
আপনার 1095-A  
ফর্ম সম্পর ্্ম  
আপনার ক্  
ক্ান প্রশ্ন আরে?

আররা আপনার্ 
সাহায্য ্ররে পাকর!

আরারের পকররেবা কবনাররূ্্যর।
আররা কবকিন্ন িাোয় ্থা বক্।

কবনাররূ্্য সহায়ো 
উপ্ি্য

•  আপনার দ্বিতীয় সর্বদ্নম্ন মলূ্যের দ্স্ভার 
প্যোনটিলে রাছাই েলর অদ্তদ্রক্ত সাহাযযে 
পপলত, অথরা ফম্ব 1095-A রা দ্রিদ্ময়াম টযোক্স 
পরেদ্িট সম্পলে্ব  সাধারণ তথযে পপলত ে্ 
েরুন ্করউকনটি কহলথ এডরিার্টরের: 
1-888-614-5400.

•  NY State of Health-এ ে্ েলর এেটি 
সংল�াদ্ধত ফম্ব রা রিদ্তস্াপন ফম্ব পান: 
1-855-766-7860

•  ের সম্পদ্ে্ব ত রিলনের জনযে, অনগু্রহ েলর 
আপনার ের উপলেষ্ার সালথ পরাম�্ব েরুন, 
অথরা IRS -এর সালথ www.irs.gov-এলত 
পযাগালযাগ েরুন।

আরও েথ্য খুলঁজ পাওয়া পযলত পালর:
•  http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
•  IRS -এলত www.irs.gov
•  ের রিস্তুতোরী
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NY State of Health রিলযাজযে পফলিলর্ নাগদ্রে অদ্ধোর এরং পটেলটর আইন 
পমলন চল্ এরং জাদ্ত, রণ্ব, জাতীয় মূ্ , ধম্বদ্রশ্াস/ধম্ব, দ্্ঙ্গ, রয়স, বররাদ্হে/
পাদ্ররাদ্রে অরস্া, অক্ষমতা, পগ্রপ্াদ্রর পরেি্ব , অপরালধর জনযে পোষী 
সারযেস্ত, দ্্ঙ্গ পদ্রচয়, পযৌন রিরদৃ্তি, পূর্বদ্নধ্বাদ্রত দ্জনগত বরদ্�ষ্যে, সামদ্রে 
পেময্বাো, গাহ্ব স্যে সদ্হংসতার দ্�োর এরং/অথরা রিদ্তল�ালধর দ্ভদ্তিলত 
বরষমযেতা েলর না।

2020 সার্র 
গুরুত্বপরূ্ম েথ্য

ট্যাক্স করেকডরটর সারঞ্জস্যকবধান ্ররে ব্যথ্ম 
হর্
আপদ্ন যখন আপনার ের োদ্খ্ েরলরন তখন 
ফম্ব 8962 সমূ্পণ্ব েরলত আপনালে অর�যেই 1095-A 
রযেরহার েরলত হলর। যদ্ে আপদ্ন তা না েলরন 
তাহল্ আপদ্ন পলরর রছর আদ্থ্বে সহায়তা (APTC) 
নাও পপলত পালরন।

আপদ্ন ফম্ব 8962 ফাই্ েরার পরও যদ্ে APTC না 
পান তাহল্ আপদ্ন েটুি পেলক্ষপ দ্নলত পালরন:
(1)  IRS -এর পথলে এেটি ট্ান্সদ্রেপ্ট জমা েরুন 

যা রিমাণ েলর পয, আপদ্ন ফম্ব 8962 োদ্খ্ 
েলরলছন

(2)  NY State of Health-এ ে্ েরুন এরং পফালন 
এই তথযে রিোন েরুন।

2021 সার্র জন্য আপনার স্াস্্য 
বীরার কব্ল্পগুক্ সম্পর ্্ম  জাননু।

•  NY State of Health:
অন্াইলন: nystateofhealth.ny.gov
পফালন: 1-855-355-5777

•  রযেদ্ক্তগত সহায়তার জনযে দ্রনামলূ্যে 
েদ্মউদ্নটি সাদ্ভ্ব স পসাসাইটিলে 
1-888-614-5400 নম্বলর ে্ েরুন

2019 সা্ পথলে, পোন রযেদ্ক্তগত মযোলডেট জদ্রমানা 
োয্বের হলর না। এই পদ্ররত্ব নটি দ্িলসম্বর 2017 
সাল্ োয্বের টযোক্স োট এরং জরস আইন-এর 
অং� দ্হলসলর পফলিরা্ স্তলর েরা হলয়লছ।

দ্েন্তু, এেটি স্াস্যে পদ্রেল্পনায় নাম নদ্থভুক্ত 
েরার অলনে আদ্থ্বে এরং স্াস্যে োরণ আলছ।

http://www.irs.gov
http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
http://www.irs.gov
http://nystateofhealth.ny.gov


সহায়ো প্ররয়াজন?
সংস্ানগুদ্্ কবকিন্ন িাোরে উপ্ব্ধ রলয়লছ:  
http://www.info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits

ফম্ব 1095-A রা দ্রিদ্ময়াম টযোক্স পরেদ্িট সম্পলে্ব  সাধারণ তথযে পপলত  
্করউকনটি কহলথ অ্যাডরিার্টরের 1-888-614-5400 নম্বরর ্্ ্রুন।

এেটি সংল�াদ্ধত ফম্ব রা রিদ্তস্াপন ফম্ব পপলত NY State of Health 1-855-766-7860 নম্বরর ্্ 
্রুন।

IRS ফর্ম 1095-A 
ক্িারব ব্যবহার 

্ররে হয় ো কবাঝা

ক্িারব NY State of Health কথর্ আপনার 
1095-A ফর্ম ব্যবহার ্ররে হয়

আপকন ক্ এ্ বা এ্াকধ্ রারসর জন্য 
APTC ব্যবহার ্রররেন? 
রযেরহার েলর থােল্, আপদ্ন পয পদ্রমাণ অথ্ব 
রযেরহার েলরলছন তা আপনার আনমুাদ্নে আলয়র 
উপর দ্ভদ্তি েলর বতদ্র েরা হলয়দ্ছ্। আপনার 
রিেৃত আলয়র দ্ভদ্তিলত আপদ্ন পয পদ্রমাণ 
রযেরহালরর জনযে পযাগযে দ্ছল্ন তার সলঙ্গ আপনার 
টযোক্স পরেদ্িলটর সামঞ্জসযেদ্রধান েরলত হলর।

আপকন ক্ এ্ বা এ্াকধ্ রারসর 
আপনার প্্যারনর সম্পরূ্ম খরচ কপররন্ট 
্রররেন?
যদ্ে আপনার রিেৃত আয় 400% FPL এর েম রা 
সমান (এেজন রযেদ্ক্তর জনযে $49,960, চারজলনর 
এেটি পদ্ররালরর জনযে $103,000), হয়, তাহল্ 
আপদ্ন দ্রিদ্ময়াম টযোক্স পরেদ্িট োদ্র েরার জনযে 
পযাগযে হলত পালরন, এমনদ্ে আপদ্ন আলরেন না 
েরল্ও, রযেরহার না েরল্ও রা যখন আপদ্ন 
নদ্থভুক্ত হলয়দ্ছল্ন তখন আদ্থ্বে সহায়তার জনযে 
পযাগযে না থােল্ও।

এই ফম্বটি পমইল্ আসলর এরং আপদ্ন যদ্ে 
2020 সাল্ মালে্ব টলপ্স প্যোলন নাম নদ্থভুক্ত 
েলরন তাহল্ তা আপনার NY State of Health 
অযোোউলটে পপাটে েরা হলর। 

এই ফম্বটিলে সলঙ্গ পরলখ দ্েন এরং এটির সলঙ্গ 
আসা দ্নলে্ব�ার্ী পড়ুন।

আপনার টযোক্স সমূ্পণ্ব েরলত এই ফম্বটির 
রযেরহার েরুন।

ক্িারব কপ্রকরয়ার ট্যাক্স করেকডরটর 
সারঞ্জস্য কবধান/োকব ্ররে হয়
ধাপ 1:  NY State of Health আপনালে ফম্ব  

1095-A পাঠালর।

ধাপ 2:  IRS ফম্ব 8962 সমূ্পণ্ব েরলত ফম্ব 1095-A  
রযেরহার েরুন। আপনার যদ্ে রিদ্ত মালস 
APTC-এলত নদ্থভুক্ত থালেন, তাহল্ 
আপনার ফম্ব 1095-A আপনার জনযে 
সমূ্পণ্বরূলপ সম্পন্ন েরা হলয়লছ। আপদ্ন 
যদ্ে টযোক্স পরেদ্িট ছাড়া নদ্থভুক্ত থালেন, 
তাহল্ আপনালে রিদ্ত মালস দ্বিতীয় 
সর্বদ্নম্ন খরলচর দ্স্ভার প্যোন(Second 
Lowest Cost Silver Plan, SLCSP)-এর 
দ্রিদ্ময়াম দ্চদ্নিত েরলত হলর যালত আপদ্ন 
পোলনা টযোক্স পরেদ্িট ছাড়াই নদ্থভুক্ত।

ধাপ 3:  1040 দ্সদ্রজ এরং ফম্ব 8962 পথলে 
যথাযথ ফম্ব রযেরহার েলর আপনার 
পফিালর্ টযোক্স দ্রটান্ব ফাই্ েরুন।

*দ্রষ্রযে: পয সে্ মানষুলের দ্রপয্বয়মূ্ ে প্যোন রলয়লছ তারা এই ফম্বটি 
পালর না।

Form  1095-A
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Internal Revenue Service

Health Insurance Marketplace Statement 

 ▶ Do not attach to your tax return. Keep for your records. 
▶ Go to www.irs.gov/Form1095A for instructions and the latest information.

OMB No. 1545-2232VOID

CORRECTED

Part I Recipient Information

1  Marketplace identifier 2  Marketplace-assigned policy number 3  Policy issuer’s name

4  Recipient’s name 5  Recipient’s SSN 6  Recipient’s date of birth

7  Recipient’s spouse’s name 8  Recipient’s spouse’s SSN 9  Recipient’s spouse’s date of birth

10  Policy start date 11  Policy termination date 12  Street address (including apartment no.)

13  City or town 14  State or province 15  Country and ZIP or foreign postal code

Part II Covered Individuals

A. Covered individual name B. Covered individual SSN C. Covered individual 
date of birth

D. Coverage start date E. Coverage termination date

16

17

18

19

20

Part III Coverage Information

Month A. Monthly enrollment premiums B. Monthly second lowest cost silver 
plan (SLCSP) premium

C. Monthly advance payment of 
premium tax credit

21   January

22   February

23   March

24   April

25   May

26   June

27   July

28   August

29   September

30   October

31   November

32   December

33   Annual Totals

For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 60703Q Form 1095-A (2020) 

খাদ্্ নমনুা

http://www.info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits

