
NY State of Health হল�ো নিউ 
ইয়ল ক্ে র অনিনিয়ো� হহল্থ প্ল্োি 
মোল ক্ে টলপ্ি।

আনম ন্ভোলে িোম িন্থভুক্ত 
্রোে?

™

িমস্ত NY State of Health প্ল্োি েোন ক্ে্ 
হে্-আপ এেং ন্রিনিংলয়র জিল্ নেিোমূল�ল্ 
প্রনিলরোধম�ূ্ িনুেধো প্রদোি ্লর...
ন্ন্তু আপনি ন্ জোলিি হে ্লয়্টি প্ল্োি 
আপনি অিসু্থ ্থো্োর িময় ডোক্তোলরর িলগে 
িোক্োৎও ্ভোর ্লর, এমিন্ আপনি আপিোর 
নডডোনটিলে� পরূণ িো ্লর ্থো্ল�ও?

NY State of Health প্রয�োজ্য ফেযেরোল নোগররক 
অরিকোর এবং ফটেযের আইন ফেযন চযল এবং জোরি, 
বর্ণ, জোিীয় েলূ, িে্ণরবশ্োস/িে্ণ, রলঙ্গ, বয়স, 
বববোরিক/পোররবোররক অবস্ো,ফরেপ্োররর ফরকে্ণ , অপরোযির 
জন্য ফ�োষী সোব্যস্ত, রলঙ্গ পররচয়, ফ�ৌন প্রবরৃতি, 
রপ্ররেসযপোরজং ফজযনটিক, রেরলেোরর অবস্ো, গোি্ণ স্্য 
সরিংসিোর রিকোর এবং/অথবো প্ররিযিোযির রিরতিযি 
ববষে্যিো কযর নো।

অনলোইযন 
nystateofhealth.ny.gov

ফেোযনর েোি্যযে  
1-855-355-5777নম্বযর
TTY 
1-800-662-1220

info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor -এ ব্যরতিগিিোযব  
অ্যোরসটেোযরর সযঙ্গ ফ�খো করুন

• রেেোরটিযবল িযলো একটি পররেোর ফ�টি আপনোর প্্যোন ফ� 
ফকোনও স্োস্্য পররযষবো �ো প্ররিযরোিেলূক সুরবিো নয় িো কিোর 
করোর আযগ আপনোযক অবি্যই পররযিোি করযি িযব। 

• ন্ছু প্ল্োি আপনি আপিোর নডডোনটিলে� পরূণ ্রোর আলে 
অিসু্থ িোক্োলির জিল্ পনরল�োধ ্রলে।  

• এর অথ্ণ িযলো আপরন একটি কে খরযচর প্্যোন রকনযি পোরযবন 
এবং আপনোর পররবোযরর প্ররিটি স�স্য আপনোর রেেোরটিযবল 
পূরর করোর আযগই রিনটি রবনোেযূল্যর বো কে-খরযচর অসুস্ 
সোক্োৎ পোযবন। 

• আপনোযক একটি ফকো-ফপযেন্টও করযি িযি পোযর, �র� একটি 
প্রয�োজ্য িয়। 

রেেোরটিযবল পূরর করোর আযগ অসুস্ সোক্োৎ 
কিোর কযর এেন প্্যোন রকিোযব কোজ কযর?

2

অসুস্ সোক্োৎ কী?1
• অসুস্ থোকোর সেয় েোতিোর ফ�খোযনো ফক বলো িয়, ফ�েন ফু্ 

বো সোইনোযসর সংক্রের। 1

জোনযি
হলে



• info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor -এ �োন

• প্্যোযনর নোযের েযি্য “ST3PCP” -এর সোযথ প্্যোন খুজঁনু। 

ফিলথ প্্যোন ফ�গুরল রিনটি রবনোেযূল্যর অথবো কে-খরযচর অসুস্ সোক্োৎ প্র�োন কযর িো প্ররিটি কোউরন্টযি পোওয়ো �োয়।   
আরও জোনোর জন্য:

• nystateofhealth.ny.gov-এ NY State of Health প্্যোন িরপং এবং কেপ্যোররজজন েুল ফ�খুন।

• NY State of Health রবনোেযূল্যর স্ীকৃি নরথিুতিকরর অ্যোরসযটেযরর সযঙ্গ ফ�খো করুন। আপনোর করেউরনটিযি 
একটি ফখোংজোর জন্য:

• আেোয�র কল করুন 1-855-355-5777, TTY নম্বযর আেোয�রযক কল করুন: 1.800.662.1220.

আরে রকিোযব একটি NY State of Health প্্যোন পোযবো �ো রেেোরটিযবযলর আযগ 
রিনটি অসুস্ সোক্োৎ কিোর কযর? 
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™

ফকোন NY State of Health প্্যোন আপনোর রেেোরটিযবল পূরর করোর আযগই অসুস্ 
সোক্োৎ কিোর কযর?

3

• 2020-ফি িমস্ত স্ল্োন্োডকে  হ্োঞ্জ প্ল্োি - (স্োস্্য সঞ্চয় অ্যোকোউন্ট (Health Savings Account [HSA] রবকল্প ব্যিীি) 
এর েযি্য রিনটি অসুস্ সোক্োৎ থোকযব। 

• সেস্ত হেোল্ড এেং নিলভোর প্ল্োি-এর েযি্য রেেোরটিযবযলর আযগ রিনটি অসুস্ সোক্োৎও থোকযব। 2

• স্ল্োন্োডকে  প্ল্োটিিোম প্ল্োি-এ রেেোরটিযবল ফনই।
 

1. অসুস্ সোক্োযির েযি্য রযয়যে ে্যোরেরল ফেরেরসন, ইন্টোন্ণোল ফেরেরসন, ফপরেয়োররিক ফেরেরসন, অবযটেররিক্স, গোইযনযকোলরজ 
অথবো আউেযপযিন্ট ফেন্টোল ফিলথ অথবো রবযিিোযয়োরোল ফিলথ অথবো েো�ক ব্যবিোর পররযষবোর রবযিষজ্ঞ প্রোথরেক পররচ�্ণো 
প্র�োনকোরীর কোযে সোক্োৎ ফয়য।

2. রকেু পররযষবো ফ�েন ল্যোযবোযরেরর পরীক্ো অসুস্ সোক্োযির সেয় করো ফ�যি পোযর এবং খরচ-িোগোিোরগ থোকযি পোযর 
অথবো আপনোর রেেোরটিযবযলর অিীযন পড়যব। 

10/1911202 (BENGALI )

জোনযি
হলে


