কেরানাভাইরাস ি মুলাস পেম স
মািকন সরকােরর প

থেক ব ি গত এবং পািরবািরক

েণাদনা অথ

দান

কেরানাভাইরাস সহায়তা, াণ এবং অথৈনিতক সু র া “CARES ACT” বা আইেনর অধীেন, বিশরভাগ আেমিরকান ব ি
২৪০০ ডলার (বািড়র িশ

িত ৫০০ ডলার) পয

যাগ ব ি েদর জন এই

আিম িক এই

এককালীন

িবেশেষ ১২০০ ডলার এবং িববািহত দ

েণাদনা অথ পােবন । এই অথ পিরেশাধ করেত হেবনা এবং

েণাদনা পেত কানও আেবদন করার

িতরা

াপকেদর এিটেত কান করও িদেত হেব না।

েয়াজন হেব না। এ িল য়ংি য়ভােব যাগ বািস ােদর সরবরাহ করা হেব।

িক হেব আিম যিদ আনডকুেমে ড হই বা িম ইিমে

েণাদনা পাব?

াটাস স িলত

একিট পিরবাের বাস কির?
েণাদনার অথ পেত আপনার অবশ ইঃ
• ২০১৮ এবং/বা ২০১৯ ট া
টা

িরটান দািখল করা হেয়েছ; আপিন যিদ কানও বছেরর

িরটান দািখল না কের থােকন তেব আপনার ট া

িরটান দািখল ক ন নতুবা আপিন

েণাদনা পাবার যাগ বেল িবেবিচত হেবন না
• কমসং ােনর জন বধ একিট সাশ াল িসিকউিরিট ন র রেয়েছ যা আপনার ট া
িরটােন ব ব ত হেয়িছল
• বয়স ১৮ বছেরর বিশ এবং কারও উপর িনভরশীল িহসােব দািব করা হয় না
• মািকন নাগিরক আেছ বা ি ন কাডধারী িহেসেব আেছন
• আপনার বািষক আয় আপিন অিববািহত হেল ৯৯,০০০ ডলার, িববািহত হেল ১৯৮,০০০
ডলার অথবা, আপিন আপনার পিরবােরর

ধান হেল ১৩৬,৫০০ ডলার এর নীেচ হয়

আয় িনধারণ হেব ব ি েদর সা িতক কেরর িরটােনর উপর িনভর কের। সাশ াল
িসিকউিরিট সু িবধা

া ব ি রা, যারা ট া

আিম কখন আমার

ফাইল কেরন না তারাও যাগ হেবন।

ন র (আই িট আই এন) ব বহার কেরন তেব, আপনার পিরবার

েণাদনার অথ পাওয়ার

অিভবাসী এবং িম ইিমে

াটাস স িলত পিরবােরর যাগ তা স েক আরও

তেথ র জন এখােন পাওয়া ডকুেম িট পযােলাচনা ক নঃ bit.ly/NILCPPP অথবা
পশাদার একজন ট া

তকারীর সােথ আপনার পিরবােরর িবেশষ পিরি িত িনেয়

পরামশ ক ন।

আমার িড এ িস এ, িট িপ এস বা এইচ ১ িব
ডফাড এ াকশন ফর চাই

াটাস হেল িক হেব?

ড এ ারাইভালস (িড এ িস এ), টে ারাির
াটাসধারীরা

েটে ড

াটাস

েণাদনার অথ পােবন কননা তােদর

কমসং ােনর জন বধ সাশ াল িসিকউিরিট ন র ইসু করা হেয়েছ।

িরফাে র অথ ব াংেকর ডাইের িডেপািজেটর মাধ েম পেয় থােকন, তেব আপিন ১৭ এি ল, ২০২০ বা তার পের আপনার

জাির িবভাগ একিট ওেয়বসাইট তরী করার পিরক না করেছ যন য কান ব াি

েণাদনার অথ ডাইের

েণাদনার চকিট মইেল পাঠােব। সে ে , ৩-৪ মাস সময় লাগেত পাের। ইউ

তােদর ব াংেকর তথ আই আর এস ক অনলাইেন িদেত পােরন যােত শী তােদর

হণ করেত পােরন। হালনাগাদ তেথ র জন এখােন দখুন https://www.irs.gov/coronavirus.

আিম কত টাকা

িরটােন

যাগ হেব না।

িডেপািজেটর মাধ েম পােবন। আপনার যিদ ডাইের িডেপািজেটর অপশন না থােক, তেব সরকার আপনার
এস

িরটানিট যৗথভােব করা হয় এবং ট া

উে িখত পিরবােরর কউ একিট পৃথক ইি িভজু য়াল ট া েপয়ার আইেডি িফেকশন

(িট িপ এস) এবং (এইচ ১ িব)

েণাদনার চকিট পাব?

সাধারনত আপিন যিদ আপনার ট া

যিদ আপনার স িত দািখল করা ট া

েণাদনার অথ

েণাদনা িহেসেব পাব?
বািষক আয়

পিরবােরর

ধান

অিববািহত
পিরবােরর

িববািহত
( যৗথ আয়)

যত পেত পােরন

৭৫,০০০ ডলােরর নীেচ

১,২০০ ডলার

৭৫,০০০-৯৯,০০০ ডলার

০-১,২০০ ডলার

৯৯,০০০ ডলােরর উপের

০ ডলার

১৩৬,৫০০ ডলােরর নীেচ

১,২০০+৫০০ ডলার ( িত িশ )

১৩৬,৫০০ ডলােরর উপের

০-১,২০০+৫০০ডলার পয ( িত িশ )

১৫০,০০০ ডলােরর নীেচ

২,৪০০+৫০০ ডলার ( িত িশ )

১৫০,০০০-১৯৮,০০০ ডলার

০-২,৪০০+৫০০ডলার পয ( িত িশ )

ধান নয়

১৯৮,০০০ ডলােরর উপের

এই ডকুেমে র তথ সমূ হ আমােদর দ তার সরািট িদেয় যাচাই করা হেয়েছ তেব তা কর বা আইনী পরামশ িহসােব িবেবচনা করা উিচত নয়।
কানও পদে প নওয়ার পূ েব একজন অ াকাউে
এবং/অথবা আইনজীবীর সােথ পরামশ নবার জন আমরা আপনােক খবু বিশ সু পািরশ
কির। াবাল ড েয়ট গ ারাি িদেত পাের না য আমােদর সরা েচ া দওয়া সে ও এই ডকুেম িটেত কানও ভু ল বা িট নই এবং ত
পিরবতন হওয়া বতমান পিরি িতেত, কােশর সমেয়র পের কানও পিরবতন িল ঘটেত পাের যা এই নিথর তেথ র যথাথতার উপর ভাব
ফলেত পাের। এই ডকুেম িট সবেশষ হালনাগাদ করা হেয়েছ ১৭ এি ল, ২০২০।

০ ডলার

