
কভারেজ ছাড়া থাকরেন না। 

NY State of Health হল 
ননউ ইয়রককে ে অনিনিয়াল 
হহলথ প্ল্ান মারককে টরপ্ি।

আমো িহায়তাে জনল্ 
েরয়নছ। 

এখনই আরেদন করুন।

™

স্াস্ল্ নেমা থাকাটা গুরুত্বপূরকে। এখন 
আরেে হেরকারনা িমরয়ে হথরক হেনি। 

হে ননউ ইয়ককে োিীরদে কভারেজ হনই ো োো 
ননরয়ােকতকে া-নভনত্তক কভারেজ হাোরছেন তারদে 
িহায়তা কোে জনল্ NY State of Health েহু 
পদরষেপ ননরয়রছ। 

প্ায়িই নজজ্ানিত প্শ্ােলী:

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 রথিরি, 
ফরেপ্োররর ফরকে্ণ , অপরোযির জন্য ফ�োষী সোব্যস্ত, রলঙ্গ পররচয়, 
ফ�ৌন প্রবৃরত্ত, পবূ্ণরনি্ণোররি ফজযনটিক ববরিষ্্য, রেরলেোরর রথিরি, 
গোি্ণথি্য সরিংসিোর রিকোযরর রথিরি এবং/অথবো প্ররিযিোযির 
রিরত্তযি ববষে্য কযর নো।

অনলাইনন  
nystateofhealth.ny.gov তে

ত�াননর মাধ্যনম  
1-855-355-5777 নম্বনর
TTY: 1-800-662-1220

info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor তে 
একজন োললকাভুলতি সহায়নকর 
সানে সংযুতি হন

আনয়র পলরবে্ত ন এবং লননয়াগকে্ত ার কভানরজ 
হারাননা:
আমি যমি আিার মিয়াগকর্ার স্াস্থ্য মিিা কভাযরজটি খুইয় 
থামক িা আিার যমি আিার মিয়াগকর্া দ্ারা প্রিাি করা 
COBRA-এর সািথ্ িা থাযক রযি আিার কী করা উমির? 
•	 আপরন NY State of Health-এর েোি্যযে স্োথি্য রবেো কিোযরযজর 

জন্য অথ্ণ প্র�োযন সিোয়িো পোওয়োর জন্য ফ�োগ্য িযি পোযরন বো আপরন 
রবনোেযূল্য কিোযরযজর জন্য ফ�োগ্য িযি পোযরন। 

•	 আযব�ন করোর জন্য অযপক্ো করযবন নো। আপরন এই বছযরর 
কিোযরজটিযি িোরলকোিুক্ত িযি সক্ে িওয়ো রনরচিি করযি আপনোর 
কিোযরজটি িোরোবোর 60 র�যনর েযি্য আপনোর আযব�ন করো উরচি। 
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কযরািাভাইরাযসর আপৎকালীি 
সিয় NY State of Health-এর 
মিিার পমরির্িসিুযের

েে্য পত্র

আিার আয়র যমি পমরির্ি েয় থাযক এিং আমি ইমরিয্থ্য 
NY State of Health-এর িা্থ্যযি কভাযরজটিযর রামলকাভুক্ত 
েয় থামক রযি আিার কী করা উমির? আমি মক আিার কভাযরজ 
পমরয�া্ করার জিথ্য আরও সো়রা পপযর পামর? 
•	 আপরন আপনোর কিোযরজ পররযিোি করযি সিোয়িো পোওয়োর জন্য 

ফ�োগ্য িযি পোযরন। পররবি্ণ নটি িওয়োর 60 র�যনর েযি্য আপনোর 
নিুন আযয়র রবষযয় আপনোর অ্যোকোউযটের িথ্য আপযেে করুন। 
আপরন আরও আরথ্ণক সিোয়িোর জন্য ফ�োগ্য িযি পোযরন �ো আপনোর 
কিোযরযজর খরচ কেোযি পোযর। 



কযরািাভাইরাস 
সো়রা, ত্াণ এিং 
অথ্নিমরক সুরক্া 
(Coronavirus 
Aid, Relief 
and Economic 
Security, CARES) 
আইি কী?

The Coronavirus Aid, 

Relief and Economic 

Security (CARES) Act 
আইনটি	কংযরেস	দ্োরো	পোরলি	
িযয়রছল	এবং	27	ফি	েোচ্ণ ,	
2020-ফি	রোষ্ট্রপরি	ট্োম্প	
আইনটিযি	স্োক্র	কযররছযলন। 
এই $2.2 ট্রিরলয়যনর 

অথ্ণননরিক ত্োর প্যোযকজটি 

েোরক্ণ ন জনগরযক COVID-19-

এর জনস্োথি্য এবং অথ্ণননরিক 

প্রিোব ফথযক রক্ো করোর জন্য 
পোররি িযয়রছল।
CARES আইনটি েোরক্ণ ন কেমী, 
পররবোর এবং ফছোে ব্যবসোযয়র 

জন্য অথ্ণননরিক সিোয়িো 
প্র�োন কযর এবং এর লক্্য 
িল েোরক্ণ ন রিল্পগুরলর জন্য 
চোকররর সংরক্র।
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COVID-এর আওোয় নেুন ত�নেরাল আনয়র তপনমন্ট / 
তবকারত্ব ভাো: 
আমি পেযেরাল CARES Act আইি পথযক একটি পপযিন্ট পপয়মি (যা 
সা্ারণর মটিিুলাস পপযিন্ট মেসাযি পমরমির)। এই পমরিাণটি মক আিার  
NY State of Health আযিিযি আ় মেসাযি গিথ্য েযি? 
•	 নো। রটেেলুোস ফপযেটে ফকোনও NY State of Health-এর উপযিোক্তোর জন্য আয় 

রিসোযব গন্য িয় নো। ফ�োগ্য উপযিোক্তোরো েোরক্ণ ন ফট্জোরর রবিোগ ফথযক একটি এককোলীন 
ফপযেটে পোযবন। এই ফপযেটেগুরল একটি নিুন ফেযেরোল আইযনর অিীযন রবিরর 
করো িযয়যছ, �ো CARES Act আইন রিসোযব পরররচি, ফ�টি COVID-19 অরিেোরীটির 
প্ররিররিয়ো রিসোযব প্ররীি। ফ�োগ্য উপযিোক্তোরো প্ররিজন প্রোপ্বয়যকের জন্য $1,200 এবং 
প্ররি বোচ্োর জন্য $500-এর এককোলীন ফপযেটে পোযবন। 

আমি আিার মি়মির পিকারযবের সুমি্া িাডাও পটিট পথযক অমরিারী পিকারবে 
ভারা পামছি। আমি মক NY State of Health-এর িা্থ্যযি স্াস্থ্য মিিার জিথ্য 
আযিিি করার সিয় এটিযক আ় মেসাযি মরযপাট ্করি? 
•	 এটি আপনোর উপর রনি্ণ র কযর। অরিেোরী ফবকোরত্ব িোিো ফপ্রোরেোযের ফপযেটে (প্ররি 

সপ্োযি $600) রকছু NY State of Health িোরলকোিুক্তয�র জন্য আয় রিসোযব গন্য 
িয়, িযব অন্যয�র জন্য নয়।

• আপনোর	অরিেোরী	ফবকোরত্ব	িোিোটি	(Pandemic Unemployment Compensation) 
ররযপোে্ণ	করুন	�র�:

•	 আপনোর পররবোযর ফকোনও বোচ্ো* ফনই, এবং 
•	 আপনোর বোরষ্ণক আয় একক ব্যরক্তর জন্য $25,520 বো �ম্পরির 

জন্য $34,480

• আপনোর	অরিেোরী	ফবকোরত্ব	িোিোটি	(Pandemic Unemployment Compensation) 
ররযপোে্ণ	করযবন	নো	�র�:

•	 আপনোর বোচ্ো থোযক।* 
•	 আপনোর প্রি্যোরিি বোরষ্ণক আয় একক ব্যরক্তর জন্য $25,520 েলোর বো 

�ম্পরির জন্য $34,480-এর ফচযয় কে	িয়।

•	 আপনোর �র� অরিেোরী ফবকোরত্ব িোিোটিযক আয় রিসোযব ফ�োগ কযর আপনোর 
আযব�নটি আপযেে করযি িয় িযব আপনোর আযব�ন পরূর করযি আপনোযক সোিো�্য 
করোর জন্য NY State of Health সিোয়করো এবং রেোিক পররযষবো উপলব্ধ রযয়যছন।

* "বোচ্ো" িব্দটির অথ্ণ িল 19 বছযরর কে বয়সী ফকোনও বোচ্ো বো িরুর-িরুরী অথবো 19 ফথযক 20 বছযরর েযি্য 

ফকোনও পযুরো সেয়কোলীন রিক্োথমী। 
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তরেস লপলরয়ে এবং কভানরনজর জন্য অে্ত প্দান: 
আমি Essential Plan (EP)-পর রামলকাভুক্ত েমছি এিং আিার এক িাযসর মপ্রমি়াি $20। আিার কভাযরজ শুরু 
েও়ার জিথ্য মক আিাযক 10 মিযির িয্থ্য প্রথি মপ্রমি়াি পপযিন্ট করযর েযি?
•	 কযরোনোিোইরোযসর জরুরী সেয়কোযল, স্োথি্য পররকল্পনোগুরল আপনোযক আপনোর প্রথে $20 েলোর ফপযেটে করোর জন্য আরও �ীর্ণ 

সেয় ফ�যব। আপরন ফ� স্োথি্য পররকল্পনোটিযি িোরলকোিুক্ত িযয়যছন িোর সোযথ আপনোর কথো বলো উরচি।
 
আমি একটি Qualified Health Plan (QHP)-পর রামলকাভুক্ত েমছি। আিার কভাযরজ শুরু েও়ার জিথ্য মক আিাযক 
ি� মিযির িয্থ্য প্রথি মপ্রমি়াি পপযিন্ট করযর েযি?    
•	 ি্্যো। �োরো পযুরো রপ্ররেয়োে পররযিোি কযরন এবং �োরো অররেে রপ্ররেয়োে ে্যোক্স ফরিরেে (APTC) পোন ি ো্্রো সি, সেস্ত QHP 

িোরলকোিুক্তয�র ি ো্য�র কিোযরজ শুরু িওয়োর জন্য ি ো্য�র প্রথে রপ্ররেয়োে ফপযেটে করযি িযব। রকছু পররকল্পনোগুরল 10 র�যনর 
সেয়সীেো বোর়িযয় র�যি পোযর। আপরন ফ� স্োথি্য পররকল্পনোটিযি িোরলকোিুক্ত িযছেন িোর সোযথ আপনোর কথো বলো উরচি। 

আমি ইমরিয্থ্য একটি Qualified Health Plan-এ রামলকাভুক্ত েয়মি এিং APTC-গুমলর দ্ারা কভাযরজ পমরয�া্ 
করার জিথ্য সো়রা পামছি। আিার িামসক মপ্রমি়ািটি পমরয�া্ করার জিথ্য আমি কর মিি পাি? 
•	 কযরোনোিোইরোযসর জরুরর সেয়কোযল, আপনোর েোরসক কিোযরযজর ফপযেটে করোর জন্য আপনোযক ফ� পররেোর সেয় ফ�ওয়ো িয়, 

�োযক "ফরেস রপররয়ে" বলো িয়, ফসটি বোর়িযয় 90 ফথযক 120 র�ন করো িযয়যছ। এই বরি্ণি ফরেস রপররয়যের জন্য ফ�োগ্য িযি আপনোর 
এটি ফ�খোযনোর প্রযয়োজন ফনই ফ� আপনোর আরথ্ণক কষ্ রযয়যছ। আপনোর স্োথি্য পররকল্পনো ফথযক আপরন ফ� চোলোনটি পোযবন িোযি 
আপনোর পররযিোযির রনি্ণোররি িোররখগুরল ফ�খোযব। 

•	 আপরন �র� এই 120 র�যনর ফরেস রপররয়যের েযি্য আপনোর রপ্ররেয়োে পররযিোি নো কযরন, িযব আপনোর স্োথি্য পররকল্পনোটি ফরেস 
রপররয়যের 60	নম্বর র�যন আপনোর কিোযরজটি ফিষ করযি পোযর এবং ফসই িোররযখর পযর আপরন �র� ফকোনও পররযষবোর� 
ব্যবিোর কযরন িোিযল ফসটির জন্য আপনোর কিোযরজ থোকযব নো এবং আপরন বোরক বছরটির জন্য কিোযরজ নোও ফপযি পোযরন, 
�র� নো আপনোর ফকোনও SEP ট্রিগোর করোর ফ�োগ্য জীবযনর ফকোনও রেনো নো রযে থোযক। 

•	 �র� আপনোর কিোযরজটি পররযিোি করযি সেস্যো িযছে িযব NY State of Health-এর সোযথ ফ�োগোয�োগ করুন, বো আপনোর 
স্োথি্য পররকল্পনোর সোযথ কথো বলনু। আপনোর জন্য আরও সোশ্রয়য�োগ্য রবকল্প থোকযি পোযর। 

•	 দ্রষ্টিথ্য: NYS Department of Financial Services এেন ব্যরক্তয�র জন্য রনয�্ণ রিকো জোরর কযরযছ �োরো কিোযরযজর জন্য পযুরো 
রপ্ররেয়োে পররযিোি কযরন। এইসব জনগযরর জন্য COVID-19 কযষ্র প্রি্যোয়ন প্রযয়োজন।


