
আপনার 1095-A  
ফর্ ্ম সম্পর্্ক্ম 
আপনার ক্ক  
কো্কান প্রশ্ন আর্ে?

আর্রা আপনার্্ক 
সাহায্্য ্করর্ে পাকর!

আর্ার্ের পকরর্েবা কবনার্ূর্্য্যর।
আর্রা কবকিন্ন িাোয় ্কথা বক্য।

কবনার্ূর্্য্য 
সহায়ো উপ্যি্য

•  আপনার দ্বিতীয় সর্ ্বদ্নম্ন মূল্্যযের দ্স্যভার 
প্যোনটিল্ে র্াছাই েল্র অদ্তদ্রক্ত সাহায্যে 
পপল্ত, অথর্া ফম ্ব 1095-A র্া দ্রিদ্ময়াম িযোক্স 
পরেদ্িি সম্পল্ে্ব সাধারণ তথযে পপল্ত ে্য 
েরুন ্ককর্উকনটি কোহ্য্থ এডর্িার্্কির্ের: 
1-888-614-5400.

•  NY State of Health-এ ে্য েল্র এেটি 
সংল্�াদ্ধত ফম ্ব র্া রিদ্তস্াপন ফম ্ব পান: 
1-855-766-7860

•  ের সম্পদ্ে্বত রিল্নের জনযে, অনুগ্রহ েল্র 
আপনার ের উপল্েষ্ার সাল্থ পরাম� ্ব েরুন, 
অথর্া IRS -এর সাল্থ www.irs.gov-এল্ত 
পয্াগাল্য্াগ েরুন।

আরও েথ্য খুলঁ্জ পাওয়া পয্ল্ত পাল্র:
•  http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
•  IRS -এল্ত www.irs.gov
•  ের রিস্তুতোরী
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NY State of Health রিল্য্াজযে পফল্িল্র্য নাগদ্রে অদ্ধোর এর্ং 
পটেল্ির আইন পমল্ন চল্্য এর্ং জাদ্ত, র্ণ ্ব, জাতীয় মূ্য, ধম ্বদ্র্শ্াস/
ধম ্ব, দ্্যঙ্গ, র্য়স, বর্র্াদ্হে/পাদ্রর্াদ্রে অর্স্া, অক্ষমতা, পগ্রপ্াদ্রর 
পরেি্ব, অপরাল্ধর জনযে পোষী সার্যেস্ত, দ্্যঙ্গ পদ্রচয়, পয্ৌন রির্ত্ৃদ্ত, 
পূর্ ্বদ্নধ ্বাদ্রত জজনগত বর্দ্�ষ্যে, সামদ্রে পেময্ ্বাো, গাহ্বস্যে সদ্হংসতার 
দ্�োর এর্ং/অথর্া রিদ্তল্�াল্ধর দ্ভত্দ্তল্ত বর্ষমযেতা েল্র না।

2022 এর জন্য 
গুরুত্বপূর্ ্ম েথ্য

2023 এর জন্য আপনার স্াস্থ্য 
বীর্া কব্কল্প সম্পর্্ক্ম জানুন।

•  NY State of Health:
অন্যাইল্ন: nystateofhealth.ny.gov
পফাল্ন: 1-855-355-5777

•  র্যেজক্তগত সহায়তার জনযে দ্র্নামূল্্যযে 
েদ্মউদ্নটি সাদ্ভ্বস পসাসাইটিল্ে 
1-888-614-5400 নম্বল্র ে্য েরুন

2021 সাল্্যর মাচ্ব মাল্স রিণীত আল্মদ্রোন 
পরসদ্েউ প্যোল্নর অধীল্ন, দ্র্েযেমান থাো 
দ্নউ ইয়ে্ব পটেি অফ পহ্যথ-এ নদ্থভুক্তরা 
র্ড় িযোক্স পরেদ্িি পপল্য়ল্ছন এর্ং উচ্চ 
আল্য়র দ্নউ ইয়ে্বর্াসীরা রিথমর্াল্রর 
মল্তা এদ্পটিদ্স(APTC)-এর জনযে পয্াগযে হল্য় 
উল্েল্ছন।  2022 সাল্্যর আগটে মাল্স রিণীত, 
ইনল্লে�ন দ্রিাে�ন অযোক্ট(Inflation Reduction 
Act), এই র্দ্ধ ্বত আদ্থ ্বে সহায়তাল্ে 2025 সা্য 
পয্ ্বন্ত রিসাদ্রত েল্রল্ছ।  

েভাল্রজ এর্ং আপল্িি েরা িযোক্স 
পরেদ্িিগুদ্্যল্ত পদ্রর্ত্বনগুদ্্য সমস্ত 
রিল্য্াজযে মাল্সর জনযে 1095A -এর গ্রাহেল্ের 
উপর রিদ্তফদ্্যত হয়।



সহায়ো প্রর্য়াজন?
সংস্ানগুদ্্য কবকিন্ন িাোর্ে উপ্যব্ধ রল্য়ল্ছ:  
http://www.info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits

ফম ্ব 1095-A র্া দ্রিদ্ময়াম িযোক্স পরেদ্িি সম্পল্ে্ব সাধারণ তথযে পপল্ত  
্ককর্উকনটি কোহ্য্থ অ্্যাডর্িার্্কির্ের 1-888-614-5400 নম্বর্র ্ক্য ্করুন।

এেটি সংল্�াদ্ধত ফম ্ব র্া রিদ্তস্াপন ফম ্ব পপল্ত NY State of Health 1-855-766-7860 নম্বর্র 
্ক্য ্করুন।

IRS ফর্ ্ম 1095-A 
ক্কিার্ব ব্যবহার 

্করর্ে হয় ো কোবাঝা

ক্কিার্ব NY State of Health কোথর্্ক আপনার 
1095-A ফর্ ্ম ব্যবহার ্করর্ে হয়

আপকন ক্ক এ্ক বা এ্কাকি্ক র্ার্সর জন্য 
APTC ব্যবহার ্কর্রর্েন? 
র্যের্হার েল্র থােল্্য, আপদ্ন পয্ পদ্রমাণ অথ ্ব 
র্যের্হার েল্রল্ছন তা আপনার আনুমাদ্নে 
আল্য়র উপর দ্ভত্দ্ত েল্র বতদ্র েরা 
হল্য়দ্ছ্য। আপনার রিেৃত আল্য়র দ্ভত্দ্তল্ত 
আপদ্ন পয্ পদ্রমাণ র্যের্হাল্রর জনযে পয্াগযে 
দ্ছল্্যন তার সল্ঙ্গ আপনার িযোক্স পরেদ্িল্ির 
সামঞ্জসযেদ্র্ধান েরল্ত হল্র্।

আপকন ক্ক এ্ক বা এ্কাকি্ক র্ার্সর 
আপনার প্্যার্নর সম্পূর্ ্ম খরচ কোপর্র্ন্ট 
্কর্রর্েন?
য্দ্ে আপনার রিেৃত আয় আপনার 
আনুমাদ্নে আল্য়র পথল্ে েম হয়, তর্ুও 
আপদ্ন দ্রিদ্ময়াম িযোক্স পরেদ্িি োদ্র্ েরল্ত 
সক্ষম হল্ত পাল্রন, এমনদ্ে আপদ্ন য্দ্ে 
পসটির আল্র্েন নাও েল্র থাল্েন, র্যের্হার 
নাও েল্র থাল্েন র্া আপদ্ন নদ্থভুক্ত হওয়ার 
সময় আদ্থ ্বে সাহাল্য্যের জনযে পয্াগযে নাও হল্য় 
থাল্েন তাহল্্যও।

এই ফম ্বটি িােল্য্াল্গ আসল্র্ এর্ং য্দ্ে আপদ্ন 
2022 সাল্্য এেটি মাল্ে্বিল্প্স প্যোল্ন নদ্থভুক্ত 
হন, তল্র্ এটি আপনার দ্নউ ইয়ে্ব পটেি অফ 
পহ্যথ অযোোউল্টে পপাটে েরা হল্র্।* 

এই ফম ্বটিল্ে সল্ঙ্গ পরল্খ দ্েন এর্ং এটির সল্ঙ্গ 
আসা দ্নল্ে্ব�ার্্যী পডু়ন।

আপনার িযোক্স সম্পূণ ্ব েরল্ত এই ফম ্বটির 
র্যের্হার েরুন।

ক্কিার্ব কপ্রকর্য়ার্ ি্যাক্স কোরেকডর্ির 
সার্ঞ্জস্য কবিান/োকব ্করর্ে হয়
ধাপ 1:  NY State of Health আপনাল্ে ফম ্ব  

1095-A পাোল্র্।

ধাপ 2:  IRS ফম ্ব 8962 সম্পূণ ্ব েরল্ত ফম ্ব  
1095-A র্যের্হার েরুন। আপনার য্দ্ে 
রিদ্ত মাল্স APTC-এল্ত নদ্থভুক্ত থাল্েন, 
তাহল্্য আপনার ফম ্ব 1095-A আপনার 
জনযে সম্পূণ ্বরূল্প সম্পন্ন েরা হল্য়ল্ছ। 
আপদ্ন য্দ্ে িযোক্স পরেদ্িি ছাড়া 
নদ্থভুক্ত থাল্েন, তাহল্্য আপনাল্ে 
রিদ্ত মাল্স দ্বিতীয় সর্ ্বদ্নম্ন খরল্চর 
দ্স্যভার প্যোন(Second Lowest Cost 
Silver Plan, SLCSP)-এর দ্রিদ্ময়াম দ্চদ্নিত 
েরল্ত হল্র্ য্াল্ত আপদ্ন পোল্না িযোক্স 
পরেদ্িি ছাড়াই নদ্থভুক্ত।

ধাপ 3:  1040 দ্সদ্রজ এর্ং ফম ্ব 8962 পথল্ে 
য্থায্থ ফম ্ব র্যের্হার েল্র আপনার 
পফিাল্র্য িযোক্স দ্রিান ্ব ফাই্য েরুন।

*দ্রষ্র্যে: পয্ সে্য মানুষল্ের দ্র্পয্ ্বয়মূ্যে প্যোন রল্য়ল্ছ তারা এই 
ফম ্বটি পাল্র্ না।

খাদ্্য নমুনা


