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আবম বকভরাদব আমরার মরা-বরাবরার স্রাস্্য ববমরায় অন্তভুদে ক্ত হদত পরাবর?
যদি আপনার মা-বাবা তাদির চাকদরর মাধ্যদম স্াস্্য দবমা পপদে থাদকন, তাহদে আপদন 
প্াে পষেদরে 26 বছর বেস পয্যন্ত, এবং দকছু পষেদরে 29 বছর বেস পয্যন্ত তাদির প্্যাদন 
অন্তরু্য ক্ত থাকদত পারদবন, দকন্তু এটি দবমা অনযুােী দরন্ন হে। িরু্য াগ্যবশত, আপনার 
পদরবাদরর Medicaid প্্যাদন আপদন সদব্যাচ্চ 19 বছর বেস পয্যন্ত থাকদত পারদবন। যদি 
আপদন পগাপনীে পযৌন ও প্জনন দবষেক পসবা গ্রহণ করদত চান, তাহদে এই পসবাগুদোর 
জন্য আপনার মা-বাবার দবমা পথদক পৃথকরাদব দবে করা দনদচিত করদত আপদন পদরবার 
পদরকল্পনা পবদনদিট কম্যসূদচর (Family Planning Benefits Program, FPBP) জন্য 
আদবিন করদত আগ্রহী হদত পাদরন। আদরা তদথ্যর জন্য অনগু্রহ কদর সংস্াদনর পৃষ্া পিখুন। 

ককরাদনরা কহলথ প্্যরান কবদে কনয়রার সময় আমরার ককরান ববষয়গুদলরা 
ববদবচনরা কররা উবচত?
 + ব্যয়:
 • মাদসক দপ্দমোম: দবমা পদরকল্পনার জন্য প্দত মাদস আপনাদক কত টাকা পদরদশাধ 
করদত হদব

 • দিিাদটিবে: পসবার জন্য দবমা পথদক অথ্য পদরদশাধ করার আদগ আপদন পয পদরমাণ 
অথ্য দনদজর পদকট পথদক খরচ কদরন

 • পকা-ইন্্ুযদরন্ ও পকা-পপ: অদিস দরদজট (প্াইমাদর পকোর ও দবদশষজ্ঞ পসবা), 
পপ্সদরিপশন, ইত্যাদির জন্য আপনার দনদজর পদকট পথদক পিো খরচ

 + কভরাদরদজর আওতরাভুক্ত কসবরাসমূহ: মানদসক স্াস্্য, পিন্াে এবং পপ্সদরিপশন এর খরচ 
করাদরদজর আওতারুক্ত দকনা তা দবদবচনা করুন

 + প্্যরান-ববহভূদে ত ববষয়সমহূ: আপনার প্্যান পকান পসবাগুদো করার কদর না
 + বছদর আপনার কেবার িাক্তাদরর কাদছ দরদজট করার প্দোজন হদত পাদর বদে আপদন 
মদন কদরন (দনেদমত পমদিদকে দরদজদটর প্দোজন হদত পাদর আপনার এমন পকাদনা 
িীর্যস্ােী অসুস্তা আদছ দকনা দবদবচনা করুন) 

 + আপনার কত রন রন ওষুদধর প্দোজন হে
 + আপনার িাক্তার ও দবদশষজ্ঞদির জন্য করাদরজ: ইন-পনটওোক্য  (পনটওোদক্য র-
আওতারুক্ত) বনাম আউট-অব-পনটওোক্য  (পনটওোক্য -বদহরু্য ত) (শব্দদকাষ পিখুন)

 + রদবষ্যদত পযদকাদনা খরচ কমাদত সাহায্য করার জন্য আপনার দনদোগকত্য ার কাছ পথদক 
নমনীে খরদচর অ্যাকাউন্ অথবা পহেথ পসদরংস অ্যাকাউন্ ের্য আদছ দকনা

অক্ষমতরা বকভরাদব স্রাস্্য ববমরাদক প্ভরাববত কদর?
যদি আপনার পকাদনা অষেমতা থাদক এবং পসটির কারদণ আপদন কাজ করদত অষেম হন, 
তাহদে আপদন 26 বছর বেদসর পদরও আপনার মা-বাবার পবসরকাদর স্াস্্য দবমাে অন্তরু্য ক্ত 
থাকদত পারদবন। এই প্দরিো সম্পন্ন করদত আপনার বাড়দত দকছু িকুদমন্ জমা পিওোর 
প্দোজন হদত পাদর। আদরা তদথ্যর জন্য অনগু্রহ কদর আপনার দবমা পকাম্পাদনর সাদথ কথা 
বেনু। 
যদি আপনার পকাদনা অষেমতা থাদক এবং আপদন আপনার মা-বাবার Medicaid দবমা 
পদরকল্পনাে অন্তরু্য ক্ত থাদকন, তাহদে 19 বছর বেদস আপনাদক অবশ্যই আপনার দনজস্ 
Medicaid দবমা পদরকল্পনাে স্ানান্তদরত হদত হদব। আপনার দবমা পদরকল্পনার সাদথ 
আপনার মা-বাবা পযাগাদযাগ করদত সষেম হওোর জন্য আপনাদক অবশ্যই একটি দরদেজ 
িরদম স্াষের করদত হদব।

সরামদথদে্যর মদ্্য পবরচযদেরার আইন (The Affordable Care Act, ACA) আমাদির স্াস্্যদসবা 
ব্যবস্ার উপর এবং দবমা পযরাদব কাজ কদর তার উপর খুব বড় ধরদনর প্রাব পিদেদছ। 
স্াস্্য দবমার করাদরজদক আদরা ন্যায্য, সাশ্রেী ও সহদজ পবাধগম্য করার জন্য এর দিজাইন 
করা হদেদছে। এছাড়াও ACA দনম্ন আদের আদরা পবদশ মানষুদক করাদরদজর আওতাে 
আনদত Medicaid পাওোর পযাগ্যতা সম্প্রসাদরত কদরদছ এবং স্াস্্য দবমার জন্য একটি 
মাদক্য টদপ্স ততদর কদরদছ। 

স্রাস্্য ববমরার জন্য মরাদকদে টদপ্স হদো মানদুষর জন্য পবসরকাদর অথবা সরকাদর পহেথ 
করাদরজ রিে করা, তুেনা করা এবং তাদেকারুক্ত হওোর একটি উপাে। আপদন পযাগ্য বদে 
দবদবদচত হদে করাদরদজর খরচ কমাদত সাহায্য করার জন্য আদথ্যক সহােতার ব্যবস্া আদছ। 
এই ওদেবসাইটটি মেূত দনম্নদেদখতদির জন্য:
 + পযসব ব্যদক্তর চাকদর অথবা Medicare -এর মাধ্যদম পকাদনা দবমা পনই
 + 18-65 বছর বেসী দনউ ইেক্য বাসী
 + দনউ ইেদক্য র ষুেদ্র ব্যবসাসমহূ পযখাদন 100 জন বা তারদচদে কম সংখ্যক কম্যচারী 
রদেদছ৷ আদরা তদথ্যর জন্য অনগু্রহ কদর nystateofhealth.ny.gov ওদেবসাইদট যান৷

বরাবণবজ্যক বরা কবসরকরাবর ববমরা কী? 
বাদণদজ্যক দবমা পবসরকাদর দবমা পকাম্পাদনগুদো ব্যবস্া কদর থাদক এবং সাধারণত আপনার 
চাকদরর মাধ্যদম প্িান করা হদে থাদক। এর অথ্য হদো আপনার দনদোগকত্য া দবমা রিদের 
খরদচর দকছু অংশ বহন কদরন। যদি আপনার দনদোগকত্য া দবমা পদরকল্পনা অিার না 
কদরন, তাহদে ব্যদক্তগতরাদব বাদণদজ্যক দবমা রিে করার জন্য স্াস্্য দবমার মাদক্য টদপ্স ের্য 
রদেদছ। 

সরকরাবর ববমরা কী?
সরকাদর স্াস্্য দবমার মদধ্য রদেদছ সরকাদর সহােতাপ্াপ্ত কম্যসূদচসমহূ পযমন Medicaid ও 
Medicare। Medicaid দনম্ন পথদক মাঝাদর আদের পযাগ্য ব্যদক্তদির স্াস্্য দবমার খরচ 
পদরদশাদধর পষেদরে সাহায্য কদর। যদি আপদন গর্য বতী হন এবং আপনার বেস 18 বছদরর 
কম হে, তাহদে অদরবাসনগত অবস্া ও আে দনদব্যদশদষ আপদন Medicaid-এর জন্য 
আদবিন করদত পারদবন। আদরা তদথ্যর জন্য অনগু্রহ কদর www.health.ny.gov/health_
care/medicaid/ ওদেবসাইদট যান।

ম্যরাদনজড ককয়রার প্্যরান কী?
ম্যাদনজি পকোর প্্যান হদো এমন স্াস্্য দবমা পদরকল্পনা পযগুদোর স্াস্্যদসবা প্িানকারী 
এবং/অথবা পমদিদকে ি্যাদসদেটিগুদোর সাদথ কম খরদচ পসবা প্িাদনর চুদক্ত রদেদছ। দবদরন্ন 
ধরদনর ম্যাদনজি পকোর প্্যান আদছ পযমন: HMO, PPO, POS এবং EPO (শব্দদকাষ 
পিখুন)। 

সু্দডন্ট কহলথ কপ্রাগ্রাম (বিক্ষরাথথীদের স্রাস্্য কমদেসবূচ) কী?
প্াে পষেদরেই দশষোথথীদির স্াস্্য দবমা থাকা আবশ্যক, এবং কদেজগুদো দশষোথথীদির জন্য স্াস্্য 
দবমা প্িান করদত পাদর যা সু্দিন্ পহেথ পপ্াগ্রাম(student health programs, SHP) 
নাদম পদরদচত। দশষোথথীদির পকাদনা SHP - পত তাদেকারুক্ত হওোর প্দোজন হদত পাদর 
অথবা তাদির কমপদষে এটির মদতা রাদো অন্য পকাদনা দবমার করাদরজ আদছ (“তুেনাদযাগ্য 
করাদরজ”) তার প্মাণ পিওোর প্দোজন হদত পাদর। অনগু্রহ কদর মদন রাখদবন, যদি 
আপনার িীর্যস্ােী পমদিদকে সমস্যা থাদক অথবা আপদন দনেদমত ওষুধ গ্রহণ কদরন, তাহদে 
SHP পথদক প্াপ্ত করাদরজ যদথষ্ট নাও হদত পাদর।

এই পুদতিকাটি অনোইদন অ্যাদসেস করদত এই QR 
পকািটি আপনার স্াট্য দিান দিদে স্্যান করুন!
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স্রাস্্য ববমরা কী?
স্াস্্য দবমা হদো আপনার স্াস্্যদসবার জন্য অথ্য পদরদশাদধর একটি উপাে। আপদন 
আহত বা অসুস্ হদে এটি আপনাদক দচদকৎসা পসবার পুদরা খরচ পদরদশাধ করা পথদক 
রষো কদর। প্দতটি স্াস্্য দবমা পদরকল্পনা দরন্ন এবং দরন্ন ধরদনর পমদিদকে খরচ 
করার কদর। 

স্রাস্্য ববমরা ককন গুরুত্বপণূদে?
এর অদনকগুদো কারণ রদেদছ:
 + এটি আপনাদক অপ্ত্যাদশত, উচ্চ পমদিদকে খরচ পুদরা পদরদশাধ করা পথদক রক্ষরা 

কদর। 

 + এটি আপনার দবমা পদরকল্পনাে করার করা দকছু স্াস্্যদসবার জন্য আপনাদক 
অদপক্ষরাকৃত কম অথদে পবরদিরাদ্র সদুযরাগ কদর কেয়। 

 + এটি আপনাদক দনদি্যষ্ট দকছু অসুস্তা প্দতদরাদধর জন্য ববনরামদূল্য কসবরা পরাওয়রার 
সদুযরাগ কেয়, পযমন টিকা পনো, পচক-আপ ও দ্রিদনং করাদনা।

দ্রষ্টব্য: আপনার দবমা পদরকল্পনাে পকান পসবাসমহূ অন্তরু্য ক্ত আদছ তা জানদত অনগু্রহ 
কদর আপনার দবমা প্িানকারীর সাদথ কথা বেুন। দকছু পদরদষবা পুদরাপুদর করার 
করা হদত পাদর অন্যদিদক অন্যান্য পদরদষবা আংদশকরাদব করার করা হদত পাদর অথবা 
এদকবাদরই করার করা নাও হদত পাদর৷ 

আবম ককরাথরা কথদক স্রাস্্য ববমরা কপদত পরাবর?
 + আপনার চাকদর/দনদোগকত্য া

 + আপনার কদেজ/দবশ্বদবি্যােে (দশষোথথী স্াস্্য কম্যসূদচ)

 + স্াস্্য দবমার মাদক্য টদপ্স 
 • বাদণদজ্যক স্াস্্য দবমা

• Medicaid
 + আপনার মা-বাবা/অদররাবদকর স্াস্্য দবমা 

যবে আমরার স্রাস্্য ববমরা নরা থরাদক তরাহদল কী ঘটদব?
 + আপদন আপনার স্াস্্যদসবার খরচ প্িাদনর জন্য িােবদ্ধ থাকদবন, পুদরাটা না হদেও 
দকছু অংদশর জন্য। 

 + আপনার ট্যাসে দরটান্য জমা পিওোর সমে যদি আপনার ন্ূযনতম অপদরহায্য করাদরজ 
না থাদক অথবা যদি আপদন করাদরজ পথদক অব্যাহদত না পপদে থাদকন, তাহদে 
আপনার একটি পপদমন্ করা আবশ্যক হদত পাদর। আপনাদক পকাদনা পপদমন্ করদত 
হদব দকনা অথবা আপদন অব্যাহদত পাওোর পযাগ্য দকনা তা জানদত, অনুগ্রহ কদর 
দরদজট করুন: www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families/
aca-individual-shared-responsibility-provision-calculating-the-payment

কহলথ কসবভংস অ্যরাকরাউন্ট (Health Savings Account, HSA): নমনীে খরদচর 
অ্যাকাউদন্র অনরুূপ, তদব ব্যদতরিম হদো যদি আপদন পুদরা অথ্য ব্যবহার না কদরন, 
তাহদে বছর পশদষ পসটি পরবতথী বছদরর অদথ্যর সাদথ পযাগ হদে যাদব। 
ইন-কনটওয়রাকদে  (কনটওয়রাদকদে র-আওতরাভুক্ত) কপ্রাভরাইডরার: আপনার স্াস্্য দবমা পদরকল্পনার 
সাদথ চুদক্তবদ্ধ িাক্তারগণ, তাই আপদন তাদিরদক পিখাদনার সমে আপনার দনদজর পদকট 
পথদক অদপষোকৃত কম অথ্য পদরদশাধ করদবন।
বনদজর পদকট কথদক খরদচর সদবদেরাচ্চ পবরমরাণ/সীমরা: একটি পদরকল্পনা বদষ্য দবমার 
করাদরদজর আওতারুক্ত পদরদষবাসমদূহর জন্য আপনাদক সদব্যাচ্চ পয পদরমাণ অথ্য 
পদরদশাধ করদত হদব। আপদন দিিাদটিবে, পকা-পপদমন্, এবং ইন-পনটওোক্য  পসবা 
ও পদরদষবাসমদূহর জন্য পকা-ইন্্ুযদরন্ দহদসদব এই অথ্য খরচ করার পর, করাদরদজর 
আওতারুক্ত পবদনদিটগুদোর জন্য আপনার দবমা পদরকল্পনা 100% খরচ পদরদশাধ করদব।
আউট-অব-কনটওয়রাকদে  (কনটওয়রাকদে -ববহভুদে ত) কপ্রাভরাইডরার: আপনার স্াস্্য দবমা 
পদরকল্পনার সাদথ চুদক্তবদ্ধ নন এমন িাক্তারগণ, তাই আপদন তাদিরদক পিখাদনার সমে 
অদপষোকৃত পবদশ অথ্য পদরদশাধ করদবন অথবা দবদের পুদরা অথ্য পদরদশাদধর জন্য িােবদ্ধ 
থাকদবন।
পেন্দসই কপ্রাভরাইডরার সংস্রা (Preferred Provider Organization, PPO): এক ধরদনর 
স্াস্্য দবমা পদরকল্পনা পযখাদন আপদন পদরকল্পনার পনটওোদক্য র আওতাধীন পসবা প্িানকারী 
ব্যবহার করদে অদপষোকৃত কম অথ্য পদরদশাধ করদবন। আপদন পকাদনা পরিারাে ছাড়াই 
বাড়দত খরচ দিদে পনটওোদক্য র বাইদরর িাক্তার, হাসপাতাে, এবং পসবা প্িানকারীদিরদক 
ব্যবহার করদত পারদবন।
বপ্বময়রাম: পকাদনা স্াস্্য পদরকল্পনার সিস্য হওোর জন্য আপদন পয পদরমাণ অথ্য পদরদশাধ 
কদরন, সাধারণত মাদসক দরদতিদত পদরদশাধ করা হে। 
পদয়ন্ট অব সরাবভদে স (Point of Service, POS): এক ধরদনর স্াস্্য দবমা পদরকল্পনা পযখাদন 
আপদন পদরকল্পনার পনটওোদক্য র অন্তরু্য ক্ত িাক্তার, হাসপাতাে, এবং অন্যান্য স্াস্্যদসবা 
প্িানকারী ব্যবহার করদে অদপষোকৃত কম পদরমাণ অথ্য পদরদশাধ করদবন। POS 
পদরকল্পনাগুদোদত পকাদনা দবদশষজ্ঞদক পিখাদনার জন্য আপনার প্াইমাদর পকোর প্িানকারী 
িাক্তাদরর কাছ পথদক পরিারাে পনওো আবশ্যক।

িব্দদকরাষ

েীঘদেস্রায়ী অসসু্তরা: এমন পকাদনা পমদিদকে অবস্া যা 3 মাদসর পবদশ সমে স্ােী হদব 
বদে ধারণা করা হে এবং পযটির জন্য সাধারণত অব্যাহত পদরচয্যার প্দোজন হে।
ককরা-ইন্্ুযদরন্: দিিাদটিবে পদরদশাদধর পর স্াস্্যদসবার জন্য পয পদরমাণ অথ্য আপনার 
পদরদশাধ করা আবশ্যক। পকা-ইন্্ুযদরন্ প্ােশই পমাট খরদচর একটি শতকরা হার দহদসদব 
দনধ্যারণ করা হে। উিাহরণস্রূপ, পকাদনা পদরদষবার খরচ পমটাদনার জন্য আপদন 20 
শতাংশ অথ্য পদরদশাধ করদত পাদরন এবং আপনার দবমা পকাম্পাদন 80 শতাংশ অথ্য 
পদরদশাধ করদত পাদর।
ককরা-কপ: সাধারণত আপনার দরদজদটর সমে দবমার করাদরদজর আওতাধীন স্াস্্যদসবার 
জন্য আপদন পয দনদি্যষ্ট পদরমাণ অথ্য পদরদশাধ কদরন। সাধারণত, কম মাদসক দপ্দমোদমর 
পদরকল্পনাগুদোদত পকা-পপদমন্ পবদশ হে এবং উচ্চ মাদসক দপ্দমোদমর পদরকল্পনাগুদোদত 
পকা-পপদমন্ কম হে। 
বডডরাবটিবল: দবমা পথদক আপনার খরচ পদরদশাধ করার আদগ পয পদরমাণ অথ্য 
আপনাদক স্াস্্যদসবার খরদচর জন্য বাধ্যতামেূকরাদব পদরদশাধ করদত হদব। প্ােশ, দবমা 
পদরকল্পনাগুদো বাদষ্যক দিিাদটিবে-এর পদরমাণদরদতিক হদে থাদক। 
কভরাদরজ-ববহভূদে ত ববষয়সমহূ: পযসব অবস্া, দচদকৎসা এবং অন্যান্য পদরদষবা স্াস্্য 
দবমার আওতাে করার করা হদব না৷ আপনার পদরকল্পনা সম্পদক্য  আপনাদক পিওো 
উপকরণগুদোদত এগুদো অবশ্যই স্পষ্টরাদব উদলেখ থাকদত হদব।
একদচটিয়রা কপ্রাভরাইডরার সংস্রা (Exclusive Provider Organization, EPO): একটি 
ম্যাদনজি পকোর স্াস্্য দবমা পদরকল্পনা পযখাদন পদরদষবাসমহূ করার করা হদব শুধুমারে 
যদি আপদন পদরকল্পনার পনটওোদক্য র আওতারুক্ত িাক্তার, দবদশষজ্ঞ, বা হাসপাতােগুদো 
পথদক পসবা গ্রহণ কদরন (জরুদর অবস্া ছাড়া)।
পবরবরার পবরকল্পনরা কববনবিট কমদেসবূচ (FPBP): FPBP হদো পদরবার পদরকল্পনা পদরদষবা 
গ্রহদণর প্দোজন রদেদছ, দকন্তু পসগুদো গ্রহদণর সামথ্য্য পনই এমন দনউ ইেক্য বাসীদির জন্য 
একটি সরকাদর স্াস্্য দবমা কম্যসূদচ। পযৌন ও প্জনন সংরিান্ত পগাপনীে স্াস্্যদসবাে অ্যাদসেস 
বাড়াদনাও এর একটি উদদেশ্য। আদরা তদথ্যর জন্য সংস্াদনর পৃষ্া পিখুন। 
নমনীয় খরদচর অ্যরাকরাউন্ট (Flexible Spending Account, FSA): আপনার দবমার 
করাদরদজর আওতারুক্ত নে এমন অদধকাংশ পমদিদকে খরদচর অথ্য পদরদশাদধর উদদেদশ্য 
আপনার দনদোগকত্য ার মাধ্যদম আপনার পসটআপ করা একটি অ্যাকাউন্। আপনার 
দনদোগকত্য া আপনার পবতদনর অথ্য পথদক স্েংদরিেরাদব কর-পূব্য একটি দনদি্যষ্ট পদরমাণ 
অথ্য পকদট দনদবন (পদরমাণ কম-পবদশ হদব)। তদব, যদি আপদন বছর পশষ হওোর আদগ 
অ্যাকাউদন্র সব অথ্য ব্যবহার না কদরন, তাহদে আপদন পসই অথ্য হাদরদে পিেদবন।
স্রাস্্য ব্যবস্রাপনরা সংস্রা (Health Maintenance Organization, HMO): এক ধরদনর 
স্াস্্য দবমা পদরকল্পনা যা সাধারণত HMO-এর জন্য কম্যরত অথবা তাদির সাদথ চুদক্তবদ্ধ 
িাক্তারদির কাছ পথদক পসবা গ্রহদণর মদধ্য দবমার করাদরজ সীদমত কদর পিে। এটি 
সাধারণরাদব জরুদর অবস্া ব্যতীত পনটওোদক্য র বাইদরর পসবা করার করদব না। পকাদনা 
HMO এর করাদরদজর আওতারুক্ত হওোর জন্য আপনার এটির পদরদষবা প্িাদনর এোকার 
মদধ্য বসবাস করা অথবা কম্যরত থাকা আবশ্যক হদত পাদর। HMO-গুদো প্ােশই 
সমদবিত পসবা প্িান কদর থাদক এবং প্দতদরাধ ও সুস্তার উপর পজার দিদে থাদক।

সংস্রানসমহূ

পবরবরার পবরকল্পনরা কববনবিট কমদেসবূচ (FPBP):
পদরবার পদরকল্পনা পদরদষবা গ্রহদণর প্দোজন রদেদছ, দকন্তু পসগুদো গ্রহদণর সামথ্য্য 
পনই এমন দনউ ইেক্য বাসীদির জন্য একটি সরকাদর স্াস্্য দবমা কম্যসূদচ www.health.
ny.gov/health_care/medicaid/program/longterm/familyplanbenprog.htm

NYC Health + Hospitals:
দবমার জন্য New York City Health + Hospitals এর দরদসাস্য পসন্ার
www.nychealthandhospitals.org/paying-for-your-health-care/

Youth Health (ইয়ুথ কহলথ) এর ওদয়বসরাইট: 
দকদশার-দকদশারীদির জন্য স্াস্্যদসবা সংরিান্ত অদতদরক্ত সংস্ানসমদূহর একটি ওদেবসাইট 
www.nycyouthhealth.org/html/index.shtml 

Medicaid ওদয়বসরাইট:
দনউ ইেক্য  Medicaid-এর আনষু্াদনক ওদেবসাইট
www.health.ny.gov/publications/0548/medicaid.htm

ট্যরাক্স কপনরাবটি সংক্রান্ত তথ্য:
ট্যাসে পপনাদটি এবং অব্যাহদত পাওো সংরিান্ত আদরা তদথ্যর জন্য একটি ওদেবসাইট  
www.healthcare.gov/fees/fee-for-not-being-covered/
nystateofhealth.ny.gov/exemptions.html

Healthcare.gov: 
স্াস্্যদসবা সংরিান্ত পদররাষাসমদূহর একটি শব্দদকাষ সহ সাধারণ তদথ্যর সম্ার 
www.healthcare.gov/ www.healthcare.gov/glossary/

"29 বের বয়স” আইন সম্পবকদে ত তথ্য:
 26 বছর বেদসর পরও আপনার মা-বাবার দবমাে অন্তরু্য ক্ত থাকা অব্যাহত রাখা 
সম্পদক্য ত তথ্য www.dfs.ny.gov/consumers/health_insurance/cobra_and_
premium_assistance

যবে আপনরার ববমরা নরা থরাদক এবং/অথবরা বকভরাদব ববমরা 
কপদত হদব কস ব্যরাপরাদর অবনবচিত থরাদকন, তরাহদল বনম্নবলবখত 
সংস্রানসমহূ আপনরার জন্য উপকরারী হদত পরাদর: 

বনউ ইয়কদে  কস্দটর স্রাস্্য ববমরার মরাদকদে টদপ্স: 
পস্ট-দরদতিক স্াস্্য দবমার মাদক্য টদপ্স যা দনউ ইেদক্য র ব্যদক্ত, পদরবার এবং ষুেদ্র 
ব্যবসাসমদূহর জন্য সামদথ্য্যর মদধ্য স্াস্্য দবমা রিে করাদক সহজতর কদর পতাদে।  
nystateofhealth.ny.gov/

Health Care for All (সবরার জন্য স্রাস্্যদসবরা): একটি সরকাদর সংস্া যা স্াস্্যদসবা 
অ্যাদসেস করা, আইদন সহােতা, কদমউদনটি সংগঠিত করা এবং গণদশষো সংরিান্ত তথ্য 
সরবরাহ কদর থাদক। hcfany.org/


