
সংযকু্ত থাকুন। আমাদের অনসুরণ করুন।

উৎকর্ষতাপণূ্ষ 
স্াস্থ্যদসবা সাদ্থ্যর 
মদ্থ্য ননদে এদসদে
NYC Health + Hospitals অপশনস্

NYC Health + Hospitals অপশনস্
সাহাযথ্য পপদত পয কম্ষচারীর সাদথ পযাগাদযাগ করদবন

ব্রঙ্কস

NYC Health + Hospitals/Lincoln  718-579-6414
NYC Health + Hospitals/Morrisania  718-960-2636
NYC Health + Hospitals/Belvis  718-579-1763
NYC Health + Hospitals/Jacobi  718-918-3375
NYC Health + Hospitals/North Central Bronx  718-918-3375

ব্রুকনিন

NYC Health + Hospitals/Woodhull  718-630-3172
NYC Health + Hospitals/Cumberland  718-260-7742
NYC Health + Hospitals/Kings County  718-245-4325
NYC Health + Hospitals/East New York  718-240-0510
NYC Health + Hospitals/Coney Island  718-616-5024

মথ্যানহাটন

NYC Health + Hospitals/Harlem  212-939-8125
NYC Health + Hospitals/Renaissance  212-932-6504
NYC Health + Hospitals/Metropolitan  212-423-6451 
NYC Health + Hospitals/Bellevue  212-562-6264
NYC Health + Hospitals/Gouverneur  212-238-7139

কুইন্স

NYC Health + Hospitals/Elmhurst  718-334-2565
NYC Health + Hospitals/Queens  718-883-2545

স্াদটন আইিথ্যান্ড

NYC Health + Hospitals/Mariner’s Harbor  718-CONNECT
NYC Health + Hospitals/Stapleton  718-CONNECT
NYC Health + Hospitals/Health Connection  718-CONNECT

NYC Health + Hospitals Options Brochure (Bengali)

জীবন সুস্বাস্থ্যে কবাটবান| জীবন সুস্বাস্থ্যে কবাটবান|



NYC Health + Hospitals প্রস্্যেস্কর জনযে স্বাথ্যেস্সববা প্রদবান কস্র। সকল 
ননউ ইয়ক্ক ববাসীস্দর জনযে আমবাস্দর স্বাথ্যেস্সববাগুনল সবাস্্যের মস্্যে আনবার 
আমবাস্দর কবার্কক্রমস্ক বস্ল NYC Health + Hospitals অপশনস্।
NYC Health + Hospitals সসই সকল মবানষু রবাস্দর কবাগজপত্র সনই এবং 
সসই সকল মবানষু রবারবা নিনকৎসবার জনযে অর্ক প্রদবান করস্্ পবাস্রন নবা ্বাস্দর 
সহ সকল সরবাগীস্দর অন্কবারগুনলর প্রন্ সম্বান প্রদশ্কন কস্র। আমবাস্দর 
কম্কিবারীরবা আপনবাস্দর জনস্বাথ্যে নবমবা কবার্কক্রমগুনলস্্ আস্বদন করবার বযেবাপবাস্র 
সবাহবারযে করস্্ পবাস্রন।

আনম কীভাদব এর পযাগথ্য হদত পানর?

NYC Health + Hospitals অপশনস্ সসই 
সরবাগীস্দর জনযে রবাস্দর নবমবা সনই ববা সীনম্ 
নবমবা কভবাস্রজ রস্য়স্ে। আমরবা ননউ ইয়ক্ক  
নসটিস্্ ববাস করবা ববা ভ্রমণর্ বযেনতিস্দর 
সবাহবারযে কনর। আমরবা নবাসবাউস্্ ববাস করবা ববা 
ভ্রমণ করবা এবং আমবাস্দর কুইন্স হসনপটবালস 
বযেবহবার করবা বযেনতিস্দর সবাহবারযে কনর। এেবাড়বাও 
আমরবা ওস্য়স্টস্িস্টবাস্র ববাস করবা ববা ভ্রমণ করবা 
এবং আমবাস্দর ব্রঙ্কস হসনপটবালস বযেবহবার করবা 
বযেনতিস্দর সবাহবারযে কনর। রনদ আপনন এই সকল 
এলবাকবাগুনলস্্ বসববাস কস্রন ্বাহস্ল আমরবা 
NYC Health + Hospitals অপশনস্সর  
অ্ীস্ন েবাড় এবং সবাস্্যের মস্্যে নিনকৎসবা  
নি সপস্্ পবাস্রন।

আদবেন করার জনথ্য আমাদক কী কী করদত হদব?

এই পনরস্ষববাগুনল পবাববার জনযে NYC Health + 
Hospitals-এর একজন কম্কিবারী আপনবার কবাস্ে 
আপনবার আয় ও আপনবার পনরববাস্রর সদসযে 
সংখযেবা সম্পস্ক্ক  ্রযে নদস্্ বলস্বন।

আমরবা আপনবাস্ক জনস্বাথ্যে নবমবা ও সরবাগযে স্বাথ্যে 
প্রকস্পে - সমনিস্কইি, িবাইল্ড সহলর প্বাস, EPIC 
(বনরষ্ঠস্দর জনযে) এবং ADAP (HIV/AIDS 
আক্রবান্ত সলবাস্কস্দর জনযে) - আস্বদন করবার 
বযেবাপবাস্র সবাহবারযে করব।

আমার খরচ কত হদব?

আপনন রনদ সরকবানর নবমবা সপস্য় রবান ্বাহস্ল 
আপনবার সকবান খরি লবাগস্ব নবা। নকন্তু আপনন 
রনদ সরকবানর নবমবা নবা পবান ্বাহস্ল আপনবার রবা 
সবা্যে ্বা-ই বযেয় করস্বন। ননস্ির ্বানলকবাটিস্্ 
সদখবাস্নবা হস্য়স্ে আপনবার কীরকম বযেয় হস্্ 
পবাস্র। আপনবার িী $0-ও হস্্ পবাস্র। 

আপনবার স্বাথ্যেনবমবা সরস্ক সদতু্তর পবাববার আস্গই 
রনদ আপনবাস্ক একটি রনসদ ্নরস্য় সদওয়বা হয় 
্বাহস্ল কী হস্ব?

আপনবার রনদ স্বাথ্যেনবমবা করবাস্নবা রবাস্ক ্বাহস্ল 
আপনবার আস্বদস্নর পর্কবাস্লবািনবা িলবাকবালীন 
আপনবাস্ক সকবান অর্ক সমটবাস্্ বলবা হস্ব নবা। 
আপনবাস্ক রনদ একটি রনসদ ্নরস্য় সদওয়বা হয়, 
্বাহস্ল আপনবাস্ক হবাসপবা্বাস্লর সস্গে সরবাগবাস্রবাগ 
করস্্ হস্ব এবং অর্ক নবষয়ক উপস্দষ্বার সস্গে 
করবা বলস্্ িবাইস্্ হস্ব নরনন আপনবাস্ক সবাহবারযে 
করস্্ পবারস্বন।

আনম কীভাদব আদবেন করব?

স্বাথ্যেনবমবার জনযে আস্বদন করস্্ ববা NYC 
Health + Hospitals অপশনস্ সম্বস্ধে আরও 
নবস্বানর্ ্রযে সপস্্ - অনগু্রহ কস্র কস্র এই 
পুনস্কবার নপেস্ন উস্লেনখ্ আমবাস্দর স্বাথ্যে পনরির্কবা 
সকন্দ্রগুনলস্্ কল করুন।

NYC Health + Hospitals অ-ইংস্রনজ ভবাষীস্দর িবাতিবার ও অনযেবানযে কমমীস্দর সবাস্র করবা বলস্্ 
সবাহবারযে করস্্ পবাস্র। আমবাস্দর কমমীরবা নবনভন্ন ভবাষবায় করবা বলস্্ পবাস্রন রবার মস্্যে রস্য়স্ে 
আলস্বননয়বান, আরনব, ববাংলবা, িীনবা, িরবানস, হবাইন্য়বান সক্রওল, নহনদি, সকবানরয়বান, সপবানলশ, রবানশয়বান, 
স্যেবাননশ, এবং উদু্ক । আপনন আপনবার ভবাষবাস্্ ্রযে সপস্্ পবাস্রন।

্াপ 1:
প্ররম্, আপনবার পনরববাস্রর সদসযে সংখযেবা সবর করুন (আপনবার সস্গে 
বসববাসর্ প্রবাপ্তবয়স্ক ও নশশুস্দর সংখযেবা)। এর পস্র, সসই অর্করবানশস্ক ববার 
করুন রবা আপনন সকবান একটি পর্কবাস্য় এক বেস্র সপস্য়স্েন। ওই স্স্রর নভনত্ত 
হস্ছে আপনবার পনরববাস্রর সদসযে সংখযেবা রবা H+H Options-এর জনযে আপনবার 
হ্বাসপ্রবাপ্ত িী। 

্াপ 2:
এরপর, আপনবার জনযে প্রস্রবাজযে স্র বযেবহবার কস্র আপনন সবর করস্্  
পবাস্রন আপনবাস্ক ক্ টবাকবা িবাতিবাস্রর নভনজট, জরুরীকবালীন কস্ষের িী  
ববা হবাসপবা্বাস্লর িী নদস্্ হস্ব। 

যকু্তরাষ্টীে োনরদ্র স্তর 0-150% 151-200% 201-250% 251-300% 301-350% 351-400% 400% +

পনরবাদরর আকার এর পচদে কম এর পথদক পবনি এর পচদে কম এর পথদক পবনি এর পচদে কম এর পথদক পবনি এর পচদে কম এর পথদক পবনি এর পচদে কম এর পথদক 
পবনি এর পচদে কম এর পথদক পবনি

1 $18,210 $18,211 $24,280 $24,281 $30,350 $30,351 $36,420 $36,421 $42,490 $42,491 $48,560 $48,561

2 $24,690 $24,691 $32,920 $32,921 $41,150 $41,151 $49,380 $49,381 $57,610 $57,611 $65,840 $65,841

3 $31,370 $31,371 $41,560 $41,561 $51,950 $51,951 $62,340 $62,341 $72,730 $72,731 $83,120 $83,121

4 $37,650 $37,651 $50,200 $50,201 $62,750 $62,751 $75,300 $75,301 $87,850 $87,851 $100,400 $100,401

5 $44,130 $44,131 $58,840 $58,841 $73,550 $73,551 $88,260 $88,261 $118,090 $118,091 $117,680 $117,681

6 $50,610 $50,611 $67,480 $67,481 $84,350 $84,351 $101,220 $101,221 $118,090 $118,091 $134,960 $134,961

7 $57,090 $57,091 $76,120 $76,121 $95,150 $95,151 $114,180 $114,181 $133,210 $133,211 $152,240 $152,241

প্রবাপ্তবয়স্কস্দর জনযে নলিননক ববা 
এমবাস্জনন্স রুস্ম সদখবাস্নবা

$15 $20 $30 $40 $50 $60 ্বার্কমলূযে পর্কন্ত

ববাচ্বা ববা গভ্ক ব্ী মনহলবাস্দর 
জনযে নলিননক ববা জরুরীকবালীন 
কস্ষে সদখবাস্নবা

$0 $0 $0 $15 $20 $30 ্বার্কমলূযে পর্কন্ত

সরবাগীর সকবা-সপ এবং ববাদস্রবাগযে 
বযেয়সমহূ

$0 $0 $10 $12 $15 $18 পুস্রবা সকবা-সপ ও 
ববাদস্রবাগযে বযেয়

সপ্রসনক্রপশন করবা ওষু্ 
ববা িবাম্কবাসীর সকবা-সপ 
(সপ্রসনক্রপশন প্রন্ িী*

$2 $6 $10 $14 $18 $22 প্রকৃ্ খরি ও 
্বার সস্গে আস্রবা 
$6

বনহনব্কভবাস্গ অস্ত্রস্পবািবার এবং 
প্রবাপ্তবয়স্ক ও নশশুস্দর MRI 
পরীষেবা

$150 $250 $350 $450 $550 $650 ্বার্কমলূযে পর্কন্ত

হবাসপবা্বাস্ল ভন ্্ক , রনদ 
আপনবার সঞ্চয় $8,000**- 
এর সরস্ক কম হয়

$150 $300 $800 $1,800 $3,000 $5,000 Medicaid DRG

*িী রনদ ওষু্ সকনবার খরি ও পনরস্ষববাজনন্ বযেস্য়র সরস্ক সবনশ হয় ্বাহস্ল  আরও কমস্ব  

**সঞ্চস্য়র পনরমবাণ $8,000.00-এর সবনশ হস্ল অন্নরতি িী ্বার্ক করবা হস্ব

সরবাগীর রনদ সররবানপ জবা্ীয় পনরির্কবার দরকবার হয় অরববা সরবাগীর রনদ একবান্ক সপ্রসনক্রপশস্নর দরকবার হয়, ্বাহস্ল ্বাঁস্ক ্বা মকুস্বর জনযে ববা িী কমবাস্নর জনযে একজন অর্ক নবষয়ক উপস্দষ্বার সস্গে করবা বলস্্ হস্ব।

03-01-17

*িী রনদ ওষু্ সকনবার খরি ও পনরস্ষববাজনন্ বযেস্য়র সরস্ক সবনশ হয় ্বাহস্ল  আরও কমস্ব  

**সঞ্চস্য়র পনরমবাণ $8,000.00-এর সবনশ হস্ল অন্নরতি িী ্বার্ক করবা হস্ব

সরবাগীর রনদ সররবানপ জবা্ীয় পনরির্কবার দরকবার হয় অরববা সরবাগীর রনদ একবান্ক সপ্রসনক্রপশস্নর দরকবার হয়, ্বাহস্ল ্বাঁস্ক ্বা মকুস্বর জনযে ববা িী কমবাস্নর জনযে 

একজন অর্ক নবষয়ক উপস্দষ্বার সস্গে করবা বলস্্ হস্ব।


