
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/3/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট অফ স্টেলম্বের মাধ্েম্বম তাবলকাভুবি 6 বমবলয়ম্বর্র সিনাবধ্ক 
সংখ্োর কো স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
রাম্বযের মাম্বকন টম্বেস স্টরকর্ন - স্টভম্বে স্টেওয়া স্তম্বর স্ট  ৌঁম্বেম্বে  

  
আম্বমবরকার্ স্টরসবকউ েোর্ গ্রােকম্বের যর্ে আম্বরা উম্বেখ্ম্ব াগে আবেনক সোয়তা প্রোর্ কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্ফ ঘেলথ (New York 
State of Health) - রামজযর সরকানর স্বাস্থ্য পনরকল্পর্ার মামকন টমেস - ঘরকর্ন  ঘভমে ঘেওয়া 6 
নমনলয়র্ নর্উ ইয়কন বাসীমে ঘপ ৌঁমেমে োরা ঘমনর্মকর্ (Medicaid), এমসর্নিয়াল েযার্ (Essential 
Plan), চাইল্ড ঘেলথ োস (Child Health Plus) এবং ঘকায়ানলফাইর্ ঘেলথ েযার্গুনল 
(Qualified Health Plans) জমু়ে মামকন টমেমসর মাধ্যমম স্বাস্থ্য বীমার জর্য নর্বন্ধর্ কমরমের্। এই 
গুরুত্বপূণন মাইলফলকটি বানণনজযক কভামরমজ র্াম ঘলখামর্া গ্রােকমের জর্য আমমনরকার্ ঘরসনকউ 
েযামর্র মাধ্যমম নর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য এখর্ উপলব্ধ র্েুর্ এবং বনধ্নে আনথনক সোয়োর সামথ 
নমমল োয়।  
  
"আমরা েখর্ মোমারীর পরবেী রাজয পুর্গনঠর্ এবং পুর্কন ল্পর্ার উমেমিয কাজ করনে, েখর্ নর্উ 
ইয়কন বাসীমের সাশ্রয়ী মূমলযর স্বাস্থ্য পনরমষবা নর্নিে করা আমগর ঘচময়ও ঘবনি গুরুত্বপূণন," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্ফ ঘেলমথর মাধ্যমম 6 নমনলয়মর্রও ঘবনি নর্উ ইয়কন বাসী 
স্বাস্থ্য বীমায় র্নথভুক্ত েময়মের্ - ো একটি অ্সাধ্ারণ সাফলয। ঘে ঘকউ োর স্বাস্থ্য বীমার 
প্রময়াজর্, আনম োমের সাইর্ আপ করমে উৎসানেে কনর।"  
  
150,000 এরও ঘবনি নর্উ ইয়কন বাসী বনধ্নে টযাক্স ঘেনর্ট পামবর্ বমল আিা করা েমে - এবং 
প্রায় 120,000 জর্ ইনেমমধ্য ঘপময়মের্ - োর ফমল োমের স্বাস্থ্য পনরমষবার খরচ আরও হ্রাস 
ঘপময়মে। উপরন্তু, 2021 সামলর জরু্ মামস, নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্ফ ঘেলথ আর| োজার োজার উচ্চ 
আময়র নর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য টযাক্স ঘেনর্ট প্রসানরে করমব, োরা আমমনরকার্ ঘরনিউ েযামর্র 
(American Rescue Plan) আমগ আনথনক সাোমেযর জর্য ঘোগযোপ্রাপ্ত নেমলর্ র্া।  
  
ঘম 31, 2021 পেনন্ত নর্বন্ধর্:  
  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text


 

 

ঘমনর্মকইর্  4,539,000  
এমসর্নিয়াল েযার্  893,000  
চাইল্ড ঘেলথ োস  387,000  
ঘোগযোপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য 
পনরকল্পর্া  220,000  
ঘমাট  6,039,000  
  
  
আমমনরকার্ ঘরসনকউ েযার্ নর্ম্ন বা মাঝানর আময়র (ঘফর্ামরল োনরদ্র্য স্তমরর 400 িোংমির 
র্ীমচ) বেন মার্ এবং র্েুর্ NY ঘেট অ্ফ ঘেলথ নর্বন্ধঙ্কারীমের উচ্চের টযাক্স ঘেনর্ট প্রবেন র্ 
কমর স্বাস্থ্য পনরমষবার খরচ হ্রাস কমরমে। একজর্ বযনক্তর জর্য, এটি প্রনে বের 51,040 মানকন র্ 
র্লার পেনন্ত আয়। চার জমর্র একটি পনরবামরর জর্য, এটি প্রনে বের 104,800 মানকন র্ র্লার 
পেনন্ত আয়। NY ঘেট অ্ফ ঘেলথ এই বনধ্নে টযাক্স ঘেনর্টগুনল 31 মাচন  ঘথমক শুরু কমর এবং 
ঘম-মামসর মাঝামানঝ সমময় নর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য উপলব্ধ কমর, মামকন টমেস স্বয়ংনেয়ভামব এই 
উচ্চের টযাক্স ঘেনর্টগুনল নর্বন্ধর্কারীমের জর্য প্রময়াগ কমর োরা ইনেমমধ্য োবী কমরর্নর্, 
গ্রােমকর ঘকার্ও পেমেমপর প্রময়াজর্ ো়োই। জরু্ মামস, টযামক্সর ঘেনর্মটর ঘোগযো উচ্চ-আময়র 
বযনক্তমের অ্থবা োমের আয় ঘফর্ারাল পভাটিন  ঘলমভমলর (Federal Poverty Level, FPL) উপমর 
400 িোংি োমের অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য প্রসানরে করা েমব। এো়োও জরু্ ঘথমক শুরু কমর, NY 
ঘেট অ্ফ ঘেলথ ঘসই নর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য সবনানধ্ক টযামক্সর ঘেনর্ট উপলব্ধ করার জর্য 
নসমেমমর পনরবেন র্গুনল বাস্তবায়র্ করমব োরা ঘবকারমত্বর সুনবধ্া পার্।  
  
বর্উ ইয়কন   স্টেট অফ স্টেলম্বের বর্িনােী  বরচালক র্র্া স্টেসকাম্বটার িম্বলর্, "আজ 6 নমনলয়মর্রও 
ঘবনি নর্উ ইয়কন বাসীরা মামকন টমেমসর মাধ্যমম একটি গুণমার্সম্পন্ন, সাশ্রয়ী মূমলযর স্বামস্থ্যর 
পনরকল্পর্ায় নর্বনন্ধে েময়মের্। মোমারীর সময়, NY ঘেট অ্ফ ঘেলথ একটি গুরুত্বপূণন সুরোর 
ঘর্ট নেসামব কাজ কমরমে, নর্রনবনেন্ন কভামরমজর অ্যামক্সস প্রোর্ কমর, এবং এই অ্সাধ্ারণ 
নর্বন্ধমর্র মাইলফলকটি নর্উ ইয়কন বাসীমের েখর্ ো সব ঘচময় ঘবনি প্রময়াজর্, েখর্ সাশ্রয়ী 
মূমলযর কভামরজ ঘপমে সোয়ো করার উমেমিয আমামের অ্নিকারবদ্ধোর প্রমাণ।"  
  
েে ঘবনি সম্ভব গ্রােকমের এই বনধ্নে টযামক্সর ঘেনর্ট অ্যামক্সস করার জর্য অ্র্ুমনে নেমে এবং 
চলমার্ জর্স্বামস্থ্যর জরুরী অ্বস্থ্ার আমলামক 2021 সামলর উন্মুক্ত োনলকাভুনক্তর সময়কাল 31 
নর্মসম্বর, 2021 পেনন্ত বা়োমর্া েময়মে। গ্রােকরা nystateofhealth.ny.gov -এর মাধ্যমম, 1-855-
355-5777 র্ম্বমর ঘফার্ করার মাধ্যমম অ্থবা একজর্ নবর্ামূমলযর নর্বন্ধমর্র সোয়মকর সামথ 
ঘোগামোগ কমর কভামরমজর জর্য আমবের্ করমে পারমবর্।  
  
আমমনরকার্ ঘরসনকউর পনরকল্পর্া ঘথমক NY ঘেট অ্ফ ঘেলথ নর্বন্ধর্কারীরা কীভামব উপকৃে েয় 
ঘসই সম্পমকন  আরও েথয এখামর্ উপলব্ধ।  

  

http://www.nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://info.nystateofhealth.ny.gov/americanrescueplan
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