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আমার রক ককানও নর্পত্র প্রদান করতত হতে?
আপনি নিসের জি্য য�োগ্য তোর উপর নির্ভ র 
িসর আপিোসি িনিপত্র েরবরোহ িরসত 
বলো হসত পোসর। িীসের প্রনতটি নবরোগ 
যিসি এিটি িসর িনি প্রদোি িরসত প্রস্তুত 
িোকুি। আপনি �নদ স্ব-শরীসর আসবদি িসর 
িোসিি তসব দযো িসর যেগুনল আপিোর 
েোসি নিসয আেুি। আপনি �নদ য�োসি 
আসবদি িসর িোসিি তসব আপিোসি যেগুনল 
MyChart-এ আপসলোড িরসত অিবো আপিোর 
অ্যোপসযন্টসেসন্টর েেয প্রদোি িরসত বলো 
হসব। �নদ আপিোর িোসে নিনদ্ভষ্ট যিোিও িনি 
িো িোসি তসব নেন্ো িরসবি িো! আেরো 
এরপরও েোহো�্য িরসত পোরব।

িনিপসত্রর 
ি্যোটোগনর

গ্রহণস�োগ্য িনিপসত্রর উদোহরণ

পনরেসযর 
প্রেোণ

েোলসির লোইসেন্স বো িি-
ড্োইরোর আইনড, ID NYC, 
পোেসপোট্ভ , ববসদনশি আইনড, 
নগ্রি িোড্ভ  বো ওযোি্ভ  পোরনেট, 
ি্যোেোরোলোইসজশি েোটি্ভ ন�সিট, 
নরেো, সু্ল আইনড, বববোনহি 
েিদ, জন্ম েিদ, EBT বো 
CBIC িোড্ভ

আসযর প্রেোণ যপ স্োব (গত 4 েপ্োসহর), 
অ্যোপসযন্টসেন্ট যলটোর, 
যপিশি/ SSI /যবিোরত্ব েহোযতো 
পুরষ্োসরর নেঠি/যেি

ঠিিোিোর 
প্রেোণ

যপোস্েোি্ভ  িরো খোে, 
ইউটিনলটি নবল (গত 90 
নদসির), রোডোর েুনতি, বন্ধিী 
এজোহোর

বীেো 
য�োগ্যতো 
নিরূপণ

আপনি �নদ ইনতেস্্য অি্য 
যিোিও েংস্োর েহোযি দ্োরো 
বো New York State of Health 
েোসি্ভ টসলেসের েো্্যসে নিসজ 
নিসজ বীেোস�োগ্যতোর জি্য 
নিরূনপত হসয িোসিি, তসব 
নিরূপসণর এিটি অিনুলনপ 
যশযোর িরুি

আমার স্াস্থ্য রেমার কভাতরজ সম্পতকথি  
রসদ্ান্ত ক�ানার জনথ্য অতপক্ারত অেস্ায় 
আরম ককাতনা রেল কপতল কী করতত হতে?
�নদ আপনি স্বোস্্য নবেোর জি্য আসবদি িসর 
িোসিি, আপিোর আসবদি প�্ভোসলোেিো িরোর 
েেয আপিোসি নবল নদসত বলো হসব িো। �নদ 
আপিোসি নবল যদযো হয, তোহসল আপিোর 
উনেত আেোসদর েোসি য�োগোস�োগ িরো এবং 
এিজি আনি্ভি পরোেশ্ভদোতোর েোসি িিো 
বলো,  ন�নি আপিোসি েহোযতো িরসবি।

আরম রকভাতে আতেদন করে?
আেোসদর আনি্ভি উপসদষ্টোগণ আপিোসি স্বোস্্য 
বীেো িরোসরজ বো আনি্ভি েহোযতোর জি্য 
আসবদি িরসত েহোযতো িরসত পোসরি। 
এিজি আনি্ভি উপসদষ্টোর েোসি িিো বলসত 
1-844-692-4692 িম্বসর িল িরুি এবং 3 
িং নবিল্পটি নিব্ভোেি িরুি।

NYC Health + Hospitals েবোর জি্য স্বোস্্যসেবো প্রদোি িসর। িোগজপত্রনবহীি যলোিজিেহ েব যরোগীর অন্িোর ও 
যগোপিীযতোর প্রনত আেরো েম্োি যদখোই৷ এেোডোও ইংসরনজ েোডো অি্য রোষোয িিো বলো যলোিজিসি ডোতিোর ও 
অি্যোি্য িেমী েদে্যসদর েোসি িিো বলসত আেরো েোহো�্য িসর িোনি৷ আেোসদর িেমীরো আলসবনিযোি, আরনব, বোংলো, 
েীিো, �রোনে, যহনশযোি যরেওল, নহনদি, যিোনরযোি, যপোনলশ, রুশ, স্্যোনিশ, ও উদু্ভ েহ অসিিগুসলো রোষোয িিো 
বসলি৷ যদোরোষী পনরসষবোর ব্যবস্োও আসে৷ আপনি আপিোর রোষোয তি্য যপসত পোসরি৷

আসরো জোিসত  
ও তোনলিোরুতি হসত 
1-646-NYC-CARE  
1-646-692-2273  
িম্বসর য�োি িরুি

nyccare.nyc সংযকু্ত ্াকুন৷ আমাতদরতক অনসুরণ করুন৷



ককাতনা স্াস্থ্য রেমা কনই?  
রিন্তা করতেন না, আমরা আপনাতক সাহাযথ্য করতত পারতো৷ 
উচ্চ েোিেম্ত ও েোশ্রযী স্বোস্্যসেবো পোওযোর অন্িোর আপিোর আসে৷ এই 
পনরে�্ভোসি েোশ্রযী িরোর যেরো উপোয হসলো স্বো স্্য নবেোয তোনলিোরুতি হওযো। 
আেরো আপিোর জি্য উপলর্য উপোযগুসলো ব্যোখ্যো িরসত েোহো�্য িরসত পোনর 
এবং আপিোর ও আপিোর পনরবোসরর জি্য যেরো পনরিল্পিোটিসত তোনলিোরুতি 
হসত আপিোসি েহোযতো িরসত পোনর। �নদ আপনি য�োগ্য িো হি অিবো উপলর্য 
নবিোেসূল্যর বো িে খরসের যিোসিো স্বোস্্য নবেো পনরিল্পিো আপিোর েোেসি্ভ্যর 
েস্্য িো িোসি, তোহসল আপিোর ও আপিোর পনরবোসরর জি্য আেোসদর স্বোস্্য 
পনরসষবোসি েোশ্রযী িরোর জি্য আপনি আেোসদর এিটি আনি্ভি েহোযতো প্রিল্প —  
NYC Care বো Options পোওযোর য�োগ্য হসত পোসরি। 

উপলভথ্য রেকল্প সম্পতকথি  আরম রকভাতে 
জানতত পারর?
NYC Health + Hospitals এর এিজি 
আনি্ভি পরোেশ্ভদোতোর েোসি িিো বলিু, 
আপনি য�োগ্য হসল আপিোসি ও আপিোর 
পনরবোরসি নবিোেসূল্যর বো স্বল্পেসূল্যর স্বোস্্য 
নবেোয তোনলিোরুতি হসত নতনি েহোযতো িরসত 
পোরসবি। আপনি য�োগ্য হসত পোসরি এেি 
নবনরন্ন ্রসির স্বোস্্য নবেো যিসি যবসে নিসত 
আপিোসি েোহো�্য িরোর জি্য আেোসদর আনি্ভি 
পরোেশ্ভদোতোরো আসেি। �নদ আপনি যিোসিো 
স্বোস্্য নবেো পনরিল্পিো পোওযোর জি্য য�োগ্য 
িো হি, নবেোর িরোসরজ আপিোর েোেসি্ভ্যর 
েস্্য িো িোসি, অিবো নেনিৎেো যেবোর খরে 
পনরসশোস্র জি্য অি্ভ িো িোসি, তোহসল আপনি 
আেোসদর এিটি আনি্ভি েহোযতো প্রিসল্পর জি্য 
য�োগ্য হসত পোসরি৷

NYC Care যেই েব ব্যনতিরো যপসত পোসরি 
�োরো স্বো স্্য নবেো পোওযোর অস�োগ্য অিবো 
�োসদর স্বোস্্য নবেোর খরে যদযোর েোেি্ভ্য যিই 
এবং েয েোে বো আসরো যবনশ েেয ্সর নিউ 
ইযি্ভ  নেটিসত বেবোে িরসেি।

Options যেই েব ব্যনতিরো যপসত পোসরি �োরো 
স্বো স্্য নবেো পোওযোর অস�োগ্য অিবো �োসদর 
স্বোস্্য নবেোর খরে যদযোর েোেি্ভ্য যিই এবং 
নিউ ইযি্ভ  নেটিসত বেবোে িসরি বো যবডোসত 
এসেসেি। Nassau িোউনন্টসত বেবোেিোরী বো 
যবডোসত আেো য�েব যলোিজি Queens-এ 
আেোসদর হোেপোতোল ও স্বো স্্য যিন্দ্রগুসলোসত 
�োি তোরো Options এর যিসি েোহো�্য 
পোসবি। এেোডোও Westchester িোউনন্টসত 
বেবোেিোরী বো যবডোসত আেো য�েব যলোিজি 
Bronx-এ আেোসদর হোেপোতোল ও স্বো স্্য 
যিন্দ্রগুসলোসত �োি তোরো Options এর যিসি 
েোহো�্য পোসবি।  

স্াস্থ্য রেমা ককন গুরুত্বপণূথি?
যিউই আহত বো অেুস্ হসত েোি িো; নিন্তু 
নেনিৎেো েংরেোন্ অপ্রত্যোনশত ঘটিোগুসলো ঠিিই 
ঘসট িোসি৷ এিটি স্বোস্্য নবেো িোিসল তো 
েলেোি বড নেনিৎেো নবল ও যপ্রেনরেপশসির 
ওষু্েহ এেব অপ্রত্যোনশত খরসের নিেু অংশ 
প্রদোি িরসত েোহো�্য িসর, এবং আপিোসি 
েোিনেি শোনন্ নদসত পোসর। আেরো আসরো 
জোনি য�, �োসদর স্বোস্্য নবেো আসে তোসদর 
ও তোসদর পনরবোসরর েুস্ িোিোর জি্য 
প্রনতসরো্েলূি যেবো পোওযোর েম্োবিো যবনশ 
িোসি৷ 

আমাতক কত অ থ্ি পররত�াধ করতত হতে?
নবিোেসূল্যর বো স্বল্পেসূল্যর অসিি স্বোস্্য নবেো 
পনরিল্পিো পোওযো �োয৷ আেরো এই নবিল্প 
নিসয আপিোর েোসি আসলোেিো িরসত পোনর৷ 
�নদ আপনি স্বোস্্য নবেো পোওযোর য�োগ্য িো 
হি এবং আনি্ভি েহোযতো পোওযোর য�োগ্য হি, 
তোহসল আপনি শু্ু আপিোর েোেি্ভ্য অি�ুোযী 
অি্ভ পনরসশো্ িরসবি৷ আেোসদর আনি্ভি 
েহোযতো প্রিল্পগুসলোর যিোিটির আওতোয 
আপিোসি িী পনরেোণ অি্ভ পনরসশোস্র জি্য 
বলো হসত পোসর তো পরবতমী পৃষ্োর েোসট্ভ  
যদখোসিো হসযসে৷ এিজি ডোতিোর যদখোসিোর 
জি্য আপিোর ন� $0 এর েত িে হসত পোসর।

আতেদন করার জনথ্য আমার কী কী দরকার 
হতে?
আপিোসি নিসজর ও আপিোর পনরবোর েম্পসি্ভ  
এবং আপিোরো িত উপোজ্ভ ি িসরি যে 
েম্পসি্ভ  তি্য নদসত বলো হসব। আপনি য�োগ্য 
হসত পোসরি এেি নবনরন্ন ্রসির স্বোস্্য নবেো 
পনরিল্পিো ও আনি্ভি েহোযতো প্রিল্প যিসি 
যবসে নিসত আেরো আপিোসি েোহো�্য িরসবো৷ 
এটি এিটি েুরনষিত আসবদি এবং অনরবোেি 
িে্ভিত্ভ োসদর েোসি যিোসিো তি্য যশযোর িরো 
হয িো৷

রেেশ

ধাপ 1:
আপিোর পনরবোসরর েদে্য েংখ্যো গুসি নিি 
(অিগু্রহ িসর আপিোর েোসি বেবোেিোরী  
েব প্রোপ্বযস্ ব্যনতি ও নশশুসি ্সর  
নহেোব িরুি)।

ধাপ 2:
তোরপর, স্তরগুনলর এিটি যিসি য� পনরেোণ 
যবতি আপনি এি বেসর পোি যেটি খুজঁিু।

ধাপ 3:
নলিনিি নরনজট, জরুনর রুে নরনজট, ও 
হোেপোতোসল অবস্োসির জি্য আপিোর পনরবোসরর 
েদে্য েংখ্যো ও আসযর নরনতিসত আপিোসি িত 
যপসেন্ট িরসত বলো হসব তো যদখসত েোসট্ভ র 
এিদে নিসের িলোে প�্ভন্ অিেুরণ িরুি।

কেডাতরল দাররদ্থ্য সীমা  
(FEDERAL POVERTY LEVELS, FPL)

100% FPL 101 - 125% FPL 126 - 150% FPL 151 - 200% FPL 201 - 250% FPL 251 - 300% FPL 301 - 350% FPL 351 - 500% FPL

পররোতরর সদসথ্য সংখথ্যা এরতিতয় 
কম

এরতিতয় 
কের�

এরতিতয় 
কম

এরতিতয় 
কের�

এরতিতয় 
কম

এরতিতয় 
কের�

এরতিতয় 
কম

এরতিতয় 
কের�

এরতিতয় 
কম

এরতিতয় 
কের�

এরতিতয় 
কম

এরতিতয় 
কের�

এরতিতয় 
কম

এরতিতয় 
কের�

এরতিতয় 
কম

1 12 880 12 881 16 100 16 101 19 320 19 321 25 760 25 761 32 200 32 201 38 640 38 641 45 080 45 081 64 400

2 17 420 17 421 21 775 21 776 26 130 26 131 34 840 34 841 43 550 43 551 52 260 52 261 60 970 60 971 87 100

3 21 960 21 961 27 450 27 451 32 940 32 941 43 920 43 921 54 900 54 901 65 880 65 881 76 860 76 861 109 800

4 26 500 26 501 33 125 33 126 39 750 39 751 53 000 53 001 66 250 66 251 79 500 79 501 92 750 92 751 132 500

5 31 040 31 041 38 800 38 801 46 560 46 561 62 080 62 081 77 600 77 601 93 120 93 121 108 640 108 641 155 200

6 35 580 35 581 44 475 44 476 53 370 53 371 71 160 71 161 88 950 88 951 106 740 106 741 124 530 124 531 177 900

7 40 120 40 121 50 150 50 151 60 180 60 181 80 240 80 241 100 300 100 301 120 360 120 361 140 420 140 421 200 600

প্রোপ্বযস্সদর জি্য নলিনিি 
নরনজট

$0 $2 $3 $20 $30 $40 $50 $50

নশশু বো গর্ভ বতী িোরীসদর  
জি্য নলিনিি নরনজট

$0 $0 $0 $20 $30 $40 $50 $50

আেরণগত স্বোস্্য নলিনিি নরনজট $0 $0 $0 $15 $30 $40 $50 $50

প্রোপ্বযস্সদর জি্য জরুনর  
রুে নরনজট

$0 $3 $3 $75 $80 $100 $120 $120

নশশু বো গর্ভ বতী িোরীসদর  
জি্য জরুনর রুে নরনজট

$0 $0 $0 $75 $80 $100 $120 $120

যপ্রেনরেপশসির ওষু্ (প্রসত্যি 
যপ্রেনরেপশসির জি্য ন�)

$2 $2 $2 $6 $10 $14 $18 $18

অ্যোমু্বসলটনর েোজ্ভ োনর  
বো MRI পরীষিো

$0 $15 $25 $150 $300 $450 $550 $650

হোেপোতোসল রনত্ভ  যরোগীর 
হোেপোতোসল অব স্োি*

$0 $25 $25 $150 $400 $900 $1500 $1500

যিো-যপ ও নডডোনটিবল $0 $0 $0 $0 $10 $12 $18 $22

উপসর উনলিনখত আসযর যেসয যবনশ আয নবনশষ্ট পনরবোসরর যরোগীসদর জি্য ন� NYC Health + Hospitals-এর যেল�-যপ যরসটর (Selfpay rate) নরনতিসত নি ্্ভোরণ িরো হসব।

*$8,000-এর যেসয যবনশ েোশ্রয হসল বোডনত ন� ্ো�্ভ িরো হসত পোসর। Bengali 05/21


