
আমাদের পররদেবা রবনামদূ্যের।
আমরা সমস্ত ভাোয় সহায়তা 

প্রোন করর।

রবনামদূ্যে সহায়তা 
উপ্ভযে

আপনার 1095-A 
ফরম সম্পদককে  
ককাদনা প্রশ্ন আদে?•  আপনার দ্বিতীয় সর্বদ্নম্ন মলূ্যের দ্স্ভার 

পদ্রকল্পনা বরলে বনওয়ার জনযে অদ্তদ্রক্ত সাহাযযে 
পান, অথরা কদ্মউদ্নটি বহলথ অযোডলভালকটলক: 
1-888-614-5400 নম্বলর ব�ান করার মাধযেলম 
�ম্ব 1095-A অথরা দ্রিদ্ময়াম টযোক্স বরেদ্ডলটর 
বযোপাদর সাধারণ তথযে পান।

•  সংল�াদ্ধত �রম পান রা �রম পদ্ররত্ব ন 
করুন NY State of Health বক ক্ কলর একটি 
সংল�াদ্ধত �ম্ব রা রিদ্তস্াপন �ম্ব পান:  
1-855-766-7860।

•  কর সংরোন্ত রিলনের জনযে, অনগু্রহ কলর আপনার 
কর পরাম�্বদাতার সলগে পরাম�্ব করুন অথরা 
IRS এর সলগে বযাগালযাগ করুন www.irs.gov.

আরও তথযে এখালন পাওয়া যা:
•  http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
•  IRS: www.irs.gov
•  কর রিস্তুতকারী
NY State of Health রিলযাজযে ব�লডলর্ নাগদ্রক অদ্ধকার এরং বটেলটর 
আইন বমলন চল্ এরং জাদ্ত, রর্ব, জাতীয় মূ্ , ধম্বদ্রশ্াস/ধম্ব, দ্্গে, রয়স, 
বররাদ্হক/পাদ্ররাদ্রক অরস্া, অক্ষমতা, বগ্রপ্াদ্রর বরকড্ব , অপরালধর জনযে 
বদাষী সারযেস্ত, দ্্গে পদ্রচয়, বযৌন রিরদৃ্তি, দ্রিদ্ডসলপাদ্জং বজলনটিক, দ্মদ্্টাদ্র 
অরস্া, গাহ্ব স্যে সদ্হংসতার দ্�কার এরং/অথরা রিদ্তল�ালধর দ্ভদ্তিলত বরষমযেতা 
কলর না।

আমরা আপনাদক 
সাহাযযে করদত 

পারর!

2019-এর জনযে 
গুরুত্বপণূকে তথযে

2020-এর জনযে আপনার স্াস্যে বীমার 
রবকল্প সম্পদককে  জাননু।

• NY State of Health:
অন্াইন: nystateofhealth.ny.gov
ব�ান: 1-855-355-5777

•  সামনা-সামদ্ন সহায়তার কদ্মউদ্নটি 
সাদ্ভ্ব স বসাসাইটি
ব�ান: 1-888-614-5400 10998 Bengali 12/19

2019 বথলক শুরু কলর, বকালনা রযেদ্ক্তগত 
রাধযেতামূ্ ক জদ্রমানা কায্বকদ্র থাকলর না। এই 
পদ্ররত্ব নটি দ্ডলসম্বর 2017 সাল্ পা�কৃত টযোক্স 
কত্ব ন ও চাকদ্র আইলনর (Tax Cuts and Jobs Act) 
অং� দ্হলসলর এই পদ্ররত্ব নটি ব�ডালর্ পয্বালয় 
করা হলয়দ্ে্। 

দ্কন্তু একটি স্াস্যে প্যোলন নদ্থভুক্ত হওয়ার জনযে 
একাদ্ধক আদ্থ্বক এরং স্াস্যেগত কারর আলে।

টযোক্স করেরিট পনুঃস্ারপত করদত বযেথকে হদ্
আপনার টযোক্স �াই্ করার সময় �ম্ব 8962 
সমূ্র্ব করার জনযে আপনালক 1095-A অর�যেই 
রযেরহার করলত হলর। যদ্দ আপদ্ন না কলরন তাহল্ 
আপদ্ন পলরর রের আদ্থ্বক সহায়তা (APTC) নাও 
বপলত পালরন।

আপদ্ন �ম্ব 8962 �াই্ করার পরও যদ্দ APTC না 
পান তাহল্ আপদ্ন দটুি পদলক্ষপ দ্নলত পালরন:
(1)  IRS-এর বথলক একটি ট্ান্সদ্রেপ্ট জমা করুন 

যা রিমার কলর বয, আপদ্ন �ম্ব 8962 �াই্ 
কলরলেন, অথরা

(2)  NY State of Health-এ ব�ান করুন এরং 
ব�ালনর সাহালযযে এই তথযে রিদান করুন।

http://www.irs.gov
http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
http://www.irs.gov
http://nystateofhealth.ny.gov


সহায়তা প্রদয়াজন?
এখালন রবরভন্ন ভাোদত সংস্ানগুদ্্ উপ্ব্ধ রলয়লে: 
http://www.info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits

�রম 1095-A রা দ্রিদ্ময়াম টযোক্স বরেদ্ডট সম্লক্ব  করমউরনটি কহ্থ অযোিদভাদকটস  
এ 1-888-614-5400 নম্বলর ব�ান কলর তথযে পান।

1-855-766-7860 এ NY State of Health বক ক্ কলর একটি সংল�াদ্ধত �ম্ব রা  
রিদ্তস্াপন �ম্ব পান।

IRS 1095-A ফরম 
কীভাদব বযেবহার 
করদবন তা জানা

আপনার NY State of Health এর কথদক প্রাপ্ত 
1095-A ফরমটি কীভাদব বযেবহার করদবন

আপরন রক এক বা একারধক মাদসর জনযে 
APTC বযেবহার কদরদেন? 
যদ্দ তাই হয়, আপদ্ন বয পদ্রমার রযেরহার 
কলরলেন তা আপনার আনমুাদ্নক আলয়র 
দ্ভদ্তিলত কলরলেন। আপনার রিকৃত আলয়র 
দ্ভদ্তিলত আপদ্ন বয পদ্রমার রযেরহালরর জনযে 
বযাগযে দ্েল্ন তার সলগে আপনার টযোক্স বরেদ্ডট 
সামঞ্জসযে করলত হলর।

আপরন রক এক বা একারধক মাদসর 
আপনার প্যোদনর সম্পণূকে খরচ কপদমন্ট 
করদত চান?
যদ্দ আপনার রিকৃত আয় 400% FPL এর কম 
রা সমান (একজন রযেদ্ক্তর জনযে $49,560, 
চারজলনর একটি পদ্ররালরর জনযে $100,300), 
হলয় থাকল্, আপদ্ন দ্রিদ্ময়াম টযোক্স বরেদ্ডলটর 
দাদ্রর জনযে বযাগযে হলত পালরন, এমনদ্ক আপদ্ন 
আলরদন না করল্ও, রযেরহার না করল্ও রা 
যখন আপদ্ন নদ্থভুক্ত হলয়দ্েল্ন তখন আদ্থ্বক 
সহায়তার জনযে বযাগযে না থাকল্ও।

আপদ্ন 2019-এ মালক্ব টলপ্স প্যোলন নদ্থভুক্ত 
হল্ এই �ম্বটি ডাকলযালগ আসলর এরং 
আপনার NY State of Health অযোকাউলটে 
বপাটে করা হলর।* 

এই �রমটি বরলখ দ্দন এরং এর সলগে থাকা 
দ্নলদ্ব�না পড়ুন।

আপনার টযোক্স সমূ্র্ব করলত এই �রমটি 
রযেরহার করুন।

কীভাদব সামঞ্জসযে করদত হয়/রপ্ররময়াম 
টযোক্স করেরিদটর োরব করদত হয়
ধাপ 1:  NY State of Health আপনালক 1095-A 

�রমটি পাঠালর।

ধাপ 2:  IRS �রম 8962 সমূ্র্ব করলত �রম 
1095-A রযেরহার করুন। যদ্দ আপনালক 
রিদ্ত মালস APTC-এর জনযে নদ্থভুক্ত হলত 
হলতা তাহল্ �রম 1095-A আপনার 
জনযে সমূ্র্ব থাকত। আপদ্ন যদ্দ টযোক্স 
বরেদ্ডট োড়াই তাদ্্কাভুক্ত থাকলতন, 
তাহল্ টযোক্স বরেদ্ডট োড়াই আপদ্ন 
নদ্থভুক্ত দ্েল্ন এমন রিদ্ত মালসর 
আপনার দ্বিতীয় সর্বদ্নম্ন রযেয় দ্স্ভার 
পদ্রকল্পনা (SLCSP) দ্রিদ্ময়ামটি 
আপনালক সনাক্ত করলত হলতা।

ধাপ 3:  1040 দ্সদ্রজ এরং �রম 8962 বথলক 
উপযুক্ত �রম রযেরহার কলর আপনার 
ব�লডরা্ টযোক্স দ্রটান্ব �াই্ করুন।

*দ্রষ্টরযে: বয সক্ মানষুলদর catastrophic plans রলয়লে তারা এই �রমটি পালর না।

Form  1095-A
2019Department of the Treasury 

Internal Revenue Service

Health Insurance Marketplace Statement 

 ▶ Do not attach to your tax return. Keep for your records. 
▶ Go to www.irs.gov/Form1095A for instructions and the latest information.

OMB No. 1545-2232VOID

CORRECTED

Part I Recipient Information

1  Marketplace identifier 2  Marketplace-assigned policy number 3  Policy issuer’s name

4  Recipient’s name 5  Recipient’s SSN 6  Recipient’s date of birth

7  Recipient’s spouse’s name 8  Recipient’s spouse’s SSN 9  Recipient’s spouse’s date of birth

10  Policy start date 11  Policy termination date 12  Street address (including apartment no.)

13  City or town 14  State or province 15  Country and ZIP or foreign postal code

Part II Covered Individuals

A. Covered individual name B. Covered individual SSN C. Covered individual 
date of birth

D. Coverage start date E. Coverage termination date

16

17

18

19

20

Part III Coverage Information

Month A. Monthly enrollment premiums B. Monthly second lowest cost silver 
plan (SLCSP) premium

C. Monthly advance payment of 
premium tax credit

21   January

22   February

23   March

24   April

25   May

26   June

27   July

28   August

29   September

30   October

31   November

32   December

33   Annual Totals

For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 60703Q Form 1095-A (2019) 

খাদ্্ নমনুা

http://www.info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits

