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দ্বিতীয় ন্যূ ন্তম খরচের দ্বিলভার প্ল্ূান্ টেদ্বিল িম্পচকে  প্রায়শই দ্বিজ্ঞাদ্বিত প্রশ্নািলী 
(Second Lowest Cost Silver Plan, SLCSP)  
  

এই জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী কেবল 1095-A প্রাপকের িন্য যারা আজথিে িহায়তা ছাডা স্বাস্থ্য প্ল্যাকন্ ন্জথভুক্ত হকয়কছন্ 
এবং যাকেরকে মাজিে SLCSP কেজবকলর ওপর জন্কির SLCSP জিজিত েরকত হয়। 
  

1. আদ্বম টেব্রুয়াদ্বর 2021-এ স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত হচয়দ্বিলাম এিং আদ্বম িনু্ 2021-এ দ্বিিাহ 
করার পর আমার স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ আমার স্বামী/স্ত্রীচক ট াগ কচরদ্বিলাম। আমাচের মচযূ 
কাচরারই ন্যূ ন্তম আিশূক কভাচরি টন্ই। আমাচের কভাচরি পদ্বরিার প্রকার দ্বক?  

  
যজে আপজন্ জববাহ েকরন্ তাহকল আপজন্ আপন্ার প্ল্যাকন্র মকযয যখন্ আপন্ার স্বামী-স্ত্রীকে কযাগ 
েরকবন্ কিই মাকিই আপন্ার েভাকরি পজরবার প্রোর পজরবজতি ত হকয় যাকব। উোহরণস্বরূপ, আপজন্ 
িনু্ 12 তাজরকখ জববাহ েরকল এবং িলুাই মাকি প্রারকে আপন্ার স্বামী-স্ত্রীকে আপন্ার প্ল্যাকন্ কযাগ েরকল 
আপন্ার ন্তুন্ েভাকরি পজরবার প্রোর িলুাই কথকে আরে হকব। কেব্রুয়াজর, মািি , এজপ্রল, কম এবং িনু্ 
মাকির িন্য আপন্ার েভাকরি পজরবার প্রোর “বযজক্তগত” থােকব। িলুাইকয়র আরে কথকে আপন্ার 
েভাকরি পজরবার প্রোর “েম্পজত” হকয় যাকব। 
  
যজে আপজন্ অগাস্ট পযিন্ত আপন্ার প্ল্যাকন্ আপন্ার স্বামী/স্ত্রীকে কযাগ ন্া েকরন্ তাহকল আপন্ার 
েভাকরি পজরবার প্রোর অগাস্ট পযিন্ত পজরবজতি ত হকব ন্া। 

  
  

2. আমার গাহে স্থ্ূ িঙ্গী (চ াচমদ্বিক পােে ন্ার) এিং আদ্বম একিচঙ্গ টেব্রুয়াদ্বর মাচি কভাচরচি 
ন্দ্বিভুক্ত হচয়দ্বি। আমরা িলুাই মাচি দ্বিিাহ কচরদ্বি এিং একই স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত 
দ্বিলাম। আমাচের মচযূ কাচরারই ন্যূ ন্তম আিশূক কভাচরি টন্ই। আমাচের কভাচরি 
পদ্বরিার প্রকার দ্বক?  

  
েভাকরি পজরবার প্রোর মাকির প্রথম জেকন্ আপন্ার জস্থ্জতর ওপর জন্ভি র েকর। 
  
কেব্রুয়াজর কথকে িলুাই মাি পযিন্ত, আপজন্ এবং আপন্ার গাহি স্থ্য িঙ্গীর “বযজক্তগত” েভাকরি পজরবার 
প্রোর আকছ। অগাস্ট এবং তারপর কথকে আপন্ার েভাকরি পজরবার প্রোর “েম্পজত” হকয় যাকব। 
কযকহতু গাহি স্থ্য অংশীোজরত্ব এেটি ের োইজলং জস্থ্জত ন্য় এবং আপজন্ এবং আপন্ার িঙ্গী পৃথে ের 
পজরবাকর থাোর োরকণ পৃথে েভাকরি পজরবার জহকিকব জবকবিন্া েরা হয়। আপন্ারা েিুন্ই SLCSP 
িাকেি  “বযজক্তগত” েলাম করোর েরকবন্। 

  
  

3. আদ্বম এিং আমার স্বামী-স্ত্রী মােে  2021-এ স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত হচয়দ্বিলাম এিং টিচেম্বর 
2021-এ আমাচের দ্বিিাহ দ্বিচেে হয়। আমাচের মচযূ কাচরারই ন্যূ ন্তম আিশূক 
কভাচরি টন্ই। আমাচের কভাচরি েূাদ্বমদ্বল প্রকার দ্বক?  
  
যজে আপজন্ জববাহ জবকেে েকরন্ এবং আপন্ার বীমা পজলজি কথকে আপন্ার স্বামী-স্ত্রীকে অপিাজরত 
েকরন্ তাহকল আপন্ার প্রাক্তন্ স্বামী-স্ত্রী আপন্ার পজলজিকত ন্া থাোর মাি কথকে আপন্ার েভাকরি 
পজরবার প্রোর পজরবজতি ত হকয় যাকব। উোহরণস্বরূপ, যজে আপন্ার স্বামী- স্ত্রী আপন্ার স্বাস্থ্য প্ল্যাকন্ 
থাোর কশষ মাি কিকেম্বর হয় তাহকল মািি  কথকে কিকেম্বর পযিন্ত আপন্ার েভাকরি পজরবার প্রোর 
“েম্পজত” থােকব। অকটাবর কথকে আপন্ার েভাকরি পজরবার প্রোর “বযজক্তগত” হকয় যাকব। 
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যজে আপজন্ জববাহ জবকেে েকরন্ এবং আপন্ার বীমা পজলজি কথকে আপন্ার স্বামী-স্ত্রীকে অপিাজরত ন্া 
েকরন্ তাহকল অন্ুগ্রহ েকর জন্কেিশাবলীর িন্য েমি 8962 কেখুন্। যজে আপন্ার আয় অথবা অন্যান্য 
পজরজস্থ্জতকত কোন্ও রেকমর পজরবতি ন্ হয় তাহকল িারা বছর যকর আপন্ার NY কস্টে অে কহল্থ 
অযাোউন্ট আপকেে েরা জন্জিত েরার েথা মকন্ রাখকবন্। 

  
  

4. আমার স্বামী-স্ত্রী এিং আদ্বম মােে  2021-এ স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত হচয়দ্বিলাম। অগাি 2021-এ 
আমাচের িন্তান্ হয় এিং টিই মাচি আমাচের স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ আমরা িন্তান্চক ট াগ কদ্বর। 
আমাচের মচযূ কাচরারই ন্যূ ন্তম আিশূক কভাচরি টন্ই। আমাচের কভাচরি পদ্বরিার 
প্রকার দ্বক?  

  
কয মাকির িন্য কেবল আপজন্ এবং আপন্ার স্বামী-স্ত্রী ন্জথভুক্ত জছকলন্, আপন্ার েভাকরকির প্রোর 
“েম্পজত” হকব। কয মাকির িন্য আপন্ারা জতন্িন্ েভাকরকির িন্য ন্জথভুক্ত জছকলন্ আপন্ার েভাকরি 
পজরবার প্রোর “েম্পজত + বাচ্চা(িমূহ)” হকয় যাকব। এই উোহরকণ মািি  কথকে িলুাই মাি পযিন্ত আপন্ার 
েভাকরি পজরবার প্রোর “েম্পজত” থােকব এবং অগাস্ট এবং তারপর কথকে এটি “েম্পজত + 
বাচ্চা(িমূহ)”-এ পজরবজতি ত হকয় যাকব। 
  
যজে আপন্ার বাচ্চার কিকেম্বর পযিন্ত কোন্ও েভাকরি ন্া থাকে তাহকল কিকেম্বর পযিন্ত আপন্ার 
েভাকরি পজরবার প্রোর পজরবজতি ত হকব ন্া। 

  
  

5. আমার োরিন্ িাচ্চা আদ্বিেক িহায়তা িাডা NY টিে অে টহচথির মাযূচম 2021 টত 
স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত হচয়চি। তাচের কাচি অন্ূান্ূ ন্যূ ন্তম আিশূক কভাচরি টন্ই। এই 
পদ্বরিাচরর অন্ূ টকান্ও িেিূ NY টিে অে টহচথির িাচি ন্দ্বিভুক্ত ন্য়। আমার দ্বিতীয় 
িিেদ্বন্ম্ন খরচের দ্বিলভার প্ল্ূান্ টির করচত আদ্বম টকান্ কলামটি িূিহার করি? 
  
প্রথকম, প্রকতযর মাকি আপন্ার বাচ্চা কয োউজন্টকত বিবাি েকরকছ তা জিজিত েরুন্। তারপর, কিই 
োউজন্টর “কেবলমাত্র বাচ্চা”-এর িন্য মাজিে জপ্রজময়াকমর পজরমাণ খুুঁকি কবর েরুন্। 4 িন্ বাচ্চার 
িন্য জিতীয় ন্ূযন্তম খরকির জিলভার প্ল্যাকন্র (Second Lowest Cost Silver Plan, SLCSP) খরি 
গণন্া েরার িন্য জপ্রজময়াকমর পজরমাণটিকে 4 জেকয় গুণ েরুন্। 
 
“কেবলমাত্র বাচ্চা”-র মাজিে জপ্রজময়াকমর পজরমাণটি হকলা এমন্ প্রজতটি বাচ্চার খরি কযিেল বাচ্চাকের 
বয়ি এখকন্া 21 হয়জন্। েভাকরি পাওয়া পজরবাকর কেবল এেটি বাচ্চা থােকল, SLCSP খুুঁকি কবর 
েরার িন্য তাজলোভুক্ত মাজিে জপ্রজময়াকমর পজরমাণটি বযবহার েরুন্। যজে েভাকরি পাওয়া পজরবাকর 
কেবল েটুি বাচ্চা থাকে, তকব কেবলমাত্র বাচ্চা এর মাজিে জপ্রজময়াকমর পজরমাণকে েইু জেকয় গুণ েরুন্।  

 
 

6. আমার পদ্বরিাচর টকিল আদ্বমই টেব্রুয়াদ্বর 2021-এ NY State of Health-এর মাযূচম স্বাস্থ্ূ 
প্ল্ূচন্ ন্দ্বিভুক্ত হচয়দ্বি এিং আমার অন্ূান্ূ টকান্ও ন্যূ ন্তম আিশূক কভাচরি টন্ই। 
িলুাই 2021-এ আদ্বম Albany কাউদ্বি টিচক Franklin কাউদ্বিচত স্থ্ান্ান্তর কচরদ্বি। আদ্বম 
দ্বকভাচি িঠিক মাদ্বিক SLCSP দ্বপ্রদ্বময়াচমর িন্ধান্ পাি?  

  
েভাকরি পজরবার প্রোর মাকির প্রথম জেকন্ আপজন্ কোথায় বিবাি েকরজছকলন্ তার ওপর জন্ভি র এবং 
তাই SLCSP জপ্রজময়াম আপন্ার স্থ্ান্ান্তকরর পর পজরবজতি ত হকয় যাকব। প্রথকম, বযজক্তগত েভাকরি 
পজরবার প্রোকরর িন্য SLCSP জপ্রজময়াম কেখুন্। তারপর কেব্রুয়াজর কথকে িলুাই মাি পযিন্ত Albany 
োউজন্টর িন্য SLCSP জপ্রজময়াম কেখুন্। অগাস্ট এবং তার পকরর মাি কথকে,  Franklin োউজন্ট কথকে 
SLCSP জপ্রজময়াম বযবহার েরুন্। 
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6. আমার স্বামী-স্ত্রী, আমাচের েটুি িাচ্চা, এিং আদ্বম NY State of Health-এর মাযূচম স্বাস্থ্ূ 

প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত হচয়দ্বি। আমার স্বামী-স্ত্রী এিং আদ্বম Dutchess কাউদ্বিচত িাদ্বক। আমাচের 
িাচ্চারা Hamilton কাউদ্বিচত কচলচি  ায়। আমাচের SLCSP দ্বপ্রদ্বময়াচমর িন্ূ আমরা 
টকান্ কাউদ্বি টেখচিা?  

  
যজে প্রাথজমে ের োইলার ন্জথভুক্ত থাকে তাহকল আপন্ার প্রাথজমে ের োইলাকরর োউজন্টর িন্য 
SLCSP বযবহার েরা উজিত। এই পজরজস্থ্জতকত, জপতা-মাতাকে প্রাথজমে ের োইলার জহকিকব জবকবিন্া 
েকর তাকের Dutchess োউজন্টর িন্য SLCSP জপ্রজময়াম বযবহার েরা উজিত। 
  
  

7. আমাচের েটুি িাচ্চা NY State of Health-এর মাযূচম স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত রচয়চি, দ্বকন্তু 
আদ্বম ন্ই। আদ্বম Dutchess কাউদ্বিচত িাদ্বক এিং আমার িাচ্চারা Hamilton কাউদ্বিচত 
কচলচি  ায়। তাচের SLCSP দ্বপ্রদ্বময়াচমর িন্ূ আমার টকান্ কাউদ্বি িূিহার করা উদ্বেত?  

  
এই রেম এেটি পজরজস্থ্জতকত কযখাকন্ এেিন্ প্রাথজমে ের োইলার (জপতা-মাতা) স্বাস্থ্য প্ল্াকন্ ন্জথভুক্ত 
ন্য়, কিকেকত্র SLCSP হকলা প্রাথজমে িাবস্ক্রাইবাকরর আবািকন্র ঠিোন্া। এই পজরজস্থ্জতকত SLCSP 
জপ্রজময়াম কিই োউজন্টর িন্য জপ্রজময়াম হকব কযটি বাচ্চারা প্রকতযে মাকি তাকের প্রাথজমে আবাজিে 
ঠিোন্া জহকিকব বযবহার েকর। 
  

  
8. আমার স্বামী-স্ত্রী এিং আদ্বম িান্য়ুাদ্বর মাচি আদ্বিেক িহায়তা িাডা NY State of Health-এর 

মাযূচম স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বতভুক্ত হচয়দ্বি। িনু্-এ আমার স্বামী-স্ত্রী Medicare ভাগ A টপচয়ি 
দ্বকন্তু - NY State of Health টরচখ দ্বেচয়চি। আমাচের কভাচরি পদ্বরিার প্রকার দ্বক?  
  
কয মাকির িন্য আপন্ারা েিুকন্ NY State of Health plan-এ ন্জথভুক্ত জছকলন্ এবং আপন্ার ও 
আপন্ার স্বামী-স্ত্রীর োকরারই Medicare জছল ন্া, যা অন্যান্য ন্ূযন্তম আবশযে েভাকরি, আপন্ার 
েভাকরি পজরবার প্রোর “েম্পজত” হকব। 
  
কয মাকির িন্য আপন্ারা েিুকন্ NY State of Health plan-এ ন্জথভুক্ত জছকলন্ এবং আপন্ার স্বামী-স্ত্রীর 
“Medicare ভাগ A” থােকল, আপন্ার েভাকরি পজরবার প্রোর “বযজক্তগত” হকব োরণ Medicare ভাগ 
A-কে ন্ূযন্তম আবশযে েভাকরি জহকিকব জবকবিন্া েরা হয়। 
  
 

9. আমার দ্বন্চয়াগকতে ার টিচক আমার স্বামী-স্ত্রী এিং আদ্বম স্বাস্থ্ূ িীমা কভাচরি অস্বীকার 
কচরদ্বি এিং NY State of Health-এর মাযূচম স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত হচয়দ্বি। আমাচের 
কভাচরি পদ্বরিার প্রকার দ্বক?  
  
এই পজরজস্থ্জতকত আপন্ার েভাকরি পজরবার প্রোর জন্কয়াগেতি া স্পন্সেি  বীমা (Employer Sponsored 
Insurance, ESI) িাযযাকূল জছল জেন্া এবং এটি ন্ূযন্তম মূলয প্রোন্ েকরকছ জেন্া তার ওপর জন্ভি র 
েকর। যজে ESI িাযযান্কুূল ন্া হয় অথবা ন্ূযন্তম মূলয প্রোন্ ন্া েকর, আপন্ার েভাকরি পজরবার 
প্রোর েম্পজত হকব। যজে আপন্ার ESI িাযযান্ুকূল হয় অথবা ন্ূযন্তম মূলয প্রোন্ েকর, তাহকল আপজন্ 
জপ্রজময়াম েযাক্স কেজেে-এর িন্য কযাগয ন্ন্। 
  
আপন্ার েভাকরি িাযযান্কুূল জছল জেন্া অথবা ন্ূযন্তম মূলয প্রোন্ েকরকছ জেন্া তা জন্যিারণ েরার 
িন্য অন্গু্রহ েকর আপন্ার েযাক্স অযােভাইিাকরর পরামশি জন্ন্ এবং জপ্রজময়াম েযাক্স কেজেকের ওপর 
IR কথকে প্রশ্ন 8 এবং 9 পযিকবেণ েরুন্: http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-
and-Families/Questionsand-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit 
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10. আমার স্বামী-স্ত্রী এিং আদ্বম আমাচের িাচ্চাচক দ্বন্ভে রশীল দ্বহচিচি োদ্বি কদ্বর। আমরা িিাই 

NY State of Health-এর পিৃক স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত আদ্বি। আমাচের কভাচরি পদ্বরিার 
প্রকার দ্বক?  
  
আপন্ার েভাকরি পজরবার প্রোর হকলা “েম্পজত + বাচ্চা(িমূহ)।”  
  
  

11. আদ্বম NY State of Health-এর মাযূচম স্বাস্থ্ূ প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত আদ্বি। আমার স্ত্রী  
Medicaid-এ ন্দ্বিভুক্ত আচি। আমাচের কভাচরি েূাদ্বমদ্বল প্রকার দ্বক?  
  
আপন্ার েভাকরি পজরবার প্রোর হকলা “বযজক্তগত।”  
  
  

12. আমার গাহে স্থ্ূ িঙ্গী এিং আমার টকন্ পিৃক কভাচরচির পদ্বরিার কভাচরি আচি?  
  
কযকহতু গাহি স্থ্য অংশীোজরত্ব এেটি ের োইজলং অবস্থ্ান্ ন্য় তাই আপজন্ এবং আপন্ার িঙ্গী পৃথে ের 
পজরবাকর আকছন্ এবং পৃথে েভাকরি পজরবার জহকিকব জবকবিন্া েরা হয়। আপন্ারা েিুন্ই SLCSP 
িাকেি  “বযজক্তগত” েলাম করোর েরকবন্। 

 

  
13. আমাচক আমার SLCSP দ্বপ্রদ্বময়াম দ্বেদ্বিত করার িন্ূ মাদ্বিক SLCSP টেদ্বিল িূিহার 

করচত হচি। আমার পদ্বলদ্বির অযীচন্ কারা কভা ে  দ্বিল তা আদ্বম িাদ্বন্ দ্বকন্তু এর মচযূ 
টকান্ িূদ্বক্তরা আমার কর পদ্বরিাচর আচি তা আদ্বম িাদ্বন্ ন্া।  
  
আপন্ার েভাকরি পজরবাকর োরা আকছ তা জন্যিারণ েরার িন্য আপন্াকে প্রথকম আপন্ার জন্কির ের 
পজরবার জন্যিারণ েরকত হকব। IRS েমি 8962-এর িন্য জন্কেিশাবলীকত “ের পজরবার” বণিন্া েকর। 
আপন্ার ের পজরবাকর আর কে আকছ কিই িম্পকেি  আপন্ার আর কোন্ও প্রশ্ন থােকল অন্গু্রহ েকর 
www.irs.gov -এ যান্ অথবা আপন্ার েযাক্স অযােভাইিাকরর পরামশি জন্ন্। 
 
 

14.  দ্বে আমাচের িাচ্চা িহ আমার স্বামী-স্ত্রী এিং আদ্বম প্ল্ূাচন্ ন্দ্বিভুক্ত িাদ্বক তাহচল আমরা 
দ্বকভাচি িান্ি ট  আমাচেরচক “26 িিচরর কম িয়িী দ্বন্ভে ারশীল িাচ্চার”-এর অযীচন্ 
তাদ্বলকাভুক্ত দ্বপ্রদ্বময়াম অিিা “26-29 িিচরর কম িয়িী দ্বন্ভে ারশীল িাচ্চার”-এর অযীচন্ 
তাদ্বলকাভুক্ত দ্বপ্রদ্বময়াম পদ্বরমাণ িূিহার করচত হচি?  
 
যজে আপন্ার ের জন্ভি রশীল বাচ্চার বয়ি 26-এর েম হয় তাহকল “26 বছকরর েম জন্ভি রশীল বাচ্চা”-
এর অযীকন্ পজরমাণ বযবহার েরুন্ যজে আপন্ার ের জন্ভি রশীল বাচ্চার বয়ি 26 কথকে 29-এর েম 
হয় তাহকল “26-29 বছকরর েম জন্ভি রশীল বাচ্চা”-এর পজরমাণ বযবহার েরুন্। 

http://www.irs.gov/

