
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/31/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট স্বাস্থ্ে (NY STATE OF HEALTH) 2020- এর উনু্মক্ত 
তাবলকাভুবক্ত সমম্বয়র সূচর্া স্ট াষণা করম্বলর্  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র বিমার আওতার িাইম্বর থাকার হার কম্বম চম্বলম্বে, এটি স্টেম্বের মম্বযে সিনবর্ম্ন  

  
4.8 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে বর্উ ইয়কন িাসী বর্উ ইয়কন  স্টেট স্বাম্বস্থ্ের মাযেম্বম র্বথভুক্ত হম্বয়ম্বের্  

  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে, 1 র্মভম্বর তাদরমে দর্উ ই়ের্ন  ঘেট স্বাস্থ্য 
- ো দর্উ ই়ের্ন  ঘেমটর স্বাস্থ্য পদরর্ল্পর্া মামর্ন টমেস এবং জর্গণমর্ গুণগত মার্, সাশ্র়ে়ী স্বাস্থ্য 
র্াভামরজ-এ তাদির্াভুক্ত র্রা়ে ঘিমের মমযয অ্গ্রগাম়ী, ঘসই সর্ি দর্উ ই়ের্ন বাস়ী োরা 2020 
সামি মার্ সম্পন্ন, সাশ্র়ে়ী মূমিযর স্বাস্থ্য দবমা র্রামত চা়ে তামির জর্য সপ্তম বাদষনর্ উন্মকু্ত 
তাদির্াভুদক্তর সম়ের্াি শুরু র্রমব।  
  
"এর্টি েদক্তোি়ী এবং প্রাণবন্ত মামর্ন টমেমসর মাযযমম ঘেমটর বাদসন্দামির স্বাস্থ্যমসবা সরবরামের ঘেমে 
ঘিমের মমযয অ্গ্রগাম়ী েমত ঘপমর দর্উ ই়ের্ন  গদবনত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সাশ্র়ে়ী মূমিযর েত্ন 
আইর্ (Affordable Care Act) বাদতি এবং স্বাস্থ্যমসবা়ে প্রমবোদযর্ার আটর্ামত ঘেডামরি স্তমর 
ক্রমাগত আগ্রাস়ী হুমদর্র পমরও আমরা এদগম়ে চমিদে। আমরা দবশ্বাস র্দর স্বাস্থ্যমসবা ঘর্ামর্া 
দবিাদসতা র়্ে, এটি এর্টি অ্দযর্ার, এবং দর্উ ই়ের্ন বাস়ীমর্ মার্ সম্পন্ন, সাশ্র়ে়ী মূমিযর স্বাস্থ্য 
র্ভামরজ সরবরামের জর্য আমামির প্রমচষ্টা আমরা চাদিম়ে োব।"  
  
2013 সামি দর্উ ই়ের্ন  ঘেট স্বাস্থ্য মামর্ন টমেস শুরু েবার পর ঘেমর্ েও়ো এর্ দমদি়ের্ সে, দর্উ 
ই়েমর্ন , দবমার আওতার বাইমর োর্া মার্ুমষর পদরমাণ 2010 সাি ঘেমর্ 1.2 দমদি়ের্ হ্রাস 
ঘপম়েমে। দর্উ ই়ের্ন  ঘেট স্বামস্থ্যর মাযযমম 4.8 দমদি়েমর্রও ঘবদে মার্ুষ বতন মামর্ র্ভামরমজর 
আও়োতভূক্ত রম়েমে।  
  
মার্ সম্পন্ন স্বাস্থ্য পদরর্ল্পর্ার জর্য উন্মুক্ত তাদির্াভুদক্ত র্মভম্বর 1, 2019 ঘেমর্ শুরু েমব এবং 
জার্ু়োদর 31, 2020 পেনন্ত অ্বযেত োর্মব। র্তুর্ তাদির্াভুক্তরা র্ভামরমজর জর্য আমবির্ র্রমত 
পারমবর্ ঘেটি র্মভম্বর 1, 2019-এ শুরু েমব। বতন মামর্ তাদিভুক্তরা র্মভম্বর 16 তাদরমে র্ভামরজ 
র্বা়ের্ র্রা শুরু র্রমত পামরর্। দর্মজর ও পদরবামরর জর্য ক্র়ে র্রমত এবং ঘসরা র্ভামরমজ 
তাদির্াভুক্ত েমত গ্রাের্মির সরাসদর সেমোদগতা সে, মামর্ন টমেসটি ঘেমটর প্রদতটি র্াউদির 
মামর্ন টমেস ঘপ্রাগ্রাম জমুে স্বাস্থ্য পদরর্ল্পর্ার পেন্দ (Choice) অ্োর র্মর।  



 

 

  
 2020 সামির মমযয ঘমদডমর্ইড, দেশু স্বাস্থ্য োস, অ্পদরোেন পদরর্ল্পর্া এবং মার্ সম্পন্ন স্বাস্থ্য 
পদরর্ল্পর্া সে প্রা়ে সর্ি মামর্ন টমেস তাদির্াভুক্তমির জর্য ঘর্ার্ও বয়ে বৃদি পামব র্া। দপ্রদম়োম 
টযাক্স ঘক্রদডটপ্রাপ্ত গ্রাের্রা 2019 সামির তুির্া়ে র্ভামরজ বযম়ে ঘর্ার্ও পদরবতন র্ ঘিেমত পামবন্না, 
বা দর্েু ঘেমে সামার্য র্মই ঘিেমত পামবর্।  
  
জার্ু়োদর 1, 2020 তাদরে ঘেমর্ র্ােনর্র েও়ো র্ভামরমজর জর্য, দডমসম্বর 15-র মমযয 
গ্রাের্মিরমর্ অ্বেযই তাদির্াভুক্ত বা র্বা়ের্ র্রমত েমব। অ্পদরোেন পদরর্ল্পর্া (Essential 
Plan), ঘমদডমর্ইড এবং দেশু স্বাস্থ্য োস এর্ বেমরর জর্য উন্মুক্ত।  
  
অ্র্িাইর্, ঘোর্ বা এর্টি ইর্-পাসনর্ অ্যাদসে-এর সাোমেয ঘভাক্তারা তামির স্বাস্থ্য পদরর্ল্পর্া 
দবর্ল্প পেনামিাচর্া এবং তামির 2020 েরচ দেমসব র্রমত পামরর্ । দর্উ ই়ের্ন  ঘেট স্বাস্থ্য 
পদরর্ল্পর্া ক্রম়ে তামির গ্রাের্মির সো়েতা র্রার উমেমেয ওম়েবসাইমট এর্টি র্তুর্ র্গি বয়ে 
দর্যনারণর্ার়ী সরঞ্জাম েুক্ত র্মরমে ো তামির দপ্রদম়োমগুমিার তুির্া র্রার পাোপাদে উপিভয 
দবদভন্ন মার্ সম্পর্ স্বাস্থ্য পদরর্ল্পর্ার জর্য র্তুর্ েরচ দর্যনারণ র্রমত সো়েতা র্মর।  
  
বর্উইয়কন  স্টেট বিপাটন ম্বমন্ট অি স্টহলথ কবমের্ার ি. হাওয়ািন  জকুার িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমার 
ঘর্তৃমে, আমরা ব়ীমাদবে়ীর্ দর্উ ই়ের্ন বাস়ীর সংেযা অ্মর্র্াংমে হ্রাস র্মরদে এবং প্রদতবের আমরা 
এই সংেযা র্দমম়ে আর্দে। আপদর্ েদি ব়ীমা র্া ঘেমর্ োমর্ তােমি এই সুমোগটি গ্রেণ র্রুর্ এবং 
এই উন্মুক্ত তাদির্াভুদক্তর সমম়ে এর্টি পদরর্ল্পর্া়ে তাদির্াভুক্ত েম়ে োর্ আর েদি আপদর্ 
বতন মামর্ দর্উ ই়ের্ন  ঘেট স্বামস্থ্যর মাযযমম ব়ীমা র্মর োমর্র্ তােমি আসন্ন বেমরর জর্য আপর্ার 
র্ভামরজটি র্বা়ের্ র্রমত ভুিমবর্ র্া।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট স্বাম্বস্থ্ের বর্িনাহী পবরচালক স্টিার্া স্টেসকাম্বটার িম্বলর্, "আমরা আমামির সপ্তম 
উন্মুক্ত তাদির্াভুদক্ত শুরুর সম়ে, দর্উ ই়ের্ন বাস়ীমির র্ভার র্রমত পূমবনর ঘেমর্ামর্া সমম়ের চাইমত 
অ্দযর্ প্রদতশ্রুদতবি। ঘেমটর দবমাদবে়ীর্ মার্ুমষর োর র্দমম়ে আর্ার সেিতা়ে আমরা গদবনত এবং 
2020 সামি আরও ঘবদে দর্উ ই়ের্ন বাস়ীমর্ সাশ্র়ে়ী মূমিযর স্বাস্থ্যমসবা প্রমবোদযর্ার ঘপমত সো়েতা 
র্রার জর্য র্াজ র্রব।"  
  
স্টভাক্তাগণ একটি স্বাস্থ্ে পবরকল্পর্ায় র্াম র্বথভুক্ত করম্বত পাম্বরর্:  

• 1-855-355-5777 এ র্ােমার সাদভন স ঘসিামর ঘোর্ র্রার মাযযমম  
• nystateofhealth.ny.gov এ ওম়েবসাইমট িগ-ইর্ র্মর  
• সরাসদর অ্যাদসমের সমে ঘিো র্মর। এর্জর্ আদসের েুুঁজরু্ এখাম্বর্।  

  
দর্উ ই়ের্ন বাস়ীমর্ মামর্ন টমেস সম্পমর্ন  ঘবাঝামত এবং স্বাস্থ্য পদরর্ল্পর্া়ে গ্রাের্মির তাদির্াভুক্ত র্রার 
উমেমেয দর্উ ই়ের্ন  ঘেট স্বামস্থ্যর প্রদতদর্দযরা ঘেট জমুে অ্মর্র্ যরমর্র অ্র্ষু্ঠামর্ োর্মবর্। দর্উ 
ই়ের্ন  ঘেট স্বাস্থ্য ইম্বভন্ট মোম্বপ উপিভয স্থ্ামর্র তাদির্া পাও়ো ো়ে।  

https://nystateofhealth.ny.gov/individual?lang=en#formInstantQuotes
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL
https://info.nystateofhealth.ny.gov/events
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