
ক্ষুদ্র ব্যবসাগুল�া তালের কর্মীলের জন্য স্াস্্য ববর্া প্রোন করার আলনক কারণ আলে, 
এর্নবক সসগুল�ার সক্লরে আইবনভালব বাধ্যবাধকতা না থাকল�ও। 
আপনার জন্য কর সষুববধা:

ছ�োট ব্যবসোয়িক প্রয়িষ্োনগুল�ো স্োস্্য য়বমোর খরলের জন্য িোলের আিকর ছেলক একটি ববল�াজন েোয়ব করলি পোলর। 

কমমীলের স্োস্্য য়বমো প্রেোন কলর এমন য়ক�ু ছ�োট ব্যবসোয়িক প্রয়িষ্োন স্াস্্য সসবার ট্যাক্স সরেবিট োবব করলত পালর, যা তালের 
স্াস্্য ববর্ার খরলের সলববোচ্চ 50% পরবন্ত হলি পোলর, রো য়নরব র করলব িোলের ব্যবসোর ধরন (�োর বো অ�োর), কমমীলের সংখ্যো  
(25 এর কম), িোলের ছবিন এবং আপনোর প্রেত্ত অেবরোয়ির উপলর। 

  এই ট্যাক্স সরেবিট ছনওিোর জন্য আপনোর ছ�োট ব্যবসোয়িক প্রয়িষ্োলনর বিব মোলন ছকোলনো কর সংক্োন্ত েোি েোকোর প্রলিোজন ছনই। 
ছক্য়িট গি ব�লরর কলরর েোি ছমটোলি পোলর য়কংবো পরবিমী 20 ব�র ধলর আপনোর ছর কর প্রলেি হলব ছসই েোিও ছমটোলি পোলর|

  ছর ছ�োট ব্যবসোয়িক প্রয়িষ্োনগুল�োর উলদেি্য �াভ করা ন�, িোলের ছষেলরে স্াস্্য পবরচয্ার ট্যাক্স সরেবিট সেরতলযাগ্য।

  আপনোলক ছরোগ্যিোর জন্য অবি্যই NY State of Health স্ম� য়বজলনস মোলকব টললেস মোধ্যলম করোলরজ প্রেোন করলি হলব।

আপনার কর্মীলের জন্য কর সষুববধা:

ছর ছ�োট ব্যবসোয়িক প্রয়িষ্োনগুল�ো য়বমো প্রেোন কলর িোরো কমমীলেরলক িোলের য়বমোর খরলের য়নলজর অংি পয়রলিোধ করোর সুলরোগ 
ছেওিোর র্াধ্যলর্, করলযাগ্য সবতন হ্াস ক’সর কর্মীলের কর বোঁেোলি পোলর।

আপনোর কর্মীলের স্োস্্য য়বমোর খরে বোবে আপয়ন ছর অেব প্রেোন কলরন, িো কমমীর ছমোট আি ছেলক বোে ছেওিো হি এবং এর 
ফ�স্রূপ কর্মীলের অবতবরক্ত কর বাঁলচ।

কর্মীে� এবং পবরচা�নাগত সষুববধা:

ছর ষুেদ্র ব্যবসোয়িক প্রয়িষ্োনগুল�ো কমমীলের স্োস্্য য়বমো প্রেোন কলর িোরো এগুল�ো করলি পোলর:
• আরও ভা� কর্মীলের আকর্ণ করা এবং ধলর রাখা 
• তালের কর্মীলের স্াস্্য রক্া করা
• বনল�াগ ও প্রবিক্লণর খরচ কর্ালনা

সববিরভাগ ব্যবক্তলের ববর্ার আওতা বনলতই হলব, নতষু বা জবরর্ানা বেলত হলব। জোিীি স্োস্্য পয়রেরবো আইলনর অধীলন 
আপনোর কমমীলের প্রলিোজনীি য়বমো য়েলি সোহোর্য করোর একটো উপোি হ� আপনোর কমমীলের য়বমো প্রেোন করো। 

আপনোর কমমীলের স্োস্্য য়বমো য়েলি কর �োলের সুয়বধো সম্পলকব  আলরো জোনলি, কর উপলেষ্োর সলগে কেো ব�নু।

স্াস্্য পবরচয্ার সংস্ার সম্বলধে আরও ববিলে জানলত এবং কভালরজ বেল� শুরু 
করলত NY State of Health এর ওল�বসাইট nystateofhealth.ny.gov সেখষুন বা 
1-855-355-5777 নম্বলর সোন করুন।

ক্ষু দ্র ব্যবসা
ও স্াস্্য ববর্া

এই িে্য পরেটি শুধুমোরে িে্যম�ূক উলদেলি্য NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access দ্োরো প্রেোন করো হি। আপনোর অয়ধকোর ও েোয়িত্বগুল�ো ছবোঝোর 
জন্য, অনগু্রহ কলর একজন য়বমো প্রেোনকোরী, ছ্োকোর, কর য়বষিক পরোমিবেোিো বো রোষ্টীি য়নিোমক কি্ব পলষের পরোমিব য়নন।

আপবন বক আপনার কর্মীলের স্াস্্য ববর্া প্রোন 
করলত আগ্রহী?
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