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ফমর্ 1095-A স�েকর্  �ায়শই িজ�াসয্ ��াবলী  
  
  

1. েকন আিম NY State of Health-এর েথেক ফমর্ 1095-A েপেয়িছ?  
  
আপিন ফমর্ 1095-A েপেয়েছন কারণ আপিন অথবা আপনার পিরবােরর একজন সদসয্ 2019 কয্ােল�ার বছেরর স�ূণর্ 
অথবা আংিশক সমেয়র জনয্ NY State of Health-এর মাধয্েম একিট েবসরকাির �া�য্ বীমায় নিথভু� িছেলন।  
  
এই ফমর্ 1095-A েকবল ে�া�, িসল্ভার, েগা� এবং �য্ািটনাম পযর্ােয় NY State of Health -এর মাধয্েম Qualified 
Health Plans (QHP) উপেভা�ােদর �দান করা হয়। ফমর্ 1095-A কয্াটাে�ািফক �য্ান, Medicaid �য্ান, Child 
Health Plus অথবা Essential Plan উপেভা�ােদর �দান করা হয় না কারণ তারা ি�িময়াম টয্া� ে�িডেটর (Premium 
Tax Credit, PTC) জনয্ েযাগয্ নন।  
  
  

2. ফমর্ 1095-A-িদেয় আমার কী করেত হেব?  
  
যিদ আপিন অথবা আপনার পিরবােরর একজন সদসয্ 2019-এর স�ূণর্ অথবা আংিশক সমেয়র জনয্ NY State of 
Health-এর মাধয্েম আিথর্ক সহায়তার সােথ �া�য্ বীমা কভােরেজ নিথভু� থােকন:  
আপনার েফেডরাল টয্া� িরটানর্ স�ূণর্ করার জনয্ আপনার ফমর্ 1095-A �েয়াজন। আপনার অথবা আপনার পিরবােরর 
সদসয্ �ারা গৃহীত আিথর্ক সহায়তা ি�িময়াম টয্া� ে�িডেটর (advance payments of the premium tax credit, APTC) 
অি�ম েপেম� িহেসেব �দান করা হেয়েছ। েয বয্ি� অথবা পিরবার PTC �হণ কেরেছ তােদরেক ই�ানর্াল েরেভিনউ 
সািভর্ েসর িনেদর্শ অনুযায়ী একিট ইনকাম টয্া� িরটানর্ ফাইল করেত হেব এবং IRS ফমর্ 8962, ি�িময়াম টয্া� ে�িডট 
(PTC) সংযু� করেত হেব । ফমর্ 8962 IRS-এর েথেক www.irs.gov -এ লভয্। এই ফমর্ 1095-A আপনােক ফমর্ 8962 
স�ূণর্ করেত সাহাযয্ করেব।  
  
যিদ আপিন অথবা আপনার পিরবােরর একজন সদসয্ 2019-এর স�ূণর্ অথবা আংিশক সমেয়র জনয্ NY State of 
Health-এর মাধয্েম আিথর্ক সহায়তা বয্তীত �া�য্ বীমা কভােরেজ নিথভু� থােকন:  
আপনার আেয়র উপর িনভর্ র কের আপনার �া�য্ �য্ােনর উে�েশয্ পিরেশাধ করার জনয্ আপিন েকানও আিথর্ক সহায়তা না 
েপেয় থাকেল আপিন এখনও টয্া� েদওয়ার সময় সাহাযয্ েপেত পােরন। যিদ আপিন ি�িময়াম টয্া� ে�িডট দািব (PTC) 
করেত ই�কু হন তাহেল আপনার েফেডরাল টয্া� িরটানর্ স�ূণর্ করার জনয্ ফমর্ 1095-A দরকার। PTC হেলা একিট টয্া� 
ে�িডট যা অফেসট ি�িময়াম খরেচ সাহােযয্র জনয্ আপনােক আিথর্ক সহায়তা �দান করেত পাের। সাধারণত, েয টয্া� 
ফাইলারেদর বািষর্ক পািরবািরক আয় েফেডরাল দাির�য্ সীমার সমান অথবা 200% এর উপের অথবা 400% এর িনেচ 
েকবল তারাই PTC দািব করেত পােরন। এই ে�িডেটর মেধয্ আপিন েযাগয্তার �েয়াজনগিল পূরণ করেছন িকনা তা 
িনধর্ারণ করেত ফমর্ 8962-এ িনেদর্শাবলী সাহাযয্ করেব। যিদ IRS ফমর্ 8962 আপনােক বেল েয আপনার আয় েফডােরল 
দাির�য্ �র (Federal Poverty Line, FPL), -এর 400% এর উপের হয়, তাহেল আপিন সহায়তা পাওয়ার জনয্ েযাগয্ নন।  
  
টয্া� ে�িডট দািব করার জনয্ আপনােক IRS ফমর্ 8962, ি�িময়াম টয্া� ে�িডট অবশয্ই জমা করেত হেব। ফমর্ 8962 
IRS েথেক www.irs.gov -এ অথবা আপনার টয্া� ি�েপয়ােরর কােছ লভয্। ফমর্ 8962 স�ূণর্ করার জনয্ আপনার 
�েয়াজনীয় তথয্ আপনার 1095-A �দান করেব।  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/


11 এর 2 
  

3. আিম গত বছের 1095-A �হণ কেরিছ িক� এখন আিম Essential Plan মেধয্ রেয়িছ এবং এিট পাই িন। আমার 
িক আমার টয্া� ফাইল করার দরকার েনই?  
  
ফমর্ 1095-A েকবল ি�িময়াম টয্া� ে�িডেটর (PTC) জনয্ েযাগয্ উপেভা�ােদর �দান করা হয়। েযেহতু আপিন 2019-এ 
Essential Plan নিথভু� িছেলন তাই আপিন PTC-এর জনয্ েযাগয্ নন এবং ফমর্ -1095-A পােবন না।  
  
  

4. ফমর্ 1095-A-এ িক ধরেনর তথয্ আেছ?  
  
যিদ আপিন PTC দািব করেত ই�কু হন অথবা ইিতমেধয্ই আপনার �ারা গৃহীত APTC পুনঃ�ািপত করার �েয়াজন হয় 
তাহেল ফমর্ 8962 স�ূণর্ করার জনয্ আপনার �েয়াজনীয় তথয্ ফমর্ 1095-এর মেধয্ আেছ। ফমর্ 1095-A-এর িতনিট ভাগ 
আেছ:  
  
ভাগ I: আপনার স�েকর্  সাধারণ তথয্ এবং �েতয্কিট ফমর্ 1095-A-এ উে�িখত িনিদর্� �া�য্ �য্ােনর জনয্ আর� এবং 
সমাি�র তািরখ �দান কের।  
  
ভাগ II একই পিলিসর অধীেন কভার করা পিরবােরর �েতয্কিট স�েকর্  তথয্ �দান কের। যিদ আপিন আিথর্ক সহায়তার 
জনয্ আেবদন কেরন এবং আপনার টয্া� পিরবাের েক অ�ভুর্ � িছল তা আমােদরেক বেলন তাহেল ভাগ II-এর মেধয্ েকবল 
আপনার িনজ� টয্া� পিরবােরর জনয্ তথয্ অ�ভুর্ � থাকেব। পৃথক টয্া� পিরবােরর বয্ি�গণ তােদর িনজ� ফমর্ 1095-A 
�হণ করেব। যিদ আপিন আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদন না কেরন তাহেল একই পিলিসেত নিথভু� সম� সদসয্ ভাগ II-এ 
অ�ভুর্ � থাকেব, তারা আপনার টয্া� পিরবাের না থাকেলও।  
  
ভাগ III: িতনিট আইেটেমর উে�েশয্ বছেরর �েতয্কটিট মােসর জনয্ তথয্ �দান কের:  

  
1. আপনার QHP-এর অংশ, যিদ �েযাজয্ হয়, এেসি�য়াল েহল্থ েবিনিফেট (Essential Health Benefits, EHB) 

আেরািপত আপনার �য্া�-অয্ােলান েড�াল ি�িময়াম। আপনার ফমর্ 1095-A-এ িরেপাটর্  করা ি�িময়াম খরেচর 
বয্াপাের আরও তেথয্র জনয্ �� 6 েদখুন।  
  

2. আপনার আবাসেনর কাউি�র মেধয্ আপনার কভােরজ পিরবােরর জনয্ ি�তীয় সবর্িন� মূেলয্র িসলভার �য্ােনর 
(Second Lowest Cost Silver Plan, SLCSP) ি�িময়াম পিরমাণ। SLCSP-এর ি�িময়াম পিরমাণ �দান 
করার কারণ হেলা আপিন েয টয্া� ে�িডেটর পিরমােণর জনয্ েযাগয্ তা গণনা করার জনয্ IRS এই ি�িময়াম 
পিরমাণ বয্বহার কের। এই তথয্িট েকবল েসই বয্ি�েদর �দান করা হয় যারা APTC বয্বহার কেরেছ। েয 
বয্ি�রা APTC ছাড়া নিথভু� িছেলন (যারা আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদন কের িন অথবা যারা েকানও 
APTC-এর জনয্ আেবদন না করার িবক� েবেছ িনেয়েছন, েযিটর জনয্ তারা েযাগয্ িছেলন), সিঠক SLCSP 
েদখার জনয্ NY State of Health একিট তািলকা �দান কেরেছ।  

  
3. যিদ �েযাজয্ হয়, আপনার প� েথেক আপনার পিলিসর �দানকারীেক পিরেশািধত ি�িময়াম টয্া� ে�িডেটর 

অি�ম পিরেশাধ।  
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5. েকন আিম একিটর েচেয় েবিশ 1095-A েপেয়িছ?  
  
এমন অেনক পিরি�িত আেছ যখন NY State of Health একািধক ফমর্ 1095A জাির করেব। সবেচেয় সাধারণ কারণগিল 
এখােন েদওয়া হেয়েছ:  
  

• QHP-েত পিরবতর্ ন: যিদ আপিন অথবা আপনার পিরবােরর েকানও সদসয্ 2019-এ �য্ান পিরবতর্ ন কের থােকন 
তাহেল আমরা �েতয্কিট �য্ােন নিথভু�করেণর িববরণ সহ একিট ফমর্ পাঠােবা। যিদ আপিন েহল্থ �য্ােন 
নিতভু� থােকন তারপর �য্ান েথেক নাম �তয্াহার কেরন এবং তারপর একই �য্ােন পুনরায় নিথভু� হেয় থােকন 
তাহেল আমরা এই দিুট নিথভু�করণ েময়ােদর �িতিটর জনয্ একিট ফমর্ পাঠােবা।  
  

• পিরবােরর িবিভ� সদসয্রা িবিভ� �য্ােন নিথভু� িছেলন: যিদ আপনার পিরবােরর সদসয্রা পৃথক QHP-এ 
নিথভু� থােক তাহেল আমরা �েতয্কিট �া�য্ �য্ােনর জনয্ একিট ফমর্ পাঠােবা।  

  
• APTC-এর বয্বহাের পিরবতর্ ন: যিদ আপিন অথবা আপনার টয্া� পিরবােরর েকানও সদসয্ কেয়ক মােসর জনয্ 

APTC বয্বহার কের থােকন এবং পরবত� মােসর জনয্ APTC বয্বহার করা ব� কের থােকন (অথবা িবপরীত�েম) 
তাহেল APTC বয্বহার করা মােসর জনয্ একিট ফমর্ �দান করা হেব এবং APTC না বয্বহার করার মােসর জনয্ 
আরও একিট ফমর্ �দান করা হেব।  

  
• সাব�াইবার-এর পিরবতর্ ন। যিদ এই পিলিসর �াথিমক সাব�াইবাের পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল েয মাসগিলেত 

একজন বয্ি� �াথিমক সাব�াইবার িছেলন তার জনয্ একিট ফমর্ �দান করা হেব এবং েয মাসগিলেত অনয্ 
বয্ি�রা �াথিমক সাব�াইবার িছেলন তার জনয্ আরও একিট ফমর্ �দান করা হেব।  
  

  
6. আমার অয্াকাউে� আিম েয ি�িময়াম পিরমাণ েদখেত পাি� অথবা আমার �া�য্ �য্ান েথেক আিম েয িবল 

�হণ কেরিছ, তার সােথ 1095-A -এর মািসক ি�িময়াম পিরমাণ েকন িমলেছ না?  
  
েফেডরাল িনয়মগিল এেসি�য়াল েহল্থ েবিনিফট (Essential Health Benefits, EHB)-এ িবেবচয্ সুিবধার জনয্ই েকবল 
(A)PTC বয্বহার করার অনুমিত �দান কের এবং EHB বয্তীত অনয্ানয্ সুিবধার জনয্ বয্বহার করা উিচত নয়। েযেহতু 
Form 1095-A, PTC দািব করার জনয্ অথবা APTC পুনঃ�ািপত করার জনয্ আবশয্ক তথয্ �দান কের, এই ফেমর্র মেধয্ 
EHB কভারকারী ি�িময়ােমর েশয়ার অ�ভুর্ � রেয়েছ, যােত আপনার �ারা পিরেশািধত মািসক ি�িময়াম পিরমাণ 
�িতফিলত হেতও পাের বা নাও হেত পাের। অনু�হ কের েখয়াল রাখেবন আপিন �য্া�-অয্ােলান েড�াল �য্ােন নিথভু� না 
থাকেল, েপিডয়াি�ক েড�াল কভারকারী আপনার েড�াল কভােরজ ি�িময়ােমর অংশ, েযিটেক েকবল আপনার 
িচিকৎসাগত েহল্থ �য্ােনর ি�িময়াম নয় বরং EHB িহেসেবও িবেবচনা করা হয়, েসিটেক আপনার মািসক ি�িময়াম 
পিরমােণ অ�ভুর্ � করা হেব।  

  
এেসি�য়াল েহল্থ েবিনিফেটর একিট তািলকা এখােন লভয্: http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-
essential-health-benefits কেয়কিট �া�য্ �য্ােনর মেধয্ েকবল EHB অ�ভুর্ � থােক এবং কেয়কিট �য্ােন অিতির� সুিবধা 
থােক (েযমন অয্ািকউপাংচার)।  
  

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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7. আিম এমন একজন বয্ি�র সােথ �া�য্ �য্ােন নিথভু� হেয়িছলাম িযিন �ামী-�ী অথবা িনভর্ রশীল বয্ি� নয় 
(েযমন গাহর্ �য্ স�ী অথবা অিনভর্ রশীল বা�া) এবং আমরা আিথর্ক সহায়তা �হণ কেরিছ। েকন িতিন আমার 
ফমর্ 1095-A-এ তািলকাভু� নয়?  
  
যিদ আপিন এমন েকানও বয্ি�র সে� আিথর্ক সহায়তার সােথ েকানও �া�য্ �য্ােন নিথভু� হেয় থােকন যােক আপিন 
আপনার টয্া� িরটােনর্ একজন িনভর্ রশীল িহেসেব দািব কেরন না, আপিন আপনার এবং আপনার িনভর্ রশীল বয্ি�র (যিদ 
থােক) জনয্ ফমর্-1095-A �হণ করেবন এবং অনয্ বয্ি� িনেজর জনয্ ফমর্-1095-A �হণ করেব।  
  
IRS-এর �েয়াজন অনুয়ায়ী আমােদরেক �া�য্ �য্ােন নিথভু� �েতয্কিট পিরবােরর জনয্ একিট পৃথক ফমর্ 1095-A পাঠােত হয় 
এবং েকবল �েতয্কিট 1095-A-এর িনিদর্� টয্া� পিরবােরর জনয্ তথয্ সংযু� করেত হয়।  
 
 

8. আমার িনভর্ রশীল বয্ি� এবং আিম আিথর্ক সহায়তার সােথ একিট �া�য্ �য্ােন নিথভু� িছলাম। েকন আমার 
ফমর্ 1095-A-এ িনভর্ রশীল বয্ি� তািলকাভু� নয়?  
  
যিদ আপিন 2019 কভােরজ বছেরর জনয্ আপনার আেবদেন িনেদর্শ কের থােকন েয েসই বয্ি� িনভর্ িরশীল বয্ি� নয় এবং 
তাই পৃথক টয্া� পিরবাের অ�ভুর্ ত� িছল, তাহেল NY State of Healt েসই বয্ি�েক একিট পৃথক ফমর্ 1095 পািঠেয়েছ। 
আপিন ভূতােপ�ভােব আপনার NY State of Health আেবদেনর তথয্ পিরবতর্ ন করেত পারেবন না িক� আপিন অয্াকাউে� 
লগ ইন করেত পােরন এবং 2020 নিথভু�করণ বছেরর জনয্ আপনার আবেদেনর তথয্ সংেশাধন করেত পােরন।  
  
  

9. আমার স�ণূর্ পিরবার NY State of Health-এর মাধয্েম �া�য্ �য্ােন নিথভু� িছল িক� আমার পিরবােরর 
েকবল একজন বয্ি� ফমর্ 1095-A �হণ কেরেছ। আমার পিরবােরর সম� বয্ি�র িক এই ফেমর্র একিট 
�িতিলিপ পাওয়া উিচত?  
  
যিদ আপিন আিথর্ক সহায়তার সােথ নিথভু� থােকন তাহেল �তয্কিট �া�য্ �য্ােন নিথভু� �েতয্কিট টয্া� পিরবােরর 
একজন বয্ি�েক ফমর্ 1095-A পাঠােনা হয়। উদাহরণ�রপ, যিদ িববািহত দ�িত �া�য্ �য্ােন নিথভু� হয় তাহেল, NY 
State of Health েকবল অয্াকাউ�ধারক �ামী-�ীেক ফমর্ 1095-A পাঠােব। যিদ িববািহত দ�িত তােদর অিনভর্ রশীল 
বা�ার জনয্ আিথর্ক সহায়তার সােথ �া�য্ �য্ােন নিথভু� হয় তাহেল আমরা অয্াকাউ�ধারকেক একিট ফমর্ 1095-A 
পাঠােবা এবং অিনভর্ রশীল বা�ােক ি�তীয় ফমর্ 1095-A পাঠােবা। ফমর্িটেত েকবল েসই িনিদর্� টয্া� পিরবােরর জনয্ তথয্ 
অ�ভুর্ � থাকেব, েসই পিলিস �ারা অনয্ানয্রা কভার থাকেলও।  
  
যিদ আপিন আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদন না কের থােকন এবং NY State of Health-এর �েয়াজন অনুযায়ী আপনার 
টয্া� পিরবাের েক আেছ তার বলার দরকার িছল না, তাহেল আমরা �া�য্ �য্ােন নিথভু� সবার জনয্ অয্াকাউ�ধারকেক 
ফমর্ 1095-A পাঠােবা।  
  
  

10. আমার ফমর্ 1095-A পাওয়া উিচত িছল িক� আিম পাইিন। আিম এই ফেমর্র পিরবিতর্ ত �িতিলিপ িকভােব 
পাব?  
  
যিদ এই ফমর্-1095-A আপনােক পাঠােনা হয় এবং আপনার NY State of Health অয্াকাউে�র ওপর আপিন 
অয্াকাউ�ধারক হন তাহেল আপিন www.nystateofhealth.ny.gov-এ অনলাইেন ফমর্িট পােবন। আপনার অয্াকাউে� লগ 
ইন করন এবং আপনার ইনবে� ফমর্ 1095-A খুঁজনু। যিদ আপিন আপনার অয্াকাউে� অনলাইন �েবশ করেত না পােরন 
তাহেল অনু�হ কের 1-855-766-7860 ন�ের NY State of Health -েক কল করন।  
  

http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/
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যিদ ফমর্ 1095-A আপনােক পাঠােনা হয় এবং আপিন এই অয্াকাউে�র একজন অয্াকাউ�ধারক না হেয় থােকন তাহেল 
অনু�হ কের 1-855-766-7860 ন�ের NY State of Health-েক কল করন।  
 
 

11. আিম িকভােব 1095-A-েথেক তথয্ পাব যা আমােক পাঠােনা হয়িন?  
  
NY State of Health েকবল ফমর্ 1095-A এবং েয বয্ি�েক ফমর্িট পাঠােনা হেয়িছল েসই ফেমর্ তার তথয্ �দান করেব। যিদ 
আপনার ফমর্ 1095-A েথেক তেথয্র �েয়াজন হয় যা আপনােক পাঠােনা হয়িন, অনু�হ কের েয বয্ি�েক ফমর্িট পাঠােনা 
হেয়েছ তার সে� েযাগােযাগ করন এবং 1-855-766-7860 ন�ের NY State of Health-এর সােথ েযাগােযাগ করন।  
  
  

12. 2019 কভােরজ বছের ঘিটত পিরি�িতর পিরবতর্ েনর বয্াপাের আিম জানেত ভুেল েগিছ, আমার কী করা 
উিচত?  
  
আপিন NY State of Health-েক েয পিরবতর্ নগিল জানােত ভুেল েগেছন তা িকভােব পুনঃ�ািপত করেত হেব েস বয্াপাের 
ফমর্ 8962 িনেদর্শ �দান করেব। যিদ আপিন পিরি�িতর পিরবতর্ েনর বয্াপাের না জানান তাহেল আপিন অিতির� PTC-এর 
জনয্ েযাগয্ হেত পােরন অথবা আপনার IRS-এর কােছ PTC বেকয়া থাকেত পাের।  
  
আপিন 2019 নিথভু� বছেরর জনয্ NY State of Health -েক েয তথয্ জািনেয়েছন তা ফমর্ 1095-A -এর ওপর তথয্িটেক 
�িতফিলত কের। আপিন ভূতােপ�ভােব আপনার অয্াকাউে�র তথয্ পিরবতর্ ন করেত পারেবন না যা আপনার 2019 
নিথভু�করণ অথবা েযাগয্তায় আেরাপ করা হেয়েছ। আপিন েকবল ভিবষয্ােপ�ভােব পিরবতর্ ন করেত পারেবন।  
  
যিদ আপিন 2019-এ পিরবতর্ নগিল, েযমন বািষর্ক আেয় পিরবতর্ ন, আপিন যােক িনভর্ রশীল িহেসেব দািব করেত চান বেল 
পিরক�না করেছন, অথবা আপিন েকাথায় থােকন, �িতফিলত করার জনয্ আপনার আেবদন আপেডট না কেরন তাহেল এই 
পিরবতর্ নগিল আপনার বতর্ মান ফমর্ 1095-A-এ �িতফিলত হেব না।  
  
ভিবষয্েত, যিদ আপিন NY State of Health-এর মাধয্েম েয েকানও �া�য্ �য্ােন নিথভু� থােকন তাহেল আপনার ঘিটত 
হওয়ার সােথ সােথ পিরি�িতর পিরবতর্ েনর বয্াপাের সবসময় জানােনা উিচত।  
  
  

13. আিম আিথর্ক সহায়তার সােথ �া�য্ �য্ােন নিথভু� িছলাম। েকন আমার ফমর্ 1095-A িনেদর্ শ করেছ েয 
আমার এমন মােসর জনয্ APTC িছল েয মােস আিম �া�য্ �য্ােন নিথভু� িছলাম না?  
  
আপিন েকবল েসই মােসর জনয্ PTC-এর জনয্ েযাগয্ যােত আপিন আপনার �া�য্ বীমা ি�িময়ােমর অংশিট পিরেশাধ 
কেরেছন। যিদ আপনার �া�য্ �য্ান এমন মােসর জনয্ আপনার কভােরজ �দান কেরেছ যার জনয্ আপিন আপনার 
ি�িময়ােমর অংশ পিরেশাধ কেরন িন, তাহেল আপনােক েসই মােসর জনয্ �া�য্ �য্ান �ারা আপনার প� েথেক PTC -েক 
পিরেশাধ করা পিরমাণিট েফরত িদেত হেব।  
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উদাহরণ�রপ:  
  

 জানুয়ারী 2019:  আপিন আিথর্ক সহায়তার সােথ �া�য্ �য্ােন নিথভু� আেছন।  
  

জানুয়াির – েম 2019:  আপিন �েতয্ক মােস যথাসমেয় আপনার ি�িময়ােমর অংশ পিরেশাধ কেরন এবং �েতয্ক মােস 
আপনার �া�য্ �য্ােন APTC পিরেশািধত হয়।  
  

জনু 2019:  আপিন আপনার ি�িময়াম পিরেশাধ না করেল আপিন সি�য়ভােব আপনার কভােরজ সমা� 
করেছন না এবং আপনার জনু ি�িময়াম �দান করার জনয্ 90-িদেনর বিধর্ত েময়ােদ �েবশ 
করেছন। জেুনর জনয্ আপনার �া�য্ �য্ােন APTC পিরেশাধ করা হয়।  
  

েসে��র 2019:  আপিন এখনও পযর্� জেুনর জনয্ ি�িময়াম পিরেশাধ কেরন িন এবং আপনােক জনু 30 পযর্� 
ভূতােপ�ভােব সমা� করা হেয়েছ। েফেডরাল ি�িময়াম েপেম� বিধর্ত েময়ােদর িনয়েমর 
অধীেন, �া�য্ �য্ান জনু মােস আপনার �ারা বয্বহৃত েয েকানও কভার করা পিরেষবার জনয্ 
�দানকারীেদর পিরেশাধ করার �েয়াজন িছল। যাইেহাক, আপিন েসই মােসর জনয্ APTC-এর 
জনয্ েযাগয্ নন কারণ আপিন আপনার ি�িময়ােমর অংশ পিরেশাধ কেরন িন। েযেহতু আপিন 
েসই মােসর APTC-এর জনয্ আর েযাগয্ নন তাই আপনােক েসই অথর্িট IRS-েক েফরত িদেত 
হেব। APTC জেুনর পর পিরেশাধ করা হেয়িছল তাই েকবল েসই মােসর জনয্ আপনার েফরত 
েদওয়ার বাধয্বাধকতা আেছ।  

 
14. আিম 2019 সােল NY State of Health-এর মাধয্েম �া�য্ �য্ােন নিথভু� হেয়িছলাম এবং আমার আয় FPL-

এর সমান অথবা 400% এর িনেচ এবং আমার নূয্নতম এেসি�য়াল কভােরেজর অনয্ েকানও উৎস েনই, েকন 
আিম টয্া� ে�িডেটর জনয্ েযাগয্ হইিন?  
  
সাধয্ানুকূল পিরচযর্া আইন (Affordable Care Act, ACA) উে�খ কের েয �া�য্ পিরচযর্া তখনই সাধয্ানুকূল হয় যখন 
এিটর খরচ একজন বয্ি� অথবা পিরবােরর আেয়র িনিদর্� শতাংেশর েবিশ হয়। একজন বয্ি� অথবা পিরবার েয পিরমাণ 
টয্া� ে�িডট েপেত পাের তা দিুট কারেণর ওপর িনভর্ র কের: পিরবােরর আয় এবং তারা েয কাউি�েত বসবাস কের, 
েসখানকার ি�তীয় সবর্িন� মূেলয্র িসলভার �য্ােনর (Second Lowest Cost Silver Plan, SLCSP) খরচ। যিদ SLCSP-
এর খরচ পিরবােরর আেয়র িনিদর্� শতাংেশর েবিশ হয় তাহেল বয্ি� অথবা পিরবার PTC-এর জনয্ েযাগয্ হেত পাের। যিদ 
SLCSP-এর খরচ পিরবােরর আেয়র িনিদর্� শতাংেশর কম হয় তাহেল বয্ি� অথবা পিরবার PTC-এর জনয্ েযাগয্ নন 
কারণ কভােরজিট ইিতমেধয্ই সাধয্ানুকূল।  
  
ফমর্ 8962-এর জনয্ িনেদর্শাবলীর েটিবল 2 আেয়র সবর্ািধক শতাংশ তািলকাভু� কের যা একজন বয্ি� অথবা পিরবারেক 
তােদর েদেশর SLCS-এর জনয্ তােদর আেয়র ওপর িভিত্ত কের পিরেশাধ করেত হেব।  

 
 

15. আমার 1095-A-এর তথয্ সিঠক মেন হে� না। আিম এিট িকভােব পিরবতর্ ন করেত পাির?  
  
আপনার ফমর্ 1095-A-এ উে�িখত তথয্িট বুঝেত এগিল সাহাযয্ করেছ িকনা েদখার জনয্ অনু�হ কের অনয্ FAQs 
পযর্েব�ণ করন। যিদ এই FAQ গেলা আপনার �ে�র সমাধান না কের তাহেল অনু�হ কের সহায়তার জনয্ 1-855-766-
7860-ন�ের আপনার NY State of Health-েক কল করন।  
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16. আিম NY State of Health েথেক একিট সংেশািধত 1095-A �হণ কেরিছ। আমােক িক আমার কর আবার 
জমা করেত হেব?  
  
NY State of Health কর সং�া� পরামশর্ �দান কের না। আপনা �ে�র স�েকর্  আরও তেথয্র জনয্ অথবা আপনার কর 
পরামশর্দাতার সােথ আপনার পিরি�ত আেলাচনা করার জনয্ অনু�হ কের www.irs.gov েদখুন।  
 
 

17. আিম কভােরেজর জনয্ আেবদন করার সময় আমার আেয়র বয্াপাের আমার কােছ েয তথয্ িছল আিম তার 
িভিত্তেত আমার 2019 NY State of Health আেবদন স�ণূর্ কেরিছ। যখন আিম আমার 2019 এর টয্া� িরটানর্ 
স�ণূর্ কেরিছ, এিট িনেদর্ শ কেরেছ েয আমার �তয্াশার তুলনায় আমার েবিশ আয় িছল এবং আিম টয্া� 
ে�িডেটর কম পিরমােণর জনয্ েযাগয্ িছলাম। আমােক িক অিতির� টয্া� ে�িডট েফরত িদেত হেব? আমার 
প� েথেক েফরতেযাগয্ পিরমােণর ওপর িক েকানও সীমা আেছ?  
  
যিদ 2019-এ আপনার �কৃত আয় 2019-এর জনয্ NY State of Health-এ আপনার �ারা জানােনা পিরমােণর েচেয় েবিশ হয় 
এবং যিদ েযাগয্ িছেলন বেল এমন িকছুটা অথবা সম� টয্া� ে�িডট আপিন বয্বহার কের থােকন, তাহেল আপিন আপনার টয্া� 
িরফা� গণনা করার সময় আপনার �ারা গৃহীত সম� অথবা স�ূণর্ অিতির� পিরমাণ IRS েফরত িনেয় িনেত পাের। যিদ 
আপনার 2019-এর আয় FPL-এর 400%-এর েচেয় কম হয় তাহেল আপনােক েয পিরমাণ েফরত িদেত হেব তার একিট সীমা 
থাকেত পাের। যিদ আপনার 2019-এর আয় FPL-এর 400-এর েচেয় েবিশ হয় তাহেল আপিন আপনার টয্া� িরফা� গণনা 
করার সময় আপনার �ারা স�ূণর্ পিরমাণ IRS েফরত িনেয় িনেত পাের। েফরত েদওয়ার সীমার বয্াপাের আরও তেথয্র জনয্ 
অনু�হ কের ফমর্ 8962-এর িনেদর্শাবলী েদখুন। আরও তেথয্র জনয্ আপিন www.irs.gov -এও েযেত পােরন।  
  
  

18. আমার 2019 টয্া� িরটানর্ স�ণূর্ করার পর, আমার IRS-এর কােছ িকছু টয্া� ে�িডট বেকয়া িছল। আিম 
এিট পরবত� বছের িকভােব এড়াব?  

  
2019-এর জনয্ আপনার �তয্ািশত আেয়র তুলনায় আপনার �কৃত আয় েবিশ হওয়ার কারেণ যিদ আপনােক টয্া� ে�িডট 
েফরত িদেত হয় তাহেল আপিন আপনার স�ূণর্ টয্া� ে�িডট বয্বহার করার তুলনায় 2020-এর ি�িময়ােমর আপনার 
সবর্ািধক টয্া� ে�িডেটর একিট অংশ বয্বহার করার কথা িবেবচনা করেত পােরন, যার জনয্ আপিন েযাগয্। এছাড়াও যিদ 
2020-এ আপনার বািষর্ক আেয় পিরবতর্ ন হয় তাহেল এই পিরবতর্ েনর বয্াপাের অিবলে� NY State of Health-েক জানােনা 
সুিনি�ত করন।  
  
টয্া� ে�িডট পুনরায় পিরেশাধ করা এড়ােনার সবেচেয় ে�� উপায় হেলা আপনার NY State of Health আেবদেনর মেধয্ 
আপনার আনুমািনক আয় সিঠক রাখা। যিদ 2020-এ আপনার আয় পিরবতর্ ন হয় তাহেল এই পিরবতর্ েনর বয্াপাের অিবলে� 
NY State of Health-েক জানােনা সুিনি�ত করন।  
  
  

19. আমার 2019 টয্া� িরটানর্ স�ণূর্ করার পর আমার ি�িময়াম টয্া� ে�িডট আিম আমার NY State of 
Health েযাগয্তা িব�ি� পাওয়ার েথেক েবিশ িছল। এিট েকন ঘেটেছ?  
  
আপনার অি�ম ি�িময়াম টয্া� ে�িডেটর পিরমাণ আপনার আনুমািনক পািরবািরক আয় এবং আপনার নাম নিথভু� 
করার সময় লভয্ তেথয্র উপর িভিত্ত কের িছল। আপিন যখন IRS ফমর্ 8962 পূরণ করেবন, তখন আপনার চূড়া� 
ি�িময়াম টয্া� ে�িডট আপনার �কৃত আয় এবং আপিন েয কাউি�েত থােকন েসখানকার ি�তীয় সবর্িন� মূেলয্র িসলভার 
�য্ােনর মূেলয্র িভিত্তেত ৈতির হেব। IRS ফমর্ 8962 েথেক আপনার চূড়া� ি�িময়াম টয্া� ে�িডট যিদ আপনার অি�ম 
ি�িময়াম টয্া� ে�িডেটর েচেয় েবিশ হয়, তেব আপিন আরও েবিশ পিরমােণ িরফা� বা কম পিরমাণ টয্াে�র আকাের 
অিধক আিথর্ক সহায়তা েপেত পােরন।  
 

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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20. যিদ আমােক IRS-েক িকছু টয্া� েফরত িদেত হয় তাহেল িক আমােক আমার �া�য্ �য্ান টয্া� ে�িডটও 
েফরত িদেত হেব?  

  
না। আপনােক IRS-এর সে� আপনার টয্া� ে�িডট পুনঃ�ািপত করেত হেব না। আপিন আপনার �া�য্ �য্ােনর সােথ 
আপনার টয্া� ে�িডট পুনঃ�ািপত কেরন িন।  

  
  

21. আিম খরচ ভাগ করা �াসসহ (Cost Sharing Reductions, CSRs)-NY State of Health plan-এ নিথভু� 
িছলাম। আমার টয্া� ফাইল করার সময় আমােক িক CSR সুিবধা পনুঃ�ািপত করেত হেব?  

  
না। CSR গেলা পুনঃ�ািপত হয় না।  

  
  

22. আিম 2019-এ APTC-এর েয পিরমাণ পাওয়ার জনয্ েযাগয্ িছলাম েসিটর বয্াপাের আিম NY State of 
Health-এর সােথ একমত নই। আিম িক NY State of Health-এ একিট আেবদন জানােত পাির?  

  
একজন বয্ি� APTC-এর েয পিরমােণর জনয্ েযাগয্ তা সহ েযাগয্তা িনধর্ারণগিলর িবরে� িনধর্ারেণর তািরখ েথেক 
60 িদেনর মেধয্ আেবদন জানােনা েযেত পাের। এিটর অথর্ হেলা আপিন ফমর্ 1095-A পাওয়ার সমেয় েবিশরভাগ APTC 
েযাগয্তা িনধর্ারণগিলর িবরে� আেবদন জানােত পারেবন না।  

  
যিদও, আপিন 2019-এ APTC বয্বহার কের থােকন তাহেল আপিন েয পিরমাণ APTC বয্বহার কেরেছন েসিটর সােথ 
আপিন যত পিরমােণর জনয্ েযাগয্ তা আপনার েফেডরাল টয্া� িরটােনর্ পুনঃ�ািপত করেত হেব। আপনার 2019 APTC 
েযাগয্তার জনয্ NY State of Health -এর সােথ আবেদন জমা করা বােদ আপনার টয্া� িরটানর্ স�ূণর্ করেল এিট আপিন 
েয সম� টয্া� ে�িডেটর জনয্ েযাগয্ তা পাওয়া সুিনি�ত করেব।  
  
  

23. আমার ফমর্ 1095-A-এর তেথয্র সােথ আিম একমত নই। আিম িক একিট আেবদন জমা করেত পাির?  
  

ফমর্ 1095-A আেবদনেযাগয্ নয়।  
  
অনু�হ কের অনয্ FAQs পযর্েব�ণ করন, আপনার ফমর্ 1095-A-এ উে�িখত তথয্িট বুঝেত এগিল সাহাযয্ করেছ িকনা 
েদখার জনয্। যিদ এই FAQ গেলা আপনার �ে�র সমাধান না কের তাহেল অনু�হ কের সহায়তার জনয্ 1-855-766-7860-
ন�ের আপনার NY State of Health -েক কল করন।  

  
  

24. আমার টয্া� ফাইল করার জনয্ আিম েকাথায় সাহাযয্ েপেত পাির?  
  
আপিন আপনার িনজ� টয্া� অয্াডভাইজার অথবা ি�েপয়ারােরর েথেক সহায়তা েপেত পােরন। আপিন IRS-এর েথেক 
www.irs.gov -এ অথবা IRS (800) 829-1040 ন�ের েফান কের সহায়তা েপেত পােরন, েসামবার েথেক শ�বার সকাল 
7:00টা েথেক স�য্া -7:00টা। IRS ওেয়বসাইট যােদর “সাহাযয্ এবং সং�ান” �েয়াজন তােদরেক এিট �দান কের। 
সাহােযয্র মেধয্ সংযু� রেয়েছ “�ানীয় টয্া�েপয়ােরর উিকল” এবং “কম আয়কর পিরেশাধকারী ি�িনক।”  
  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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েয কর �দানকারীরা সাধারণতঃ $56,000-এর েচেয় কম আয় কের, অথবা অ�মতা আেছ অথবা সীিমত ইংেরিজ বলেত 
পাের অথবা �বীণ, তায়দর জনয্ ে��ােসবক আয়কর সহায়তা (Volunteer Income Tax Assistance, VITA)-
সাইটগিলর মাধয্েম িবনামূেলয্র কর সাহয়তা পাওয়া যাে�। আরও তেথয্র জনয্ (800)-906-9887 ন�ের কল করন অথবা 
www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers -এ যান 
  
  

25. আমােক িক 2019-এর জনয্ও টয্া� ফাইল করেত হেব?  
  
যিদ আপিন টয্া� ে�িডেটর সােথ একিট বা তার েবিশ মােসর জনয্ নিথভু� থােকন তাহেল আপনােক টয্া� ফাইল করেত 
হেব। আপিন শে�র সংি�� রপ বয্বহার করেত পারেবন না েযমন ফমর্ 1040EZ। আপনােক দীঘর্ রেপর মেধয্ একিট বয্বহার 
করেত হেব েযমন ফমর্ 1040 অথবা ফমর্ 1040A। আপনার টয্া� িরটােনর্র সােথ আপনােক ফমর্ 8962ও অবশয্ই জমা করেত 
হেব। যিদ আপনার এই ফেমর্র িবষেয় সহায়তার �েয়াজন হয় অনু�হ কের আরও তেথয্র জনয্ www.irs.gov -এ যান।  
  
যিদ আপিন টয্া� ে�িডট ছাড়া নিথভু� থােকন অনু�হ কের আরও তেথয্র জনয্ www.irs.gov -এ যান।  
  
যিদ আপিন 2019-এ APTC েপেয় থােকন এবং টয্া� িরটানর্ না ফাইল কের থােকন এবং ফমর্ 8962-এর সােথ েসই APTC 
পুনঃ�াপিত কের থােকন তাহেল আপিন পুনঃ�ািপত করা পযর্� ভিবষয্ত বছের APTC -এর জনয্ েযাগয্ হেবন না।  
  

26. েকন আিম NY State of Health বােদ অনয্ েকাথা েথেক 1095 ফমর্ েপেয়িছ?  
  

েলােকরা �েতয্ক ধরেনর �া�য্ বীমার জনয্ পৃথক ফমর্ 1095 েপেয় থােকন, যােত তারা 2019-এ নিথভু� িছেলন। িতন 
ধরেনর 1095 ফমর্গিল হেলা 1095-A, 1095-B এবং 1095-C।  
  
1095-A এমন একজন বয্ি�েক পাঠােনা হয় িযিন 2019-এ একই সমেয় মােকর্ টে�েসর মেধয্ QHP-েত (টয্া� ে�িডট সহ 
অথবা ছাড়া) নিথভু� হেয়েছন।  
  
ফমর্ 1095-B এমন একজন বয্ি�েক পাঠােনা হয় িযিন 2019-এ েয েকানও সমেয় Medicaid, Child Health Plus, 
Essential Plan অথবা Medicare-এ নিথভু� হেয়েছন। এিট এমন একজন বয্ি�েকও পাঠােনা হয় িযিন 2019-এর েয 
েকানও সময় েছাট িনেয়াগকতর্ ার মাধয্েম �া�য্ বীমায় নিথভু� হেয়েছন। কয্াটাসে�ািফক �য্ােনর �া�য্ �দানকারীেদর 
উৎসািহত করা হয় িক� তােদর নিথভুি�র 1095-Bs পাঠােনার েকানও �েয়াজন েনই।  
  
ফমর্ 1095-C বড় িনেয়াগকতর্ া (50+ কম�) �ারা এমন একজন বয্ি�েক পাঠােনা হয় িযিন NY State of Health 
মােকর্ টে�েসর বাইের িনেয়াগকতর্ া �ারা ��ািবত একিট �া�য্ বীমায় নিথভু� িছেলন।  
  
যিদ আপনার 1095 ফমর্ স�েকর্  েকানও �� থােক অনু�হ কের েসই ফেমর্ তািলকাভু� েফান ন�ের কল করন।  

  
27. আমার �ামী-�ী �াথিমক অয্াকাউ�ধারক িছেলন িক� এখন আর জীিবত েনই। আমার টয্া� ফাইল করার 

জনয্ আিম িকভােব তােদর ফমর্ 1095-A বয্বহার করেত পারব।  
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েয �ামী-�ী িনেজেদর কর েযৗথভােব ফাইল কের আমরা জীিবত �ামী-�ীেক ফমর্ 1095-A �দান করেত পাির যিদ িতিন ফমর্ 
1095-A-এ তািলকাভু� থােকন। অনু�হ কের সহায়তার জনয্ 1-855-766-7860 ন�ের NY State of Health -এর সােথ 
েযাগােযাগ করন।  
  

28. আিম একজন মৃত বয্ি�র ফমর্ 1095-A -এ �েবশ করার �য়াস করিছ। িতিন আমার �ামী-�ী িছেলন না এবং 
আিম জীিবত �ামী-�ী িহেসেব ফমর্ 1095-A-এর মেধয্ তািলকাভু� নই।  
 
আপনােক NY State of Health-এর প� সহ িলিখতভােব ফমর্ 1095-A -এর জনয্ অবশয্ই অনুেরাধ করেত হেব। এই পে�র 
মেধয্ আদালেতর নিথপ� �িতিলিপ অবশয্ই থাকেত হেব যা মৃত বয্ি�র এি�িকউটােরর অথবা এে�েটর জনয্ �শাসেকর 
নাম উে�খ কের। এই ��গিলেক �ায়ই েলটাসর্ েট�ােমি� অথবা েলটাসর্ অফ অয্াডিমিনে�শন বলা হয়। এই নিথপ�গিল 
িকভােব সং�হ করেবন েস স�েকর্  েকানও �� থাকেল আপিন একজন উিকেলর পরামশর্ িনেত পােরন। গৃহীত হওয়ার পর 
NY State of Health এি�িকউটর অথবা �শাসক িহেসেব এই নিথপে� উে�িখত বয্ি�েদরেক ফমর্ 1095-A �দান করেব।  
  
মেন রাখেবন েয যিদ আপনার কােছ মৃত বয্ি�র জনয্ েমা�ারনামা না থােক তাহেলও আপনােক ফমর্ 1095-A সং�হ করার 
জনয্ উপের উে�িখত িলিখত অনুেরাধ এবং আদালেতর নিথপ� অবশয্ই �দান করেত হেব। আরও তেথয্র জনয্ অনু�হ কের 
-1-855-766-7860 ন�ের NY State of Health-এর সে� েযাগােযাগ করন।  
  

29. আিম ি�িময়াম টয্া� ে�িডট স�েকর্  IRS-এর েথেক 12C প� েপেয়িছ। আমার এই প�িট িনেয় কী করা 
উিচত?  
 
IRS আপনােক এই প�িট পািঠেয়েছ কারণ NY State of Health তােদরেক জািনেয়েছ েয আপনার প� েথেক ি��িময়াম 
টয্া� ে�িডেটর অি�ম েপেম� আপনার অথবা আপনার পিরবােরর বীমা েকা�ািনর কােছ করা হেয়েছ। পুন�, আপিন 
আপনার 2019-এর কর জমা করার সময় ফমর্ 8962 বয্বহার কের ি�িময়াম টয্া� ে�িডেটর অি�ম েপেম� পুনঃ�াপনা 
কেরন িন।  
 
আপিন এই পে�র তেথয্র সােথ িভ�মত হেলও আপিন এই পে�র উত্তর েদওয়ার জনয্ বাধয্। এই পে�র িনেদর্শাবলী অনুসরণ 
করন এবং IRS-এর �িত আপনার উত্তের আপনার ফমর্ 1095-A এবং IRS ফমর্ 8962 সংযু� করন। NY State of 
Health ফমর্ 8962 অথবা টয্া� ফাইিলং �ি�য়া স�েকর্  �ে�র উত্তর িদেত পারেব না; আপনার েকানও �� থাকেল আপনার 
একজন টয্া� ি�েপয়ারােরর পরামশর্ েনওয়া উিচত অথবা IRS-এর সােথ েযাগেযাগ করা উিচত। অনু�হ কের েখয়াল 
রাখেবন েয আপিন মােকর্ টে�েসর মাধয্েম �া�য্ বীমায় নিথভু� না থাকেলও আপনােক এই পে�র উত্তর অবশয্ই িদেত হেব।  

  
কর, টয্াে�র ফমর্, এবং অবয্াহিতর বয্াপাের �ায়শই িজ�াসয্ ��  
  
যিদ আপনার িন�িলিখেতর মেধয্ েকানও একিটর বয্াপাের েকানও �� থােক অনু�হ কের আরও তেথয্র জনয্ www.irs.gov -এ যান 
অথবা আপনার টয্া� অয্াডভাইসােরর সােথ আেলাচনা করন। এই ��গিল কর ফাইিলং িনিদর্� এবং আমরা টয্াে�র পরামশর্ �দান 
কির না।  

  
• আিম আিথর্ক সহায়তার জনয্ NY State of Health-এর কােছ আেবদন কিরিন। আিম 2019-এর জনয্ আমার টয্া� 

িরটােনর্র ওপর PTC দািব করেত পাির িকনা অনু�হ কের একটু বলেবন িক?  
  

• আমার টয্া� পিরবাের েক েক আেছ? েকউ িনভর্ রশীল আেছ িকনা তা আিম িকভােব জানেত পারব?  
  

http://www.irs.gov/
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• আমার টয্া� িরটােনর্র িবষেয় �া�য্ পিরচযর্া কভােরেজর বয্াপাের আিম িকভােব জানাব?  
  

• আমার টয্া� িরটােনর্র িবষেয় ফমর্ 1095-A েথেক তথয্ আিম িকভােব িরেপাটর্  করব? 
 

• আমােক িক ফমর্ 8962 স�ূণর্ করেত হেব?  
  

• আমার টয্া� িরটােনর্র িবষেয় আিম িকভােব ফমর্ 8962 স�ূণর্ করব? আমার ফমর্ 8962 স�ূণর্ করার জনয্ আিম িকভােব ফমর্ 
1095-A বয্বহার করব? আয় িহেসেব েকানগিলেক গণনা করা হয়? আমার FPL িক?  

  
• আমার িক IRS-এর কােছ েকানও বেকয়া আেছ? আিম িক IRS-এর েথেক িরফা� পাব? আমােক IRS-েক কতটা টয্া� 

ে�িডট �দান করেত হেব? আিম IRS েথেক কতটা অিতির� টয্া� ে�িডট েপেত পাির?  
  

• আিম �-িনযু�। আিম বয্বসািয়ক বয্য় অথবা আমার টয্া� িরটানর্ িহেসেব আমার NY State of Health ি�িময়াম দািব 
করেত পাির?  
  

• আমােক টয্া� ে�িডট েফরত িদেত হেব অথবা অিতির� টয্া� ে�িডট েপেয়িছ। আমার িক 2020-এর জনয্ আমার আয় 
িভ�ভােব অনুমান করা উিচত।  
  

• আিম আিথর্ক সহায়তার সােথ আমার �া�য্ �য্ােন নিথভু� হেয়িছ এবং আমার আয় এখন FPL-এর 100%-এর েচেয় কম। 
আিম িক এখনও PTC-এর জনয্ েযাগয্?  
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