
 

ਮਹ ਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 22006 
ਪੀੜਤ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਹਹਲਾ ਪੜਾਅ 
ਸਾਰ 
16 ਅਗਸਤ, 2022 ਨ ੂੰ  ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਹ ਿੱ ਚ 
ਮਹਹੂੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ (IRA) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
IRA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22006 ਨੇ USDA ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਸੇ ਾ ਏਜੂੰਸੀ (FSA) ਨਾਲ ਹਸਿੱ ਧੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਰੂੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਹਜਆਂ 
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੂੰਧੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਮਾਲੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  ਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ  ਧਾਉਣ ਲਈ $3.1 ਅਰਬ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਏ ਹਨ। USDA ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਣਾਈ 
ਰਿੱਖਣ, ਅਹੜਿੱਕੇ ਦ ਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਬੂੰਧ 
ਲਾਗ  ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ USDA ਲੂੰ ਮੀ-ਹਮਆਦ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਅਤੇ 
ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੇ ਾ ਹ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਕਸਾਨਾਂ 
ਲਈ, ਹਜਹਨਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋਕ  ੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 
ਬਜਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ  ਾਲ਼ੇ ਅਹੜਿੱ ਹਕਆਂ, ਹਜਹੜੇ ਅਹੜਿੱਕੇ ਅਕਸਰ  ਿੱ ਧ 
 ਾਰੀ, ਹੋਰ ਤੀਬਰ, ਜਲ ਾਯ  ਕਰਕੇ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ 
ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ 
ਕਰਕੇ  ੀ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਭੋਜਨ, ਫ਼ਾਈਬਰ ਅਤੇ ਈਧਂਣ 
ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਰਹਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ 
ਹਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਹਪੂੰ ਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ, ਬਲਹਕ ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ 
ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹਨ।  

 

ਪਹ ਲਾ ਪੜਾਅ: ਇ  ਹਕਵੇਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ  ੈ 
ਆੱਟੋਮੈਹਟਕ ਸ ਾਇਤਾ 

USDA ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦ ਰ ਕਰਨ ਹ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੀ  ਸ ਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਲ 
ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹਹਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ $800 
ਹਮਲੀਅਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਹ ਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹਨ: 

 
 ਲਗਭਗ 11,000 ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਹਤਆਂ ਹ ਿੱ ਚ ਅੂੰ ਦਾਜਨ 

$600 ਹਮਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਹਜਹੜੇ 
ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੇ 30, ਹਸਤੂੰ ਬਰ 2022 ਤਿੱਕ ਆਪਣੇ ਹਸਿੱ ਧੇ FSA 
ਜਾਂ ਗਰੂੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜੇ ਦਾ 60 ਜਾਂ  ਿੱਧ ਹਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਿੱ ਧੇ ਕਰਜੇ  ਾਲ਼ੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਦਿੱਤੀ ਜਾਣ  ਾਲ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹ ਿੱ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ 
ਕਰਹਜਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ 
ਸਲਾਨਾ ਹਕਸ਼ਤ ਨ ੂੰ  ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹਲਆਉਣਾ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੈ। 
ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਹਰਪੋਰਟ ਹ ਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਗਏ 
ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੂੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਹ 
ਰਕਮ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਹਜਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ 
ਹਡਫ਼ਾਿੱਲਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦਾ  ਾਧ  ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਅੂੰਦਾਜਨ ਉਹ 2,100 ਦੇਣਦਾਰ, ਹਜਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ 
ਗਰੂੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਹਜਆਂ ਦੇ 
ਹਨਪਟਾਰੇ ਲਈ $200 ਹਮਲੀਅਨ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 
ਕਰਜਾ, ਹਰਜਾਨੇ ਜਾਂ  ਸ ਲੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਜਾਨਾ ਹ ਭਾਗ ਨ ੂੰ  
ਭੇਹਜਆ ਹਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਭੇਹਜਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਾਈ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਹਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਆਪਣੇ 
ਟੈਕਸ ਹਰਫ਼ੂੰਡਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਹਕਓਹਰਟੀ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈ਼ਡਰਲ 
ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਪਏਗਾ। 

 
18 ਅਕਤ ਬਰ, 2022 ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, USDA 
ਨੇ ਹਸਿੱ ਧੇ ਕਰਜੇ  ਾਲ਼ੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ, ਹਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  
ਹਧਆਨ ਹ ਿੱਚ ਰਖਹਦਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਰਕਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਹ ਕਲਪ ਦੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਹੀ ਪਿੱ ਧਰ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੂੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ 
ਫ਼ੂੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $66 ਹਮਲੀਅਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 
ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ। 7,000 ਤਿੱਕ ਦੇਣਦਾਰ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ 
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮਿੱ ਥੇ ਹੋਏ ਹਸਿੱ ਧੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਝ 
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੈਹਚਓਹਰਟੀ ਦੀ ਅੂੰ ਤਮ 
ਤਾਰੀਖ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹ ਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫ਼ਤਾਂ 
ਸਬੂੰਧੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨ ੂੰ  ਬਕਾਇਆ ਰਹਹੂੰਦੀ ਸੈਟ-
ਅਸਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਮਲੇਗਾ 

 ਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹ ਸਾਬ ਨਾਲ 

ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਆਿੱ ਟੋਮੈਹਟਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸਾਂ  ਾਲ਼ੇ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਜੇ  ਾਲ਼ੇ ਅੂੰ ਦਾਜਨ 1,600 ਦੇਣਦਾਰ, ਇਸ ਹ ਿੱ ਚ 
ਦੀ ਾਲੀਏ ਅਤੇ ਰਹਹਣਬੂੰਦੀ  ਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ 
ਲਗਭਗ $330 ਹਮਲੀਅਨ ਦੇ ਹਡਫ਼ਾਿੱਲਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਡਫ਼ਾਿੱਲਟਾਂ 
ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਸਿੱ ਧੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਆਪਣੀ 
ਸਲਾਨਾ ਹਕਸ਼ਤ ਨ ੂੰ  ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 
ਇਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਤਆਂ ਦਾ FSA 
 ਲੋਂ ਹਿੱਥੀਂ, ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਸ 
ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਈ 
ਗਈ ਮਦਦ  ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਹਣਬੂੰਦੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ 
ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਧ  ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
18 ਅਕਤ ਬਰ, 2022 ਦੇ ਹਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ 
ਹਹਸਾਬ ਸਬੂੰਧੀ ਅਮਲ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਮੌਜ ਦਾ ਕਰਜੇ ਦੀ 
ਸੇ ਾ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਹੇਠ ਇਿੱਕ ਹ ਕਲਪ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਹਜਸਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਹਕ ਹਕਸੇ ਆਿੱ ਪਰੇਸ਼ਨ ਹ ਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹਕਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
(ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੌਜ ਦਾ FSA ਅਮਲਾਂ ਹੇਠ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ 
ਦੇਣਦਾਰਾਂ  ਜੋਂ  ੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖੀ ਨਗਦੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। USDA ਅਗਲੀ ਹਕਸ਼ਤ, ਜੋ ਹਕ ਨਗਦੀ ਦੀਆਂ 
ਇਹਨਾਂ  ੂੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ  ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨ ੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। USDA ਨੇ 
ਅੂੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹਕ 14,000 ਤਿੱਕ ਦੇਣਦਾਰ ਅੂੰਦਾਜਨ 
$175 ਹਮਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਹਸਿੱ ਧੇ ਕਰਜੇ  ਾਲ਼ੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰੇਰਣ 
 ਾਲ਼ੀ ਚੋਖੀ ਨਗਦੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਮਲ ਦਾ  ੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।  

 
ਅੱਗੇ ਕੀ  ੋਣਾ  ੈ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਗੇੜ ਨ ੂੰ  “ਖ਼ਾਸ ਟੀਚੇ ਹਾਹਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ” 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਸਬੂੰਧੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ  ਾਲ਼ੇ ਪੀੜਤ ਦੇਣਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਹ ਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਭੋਜਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਅਕਤ ਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਸਬੂੰਧੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ  ਾਲ਼ੇ ਪੀੜਤ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ  ਲ਼ ਹਸਰਫ਼ ਪਹਹਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋੜਣ ਅਤੇ IRA ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼  ਲੋਂ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਬਕਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਕੇ 
ਗੈਰਜਰ ਰੀ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੋਏਗਾ। 
ਅਗਲੇ ਪੜਾ ਾਂ ਹ ਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 
 ੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੋ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 
 ਇਸ  ੈਬਸਾਈਟ farmers.gov/inflation-reduction- 

investments 'ਤੇ ਜਾਓ; 
 ਸ ੇਰੇ 8  ਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 7  ਜੇ ਈਸਟਰਨ ਹ ਚਕਾਰ 

877-508-8364 'ਤੇ FSA ਕਾਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। 

 ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀ, farmers.gov/taxes 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 ਅਕਤ ਬਰ 2022 USDA ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਕੇੌ ਦੇਣ  ਾਲ਼ਾ ਪਰੋ ਾਈਡਰ, ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਹਰਣਦਾਤਾ ਹੈ। www.fsa.usda.gov 

ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ 
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਵਿਕਮਾ 
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