
সতকর্ তা: দািখল করার জনয্ নয়

eখােন ফমর্ 1095-A েকবলমাt তথয্ সংkাn uেdেশয্ pদান করা হেয়েছ।

মােকর্ টেpেসর মাধয্েম pিতিট sতnt বাজােরর েকােনা েযাগয্ sাsয্ িবমায় নাম নিথভুk
করার িবষেয় তথয্ জানােত sাsয্ িবমার মােকর্ টেpস িল ফমর্ 1095-A বয্বহার কের।
মােকর্ টেpস িলর dারা ফমর্িট পূরণ করা হয় বেল, েকােনা িনিদর্  বয্িk েসিট সm ূণর্ 
করেত পােরন না eবং IRS.gov-eেত uপলb ফমর্ 1095-A বয্বহার করেত হয়। েয
বয্িkরা sাsয্ িবমার মােকর্ টেpস েথেক eকিট সmূণর্ করা ফমর্ 1095-A পােcন, 
তারা যথাযথ কর িরটানর্ দািখল করার জনয্ ফেমর্র uপর পাoয়া তথয্ eবং 
িনেদর্ িশকােত থাকা িনেদর্শনা বয্বহার করেবন।
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পৃ া 2

pাপেকর িনেদর্ িশকা
আপিন ei 1095-A ফমর্িট পােcন কারণ আপিন aথবা আপনার পিরবােরর 
েকােনা সদসয্ sাsয্ িবমা মােকর্ টেpেসর মাধয্েম sাsয্ িবমা কভােরেজ নাম নিথভুk
কেরেছন। ei 1095-A ফমর্িট আপনােক িpিময়াম কর ছাড় বা টয্াk েkিডট 
(PTC) eর ফমর্ 8962 সm ূণর্ করার জনয্ আপনার pেয়াজনীয় তথয্ pদান 
কের। আপনােক aবশয্i ফমর্ 8962 পরূণ করেত হেব eবং েসিটেক আপনার কর 
িরটােনর্ (ফমর্ 1040 aথবা ফমর্ 1040-NR) দািখল করেত হেব যিদ ei 1095-A 
ফেমর্র পবর্ III, কলাম C-েত aেথর্র পিরমাণ শেূণয্র বদেল aনয্ িকছু pদিশর্ত হয় 
(aথর্াৎ আপিন aিgম ছাড় বা েkিডট েপেমেnর মাধয্েম িpিময়াম সহায়তা 
েপেয়েছন) aথবা যিদ আপিন িpিময়াম কর ছাড় িনেত চান। আপনার কেরর 
িরটানর্ দািখল করার pেয়াজন েহাক বা না েহাক ei ফাiিলংেয়র আবিশয্ক শতর্  
pেযাজয্ হয়। আপিন যিদ ফমর্ 8962 দািখল কেরন, তাহেল আপিন ফমর্ 1040-
NR-EZ, ফমর্ 1040-SS aথবা ফমর্ 1040-PR দািখল করেত পারেবন না। 
eছাড়াo মােকর্ টেpস ফমর্ িবষয়ক তথয্ IRS eর কােছ জানায়। যিদ আপিন aথবা
আপনার পিরবােরর েকােনা সদসয্ মােকর্ টেpেস eকািধক েযাগয্ েহল্থ pয্ান পিলিসেত
নাম নিথভুk কেরন, তাহেল আপিন pেতয্কিট পিলিসর জনয্ eকিট কের ফমর্ 
1095-A পােবন। মেনােযাগ সহকাের ei ফমর্িটেত েদoয়া তথয্ েদখুন। eিটর 
যথাথর্তা িনেয় আপনার েকানo p  থাকেল aনুgহ কের আপনার মােকর্ টেpেস 
েযাগােযাগ ক ন। আপিন aথবা আপনার পিরবােরর েকােনা সদসয্ মােকর্ টেpেসর 
েকােনা সবর্নাশা েহল্থ pয্ােন aথবা আলাদা েডnাল পিলিসেত নাম নিথভুk কের 
থাকেল, আপনার িরটানর্ ফাiল করার সময়, আপিন ei কভােরেজর জনয্ েকােনা 
কর ছাড় বা টয্াk েkিডট পাoয়ার aিধকারী হেবন না, eমনিক আপিন ei 
কভােরেজর জনয্ eকিট ফমর্ 1095-A েপেয় থাকেলo পােবন না। ফমর্ 1095-A 
eর সে  সmিকর্ ত aিতিরk তেথয্র জনয্, 
www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Health-
Insurance-Marketplace-Statements ।
aিতিরk তথয্। eকক বয্িkর ভাগ করা দািয়t, িpিময়াম কর ছাড় eবং 
িনেয়াগকতর্ ার ভােগর দায়বdতার বয্বsাপনা সেমত সা য়ী মেূলয্র পিরচযর্া আiন 
(Affordable Care Act, ACA) eর কেরর বয্বsাপনা সmেn aিতিরk তেথয্র 
জনয্, www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families েদখুন 
aথবা ACA pে র জনয্ IRS েহল্থেকয়ােরর হটলাiেন (1-800-919-0452) 
েফান ক ন।
aকাযর্কর বk। যিদ ফেমর্র eকদম uপের "aকাযর্কর" বkিটেত িটক িচh
েদoয়া হয়, তাহেল আপিন aতীেত পবর্ I-e বিণর্ত পিলিসিটর জনয্ eকিট ফমর্ 
1095-A েপেয়িছেলন।  েসi 1095-A ফমর্িট ভুলবশত পাঠােনা হেয়িছল। ei 
পিলিসিটর জনয্ আপনার েকােনা 1095-A ফমর্ পাoয়ার কথা িছল না। ফমর্ 
8962 eর uপর আপনার িpিময়াম কর ছাড় সmেn ধারণা করার জনয্ eিটেত 
থাকা aথবা aতীেত পাoয়া ফমর্ 1095-A eর েকােনা তথয্ বয্বহার করেবন না।
সংেশািধত বk। যিদ ফমর্িটর eকদম uপের "সংেশািধত" বেk িটক িচh েদoয়া 
হয়, তাহেল িpিময়াম কর ছাড় সmেn ধারণা করার জনয্ eবং ফমর্ 8962 eর 
uপর েকােনা aিgম ছাড় বা েkিডেটর েপেমn েমটােত ei 1095-A ফেমর্ থাকা 
তথয্ বয্বহার ক ন। ei পিলিসর জনয্ আপনার gহণ করা আসল ফমর্ 1095-A 
eর মেধয্ থাকা তথয্ বয্বহার করেবন না। 
পবর্ I। pাপেকর তথয্, 1–15 লাiন। পবর্ I আপনার সmেn, আপনােক েয সংsা 
পিলিস iসুয্ কেরেছ েসi িবমা েকাmািন সmেn eবং েযখােন আপিন কভােরেজর 
জনয্ নাম নিথভুk কেরেছন েসi মােকর্ টেpস সmেn তথয্ জানায়।
লাiন 1। ei লাiনিট েসi েsটেক িনিদর্  কের েযখােন আপিন মােকর্ টেpেসর 
মাধয্েম কভােরেজ নাম নিথভুk কেরেছন।
লাiন 2। ei লাiনিট হল আপনার িনবিnত পিলিসিট সনাk করার জনয্ 
মােকর্ টেpেসর dারা িনধর্ািরত পিলিস নmর। যিদ আপিন ফমর্ 8962 eর পবর্ IV 
সm ূণর্ কেরন, তাহেল লাiন 30, 31, 32 aথবা 33, বk a. eেত ei নmরিট 
িলখুন।
লাiন 3। eিট হল েসi িবমা েকাmািনর নাম েয আপনার পিলিসিট iসুয্ কেরেছ।
লাiন 4। আপিন হেলন pাপক কারণ আপিন হেলন েসi বয্িk যােক মােকর্ টেpস 
িনবnেনর েkেt সনাk কেরিছল, িযিন কেরর িরটানর্ দািখল করেবন বেল 
pতয্ািশত eবং িযিন েযাগয্ হেল কভােরেজর বছেরর জনয্ িpিময়াম কর ছাড় gহণ
করেবন।
লাiন 5। eিট আপনার েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর আপনার সুরkার জনয্, ei 
ফমর্িটেত েশষ চারিট akর েদখা যােব। তেব, মােকর্ টেpস IRS eর কােছ আপনার
সm ূণর্ েসাশয্াল িসিকuিরিট নmরিট জািনেয়েছ।
লাiন 6। লাiন 5 e েকােনা েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর না থাকেল eকিট জn 
তািরখ েলখা হেব।
লাiন 7, 8 eবং 9। আপনার sামী/stী সmেn তথয্ েলখা হেব েকবলমাt যিদ 
আপনার কভােরেজর জনয্ aিgম কর ছােড়র েপেমn হেয় থােক। লাiন 8 খািল 
থাকেল লাiন 9 eেত জn তািরখ েলখা হেব।
লাiন 10 eবং 11। পিলিসিটর eকিট র তািরখ eবং েশষ হoয়ার তািরখ 
আেছ।
লাiন 12 েথেক 15 পযর্n। ei লাiন িলেত আপনার িঠকানা েলখা থােক।
পবর্ II। আoতাভুk বয্িkগণ, 16–20 লাiন। পবর্ II েসi সমs বয্িkর সmেn তথয্ 
জানায় যারা আপনার পিলিসর aধীেন আoতাভুk। ei তেথয্র মেধয্ anভুর্k রেয়েছ
নাম, েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর, জn তািরখ eবং আoতাভুk pেতয্ক বয্িkর জনয্ 
কভােরজ  eবং েশষ হoয়ার তািরখ। pেতয্ক লাiেনর জনয্, কলাম B-েত 
েকােনা SSN েলখা না হেল কলাম C-েত জn তািরখ সূিচত করা হয়। 

যিদ aিgম ছাড় বা েkিডেটর েপেমn করা হেয় থােক, তাহেল ফমর্ 1095-A-
েত েকবলমাt েসi বয্িkেদর তািলকাভুk করা হেব যােদর আপিন কভােরেজর 
বছেরর জনয্ আপনার কেরর আoতাভুk পিরবােরর (িনেজ, sামী/stী eবং 
িনভর্ রশীল বয্িk) মেধয্ রাখেবন বেল মােকর্ টেpেস pতয্ািয়ত করেবন। যিদ আপিন 
নিথভুkকরেণর সময় মােকর্ টেpসেক pতয্ািয়ত কেরন েয pয্ােন নাম নিথভুk করা 
eক বা eকািধক বয্িk েসi বয্িkবেগর্র মেধয্ পেড়ন না যারা কভােরেজর বছেরর
জনয্ আপনার কেরর আoতাভুk পিরবােরর মেধয্ থাকেবন, েসেkেt েসi বয্িkেদর
আপনার ফমর্ 1095-A েত তািলকাভুk করা হেব না। uদাহরণs প, যিদ আপিন
নিথভুkকরেণর সময় মােকর্ টেpেস িনিদর্  কের বেলন েয পিলিসেত নাম নিথভুk 
করা eকজন বয্িk হেলন আপনার pাpবয়s সnান িযিন কভােরেজর বছেরর জনয্
আপনার uপর িনভর্ রশীল হেবন না, েসেkেt েসi সnান eকিট আলাদা ফমর্ 
1095-A পােবন eবং আপনার ফমর্ 1095-A eর পবর্ II-েত তািলকাভুk হেবন 
না।
যিদ aিgম ছাড় বা েkিডেটর েপেমn হেয় িগেয় থােক eবং আপিন pতয্য়ন 

কেরন েয নিথভুk eক বা eকািধক বয্িk েসi বয্িkিবেশষ নন যারা কভােরেজর
বছের আপনার কেরর আoতাভুk পিরবােরর মেধয্ থাকেবন, েসেkেt আপনার ফমর্
1095-A পবর্ III-e েসi কভােরজ সmnীয় তথয্ anভুর্k করেব যা sতntভােব 
আপনার ফমর্ 1095-A-েত তািলকাভুk বয্িkেদর জনয্ pেযাজয্, eবং আলাদাভােব
iসুয্ করা ফমর্ 1095-A e ডলােরর পিরমাণ সেমত কভােরজ সmnীয় তথয্ 
anভুর্k করা হেব, েযিট আপনার কেরর আoতাভুk পিরবােরর মেধয্ েনi eমন 
বয্িkেদর জনয্ pেযাজয্।
যিদ aিgম ছাড় বা েkিডেটর েপেমn িল েদoয়া না হেয় থােক eবং 

কভােরেজর বছের েকান বয্িkরা আপনার কেরর আoতাভুk পিরবােরর মেধয্ 
থাকেবন েসিট িনবnেনর সময় আপিন িনিদর্  না কের থােকন, েসেkেt 1095-A 
ফমর্িট আপনার 1095-A ফেমর্ সমs িনবিnত বয্িkেক পবর্ II-e তািলকাভুk 
করেব।
eছাড়াo IRS-েক পবর্ II েসi মাস িলর সmেn বেল েয িলেত িচিhত হoয়া 

বয্িkরা sাsয্ িবমার dারা আoতাভুk হয় eবং eiভােব েসi বয্িkেক সn কের
িযিন দায়বdতার বয্বsা ভাগ কেরন।
eকিট পিলিসর dারা 5 জেনর েবিশ বয্িkেক আoতাভুk করা হেল, আপনােক 

eক বা eকািধক aিতিরk 1095-A ফমর্ েদoয়া হেব েযিট পবর্ II aিবরত রােখ।
পবর্ III। কভােরজ সmnীয় তথয্, 21–33 লাiন। পবর্ III আপনার েসi িবমার 
কভােরজ সmেn তথয্ জানায় েযিট আপনার িরটানর্ দািখল করার সময় aিgম 
ছাড় বা েkিডেটর েপেমn েমটােত aথবা িpিময়াম কর ছাড় িনেত আপনােক ফমর্
8962 সmূণর্ করার জনয্ pেয়াজন।
কলাম A। ei কলামিটেত েসi pয্ােনর জনয্ আপনার pদান করা িpিময়াম eবং 
কর ছাড় বা টয্াk েkিডেটর মাধয্েম pদt িpিময়াম িল সেমত মািসক 
িpিময়াম িল থােক েযিটেত আপিন aথবা আপনার পিরবােরর সদসয্রা নাম 
নিথভুk কিরেয়িছেলন। আপিন aথবা পিরবােরর েকােনা সদসয্ েপিডয়াি েকর
সুিবধািদ সেমত েকােনা আলাদা েডnাল pয্ােন নাম নিথভুk কিরেয় থাকেল, ei 
কলামিটেত েপিডয়াি েকর সুিবধািদর জনয্ েডnাল pয্ােনর িpিময়াম িলর aংশo 
anভুর্k থােক। যিদ আপনার pয্ানিট eমন সুিবধা িলেক আoতাভুk কের েয িল 
pাpবয়েsর দাঁত সংkাn aথবা দিৃ  সংkাn সুিবধািদর মেতা pেয়াজনীয় sােsয্র 
সুিবধািদ নয়, েসেkেt aনাবশয্ক সুিবধািদর জনয্ ei কলােম থাকা aেথর্র পিরমাণ
িpিময়ােমর মাধয্েম hাস পােব। আপনার িবমা েকাmািন eক বা তার েবিশ মাস 
িpিময়াম না েদoয়ার কারণবশত পিলিস পিরসমাp করেল, েসেkেt ei মাস িলর 
জনয্ aিgম ছাড় বা েkিডেটর েপেমn হেয় থাক বা না থাক েসi িসdাn 
িনিবর্েশেষ ei মাস িলর জনয্ ei কলােম eকিট -0- pতীয়মান হেব।
কলাম B। ei কলামিট িdতীয় নযূ্নতম খরেচর িসলভার pয্ান (SLCSP) eর 
জনয্ মািসক িpিময়ােমর uেdেশয্ বয্ব ত েযিট কভােরেজ নাম নিথভুk করা 
আপনার পিরবােরর সদসয্েদর uপর pেযাজয্ হেব বেল মােকর্ টেpস িনধর্ারণ কেরেছ।
আপনার িরটােনর্ আপনার েনoয়া মািসক aিgম ছাড় বা েkিডেটর েপেমn eবং 
িpিময়াম কর ছাড় গণনা করার জনয্ pেযাজয্ SLCSP eর িpিময়াম বয্ব ত হয়।
ফমর্ 8962, পবর্ II e িকভােব ei কলােম তথয্ বয্বহার করেত হেব aথবা 
েকােনা তথয্ েদoয়া না থাকেল িকভােব ফমর্ 8962 সm ূণর্ করেত হেব তা জানার
জনয্ িনেদর্ িশকা েদখুন। আপনার িবমা েকাmািন eক বা তার েবিশ মাস িpিময়াম
না েদoয়ার কারণবশত পিলিস পিরসমাp করেল, েসেkেt মাস িলর জনয্ aিgম 
ছাড় বা েkিডেটর েপেমn হেয় থাক বা না থাক েসi িসdাn িনিবর্েশেষ ei 
মাস িলর জনয্ ei কলােম eকিট -0- pতীয়মান হেব।
কলাম C। ei কলামিট aিgম ছােড়র েপেমেnর মািসক aেথর্র পিরমাণ েদখােত 
বয্ব ত হয় েযিট আপনার িবমা েকাmািনেত আপনার তরফ েথেক আপনার 
কভােরেজর জনয্ িpিময়াম িলর সামিgক বা আংিশক aংেশর aথর্ pদান করার 
জনয্ ৈতির হেয়িছল। যিদ পবর্ III-e eিট eকমাt কলাম হয় েযিট েকােনা মােস 
শণূয্ বয্তীত aনয্ সংখয্া dারা পূণর্, েসেkেt aথর্ হল িpিময়ােমর েপেমn না 
েদoয়ার কারেণ আপনার পিলিসিট আপনার িবমা েকাmািন পিরসমাp কেরেছ, eবং
আপনার কেরর িরটানর্ দািখল করার সময় েসi মােসর জনয্ আপনার িpিময়াম 
কর ছাড় বা টয্াk েkিডট পাoয়ার aিধকারী হেবন না। যিদo আপনােক তখনo
aবশয্i সm ূণর্ aিgম েপেমn েমটােত হেব েযটা ফমর্ 8962 বয্বহার কের 
আপনার হেয় েসi মােসর জনয্ pদান করা হেয়িছল। েকােনা aিgম ছাড় বা 
েkিডেটর েপেমn করা না হেয় থাকেল ei কলােম েকােনা তথয্ েলখা হেব না। 
লাiন 21–33। মােকর্ টেpস লাiন 21–32 eর কলাম A, B eবং C-েত pেতয্ক 
মােসর eবং লাiন 33-e সবর্েমাট aেথর্র পিরমাণ সmেn জানােব। ফমর্ 8962, 
লাiন 11 বা লাiন 12–23 সm ূণর্ করার জনয্ ei তথয্িট বয্বহার ক ন।


