
কারা য�াগ্য?
যেইেব ব্যক্তি �ারা: 
• নিউইয়র্ক  স্টেটের বানিন্া 
•  আইনিভাটব মানর্ক ি যুক্তরাট্রে থারটেি
•  Medicaid, অত্াবশ্র প্্াি বা Child 

Health Plus এর জি্ স্যাগ্ িি 

আমাদের েদগে য�াগাদ�াগ করুন:
• nystateofhealth.ny.gov
• 1-855-355-5777  
 অথবা TTY 1-800-662-1220

কী কী কভার হদছে?
• নবিামটূ্্ প্রনতটেধর পনরচয্কা

• আন্তঃটরাগীর পনরচয্কা 

• বন ্্ক নবভাটগর পনরটেবা 

•  প্রিূনত এবং িবজাতর িম্পনর্ক ত 
পনরচয্কা 

• জরুনর অবস্ার পনরটেবািমূ্

• ্্াব এবং ইটমনজং

• স্প্রিনরিপশটির ওেুধ 

• পুিব্কািি এবং আবািি পনরটেবা

•  মািনির স্াস্্ এবং মাদরািনক্ত মনুক্তর 
পনরটেবা

•  িুস্তা এবং দীর্কস্ায়ী স্রাগ ব্বস্াপিা 
পনরটেবা

•  আপিার নশশুর দাঁটতর ও দনৃটিশনক্তর পনরচয্কা

প্াপ্তবয়স্কদের োঁদের পক্রচ�্া এবং 
অন্যান্য যবক্নক্িট অন্যান্য প্্যাদনর 
মাধ্যদম কভার করা হদে পাদর।

এক নজদর
য�াগ্য যহল্থ প্্যান

NY স্টেে অফ স্্লথ িমস্ত প্রটযাজ্ স্ফটেরা্ িাগনরর অনধরাটরর 
আইিগুন্ অিিুরণ রটর এবং জানত, গাটয়র রঙ, জাতীয়তার উৎি, 
ন্ঙ্গ পনরচয়, বয়ি বা অক্ষমতার নভনতিটত এর স্াস্্ নবেয়র রম্কিূচী 
এবং রাজরটম্কর স্ক্ষটরে ববেম্মূ্ র আচরণ রটর িা।



য�াগ্য যহল্থ প্্যাদনর (QHP) খরচ যকমন? 
মাক্েক ক্প্ক্ময়াম: আপনি প্রটত্র মাটি স্য অথ্ক প্রদাি রটরি তা আপিার পেন্ ররা প্্াটির উপর নিভ্ক র ররটব। অটির মািেু ে্াক্স স্রিনেটের জি্ স্যাগ্ যা তাটদর মানির খরচ রনমটয় স্দয়।  

স্তন্ত্র ব্নক্ত যার বেটর আয় $48,240 এবং 4 জটির স্্াটরর পনরবাটরর স্ক্ষটরে স্যিব পনরবাটরর আয় বেটর $98,400 তারা ে্াক্স স্রিনেটের জি্ স্যাগ্ ্টত পাটরি।  

খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা (কস্ট যেয়াক্রং): খরচ ভাগাভানগর িুনবধা ্্ স্িই পনরমাণ অথ্ক যা আপনি স্্লথটরয়ার িানভ্ক টির জি্ প্রদাি রটরি। নরেু স্্ার তাটদর আটয়র নভনতিটত এইিব খরচ স্দওয়ার ি্ায়তা 
পাওয়ার জি্ স্যাগ্। নিটচর নবেয়টি ্্ চার স্্টভট্ অফার ররা আদশ্ক প্্াটির QHP এর খরচ ভাগাভানগর িুনবধাটয়র উদা্রণ। অি্াি্ প্্াটি নভন্ন নভন্ন খরচ ভাগাভানগর িুনবধা এবং অনতনরক্ত রভার যুক্ত 

পনরটেবা উপ্ভ্।

প্্যাটিনাম যোনা রূপা য্াঞ্জ

বাক্্্ক ক্িিাক্টিদবল $0 $600 $2,000 $4,000

প্ক্েদ্ধকমলূক যেবা ক্বনামদূল্যর ক্বনামদূল্যর ক্বনামদূল্যর ক্বনামদূল্যর

প্া্থক্মক পক্রচ�্ার জন্য িাতিাদরর কাদে �াওয়া $15 $25 $30 50% খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

ক্বদে্ পক্রেে্ন $35 $40 $50 50% খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

প্ক্েবার হােপাোদল ভক্ে্র েময় আন্তঃক্বভাদগর পক্রচ�্া $500 $1,000 $1,500 50% খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

আচরণগে স্াদথ্্যর জন্য বক্হ্ক্বভাদগ িাতিার যেখাদনা $15 $25 $30 50% খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

প্ক্েবার হােপাোদল ভক্ে্র েময় আন্তঃক্বভাদগর আচরণগে স্াদথ্্যর জন্য িাতিার যেখাদনা $500 $1,000 $1,500 50% খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

জরুক্র কক্ষ $100 $150 $250 50% খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

অে্যাবে্যক �ত্ন $55 $60 $70 50% খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

দেক্হক য্থরাক্প, ক্পিচ য্থরাক্প, অকুদপেনাল য্থরাক্প $25 $30 $30 50% খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

স্াথ্্য পক্রদ্বার জন্য খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

প্্যাটিনাম যোনা রূপা য্াঞ্জ

যজদনক্রক $10 $10 $10 $10

পেদদের ্্যান্ড $30 $35 $35 $35

অ-পেদদের ্্যান্ড $60 $70 $70 $70

যপ্েক্রিপেদনর ও্দুধর জন্য খরচ ভাগাভাক্গর েকু্বধা

10331 (Bengali)               7/17


