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COVID-19 জনসব্াস্থ্যের জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত 
তথ্য প্রদান করার জনয্ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট 
 আউটরিচঅংশীদারদের জনয্ 

 

এই নথিতে টেক্সট রয়েছে যা আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট(গুলি) থেকে পোস্ট তৈরি 
করতে কপি এবং পেস্ট করতে পারেন।  প্রতিটি পোস্টের সাথে একটি ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে।   

 

পোসট্ের জনয্ টেকস্ট 
পোসট্ের জনয্ ছবি 

(আপনি সেভ করতে পারেন এমন একটি ফুল-
সাইজ ভার্শন খুলতে ছবিতে ক্লিক করুন) 

আপনার স্বাস্থ্য বিমা কখন নবায়ন করতে হবে সে তথ্য সহ 
@NYStateofHealth থেকে গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলি হাতছাড়া 
করবেন না! টেক্সট বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার বিকল্প বেছে নিতে START 
লিখে 1-866-988-0327 নম্বরে টেক্সট করুন। 
on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #GetCovered 

 

আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং আপনার স্বাস্থ্য বিমা 
সম্পর্কে আপ টু ডেট থাকা আজ সবচেয়ে বেশি গুরুতব্পূর্ণ। 
@NYStateofHealth থেকে টেক্সট অ্যালার্টগুলি পাওয়ার বিকল্প 
বেছে নিতে START লিখে 1-866-988-0327 নম্বরে টেক্সট করুন। 
আরও জানুন: on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #TextAlerts 

 

@NYStateofHealth সংকর্ান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলি সরাসরি 
আপনার ফোনে পান! টেক্সটের জন্য সাইন আপ করা হল আপনার 
স্বাস্থ্য বিমা কখন নবায়ন করতে হবে সে তথ্য সহ গুরুত্বপূরণ্ 
তথ্য হাতছাড়া না করাকে নিশ্চিত করার একটি সহজ উপায়। 
on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #GetCovered 
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আপনার @NYStateofHealth অ্যাকাউন্টটি চালু রাখুন এবং 
আপনার যোগাযোগের তথ্য আপডেট করুন! 
nystateofhealth.ny.gov-এ যান, 1-855-355-5777 নম্বরে কল 
করুন, অথবা একজন প্রতয্য়িত তালিকাভুক্তি সহকারী (Certified 
Enrollment Assistor)-এর সাথে কথা বলুন। #EnrollNY 

 

আপনি কি গত তিন বছরে জায়গা পরিবর্তন করেছেন? আপনার 
@NYStateofHealth অ্যাকাউন্টে আপনার মেল করার ঠিকানা, 
ইমেইল এবং ফোন নম্বর সাম্প্রতিক রয়েছে তা নিশ্চিত করুন 
যাতে আপনার স্বাস্থ্য বিমা কখন নবায়ন করতে হবে সে তথ্য সহ 
আপনি স্বাস্থ্য কভারেজ সংক্রান্ত গুরুত্বপূরণ্ আপডেটগুলি 
পান! আজই nystateofhealth.ny.gov-এ আপনার অ্যাকাউন্টে লগ 
ইন করুন। সহায়তার জন্য, 1-855-355-5777 নম্বরে কল করুন, 
অথবা একজন প্রত্যয়িত তালিকাভুক্তি সহকারী (Certified 
Enrollment Assistor)-এর সাথে কথা বলুন। #GetCovered 

 

আপনার স্বাস্থ্য বিমা কখন নবায়ন করতে হবে সে তথ্য সহ 
@NYStateofHealth-কে স্বাস্থ্য বিমা আপডেটের বিষয়ে আপনার 
সাথে যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করুন! আপনার যোগাযোগের 
তথ্য যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে nystateofhealth.ny.gov-
এ সাইন ইন করুন এবং আপনার ইমেইল বা ফোন নম্বর আপডেট 
করতে ‘অ্যাকাউন্টের তথ্য সম্পাদনা করুন’ নির্বাচন করুন। 
সহায়তার জন্য, 1-855-355-5777 নম্বরে কল করনু, অথবা 
একজন প্রতয্য়িত তালিকাভুক্তি সহকারী (Certified Enrollment 
Assistor)-এর সাথে কথা বলুন। #EnrollNY  

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
@NYStateofHealth-এর সাথে যোগাযোগ রাখুন। নিশ্চিত করুন 
যে মার্কেটপ্লেসে আপনার সবচেয়ে আপ-টু-ডেট যোগাযোগের 
তথ্য রয়েছে যাতে আপনি জানতে পারবেন কখন আপনার বীমা 
নবায়নেরনবায়নেরসময় হবে। শুরু করতে, 
nystateofhealth.ny.gov-এ যান, একজন প্রত্যয়িত 
তালিকাভুক্তি সহকারীর (Certified Enrollment Assistor)সাথে 
কথা বলুন বা 1-855-355-5777 নম্বরে কল করুন। 
on.ny.gov/3x1QVw4 #NY #StayConnected 
 
TWITTER 
@NYStateofHealth-এর সাথে যোগাযোগ রাখুন। নিশ্চিত করুন 
যে মার্কেটপ্লেসে আপনার সবচেয়ে আপ-টু-ডেট যোগাযোগের 
তথ্য রয়েছে যাতে আপনি জানতে পারবেন কখন আপনার বীমা 
নবায়নেরনবায়নেরসময় হবে। আরও জানুন: on.ny.gov/3x1QVw4 
#NY #StayConnected 
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INSTAGRAM 
@NYStateofHealth-এর সাথে যোগাযোগ রাখুন। নিশ্চিত করুন 
যে মার্কেটপ্লেসে আপনার সবচেয়ে আপ-টু-ডেট যোগাযোগের 
তথ্য রয়েছে যাতে আপনি জানতে পারবেন কখন আপনার বীমা 
নবায়নেরনবায়নের সময় হবে। শুরু করতে, 
nystateofhealth.ny.gov-এ যান, একজন প্রত্যয়িত 
তালিকাভুক্তি সহকারীর (Certified Enrollment Assistor) সাথে 
কথা বলুন বা 1-855-355-5777 নম্বরে কল করুন। #NY 
#StayConnected #HealthCare 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
অপরিচিত হবেন না - আপনার ঠিকানা, ফোন নম্বর বা ইমেলে 
যেকোনো পরিবর্তনের জন্য @NYStateofHealth কে অবহিত 
করতে ভুলবেন না যাতে আপনি আপনার বীমা সম্পর্কে গুরুত্বপরূণ্ 
আপডেট পান। আপনি টেক্সট করে কোথাও যেতে যেতে সংযুক্ত 
থাকুন: 1-866-988-0327 এ শুরু লিখুন! on.ny.gov/3x1QVw4 
#StayConnected #Insurance #NY 
 
TWITTER 
অপরিচিত হবেন না - আপনার ঠিকানা, ফোন নম্বর বা ইমেলে 
যেকোনো পরিবর্তনের জন্য @NYStateofHealth কে অবহিত 
করতে ভুলবেন না যাতে আপনি আপনার বীমা সম্পর্কে গুরুত্বপরূণ্ 
আপডেট পান। আপনি টেক্সট করে কোথাও যেতে যেতে সংযুক্ত 
থাকুন: 1-866-988-0327 এ শুরু লিখুন! on.ny.gov/3x1QVw4 
#StayConnected 
 
INSTAGRAM 
অপরিচিত হবেন না - আপনার ঠিকানা, ফোন নম্বর বা ইমেলে 
যেকোনো পরিবর্তনের জন্য @NYStateofHealth কে অবহিত 
করতে ভুলবেন না যাতে আপনি আপনার বীমা সম্পর্কে গুরুত্বপরূণ্ 
আপডেট পান। আপনি টেক্সট করে কোথাও যেতে যেতে সংযুক্ত 
থাকুন: 1-866-988-0327 এ শুরু লিখুন! 
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes-এ আরও 
জানুন। #Insurance #NY #StayConnected #HealthInsurance 
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FACEBOOK/LINKEDIN 
আপনার স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে জানতে থাকুন! আপনার 
@NYStateofHealth অ্যাকাউন্টে আপনার মেল করার ঠিকানা, 
ইমেইল এবং ফোন নম্বর সাম্প্রতিক রয়েছে তা নিশ্চিত করুন 
যাতে আপনার স্বাস্থ্য বিমা কখন নবায়ন করতে হবে সে তথ্য সহ 
আপনি স্বাস্থ্য কভারেজ সংক্রান্ত গুরুত্বপূরণ্ আপডেটগুলি 
পান! nystateofhealth.ny.gov-এ একজন প্রত্যয়িত 
তালিকাভুক্তি সহকারীর (Certified Enrollment Assistor) সাথে 
আপনার যোগাযোগের তথ্য আপডেট করুন অথবা 1-855-355-
5777 নম্বরে কল করুন। on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected 
 
TWITTER 
আপনার স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে জানতে থাকুন! আপনার 
@NYStateofHealth অ্যাকাউন্টে আপনার মেল করার ঠিকানা, 
ইমেইল এবং ফোন নম্বর সাম্প্রতিক রয়েছে তা নিশ্চিত করুন 
যাতে আপনার স্বাস্থ্য বিমা কখন নবায়ন করতে হবে সে তথ্য সহ 
আপনি স্বাস্থ্য কভারেজ সংক্রান্ত গুরুত্বপূরণ্ আপডেটগুলি 
পান! আপনার যোগাযোগের তথ্য কীভাবে আপডেট করবেন তা 
জানুন: on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #NYS 
 
 
INSTAGRAM 
আপনার স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে জানতে থাকুন! আপনার 
@NYStateofHealth অ্যাকাউন্টে আপনার মেল করার ঠিকানা, 
ইমেইল এবং ফোন নম্বর সাম্প্রতিক রয়েছে তা নিশ্চিত করুন 
যাতে আপনার স্বাস্থ্য বিমা কখন নবায়ন করতে হবে সে তথ্য সহ 
আপনি স্বাস্থ্য কভারেজ সংক্রান্ত গুরুত্বপূরণ্ আপডেটগুলি 
পান! nystateofhealth.ny.gov-এ একজন প্রত্যয়িত 
তালিকাভুক্তি সহকারীর (Certified Enrollment Assistor) সাথে 
আপনার যোগাযোগের তথ্য আপডেট করুন অথবা 1-855-355-
5777 নম্বরে কল করুন। #StayConnected #NYS 
 

 
 
 
 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
@NYStateofHealth-এর সাথে সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে Medicaid, 
Child Health Plus এবং Essential Plan আসন্ন পরিবর্তনের জন্য 
প্রস্তুত থাকুন! আপনার বীমা নবায়নের জন্য প্রস্তুত হতে এই 
নির্দেশিকা অনুসরণ করনু। on.ny.gov/3PDALBt 
#StayConnected #TextAlerts 
 
TWITTER 
@NYStateofHealth-এর সাথে সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে Medicaid, 
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Child Health Plus এবং Essential Plan আসন্ন পরিবর্তনের জন্য 
প্রস্তুত থাকুন! আপনার বীমা নবায়নের জন্য প্রস্তুত হতে এই 
নির্দেশিকা অনুসরণ করনু। on.ny.gov/3PDALBt 
#StayConnected #TextAlerts 
 
INSTAGRAM 
@NYStateofHealth-এর সাথে সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে Medicaid, 
Child Health Plus এবং Essential Plan আসন্ন পরিবর্তনের জন্য 
প্রস্তুত থাকুন! আপনার বীমা নবায়নের জন্য প্রস্তুত হতে এই 
নির্দেশিকা অনুসরণ করনু। আরও জানতে 
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes-এ যান। 
#StayConnected #TextAlerts 
 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
যদি আপনি বা পরিবারের কোনো সদস্য বর্তমানে Medicaid, 
Child Health Plus বা Essential Plan নথিভুক্ত হন, তাহলে নবায়ন 
এর সাথে আপ টু ডেট থাকা গুরুত্বপূর্ণ। @NYStateofHealth 
আপনার স্বাস্থ্য বীমা নবায়ন করার সময় আপনাকে জানানোর 
জন্য নোটিশ পাঠাবে। আরও জানুন: on.ny.gov/41iXuJ4 
#HealthInsurance #NY - এ 
 
TWITTER 
আপনি যদি বর্তমানে Medicaid, Child Health Plus বা Essential 
Plan নথিভুক্ত হন, তাহলে নবায়ন এর সাথে আপ টু ডেট থাকা 
গুরুত্বপূরণ্। @NYStateofHealth আপনার স্বাস্থ্য বীমা নবায়ন 
করার সময় আপনাকে জানানোর জন্য নোটিশ পাঠাবে। আরও 
জানুন: on.ny.gov/41iXuJ4 #NY - এ 
 
INSTAGRAM 
যদি আপনি বা পরিবারের কোনো সদস্য বর্তমানে Medicaid, 
Child Health Plus বা Essential Plan নথিভুক্ত হন, তাহলে নবায়ন 
এর সাথে আপ টু ডেট থাকা গুরুত্বপূর্ণ। @NYStateofHealth 
আপনার স্বাস্থ্য বীমা নবায়ন করার সময় আপনাকে জানানোর 
জন্য নোটিশ পাঠাবে। আরও জানুন: 
info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions-
about-renewals #HealthInsurance #NY 
 

 
 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
আপনি কি আপনার স্বাস্থ্য বীমা নবায়ন করতে প্রস্তুত? 
Medicaid, Child Health Plus, এবং Essential Plan নবায়ন শীঘ্রই 
শুরু হবে! @NYStateofHealth আপনাকে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠাবে 
যেখানে আপনার বীমা নবায়নের সময় হবে এবং আপনাকে কী 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2010-IG%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2011-FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2011-IG.png
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পদক্ষেপ নিতে হবে। on.ny.gov/41iXuJ4 এ আরও জানুন। 
#NYSMedicaid #Renewal 
 
TWITTER 
আপনি কি আপনার স্বাস্থ্য বীমা নবায়ন করতে প্রস্তুত? 
Medicaid, Child Health Plus, এবং Essential Plan নবায়ন শীঘ্রই 
শুরু হবে! @NYStateofHealth আপনাকে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠাবে 
যেখানে আপনার বীমা নবায়নের সময় হবে এবং আপনাকে কী 
পদক্ষেপ নিতে হবে। on.ny.gov/41iXuJ4 #NYSMedicaid 
 
INSTAGRAM 
আপনি কি আপনার স্বাস্থ্য বীমা নবায়ন করতে প্রস্তুত? 
Medicaid, Child Health Plus, এবং Essential Plan নবায়ন শীঘ্রই 
শুরু হবে! @NYStateofHealth আপনাকে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠাবে 
যেখানে আপনার বীমা নবায়নের সময় হবে এবং আপনাকে কী 
পদক্ষেপ নিতে হবে। info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-
asked-questions-about-renewals-এ আরও জানুন। 
#NYSMedicaid #Renewal 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2012%20-%20FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2012%20-%20IG.png

