
 
 
 
 
 

(Bengali) 

American Rescue Plan এর মাধয্েম েবকার িনউ ইয়কর্ ারেদর জনয্ কভােরজ 

American Rescue Plan আইন িহেসেব �া�িরত হেয়িছল 11 মাচর্ , 2021 তািরেখ, তােত COVID-19 মহামারীর 
কারেন চাকির হারােনা আেমিরকাবাসীেদর সহায়তা করার জনয্ �� বয্েয় বা িবনামূেলয্ �া�য্ বীমা অয্াে�স 

পাওয়ার িবধান রেয়েছ। যিদ আপিন 2021 সােল েবকার বীমা সুিবধাগিল পান, American Rescue Plan 

আপনােক 2021 সােলর সকেলর কভােরেজর জনয্ �া�য্েসবা NY State of Health এর মাধয্েম �ায় িবনামূেলয্ 

�া�য্ পিরক�নার জনয্ সাইন আপ করেত েদয়। সব ধরেণর েবকার �িতপূরণ েযাগয্তা অজর্ ন কের। 

কারা েযাগয্? 

েযাগয্ হেত, আপনার আেবদেন অবশয্ই 2021 এ কমপে� এক স�ােহর জনয্ েবকার বীমার সুিবধা পাওয়ার 

কথা জানােত হেব। আপনার �ী যিদ েবকার বীমা েপেয় থােকন তেব আপিনও েযৗথভােব টয্া� জমা িদেল একে� 

েযাগয্ হেবন। 

এছাড়াও, আপিন অনয্ানয্ �া�য্ বীমা েযমন Medicaid, Medicare, Child Health Plus, Essential Plan বা 

(সা�য়ী মূেলয্র) িনেয়াগকতর্ া-�নসরড কভােরেজর জনয্ েযাগয্ হেত পারেবন না। 

�াহকরা কীভােব একিট “nearly free” health plan অয্াে�স করেত পােরন? 

যিদ আপিন 2021 সােল েবকার বীমা সুিবধাগিল পান,আপনার মািসক ি�িময়ােমর বয্য় �াস করেত আপিন 

সবর্ািধক পিরমাণ ি�িময়াম টয্া� ে�িডট সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন। আপিন যিদ েযাগয্ হন তেব 

িসলভার �র পিরক�নায় সবর্িন� বয্য় হেব, খুব কম ি�িময়াম সহ,খুব কম বা েকানও ছাড়েযাগয্ এবং খুব কম 

েকােপ এবং েকাই�ুওের� সহ সবর্িন� বয্য় হেব যখন আপিন আপনার সুিবধাগিল বয্বহার কেরন।  

আপিন যিদ পছ� কেরন তেব �য্ািটনাম, েসানা বা ে�া� পিরক�নার জনয্ আপনার মািসক ি�িময়ােমর বয্য় �াস 
করেত আপিন আপনার ি�িময়াম টয্া� ে�িডটগিল �েয়াগ করেত পােরন; তেব, িনয়িমত ছাড়েযাগয্, 

েকােপেম�স এবং েকাই�ুওের� �েয়াগ হয়।  

�ায় িনখরচায় এই �া�য্ পিরক�নািট 2021সােলর েশেষর িদেক েযাগয্ িনউ ইয়কর্ বাসীেদর জনয্ উপল� হেব। 

িনউইয়েকর্ র েবকারেদর জনয্ �া�য্ বীমা পিরবতর্ নগিল িক জানুয়ািরেত িবপরীতমুখী হেয় 
িফের আেস? 

হয্া।ঁ American Rescue Plan এর অধীেন এই িনয়মিট 2021 সােলর জানুয়ািরেত িবপরীতমখুী হেয় িফের আেস। 

েযসব �াহকরা NY State of Health এর মাধয্েম QHP েত তািলকাভু� হেয়েছন এবং এই সুিবধার জনয্ েযাগয্, 
2021 জানুয়ািরেত শর হওয়ার পের যখন তারা এই মাসগিলেত 2021 এর জনয্ টয্া� জমা েদেবন েসই সময় 

ি�িময়াম টয্া� ে�িডট (Premium Tax Credits, PTCs) দািব করেত স�ম হেব। 



 
 
 
 
 

(Bengali) 

আপনােক কী করেত হেব: 

আপিন ইিতমেধয্ NY State of Health-এর মাধয্েম েকােনা �য্ােন তািলকাভু� হেয় থাকেল: 

1. আপনার আেবদনিট আপ টু েডট রেয়েছ িকনা তা িনি�ত করন। এই সবর্ািধক টয্া� ে�িডেটর জনয্ 
েযাগয্ িহসােব িচি�ত করেত,, আপিন বা আপনার �ী (যিদ �েযাজয্ হয়), অবশয্ই আপনার আেবদেন 

2021-এ কমপে� এক স�ােহর জনয্ আয় িহসােব েবকার বীমা অজর্ েনর কথা জািনেয়েছন।  
 

2. �িত মােসর শরেত, NY State of Health এই সুিবধার জনয্ েযাগয্ বয্ি�েদর সনা� করেব, তারা এই 

�ায় িবনামূেলয্ কভােরজ পাওয়ার েযাগয্ বেল জািনেয় তােদর একিট িব�ি� এবং একিট ইেমল পাঠােবন।  
 

3. এই সুিবধা েপেত, আপনার কােছ উপল� নতুন টয্া� ে�িডট �েয়াগ কের আপনােক পদে�প 

িনেত হেব। আপনার অয্াি�েকশন আপেডট করার সময়,আপিন �ায় িনখরচায় িসলভার �য্ােন এ নাম 

েলখােনা েবেছ িনেত পােরন বা আপনার বতর্ মান পিরক�না বা একিট নতুন পিরক�নায় বিধর্ত টয্া� 

ে�িডট �েয়াগ করেত পােরন।  

4. আপিন যিদ মােসর মাঝামািঝ বা েশেষর িদেক নতুন UIB তথয্ িদেয় আপনার অয্াি�েকশন আপেডট 
কেরন,তেব আপনার আেবদেনর পযর্ােলাচনা এবং সবর্ািধক টয্া� ে�িডেটর �েয়াগ তাড়াতািড় করােত 

NY State of Health �াহক পিরেষবা েক�েত েফান করন। 

আপিন ইিতমেধয্ NY State of Health-এর মাধয্েম েকােনা �য্ােন তািলকাভু� না কের থাকেল: 

আপনার যিদ NY State of Health অয্াকাউ� না থােক তেব  nystateofhealth.ny.gov এ যান এবং একিট 

অয্াকাউ� ৈতির করন এবং একিট অয্াি�েকশন শর করন। আপনার যিদ িবদয্মান অয্াকাউ� থােক তেব লগ 

ইন করন এবং আপনার অয্াি�েকশনিট আপেডট করন। েযেকান েবকার বীমা সুিবধা অ�ভুর্ � করেত ভুলেবন 

না। আপিন েকােনা Medicaid, Essential Plan বা একিট Qualified Health Plan এর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন 

এবং ি�িময়াম টয্া� ে�িডট েপেত পােরন। আপিন নাম নিথভু� করার বা না করার িস�া� িনেত পােরন।  

যিদ আপনার েকােনা �� থােক, তেব আপিন সাহাযয্ েপেত পােরন।  

• NY State of Health এর �াহক পিরেষবা েক�েক 1-855-355-5777 ন�ের েফান কের, বা  

• �ানীয় তািলকাভুি� সহায়তার কাছ েথেক। https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor-

এখােন খুঁেজ েদখেত পােরন। 

https://nystateofhealth.ny.gov/

