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গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর শেষ পর্নন্ত িীমাবিহীর্ িেবিম্বের জর্ে বিম্বেষ তাবলকাভুবি 
প্রসাবরত করার শ াষণা করম্বলর্  

  
বর্উ ইয়কন িাসীরা বর্উ ইয়কন  শেট অফ শহলথ (NY State of Health), অথিা সরাসবর 

িীমাকারীম্বের মাধ্েম্বম কভাম্বরম্বজর জর্ে আম্বিের্ করম্বত পাম্বরর্  
  

গ্রাহকরা বর্উ ইয়কন  শেট অফ শহলম্বথর মাধ্েম্বম, 1-855-355-5777 র্েম্বর শফার্ কম্বর, অথিা 
বির্ামূম্বলে তাবলকাভুবির সহায়ম্বকর সাম্বথ শর্াগাম্বর্াগ কম্বর কভাম্বরম্বজর জর্ে আম্বিের্ করম্বত 

পারম্বির্  
  
COVID-19 জণস্বাস্থ্যের জরুরী অবযার সময় রাজে দ্বারা সহায়ক সসবা প্রদান কস্থ্র যাওয়ার সাস্থ্ে, 
গভননর অোনু্ড্র এম কুওস্থ্মা আজ স াষণা করস্থ্েন সয বীমাহীন ননউ ইয়কন বাসীস্থ্দর জনে নবস্থ্েষ 
তানেকাভুনির সময়সীমা 31 নিস্থ্সম্বর, 2020 পযনন্ত প্রসানরত হস্থ্ব। ননউ ইয়কন বাসীরা ননউ ইয়কন  
সেট অফ সহেে, ননউ ইয়কন  সেস্থ্টর স্বাযে বীমা মাস্থ্কন টস্থ্েস, অেবা সরাসনর বীমাকারীর মাধ্েস্থ্ম 
কভাস্থ্রস্থ্জর জনে আস্থ্বদন করস্থ্ত পাস্থ্রন।  
  
"COVID-19 মহামারী এখনও সেষ হয়নন এবং ননউ ইয়কন বাসীস্থ্দর জনে উচ্চ-মাস্থ্নর, সাশ্রয়ী 
মূস্থ্েের স্বাযে বীমায় প্রস্থ্বোনধ্কার পাওয়া এখন আস্থ্গর সেস্থ্য় অস্থ্নক সবনে গুরুত্বপূণন," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "যাস্থ্দর এই কঠিন সমস্থ্য় কভাস্থ্রস্থ্জর প্রস্থ্য়াজন, তাস্থ্দর সাহাযে করার জনে ননউ 
ইয়স্থ্কন  সম্পদ উপেব্ধ রস্থ্য়স্থ্ে, এবং যাস্থ্দর বতন মাস্থ্ন স্বাযে বীমা সনই, তাস্থ্দর ননউ ইয়কন  সেট অফ 
সহেস্থ্ে যাওয়া উনেত এবং আজই ননজস্থ্দর তানেকাভুি করা উনেত।"  
  
বর্উ ইয়কন  শেট অফ শহলম্বথর বর্িনাহী পবরচালক ডর্া শেসকাম্বটার িম্বলর্, "েেমান জনস্বাস্থ্যের 
জরুরী অবযার কারস্থ্ণ, আগামী বেস্থ্রর আস্থ্গ কভাস্থ্রস্থ্জ নাম তানেকাভুি করার ক্ষমতা 
গুরুত্বপূণন। বেস্থ্রর সেষ পযনন্ত এই নবস্থ্েষ তানেকাভুনির সময়সীমার প্রসারন বানষনক উন্মুি 
তানেকাভুনির সময়সীমার সাস্থ্ে ওভারেোপ করস্থ্ব, যার ফস্থ্ে গ্রাহকরা 2021 সাস্থ্েও কভাস্থ্রজ 
োনেস্থ্য় সযস্থ্ত পারস্থ্বন। "  
  
ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বটর্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. শলসওম্বয়ল িম্বলর্, "ননউ ইয়কন বাসীস্থ্দর 
ধ্নেবাদ, যাস্থ্দর জনে আমরা COVID-19 বক্রস্থ্রখা বাাঁকাস্থ্ত সপস্থ্রনে। তস্থ্ব, এই েেমান মহামারীর 
সাস্থ্ে, ননউ ইয়কন বাসীস্থ্দর জনে উচ্চ-মাস্থ্নর, সাশ্রয়ী মূস্থ্েের স্বাযে বীমা পাওয়া নবস্থ্েষভাস্থ্ব 



 

 

গুরুত্বপূণন। গভননর কুওস্থ্মার সনতৃস্থ্ত্ব, ননউ ইয়কন  বেস্থ্রর সেষ পযনন্ত এক নবস্থ্েষ তানেকাভুনির 
সময়সীমা ননধ্নারণ করস্থ্ে, যা বীমাহীন ননউ ইয়কন বাসীস্থ্দর তাস্থ্দর প্রস্থ্য়াজনীয় স্বাযে কভাস্থ্রস্থ্জর 
জনে সাইন আপ করার আস্থ্রকটি সুস্থ্যাগ প্রদান করস্থ্ব।"  
  
ননউ ইয়কন  সেট অফ সহল্ে, সেট নিপাটন স্থ্মন্ট অফ নফনানিয়াে সানভন স্থ্সস (Department of 
Financial Services, DFS) এবং ননউ ইয়কন  সেট বীমাকারীরা COVID-19 গণস্বাযে জরুনর 
অবযার আস্থ্োস্থ্ক এই পদস্থ্ক্ষপ গ্রহণ করস্থ্ে যাস্থ্ত বেনিরা খরস্থ্ের ভস্থ্য় পরীক্ষা বা নেনকৎসা সসবা 
এনিস্থ্য় না যায়। সয সকে বেনি ননস্থ্য়াগকতন ার কভাস্থ্রজ হানরস্থ্য়স্থ্েন তাস্থ্দর অবেেই কভাস্থ্রজ 
হারাস্থ্নার 60 নদস্থ্নর মস্থ্ধ্ে আস্থ্বদন করস্থ্ত হস্থ্ব এবং যারা আয় হানরস্থ্য়স্থ্েন তারা সমনিস্থ্কইি, 
এস্থ্সননেয়াে েোন, োইল্ড সহল্ে োস বা ভতুন নকযুি সযাগেতাসম্পন্ন স্বাযে পনরকল্পনার জনে সযাগে 
হস্থ্ত পাস্থ্রন।  
  
সয সকে বেনি ননউ ইয়কন  সেট অফ সহেস্থ্ের মাধ্েস্থ্ম অেবা সরাসনর বীমাকারীস্থ্দর মাধ্েস্থ্ম 15 
অস্থ্টাবর, 2020 তানরস্থ্খর মস্থ্ধ্ে সকায়ানেফাইি সহেে েোস্থ্ন (Qualified Health Plans) 
তানেকাভুি হস্থ্বন, তারা 1 অস্থ্টাবর, 2020 অেবা 1 নস্থ্ভম্বর 2020 তানরখ সেস্থ্ক কভাস্থ্রজ 
শুরুর তানরখ সবস্থ্ে ননস্থ্ত পারস্থ্বন। 16 অস্থ্টাবর সেস্থ্ক 15 নিস্থ্সম্বর 2020 তানরস্থ্খর মস্থ্ধ্ে যারা 
তানেকাভুি হস্থ্বন তারা 1 নস্থ্ভম্বর বা 1 নিস্থ্সম্বর 2020 তানরস্থ্খ কভাস্থ্রজ শুরু করার তানরখ 
সবস্থ্ে ননস্থ্ত পারস্থ্বন। 16 নিস্থ্সম্বর সেস্থ্ক 31 নিস্থ্সম্বর 2020 তানরস্থ্খর মস্থ্ধ্ে যারা তানেকাভুি 
হস্থ্বন তারা 1 জানযু়ানর, 2021 তানরস্থ্খ কভাস্থ্রজ শুরুর তানরখ পাস্থ্বন। গুরুত্বপূণনভাস্থ্ব, গ্রাহকরা 
কভাস্থ্রস্থ্জ নবরনত োিাই 2021 সাস্থ্ে একই পনরকল্পনায় তাস্থ্দর তানেকাভুনি অবোহত রাখার 
সুস্থ্যাগ পাস্থ্বন। সয সকে বেনি অনোনে ননউ ইয়কন  সেট অফ সহল্ে কাযনক্রমগুনের জনে সযাগে – 
সমনিস্থ্কইি (Medicaid), এস্থ্সননেয়াে েোন (Essential Plan) এবং োইল্ড সহল্ে োস (Child 
Health Plus) - তারা সারা বের তানেকাভুি হস্থ্ত পারস্থ্বন। অবস্থ্েস্থ্ষ, গভননর কুওস্থ্মার 
ননস্থ্দন স্থ্ে, ননউ ইয়স্থ্কন র সকে বীমাকারী COVID-19 পরীক্ষার জনে খরে সেয়ার করা পনরতোগ 
কস্থ্রস্থ্ে।  
  
বরাবস্থ্রর মতই, গ্রাহকরা ননউ ইয়কন  সেট অফ সহেে-এর মাধ্েস্থ্ম কভাস্থ্রস্থ্জর জনে, অনোইস্থ্ন 
আস্থ্বদন করস্থ্ত পারস্থ্বন nystateofhealth.ny.gov-সত বা 1-855-355-5777 নম্বস্থ্র সফান কস্থ্র 
এবং নবনামূস্থ্েে তানেকাভুনি সহায়স্থ্কর সাস্থ্ে সযাগাস্থ্যাগ কস্থ্র আস্থ্বদন করস্থ্ত পারস্থ্বন।  
  
কস্থ্রানাভাইরাস জরুনর অবযার সময় ননউ ইয়কন  সেট অফ সহল্ে ইিুেস্থ্রি নবকল্প সম্পস্থ্কন  
অনতনরি তেে এখাস্থ্ন পাওয়া যাস্থ্ব।  
  
কস্থ্রানাভাইরাস জরুনর অবযার সময় আনেনক পনরস্থ্ষবা দপ্তর সংক্রান্ত তেে এবং সম্পদ এখাস্থ্ন 
পাওয়া যাস্থ্ব।  
  

###  
  

https://nystateofhealth.ny.gov/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/coronavirus-covid-19-information
https://www.dfs.ny.gov/consumers/coronavirus


 

 

  

 
অনতনরি তেে সপস্থ্ত সদখুন www.governor.ny.gov 
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