 
অন6ান6 িবষয়/িলর মেধ6, িসএএ এক. িরকভাির িরেবট'এর ব6বSা কের, যা �কািভড-19 অিতমারী 
চলাকালীন সরকােরর তরেফ িTতীয় দফার Nদান। এ. এমন ব6ি9েদর কােছ যায় যােদর আয় $75,000 
এর �চেয় কম; িববািহত দ=িত যােদর আয় $150,000 কম; এবং কর Nদানকারী পিরবার/িলর Nধান 
যােদর আয় $112,500 ডলােরর �চেয় কম। পিরমাণ/িল 2020 কর বৎসর �থেক, এবং আপনার কর 
�থেক পাওয়া সমZয় করা �মাট আেয়র িভি[েত।   
 
এক* িরকভাির িরেবট কতটা? 
িরকভাির িরেবট Nিত �যাগ6 ব6ি9র জন6 $600 এবং Nিত �যাগ6 িশ]র জন6 $600। 
 
এক* িরকভাির িরেবেটর জন- Gক Gযাগ- (এবং Gক নয়)? 
মাচ�  2020 িসএআরইএস আইেনর আওতায় গত বছেরর ি^মলুাস �পেম@ �থেক িকছু পিরবত� ন হেয়েছ। 
বত� মান িরকভাির িরেবেটর �যাগ6তা অজ� েনর জন6, আপনােক অবশ6ই বত� মােন কম�সংSােনর জন6 _বধ 
এক. �সাশাল িসিকউির. ন�র (এসএসএন) সহ একজন Nা` বয়a হেত হেব, এবং অন6 কারও কেরর 
উপর িনভ� রশীল িহসােব আপনােক দািব করা যা�ব না।  
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যিদ আপনার ]ধুমাb এক. ইিcিভজয়ুাল ট6াPেপয়ার আইেডি@িফেকশন ন�র (আই.আইএন) থােক তেব 
আপিন অেযাগ-। 
 
যিদ আপনার স+ােনর অ6াডপশন ট6াPেপয়ার আইেডি@িফেকশন ন�র (এ.আইএন) থােক এবং যিদ 
আপনার এক. এসএসএন থােক, তেব তারা Gযাগ-।  
 
যিদ আপনার এক. এসএসএন থােক এবং এক. িমd অিভবাসন িSিতর পিরবােরর সদস6 হন, এসএসএন 
অথবা এ.আইএন আেছ এমন পিরবােরর সদস6রা িরকভাির িরেবট পাওয়ার Gযাগ-, এবং অন6ান6 �য 
পিরবােরর আই.আইএন ন�র/িল আেছ অথবা �কানও ন�রই �নই তারা সদস6 হওয়ার অেযাগ-। 
 

.কা: মাচ�  2020 িরকভাির িরেবট/িলর �থেক এ. এক. ইিতবাচক পিরবত� ন, �যখােন eীর 
আই.আইএন ন�র থাকেল স=ূণ� পিরবার. অেযাগ6 হেয় �যত। 

 
আমােক কী করেত হেব? 
িকছু না কেরই িরকভাির িরেবট  য়ংিHয় ভােব আপনার কােছ আসেব, যিদ আপিন:  

● 2019'এর জন6 এক. ট6াP িরটাণ� দািখল কের থােকন, 
● 2018'এর জন6 এক. ট6াP িরটাণ� দািখল কের থােকন, 
● নেভ�র 22, 2020'র আেগ 2020 ি^মলুাস �পেমে@র জন6 নন-ফাইলারস টুল ব6বহার কের 

থােকন, 
● সামািজক সুরhার সুিবধা/িল �পেয় থােকন (যার অ+গ�ত হল, অবসরকালীন, অhমতা এবং �বঁেচ 

থাকা) 
● পিরপূরক সুরhা আেয়র (এসএসআই) সুিবধা/িল �পেয় থােকন, 
● �রলপথ অবসর Mহেণর সিুবধা/িল, অথবা 
● একজন Nা9ন �সনা হন অথবা তােদর 7Hেভাগী যারা িভএ hিতপরূণ অথবা �পনশেনর 

(িসএcিপ) সুিবধা/িল �পেয় থােকন।  
 

.কা: একবার আপিন ট6াP িরটাণ� দািখল করার পের আপিন যিদ উপের আেলািচত অন6ান6 �যাগ6তার 
মানদj/িল পূরণ কেরন, তেব আপিন এক. 7য়ংি5য় িরকভাির িরেবেটর �যাগ6 হেয় উঠেবন। 
আইআরএস'এর Tারা Nি5য়াকরণ করা সরিলকৃত ট6াP িরটান� জমা �দওয়া �য �কানও ব6ি9র জন6 
অথ� Nদানও 7য়ংি5য়। 

 
আিম কীভােব আেবদন করব? 
আপনার যিদ উপেরা9 সুিবধা/িলর �কানও. না থােক, কম অথবা �কানও আয় না থাকার জন6 2019 
অথবা 2018'�ত আপিন �কানও ট6াP জমা না িদেয় থােকন, এবং নেভ�র 22, 2020'র আেগ আপিন 
IRS.gov'এর নন-ফাইলারস টুেল িনবrন না কের থােকন, তাহেল এখন আপিন 7য়ংি5য় ভােব �কান অথ� 
পােবন না। পিরবেত� , আপনােক অবশ6ই 2021'এ আপনার 2020 যু9রাLীয় আয়কর িরটান� দািখল করেত 
হেব, এবং আপনার িরটােন�র 30 ন�র লাইেন িরকভাির িরেবট দািব জানােত হেব। 
 
িডেস�র 31, 2019'Gত যিদ আমার 17 বছেরর কম বয়সী বাLারা থােক তাহেল কী হেব?  
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িডেস�র 31, 2019'এ 17 বছেরর কম বয়সী Nিত. িনভ� রশীল বাsা িরকভাির িরেবেট $600 �যাগ 
করেত পাের। যিদ আপিন 2019 অথবা 2018 সােল আপনার উপের িনভ� রশীল বাsােদর িনেয় কর জমা 
িদেয় থােকন এবং অন6 িদেক �যাগ6 থােকন, তেব স+ান-Nিত অিতির9 $600 পাওয়ার জন6 আপনােক 
িকছু করেত হেব না। আইআরএস Tারা ব6বtত কেরর বছেরর �শেষ স+ানেক অবশ6ই 17 বছেরর কম 
বয়সী হেত হেব। (এেত অনুেমািদত �uসেম@ এেজিv Tারা অপ�ণ করা সwাব6 পািলত িশ]রা অ+ভু� 9 
রেয়েছ যারা আপনার সােথ বছেররও অেধ�েকরও �বিশ সময় আপনার সােথ িছল।) 
 
যিদ আপিন 2019 অথবা 2018'�ত ট6াP দািখল না কের থােকন, এবং আপনার পিরবাের 17 বছেরর কম 
বয়সী বাsা �থেক থােক, তাহেল আপনার বাsা-Nিত অিতির9 $600 ডলার পাওয়ার জন6 ট6াP িরটান� 
দািখল করা উিচত। এছাড়াও, বাsােদর উপের অবশ6ই অন6 কাxর কেরর উপর িনভ� রশীল িহসােব দািব 
থাকা চলেব না, এবং তােদর অবশ6ই এসএসএন অথবা এ.আইএন থাকেত হেব। 
 
যিদও 17 অথবা তার �বিশ বয়েসর িনভ� রশীলরা িশ] Nদােনর জন6 �যাগ6 নয়, কেলেজর ছাbরা এবং 
সাyিতক zাতকরা যারা িনভ� রশীল িহসােব �যাগ6 নন, তারা িরকভাির িরেবট দািব করেত পারেবন। 
 
আিম কত পাব? 
আপনার িরকভাির িরেবেটর পিরমাণ িনভ� র কের আপনার পিরবােরর আকার এবং 2020 সােলর ট6াP 
িরটােন� আপনার কত আয় িরেপাট�  করা হেব তার উপর। স+ানহীন একজন একাকী মানষু, যার আয় 
$75,000 অথবা তার কম, িতিন $600 পােবন। স+ানহীন এক. দ=িত, যােদর আয় $150,000 
অথবা তার কম, তারা $1,200 পােবন। ট6াP দািখলকারী পিরবােরর একজন Nধান, যার আয় 
$112,500 অথবা তার কম, িতিন $600 পােবন। তেব অবশ6 এই আেয়র {েরর উপর Nিত $100 
আেয়র জন6 ছােড়র পিরমাণ $5 |াস �পেয়েছ। 17 বছেরর কম বয়সী অিতির9 Nেত6ক. িনভ� রশীল িশ] 
ইকনিমক ই=6া> �পেমে@র জন6 অিতির9 $ 600 �যাগ কের।  
 
আিম কখন িরকভাির িরেবট পাব?  
িরকভাির িরেবেটর অথ� Nদােনর সরকারী তািরখ. হ'ল জানুয়ারী 4, 2021, তেব Nাথিমক সরাসির 
আমানেতর অথ� Nদান 29 িডেস�র, 2020'এ আসেত ]x কের। বুধবার, িডেস�র 30, 2020'�ত কা/েজ 
�চক/িল ডাকেযােগ �Nরণ করা ]x হেয়িছল। 
 
আিম ইিতমেধ- আমার িরকভাির িরেবট Gপেয়িছ, এবং এেত আমার স5ানেদর জন- অিতিরM অথ� 
অ5ভু� M করা হয়িন। আিম কী করব?  
আপিন যিদ এই বছেরর িরকভাির িরেবট. না �পেয় থােকন তেব 17 বছেরর কম বয়সী Nেত6ক. িশ]-
Nিত অিতির9 $600 পাওয়ার জন6 2021 সােল আপনােক আপনার 2020  সােলর ট6াP িরটান� ফাইল 
করার Nেয়াজন হেত পাের।  
 
যিদ আমার Nী এবং আিম Gযৗথভােব কর জমা িদেয় থািক, িকP আমােদর মেধ- Gকবল একজেনরই 
Gসাশাল িসিকউির* ন�র থােক এবং অন-জেনর আই*আইএন থােক, তাহেল? 
এটা এখন আর �কানও সমস6াই নয়। দ=িতর মেধ6 যার এসএসএন আেছ িতিন িরকভাির িরেবট পােবন, 
এবং অন6জন পােবন না।  
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আমােক িক িরকভাির িরেবট Gফরত িদেত হেব? 
না। িরকভাির িরেবট এক. উ0ত কর �5িডট যা ভিবষ6েত �কানও িকছু �থেক �বিড়েয় আেস না। 
যতhণ আপিন এ. যথাযথভােব Mহণ করেছন ততhণ আপনােক এ. �ফরত িদেত হেব না। এ. অন6 
িকছু �থেক বাদ যায় না। এটা �কানও ঋণ নয়; এটা হল কর �ফরত। 
 
অিভবাসেনর জন- িরকভাির িরেবট িক আমার Rিত করেত পাের, অথবা আমােক িক এক* পাবিলক 
চাজ�  বানােত পাের? 
না। িরকভাির িরেবট অিভবাসেনর জন6 পাবিলক চাজ�  িহসােব িবেবিচত হয় না। যতhণ আপিন এ. 
যথাযথভােব পাে�ন ততhণ অিভবাসেন এর �কানও �নিতবাচক Nভাব হেব না। 
 
িরকভাির িরেবট িক আমােক Gকানও সরকারী সুিবধা পাওয়া কিমেয় Gদেব অথবা অেযাগ- কের Gদেব? 
না। িরকভাির িরেবট হ'ল এক ধরেণর এককালীন কর �ফরত। আমরা িব�াস কির �য এ. সরকারী 
সাহায6, �মিডেকইড, এসএনএিপ (ফুড ^6া=স), এসএসআই, ধারা 8, এবং এনওয়াইিসএইচএ সহ সরকারী 
সুিবধার আয় িহসােব গণ6 হেব না।  
 
এসএসআইেয়র জন6, অথ� 12 মােসর জন6 $2,000 (ব6ি9েদর জন6) অথবা $3,000 (দ=িতেদর জন6) 
সংSােনর সীমাব�তা িহসােব িবেবিচত হয় না। সরকারী সাহােয6র �hেb, আমরা িব�াস কির �য মােস 
পাওয়া যায় তারপেরর 2 মােসর $2,000 ($3,000 যিদ বয়স 60+ হয়) সংSােনর সীমাব�তা িহসােব 
িবেবিচত হয় না।  
 
িরকভাির িরেবট6িল িক সংTহ সােপR? 
না। িরকভাির িরেবট/িল সংMহ �থেক সুরিhত, এবং িশ] সহায়তা সহ �কানও যু9রাLীয় অথবা রাLীয় 
ঋেণর জন6 hিতপূরণ �দওয়া হেব না। এ/িল ব6ি9গত ঋণ পিরেশােধর জন6 গ6ারািনশেম@ �থেক সুরিhত।  
 
যিদ আিম যিদ িরকভাির িরেবেটর জন- অেযাগ- হই, িকP ঘটনাHেম আিম এক* Gপেয় যাই, তাহেল কী 
হেব? 
আেয়র পিরমাণ �বিশ থাকা সেHও যিদ আপিন যিদ এক. িরকভাির িরেবট �পেয় যান, তাহেল আমরা 
িব�াস কির আইআরএস আপনােক এ. �ফরত িদেত বাধ6 করেব না। গত বছেরর উEীপক অথ�Nদােনর 
�hেb এ. সিত6 িছল, এবং আমরা বত� মান িরকভাির িরেবট/িলর �hেbও একই Nত6াশা রািখ।  
 
তেব, যিদ আপিন আপনার অিভবাসন িSিতর কারেণ অেযাগ6 হন, িক� ঘটনা5েম যিদ আপিন পনুx�ার 
িরেবট �পেয়ও যান, আমরা আপনােক পরামশ� িদি� �য অিভবাসেন �কানও Nকােরর �নিতবাচক পিরণিতর 
সwাবনা এড়ােত আপিন �সটা আইআরএস'এ �ফরত িদন। 
 
গত বছের জাির করা ি^মুলাস �পেমে@র িবষেয় আইআরএস Nথেম দািব কেরিছল �য কারা�� ব6ি9রা 
ি^মুলাস �পেমে@র জন6 �যাগ6 নয়, এবং অনুেরাধ কেরিছল �য কারা�� �কানও ব6ি9েক �দওয়া অথ� 
আইআরএস'এ িফিরেয় �দওয়া �হাক। মামলা হওয়ার কারেণ এটা এখন আর �কানও িবষয় নয়। �য 
ব6ি9রা 2020 সােলর 2 মাচ�  �থেক �য �কানও সময় �থেক বত� মান সময় পয�+ কারা�� িছল, িক� গত 
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বছেরর পিরেশােধর জন6 �যাগ6তার মানদj পূরণ কের তারা এই সিুবধা. �পেত পাের। বত� মান িরকভাির 
িরেবট/িলর �hেbও এটাই Nেযাজ6। 
 
মৃত ব6ি9, অথবা এক. ভূস=ি[ অথবা অিছ অেযাগ6 �থেক যােব এবং আইআরএস অনুেরাধ কের �য 
িরেবট পাওয়ার আেগ মারা যাওয়া �কানও ব6ি9েক Nদ[ এক. িরেবট আইআরএস'এ �ফরত �দওয়া �হাক।  
 

 
আনএমVয়েমW ইন�-েরX'এর Rিতপরূণ সুিবধার বিধ�তকরণ 
�র/লার আনএমuয়েম@ ইন]6েরv (ইউআই) hিতপূরেণর সিুবধা/িল অিতির9 11 স`ােহর জন6 বিৃ� 
করা হল, এবং Nিত স`ােহ অিতির9 $300 বিৃ� করা হেব। এেত প6ােcিমক আনএমuয়েম@ অ6ািস^6াv 
(িপইউএ) অ+ভু� 9 রেয়েছ, যােত  িগগ অথ�নীিত কম� এবং 7াধীন �কাদােরর কম�েদর মেতা Nথাগতভােব 
অেযাগ6 কম�েদর ইউআই সুিবধা/িলর আওতায় আনা হ�য়েছ। 
 
প6ােcিমক এমােজ� িv আনএমuয়েম@ কে=েvশন (িপইইউিস) আরও 11 স`ােহর জন6 বাড়ােনা হেব 
(সি�িলতভােব সেব�াs 50 স`ােহর জন6) এবং মাচ�  14, 2021'�ত �শষ হেব। মাচ�  14, 2021 তািরেখ 
যারা ^6াcাড�  26-স`ােহর অিধক সময় ধের সুিবধা/িল পাে�ন, তারা এিNল 5, 2021 পয�+ তা পােবন, 
যিদ না তারা তােদর সেব�াs সংখ6ার সুিবধার স`ােহ �পৗঁেছ িগেয় থােকন।  
 
�য রাজ6/িল সুিবধার জন6 তােদর অেপhার স`াহ মু�ব কেরেছ তােদর জন6 যু9রাLীয় তহিবল বৃি� করা 
হেব। কম ইউআই �বস অথ� Nদােন এক. সাম�স6 আনার জন6 িমPড আন�ার আনএমuয়েম@ 
কে=েvশন'এর অংশ িহসােব �য কম�েদর 7-কম�সংSান আয় কমপেh $5,000, তারা Nিত স`ােহ 
অিতির9 $100 সুিবধার জন6 �যাগ6 হেত পােরন।  
 
চাইZ ট-া. GHিডট অ-া[ আন�ড ইনকাম ট-া. GHিডট 
দ6া চাই� ট6াP �5িডট (িস.িস) অ6াc দ6া আন�ড ইনকাম ট6াP �5িডট (ইআই.িস) (যােক আন�ড 
ইনকাম �5িডট [ইআইিস] ও বলা হয়), তা 2020 কর বছেরর জন6 পূব�বত� বছর/িলর �থেক 
আলাদাভােব গণনা করা হেব। Nিত. �5িডেটর জন6, স=ূণ� �5িডেটর �যাগ6তা অজ� েনর জন6 পিরবােরর 
আকােরর উপের িনভ� র কের আপনার অবশ6ই এক. িনিদ�K পিরমাণ উপািজ� ত আয় থাকেত হেব। অবশ6 
অেনক মানুষ যারা সাধারণ ভােব �যাগ6তা অজ� ন করেত পারেতন, অিতমারী চলাকালীন সমেয় তারা 
তােদর চাকির হািরেয়েছন, অথবা কম সময় কাজ করার জন6 কম আয় কেরেছন। কারণ 2020'�ত কম 
উপাজ� েনর মােন হেত পাের �য আপিন হয়েতা এই �5িডেটর জন6 �যাগ6 হেত পারেলন না, নতুন িরকভাির 
িরেবট আইেন এমন এক. িবধান অ+ভু� 9 রেয়েছ যা আপনােক 2019 সােলর উপাজ� নেক 2020'এর ট6াP 
বছেরর জন6 আপনার িস.িস এবং ইআই.িস িহসাব করার অনুমিত �দয়। আশা করা যায় �য এ. 
আপনােক এই �5িডট/িলর জন6 �যাগ6তা অজ� েন সহায়তা করেব।  
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The U.S. Treasury is sending out a second round of stimulus payments, and some people will 
receive the payment in the form of an Economic Impact Payments (EIP) prepaid card. The card 
is not a scam, and there are ways to cash or use the card without fees. 

 
How to Identify the Card: EIP Cards will be sent in a white envelope with the U.S. 
Treasury seal with this return address: Economic Impact Payment Card, PO Box 
247022, Omaha, NE 68124. This is this card: 
 

 

 

How to Use the Card with No Fees: Visit EIPcard.com to see the fee schedule, FAQs and 
more information. Key tips: 

▪ Use the card anywhere Visa is accepted, including online, on the phone, and at stores. 

▪ Use a surcharge-free ATM in the Allpoint network, including at Target, Walgreens, CVS, 
Kroger, Safeway, Winn Dixie and Circle K. Find an ATM near you by downloading the 
Money Network Mobile App or using the online ATM locator. At other ATMs, the ATM will 
charge a fee plus the card charges $2 after the first withdrawal. 

▪ Transfer the funds to your bank, prepaid or mobile payment account through the app or 
online. You may need to contact the provider of your other account to obtain the routing and 
account number. You can transfer up to $2,500 per day. 

▪ Go to the teller window at almost any bank or credit union. The first withdrawal, which can 
be up to $2,500, is free. Additional teller withdrawals cost $5. 

▪ Ask for cash back from a supermarket or big box store. 

▪ Call 800.240.8100 to request a free Money Network Check, which you can make out to 
anyone (i.e., a landlord, yourself). But you’ll have to wait for it in the mail, and you must log 
into your account to get a number to activate the check, so the other options may be easier. 

 
What to Do if You Threw Out the Card: Call 800.240.8100. Replacement cards are free. 

 
Keep the Card Even After It is Empty. You may be able to use it to quickly receive additional 
payments if Congress passes another stimulus bill. 

 
For more information, watch CFPB’s video explainer on EIP prepaid debit cards. 

 

The nonprofit National Consumer Law Center® (NCLC®) works for economic justice for low-income and other 
disadvantaged people in the U.S. through policy analysis and advocacy, publications, litigation, and training. 

 

NCLC.ORG © 2020 National Consumer Law Center 

 
THE EIP STIMULUS PAYMENT PREPAID CARD: 

NOT A SCAM; HOW TO AVOID FEES 

January 2021 

https://www.nclc.org/images/pdf/special_projects/covid-19/EIP_Envelope_Example.pdf
https://www.eipcard.com/faq
https://www.eipcard.com/fee-schedule
https://www.eipcard.com/faq
https://www.allpointnetwork.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firstdata.moneynetwork&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firstdata.moneynetwork&hl=en_US
https://www.eipcard.com/locator
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