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American Rescue Plan এর মাধ্যমম বেকার নিউ ইয়কক ারমের জিয কভামরজ 

এই সুবিধার মেযাদ 31 বিসসম্বর, 2021তাবরসে মেষ হসি। 

 

American Rescue Plan আইন হিসেসে স্বাক্ষহিত িসেহিল 11 মার্চ , 2021 তাহিসে, তাসত COVID-19 

মিামািীি কািসন র্াকহি িািাসনা আসমহিকাোেীসেি েিােতা কিাি জনয স্বল্প েযসে ো হেনামূসলয 

স্বাস্থ্য েীমা অ্যাসেে পাওোি হেধান িসেসি। যহে আপহন 2021 োসল বেকাি েীমা েুহেধাগুহল পান, 

American Rescue Plan আপনাসক 2021 োসলি েকসলি কভাসিসজি জনয স্বাস্থ্যসেো NY State of 

Health এি মাধযসম প্রাে হেনামূসলয স্বাস্থ্য পহিকল্পনাি জনয োইন আপ কিসত বেে। েে ধিসেি 

বেকাি ক্ষহতপূিে বযাগ্যতা অ্জচ ন কসি। 
কারা ব াগ্য? 

বযাগ্য িসত, আপনাি আসেেসন অ্েশ্যই 2021 এ কমপসক্ষ এক েপ্তাসিি জনয বেকাি েীমাি 

েুহেধা পাওোি কথা জানাসত িসে। আপনাি স্ত্রী যহে বেকাি েীমা বপসে থাসকন তসে আপহনও 

বযৌথভাসে ট্যাে জমা হেসল একসে বযাগ্য িসেন। 

এিাডাও, আপহন অ্নযানয স্বাস্থ্য েীমা বযমন Medicaid, Medicare, Child Health Plus, Essential 

Plan ো (োশ্রেী মূসলযি) হনসোগ্কতচ া-স্পনেিড কভাসিসজি জনয বযাগ্য িসত পািসেন না। 

গ্রাহকরা কীভামে একটি “nearly free” health plan অ্যামেস করমে পামরি? 

যহে আপহন 2021 োসল বেকাি েীমা েুহেধাগুহল পান,আপনাি মাহেক হপ্রহমোসমি েযে হ্রাে 

কিসত আপহন েেচাহধক পহিমাে হপ্রহমোম ট্যাে বেহডট্ েিােতা পাওোি বযাগ্য িসত পাসিন। 

আপহন যহে বযাগ্য িন তসে হেলভাি স্তি পহিকল্পনাে েেচহনম্ন েযে িসে, েুে কম হপ্রহমোম েি,েুে 

কম ো বকানও িাডসযাগ্য এেং েুে কম বকাসপ এেং বকাইন্সুওসিন্স েি েেচহনম্ন েযে িসে যেন 

আপহন আপনাি েুহেধাগুহল েযেিাি কসিন।  

আপহন যহে পিন্দ কসিন তসে প্ল্যাটিনাম, বোনা ো বরাঞ্জ পহিকল্পনাি জনয আপনাি মাহেক 

হপ্রহমোসমি েযে হ্রাে কিসত আপহন আপনাি হপ্রহমোম ট্যাে বেহডট্গুহল প্রসোগ্ কিসত পাসিন; 

তসে, হনেহমত িাডসযাগ্য, বকাসপসমন্টে এেং বকাইন্সুওসিন্স প্রসোগ্ িে।  

প্রাে হনেির্াে এই স্বাস্থ্য পহিকল্পনাটি 2021োসলি বশ্সেি হেসক বযাগ্য হনউ ইেকচোেীসেি জনয 

উপলব্ধ িসে। 

নিউইয়মকক র বেকারমের জিয স্বাস্থ্য েীমা পনরেেক িগুনি নক জািুয়ানরমে নেপরীেমুখী 
হময় নিমর আমস? 

িযাাঁ। American Rescue Plan এি অ্ধীসন এই হনেমটি 2021 োসলি জানুোহিসত হেপিীতমুেী িসে 

হিসি আসে। 
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বযেে গ্রািকিা NY State of Health এি মাধযসম QHP বত তাহলকাভুক্ত িসেসিন এেং এই েুহেধাি 

জনয বযাগ্য, 2021 জানুোহিসত শুরু িওোি পসি যেন তািা এই মােগুহলসত 2021 এি জনয ট্যাে 

জমা বেসেন বেই েমে হপ্রহমোম ট্যাে বেহডট্ (Premium Tax Credits, PTCs) োহে কিসত েক্ষম 

িসে। 

আপিামক কী করমে হমে: 

আপহন ইহতমসধয NY State of Health-এি মাধযসম বকাসনা প্ল্যাসন তাহলকাভুক্ত িসে থাকসল: 

1. আপনাি আসেেনটি আপ টু্ বডট্ িসেসি হকনা তা হনহিত করুন। এই েেচাহধক ট্যাে 

বেহডসট্ি জনয বযাগ্য হিোসে হর্হিত কিসত,, আপহন ো আপনাি স্ত্রী (যহে প্রসযাজয িে), 

অ্েশ্যই আপনাি আসেেসন 2021-এ কমপসক্ষ এক েপ্তাসিি জনয আে হিোসে বেকাি 

েীমা অ্জচ সনি কথা জাহনসেসিন।  
 

2. প্রহত মাসেি শুরুসত, NY State of Health এই েুহেধাি জনয বযাগ্য েযহক্তসেি েনাক্ত কিসে, 

তািা এই প্রাে হেনামূসলয কভাসিজ পাওোি বযাগ্য েসল জাহনসে তাসেি একটি হেজ্ঞহপ্ত 

এেং একটি ইসমল পাঠাসেন।  
 

3. এই সুনেধ্া বপমে, আপিার কামে উপিব্ধ িেুি ট্যাে বেনিট্ প্রময়াগ্ কমর 

আপিামক পেমেপ নিমে হমে। আপনাি অ্যাহপ্ল্সকশ্ন আপসডট্ কিাি েমে,আপহন 

প্রাে হনেির্াে হেলভাি প্ল্যাসন এ নাম বলোসনা বেসি হনসত পাসিন ো আপনাি েতচমান 

পহিকল্পনা ো একটি নতুন পহিকল্পনাে েহধচত ট্যাে বেহডট্ প্রসোগ্ কিসত পাসিন।  
4. আপহন যহে মাসেি মাঝামাহঝ ো বশ্সেি হেসক নতুন UIB তথয হেসে আপনাি 

অ্যাহপ্ল্সকশ্ন আপসডট্ কসিন,তসে আপনাি আসেেসনি পযচাসলার্না এেং েেচাহধক ট্যাে 

বেহডসট্ি প্রসোগ্ তাডাতাহড কিাসত NY State of Health গ্রািক পহিসেো বকন্দ্রসত বিান 

করুন। 

আপহন ইহতমসধয NY State of Health-এি মাধযসম বকাসনা প্ল্যাসন তাহলকাভুক্ত িা কসি থাকসল: 

আপনাি যহে NY State of Health অ্যাকাউন্ট না থাসক তসে  nystateofhealth.ny.gov এ যান এেং 

একটি অ্যাকাউন্ট ততহি করুন এেং একটি অ্যাহপ্ল্সকশ্ন শুরু করুন। আপনাি যহে হেেযমান 

অ্যাকাউন্ট থাসক তসে লগ্ ইন করুন এেং আপনাি অ্যাহপ্ল্সকশ্নটি আপসডট্ করুন। বযসকান 

বেকাি েীমা েুহেধা অ্ন্তভুচক্ত কিসত ভুলসেন না। আপহন বকাসনা Medicaid, Essential Plan ো একটি 

Qualified Health Plan এি জনয বযাগ্য িসত পাসিন এেং হপ্রহমোম ট্যাে বেহডট্ বপসত পাসিন। 

আপহন নাম নহথভুক্ত কিাি ো না কিাি হেদ্ধান্ত হনসত পাসিন।  যহে আপনাি বকাসনা প্রশ্ন থাসক, তসে আপহন োিাযয বপসত পাসিন।  

• NY State of Health এি গ্রািক পহিসেো বকন্দ্রসক 1-855-355-5777 নম্বসি বিান কসি, ো  

https://nystateofhealth.ny.gov/
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• স্থ্ানীে তাহলকাভুহক্ত েিােতাি কাি বথসক। 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor-এোসন েুাঁসজ বেেসত পাসিন। 


