
NY State of Health  
নতুন আর থ্িক সহায়তা বুঝতত, 
আপনার ট্াতসের ক্রেরিট পররমাণ 
আপতিট করতত, এবং একটি স্াস্্ 
পররকল্পনা ক্কনাকাটা করতত ও ক্বতে 
রনতত আপনাতক সাহায্ করতত পাতর।

NY State of Health প্রয�োজ্য ফেডোযেল নোগরেক অরিকোে এবং ফটেযেে আইন ফেযন চযল এবং 

জোরি, বর্ণ, জোিীয় উৎস, িে্ণরবশ্োস/িে্ণ, রলঙ্গ, বয়স, বববোরিক/পোরেবোরেক অবস্ো, প্ররিবন্ধকিো, 

গর্ণ োবস্ো, ফরেপ্োরেে ফেকড্ণ , অপেোযিে জন্য ফ�োষী সোব্যস্ত, রলঙ্গ পরেচয়, ফ�ৌন প্রবরৃতি, পূব্ণরনি্ণোরেি 

রজনগি ববরিষ্্য, সোেরেক প�ে�্ণো�ো, গোি্ণ স্্য সরিংসিোে রিকোে রস্রি এবং/অথবো প্ররিযিোযিে রররতিযি 
ববষে্যিো কযে নো।

অনলোইযন সং�কু্ত ফিোন:  
nystateofhealth.ny.gov

নিুন আরথ্ণক সিোয়িো ফবোঝো

•   �ো American Rescue Plan আইন রিযসযব স্োক্ষে কেো 

িযয়রিল 11 েোচ্ণ , 2021 িোরেযে। এে েযি্য েযয়যি NY State 
of Health-এে েোি্যযে স্োস্্য রবেোয় রনউ ইয়ক্ণ বোসীয�ে 
নরথরুক্ত কেোে জন্য নিুন এবং বিৃতিে আরথ্ণক সিোয়িো। 

•   এই আরথ্ণক সিোয়িো প্র্মবাতরর জন্ উচ্চ-আতয়র 
ব্রতিরা সহ, বতথি মান ও নতুন নর্ভুতিকারীতের 

জন্য উপলব্ধ। 

• আপনোে রক কেো �েকোে ফস সম্পযক্ণ  অবরিি িবোে জন্য NY 
State of Health –এে রবজ্ঞরপ্ এবং ইযেযলে র�যক নজে 

েোেনু।

• �ো American Rescue Plan সম্পযক্ণ  আযেো জোনযি, 

অনরুেি কযে �োন এেোযন:  

https://info.nystateofhealth.ny.gov/
AmericanRescuePlan 

ো American Rescue Plan 
ক্বরিরভাগ রনউ ইয়কথি বাসীতের 
জন্ ক্হল্ কভাতরতজর খরচ
কম কতরতে

রেোিক পরেযষবো ফকয্রে ফেোন কেনু: 
1-855-355-5777

(TTY: 1-800-662-1220) নম্বযে 

একজন নরথরুক্তকেযর সিোয়িোকোেীে ফথযক 

রবনোেযূল্য সোিো�্য পোন। এেোযন েুযঁজ ফ�েযি 

পোযেন: info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor

NY State of Health-এর সাত্ 
ক্যাগাতযাগ করুন:

11313 (Bengali)
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আপনোযক কী জোনযি িযব:

ো American Rescue Plan
ক্বরিরভাগ রনউ ইয়কথি বাসীতের জন্ ক্হল্  কভাতরজ-এর  
খরচ কম কতরতে

•  আপরন এেন আযেো ফবরি আরথ্ণক সিোয়িো পোওয়োে ফ�োগ্য।

•   NY State of Health আপনোযক এরপ্রযলে িেুযুি আপনোে নিুন, বিৃতিে ে্যোক্স ফরেরডযেে পরেেোর জোরনযয় একটি রচঠি পোঠিয়েযি। 

•   NY State of Health স়্েংররে়েরোযব আপনোে জন্য আপনোে ে্যোক্স ফরেরডযেে পরেেোর বোর়িয়েযি। আপরন আপনোে NY State of 
Health অ্যোকোউযটে লগ ইন কযে, আপনোে িোরলকোরুরক্তযি সিো়েিোকোেীে সোযথ ফ�োগোয�োগ কযে, বো 1-855-355-5777 নম্বযে 
ফেোন কযে, আপনোে িথ্য পরেবি্ণন কেযি পোযেন।

আপরন ইরতমত্্ NY State of Health-এর মা্্তম ক্কাতনা প্্াতন নর্ভুতি ্াকতল এবং আর থ্িক সহায়তা ক্পতয় 
্াকতল:

•   �র� আপনোযক আযগ বলো িযয় থোযক ফ� আপরন আরথ্ণক সিোয়িো পোওয়োে ফ�োগ্য রিযলন, িোিযল আপরন এেন সম্ভবি আযেো ফবরি পোওয়োে 

ফ�োগ্য। এেনই আপনোে NY State of Health অ্যোকোউযটে পনুেোয় লগ ইন কেনু এবং ফ�েনু আপরন বিৃতিে ে্যোক্স ফরেরডে পোওয়োে 

ফ�োগ্য রকনো, িোেপে একটি প্্যোন রকননু ও ফবযি রনন।

•    আপনোযক আযগ �র� বলো িয়ে থোযক ফ� আপরন আরথ্ণক সিো়েিোে জন্য ফ�োগ্য নন, িযব সম্ভবি NY State of Health আপনোযক 

আপরন ফ� ফ�োগ্য িো অবরিি কেোযনোে জন্য সম্প্ররি একটি ফনোটিি পোঠিয়েযি। এেনই আপনোে NY State of Health অ্যোকোউযটে 
পনুেোয় লগ ইন কেনু এবং ফ�েনু আপরন বিৃতিে ে্যোক্স ফরেরডে পোওয়োে ফ�োগ্য রকনো, িোেপে ফকনোকোেো কেনু ও একটি প্্যোন ফবযি রনন।

আপরন একটি NY State of Health-এর আতবেন শুরু কতররেতলন রকন্তু ক্কাতনা স্াস্্ প্্াতন নর্ভুতি না কতর 
্াকতল:

•   আপরন এেন রপ্ররেয়োে ে্যোক্স ফরেরডযেে ফ�োগ্য িযি পোযেন।

•   আপরন �র� ফ�োগ্য িন িযব NY State of Health আপনোযক আপনোে নিুন ে্যোক্স ফরেরডযেে পরেেোযরে উযলেে কযে একটি রচঠি 

পোঠোযব। রকরোযব আপনোে ে্যোক্স ফরেরডযেে জন্য আযব�ন কেযি িযব িোে রনয�্ণ রিকো উপলব্ধ িযব:  
https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan

আপরন ইরতমত্্ NY State of Health-এর মা্্তম ক্কাতনা প্্াতন নর্ভুতি ্াকতল এবং আর থ্িক সহায়তা না 
ক্পতয় ্াকতল:

•   আপরন কী পোওয়োে ফ�োগ্য িো ফ�েোে জন্য এেনই আযব�ন কেনু এেোযন nystateofhealth.ny.gov। 
•   ফবরিেরোগ রনউ ইয়ক্ণ বোসী কে েেযচে বো রবনোেযূল্যে করোযেজ পোওয়োে ফ�োগ্য।

আপরন ইরতমত্্ NY State of Health-এর মা্্তম ক্কাতনা প্্াতন নর্ভুতি না ্াকতল এবং কখনও আতবেন না 
কতর ্াকতল:

11313 (Bengali)
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