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ি�তীয় নূয্নতম খরেচর িসলভার �য্ান েটিবল স�েকর্  �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী 
(Second Lowest Cost Silver Plan, SLCSP)  
  

এই িজ�ািসত ��াবলী েকবল 1095-A �াপেকর জনয্ যারা আিথর্ক সহায়তা ছাড়া �া�য্ �য্ােন 
নিথভু� হেয়েছন এবং যােদরেক মািসক SLCSP েটিবেলর ওপর িনেজর SLCSP িচি�ত করেত হয়।  
  

1. আিম েফ�য়াির 2019-এ �া�য্ �য্ােন নিথভু� হেয়িছলাম এবং আিম জনু 2019-এ িববাহ 
করার পর আমার �া�য্ �য্ােন আমার �ামী/�ীেক েযাগ কেরিছলাম। আমােদর মেধয্ 
কােরারই নূয্নতম আবশয্ক কভােরজ েনই। আমােদর কভােরজ পিরবার �কার িক?  

  
যিদ আপিন িববাহ কেরন তাহেল আপিন আপনার �য্ােনর মেধয্ যখন আপনার �ামী-�ীেক 
েযাগ করেবন েসই মােসই আপনার কভােরজ পিরবার �কার পিরবিতর্ ত হেয় যােব। 
উদাহরণ�রপ, আপিন জনু 12 তািরেখ িববাহ করেল এবং জলুাই মােস �ারে� আপনার �ামী-
�ীেক আপনার �য্ােন েযাগ করেল আপনার নতুন কভােরজ পিরবার �কার জলুাই েথেক 
আর� হেব। েফ�য়াির, মাচর্ , এি�ল, েম এবং জনু মােসর জনয্ আপনার কভােরজ পিরবার 
�কার “বয্ি�গত” থাকেব। জলুাইেয়র আর� েথেক আপনার কভােরজ পিরবার �কার 
“দ�িত” হেয় যােব।   
  
যিদ আপিন অগা� পযর্� আপনার �য্ােন আপনার �ামী/�ীেক েযাগ না কেরন তাহেল 
আপনার কভােরজ পিরবার �কার অগা� পযর্� পিরবিতর্ ত হেব না।  

  
  

2. আমার গাহর্ �য্ স�ী (েডােমি�ক পাটর্ নার) এবং আিম একসে� েফ�য়াির মােস কভােরেজ 
নিথভু� হেয়িছ। আমরা জুলাই মােস িববাহ কেরিছ এবং একই �া�য্ �য্ােন নিথভু� 
িছলাম। আমােদর মেধয্ কােরারই নূয্নতম আবশয্ক কভােরজ েনই। আমােদর কভােরজ 
পিরবার �কার িক?  

  
কভােরজ পিরবার �কার মােসর �থম িদেন আপনার ি�িতর ওপর িনভর্ র কের।  
  
েফ�য়াির েথেক জলুাই মাস পযর্�, আপিন এবং আপনার গাহর্ �য্ স�ীর “বয্ি�গত” কভােরজ 
পিরবার �কার আেছ। অগা� এবং তারপর েথেক আপনার কভােরজ পিরবার �কার 
“দ�িত” হেয় যােব। েযেহতু গাহর্ �য্ অংশীদাির� একিট কর ফাইিলং ি�িত নয় এবং আপিন 
এবং আপনার স�ী পৃথক কর পিরবাের থাকার কারেণ পৃথক কভােরজ পিরবার িহেসেব 
িবেবচনা করা হয়। আপনারা দজুনই SLCSP চােটর্  “বয্ি�গত” কলাম েরফার করেবন।  

  
  

3. আিম এবং আমার �ামী-�ী মাচর্  2019-এ �া�য্ �য্ােন নিথভু� হেয়িছলাম এবং েসে��র 
2019-এ আমােদর িববাহ িবে�দ হয়। আমােদর মেধয্ কােরারই নূয্নতম আবশয্ক 
কভােরজ েনই। আমােদর কভােরজ ফয্ািমিল �কার িক?  
  
যিদ আপিন িববাহ িবে�দ কেরন এবং আপনার বীমা পিলিস েথেক আপনার �ামী-�ীেক 
অপসািরত কেরন তাহেল আপনার �া�ন �ামী-�ী আপনার পিলিসেত না থাকার মাস েথেক 
আপনার কভােরজ পিরবার �কার পিরবিতর্ ত হেয় যােব। উদাহরণ�রপ, যিদ আপনার �ামী- 
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�ী আপনার �া�য্ �য্ােন থাকার েশষ মাস েসে��র হয় তাহেল মাচর্  েথেক েসে��র পযর্� 
আপনার কভােরজ পিরবার �কার “দ�িত” থাকেব। অে�াবর েথেক আপনার কভােরজ 
পিরবার �কার “বয্ি�গত” হেয় যােব। 
  
যিদ আপিন িববাহ িবে�দ কেরন এবং আপনার বীমা পিলিস েথেক আপনার �ামী-�ীেক 
অপসািরত না কেরন তাহেল অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর জনয্ ফমর্ 8962 েদখুন। যিদ আপনার 
আয় অথবা অনয্ানয্ পিরি�িতেত েকানও রকেমর পিরবতর্ ন হয় তাহেল সারা বছর ধের 
আপনার NY ে�ট অফ েহল্থ অয্াকাউ� আপেডট করা িনি�ত করার কথা মেন রাখেবন। 

  
  

4. আমার �ামী-�ী এবং আিম মাচর্  2019-এ �া�য্ �য্ােন নিথভু� হেয়িছলাম। অগা� 2019-এ 
আমােদর স�ান হয় এবং েসই মােস আমােদর �া�য্ �য্ােন আমরা স�ানেক েযাগ কির। 
আমােদর মেধয্ কােরারই নূয্নতম আবশয্ক কভােরজ েনই। আমােদর কভােরজ পিরবার 
�কার িক?  

  
েয মােসর জনয্ েকবল আপিন এবং আপনার �ামী-�ী নিথভু� িছেলন, আপনার কভােরেজর 
�কার “দ�িত” হেব। েয মােসর জনয্ আপনারা িতনজন কভােরেজর জনয্ নিথভু� িছেলন 
আপনার কভােরজ পিরবার �কার “দ�িত + বা�া(সমূহ)” হেয় যােব। এই উদাহরেণ মাচর্  
েথেক জলুাই মাস পযর্� আপনার কভােরজ পিরবার �কার “দ�িত” থাকেব এবং অগা� 
এবং তারপর েথেক এিট “দ�িত + বা�া(সমূহ)”-এ পিরবিতর্ ত হেয় যােব।  
  
যিদ আপনার বা�ার েসে��র পযর্� েকানও কভােরজ না থােক তাহেল েসে��র পযর্� 
আপনার কভােরজ পিরবার �কার পিরবিতর্ ত হেব না। 

  
  

5. আমার চারজন বা�া আিথর্ক সহায়তা ছাড়া NY ে�ট অফ েহেল্থর মাধয্েম 2019 েথেক 
�া�য্ �য্ােন নিথভু�। তােদর কােছ অনয্ানয্ নূয্নতম আবশয্ক কভােরজ েনই। এই 
পিরবােরর অনয্ েকানও সদসয্ NY ে�ট অফ েহেল্থর সােথ নিথভু� নয়। আমার 
ি�িময়াম টয্া� ে�িডট গণনা করার জনয্ আমার েকান কলাম বয্বহার করা উিচত?  
  
�থেম, �েতয্র মােস আপনার বা�া েয কাউি�েত বসবাস কেরেছ তা িচি�ত করন। 
তারপর, েসই কাউি�র জনয্ “েকবলমা� বা�া”-এর জনয্ মািসক ি�িময়াম পিরমাণ স�ান 
করন। 4জন বা�ার জনয্ ি�তীয় নূয্নতম খরচ িসলভার �য্ােনর (Second Lowest Cost 
Silver Plan, SLCSP) খরচ গণনা করার জনয্ ি�িময়াম পিরমাণিট 3 িদেয় গণ করন।  
 
েকবলমা� বা�ার মািসক ি�িময়ােমর পিরমাণিট, এখনও 21 বছর বয়স হয়িন এমন, 3-িট 
বা�া পযর্�, বা�া �িত মুেলয্র িহসােব হেয় থােক। েকবল একিট বা�া কভােরজ পিরবাের 
থাকেল, SLCSP স�ান করার জনয্ তািলকাভু� মািসক ি�িময়াম পিরমাণ বয্বহার করন। 
যিদ কভােরজ পিরবাের েকবল দিুট বা�া থােক, তাহেল েকবলমা� বা�া-এর মািসক 
ি�িময়ােমর পিরমাণেক দইু িদেয় গণ করন। যিদ কভােরজ পিরবােরর িতন বা তেতািধক 
বা�া থােক, তেব েকবলমা� বা�া-এর মািসক ি�িময়ােমর পিরমাণেক িতন িদেয় গণ করন। 

 
 

6. আমার পিরবাের েকবল আিমই েফ�য়াির 2019-এ NY State of Health-এর মাধয্েম �া�য্ 
�য্েন নিথভু� হেয়িছ এবং আমার অনয্ানয্ েকানও নূয্নতম আবশয্ক কভােরজ েনই। 
জলুাই 2019-এ আিম Albany কাউি� েথেক Franklin কাউি�েত �ানা�র কেরিছ। আিম 
িকভােব সিঠক মািসক SLCSP ি�িময়ােমর স�ান পাব?  
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কভােরজ পিরবার �কার মােসর �থম িদেন আপিন েকাথায় বসবাস কেরিছেলন তার ওপর 
িনভর্ র এবং তাই SLCSP ি�িময়াম আপনার �ানা�েরর পর পিরবিতর্ ত হেয় যােব। �থেম, 
বয্ি�গত কভােরজ পিরবার �কােরর জনয্ SLCSP ি�িময়াম েদখুন। তারপর েফ�য়াির 
েথেক জলুাই মাস পযর্� Albany কাউি�র জনয্ SLCSP ি�িময়াম েদখুন। অগা� এবং তার 
পেরর মাস েথেক, Franklin কাউি� েথেক SLCSP ি�িময়াম বয্বহার করন।  

  
  

7. আমার �ামী-�ী, আমােদর দিুট বা�া, এবং আিম NY State of Health-এর মাধয্েম �া�য্ 
�য্ােন নিথভু� হেয়িছ। আমার �ামী-�ী এবং আিম Dutchess কাউি�েত থািক। আমােদর 
বা�ারা Hamilton কাউি�েত কেলেজ যায়। আমােদর SLCSP ি�িময়ােমর জনয্ আমরা 
েকান কাউি� েদখেবা?  

  
যিদ �াথিমক কর ফাইলার নিথভু� থােক তাহেল আপনার �াথিমক কর ফাইলােরর কাউি�র 
জনয্ SLCSP বয্বহার করা উিচত। এই পিরি�িতেত, িপতা-মাতােক �াথিমক কর ফাইলার 
িহেসেব িবেবচনা কের তােদর Dutchess কাউি�র জনয্ SLCSP ি�িময়াম বয্বহার করা উিচত।  
  
  

8. আমােদর দিুট বা�া NY State of Health-এর মাধয্েম �া�য্ �য্ােন নিথভু� রেয়েছ, িক� 
আিম নই। আিম Dutchess কাউি�েত থািক এবং আমার বা�ারা Hamilton কাউি�েত 
কেলেজ যায়। তােদর SLCSP ি�িময়ােমর জনয্ আমার েকান কাউি� বয্বহার করা উিচত?  

  
এই রকম একিট পিরি�িতেত েযখােন একজন �াথিমক কর ফাইলার (িপতা-মাতা) �া�য্ �ােন 
নিথভু� নয়, েসে�ে� SLCSP হেলা �াথিমক সাব�াইবােরর আবাসেনর িঠকানা। এই 
পিরি�িতেত SLCSP ি�িময়াম েসই কাউি�র জনয্ ি�িময়াম হেব েযিট বা�ারা �েতয্ক মােস 
তােদর �াথিমক আবািসক িঠকানা িহেসেব বয্বহার কের।   
  

  
9. আমার �ামী-�ী এবং আিম জানুয়াির মােস আিথর্ক সহায়তা ছাড়া NY State of Health-এর 

মাধয্েম �া�য্ �য্ােন নিতভু� হেয়িছ। জনু-এ আমার �ামী-�ী Medicare ভাগ A েপেয়ছ 
িক� - NY State of Health েরেখ িদেয়েছ। আমােদর কভােরজ পিরবার �কার িক?  
  
েয মােসর জনয্ আপনারা দজুেন NY State of Health plan-এ নিথভু� িছেলন এবং 
আপনার ও আপনার �ামী-�ীর কােরারই Medicare িছল না, যা অনয্ানয্ নূয্নতম আবশয্ক 
কভােরজ, আপনার কভােরজ পিরবার �কার “দ�িত” হেব।  
  
েয মােসর জনয্ আপনারা দজুেন NY State of Health plan-এ নিথভু� িছেলন এবং আপনার 
�ামী-�ীর Medicare ভাগ A থাকেল, আপনার কভােরজ পিরবার �কার “বয্ি�গত” হেব কারণ 
Medicare ভাগ A-েক নূয্নতম আবশয্ক কভােরজ িহেসেব িবেবচনা করা হয়।  
   
 

10. আমার িনেয়াগকতর্ ার েথেক আমার �ামী-�ী এবং আিম �া�য্ বীমা কভােরজ অ�ীকার 
কেরিছ এবং NY State of Health-এর মাধয্েম �া�য্ �য্ােন নিথভু� হেয়িছ। আমােদর 
কভােরজ পিরবার �কার িক?  
  
এই পিরি�িতেত আপনার কভােরজ পিরবার �কার িনেয়াগকতর্ া ��ডর্  বীমা (Employer 
Sponsored Insurance, ESI) সাধয্াকূল িছল িকনা এবং এিট নূয্নতম মূলয্ �দান কেরেছ 
িকনা তার ওপর িনভর্ র কের। যিদ ESI সাধয্ানুকূল না হয় অথবা নূয্নতম মলূয্ �দান না 
কের, আপনার কভােরজ পিরবার �কার দ�িত হেব। যিদ আপনার ESI সাধয্ানুকূল হয় 
অথবা নূয্নতম মূলয্ �দান কের, তাহেল আপিন ি�িময়াম টয্া� ে�িডট-এর জনয্ েযাগয্ নন।  
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আপনার কভােরজ সাধয্ানকুূল িছল িকনা অথবা নযূ্নতম মূলয্ �দান কেরেছ িকনা তা 
িনধর্ারণ করার জনয্ অনু�হ কের আপনার টয্া� অয্াডভাইজােরর পরামশর্ িনন এবং 
ি�িময়াম টয্া� ে�িডেটর ওপর IR েথেক �� 8 এবং 9 পযর্েব�ণ করন: 
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questionsand-
Answers-on-the-Premium-Tax-Credit  
  
  

11. আমার �ামী-�ী এবং আিম আমােদর বা�ােক িনভর্ রশীল িহেসেব দািব কির। আমরা সবাই 
NY State of Health-এর পথৃক �া�য্ �য্ােন নিথভু� আিছ। আমােদর কভােরজ পিরবার 
�কার িক?  
  
আপনার কভােরজ পিরবার �কার হেলা “দ�িত + বা�া(সমূহ)।”  
  
  

12. আিম NY State of Health-এর মাধয্েম �া�য্ �য্ােন নিথভু� আিছ। আমার �ী  
Medicaid-এ নিথভু� আেছ। আমােদর কভােরজ ফয্ািমিল �কার িক?  
  
আপনার কভােরজ পিরবার �কার হেলা “বয্ি�গত।”  
  
  

13. আমার গাহর্ �য্ স�ী এবং আমার েকন পথৃক কভােরেজর পিরবার কভােরজ আেছ?  
  
েযেহতু গাহর্ �য্ অংশীদাির� একিট কর ফাইিলং অব�ান নয় তাই আপিন এবং আপনার স�ী 
পৃথক কর পিরবাের আেছন এবং পৃথক কভােরজ পিরবার িহেসেব িবেবচনা করা হয়। 
আপনারা দজুনই SLCSP চােটর্  “বয্ি�গত” কলাম েরফার করেবন।  

 

  
14. আমােক আমার SLCSP ি�িময়াম িচি�ত করার জনয্ মািসক SLCSP েটিবল বয্বহার 

করেত হেব। আমার পিলিসর অধীেন কারা কভাডর্  িছল তা আিম জািন িক� এর মেধয্ 
েকান বয্ি�রা আমার কর পিরবাের আেছ তা আিম জািন না।   
  
আপনার কভােরজ পিরবাের কারা আেছ তা িনধর্ারণ করার জনয্ আপনােক �থেম আপনার 
িনেজর কর পিরবার িনধর্ারণ করেত হেব। IRS ফমর্ 8962-এর জনয্ িনেদর্শাবলীেত “কর 
পিরবার” বণর্না কের। আপনার কর পিরবাের আর েক আেছ েসই স�েকর্  আপনার আর 
েকানও �� থাকেল অনু�হ কের www.irs.gov -এ যান অথবা আপনার টয্া� অয্াডভাইজােরর 
পরামশর্ িনন।  
 
 

15. যিদ আমােদর বা�া সহ আমার �ামী-�ী এবং আিম �য্ােন নিথভু� থািক তাহেল আমরা 
িকভােব জানব েয আমােদরেক “26 বছেরর কম বয়সী িনভর্ ারশীল বা�ার”-এর অধীেন 
তািলকাভু� ি�িময়াম অথবা “26-29 বছেরর কম বয়সী িনভর্ ারশীল বা�ার”-এর অধীেন 
তািলকাভু� ি�িময়াম পিরমাণ বয্বহার করেত হেব?  
 
যিদ আপনার কর িনভর্ রশীল বা�ার বয়স 26-এর কম হয় তাহেল “26 বছেরর কম 
িনভর্ রশীল বা�া”-এর অধীেন পিরমাণ বয্বহার করন যিদ আপনার কর িনভর্ রশীল বা�ার 
বয়স 26 েথেক 29-এর কম হয় তাহেল “26-29 বছেরর কম িনভর্ রশীল বা�া”-এর পিরমাণ 
বয্বহার করন। 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/

