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Follow us on Twitter
@NYCHRA

Find us on Facebook
@NYC DADS

Watch us on YouTube
@HRANYC

Facebook (সফসিসুক)-এ 
আমাসের খুসঁজ জনন

Twitter (রুইরাসর)-এ 
আমাসের ফসলা করুন

YouTube (ইউটিউসি)-এ 
আমাসের সেখুন



অনগু্রি কসর সজসন রাখুন, এই জনসে্ক জশকার উসদেশ্য িল HRA সপ্রাগ্রাসমর জিষসয় জনসািাররসক সমৌজলক তথ্য জানাসনা৷ HRA সপ্রাগ্রাসমর স�াগ্যতা 
জনর্কয় করার জন্য জনসে্ক জশকায় সেওয়া নম্বর/ওসয়িসাইসরর মাি্যসম সপ্রাগ্রাসম স�াগাস�াগ করুন৷

• HRA ওদেবসাইট: www.nyc.gov/hra 
• HRA ইিদিালাইি: 718-557-1399
• NYC 311
• ACCESS NYC: www.nyc.gov/ACCESSNYC  

(সিজনজফসরর জ্রিজনং করা ও আসিেন- ইংসরজজ, স্্যাজনশ, রুশ, চীনা, আরজি, িাইজতয়ান-সরেয়ল ও সকাজরয়ান ্াষায় 
পাওয়া �ায়)

•	ল্াদ্াদেজ বেটওদে: http://www.nyc.gov/html/lg/html/home/home.shtml  
(NYC কম্কসপূজচর তথ্যসম্ার ইংসরজজ, স্্যাজনশ, চীনা ও রুশ্াষায়)

• New York State Immigration Hotline (ভিউ ইেক্ক  বটেট ইভিদরেশি হটলাইি): 212-419-3737 

আদরা তদ্্র জি্ 
ভিদ্াক্ত উপাদে ব�াোদ�াে করদত পাদরি:



স�সি মা িািার কাসে সন্ানপালসনর োজয়ত্ সনই (নন 
কাস্াজডয়াল সপসরন্ট) তারা �াসত জনসজর সন্াসনর 
লালনপালসন সািা�্য করার জন্য অথ্কপ্রোন কসর, তা 
সুজনজচিত কসর৷ এই পজরসষিায় নন কাস্াজডয়াল মা 
িািাসক খুঁসজ িার করা, আোলসত উপজথিত থাকার জন্য 
তাসক আইনী সনাটিশ পাঠাসনা, পাজরিাজরক আোলসতর 
(ফ্যাজমজল সকাসর্ক ) কাসে জপতৃত্ জনর্কয় করা, সন্ানসক 
সািা�্য করা (চাইল্ড সাসপার্ক ), জচজকতসায় সািা�্য করার 
আসেশ চাওয়া, এইসি আসেশ সংগ্রি ও কা�্কত িলিত 
করা অন্্ু্ক ক্ত৷ েজরদ্রতা েপূরীকরসরর কম্কসপূজচ 
পজরিারগুজলসক আজথ্কক্াসি স্বািীন রাখসত সািা�্য 
করসত পাসর ও অন্যান্য সািাস�্যর প্রসয়াজন কম করসত 
পাসর৷

•	স�াগ্য িওয়ার জন্য সকান নাগজরকতা/অজ্িাসন 
পজরজথিজতর প্রসয়াজন সনই৷

•	স�াগ্যতার জন্য উপাজ্ক সনর সকান শত্ক  সনই৷
•	আসরা জানসত 311 িা HRA ইনসফালাইন  

718-557-1399-এ িা NYS Child Support 
Hotline (এন ওয়াই এস চাইল্ড সাসপার্ক  িরলাইন) 
1-888-208-4485 -সত সফান করুন িা  
www.nyc.gov/hra ও  
www.newyorkchildsupport.com সেখুন

জনম্ন আসয়র িাজ়ির মাজলক ও ্া়িাসরসের উত্াসপর 
ইন্ধন, সরঞ্াম ও সমরামসতর জিল ্রসত সািা�্য কসর৷ 
স�সি পজরিার ও একক ি্যজক্ত িয়স্ক, অন্ধ, প্রজতিন্ধী, 
মানজসক্াসি অক্ষম িা �ারা অিসিজলত ও জিপজ্জনক 
পজরসিসশ িসিাস করসেন ও এনাজজ্ক  (ইন্ধসনর) জিসল 
অথ্কসািা�্য প্রসয়াজন তাসের সািা�্য কসর৷ 

•	�ারা ইউ.এস নাগজরক িা �াসের জিসশষ কসয়কটি 
অজ্িাসন পজরজথিজত আসে তারা স�াগ্য িসত পাসরন৷

•	এই স�াগ্যতা উপাজ্ক সনর উপর জন ্্ক র কসর৷
• HEAP (এইচ ই এ জপ ) িরলাইন 1-800-692-0557
• HEAT LINE (িীর লাইন) (সিামিাউন্ড সাজ ্্ক স)  

212-331-3150
•	জনসুজিিা সসিায় সািা�্য: জল, জিে্ুযত ইত্যাজের মত 
প্রসয়াজনীয় সুজিিা অথ্কাত ইউটিজলটি সকাম্াজন সি 
ক্াসয়সন্টর সুপাজরশ কসর৷
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সন্াি লালিপালদি সহােতা বলবত্ করা ব�াে্তার শত্ক

New York City র িাজসন্াসের স� সশষকৃসত্য $১৭০০ 
($1700)-এর সিশী খরচ িয় না সতমন সশষকৃসত্যর 
খরচিিন করসত HRA $৯০০ ($900)প�্কন্ অথ্কসািা�্য 
জেসত পাসর৷ এই অথ্কসািাস�্য োি করার পসর ্স্ম মাটিসত 
সমাজিত করাও অন্্ু্ক ক্ত৷

•	সকসজিসশসষ স�াগ্যতা জনর্কয় করা িয় ও নানা কারসরর 
জ্জত্সত জিচার করা িয়৷

•	মতুৃ্যর ৬০ জেসনর মসি্য এই সি োজি জমা করসত িয়৷ 
সিশীর ্াগ সক্ষসরে ি্যজক্তর সাসথ এ জিষসয় 
সাক্ষাতকাসরর প্রসয়াজন িয়৷

•	আসরা তসথ্যর জন্য HRA -র Burial Claims Unit 
(সিজরয়াল সক্মস ইউজনসর) 718-473-8310এ 
স�াগাস�াগ করুন৷

কবর বেওোে সাহা�্

New York City (জনউ ইয়ক্ক  জসটি)-এর অসনক অজ্িাসী 
জিজিি প্রকাসরর পজরসষিা সদ্্যিিার করসত পাসরন৷ 
অজ্িাসসনর পজরজথিজত জনজি্কসশসষ New York City -এর 
িাজসন্াসের জন্য স�সি পজরসষিা আসে সসগুজলর জিষসয় 
জনসম্নাক্ত তাজলকায় জানাসনা িসয়সে৷ HRA -এর মসি্য 
কসয়করা পজরসষিা সেয়, অন্যগুজল সেয় না৷ এো়িা 
অজ্িাসীসের জন্য উপলব্ধ এমন আসরা কসয়কটি 
পজরসষিা থাকসত পাসর স�গুজল এই পুজতিকায় উসলেখ করা 
িয়জন৷

জনসম্নাক্ত পজরসষিাগুজলর জিষসয় আসরা জানসত 311এ সফান 
করুন৷

ভিরাপত্া এবং কল্াণসাধি
•	পুজলজশ সুরক্ষা ও আগুন সথসক জনরাপত্া
•	জিষজরেয়া জনয়ন্ত্রসরর িরলাইন
• Department of Consumer Affairs (গ্রািক 
জিষয়ক জি্াগ)-এর মাি্যসম জাজলয়াজতর জিরুসধে 
গ্রািসকর জনরাপত্া

•	বিষসম্যর জিরুসধে Commission on Human Rights 
(মানিাজিকার কজমশন) -এর জনরাপত্া

• Department of Parks and Recreation (িাগান 
ও অিসরজিসনােন জি্াগ)এর দ্ারা প্রেত্ পজরসষিা ও 
সুজিিা

•	জন পজরিিন

স্াস্্ এবং িািভবক পভরদেবা 
•	স্সরর Child Health Plus (চাইল্ড সিলথ প্াস 
সপ্রাগ্রাম) এর অিীন 19 িেসরর কমিয়সী সেসলসমসয়রা 
স্বাথি্য জিমা পাওয়ার স�াগ্য

• Medicaid (সমজডসকড) সপ্রাগ্রাসমর অিীন প্রাপ্তিয়স্করা 
সঙ্করকালীন অসুথিতায় জচজকতসার জন্য জিমা জনরাপত্া 
সপসত পাসরন

•	অ্যামু্বসলন্স পজরসষিা সসমত সঙ্করকালীন জচজকতসা 
শুশ্রূষা

• Medicaid সপ্রাগ্রাসমর মাি্যসম গ ্্ক িতী মজিলাসের জন্য 
প্রসপূজত-পপূি্ক �ত্ন শুশ্রূষা

•	স�সি মজিলা প্রসপূজত-পপূি্ক �ত্ন শুশ্রূষার জন্য Medicaid 
পাসিন তারা গ ্্ক ািথিার সশসষ Family Planning 
Extension Program (ফ্যাজমজল প্্যাজনং এক্সসরনশন 
সপ্রাগ্রাম) এর মাি্যসম জিনামপূসল্য পজরকল্পনা পজরসষিা 
সপসত পাসরন

•	সাি্কজনীন িাসপাতাসল (NYC-এর Health and 
Hospital Corporation (সিলথ অ্যান্ড িসজপরাল 
কসপ্কাসরশন) িা HHC) এিং সফসডরালী 
সকায়াজলফাসয়ড কজমউজনটি সিলথ সসন্টার অথ্কাত ইউ 
এস সরকার দ্ারা অনসুমাজেত সামাজজক স্বাথি্য 
পজরসষিা সকন্দ্রগুজলসত স্বাথি্য পজরচ�্কা পাওয়া �ায়

•	পাজরিাজরক জিংসা সরাি করার সিায়তা পজরসষিা
•	টীকাকরর
• HIV (এইচ আই জ্) পরীক্ষা ও পরামশ্ক
•	সঙ্করকালীন আশ্রয়
•	খাে্য সিায়তা পজরসষিা
•	জশশু কল্যার ওিং লালনপালন (ফ্ার সকয়ার) 
পজরসষিা

•	সু্কসল সরেকফা্ ও লাসচের সপ্রাগ্রাম
• Department for the Aging (িয়স্কসের) জন্য িয়স্ক 
সকন্দ্র সপ্রাগ্রাম এিং িজরষ্ঠ নাগজরকসের জন্য পজরসষিা

ভশক্া
•	সাি্কজনীন সু্কসল জশক্ষা
•	সাি্কজনীন লাইসরেজর পজরসষিা ও জিসশষ অনষু্ঠানসপূজচ

অভিবাসদির পভরভস্ভত ভিভব্কদশদে, New York -এর বাভসন্াদের জি্ 

ভক ভক পভরদেবা পাওো �াে?

বহাি এিাভজ্ক  অ্াভসদটেন্স ব্ারোি এবং ইউটিভলটি অ্াভসদটেন্স ব্ারোি



�ারা পাজরিাজরক জিংস্রতার জশকার তাসের ও তাসের 
সন্ানসের সঙ্করকাসল আশ্রয় সেয় ও সািা�্য কসর৷ সিকটি 
সপ্রাগ্রাসম সুরজক্ষত পজরসিশ এিং সুপরামশ্ক, প্রজতরক্ষা ও 
সুপাজরশ পজরসষিা সেওয়া িয়৷

•	স�াগ্য িওয়ার জন্য সকান নাগজরকতা/অজ্িাসন 
পজরজথিজতর প্রসয়াজন সনই৷

•	আপজন িা আপনার পজরজচত সকউ পাজরিাজরক 
জিংসাতা, স�ৌন জন�্কাতন, হুমজক িা ্য় সেখাসনা, 
গাজলগালাসজর জশকার িসল িা আপনাসক সকউ লজুকসয় 
অনসুরর কসর ্য় সেখাসল, NYC -এর ২৪ ঘন্টার 
পাজরিাজরক জিংসা সম্সক্ক  জানাসনার িরলাইন 
1-800-621-HOPE িা 311-এ সফান করুন৷

স�সি শারীজরক ও/িা মানজসক প্রজতিন্ধীসের জিপন্ন 
িওয়ার আশঙ্কা থাসক তাসের জন্য পজরসষিা ও সািাস�্যর 
ি্যিথিা কসর৷ স�াগ্য ক্াসয়ন্টসের স�সি জিপসের আশঙ্কা 
আসে সসসি েপূর করায় সািা�্য কসর ও স্ব স্ব িাজ়িসত ও 
সমাসজ স্বািীন্াসি ও জনরাপসে িসিাস করসত সািা�্য 
কসর৷

 

•	কসয়কটি পজরসষিার স�াগ্য িওয়ার জন্য সকান 
নাগজরকতা/অজ্িাসন পজরজথিজতর প্রসয়াজন সনই৷

•	আপনার িয়স অন্তপসক্ষ 18 িের িওয়া প্রসয়াজন ও 
আপনার মানজসক ও/িা শারীজরক প্রজতিন্ধকতা থাকা 
েরকার৷

•	আপনার জনসজর ি্যিিারস�াগ্য সংথিান সামলাসনার 
অক্ষমতা, দেনজন্ন কাজকম্ক করায় অক্ষমতা থাকা 
েরকার িা সািা�্য ো়িা জন�্কাতন, অিসিলা, উতপী়িন 
িা অন্য জিপজ্জনক পজরজথিজতসত আত্মরক্ষার অক্ষমতা 
থাকা েরকার৷

•	আপনাসক সস্বচ্ায় ও োজয়ত্শীল্াসি সািা�্য করসত 
পাসরন এমন সকউ না থাকা েরকার৷

•	স�াগ্যতার জন্য উপাজ্ক সনর সকান শত্ক  সনই৷
• APS (এ জপ এস) -এর কাসে জনসজর িা অসন্যর সুপাজরশ 
করার জন্য অনগু্রি কসর APS Central Intake Unit 
(এ জপ এস সসন্টাল ইনসরক ইউজনসর)-এ 212-630-1853 
-সত সফান করুন৷
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আভি িাদলািত ইংদরভজ বলদত িা পারদল ভকিাদব 
ভসটির পভরদেবার জি্ আদবেি করব?
HRA সসমত জসটির সিকটি এসজজন্সসত জিনামপূসল্য অনিুাে 
পজরসষিা পাওয়া �ায়৷ আপজন �জে ্াসলামত ইংসরজজ 
িলসত না পাসরন তািসলও সফসডরাল, স্র অথ্কাত রাজ্য ও 
রাষ্টীয় ও থিানীয় আইন আপনার পজরসষিা পাওয়ার 
অজিকারগুজল সুরজক্ষত রাসখ৷ জিনামপূসল্য স�সি ্াষা 
পজরসষিা পাওয়া �ায়: (1) HRA সাইরগুজলসত 170টির 
সিশী ্াষায় সফাসন অনিুাে পজরসষিা পাওয়া �ায়৷ 
(2) স�খাসন সম্ি সো্াষী কম্কচারী অনিুাে কসর জেসত 
পাসরন৷ (3) স�সি ক্াসয়ন্ট িা মসকেল িাজ়ি সথসক িাইসর 
স�সত অক্ষম তাসের কাসে জগসয় মসুখামজুখ িসস সািা�্য 
করার জন্য অনিুােক পাঠাসনা �ায়৷ (4) অনিুাজেত েজলল: 
Local Law 73 (সলাকাল ল ৭৩)-র আসেশমত জসটির সিশ 
কসয়কটি েজলল েয়টি ্াষায় অনিুাে করা িয় (আরজি, 
চীনা, িাইজতয়ান-সরেয়ল, সকাজরয়ান, রুশ ও স্্যাজনশ ্ াষা)

অভিবাসি কত্্ক পদক্র কাদে HRA আিার ব্ভক্তেত 
ত্্ জাভিদে বেদব ভক?
আইনত প্রসয়াজন না িসল, HRA আপনার ি্যজক্তগত তথ্য 
কাউসক জানাসি না৷ �ারা জসটির পজরসষিা সপসত চায় 
NYC Executive Order 41 (এনওয়াইজস এসক্সজকউটি্ 
অড্ক ার ৪১) তাসের সগাপনীয়তা সুরজক্ষত রাসখ৷ আপনার 
পজরসষিা পাওয়ার স�াগ্যতা জিচার করসত িসল িা আইনত 
প্রসয়াজন িসল তসিই HRA কম্কচারীরা আপনার অজ্িাসন 
পজরজথিজত জানসত চাইসি৷

আভি �ভে অস্ােী িেে সাহা�্ পাই তার িদল 
আিার অভিবাসদির বকস* ্িাভবত হদব ভক?
U.S. Citizenship and Immigration Services (ইউ.
এস. জসটিসজনজশপ অ্যান্ড ইজমসগ্রশন সাজ ্্ক সসস) (USCIS) 
অনসুাসর, নগে সািা�্য িা SSI জনসল আপনার অজ্িাসসনর 
সকসস প্রজতকূল প্র্াি প়িসত পাসর অথিা নাও প়িসত 
পাসর৷ এরা আপনার পজরজথিজতর উপর জন ্্ক র করসি৷

আভি �ভে িুড টে্াম্প (খাবাদরর িাতা) ভিই তার 
িদল আিার অভিবাসদির বকস* ্িাভবত হদব ভক?
U.S. Citizenship and Immigration Services 
(USCIS) আইনানসুাসর ফুড ্্যাম্ িা অন্য সকান খাে্য 
সিায়তা সপসল আপনার অজ্িাসন পজরজথিজত প্র্াজিত 
িসি না৷

আভি �ভে Medicaid ভিই তার িদল আিার 
অভিবাসদির বকস* ্িাভবত হদব ভক? 
U.S. Citizenship and Immigration Services  
(USCIS) অনসুাসর, Medicaid, সসমত স্বাথি্য পজরচ�্কার 
সুজিিা জনসল আপনার অজ্িাসসনর সকস প্র্াজিত িসি 
না৷ USCIS অনসুাসর, নাজস্কং সিাম িা অন্য সকান 
প্রজতষ্ঠান সথসক েীঘ্ককালীন সসিা শুশ্রূষা জনসল আপনার 
অজ্িাসসনর সকস প্র্াজিত িসত পাসর অথিা নাও িসত 
পাসর, এরা আপনার পজরজথিজতর উপর জন ্্ক র করসি৷

আপভি ভিদজ �ভে েভললিুক্ত িা হি তাহদলও ভক 
আপিার সভুবধা পাওোর ব�াে্, িােভরক বা 
অ-িােভরক, সন্ািদের জি্ সভুবধার আদবেি 
করদত পারদবি?
ি্যাঁ৷

HRA -এর পভরদসবার ভবেদে ্ােই ব�সব ্শ্ন করা হে 
বসসব ্দশ্নাত্র অভিবাসী ক্াদেন্টদের জািাদিা �াে

* সুজিিা অথ্কাত সিজনজফর জনসল আপনার অজ্িাসসনর সকসস প্র্াি প়িসি জকনা তা স� সংথিাটি জনর্কয় কসর সসরা HRA না, 
সসরা জনর্কয় কসর USCIS ৷ সাি্কজনীন সুজিিা অথ্কাত পাজলিক সিজনজফর জনসল জক্াসি অজ্িাসসনর সকসস প্র্াি প়িসত পাসর তা 
সিাঝার জন্য HRA -এর জিসশষ পরামশ্ক এই স� অ-নাগজরকসের আইনজীজির সাসথ কথা িসল সনওয়া উজচত৷ 



নগে অনেুান, �া িাসথিান, শজক্ত (এনাজজ্ক ) খরচ, ও 
অন্যান্য খরচ িািে সেওয়া িয়৷ স�সি 60 িেসরর 
কম িয়সী প্রাপ্তিয়সস্কর অক্ষমতা সনই িা কাজ 
করায় অন্য সকান িািা সনই ও �ারা অথিায়ী নগে 
সািা�্য পাসচ্ন, তাসের িয় প্রজত সপ্তাসি ৩৫ ঘন্টা 
HRA -অনসুমাজেত কাসজ নাম নজথ্ুক্ত কসর জনসত 
িসি িা কম্করত থাকসত িসি৷

HIV/AIDS Services Administration (HASA) (এইচ 
আই জ্/এডস সাজ ্্ক সসস অ্যাডজমজনস্রেশসনর) ক্াসয়ন্টরা 
সকসসর একরানা ি্যিথিাপনা ো়িাও পাসিন িাজ়িসত ও 
িাসপাতাসল জ্জজর, একক পজরসষিা পজরকল্পনা, নগে 
সিায়তার জন্য স�াগাস�াসগর তথ্য, Medicaid, ফুড 
্্যাম্ ও SSI/SSD সুজিিার আসিেন করায় সািা�্য, 
সঙ্করকালীন, অন্ি্কততী সমসয় ও সঙ্করকাল ো়িা অন্যান্য 
সমসয় িাসথিান ও িাজ়ি ্া়িায় সািা�্য, িাজ়িসত পজরচ�্কা 
ও গৃিথিাজলর কাসজ সািা�্য, চাকজর ও িজৃত্গত পজরসষিা, 
সমাজ সম্প্রোয়-জ্জত্ক সংথিাগুজলর জিষসয় তথ্য ও 
সুপাজরশ, দেনজন্ন জীিন�াপসনর সকৌশল ও উপজথিত 
সিায়ক ি্যিথিার জিষসয় ক্াসয়ন্ট ও তাসের পজরিারসের 
জন্য পরামশ্ক, স�সি পজরিাসরর সন্ান আসে তাসের 
সন্ানসের অজ্্ািকত্ ও থিাজয়সত্র পজরকল্পনা, এিং 
মতুৃ্যর পর কির সেওয়ায় সািা�্য৷

•	কসয়করা পজরসষিার জন্য সকান নাগজরকতা/
অজ্িাসন পজরজথিজতর প্রসয়াজন সনই৷

• New York State AIDS Institute (জনউ ইয়ক্ক  স্র 
এডস ইন্সটিটিউর)এর ির্কনামত আপনার জনোজনক 
উপসগ্কমপূলক HIV সরাগ িা Centers for Disease 
Control and Prevention (সসন্টার ফর জডজজজ 
কসন্টাল অ্যান্ড জপ্রস্নসন) -এর ির্কনামত এডস সরাগ 
জনর্কয় িওয়া প্রসয়াজন এিং HIV/AIDS সরাগারোন্ 
িওয়ার প্রমারস্বরূপ জচজকতসার েজলল সপশ করসত 
িসি৷

•	212-971-0626	HASA	Service	Line	-এ (HASA 
সাজ ্্ক সলাইসন) সফান করুন (সসামিার-শুরেিার সকাল 
৯রা-জিকাল ৫রা)৷

•		এই সপ্রাগ্রাসমর জন্য আসিেন করসত, অনগু্রি কসর 
www.nyc.gov/hra সেখুন
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কম্করত পজরিার, িয়স্ক, প্রজতিন্ধী সসমত জনম্ন ও 
মাঝাজর আয় সশ্ররীর জনউ ইয়ক্ক িাসীসের স্বাথি্যিি্কক 
ও পুজটিকর খািার জকনসত সািা�্য কসর, তারা �জে 
উপাজ্ক ন কসরন, �জে তাসের জনজস্ব িাজ়ি থাসক, 
গাজ়ি থাসক, ি্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাসক িা সিসরকাজর 
স্বাথি্য জিমা থাসক তািসলও তারা এই সািা�্য সপসত 
পাসরন৷ �ারা ফুড ্্যাম্ পান তারা খািার 
সকনার জন্য ইসলক্ট্রজনক সিজনজফর ট্ান্সফার (EBT) 
কাড্ক  ি্যিিার কসরন৷

Human Resources Administration/Department of Social Services  
(ভহউি্াি ভরদসাদস্করস অ্াডভিভিদ্রেশি/ভডপাট্ক দিন্ট অি বসাশাল সাভি্ক দসদস)  

ব্ারোি, পভরদেবা ও সভুবধাসিূহ
দ্রটিি্য: "কসয়কটি অজ্িাসন পজরজথিজত"-সত নানা প্রকাসরর অজ্িাসন পজরজথিজত গর্য িয়৷ স�াগ্যতা �াচাই করার জন্য জনউ 
ইয়ক্ক িাসীসের পৃথক পৃথক সপ্রাগ্রাসমর জন্য প্রেত্ নম্বসর স�াগাস�াগ কসর সনওয়া উজচত৷

স�াগ্য িয়স্ক িা প্রজতিন্ধী ি্যজক্তরা �াসত নাজস্কং সিাম িা 
অন্য প্রজতষ্ঠাসনর িেসল িাজ়িসত জনরাপসে থাকসত পাসরন 
সসজন্য তাসের সািা�্য করসত Medicaid এর-অনেুানপ্রাপ্ত 
েীঘ্ক-কালীন শুশ্রূষার কম্কসপূজচ সেয়৷

•	�ারা ইউ.এস নাগজরক িা �াসের জিসশষ কসয়কটি 
অজ্িাসন পজরজথিজত আসে তারা স�াগ্য িসত পাসরন৷

• Medicaid পাওয়ার স�াগ্য িসত িসি৷
•	আপনার কাসে স�সি সংথিান আসে কসয়কটি সপ্রাগ্রাম 
তাও জিসিচনা কসর সেসখ৷

• Medicaid এর-অনেুানপ্রাপ্ত িাজ়িসত পজরচ�্কার 
স�াগ্যতার শত্ক গুজল আলাো, এরা সপ্রাগ্রাসমর উপর 
জন ্্ক র কসর ও ডাক্তাসরর আসেশ, ও জচজকতসাগত 
অিথিা ও সামাজজক অিথিা মপূল্যায়সনর জ্জত্সত 
সেওয়া িয়৷

• 311 িা HRA ইনসফালাইন 718-557-1399-এ 
সফান করুন৷ 

•	আসরা তসথ্যর জন্য িা আসিেসনর জন্য 
www.nyc.gov/ hra সেখুন৷

বাভ়িদত পভরচ�্কা ব�াে্তার শত্ক

•	�ারা ইউ.এস নাগজরক িা �াসের জিসশষ কসয়কটি অজ্িাসন 
পজরজথিজত আসে তারা স�াগ্য িসত পাসরন৷

•	এই স�াগ্যতা আংজশক্াসি এগুজলর উপর জন ্্ক র কসর: আপনার 
উপাজ্ক ন, আপনার সম্ে িা সংথিান এিং আপনার সাসথ 
�তজন িসিাস করসেন৷

•	অসনক সকসস, স�সি ক্াসয়ন্ট অথিায়ী নগে সািা�্য পান তাসের 
িয় HRA -অনসুমাজেত কাসজ, স�মন চাকজরর প্রজশক্ষর ও 
জশক্ষায় নাম নজথ্ুক্ত থাকা িা কম্করত থাকা প্রসয়াজন৷ স�াগ্য 
পজরিারগুজল জশশু প্রজতপালসনর মত সিায়ক পজরসষিাও সপসত 
পাসর৷

•		আপনার জনকরথি Job Center (জি সসন্টার)এর িজেশ সপসত: 
www.nyc.gov/hra

• 311 িা HRA ইনসফালাইন 718-557-1399এ সফান করুন৷

•	�ারা ইউ.এস নাগজরক িা �াসের জিসশষ কসয়কটি অজ্িাসন 
পজরজথিজত আসে তারা স�াগ্য িসত পাসরন৷

• এই স�াগ্যতা আংজশক্াসি এগুজলর উপর জন ্্ক র কসর: আপনার 
উপাজ্ক ন, খরচ এিং আপনার সাসথ �তজন িসিাস করসেন৷

•	আপনার স�াগ্যতার সম্ািনা কতরা সজসন জনন ও অনলাইসন 
আসিেন করুন: www.nyc.gov/ACCESSNYC িা  
www.mybenefits.ny.gov

•	এো়িা আপজন জনসজর ফুড ্্যাসম্র আসিেন ডাকস�াসগ 
এখাসন পাঠাসত পাসরন: সমল অ্যাজপ্সকশন অ্যান্ড সরফারাল 
ইউজনর, সপা্ িাক্স ২৪৫১০, ব্রুকলীন, জনউ ইয়ক্ক  ১১২০১ 
[Mail Application & Referral Unit (MARU), P.O. Box 
24510, Brooklyn, NY 11201].

•	ফুড ্্যাসম্র জিষসয় আসরা তসথ্যর জন্য, 311 িা  
1-800-342-3009 এ সফান করুন (এিং ফুড ্্যাসম্র 
জন্য "1" টিসপ জেন)৷

•	অনলাইসন আসিেন ডাউনসলাড করুন:  
www.nyc.gov/hra



NYC -সত 500টির সিশী ফুড প্যাজন্ট অথ্কাত ্া়ঁিার 
ি্যাগ্রা খািার সেয় ও সপূ্যপ জকসচন রান্না করা খািার সেয়৷

•	স�াগ্য িওয়ার জন্য সকান নাগজরকতা/অজ্িাসন 
পজরজথিজতর প্রসয়াজন সনই৷

•	ফুড প্যাজন্টর জনজস্ব জকেু শত্ক  থাকসত পাসর৷
•	আপনার এলাকায় ফুড প্যাজন্ট িা সপূ্যপ জকসচসনর সন্ধান 
সপসত, অনগু্রি কসর 311-এ সফান করুন৷

Medicaid এর িাধ্দি েি্ক বতী িভহলাদের জি্ 
্সভূত-পবূ্ক শুশ্রূো৷ স� সকান িয়সসর ি্যজক্তর জন্য 
জিনামপূসল্য স্বাথি্য জিমা৷ মজিলা ও জকসশারীসের জন্য 
গ ্্ক ািথিায় জিনামপূসল্য �ত্ন শুশ্রূষা ও অন্যান্য স্বাথি্য পজরসষিা 
সেওয়া িয়৷ এই প্রসপূজত-পপূি্ক অথ্কাত জপ্রসনরাল সকয়ার 
সাজ ্্ক সসসস গ ্্ক িতী মজিলারা ল্যাি সর্ (গসিষরাগাসর 
পরীক্ষা), HIV সর্, খাে্যপুজটির জ্রিজনং, ও গ ্্ক ািথিা ও প্রসি 
সম্জক্ক ত অন্যান্য পজরসষিার মত প্রসপূজত-পপূি্ক স্বাথি্য 
পজরসষিা পান৷ 

•	স�াগ্য িওয়ার জন্য সকান নাগজরকতা/অজ্িাসন 
পজরজথিজতর প্রসয়াজন সনই৷

•	স�াগ্যতা উপাজ্ক নজন ্্ক র িসি৷

�ারা (িয়স িা অক্ষমতার জন্য) Medicare পাসচ্ন 
তাসের Medicare -এর মাজসক জপ্রজময়াসমর খরচ িিন 
কসর, আংজশক খরচ িিন কসর ও/িা আপনার পসকর-
সথসক-খরসচর অথ্ক পজরসশাি কসর সািা�্য কসর৷

•	�ারা ইউ.এস নাগজরক িা �াসের জিসশষ কসয়কটি 
অজ্িাসন পজরজথিজত আসে তারা স�াগ্য িসত পাসরন৷

•	আসিেকসক Medicare সপসত িসি িা তা পাওয়ার 
স�াগ্য িসত িসি৷

•	এই স�াগ্যতা উপাজ্ক নজ্জত্ক৷
•	জক্াসি আসিেন করসত িয় জানসত 311 িা HRA 
ইনসফালাইন 718-557-1399এ সফান করুন িা 
স�াগ্যতা �াচাই করসত সেখুন  
www.nyc.gov/ACCESSNYC
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Medicare Savings Program (MSP) (বিভডদকোর বসভিংস ব্ারোি

এিাদজ্ক ভন্স িুড ব্ারোি (িাঁ়িার ঘর)

সাব্কজিীি স্াস্্ ভবিা ব্ারোি

ব�াে্তার শত্ক ব�াে্তার শত্ক

Family Planning Benefit Program (ি্াভিভল 
লি্াভিং ববভিভিট ব্ারোি)৷ সন্ানিারসরর িয়সী 
নারী পুরুষসের জন্য জিনামপূসল্য স্বাথি্য জিমা৷ নারী 
পুরুষসের জিনামপূসল্য পজরিার পজরকল্পনা পজরসষিা সেওয়া 
িয়৷ FPBP -সত স�ৌন-সংরেজমত সরাগ, HIV ও সা ্্ক াইকাল 
ক্যান্সাসরর সম্ািনা �াচাই করা, সম্জক্ক ত জক্জনকাল 
পরীক্ষা ও ল্যাি সর্, গ ্্ক সরািক পধেজতর ি্যিথিা, �ন্ত্রাজে 
ও প্রজনন স্বাথি্য সংরোন্ সামগ্রী থাসক৷

•	�ারা ইউ.এস নাগজরক িা �াসের জিসশষ কসয়কটি 
অজ্িাসন পজরজথিজত আসে তারা স�াগ্য িসত পাসরন৷

•	এই স�াগ্যতা উপাজ্ক নজন ্্ক র৷

Medicaid ৷ স� সকান িয়সসর মানসুষর জন্য জিনামপূসল্য 
স্বাথি্য জিমা৷

Family Health Plus (FHPlus). (ি্াভিভল বহল্ 
লিাস) 19-64 িের িয়সী �াসের স্বাথি্য জিমা সনই ও 
উপাজ্ক ন অজতজরক্ত সিশী িসল Medicaid-এর অস�াগ্য , 
তাসের জন্য জিনামপূসল্য স্বাথি্য জিমা৷

•	�ারা ইউ.এস নাগজরক িা �াসের জিসশষ কসয়কটি 
অজ্িাসন পজরজথিজত আসে তারা স�াগ্য িসত পাসরন৷

•	একা প্রাপ্তিয়স্ক, েম্জত, সন্ানসি পজরিার, সোর 
সেসলসমসয় এর স�াগ্য িসত পাসর৷

•	�ারা প্রজতিন্ধী, �াসের িয়স ৬৫ িেসরর সিশী িা অন্ধ 
তাসের উপাজ্ক ন ও সম্সের জ্জত্সত স�াগ্যতা জিচার 
করা িয়৷

* সঙ্করকালীন অসুথিতায় ও প্রসপূজত-পপূি্ক শুশ্রূষায় জচজকতসার 
জন্য েজলল্ুক্ত না এমন আসিেক Medicaid পাওয়ার 
স�াগ্য জিসিজচত িসত পাসরন৷

Child Health Plus (চাইল্ড বহল্ লিাস)৷19 িেসরর 
কম িয়সী সেসলসমসয়সের জন্য জিনা মপূসল্য িা কম োসমর 
জিমা৷

•	স�াগ্য িওয়ার জন্য সকান নাগজরকতা/অজ্িাসন 
পজরজথিজতর প্রসয়াজন সনই৷

• 19 িেসরর কমিয়সী সেসলসমসয়৷
•	পজরিাসরর উপাজ্ক ন অনসুাসর, কসয়কটি পজরিার 
জিনামপূসল্য Child Health Plus (চাইল্ড সিলথ প্াস) পায় 
ও অন্যসের প্রজত মাসস সামান্য জপ্রজময়াম জেসত িয়৷ 
স�সি পজরিাসরর উপাজ্ক ন অসপক্ষাকৃত সিশী তারাও 
সম্পূর্ক জপ্রজময়াম েসর জনসজসের সন্ানসের জন্য স্বাথি্য 
সুরক্ষা জকসন জনসত পাসর৷

জনম্ন ও মাঝাজর আয় সশ্ররীর একক ি্যজক্ত ও পজরিার, গ ্্ক িতী 
মজিলা, সোর সেসলসমসয়, 65 িেসরর সিশী িয়সী মানষু এিং 
�ারা প্রজতিন্ধী তারা এর স�াগ্য িসত পাসর, তারা �জে উপাজ্ক ন 
কসরন, �জে তাসের জনজস্ব িাজ়ি থাসক, গাজ়ি থাসক, ি্যাঙ্ক 
অ্যাকাউন্ট থাসক িা সিসরকাজর স্বাথি্য জিমা থাসক তািসলও 
তারা এই সািা�্য সপসত পাসরন৷ স�সি ি্যজক্ত ও পজরিার SSI 
পাসচ্ন তারা স্বয়ংজরেয়্াসি স�াগ্য িসয় �াসিন৷ �ারা নগে 
সািা�্য পাসচ্ন তারাও স�াগ্য গর্য িসিন৷

•	সাি্কজনীন স্বাথি্য জিমার জন্য জক্াসি আসিেন  
করসত িয় তা জানসত 311 িা HRA ইনসফালাইন  
718-557-1399এ সফান করুন িা স�াগ্যতার সম্ািনা 
�াচাই করসত www.nyc.gov/ACCESSNYC সেখুন


