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ক্ষুদ্র ব্যবসা 
এবং স্াস্্য ববমা
ক্ষুদ্র ব্যবসা স্াস্্য সসবার কর ছাড় আপনাকক আপনার 
কমমীকের জন্য স্াস্্য ববমা বকনকে সাহায্য করকে পাকর

ক্ষুদ্র ব্যবসাবিক প্রবেষ্ানগুবিকক োকের কমমীকের জন্য স্াস্্য ববমা প্রোন করকে সাহায্য করার 
জন্য অ্যাক�ারকেকবি সকিার আইন একটি নেষু ন ট্যাক্স সরেবেকটর ব্যবস্া ককরকছ।

ক্ষুদ্র ব্যবসাবিক প্রবেষ্াকনর স্াস্্য সসবার কর ছাড় কী?

এটি কিছু কু্দ্র ব্যবসায়ীদেরদি তাদের ির্মীদের জন্য স্াস্্য 
কবর্ার খরদের 50% পর্যন্ত ছাদের োকব িরার অনরু্কত 
দেয়। 

ির-অব্যাহকত কু্দ্র ব্যবসার জন্য, ছাে 35% এর দবশী 
হদত পাদর এবং তা দেরতদরাগ্য হদত পাদর। এর অর্য হল 
এই দর সুকবধা পাওয়ার জন্য আপনার নন-প্রকেট (লাদের 
উদদেশ্যহীন) কু্দ্র ব্যবসাকয়ি প্রকতষ্াদনর দিাদনা আয়িদরর 
োয় রািার প্রদয়াজন দনই।  

আবম বক এই ছাড় োবব করকে পাবর?

সাধারণোদব, লাদের উদদেদশ্য অরবা লাদের উদদেশ্য ছাো পকরোকলত দসই সব ব্যবসাগুকল ছাে োকব িরদত পাদর, রাদের:

 ● 25 জকনর কম কমমী আকছ এবং গড় সবেন $53,000 বা োর কম (সর্স্ত র্াকলিদের দবতন বাদে)।

 > সাধারণোদব, ব্যবসাকয়ি প্রকতষ্াদনর ির্মীদের সংখ্যা এবং গে দবতন কহসাব িরার সর্দয় র্াকলিদের ধরা 
হয় না। তাছাো, ির্মীদের সংখ্যা “পূণ্য সর্দয়র সর্তুল” (full-time equivalents, FTE)-এর কেকতিদত গণনা িরা 
হয়। এর অর্য ে'ুজন অধ্য-সর্দয়র ির্মী এিজন পূণ্য সর্দয়র ির্মীর সর্ান হদবন। 

 ● স্াস্্য ববমার খরকের কমপকক্ অক ধ্েক প্রোন করুন; এবং

 ● বনউইিকধে  সটেট পবরোবিে বনউইিকধে  সটেট অ� সহিথ-এর ক্ষুদ্র ব্যবসা মাককধে টকলেকসর মা্্যকম িোদরজ অোর পান।

দরেকিটটি এিটি স্াইকিং দকেদল উপলব্ধ। এিটি পকরবত্য নশীল দকেদল এই ছাে পাওয়া রায়, দরখাদন দিাদনা 
কনদয়াগিত্য ার ির্মীসংখ্যা 25-এ দপৌঁছদল বা গে দবতন $53,000 বা তার দবকশ হদল ছাে কবলপু্ত হয়। 

স্াস্্য সসবা সংস্ার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাবিক প্রবেষ্াকনর স্াস্্য সসবার 
কর ছাড় সম্বকধে আরও ববশকে জানকে, বনউ ইিকধে  সটেকটর স্াস্্য 
ববভাকগর ওকিবসাইট nystateofhealth.ny.gov সেখষুন অথবা  
1-855-355-5777 নম্বকর কি করুন।

http://nystateofhealth.ny.gov


আবম কীভাকব ছাড় োবব করব?

আপকন এই বাক ্্যি আয়ির করটান্য সংরুদতের সাদর এই 
ট্যাক্স দরেকিট োকব িরদত পাদরন আইআরএস �মধে 
8941 (ির ছাদের দছাট ব্যবসায়ীরা অবশ্যই এিটি 
�মধে 990- T �াইি করকবন ট্যাক্স করটান্য োকব িরদত, 
অন্যরায় োইল িরার প্রদয়াজন দনই)।  

আপকন ির্মীদের কবর্া বাবে দর অনেুান দেন, তার 
উপদর তাদের দিাদনা ির কেদত হদব না। 

আমার যবে সকাকনা আিকর পবরকশাক্র োি না 
থাকক, োহকিও বক আবম ছাকড়র সষুবব্া বনকে পাবর?

হ্যাঁ, অেীকের সজর সটকন আদগর বছদরর প্রদেয় 
আয়িদরর োয় দর্টাদনার জন্য অরবা সজর সটকন 
পরবতমী 20 বছর ব্যাপী প্রদেয় আয়িদরর োয় দর্টাদনার 
জন্য স্াস্্য দসবা ির ছাে ব্যবহার িরা রায়। ির 
ছাদের ব্যবসাদয়র জন্য সরেবেট হল দেরতদরাগ্য।

স্াস্্য ববমা প্রোকনর জন্য আবম বক অন্য সকাকনা কর 
ববরবে সপকে পাবর? 

হ্যাঁ, কমমীকের স্াস্্য ববমার খরকের জন্য সমস্ত 
ব্যবসাবিক প্রবেষ্ান একটি আিকর ববকিাজন োবব 
করকে পাকর। এটি এিটি “সাধারণ ও প্রদয়াজনীয়” 
ব্যবসাকয়ি খরে।  

দরাগ্যতাসম্পন্ন ব্যবসাকয়ি প্রকতষ্ানগুকল েইু ধরদনর 
ির কবরকত কর্কলদয় খরদের 50% পর্যন্ত স্াস্্য সসবা 
কর ছাড় োকব িরদত পাদর এবং অবকশষ্ট খরেগুকলর 
জন্য একটি ববকিাজন োবব করকে পাকর। (আপকন 
রকে স্াস্্য দসবা ির ছােও োকব িদরন, দসই দক্দরে 
আপকন আপনার স্াস্্য কবর্ার খরদের উপদর 100% 
ছাে োবব করকে পাকরন না।) 

আবম কে ছাড় োবব করকে সমথধে হকে পাবর, ো 
আবম কীভাকব জানকে পাবর? 

আপনার দক্দরে ির ছাে িীোদব িার্যির হদত পাদর 
তা জানদত, আপনার ির সংরোন্ত পরার্শ্যোতা বা 
কহসাবরক্দির সদগে িরা বলদত হদব। 

এছাো কনউইয়ি্য  দটেট অে দহলর-এর স্মল কবজদনস 
র্াদি্য টদলেদসর ওদয়বসাইদট এিটি ি্যালকুদলটর 
আদছ, রা আপনাদি আদবেন িরার আদগই ছাদের 
এিটা আনরু্াকনি কহসাব দেয়। এটা ওদয়বসাইদটর 
“কনদয়াগিত্য া (Employer)” কবোদগ আদছ। 

স্াস্্য দসবার ির ছাে সম্বদধে আরও কবশদে জানদত, 
IRS ওদয়বসাইট কেকজট িরুন: irs.gov/affordable-
care-act/employers/small-business-health-care-
tax-credit-and-the-shop-marketplace

সব্যদশ্ সংদশাকধত: 03/2020

এই তর্য পরেটি শুধুর্ারে তর্যর্লূি উদদেদশ্য কহউর্্যান করদসাদস্যস অ্যািকর্কনদ্রেশন অকেস অে কসটিওয়াইি দহলথ্ ইন্দুরন্ অ্যাদক্সস (NYC Human Resources 
Administration Office of Citywide Health Insurance Access) দ্ারা প্রোন িরা হয়। আপনার অকধিার ও োকয়ত্বগুকল দবাঝার জন্য, অনগু্রহ িদর এিজন 
কবর্া প্রোনিারী, দ্ািার, ির কব্য়ি পরার্শ্যোতা বা রাষ্টীয় কনয়ার্ি িত্্য পদক্র পরার্শ্য কনন। ইউ.এস দরেজাকর প্রকবধান দ্ারা জারী িরা আবশ্যিতা 
দর্দন েলা কনকচিত িরদত, আর্রা আপনাদি জানাকছি দর ইউ.এস িদরর উপদেশ এই দরাগাদরাদগ অন্তেু্য তে িরা আদছ বদল গণ্য িরা আদছ (সংরুকতে সহ) 
দরগুকল (i) অে্যন্তরীণ রাজস্ কনয়দর্র অধীদন জকরর্ানা এোদনা অরবা (ii) অন্য এিটি পদক্র িাদছ এখাদন উকলিকখত দর দিাদনা দলনদেন অরবা কব্দয়র প্রোর, 
কবপণন অরবা প্রস্তাব িরার উদদেদশ্য কলকখতোদব ব্যবহার িরা হয় না অরবা ব্যবহার িরা হদব না। 
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