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র্নয়্ র্উ ই়্রনযবাসী,
সবযাসযথ্যজসবা লাভ রনা ও জেও়্ান রবে়্রট েরটল 
হজ্ ্াজন। এই েরটল্ান রানজে মাজেমজধ্য 
জমাটা রি লাগজ্ ্াজন অথবা গুনু্বযন রিরর্যসাজ্ 
রবলমবয ঘটজ্ ্াজন। এে্্য আ্্ান সবযাসযথ্য রবমা 
সংরনযা্য্ সুরবধাগুরল সময্জরনয স্রনয্া অবলমবয্ 
রনা এবং আ্র্ র্জেন অরধরান সময্জরনয োজ্্ 
রর্া ্া র্রিযি্ রনা গুনু্বয্ূেনয। এবং ্রে আ্র্ 
মজ্ রজন্ জ্ অরধরানগুরল জথজর বর্যি্ রনা 
হজিযে, ্জব সহা়্্া ্াও়্ান রবে়্রটও গুনু্বয্ূেনয। 
র্উই়্রনয জসযটট অ্যাটর্নয জে্াজনজলন অরিজসন 
সবযাসযথ্যজসবা বু্যজনা ম্রবজনাজধন মধ্যসযথ্া রজন, 
্থ্য সনবনাহ রজন এবং ্নয্ানো ও র্্নযা্জ্ন 
মামলান ্ে্য্ রজন আ্্ান সবযাসযথ্যজসবা 
সংরনযা্য্ অরধরানগুরল নরযো রজন। আমাজেন 
জহলয্লাইজ্ন মাধ্যজম আ্র্ এই সহা়্্া েনযু্ 
জ্জ্ ্াজন্। এই ্নযিান্্নযরটজ্ রবজিযলেে রনা 
হজ়্জে জ্ ্খ্ সবযাসযথ্যজসবা অেনয্ বা ্নযো্ রনা 
অ্নযর্জনাধ্য হজ়্ ্জ়়, ্খ্ আ্র্ রীভাজব ্থ্য 
বা সাহাজ্্যন ে্্য আমাজেন সজ্যগ জ্াগাজ্াগ রনজ্ 
্াজন্। অ্ুগনযহ রজন আমাজেন সজ্যগ জ্াগাজ্াগ 
রনজ্ রেবযধা রনজব্ ্া। আ্র্ এরে্ সজি্্ 
গনযাহর হও়্ান মাধ্যজম আ্্ান সবযাজসযথ্যন োর়্্বয 
র্জ্ ্াজন্। 

রব্ী্,
র্উ ই়্রনয জসযটট এন অ্যাটর্নয 
জে্াজনল জলরটরি়্া জেমস 
(Letitia James) এন ে্য্ন

র্উ ই়্রনয জসযটট অ্যাটর্নয জে্াজনল-এন 
সবযাসযথজসবা বু্যজনান ে্য্ন

The Capitol
Albany, NY 12224
(800) 771-7755 
ag.ny.gov

সবযাসযথজসবা বু্যজনান হটলাই্
(800) 428-9071
Fax: (518) 650-9365
ag.ny.gov/bureau/health-care-bureau

র্উ ই়্রনয জসযটট সবযাসযথ রবভাগ
health.ny.gov

মাররনয্ ্ুরয্নােযটনয (U.S.) সবযাসযথ ও মা্ব 
্রনজেবা রবভাগ

200 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20201 

(877) 696-6775 

hhs.gov

সংসযথা্সমূহ



   অবরহ্ থারা 
সবযাসযথ্য জ্টও়্ারনয রভাজনে:
“ই্-জ্টও়্ারনয” সনবনাহরানীনা সময্ূেনয জ্জম্যট 
রহসাজব আ্্ান জরা-জ্ সজম্ রবমান সংসযথান জ্জম্যট 
গনযহে রনজ্ সমযম্ হ্। আ্র্ জ্গুরল ব্যবহান 
রনজ্ িা্, জসগুরল জ্টও়্াজরনয নজ়্জে রর্া, ্া 
র্রিযি্ রনজ্ - আ্্ান ্রনরলয্্া ও আ্্ান 
সরল সনবনাহরানী - এম্রর ল্যাবগুরল ্ািাই রনু্। 

্্য্ সহরাজন আউট-অি-জ্টও়্ারনয রভাজনে ্ািাই 
রনু্। ্রনরলয্্াগুরল জথজর আউট-অি-জ্টও়্ারনয 
সনবনাহরানীনা খুব সামা্্য অথনয জ্জ্ ্াজন্, ্ান 
িজল আ্্াজর অবরিেযট নারি জমটাজ্ হ়্। 

ওেুজধন জ্নযসররনয্ি্:
আ্্ান ওেুধরট ্রনরলয্্ান আও্া়্ থারা ওেুজধন 
্ারলরাজ্ নজ়্জে রর্া, ্া ্ািাই রনু্ (“ওেুধ 
সংরহ্া”)। ্রে আ্্ান ্রনরলয্্ান জরযেজ্নয জমল 
অ়নযান ব্যবহান রনান ্নযজ়্াে্ হ়্ ও ্রে আ্্ান 
মজ্ হ়্ জ্ আ্্ান ্জরযে ্া সমযভব হজব ্া, ্াহজল 
জরা্ও রনজটল িাজমনযরস ব্যবহান রনজ্ হা়নযরি্ 
ওজ়্ভাজনন রবেজ়্ রেেয্াসা রনু্। 

সররনয়্ জহা্ 
রবল সময্জরনয রেেয্াসা রনু্। জ্জরা্ও ই্-
জ্টও়্ারনয সনবনাহরানীন জরযেজ্নয সাধানেভাজব 
আ্্ান ো়়জ্াগ্য, জরা-জ্ অথবা জরাই্যসুজনজ্যসন 
জথজর জবরি রেজ্ হ়্ ্া। আ্্ান রভাজনজেন জরযেজ্নয 
অ্্যা্্য জ্জরা্ও িাজেনযন ্ুল্া রনু্। 

সবররেুন রহসাব নাখু্। বার্যালাজ্ন ্ারনখ, জ্ 
ব্যররয্ন সজ্যগ রথা বজলজে্ এবং রী বজলজে্ জসসব 
রলজখ নাখু্। 

আর্ল অসবযীরান। ্রে আ্্ান সবযাসযথ্য 
্রনরলয্্ান জরযেজ্নয জরা্ও োরব অসবযীরান রনা 
হ়্, ্াহজল আ্্ান অভ্য্য্নীে এবং বারহ্যর 
আর্জলন অরধরানগুরল অ্ুিীল্ রনু্। 

আরথনযর সহা়্্ান অ্ুজনাধ। জরা্ও হাস্া্াজলন 
আরথনযর জ্নযাগনযাম সময্জরনয রেেয্াসা রনু্। আ্র্ 
জ্াগ্য ্া হজল, হাস্া্াল জরা্ও ো়় জেও়্া জ্জম্যট 
গনযহে রজন রর্া, জস সময্জরনয রেেয্াসা রনু্। 

আমনা রী ররন 
আ্র্ আ্্ান অরধরানগুরল োজ্্ রর্া, জস রবেজ়্ 
র্রিযি্ রনজ্ এবং আ্র্ জ্ সবযাসযথ্য সুরবধাগুরল 
্াও়্ান অরধরানী, জসগুরল ্াও়্ান ব্যা্াজন সহা়্্া রনজ্ 
অ্যাটর্নয জে্াজনজলন সবযাসযথ্যজসবা বু্যজনা র্জবরে্। 

আমাজেন অরিস:  

• গনযাহরজেন েরটল সবযাসযথ্যজসবান ব্যবসযথারট সময্জরনয 
ো্জ্ সহা়্্া রজন; 

• গনযাহরজেনজর রবমারানীজেন ি্যাজল্যে রনজ্ সহা়্্া 
রজন, ্ানা রভাজনে অসবযীরান রজন্; 

• ্নয্ানোমূলর, রবভনযার্য্রন বা রূট রজমনয রল্য্ 
সবযাসযথ্যজসবা ্নযো্রানী সংসযথাগুরলজর র্িা্া বা্া়্; 

• New York-বাসীজেনজর ্াজেন সবযাসযথ্যজসবা সংরনযা্য্ 
অরধরান সময্জরনয রিররযে্ রজন; 

• সবযাসযথ্যজসবান গনযাহরজেন অরধরান বৃরেযধ রজন 
এনরম আই্, রবরধ ও ্ীর্গুরলন ্নযজ়্াে্ী়্্া 
বা়়া়্। 

সবযাসযথ্যজসবা বু্যজনা ্নযজ্্যর 
New York-বাসীজেন সাহা্্য রনান 
জরযেজ্নয সিল হজ়্জে:
• র্যা্যসাজনন রিরর্যসা গনযহে রজন, ্া আজগ র্জ্ 

অসবযীরান রনা হ্

• এররট উিযি মূজল্যন রবজিে ওেুধ লাভ রজন, জ্জরযেজ্নয 
আজগ জথজর অ্ুজমাে্ অসবযীরান রনা হজ়্রেল

• সবযাসযথ্য ্রনরলয্্া অসবযীরাজনন ররেু অথনয জিন্ 
্া়্, ্ান মাধ্যজম হাস্া্াজলন রবজলন $128,000 
জমটাজ্া হ়্

• জরা্ও সনবনাহরানীন রাে জথজর $1000-এন জবরি 
জথজর রেজনা ব্যাজলজ্যসন জরযেজ্নয রবজলন অ্ু্্ুরয্ 
অবরিেযট নারিজর হনযাস রজন

• রবমারানীন রাে জথজর ভুল ো়়জ্াগ্য র্ধনযানে লাভ 
রনান ্জন রনিা্য় রহসাজব $3000 জবরি জিন্ ্া়্

• রবরলং-এন জরযেজ্নয ্নযুরটগুরল ্নযরারি্ হও়্ান ্জন 
সবযাসযথ্য রভাজনেরট ্ু্না়্ িালু রজন।

ররভাজব জহলয্লাই্ 
রাে রজন?

অজ্র গনযাহর জহলয্লাইজ্ রল রজন্ রানে ্ানা ্াজেন সবযাসযথ্য রবমান 
সুরবধা, ়ারয্ান বা হাস্া্াজলন িােনয, আর্জলন অরধরান অথবা জরাথা়্ 
সাহা্্য ্াজব্, জসগুরল রিরিার বুেজ্ ্াজন্ ্া। 

সবযাসযথ্যজসবা সংরনযা্য্ জরা্ও সমস্যা জমারারবলা রনু্

সবযাসযথ্যজসবা বু্যজনা জহলয্লাইজ্ 
রল রনু্ (800) 428-9071 

অরভজ্াজগন ্নযাথরমর মূল্যা়্্

আমাজেন ওজ়্বসাইজট, অরভজ্াগ োজ়্ন রনু্
ag.ny.gov/bureau/healthcare-bureau

জরা্ও রসেযধাজ্য্ জ্ৌঁো্ ্থা্থ এজের্যসন উজলযলখ রনু্্থ্য লাভ রনু্

আই্েীবীন সজ্যগ রথা বলু্
মধ্যসযথ্া


