
অভিবাসনগত অবস্া ভনভববিশেশে 
সার্বিফাশেড অ্যাভলিশেেন োউশসেলশেে 

োছ থেশে ভবনামূশল্য সহােতা পান

স্বল্প ও বিনামূল্্যযের 
স্বাস্থযেবিমার জনযে  
আজই সাইন আপ করুন

• nyc.gov/health/healthcoverage এ যান
•  আপনার নাম নথিভুক্ত করতে সাহায্য করার জন্য থনউ ইয়ক্ক  

থসটির স্াস্থ্য দপ্ততরর একজন পরামর্্কদাোতক কল করুন — 
থিস্াথরে জানার জন্য এই প্রচারপতরের থপছতনর পৃষ্াটি দদখুন

http://nyc.gov/health/healthcoverage


ভনউ ইেেবি  থটেট থহলে: ভনউ ইেেবি  থটেশটে 
থহলে লি্যান মাশেবি টশলিস (New York State 
of Health: The Official Health Plan 
Marketplace) এে মাধ্্যশম ভনউ ইেেবি
ভসর্ স্াস্্য ভবিাশগে এেজন 
সার্বিফাশেড অ্যাভলিশেেন োউশসেলে 
স্ল্প অেবা ভবনামূশল্যে স্াস্্যভবমাে সাইন 
আপ েেশত আপনাশে ও আপনাে 
পভেবােশে  সহােতা েেশত পাশেন। 

আমাশেে োউশসেলেো এই  
োজগুভল েেশব:

•  অভিবাসনগত অবস্া ভনভববিশেশে  
আপনাে স্াস্্যভবমা এবং স্াস্্য থসবা 
ভবেল্পগুভলে ব্যাখ্্যা 

•  আপনাশে এবং আপনাে পভেবােশে 
স্াস্্যভবমাে নভেিুক্ত বা নতুন েশে 
েেশত সহােতা েেশবন

•  স্ল্প ব্যেযুক্ত থবসেোেী স্াস্্যভবমা 
পভেেল্পনাে অেবি  প্রোশন আপভন 
আভেবিে সহােতাে জন্য থযাগ্য ভেনা তা 
সন্ান েেশব 

আমো আপনাশে সম্ূেে পুষ্টি 
সহােতা থপ্রাগ্াম (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP) 
সুভবধ্াসমূশহে (Food Stamp ম্) জন্য 
আশবেন েোে উশদেশে্যও সাহায্য েেশত 
পাভে।

আপনাে িাোে সাহায্য পাওো যাশছে এবং 
আপনাে তে্য থগাপন োখ্া হশব।



েম খ্েশেে 
বা ভবনামূশল্যে 
স্াস্্যভবমা 
প্রেল্প

আপভন েখ্ন  
আশবেন 
েেশত 
পােশবন? োো থযাগ্য?

Medicaid বছেব্যাপী স্ল্প আে এবং সীভমত সংস্ান  
 সহ ব্যভক্ত, পভেবাে এবং ভেশু।

োইল্ড থহলে 
লিাস (Child Health 
Plus, CHP)

সাো বছে 19 বছশেে েম বেসী বাচ্া যাো 
Medicaid-এে জন্য থযাগ্য নন এবং 
অন্যান্য স্াস্্যভবমা েিাশেজ থনই। 
অভিবাসনগত অবস্া ভনভববিশেশে 
বাচ্াো েিাশেজ থপশত পাশেন। 

আবে্যে লি্যান
 (Essential Plan, EP)

সাো বছে েম আে সহ ব্যভক্তগণ যাো
 Medicaid বা োইল্ড থহলে লিাস এে 
জন্য থযাগ্য নন।

যাো থযাগ্যতা অজবিন েেশবন 
তাশেে থোশনা মাভসে ভপ্রভমোম 
লাগশব না।

থোোভলফাশেড 
থহলে লি্যান 
(Qualified Health 
Plan, QHP)

1 নশিম্বে-31 
জানুোেী, বা 
আপভন যভে 
এের্ থযাগ্য 
জীবন ইশিন্ট  
 অনিুব েশেন *

মাঝাভে বা েম আে সহ ব্যভক্তগণ 
যাো Medicaid-এে জন্য থযাগ্য 
নন তাো থবসেোভে স্াস্্যভবমা 
ভেনশত পাশেন।

আপনাে আশেে ওপে ভনিবি ে েশে 
আপভন আভেবিে সাহাশয্যে জন্য 
থযাগ্য হশত পাশেন। 

* এের্ থযাগ্য জীবন ইশিশন্টে মশধ্্য ভনউ ইেেবি  থটেট স্ানান্তে; ভববাহ; সন্তাশনে 
জন্মগ্হণ বা েত্তে থনওো; আপনাে আশেে পভেবতবিন; বা আপনাে স্াস্্যভবমা 
হাোশনা অন্তিুবি ক্ত।



65 বছে বা তাে থেশে থবভে বেস্ক, প্রভতবন্ী হশে জীবন 
োটাশছেন বা েষৃ্টি প্রভতবন্ী এমন ব্যভক্তশেে জন্য। 
আপথন Medicaid, Medicare এিং Medicare দসথভংস দপ্রাগ্াতম 
আতিদন করার জন্য থিনামূতল্য সহায়ো দপতে পাতরন, যা Medicare 
এর খরচ কভার করতে সাহায্য কতর। অ্্যাপতয়ন্টতমন্ট দনওয়ার জন্য 
347-396-4705 নম্বতর কল করুন।* 
* Medicaid িা Medicare দসথভংস দপ্রাগ্াতমর জন্য আতিদতনর সহায়ো মাতক্ক টতলেস 

পথরতেিাথদ দিতক আলাদা। 

অভিবাসীশেে জন্য
আপভন এবং আপনাে পভেবাে ভনউ ইেেবি  থটেট অফ থহলশেে 
মাধ্্যশম স্ল্প খ্েশেে বা ভবনা খ্েশেে স্াস্্যভবমাে জন্য থযাগ্যতা 
অজবিন েেশত পাশেন: অভফভসোল অভফভেোল থহল্ে লি্যান 
মাশেবি টশলিস। অশনে অভিবাসনগত অবস্াও আপনাশে 
েিাশেশজে জন্য থযাগ্য েশে তুলশত পাশে, যাে মশধ্্য 
ভনম্নভলভখ্তগুভল অন্তিুবি ক্ত েশেশছ তশব এগুশলাশতই সীমাবদ্ধ নে:
 • স্থায়়ী িাথসন্া (থগ্ন কার্্ক ধারক)
 • র্রণািথী িা অ্্যাথসথল 
 • এ ইউ িা টি থভসাধারক (অ্পরাধ িা পাচাতরর থর্কারতদর জন্য) 
 • থনতয়াগ অ্নুতমাদতনর কার্্ক ধারক 
 •  িাচ্ার আগমতনর জন্য একটি থিলথম্বে পদতষেপ (A Deferred 

Action for Childhood Arrivals, DACA) প্রাপক
 • একটি অ্স্থায়়ী সুরথষেে অ্িস্থা (A Temporary Protected Status, 

TPS) প্রাপক
আপথন যথদ আপনার অ্িস্থা িা আপথন স্াস্থ্যথিমার জন্য দযাগ্য থকনা দস সম্পতক্ক  থনথচিে 
না হন, োহতল আমরা রতয়থছ সাহায্য করার জন্য! থিনামূতল্য সহায়োর জন্য একজন 
পরামর্্কদাোর সাতি দযাগাতযাগ করুন — থিস্াথরে জানার জন্য এই প্রচারপতরের থপছতনর 
পৃষ্াটি দদখুন।

স্াস্থ্যথিমা এিং 
পভেেযবিাে ভবেল্প

স্াস্্যভবমা নভেিুভক্ত েীিাশব আপনাে 
অভিবাসগত অবস্াশে প্রিাভবত েশে থস সম্শেবি  
আপনাে যভে উশবেগ োশে, ভবনামূশল্য, থগাপনীে 
আইভন সাহাশয্যে জন্য 800-354-0365 নম্বশে 
ActionNYC হটলাইশন থফান েরুন।



অভিবাসনগত অবস্া ভনভববিশেশে:
 •  চাইল্ড দহলি লোস (CHP) এর মাধ্যতম 19 িছতরর কম িয়স়ী 

থর্শুরা স্াস্থ্যথিমা দপতে পাতরন
 •  স্ল্প আতয়র গভ্ক িে়ী মথহলারা প্রসিপূি্ক, প্রসিকাল়ীন ও 

প্রসতিাত্তর পথরচয্কার জন্য দযাগ্য হতে পাতর

 •  ি্যথক্তগে িা থনতয়াগকে্ক ার স্পনসর করা থিমা পাওয়া দযতে পাতর
 কম আয় সহ অ্থভিাস়ী, যারা অ্নথিভুক্ত োরা জরুথর Medicaid-এর জন্য দযাগ্য হতে পাতর, 
যা জরুথর পথরথস্থথেতে থচথকৎসার খরচ প্রদান কতর।

NYC যত্ন, NYC থহলে + হাসপাতাল, েমু্যভনর্ থহলে 
থসন্টাে, এবং NYC স্াস্্য েপ্তে ভলিভনশেে মাধ্্যশম, 
অভিবাসনগত অবস্া ভনভববিশেশে, সমস্ত NYC বাভসন্াশেে 
জন্য েম খ্েশে বা ভবনামূশল্য স্াস্্যশসবা উপলি্য।



আপথন প্রস্তুে িাকতল সাইন-আপ দ্রুে এিং সহজ হয়। আপনার 
পথরিাতরর যারা সাইন আপ করতছন োতদর প্রতে্যতকর জন্য 
যিাসম্ভি এই েি্যটি উপলভ্য রাখুন। আপনার কাতছ এখন সমস্ 
েি্য না িাকতলও, আপথন এখনও প্রথরিয়াটি শুরু করতে পাতরন।

পভেবাে ভবেেে তে্য
 • দসার্্যাল থসথকউথরটি নম্বর

 • জন্মোথরখ

 •  িে্ক মান কম্কসংস্থান এিং আতয়র েি্য, দযমন দিেনকাঠাতমা, 
ট্যাক্স দটেটতমন্ট িা W-2 ফম্ক

 •  থিমাকার্্ক , যথদ আপনার পথরিাতরর সদস্যতদর  
স্াস্থ্যথিমা িাতক

অভিবাসন নভে 
মাথক্ক ন যুক্তরাত্রে আপনার অ্থভিাসনগে অ্িস্থা প্রদর্্কন কতর 
এমন থজথনসগুথলর মতধ্য অ্ন্তভু্ক ক্ত িাকতে পাতর: 

 • স্থায়়ী িাথসন্া কার্্ক  (থগ্ন কার্্ক /I-551)

 • কম্কসংস্থান অ্নুতমাদতনর কার্্ক  (I-766) 

 • নাগথরকত্ব অ্প্কণ র্ংসাপরে 

 • আগমন/প্রস্থান দরকর্্ক  (I-94 িা I-94A)

 • উন্মমুক্ত ফতম্কর ORR যাচাইকরণ (ORR UAC/R-1)

 • পাসতপাট্ক

 • 1-94 টে্যাতম্পর সাতি মাথক্ক ন যুক্তরাত্রের থভসা

 • I-797 USCIS কতম্কর থিজ্ঞথপ্ত 

 •  I-589 USCIS প্রাথপ্তর স়্ীকৃথে (যারা আশ্রয় খুঁজতছন)

স্াস্্যভবমাে জন্য সাইন 
আপ করতে প্রস্তুে হতয় থনন



সহােে পোমেবি
• আপনাে পভেবাশেে স্াশস্্যে ইভতহাস (ওেুধ্, ডাক্তাে 

ইত্যাভে) থজশন ভনন।
•  যভে আপনাে এেজন ভনেভমত স্াস্্য পভেেযবিা প্রোনোেী 

োশে, তাো থয ভবমা লি্যান স্ীোে েশেন তা ভলখ্ুন। যভে 
আপভন অভনভচিত হন তাশেে অভফশস েল েরুন।

• স্াস্্যভবমাে আখ্্যাে ব্যাপাশে জানুন থযমন “ভডডাভটিশবল,” 
“থোশপশমন্ট” বা “েিাশেজ থমোে,” যা আপনাে 
েিাশেজশে প্রিাভবত েেশত পাশে। স্াস্্যভবমা েীিাশব 
োজ েশে তা জানশত, যান nyc.gov/hilink।

• New York State of Health: The Official Health Plan Marketplace 
সম্শেবি  আেও জানশত nystateofhealth.ny.gov এ যান। 

http://nyc.gov/hilink
http://nystateofhealth.ny.gov


ভনউইেেবি  ভসর্ স্াস্্য েপ্তে থেশ্রেে অবস্ান
এই অবস্ানগুভলশত পোমেবিোতাো থসামবাে থেশে শুক্রবাে, সোল  
8:30 থেশে ভবোল 4:30 পযবিন্ত উপলি্য োশেন। তশে্যে জন্য বা থফাশনে 
মাধ্্যশম নাম নভেিুক্ত েোে জন্য এের্ অ্যাপশেন্টশমন্ট ভনধ্বিােণ েেশত  
থফান েরুন। 

নভেিুক্ত েোে সাইশটে থযাগাশযাশগে তে্য

অবস্থান:  _____________________________

কথাউন্সেলন্েে নথাম:  _____________________

টেললন্�থান নম্বে:  _______________________

অ্যথাপন্েন্টন্মন্ট:  _______________________10.22 Bengali

Bronx
Morrisania Health Center
1309 Fulton Ave., 3rd Fl 
Bronx, NY 10456 
347-854-1984

Tremont Neighborhood Health  
Action Center
1826 Arthur Ave., 1st Fl 
Bronx, NY 10457 
646-942-1469

Manhattan
Chelsea Health Center 
303 Ninth Ave., 1st Fl 
New York, NY 10001 
646-438-4270

Riverside Health Center 
160 W. 100th St., 1st Fl 
New York, NY 10025 
646-364-0760

Washington Heights  
Health Center
600 W. 168th St., 2nd Fl 
New York, NY 10032 
212-368-5475 / 212-694-2399 /  
212-491-5288

Brooklyn
Bushwick Health Center 
335 Central Ave., 1st Fl 
Brooklyn, NY 11221 
347-236-7029 / 646-799-1346 /  
347-236-9934

Bedford Health Center 
485 Throop Ave., 2nd Fl 
Brooklyn, NY 11221 
718-637-5363 / 718-637-5361

Fort Greene Health Center 
295 Flatbush Ave. Ext., 5th Fl 
Brooklyn, NY 11201 
718-249-1435 / 718-249-1438 /  
718-249-1436

Homecrest Health Center 
1601 Avenue S, 1st Fl 
BROOKLYN, NY 11229 
718-637-5426 / 718-637-5425 /  
718-637-5430

Queens
Astoria Health Center 
12-26 31st Ave., 2nd Fl 
Astoria, NY 11106 
718-289-1758 / 718-289-1759

Corona Health Center 
34-33 Junction Blvd., 1st Fl 
Jackson Heights, NY 11372 
718-396-5122 / 718-396-5123 /  
718-396-5124

Jamaica Health Center 
90-37 Parsons Blvd., 4th Fl 
Jamaica, NY 11432 
718-553-3846 / 929-448-6059

Staten Island
135 Canal St., 2nd Fl 
Staten Island, NY 10301 
917-217-3324 


