
এই বছরে আপনাে ইর�ানমি� ইিপ্াক্ট 
পপরিন্ট (মটিিলুাস পপরিন্ট) পাওয়াে 
জন্ আপনার� 15 অরক্টাবে, 2020 
তামেরেে ির্্ ব্বস্া মনরত হরব।

প্াপ্তবয়স্ক প্মত পপরিন্ট হল $1,200 পর্যন্ত এবং মিশু প্মত $500। 

আিো আপনাে প্শ্নগুমলে উত্তে মিরত পামে এবং আপমন মটিিুলাস পপরিন্ট পাওয়া 
�ীভারব মনমচিত �েরবন আিো আপনার� পসই মবষরয়ও আিো আপনার� 
সহায়তা �েরত পামে।

মনরেে পমেরষবাগুমলে পরর�ানও এ�টি বা উভয়টি ব্বহাে �রুন।
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এই বছরে আপনাে স্টিমলুাস পপরমন্ট পাওয়াে জন্য আপনারে 
15 অর্াবে, 2020 তাস্েরেে মর্্য ব্যবস্া স্নরত হরব। এে অর্থ 
হরত পারে:

 �  ট্যাক্স স্েটান্থ ফাইল েো। অরবা 
 �   আপনাে আয় অত্যন্ত েম হওয়াে োেরে আপনারে যস্ি 
ট্যাক্স ফাইল েেরত না হয় তাহরল আপনাে পপরমরন্টে জন্য 
ইন্টােনাল পেরেস্নউ সাস্ে্থ স (Internal Revenue Service, 
IRS) ওরয়বসাইরট “নন-ফাইলাে” স্হরসরব পেস্জটিাে েো: 

• $12,200-এে েম (এেে ফাইলাে) 

• $24,400-এে েম (পযৌর ফাইলাে) 

NYC স্রি ট্যাক্স পরেপ -এে IRS সার্্থ ফারয়ড VITA/TCE 
পবেচ্ারসবীো আপনারে সহায়তা েেরত পারেন। স্নঃশুল্ক 
পস্েরেবা ব্যবহাে েোে জন্য, আপনাে উপাজ্থ ন অবশ্যই 
$64,000 বা তাে েম (পস্েবাে) অরবা $45,000 বা তাে েম 
(এেে ফাইলাে) হরত হরব।

NYC স্রি ট্যাক্স পরেপ পস্েরেবা রেিানোেীরিে স্বেরয় এবং 
েীোরব তারিে সারর পযাগারযাগ েেরবন তা জানরত  
nyc.gov/taxprep–এ যান।

15
অরক্টাবে

মবনািরূল্ 
অনলাইরন 
ট্াক্স প্স্তুমত
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NYC আস্র্থে সবলীেেে পেন্দ্রগুস্লে (NYC Financial 
Empowerment Centers) পপশািাে আস্র্থে উপরিষ্াো পফারন 
উপলে্য রােরবন স্নম্নস্লস্েত স্বেয়গুস্লে ব্যাপারে সহায়তা 
েোে জন্য:

 �  পযাগ্যতা সম্পস্ে্থ ত রেরনেে উত্তে পিওয়া। 
 �  আপনারে ব্যাঙ্ক অ্যাোউন্ট েুলরত সহায়তা েো।
 �  পোনও পপরমরন্টে স্স্স্ত পেীক্া েো।

অ্যাপরয়ন্টরমন্ট বেু েোে জন্য nyc.gov/TalkMoney-এ যান।

প�ারন মবনািরূল্ 
আম ্্য� পোিি্য
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You must act by 
October 15, 2020 to get your 
Economic Impact Payment 
(stimulus payment) this year.

The payment is up to $1,200 per adult and $500 per child. 

We can answer your questions and also guide you on how to 
make sure you get your stimulus payment.

Use one or both of the services below.
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You must take action by October 15, 2020 to receive your 
stimulus payment this year. This may mean:

 � Filing a tax return. OR 

 � Registering for your payment as a “non-filer” on the 
Internal Revenue Service (IRS) website if you are  
not required to file a tax return because your income 
was too low: 

• Under $12,200 (single filer) 

• Under $24,400 (joint filers) 

IRS certified VITA/TCE volunteer preparers from NYC Free 
Tax Prep can guide you. To use the free service, you must 
earn $64,000 or less (families) or $45,000 or less (single filer).

Visit nyc.gov/taxprep for NYC Free Tax Prep providers and 
how to contact them.

15
October

Free tax 
preparation 
online
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Professional financial counselors from NYC Financial 
Empowerment Centers are available by phone to:

 � Answer questions about eligibility. 

 � Help you open a bank account and set up  
direct deposit for your payment.

 � Check the status of a payment.

Visit nyc.gov/TalkMoney to book an appointment.

Free financial 
counseling  
by phone
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