
 
 
আমরা আপনােক eকিট tপণূর্ টয্ােkর দsােবজ েpরণ করিছ 
2022 সােল আপিন বা পিরবােরর েকানo সদসয্ sাsয্ বীমার জনয্ aথর্ pদান কের সহায়তা 
েপেয়িছেলন eবং েফডােরল টয্াk িরটােনর্র জনয্ ei ফমর্িট আপনার pেয়াজন 

 

আপিন বা পিরবােরর েকানo সদসয্ গত বছর NY State of Health-eর মাধয্েম েয sাsয্ পিরকlনািট িকেনিছেলন 
তার জনয্ aথর্ pদান ককরেত সহায়তা েপেয়িছেলন। ei আিথর্ক সহায়তা টয্াk ফাiল করার "aিgম" pদt টয্াk 
েkিডেটর আকাের eেসিছল – aথর্াৎ, আপিন যখন আপনার sাsয্ পিরকlনায় নাম নিথভুk কেরিছেলন। ফলs প, 
IRS চায় েয আপনার 2022 সােলর টয্াk aয্াকাun িন িt করেত আপনার েফডােরল টয্াk িরটানর্ জমা করার সােথ 
সােথ IRS ফমর্ 8962-িটo জমা ক ন। আপিন www.irs.gov েত ফমর্ 8962-িট েপেত পােরন eবং eিট পূরণ করার 
জনয্ আপিন eর সােথ সংযুk ফমর্ 1095-িট বয্বহার করেবন। 

 
 

 

সহায়তািট 
আপনার আয় 
িভিtক িছল 

আপনার aিgম িpিময়াম টয্াk েkিডেটর পিরমাণ আপনার আনুমািনক পািরবািরক আয় eবং 
আপনার নাম নিথভুk করার সময় uপলভয্ তেথয্র uপর িভিt কের িছল। আপিন যখন IRS 
ফমর্ 8962 পূরণ করেবন, তখন আপনার চূড়াn িpিময়াম টয্াk েkিডট আপনার pকৃত আয় 
eবং আপিন েয কাuিnেত থােকন েসখােনর িdতীয় সবর্িনm মূেলয্র েরৗপয্ পিরকlনা eর মূেলয্র 
িভিtেত ৈতির হেব  

IRS ফমর্ 8962-eর েথেক আপনার চূড়াn িpিময়াম টয্াk েkিডট যিদ আপনার aিgম 
িpিময়াম টয্াk েkিডেটর েচেয় কম হয়, তেব হয়েতা আপনােক aিধকতর টয্াk বা কম পিরমাণ 
িরফােnর আকাের টয্াk েkিডট েথেক িকছু aংশ েফরত িদেত হেব। 
IRS ফমর্ 8962 েথেক আপনার চূড়াn িpিময়াম টয্াk েkিডট যিদ আপনার aিgম 
িpিময়াম টয্াk েkিডেটর েচেয় েবিশ হয়, তেব আপিন আরo েবিশ পিরমােণ িরফাn বা কম 
পিরমাণ টয্ােkর আকাের aিধক আিথর্ক সহায়তা েপেত পােরন। 

 
 

 

আপনার জনয্ eিট েজেন রাখা tপণূর্... 
 

েকন আপিন aনয্ 
ফমর্সমূহ েপেত 

পােরন 

2022 সাল চলাকালীন আপিন বা আপনার পিরবােরর সদসয্েদর নাম নিথভুk কেরিছেলন eমন 
pিতিট েbা , পা, েসানা বা pয্ািটনাম health plan জনয্ আপিন eকিট ফমর্ 1095-A পােবন। 
2021 সাল চলাকালীন আপিন যিদ আপনার NY State of Health কভােরেজ পিরবতর্ ন কের 
থােকন তেব আপিন eকািধক ফমর্ 1095-A পােবন। ফমর্ 1095-A িবপযর্য়মলূক পিরকlনা eর 
জনয্ aথবা Medicaid, Child Health Plus, বা Essential Plan eর জনয্ েpরণ করা হয়িন 
কারণ ei পিরকlনা িল টয্াk েkিডেটর জনয্ েযাগয্ নয়। 
ফমর্ 1095-A ছাড়াo, aনয্ানয্ tপূণর্ টয্ােkর ফমর্ িল পাoয়াo আপনার পেk সmবপর। e িল 
হ'ল ফমর্ 1095-B eবং 1095-C 



েকন আপিন aনয্ 
ফমর্সমূহ েপেত 

পােরন 
চলেছ 

যিদ আপিন বা পিরবােরর েকানo সদসয্ 2022 সােলর েয েকােনা সমেয় িনuiয়কর্  e Medicaid, 

Child Health Plus, বা Essential Plan-e নাম নিথভুk কিরেয় থােকন, তাহেল আপিন 1-

800-541-2831 e িনu iয়কর্  েsেটর sাsয্ িবভাগ েথেক ফমর্ 1095-B eর জনয্ aনুেরাধ 

করেত পােরন। যিদ আপিন aনয্ানয্ ধরেনর কভােরজ - েযমন িবপযর্য়মূলক পিরকlনা, 

Medicare Parts A aথবা C, TRICARE, pবীণ িবষয়ক িবভাগ eর েথেক pাp সুিবধা, বা 

িনিদর্  িনেয়াগকতর্ া- pেযািজত sাsয্ বীমােত নাম নিথভুk কের থােকন - তেব আপিন aনয্ানয্ 

uৎস েথেক ফমর্ 1095-B বা ফমর্ 1095-C পােবন। NY State of Health েকবলমাt ফমর্ 

1095-A সরবরাহ কের eবং ফমর্ 1095-B বা ফমর্ 1095-C সরবরাহ কের না। 
 
 

 

 
কীভােব 
সহায়তা 
পােবন 

আপিন যিদ মেন কেরন েয আমরা আপনার ফমর্ 1095-A েত েকােনা ভুল কেরিছ, তাহেল NY 
State of Health e 1-855-766-7860 নmের যত তাড়াতািড় সmব েফান ক ন যােত আমরা 
েরকডর্ িট সংেশাধন করেত পাির। 
 
যিদ আপনার ফমর্ 1095-A aথবা টয্াk েkিডট সmেকর্  েকােনা p  েথেক থােক, তেব পিরদশর্ন 
ক ন http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits, NY State of Health e 1-
855-766-7860 নmের েফান ক ন, aথবা Community Health Advocates eর 

েহlলাiন 1-888-614-5400 নmের েফান ক ন। 
 
আপিন হয়েতা েপেয় থাকেবন eমন 1095-B বা 1095-C টয্াk ফমর্ িল সmেকর্  যিদ আপনার েকান 

p  েথেক থােক, তেব ফমর্ িলেত েদoয়া নmরিটেত েফান ক ন। 

ফমর্ 8962 বা টয্াk সmিকর্ ত aনয্ানয্ িজjাসা সmেকর্  আপনার যিদ p  েথেক থােক, তেব 
পিরদশর্ন ক ন www.irs.gov.



aৈবষময্মূলক নীিতর িবjিp  
 
NY State of Health pেযাজয্ েফডােরল নাগিরক aিধকার eবং েsেটর আiন েমেন চেল eবং জািত, বণর্, জাতীয় uৎস, 
ধমর্িব াস/ধমর্, িল , বয়স, ৈববািহক/পািরবািরক aবsা, pিতবnকতা, গভর্ াবsা, েgpািরর েরকডর্ , aপরােধর জনয্ েদাষী 
সাবয্s, িল  পিরচয়, েযৗন pবৃিt, পূবর্িনধর্ািরত িজনগত ৈবিশ য্, সামিরক পদমযর্াদা, গাহর্sয্ সিহংসতার িশকার eবং/aথবা 
pিতেশােধর িভিtেত ৈবষময্তা কের না। 
 
আপিন যিদ মেন কেরন েয NY State of Health আপনার সােথ ৈবষময্মলূক আচরণ কেরেছ, তেব আপিন eখােন িগেয় 
aিভেযাগ দােয়র করেত পােরন: www.health.ny.gov/regulations/discrimination_complaints/ aথবা 
ডাiভারিসিট ময্ােনজেমn aিফস-েক DMO@health.ny.gov েত iেমল করার মাধয্েম। 
 
আপিন মািকর্ ন যুkরা  sাsয্ o মানব েসবা িবভাগ, নাগিরক aিধকার aিফস e ৈবদযু্িতনভােব নাগিরক aিধকােরর 
aিভেযাগo দােয়র করেত পােরন https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf e aথবা U.S. 
Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH 
Building, Washington, D.C. 20201; 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) e েমল বা েফােনর মাধয্েম। 
aিভেযাগ ফমর্ www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html e uপলভয্। 
 
িবেশষ সুিবধা 
NY State of Health pিতবnী বয্িkেদরেক আমােদর সােথ কাযর্করভােব েযাগােযাগ করার জনয্ িনখরচায় সাহাযয্ eবং 
পিরেষবািদ সরবরাহ কের, েযমন: 
• New York Relay Service eর মাধয্েম TTY 
• আপিন যিদ an বা তরভােব দিৃ  pিতবnী হেয় থােকন eবং আপনার িবকl িবনয্ােস (বড় িpn, aিডo বা 
তথয্ CD, বা েbiল) িবjিp বা aনয্ানয্ িলিখত uপকরেণর pেয়াজন হয়, তেব 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-
1220) নmের েযাগােযাগ ক ন। 
 
eমন বয্িk যােদর pাথিমক ভাষা iংেরিজ নয় তােদরেক NY State of Health িবনামূেলয্ ভাষা সহায়তা পিরেষবা সরবরাহ 
কের, েযমন: 
• েযাগয্তাসmn েদাভাষী 
• aনয্ানয্ ভাষায় িলিখত তথয্  
 
আপনার যিদ ei পিরেষবা িলর pেয়াজন হয় বা যিুkস ত িবেশষ সিুবধা িলর সmেকর্  আরo তথয্ জানার 
জনয্, aনgুহ কের 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) নmের েফান ক ন। 


