এক নজরে Qualified
Health Plan
কারা য�োগ্য?

কী কী কভার হচ্ছে?

সেইসব ব্যক্তি যারা:

• বিনামূল্যে প্রতিষেধক পরিচর্যা

• মানসিক স্বাস্থ্য এবং মাদকাসক্তি মুক্তির পরিষেবা

• নিউইয়র্ক স্টেটের বাসিন্দা

• আন্তঃর�োগীর পরিচর্যা

• আইনিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকছেন

• সুস্থতা এবং দীর্ঘস্থায়ী র�োগ ব্যবস্থাপনা পরিষেবা

• বর্হিবিভাগের পরিষেবা

• আপনার শিশুর দাঁতের ও দৃষ্টিশক্তির পরিচর্যা

•	
প্রসূতি এবং নবজাতক সম্পর্কিত
পরিচর্যা

প্রাপ্তবয়স্কদের দাঁতের পরিচর্ যা এবং অন্যান্য
বেনিফিট অন্যান্য প্ল্যানের মাধ্যমে কভার
করা হতে পারে।

•	Medicaid, Essential Plan বা Child
Health Plus এর জন্য য�োগ্য নন
আমাদের সঙ্গে য�োগায�োগ করুন:

• nystateofhealth.ny.gov
•	1-855-355-5777 অথবা TTY
1-800-662-1220
NY State of Health প্রয�োজ্য ফেডেরাল নাগরিক অধিকার এবং
স্টেটের আইন মেনে চলে এবং জাতি, বর্ণ, জাতীয় মূল, ধর্মবিশ্বাস/ধর্ম,
লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক/পারিবারিক অবস্থা,গ্রেপ্তারির রেকর্ড ,অপরাধের
জন্য দ�োষী সাব্যস্ত, লিঙ্গ পরিচয়, য�ৌন প্রবৃত্তি, প্রিডিসপ�োজিং
জেনেটিক, মিলিটারি অবস্থা, গার্হ স্থ্য সহিংসতার শিকার এবং/অথবা
প্রতিশ�োধের ভিত্তিতে বৈষম্যতা করে না।

• জরুরি অবস্থার পরিষেবাসমূহ
• ল্যাব এবং ইমেজিং
• প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
• পুনর্বাসন এবং আবাসন পরিষেবা

য�োগ্য হেল্থ প্ল্যানের (QUALIFIED HEALTH PLAN, QHP) খরচ কেমন?
মাসিক প্রিমিয়াম: আপনি প্রত্যেক মাসে যে অর্থ প্রদান করেন তা আপনার পছন্দ করা প্ল্যানের উপর নির্ভ র করবে। অনেকেই ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য য�োগ্য, যা তাদের মাসিক খরচ কমিয়ে দেয়। একজন
ব্যক্তি যার বছরে আয় $51,040 পর্যন্ত এবং 4 জনের ল�োকের পরিবারের ক্ষেত্রে যেসব পরিবারের আয় বছরে $104,800 তারা ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য য�োগ্য হতে পারেন।
খরচ ভাগাভাগির সুবিধা (কস্ট শেয়ারিং): খরচ ভাগাভাগির সুবিধা হল সেই পরিমাণ অর্থ যা আপনি হেলথ কেয়ার সার্ভিসের জন্য প্রদান করেন। কিছু ল�োক তাদের আয়ের ভিত্তিতে এইসব খরচ দেওয়ার সহায়তা
পাওয়ার জন্য য�োগ্য। নিচের বিষয়টি হল চার লেভেলে অফার করা আদর্শ প্ল্যানের QHP এর খরচ ভাগাভাগির সুবিধার উদাহরণ। অন্যান্য প্ল্যানে ভিন্ন ভিন্ন খরচ ভাগাভাগির সুবিধা এবং অতিরিক্ত কভার যুক্ত
পরিষেবা উপলভ্য।

*

স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার জন্য খরচ ভাগাভাগি করা

প্ল্যাটিনাম

স�োনা

রূপা

ব্রোঞ্জ

বার্ষি ক ডিডাক্টিবেল

$0

$600

$1,300

$4,700

প্রতিষেধকমূলক সেবা

বিনামূল্যের

বিনামূল্যের

বিনামূল্যের

বিনামূল্যের

প্রাথমিক পরিচর্ যার জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া*

$15

$25

$30

$50

বিশেষ পরিদর্শন*

$35

$40

$50

$75
50% খরচ ভাগাভাগির
সুবিধা

প্রতিবার হাসপাতালে ভর্তির সময় আন্তঃবিভাগের পরিচর্ যা

$500

$1,000

$1,500

আচরণগত স্বাস্থ্যের জন্য বর্হিবিভাগে ডাক্তার দেখান�ো

$15

$25

$30

প্রতিবার হাসপাতালে ভর্তির সময় আন্তঃবিভাগের আচরণগত স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তার দেখান�ো

$500

$1,000

$1,500

জরুরি কক্ষ

$100

$150

$300

অত্যাবশ্যক যত্ন

$55

$60

$70

দৈহিক থেরাপি, স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি

$25

$30

$30

$50
50% খরচ ভাগাভাগির
সুবিধা
50% খরচ ভাগাভাগির
সুবিধা
50% খরচ ভাগাভাগির
সুবিধা
$50

সমস্ত 2021 স্ট্যান্ডার্ড ব্রোঞ্জ পরিকল্পনা প্রাথমিক স্বস্থ সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানকারী বা বিশেষজ্ঞদের সাথে ম�োট তিনটি ছাড় য�োগ্য (গ্রাহকদের আনুষঙ্গিক প্রদত্ত অর্থ দিতে হবে) সাক্ষাৎকরের জন্য অনুমতি দেয়।

প্ল্যাটিনাম

স�োনা

রূপা

ব্রোঞ্জ

জেনেরিক

$10

$10

$10

$10

পছন্দের ব্র্যান্ড

$30

$35

$35

$35

অ-পছন্দের ব্র্যান্ড

$60

$70

$70

$70

প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য খরচ ভাগাভাগির সুবিধা
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