
অভিবাসন ভথিভি ভনভববিশেশে একজন 
প্রি্যভ়িি অ্যাভলিশকেন কাউশসেলাশেে 
থেশক ভবনামশূল্য সাহায্য লাি করুন।

•  nyc.gov/health -এ যান এবং "health insurance" (স্াথি্য বীমা) খুঁজনু
•   ব্যক্তিগত ক্নবন্ধন সহায়তা তথ্্যর জন্য ক্বনামূথ্্য 311 নম্বথর  
ক্ করুন

কম বা ভবনামশূল্যে  
স্াথি্য ভবমাে জন্য 
   আজই সাইন আপ করুন।



ভনউ ই়িকবি  ভসটি স্াথি্য দপ্তশেে একজন 
প্রি্যভ়িি অ্যাভলিশকেন কাউশসেলাে ভনউ 
ই়িকবি  থটেট থহলেঃ ভদ অভিভস়িাল থহলে লিান 
মাশকবি টশলিস (New York State of Health: 
The Official Health Plan Marketplace) 
এে মাধ্যশম আপনাশক এবং আপনাে 
পভেবােশক কম খেশেে বা ভবনামশূল্যে 
স্াথি্য ভবমাে জন্য সাইন আপ কোে  
উশদেশে্য সাহায্য কেশি পাশে।

আমাশদে কাউশসেলােো এই কাজগুভল 
কেশব:

•  অভিবাসন ভথিভি ভনভববিশেশে আপনাে 
স্াথি্য ভবমা এবং স্াথি্য পভেেযবিা ভবকশপেে 
ব্যাপাশে ব্যাখ্যা কেশব

•  আপনাশক এবং আপনাে পভেবােশক 
স্াথি্য ভবমা়ি নভেিুক্ত হশি বা 
পনুববীকেণ কেশি সাহায্য কেশব

•  কম খেশেে থবসেকাভে স্াথি্য ভবমা লি্যান 
পভেশোশধে উশদেে্য আভেবিক সাহাশয্যে 
জন্য আপভন থযাগ্য ভকনা িা থদখশব

আমো আপনাশক সম্েূক পভুটি সহা়িিা 
থপ্রাগ্াম (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) 
সভুবধাসমূশহে (খাদ্য টে্যাম্) জন্য আশবদন 
কোে উশদেশে্য সাহায্য কেশি পাভে।

আপনাে িাো়ি সাহায্য পাও়িা যাশছে 
এবং আপনাে িে্য থগাপন োখা হশব।



কম খেশেে বা 
ভবনামশূল্যে 
স্াথি্য ভবমা 
প্রকপে

আপভন কখন 
আশবদন 
কেশি 
পােশবন? কাো থযাগ্য?

Medicaid সাো বছে। 
Medicaid 
পনুববীকেশণে 
জন্য সাহায্যও 
পাও়িা যাশছে।

কম আ়ি এবং সীভমি সম্দ সহ 
ব্যভক্তগণ, পভেবাে এবং বাচ্া।

োইল্ড থহলে 
লিাস (Child Health 
Plus, CHP)

সাো বছে 19 বছশেে কম ব়িসী বাচ্া যাো 
Medicaid-এে জন্য থযাগ্য নন  
এবং অন্যান্য স্াথি্য ভবমা 
কিাশেজ থনই।
অভিবাসন ভথিভি ভনভববিশেশে 
বাচ্াো কিাশেজ থপশি পাশেন।

আবে্যক লি্যান 
(Essential Plan, 
EP)

সাো বছে কম আ়ি সহ ব্যভক্তগণ যাো 
Medicaid-এে জন্য বা োইল্ড থহলে 
লিাশসে জন্য থযাগ্য নন।
আপনাে পাভেবাভেক আশ়িে 
ওপে ভনিবি ে কশে আপভন প্রভি 
মাশস $0 থেশক $20-এে স্পে 
পভেমাশণে আবে্যক লি্যাশনে জন্য 
থযাগ্য হশি পাশেন।

থকা়িাভলিাশ়িড 
থহলে লি্যান 
(Qualified Health 
Plan, QHP)

নশিম্বে 1 –  
জান়ুিাভে 31, বা 
যভদ আপনাে 
একটি থযাগ্য 
জীবশনে ঘটনাে 
অভিজ্ঞিা হ়ি *

মাঝাভে বা কম আ়ি সহ ব্যভক্তগণ 
যাো Medicaid-এে জন্য থযাগ্য নন 
িাো থবসেকাভে স্াথি্য ভবমা 
ভকনশি পাশেন।
আপনাে আশ়িে ওপে ভনিবি ে কশে 
আপভন আভেবিক সাহাশয্যে জন্য 
থযাগ্য হশি পাশেন। 

*  একটি থযাগ্য জীবশনে ঘটনাে মশধ্য েশ়িশছ ভনউ ই়িকবি  থটেশট পনুববিাসন; ভববাহ; 
ভেশুে জন্ম বা দত্তকগ্হণ; আপনাে আশ়ি পভেবিবি ন; বা আপনাে স্াথি্য ভবমা 
হাোশনা।



65 বছে বা িাে থেশ়ি থবেী ব়িসী, প্রভিবন্ধকিাে সশগে 
বসবাস কেশছন বা দেৃ্যি দবুবিল ব্যভক্তশদে জন্য
আপক্ন Medicare খরচ কভার করার জন্য সহায়ক Medicaid, Medicare এবং 
Medicare সসক্ভংস স্াগ্াথমর জন্য আথবদন করার উথদেথ্্য ক্বনামথূ্্য, ব্যক্তিগত 
সহায়তা সপথত পাথরন। অ্যাপথয়ন্টথমন্ট ক্নক্চিত করার জন্য 347-396-4705 নম্বথর 
ক্ করুন।* 
* Medicaid বা Medicare সসক্ভংস স্াগ্াথমর উথদেথ্্য আথবদন করার জন্য সহায়তা, মাথককে টথলেস 
পক্রথেবার স্থক পৃ্ক। 

অভিবাসীশদে জন্য
আপভন এবং আপনাে পভেবাে ভনউ ই়িকবি  থটেট থহলেঃ ভদ  
অভিভস়িাল থহলে লিান মাশকবি টশলিস (New York State of Health: 
The Official Health Plan Marketplace) এে মাধ্যশম কম খেশেে  
বা ভবনামশূল্যে স্াথি্য ভবমাে জন্য থযাগ্য হশি পাশেন যভদ আপভন 
ভনম্নভলভখশিে মশধ্য একজন হন:
 • একজন স্ায়ী আবাক্সক (ক্গ্ন কারকে ধারক)

 • একজন উদ্াস্তু বা সরণা্থী 
 •  একটি U বা T ক্ভসা ধারক (অপরাধ বা মানব পাচাথরর ক্্কার ব্যক্তিথদর জন্য)
 • একজন কমকেক্নযুতি অনথুমাদন কারকে ধারক
 •   একজন সরফারকে  অ্যাক্ন ফর চাইল্ডহুর অ্যারাইভালস (Deferred 

Action for Childhood Arrivals, DACA) ্াপক
 •  একজন সটথ্ারাক্র স্াথটথটের সটেটাস (Temporary Protected 

Status, TPS) ্াপক

স্াস্্য ক্বমা এবং  
পভেেযবিা ভবকপে

স্াথি্য ভবমা়ি িাভলকািুভক্ত কীিাশব আপনাে 
অভিবাসন ভথিভিশক প্রিাভবি কশে থসই সম্শকবি  
আপনাে যভদ উশবেগ োশক, িাহশল ভনখেো়ি, 
থগাপনী়ি আইভন সহা়িিাে জন্য ActionNYC-এে 
হটলাইন 800-354-0365 নম্বশে কল করুন।



অভিবাসন ভথিভি ভনভববিশেশে:

 •   19 বছথরর কম বয়সী বাচ্ারা চাইল্ড সহ্্ লোস (Child Health Plus, 
CHP)-এর মাধ্যথম স্াস্্য ক্বমা সপথত পাথরন

 •  কম আয় সহ গভকে বতী মক্হ্ারা ক্বনামথূ্্যর জন্মপূবকে, ্সব এবং জথন্মাত্তর 
পক্রচযকোর জন্য সযাগ্য হথত পাথরন

 •   সবসরকাক্র বা ক্নথয়াগকতকে া-স্পন্সরকে  ক্বমা পাওয়া সযথত পাথর
 কম আয় সহ অক্ভবাসী, যারা অনক্্ভুতি জরুরী Medicaid-এর জন্য সযাগ্য হথত পাথর, যা জরুরী 
পক্রক্স্ক্তথত ক্চক্কৎসার খরচ ্দান কথর। 

স্াথি্য + হাসপািাল (Health + Hospitals), কভমউভনটি থহলে 
থসন্াে এবং NYC স্াথি্য ভবিাশগে (NYC Health Department) 
ভলিভনকগুভলে মাধ্যশম অভিবাসন ভথিভি ভনভববিশেশে, সমস্ত NYC 
বাভসন্াশদে জন্য কম বা ভনখেোে স্াথি্যশসবা উপলি্য।



আপক্ন ্স্তুত ্াকথ্ সাইন-আপ দ্রুত এবং সহজ হয়। আপনার পক্রবাথরর সয 
সমস্ত সদস্যরা সাইন আপ করথছন তাথদর জন্য উপ্ব্ধ তথ্্যর স্থক যতটা 
সম্ভব পযকোপ্ত ত্্য ক্নন। বতকে মাথন আপনার কাথছ সমস্ত ত্্য না ্াকথ্ও 
আপক্ন ্ক্রিয়া আরম্ভ করথত পাথরন।

পভেবাে ভবে়িক িে্য
 • সসা্্যা্ ক্সক্কউক্রটি নম্বর
 • জন্ম তাক্রখ
 •  বতকে মান কমকেক্নযুক্তি এবং উপাজকে ন ত্্য সযমন সপ টোব, ট্যাক্স সটেটথমন্ট 

বা W-2 ফমকেসমহূ
 •   ক্বমা কারকে , যক্দ আপনার পক্রবাথরর সদস্যথদর স্াস্্য ক্বমা ্াথক

অভিবাসন নভেপত্র 
মাক্ককে ন যুতিরাথ্রে আপনার অক্ভবাসন ক্স্ক্ত উপস্াপনকারী ক্জক্নথসর  
মথধ্য রথয়থছ: 

 • স্ায়ী আবাসন কারকে  (ক্গ্ন কারকে /I-551)

 • কমকেক্নযুক্তি অনথুমাদন কারকে  (I-766)

 • নাগক্রকথবের ্ংসাপত্র
 • আগমন/্স্ান সরকরকে  (I-94 অ্বা I-94A)

 • ক্রক্্জ ফথমকের ORR যাচাইকরণ (ORR UAC/R-1)

 • পাসথপাটকে
 • I-94 টে্যা্ সহ US ক্ভসা
 • I-797 USCIS পদথষেথপর ক্বজ্ঞক্প্ত
 •  I-589 USCIS ্াক্প্তর স্ীকৃক্ত (যারা আশ্রথয়র জন্য সথচষ্ট)

স্াথি্য ভবমাে উথদেথ্্য সাইন 
আপ করার জন্য ্স্তুত হন



সাহায্যমূলক পোমেবি
•  আপনাে পভেবাশেে স্াথি্য ইভিহাস (ঔেধপত্র, ডাক্তাে, 
ইি্যাভদ) জাননু।

•  যভদ আপনাে একজন ভন়িভমি স্াথি্য পভেেযবিা প্রদানকােী 
োশক, িাো থয ভবমা লি্যান গ্হণ কশেন িা ভলখুন। যভদ  
আপভন অভনভচিি হন িাশদে অভিশস কল করুন।

•  স্াথি্য ভবমাে আখ্যাে ব্যাপাশে জাননু থযমন “ভডডাভটিশবল,”  
 “থকাশপমশনট” বা “কিাশেজ থম়িাদ,” যা আপনাে  
কিাশেজশক প্রিাভবি কেশি পাশে। স্াথি্য ভবমা ভকিাশব  
কাজ কশে িা জানাে জন্য nyc.gov/hilink-এ যান।

•  ভনউ ই়িকবি  থটেট থহলেঃ ভদ অভিভস়িাল থহলে লিান মাশকবি টশলিস 
(New York State of Health: The Official Health Plan Marketplace) এে 
ব্যাপাশে আেও জানাে জন্য nystateofhealth.ny.gov -এ যান।



ভনউ ই়িকবি  ভসটি স্াথি্য দপ্তে থসন্াশেে অবথিান
 আপভন এই অবথিানগুভলশি একজন প্রি্যভ়িি অ্যাভলিশকেন কাউশসেলশেে 
পভেশেবাও থপশি পাশেন। ও়িাক-ইনশক স্াগি জানাশনা হ়ি ভকন্তু অ্যাপশ়িন্শমন্ 
থনও়িাে সুপাভেে থদও়িা হ়ি। যভদ অন্যো উশলেখ কো না হ়ি, কাউশসেলােো 
থসামবাে থেশক শুক্রবাে সকাল 8:30 টা থেশক ভবশকল 4:30 টা পযবিন্ত উপভথিি 
োশকন

নভেিুক্তকেণ থিাশনে থযাগাশযাগ িে্য
অবস্ান:  ________________________________

কাউথন্স্াথরর নাম:  _______________________

সটক্্থফান নম্বর: __________________________

অ্যাপথয়ন্টথমন্ট:  ___________________________10.19 
Bengali

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

MANHATTAN
Chelsea Health Center 
303 Ninth Ave., 1st Fl 
New York, NY 10001 
212-771-0153 
(সকব্ অ্যাপথয়ন্টথমন্ট দ্ারা)
Riverside Health Center 
160 W. 100th St., 1st Fl 
New York, NY 10025 
646-364-0711 
(সকব্ অ্যাপথয়ন্টথমন্ট দ্ারা)
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 
718-571-7719 / 718-571-7717 / 
718-571-7718

Crown Heights Health Center 
1218 Prospect Pl., 1st Fl 
Brooklyn, NY 11213 
718-953-8234 / 718-953-8233

Bedford Health Center 
(্ীঘ্রই আসথছ)

Fort Greene Health Center 
295 Flatbush Ave. Ext., 5th Fl 
Brooklyn, NY 11201 
718-249-1435 / 718-249-1437 /  
718-249-1436

Homecrest Health Center 
1601 Avenue S, 1st Fl 
Brooklyn, NY 11229 
718-336-2553, ext. 129, ext. 150, 
ext. 144, ext. 153

QUEENS
Astoria Health Center 
12-26 31st Ave., 2nd Fl 
Astoria, NY 11106 
718-289-1758 / 718-289-1759 
(সকব্ বধুবার এবং শুরিবার সখা্া, 
সকা্ 9:30টা স্থক ক্বথক্ 3:30সট)

Corona Health Center 
34-33 Junction Blvd., 1st Fl 
Jackson Heights, NY 11372 
718-396-5122 / 718-396-5123 /  
718-396-5125

Jamaica Health Center 
90-37 Parsons Blvd., 4th Fl 
Jamaica, NY 11432 
718-553-3846 / 718-553-3845

STATEN ISLAND
135 Canal St., 2nd Fl 
Staten Island, NY 10301 
917-217-3324
(সকব্ অ্যাপথয়ন্টথমন্ট দ্ারা)


