
 

নিউ ইয়র্কে  কর্রোিোভোইরোস সংক্রমণ ও মৃত্য ুর সংখ্ুো বৃনি সম্পর্কে  ভয়োবহ দৈনিক আপর্ের্ের পোশোপোনশ, 

সংখ্ুোর একটি নিত্ীয় সসে একটি ক্রমবর্েমোি বোড়নত্ ঝযুঁ নক ত্য র্ে র্র্র: বুোপক পনরমোর্ণ চোকনর হোরোর্িো শুর্য 
জীনবকো িয়, 10 নমনেয়ি নিউ ইয়কে বোসীর কোর্রো কোর্রো জিু মূেুবোি স্বোস্থ্ু সযনবর্োর্ক হুমনকর মযর্খ্ সেের্ে 

যোর্ৈর চোকনরর মোর্ুর্ম কভোর্রজ রর্য়র্ে অথবো যোরো কভোর্রজ বহি করর্ত্ সক্ষম িি। 28 মোচে , 2020 

ত্োনরর্খ্ সশষ হওয়ো সপ্তোর্হ 6.4 নমনেয়র্িরও সবনশ আর্মনরকোি সবকোরত্ব নবমোর জিু আর্বৈি কর্রর্েি—নিউ 

ইয়কে  সথর্ক 367,000 বুনিসহ—এই মহোমোরীর অথেনিনত্ক ক্ষনত্ প্রোয় এক ৈশক আর্ে মহোমন্দোর সময় সয 

ক্ষনত্ হর্য়নেে ত্োর সচর্য় অর্িক সবনশ কমেসংস্থ্োর্ির ক্ষয়ক্ষনত্ ঘেোর্ব বর্ে নিনিত্ভোর্ব প্রত্ীয়মোি হর্ে। 
2010 সোর্ের জোিযয়োনরর্ত্, নিউ ইয়কে  নসটির্ত্ সর্বেোচ্চ সবকোরত্ব নেে 8.9% (851,309 জি সবকোর) ৈযই মোর্স 

আর্ে ত্ো 10.1% এ সপৌর্ের্ে (400,263 জি)। 
 
যনৈ বত্ে মোি সংকর্ের সকোর্িো আশোপ্রৈ নৈক থোর্ক, ত্ো হর্েো এক দশক আগের চেগ়ে নিউ ই়েকক বাসীগদর 

জিয এখি অগিক চবনশ সাশ্র়েী স্বাস্থ্য নবমার কভাগরগজর অপশি রগ়েগে এবং এগুর্েো ক্রয় করো এবং 
কভোর্রর্জ ত্োনেকোভয ি হওয়ো আর্ের সযর্কোর্িো সমর্য়র ত্য েিোয় আর্রো সহজ হর্য়র্ে। নবৈুমোি সেে ও 

সেেোর্রে সভোিো সযরক্ষো আইি এবং িত্য ি অুোর্েোর্েে বে সকয়োর আইি সংস্কোর এবং নবৈুমোি সেে 

সপ্রোগ্রোমগুর্েোর পনরপূরক উর্ৈুোেসমূর্হর উপর নভনি কর্র সবোর নবর্বচিো করোর জিু নকেয নবকল্প এখ্োর্ি 

উর্েখ্ করো হর্য়র্ে। 

 
 

এনপ্রে 2020 

 
দ ুঃসম়ে  
ও স্বাস্থ্য নবমা 
মহামারীর সম়ে কভাগরজ বজা়ে রাখা 
সভোিোর্ৈর জিু একটি েোইে 

 
নপেোর নিওর্য়ে 
পনরচোেক, স্বোস্থ্ু নবমো প্রকল্প   

 

 

 

 



ৈযুঃসময়: মহোমোরীর সময় কভোর্রজ বজোয় রোখ্ো | UNITED HOSPITAL FUND  2  

নিগ়োেকারী-নভনিক কভাগরজ 
 

আমার স্বামী/স্ত্রী তার োকনর হানরগ়েগে এবং তাই আমাগদর চহলথ 
কভাগরজও েগল চেগে। আনম েত বের আমার োকনরগত চদ়ো 
কভাগরজ বানতল কগর নদগ়েনেলাম, কারণ আমরা সবাই আমার 
স্বামী/স্ত্রীর প্ল্যাগি চ াে নদগ়েনেলাম। কভাগরগজর জিয সাইি-আপ 
করগত আমাগক নক আোমী বের প কন্ত অগপক্ষা করগত হগব? 

িো, আপনি এখ্িই আর্বৈি করর্ত্ পোরো উনচত্। নির্য়োেকোরীর মোর্ুর্ম 
কভোর্রর্জর ত্োনেকোভয নি সোর্োরণত্ বের্রর সশষ নৈর্ক একটি বোনষেক 
ত্োনেকোভয নির মর্র্ু সীনমত্ থোর্ক। ত্র্ব সেেোর্রে চহলথ ইন্স গরন্স 

চপাগটক নবনলটি অযান্ড অযাকাউগেনবনলটি অযাক্ট নিনৈেষ্ট “সযোেুত্ো 
অজে িকোরী ইর্ভর্ের” পর্র সযমি চোকনর-নভনিক কভোর্রজ হোরোর্িোর পর্র 
“নবর্শষ ত্োনেকোভয নির সময়কোে” প্রৈোি কর্র। সযমি, যনৈ আপনি 
আপিোর গ্রুপ কভোর্রজ হোনরর্য় সের্েি, নবর্য় কর্রি, এবং আপিোর 
স্বোমী/স্ত্রীর নির্য়োেকোরী কভোর্রজ প্রৈোি কর্র, ত্োহর্ে বের্রর সযর্কোর্িো 
সময় পনরবোর্রর সৈসুরো স্বোমী/স্ত্রীর প্ল্ুোর্ির মোর্ুর্ম কভোর্রর্জর জিু 

সোইি-আপ করর্ত্ পোরর্বি। এই অনর্কোর্রর সযনবর্ো সিয়োর জিু, সযোেুত্ো 
অজে িকোরী ইর্ভে ঘর্ে যোওয়োর, সযমি সকোর্িো চোকনর বো চোকনর নভনিক 
কভোর্রজ সশষ হওয়োর, 30 নৈর্ির মর্র্ু কমীর্ৈরর্ক অবশুই ত্োর্ৈর প্ল্ুোি 
এেনমনির্েেরর্ক জোিোর্ত্ হর্ব। 

 

আমাগক োকনরে যত করা হগ়েগে এবং আমার কমকস্থ্গলর কভাগরজ হানরগ়ে 
চেগলনে। আমার চকাম্পানির প্ল্যাগি থাকার চকাগিা উপা়ে আগে নকিা? 

হুোুঁ—ত্র্ব সকোর্িো নির্য়োেকোরীর অবৈোি েোড়ো, নপ্রনময়োমগুর্েো খ্যব 
বুয়বহুে হর্ব। COBRA (কিসনলগেগটে অমনিবাস বাগজট 
নরকিনসনলগ়েশি অযাক্ট) িোর্ম পনরনচত্ একটি সেেোর্রে আইি সবনশরভোে 
কমীর্ক ত্োর্ৈর নির্য়োেকোরী বো ইউনিয়র্ির স্বোস্থ্ু নবমো িূুিত্ম 18 মোস 
“অবুোহত্” রোখ্োর অনর্কোর প্রৈোি কর্র, এবং নিউ ইয়র্কে র নিজস্ব 
COBRA আইি সেেোর্রে আইর্ির সবনশরভোে েোুঁক কভোর কর্র, সযমি 
COBRA-এর সযনবর্োগুর্েো প্রৈোর্ির জিু ক্ষযদ্র বুবসোগুর্েোর উপর 
বোর্ুবোর্কত্ো আর্রোপ করো৷ যখ্ি সকোর্িো পনরবোর একটি “সযোেুত্ো 
অজে র্ির ইর্ভে”, সযমি েোুঁেোই, কমেঘণ্টো হ্রোস, নববোহনবর্েৈ, মৃত্য ু, বো 
জীবর্ি অিুোিু বড় পনরবত্ে র্ির মর্ত্ো অনভজ্ঞত্ো অজে ি কর্র ত্খ্ি 

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/hipaa-consumer.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/hipaa-consumer.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/legacy-files/ebsa/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/cobra-continuation-health-coverage-consumer.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/legacy-files/ebsa/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/cobra-continuation-health-coverage-consumer.pdf
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COBRA-এর অনর্কোরসমূর্হর সূত্রপোত্ ঘর্ে। ত্র্ব, COBRA-এর 
অর্ীর্ি, কমীর্ৈরর্ক কভোর্রর্জর পযর্রো খ্রচ নির্জ বহি করর্ত্ হর্ত্ পোর্র, 
এবং সহেথ প্ল্ুোি এেনমনির্েের বোড়নত্ 2% নে সযোে করর্ত্ পোর্রি৷ 

একটি বোনষেক সেেোর্রে জনরর্পর নভনির্ত্, নিউ ইয়র্কে  একজি বুনির 
জিু 2018 সোর্ের েড় মোনসক COBRA নপ্রনময়োম নেে প্রোয় $658 

েেোর এবং একটি পনরবোর্রর জিু $1,890 েেোর। সযসব পনরবোর্রর 
সঙ্গনত্ রর্য়র্ে, ত্োর্ৈর জিু বুয়বহুে COBRA কভোর্রজ গ্রহণ করোেো 
গুরুত্বপূণে স্বোস্থ্ুর্সবো প্রৈোিকোরীর্ৈর সোর্থ সম্পকে  বজোয় রোখ্ো, সকোর্িো 
চেমোি নচনকৎসোর সকোসে সশষ করো, িত্য ি সকোর্িো প্ল্ুোর্ির আওত্োয় শুরু 
করোর সচর্য় 2020 সোর্ের নেেোনিবে খ্রর্চর জিু সক্রনেে েোভ করো, 
অথবো “আউে-অব-সিেওয়োকে ” সপ্রোভোইেোরর্ৈর কোে সথর্ক পনরর্ষবোর 
জিু নকেয বুয়পনরর্শোর্ পোওয়ো যোয় এমি সবনিনেে পুোর্কজ বজোয় রোখ্োর 
একটি উপোয় হর্ত্ পোর্র। 

 

এই অপশিগুর্েো নবর্বচিো করোর সময়, একটি ভোর্েো প্রথম পৈর্ক্ষপ হর্েো 
আপিোর নির্য়োেকোরী বো ইউনিয়ি সথর্ক ‘সোমোনর প্ল্ুোি সেসনক্রপশি’ এর 
মর্ত্ো আপিোর সহেথ প্ল্ুোি সম্পনকে ত্ কোেজপত্র সখ্োুঁজো এবং সসগুর্েো 
পযেোর্েোচিো করো। এসব কোেজপর্ত্র প্ল্ুোর্ির এেনমনির্েের ও কমীর্ৈর 
ৈোনয়ত্ব, গুরুত্বপূণে সময়সীমো, ও সযোেোর্যোর্ের ত্থু সংক্রোন্ত নববরণ থোর্ক। 

(এখ্োর্ি একটি মর্েে নির্য়োেকোরীর COBRA নেসর্লোজোর েকুর্মর্ের 
একটি উদাহরণ সৈয়ো হর্য়র্ে।) সযসব পনরবোর নবশ্বোস কর্র সয ত্োরো 
ত্োর্ৈর নির্য়োেকোরী িোরো অিুোয়ভোর্ব সকোর্িো সযনবর্ো সথর্ক বনিত্ হর্য়র্ে 

ত্োরো যযিরোর্ের শ্রম নবভোর্ের কমী সযনবর্ো সযরক্ষো প্রশোসর্ির কোর্ে 

অনভর্যোে ৈোর্য়র করর্ত্ পোর্রি (1.866.444.3272)। 
 

COBRA এর চেগ়ে আগরা সাশ্র়েী মূগলযর চকাগিা নবকল্প আগে নকিা? 

হুোুঁ। অুোর্েোর্েে বে সকয়োর আইর্ির আওত্োয় সৃষ্ট সপ্রোগ্রোর্মর কোরর্ণ, সযসব 
নিউ ইয়কে বোসী কভোর্রজ খ্যুঁজর্েি ত্োরো আর্রো সোশ্রয়ী মূর্েুর 

নবকল্প এবং নবনভন্ন পণু সবর্ে নির্ত্ পোর্রি। যত্নৈি আপনি নিউ ইয়কে  
সের্ে বোস করর্েি, একজি মোনকে ি িোেনরক, মোনকে ি জোত্ীয়ত্োর, অথবো একজি 

আইিত ববধ  অনভবোসী নহর্সর্ব আর্েি, এবং কোরোবন্দী িো হি, আপনি এই সব 

নবকল্পগুর্েো NY State of Health মাগকক টগপ্ল্স সথর্ক নকির্ত্ পোরর্বি এবং 

এগুর্েোর্ত্ ত্োনেকোভয ি হর্ত্ পোরর্বি। নির্চ উনেনখ্ত্ নকেয নবকল্প 
অনভবোসিেত্ অবস্থ্ো নিনবের্শর্ষ পোওয়ো যোয়। 

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/laws-and-regulations/laws/cobra/model-general-notice.doc
https://empirejustice.org/wp-content/uploads/2019/10/Crosswalk-Stand-Alone-October-2019.pdf
https://nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions.html
https://nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions.html
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মাগকক টগপ্ল্গসর মাধযগম হারাগিা কভাগরজ 
প্রনতস্থ্াপি করা অথবা িত ি কভাগরজ খ ুঁগজ 
চবর করা 

 

মাগকক টগপ্ল্স কী এবং এটি নকভাগব কাজ কগর? 

অুোর্েোর্েে বে সকয়োর আইি বোস্তবোয়র্ির অংশ নহর্সর্ব, নিউ ইয়কে  ত্োর নিজস্ব 

“এক্সর্চঞ্জ” দত্নর কর্রর্ে, যোর্ক NY State of Health মাগকক টগপ্ল্স বেো হয়। 
আনথেক পনরর্ষবো নবভোর্ের সহোয়ত্োয় নিউ ইয়কে  সের্ের স্বোস্থ্ু নবভোে 
িোরো পনরচোনেত্, এই মোর্কে ের্প্ল্স সকে বুনিেত্ ও পোনরবোনরক সহেথ 
কভোর্রর্জর জিু একটি ওয়োিেপ শপ—এেোড়োও এটি এমি একমোত্র 
জোয়েো সযখ্োর্ি সবনশরভোে সেোক নবিোমূর্েুর বো স্বল্পমূর্েুর কভোর্রর্জর 
পোশোপোনশ কভোর্রজর্ক আর্রো সোশ্রয়ী কর্র সত্োর্ে এমি ভত্যে নকগুর্েোর জিু 
আর্বৈি এবং সোইি-আপ করর্ত্ পোর্রি। এই মোর্কে ের্প্ল্র্সর একটি 

ওগ়েবসাইট আর্ে সযখ্োর্ি আপনি কভোর্রজ ও ত্োনেকোভয নি সম্পর্কে  জোির্ত্ 

পোরর্বি, এবং এর্ত্ পরোমশেৈোত্োর্ৈর একটি সহল্পেোইি (1.855.355.5777) 

রর্য়র্ে যোরো প্রর্ের উির সৈি এবং ত্োনেকোভয নি প্রনক্রয়োর্ত্ সহোয়ত্ো কর্রি। 
পরোমশেৈোত্োর্ৈরর্ক সসোমবোর সথর্ক শুক্রবোর সকোে 8েো সথর্ক রোত্ 8েো 
পযেন্ত এবং শনিবোর সকোে 9েো সথর্ক ৈযপযর 1েো পযেন্ত পোওয়ো যোয়। 

 
অর্িক গ্রোহর্কর জিু বুনিেত্ নিবন্ধি সহোয়ত্ো আমোর্ৈর জটিে স্বোস্থ্ু 
বুবস্থ্োয় অত্ুন্ত সহোয়ক ভূনমকো রোর্খ্—এবং এটি নবিোমূর্েু প্রৈোি করো 

হয়। এেোড়োও মোর্কে ের্প্ল্সটি সেেজযর্ড় গ্রোহকর্ৈরর্ক পরোমশে নৈর্ত্ হোজোর হোজোর 

কনমউনিটি এিগরালগমে কাউনন্সলরগক প্রনশক্ষণ ও সিৈ প্রৈোি করর্ে, এবং 

ওর্য়বসোইর্ে সক্রত্োরো একটি বাটি নলক কর্রই সহোয়ত্োকোরী খ্যুঁর্জ নির্ত্ পোর্রি। 
এই জরুনর সমর্য়, সহোয়ত্োকোরীরো সশরীর্র উপনস্থ্ত্ সথর্ক আেোপ িো 
কর্র সেোর্ি গ্রোহকর্ৈর সহোয়ত্ো করর্েি। এেোড়োও গ্রোহকরো মোর্কে ের্প্ল্র্সর 
সহোমর্পর্জ একটি বোের্ি নলক কর্র সরোসনর পরোমশেৈোত্োর্ৈর সোর্থ চুোে 
করর্ত্ পোর্রি। এই নভনেওটি হর্েো মোর্কে ের্প্ল্স, ত্োনেকোভয নি প্রনক্রয়ো, সয 

র্রর্ির কোেজপত্র প্রর্য়োজি হর্ত্ পোর্র এবং আর্য়র সযোেুত্ো প্রনক্রয়ো নকভোর্ব কোজ 

কর্র ত্োর একটি ভোর্েো ভূনমকো। 
 

 

https://nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions.html
https://nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions.html
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/ipanavigatorsitelocations
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/video-demonstration-individuals-and-families-application
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মাগকক টগপ্ল্গস কী কী কভাগরজ পাও়ো  া়ে? 

আয় ও পনরবোর্রর আকোর্রর নভনির্ত্ আনথেক সহোয়ত্োর সোর্থ নবনভন্ন 
র্রর্ির প্ল্ুোি েভু রর্য়র্ে: 

Medicaid, স্বল্প আর্য়র নশশু ও প্রোপ্তবয়স্কর্ৈর জিু সেেোর্রে/সেে কভোর্রজ 

সপ্রোগ্রোম, বের্র 17,609 েেোর (প্রনত্ মোর্স 1,468 েেোর)-এর সচর্য় কম 

উপোজে িকোরী, বো চোরজর্ির পনরবোর নির্য় 36,156 েেোর (প্রনত্ মোর্স 3,013 

েেোর)-এর সচর্য় কম উপোজে িকোরী বুনির্ৈর জিু উন্মযি। নশশু ও েভে বত্ী 
মনহেোর্ৈর জিু সোমোিু সবনশ আর্য়র সীমো প্রর্যোজু। পনরবোর্রর সম্পৈ 
সযমি—বোনড়, েোনড়, বো সিয়ী অুোকোউে—এখ্ি আর সযোেুত্ো নির্েোরর্ণর 
সক্ষর্ত্র অন্তভযে ি করো হয় িো৷ কর্য়ক প্রকোর্রর অনভবোসীরো Medicaid-এ 
ত্োনেকোভয ি হর্ত্ পোরর্বি িো, ত্র্ব নির্চ বনণেত্ এর্সিনশয়োে প্ল্ুোি-এর 
জিু অনর্কোংশ বুনি সযোেু হর্বি। ইমোর্জে নি Medicaid-এ (নির্চ 
বনণেত্) ত্োনেকোভয নি কোেজপত্র-নবহীি অনভবোসীর্ৈর জিু একটি গুরুত্বপূণে 
অপশি। সবনশরভোে Medicaid প্রোপক নপ্রনময়োম ও প্রোয় সকোর্িো সকো-সপ 
প্রৈোি করো েোড়োই নবসৃ্তত্ সযনবর্ো অুোর্ক্সস করোর জিু মুোর্িজে সকয়োর 
প্ল্ুোর্ি ত্োনেকোভয ি হওয়ো এবং একটি প্রোইমোনর সকয়োর সপ্রোভোইেোর নিবেোচি 

করো আবশুক। সমোে েয় নমনেয়র্িরও সবনশ নিউ ইয়কে বোসী Medicaid-এ 
ত্োনেকোভয ি রর্য়র্েি। 

 

65 বের্রর সবনশ বয়সী স্বল্প আর্য়র বুনি এবং যোরো প্রনত্বন্ধীর্ত্বর কোরর্ণ 

কভোর্রর্জর জিু সযোেু হি ত্োর্ৈর জিু সযোেুত্োর নভন্ন নবনর্ প্রর্যোজু; এই 
বুনির্ৈর অবশুই মোর্কে ের্প্ল্র্সর পনরবর্ত্ে  স্থ্ািী়ে চসাশযাল সানভক স নবভাগের  

মোর্ুর্ম আর্বৈি করর্ত্ হর্ব। 
 

এগসিনশ়োল প্ল্যাি (EP) প্রনত্ মোর্স 0 সথর্ক 20 েেোর নপ্রনময়োর্মর নবনিমর্য় 

নবসৃ্তত্ মুোর্িজে সকয়োর কভোর্রজ প্রৈোি কর্র এবং বোনষেক 17,609 সথর্ক 

25,520 েেোর উপোজে িকোরী বুনির্ৈরর্ক, এবং 17,609 েেোর্রর সচর্য় কম 

উপোজে িকোরী সযসব বুনি Medicaid-এর জিু সযোেু িয় নকন্তু আইিত্ 

দবর্ভোর্ব যযিরোর্ে বোস করর্েি ত্োর্ৈরর্ক খ্যব সীনমত্ খ্রচ সশয়োর করর্ত্ হয়। 
এই োটক  চোর র্রর্ির EP সযনবর্ো পুোর্কর্জর জিু EP সযনবর্ো ও বুয় ত্য র্ে র্র্র 

এবং এখ্োর্ি কোউনে নভনিক অংশগ্রহণকোরী সহেথ প্ল্ুোিগুর্েোর একটি মািনেত্র 

রর্য়র্ে। প্রোয় 800,000 নিউ ইয়কে বোসী EP-সত্ ত্োনেকোভয ি রর্য়র্েি।  

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Attachment%20H%20-%20EP%20Benefits%20and%20Cost-Sharing_1_0_0.pdf
https://info.nystateofhealth.ny.gov/2020essentialplanmap
https://info.nystateofhealth.ny.gov/2020essentialplanmap
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ক্র়েক্ষমতাজনিত ভত ক নকসহ চকা়োলোইে চহলথ প্ল্যািসমূহ (QHP)  

েভু রর্য়র্ে বোনষেক প্রোয় 25,000 েেোর সথর্ক 50,000 েেোর উপোজে িকোরী 
বুনির্ৈর জিু অথবো 68,000 েেোর সথর্ক 103,00 েেোর উপোজে িকোরী 

চোরজর্ির পনরবোর্রর জিু। এই প্ল্ুোিগুর্েোরও নবসৃ্তত্ সযনবর্ো রর্য়র্ে, সযখ্োর্ি 
নবসৃ্তত্ পনরকল্পিোর অংশ নহর্সর্ব অথবো শুর্য সেেোে ও শুর্য সচোর্খ্র 

নবমোৈোত্োর্ৈর কোে সথর্ক ৈোুঁর্ত্র ও সচোর্খ্র কভোর্রজ পোওয়ো যোয়। চোরটি 
পৃথক নপ্রনময়োম কুোেোেনর রর্য়র্ে: 1) প্রোপ্তবয়স্ক; 2) প্রোপ্তবয়স্ক/নশশু; 3) 
ৈযইজি প্রোপ্তবয়স্ক; এবং 4) ৈযইজি প্রোপ্তবয়স্ক এবং এক বো একোনর্ক নশশু। 

একজি সোর্োরণ গ্রোহকর্ক নির্জর পর্কে সথর্ক কী পনরমোণ বুয় বহি 
করর্ত্ হর্ব ত্োর উপর নভনি কর্র QHP গুর্েো চোরটি “র্োত্ব স্তর” 
কুোেোেনরর্ত্ (প্ল্োটিিোম, সেোল্ড, নসেভোর, ও সরোঞ্জ) ভোে করো হর্য়র্ে। 

প্রোয় 25,000 েেোর উপোজে িকোরী নকংস কোউনের একজি বোনসন্দো মোনসক 
135 েেোর্রর মত্ কম খ্রর্চও একটি নসেভোর প্ল্ুোি নকির্ত্ পোর্রি, 
সযখ্োর্ি প্রনত্ মোর্স 47,000 েেোর আয়কোরী একজি বুনির্ক মোনসক 

383 েেোর প্রৈোি করর্ত্ হর্ব। এই ভত্যে নক-সযোেু সশ্রনণর পনরবোরগুর্েোর 
জিু সোর্োরণত্ নসেভোর প্ল্ুোি সকিোই ভোর্েো। 

 

এই োটক  একটি েুোন্ডোেে  পনরকল্পিোর জিু QHP সযনবর্ো ও খ্রর্চর সশয়োর প্রৈশেি 

কর্র, এবং এই োটক  নত্িটি নবিোমূর্েুর প্রোইমোনর সকয়োর নভনজর্ের সযনবর্ো সৈয় এমি 

একটি প্ল্ুোর্ির নবস্তোনরত্ নববরণ প্রৈোি কর্র। এই মািনেগত্র কোউনে-নভনিক 
প্ল্ুোর্ি অংশগ্রহণ সৈখ্োর্িো হর্য়র্ে। এই আর্য়র সশ্রণীভয ি (বোনষেক প্রোয় 
25,000 েেোর সথর্ক 50,000 েেোর উপোজে িকোরী বুনি এবং বোনষেক 
68,000 েেোর সথর্ক 103,000 েেোর উপোজে িকোরী চোরজর্ির পনরবোর) 
নিউ ইয়কে বোসী যোরো COBRA এর জিু সযোেু, ত্োরো মোর্কে ের্প্ল্র্সর 
মোর্ুর্ম আর্রো সবনশ সোশ্রয়ী মূর্েুর সহেথ প্ল্ুোি খ্যুঁর্জ সপর্ত্ পোর্রি। 2019 
সোর্ে আনথেক সহোয়ত্োসহ QHP-গুর্েোর্ত্ প্রোয় 160,000 বুনি ত্োনেকোভয ি 

হর্য়র্েি। 
 

ে ল-নপ্রনম়োম চকা়োনলোইে চহলথ প্ল্যািসমূহও েভু রর্য়র্ে মোর্কে ের্প্ল্স 

সথর্ক এবং সরোসনর সহেথ প্ল্ুোিগুর্েো সথর্ক। কুইি কোউনের্ত্, সবর্চর্য় কম 
খ্রর্চর নসেভোর প্ল্ুোি হর্েো একজি বুনির জিু মোর্স 620 েেোর এবং 

চোরজর্ির পনরবোর্রর জিু মোর্স 1,765 েেোর। COBRA-র জিু সযোেু 
পনরবোরগুর্েো মোর্কে ের্প্ল্র্সর মোর্ুর্ম এমি একটি প্ল্ুোি খ্যুঁর্জ সপর্ত্ সক্ষম 
হর্ত্ পোর্রি যোর খ্রচ COBRA-র ত্য েিোয় কম, নকন্তু সসটির্ত্ উচ্চ 
নেেোনিবে এবং নির্জর পর্কে সথর্ক সৈয়ো অিুোিু খ্রচ অন্তভযে ি থোকর্ত্ 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Attachment%20B%20-%20Standard%20Products%202020%20042419%28Cost%20Sharing%20Chart%29%20%28002%29.pdf
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Attachment%20C%20-%20Standard%20Products%202020%20%28Cost%20Sharing%20Chart%29.pdf
https://info.nystateofhealth.ny.gov/2020plansmap
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পোর্র—অথবো সপ্রোভোইেোর সিেওয়োকে  আর্রো সীনমত্ হর্ত্ পোর্র। সযনবর্োগুর্েো 
ভত্যে নকযযি QHP গুর্েোর মর্ত্ো একই, এবং একই প্ল্ুোি অংশগ্রহণ কর্র৷ 

েয ে-নপ্রনময়োম QHP গুর্েো মোর্কে ের্প্ল্র্সর মোর্ুর্ম অথবো অংশগ্রহণকোরী 
সহেথ প্ল্ুোর্ির মোর্ুর্ম সরোসনর সকিো যোয়, যো “অে-এক্সর্চঞ্জ” মোর্কে ে 
িোর্ম পনরনচত্। অে-এক্সর্চঞ্জ মোর্কে ে নবর্শষ ত্োনেকোভয নির সময়কোর্ে এবং 
নবর্শষ কর্রোিোভোইরোস ত্োনেকোভয নির সময়কোর্ে মোর্কে ের্প্ল্র্সর মর্ত্ো একই 

নিয়র্মর অর্ীর্ি কোজ কর্র। অে-এক্সর্চর্ঞ্জ েভু নকেয পণু মোর্কে ের্প্ল্র্সর 
মোর্ুর্ম পোওয়ো যোয় িো, ত্র্ব উভয় নবভোর্েরই একই প্রোথনমক সযনবর্ো 
প্রৈোর্ির শত্ে  রর্য়র্ে। 2019 সোর্ে প্রোয় 170,000 নিউ ইয়কে বোসী েয ে-

নপ্রনময়োম QHP গুর্েোর্ত্ ত্োনেকোভয ি হর্য়র্েি। 
 

নবপ ক়েকালীি পনরকল্পিা  মোর্কে ের্প্ল্র্সর মোর্ুর্ম অথবো সরোসনর 

নবমোপ্রৈোিকোরীর্ৈর মোর্ুর্ম 30 বের্রর কম বয়সী বুনি বো প্রবীণ বুনির্ৈর জিু 
পোওয়ো যোয় যোরো সামগথকযর নভনিগত জনরমািা চথগক অবযাহনত এবং স্বাস্থ্য 
নবমা চকিার সামথকয িা থাকা বা দ দক শার কারগণ োড় পোওয়োর সযোেু৷ 

যনৈও এই পনেনসগুর্েো কম বুয়বহুে, নকন্তু নির্জর পর্কে সথর্ক সৈয়ো 
খ্রর্চর পনরমোণ সবনশ: সবনশরভোে পনরর্ষবোর সক্ষর্ত্র, সযনবর্ো পোওয়ো শুরু 
করোর আর্েই একজি ত্োনেকোভয ি বুনির্ক 8,150 েেোর্রর সবনশ অবশুই 
পনরর্শোর্ করর্ত্ হয়। এেোড়োও নবপযেয়কোেীি প্ল্ুোিগুর্েো ক্রয়ক্ষমত্োজনিত্ 
ভত্যে নকগুর্েো পোওয়োর সযোেু িয়৷ 2019 সোর্ে প্রোয় 5,400 জি নিউ 

ইয়কে বোসী নবপযেয়কোেীি পনরকল্পিোগুর্েোর্ত্ ত্োনেকোভয ি হর্য়র্েি। 
 

Child Health Plus (CHP) অনভবোসিেত্ অবস্থ্ো নিনবের্শর্ষ, 19 বের 

বো ত্োর কম বয়সী সব নশশুর জিু পোওয়ো যোয়। এখ্োর্ি সকোর্িো র্রর্ির 
খ্রচ সশয়োর করোর অিযমনত্ সিই, এবং স নবধাগুগলা বুোপক এবং সচোখ্ ও 

ৈোুঁর্ত্র নচনকৎসো এর্ত্ অন্তভযে ি রর্য়র্ে। বের্র 41,920 েেোর্রর কম 
উপোজে িকোরী চোর সৈর্সুর পনরবোর্রর জিু নবিোমরূ্েু কভোর্রজ সৈয়ো হয়, 
এবং এর সচর্য় সবনশ নকন্তু 104,800 েেোর্রর সচর্য় কম উপোজে িকোরী 
চোর জর্ির পনরবোর স্লাইনেং চেল অিযযোয়ী প্রর্ত্ুক নশশুর জিু 9 েেোর 
সথর্ক 60 েেোর পযেন্ত মোনসক নপ্রনময়োম নৈর্য় থোর্ক, এবং নত্িটির সবনশ 

সের্ের্মর্য়র জিু সপর্মে নৈর্ত্ হয় িো। 104,800 েেোর্রর সবনশ 
উপোজে িকোরী চোর সৈর্সুর পনরবোর পযর্রো নপ্রনময়োম পনরর্শোর্ করর্ব, ত্র্ব 
পনরর্ষবোসমূর্হর জিু সকোর্িো খ্রচ সশয়োর করর্ত্ হর্ব িো৷ মোর্কে ের্প্ল্র্সর 
মোর্ুর্ম শুর্য-নশশুর্ৈর জিু কভোর্রজ সৈয় এমি QHP গুর্েোও পোওয়ো 
যোয়। অর্িক পনরবোর CHP, EP, একটি QHP, অথবো নির্য়োেকত্ে োর 
সসৌজর্িু প্রোপ্ত কভোর্রজ নমনের্য় সবোর জিু কভোর্রজ নির্য় থোর্ক। 2019 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/bronze
https://www.healthcare.gov/health-coverage-exemptions/2019-exemptions-catastrophic-coverage/
https://www.healthcare.gov/health-coverage-exemptions/2019-exemptions-catastrophic-coverage/
https://www.health.ny.gov/health_care/child_health_plus/what_benefits_can_you_get.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/child_health_plus/eligibility_and_cost.htm
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সোর্ে নিউ ইয়র্কে র 450,000 জর্িরও সবনশ নশশু CHP-সত্ ত্োনেকোভয ি 

নেে। 
 

আগে চথগক থাকা অস স্থ্তার কারগণ নক আনম কভাগরজ পাও়ো চথগক 
প্রতযাখযাত হগত পানর? 

িো৷ সেেোর্রে ও সেে আইিসমহূ স্বোস্থ্ুেত্ অবস্থ্োর ওপর নভনি কর্র 
কভোর্রজ প্রত্ুোখ্ুোি করোর অিযর্মোৈি সৈয় িো, এবং সমনের্কে অবস্থ্োর 
কোরর্ণ সকোর্িো বুনির কোে সথর্ক উচ্চ নপ্রনময়োম সিয়ো যোর্ব িো। 

 

এখি নক আনম মাগকক টগপ্ল্স চথগক কভাগরজ চপগত পানর? 
হুোুঁ। CHP, Medicaid এবং EP-এর জিু সোরো বের জযর্ড় 

ত্োনেকোভয নি চোেয থোর্ক। এেোড়োও, মোর্কে ের্প্ল্স কগরািাভাইরাগসর জিয 
নবগশষ তানলকাভ নির সম়েকাল সঘোষণো কর্রর্ে, সযত্রোং গ্রোহকরো সযর্কোর্িো 

QHP-সত্ও ত্োনেকোভয ি হর্ত্ পোরর্বি। েভিের কুওর্মো সম্প্রনত্ সঘোষণো 
কর্রর্েি সয এই সময়কোে বত্ে মোর্ি 15 জযি, 2020 পযেন্ত বনর্েত্ করো 
হর্য়র্ে। অবর্শর্ষ, সসসব গ্রোহক “সযোেুত্ো অজে িকোরী ঘেিো”, সযমি কভোর্রজ 

হোরোর্িোর সম্মযখ্ীি হর্য়র্েি, ত্োরো সকোর্িো নবগশষ তানলকাভ নির সম়েকাগল 

আর্বৈি করোর সযোেু। নবর্শষ ত্োনেকোভয নির সময়কোে নকভোর্ব 
পোরবোরগুর্েোর জিু কোজ কর্র ত্োর নবস্তোনরত্ বুোখ্ুো এই োগটক  সৈয়ো 
হর্য়র্ে৷ 

 

আমার ইগতামগধয মাগকক টগপ্ল্গসর কভাগরজ আগে, নকন্তু োকনর 
হারাগিার কারগণ এর খরে োলাগিার সামথকয আমার আর চিই আনম নক 
প িরা়ে আগবদি করগত পারগবা? 

হুোুঁ। আয় কর্ম যোওয়োর ের্ে একটি QHP এর জিু অনর্ক আনথেক 
সহোয়ত্ো েোর্ভর সযোেুত্ো অজে র্ির ের্ে মোর্কে ের্প্ল্র্স একটি নবর্শষ 
ত্োনেকোভয নির সময়কোে পোওয়ো যোর্ব। এই নবর্শষ ত্োনেকোভয নির 
সময়কোেগুর্েো আর্বৈিকোরীর্ৈরর্ক ত্োর্ৈর আয় আপর্েে করোর সযর্যোে 
সৈয় যোর্ত্ কভোর্রজ আর্রো সোশ্রয়ী করর্ত্ েুোক্স সক্রনের্ের পনরমোণ সমন্বয় 
করো যোয়। গ্রোহকরো Medicaid বো EP এর মর্ত্ো, QHP অর্পক্ষো 
অনর্ক সোশ্রয়ী কমেসূনচর জর্িুও সযোেু হর্ত্ পোর্রি।  

https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/2020-03-16_nysoh_special_enrollment_period.htm
https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/2020-03-16_nysoh_special_enrollment_period.htm
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Enrollment%20Periods%20Fact%20Sheet_1.pdf
http://www.healthreformbeyondthebasics.org/wp-content/uploads/2019/03/REFERENCE-CHART_Special-Enrollment-Periods_2019.pdf
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 নদ আনম COBRA-এর জিয চ ােয হই, তার মাগি নক এই চ  আনম 
মাগকক টগপ্ল্স চথগক কভাগরজ নিগত পারগবা িা? 

িো৷ COBRA-এর জিু সযোেু হওয়োর নবষয়টি মোর্কে ের্প্ল্র্স আপিোর 
েুোেোসর্ক প্রভোনবত্ করর্ব িো৷ ত্র্ব, যনৈ আপনি COBRA-এর মোর্ুর্ম 
আপিোর নির্য়োেকোরীর কভোর্রজ অবুোহত্ রোর্খ্ি, ত্োহর্ে আপিোর 
COBRA-এর কভোর্রজ সশষ িো হওয়ো পযেন্ত, অথবো পরবত্ী উন্মযি 
ত্োনেকোভয নির সময়কোে পযেন্ত, আপনি মোর্কে ের্প্ল্র্সর মোর্ুর্ম কভোর্রজ 
নকির্ত্ পোরর্বি িো, যনৈ িো নকেয নিনৈেষ্ট শত্ে  পূরণ হয়। এই োগটক  এই 

নবষয়গুর্েোর সংনক্ষপ্ত বণেিো সৈয়ো হর্য়র্ে। 
 

বতক মাগি আমার পনরবাগরর আ়ে েত বেরগতা দগূর থাক, েত সপ্তাগহর 
ত লিা়ে একটি ভগ্াংশ মাত্র। মাগকক টগপ্ল্স এ বযাপাগর কী পদগক্ষপ নিগব? 

ত্োনেকোভয নি প্রনক্রয়োর একটি প্রোথনমক পৈর্ক্ষপ নহর্সর্ব মোর্কে ের্প্ল্র্সর 
মোর্ুর্ম আর্বৈিকোরীর্ৈরর্ক 2020 সোর্ে ত্োর্ৈর পোনরবোনরক আয় কত্ 
হর্ত্ পোর্র সসটি অিযমোি করর্ত্ বেো হর্ব। যনৈ আপিোর অিযনমত্ আর্য়র 
ের্ে আপনি Medicaid বো EP এর জিু সযোেু হি, ত্োহর্ে আপনি 
সসই সপ্রোগ্রোর্ম ত্োনেকোভয ি হর্ত্ পোরর্বি। যনৈ এই বের্রর জিু আপিোর 
অিযনমত্ আয় Medicaid/EP এর জিু সযোেুত্োর পযেোয়র্ক অনত্ক্রম 
কর্র, ত্োহর্ে আপনি বত্ে মোি আয় (েত্ পূণে এক মোর্সর) বুবহোর কর্র 
Medicaid বো EP এর জিু সযোেুত্ো যোচোই করোর এবং ত্োনেকোভয ি 
হওয়োর সযর্যোে পোর্বি। যনৈ এরপরও আপিোর আয় Medicaid বো EP 
এর জিু সযোেুত্োর পযেোয়র্ক অনত্ক্রম কর্র, ত্োহর্ে আপিোর্ক ওর্য়বসোইে 
অথবো ত্োনেকোভয নি উপর্ৈষ্টোর মোর্ুর্ম, নপ্রনময়োর্ম ভত্যে নক থোকো প্ল্ুোিগুর্েো 
সহ, QHP গুর্েোর জিু অপশি সৈখ্োর্িো হর্ব। 

 

যনৈ আপিোর আয় 2018 সোর্ের ত্য েিোয় উর্েখ্র্যোেু পনরমোণ কর্ম যোয়, 
ত্োহর্ে আর্য়র সযস্পষ্ট পোথের্কুর জিু আপিোর্ক কোরণ ৈশেোর্ত্ হর্ত্ পোর্র। 

নকেয সংনিষ্ট েকুর্মে সোর্থ থোকো—সযমি আপিোর নির্য়োেকত্ে ো বো পূর্বের 
নির্য়োেকত্ে োর একটি নচঠি, সবকোরত্ব নবমো কোযেোেয় সথর্ক একটি ''চোকনর 
অবসোর্ির নচঠি” বো আনথেক নসিোর্ন্তর নচঠি—আপিোর্ক আর্য়র পনরবত্ে ি 

বুোখ্ুো করর্ত্ সোহোযু করর্ত্ পোর্র। কর্রোিোভোইরোর্সর জরুনর অবস্থ্োর 
কোরর্ণ যনৈ আপিোর সোর্থ েকুর্মে িো থোর্ক, ত্োহর্ে আপনি এই 
ত্থুগুর্েো প্রত্ুয়ি করর্ত্ পোর্রি। যনৈ আপনি েকুর্মে সপর্ত্ সমসুোর 
সম্মযখ্ীি হি, ত্োহর্ে আপনি মোর্কে ের্প্ল্স সহল্পেোইর্ি সযোেোর্যোে কর্র 
আপিোর অবস্থ্োর পনরবত্ে ি সম্পর্কে  বুোখ্ুো করর্ত্ পোর্রি। যনৈ আপিোর 

https://www.healthcare.gov/unemployed/cobra-coverage/
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কভোর্রর্জর অথে পনরর্শোর্র্র সক্ষর্ত্র সহোয়ত্োর প্রর্য়োজি িো হয়, ত্োহর্ে 
আপনি আনথেক সহোয়ত্ো প্রনক্রয়ো এনড়র্য় সযর্ত্ পোর্রি। 

 

বের্রর সশর্ষ, আপিোর েুোক্স নরেোিে জমো সৈয়োর অংশ নহর্সর্ব ত্থু 
যোচোই করো হর্ব। যনৈ 2020 সোর্ে আপিোর অিযনমত্ আয় আপিোর প্রকৃত্ 
আর্য়র সচর্য় কম হয়, ত্োহর্ে আপনি বোড়নত্ েুোক্স সক্রনেে বো আপিোর 
েুোক্স নরেোর্িের উপর নরেোন্ড সপর্ত্ পোর্রি। যনৈ আপিোর আয় আপিোর 
অিযনমত্ পনরমোর্ণর সচর্য় সবনশ হয়, ত্োহর্ে আপিোর্ক বোড়নত্ েুোক্স 
পনরর্শোর্ করর্ত্ হর্ত্ পোর্র, ত্র্ব আর্য়র ওপর নভনি কর্র, নকেয 
ত্োনেকোভয ির্ৈর জিু এই অনত্নরি েুোর্ক্সর ৈোয় নিনৈেষ্ট পনরমোর্ণর মর্র্ু 
সীমোবি থোকর্ব। যনৈ আপনি নভন্ন নভন্ন অিযনমত্ আয় কী ভূনমকো রোখ্র্ব সস 

সম্পর্কে  আর্রো ভোর্েো র্োরণো সপর্ত্ চোি, ত্োহর্ে আপনি “প্ল্যািগুগলার মগধয 
ত লিা করুি এবং খরে অি মাি করুি” ট গল নলক কর্র নভন্ন নভন্ন পনরমোণ 

পোনরবোনরক আয় বনসর্য় সৈখ্র্ত্ পোর্রি সয নবনভন্ন পনরনস্থ্নত্র্ত্ আপিোর মোনসক 

নপ্রনময়োম এবং আনথেক সহোয়ত্ো সকমি হর্ব। 
 

চ ােযতা নবগবেিা করার সম়ে চবকারত্ব নবমা চথগক আসা আ়ে 
নকভাগব নহসাব করা হ়ে? 

সর্বেোচ্চ সোপ্তোনহক সবকোর ভোত্ো একজি আর্বৈিকোরীর সোম্প্রনত্ককোর্ে 
পোওয়ো আর্য়র ওপর নিভে র কর্র, এবং নিউ ইয়র্কে  এটি সর্বেোচ্চ প্রোয় 

500 েেোর্রর মর্র্ু সীনমত্ থোর্ক। মোর্কে ের্প্ল্র্স আর্বৈিকোরীর্ৈর সবোইর্ক 
সবগুর্েো সপ্রোগ্রোর্মর সক্ষর্ত্র এই পূবে অিযনমত্ সেে প্রৈি সবকোরত্ব ভোত্ো 
ত্োর্ৈর আিযমোনিক বোনষেক আর্য়র মর্র্ু অন্তভযে ি করর্ত্ হর্ব। সেেোর্রে 
CARES (কর্রোিোভোইরোস এইে, নরনেে, অুোন্ড ইর্কোিনমক নসনকউনরটি) 
আইি প্রনত্ সপ্তোর্হ 600 েেোর্রর একটি বনর্েত্ সবকোরত্ব ভোত্ো অন্তভযে ি 
কর্রর্ে। Medicaid ও CHP-সত্ ত্োনেকোভয ির্ৈরর্ক ত্োর্ৈর অিযনমত্ 
আর্য় এই বনর্েত্ সেেোর্রে পনরমোণ অন্তভযে ি করোর প্রর্য়োজি সিই, ত্র্ব 
EP ও ভত্যে নকযযি QHP-গুর্েোর্ত্ ত্োনেকোভয ির্ৈরর্ক ত্োর্ৈর অিযনমত্ 
আর্য়র মর্র্ু এই আয় অবশুই অন্তভযে ি করর্ত্ হর্ব। বনর্েত্ সযনবর্োর 
পোশোপোনশ, CARES আইি সবকোরত্ব নবমোর জিু সযোেুত্োও বৃনি কর্রর্ে। 

আর্বৈিপর্ত্র কী কী অন্তভযে ি করর্ত্ হর্ব সস নবষর্য় আর্বৈিকোরীর্ৈর 
সকোর্িো প্রে থোকর্ে, ত্োরো একজি অুোনপ্ল্র্কশি কোউনিের্রর সোর্থ অথবো 
মোর্কে ের্প্ল্স সহল্পেোইর্ি সযোেোর্যোে করর্ত্ পোর্রি। CARES আইি নকভোর্ব 

শ্রমজীবীর্ৈর জিু সবকোরত্ব ভোত্োর সযনবর্ো উন্নত্ কর্রর্ে ত্ো নিউ ইয়কে  সের্ের 

শ্রম নবভোর্ের নরগসাসক সংক্রান্ত এই পষৃ্ঠা়ে বুোখ্ুো করো হর্য়র্ে। 

https://nystateofhealth.ny.gov/individual/
https://nystateofhealth.ny.gov/individual/
https://nystateofhealth.ny.gov/individual/
https://labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
https://labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
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 নদ আমাগদরগক প্ল্যাি পনরবতক ি করগত হ়ে, তাহগল নক একই 
োিারগদর এবং একই হাসপাতালগুগলা রাখা সম্ভব? 

মোর্কে ের্প্ল্র্সর সপ্রোভোইেোর সিেওয়োকে গুর্েোর সহেথ প্ল্ুোর্ির সক্ষর্ত্র এবং নভন্ন 
নভন্ন পর্ণুর সক্ষর্ত্র নভন্নত্ো থোর্ক, এবং কখ্র্িো কখ্র্িো ত্োর্ৈর 
নির্য়োেকত্ে ো-প্রৈি প্ল্ুোিগুর্েোর ত্য েিোয় অর্পক্ষোকৃত্ সীনমত্ সিেওয়োকে  
থোর্ক, নবর্শষ কর্র েোউির্ের্ে। সিেওয়োকে  বনহভূে ত্ সযনবর্োযযি প্ল্ুোিগুর্েো 
সকবে সের্ের সীনমত্ নকেয এেোকোয় অেোর করো হয় এবং মোর্কে ের্প্ল্র্সর 
শনপং েয েগুর্েোর্ত্ উর্েখ্ করো থোর্ক। নবনভন্ন সহেথ প্ল্ুোিগুর্েোর্ত্ সকোি 

সপ্রোভোইেোররো (নবর্শষজ্ঞরোসহ) ও সকোি েুোনসনেটিগুর্েো অংশ নির্ে ত্ো জোির্ত্ 

আপনি সের্ের স্বোস্থ্ু নবভোর্ের “নিউ ই়েকক  চেট চপ্রাভাইোর এন্ড চহলথ 

প্ল্যাি  ল ক-আপ” ট লটি বুবহোর করর্ত্ পোর্রি; েয েটি নকভোর্ব কোজ কর্র ত্ো 

এই নভনেওগত  সৈখ্োর্িো হর্য়র্ে। সকোর্িো প্ল্ুোর্ি সযোে সৈয়োর আর্ে আপিোর 
সপ্রোভোইেোর্রর অনের্স সেোি কর্র খ্বর সিয়োও একটি ভোর্েো বযনি। 

 

আনম শুগিনে চ  Obamacare কাভাগরগজ নেোনক্টবগলর পনরমাণ 
অগিক চবনশ। এটা নক সনতয? 

প্ল্ুোটিিোম-পযেোর্য়র QHP প্ল্ুোিগুর্েোর নপ্রনময়োম অর্িক সবনশ নকন্তু 

নেেোনিবে 0 েেোর। সবেনিম্ন-মূেুমোর্ির QHP, সরোঞ্জ প্ল্ুোিগুর্েোর 
নপ্রনময়োম অর্িক কম নকন্তু প্রর্ত্ুক বুনির জিু নেেোনিবে প্রোয় 4,400 

েেোর। ত্র্ব, এটি মর্ি রোখ্ো গুরুত্বপূণে সয, প্রনত্র্রোর্মূেক স্বোস্থ্ুর্সবোগুর্েো 
নবিোমূর্েু সৈয়ো হয়, এবং সপ্রসনক্রপশর্ির ওষযর্র্র মর্ত্ো পনরর্ষবোগুর্েো  
নপ্র-নেেোনিবে নভনির্ত্ নহর্সব করো হয়, ত্োই আপিোর্ক ওষযর্র্র খ্রর্চর 
জিু শুর্য প্রর্যোজু সকো-সপসমূহ পনরর্শোর্ করর্ত্ হর্ব, নেেোনিবে িয়। 

অবর্শর্ষ, নকে  প্ল্যাগি প্রোইমোনর সকয়োর নচনকৎসক কতৃ্ে ক বের্র নত্িবোর 

নবিোমূর্েু “অসযস্থ্ত্োর কোরর্ণ” নভনজে কভোর করো হয়। 
 

আমার কভাগরজ চকিার সামথক চিই—আনথকক সহা়েতা পাও়োর চকাগিা 
অিয উপা়ে নক আগে? 

হুোুঁ। এখ্োর্ি নকেয নবকল্প আর্ে: 
 

ইমাগজক নন্স Medicaid সসসব কোেজপত্র-নবহীি নিউ ইয়কে বোসীর জিু জরুনর 

সসবো কভোর কর্র, যোরো ত্োর্ৈর অনভবোসিেত্ েুোেোর্সর কথো বোৈ নৈর্ে, 

Medicaid পোওয়োর উপযযি। সম্প্রনত্, নিউ ইয়কে  চ াষণা কগরগে সয 
কর্রোিোভোইরোর্সর পরীক্ষো, নচনকৎসো এবং পনরর্ষবো সবনকেযই কভোর করো 

https://pndslookup.health.ny.gov/
https://pndslookup.health.ny.gov/
https://pndslookup.health.ny.gov/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/LookUpTutorial
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Benefits%20Before%20the%20Deductible%20Fact%20Sheet%20-%20English.pdf
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/emergency_medical_condition_faq.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/update/2020/docs/mu_no07_2020-03-27_covid-19_reimbursement.pdf
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হর্ব। িোেনরক িি এমি কোেজপত্র-নবহীি সযসব বুনির কভোর্রজ সিই, 
ত্োরো এই কমেসূনচ সম্পর্কে  এই তথযপত্র সথর্ক আর্রো ত্থু জোির্ত্ পোরর্বি 
এবং মোর্কে ের্প্ল্স-এর মোর্ুর্ম ত্োনেকোভয ি হর্ত্ পোরর্বি। 

 

নিউ ইয়র্কে র চেোগরল উপ  িতা সম্পন্ন চহলথ চসোরগুগলা  অনভবোসিেত্ 

েুোেোস নবর্বচিোয় িো নির্য় নবমোহীি বুনির্ৈর জিু প্রোথনমক নচনকৎসো ও 

প্রনত্র্রোর্মেূক সসবো প্রৈোি কর্র থোর্ক, সযখ্োর্ি নিম্ন-আর্য়র সরোেীর্ৈর সক্ষর্ত্র 

স্লোইনেং সস্কে নভনিক নে নির্েোরণ করো হয়। আপনি এই ট ল বুবহোর কর্র 800 

এরও সবনশ নিউ ইয়কে  সহেথ সসেোর্রর মর্র্ু আপিোর নিকেস্থ্ একটি 
সসেোর খ্যুঁর্জ নির্ত্ পোরর্বি। 

 

হসনপটাল নেিযানন্স়োল অযানসেযান্স আইি  অিযযোয়ী নিউ ইয়র্কে র 

হোসপোত্োেগুর্েোর জিু নবমোহীি নিম্ন ও মর্ুম আর্য়র সরোেীর্ৈরর্ক সসবো প্রৈোর্ির 

সক্ষর্ত্র মূেুেোড় সৈয়ো এবং অথে সংগ্রর্হর সক্ষর্ত্র সেে এর নির্ৈেশিো সমর্ি চেো 

বোর্ুত্োমূেক। সোর্োরণত্, 37,000 েেোর্রর সচর্য় কম উপোজে িকোরী 
সরোেীর্ৈর জিু একটি স্লোইনেং সস্কর্ের উপর নভনি কর্র চোজে গুর্েো সীমোবি 
রোখ্ো হয়, এবং অনত্ নিম্ন আর্য়র সরোেীর্ৈর জিু িোমমোত্র চোজে  র্োযে করো 

হয়। হোসপোত্োেগুর্েোর জিু সরোেীর্ৈরর্ক ত্োর্ৈর আনথেক সহোয়ত্ো কমেসূনচর 
আর্বৈিপত্র এবং সসগুর্েো নকভোর্ব কোজ কর্র ত্োর সংনক্ষপ্ত নববরণ 
সরবরোহ করো আবশুক। New York City Health + Hospitals 

অনভবোসিেত্ েুোেোস নিনবের্শর্ষ নিউ ইয়কে  নসটির হোসপোত্োেগুর্েোর্ত্ সসবো 
গ্রহণকোরী নবমোহীি নিউ ইয়কে  নসটির বোনসন্দো এবং িোসোউ ও ওর্য়ের্চেোর 

কোউনের বোনসন্দোর্ৈর জিু অসোর্োরণ ৈযটি আনথকক সহা়েতা কমকসূনে 

(Options এবং NYC Care) প্রৈোি কর্র। 
 

এটি সনতযই জটিল বগল মগি হগে। আনম নক সাহাগ যর জিয চকাথাও 
চ গত পানর? 

হুোুঁ। NY State of Health মোর্কে ের্প্ল্স এর সহোয়ত্োকোরীরো েোড়োও, বহু 

কনমউনিটি গ্রুপ এবং সরকোনর সংস্থ্ো সথর্ক সোহোযু পোওয়ো যোয়। একটি 
আংনশক ত্োনেকোর জিু নির্চ সৈখ্যি৷ 

https://www1.nyc.gov/assets/ochia/downloads/pdf/fly-957-emergency-medicaid-english.pdf
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://profiles.health.ny.gov/hospital/pages/financial_aid_info/
https://www.nychealthandhospitals.org/paying-for-your-health-care/financial-assistance/
https://www.nychealthandhospitals.org/paying-for-your-health-care/financial-assistance/
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গুরুত্বপণূক নরগসাসকসমূহ 
NY State of Health মাগকক টগপ্ল্স  

(NY State of Health Marketplace) 
https://nystateofhealth.ny.gov/ 

1.855.355.5777 

TTY: 1.800.662.1220 
 

নিউ ই়েকক  চেট কনমউনিটি চহলথ অযােগভাগকট চপ্রাগ্রাম  

(NYS Community Health Advocate Program)  
http://www.communityhealthadvocates.org/ 

1.888.614.5400 
 

নিউ ই়েকক  চেট নেপাটক গমে অব নেিযানন্স়োল সানভক গসস  

(NYS Department of Financial Services)  
https://www.dfs.ny.gov/consumers/health_insurance/ 
new_york_health_insurance_policies_programs 

1.800.342.3736 
 

নিউ ই়েকক  চেট অযাটনিক চজিাগরল চহলথ চক়োর ব যগরা  
(NYS Attorney General Health Care Bureau) 
https://ag.ny.gov/bureau/health-care-bureau 

1.800.428.9071 
 

  িরাগের শ্রম নবভাে, কমী কলযাণ নিরাপিা প্রশাসি  

(U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security 
Administration) 
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/about-ebsa/ask-a-question/ 
ask-ebsa 

1.866.444.3272 
 

নিউ ই়েকক  চেগটর শ্রম নবভাে, চবকারত্ব নবমা  
(NYS Department of Labor, Unemployment Insurance) 
https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm 

1.888.209.8124 

 

কৃতজ্ঞতা 
নিউ ইয়কে  কনমউনিটি ট্রোর্ের সহোয়ত্োয় এই কোজটি সম্পন্ন করো সম্ভব 
হর্য়র্ে। 

দ্রষ্টবু: সম মোর্সর 7 ত্োনরর্খ্র সবের্শষ ত্থু অিযযোয়ী নিউ ইয়র্কে  
কর্রোিোভোইরোর্সর কোরর্ণ নবর্শষ ত্োনেকোভয নির সময়কোে জযর্ির 15 
ত্োনরখ্ পযেন্ত বনর্েত্ করো হর্য়র্ে। 

https://nystateofhealth.ny.gov/
http://www.communityhealthadvocates.org/
https://www.dfs.ny.gov/consumers/health_insurance/new_york_health_insurance_policies__programs
https://www.dfs.ny.gov/consumers/health_insurance/new_york_health_insurance_policies__programs
https://ag.ny.gov/bureau/health-care-bureau
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/about-ebsa/ask-a-question/ask-ebsa
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/about-ebsa/ask-a-question/ask-ebsa
https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm



