
কারা য�াগ্য?
যেইেব ব্যক্তি �ারা: 
• নিউইয়র্ক  স্টেটের বানিন্া
•  অত্াবশ্র প্্াি এর আয় আবশ্রতা 
পূরণ হটত হটব 

• আইনিভাটব মানর্ক ি যুক্তরাট্রে থারটেি
• 19 স্থটর 64 বের বয়িী
•  Medicaid বা Child Health Plus এর 
জি্ স্যাগ্ িি

• নিটয়াগরত্ক ার রভাটরটজর জি্ স্যাগ্ িি

কী কী কভার হচ্ছে?
• নবিামটূ্্ প্রনতটেধর পনরচয্কা

• আন্তঃটরাগীর পনরচয্কা 

• বনহ্ক নবভাটগর পনরটেবা 

•  প্রিূনত এবং িবজাতর িম্পনর্ক ত 
পনরচয্কা 

• জরুনর অবস্ার পনরটেবািমহূ

• ্্াব এবং ইটমনজং

• স্প্রিনরিপশটির ওেুধ

• পুিব্কািি এবং আবািি পনরটেবা

•  মািনির স্াস্্ এবং মাদরািনক্ত মনুক্তর 
পনরটেবা

•  িুস্তা এবং দীর্কস্ায়ী স্রাগ ব্বস্াপিা 
পনরটেবা

এক নজচ্র
অত্যাবশ্যক প্্যান

আমাচ্ের েচ্গে য�াগাচ্�াগ করুন:
nystateofhealth.ny.gov  |  1-855-355-5777 বা TTY 1-800-662-1220

NY State of Health প্রটযাজ্ স্েডাটর্ িাগনরর অনধরার আইিগুন্ 
এবং স্টেে আইিগুন্ স্মটি চট্, ও জানত, বণ্ক, জাতীয় উতপনতি, 
ধম্কমত/ধম্ক, ন্ঙ্গ, বয়ি, বববানহর/পানরবানরর অবস্া, স্রেেতার 
স্ররড্ক , অপরাধী দণ্াটদশ(গুন্), ন্ঙ্গ পনরনচনত, স্যৌি প্রবনৃতি, 
স্জটিটির ববনশষ্্িমটূহর প্রবণতা, িামনরর অবস্া, গাহ্ক স্্ অত্াচাটরর 
আহটতর অবস্া এবং/অথবা িম্পটর্ক র নভনতিটত প্রটভদ রটর িা।



অত্যাবশ্যক প্্যান এর খরচ কত?  
ক্রিক্ময়াম:  আপিার আটয়র উপর নিভ্ক র রটর মানির নপ্রনময়াম $20 বা $0।

খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা (কস্ট যশয়াক্রং): স্রাটিা অর্থ কাটা হচ্ব না। নিটচ অত্াবশ্র প্্াি এর খরচ-ভাগাভানগ িুনবধার মাত্ার উদাহরণ রটয়টে। 
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যকাচ্না ব্যক্তির বাক্ ্্থক আয়: 
$12,140-$18,210 এর কম

যকাচ্না ব্যক্তির বাক্ ্্থক আয়:
$18,211-$24,280

মাক্েক ক্রিক্ময়াম $0 $20

বাক্ ্্থক ক্িিাক্টিচ্বল যকাচ্নাটিই নয় যকাচ্নাটিই নয়

রিক্তচ্্ধকমলূক যেবা ক্বনামচূ্ল্যর ক্বনামচূ্ল্যর

রিারক্মক পক্রচ�্থার জন্য িাতিাচ্রর কাচ্ে �াওয়া $0 $15

ক্বচ্শ্ পক্রেশ্থন $0 $25

রিক্তবার হােপাতাচ্ল ভক্ত্থ র েময় আন্তঃক্বভাচ্গর পক্রচ�্থা $0 $150

আচরণগত স্াচ্থ্্যর জন্য বক্হ্থ ক্বভাচ্গ িাতিার যেখাচ্না $0 $15

রিক্তবার হােপাতাচ্ল ভক্ত্থ র েময় আন্তঃক্বভাচ্গর আচরণগত স্াচ্থ্্যর জন্য িাতিার যেখাচ্না $0 $150

জরুক্র কক্ষ $0 $75

অত্যাবশ্যক �ত্ন $0 $25

দেক্হক যররাক্প, ক্পিচ যররাক্প, অকুচ্পশনাল যররাক্প $0 $15

স্াথ্্য পক্রচ্্বার জন্য খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

যকাচ্না ব্যক্তির বাক্ ্্থক আয়:
$12,140-$18,210 এর কম*

যকাচ্না ব্যক্তির বাক্ ্্থক আয়:
$18,211-$24,280

যজচ্নক্রক $1 $6

পেচ্দের ব্্যান্ড $3 $15

অ-পেচ্দের ব্্যান্ড $3 $30

*$12,140 এর কম আচ্য়র  
ব্যক্তিচ্ের জন্য $0।

যরিেক্রিপশচ্নর ও্চু্ধর জন্য খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

যকাচ্না ব্যক্তির বাক্ ্্থক আয়:
$12,140-$18,210 এর কম

যকাচ্না ব্যক্তির বাক্ ্্থক আয়:
$18,211-$24,280

োঁচ্তর ও যচাচ্খর পক্রচ�্থা

$0 (স্ল্প আয় কচ্রন এমন 
নক্রভুতিকারীচ্ের জন্য) 

অক্তক্রতি ক্রিক্ময়াম ক্েচ্য় যকনা 
য�চ্ত পাচ্র (উচ্চ আয় কচ্রন এমন 

নক্রভুতিকারীচ্ের জন্য)

অক্তক্রতি ক্রিক্ময়াম ক্েচ্য় যকনা 
য�চ্ত পাচ্র

োঁচ্তর ও যচাচ্খর পক্রচ�্থার খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা


