
2021 সালের স্টিমুোস পেলমন্ট 
যুক্তরাষ্ট সরকাররর কাছ থেরক দ্বিতীয় থেরেন্ট 
2021 সারের জানয়ুাদ্বররত, বহু আরেদ্বরকান একক বযদ্বক্তর জনয সরববাচ্চ 600 োদ্বকব ন ডোর এবং দ্বববাদ্বিত দম্পদ্বতর জনয সরববাচ্চ 1200 োদ্বকব ন ডোর (সারে 
17 বছররর কেবয়সী প্ররতযক সতানারনর জনয সরববাচ্চ 600 োদ্বকব ন ডোর) দ্বিরসরব একটি দ্বিতীয় দ্বিেেুাস বা প্রর াদনা থেরেন্ট োরবন। এই থেরেন্ট েরবতীরত 
েদ্বরর াধ কররত িরব না এবং গ্রিীতারক এর উের কর দ্বদরত িরব না। এই পেলমন্ট োওয়ার প াগ্য ব্যস্টিলের পকালনা আলব্েন করার প্রলয়াজন হলব্ না। 
আরও তরেযর জনয দ্বিদ্বজট করুন: https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments. 

আস্টম স্টক পকালনা পেলমন্ট োলব্া? 
দ্বিেেুাস থেরেন্ট োওয়ার থযাগ্য দ্ববরবদ্বিত িরত আেনার অব যই থসা যাে 
দ্বসদ্বকউদ্বরটি নম্বর োকরত িরব এবং আরয়র সীো (িারটব  থদখুন) েূরর র 
ো াোদ্ব  দ্বনরির থকারনা একটি  তব  েূর  কররত িরব: (1) 2019 সারে কর 
প্রদান করররছন; (2) কর প্রদারনর েরতা েযবাপ্ত আয় কররন না তরব 
থেডাররে িাতাদ্বদ থযেন থসা যাে দ্বসদ্বকউদ্বরটির অবসরকােীন অেবা প্রদ্বতবদ্বিত্ব 
িাতাদ্বদ, সাদ্বিরেন্টাে দ্বসদ্বকউদ্বরটি ইনকাে (SSI), অেবা থিরটরান অযারেয়াসব 
িাতাদ্বদ থেরয় োরকন; অেবা (3) কর প্রদারনর েরতা েযবাপ্ত আয় কররন না 
এবং থেডাররে িাতাদ্বদ প্রাপ্ত িন না, দ্বকন্তু 21 নরিম্বর, 2020 তাদ্বররখর েরধয 
IRS এর "নন-োইোররদর" অনোইন থোটব ারে আেনার তেয জো দ্বদরয়রছন। 

আস্টম আমার অর্থ স্টকভালব্ োলব্া? 
উেররর সবগুরো  তব  েূর  করর োকরে আেদ্বন আেনার বযাংক অযাকাউরন্ট 
স্বয়ংদ্বিয়িারব থেরেন্ট থেরয় যারবন অেবা ডাকরযারগ্ একটি থিক োরবন। যদ্বদ 
আেদ্বন আরয়র সীোর  তব  েূর  কররন এবং আেনার থসা যাে দ্বসদ্বকউদ্বরটি 
নম্বর োরক, দ্বকন্তু অনয  তব গুরো েূর  না কররন, তািরে আেদ্বন 2020 
সারের টযাক্স দ্বরটানব দাদ্বখরের সেয় আেনার থেরেন্ট দাদ্বব কররত োররবন। 

আস্টম আমার পেলমন্ট কখন োলব্া? 
যদ্বদ আেদ্বন IRS-থক আেনার বযাংক অযাকাউরন্টর তেয দ্বদরয় োরকন 
(আেনার টযাক্স দ্বরটারনবর োধযরে অেবা তারদর অনোইন থোটব ারের োধযরে), 
তািরে আেনার দ্বিেেুাস থেরেন্ট 2021 সারের জানয়ুাদ্বরর োঝাোদ্বঝ সেরয়র 
েরধয আেনার বযাংক অযাকাউরন্ট জো িরয় যাওয়া উদ্বিত। অনযোয়, সরকার 
আেনারক ডাকরযারগ্ একটি দ্বিেেুাস থিক োঠারব। 
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment ঠিকানায় দ্বিদ্বজট করর 
আেনার থেরেরন্টর অবস্থা যািাই করুন। আেনার দ্বিতীয় থেরেন্টটি না থেরয় 
োকরে (অেবা প্রেে থেরেন্ট না থেরয় োকরে), অেবা প্রােয েুররা অেব না 
থেরয় োকরে আেদ্বন আেনার 2020 সারের টযাক্স দ্বরটানব দাদ্বখরের সেয় থস 
অেব দাদ্বব কররত োররবন। 

আমার স্টিমুোস পেলমন্ট স্টহলসলব্ আস্টম কী েস্টরমাণ অর্থ 

োলব্া? 
 

 
এই ডকুরেরন্টর তেযগুরো আোরদর সরববাচ্চ সােেব অনুযায়ী যািাই করা িরয়রছ দ্বকন্তু এগুরোরক কর সংিাতান অেবা 
আইদ্বন েরাে ব দ্বিরসরব দ্ববরবিনা করা উদ্বিত িরব না। েদরেে গ্রির র আরগ্ একজন অযাকাউন্টযান্ট এবং/অেবা 
আইনজীবীর সরে আোে করার থজারারো েরাে ব থদওয়া িরো। আোরদর সববাত্মক প্ররিষ্টা সরেও থলাবাে থডট্ররয়ট 
থকারনা িুে বা ত্রুটি না ঘটার দ্বনশ্চয়তা দ্বদরত োরর না, এবং বতব োন েদ্বরদ্বস্থদ্বতর দ্রুত েদ্বরবতব ন ীে প্রকৃদ্বতর কারর  
প্রকাদ্ব ত িওয়ার েরর দ্বকছু েদ্বরবতব ন আসরত োরর যা এই ডকুরেরন্টর তেযগুরোর দ্বনিুব েতারক প্রিাদ্ববত কররত োরর। 
এই ডকুরেন্ট সববর ষ আেরডট করা িরয়রছ 14 জানুয়াদ্বর, 2021 তাদ্বররখ। 
 

যদ্বদ আেদ্বন... এবং 2019 সারে আেনার আয় িরয় োরক... 

দ্বসরেে িন $75,000 বা তার কে $75,001 থেরক $87,000 $87,001 বা তার থবদ্ব  

দ্বববাদ্বিত িন $150,000 বা তার কে $150,001 থেরক $174,000 $174,001 বা তার থবদ্ব  

দ্বসরেে, েদ্বরবাররর প্রধান িন $112,500 বা তার কে $112,501 থেরক $124,500 $124,001 বা তার থবদ্ব  

আেনার প্রােয িরত োরর... $600 $0 থেরক $600  $0  

 স্টে আস্টম নস্টর্ভুি না হই অর্ব্া স্টমশ্র-অব্স্থার 
েস্টরব্ালর ব্াস কস্টর, তাহলে কী ঘটলব্? 
যদ্বদ আেদ্বন "দ্বেশ্র-অবস্থার" েদ্বরবারর (একজন বযদ্বক্তর থসা যাে 
দ্বসদ্বকউদ্বরটি নম্বর ররয়রছ এবং দ্বতদ্বন এটি থনই এেন একজরনর সরে 
থযৌেিারব কর প্রদান করর োরকন) বাস কররন, তািরে আেদ্বন প্রাপ্তবয়স্ক 
বযদ্বক্ত এবং বাদ্বিরত বাস করা 17 বছররর কেবয়সী এবং থসা যাে 
দ্বসদ্বকউদ্বরটি নম্বর ররয়রছ এেন থযরকারনা দ্ব শু উিয়রদর জনয দ্বিতীয়-
রাউরের দ্বিেেুাস থেরেন্ট োরবন। এটি েূরববর নীদ্বতোোর একটি েদ্বরবতব ন 
এবং এটি থররট্রাঅযাদ্বিি, অেবাৎ আেদ্বন আেনার 2020 সারের টযাক্স 
দ্বরটারনব প্রেে রাউরের দ্বিেেুাস থেরেন্ট দাদ্বব কররত োররবন। 
স্বতন্ত্র করদাতা  নাক্তকর  নম্বররর (ITIN) অদ্বধকারী বযদ্বক্তরা 
প্রেে-রাউে অেবা দ্বিতীয়-রাউে উিয় থেরেরন্টর থকারনাটিই োওয়ার 
থযাগ্য িরবন না। যদ্বদ বাবা-ো দুজরনর কাররারই থসা যাে দ্বসদ্বকউদ্বরটি 
নম্বর না োরক, তািরে তারদর সতানারনরা থেরেন্ট োওয়ার থযাগ্য িরব না। 

আস্টম DACA, TPS অর্ব্া H1B-এর আওতাধীন 
হলে কী ঘটলব্? 
থডোডব  অযাক ন ের িাইল্ডহুড অযারাইিােস (DACA), থটরম্পারাদ্বর 
থপ্রারটরিড িযাটাস (TPS) এবং H1B-এর অধীন বযদ্বক্তরদর থসা যাে 
দ্বসদ্বকউদ্বরটি নম্বর ইসুয করা িরয় োরক এবং তাই তারা দ্বিেেুাস থেরেন্ট 
োওয়ার থযাগ্যতা রারখন। 

স্টিমুোস পেলমন্ট স্টক অনযানয ভাতা প্রাস্টিলক 
প্রভাস্টব্ত করলব্? 
এই থেরেন্ট সরকাদ্বর িাতা কেবসূদ্বি থযেন থেদ্বডরকইড, সাদ্বিরেন্টাে 
দ্বনউদ্বট্র ন অযাদ্বসিযান্স থপ্রাগ্রাে (SNAP) এবং োবদ্বেক িাউদ্বজং, 
ইতযাদ্বদরত অং গ্রি  করারক দ্ববেন্ন কররব না। 

 অনুবাদক: 

https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments

