
আপনি সাশ্রয়ী 
স্বাস্থ্য পরিচর্যা 
লাভের যোগ্য
NY State of Health এখানে আপনাকে ব্যক্তিগতকৃত 
সাহায্য প্রদান করার জন্য রয়েছে যাতে আপনার খরচ কমাতে 
আপনি সঠিক প্ল্যান এবং আর্থিক সাহায্য পান।

বহু সাশ্রয়ী প্রমাণ মানের স্বাস্থ্য প্ল্যান

জন্মতারিখ
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NY STATE OF HEALTH এ আপনি ’পাবেন

সাইন আপ করা সহজ! আপনার পরিবারের 
প্রতিটি সদস্যের জন্য এই তথ্য রাখুন

আপনার প্ল্যান খোঁজার জন্য ব্যক্তিগতকৃত সাহায্য

সোশ্যাল সিকিউরিটি সংখ্যা অথবা, আইনি 
অভিবাসীদের জন্য, নথি সংখ্যা যদি উপলব্ধ থাকে

যে প্ল্যান আপনি পছন্দ করেছেন তার অর্থপ্রদান করার জন্য সাহায্য

চাকরী, রোজগারের রেকর্ড, এবং 
স্বাস্থ্য ইন্স্যুরেন্স তথ্য

কম রোজগার সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য The Essential Plan

আজই নথিভুক্ত করুন!
1-855-355-5777 অথবা 
TTY: 1-800-662-1220 

nystateofhealth.ny.gov
বিনামূল্য মুখোমুখি সাহায্য



THE (দ্য) 
ESSENTIAL (এসেনশিয়াল)
PLAN (প্ল্যান)
The Essential Plan (দ্য এসেনশিয়াল প্ল্যান) কম রোজগার 
সহ বহু নিউ ইয়র্কবাসীর (New Yorkers) জন্য একদম সঠিক।

কিছু মানুষের জন্য, এটি দিনে এক ডলারেরও কম খরচ। অন্যদের 
জন্য, এটির কোন খরচ নেই।

এবং এটির কোন ন্যুনতম অর্থপ্রদানের ব্যাপার নেই, তাই 
এই প্ল্যান তৎক্ষণাৎ আপনার স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য 
অর্থপ্রদান করা শুরু করবে। 

ডাক্তারের সাক্ষাত, যার অন্তর্গত বিশেষজ্ঞ

আপনার ডাক্তারের আদেশ করা পরীক্ষাগুলি

প্রেসক্রিপশন ওষুধ

ইনপেশেন্ট এবং আউটপেশেন্ট পরিচর্যা একটি হাসপাতালে

THE ESSENTIAL PLAN (দ্য এসেনশিয়াল প্ল্যান) 
বেশ কিছু গুনগত মানসম্পন্ন পরিষেবা প্রদান করে 
অন্যান্য স্বাস্থ্য প্ল্যানের মত

Essential Plan (এসেনশিয়াল প্ল্যান)এর অধীনে, 
প্রতিটি স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য আপনি যে অংশটি 
প্রদান করেন — আপনার সহ-অর্থপ্রদান — সেটিও 
ভীষণ কম। এমনকি কখনও, এটি $0।

এবং আপনি প্রতিরোধক পরিষেবা, যেমন রুটিন 
চিকিৎসকের পরীক্ষা এবং স্ক্রিনিং, সেগুলির জন্য কোন 
অর্থপ্রদান করেন না।

আজকেই Essential Plan (এসেনশিয়াল প্ল্যান) এর জন্য 

সাইন আপ করুন। নথিভুক্তিকরণ খোলা আছে সারা বছর ধরে.
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NY State of Health (এনওয়াই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর) প্রযোজ্য ফেডারেল নাগরিক অধিকার আইনগুলি এবং স্টেট আইনগুলি 
মেনে চলে, ও জাতি, বর্ণ, জাতীয় উৎস, ধর্মমত/ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক/পারিবারিক অবস্থা, গ্রেফতার রেকর্ড, অপরাধী 
দণ্ডাদেশ(গুলি), লিঙ্গ পরিচিতি, যৌন প্রবৃত্তি, জেনেটিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রবণতা, সামরিক অবস্থা, গার্হস্থ্য অত্যাচারের 
আহতের অবস্থা এবং/অথবা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিত্তিতে প্রভেদ করে না।


