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ফর্ম 1095-A সম্পর্কম  প্রায়শই জিজ্ঞাসয প্রশ্নাবলী 
  

1. ককন আজর্ NY State of Health-এর কের্ক ফর্ম 1095-A কের্য়জি?  

  

আপনি ফর্ম 1095-A পপয়েযেি কারণ আপনি অথবা আপিার পনরবাযরর একজি সদসয 2022 কযাযেন্ডার বেরর 

সমূ্পণম অথবা আংনিক সর্যের জিয NY State of Health-এর র্াধ্যযর্ একটি পবসরকানর স্বাস্থ্য বীর্াে িনথভুক্ত 

নেযেি।  

 

এই ফর্ম 1095-A পকবে পরাঞ্জ, নসল্ডার, গাল্ড এবং প্ল্যাটিিার্ পেমায়ে NY State of Health -এর র্াধ্যযর্ 

Qualified Health Plans (QHP) উপযভাক্তাযদরউপযভাক্তা প্রদাি করা হ়ে। ফর্ম 1095-A কযাটাযরানফক প্ল্যাি, 

Medicaid প্ল্যাি, Child Health Plus অথবা Essential Plan উপযভাক্তাযদরউপযভাক্তা প্রদাি করা হয িা কারণ 

তারা নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিযটর (Premium Tax Credit, PTC) তিয পোগযযোগয িি।  

 

2. ফর্ম 1095-A-জির্য় আর্ার কী করর্ে হর্ব?  

  

েনদ আপনি অথবা আপিার পনরবাযরর একজি সদসয 2022-এর সমূ্পণম অথবা আংনিক সর্যের জিয  
NY State of Health-এর র্াধ্যযর্ আনথমক সহােতার সাযথ স্বাস্থ্য বীর্া কভাযরযজ িনথভুক্ত থাযকি: 

আপিার পফযিরাে টযাক্স নরটািম সমূ্পণম করার জিয আপিার ফর্ম 1095-A গ্র্যাজে| আপিার অথবা আপিার 

পনরবাযরর সদসয দ্বারা গৃহীত আনথমক সহা়েতা নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিযটর (advance payments of the 

premium tax credit, APTC) অনগ্র্র্ পপযর্ন্ট নহযসযব প্রদাি করা হয়েযে। পে বযনক্ত অথবা পনরবার PTC গ্র্হণ 

কযরযে তাযদরযক ইন্টািমাে পরযভনিউ সানভম যসর নিযদমি অিুো়েী একটি ইিকার্ টযাক্স নরটািম ফাইে করযত হযব 

এবং IRS ফর্ম 8962, নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিট (PTC) সংেুক্ত করযত হযব। ফর্ম 8962 IRS-এর পথযক 

www.irs.gov -এ েভয। এই ফর্ম 1095-A আপিাযক ফর্ম 8962 সমূ্পণম করযত সাহােয করযব।  

  

েনদ আপনি অথবা আপিার পনরবাযরর একজি সদসয 2022-এর সমূ্পণম অথবা আংনিক সর্য়ের জিয  
NY State of Health-এর র্াধ্যযর্ আনথমক সহা়েতা বযতীত স্বাস্থ্য বীর্া কভাযরযজ িনথভুক্ত থাযকি; 

আপিার আয়ের উপর নিভম র কযর আপিার স্বাস্থ্য প্ল্যাযির উযেযিয পনরযিাধ্ করার জিয আপনি পকািও আনথমক 

সহা়েতা িা। পপয়ে থাকযে আপনি এখিও টযাক্স পদও়োর সর়্ে সাহােয পপযত পাযরি। েনদ আপনি নপ্রনর়্োর্ টযাক্স 

পেনিট দানব (PTC) করযত ইচ্ছকু হি তাহযে আপিার পফযিরাে টযাক্স নরটািম সমূ্পণম করার জিয ফর্ম 1095-A 

দরকার। PTC হযোহযো একটি টযাক্স পেনিট ো অফযসট নপ্রনর়্োর্ খরযে সাহাযেযর জিয আপিাযক আনথমক 

সহা়েতা প্রদাি করযত পাযর। আযর্নরকাি পরসনকউ প্ল্যাি অযাযের জিয ধ্িযবাদ, ো 2021 সাযের র্ােম  র্াযস 

আইযি স্বাক্ষনরত হয়েনেে, পফিাযরে দানরদ্র্য স্তর (Federal Poverty Level, FPL) এর 400% পবনি আ়ে থাকা 
উচ্চ আয়ের বযনক্তরাও PTC-এর জিয পোগযতা অজম ি করযত পাযর। এই পেনিযটর র্যধ্য আপনি পোগযতার 

প্রয়োজিগুনে পূরণ করযেি নকিা তা নিধ্মারণ করযত ফর্ম 8962-এ নিযদমিাবেী সাহােয করযব।  
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টযাক্স পেনিট দানব করার জিয আপিাযক IRS ফর্ম 8962, নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিট অবিযই জর্া করযত হযব। 

ফর্ম 8962 IRS পথযক www.irs.gov -এ অথবা আপিার টযাক্স নপ্রযপ়োযরর কাযে েভয। ফর্ম 8962 সমূ্পণম করার 

জিয আপিার প্রপোজিী়ে তথয আপিার 1095-A প্রদাি করযব।  

  

3. আজর্ েে বির্ব 1095-A গ্রহণ কর্রজি জকন্তু এখন আজর্ Essential Plan র্র্যয রর্য়জি এবং এটি 

পাই জন। আর্ার জক আর্ার ট্যাক্স ফাইল করার িরকার কনই?  

  

ফর্ম 1095-A পকবে নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিযটর (PTC) জিয পোগয উপযভাক্তাযদর প্রদাি করা হ়ে। পেযহতু 

আপনি 2022-এ Essential Plan িনথভুক্ত নেযেি তাই আপনি PTC-এর জিয পোগয িি এবং ফর্ম -1095-A 

পাযবি িা।  

 

4. ফর্ম 1095-A-এ জক যরর্নর েেয আর্ি?  

 

েনদ আপনি PTC দানব করযত ইচ্ছকু হি অথবা ইনতর্যধ্যই আপিার দ্বারা গৃহীত APTC পুিঃস্থ্ানপত করার 

প্রয়োজি হ়ে তাহযে ফর্ম 8962 সমূ্পণম করার জিয আপিার প্রয়োজিী়ে তথয ফর্ম 1095-এর র্যধ্য আযে। ফর্ম 
1095-A-এর নতিটি ভাগ আযে:  

 

ভাে I: আপিার সম্পযকম  সাধ্ারণ তথয এবং প্রযতযকটি ফর্ম 1095-A-এ উযেনখত নিনদমষ্ট স্বাস্থ্য প্ল্যাযির জিয 
আরম্ভ এবং সর্ানির তানরখ প্রদাি কযর।  

 

ভাে II: একই পনেনসর অধ্ীযি কভার করা পনরবাযরর প্রযতযকটি সম্পযকম  তথয প্রদাি কযর। েনদ আপনি আনথমক 

সহা়েতার জিয আযবদি কযরি এবং আপিার টযাক্স পনরবাযর পক অন্তভুম ক্ত নেে তা আর্াযদরযক বযেি তাহযে 

ভাগ II-এর র্যধ্য পকবে আপিার নিজস্ব টযাক্স পনরবাযরর জিয তথয অন্তভুম ক্ত থাকযব। পৃথক টযাক্স পনরবাযরর 

বযনক্তগণ তাযদর নিজস্ব ফর্ম 1095-A গ্র্হণ করযব। েনদ আপনি আনথমক সহা়েতার জিয আযবদি িা কযরি 

তাহযে একই পনেনসযত িনথভুক্ত সর্স্ত সদসয ভাগ II-এ অন্তভুম ক্ত থাকযব, তারা আপিার টযাক্স পনরবাযর িা 
থাকযেও।  

 

ভাে III: নতিটি আইযটযর্র উযেযিয বেযরর প্রযতযকটটি র্াযসর জিয তথয প্রদাি কযর:  

  

1. আপিার QHP-এর অংি, েনদ প্রযোজয হয, এযসনি়োে পহখ পবনিনফযট (Essential Health Benefits, 

EHB) আযরানপত আপিার স্ট্যান্ড-অযাযোি পিন্টাে নপ্রনর়্োর্। আপিার ফর্ম  
1095-A-এ নরপপাটম  করা নপ্রনর়্োর্ খরযের বযাপাযর আরও তযথযর জিয প্রশ্ন 6 পদখুি।  

  

2. আপিার আবাসযির কাউনন্টর র্যধ্য আপিার কভাযরজ পনরবাযরর জিয নদ্বতী়ে সবমনিম্ন র্ূযেযর 

নসেভার প্ল্যাযির (Second Lowest Cost Silver Plan, SLCSP) নপ্রনর়্োর্ পনরর্াণ। SLCSP-এর 

নপ্রনর়্োর্ পনরর্াণ প্রদাি করার কারণ হযো আপনি পে টযাক্স পেনিযটর পনরর্াযণর জিয পোগয তা গণিা 
করার জিয IRS এই নপ্রনর়্োর্ পনরর্াণ বযবহার কযর। এই তথযটি পকবে পসই বযনক্তযদর প্রদাি করা হ়ে 

োরা APTC বযবহার কযরযে। পে বযনক্তরা APTC োডা িনথভুক্ত নেযেি (োরা আনথমক সহা়েতার 

জিয আযবদি কযর নি অথবা োরা পকািও APTC-এর জিয আযবদি িা করার নবকল্প পবযে নিয়েযেি, 

পেটির জিয তারা পোগয নেযেি), সঠিক SLCSP পদখার জিয NY State of Health একটি তানেকা 
প্রদাি কযরযে। 

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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3. েনদ প্রযোজয হয, আপিার পক্ষ পথযক আপিার পনেনসর প্রদািকারীযক পনরযিানধ্ত নপ্রনর়্োর্ টযাক্স 

পেনিযটর অনগ্র্র্ পনরযিাধ্।  

  

5. ককন আজর্ একটির কের্য় কবজশ 1095-A ফর্ম কপর্য়জি?  

  

এর্ি অযিক পনরনস্থ্নত আযে েখি NY State of Health একানধ্ক ফর্ম 1095A জানর করযব। সবযেয়ে সাধ্ারণ 

কারণগুনে এখাযি পদও়ো হয়েযে:  

  

 OHP-পত পনরবতম ি: েনদ আপনি অথবা আপিার পনরবাযরর পকািও সদসয 2022-এ প্ল্যাি পনরবতম ি 

কযর থাযকি তাহযে আর্রা প্রযতযকটি প্ল্যাযি িনথভুক্তকরযণর নববরণ সহ একটি ফর্ম পাঠাযবা। েনদ 

আপনি পহস্থ্ প্ল্যাযি িনতভুক্ত থাযকি তারপর প্ল্যাি পথযক িার্ প্রতযাহার কযরি এবং তারপর একই প্ল্যাযি 

পুিরা়ে িনথভুক্ত হয়ে থাযকি। তাহযে আর্রা এই দুটি িনথভুক্তকরণ পর়্োযদর প্রনতটির জিয একটি ফর্ম 
পাঠাযবা।  

  

 পনরবাযরর নবনভন্ন সদসযরা নবনভন্ন প্ল্যাযি িনথভুক্ত নেযেি: েনদ আপিার পনরবাযরর সদসযরা পৃথক 

QHP-এ িনথভুক্ত থাযক তাহযে আর্রা প্রযতযকটি স্বাস্থ্য প্ল্যাযির জিয একটি ফর্ম পাঠাযবা।  
  

 APTC-এর বযবহাযর পনরবতম ি: েনদ আপনি অথবা আপিার টযাক্স পনরবাযরর পকািও সদসয কযেক 

র্াযসর জিয APTC বযবহার কযর থাযকি এবং পরবতী র্াযসর জিয APTC বযবহার করা বন্ধ কযর 

থাযকি (অথবানবপরীতেযর্) তাহযে APTC বযবহার করা র্াযসর জিয একটি ফর্ম প্রদাি করা হযব এবং 
APTC িা বযবহার করার র্াযসর জিয আরও একটি ফর্ম প্রদাি করা হযব।  

  

 সাবস্কাইবার-এর পনরবতম ি: েনদ এই পনেনসর প্রাথনর্ক সাবস্ক্রাইবাযর পনরবতম ি হয়ে থাযক তাহযে পে 

র্াসগুনেযত একজি বযনক্ত প্রাথনর্ক সাবস্ক্রাইবার নেযেি তার জিয একটি ফর্ম প্রদাি করা হযব এবং পে 

র্াসগুনেযত অিয বযনক্তরা গ্র্াথনর্ক সাবস্ক্রাইবার নেযেি তার জিয আরও একটি ফর্ম প্রদাি করা হযব।  

  

6. আর্ার অ্যাকাউর্ে আজর্ কে জপ্রজর্য়ার্ পজরর্াণ কিখর্ে পাজি অ্েবা আর্ার স্বাস্থ্য প্ল্যান কের্ক 

আজর্ কে জবল গ্রহণ কর্রজি, োর সার্ে 1095-A-এর র্াজসক জপ্রজর্য়ার্ পজরর্াণ ককন  

জর্লর্ি না?  

 

পফযিরাে নি়ের্গুনে এযসনি়োে পহল্ড পবনিনফট (Essential Health Benefits, EHB)-এ নবযবেয সুনবধ্ার 

জিযই পকবে (A) PTC বযবহার করার অিুর্নত প্রদাি কযর এবং EHB বযতীত অিযািয সুনবধ্ার জিয বযবহার 

করা উনেত ি়ে। পেযহতু Form 1095-A, PTC দানব করার জিয অথবা APTC পুিঃস্থ্ানপত করার জিয 
আবিযক তথয প্রদাি কযর, এই ফযর্মর র্যধ্য EHB কভারকারী নপ্রনর়্োযর্র পিযর অন্তভুম ক্ত রয়েযে, োযত আপিার 

দ্বারা পনরযিানধ্ত র্ানসক নপ্রনর়্োর্ পনরর্াণ 

প্রনতফনেত হযতও পাযর বা িাও হযত পাযর। অিুগ্র্হ কযর পখ়োে রাখযবি আপনি স্ট্যান্ড-অযাযোি পিন্টাে প্ল্যাযি 

িনথভুক্ত িা থাকযে, পপনি়োনিক পিন্টাে কভারকারী আপিার পিন্টাে কভাযরজ নপ্রনর়্োযর্র অংি, পেটিযক 

পকবে আপিার নেনকৎসাগত পহল্ফ প্ল্যাযির নপ্রনর়্োর্ ি়ে বরং EHB নহযসযবও নবযবেিা করা হ়ে, পসটিযক 

আপিার র্ানসক নপ্রনর়্োর্ পনরর্াযণ অন্তভুম ক্ত করা হযব।  
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এযসনি়োে পহঙ্খ পবনিনফযটর একটি তানেকা এখাযি েভয: 
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits  

essential-health-benefits কয়েকটি স্বাস্থ্য প্ল্যাযির র্যধ্য পকবে EHB অন্তভুম ক্ত থাযক এবং কয়েকটি প্ল্যাযি 

অনতনরক্ত সুনবধ্া থাযক (পের্ি অযানকউপাংোর)। 
 

7. আজর্ এর্ন একিন বযজির সার্ে স্বাস্থ্য প্ল্যার্ন নজেভুি হর্য়জিলার্ জেজন স্বার্ী-স্ত্রী অ্েবা 
জনভম রশীল বযজি নয় (কের্ন োহম স্থ্য সঙ্গী অ্েবা অ্জনভম রশীল বাচ্চা) এবং আর্রা আজেমক 

সহায়ো গ্রহণ কর্রজি। ককন জেজন আর্ার ফর্ম 1095-A-এ োজলকাভুি নয়? 

 

েনদ আপনি এর্ি পকািও বযনক্তর সযে আনথমক সহা়েতার সাযথ পকািও স্বাস্থ্য প্ল্যাযি িনথভুক্ত হয়ে থাযকি োযক 

আপনি আপিার টযাক্স নরটাযিম একজি নিভম রিীে নহযসযব দানব কযরি িা, আপনি আপিার এবং আপিার 

নিভম রিীে বযনক্তর (েনদ থাযক) জিয ফর্ম-1095-A গ্র্হণ করযবি এবং অিয বযনক্ত নিযজর জিয ফর্ম-1095-A 

গ্র্হণ করযব।  

  

IRS-এর প্রয়োজি অিুো়েী আর্াযদরযক স্বাস্থ্য প্ল্যাযি িনথভুক্ত প্রযতযকটি পনরবাযরর জিয একটি পৃথক ফর্ম 1095-

A পাঠাযত হ়ে এবং পকবে প্রযতযকটি 1095-A-এর নিনদমষ্ট টযাক্স পনরবাযরর জিয তথয সংেুক্ত করযত হ়ে।  

 

8. আর্ার জনভম রশীল বযজি এবং আজর্ আজেমক সহায়োর সার্ে একটি স্বাস্থ্য প্ল্যার্ন নজেভুি 

জিলার্। ককন আর্ার ফর্ম 1095-A-এ জনভম রশীল বযজি োজলকাভুি নয়? 

 

েনদ আপনি 2022 কভাযরজ বেযরর জিয আপিার আযবদযি নিযদমি কযর থাযকি পে পসই বযনক্ত নিভম নরিীে বযনক্ত 

িয এবং তাই পৃথক টযাক্স পনরবাযর অন্তভুম ক্ত নেে, তাহযে NY State of Healt পসই বযনক্তযক একটি পৃথক ফর্ম 
1095 পাঠিয়েযে। আপনি ভূতাযপক্ষভাযব আপিার NY State of Health আযবদযির তথয পনরবতম ি করযত 

পারযবি িা নকন্তু আপনি অযাকাউযন্ট েগ ইি করযত পাযরি এবং 2023 িনথভুক্তকরণ বেযরর জিয আপিার 

আবযদযির তথয সংপিাধ্ি করযত পাযরি।  
 

9. আর্ার সম্পণূম পজরবার NY State of Health-এর র্াযযর্র্ স্বাস্থ্য প্ল্যার্ন নজেভুি জিল জকন্তু 

আর্ার পজরবার্রর ককবল একিন বযজি ফর্ম 1095-A গ্রহণ কর্রর্ি। আর্ার পজরবার্রর সর্স্ত 

বযজির জক এই ফর্র্মর একটি প্রজেজলজপ পাওয়া উজেে?  

 

েনদ আপনি আনথমক সহা়েতার সাযথ িনথভুক্ত থাযকি তাহযে প্রতযকটি স্বাস্থ্য প্ল্যাযি িনথভুক্ত প্রযতযকটি টযাক্স 

পনরবাযরর একজি বযনক্তযক ফর্ম 1095-A পাঠাযিা হ়ে। উদাহরণস্বরূপ, েনদ নববানহত দম্পনত স্বাস্থ্য প্ল্যাযি 

িনথভুক্ত হ়ে তাহযে, NY State of Health পকবে অযাকাউন্টধ্ারক স্বার্ী-স্ত্রীযক ফর্ম 1095-A পাঠাযব। েনদ 

নববানহত দম্পনত তাযদর অনিভম রিীে বাচ্চার জিয আনথমক সহা়েতার সাযথ স্বাস্থ্য প্ল্যাযি িনথভুক্ত হ়ে তাহযে 

আর্রা অযাকাউন্টধ্ারকযক একটি ফর্ম 1095-A পাঠাযবা এবং অনিভম রিীে বাচ্চাযক নদ্বতী়ে ফর্ম 1095-A 

পাঠাযবা। ফর্মটিযত পকবে পসই নিনদমষ্ট টযাক্স পনরবাযরর জিয তথয অন্তভুম ক্ত থাকযব, পসই পনেনস দ্বারা অিযািযরা 
কভার থাকযেও।  

 

http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
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েনদ আপনি আনথমক সহা়েতার জিয আযবদি িা কযর থাযকি এবং NY State of Health-এর প্রয়োজি অিুো়েী 
আপিার টযাক্স পনরবাযর পক আযে তার বোর দরকার নেে িা, তাহযে আর্রা স্বাস্থ্য প্ল্যাযি িনথভুক্ত সবার জিয 
অযাকাউন্টধ্ারকযক ফর্ম 1095-A পাঠাযবা।  
 

10. আর্ার ফর্ম 1095-A পাওয়া উজেে জিল জকন্তু আজর্ পাইজন। আজর্ এই ফর্র্মর পজরবজেম ে 

প্রজেজলজপ জক পাব?  

 

েনদ এই ফর্ম-1095-A আপিাযক পাঠাযিা হ়ে এবং আপিার NY State of Health অযাকাউযন্টর ওপর আপনি 

অযাকাউন্টধ্ারক হি তাহযে আপনি www.nystateofhealth.ny.gov. -এ অিোইযি ফর্মটি পাযবি। আপিার 

অযাকাউযন্ট েগ ইি করুি এবং আপিার ইিবযক্স ফর্ম 1095-A খুুঁজিু।  

েনদ আপনি আপিার অযাকাউযন্ট অিোইি প্রযবি করযত িা পাযরি তাহযে অিুগ্র্হ কযর  

1-855-766-7860 িম্বযর NY State of Health -পক কে করুি৷  

 

েনদ ফর্ম 1095-A আপিাযক পাঠাযিা হ়ে এবং আপনি এই অযাকাউযন্টর একজি অযাকাউন্টধ্ারক িা হয়ে থাযকি 

তাহযে অিুগ্র্হ কযর 1-855-766-7860 িম্বযর NY State of Health-পক কে করুি।  

 

11. আজর্ জকভার্ব 1095-A-কের্ক েেয পাব ো আর্ার্ক পাঠার্না হয়জন?  

 

NY State of Health পকবে ফর্ম 1095-A এবং পে বযনক্তযক ফর্মটি পাঠাযিা হয়েনেে পসই ফযর্ম তার তথয প্রদাি 

করযব। েনদ আপিার ফর্ম 1095-A পথযক তযথযর প্রয়োজি হ়ে ো আপিাযক পাঠাযিা হ়েনি, অিুগ্র্হ কযর পে 

বযনক্তযক ফর্মটি পাঠাযিা হযেযে তার সযে পোগাযোগ করুি এবং  
1-855-766-7860 িম্বযর NY State of Health-এর সাযথ পোগাযোগ করুি।  

 

12. 2022 কভার্রি বির্ব ঘটিে পজরজস্থ্জের পজরবেম র্নর বযাপার্র আজর্ আনর্ে ভুর্ল কেজি,  

আর্ার কী করা উজেে?  

 

আপনি NY State of Health-পক পে পনরবতম িগুনে জািাযত ভুযে পগযেি তা নকভাযব পুিঃস্থ্ানপত করযত হযব পস 

বযাপাযর ফর্ম 8962 নিযদমি প্রদাি করযব। েনদ আপনি পনরনস্থ্নতর পনরবতম যির বযাপাযর িা জািাি তাহযে আপনি 

অনতনরক্ত PTC-এর তিয পোগয হযত পাযরি অথবা আপিার IRS-এর কাযে PTC বযক়ো থাকযত পাযর।  

 

আপনি 2022 িনথভুক্ত বেযরর জিয NY State of Health -পক পে তথয জানিয়েযেি তা ফর্ম  
1095-A -এর ওপর তথযটিযক প্রনতফনেত কযর। আপনি ভূতাযপক্ষভাযব আপিার অযাকাউযন্টর তথয পনরবতম ি 

করযত পারযবি িা ো আপিার 2022 িনথভুক্তকরণ অথবা পোগযতা়ে আযরাপ করা হয়েযে। আপনি পকবে 

ভনবষ্যাযপক্ষভাযব পনরবতম ি করযত পারযবি।  

 

েনদ আপনি 2022-এ পনরবতম িগুনে, পের্ি বানষ্মক আযে পনরবতম ি, আপনি োযক নিভম রিীে নহযসযব দানব করযত 

োি বযে পনরকল্পিা করযেি, অথবা আপনি পকাথা়ে থাযকি, প্রনতফনেত করার জিয আপিার আযবদি আপযিট 

িা কযরি তাহযে এই পনরবতম িগুনে আপিার বতম র্াি ফর্ম 1095-A-এ প্রনতফনেত হযব িা।  

 

অগ্র্সর হয়ে, আপনি েনদ NY State of Health-এর র্াধ্যযর্ একটি পহেথ প্ল্যাযি িনথভুক্ত হি, তাহযে আপিাযক 

সবমদা 30 নদযির র্যধ্য পনরনস্থ্নতর পনরবতম যির নরযপাটম  করযত হযব। 

http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/
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13. আজর্ আজেমক সহায়োর সার্ে স্বাস্থ্য প্ল্যার্ন নজেভুি জিলার্। ককন আর্ার ফর্ম 1095-A জনর্িম শ 

করর্ি কে আর্ার এর্ন র্ার্সর িনয APTC জিল কে র্ার্স আজর্ স্বাস্থ্য প্ল্যার্ন নজেভুি জিলার্ 

না?  

 

আপনি পকবে পসই র্াযসর জিয PTC-এর জিয পোগয োযত আপনি আপিার স্বাস্থ্য বীর্া নপ্রনর়্োযর্র অংিটি 

পনরযিাধ্ কযরযেি। েনদ আপিার স্বাস্থ্য প্ল্যাি এর্ি র্াযসর জিয আপিার কভাযরজ প্রদাি কযরযে োর জিয 
আপনি আপিার নপ্রনর়্োযর্র অংি পনরযিাধ্ কযরি নি, তাহযে আপিাযক পসই র্াযসর জিয স্বাস্থ্য প্ল্যাি দ্বারা 
আপিার পক্ষ পথযক PTC -পক। পনরযিাধ্ করা পনরর্াণটি পফরত নদযত হযব।  

 

উদাহরণস্বরূপ:  

 

 

 

 

জািু়োনর – 

পর্ 2020: 

আপনি প্রযতযক র্াযস েথাসর্য়ে আপিার নপ্রনর়্োযর্র অংি 

পনরযিাধ্ কযরি এবং প্রযতযক র্াযস আপিার স্বাস্থ্য প্ল্যাযি 

APTC পনরযিানধ্ত হয।  

 

 

জিু 2022: আপনি আপিার নপ্রনর়্োর্ পনরযিাধ্ িা করযে আপনি 

সনে়েভাযব আপিার কভাযরজ সর্াি করযেি িা এবং 
আপিার জিু নপ্রনর়্োর্ প্রদাি করার জিয 90-নদযির বনধ্মত 

পর়্োযদ প্রযবি করযেি। জযুির জিয আপিার স্বাস্থ্য প্ল্যাযি 

APTC পনরযিাধ্ করা হয।  

 

পসযেম্বর 2022: আপনি এখিও পেমন্ত জযুির জিয নপ্রনর়্োর্ পনরযিাধ্ কযরি নি 

এবং আপিাযক জিু 30 পেমন্ত ভূতাযপক্ষভাযব সর্াি করা 
হয়েযে। পফযিরাে নপ্রনর়্োর্ পপযর্ন্ট বনধ্মত পর়্োযদর নি়েযর্র 

অধ্ীযি, স্বাস্থ্য প্ল্যাি জিু র্াযস আপিার দ্বারা বযবহৃত পে 

পকািও কভার করা পনরযষ্বার জিয প্রদািকারীযদর পনরযিাধ্ 

করার প্রয়োজি নেে। োইহায ক, আপনি পসই র্াযসর জিয 
APTC-এর জিয পোগয িি কারণ আপনি আপিার নপ্রনর়্োযর্র 

অংি পনরযিাধ্ কযরি নি। পেযহতু আপনি পসই র্াযসর APTC-

এর জিয আর পোগয িি তাই আপিাযক পসই অথমটি IRS-পক 

পফরত নদযত হযব। APTC জযুির পর পনরযিাধ্ করা হয়েনেে 

তাই পকবে পসই র্াযসর জিয আপিার পফরত। পদও়োর 

বাধ্যবাধ্কতা আযে। 

জািু়োরী 2022: আপনি আনথমক সহা়েতার সাযথ স্বাস্থ্য প্ল্যাযি িনথভুক্ত আযে। 
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14. আজর্ 2022 সার্ল NY State of Health-এর র্াযযর্র্ একটি কহলে প্ল্যার্ন নজেভুি কর্রজি এবং 
আর্ার কার্ি নূযনের্ প্রর্য়ািনীয় কভার্রর্ির আর ককার্না উৎস কনই, ককন আজর্ ট্যাক্স 

কেজিট্ পাওয়ার কোেযো অ্িম ন কজরজন? 

 

অযাযফাযিম বে পক়োর অযাে (Affordable Care Act, ACA) নিনদমষ্ট কযর পে স্বাস্থ্য বীর্া সাশ্র়েী নহসাযব নবযবনেত 

হ়ে েখি পসটির খরে একজি বযনক্তর বা পনরবাযরর আয়ের একটি নিনদমষ্ট িতাংযির পবনি ি়ে। একজি বযনক্ত 

অথবা পনরবার পে পনরর্াণ টযাক্স পেনিট পপযত পাযর তা দুটি কারযণর ওপর নিভম র কযর: পনরবাযরর আ়ে এবং 
তারা পে পদযির র্যধ্য বসবাস কযর, পসখািকার নদ্বতী়ে সবমনিম্ন র্ূযেযর নসেভার প্ল্যাযির (Second Lowest Cost 

Silver Plan, SLCSP) খরে। েনদ SLCSP-এর খরে পনরবাযরর আয়ের নিনদমষ্ট িতাংযির পবনি হ়ে তাহযে বযনক্ত 

অথবা পনরবার PTC-এর জিয পোগয হযত পাযর। েনদ SLCSP-এর খরে পনরবাযরর আয়ের নিনদমষ্ট িতাংযির কর্ 

হ়ে তাহযে বযনক্ত অথবা পনরবার PTC-এর জিয পোগয িি কারণ কভাযরজটি ইনতর্যধ্যই সাশ্র়েী। 

 

ফর্ম 8962-এর জিয নিযদমিাবেীর পটনবে 2 আযের সবমানধ্ক িতাংি তানেকাভুক্ত কযর ো একজি বযনক্ত অথবা 
পনরবারযক তাযদর পদযির SLCS-এর জিয তাযদর আযের ওপর নভনি কযর পনরযিাধ্ করযত হযব। 

 

15. আর্ার 1095-A-এর েেয সঠিক র্র্ন হর্ি না। আজর্ এটি জকভার্ব পজরবেম ন করর্ে পাজর?  

 

আপিার ফর্ম 1095-A-এ উযেনখত তথযটি বুঝযত এগুনে সাহােয করযে নকিা পদখার জিয অিুগ্র্হ কযর অিয FAQs 

পেমযবক্ষণ করুি। েনদ এই FAQ গুযো আপিার প্রযশ্নর সর্াধ্াি িা কযর তাহযে অিুগ্র্হ কযর সহা়েতার জিয  
1-855-766-7860-িম্বযর আপিার NY State of Health-পক কে করুি।  

 

16. আজর্ NY State of Health কের্ক একটি সংকশাজযে 1095-A গ্রহণ কর্রজি। আর্ার্ক জক আর্ার 

কর আবার ের্া করর্ে হর্ব?  

 

NY State of Health কর সংোন্ত পরার্িম প্রদাি কযর িা। আপিা প্রযশ্নর সম্পযকম  আরও তযথযর জিয অথবা 
আপিার কর পরার্িমদাতার সাযথ আপিার পনরনস্থ্ত আযোেিা করার জিয অিুগ্র্হ কযর www.irs.gov পদখুি।  

 

17. আজর্ কভার্বর্ির িনয আর্বিন করার সর্য় আর্ার আর্য়র বযাপার্র আর্ার কার্ি কে েেয 
জিল আজর্ োর জভজির্ে আর্ার 2022 NY state of Health আর্বিন সম্পণূম কর্রজি। েখন আজর্ 

আর্ার 2022 এর ট্যাক্স জরট্ানম সম্পণূম কর্রজি, এটি জনর্িম শ কর্রর্ি কে আর্ার প্রেযাশার েুলনায় 

আর্ার কবজশ আয় জিল এবং আজর্ ট্যাক্স কেজির্ট্র কর্ পজরর্ার্ণর িনয কোেয জিলার্। 

আর্ার্ক জক অ্জেজরি ট্যাক্স কেজিট্ কফরে জির্ে হর্ব? আর্ার পক্ষ কের্ক কফরের্োেয 
পজরর্ার্ণর ওপর জক ককানও সীর্া আর্ি?  

  

েনদ 2022-এ আপিার প্রকৃত আ়ে 2022-এর জিয NY State of Health-এ আপিার দ্বারা জািাযিা পনরর্াযণর 

পেয়ে পবনি হ়ে এবং েনদ পোগয নেযেি বযে এর্ি নকেুটা অথবা সর্স্ত টযাক্স পেনিট আপনি বযবহার কযর থাকযে, 

আপনি আপিার টযাক্স নরফান্ড গণিা করার সর়্ে আপিার দ্বারা গৃহীত সর্স্ত অথবা সমূ্পণম অনতনরক্ত পনরর্াণ, 

IRS পফরত নিয়ে নিযত পাযর। 2022 সাযে আপিার প্রকৃত আয়ের উপর নিভম র কযর, আপিাযক পে পনরর্াণ অথম 
পফরত নদযত হযব তার উপর একটি কযাপ থাকযত পাযর। পফরত পদও়োর সীর্াগুনে সম্পযকম  আরও তযথযর জিয 
অিুগ্র্হ কযর ফর্ম 8962-এর জিয নিযদমিাবেী পদখুি। আরও তযথযর জিয আপনি www.irs.gov পদখযত পাযরি। 

 

http://www.irs.gov/
www.irs.gov
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18. আর্ার 2022 ট্যাক্স জরট্ানম সম্পণূম করার পর, আর্ার IRS-এর কার্ি জকিু ট্যাক্স কেজিট্ বর্কয়া 
জিল। আজর্ এটি পরবেী বির্র জকভার্ব এিাব?  

  

2022-এর জিয আপিার প্রতযানিত আয়ের তুেিা়ে আপিার প্রকৃত আ়ে পবনি হও়োর কারযণ েনদ আপিাযক 

টযাক্স পেনিট পফরত নদযত হ়ে তাহযে আপনি আপিার সমূ্পণম টযাক্স পেনিট বযবহার করার তুেিা়ে 2023-এর 

নপ্রনর়্োযর্র আপিার সবমানধ্ক টযাক্স পেনিযটর একটি অংি বযবহার করার কথা নবযবেিা করযত পাযরি, োর 

জিয আপনি পোগয। এোডাও েনদ 2023-এ আপিার বানষ্মক আযে পনরবতম ি হ়ে তাহযে এই পনরবতম যির বযাপাযর 

অনবেযম্ব NY State of Health-পক জািাযিা সুনিনিত করুি।  

 

টযাক্স পেনিট পুিরা়ে পনরযিাধ্ করা এডাপিার সবযেয়ে পশ্রষ্ঠ উপা়ে হযো আপিার NY State of Health 

আযবদযির র্যধ্য আপিার আিুর্ানিক আ়ে সঠিক রাখা৷ েনদ 2023-এ আপিার আ়ে পনরবতম ি হ়ে তাহযে এই 

পনরবতম যির বযাপাযর অনবেযম্ব NY State of Health-পক জািাযিা সুনিনিত করুি।  

  

19. আর্ার 2022 ট্যাক্স জরট্ানম সম্পণূম করার পর আর্ার জপ্রজর্য়ার্ ট্যাক্স কেজিট্ আজর্ আর্ার NY 

State of Health কোেযো জবজ্ঞজি পাওয়ার কের্ক কবজশ জিল। এটি ককন ঘর্ট্র্ি?  

  

আপিার অনগ্র্র্ নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিযটর পনরর্াণ আপিার আিুর্ানিক পানরবানরক আ়ে এবং আপিার িার্ 

িনথভুক্ত করার সর়্ে েভয তযথযর উপর নভনি কযর নেে। আপনি েখি IRS ফর্ম 8962 পরূণ করযবি, তখি 

আপিার েূডান্ত নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিট আপিার প্রকৃত আ়ে এবং আপনি পে কাউনন্টযত থাযকি পসখািকার 

নদ্বতী়ে সবমনিম্ন র্ূযেযর নসেভার প্ল্যাযির র্যূেযর নভনিযত ততনর হযব। IRS ফর্ম 8962 পথযক আপিার েূডান্ত 

নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিট েনদ আপিার অনগ্র্র্ নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিযটর পেয়ে পবনি হ়ে, তযব আপনি আরও পবনি 

পনরর্াযণ নরফান্ড কর্ পনরর্াণ টযাযক্সর আকাযর অনধ্ক আনথমক সহা়েতা পপযত পাযরি। 

 

20. েজি আর্ার্ক IRS-কক জকিু ট্যাক্স কফরে জির্ে হয় োহর্ল জক আর্ার্ক আর্ার স্বাস্থ্য প্ল্যান ট্যাক্স 

কেজিট্ও কফরে জির্ে হর্ব?  

  

িা। আপিাযক IRS-এর সযে আপিার টযাক্স পেনিট পুিঃস্থ্ানপত করযত হযব িা। আপনি আপিার স্বাস্থ্য প্ল্যাযির 

সাযথ আপিার টযাক্স পেনিট পিুঃস্থ্ানপত কযরি নি।  

  

21. আজর্ খৰে ভাে করা হ্রাসসহ (Cost Sharing Reductions, CSRS)-NY State of Health plan-

এ নজেভুি জিলার্। আর্ার ট্যাক্স ফাইল করার সর্য় আর্ার্ক জক CSR সুজবযা পনুঃস্থ্াজপে 

করর্ে হর্ব?  

  

িা। CSR গুযো পুিঃস্থ্ানপত হয িা।  
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22. আজর্ 2022-এ APTC-এর কে পজরর্াণ পাওয়ার িনয কোেয জিলার্ কসটির বযাপার্র আজর্  

NY State of Health-এর সার্ে একর্ে নই। আজর্ জক NY State of Health-এ একটি আর্বিন 

িানার্ে পাজর? 

  

একজি বযনক্ত APTC-এর পে পনরর্াযণর জিয পোগয তা সহ পোগযতা নিধ্মারণগুনের নবরুযে নিধ্মারযণর তানরখ 

পথযক 60 নদযির র্যধ্য আযবদি জািাযিা পেযত পাযর। এটির অথম হযো আপনি ফর্ম 1095-A পাও়োর সর্য়ে 

পবনিরভাগ APTC পোগযতা নিধ্মারণগুনের নবরুযে আযবদি জািাযত পারযবি িা।  

  

েনদও, আপনি 2022-এ APTC বযবহার কযর থাযকি তাহযে আপনি পে পনরর্াণ APTC বযবহার কযরযেি 

পসটির সাযথ আপনি েত পনরর্াযণর জিয পোগয তা আপিার পফযিরাে টযাক্স নরটাযিম পুিঃস্থ্ানপত করযত হযব। 

আপিার 2022 APTC পোগযতার জিয NY State of Health -এর সাযথ আবযদি জর্া করা বাযদ আপিার টযাক্স 

নরটািম সমূ্পণম করযে এটি আপনি পে সর্স্ত টযাক্স পেনিযটর জিয পোগয তা পাও়ো সুনিনিত করযব।  

 

23. আর্ার ফর্ম 1095-A-এর ের্েযর সার্ে আজর্ একর্ে নই। আজর্ জক একটি আর্বিন ির্া  
করর্ে পাজর?  

  

ফর্ম 1095-A আযবদিযোগয ি়ে।  

 

অিুগ্র্হ কযর অিয FAQs পেমযবক্ষণ করুি, আপিার ফর্ম 1095-A-এ উযেনখত তথযটি বুঝযত এগুনে সাহােয করযে 

নকিা পদখার জিয। েনদ এই FAQ গুযো আপিার প্রযশ্নর সর্াধ্াি িা কযর তাহযে অিুগ্র্হ কযর সহা়েতার জিয  
1-855-766-7860-িম্বযর আপিার NY State of Health -পক কে করুি।  

  

24. আর্ার ট্যাক্স ফাইল করার িনয আজর্ ককাোয় সাহােয কপর্ে পাজর?  

  

আপনি আপিার নিজস্ব টযাক্স অযািভাইজার অথবা নগ্র্যপযরাযরর পথযক সহা়েতা পপযত পাযরি। আপনি IRS-এর 

পথযক www.irs.gov -এ অথবা IRS (800) 829-1040 িম্বযর পফাি কযর সহা়েতা পপযত পাযরি, পসার্বার পথযক 

শুেবার সকাে 7:00টা পথযক সন্ধযা -7:00টা৷ IRS ওযেবসাইট োযদর “সাহােয এবং সংস্থ্াি প্রয়োজি তাযদরযক 

এটি প্রদাি কযর। সাহাযেযর র্যধ্য সংেুক্ত রয়েযে স্থ্ািী়ে টযাক্সযপ়োযরর উনকে” এবং “কর্ আ়েকর পনরযিাধ্কারী 
নিনিক।”  

  

পে কর প্রদািকারীরা সাধ্ারণতঃ $60,000-এর পেয়ে কর্ আ়ে কযর, অথবা অক্ষর্তা আযে অথবা সীনর্ত 

ইংযরনজ বেযত পাযর অথবা প্রবীণ, তাদর জিয পস্বচ্ছাযসবক আ়েকর সহা়েতা  
(Volunteer Income Tax Assistance, VITA)- সাইটগুনের র্াধ্যযর্ নবিার্যূেযর কর সাহেযতা পাও়ো োযচ্ছ। 

আরও তযথযর জিয (800)-906-9887 িম্বযর কে করুি অথবা  
www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers  

  

25. আর্ার্ক জক 2022-এর িনযও ট্যাক্স ফাইল করর্ে হর্ব?  

 

েনদ আপনি টযাক্স পেনিযটর সাযথ একটি বা তার পবনি র্াযসর জিয িনথভুক্ত থাযকি তাহযে আপিাযক টযাক্স ফাইে 

করযত হযব। আপনি িযের সংনক্ষি রূপ বযবহার করযত পারযবি িা পের্ি ফর্ম 1040EZI আপিাযক দীর্ম রূযপর 

র্যধ্য একটি বযবহার করযত হযব পের্ি ফর্ম 1040 অথবা ফর্ম 1040A| আপিার টযাক্স নরটাযিমর সাযথ আপিাযক ফর্ম 

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
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8962 অবিযই জর্া করযত হযব। েনদ আপিার এই ফযর্মর নবষ্য়ে সহা়েতার প্রয়োজি হ়ে অিুগ্র্হ কযর আরও তযথযর 

জিয www.irs.gov -এ োি।  

  

েনদ আপনি টযাক্স পেনিট োডা িনথভুক্ত থাযকি অিুগ্র্হ কযর আরও তযথযর জিয www.irs.gov -এ োি। 

 

26. ককন আজর্ NY State of Health বার্ি অ্নয ককাো কের্ক 1095 ফর্ম কপর্য়জি?  

 

গ্র্াহকরা প্রযতযক ধ্রযির স্বাস্থ্য বীর্ার জিয পৃথক ফর্ম 1095 পপয়ে থাযকি, োযত তারা 2022-এ িনথভুক্ত 

নেযেি। নতি ধ্রযির 1095 ফর্মগুনে হযো 1095-A, 1095-B এবং 1095-C।  
  

1095-A এর্ি একজি বযনক্তযক পাঠাযিা হ়ে নেনি 2022-এ একই সর্য়ে র্াযকম টযপ্ল্যসর র্যধ্য QHP-পত (টযাক্স 

পেনিট সহ অথবা োডা) িনথভুক্ত হয়েযেি।  

  

ফর্ম 1095-B এর্ি একজি বযনক্তযক পাঠাযিা হ়ে নেনি 2022-এ পে পকািও সর্য়ে Medicaid, Child Health 

Plus, Essential Plan, Medicare অথবা Tricare এ িনথভুক্ত হয়েযেি। র্যি রাখযবি পে Medicare এবং 
Tricare পফিারাে সরকার স্পিসর করা পপ্রাগ্র্ার্ এবং NYS স্বাস্থ্য নবভাগ পসই পপ্রাগ্র্াযর্র জিয 1095-B ফর্ম 
ততনর কযর িা বা জানর কযর িা। 1095-B ফর্মটি Medicaid, োইল্ড পহল্থ প্ল্াস বা Essential Plan তানেকাভুক্ত 

হও়ো পেযকাি বযনক্তর অিুযরাযধ্র নভনিযত ততনর করা এবং পর্ে করা পেযত পাযর। আপিার 1095-B এর একটি 

কনপর অিুযরাধ্ করযত 1-800-541-2831 িম্বযর কে করুি। কযাটারনফক প্ল্যাযি তানেকাভুক্ত হও়ো গ্র্াহকযদর, 

োরা সরাসনর তাযদর বীর্াকারীর কাে পথযক তাযদর প্ল্যািটি নকযিনেযেি বা স্মে নবজযিস র্াযকম টযপ্ল্যসর র্াধ্যযর্ 

তাযদর কভাযরজ পপয়েনেযেি তাযদরযক পহেথ প্ল্যািগুনে সরাসনর অিুযরাযধ্র নভনিযত 1095-B ফর্মটি পাঠাযত 

পাযর।  

 

1095-C ফর্মটি প্রযোজয বৃহত নিয়োগকারীযদর দ্বারা পাঠাযিা হয়েযে (applicable large employers, ALEs) 

োরা সাশ্র়েী র্ূযেযর েত্ন আইযির অংিীদানরযের নবধ্াযির সাযপযক্ষ রয়েযে। একটি ALE হে এর্ি এক 

নিয়োগকারী ো বষ্মপঞ্জী বেযর গযড কর্পযক্ষ 50 পণূম সর্য়ের কর্মোরী (পুযরা সর্য়ের সর্কক্ষ কর্মোরী সহ) 

নিেুক্ত কযর।  

 

েনদ আপিার 1095 ফর্ম সম্পযকম  পকািও প্রশ্ন থাযক অিুগ্র্হ কযর পসই ফযর্ম তানেকাভুক্ত পফাি িম্বযর কে করুি।  

 

27. আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী প্রােজর্ক অ্যাকাউেযারক জির্লন জকন্তু এখন আর িীজবে কনই। আর্ার ট্যাক্স 

ফাইল করার িনয আজর্ জকভার্ব োর্ির ফর্ম 1095-A বযবহার করর্ে পারব।  

  

পে স্বার্ী/স্ত্রী নিযজযদর কর পেৌথভাযব ফাইে কযর আর্রা জীনবত স্বার্ী/স্ত্রীযক ফর্ম 1095-A প্রদাি করযত পানর 

েনদ নতনি ফর্ম 1095-A-এ তানেকাভুক্ত থাযকি। অিুগ্র্হ কযর সহা়েতার জিয 1-855-766-7860 িম্বযর  

NY State of Health -এর সাযথযোগাযোগ করুি।  

  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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28. আজর্ একিন রৃ্ে বযজির ফর্ম 1095-A-এ প্রর্বশ করার প্রয়াস করজি। জেজন আর্ার স্বার্ী-স্ত্রী 
জির্লন না এবং আজর্ িীজবে স্বার্ী-স্ত্রী জহর্সর্ব ফর্ম 1095-A-এর র্র্যয োজলকাভুি নই।  

 

আপিাযক NY State of Health-এর পত্র সহ নেনখতভাযব ফর্ম 1095-A -এর জিয অবিযই অিুযরাধ্ করযত হযব। 

এই পযত্রর র্যধ্য আদােযতর িনথপত্র প্রনতনেনপ অবিযই থাকযত হযব ো রৃ্ত বযনক্তর এনক্সনকউটাযরর অথবা 
এযস্ট্যটর জিয প্রিাসযকর িার্ উযেখ কযর। এই প্রত্রগুনেযক প্রা়েই পেটাসম পটস্ট্াযর্নি অথবা পেটাসম অফ 

অযািনর্নিযরিি বো হ়ে। এই িনথপত্রগুনে নকভাযব সংগ্র্হ করযবি পস সম্পযকম  পকািও প্রশ্ন থাকযে আপনি 

একজি উনকযের পরার্িম নিযত পাযরি। গৃহীত হও়োর পর NY State of Health এনক্সনকউটর অথবা প্রিাসক 

নহযসযব এই িনথপযত্র উযেনখত বযনক্তযদরযক ফর্ম 1095-A প্রদাি করযব।  

  

র্যি রাখযবি পে েনদ আপিার কাযে রৃ্ত বযনক্তর জিয পর্াক্তারিার্া িা থাযক তাহযেও আপিাযক ফর্ম 1095-A 

সংগ্র্হ করার জিয উপযর উযেনখত নেনখত অিুযরাধ্ এবং আদােযতর িনথপত্র অবিযই প্রদাি করযত হযব। আরও 

তযথযর জিয অিুগ্র্হ কযর -1-855-766-7860 িম্বযর NY State of Health-এর সযেযোগাযোগ করুি।  

  

29. আজর্ জপ্রজর্য়ার্ ট্যাক্স কেজিট্ সম্পর্কম  IRS-এর কের্ক 12C পত্র কপর্য়জি। আর্ার এই পত্রটি জনর্য় 

কী করা উজেে?  

 

IRS আপিাযক এই পত্রটি পাঠিয়েযে কারণ NY State of Health তাযদরযক জানিয়েযে পে আপিার পক্ষ পথযক 

নপ্রনর়্োর্ টযাক্স পেনিযটর অনগ্র্র্ পপযর্ন্ট আপিার অথবা আপিার পনরবাযরর বীর্া পকাম্পানির কাযে করা 
হয়েযে। পুিি, আপনি আপিার 2022-এর কর জর্া করার সর়্ে ফর্ম 8962 বযবহার কযর নপ্রনর়্োর্ টযাক্স 

পেনিযটর অনগ্র্র্ পপযর্ন্ট পুিঃস্থ্াপিা কযরি নি।  

 

আপনি এই পযত্রর তযথযর সাযথ নভন্নর্ত হযেও আপনি এই পযত্রর উির পদও়োর জিয বাধ্য। এই পযত্রর নিযদমিাবেী 
অিুসরণ করুি এবং IRS-এর প্রনত আপিার উিযর আপিার ফর্ম 1095-A এবং IRS ফর্ম 8962 সংেুক্ত করুি। 

NY State of Health ফর্ম 8962 অথবা টযাক্স ফাইনেং প্রনে়ো সম্পযকম  প্রযশ্নর উির নদযত পারযব িা; আপিার 

পকািও প্রশ্ন থাকযে আপিার একজি টযাক্স নপ্রযপ়োরাযরর পরার্িম পিও়ো উনেত অথবা IRS-এর সাযথ 

পোগাযোগ করা উনেত। অিুগ্র্হ কযর পখ়োে রাখযবি পে আপনি র্াযকম টযপ্ল্যসর র্াধ্যযর্ স্বাস্থ্য বীর্াে িনথভুক্ত িা 
থাকযেও আপিাযক এই পযত্রর উির অবিযই নদযত হযব।  

 

বজযমে আজেমক সহায়ো (Enhanced Financial Assistance) এর আপকিট্  
 

2021 সাযের র্ােম  র্াযস প্রণীত আযর্নরকাি পরসনকউ প্ল্যাযির অধ্ীযি, নবদযর্াি NYSOH 

তানেকাভুক্তরা অযপক্ষাকৃত বড টযাক্স পেনিট পপয়েযে, উচ্চ আয়ের নিউ ই়েকম বাসীরা 2021 ও 2022 

কযাযেন্ডার বযষ্মর জিয প্রথর্বাযরর র্যতা APTC-এর জিয পোগয হয়ে উযঠযে।  2022 সােপ র 
আগযস্ট্ প্রণীত র্দু্র্াস্ফীনত হ্রাস আইি (Inflation Reduction Act), 2025 সাে পেমন্ত উচ্চ আয়ের 

নিউ ই়েকম বাসীযদর জিয টযাক্স পেনিট প্রদাযির নবধ্ািটি প্রসানরত কযরযে। কভাযরজ এবং টযাক্স 

পেনিটগুনে সর্স্ত প্রযোজয র্াযসর জিয গ্র্াহকযদর 1095A এর উপর প্রনতফনেত হ়ে।   

 

ট্যাক্স, ট্যার্ক্সব ফর্ম, এবং অ্বযাহজের বযাপার্ব প্রায়শই জিজ্ঞাসয প্রশ্ন  
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েনদ আপিার নিম্ননেনখযতর র্যধ্য পকািও একটির বযাপাযর পকািও প্রশ্ন থাযক অিুগ্র্হ কযর আরও তযথযর জিয 
www.irs.gov -এ োি অথবা আপিার টযাক্স অযািভাইসাযরর সাযথ আযোেিা করুি। এই প্রশ্নগুনে কর ফাইনেং 
নিনদমষ্ট এবং আর্রা টযাযক্সর পরার্িম প্রদাি কনর িা।  

  

 আনর্ আনথমক সহা়েতার জিয NY State of Health-এর কাযে আযবদি কনরনি। আনর্ 

2022-এর জিয আর্ার টযাক্স নরটাযিমর ওপর PTC দানব করযত পানর নকিা অিুগ্র্হ কযর 

একটু বেযবি নক?  

 

 আর্ার টযাক্স পনরবাযর পক পক আযে? পকউ নিভম রিীে আযে নকিা তা আনর্ নকভাযব 

জািযত পারব? 

 

 আর্ার টযাক্স নরটাযিমর নবষ্য়ে স্বাস্থ্য পনরেেমা কভাযরযজর বযাপাযর আনর্ নকভাযব জািাব?  

 

 আর্ার টযাক্স নরটাযিমর নবষ্য়ে ফর্ম 1095-A পথযক তথয আনর্ নকভাযব নরপপাটম  করব? 

 

 আর্াযক নক ফর্ম 8962 সমূ্পণম করযত হযব?  

  

 আর্ার টযাক্স নরটাযিমর নবষ্য়ে আনর্ নকভাযব ফর্ম 8962 সমূ্পণম করব? আর্ার ফর্ম 8962 

সমূ্পণম করার জিয আনর্ নকভাযব ফর্ম 1095-A বযবহার করব? আ়ে নহযসযব পকািগুনেযক 

গণিা করা হয? আর্ার FPL নক?  

 

 আর্ার নক IRS-এর কাযে পকািও বযক়ো আযে? আনর্ নক IRS-এর পথযক নরফান্ড পাব? 

আর্াযক IRS-পক কতটা টযাক্স পেনিট প্রদাি করযত হযব? আনর্ IRS পথযক কতটা অনতনরক্ত 

টযাক্স পেনিট পপযত পানর?  

 

 আনর্ স্ব-নিেুক্ত। আনর্ বযবসান়েক বয়ে অথবা আর্ার টযাক্স নরটািম নহযসযব আর্ার  

NY State of Health নপ্রনর়্োর্ দানব করযত পানর?  

 

 আর্াযক টযাক্স পেনিট পফরত নদযত হযব অথবা অনতনরক্ত টযাক্স পেনিট পপয়েনে।  

আর্ার নক 2023-এর জিয আর্ার আ়ে নভন্নভাযব অিুর্াি করা উনেত।  

 

 আনর্ আনথমক সহা়েতার সাযথ আর্ার স্বাস্থ্য প্ল্যাযি িনথভুক্ত হয়েনে এবং আর্ার আ়ে এখি 

FPL-এর 100%-এর পেয়ে কর্। আনর্ নক এখিও PTC-এর জিয পোগয? 

 

http://www.irs.gov/

