
 
 

এই প্রকাশনায় 21শশ অক্টাবর, 2020 তাররখ পর্যন্ত তথ্য অন্তর্ভয ক্ত আক্ে। 

এোডাও অনভগ্রহ কক্র nyc.gov/dca রনরীক্ষণ করুন। 

 

 

গুরুত্বপরূ্ণ 
• আপনি যনি সাধারর্ত ট্যাক্স ফাইল িা করর থারকি এবং ফফডাররল সনুবধা িা গ্রহর্ কররি, 

তাহরল আপিার এই বছররর ইরকািনিক ইিপযাক্ট ফপরিন্ট (নিিুলাস ফপরিন্ট) পাওয়ার জিয 
আপিারক অবশ্যই িরেম্বর 21, 2020 এর িরধয IRS িি-ফাইলাসণ: এন্টার ফপরিন্ট ইিরফা 
নহয়ার টু্ল বযবহার কররত হরব। 21শশ নক্র্ম্বক্র এই টভ লটির বযবহার বন্ধ হক্য় র্াক্ব। আরও 
তক্থ্যর জনয পৃষ্ঠা 3 শেখভন। 
 

• আপনার শপক্েন্ট পাওয়ার সবক্েক্য় দ্রুত এবং রনরাপে উপায় হক্লা ডাইক্রট রডক্পারজট। 
 

ইরকািনিক ইম্প্যাক্ট ফপরিন্টস (Economic Impact Payments) সম্প্রকণ  আপিারক 
কী জািরত হরব 
 

কক্রানার্াইরাস সংক্রান্ত সহায়তা, োড, এবং আরথ্যক সভরক্ষা (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) 

আইন অনভর্ায়ী, শর্াগ্য বযরক্ত এবং পররবারবগ্য $1,200 (একজন আক্বেনকারীর জনয) এবং $2,400 (ক্র্ৌথ্র্াক্ব আক্বেন 
করা রববারহত েম্পরতর জনয) শসইসাক্থ্ 17 বেক্রর কে বয়সী প্রক্তযক সন্তাক্নর জনয $500 পর্যন্ত ইক্কানরেক ইম্পযাট 
শপক্েন্টস সরাসরর জো বা ডাকক্র্াক্গ্ পাক্বন। সবক্থ্ক্ক শর্াগ্য প্রাপকক্ের রকেভ করক্ত হক্ব না। অক্নক্ক হয়ত সরাসরর জোর 
োধ্যক্ে ইরতেক্ধ্যই শপক্েন্ট শপক্য় শগ্ক্েন। রনক্ে একটি সংরক্ষপ্ত রববরণ শেওয়া হল।  
 

ফযাগ্যতা এবং ফপরিরন্টর পনরিার্ 
 

ফযাগ্যতার িাপকাঠি 
 

আরও তক্থ্যর জনয, irs.gov/eipFAQ শেখভন। 

ফপরিরন্টর পনরিার্ –  
একজি আরবিিকারী 

ফপরিরন্টর পনরিার্ –  
ফযৌথ আরবিিকারী 

শর্াগ্যতা লার্ করক্ত, আপনাক্ক অবশযই: 
 

• একজন োরকয ন নাগ্ররক, স্থায়ী বারসন্দা, 
বা বরহরাগ্ত বারসন্দা হক্ত হক্ব। 

• একটি ববধ্ শসাশযাল রসরকউররটি নম্বর 
(Social Security Number, SSN) 

থ্াকক্ত হক্ব।  

• 2019 এ অযাডজাক্েড গ্রস ইনকাে 
(Adjusted Gross Income, AGI) এর 
কে হক্ত হক্ব: 

 

▪ $99,000 (একজন আক্বেনকারী) 

▪ $189,000 (শর্ৌথ্ আক্বেনকারী)  
 

শর্াগ্যতা লার্ করক্ত, আপরন হক্ত পারক্বন 
না: 
 

• কাক্রার টযাক্স ররটাক্নয একজন রনর্য রশীল 
রহক্সক্ব োরবোর হক্ত। 

AGI $75,000 পর্যন্ত: 
 

• $1,200  
 

স্বয়ংরক্রয়র্াক্ব শপক্েক্ন্ট অন্তর্ভয ক্ত হয় না: 
 

• 17 বেক্রর কে বয়সী প্রক্তযক সন্তাক্নর জনয 
অরতররক্ত $500  

AGI $150,000 পর্যন্ত: 
 

• $2,400  
 

স্বয়ংরক্রয়র্াক্ব শপক্েক্ন্ট অন্তর্ভয ক্ত হয় না: 
 

• 17 বেক্রর কে বয়সী প্রক্তযক সন্তাক্নর জনয 
অরতররক্ত $500  

AGI $75,001 এবং $99,000 এর েক্ধ্য: 
 

• $75,000  এর ওপক্র প্রক্তযক $100 এর 
জনয $5 কে 

 

উোহরণ:   
 

• $950 ($80,000 AGI) 
• 17 বেক্রর কে বয়সী রনর্য রশীল সন্তানক্ের 

শক্ষক্ে উপক্রর উোহরণটি শেখভন।  

AGI $150,001 এবং $198,000 এর েক্ধ্য: 
 

• $150,000  এর ওপক্র প্রক্তযক $100 এর জনয 
$5 কে  

 

উোহরণ: 
 

• $2.150 ($155,000 AGI) 
• 17 বেক্রর কে বয়সী রনর্য রশীল সন্তানক্ের 

শক্ষক্ে উপক্রর উোহরণটি শেখভন। 

 

দ্রষ্টবয: 
17 বেক্রর শবরশ বয়সী কাউক্ক আপরন র্রে একজন রনর্য রশীল 
রহক্সক্ব োরব কক্রন: 
 

• শসই রনর্য রশীল বযরক্তর জনয আপরন $500 শপক্েন্ট পাক্বন 
না। এবং  

• শসই রনর্য রশীল বযরক্ত $1,200 পর্যন্ত একটি শপক্েন্ট পাওয়ার 
শর্াগ্য হক্বন না।  

শপক্েন্টগুরল: 
 

 

• করক্র্াগ্য আয় রহক্সক্ব গ্ণয হক্ব না। 
• Medicaid, সম্পূরক পভরষ্ট সহায়তা কেযসূরে (Supplemental 

Nutrition Assistance Program, SNAP) এবং সরকারর 
আবাসক্নর েক্তা রেনস-ক্টক্েড সভরবধ্াবলীর জনয শর্াগ্যতা 
রনধ্যারক্ণর সেয় আয় রহক্সক্ব গ্ণনা করা হক্ব না।  

• 12 োক্সর সম্পে রহক্সক্ব গ্ণনা করা হক্ব না  

(সরকারর সভরবধ্াবলীর জনয)।  

 

BENGALI 

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


কারা স্বয়ংনিয় ফপরিন্টগুনল পারবি  
 

আপরন একটি স্বয়ংরক্রয় শপক্েন্ট পাক্বন র্রে আপরন: 
 

• 13ই এরপ্রল, 2020 এর আক্গ্ আপনার 2018 এবং/অথ্বা 2019 টযাক্স ররটানয ফাইল কক্রন এবং আক্য়র োনেণ্ড পূরণ কক্রন। 

• নীক্ের শফডারাল শবরনরফটগুরলর েক্ধ্য একটি গ্রহণ কক্রন এবং টযাক্স ররটানয ফাইল করার প্রক্য়াজন শনই: 
▪ অবসরপ্রাপ্ত শসনা রবষয়ক ক্ষরতপূরণ ও শপনশক্নর 

(Veterans Affairs, VA) সভরবধ্াবলী  
▪ সাোরজক সভরক্ষা প্রশাসক্নর (Social Security 

Administration, SSA) শথ্ক্ক সভরবধ্াবলী(অবসর গ্রহণ 
এবং সাোরজক সভরক্ষা প্ররতবন্ধকতা আয় (Social 

Security Disability Income, SSDI) শক অন্তর্ভয ক্ত কক্র) 

▪ সম্পূরক রনরাপত্তা আয় (Supplemental Security 

Income, SSI) 
▪ শরলক্রাড ররটায়ারক্েন্ট শবাডয  (Railroad Retirement 

Board, RRB) সভরবধ্াবলী  

▪ উত্তরজীবীক্ের সভরবধ্াবলী (VA, SSA, RRB) 

 

আপনার শপক্েক্ন্টর রস্থরত পরীক্ষা করক্ত আপনাক্ক সহায়তা করার জনয অর্যন্তরীণ রাজস্ব পররক্ষবার (Internal Revenue Service, IRS) 

কাক্ে সরঞ্জাে আক্ে; আপনার 17 বেক্রর কে বয়সী রনর্য রশীল সন্তান থ্াকক্ল পভক্রা শপক্েন্ট পান; এবং সরাসরর জোর োধ্যক্ে আপনার 
শপক্েন্ট পান। রনক্েয রশকার জনয রনক্ের শটরবলটি শেখভন। 
 

আপনি: আপিারক যা কররত হরব: আপনি আইআরএস 
িি-ফাইলার বযবহার 
কররল: এখারি 
ফপরিরন্টর তথয নলখুি 
সরঞ্জাি?  
 

irs.gov/nonfilereip 

আপনি আইআরএস 
আিার ফপরিন্ট পাি 
সরঞ্জাি বযবহার কররি? 
 

 

 

 

irs.gov/getmypayment 

একটি 2019 (বা 2018) টযাক্স ররটানয ফাইল 
করক্ল এব 

শকাক্নাটিই নয় 

 

না হযাাঁ 
 
আোর শপক্েক্ন্টর রস্থরত ট্র্যাক 
করক্ত সরঞ্জােটি বযবহার 
করুন। 

SSA, RRB, SSI, বা VA ক্ষরতপরূণ এবং 
শপনশক্নর সভরবধ্াগুরল গ্রহণ কক্রন, ফাইল করার 
প্রক্য়াজন শনই, এবং শকান রনর্য রশীল রশশু শনই 

শকাক্নাটিই নয় না হযাাঁ 
 
আোর শপক্েক্ন্টর রস্থরত ট্র্যাক 
করক্ত সরঞ্জােটি বযবহার 
করুন। 

SSA বা RRB সভরবধ্া গ্রহণ কক্রন, ফাইল করার 
প্রক্য়াজন শনই, এবং 17 বেক্রর কেবয়সী 
রনর্য রশীল রশশু আক্ে 

2020 সাক্ল প্ররত রশশুক্ক শেবার জনয 
$500 শপক্েক্ের োরব করার IRS 

সেয়সীো রেল 30 শসক্েম্বর, 2020; 

র্রেও, আপরন 2021 সাক্লও শপক্েন্ট 
োরব করক্ত পাক্রন। 

 

আপনি যনি 30 ফসরেম্বর, 2020 এর 
সিয়সীিার িরধয ফরনজিার কররত 
অক্ষি হি এবং 2021 সারল প্রনতটি 
ফযাগ্যতাপ্রাপ্ত নশ্শুর জিয $500 

প্রিারির িানব কররত চাি:  

আপনাক্ক অবশযই 2021 সাক্ল আপনার 
2020 সাক্লর টযাক্স ফাইল করক্ত হক্ব। 

না* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*টভ লটি বযবহাক্রর 
সেয়সীো 30শশ শসক্েম্বর, 

2020। 

হযাাঁ 
 
আোর শপক্েক্ন্টর রস্থরত ট্র্যাক 
করক্ত সরঞ্জােটি বযবহার 
করুন। 

SSI বা VA ক্ষরতপূরণ এবং শপনশক্নর সভরবধ্াগুরল 
গ্রহণ কক্রন। ফাইল করার প্রক্য়াজন শনই, এবং 17 

বেক্রর কেবয়সী রনর্য রশীল রশশু আক্ে 

 
 
 

2020 সাক্ল প্ররত রশশুক্ক শেবার জনয 
$500 শপক্েক্ের োরব করার IRS 

সেয়সীো রেল 30 শসক্েম্বর, 2020; 

র্রেও, আপরন 2021 সাক্লও শপক্েন্ট 
োরব করক্ত পাক্রন। 

 

আপনি যনি 30 ফসরেম্বর, 2020 এর 
সিয়সীিার িরধয ফরনজিার কররত 
অক্ষি হি এবং 2021 সারল প্রনতটি 
ফযাগ্যতাপ্রাপ্ত নশ্শুর জিয $500 

প্রিারির িানব কররত চাি:  

আপনাক্ক অবশযই 2021 সাক্ল আপনার 
2020 সাক্লর টযাক্স ফাইল করক্ত হক্ব। 

না* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*টভ লটি বযবহাক্রর 
সেয়সীো 30শশ শসক্েম্বর, 

2020। 

হযাাঁ 
 
আোর শপক্েক্ন্টর রস্থরত ট্র্যাক 
করক্ত সরঞ্জােটি বযবহার 
করুন। 

 

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here?utm_content=pressrelease&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment


কারা স্বয়ংনিয় ফপরিন্টগুনল পারবি িা  
 
আপরন একটি স্বয়ংরক্রয় শপক্েন্ট পাক্বন র্রে আপরন 2018 বা 2019 এ একটি টযাক্স ররটানয ফাইল না কক্রন। আপরন ফাইল না কক্র 
থ্াকক্ল রনক্েয রশকার জনয রনক্ের শটরবলটি শেখভন। 

 

আপনি: আপিারক যা কররত হরব: আপনি আইআরএস 
িি-ফাইলার বযবহার 
কররল: এখারি 
ফপরিরন্টর তথয নলখুি 
সরঞ্জাি? 

আপনি আইআরএস 
আিার ফপরিন্ট পাি 
সরঞ্জাি বযবহার কররি? 

একটি ররটানয ফাইল করক্ত 
হক্ব বা একটি ররটানয ফাইল 
করার পররকল্পনা করক্ত হক্ব 
র্রে আপনার েক্ন হয় টযাক্স 
শেওয়া বারক আক্ে বা আপরন 
একটি ররফান্ড আশা কক্রন 
এবং 2018 বা 2019 এ 
একটি টযাক্স ররটানয ফাইল না 
কক্রন 

2020-এরত ফকারিাটিই িা* 
 

*2019 সাক্লর টযাক্স ররটানয ফাইল করার এবং 2020-

এ রেেভলাস শপক্েে রররসর্ করার সেয়সীো রেল 
15ই জভলাই, 2020।  
 

2019 সাক্লর টযাক্স ররটানয ফাইল করার জনয এবং 
2020 সাক্ল রেেভলাস শপক্েে রররসর্ করার জনয 
একখারন এক্সক্টনশক্নর অনভক্রাধ্কারী ফাইলারক্ের শশষ 
সেয়সীো রেল 15ই অক্টাবর, 2020।  
 

NYC রি টযাক্স শপ্রপ আপনাক্ক 2019 সাক্লর টযাক্স 
ররটানয ফাইল করক্ত সহায়তা করক্ত পাক্র; তক্ব, আপরন 
র্রে সরকারী অথ্য গ্রহণ কক্র থ্াক্কন তক্ব সক্েতন হন 
শর্ শেররক্ত ফাইরলং করার জনয জররোনা প্রক্র্াজয। NYC 

নি ট্যাক্স ফপ্রপটি শেখভন। 

না না 

2021 সাক্ল: 
 

2021 সাক্ল একটি রেেভলাস শপক্েন্ট গ্রহণ করার জনয 
2021 সাক্ল আপনার 2020 সাক্লর টযাক্স ররটানয ফাইল 
করুন। NYC নি ট্যাক্স ফপ্রপটি শেখভন। 
 

আপনার 2020 সাক্লর টযাক্স ররটাক্নয আপনাক্ক অবশযই 
ইক্কাক্নারেক ইেপযাট শপক্েন্ট (Economic Impact 

Payment, EIP) সভরবধ্ার োরব করক্ত হক্ব। র্রে 
আপরন সরকারী অথ্য গ্রহণও কক্র থ্াক্কন, তক্ব 
সরকার আপনার রেেভলাস শপক্েন্টক্ক শকানও বক্কয়া 
রেটিক্য় সেতারবধ্ান করক্ত তা বযবহার করক্ব না। 

সাধ্ারণত টযাক্স ফাইল কক্রন 
না কারণ আপনার ররটানয 
ফাইল করার েরকার শনই † 

এবং আপরন SSA *, RRB *, 

SSI *, বা VA * ক্ষরতপূরন 
এবং শপনশক্নর সভরবধ্া গ্রহণ 
কক্রন না 
 

†শসইসকল শর্াগ্য বযরক্ত এবং 
পররবারবক্গ্যর শক্ষক্ে প্রক্র্াজয 
র্াক্ের AGI 2019 এ এর 
রনক্ে: 
 

• $12,200  (একজন 
আক্বেনকারী) 

• $24,400  (শর্ৌথ্ 
আক্বেনকারী) 

 
*রনক্ে েূল রবষয়গুরল শেখভন। 

রবকল্প 1: 
 
আপনার একটি বযাংক অযাকাউন্ট না থ্াকক্ল, সরাসরর 
জোর োধ্যক্ে শপক্েন্ট শপক্ত একটি বযাংক অযাকাউন্ট 
খভলভন।* 
 
আপিার এই বছররর ফপরিন্ট পাওয়ার জিয 21ই 
িরেম্বর, 2020 তানররখর িরধয 
irs.gov/nonfilereip-এ ফরনজিার করুি। 
 
*একটি বযাংক অযাকাউন্ট খভলক্ত সহায়তার জনয নররসাসণ 
এবং নবিািূরলয সহায়তা শেখভন। 

হযাাঁ 
 
ফেযটি সমূ্পণয করক্ত, 

আপনাক্ক করক্ত হক্ব: 
 

• ইক্েল ঠিকানা  

• গ্ত বেক্রর AGI* 

বা রনক্জর রনবযারেত 
রপন 

 
*আপরন গ্ত বেক্র ফাইল 
না কক্র থ্াকক্ল, আপনার 
AGI হল 0।  

হযাাঁ 
 
আোর শপক্েক্ন্টর রস্থরত 
ট্র্যাক করক্ত সরঞ্জােটি 
বযবহার করুন। 

রবকল্প 2: 
 
2020 সাক্ল আপনার রেেভলাস শপক্েের োরবক্ত 
রেকরনক্েয ক্শর জনয nyc.gov/taxprep রর্রজট করুন। 
NYC নি ট্যাক্স ফপ্রপটি শেখভন। 

না হযাাঁ 
 
আোর শপক্েক্ন্টর রস্থরত 
ট্র্যাক করক্ত সরঞ্জােটি 
বযবহার করুন। 

 

িূখয নবষয়: RRB: শরলক্রাড ররটায়ারক্েন্ট শবাডয  
SSA: সাোরজক সভরক্ষা প্রশাসন 

SSI: সমূ্পরক রনরাপত্তা আয় 

VA: অবসরপ্রাপ্ত শসনা রবষয়ক ক্ষরতপূরণ ও শপনশক্নর সভরবধ্াবলী 
 

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page


নররসাসণ এবং নবিািূরলয সহায়তা 
 

NYC আনথণক ক্ষিতায়ি ফকন্দ্রগুনল হল:  

শফাক্নর োধ্যক্ে আপরন রবনােূক্লয আরথ্যক পরােশয পাক্বন। অযাপক্য়ন্টক্েন্ট বভক করার জনয nyc.gov/TalkMoney-এ র্ান । একটি বযাংক অযাকাউন্ট 
খভলক্ত আপনার পরােশযোতার সাক্থ্ কাজ করুন র্াক্ত আপরন সরাসরর জো শসট আপ করক্ত পাক্রন; আপনার পররবাক্রর বাক্জট এবং আক্য়র হঠাৎ 

পররবতয নগুরল পররোলনা করক্ত পাক্রন; ঋণোতাক্ের সাক্থ্ শর্াগ্াক্র্াগ্ করক্ত পাক্রন এবং আরও অক্নক রকেভ। আপনার পরােশযোতা আপনাক্ক একটি 

NYC SafeStart অযাকাউন্ট খভলক্ত সহায়তা করক্ত পাক্রন (রনক্ে শেখভন)। 
 

NYC ট্যাক্স নি নপ্রপ: 
একজন IRS সাটিয ফাক্য়ড VITA/TCE শস্বোক্সবক প্রস্তুতকারীর সাহাক্র্য রবনােূক্লয আপনার টযাক্স ফাইল করার উপায়গুরল সম্বক্ন্ধ জানক্ত 
nyc.gov/taxprepএ র্ান। ড্রপ-অফ পররক্ষবা বা অনলাইন )র্ােভয য়াল টযাক্স প্রস্তুরতকরণ ;সহায়তার োধ্যক্ে অনলাইক্ন রনক্জ শথ্ক্ক বতরর 
করা (সহ সােনাসােরন সহায়তা উপলর্য। 
 

র্রে আপনাক্ক টযাক্স না ফাইল করক্ত হয় তাহক্ল আপনার রেেভলাস শপক্েক্ন্টর প্রারপ্ত রকর্াক্ব রনরিত করক্বন তার জনয আোক্ের 
সহায়করা আপনাক্ক সাহার্য করক্ত পাক্র। 21ফশ্ িরেম্বর, 2020-এর মধ্যে আপনাধ্ে অবশ্েই পদধ্েপ ননধ্ে হধ্ব 
 

শর্াগ্যতা লার্ করক্ত, আপনাক্ক অবশযই: 
 
 
 

• $64,000  এর কে আয় (পররবারগুরলর জনয) 
বা $45,000 (একজন আক্বেনকারীর জনয)  

 

অনলাইন পররক্ষবাগুরল বযবহার করার জনয ,আপনার 
অবশযই এগুরল থ্াকক্ত হক্ব: 
 

• একটি করম্পউটার, টযাবক্লট, বা স্মাটয ক্ফাক্ন অযাক্ক্সস  

• একটি রস্থরতশীল ইন্টারক্নট সংক্র্াগ্  

• শটক্সটিং বা ইক্েল  

(সহায়তাপ্রাপ্ত স্বীয়-ফাইরলং এর জনয) 

• রনরাপে রর্রডও কনফাক্ররসং সফটওয়যার 
ডাউনক্লাড করার সক্ষেতা  

(র্ােভয য়াল টযাক্স ফাইরলং এর জনয) 
 
নিউ ইয়কণ  নসটি উপরোক্তা ও কিী সুরক্ষা নবোগ্: 
nyc.gov/dca শেখভন। উপক্র্াক্তা, অথ্য পররোলনা করুন, তারপর রনম্নরলরখত সহ বযাংরকং রবকল্প এবং অরতররক্ত ররক্সাসয সম্পক্কয  তক্থ্যর 
জনয একটিঅযাকাউন্টখভলভনএ রিক করুন:  
 
• NYC SafeStart অযাকাউন্ট 

একটি রনরাপে এবং সাশ্রয়ী োটয ার শসরর্ং অযাকাউন্ট, 

NYC SafeStart অযাকাউক্ন্টর অফার শেয় এেন 
রবরর্ন্ন বযাংক এবং শক্ররডট ইউরনয়ক্নর শর্ শকাক্না 
একটিক্ত আপরন একটি অযাকাউন্ট খভলক্ত পাক্রন।  

 

• IDNYC  
আপরন একটি প্ররতষ্ঠাক্ন একটি অযাকাউন্ট খভলক্ত পাক্রন 

র্ারা পররেয়পক্ের একটি প্রাথ্রেক ফেয রহক্সক্ব 

IDNYC স্বীকার কক্রন। 

• বযাংক অি 

আপরন অনলাইক্ন একটি অযাকাউন্ট খভলক্ত পাক্রন র্াক্ক 

বলা হয় বযাংক অন-সাটিয ফাক্য়ড। 
 

• ইওর িানি টিপ শ্ীট্গুনল আররা কারজ লাগ্াি 

 
একটি শেরকং অযাকাউন্ট খভলভন  

 
রপ্রক্পড কাডয গুরল বভঝভ ন 

 
AccessNYC: 
বাসস্থান এবং খােয সহ, রসটি এক্জরস পররক্ষবাসেূহ সম্পক্কয  জানক্ত access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates শেখভন।  
 

IRS: 
IRS আপনাক্ক, একটি বাক্জ অথ্যরারশর, শকাক্না ফালতভ  শেক ইসভয কক্র না, তারপর শসটিক্ক নগ্ে করার জনয একটি নম্বক্র শফান করক্ত বা 
অনলাইক্ন তথ্য র্াোই করক্ত বক্ল না। শসই প্রেরলত স্ক্যাক্ের শকৌশল এবং অনযানয রবষক্য়র জনয শেখভন। IRS.gov/coronavirusশেখভন 
রিক করুন টযাক্সস্ক্যাে/উপক্র্াক্তাক্েরজনযসতকয তা। 

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

