
 

আমরা আপনাকে এেটি গুরুত্বপূর্ণ ট্যাকের দস্তাকেজ প্রেরর্ েরছি 

আপছন ো পছরোকরর প্রোনও সদসয স্বাস্থ্য েীমাকে নছিভুক্ত হক়েছিকেন ছেন্তু 2022 সাকে 

ছেিু ো সমগ্রভাকে এটির জনয অিণ েদান েকর সহা়েো পান ছন এেং আপনার প্রেডারাে 

ট্যাে ছরট্াকনণর জনয আপনার এই েকমণর েক়োজন হকে পাকর 
 

2022 সালে আপনি বা পনিবালিি ক ািও সদসয NY State of Health-এি মাধ্যলম স্বাস্থ্য বীমা কপল়েনিলেি ন ন্তু 
2022 সালে এটিি জিয ন িু বা সমগ্রভালব অর্থ প্রদাি  লি সহা়েতা পাি নি। আপিাি আল়েি উপি নিভথ ি  লি, 

আপনি এখিও ট্যালেি সমল়ে আনর্থ  সহা়েতা কপলত সক্ষম হলত পালিি। সহা়েতা ট্যাে কেনিলট্ি আ ালি আসলব 
(কেটি Premium Tax Credit বা PTC-ও বো হ়ে) ো আপিাি 2022 সালেি কেিালিে ইি াম ট্যােগুনেি জিয 
আপিাি নিোলেি পনিমাণল  বাডালত পালি বা আপিাি ট্যালেি পনিল ালধ্ি পনিমাণল  হ্রাসও  িালত পালি। 
আপনি েখি আপিাি কেিালিে ইি াম ট্যাে নিট্ািথ সমূ্পণথ  লিি, তখি আপনি এই সহা়েতা কপলত পালিি ন িা তা 
নিধ্থািণ  িলত IRS েমথ 8962 বযবহাি  রুি। আপনি www.irs.gov. -কত েমথ 8962-টি কপলত পালিি। 

 
 

 

েীভাকে 
সহা়েো পাকেন 

ো এখাকন 
রক়েকি 

আপনি েখি আপিাি কেিালিে ট্যাে নিট্ািথ সমূ্পণথ  িলবি, তখি এি সালর্ সংেুক্ত েমথ 
1095-A এবং সংেুক্ত নপ্রনম়োম তানে া বযবহাি  লি IRS েমথ 8962-টি পূিণ  রুি। IRS 
েমথ 8962 আপিাল  জািালব কে আপনি  তট্া সহা়েতা কপলত পালিি। 

 

 

 আপনার জনয এটি প্রজকন রাখা গুরুত্বপূর্ণ... 
 

প্রেন আপছন অনয 
েমণসমূহ 

প্রপকে 
পাকরন 

2022 সাে চো ােীি আপনি বা আপিাি পনিবালিি সদসযলদি িাম িনর্ভুক্ত  লিনিলেি এমি 
প্রনতটি করাঞ্জ, রূপা, কসািা বা প্ল্যাটিিাম health plan জিয আপনি এ টি েমথ 1095-A পালবি। 
2022 সাে চো ােীি আপনি েনদ আপিাি NY State of Health  ভালিলজ পনিবতথি  লি 
র্াল ি তাহলে আপনি এ ানধ্  েমথ 1095-A পালবি। েমথ  
1095-A নবপেথ়েমূে  পনি ল্পিা, Medicaid, Child Health Plus, বা Essential Plan-এি 
জিয কপ্রিণ  িা হ়েনি  ািণ এই পনি ল্পিাগুনে ট্যাে কেনিলট্ি জিয কোগ্য ি়ে। 
েমথ 1095-A িাডাও, অিযািয গুরুত্বপূণথ ট্যালেি েমথগুনে পাও়োও আপিাি পলক্ষ সম্ভবপি। এগুনে 
হ'ে েমথ 1095-B এবং 1095-C 

েনদ আপনি বা পনিবালিি ক ািও সদসয 2022 সালেি কে ক ালিা সমল়ে নিউই়ে থ  এ Medicaid, 
Child Health Plus, বা Essential Plan-এ িাম িনর্ভুক্ত  নিল়ে র্াল ি, তাহলে আপনি 1-
800-541-2831 এ নিউ ই়ে থ  কেলট্ি স্বাস্থ্য নবভাগ্ কর্ল  েমথ 1095-B এি জিয অিুলিাধ্  িলত 
পালিি। েনদ আপনি অিযািয ধ্িলিি  ভালিজ - কেমি Catastrophic plan, Medicare Parts 
A অর্বা C, TRICARE, প্রবীণ নবষ়ে  নবভাগ্ এি কর্ল  প্রাপ্ত সুনবধ্া, বা নিনদথষ্ট নিল়োগ্ তথ া- 
প্রলোনজত স্বাস্থ্য বীমালত িাম িনর্ভুক্ত  লি র্াল ি - তলব আপনি অিযািয উত্স কর্ল  েমথ 1095-B 
বা েমথ 1095-C পালবি। NY State of Health ক বেমাত্র েমথ 1095-A সিবিাহ  লি এবং েমথ 
1095-B বা েমথ 1095-C সিবিাহ  লি িা। 

http://www.irs.gov/


আপনি েনদ মলি  লিি কে আমিা আপিাি েমথ 1095-A কত ক ালিা ভুে  লিনি, তাহলে NY State 
of Health এ 1-855-766-7860 নম্বকর যে োডাোছড সম্ভে কোি  রুি োলত আমিা 
কি িথ টি সংল াধ্ি  িলত পানি। 
 

েনদ আপিাি েমথ 1095-A, ট্যাে কেনিট্ বা সংেগ্ন নপ্রনম়োম তানে া সম্পল থ  ক ালিা প্রশ্ন কর্ল  
র্াল , তলব পছরদর্ণন েরুন http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits, NY 

State of Health-এ  
1-855-766-7860 নম্বকর প্রোন েরুন, অিো Community Health Advocates এর 

প্রহল্পোইন 1-888-614-5400 নম্বকর প্রোন েরুন। 
 

আপনি হ়েলতা কপল়ে র্া লবি এমি 1095-B বা 1095-C ট্যাে েমথগুনে সম্পল থ  েনদ আপিাি 
ক াি প্রশ্ন কর্ল  র্াল , তলব েমথগুনেলত কদও়ো িম্বিটিলত কোি  রুি। 
 

েমথ 8962 বা ট্যাে সম্পন থত অিযািয নজজ্ঞাসা সম্পল থ  আপিাি েনদ প্রশ্ন কর্ল  র্াল , তলব 

পনিদ থি  রুি www.irs.gov.
   

 

 

 

েমণ 8962 এর জনয আপনার মাছসে ছিেী়ে সেণছনম্ন মূকেযর 
প্ররৌপয পছরেল্পনা (SLCSP)-এর ছেছম়োমটি জানকে সংেছিে 
োছেোটি েীভাকে েযেহার েরকেন? 

 

ধাপ 1.  

2022 সালেি প্রনতটি মালস আপনি কে  াউনিলত বসবাস  িলতি কসটি খুুঁলজ নিি। 
 

ধাপ 2.  

আপিাি  ভালিজ পনিবািল  সলবথাত্তমভালব বণথিা  লি এমি  োম ন লিািালমি (এ প্রান্ত কর্ল  অিযপ্রালন্ত) সন্ধাি 

 রুি। িীলচি তানে াটি আপিাল  সঠি  ন লিািাম সন্ধাি  িলত সহা়েতা  িলব। আপিাি  ভালিজ পনিবাি 
আপিাি ট্যাে পনিবালিি কসই স েল ই অন্তভুথক্ত  লিলি োিা ক ািও NY State of Health এি কোগ্য স্বাস্থ্য 
পনি ল্পিা়ে িাম িনর্ভুক্ত  লিনিলেি এবং এমি  াউল  বাদ নদল়েলি কে অিযািয ক ালিা  ভালিলজি জিয উপেুক্ত 
নিলেি কেমি: Medicaid, Child Health Plus, the Essential Plan, Medicare পাট্থ স A অর্বা C, 

TRICARE, প্রবীণ নবষ়ে  নবভাগ্, এবং সবথানধ্  নিল়োগ্ তথ া- প্রলোনজত  ভালিজ। 
 

ধাপ 3.  

আপিাি  াউনিি নবপিীত নদল ি  োলম িোলিি পনিমাণ নিবথাচি  রুি। এই পনিমাণটি হে মানস  SLCSP 
নপ্রনম়োম ো কসই মালসি জিয আপিাি  াউনি এবং  ভালিজ পনিবালিি কক্ষলত্র প্রলোজয। 
 

2022 সাে চো ােীি আপনি েনদ এ   াউনি কর্ল  অিয  াউনিলত চলে নগ্ল়ে র্াল ি তলব আপিাল  অব যই 
প্রনতটি  াউনিলত র্া া ােীি প্রনতটি মালসি মানস  নপ্রনম়োমটি কবলি নিলত হলব। এবং েনদ 2022 সাে চো ােীি 

আপিাি  ভালিলজি পনিবালি পনিবতথি হ়ে তলব আপিাল  অব যই প্রনত মালসি জিয উপেুক্ত নপ্রনম়োমটি কবলি 
নিলত হলব। এই েমথটি  ীভালব পূিণ  িলবি কস সম্পল থ  আিও তলর্যি জিয, IRS প্র া িা 974 এবং IRS েমথ 
8962 এি নিলদথ াবেী পডুি। 

ছেভাকে 
আপনার েকের 

উত্তর প্রপকে 
পাকরন 

http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
http://www.irs.gov/


আপনার েভাকরজ 
পছরোকর অন্তভুণ ক্ত … েোম েযেহার েরুন … 

 

 

 

আপছন। আপনি আপিাি  ভালিজ পনিবালিি এ মাত্র বযনক্ত। 
 
 
আপছন সাকি স্বামী/স্ত্রী। আপনি এবং আপিাি স্বামী/স্ত্রী 
এ ই  ভালিজ পনিবালি তানে াভুক্ত হল়েলিি। 

 
 
আপছন সাকি স্বামী/স্ত্রী। আপনি এবং আপিাি স্বামী/স্ত্রী এ ই পনি ল্পিা়ে 
িনর্ভুক্ত হল়েলিি েকে আপনাকদর মকধয এেজন অনযানয নূযনেম 
েক়োজনী়ে েভাকরকজ েকের্াছধোর প্রপক়েছিকেন, প্রযমন আপনার 
ছনক়োগেেণ ার মাধযকম েীমা।

েযছক্তগে 

 
 
 

যুগে 
 
 
 
েযছক্তগে 

 

 

 

আপছন সাকি গাহণ স্থ্য অংর্ীদার*। আপনি এবং আপিাি গ্াহথ স্থ্য 
অং ীদাি এেই পনি ল্পিা়ে িনর্ভুক্ত হল়েলিি তলব নভন্ন  ভালিজ 
পনিবালি িল়েলিি। 

 
আপছন সাকি োচ্চা(রা) আপনি এবং আপিাি বাচ্চা(িা) 
এ ই পনি ল্পিা়ে িনর্ভুক্ত হল়েলিি। 

 
েযছক্তগে 

 
 
 

েযছক্তগে + োচ্চারা 

 

 

 

আপছন সাকি এেটি োচ্চা(রা)। আপনি এবং এ টি বাচ্চা এ ই 
পনি ল্পিা়ে িনর্ভুক্ত হল়েলিি তলব আপিাি বাচ্চা অিযািয িূযিতম 
প্রল়োজিী়ে  ভালিলজ প্রলব ানধ্ াি কপল়েনিে। 

 
আপছন, আপনার স্বামী/স্ত্রী** সাকি আপনার োচ্চা(রা)। আপনি, আপিাি 
স্বামী/স্ত্রী এবং আপিাি বাচ্চা(িা) এ ই পনি ল্পিা়ে িনর্ভুক্ত হল়েলিি। 

 
 
প্রেেেমাত্র এেটি োচ্চা আপিাি বাচ্চা এখিও 21 বিি ব়েসী 
হ়েনি এবং কস তাি নিজস্ব পনি ল্পিা়ে িনর্ভুক্ত হল়েলি। 
 
*েনদ আপিাি গ্াহথ স্থ্য অং ীদাি আপিাি ট্যাে পনিবালিি অং  হ়ে তলব আপনি 

"বযনক্তগ্ত" এি পনিবলতথ  " েুগ্ে"  োমটি বযবহাি  িলত পালিি।  
** েনদ আপিাি গ্াহথ স্থ্য অং ীদাি আপিাি ট্যাে পনিবালিি অং  হ়ে তলব আপনি এই 
কক্ষলত্র " েুগ্ে + বাচ্চািা"  োমও বযবহাি  িলত পালিি। 
 

 

 

েযছক্তগে 
 
 
 
যুগে + োচ্চারা 

 
 
 
প্রেেেমাত্র োচ্চা



েভাকরজ পছরোকরর েোকরর িারা, Second Lowest Cost Silver Plans ( Second Lowest 

Cost Silver Plans, SLCSP)এর জনয 2022-এর মাছসে ছেছম়োম  

 

কভারেরেে 
প্রকাে: 

ব্যক্তিগত যুগল 

26 ব্ছরেে কম ব্য়সী 
ক্তিভভ েশীল ব্াচ্চাো 

26-29 ব্ছে ব্য়সী 
ক্তিভভ েশীল ব্াচ্চাো 

21 ব্ছরেে 
কম ব্য়সী 

* 
ককব্লমাত্র 
ব্াচ্চা 

কাউক্তি 
ব্যক্তিগত 

+ 
ব্াচ্চা(ো) 

যুগল 
      + 
ক্তশশু(কেে): 

ব্যক্তিগত 
+ 

ব্াচ্চা(ো) 

যুগল 
      + 
ক্তশশু(কেে): 

অলবেনি $    564.85 $    1,129.71 $       960.26 $    1,609.84 $    1,008.36 $    1,690.50 $   264.85 

অযানলবেনি $    472.46 $       944.93 $       803.19 $    1,346.53 $       843.44 $    1,414.01 $   229.87 

ব্রঙ্কস $    617.39 $    1,234.79 $    1,049.57 $    1,759.58 $    1,095.57 $    1,836.68 $   265.06 

ব্রুম $    559.42 $    1,118.85 $       951.02 $    1,594.36 $       998.66 $    1,674.24 $   300.37 

ক্যাটারোস $    472.46 $       944.93 $       803.19 $    1,346.53 $       843.44 $    1,413.99 $   228.97 

ক্ায়য়ুো $    559.42 $    1,118.85 $       951.02 $    1,594.36 $       998.66 $    1,674.24 $   300.37 

নিটকুয়া $    472.46 $       944.93 $       803.19 $    1,346.53 $       843.44 $    1,413.99 $   228.97 

নক্মযাাংে $    559.42 $    1,118.85 $       951.02 $    1,594.36 $       998.66 $    1,674.24 $   300.37 

নিিাাংবো $    519.52 $    1,039.05 $       883.19 $    1,480.65 $       927.45 $    1,554.84 $   304.71 

নিিটি $    612.16 $    1,224.33 $    1,064.60 $    1,767.36 $    1,066.28 $    1,770.18 $   304.71 

ক্লানিয়া $    564.85 $    1,129.71 $       960.26 $    1,609.84 $    1,008.36 $    1,690.50 $   264.85 

ক্টট লযান্ড $    559.42 $    1,118.85 $       951.02 $    1,594.36 $       998.66 $    1,674.24 $   300.37 

ডেলওয়যার $    617.23 $    1,234.46 $    1,049.29 $    1,759.11 $    1,101.88 $    1,847.27 $   304.71 

োবিস $    617.24 $    1,234.47 $    1,049.30 $    1,759.13 $    1,101.88 $    1,847.27 $   342.48 

ইয়নর $    472.46 $       944.93 $       803.19 $    1,346.52 $       843.43 $    1,406.07 $   228.97 

এবসক্স $    519.52 $    1,039.05 $       883.19 $    1,480.65 $       927.45 $    1,554.84 $   264.72 

ফ্রযাাংক্নলি $    519.52 $    1,039.05 $       883.19 $    1,480.65 $       927.45 $    1,554.84 $   304.71 

ফুলটি $    564.85 $    1,129.71 $       960.26 $    1,609.84 $    1,008.36 $    1,690.50 $   269.61 

ডেবিসী $    472.46 $       944.93 $       803.19 $    1,346.53 $       843.44 $    1,413.99 $   228.19 

গ্রীি $    564.85 $    1,129.71 $       960.26 $    1,609.84 $    1,008.36 $    1,690.50 $   269.61 

হ্যানমলটি $    519.52 $    1,039.05 $       883.19 $    1,480.65 $       927.45 $    1,554.84 $   304.71 

হ্ানক্মার $    689.14 $    1,378.74 $    1,192.34 $    1,988.57 $    1,203.80 $    2,007.78 $   306.83 

ডেফারসি $    519.52 $    1,039.05 $       883.19 $    1,480.65 $       927.45 $    1,554.84 $   304.71 

নক্াংস $    617.39 $    1,234.79 $    1,049.57 $    1,759.58 $    1,095.57 $    1,836.68 $   265.06 

লুইস $    519.52 $    1,039.05 $       883.19 $    1,480.65 $       927.45 $    1,554.84 $   304.71 

নলন াংস্টি $    518.15 $    1,036.30 $       880.86 $    1,476.74 $       925.00 $    1,550.75 $   242.16 

মযানেসি $    519.52 $    1,039.05 $       883.19 $    1,480.65 $       927.45 $    1,554.84 $   304.71 

মিবরা $    518.15 $    1,036.30 $       880.86 $    1,476.74 $       925.00 $    1,550.75 $   242.16 

 



েভাকরকজর 

েোর: 

েযছক্তগে যুগে 

26 েিকরর েম ে়েসী 
ছনভণ রর্ীে োচ্চারা 

26-29 েির ে়েসী 
ছনভণ রর্ীে োচ্চারা 21 েিকরর 

েম ে়েসী * 
প্রেেেমাত্র 

োচ্চা 
োউছি েযছক্তগে + 

োচ্চা(রা) 

যুগে 
       + 

ছর্শু(প্রদর): 

েযছক্তগে + 

োচ্চা(রা) 

যুগে 
      + 

ছর্শু(প্রদর): 

মিলগ্ামানি $594.56 $1,189.12 $1,038.89 $1,721.18 $1,040.57 $1,724.00 $270.94 

িাসাউ $597.73 $1,195.45 $1,016.14 $1,703.53 $1,066.95 $1,788.70 $246.54 

নিউ ই়ে থ  $623.39 $1,246.78 $1,059.76 $1,776.67 $1,070.39 $1,794.47 $265.03 

িা়োগ্রা $472.42 $944.85 $803.12 $1,346.41 $843.27 $1,413.73 $234.09 

অিাইিা $519.47 $1,038.95 $883.11 $1,480.50 $927.25 $1,554.51 $297.70 

অিাোগ্া $559.36 $1,118.73 $950.92 $1,594.18 $998.47 $1,673.89 $309.42 

অিানিও $518.10 $1,036.21 $880.78 $1,476.60 $924.67 $1,538.56 $233.54 

অলিঞ্জ $617.17 $1,234.35 $1,049.19 $1,758.95 $1,101.65 $1,846.89 $337.51 

অনেথন্স $472.42 $944.85 $803.12 $1,346.41 $843.27 $1,413.73 $234.64 

অনসউলগ্া $519.47 $1,038.95 $883.11 $1,480.50 $927.25 $1,554.51 $306.62 

ওট্লসলগ্া $671.58 $1,343.17 $1,141.69 $1,914.02 $1,163.59 $1,939.62 $308.07 

পট্িাম $617.17 $1,234.35 $1,049.19 $1,758.95 $1,101.65 $1,846.89 $337.51 

কুইন্স $623.39 $1,246.78 $1,059.76 $1,776.67 $1,070.39 $1,794.47 $265.03 

কিলন্সনে়োি $564.80 $1,129.59 $960.15 $1,609.67 $1,008.16 $1,690.16 $255.19 

নিচমে $623.39 $1,246.78 $1,059.76 $1,776.67 $1,070.39 $1,794.47 $265.03 

ি েযাে $643.29 $1,286.59 $1,093.60 $1,833.40 $1,148.28 $1,925.06 $281.52 

সািালট্াগ্া $564.80 $1,129.59 $960.15 $1,609.67 $1,008.16 $1,690.16 $257.00 

স্কলি ট্নি $564.80 $1,129.59 $960.15 $1,609.67 $1,008.16 $1,690.16 $257.00 

কস্কালহানি $611.54 $1,223.08 $1,060.12 $1,761.26 $1,070.28 $1,778.29 $277.68 

স্কা়েোি $559.36 $1,118.73 $950.92 $1,594.18 $998.47 $1,673.89 $309.42 

কসলি া $518.10 $1,036.21 $880.78 $1,476.60 $924.67 $1,543.04 $234.65 

কসি েলিন্স $519.47 $1,038.95 $883.11 $1,480.50 $927.25 $1,554.51 $298.92 

নে়েলবি $559.36 $1,118.73 $950.92 $1,594.18 $998.47 $1,673.89 $309.42 

সালে  $597.73 $1,195.45 $1,016.14 $1,703.53 $1,066.95 $1,788.70 $246.54 

সােলভি $617.17 $1,234.35 $1,049.19 $1,758.95 $1,101.65 $1,846.89 $337.51 

ট্া়েওগ্া $559.36 $1,118.73 $950.92 $1,594.18 $998.47 $1,673.89 $309.19 

ট্ম্পন ন্স $662.12 $1,324.25 $1,125.62 $1,887.06 $1,147.27 $1,923.36 $311.24 

অেোি $617.17 $1,234.35 $1,049.19 $1,758.95 $1,101.65 $1,846.89 $337.51 

ও়োলিি $564.80 $1,129.59 $960.15 $1,609.67 $1,008.16 $1,690.16 $257.00 

ও়োন ংট্ি $564.80 $1,129.59 $960.15 $1,609.67 $1,008.16 $1,690.16 $259.92 

ওল়েি $518.10 $1,036.21 $880.78 $1,476.60 $924.67 $1,543.04 $234.65 

ওল়েেলচোি $643.29 $1,286.59 $1,093.60 $1,833.40 $1,133.93 $1,901.00 $266.80 

ওল়োনমং $472.42 $944.85 $803.12 $1,346.41 $843.27 $1,413.73 $234.64 

ইল়েট্স $518.10 $1,036.21 $880.78 $1,476.60 $924.67 $1,543.04 $234.65 



* চাইল্ড ওিনে-ি মানস  নপ্রনম়োলমি পনিমাণ কেস ে বাচ্চালদি ব়েস এখলিা 21 বিি হ়েনি কসই স ে বাচ্চালদি প্রলতযল ি কক্ষলত্র তালদি মার্া নপি ু

খিলচি পনিমালিি সমাি।  েনদ এ ানধ্  বাচ্চা শুধ্মুাত্র চাইল্ড ওিনে প্ল্যালি িনর্ভুক্ত হ়ে তলব িনর্ভুক্ত বাচ্চালদি সংখযাি দ্বািা চাইল্ড ওিনে মান্থনে 

নপ্রনম়োম অযামাউিল  গুণ  রুি। 
 
 

অবেষমযমূেে নীছের ছেজ্ঞছি  

 

NY State of Health প্রলোজয কেিালিে িাগ্নি  অনধ্ াি এবং কেলট্ি আইি কমলি চলে এবং জানত, বণথ, জাতী়ে উৎস, 

ধ্মথনবশ্বাস/ধ্মথ, নেঙ্গ, ব়েস, বববানহ /পানিবানি  অবস্থ্া, প্রনতবন্ধ তা, গ্ভথ াবস্থ্া, কগ্রপ্তানিি কি িথ , অপিালধ্ি জিয কদাষী 
সাবযস্ত, নেঙ্গ পনিচ়ে, কেৌি প্রবৃনত্ত, পূবথনিধ্থানিত নজিগ্ত ববন ষ্টয, সামনি  পদমেথাদা, গ্াহথ স্থ্য সনহংসতাি ন  াি এবং/অর্বা 
প্রনতল ালধ্ি নভনত্তলত ববষমযতা  লি িা। 
 

আপনি েনদ মলি  লিি কে NY State of Health আপিাি সালর্ ববষমযমূে  আচিণ  লিলি, তলব আপনি এখালি নগ্ল়ে 

অনভলোগ্ দাল়েি  িলত পালিি: www.health.ny.gov/regulations/discrimination_complaints/ অর্বা 
িাইভািনসটি মযালিজলমি অনেস-ক  DMO@health.ny.gov কত ইলমে  িাি মাধ্যলম। 
 

আপনি মান থ ি েুক্তিাষ্ট্র স্বাস্থ্য ও মািব কসবা নবভাগ্, িাগ্নি  অনধ্ াি অনেস এ ববদুযনতিভালব িাগ্নি  অনধ্ ালিি 

অনভলোগ্ও দাল়েি  িলত পালিি https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf এ অর্বা U.S. 

Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH 

Building, Washington, D.C. 20201; 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) এ কমে বা কোলিি মাধ্যলম। 
অনভলোগ্ েমথ www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html এ উপেভয। 
 

নবল ষ সুনবধ্া 
NY State of Health প্রনতবন্ধী বযনক্তলদিল  আমালদি সালর্  ােথ িভালব কোগ্ালোগ্  িাি জিয নিখিচা়ে সাহােয এবং 
পনিলষবানদ সিবিাহ  লি, কেমি: 

• New York Relay Service এি মাধ্যলম TTY 

• আপনি েনদ অন্ধ বা গুরুতিভালব দৃনষ্ট প্রনতবন্ধী হল়ে র্াল ি এবং আপিাি নব ল্প নবিযালস (বড নপ্রি, অনিও বা 
তর্য CD, বা করইে) নবজ্ঞনপ্ত বা অিযািয নেনখত উপ িলণি প্রল়োজি হ়ে, তলব  

1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) িম্বলি কোগ্ালোগ্  রুি। 
 

এমি বযনক্ত োলদি প্রার্নম  ভাষা ইংলিনজ ি়ে তালদিল  NY State of Health নবিামূলেয ভাষা সহা়েতা পনিলষবা 
সিবিাহ  লি, কেমি: 

• কোগ্যতাসম্পন্ন কদাভাষী 
• অিযািয ভাষা়ে নেনখত তর্য  
 
আপিাি েনদ এই পনিলষবাগুনেি প্রল়োজি হ়ে বা েুনক্তসঙ্গত নবল ষ সুনবধ্াগুনেি সম্পল থ  আিও তর্য জািাি জিয, অিুগ্রহ  লি 1-

855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) িম্বলি কোি  রুি। 


