
 
 

এই প্রকাশনার মধ্যে 12ই অধ্টাবর, 2021 পর্যন্ত তথ্ে রধ্েধ্ে। 

এোডাও অনুগ্রহ কধ্র nyc.gov/dcwp নজধ্র রাখুন। 
 

 

গুরুত্বপরূ্ণ 
• আপনি যনি প্রথম বা নিতীয় রাউন্ডের আনথণক পপন্ডমন্ট (নিমুলাস পপন্ডমন্ট) িা পাি 

তন্ডব পিুরুদ্ধার নরন্ডবট পেনিট িানব 15 করন্ডত 2021 এনপ্রন্ডলর মন্ডযে আপিার টোক্স 

ইয়ার 2020 নরটািণ ফাইল করুি। আরও তন্ডথের জিে পষৃ্ঠা 2,4 এবং 5 পিখুি।  

• আপনার পপধ্মন্ট পাওোর সবধ্েধ্ে দ্রুত এবং ননরাপদ উপাে হধ্ া ডাইধ্রট নডধ্পানজট।  

 

আনথণক পপন্ডমন্ট এবং পিুরুদ্ধার নরন্ডবট পেনিট সম্পন্ডকণ  আপিার নক জািন্ডত হন্ডব 
 

2021 সাধ্ র কধ্রানাভাইরাস প্রনতনিো এবং ত্রাণ পনরপূরক বরাদ্দ আইন অনুসাধ্র,পর্াগ্ে বেনি এবং পনরবার ইধ্মই  (পপপার পেক বা 
পডনবট কাডয ) বা আপনার বোংক অোকাউধ্ন্ট সরাসনর জমা করার দ্বারা আনথ্যক পপধ্মন্টর (EIP বা নিম ুাস পপধ্মন্ট)নদ্বতীে রাউন্ডটি 

পাধ্বন। পবনশরভাগ্ ঋণ গ্রহণকারীধ্দর নকেু করধ্ত হধ্ব না। নবস্তানরত জানার জনে নীধ্ে পদখুন। 
 

নিতীয় রাউন্ডের পযাগ্েতা এবং পপন্ডমন্ডন্টর পনরমার্ 
 

পযাগ্েতা পপন্ডমন্ডন্টর পনরমার্ - একক ফাইলার পপন্ডমন্ডন্টর পনরমার্ - জন্ডয়ন্ট ফাইলার 

পর্াগ্ে হওোর জনে, আপনাধ্ক অবশেই: 
 

• মানকয ন র্ুিরাধ্ের নাগ্নরক, স্থােী 
বানসন্দা বা আবানসক নবধ্দশী হধ্ত 

হধ্ব। 

• একটি ববয সামানজক সুরক্ষা নম্বর 

(Social Security number, 

SSN) থ্াকধ্ত হধ্ব।  

• 2020 এর অযীধ্ন থ্াকা পমাট আধ্ের 

(Adjusted Gross Income, AGI) 

সমন্বে করুন: 
 

▪ $87,000 (একক ফাই ার) 

▪ $174,000 (পর্ৌথ্ ফাই ার) 
 

পর্াগ্ে হওোর জনে, আপনন র্া করধ্ত 

পারধ্বন না: 
 

• কাধ্রার টোক্স নরটাধ্নযর উপর 

ননভয রশী  নহসাধ্ব দানব করুন। 

AGI $75,000 পর্যন্ত: 
 

• $600  
 

$75,001 এবং $87,000 এর মধ্যে AGI: 
 

• প্রনত $100 এ $5 কম  

$75,000 এর পবনশ 
 

দ্রষ্টবে:  
• 17 বছন্ডরর কম বয়সী প্রনতটি 

নির্ণ রশীল বাচ্চার জিে অনতনরক্ত 

$600। 
• ননভয রশী  বাচ্চাধ্দর সাধ্থ্ একক ফাই ার 

র্ারা $87,000 এর উপধ্র করধ্ত পাধ্র 

তারা এখনও পর্াগ্েতা অজয ন করধ্ত 

পাধ্র।  

AGI $150,000 পর্যন্ত: 
 

• $1,200  
 

$150,001 এবং $174,000 এর মধ্যে AGI: 
 

• প্রনত $100 এ $5 কম  

$150,000 উপধ্র  
 

দ্রষ্টবে:  
• 17 বছন্ডরর কম বয়সী  

প্রনতটি নির্ণ রশীল বাচ্চার জিে 
অনতনরক্ত $600। 

• ননভয রশী  বাচ্চাধ্দর সাধ্থ্ পর্ৌথ্ ফাই ার 

র্ারা $174,000 এর উপধ্র করধ্ত পাধ্র 

তারা এখনও পর্াগ্েতা অজয ন করধ্ত পাধ্র।  

উদাহরণ:   
 

• $350 ($80,000 AGI) 

• 17 বেধ্রর কম বেসী নশশুধ্দর উপধ্রাি 

পদখনু।  

উদাহরণ: 
 

• $950 ($155,000 AGI) 

• 17 বেধ্রর কম বেসী নশশুধ্দর নবষধ্ে 

উপধ্র পদখুন। 

আরও তধ্থ্ের জনে, এখাধ্ন পদখনু করুন 

irs.gov/coronavirus/second-
eip-faqs 

পপধ্মধ্ন্টর নস্থনত পদখধ্ত, এখাধ্ন পদখনু irs.gov/eip 
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https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs
https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs
http://www.irs.gov/eip
https://icons8.com/icon/875/warning-shield
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দ্রষ্টবে: 
 

র্নদ আপনন 17 বেধ্রর পেধ্ে পবনশ বেস্ক কাউর ননভয রশী তা 
দানব কধ্রন: 
 

• আপনন পসই ননভয রশীধ্ র জনে $600 পপধ্মন্ট পাধ্বন না। এবং  
• পসই ননভয রশী  $600পর্যন্ত পপধ্মন্ট পাওোর পর্াগ্ে হধ্ব না।  

পপধ্মন্ট পান্ডব িা: 
 
 
 
 

• করধ্র্াগ্ে আে নহসাধ্ব নবধ্বনেত পহান। 

• পমনডধ্কড, পনরপূরক পুনষ্ট সহােতা পপ্রাগ্রাম (Supplemental 

Nutrition Assistance Program, SNAP), এবং 
পাবন ক হাউনজংধ্ের মধ্তা উপাে-পরীনক্ষত সুনবযার জনে 
পর্াগ্েতা ননযযারধ্ণর সমে আধ্ের নহসাধ্ব গ্ণনা করুন।  

• 12 মাধ্সর (জনসাযারধ্ণর সুনবযার উধ্দ্দধ্শে) জনে সংস্থান 

নহসাধ্ব গ্ণনা করুন।  

প্রথম এবং নিতীয় রাউে নিমুলাস পপন্ডমন্ট সম্পন্ডকণ  গুরুত্বপরূ্ণ দ্রষ্টবে 
 

আপনি প্রথম রাউন্ডের পপন্ডমন্ট পপন্ডয়ন্ডছি: আপনি প্রথম রাউন্ডের পপন্ডমন্ট পািনি বা আপনি সম্পরূ্ণ 
পপন্ডমন্ট পািনি: 

 

আপনন র্নদ সরাসনর নডধ্পানজধ্টর মাযেধ্ম পপধ্মন্ট পপধ্ে থ্াধ্কন, 

অনুগ্রহ কধ্র পনাট করুন আপনন ইধ্মইধ্ র দ্বারা একটি নভন্ন ফধ্ময 
নিতীয় রাউন্ডের পপন্ডমন্ট পপধ্ত পাধ্রন; উদাহরণস্বরূপ, পপপার 

পেক বা EIP কাডয  (পডনবট কাডয )।   
 

EIP কািণ  সম্পন্ডকণ : 
 

• EIP কাডয টি একটি সাদা খাধ্ম থ্াকধ্ব মানকয ন র্ুিরাধ্ের 

নবভাধ্গ্র পকাষাগ্ার নস  থ্াকধ্ব।  

• EIP কাধ্ডয র সামধ্ন নভসার নাম এবং জানর করা বোধ্ের নাম, 

MetaBank®, N.A, নপেধ্ন রধ্েধ্ে।  

• ইধ্মইধ্  EIP কাডয  নকভাধ্ব ননরাপধ্দ সনিে করধ্ত এবং 
বেবহার করধ্ত হধ্ব পসই সম্পধ্কয  ননধ্দযশাব ী অন্তভুয ি থ্াকধ্ব। 

• EIP কাডয  সম্পধ্কয  আরও তধ্থ্ের জনে, নভনজট করুন 

EIPCard.com  

 

আপনার 2020 পফডারা  টোক্স নরটাধ্নয পুনরুদ্ধার নরধ্বট পিনডট 

দানব কধ্র প্রথ্ম রাউধ্ন্ডর পপধ্মধ্ন্টর জনে আপনন নিমু াস পপধ্মন্ট 

বা পকানও অববতননক অধ্থ্যর উভেই পর্াগ্ে হধ্ত পাধ্রন। নবস্তানরত 

জানধ্ত পষৃ্ঠা  5পদখুন NYC নি টোক্স পপ্রপ পনরধ্ষবা পদখুন।   

 

সম্প্রসানরত পযাগ্েতা:  
 

2020 সাধ্ র নডধ্সম্বধ্র পাস হওো পকানভড ত্রাণ আইন প্রথম 

িফায় পপন্ডমন্ডন্টর জনে পর্াগ্েতার ননেম সম্প্রসানরত কধ্র। আপনন 

এখন পর্াগ্ে র্নদ: 
 

• আপনি একজি নববানহত িম্পনত যারা পযৌথর্ান্ডব 

ফাইল কন্ডরন্ডছি এবং আপিার মন্ডযে পকবল একজন্ডিরই 

SSN রন্ডয়ন্ডছ। SSN সহ স্বামী/স্ত্রী পুনরুদ্ধার নরধ্বট পিনডট 

পাওোর জনে দানব করধ্ত পাধ্রন: 

▪ SSN সহ প্রনতটি পর্াগ্েতা অজয নকারী বাচ্চার জনে প্রথ্ম 

রাউধ্ন্ডর $1,200 সহ $500 পপধ্মন্ট। 

▪ SSN সহ প্রনতটি পর্াগ্েতা অজয নকারী বাচ্চার জনে নদ্বতীে 

রাউধ্ন্ডর $600 সহ $600 পপধ্মন্ট। 
 

• আপনি একজি সামনরক িম্পনত এবং আপিার মন্ডযে 
পকবল একজন্ডিরই SSN রন্ডয়ন্ডছ। আপনন পুনরুদ্ধার নরধ্বট 

পিনডট পপধ্ত দানব করধ্ত পাধ্রন: 

▪ SSN বেতীত স্বামী/স্ত্রীধ্ক প্রথ্ম দফার জনে $1,200 

পপধ্মন্ট করা হধ্ব।  

(আধ্গ্, SSN সহ পকব মাত্র সামনরক স্বামী/স্ত্রী পপধ্মন্ট 

পপধ্েনেধ্ ন) 
 

• আপনি কারাগ্ান্ডর বন্দী। নিমু াস পপধ্মন্ট পপধ্ত আপনন 

পুনরুদ্ধার নরধ্বট পিনডট দানব করধ্ত পাধ্রন। 

 
প্রেন ত > 

 

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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নযনি স্বয়ংনেয় নিতীয় পপন্ডমন্ট পান্ডবি  

 

আপনন র্নদ স্বেংনিে নদ্বতীে পপধ্মন্ট পান: 
 

• আধ্ের পর্াগ্েতার সাধ্থ্ পম ান এবং আপনার 2019 টোক্স নরটানয ফাই  করুন বা IRS নন-ফাই ার টু  বেবহার কধ্র প্রথ্ম রাউধ্ন্ডর 

পপধ্মধ্ন্টর জনে পরনজিার করুন। 

• নীধ্ের পফডারা  পবনননফটগুন র মধ্যে একটি গ্রহণ কধ্রন এবং টোক্স নরটানয ফাই  করার প্রধ্োজন পনই:  
 

▪ পভধ্টরান্স অোধ্ফোসয (Veterans Affairs, VA) 

ক্ষনতপূরণ এবং পপনশন সুনবযা  
▪ সামানজক সুরক্ষা প্রশাসন(Social Security 

Administration, SSA) সুনবযাগুন  (অবসর গ্রহণ 

এবং সামানজক সুরক্ষা প্রনতবন্ধী আে(Social Security 

Disability Income, SSDI) অন্তভুয ি) 

▪ সম্পূরক সুরক্ষা আে (Supplemental Security 

Income, SSI) 

▪ পর ধ্রাড নরটাোরধ্মন্ট পবাডয  (Railroad Retirement 

Board, RRB) সুনবযা  
▪ পবেঁধ্ে থ্াকার সুনবযা (VA, SSA, RRB) 

 

 

আপনার পপধ্মধ্ন্টর নস্থনত পরীক্ষা করধ্ত আপনাধ্ক সাহার্ে করার জনে IRS কাধ্ে টু  রধ্েধ্ে। ননধ্দযশনার জনে নীধ্ের সারণীটি পদখুন। 

 

আপিান্ডক: ফাইল করন্ডত আপিার নক নক প্রন্ডয়াজি: বেবহান্ডরর টুল: 

2019 টোক্স নরটানয ফাই  বা IRS নন-

ফাই ার টু  বেবহার করধ্ত পরনজিার 

করুন 

পকাধ্নাটিই নে 

 

irs.gov/getmypayment  
 

আপনার পপধ্মধ্ন্টর নস্থনত ট্র্োক করধ্ত 

IRS পান আমার পপধ্মধ্ন্টর টু  বেবহার 

করুন। 

 

SSA, RRB, SSI, বা VA ক্ষনতপূরণ এবং 
পপনশধ্নর সুনবযাগুন  গ্রহণ কধ্রন, ফাই  

করার প্রধ্োজন পনই, এবং পকান ননভয রশী  

নশশু পনই   

পকাধ্নাটিই নে 

SSA বা RRB সনুবযা গ্রহণ কধ্রন, ফাই  

করার প্রধ্োজন পনই, এবং 17 বেধ্রর 

কমবেসী ননভয রশী  নশশু আধ্ে  

আপনি যনি বাচ্চান্ডির পযাগ্েতার জিে 
2020 এ পপন্ডমন্ট িা পপন্ডয় থান্ডকি:  

 

আপনাধ্ক অবশেই 2020 টোক্স নরটানয 
15 এনপ্র , 2021 এর মধ্যে ফাই  করধ্ত হধ্ব 

এবং পুনরুদ্ধার নরধ্বট পিনডট দানব করধ্ত 

হধ্ব। 

SSI বা VA ক্ষনতপূরণ এবং পপনশধ্নর 

সুনবযাগুন  গ্রহণ করুন, ফাই  করার 

প্রধ্োজন পনই, এবং 17 বেধ্রর কমবেসী 
ননভয রশী  নশশু আধ্ে  

 
 

আপনি যনি বাচ্চান্ডির পযাগ্েতার জিে 
2020 এ পপন্ডমন্ট িা পপন্ডয় থান্ডকি:  

 

আপনাধ্ক অবশেই 2020 টোক্স নরটানয 
15 এনপ্র , 2021 এর মধ্যে ফাই  করধ্ত হধ্ব 

এবং পুনরুদ্ধার নরধ্বট পিনডট দানব করধ্ত 

হধ্ব। 

 
প্রেন ত > 

 
 
 
 
 
 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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নযনি স্বয়ংনেয় নিতীয় পপন্ডমন্ট পান্ডবি িা  
 

আপনন র্নদ 2019 এর টোক্স নরটানয ফাই  না কধ্রন বা IRS নন-ফাই ার টু  বেবহার কধ্র প্রথ্ম রাউন্ড পপধ্মধ্ন্টর জনে পরনজিার না 
কধ্রন তাহধ্  আপনন পকানও স্বেংনিে নদ্বতীে রাউধ্ন্ডর পপধ্মন্ট পাধ্বন না। ননধ্দযশনার জনে নীধ্ের সারণীটি পদখুন। 

 

 
KEY: RRB: পর ধ্রাড নরটাোরধ্মন্ট পবাডয  

SSA: সামানজক সুরক্ষা প্রশাসন 

SSI: সমূ্পরক সুরক্ষা আে 

VA: প্রবীণ নবষেক ক্ষনতপূরণ এবং পপনশন সুনবযা 
 

প্রেন ত > 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

আপিান্ডক: ফাই  করধ্ত আপনার নক নক প্রধ্োজন: আপিার বেবহার করা উনিত  

IRS আমার পপধ্মন্ট টু  পাধ্ব? 

 
irs.gov/getmypayment 

নরটানয ফাই  করা বা নরটানয ফাই  করার 

পনরকল্পনা করা দরকার কারণ আপনন 

টোধ্ক্সর পাওনা প্রতোশা বা পফরধ্তর প্রতোশা 
করধ্েন এবং 2019 টোক্স নরটানয ফাই  

কধ্রন নন 

নিমু াস পপধ্মন্ট গ্রহণ করার জনে 15 এনপ্র , 

2021 এর মধ্যে আপনার 2020 সাধ্ র টোক্স 

নরটানয ফাই  করুন। 

 

পৃষ্ঠা 5 এ NYC নি টোক্স পপ্রপটি পদখুন। 

না 

সাযারণত টোক্স ফাই  কধ্রন না কারণ 

আপনার নরটানয ফাই  করার দরকার পনই † 

এবং আপনন SSA *, RRB *, SSI *, বা 
VA * ক্ষনতপূরন এবং পপনশধ্নর সুনবযা 
গ্রহণ কধ্রন না 
 
†পর্াগ্ে বেনি এবং পনরবাধ্রর পক্ষধ্ত্র প্রধ্র্াজে 
র্াধ্দর 2019 সাধ্ র কধ্রর জনে AGIএর 

অযীধ্ন নে : 
 

• $12,200 (একক ফাই ার) 

• $24,400 (পর্ৌথ্ ফাই ার) 

 
* নীধ্ে KEY নবষেটি পদখুন। 

15 এনপ্র , 2021 এর মধ্যে আপনার 2020 

সাধ্ র টোক্স নরটানয ফাই  করুন এবং 
পুনরুদ্ধার নরধ্বট পিনডট দানব করুন। 
 

পৃষ্ঠা 5 এ NYC নি টোক্স পপ্রপটি পদখুন। 
 

ফাই  করধ্ত আপনার নক নক প্রধ্োজন: 
 

• ফমণ 1040 বা ফমণ 1040-SR  

পুনরুদ্ধার নরধ্বট পিনডট দানব করধ্ত। 
 

• পিাটিশ 1444, আপিার আনথণক 

পপন্ডমন্ট: এটি পদখাে পর্ আপনন 2020 এ 

কত পপধ্মন্ট পপধ্েনেধ্ ন। এই পনরমাণটি 

পর্ পকানও নরকভানর নরধ্বট পিনডট 

গ্ণনা করার জনে প্রধ্োজন র্ার জনে 
আপনন পর্াগ্ে হধ্ত পাধ্রন। 

হোেঁ 
 

আপনার পপধ্মধ্ন্টর নস্থনত ট্র্োক করধ্ত টু  

বেবহার করুন। 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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সংস্থাি এবং নবিামূন্ডলের সহায়তা 
 

NYC আনথণক ক্ষমতায়ি পকন্দ্রগুনল হল:  

পফাধ্নর মাযেধ্ম নবনামূধ্ ে আনথ্যক পরামশয পান। অোপধ্েন্টধ্মন্ট বুক করার জনে নভনজট করুন nyc.gov/TalkMoney বা 311 ক  

করুন। আপনার অোকাউন্ট পখা ার জনে আপনার পরামশযদাতার সাধ্থ্ কাজ করুন র্াধ্ত আপনন সরাসনর নডধ্পানজট করধ্ত পাধ্রন; 

আপনার পনরবাধ্রর বাধ্জট বা আধ্ের পনরবতয ন পনরো না করুন; ঋণদাতাধ্দর সাধ্থ্ পর্াগ্াধ্র্াগ্ করুন; এবং আরও। আপনার 

পরামশযদাতা আপনাধ্ক একটি NYC পসফিাটয  অোকাউন্ট খু ধ্ত সহােতা করধ্ত পাধ্রন (নীধ্ে পদখুন)। 
 

NYC নি টোক্স পপ্রপ: 

একজন IRS সাটিয ফাধ্েড VITA/TCE পস্বোধ্সবক প্রস্তুতকারীর সাহাধ্র্ে নবনামূধ্ ে আপনার টোক্স ফাই  করার উপােগুন  সম্বধ্ন্ধ জানধ্ত 

nyc.gov/taxprep-এ র্ান বা 311 এ ক  করুন। ড্রপ-অফ পনরধ্ষবা বা অন াইন (ভােুয ো  ট্র্োক প্রস্তুনতকরণ; সহােতার মাযেধ্ম 

অন াইধ্ন ননধ্জ পথ্ধ্ক বতনর করা) সহ সামনাসামনন সহােতা উপ ভে। 

 

NYC নি টোক্স পপ্রপ আপিার নিমুলাস পপন্ডমন্ট পপন্ডত পিুরুদ্ধার নরন্ডবট পেনিট িানব করন্ডত সাহাযে করন্ডত পান্ডর। 

আপিান্ডক অবশেই 15 এনপ্রল,2021 মন্ডযে ফাইল করন্ডত হন্ডব। 

 

NYC নি টোক্স পপ্রপ জনে পর্াগ্ে হধ্ত, আপনাধ্ক অবশেই: 
 
 
 

• $68,000 (পনরবার) বা $48,000 (একক ফাই ার) 

এর পেধ্ে কম আে করুন  

 

অন াইন পনরধ্ষবাগুন  বেবহার করার জনে, আপনার অবশেই 
এগুন  থ্াকধ্ত হধ্ব: 
 

• কনম্পউটার, টোবধ্ ট বা স্মাটয ধ্ফান বেবহার করধ্ত  

• একটি নস্থনতশী  ইন্টারধ্নট সংধ্র্াগ্  

• পটক্সট বা ইধ্মই  (স্ব-প্রস্তুনতর সহােতার জনে) 
• সুরনক্ষত নভনডও কনফাধ্রন্স সফ্টওেোর ডাউনধ্ াড করার 

ক্ষমতা (ভােুয ো  টোক্স প্রস্তুনতর জনে) 
 
নিউ ইয়কণ  নসটি উপন্ডর্াক্তা ও কমী সুরক্ষা নবর্াগ্ (NYC Department of Consumer and Worker Protection): 

বোংনকং অপশন এবং অনতনরি সংস্থান সম্পধ্কয  তধ্থ্ের জনে, nyc.gov/safestart নভনজট করুন, অন্তভুয ি:  

 

• NYC পসফিাটণ  অোকাউন্ট 

আপনন পবশ কধ্েকটি বোংক এবং পিনডট ইউননেধ্নর 

একটিধ্ত অোকাউন্ট খু ধ্ত পাধ্রন NYC পসফিাটয  
অোকাউন্ট, একটি ননরাপদ এবং সাশ্রেী মূধ্ ের িাটয ার 

সঞ্চে অোকাউন্ট অফার কধ্র।  
 

• IDNYC  

আপনন এমন একটি প্রনতষ্ঠাধ্ন অোকাউন্ট খু ধ্ত পাধ্রন 

র্া IDNYC পক ID প্রাথ্নমক ফময নহসাধ্ব গ্রহণ কধ্র। 

• বোংক অি 

আপনন অন াইধ্ন একটি অোকাউন্ট খু ধ্ত পাধ্রন র্া 
বোংক অন-সাটিয ফাইড। 

 

• আপিার মানি টিপ নশট নিন্ডয় আরও করুি 

 

পেনকং অোকাউন্ট খু ুন  

 

নপ্রধ্পইড কাডয  বঝুুন 

 

NYCবেবহার করুি: 

নভনজট করুন access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates আবাসন, খাদে, COVID-19 পরীক্ষা এবং ভোকনসধ্নশন 

সাইট, সুনবযার তথ্ে, সু্ক  এবং নশশু র্ত্ন এবং আরও অধ্নক নকেু সহ নসটি এধ্জনন্স পনরধ্ষবা সম্পধ্কয  জানুন।  

 
IRS: 

IRS আপনাধ্ক একটি অদু্ভত পনরমাধ্ণর একটি জা  পেক পদধ্ব না, তারপধ্র আপনাধ্ক নগ্দ করার জনে পকানও নাম্বাধ্র ক  করধ্ত বা 
অন াইধ্ন তথ্ে র্াোই করধ্ত ব ধ্ব না। পসই সাযারণ পকধ্ োরী পকৌশ  এবং অনোনে নবষে সন্ধান করুন।  

এখাধ্ন পদখুন IRS.gov/coronavirus. নিক করুন কর পকধ্ োরী/গ্রাহক সতকয 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

