
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/21/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

COVID-19 মহামাবর বর্ম্বে বর্উ ইেম্বকন র চলমার্ প্রবিবিোর অংে বহম্বেম্বি গভর্নর কুওম্বমা 31 
মাচন  পর্নন্ত বর্উ ইেকন িােীম্বের জর্ে উনু্মক্ত িাবলকাভুবক্তর ঘ াষণা বেম্বেম্বের্  

  
বর্উ ইেকন িােীরা NY ঘেট অি ঘহলথ িা েরােবর বিমাকারীর মাধ্েম্বম কভাম্বরম্বজর জর্ে এখর্ 

আম্বিের্ করম্বি পারম্বির্ 
  

বিবিক মহামাবরর মম্বধ্ে, উচ্চ মাম্বর্র স্বাস্থ্ে বিমা আম্বগর ঘচম্বে ঘিবে গুরুত্বপণূন 
  

নিউ ইয়র্কে র COVID-19 মহামানর সম্পর্কে  চলমাি প্রনিনিয়ার অংশ নহর্সর্ে, গভিের অযানু্ড্র এম. 
কুওর্মা আজ ঘ াষণা নির্য়র্েি ঘে নেমানেহীি নিউ ইয়কে োসীর্ির জিয উন্মুক্ত িানলকাভুনক্তর 
সময়সীমা 31 মাচে  2021 পেেন্ত োড়ার্িা হর্ে। নিউ ইয়কে োসীরা NY ঘেট অে ঘহলথ, নিউ 
ইয়র্কে র অনিনসয়াল ঘহলথ প্ল্যাি মার্কে টর্প্ল্স এর মাধ্যর্ম ো সরাসনর নেমাকারীর্ির মাধ্যর্ম 
কভার্রর্জর জিয আর্েিি করর্ি পার্রি।  
  
"সকল নিউ ইয়কে োসীর্ির স্বাস্থ্য নেমার্ি অযার্েস রর্য়র্ে িা নিনিি করা ঘকেল আমরা COVID 
এর নেরুর্ে লড়াই চানলর্য় োনি িা, েরং স্বাস্থ্যকর, আর্রা ঘেনশ নস্থ্নিশীল ও আর্রা িযায়সঙ্গি 
সম্প্রিার্য়র প্রনিপালর্ির ির্ল আমরা পুিগেঠি করর্ি পানর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মাচে  পেেন্ত 
এই সময়সীমা োনড়র্য়, ঘে সকল নিউ ইয়কে োসীর্ির স্বাস্থ্য কভার্রজ প্রর্য়াজি িার্ির জিয 
িানলকাভুনক্ত করর্ি এেং ঘসই পনরকল্পিাটি সন্ধাি করার জিয অনিনরক্ত সময় থাকর্ি হর্ে ো 
নির্জর ও িার্ির পনরোর্রর পর্ে সের্চর্য় ভার্লা কাজ কর্র।"  
  
31 মাচে  2021 পেেন্ত উন্মকু্ত িানলকাভুনক্তর সময়সীমা োড়ার্িা নিউ ইয়কে র্ক ঘিডার্রল পােনলক 
ঘহলথ ইমার্জে নি এর সার্থ সামঞ্জসয পূণে করর্ি সাহােয কর্র ো সম্প্রনি 20 এনপ্রল 2021 পেেন্ত 
োড়ার্িা হর্য়র্ে। এই সম্প্রসারণ ঘোগয স্বাস্থ্য পনরকল্পিা নেমার জিয ঘোগয েযনক্তর্ির 2021 সার্ল 
কভার্রর্জর জিয অনিনরক্ত সময় প্রিাি করর্ি পারর্ে এেং এর মার্ি হর্ি ঘে িানলকাভুনক্ত সকল 
NY ঘেট অে ঘহলথ কমেসূনচগুনলর জিয উন্মুক্ত থাকর্ে, ো চলমাি জিস্বাস্থ্য জরুনর অেস্থ্ার সময় 
নের্শষভার্ে গুরুত্বপূণে। কভার্রজ শুরুর িানরখ নভন্ন হর্ে:  

• 15 ঘেব্রুোবরর মম্বধ্ে বর্িন্ধর্ করুর্: কাভাম্বরজ শুরু 1 মাচন   
• 15 মাম্বচন  বর্িন্ধর্ করুর্: কাভাম্বরজ শুরু 1 এবপ্রল  
• 31 মাম্বচন র মম্বধ্ে বর্িন্ধর্ করুর্: কাভাম্বরজ শুরু 1 ঘম  
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ঘে সকল েযনক্ত অিযািয NY ঘেট অে ঘহলথ কমেসূনচর জিয ঘোগয - ঘমনডর্কইড, এর্সিনশয়াল 
প্ল্যাি ও চাইল্ড ঘহলথ প্ল্ার্স িারা সারা েের ভনিে হর্ি পার্রি। েরাের্রর মিই নিউ 
ইয়কে োসীরা nystateofhealth.ny.gov এ NY ঘেট অে ঘহলর্থর মাধ্যর্ম 1-855-355-5777 িম্বর্র 
ঘিাি কর্র এেং নিেন্ধি সহকারী সহায়িার সার্থ সংেুক্ত হর্য় কভার্রর্জর জিয আর্েিি 
করর্ি পারর্েি।  
  
বর্উ ইেকন  ঘেট অি ঘহলম্বথর বর্িনাহী পবরচালক ডর্া ঘেেকাম্বটার িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী 
এখর্িা ঘশষ হয়নি এেং গভিের কুওর্মার ঘিিৃত্বর্ক ধ্িযোি, উন্মকু্ত িানলকাভুনক্তর এই সময়সীমা 
নিউ ইয়কে োসীর্িরর্ক কভার্রর্জ িাম ঘলখার্িার জিয অনিনরক্ত সময় প্রিাি করর্ে। ঘের্হিু ঘেট 
জরু্ড় টিকা নেিরণ চলর্ে, গুণমার্ির অযার্েস রর্য়র্ে, িাই সাশ্রয়ী মূর্লযর স্বাস্থ্য কভার্রজ 2021 
সার্ল সুস্থ্ থাকার জিয অিযন্ত গুরুত্বপূণে।"  
  
োইর্োবিোল োবভন ম্বেম্বের েুপাবরর্ম্বটর্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. ঘলেওম্বেল িম্বলর্, "গভিের কুওর্মার 
ঘিিৃর্ত্ব নিউ ইয়কে  স্বাস্থ্য িানলকাভুনক্তর সময়সীমা োড়ার্ি, ো নেমানেহীি নিউ ইয়কে োসীর্ির উচ্চ 
মার্ির ও সাশ্রয়ী মূর্লযর স্বাস্থ্য নেমার জিয সাইি আপ করার আর্রকটি সুর্োগ প্রিাি 
করর্ে। একটি চলমাি জিস্বাস্থ্য জরুনর অেস্থ্া এেং টিকা প্রর্চষ্টার সময় নিউ ইয়র্কে র স্বাস্থ্য নেমা 
মার্কে টর্প্ল্র্স অযার্ের্সর এই সুর্োগ অিযন্ত গুরুত্বপূণে। ঘেট নেমানেহীি নিউ ইয়কে োসীর্ির NY ঘেট 
অে ঘহলথ পনরিশেি করর্ি এেং আজ সাইি আপ করর্ি উৎসানহি করর্ে।"  
  
COVID-19 জরুনর অেস্থ্ার সময় NY ঘেট অে ঘহলথ ইিুযর্রি নেকল্পগুনল সম্পর্কে  অনিনরক্ত 
িথয এখার্ি পাওয়া োর্ে।  
  
COVID-19 এর জরুনর অেস্থ্ার সময় NY আনথেক পনরর্ষো িপ্তর সংিান্ত িথয ও সংস্থ্াি এখার্ি 
পাওয়া োর্ে।  
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