
এক নজরে Qualified 
Health Plan

কাো য�াগ্য?
যেইেব ব্যক্তি �াো: 
• নিউইয়র্ক  স্টেটের বানিন্া 
• আইনিভাটব মানর্ক ি যুক্তরাট্রে থারটেি
•  Medicaid, Essential Plan বা Child 

Health Plus এর জি্য স্যাগ্য িি 

আমারেে েরগে য�াগার�াগ করুন:
•	 nystateofhealth.ny.gov
•  1-855-355-5777 অথবা TTY 

1-800-662-1220

কী কী কভাে হরছে?
• নবিামটূ্্য প্রনিটেধর পনরচয্কা

• আন্তঃটরাগীর পনরচয্কা 

• বন ্্ক নবভাটগর পনরটেবা 

•  প্রিূনি এবং িবজাির িম্পনর্ক ি 
পনরচয্কা 

• জরুনর অবস্ার পনরটেবািমূ্

• ্্যাব এবং ইটমনজং

• স্প্রিনরিপশটির ওেুধ 

• পুিব্কািি এবং আবািি পনরটেবা

• মািনির স্াস্্য এবং মাদরািনক্ত মনুক্তর পনরটেবা

• িুস্িা এবং দীর্কস্ায়ী স্রাগ ব্যবস্াপিা পনরটেবা

• আপিার নশশুর দাঁটির ও দনৃটিশনক্তর পনরচয্কা

প্াপ্তবয়স্করেে োঁরেে পক্েচ�্া এবং অন্যান্য 
যবক্নক্িট অন্যান্য প্্যারনে মাধ্যরম কভাে 
কো হরে পারে।

NY State of Health প্রটযাজ্য স্েটেরা্ িাগনরর অনধরার এবং 
স্টেটের আইি স্মটি চট্ এবং জানি, বর্ক, জািীয় মূ্ , ধম্কনবশ্াি/ধম্ক, 
ন্ঙ্গ, বয়ি, বববান্র/পানরবানরর অবস্া,স্রেপ্ানরর স্ররে্ক ,অপরাটধর 
জি্য স্দােী িাব্যস্ত, ন্ঙ্গ পনরচয়, স্যৌি প্রবনৃতি, নপ্রনেিটপানজং 
স্জটিটির, নমন্োনর অবস্া, গা ্্ক স্্য িন্ংিিার নশরার এবং/অথবা 
প্রনিটশাটধর নভনতিটি ববেম্যিা রটর িা। 



য�াগ্য যহল্থ প্্যারনে (QUALIFIED HEALTH PLAN, QHP) খেচ যকমন? 
মাক্েক ক্প্ক্ময়াম: আপনি প্রটি্যর মাটি স্য অথ্ক প্রদাি রটরি িা আপিার পেন্ ররা প্্যাটির উপর নিভ্ক র ররটব। অটিটরই ে্যাক্স স্রিনেটের জি্য স্যাগ্য, যা িাটদর মানির খরচ রনমটয় স্দয়। এরজি 

ব্যনক্ত যার বেটর আয় $51,040 পয্কন্ এবং 4 জটির স্্াটরর পনরবাটরর স্ষেটরে স্যিব পনরবাটরর আয় বেটর $104,800 িারা ে্যাক্স স্রিনেটের জি্য স্যাগ্য ্টি পাটরি।  

খেচ ভাগাভাক্গে েকু্বধা (কস্ট যেয়াক্েং): খরচ ভাগাভানগর িুনবধা ্্ স্িই পনরমার অথ্ক যা আপনি স্্্থ স্রয়ার িানভ্ক টির জি্য প্রদাি রটরি। নরেু স্্ার িাটদর আটয়র নভনতিটি এইিব খরচ স্দওয়ার ি্ায়িা 
পাওয়ার জি্য স্যাগ্য। নিটচর নবেয়টি ্্ চার স্্টভট্ অোর ররা আদশ্ক প্্যাটির QHP এর খরচ ভাগাভানগর িুনবধার উদা্রর। অি্যাি্য প্্যাটি নভন্ন নভন্ন খরচ ভাগাভানগর িুনবধা এবং অনিনরক্ত রভার যুক্ত 

পনরটেবা উপ্ভ্য।

প্্যাটিনাম যোনা রূপা য্াঞ্জ

বাক্্্ক ক্িিাক্টিরবল $0 $600 $1,300 $4,700

প্ক্ের্ধকমলূক যেবা ক্বনামরূল্যে ক্বনামরূল্যে ক্বনামরূল্যে ক্বনামরূল্যে

প্া্থক্মক পক্েচ�্াে জন্য িাতিারেে কারে �াওয়া* $15 $25 $30 $50

ক্বরে্ পক্েেে্ন* $35 $40 $50 $75

প্ক্েবাে হােপাোরল ভক্ে্ে েময় আন্তঃক্বভারগে পক্েচ�্া $500 $1,000 $1,500
50% খেচ ভাগাভাক্গে 

েকু্বধা

আচেণগে স্ারথ্্যে জন্য বক্হ্ক্বভারগ িাতিাে যেখারনা $15 $25 $30 $50

প্ক্েবাে হােপাোরল ভক্ে্ে েময় আন্তঃক্বভারগে আচেণগে স্ারথ্্যে জন্য িাতিাে যেখারনা $500 $1,000 $1,500
50% খেচ ভাগাভাক্গে 

েকু্বধা

জরুক্ে কক্ষ $100 $150 $300
50% খেচ ভাগাভাক্গে 

েকু্বধা

অে্যাবে্যক �ত্ন $55 $60 $70
50% খেচ ভাগাভাক্গে 

েকু্বধা

দেক্হক য্থোক্প, ক্পিচ য্থোক্প, অকুরপেনাল য্থোক্প $25 $30 $30 $50

*িমস্ত 2021 টে্যান্াে্ক  স্্াঞ্জ পনররল্পিা প্রাথনমর স্স্ িংরিান্ পনরটেবা প্রদািরারী বা নবটশেজ্ঞটদর িাটথ স্মাে নিিটি োড় স্যাগ্য (রো্রটদর আিেুনঙ্গর প্রদতি অথ্ক নদটি ্টব) িাষোৎরটরর জি্য অিমুনি স্দয়।

স্াথ্্যরেবা পক্ের্বাে জন্য খেচ ভাগাভাক্গ কো

প্্যাটিনাম যোনা রূপা য্াঞ্জ

যজরনক্েক $10 $10 $10 $10

পেরদেে ্্যান্ড $30 $35 $35 $35

অ-পেরদেে ্্যান্ড $60 $70 $70 $70

যপ্েক্রিপেরনে ও্রুধে জন্য খেচ ভাগাভাক্গে েকু্বধা
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