
আপনার কেন NY State of Health এর মাধ্যমম কোমনা স্াস্্য 
প্্যামন নাম কেখামনা উচিত? 
স্াস্্য চিমায় নাম কেখামনার চপছমন অমনে োরণ রময়মছ এিং NY State of Health সামচরিে, েম 
খরমির েভামরজ কেনার এিং নাম কেখামনার োজমে সহজ েমর তুেমছ। অমনে স্াস্্য প্্যামনর মধ্য 
কেমে কিমছ চনমত পারমিন। আপচন এেজন প্রচিচষিত সহোরীর োছ কেমে সাহায্য কপমত পারমিন। 
এিং, আপচন চিনামমূে্য েভামরজ পাওয়ার জন্য চিমিচিত হমত পামরন িা আপনার েভামরমজর খরি 
কমটামত আচেথিে সাহায্য কপমত পামরন। 

NY কটেট অফ কহেে কোন ধরমনর প্্যান চিময় োমে?
NY State of Health কেমে আপচন Medicaid, Child Health Plus, ি্য এমসচসিয়াে প্্যান, 
এিং কোয়াচেফাময়ড কহেে প্্যান চেনমত পারমিন এিং তামত নাম কেখামত পারমিন। 

আচম েখন নাম কেখামত পারি? 
আপচন েখন নাম কেখামত পারমিন তা আপচন কোন কপ্রারিামমর জন্য চিমিচিত হমছেন তার উপমর 
চনভথি রিীে, যা  আপনার িয়স, আয় এিং অন্যান্য চিষময়র উপমর চনভথি রিীে। আপচন এই সমস্ত প্্যামনর 
জন্য চিমিচিত হমে তামত নাম কেখামনার সুচিধা সারা িছর ধমরই রময়মছ:

  • Medicaid 

  • Child Health Plus

  • এমসচসিয়াে প্্যান

আপচন কোয়াচেফাময়ড কহেে প্্যান এর জন্য চিমিচিত হমে তামত িাচষথিে নাম কেখামনার উন্কু্ত 
সময়সীমা, িা নাম কেখামনার চিমিষ সময়সীমার চভতমর নাম কেখামত পারমিন।

আমমচরোন ইচডিয়ান এিং আোস্ান কনটিমভরা NY State of Health এর কযমোমনা কপ্রারিামম 
িছমরর কযমোমনা সমময় নাম কেখামত পারমিন। 

নাম কেখামনার উন্কু্ত সময়সীমা েী? 

নাম কেখামনার উন্কু্ত সময়সীমা হে – সাধারণত িছমরর নমভম্বর কেমে জানয়ুাচর মাস – আপচন এই 
সমময় কোমনা কোয়াচেফাময়ড কহেে প্্যামন নাম কেখামত পারমিন। আপচন এই সমময়র চভতমর নাম না 
কেখামে, আপনামে পরিততী নাম কেখামনার উন্কু্ত সময়সীমার জন্য অমপষিা েরমত হমি। তমি এর 
চেছু ি্যচতক্রম আমছ। আপচন নাম কেখামনার চিমিষ সময়সীমার জন্য চিমিচিত হমে আপচন হয়মতা 
নাম কেখামনার উন্কু্ত সময়সীমার পমরও কোমনা কোয়াচেফাময়ড কহেে প্্যামন নাম কেখামত পারমিন। 

আপচন িছমরর কোন সমময় 
কোমনা স্াস্্য প্্যামন নাম 
কেখামত পারমিন তা আপচন 
কয ধরমনর স্াস্্য প্্যামনর জন্য 
চিমিচিত হমছেনতার উপমর 
চনভথি রিীে। 

এেনজমর তে্য  
নাম কেখামনার সময়সীমা 

তে্য পত্র

আরও >

  

অনোইমন
nystateofhealth.ny.gov

  
কফান নম্বর
1-855-355-5777 

TTY
1-800-662-1220 

 
সিরীমর কোমনা সহোরীর সমগে কিখা 
েরুন

NY কটেট অফ কহলে সমস্ত প্রমযাজ্য কফমডরাে নাগচরে 
অচধোমরর আইনগুচে অনসুরণ েমর এিং জাচত, 
গাময়র রঙ, জাতীয়তার উৎস, চেগে পচরিয়, িয়স িা 
অষিমতার চভচতিমত এর স্াস্্য চিষয়ে েমথিসূিী এিং 
োজেমমথির কষিমত্র বিষম্যমেূে আিরণ েমর না।



নাম কেখামনার চিমিষ সময়সীমা েী? 
নাম কেখামনার চিমিষ সময়সীমা হে যখন োমরার কোমনা চিমিষ োইফ ইমভন্ট রময়মছ (যামে 
“কোয়াচেফাচয়ং োইফ ইমভন্ট” িো হয়) যার োরমণ চতচন নাম কেখামনার উন্কু্ত সময়সীমার পমরও 
কোয়াচেফাময়ড কহেে প্্যামন নাম কেখামত পারমিন িা েভামরজ পচরিতথি ন েরমত পারমিন।

েী কোয়াচেফাচয়ং োইফ ইমভন্ট োউমে নাম কেখামনার চিমিষ 
সময়সীমার সুচিধা চিমত পারমি? 
কোয়াচেফাচয়ং োইফ ইমভন্টগুচের মমধ্য রময়মছ: 

• �স্াস্্য চিমা আর না োো (আপচন আপনার চিমার চপ্রচময়াম কিনচন -এই োরণ ছাড়া অন্য 
োরমণ)

• �চনউ ইয়েথি  কটেমট স্ায়ী ভামি িমে আসা িা কটেমটর এমন কোোও িমে আসা কযখামন আপনার 
োমছ নতুন স্াস্্য প্্যান উপেব্ধ েরামনা হমছে

•  চিময় িা এেসামে গাহথি স্্য জীিন োটামনা (আপনার োমছ গত 60 চিমনর মমধ্য অিি্যই অন্যান্য 
েভামরজ োেমত হমি)

• চিিাহ চিমছেি িা আইনত আোিা োো

• অন্তঃস্ত্তা, কোমনা কহেে কেয়ার প্র্যােটিিনার যা সাটিথি ফাই েমরমছন

• িাচ্া জন্ হওয়া িা িাচ্া িতিে কনওয়া, িা িাচ্ামে কোমনা ফটোর কেয়ামর রাখা

• �আপনার কোয়াচেফাময়ড কহেে প্্যান েভামরমজর জন্য অমেথির খরি কমটামত পাওয়া সাহাময্যর 
কযাগ্য হময় ওঠা িা অমযাগ্য হময় যাওয়া

• এেজন িাচসন্া, নাগচরে িা আইনত িসিাস েরা ি্যচক্ত হময় যাওয়া

সাধারণভামি, আপনামে NY State of Health কোমনা কোয়াচেফাচয়ং োইফ ইমভমন্টর েো 
অিি্যই 60 চিমনর চভতমর জানামত হমি। আপনামে আপনার নতুন স্াস্্য প্্যামন অেিা NY প্রমিি স্াস্্য 
চিভামগ আপনার কোয়াচেফাচয়ং োইফ ইমভমন্টর প্রমাণপত্র চিমত হমত পামর।

আচম কোন কপ্রারিামমর জন্য চিমিচিত হি তা আচম েীভামি জানমত 
পাচর? 
আপচন স্াস্্য েভামরমজর জন্য চিমিচিত হমিন চেনা তা কজমন কনওয়ার চতনটি সহজ উপায় রময়মছ: 

• nystateofhealth.ny.gov এ অনোইমন িরখাস্ত েরুন

• 1-855-355-5777 নম্বমর রিাহে পচরমষিা কেম্রে কফান েরুন

• সিরীমর কোমনা সহোরীর সমগে কিখা েরুন 
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আমরা আপনামে নাম কেখামনার প্রচক্রয়া জানামিা, আপচন কোন  
কপ্রারিামমর জন্য চিমিচিত হমছেন এিং েখন নাম কেখামত পারমিন তা 
আপনামে জানামিা। সি ভাষামতই সহায়তা উপেব্ধ রময়মছ। 


