
আপনাকে 4টি গুরুত্বপরূ্ণ জিজনস িানকে হকে

1  আপনার হাকে জেেল্পসমূহ থােকে 
একজন অল্পবয়স্ক হিসেসব, আপনাসক হেদ্ান্ত হনসে িসব আপহন হপোমাোর হিল্থ প্ল্াসন ্থাকসবন 
হকনা। যহি আপহন হনসজর জনল্ আলািা হবমা করাসে চান োিসল NY State of Health-এ 
আপহন অসনক হবকল্প পাসবন। হবহিন্ন কিাসরজ হলসিল ও হপসমসটের শে্াবলী অনেুাসর অসনক প্ল্ান 
আসে। এর মাসন িসলা এই হয আপহন আপনার চাহিিা মসো ও আপনার পসষে খরচ চালাসনা েম্ভব 
এমন প্ল্ান পাসবন।

2  আপজন ভাক�া সজুেধা পাকেন
খরচ হযমনই হিাক না হকন, NY State of Health প্ল্াসন 10টি মলূ স্াস্ল্ হেবা ্থাকা আবশল্ক। 
এর মস্ল্ হরেেহরিপশসনর ওষু্, ডাক্াসরর কাসে যাওয়া, িােপাোসলর পহরচয্া ও জরুহর অবস্ার 
পহরসষবা- এমনহক রেহেসরা্ ও েুস্ো পহরসষবা রসয়সে। োই আপহন হয হবমা প্ল্ান হবসে হনন না 
হকন িাসলা েুহব্া পাসবন।

3  সাশ্রয়ী মকূ�যের জেেল্পসমহূ উপ�ব্ধ 
যারা Medicaid এবং Essential Plan-এর জনল্ হযাগল্ োসির জনল্ স্ল্প বা হকানও মাহেক খরচ 
োড়াই অনল্ানল্ স্াস্ল্ প্ল্াসনর মসোই একই মানেম্মে কিাসরজ রেিান কসর। Medicaid এর হকানও 
হরেহময়াম বা হডডাহটিসবল হনই ও হকা-হপর খরচ কম; Essential Plan-এর হষেসরে রেহেহিসনর 
খরচ এক ডলাসরর হ্থসকও কম ও হকা-হপর খরচ কম। অনল্ানল্ প্ল্াসনর জনল্, আপনার খরচ কমাসে 
আহ্্থক েিায়োর জনল্ আপহন হযাগল্ হকনা হিখুন।

4   New York State স্াস্যে জেমা কেনা এেং 
কপকমন্ট েরা সহি েকরকে
অসনক মানসুষর কাসে, হবমা মাসন কাগজপরে ও হবভ্াহন্ত। আমরা এটি বসুেহে। োই আমরা, আপনাসক 
্াসপ ্াসপ েঠিক প্ল্ান হবসে নাম নহ্থিুক্ করসে োিাসযল্র জনল্ অসনক রেহশহষেে হবসশষজ্ঞ 
হরসখহে। আপহন অনলাইসন, হ�াসনর মা্ল্সম অ্থবা আপহন হযখাসন ্থাসকন বা কাজ কসরন হেখাসন 
এই োিাযল্ হপসে পাসরন। এটি অসনক িাষায় উপলিল্।

NY State of Health হক�া 
জনউ ইযকে্ণ র অজিজসযা� 
কহলথ প্যোন মাকে্ণ টকপ্স।

যজি আপনার েযস 19 ো 
োর কেজি হয এেং New 
York State-এ েসোস 
েকরন, োহক� আমরা 
আপনাকে আপনার পকষে 
েহন েরা সম্ভে এমন স্াস্যে 
জেমা খঁুিকে সাহাযযে েরকে 
পাজর।

আজম জেভাকে নাম নজথভুক্ত 
েরাে?

অল্পেযস্ককির
িনযে স্াস্যে জেমার েথযে পত্র

েথযে পত্র
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nystateofhealth.ny.gov

অ্থবা
1-855-355-5777 অথো 
TTY:
1-800-662-1220

অ্থবা
আপনার োজি ো েম্ণকষেকত্রর 
োোোজে কোকনা সনি প্াপ্ত 
সহাযকের কথকে জেনামকূ�যের 
সহাযো। 

NY State of Health রেসযাজল্ হ�সডরাল 
নাগহরক অহ্কার এবং হটেসের আইন হমসন চসল 
এবং জাহে, বর,্ জােীয় মলূ, ্মহ্বশ্াে/্ম,্ হলঙ্গ, 
বয়ে, বববাহিক/পাহরবাহরক অবস্া, হরেপ্াহরর 
হরকড্, অপরাস্র জনল্ হিাষী োবল্স্ত, হলঙ্গ পহরচয়, 
হযৌন রেবহৃতি, হরেহডেসপাহজং হজসনটিক, হমহলোহর 
অবস্া, গাি্স্ল্ েহিংেোর হশকার এবং/অ্থবা 
রেহেসশাস্র হিহতিসে ববষমল্ো কসর না।


