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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন স্টেট অফ স্টেলথ 2021এর উন্মুক্ত তাবলকাভু বক্ত সমম্বয়র শুরু েওয়ার কথা
স্ট াষণা করম্বলর্

প্ল্োম্বর্র বিকল্পগুবল এখর্ স্টেখার জর্ে উপলভে
একটি বিবিক মোমারীর মম্বযে, উচ্চ মাম্বর্র স্বাস্থ্ে িীমা আম্বগর স্টেম্বয় স্টিবে গুরুত্বপূণন
প্রায় সকল মাম্বকনটম্বপ্ল্স বর্িবিকৃ তরা 2021 সাম্বল স্টকার্ খরে িৃবি স্টেখম্বত পাম্বির্ র্া
োজার োজার প্রবেবিত বর্িবিকরম্বণর সোয়করা সাোয্ে করম্বত প্রস্তুত
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওম আজ ঘ োষণো করররের্ ঘে র্রভম্বর 1 তোরররে NY ঘেট অফ ঘেলথ (NY State of
Health) - রোরজের সরকোরী স্বোস্থ্ে পররকল্পর্োর মোরকন টরেস - 2021 সোরলর ঘেোগেতোসম্পন্ন স্বোস্থ্ে পররকল্পর্োর
(2021 Qualified Health Plans) জর্ে উন্মুক্ত তোরলকোভু রক্ত চোলু কররে।
"রর্উ ইয়কন স্বোস্থ্েরসেোয় প্ররেশোরিকোর প্রসোররত কররত এেং সেোর জর্ে উচ্চ মোরর্র েীমো উপলব্ধ কররত ঘে
ঘকোর্ রোরজের ঘচরয় ঘেশী কোজ করররে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এেং েের্ আমরো COVID-19 এর
সোরথ লডোই চোরলরয় েোরি, রর্রিত করো ঘে প্ররতেক রর্উ ইয়কন েোসীর েীমো করো েরয়রে এেং গুণগত মোরর্র
স্বোস্থ্েরসেো পোওয়োর সুরেোগ আরে, আররো গুরুত্বপূণন েরয় উরেরে। েরি আপরর্ েীমোকৃ ত র্ো ের্, তোেরল 2021
সোরল আপরর্ তো পররেতন র্ করুর্, অর্লোইরর্ েোর্ অথেো সোেোরেের জর্ে NY ঘেট অফ ঘেলথরক কল
করুর্।"
স্বোস্থ্ে েীমোর প্ররেশোরিকোর রেরশষভোরে গুরুত্বপূণন ঘেরেতু রর্উ ইয়কন একটি বেরিক মেোমোরীর মুরেোমুরে েরয়
চরলরে, এেং সকল রর্উ ইয়কন েোসী েোরো েতন মোরর্ রর্উ ইয়কন ঘেট অফ ঘেলথ (New York State of
Health, NYSOH) এর মোিেরম একটি ঘেোগেতোসম্পন্ন স্বোস্থ্ে পররকল্পর্োয় রর্েরিত আরের্ তোরির কভোররজ
পুর্র্নেীকরণ কররত উৎসোরেত করো েরি। স্বোস্থ্ে েীমো েোডো ঘে ঘকউ ওরয়েসোইরট রগরয় রর্েরিত েওয়োর ই
সুরেোগটি রর্রত পোররর্। ওরপর্ এর্ররোলরমন্ট 31 জোর্ুয়োরর, 2021 পেনন্ত চলরে। চলমোর্ COVID-19 জর্স্বোস্থ্ে
জরুরী অেস্থ্োর কোররণ, ইরতমরিেই ঘমরিরকইি (Medicaid), চোইল্ড ঘেল্থ েোস (Child Health Plus) েো
এরসর্রশয়োল েেোরর্ (Essential Plan) তোরলকোভু ক্ত গ্রোেকরো স্বয়ংরিয়ভোরে তোরির কোভোররজ অেেোেত
রোেরের্ এেং এই মুেূরতন তোরির পুর্র্নেীকররণর প্ররয়োজর্ েরে র্ো।
ঘফব্রুয়োরর 2020-ঘত NY ঘেট অফ ঘেলথ, এেং তোর সোরথ ঘেট রিপোটনরমন্ট অফ রফর্োরিয়োল সোরভন রসস
(State Department of Financial Services) এেং রর্উ ইয়কন ঘেট েীমোকোরক (New York State
insurers), একটি রেরশষ রর্েরিকরণ সময়কোল শুরু করররে এেং সম্প্ররত ঘসটি প্রসোররত করররে েেররর

ঘশষ অেরি রর্রিত করোর জর্ে ঘে মোর্ুষ ঘের্ COVID-19 সম্পরকন ত পরীক্ষো েো রচরকৎসো পররচেনো ঘেোোঁজো
এরডরয় র্ো েোর্ স্বোস্থ্ে েীমো কভোরররজর অভোরে।
বর্উইয়কন স্টেট বিপাটনম্বমন্ট অি স্টেলথ (New York State Department of Health) কবমের্ার িঃ োওয়ািন
জুকার িম্বলর্, "এর্ওয়োই ঘেট অফ ঘেলথ জর্স্বোস্থ্ে জরুরী অেস্থ্োর সময় কভোরররজর প্ররয়োজরর্ গ্রোেকরির
জর্ে একটি রর্রোপত্তোর জোল রেরসরে কোজ করর চরলরে এেং তোরির রর্েরিকররণর মোত্রো 5.5 রমরলয়র্
মোর্ুরষরও ঘেরশ েৃরি ঘপরয়রে েরল ঘিেো ঘগরে। আমরো েের্ 2021 সোরলর রিরক তোকোই, পররকল্পর্োর
পেন্দগুরলো 2020 সোরলর সোরথ সোমঞ্জসেপূণন এেং আমরো কোেমোর সোরভন স ঘসন্টোর এেং এর্ররোলরমন্ট সেোয়ক
উভরয়র মোিেরম গ্রোেকরির র্োম র্রথভু ক্ত কররত সোেোেে কররত থোকে, েোরির ঘফোরর্র মোিেরম পোওয়ো
েোরে।"
2020 অথনেেররর প্রণীত রোরজের েোরজরটর অংশ রেরসরে, রর্উ ইয়কন ঘেট অেোরফোরিনেল ঘকয়োর অেোক্ট
(Affordable Care Act) ঘথরক গুরুত্বপূণন গ্রোেক সুরক্ষোসমূে রোরজের আইরর্ পররণত করররে, েোর মরিে
ররয়রে প্রোক-রেিেমোর্ শতন েজনরর্র উপর রর্রষিোজ্ঞো, েোরষনক এেং আজীের্ িলোররর সীমো ররেত করো,
গুণগত মোরর্র প্ররয়োজর্ীয় স্বোস্থ্ে সুরেিোর রর্িয়তো, এেং রশশুরির তোরির েোেো-মোরয়র েেোরর্ রোেোর ক্ষমতো
26 েের েয়স পেনন্ত।
NY ঘেট অফ ঘেলথ আশো কররে ঘে তোরো প্রোয় 200,000 পররেোররর জর্ে ঘেোগেতোসম্পন্ন স্বোস্থ্ে পররকল্পর্ো
কভোররজ পুর্র্নেীকরণ কররত পোররে এেং উন্মুক্ত রর্েরিকররণর সময় র্তু র্ গ্রোেকরির কভোরররজ রর্েরিত
করো েরে। েতন মোর্ রর্েরিতরো, েোরির মরিে আরে একটি রেরশষ রর্েরিকররণর সময়সীমোর মোিেরম একটি
ঘেোগেতোসম্পন্ন স্বোস্থ্ে পররকল্পর্োয় ভরতন েরয়রের্ এমর্ মোর্ুষ, তোরো ইরতমরিেই তোরির 2021 সোরলর
পুর্র্নেীকরণ রেজ্ঞরি ঘপরত শুরু করররের্ এেং 16 র্রভম্বর, 2020 তোরররে কভোররজ পুর্র্নেীকরণ শুরু
কররত পোররর্। রেজ্ঞরিরত রপ্ররময়োম, টেোক্স ঘিরিট সম্পরকন তথে অন্তভুন ক্ত করো েরে, এেং েরি প্ররেোজে েয়
তোেরল রকভোরে একটি পররকল্পর্ো রর্েনোচর্ কররত েয়, তোও থোকরে। ঘে সে গ্রোেকরো কভোররজ পুর্র্নেীকরণ
কররের্ তোরির রর্েরিকরণ শুরু েওয়োর আরগ আয়, ঠিকোর্ো েো পোররেোররক আকোররর ঘে ঘকোর্ পররেতন র্,
তোরির অেোকোউরন্ট আপরিট করোর পরোমশন ঘিওয়ো েরি। ঘেরশরভোগ ঘেোগেতোপ্রোি স্বোস্থ্ে পররকল্পর্ো
(Qualified Health Plan, QHP) এেং এরসর্রশয়োল েেোর্ (Essential Plan, EP) গ্রোেকরির 2021 সোরল
তোরির কোউরন্টরত অন্তত চোরটি পররকল্পর্ো ঘথরক ঘেরে ঘর্ওয়োর রেকল্প আরে।
গ্রোেকরো তোরির স্বোস্থ্ে পররকল্পর্োর রেকল্প ্রোউজ করর ওরপর্ এর্ররোলরমরন্টর জর্ে আরগ ঘথরক পররকল্পর্ো
কররত পোররর্। রের্োমূরলে রর্েরিকররণর সেোয়তো রোজে জুরড স্থ্োর্ীয় করমউরর্টিরত পোওয়ো েোরে। গ্রোেকরো
NYS ঘপ্রোভোইিোর অেোন্ড ঘেলথ েেোর্ লুক-আপ টু ল েেেেোর কররত পোররর্ প্রিোর্কোরীর ঘর্টওয়োকন গুরল এেং
স্বস্থ্ে পররকল্পর্োগুরল গরেরষোণো করোর জর্ে। এই টু রলর মোিেরম, ঘে গ্রোেকরো স্বোস্থ্ে েীমোর জর্ে ঘকর্োকোটো
কররের্, তোরো একটি স্থ্োরর্ িোক্তোর এেং েোসপোতোল সে তোরির পেরন্দর স্বোস্থ্ে ঘসেো প্রিোর্কোরীর জর্ে
অর্ুসিোর্ কররত পোররর্, ঘিেোর জর্ে ঘে ঘকোর্ স্বোস্থ্ে পররকল্পর্ো ঘসই প্রিোর্কোরীরির আরে তোরির
ঘর্টওয়োরকন ।
এরসর্রশয়োল েেোর্, ঘমরিরকইি এেং চোইল্ড ঘেল্থ েোরস রর্েরিকরণ সোরো েের ঘেোলো থোরক। অরতররক্ত
তরথের জর্ে, NY ঘেট অফ ঘেল্থ ওরয়েসোইরট েোর্: nystateofhealth.ny.gov।
স্টভাক্তাগণ একটি স্বাস্থ্ে পবরকল্পর্ায় র্াম র্বথভু ক্ত করম্বত পাম্বরর্:

•
•
•

1-855-355-5777 এ কোেমোর সোরভন স ঘসন্টোরর ঘফোর্ করোর মোিেরম
nystateofhealth.ny.gov এ ওরয়েসোইরট লগ-ইর্ করর
একজর্ এর্ররোলরমন্ট অেোরসেররর সোরথ কথো েলো। একজর্ আরসের েুোঁজর্
ু এেোরর্।
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