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ি�মুলাস মািনর তৃতীয় দফা:  
িরকভাির িরেবট�িল �� হে� 

মাচ�  2021 
 

দািব অ"ীকার: #া িলগাল এইড (সাসাই) এই উপেদশক) -তির কেরেছ। এই উপেদশক) (কানও আইনী পরামশ� নয়, এবং (কানও 
অিভবাসন, কর এবং/অথবা সুিবধা িবেশষে8র পরামেশ�র িবক9 নয়। এখােন থাকা ত;�িল এই নিথর িনেচ (দওয়া সং<রেণর তািরখ 
অনুযায়ী বত� মােনর, এবং এ) পিরবিত� ত হেত পাের। 
 
2021 সােলর আেমিরকান (রসিকউ ?@ান অ@াA কী? 
2021 সােলর আেমিরকান �রসিকউ ��ান অ�া� হ'ল �ায় $1.9 ি�িলয়ন ডলােরর �ফডােরল িবল, যা ��িসেড" 
িবেডন 11'ই মাচ% , 2021'এ 'া(র কের আইেন )পা+িরত কেরিছেলন। এেত �কািভড-19 অিতমারীেত সাড়া �দওয়ার 
জ6 িবিভ7 িবধান রেয়েছ, যার অ+গ%ত হ'ল:  

● িরকভাির িরেবটেসর মা<েম =ি>েদর জ6 অথ%, 
● বিধ%ত �বকার বীমার সুিবধা, এবং 
● িনিদ%B িকছু �ফডােরল ট�াC �Dিডেটর পিরবত% ন। 

 
িবঃFঃ: একG ইেকানিমক ইমHা� �পেম" (ইআইিপ) হ'ল িরকভাির িরেবট �Dিডট (আরআরিস)'এর 
একG অিKম অথ% �দান। এর ফেল, আপনার 2020 সােলর ট�াC িরটােন% আপিন �দখেত পােবন �য 
ইআইিপ'�ক আরআরিস িহসােব উেMখ করা হেয়েছ। 

 
িরকভাির িরেবট কী? 
অ6া6 িবষয়Oিলর মে< আেমিরকান �রসিকউ ��ােন একG িরকভাির িরেবট থােক, যা হ'ল �কািভড-19 অিতমারী 
চলাকালীন সমেয় �ফডােরল সরকােরর প( �থেক অথ% �দােনর তৃতীয় দফা। এG পান �সই =ি>রা যােদর আয় 
$80,000'এর কম; িববািহত দSিতরা যােদর আয় $160,000'এর কম; এবং কর �দানকারী পিরবারOিলর �ধানরা 
যােদর আয় $120,000'এর কম। পিরমাণOিল 2020 সােলর কেরর বছর �থেক হয়, এবং এOিল আপনার কেরর 
উপের সমVয় করা �মাট আেয়র িভিWেত করা হেয় থােক। ইিতমে< যিদ আপিন এই বছের 2020 সােলর কর জমা 
না কের থােকন তাহেল ই"ার6াল �রিভিনউ সািভ% স (আইআরএস) আপনার 2019 সােলর কর িরটােন%র পিরমাণ 
=বহার করেব। 
 
িরকভাির িরেবট কতটা? 
�িত �যাX =ি>র জ6 িরকভাির িরেবট হ'ল সব%ািধক $1,400, এবং �িত �যাX িনভ% রশীল =ি>র জ6 তা হল 
সব%ািধক $1,400। 
 
িরকভাির িরেবেটর জD (ক (যাE (এবং (ক নয়)? 
�কয়ারস অ�া� (যা 2020 সােলর মাচ%  মাস �থেক [\ হওয়া অথ% �দােনর �থম দফা) এবং 2021 সােলর 
কনসিলেডেটড অ�াে�াি�েয়শনস অ�াে�র (যা 2020 সােলর িডেস]র মাস �থেক [\ হওয়া অথ% �দােনর ি^তীয় 
দফা) অধীেন গত বছেরর ি_মুলাস �পেমে"র িকছু পিরবত% ন হেয়েছ। বত% মান িরকভাির িরেবেটর �যাXতা অজ% েনর 
জ6, আপনােক অব`ই বত% মােন কম%সংaােনর জ6 bবধ একG �সাশাল িসিকউিরG না]ার (এসএসএন) সহ একজন 
�াc বয়d =ি> হেত হেব, এবং আপনােক অ6 কারও কেরর উপর িনভ% রশীল িহসােব দািব করা না। যােব   
 
আপনার যিদ [ধুমাe একG ইিfিভজয়ুাল ট�াCেপয়ার আইেডি"িফেকশন না]ার (আইGআইএন) থােক, তাহেল 
আপিন অেযাE হেবন, যিদ না আপনার 'ামী/hীর একG এসএসএন থােক, এবং যখন আপিন ট�াC িরটাণ% দািখল 
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কেরিছেলন যা আপনােক িরকভাির িরেবেটর জ6 �যাX কের, �সই কর বছেরর �য �কানও সমেয় িতিন ইউ.এস. 
সশh বািহনীর একজন সদi �থেক থােকন। 
 
যিদ আপনার একG এসএসএন থােক, এবং যিদ আপনার স+ােনর একG এসএসএন অথবা অ�াডপশন ট�াCেপয়ার 
আইেডি"িফেকশন না]ার (এGআইএন) থােক, তাহেল �স (যাE হেব।  
 
যিদ আপনার একG এসএসএন থােক এবং আপিন একG িমj অিভবাসন িaিত পিরবােরর সদi হন, তাহেল 
পিরবােরর সদiেদর যােদর কােছ এসএসএন অথবা এGআইএন আেছ তারা িরকভাির িরেবট �ািcর জ6 (যাE 
হেবন, এবং পিরবােরর অ6 সদiরা, যােদর আইGআইএন আেছ অথবা �কানও ন]র �নই তারা অেযাE হেবন। 
(=িতDম: যিদ আপনার একG এসএসএন থােক, এবং আপিন �য বছেরর জ6 ট�াC িরটান% দািখল কেরিছেলন যা 
আপনােক একG িরকভাির িরেবেটর জ6 �যাX কের, �সই বছেরর �য �কানও সমেয় যিদ আপিন �কানও ইউ.এস. 
সশh বািহনীর সদi �থেক থােকন, তাহেল আপনার 'ামী/hীর আইGআইএন থাকেল িতিন (যাE হেবন।) 
 
আমােক কী করেত হেব? 
িকছু না কেরই আপিন 'াভািবক ভােবই িরকভাির িরেবট পােবন, যিদ আপিন:  

● 2020 সােলর জ6 ট�াC িরটান% দািখল কের থােকন,  
● 2019 সােলর জ6 ট�াC িরটান% দািখল কের থােকন, 
● নেভ]র 22, 2020’র আেগই 2020 সােলর ি_মুলাস �পেমে"র নন-ফাইলার টুল =বহার কের থােকন,  
● �সাশাল িসিকউিরG �বিনিফটOিল �পেয় থােকন (অবসর, অ(মতা এবং জীিবত থাকা সহ), 
● সাি�েম"াল িসিকউিরG ইনকােমর (এসএসআই) সুিবধাOিল �পেয় থােকন,  
● �রলেরাড িরটায়ােম%ে"র সুিবধাOিল �পেয় থােকন, অথবা 
● সশh বািহনীর একজন �া>ন সদi, অথবা তােদর সুিবধােভাগী যারা িভএ কেSনেসশন অথবা �পনশেনর 

(িসএfিপ) সুিবধা পান।  
 

িবঃFঃ: আপনার ট�াC িরটান% একবার দািখল করা হেয় �গেল উপের আেলািচত �যাXতা িবষয়ক bবিশB�Oিল 
অজ% ন করেল আপিন 'াভািবক ভােবই িরকভাির িরেবেটর জ6 �যাX হেবন। আইআরএস ^ারা �িDয়াকরণ করা 
সরিলকৃত ট�াC িরটান% জমা �দওয়া �েত�ক =ি>র জ6 অথ% �দানও 'য়ংিDয় ভােব হয়। 

 
আিম কীভােব আেবদন করব? 
যিদ উপের বিণ%ত সুিবধাOিলর �কানওG আপনার না থােক, কম আয় অথবা �কানও আয় না থাকার কারেণ 
2019'এ আপিন ট�াC দািখল না কের থােকন, এবং নেভ]র 22, 2020'র আেগ আপিন IRS.gov'এ নন-ফাইলারস 
টুেল �রিজেrশন না কের থােকন, তাহেল আপিন এখন 'য়ংিDয় ভােব �কান অথ% পােবন না। এর পিরবেত% , 
আপনােক এখনই 2020 �ফডােরল আয়কর িরটান% অব`ই দািখল করেত হেব, এবং আপনার িরটােন% লাইন 30'এ 
িরকভাির িরেবট দািব করেত হেব। 
 
যিদ আমার সHান থােক তাহেল কী হেব?  
�য �কানও স+ােনর (বয়স িনিব%েশেষ) জ6, যােক আপনার 2020 ট�াC িরটােন%র উপর িনভ% রশীল একজন িহসােব 
তািলকাভু> করা হেয়িছল (অথবা আপনার 2019 ট�াC িরটােন%, যিদ আপিন এখনও 2020 ট�াC িরটান% দািখল না 
কের থােকন) আপিন অিতির> $1,400 িরকভাির িরেবেটর �যাX হেত পােরন। স+ানGেক অ6 কা\র ট�ােC 
িনভ% রশীল িহসােব দািব করা যােব না, এবং তার হয় একG এসএসএন অথবা একG এGআইএন থাকেত হেব। 
 
এবং যিদ আমার কেলেজ পড়ুয়া সHানরা থােক? 
আপনার যিদ কেলেজ পড়য়ুা স+ান থােক এবং আপিন তােদর আপনার উপের িনভ% রশীল িহসােব দািব কেরন, তাহেল 
তারাও িরকভাির িরেবেটর জ6 �যাX হেব। অথ% আপনার কােছ আসেব, স+ানেদর কােছ নয়।  
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সাtিতক uাতকরা, যারা িনভ% রশীল িহসােব �যাX নয়, তারা িনেজেদর ট�াC িরটােন% িরকভাির িরেবট দািব করার 
�যাX হেত পাের। 
 
এবং যিদ আমার 2021 সােল জJKহণ করা এক) সHান থােক, তাহেল কী হেব? 
আপিন যিদ আেয়র সীমাবvতাOিল পূরণ কেরন, তাহেল 2021 সােলর �য �কানও সমেয় জxKহণ করা স+ােনর জ6 
আপিন একG িরকভাির িরেবট পােবন। 
 
যিদ আিম যিদ (কানও LাMবয়<েক িনভ� রশীল িহসােব দািব কির, তাহেল কী হেব? 
যিদ িনভ% রশীল িহসােব দািব করা হয়, তাহেল এই �াcবয়d আyীয়রাও িরকভাির িরেবেটর জ6 �যাX হেবন। �দW 
অথ% আপনার কােছ আসেব, িনভ% রশীল �াcবয়েdর কােছ নয়। 
 
যিদ আমার 2020 সােলর আেয়র উপের িভিN কের আিম নতুন ভােব িরকভাির িরেবেটর জD (যাE হই, িকH 
আিম 2020 সােলর িরটান� দািখল না কের থািক, তাহেল কী হেব?  
যত শীz স{ব 2020 সােলর ট�াC দািখল ক\ন, এবং িরকভাির িরেবট �Dিডট দািব ক\ন। আইআরএস 
ওেয়বসাইট অনুযায়ী, �কৃতপে( আপিন [ধুমাe বত% মান অথ% �ািcর জ6ই নয়, গত বছেরর দGু �ািcর জ6ও 
�যাX হেত পােরন। 
 
আিম কত পাব? 
আপনার িরকভাির িরেবেটর পিরমান িনভ% র করেব আপনার পিরবােরর সদi সং|ার উপের এবং 2020 সােলর 
ট�ােCর িরটােন% (অথবা, যিদ আপিন এখনও 2020 সােলর িরটান% দািখল না কের থােকন, তাহেল আপনার 2019 
সােলর িরটােন%) আপিন আয় কত �দখােবন তার উপের। �য িনঃস+ান একলা =ি>র আয় $75,000 অথবা তার 
কম, অথবা $112,500 অথবা তার কম কর দািখলকারী পিরবােরর �ধান, এবং $150,000 অথবা তার কম 
উপায%কারী �যাX িববািহত দSিতর �েত�েক $1,400'এর পুেরা পিরমাণটাই পােবন। তেব একলা একজন =ি>র আয় 
বৃিv �পেয় $80,000 হেল, একG পিরবােরর �ধােনর আয় বৃিv �পেয় $120,000 হেল, এবং িববািহত দSিতেদর 
আয় বৃিv �পেয় $160,000 হেল  িরকভাির িরেবেটর পিরমাণ আয় বৃিvর সােথ সােথ কমেত থাকেব।  
 
আিম কখন িরকভাির িরেবট পাব?  
ইিতমে<ই সরাসির ভােব আমানেতর অথ% �দান [\ হেয় িগেয়েছ। আেগর সময়সূিচর উপর িভিW কের, কাগেজর 
�চকOিল মাচ%  22, 2021'এ �মইল করা [\ হেব, এবং ইকেনািমক ইS�া� �পেমে"র (ইআইিপ) কাড% Oিল মাচ%  
29, 2021-এ �মইল করা [\ হেব। আেগর মেতাই আপনার �াH অেথ%র িaিত জানার জ6 আপিন 
আই.আর.এস.'এর �গট মাই �পেম" টুল =বহার করেত পারেবন।  
 
যিদ আিম আমার 2020 সােলর িরকভাির িরেবট না (পেয় থািক তেব কী হেব? 
যিদ আপিন মাচ%  2020 (�থম দফার ি_মুলাস �পেম") �থেক অথবা িডেস]র 2020 (ি^তীয় দফার ি_মুলাস 
�পেম") �থেক িরকভাির িরেবেটর জ6 �যাX হন িক� তা না �পেয় থােকন, তাহেল 2020 সােলর ট�ােCর িরটান% 
দািখল করার সময় িরকভাির িরেবট �Dিডট দািব কের আপিন তা পাওয়ার �চBা করেত পােরন। আপিন আপনার 
আইআরএস ফম% 1040 অথবা 1040-এসআর'এর 30 নং লাইনGেত আপনার দািব করেত পােরন। 
 
আিম ইিতমেO আমার িরকভাির িরেবট (পেয় িগেয়িছ িকP তােত আমার সHানেদর জD অিতিরQ অথ� অHভু� Q 
করা হয়িন। আমােক কী করেত হেব?  
যিদ আপিন এই বছের িরকভাির িরেবেটর সােথ �েত�ক স+ােনর জ6 অিতির> $1,400 না �পেয় থােকন, তাহেল 
তা পাওয়ার জ6 2021 সােল আপনােক আপনার 2020 সােলর ট�াC িরটান% দািখল করেত হেত পাের।  
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যিদ আমার "ামী/Rীর সােথ আিম (যৗথ ভােব কর জমা (দই, িকP আমােদর মেO মাT একজেনর এক) (সাশাল 
িসিকউির) নাUার থােক এবং অD জেনর থােক এক) আই)আইএন, তাহেল কী হেব? 
এটা এখন আর �কানও সমiাই নয়। 'ামী/hীর মে< যার একG এসএসএন আেছ, িতিন িরকভাির িরেবট �পেত 
পারেবন, এবং অ6জন পােবন না।  
 

VািতWম: �য 'ামী/hীর এসএসএন না]ার আেছ এবং যখন আপিন ট�াC িরটান% দািখল কেরিছেলন, 
যার ফেল আপিন িরকভাির িরেবট পাওয়ার জ6 �যাX হেয়িছেলন, �সই কর বছেরর �য �কানও সমেয় 
'ামী/hী যিদ ইউ.এস. সশh বািহনীর একজন সদi �থেক থােকন, তাহেল 'ামী/hীর মে< যার একG 
আইGআইএন আেছ িতিনও িরকভাির িরেবট পােবন। 

 
আমােক িক িরকভাির িরেবট (ফরত িদেত হেব? 
না। িরকভাির িরেবট হ'ল একG আগাম ট�াC �Dিডট যা ভিব�েতর �কানও িকছু �থেক আেস না। যখন আপিন 
এG যথাযথভােব পােবন, তখন আপনােক তা �ফরত িদেত হেব না। এG অ6 িকছু �থেক বাদ �দওয়া হয় না। এG 
�কানও ঋণ নয়; এG হ'ল একG ট�াC �ফরত �দওয়া। 
 
িরকভাির িরেবট িক অিভবাসেনর িবষেয় আমার Xিত করেব, অথবা আমােক এক) পাবিলক চাজ�  বানােব? 
না। িরকভাির িরেবটেক অিভবাসেনর িবষেয় পাবিলক চাজ%  িহসােব গ� করা হয় না। যখন আপিন এG যথাযথ 
ভােব পােবন, তখন অিভবাসেন এর �কােনা �নিতবাচক �ভাব পরেব না। 
 
 
িরকভাির িরেবট িক (কানও সরকারী সুিবধা পাওয়ার িবষেয় আমােক অেযাE করেব অথবা (যাEতা কিমেয় 
(দেব? 
না। িরকভাির িরেবট হ'ল এক ধরেণর এককালীন কর �ফরেতর =বaা। আমরা িব�াস কির �য এG পাবিলক 
অ�ািস_�া�, �মিডেকড, এসএনএিপ (ফুড _�াSস), এসএসআই, ধারা 8, এবং এনওয়াইিসএইচএ সহ সরকারী 
সুিবধা �থেক আয় িহসােব গ� করা হেব না।  
 
এসএসআইেয়র জ6, এই অথ% 12 মােসর জ6 $2,000 ('ত� =ি>েদর জ6) অথবা $3,000 (দSিতেদর জ6) 
সংaােনর সীমার সােথ গ� করা হয় না। আমরা িব�াস কির �য পাবিলক অ�ািস_�াে�র জ6 এG �য মােস পাওয়া 
যায় তার পের 2 মােসর জ6 $2,000 (যিদ বয়স 60+ হয়, তাহেল $3,000) সংaােনর সীমার সােথ গ� করা 
হয় না।  
 
িরকভাির িরেবট�িল িক সংKেহর সােথ সYিক� ত?  
যিদও িরকভাির িরেবটOিল সংKহ �থেক সুরি(ত থােক এবং িশ[েদর সহায়তা সহ �কানও �ফডােরল অথবা রা�ীয় 
ঋণ �শাধ করার জ6 =ব�ত হয় না, �সOিল বত% মােন =ি>গত ঋণ পিরেশােধর জ6 Xারািনশেম" �থেক সুরি(ত 
নয়।  
 
যিদ আিম িরকভাির িরেবেটর জD অেযাE হই িকP তবুও ঘটনাWেম আিম এক) (পেয় যাই, তাহেল কী হেব? 
আেয়র পিরমাণ �বিশ থাকা সে�ও যিদ আপিন যিদ একG িরকভাির িরেবট �পেয় যান, তাহেল আমরা িব�াস কির 
আইআরএস আপনােক এG �ফরত িদেত বা< করেব না। গত বছেরর িরকভাির িরেবেটর �(েe এG সিত� িছল, 
এবং বত% মান িরকভাির িরেবটOিলর �(েeও আমরা একই �ত�াশা রািখ।  
 
তেব, যিদ আপিন আপনার অিভবাসন িaিতর কারেণ অেযাX হন, িক� ঘটনাDেম যিদ আপিন িরকভাির িরেবট 
�পেয়ও যান, আমরা আপনােক পরামশ% িদি� �য অিভবাসেন �কানও �কােরর �নিতবাচক পিরণিতর স{াবনা এড়ােত 
আপিন �সটা আইআরএস'এ �ফরত িদন। 
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গত বছের জাির করা িরকভাির িরেবেটর িবষেয় আইআরএস �থেম দািব কেরিছল �য কারা)v =ি>রা িরকভাির 
িরেবেটর জ6 �যাX নয়, এবং বেলিছল �য কারা)v �কানও =ি>েক �দওয়া অথ% আইআরএস'এ িফিরেয় িদেত হেব। 
মামলা হওয়ার কারেণ এটা এখন আর �কানও িবষয় নয়। �য =ি>রা 2020 সােলর 2 মাচ%  �থেক �য �কানও সময় 
�থেক বত% মান সময় পয%+ কারা)v িছেলন, িক� গত বছেরর পিরেশােধর জ6 �যাXতার মানদ� পূরণ কের তারা 
এই সুিবধাG �পেত পােরন। বত% মান িরকভাির িরেবটOিলর �(েeও এটাই �েযাজ�। 
 
মৃত =ি>, অথবা একG ভূসSিW অথবা অিছ অেযাX �থেক যােব। আইআরএস বেল �য িরেবট পাওয়ার আেগ 
মারা যাওয়া �কানও =ি>েক �দW একG িরেবট আইআরএস'এ �ফরত িদেত হেব।  
 
 
আনএম?য়েম[ ইন�@ের\'এর Xিতপরূণ সুিবধার বিধ�তকরণ 
�রOলার আনএম�য়েম" ইন[�ের� (ইউআই) (িতপূরেণর সুিবধাOিল অিতির> 25 সcােহর জ6 বৃিv করা হল, 
এবং �িত সcােহ অিতির> $300 বৃিv করা হেব। এেত Hােfিমক আনএম�য়েম" অ�ািস_�া� (িপইউএ) অ+ভু% > 
রেয়েছ, যােত িগগ অথ%নীিত কম� এবং 'াধীন �কাদােরর কম�েদর মেতা �থাগতভােব অেযাX কম�েদর ইউআই 
সুিবধাOিলর আওতায় আনা হেয়েছ। 
 
Hােfিমক এমােজ% ি� আনএম�য়েম" কেSে�শন (িপইইউিস), যা �থেম মাচ%  14, 2021’এ সমাc হওয়ার কথা 
িছল, �সটাও সি�িলত ভােব সেব%া� 79 সcােহর জ6 বিধ%ত করা হেব। মাচ%  14, 2021 তািরেখ যারা _�াfাড%  
26-সcােহর অিধক সময় ধের সুিবধাOিল পাে�ন, তারা �সে�]র 6, 2021 পয%+ তা পােবন, যিদ না তারা তােদর 
সেব%া� সং|ার সুিবধার সcােহ �পৗঁেছ িগেয় থােকন।  
 
�য রাজ�Oিল সুিবধার জ6 তােদর অেপ(ার সcাহ মু�ব কেরেছ তােদর জ6 যু>রা�ীয় তহিবল �দওয়া হেব। কম 
ইউআই �বস অথ% �দােন একG সাম�i আনার জ6 িমCড আন%ার আনএম�য়েম" কেSে�শন'এর অংশ িহসােব �য 
কম�েদর '-কম%সংaান আয় কমপে( $5,000, তারা �িত সcােহ অিতির> $100 সুিবধার জ6 �যাX হেত পােরন।  
 
যিদও �বকারে�র সুিবধাOিল করেযাX, তবুও নতুন আইেন যােদর আয় $150,000'এর কম, তােদর জ6 �থম 
$10,200 �বিনিফটেক করমু> করা হেয়েছ। এG [ধুমাe 2020 সােলর �(েe �েযাজ�। 
 
চাই_ ট@া` (Wিডট এবং আন�ড ইনকাম ট@া` (Wিডট 
�া চাই� ট�াC �Dিডট (িসGিস) এবং �া আন%ড ইনকাম ট�াC �Dিডট (ইআইGিস) (যােক আন%ড ইনকাম 
�Dিডট [ইআইিস] ও বলা হয়), তা 2020 কর বছেরর জ6 পূব%বত� বছরOিলর �থেক আলাদাভােব গণনা করা 
হেব। �িতG �Dিডেটর �(েe, সSূণ% �Dিডেটর �যাXতা অজ% েনর জ6 পিরবােরর আকােরর উপের িনভ% র কের 
আপনার অব`ই একG িনিদ%B পিরমাণ উপািজ% ত আয় থাকেত হেব। অব` অেনক মানুষ যারা সাধারণ ভােব 
�যাXতা অজ% ন করেত পারেতন, অিতমারী চলাকালীন সমেয় তারা তােদর চাকির হািরেয়েছন, অথবা কম সময় কাজ 
করার জ6 কম আয় কেরেছন। কারণ 2020'এ কম উপাজ% েনর মােন হেত পাের �য আপিন হয়েতা এই �Dিডেটর 
জ6 �যাX হেত পারেলন না, তাই নতুন িরকভাির িরেবট আইেন এমন একG িবধান অ+ভু% > রেয়েছ যা আপনােক 
2019 সােলর উপাজ% নেক 2020'এর ট�াC বছেরর জ6 আপনার িসGিস এবং ইআইGিস িহসাব করার অনুেমাদন 
�দয়। আশা করা যায় �য এG আপনােক এই �DিডটOিলর জ6 �যাXতা অজ% েন সহায়তা করেব।  
 
এছাড়াও, িসGিস, যার মূ� সাধারণ ভােব �েত�ক �যাX স+ােনর জ6 $2,000 পয%+ থােক, তা �িত স+ােনর জ6 
$3,000 (5 বছর বা তার �চেয় কম বয়েসর জ6 $3,600) অবিধ বৃিv �পেয়েছ এবং স+ানেদর �যাXতার 
বয়সসীমা 16 �থেক �বেড় 17 হেয়েছ। 
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আপনার 2021 ট�ােC অিKম িহসােব আপিন িকছুটা �Dিডট �পেত পােরন। (আপিন চাইেল অিKম অথ% �দােনর 
িবক� �থেক �বিড়েয় আসেতও পােরন।) আইনত এই �Dিডট সSূণ% �ফরতেযাX, যার অথ% আপনার ট�ােCর িবল 
শূ6 হেলও ট�াC িরফাf িহসােব আপিন এর �থেক অথ% �পেত পােরন। এই অেথ%র অেধ%ক পিরমাণ আগামী ছয় মাস 
=াপী আপনােক অKীম �দওয়া �যেত পাের (আপনার 2020'র ট�ােCর তে�র উপের িভিW কের, অথবা 2019'এর 
ট�ােCর তে�র উপের িভিW কের যিদ আপিন এখনও 2020'র ট�াC িরটান% দািখল না কের থােকন)। 
 

িবঃFঃ: এG পির�ার নয় �য কত ঘন ঘন অথ% �দান করা হেব। 
 
িশ� এবং িনভ� রশীলেদর তaাবধােনর (Wিডট 
�া চাই� অ�াf িডেপেf" �কয়ার �Dিডট, যা jমজীবী পিরবারOিলেক 13 বছেরর কম বয়সী অ�াcবয়dেদর এবং 
অ6া6 িনভ% রশীলেদর ত�াবধােনর খরচ �মটােত সহায়তা কের, 2020'র কর-বছেরর জ6 তা উেMখেযাXভােব 
�সািরত হেব। [ধুমাe এই বছেরর জ6, দইু অথবা তেতািধক �যাX =ি>েদর জ6 সব%ািধক $2,100 মূে�র এই 
�Dিডেটর মূ� এখন একজন �যাX =ি>র জ6 $4,000 অথবা দইু বা তেতািধক =ি>র জ6 $8,000।  
 
আইনG আেয়র �েরও উেMখেযাX পিরমাণ বৃিv কেরেছ, �যখান �থেক ঋণ  াস হওয়া [\ হয়। িবগত বছরOিলেত, 
ঋণ  াস [\ হত $15,000'এর একG সমিVত �মাট আয় �থেক, িক� এই বছর $125,000 �থেক  াস হওয়া 
[\ হেব।  
 
এছাড়াও িরকভাির িরেবেটর তৃতীয় দফায় �Dিডটেক পুেরাপুির �ফরতেযাX কের �তােল, যােত আপনার ট�ােCর িবল 
শূ6 হেলও আপিন �ফরত িহসােব অথ% �পেত পােরন। 
 


