
ব্যক্তিক্বশেষ ও পক্িবাি: 
 আপনাি ক্িক্িৎসা খিি িম িরুন

খিি-ভাগাভাক্গ জক্নত হ্াস 
NY State of Health তত উপলব্ধ

তটেট দ্ািা পক্িিাক্লত NY State of Health, অক্িক্সয়াল 
স্াস্্য প্্যান মাশিকে টশপ্শস ক্বমা তিশনন এমন ক্িছু ব্যক্তি 
ও পক্িবাি খিি-ভাগাভাক্গ জক্নত হ্াস তপশত সমরকে 
হশবন, যা তাশেিশি স্াস্্য তসবা পাওয়াি সমশয় িম মলূ্য 
পক্িশোধ িিাি সশুযাগ তেশব।

আপক্ন তটেট দ্ািা পক্িিাক্লত NY State of Health-এি 
মাধ্যশম ক্বনামশূল্য বা িম খিশি স্াস্্য ক্বমা পাওয়াি 
তযাগ্য ক্িনা, তা জানশত nystateofhealth.ny.gov  
তেখশত পাশিন।

খিি-ভাগাভাক্গ জক্নত হ্াস িী এবং তা িীভাশব িাজ িশি? 

আপক্ন স্াস্্য তসবা পক্িশষবাগুশলা পাওয়ার সময় যে পররমাণ মলূ্য যেন, খরচ-ভাগাভারগ জরনত হ্াস তাকে েরমকয় যেয়। এগুকলা আপনার 
রিিারটিবল বা রবকয়াজ্য, যো-ইরসিওকরসি এবং রনকজর পকেট যেকে যমাট খরচ েরমকয় রেকত পাকর, রেন্তু শুধুমাত্র েরে আপরন NY State of 
Health-এ এেটি “রসলভার” যলকভল প্্যাকন নরেভুক্ত হন তকবই। এছাড়াও আপরন আপনার মারসে ররিরময়াকমর উপরও ছাকড়র জন্য যোগ্য 
হকবন, একে ররিরময়াম ের ছাড় বা ট্যাক্স যরেরিট বকল। খরচ-ভাগাভারগর সুরবধা পাওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই ররিরময়াম ের ছাড় বা 
ট্যাক্স যরেরিকটর জন্য যোগ্য হকত হকব। আমাকের তে্য শীট যেখুন,  ররিরময়াম ের ছাড় বা ট্যাক্স যরেরিট সম্পকেকে  আপরন েতটা বকুেকছন: 
ব্যরক্ত ও পররবারবকগকের জন্য রবেল্প। 

আপরন যে পররমাণ খরচ-ভাগাভারগ জরনত হ্াস যপকত পাকরন, তা রনভকে র েকর আপনার আকয়র উপকর। আপনার আয় েত েম হয়, আপরন 
তত যবরশ সাহাে্য যপকত পাকরন।

•	 	যেিাকরল োররদ্র যরেরণ (FPL) এর 138% এবং 250% এর মকধ্য উপাজকে ন োো ব্যরক্ত এবং পররবারগুরল তাকের রবকয়াজন, যো-যপ এবং 
যো-ইনরসওকরসি এর যষেকত্র সাহাে্য যপকত পাকরন, োকত রিকত্যে বার তাকের িাক্তাকরর োকছ োওয়া বা অন্য স্াস্্য পররচেকো পররকেবার 
রিকয়াজন হকল েম খরচ রেকত হয়।

-  উোহরণস্রূপ, FPL-এর 138% - 250% হল এেজন ব্যরক্তর যষেকত্র $16,243 - $29,425 এর মাোমারে আকয়র সমান, আর 
চারজন মানকুের পররবাকরর যষেকত্র $33,465 - $60,625 এর মাোমারে আকয়র সমান। 

-  েম আয় েকরন এমন ব্যরক্তরা রবনামকূল্য সরোরর স্াস্্য রবমা পাওয়ার যোগ্য হকত পাকরন।

স্াস্্য পক্িিযকোি সংস্াি সম্বশধে আিও ক্বেশে জানশত এবং আপক্ন খিি-ভাগাভাক্গ 
জক্নত হ্াস পাওয়াি তযাগ্য ক্িনা তা তেখশত nystateofhealth.ny.gov- এ NY State 
of Health তেখুন বা 1-855-355-5777 নম্বশি তিান িরুন।
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আপক্ন এখন NY State of Health তত স্াস্্য ক্বমা ক্িনশত পাশিন

তয তিাশনা স্াস্্য প্্যাশনি জন্যই ক্ি খিি-
ভাগাভাক্গি ভতুকে ক্ি পাওয়া যায়?   

গুরুত্বপরূকে: আপরন েরে NY State of Health-এর 
মাধ্যকম “রসলভার-যলকভল” প্্যাকনর নরেভুক্ত েরান 
তাহকল আপনাকে ো রেকত হকব তার উপর আপরন ছাড় 
যপকত পাকরন।

আপরন েখন ররিরময়াম ের ছাড় বা ট্যাক্স যরেরিট 
পাওয়ার যোগ্য হন, অেবা জাতীয় োররদ্র সীমার (FPL) 
250%-এর নীকচ োকেন, এবং NY State of Health এর 
মাধ্যকম এেটি রসলভার প্্যাকন নরেভুক্ত হন, তখন খরচ-
ভাগাভারগ জরনত হ্াসগুকলা আপনা যেকেই আপনার 
রবমার আওতায় রিকোজ্য হকব।

আক্রকেি সহায়তাি তযসব েতকে াবলী জানশত হশব

“খিি-ভাগাভাক্গ” বলকত যবাোয়, রবমার আওতায় 
োোোলীন আপরন স্াস্্য যসবার জন্য েত মলূ্য পররকশাধ েকরন। 
এর অন্তভুকে ক্ত হল ক্িিাক্টিবল বা ক্বশয়াজ্য, তিাশপশমন্ট, 
এবং তিাইন্শুিন্। ররিরময়ামগুকলা বা আপনার স্াস্্য প্্যাকনর 
আওতাভুক্ত নয় এমন পররকেবার খরচগুকলা এর অন্তভুকে ক্ত নয়।  

ক্িিাক্টিবল বা ক্বশয়াজ্য আপনার স্াস্্য প্্যান মলূ্য পররকশাধ 
শুরু েরার আকগ, আপনাকে যবরশর ভাগ ধরকনর পররচেকোর 
জন্য অবশ্যই যে অেকে পররকশাধ েরকত হয়। উোহরণস্রূপ, 
েরে আপনার রিিারটিবল $1,000 হয়, যসই যষেকত্র আপনার 
প্্যান আপনার পাওয়া যবরশর ভাগ পররচেকোর জন্য যোকনা 
অেকেই পররকশাধ েরকব না, েতষেণ না আপনার খরচ $1,000 
রিিারটিবল হকছে। 

-  জাতীয় স্াস্্য যসবা আইকনর অধীকন, নতুন রেয় েরা 
প্্যানগুকলাকত রেছু রনরেকেষ্ট রিোকরর ররিকভরটিভ যেয়ার 
পররকেবাকে অবশ্যই পূণকেরূকপ অন্তভুকে ক্ত েরকত হয় এইসব 
পররকেবা পাওয়ার সমকয় আপনাকে যোকনা রিিারটিবল  
বা অন্যান্য খরচ-ভাগাভারগর অেকেরারশ পররকশাধ েরকত 
হকব না।

•	 তিাশপশমন্ট আওতাভুক্ত স্াস্্য পররচেকো পররকেবাগুকলার 
জন্য আপরন যে রস্র িলার অেকেরারশ (যেমন $20) পররকশাধ 
েকরন। আওতাভুক্ত স্াস্্য যসবার পররকেবাগুকলার উপকর 
রনভকে র ে'যর, যো-যপ'র পােকেে্য হকত পাকর।

•	 তিাইন্শুিন্ আওতাভুক্ত স্াস্্য পররচেকো পররকেবার খরচগুকলা 
আপনার অংশকে যবাোয়। পররকেবাটির জন্য রবমা 
রিোনোরী যে মকূল্যর রসদ্ান্ত যনন, তার শতেরা হার। 
-  উোহরণস্রূপ, েরে আপনার যোইসি্ুযকরসি 20% হয় 

এবং রচরেতসার খরচ $1,000 হয় এবং আপনার খরচ 
আপনার রিিারটিবল এর সমান হকয় োয়, তাহকল আপনার 
যোইসি্ুযকরকসির অেকেরারশ হকব $1000 এর 20% বা 
$200। আপনার স্াস্্য রবমা প্্যান রবকলর বারে 80% 
অংশ বা $800 পররকশাধ েরকব।

Copyright 2016, HI Link শুধুমাত্র তে্যমলূে উকদেকশ্য NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access দ্ারা রিোন েরা হয়।   
আপনার অরধোর ও োরয়ত্বগুকলা যবাোর জন্য, অনগু্রহ েকর এেজন রবমা রিোনোরী, য্াোর, ের রবেয়ে পরামশকেোতা বা রাষ্টীয় রনয়ামে েত্কে পকষের পরামশকে রনন।

তবক্েি ভাগ মানষুশি অবে্যই ক্বমা িিাশত হশব, নতুবা জক্িমানা ক্েশত হশব।
আজই ক্বমা ক্নন।


