
সাইন আপ করার জন্য প্রস্তুত?  
একটি বিকল্প চয়ন করর শুরু করুন।

এতে আতেদন পূরণ করুন  
www.nystateofhealth.ny.gov । 

NY State of Health হটলাইরনর  
855-355-5777 নম্বতর ফ�োন করুন।

ি্যবতি সহায়তা, ফেমন ননবিরেটর, সাটিটি ফাইড 
অ্যাবলিরকশন কাউরসেলর েো সাটিটি ফাইড 
মারকটি টরলিস নফবসরলরটড এনররালার, যেযন 
আপনোতক নোম নযিভুক্ত করতে সোহোে্য করতেন এমন 
কোউতক ফপতে 311 নম্বতর কল করুন। ে্যযক্ত, পযরেোর, 
কু্দ্র ে্যেসো ও েোতদর কমমীতদর জন্য ে্যযক্ত সহোয়েো 
উপলভ্য। 

New York City Health Department-এর ি্যবতি 
সহায়তা প্রদানকারীর সরগে ফেোগোতেোগ করুন। 
আপনোর কোছোকোযছ কোউতক খুজঁতে 
nyc.gov/health/healthcoverage এ েোন।

New York City HRA Medicaid Office েোন। আপনোর 
কোছোকোযছ ফকন্দ্র খুজঁতে  
nyc.gov/hra/healthcoverage এ েোন। 

© Copyright 2016, The City of New York. Human Resources 
Administration/Department of Social Services. এই েি্যপতরের পুতরোটো েো 
েোর ফকোতনো অংশ আেোর তেযর করোর জন্য অনমুযে যনতে New York City Human 
Resources Administration এর সতগে ফেোগোতেোগ করুন।

কিার  
পান

আপযন েো আপনোর পযরেোর  
স্বল্প মতূল্যর েো যেনোমতূল্যর  

স্বোস্্য যেমোর জন্য ফেোগ্য হতে পোতরন। 

বিকল্প সম্পরকটি  আররা 
জাননু এিং আজই সাইন 

আপ করুন!
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NYC নত নহলথ কিাররজ ও পবরচরটিার আররা 
বিকল্প সম্পরকটি  জানরত অনগু্রহ করর, NYC Health 
Insurance Link এ রান: nyc.gov/hilink

আপনার িাষায় সহায়তা উপলব্ধ। শুধ ুঅনরুরাধ  
করুন।

@nychra @nychealthy

nychra nychealth



নকন আমার স্াস্্য বিমা প্ররয়াজন? 

আপবন রখন অসসু্ হরয় পরেন এিং ডায়ারিটিস ও 
হাঁপাবনর মরতা নরাে গুরুতর আকার ননওয়ার আরে 
প্রবতররাধ ও বচবকৎসা করা নররত পারর এমন বনয়বমত 
নচকআরপর জন্য স্াস্্য বিমা অথটিপ্রদান করর। এটি রা রা 
কিার বদরছে: 

•   ডাতিাররর কারছ রাওয়া
•   এক্স-নর ও ল্যাি পরীক্া
•   নপ্রসবরিপশরনর ওষধু
•   মানবসক িা আচরণেত স্াস্্য পবররষিা
•   টিকাকরণ
•   হাসপাতারল পবরচরটিা

আমার বিকল্পগুরলা বক বক?

MEDICAID  
যশশু ও স্বল্প উপোজ্জ নকোরী পযরেোরেতগ্জর প্োপ্তেয়স্কতদর জন্য 
যেনোমতূল্যর স্বোস্্য যেমো প্দোন কতর। 21 েছতরর কম েয়সী যশশুরো 
Child/Teen Health Program মোধ্যতম যেনোমতূল্যর স্কীযনং যিযকৎসো, 
অ্যোতপোতয়ন্টতমন্ট এেং পযরেহতনর সুযেধো পোতে।

CHILD HEALTH PLUS  
Medicaid এর জন্য ফেোগ্য নয় এমন 19 েছতরর কম েয়সী যশশুতদর 
কম খরতি েো যেনো খরতি স্বোস্্য যেমো প্দোন কতর।

ESSENTIAL PLAN  
Medicaid েো অন্যোন্য স্বোস্্য যেমো কভোতরতজর জন্য ফেোগ্য নন এমন 
19 ফিতক 64 েছতরর ফলোতকতদরতক কম খরতি েো যেনো খরতি স্বোস্্য 
যেমো প্দোন কতর।

কম খররচর নিসরকাবর স্াস্্য বিমা এিং আবথটিক সহায়তা  
েো আপযন েোতে ফেসরকোযর যেমোর জন্য অি্জপ্দোন করতে পোতরন 
েোর জন্য উপলভ্য।

অবিিাসন বস্বতর জন্য বিরশষ বনয়ম আরছ বক?

স্াস্্য বিমার জন্য নরাে্য হরত আপনারক একজন 
মাবকটি ন নােবরক হরত হরি এমন নয়।

ফেশীরভোগ বশশু ও েিটি িতী মবহলারা ফেোগ্য, এমনযক 
অন্যোন্য ফেোগ্যেোর যদক ফিতক ফেোগ্য হতলও এেং অনবথিুতি 
বপতামাতারাও েোতদর যশশুতদর জন্য স্বোস্্য যেমো পোতেন।

অনযিভুক্ত অযভেোসী েোরো যেমোর জন্য ফেোগ্য নন েোরো জরুযর 
শোরীযরক অেস্োর যিযকৎসোর জন্য Medicaid এর নরাে্য হরত 
পাররন। জরুযর অেস্োর আতগ আপযন এখোতন আতেদন করতে 
পোতরন:  www.nystateofhealth.ny.gov ।

কাজ কররল আবম বক নরাে্য হি?

অরনক কমটিরত পবরিার িা ি্যবতিরা স্ল্প মূরল্যর িা 
বিনামরূল্যর স্াস্্য বিমার জন্য নরাে্য হরত পাররন। 
উদাহরণস্রূপ, এই ধররনর উপাজটি নকারীরা 
Medicaid এর জন্য নরাে্য হরত পাররন:

সন্ানহীন অবিিাবহত প্রাপ্তিয়স্করা 
আয় েছতর $16,395 েো মোতস $1,367

সন্ানহীন দম্পবত 
আয় েছতর $22,108 েো মোতস $1,843

চারজরনর পবরিার,বপতামাতা   
আয় েছতর $33,534 েো মোতস $2,795

চারজরনর পবরিারর,েিটি িতী মবহলা   
আয় েছতর $54,189 েো মোতস $ 4,516

চারজরনর পবরিারর, বশশুরা   
েোর যপেোমোেো েো অযভভোেকতদর আয় েছতর $37,422*  
েো মোতস $3,119

* উপবরউতি উপাজটি নকারী পবরিারিেটি ছাো নরসি 
পবরিারিেটি নিশী আয় করর নসইসি পবরিাররর 
বশশুরা Child Health Plus এর মাধ্যরম কম খরচ িা 
বিনা খররচর বিমার জন্য নরাে্য হরত পারর।

নর সমস্ত ি্যবতি িা পবরিারিেটি Medicaid এর 
জন্য নরাে্য নন তারা নিসরকাবর স্াস্্য বিমার 
খরচ নমটারনার সহায়তার জন্য নরাে্য হরত 
পাররন। উদাহরণস্রূপ:
9    িোরজতনর পযরেোতরর েোয ্্জক আয় $97,000 হতলও 

ফেসরকোযর যেমোর মোযসক অি্জপ্দোন কম করোর জন্য কর 
ছোড় েো ট্যোক্স ফরেযিট পোওয়োর জন্য ফেোগ্য হতে পোতর।

9    িোরজতনর পযরেোতরর েোয ্্জক আয় $60,625 হতলও 
ফেসরকোযর যেমোর মোযসক যপ্যময়োম প্দোন ও পযরিে্জোর 
অন্যোন্য খরি কম করোর জন্য কর ছোড় েো ট্যোক্স ফরেযিট েো 
যরিোকশন পোওয়োর জন্য ফেোগ্য হতে পোতর।

1/1/2016 নথরক উপাজটি রনর মাত্রা কারটিকবর হরয়রছ এিং 
পবরিতটি ন হরত পারর।

স্াস্্য লি্যান চয়ন করার আরে, আপনার ডাতিার 
নকান লি্যান গ্রহণ করর তা জাননু।

এরফারডটি িল নকয়ার 
অ্যাক্ট (AFFORDABLE 
CARE ACT) এটি “Obamacare,” 
নোতম পযরযিে। এই আইন অনসুোতর 
প্তে্যকতক যেমো করোতে এেং আপনোর 
ও আপনোর পযরেোরতক প্তয়োজনীয় 
স্বোস্্য পযরিে্জো পোওয়ো আতরো সহজ 
কতর। 

আজই আরিদন করুন: জন স্াস্্য বিমা  এিং 
ESSENTIAL PLAN সারা িছরই উপলব্ধ থারক।

নিসরকাবর স্াস্্য বিমার ওরপন এনররালরমন্ট চলরি 
1লা নরিম্বর – 31 নশ জানয়ুারী পরটিন্।


