
সংযকু্ত থাকুন। আমাদের অনসুরণ করুন।

উৎকর্ষতাপণূ্ষ 
স্াস্থ্যদসবা সাদ্থ্যর 
মদ্থ্য ননদে এদসদে
NYC Health + Hospitals Options

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

BRONX

NYC Health + Hospitals/Lincoln  718-579-6414
NYC Health + Hospitals/Morrisania  718-960-2214
NYC Health + Hospitals/Belvis  718-579-1763
NYC Health + Hospitals/Jacobi  718-918-3375
NYC Health + Hospitals/North Central Bronx  718-918-3375

BROOKLYN

NYC Health + Hospitals/Woodhull  718-630-3020
NYC Health + Hospitals/Cumberland  718-260-7742
NYC Health + Hospitals/Kings County  718-245-1323
NYC Health + Hospitals/East New York  718-240-0630
NYC Health + Hospitals/Coney Island  718-616-5024

MANHATTAN

NYC Health + Hospitals/Harlem  212-939-8125
NYC Health + Hospitals/Renaissance  212-932-6504
NYC Health + Hospitals/Metropolitan  212-423-7990
NYC Health + Hospitals/Bellevue  212-562-6264
NYC Health + Hospitals/Gouverneur  212-238-7139

QUEENS

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

STATEN ISLAND

NYC Health + Hospitals/Mariner’s Harbor  844-NYC-4NYC
NYC Health + Hospitals/Vanderbilt  844-NYC-4NYC

NYC Health + Hospitals Options Brochure (Bengali)
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পকাদনা স্াস্থ্য বীমা পনই? 
নচন্া করদবন না, আমরা আপনাদের সাহাযথ্য করদত পানর।

উচ্চমবাস্নর স্বাথ্যে পররচর্বায় আপনবার অরিকবার আস্ে। পররচর্বাটিস্ক আপনবার সবাস্িযের 
মস্িযে রবাখবার সবস্চস্য় শ্রেষ্ঠ উপবায় হল একটি স্বাথ্যে বীমবায় নরিভুক্ত হওয়বা। আপনবার 
কবাস্ে লভযে রবকল্পগুরল আমরবা বযেবাখযেবা করস্ে পবারর এং আপনবাস্ক সবাহবারযে করস্ে 
পবারর, রবাস্ে আপনবার ও আপনবার পররববাস্রর জনযে শ্রেষ্ঠ প্যেবানটিস্ে নরিভুক্ত হস্ে 
পবাস্র। আপরন ররি লভযে শ্কবাস্নবা রবনবামসূ্লযের ববা কম-খরস্চর স্বাথ্যে বীমবার শ্রবাগযে নবা 
হন অিববা ররি শ্সগুরল আপনবার সবাস্িযের মস্িযে নবা হয়, েস্ব আপরন NYC Health 
+ Hospitals Options – একটি রবনবামলূযে ববা েবাড় রুক্ত শ্পস্মন্ট প্যেবান এর শ্রবাগযে 
হস্ে পবাস্রন রবা আপনবার ও আপনবার পররববাস্রর সবাস্িযের স্বাথ্যে পররস্সববা।

আনম লভথ্য নবকল্পগুনলর সম্পদক্ষ  কীভাদব জানদত 
পারব?

প্রিস্ম, একজন NYC Health + Hospitals 
ফবাইনযেবারসিয়বাল কবাউস্সিলস্রর সবাস্ি কিবা বলনু, রররন 
আপনবাস্ক ও আপনবার পররববারস্ক সবাহবারযে করস্বন 
রবনবামলূযে অিববা কম খরস্চর স্বাথ্যে বীমবা-শ্ে নরিভুক্ত 
হস্ে, ররি আপরন শ্রবাগযে হন। আমবাস্ির ফবাইনযেবারসিয়বাল 
কবাউস্সিলর আপনবাস্ির সবাহবারযে করস্ব রবরভন্ন প্রকবার 
স্বাথ্যে বীমবা প্যেবান শ্বস্ে রনস্ে, রবাস্ে আপরন শ্রবাগযে 
হস্ে পবাস্রন। ররি আপরন শ্কবাস্নবা স্বাথ্যে বীমবা প্যেবাস্ন 
শ্রবাগযে নবা হন, এবং একটি বীমবা কভবাস্রজ ররি 
আপনবার সবাস্িযের মস্িযে নবা িবাস্ক, অিববা আপনবার 
কবাস্ে রচরকৎসবার খরচ শ্মটবাস্নবার মস্েবা রস্িষ্ঠ অি্ 
শ্নই, আপরন েবাহস্ল হ্বাসকৃে এবং আপনবার সবাস্িযের 
মস্িযে  রচরকৎসবার ফী শ্পস্ে পবারস্বন NYC Health + 
Hospitals Options শ্প্রবাগ্বাস্ম।

Options লভযে শ্সইসব বযেরক্তস্ির জনযে রবাঁরবা রনউ 
ইয়স্ক্ িবাস্কন অিববা রনউ ইয়স্ক্ ভ্রমণ করস্ে আস্সন। 
আমরবা শ্সই সব বযেরক্তস্ির সবাহবারযে কস্র িবারক রবাঁরবা 
নবাসবাউ কবাউরন্ট -শ্ে িবাস্কন অিববা েবাস্ে ভ্রমস্ণর 
জনযে এস্সস্েন এবং রবাঁরবা কুইসি-এ আমবাস্ির হবাসপবােবাল 
ও স্বাথ্যে শ্কন্দ্র বযেবহবার কস্রন। আমরবা শ্সই সব 
বযেরক্তস্ির সবাহবারযে কস্র িবারক রবাঁরবা ওস্য়স্টস্চস্টবার 
কবাউরন্ট -শ্ে িবাস্কন অিববা েবাস্ে ভ্রমস্ণর জনযে 
এস্সস্েন এবং রবাঁরবা ব্রঙ্কস-এ আমবাস্ির হবাসপবােবাল ও 
স্বাথ্যে শ্কন্দ্র বযেবহবার কস্রন।

পকন স্াস্থ্য বীমা গুরুত্বপণূ্ষ?

শ্কউই আহে ববা অসুথ্ হস্ে চবায় নবা; রকন্তু অভবাবনীয় 
রচরকৎসবাগে ঘটনবা ঘটস্ে পবাস্র। একটি স্বাথ্যে বীমবা 
প্যেবান িবাকস্ল শ্সই প্রকবার অভবারবে খরচ শ্মটবাস্নবা 
সুরবিবাজনক হয়, রবাস্ে বড়সড় রচরকৎসবা রবল এবং 
শ্প্রসররিপশন ওষুি অন্তভ্ুক্ত হয় এবং এই প্রকবার প্যেবান 
আপনবাস্ক অস্নকটবা রনরচিন্ত করস্ে পবাস্র। আমরবা 
এেবাড়বাও জবারন শ্র, স্বাথ্যে বীমবা আস্ে এমন বযেরক্তরবা 
প্ররেস্রবািমলূক পররচর্বা পবান, রবা েবাস্ির ও েবাস্ির 
পররববারস্ক সবাহবারযে করস্ব সুথ্ িবাকস্ে।

বীমা অথবা OPTIONS –এর জনথ্য আদবেন করদত 
আমার কী প্রদোজন হদব?

আপনবাস্ক একজন NYC Health + Hospitals -এর 
কমমী রজজ্বাসবা করস্বন শ্র আপরন কে আয় কস্রন 
এবং আপনবার পররববাস্র কেজন সিসযে আস্ে। আমরবা 
প্রিস্ম আপনবাস্ক সবাহবারযে করব সরকবারী স্বাথ্যে বীমবা 
ও Qualified Health Plans, শ্রমন Medicaid, the 
Essential Plan, Child Health Plus, EPIC (বররষ্ঠস্ির 
জনযে) এবং ADAP (শ্রসব বযেরক্তরবা HIV/AIDS -এ 
আরিবান্ত)-শ্ে আস্বিন করস্ে। এটি একটি সুররষিে 
আস্বিন এবং শ্কবাস্নবা েিযেই অরভববাসন কে্বাস্ির কবাস্ে 
পবাঠবাস্নবা হয় নবা।

আমাদক কতটা অথ্ষ নেদত হদব?

অস্নকগুরল কম খরচ অিববা রবনবামলূযে স্বাথ্যে বীমবা 
প্যেবান লভযে আস্ে। আমরবা আপনবাস্ির সবাস্ি এই 
পেন্দগুরল আস্লবাচনবা করব। ররি আপরন স্বাথ্যে বীমবা 
কভবাস্রজ নবা পবান, েস্ব আপবানস্ক শ্সই অি্ রিস্ে 
হস্ব রবা আপনবার সবাস্িযের মস্িযে িবাকস্ব। পরবেমী 
পৃষ্ঠবাটি শ্িখবাস্ব আপনবাস্ক কেটবা অি্ রিস্ে হস্ে পবাস্র 
Options শ্প্রবাগ্বাস্মর অিীস্ন। ডবাক্তবাস্রর কবাস্ে রভরজস্টর 
জনযে আপনবার ফী হস্ে পবাস্র $0-ও।

আমার স্াস্থ্য বীমা কভাদরজ কতটা তা জানার জনথ্য 
অদপক্া করার সমেসীমার মদ্থ্য যনে আনম এনক 
নবল পাই তখন কী হদব?

ররি আপরন স্বাথ্যে পররস্সববার জনযে আস্বিন কস্র 
িবাস্কন, আপনবাস্ক শ্সই রবলটি রমটিস্য় শ্িওয়বার কিবা 
বলবা হস্ব নবা, রখন আপনবার আস্বিনপত্র পর্বাস্লবাচনবা 
করবা হস্ছে। ররি আপরন রবল পবান, আপনবাস্ক 
শ্রবাগবাস্য়বাগ করস্ে হস্ব হবাসপবােবাল অিববা স্বাথ্যে শ্কস্ন্দ্র 
এবং শ্সই থ্বাস্নর ফইনযেবারসিয়বাল কবাউস্সিলস্রর সবাস্ি 
আপনবাস্ক কিবা বলস্ে হস্ব, রররন আপনবাস্ক এই রবষস্য় 
সবাহবারযে করস্বন।

আনম স্াস্থ্য বীমা অথবা OPTIONS-এর জনথ্য 
কীভাদব আদবেন করব?

অনগু্হ কস্র, এই পুরতিকবার রপেস্ন শ্িওয়বা আমবাস্ির শ্র 
শ্কবাস্নবা স্বাথ্যে পররচর্বা শ্কস্ন্দ্র শ্ফবান করুন।

NYC Health + Hospitals সববার জনযে স্বাথ্যে পররচর্বা প্রিবান কস্র। আমরবা সব শ্রবাগীর, এমনরক অগ্রথিে 
মবানষুস্িরও শ্গবাপনীয়েবার অরিকবাস্রর প্ররে রেদ্বাশীল। এেবাড়বাও আমরবা অ-ইংস্ররজ ভবাষীস্ির সবাহবারযে কস্র িবারক 
রবাস্ে ডবাক্তবার এবং অনযেবানযে কমমীস্ির সবাস্ি েবাঁরবা কিবা বলস্ে পবাস্রন। আমবাস্ির কমমীরবা অস্নকগুরল ভবাষবায় পবারিশমী, 
শ্রমন আস্বেনীয়, আরবী, ববাংলবা, চীনবা ফরবারস, হবাইেীয় শ্রিওল, রহরন্দ, শ্কবারীয়, শ্পবারলশ, রুশ, স্যেবারনশ এবং উিু্ । 
শ্িবাভবাষী পররস্সববাও লভযে হয়। আপরন আপনবার ভবাষবায় েিযে শ্পস্ে পবারস্বন।

্াপ 1:
আপনবার পররববাস্রর আকবার রনণ্য় করুন (অনগু্হ 
কস্র এমন সব প্রবাপ্তবয়স্ক ও রশশুস্ির অন্তভ্ুক্ত করুন 
রবারবা আপনবার সস্গে ববাস কস্রন)। 

্াপ 2:
এরপস্র, আপরন শ্কবাস্নবা একটি পর্বাস্য় এক বেস্র রে 
অি্ পবান েবার পররমবাণ রনণ্য় করুন।

যকু্তরাষ্টীে োনরদ্র স্তর <101% 101-150% 151-200% 201-250% 251-300% 301-350% 351-400% 401% +

পনরবাদরর আকার এর কম এর কম এর পবনি এর কম এর পবনি এর কম এর পবনি এর কম এর পবনি এর কম এর পবনি এর কম এর পবনি এর পবনি

1 $12,140 $12,141 $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 $16,460 $16,461 $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 $20,780 $20,781 $31,170 $31,171 $41,560 $41,561 $51,950 $51,951 $62,340 $62,341 $72,730 $72,731 $83,120 $83,121

4 $25,100 $25,101 $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 $29,420 $29,421 $44,130 $44,131 $58,840 $58,841 $73,550 $73,551 $88,260 $88,261 $102,970 $102,971 $117,680 $117,681

6 $33,740 $33,741 $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 $38,060 $38,061 $57,090 $57,091 $76,120 $76,121 $95,150 $95,151 $114,180 $114,181 $133,210 $133,211 $152,240 $152,241

প্রবাপ্তবয়স্স্কর জনযে রলিরনস্ক সবাষিবাৎ $0 $3 $20 $30 $40 $50 $50 পূণ ্চবাজ্

রশশু ববা গভ্বেী মরহলবার জনযে 
রলিরনস্ক সবাষিবাৎ $0 $0 $20 $30 $40 $50 $50 পূণ ্চবাজ্

আচরণগে স্বাথ্যে সংরিবান্ত রলিরনস্ক 
সবাষিবাৎ $0 $0 $15 $30 $40 $50 $50 পূণ ্চবাজ্

প্রবাপ্তবয়স্স্কর জনযে এমবাস্জ্রসি রুস্ম 
সবাষিবাৎ $0 $3 $75 $80 $100 $120 $120 পূণ ্চবাজ্

রশশু ববা গভ্বেী মরহলবার জনযে 
এমবাস্জ্রসি রুস্ম সবাষিবাৎ $0 $0 $75 $80 $100 $120 $120 পূণ ্চবাজ্

শ্রবাগীর শ্কবা-শ্প ও রবস্য়বাগস্রবাগযে রবারশ $0 $0 $0 $10 $12 $18 $22 পূর্ণ কো-পস্  
ও বরয়োগরোগ্র 
রবাশর

শ্প্রসররিপশস্নর ওষুি (প্ররে 
শ্প্রসররিপশস্নর জনযে ফী)* $2 $2 $6 $10 $14 $18 $18 প্রকৃে খরচ এবং 

অেরররক্ে $6

ভ্রবামযেমবান শলযেরচরকৎসবা ববা MRI পরীষিবা $0 $25 $150 $300 $450 $550 $650 পূর্ণ চবার্জ

শ্রবাগীর হবাসপবােবাস্ল ভরে্ িবাকবা** $0 $25 $150 $400 $900 $1,500 $1,500 মস্ডরকস্ইড DRG

*ফী ররি ওষুি ও পররস্ষববাগুরলর খরস্চর শ্চস্য় শ্বরশ হয় েবাহস্ল আস্রবা কমবাস্নবা হস্ব

**$8,000 এর শ্বরশ সঞ্চস্য়র ওপস্র অরেররক্ত 2% চবাজ্ শ্রবাগ করবা হস্ব
08-01-18

্াপ 3:
ডবাক্তবাস্রর সস্গে সবাষিবাৎ, এমবাস্জ্রসি রুস্ম সবাষিবাৎ ও 
হবাসপবােবাস্ল িবাকবার জনযে আপনবার পররববাস্রর আকবার 
ও আয় অনরুবায়ী আপনবাস্ক কে অি্ প্রিবান করস্ে 
হস্ব েবা জবানস্ে রনস্চর চবাস্ট্র কলবামটির েলবার রিক 
পর্ন্ত শ্িখুন।


