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New York State    নােমর  নতুন  িবমা ে া াম  িনেয় এেসেছ।
এই   , কম আয় করা ও Medicaid এর   না হওয়া া বয় েদর  
উ ত   িবমা েদয়। 

আিম িক   েপেত  পারব?

আপিন  হেত পারেবন যিদ আপিন:

 একজন া বয়  হন ও আপনার বয়স 19 - 64 বছেরর  হয়। 19 বছেরর কম বয়সীরা 
Child Health Plus েপেত  পারেব, তেব   েপেত  পারেব না।

 New York State এর একজন বািস া।  
 আেয়র িদক েথেক   হওয়ার েয়াজনীয়তা  পূরণ করেছন। ( : একজন া বয়ে র  

$24,140  েরাজগার ; চার জন  পিরবাের া বয় েদর  $49,200  েরাজগার)
 অিভবাসন ি িতর  েয়াজনীয়তা  পূরণ করেছন।

আমার িবমায় কী কী সুিবধা থাকেব?

আপিন  হেল, আপিন আপনার  েবেছ  িনেত পারেবন।   হসিপটাল েসবা , 
ে সি পশন  াগ  ও ডা ােরর  িভিজট সেমত একই ধরেনর 10  সুিবধা পাওয়া যােব। আপিন 

  েকয়ার  েপেত  পারেবন েযমন ,   িভিজট ও  আপিন 
 তঁাদ  ও েচােখর  িচিকৎসাও েপেত  পারেবন বা আপনার আয় রোসুনঅ  এই  পাওয়া 

বাবদ  েদেবন।

আমােক কত খরচ িদেত হেব?

আপনার আেয়র উপের তা  আপনােক হয় েকােনা  ি িময়াম  িদেত হেব না বা ি িময়াম  িহসােব 
$20/মাস িদেত হেব। আপনার কাছ েথেক   ভােব িকছু েকেট  েনওয়া  হেব না। ,  

 অিবলে ই  ডা ােরর  িডিজেটর মেতা পিরেষবার   েদওয়া   কের েদেব।  

আপনার আয় রোসুনঅ , আপিন েসবা  পাওয়ার সমেয় আপনােক হয়েতা অ  পিরমাণ  িদেত হেব, 
েযমন  ডা ােরর  কােছ যাওয়া বা ে সি পশন  পূরণ করা।

কীভােব দরখা  করেবন
আপিন বছেরর েযেকােনা  সমেয়   নাম েলখােত  পারেবন। অনলাইেন,  েফান  কের বা িনেজ 
উপি ত  হেয় দরখা   অেনক ভাষােতই সহায়তা েদওয়া  হয়। NY State of Health এর ওেয়বসাইট 
nystateofhealth.ny.gov েদখুন  বা 1-855-355-5777 বা 311 ন ের  কল 

আপিন  িকনা েসই  িবষেয় িনি ত  নন?
েকােনা  অসুিবধা েনই  - তা জানেত আপিন যখন খুিশ দরখা  করেত পােরন। আওতাভু  হওয়ার কী কী িবক  
আপনার কােছ রেয়েছ তা েজেন  েনওয়া  এখন খুবই সহজ হেয় েগেছ!

NYC িবমা কিরেয় িনন!  
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আেরা জানেত:  NY State of Health এর ওেয়বসাইট 
nystateofhealth.ny.gov েদখুন  বা 1-855-355-5777 বা 311 ন�ের  কল  

আমার অিভবাসন ি�িত  কী ?

 তেব অিধকাংশ অিভবাসীই    েযাগ  হেত পারেবন যিদ তারা  হওয়ার 
 �েয়াজনীয়তা  পূরণ কেরন। আপিন  হেত পারেবন যিদ একজন U.S. নাগিরক, আইিন 

ভােব �ায়ী  বািস�া , আইিন ভােব  বািস�া  েহান  বা আপনার যিদ েকােনা  ৈবধ নন-ইিমে��  
ি�িত  ( , ৈবধ িভসা ু েড� বা অনাবািসক ছা�  ছা�) থােক।

িভ�  অিভবাসন ি�িত  থাকা েকউ  েকউ , েযমন    ফর   (DACA) 
ও নিথভু�  নন এমন অিভবাসীরা   েপেত  পারেবন না তেব  ভােব আওতায় আসেত 
পারেবন ও েসবা  েপেত  পারেবন। 

কিপরাইট 2017, এই  NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access এর তরফ েথেক    জানার খািতেরই 
েদওয়া  হেয়েছ। এই  পুেরাটা বা তার েকােনা  অংশ আবার ৈতির করেত তিমুনঅ  িনেত New York City Human Resources Administration এ েযাগােযাগ  

আিম আমার অিভবাসন ি�িতর  কারেণ  হেত না পারেল এবং  আমার েসবা  পাওয়ার 
�েয়াজন  হেল কী হেব?

আপিন আপনার অিভবাসন ি�িতর  কারেণ   পাওয়ার  না হেল, আপনার কােছ 
তখনও  িবক�   থাকেব। আপিন আপনার পিরি�িত  িবেশেষ, Medicaid বা   
পিরি�িতেত  Medicaid পিরেষবা হয়েতা েপেত  পারেবন। আপিন NY State of Health  এ 
আেবদন জািনেয় সহেজই তা েজেন  িনেত পারেবন।

আপিন  িবমা েপেত  না পারেল অথচ আপিন েসবা  েপেত  চাইেল, এই অব�ােতও  আপিন NYC েথেক  
েপেত  পারেবন।  সরকারী হসিপটাল িসে�ম  (NYC Health + Hospitals) ও   

 আপনার আয় রোসুনঅ  কম খরেচ িচিকৎসার সুিবধা িদেয় থােক। আেরা জানেত
 nyc.gov/hilink                            েদখুন।


