
পরিচর্যা পযান। 
কভযাি পযান।
পরিবাি পরিকল্পনা সুরবধা প্াগ্াম  
ও আরিা অরনক রকছু





সূচীপত্র পরিবাি পরিকল্পনা সুরবধা 
প্াগ্াম রক?

সুরবধাগুরি রক রক?

কািা প�াগ্য?

আরম কীভাবব পরিবাি  
পরিকল্পনা সুরবধা প্াগ্াবমি  
(FPBP) জন্য আববদন কিব?

সম্াব্য প�াগ্যতা কী?

আরম পকাথায় FPBP এি জন্য 
আববদন কিব এবং FPBP 
কভাি কবি এমন পরিবেবা পাব?

FPBP সম্পবককে  আিও রবশবদ 
কীভাবব জানবত পািব?

স্াস্্য রবমাি রবকল্প

�রদ আরম NYSOH মাবককে টবলেবসি 
মাধ্যবম কভাবিজ না পাই তাহবি 
আরম অন্য কী কী উপাবয় রিরকৎসা 
পরিি�কো পাব?
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পপপপপপ পপপপপপপপপ পপপপপপপ 
পপপপপপপপপপ 
 পপ?

পরিবাি 
পরিকল্পনা  
সুরবধা  
প্াগ্াম কী?



পরিবাি পরিকল্পনা সুরবধা প্াগ্াম (Family Planning Benefit Program, 
FPBP) হি একটি 100% পগাপনীয় রনউইয়ককে  স্াস্্য রবমা কমকেসূিী। এবত 
একবিটিয়াভাবব রনরদকেষ্ট আবশ্যকতা পূিণকািী �ুব/�ুবতী, মরহিা এবং পুরুেবদিবক 
প�ৌন ও ্জনন স্াস্্য পসবা ্দান কিা হয়। �রদ আপনাি রবমা না থাবক, 
ব্যরতিগতভাবব রবমা ্াপ্ত বা Child Health Plus এি আওতায় কভাি্াপ্ত হন 
এবং আপনাি প�ৌন ও ্জনন স্াস্্য িারহদা ও পরিবেবা পগাপন িাখবত িান তাহবি 
কমকেসূিীটি আপনাি জন্য উপিব্ধ। এছাড়াও আপরন 3 মাবসি পুনিাবরৃতিমিূক 
কভাবিবজি জন্য আববদন কিবত পাবিন।

দ্রষ্টব্য: ররি আপরন Medicaid দ্যািযা কভযািরকু্ত হন তযাহলে আপরন 
FPBP পযালবন নযা কযািণ আপরন Medicaid মযাধ্যলম যরৌন ও প্রজনন 
স্যাস্্য পরিলেবযা যপলত পযালিন।
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সুরবধাগুরি রক রক?
FPBP অধীনস্ রবনযামলূে্যি পরিলেবযা:
সমস্ত ধিবণি জন্ম রনয়ন্ত্রম: (রপে, কনডম, ডযাইফ্যাফযাম, প্যযাচ, আইইউরড 
(ইন্্যযাউটিিযাইন রডভযাইস), যডলপযা-যপ্রযাভযািযা, নভুযারিং এবং আিও 
অলনক রকছু) এবং আপনাি ্বয়াজনীয়তাগুরি পূিণ কবি এমন জন্মরনয়ন্ত্রণ 
পদ্ধরত পববছ রনবত সাহা�্য কবি।
জরুরি গভকে রনবিাধক পসবা (লে্যান রব) এবং ফবিা-আপ
্রতবিাধক পিীক্া
এসটিআই (প�ৌনবারহত সংক্রমণ) এবং এইিআইরভ (রহউম্যান 
ইরমউবনারিবফরসবয়রসি ভাইিাস) এি কাউবসিরিং ও পিীক্া কিা
গভকে বস্াি কাউবসিরিং এবং পিীক্া

FPBP দ্যািযা কভযাি কিযা হয় নযা এমন পরিলেবযা:
গভকে াবস্া এবং জন্মপূবকে পসবা
গভকে পাত
এইিরপরভ (মানবুেি পারমবিামা ভাইিাস) টিকা
উবকেিতা রিরকৎসা
পরিবাি পরিকল্পনা সাক্াবতি সবগে সম্পরককে ত এমন পরিবেবাগুরি

কািা প�াগ্য?
আপরন FPBP এি মযাধ্যলম কভযালিজ যপলত পযালিন ররি:
আপরন রকবশাি/রকবশািী, ্াপ্তবয়স্ক, প� পকাবনা বয়বসি পুরুে বা মরহিা হন
আপরন রনউইয়বককে ি একজন বারসন্া হন
আপরন একজন মারককে ন নাগরিক হন অথবা অরভবাসী রকন্তু আপনাি রস্রত 
সব্ােজনক
আপনাি আয় কমকেসূিীবত উরলিরখত আবয়ি আবশ্যকতাি সমান বা তাি পথবক কম*



























ররি আপরন আপনযাি পরিলেবযা য�যাপন িযাখলত 
চযান তযাহলে আপরন রনলজ আলবিন কিলত পযালিন

* 
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আরম কীভারব পরিবাি 
পরিকল্পনা সুরবধা 
প্াগ্ারমি (FPBP) 
জন্য আরবদন কিব?



FPBP এি জন্য আরবদন কিরে পগরি আপনারক একটি 
এক পাোি আরবদন পত্র সমূ্র্ণ কিরে হরব এবং আপনাি 
আরবদরনি সরগে রনম্নরিরিে নরি জমা রদরে হরব:
স্রচত্র পরিচয়পত্র (একটি রনলয় আসনু): প�মন সু্কবিি আইরি, ড্াইরভং িাইবসসি, 
পাসবপাটকে  বা অন্য সিকারি স্রিত্র পরিিয়পত্র

বয়লসি প্রমযাণপত্র (একটি রনলয় আসনু): জবন্মি সনদ, দতিক বা ফস্াি পকয়াি 
পিকিকে , সিকারি হাসপাতাি বা সু্কবিি পিকিকে

নযা�রিকলবেি প্রমযাণপত্র (যর যকযালনযা একটি নরিি আসেটি): জন্ম সনদ, 
পাসবপাটকে , ন্যািািািাইবজশন সাটিকে রফবকট, "গ্ীন" কািকে

ঠিকযানযাি প্রমযাণপত্র (�ত 6 মযালসি - একটি রনলয় আসনু): প�মন ঠিকানা 
সহ স্রিত্র পরিিয়পত্র, পপাস্ মাককে  কিা খাম, ইউটিরিটি রবি, পরত্রকা বা রিঠি বা 
িীবজি িুরতি

সযামযারজক সিুক্যা কযাড্, বা মবুখ মবুখ নম্বি বিাি জন্য ্স্তুত থাকুন

আলয়ি প্রমযাণপত্র (প্রলরযাজ্য সবগুরে রনলয় আসনু): প�মন পপ স্াব, আয় 
উবলিখ কিা রনবয়াগকতকে াি রিঠি, পবকািত্ব, রশশু সহায়তা, খিবপাবসি রিঠি বা পপ 
স্াব; �রদ পকাবনা আয় না থাবক তাহবি আপরন পরিবাবিি পকাবনা সদবস্যি পথবক 
আরথকেক সহায়তা পান তা জারনবয় একটি রিঠি রিখুন

রিশু সহযায়তযাি খিলচি কযা�জপত্র (্ব�াজ্য হবি রনবয় আসুন)
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সম্াব্য প�াগ্যো কী?
প� সমস্ত ব্যরতি FPBP এি জন্য সমূ্পণকে আববদন জমা পদয়াি আবগ প�াগ্য থাবকন 
তাবদিবক সম্াব্য প�াগ্যতা অরবিবম্ব কভাবিজ ্দান কবি। সম্াব্য প�াগ্যতা 
পাওয়াি আবগ আপনাবক অবশ্যই পকাবনা Medicaid পরিবাি পরিকল্পনা 
্দানকািীি কাবছ প�বত হবব। আপরন FPBP এি জন্য প�াগ্য রকনা তা রনধকোিণ 
কিবত সহায়তাি জন্য কমমী আপনাবক স্কীরনং ফমকে সমূ্পণকে কিবত সহায়তা কিবব।

সম্যাব্য যরযা�্যতযা যপলত আপনযাি কী নরি প্রলয়যাজন? 
যকযালনযা নরি আবি্যক নয়। 
আপনাবক শুধু রনম্নরিরখত তথ্য ্দান কিবত হবব:
1. আপনাি পরিিয়
2. আপনাি বয়স
3. আপনাি আয়
4. আপনাি আবাস
5. আপনাি পরিবাবিি সদস্য সংখ্যা
6. আপনাি নাগরিকত্ব বা সব্ােজনক অরভবাসন রস্রত

আমযাি কযালছ সম্যাব্য যরযা�্যতযা মযালন রক?
সম্াব্য প�াগ্যতা মাবন হি আপরন একটি Medicaid কািকে  পাববন এবং স্কীরনংবয়ি 
রদন পথবক আপনাি আববদন ্রক্রয়া না হওয়াি তারিখ প�কে্ এবং আপরন প�াগ্য 
না হওয়া প�কে্ সমস্ত FPBP কভাি�ুতি পরিবেবা পাববন আপরন FPBP এি জন্য 
প�াগ্। �রদ আপরন আপনাি আববদন জমা না পদন অথবা সমূ্পণকে না কবিন, তাহবি 
আপনাি সম্াব্য প�াগ্যতা স্কীরনংবয়ি পবিি মাবসি পশে রদবন পশে হবয় �াবব। 
আপনাি সম্াব্য প�াগ্যতাি ক্মতা সীরমত।
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আপরন রনবকোরিত ্দানকািীবদি কাবছ FPBP এি জন্য আববদন কিবত পাবিন। 
প�ৌন এবং ্জনন স্াস্্য পরিবেবা পপবত Medicaid গ্হণ কবি এমন প� পকাবনা 
্দানকািীি সবগে পদখা করুন। এি মবধ্য ফামকোরস, ্াথরমক পরিি�কোি িাতিাি, 
করমউরনটি এবং সু্কি রভরতিক স্াস্্য পকন্দ্র, পরিবাি পরিকল্পনা রলিরনক এবং 
হাসপাতাি।

আরম FPBP এ আরবদন কিাি জন্য পকািায় �াব ও কভাি 
পরিরেবা পাব?
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রনবি 5টি ববিাি FPBP ্দানকািীবদি ও নরথভুতিকিণ পকবন্দ্রি 
আংরশক তারিকা িবয়বছ:
প্রিযানকযািীি অন-সযাইট FPBP সহযায়তযা আলছ রকনযা রনরচিত 
হলত অনগু্রহ কলি যফযান করুন

প্রিযানকযািী
্দানকািী ও নরথভুতিকিণ 
পকবন্দ্রি সমূ্পণকে তারিকাি  
জন্য এখাবন �ান: 
www.nyc.gov/famplan

যটরেলফযান নম্বি ও ওলয়বসযাইট প্রিযানকযািীলিি 
জন্য বলিযা 
সযাইলটি 
অবস্যানগুরে

Community Health 
Care Network

866-246-8259
www.chnnyc.org

Bk, Bx, M, Q

Institute for Family 
Health

212-206-5200
www.institute2000.org

Bx, M

MIC-Women’s Health 
Services

866-642-5589
www.healthsolutions.org/
mic

Bk, Bx, Q

Montefiore Medical 
Center

800-MD-MONTE
www.montefiore.org

Bx

Morris Heights Health 
Center

718-716-4400
www.mhhc.org

Bx

Mount Sinai Adolescent 
Health Center

212-423-3000
www.mountsinai.org

M

NYC Health and 
Hospitals Corporation

একারধক সাইট-সমূ্পণকে তারিকাি 
জন্য ওবয়বসাইট পদখুন
www.nyc.gov/hhc

Bk, Bx, M, Q

Planned Parenthood 
of NYC

800-230-PLAN
www.ppnyc.org

Bk, Bx, M, SI

Staten Island University 
Hospital

718-226-9000
www.siuh.edu

SI

The Door Adolescent 
Health Center

212-941-9090 এক্সবটনশন 3222
www.door.org

M

*
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FPBP সম্রক্ণ  
আিও রবশরদ 
কীভারব জানরে 
পািব?



FPBP ও অন্যান্য স্াস্্য রবমা কমকেসূিী সম্পবককে  
জানবত অনগু্হ কবি এখাবন প�াগাব�াগ করুন:

HRA শহি জবুড় স্াস্্য রবমাি অরফস ওবয়ব:  
www.nyc.gov/hilink বা পফান নম্বি: 
929-221-6793

Access NYC ওবয়ব  
www.nyc.gov/accessnyc

Planned Parenthood of NYC ওবয়ব: 
www.ppnyc.org বা পফান নম্বি:  
212-965-7000

রনউইয়ককে  পস্বটি স্াস্্য রবভাগ ওবয়ব:  
www.health.state.ny.us  
বা পফান নম্বি: 800-541-2831
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স্বাস্থ্য বিমবার বিকল্প
এনওয়াই পস্ট অব্ পহিথ (NY State of Health, NYSOH), এনওয়াই পস্বটি 
অরফরসয়াি পহিথ লে্যান মাবককে টবলেস হি একক ব্যরতি এবং কু্দ্র ব্যবসাি স্াস্্য 
রবমা পাওয়াি একটি নতুন উপায়। এখাবন Medicaid, Child Health Plus, 
Medicaid এি মাধ্যবম জন্মপূবকেবতমী পরিি�কো পরিবেবা, জরুরি Medicaid 
অবস্াি রিরকৎসাি জন্য এবং ব্যরতিগত স্াস্্য রবমাি জন্য পমরিবকইি। এটি 
হি একমাত্র জায়গা প�খাবন আপরন কম খিবি পবসিকারি স্াস্্য রবমা কভাবিজ 
পাববন। নাম নরথভুতি কিবত অনগু্হ কবি www.nystateofhealth.ny.gov 
এ �ান বা 1-855-355-5777 নম্ববি পফান করুন
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�রদ আরম NYSOH মারক্ণ টরলেরসি মাধ্যরম কভারিজ  
না পাই োহরি আরম অন্য কী কী উপারয় রচরকৎসা 
পরিচ�্ণা পাব?
�রদ আপরন সিকারি স্াস্্য রবমাি জন্য প�াগ্য না হন, �রদও তা সীরমত, তাহবি 
আপনাি কাবছ একারধক কমকেসূরি ও সংস্ান িবয়বছ। রকছু উপিব্ধ স্াস্্য পসবা 
সংস্ান হি:

এনওয়যাইরস যহেি এন্ড হসরপটযাে কলপ্যালিিন (Health and Hospitals 
Corporation, HHC)
HHC, HHC রবকবল্পি মাধ্যবম প�াগ্য রনউইয়ককে বাসীবদি জন্য সাশ্রয়ী স্াস্্য পসবা 
্দান কবি, www.nyc.gov/hhc পদখুন

করমউরনটি স্যাস্্য যকন্দ্র
করমউরনটি স্াস্্য পকন্দ্রগুরি স্ল্প খিবি রবসৃ্তত রিরকৎসা পরিি�কো ্দান কবি। আবিা 
তবথ্যি জন্য www.chcanys.org/ এ �ান

স্যাস্্য ও মযানরসক স্যাস্্যরবরধ রবভযা� (Department of Health and 
Mental Hygiene, DOHMH)
DOHMH একক ব্যরতি এবং পরিবািবগকেবক টিকাকিণ, প�ৌন সংবারহত পিাগ 
পিীক্া, �ক্াি পরিবেবা ও ফু্বয়ি টিকা সহ কমখিবি স্াস্্য পসবাি ্স্তাব পদয়। 
শহি জবুড় পকবন্দ্রি তারিকাি জন্য, www.nyc.gov/health এ �ান

সু্ে রভরতিক স্যাস্্য যকন্দ্র (School-based Health Centers, SBHCs)
রকছু NYC সিকারি সু্কবি SBHCs আবছ �া পসই সু্কবি ভরতকে  হবয়বছ এমন প�বকাবনা 
রশশুবক রবনা খিবি রিরকৎসা পরিি�কো কবি। www.nyc.gov/schools এ 
আবিা জাননু
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অরতরিতি তথ্য, ্রশক্ণ বা কমকেশািাি জন্য অনগু্হ কবি HRA এি 
স্াস্্য রবমাি অরফবসি ওবয়বসাইট OCHIA@hra.nyc.gov অথবা 
www.nyc.gov/hilink পদখুন 

mailto:OCHIA%40hra.nyc.gov?subject=
http://www.nyc.gov/hilink
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