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এই প্রকাশনাটির মধ্যে 24 শশ জনু, 2021 তাররধ্ের রনররধ্ে তথ্ে অন্তরুু্ক্ত রধ্েধ্ে। 
এোডাও অনুগ্রহ কধ্র nyc.gov/dcwp নজধ্র রােুন। 

 

 

গুরুত্বপরূ্ণ 
• আপরন যরি এক বা একারযক রাউন্ড ইধ্কানরমক ইমপোক্ট শপধ্মন্ট (রিমুলাস শপধ্মন্ট) না শপধ্ে থ্াধ্কন, 

তাহধ্ল েুব শবরশ শিরর হেরন। আপনার শকান পিধ্েপ শনওো িরকার তা এই প্রকাশনাে অন্তরুু্ক্ত রধ্েধ্ে। 
• আপনার পরররিরতর উপর রর্রি কধ্র, অর্েন্তরীণ রাজস্ব পররধ্েবা (Internal Revenue Service, IRS) 

একটি "প্লাস-আপ শপধ্মন্ট" জারর করধ্ত পাধ্র। আরও তধ্থ্ের জনে পৃষ্ঠা 5 শিেুন। 

• যরি আপরন কারাবরি হধ্ে থ্াধ্কন অথ্বা গৃহহীনতার সম্মুেীন হধ্ে থ্াধ্কন, তাহধ্লও আপরন রিমুলাস 
শপধ্মধ্ন্টর জনে শযাগে হধ্বন। যরি আপনার কাধ্ে িােী ঠিকানা না থ্াধ্ক তাহধ্ল পৃষ্ঠা 5 শিেুন। 

• আপনার শপধ্মন্ট পাওোর সবধ্েধ্ে দ্রুত এবং রনরাপি উপাে হধ্লা সরাসরর জমা শিওো। 
 

তিন নম্বর রাউন্ড ইককানতিক ইিপযাক্ট পপকিন্ট এবং পনুরুদ্ধার তরকবট পেতিট সম্পককণ  আপনার যা  
জানার দরকার 
 

2021 সাধ্লর আধ্মররকান শরসরকউ প্লোন অোধ্ক্টর অযীধ্ন, শযাগে বেরক্ত এবং পররবার ইধ্মল (ধ্পপার শেক বা শেরবট কােু) বা আপনার বোঙ্ক 
অোকাউধ্ন্ট সরাসরর জমা করার দ্বারা শপধ্মধ্ন্টর (EIP বা রিমুলাস শপধ্মন্ট) তৃতীে রাউন্ডটি পাধ্বন। শবরশরর্াগ ঋণ গ্রহণকারীধ্ির রকেু করধ্ত হধ্ব না। 
রবস্তাররত জানার জনে নীধ্ে শিেুন। 
 

িৃিীয় রাউকন্ডর পযাগ্যিা এবং পপকিকন্টর পতরিার্ 
 

পযাগ্যিা পপকিকন্টর পতরিার্ - একক ফাইলার পপকিকন্টর পতরিার্ - পযৌথ ফাইলার 

আপরন শযাগে যরি আপরন: 
 

• মারকুন যুক্তরাধ্ের নাগররক, িােী বারসিা 
বা আবারসক রবধ্িশী হন।  

• একটি ববয সামারজক সুরো নম্বর (Social 

Security number, SSN) থ্াধ্ক।  
• আপরন একজন রববারহত িম্পরত যারা 

শযৌথ্র্াধ্ব ফাইল কধ্রধ্েন এবং আপনার 
মধ্যে শকবল একজধ্নরই SSN থ্াধ্ক।  
(শপধ্মধ্ন্টর জনে একক ফাইলার কলাম 
শিেুন।) 

• আপরন একজন সামররক িম্পরত এবং 
আপনার মধ্যে শকবল একজধ্নরই SSN 

থ্াধ্ক।  
(শপধ্মন্টর জনে শযৌথ্ ফাইলার কলাম 
শিেুন।) 

• 2020 এর অযীধ্ন থ্াকা  শমাট আধ্ের 

(Adjusted Gross Income, AGI) সমন্বে 
করুন: 

 

▪ $80,000 (একক ফাইলার) 

▪ $160,000 (শযৌথ্ ফাইলার)  
 

শপধ্মন্ট পাওোর শযাগে হওোর জনে, আপরন যা 
করধ্ত পারধ্বন না: 
 

• কাধ্রার টোক্স ররটাধ্নুর উপর রনরু্রশীল 
রহসাধ্ব িারব করা। 

AGI $75,000 পযুন্ত: 
 

• $1,400 
 

$75,001 এবং $80,000 এর মধ্যে AGI: 
 

• $75,000 এর উপধ্র প্ররতটি $100 এর 
জনে $28 কম 

 

দ্রষ্টবয:  
• প্রতিটি তনর্ণ রশীল তশশু বা প্রাপ্তবয়কের 

জনয অতিতরক্ত $1,400। পপকিন্ট 
করদািার কাকে যায়। 

AGI $150,000 পযুন্ত: 
 

• $2,800  
 

$150,001 এবং $160,000 এর মধ্যে AGI: 
 

• $150,000 এর উপধ্র প্ররতটি $100 এর জনে 
$28 কম  

 

দ্রষ্টবয:  
• প্রতিটি তনর্ণ রশীল তশশু বা প্রাপ্তবয়কের 

জনয অতিতরক্ত $1,400। পপকিন্ট করদািার 
কাকে যায়। 

উিাহরণ:   
 

• $840 ($77,000 AGI) 

উিাহরণ: 
 

• $560 ($158,000 AGI) 

আরও তধ্থ্ের জনে, এোধ্ন শিেুন  

irs.gov/coronavirus 

শপধ্মধ্ন্টর রিরত শিেধ্ত, irs.gov/eip এোধ্ন শিেুন 
ফাইলাররা aarp.org এ  ককরানার্াইরাস তিিুলাস পেক কযালকুকলটর  বেবহার করধ্ত পাধ্রন 
তাধ্ির আনুমারনক শপধ্মধ্ন্টর পররমাণ পরীো করধ্ত। 

 
অবোহত > 

 

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs
http://www.irs.gov/eip
https://www.aarp.org/money/investing/info-2021/coronavirus-stimulus-check-calculator.html
https://icons8.com/icon/875/warning-shield
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দ্রষ্টবে: 
 

শপধ্মন্ট 
 

• করধ্যাগে আে রহসাধ্ব রবধ্বরেত হধ্ব না। 
• শমরেধ্কে, পররপূরক পুরষ্ট সহােতা শপ্রাগ্রাম (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), এবং পাবরলক হাউরজংধ্ের মধ্তা 

উপাে-পরীরেত সুরবযার জনে শযাগেতা রনযুারধ্ণর সমে আধ্ের রহসাধ্ব গণনা করা হধ্ব না।   
• 12 মাধ্সর (জনসাযারধ্ণর সুরবযার উধ্েধ্শে) জনে সংিান রহসাধ্ব গণনা করা হধ্ব না।   

 

তিিুলাস পপকিকন্টর তিন নম্বর রাউন্ড সম্পককণ  গুরুত্বপরূ্ণ দ্রষ্টবয 
 

আপতন প্রথি এবং তিিীয় রাউন্ড পপকিন্ট পপকয়কেন: আপতন এক বা একাতিক রাউকন্ডর পপকিন্ট পানতন বা আপতন সম্পরূ্ণ 
পপকিন্ট পানতন: 

 

যতদ আপতন প্রথি দটুি অথণ প্রদান সরাসতর জিা পদওয়ার িািযকি পপকয় 
থাককন: 
 

• আপরন োকধ্যাগ দ্বারা একটি রর্ন্ন ফধ্মু িৃিীয় রাউকন্ডর পপকিন্ট 
শপধ্ত পাধ্রন; উিাহরণস্বরূপ, শপপার শেক বা EIP কােু (রপ্রধ্পে 
শেরবট কােু)।   

 
যতদ আপতন পফিাকরল সুতবিা পান এবং সািারর্র্াকব টযাক্স তরটানণ 
দাতিল না ককরন:  
 

• IRS অনুসাধ্র  2021 সাধ্লর এরপ্রল মাধ্স আপনার িৃিীয় রাউন্ড 
পপকিন্ট পাওো উরেত রেল। 

 
 

EIP কািণ  সম্পককণ : 
 

• আপরন IRS-এ থ্াকা শরকধ্েুর ঠিকানাে োকধ্যাধ্গর মাযেধ্ম EIP 

কােু পাধ্বন। এটি একটি সািা োধ্ম মারকুন যুক্তরাধ্ের শকাোগাধ্রর 
রসল থ্াকধ্ব।  

• EIP কাধ্েুর সামধ্ন রর্সার নাম এবং জারর করা বোধ্ঙ্কর নাম, 
MetaBank®, N.A, রপেধ্ন রধ্েধ্ে।  

• ইধ্মধ্ল EIP কােু রকর্াধ্ব রনরাপধ্ি সরিে করধ্ত এবং বেবহার করধ্ত 
হধ্ব শসই সম্পধ্কু রনধ্িুশাবলী অন্তরুু্ক্ত থ্াকধ্ব। 

• EIP কােু সম্পধ্কু আরও তধ্থ্ের জনে, রর্রজট করুন 

EIPCard.com  

 

আপতন যতদ প্রথি বা তিিীয় রাউকন্ডর পপকিন্ট না পান, অথবা 
আপনার সম্পরূ্ণ অকথণর পতরিার্ না থাকক: 
 

• IRS োইল্ড টোক্স শিরেট নন-ফাইলার সাইন-আপ টুল বেবহার 
করুন, যরি শযাগে হন (পৃষ্ঠা 4 শিেুন) অথ্বা আপনার 2020 

শফোধ্রল টোক্স ররটাধ্নু পুনরুদ্ধার ররধ্বট শিরেট িারব করুন। 
রবস্তাররত জানধ্ত পৃষ্ঠা 6 শিেুন NYC রি টোক্স শপ্রপ পররধ্েবা শিেুন যা 
সারা বের পাওো যাে। 

 

গুরুত্বপূণ:ু 2020 সাধ্লর রেধ্সম্বধ্র পাস হওো COVID ত্রাণ আইন অন্তরুু্ক্ত 
করার শযাগেতা বারডধ্েধ্ে:  
 

• রববারহত িম্পরত যারা শযৌথ্র্াধ্ব ফাইল কধ্রধ্েন এবং তাধ্ির মধ্যে 
শকবল একজধ্নরই SSN রয়েযে  

SSN সহ স্বামী/স্ত্রী পুনরুদ্ধার ররযেট ক্রেরিট পাও়োর জনয দারে করযে পাযরন: 

▪ SSN সহ প্ররতটি শযাগেতা অজুনকারী বাচ্চার জনে প্রথ্ম 
রাউধ্ন্ডর শপধ্মন্ট $1,200 সহ $500। 

▪ SSN সহ প্ররতটি শযাগেতা অজুনকারী বাচ্চার জনে রদ্বতীে 
রাউধ্ন্ডর শপধ্মন্ট $600 সহ $600। 

 

• সামররক িম্পরত এবং তাধ্ির মধ্যে শকবল স্বামী/স্ত্রী একজধ্নরই SSN 

রধ্েধ্ে  
আপরন পুনরুদ্ধার ররধ্বট শিরেট শপধ্ত িারব করধ্ত পাধ্রন: 
▪ SSN বেতীত স্বামী/স্ত্রীধ্ক প্রথ্ম রাউধ্ন্ডর শপধ্মধ্ন্টর জনে 

$1,200 শপধ্মন্ট করা হধ্ব। (প্রথ্ম রাউধ্ন্ড, SSN সহ 
শকবলমাত্র সামররক স্বামী/স্ত্রী শপধ্মন্ট শপধ্েরেধ্লন।) 

 

• কারাগাধ্র বিী এমন বেরক্তরা  
রিমুলাস শপধ্মন্ট শপধ্ত আপরন পুনরুদ্ধার ররধ্বট শিরেট িারব করধ্ত 
পাধ্রন। 

 

• গৃহহীনতার সমু্মেীন হধ্ে এমন বেরক্তরা  
রিমুলাস শপধ্মন্ট শপধ্ত আপরন পুনরুদ্ধার ররধ্বট শিরেট িারব 
করধ্ত পাধ্রন। 

 
আপতন যতদ িৃিীয় রাউকন্ডর পপকিন্ট না পান, অথবা আপনার 
সম্পরূ্ণ অকথণর পতরিার্ না থাকক: 
 

• IRS শক অথ্ু প্রিান পাঠাধ্ত হধ্ব এমন তথ্ে প্রিাধ্নর জনে আপনার 

2020-র টোক্স ফাইল করুন। 

 
অবোহত > 

 

 
 
 
 

https://www.eipcard.com/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
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পক স্বয়ংতেয় িৃিীয় পপকিন্ট পাকবন  
 

স্বেংরিে তৃতীে শপধ্মন্ট পাধ্বন যরি আপরন: 
 

• আধ্ের শযাগেতার পূরণ কধ্রন এবং আপনার 2019 বা 2020-এর টোক্স ররটানু ফাইল কধ্র থ্াধ্কন বা IRS নন-ফাইলার টুল বেবহার কধ্র প্রথ্ম 
রাউধ্ন্ডর শপধ্মধ্ন্টর জনে শররজিার কধ্রন। 

• নীধ্ের শফোরাল শবরনরফটগুরলর মধ্যে একটি গ্রহণ কধ্রন এবং টোক্স ররটানু ফাইল করার প্রধ্োজন শনই:  
 

▪ শর্ধ্টরান্স অোধ্ফোসু (Veterans Affairs, VA) েরতপূরণ এবং 
শপনশন সুরবযা  

▪ সামারজক সুরো প্রশাসন (Social Security Administration, 

SSA) সুরবযাগুরল (অবসর গ্রহণ এবং সামারজক সুরো 
প্ররতবন্ধী আে (Social Security Disability Income, SSDI) 

অন্তরুু্ক্ত) 

▪ সমূ্পরক সুরো আে (Supplemental Security Income, SSI) 

▪ শরলধ্রাে ররটাোরধ্মন্ট শবােু (Railroad Retirement Board, 

RRB) সুরবযা  

▪ শবেঁধ্ে থ্াকার সুরবযা (VA, SSA, RRB) 

 

 

আপনার শপধ্মধ্ন্টর রিরত পরীো করধ্ত আপনাধ্ক সাহাযে করার জনে IRS এর কাধ্ে টুল রধ্েধ্ে। রনধ্িুশনার জনে নীধ্ের সারণীটি শিেুন। 
 

আপতন: ফাইল করকি আপনার তক তক প্রকয়াজন: বযবহাকরর টুল: 

2019 বা 2020-এর টোক্স ররটানু ফাইল বা IRS 
নন-ফাইলার টুল বেবহার কধ্র শররজিার করুন 

শকাধ্নাটিই নে 
 

irs.gov/getmypayment  
 

আপনার শপধ্মধ্ন্টর রিরত ট্র্োক 
করধ্ত IRS পান আমার শপধ্মধ্ন্টর 
টুল বেবহার করুন। 
 

SSA, RRB, SSI, বা VA েরতপূরণ এবং 
শপনশধ্নর সুরবযাগুরল গ্রহণ কধ্রন, ফাইল করার 
প্রধ্োজন শনই, এবং শকউ রনরু্রশীল না  
 

দ্রষ্টবে: শুযুমাত্র 17 বেধ্রর কম বেসী রশশুরা 
প্রথ্ম এবং রদ্বতীে রাউধ্ন্ড শপধ্মধ্ন্টর জনে শযাগে। 

শকাধ্নাটিই নে 

SSA বা RRB সুরবযা গ্রহণ কধ্রন, ফাইল করার 
প্রধ্োজন শনই, এবং  রনরু্রশীল আধ্ে  
 

দ্রষ্টবে: শুযুমাত্র 17 বেধ্রর কম বেসী রশশুরা 
প্রথ্ম এবং রদ্বতীে রাউধ্ন্ড শপধ্মধ্ন্টর জনে শযাগে। 

আপতন যতদ তনর্ণ রশীলকদর জনয প্রথি বা তিিীয় 
রাউকন্ডর পপকিন্ট না পান:  
 

• আপনার 2020-র শফোধ্রল টোক্স ররটাধ্নু পুনরুদ্ধার 
ররধ্বট শিরেট িারব করুন। 

 

আপতন যতদ তনর্ণ রশীলকদর জনয িৃিীয় রাউকন্ডর 
পপকিন্ট না পান:  
 

• IRS শক শয শকান শযাগে রনরু্রতার জনে শপধ্মন্ট 
পাঠাধ্ত হধ্ব এমন শপধ্মধ্ন্টর জনে আপনার 2020-র 
টোক্স ফাইল করুন।  

 

পৃষ্ঠা 6 এ NYC তি টযাক্স পপ্রপ শিেুন। 

SSI বা VA েরতপূরণ এবং শপনশধ্নর 
সুরবযাগুরল গ্রহণ করুন, ফাইল করার প্রধ্োজন 
শনই, এবং রনরু্রশীল আধ্ে  
 
দ্রষ্টবে: শুযুমাত্র 17 বেধ্রর কম বেসী রশশুরা 
প্রথ্ম এবং রদ্বতীে রাউধ্ন্ড শপধ্মধ্ন্টর জনে শযাগে। 
 
 

আপতন যতদ তনর্ণ রশীলকদর জনয প্রথি বা তিিীয় 
রাউকন্ডর পপকিন্ট না পান:  
 

• আপনার 2020-র শফোধ্রল টোক্স ররটাধ্নু পুনরুদ্ধার 
ররধ্বট শিরেট িারব করুন। 

 

আপতন যতদ তনর্ণ রশীলকদর জনয িৃিীয় রাউকন্ডর 
পপকিন্ট না পান:  
 

• IRS শক শয শকান শযাগে রনরু্রতার জনে শপধ্মন্ট 
পাঠাধ্ত হধ্ব এমন শপধ্মধ্ন্টর জনে আপনার 2020-র 
টোক্স ফাইল করুন।  

 

পৃষ্ঠা 6 এ NYC তি টযাক্স পপ্রপ শিেুন। 

 
অবোহত > 

 
 
 
 
 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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পক স্বয়ংতেয় িৃিীয় পপকিন্ট পাকবন না  
 

আপরন যরি 2019 বা 2020 এর টোক্স ররটানু ফাইল না কধ্রন বা IRS নন-ফাইলার টুল বেবহার কধ্র প্রথ্ম রাউন্ড শপধ্মধ্ন্টর জনে শররজিার না 
কধ্রন, তাহধ্ল আপরন শকানও স্বেংরিে তৃতীে রাউধ্ন্ডর শপধ্মন্ট পাধ্বন না। রনধ্িুশনার জনে নীধ্ের সারণীটি শিেুন। 
 

 
KEY: RRB: শরলধ্রাে ররটাোরধ্মন্ট শবােু 

SSA: সামারজক সুরো প্রশাসন 
SSI: সম্পূরক সুরো আে 
VA: প্রবীণ রবেেক েরতপূরণ এবং শপনশন সুরবযা 

অবোহত > 
 
 
 
 

আপতন: ফাইল করকি আপনার তক তক প্রকয়াজন: আপনার তক IRS Get My Payment টুল 
বযবহার করা উতেি? 
 

irs.gov/getmypayment 

ররটানু ফাইল করা বা ররটানু ফাইল করার 
পররকল্পনা করা িরকার কারণ আপরন টোধ্ক্সর 
পাওনা প্রতোশা বা শফরধ্তর প্রতোশা করধ্েন 
এবং 2019 বা 2020 এর টোক্স ররটানু ফাইল 
কধ্রন রন 

আপতন যতদ তনর্ণ রশীলকদর জনয প্রথি বা 
তিিীয় রাউকন্ডর পপকিন্ট না পান:  
 

• আপনার 2020-র শফোধ্রল টোক্স ররটাধ্নু 
পুনরুদ্ধার ররধ্বট শিরেট িারব করুন। 

 

আপতন যতদ তনর্ণ রশীলকদর জনয িৃিীয় 
রাউকন্ডর পপকিন্ট না পান:  
 

• IRS শক অথ্ু প্রিান পাঠাধ্ত হধ্ব এমন তথ্ে 
প্রিাধ্নর জনে আপনার 2020-র টোক্স ফাইল 
করুন। 

 

পৃষ্ঠা 6 এ NYC তি টযাক্স পপ্রপ শিেুন। 

না 

সাযারণত টোক্স ফাইল কধ্রন না কারণ আপনার 
ররটানু ফাইল করার িরকার শনই এবং আপরন 
SSA*, RRB*, SSI*, অথো VA* েরতপূরন এবং 
শপনশধ্নর সুরবযা গ্রহণ কধ্রন না 
 
†শযাগে বেরক্ত এবং পররবাধ্রর শেধ্ত্র প্রধ্যাজে 
যাধ্ির AGI একটি রনরিুষ্ট পররমাধ্ণর কম:  
 
2019:  

AGI এর অযীধ্ন: 
• $12,200 (একক ফাইলার) 
• $24,400 (ধ্যৌথ্ ফাইলার) 
 
2020:  

AGI এর অযীধ্ন: 
• $12,400 (একক ফাইলার)   
• $24,800 (ধ্যৌথ্ ফাইলার) 
 
*নীধ্ে KEY রবেেটি শিেুন। 

আপতন যতদ তনর্ণ রশীলকদর জনয প্রথি বা 
তিিীয় রাউকন্ডর পপকিন্ট না পান:  
 

রবকল্প 1: 
 

• irs.gov এ IRS তশশু টযাক্স নন-ফাইলার 
সাইন-আপ টুলটি বেবহার করুন। আপনার 
যরি পুনরুদ্ধার ররধ্বট শিরেট (আপনার রমস 
কধ্র যাওো বা পূণু পররমাধ্ণর জনে) িারব 
করার জনে সন্তান নাও থ্াধ্ক তাও আপরন এই 
টুলটি বেবহার করধ্ত পাধ্রন এবং আপনার 
তৃতীে রাউধ্ন্ডর শপধ্মন্ট পাধ্বন। 

 

রবকল্প 2: 
 

• আপনার 2020-র শফোধ্রল টোক্স ররটাধ্নু 
পুনরুদ্ধার ররধ্বট শিরেট িারব করুন। 

 

আপনার প্রধ্োজন হধ্ব: 
 

▪ ফম ু1040 বা ফম ু1040-SR 

▪ রবজ্ঞরি 1444 (যরি আপরন শকান 
শপধ্মন্ট পান; শিরেট গণনার জনে 
প্রধ্োজন)  

 
আপতন যতদ তনর্ণ রশীলকদর জনয িৃিীয় 
রাউকন্ডর পপকিন্ট না পান:  
 

• IRS শক অথ্ু প্রিান পাঠাধ্ত হধ্ব এমন তথ্ে 
প্রিাধ্নর জনে আপনার 2020-র টোক্স ফাইল 
করুন। 

 

পৃষ্ঠা 6 এ NYC তি টযাক্স পপ্রপ শিেুন। 

হোেঁ 
 
আপনার শপধ্মধ্ন্টর রিরত ট্র্োক করধ্ত টুল 
বেবহার করুন। 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
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স্থায়ী ঠিকানা োডা বযতক্তকদর জনয গুরুত্বপরূ্ণ িথয 
 
যরি আপরন গৃহহীনতার সম্মুেীন হধ্ে থ্াধ্কন বা িােী োকধ্যাধ্গর ঠিকানা না থ্াধ্ক, তাহধ্ল আপরন রিমুলাস শপধ্মন্ট শপধ্ত পাধ্রন। NYC 
ফাইনযাতিয়াল এিপাওয়ারকিন্ট পসন্টার এবং NYC তি টযাক্স তপ্রপাকরশন ইন তরকসাকসণস এবং তি পহল্প অযোে 6 পৃষ্ঠাে শিেুন: 
 

1. আপনার যরি সরাসরর জমা শিওোর জনে শসট আপ অোকাউন্ট না থ্াধ্ক তধ্ব একটি রনরাপি এবং সাশ্রেী মূধ্লের বোঙ্ক অোকাউন্ট েুলুন। 
এবং/অথ্বা  

2. টোক্স ররটানু ফাইল করুন। 
 

একটি টযাক্স তরটানণ ফাইল করকি আপনার তক তক প্রকয়াজন: একটি টযাক্স তরটানণ ফাইল করার জনয আপনার পকানগুতলর প্রকয়াজন পনই 

ফকটা ID 
 

গ্রহণধ্যাগে ফমু: 
 

 ড্রাইর্ার অথ্বা নন- ড্রাইর্াধ্রর লাইধ্সন্স ID 
 IDNYC 

 কমুোরী ID 
 স্কল ID 
 সামররক ID  
 পাসধ্পাটু  
 মারকুন যক্তরাধ্ের রর্সা 
 জাতীে ID কােু 

 

গ্রহণধ্যাগে ID-র অরতররক্ত ফমুগুরলর জনে NYC রি টোক্স শপ্রপ 
সাইধ্টর সাধ্থ্ শযাগাধ্যাগ করুন। 
 
টযাক্স ID 
 

 সামারজক সুরো নম্বর বা 
 বেরক্তগত করিাতা সনাক্তকরণ নম্বর (Individual Taxpayer 

Identification Number, ITIN) 

স্থায়ী ঠিকানা 
 

আপরন প্রিান করধ্ত পাধ্রন: 
 

 একজন বনু্ধর ঠিকানা  
 একজন আত্মীের ঠিকানা 
 রবশ্বস্ত পররধ্েবা প্রিানকারী বা অলার্জনক প্ররতষ্ঠাধ্নর ঠিকানা 

(আশ্রে, ড্রপ-ইন শে শসন্টার, ট্র্ানরজশনাল হাউরজং শপ্রাগ্রাম) 

সিকণ  থাকুন... 
 

পররধ্শারযত প্রস্তুতকারক যারা কধ্েকশ েলাধ্রর করমশধ্নর জনে আপনার 
শপধ্মন্ট শপধ্ত প্রস্তাব শিন।  
 

টোক্স প্রস্তুতকারীর জনে বধ্কো টোধ্ক্সর পররমাধ্ণর উপর রর্রি কধ্র রফ 
শনওো অববয। 

 
প্লাস আপ পপকিন্ট সম্পককণ  গুরুত্বপরূ্ণ িথয 
 
IRS অনুযােী, "প্লাস-আপ অথু্ প্রিান " হল অরতররক্ত শপধ্মন্ট যা IRS তাধ্ির কাধ্ে পাঠাধ্ে যারা: 
 

• 2019 এর টোক্স ররটানু বা SSA, RRB, বা VA শথ্ধ্ক প্রাি তধ্থ্ের উপর রর্রি কধ্র িৃিীয় রিমুলাস শপধ্মন্ট শপধ্েধ্ে। 
• তাধ্ির 2020 সাধ্লর টোক্স ররটাধ্নরু উপর রর্রি কধ্র বহৃির শপধ্মন্টর শযাগে হধ্ত পাধ্র। 

 
মানুে শকন প্লাস-আপ শপধ্মন্ট শপধ্ত পাধ্রন তার উিাহরণগুরলর মধ্যে রধ্েধ্ে: 
 

• 2019-এর আধ্ের তুলনাে 2020-র আে কধ্মধ্ে।   
• 2020 সাধ্লর টোক্স ররটাধ্নু নতুন সন্তান বা রনরু্রশীল িারব কধ্রধ্েন। 

 
আপনার শপধ্মন্টর রিরত ট্র্োক করধ্ত IRS শগট মাই শপধ্মধ্ন্টর টুল irs.gov/getmypayment বেবহার করুন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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সংস্থান এবং তবনািূকলযর সহায়িা 
 
NYC আতথণক ক্ষিিায়ন পকন্দ্রগুতল হকলা: 
বেরক্তগতর্াধ্ব বা শফাধ্নর মাযেধ্ম আপরন রবনামূধ্লে আরথ্ুক পরামশু শপধ্ত পাধ্রন। অোপধ্েন্টধ্মন্ট বুক করার জনে nyc.gov/TalkMoney রর্রজট  
করুন অথ্বা 311 শত কল করুন। আপনার অোকাউন্ট শোলার জনে আপনার পরামশুিাতার সাধ্থ্ কাজ করুন যাধ্ত আপরন সরাসরর রেধ্পারজট  
করধ্ত পাধ্রন; আপনার পররবাধ্রর বাধ্জট বা আধ্ের পররবতুন পররোলনা করুন; ঋণিাতাধ্ির সাধ্থ্ শযাগাধ্যাগ করুন; এবং আরও। আপনার 
পরামশুিাতা আপনাধ্ক একটি NYC শসফিাটু অোকাউন্ট েুলধ্ত সহােতা করধ্ত পাধ্রন (নীধ্ে শিেুন)। 
 
NYC তি টযাক্স পপ্রপ: 
একজন IRS সাটুিফাধ্েে VITA/TCE শস্বোধ্সবক প্রস্তুতকারীর সাহাধ্যে রবনামূধ্লে আপনার টোক্স ফাইল করার উপােগুরল সম্বধ্ন্ধ জানধ্ত 
nyc.gov/taxprep-এ যান বা 311 এ কল করুন। ড্রপ-অফ পররধ্েবা বা অনলাইন (অনলাইধ্ন সাহাধ্যে স্ব-প্রস্তুরত, র্ােুুোল টোক্স প্রস্তুরত) সহ 
বেরক্তগত সহােতা উপলর্ে। 
 
দ্রষ্টবে: 2020 সাধ্লর শফোধ্রল টোক্স ররটানু িারেধ্লর সমেসীমা রেল 17ই শম, 2021; তবুও, আপরন এেনও NYC রি টোক্স শপ্রপ বেবহার কধ্র 
আপনার টোক্স জমা রিধ্ত পাধ্রন। আপরন যরি সরকারী অথ্ু গ্রহণ কধ্র থ্াধ্কন তধ্ব সধ্েতন থ্াকুন শয শিররধ্ত ফাইরলং করার জনে জররমানা প্রধ্যাজে। 
 

NYC রি টোক্স শপ্রপ জনে শযাগে হধ্ত, আপনাধ্ক অবশেই: 
 
 
 

• $68,000 (পররবার) বা $48,000 (একক ফাইলার) 
এর শেধ্ে কম আে করধ্ত হধ্ব  

 

অনলাইন পররধ্েবাগুরল বেবহার করার জনে, আপনার 
অবশেই এগুরল থ্াকধ্ত হধ্ব: 
 
 

• করম্পউটার, টোবধ্লট বা স্মাটুধ্ফাধ্নর সুরবযা  
• একটি রিরতশীল ইন্টারধ্নট সংধ্যাগ  
• বাতুা পাঠাধ্না বা ইধ্মইল করা  

(সাহাধ্যে স্ব-প্রস্তুরতর জনে) 
• সুররেত রর্রেও কনফাধ্রন্স সফ্টওেোর োউনধ্লাে 

করার শযাগেতা  
(র্ােুুোল টোক্স প্রস্তুরতর জনে) 

 
তনউ ইয়কণ  তসটি উপকর্াক্তা ও ও শ্রতিক সুরক্ষা তবর্াগ্ (NYC Department of Consumer and Worker Protection): 

বোরঙ্কং অপশন এবং অরতররক্ত সংিান সম্পধ্কু তধ্থ্ের জনে, nyc.gov/safestart রর্রজট করুন, এগুরল সহ:  
 
• NYC পসফিাটণ  অযাকাউন্ট 

আপরন শবশ কধ্েকটি বোংক এবং শিরেট ইউরনেধ্নর 
একটিধ্ত অোকাউন্ট েুলধ্ত পাধ্রন যারা NYC 
শসফিাটু অোকাউন্ট, একটি রনরাপি এবং সাশ্রেী 
মূধ্লের িাটুার সঞ্চে অোকাউন্ট অফার কধ্র।  

 
• IDNYC  

আপরন এমন একটি প্ররতষ্ঠাধ্ন অোকাউন্ট েুলধ্ত পাধ্রন 
যা IDNYC শক ID প্রাথ্রমক ফমু রহসাধ্ব গ্রহণ কধ্র। 

• বযাঙ্ক অন 
আপরন অনলাইধ্ন একটি অোকাউন্ট েুলধ্ত পাধ্রন যা 
বোঙ্ক অন-সাটুিফাইে। 

 
• আপনার িাতন টিপ তশট তদকয় আরও করুন 

 
শেরকং অোকাউন্ট েুলুন  
 
রপ্রধ্পে কােু বুঝুন 

 
AccessNYC: 

মাযেধ্ম আপরন আবাসন, োিে, COVID-19 পরীো এবং র্োকরসধ্নশন সাইট, সুরবযার তথ্ে, সু্কল এবং রশশু যত্ন এবং আরও অধ্নক রকেু সহ রসটি  
এধ্জরন্স পররধ্েবা সম্পধ্কু জানধ্ত রর্রজট করুন access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates। 
 
IRS: 

IRS আপনাধ্ক একটি অদু্ভত পররমাধ্ণর একটি জাল শেক শিধ্ব না, তারপধ্র আপনাধ্ক নগি করার জনে শকানও নাম্বাধ্র কল করধ্ত বা অনলাইধ্ন তথ্ে 
যাোই করধ্ত বলধ্ব না। শসই সাযারণ শকধ্লঙ্কারী শকৌশল এবং অনোনে রবেে সন্ধান করুন। এোধ্ন শিেুন IRS.gov/coronavirus.   

রিক করুন কর শকধ্লঙ্কারী/গ্রাহক সতকুতা। 
 
 
 
 
 

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/open-savings-account.page
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/OFE_CheckingAccount.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/OFE_PrepaidCards.pdf
https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts

