
NYC Care-এর সাথে আপনি 
অসসু্থ হওয়ার আথেই স্াস্থথ্যথসবা 
পপথে পাথরি  

নিউ ইয়র্ক  নিটিতে আমরা নিশ্াি 
রনর যে স্াস্থ্যতিিা পাওয়া মািনির 
অনিরার। আপিার জন্ম যরাথায় 
হতয়তে নরংিা আপিার আনথ্কর অিস্া 
যরমি যিিি নিনি্কতেতে, আমাতের 
নিটিতে আপিার মািিম্মে, িাশ্রয়ী 
স্াস্থ্যতিিা পাওয়ার অনিরার রতয়তে। 

NYC Care-এর িাতথ আপনি আপিার 
নিজস্ নিয়নমে স্াস্থ্যতিিা প্রোিরারী 
পাতিি এিং আপিার রনমউনিটিতে 
যরাি NYC Health + Hospitals 
যরাগীর যিিাতরত্রে আপনি চানহো 
যমাোতির যমনিতরল পনরতেিা পাতিি।   
এোড়া আপনি প্রাথনমর যিিা,  
ওনি-নজওয়াইএি (OB-GYN) যিিা, 
মািনির স্াস্থ্যতিিা এিং 24/7 ওেুি 
পাওয়ার মতো স্াস্থ্য পনরতেিা যপতে 
িক্ষম হতিি। 

NYC Care-এর িাতথ, আপিার 
স্াস্থ্যতিিা প্রোিরারীর িাতথ 
যোগাতোতগর মািথ্যতম আপিার 
োরীনরর যরাি িমিথ্যা হতলই আতগভাতগ 
যিটার নচনরৎিা রতর নিতয় িুস্াস্থ্য 
িজায় রাখতে পারতিি। আপিার 
প্রথয়াজিীয় পসবা পাওয়ার জিথ্য 
আপিাথে আর ইমাথজজে নসি রুথমর 
জিথ্য নিরজে র েরথে হথব িা। খুিই 
রম খরতচ নরংিা নিিামতূলথ্য িরল 
পনরতেিা প্রোি ররা হতি। 

আরও 
জািথে এবং 

োনিোরুক্ত হথে, 
েি েরুি এই িাম্াথর 
1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 
যগাপিীয়ো নিনচিেভাতি 

রক্ষা ররা হতি



আরও জািতে এিং  
োনলরাভুক্ত হতে, রল ররুি এই িাম্াতর 
1-646-NYC-CARE  
1-646-692-2273

nyccare.nyc সংযকু্ত োকুি৷ আমাথেরথে অিসুরণ েরুি৷
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নসটির স্াস্থথ্যথসবা  
পাওয়ার জিথ্য  
আপিার চানবোঠি
আপিার অনভিািি পনরনস্নে িা অথ্ক পনরতোি  
ররার িক্ষমো নিনি্কতেতে িম্মাি ও মে্কাোর িাতথ 
নিটির স্াস্থ্যতিিা পাওয়ার জিথ্য আপিার চানিরাঠি 
উপলনধি ররুি

এখি ব্রুেনিি, 
স্থ্যাথেি আইিথ্যান্ড ও 

ব্রঙ্কথস পাওয়া যাথছে। 2020 
সাথির পেথের নেথে সমগ্র নসটিথে 

পাওয়া যাথব! 
আজই NYC Care–এর সেসথ্য হি! 

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 

nyccare.nyc
যগাপিীয়ো নিনচিেভাতি  

রক্ষা ররা হতি



NYC Care সম্পথেজে  

NYC Care এরটি নিিামলূথ্য িা রম-খরতচর স্াস্থ্য যিিা 
উপতভাগ ররার যপ্রাগ্াম ো যিইিি নিউ ইয়র্ক িািীতের জিথ্য 
োরা স্াস্থ্য নিমা পাওয়ার যোগথ্য িয় নরংিা স্াস্থ্য নিমা যরিার 
জিথ্য আনথ্করভাতি অিস্ািম্পন্ন িয়। আপিার অনভিািি 
পনরনস্নে িা অথ্ক পনরতোি ররার িক্ষমো নিনি্কতেতে িম্মাি 
ও মে্কাোর িাতথ নিটির িাশ্রয়ী স্াস্থ্যতিিা পাওয়ার জিথ্য 
আপিার অনিরার উপলনধি ররুি।
NYC Care-এর িাতথ, আপনি: 

 + আপিার রনমউনিটির NYC 
Health + Hospitals স্াস্থ্যতরত্রে 
প্রাথনমর ও প্রনেতরািমলূর স্াস্থ্য 
যিিায় প্রতিোনিরার পাওয়ার জিথ্য 
এরটি অিিথ্য যমম্ারনেপ রাি্ক  পাতিি।

 + আপিার জিথ্য প্রাইমানর যরয়ার 
যপ্রাভাইিার যিতে নিতে পাতরি 
নেনি আপিাতর অিুস্ো এনড়তয় 
ও অিথ্যািথ্য পনরতেিা নেতয় িুস্াস্থ্য 
িজায় রাখতে িহায়ো ররতি।

 + েইু িপ্াহ িা োরও রম িমতয়র 
মতিথ্য প্রাইমানর যরয়ার যপ্রাভাইিাতরর 
িাতথ আপিার প্রথম অথ্যাপতয়ন্টতমন্ট 
ঠির ররতে পারতিি।

 + আপিার িাহাতেথ্যর প্রতয়াজি হতল 
আমাতের NYC Care যোগাতোগ 
যরত্রে য�াি ররুি, ো 24/7  
যখালা থাতর৷

 + রম খরতচ 24/7 যপ্রিনরিপেি ওেুি 
ও রাতের যিলাতেও ওেুি নরন�ল 
ররার জিথ্য িুনিিা পাতিি।

 + প্রাইমানর যরয়ার টিতমর রাে 
যথতর িহায়ো পাতিি োর মতিথ্য 
অন্তভু্ক ক্ত রতয়তে িাি্ক, মািনির 
স্াস্থ্য িম্পনর্ক ে িাক্তার, যমনিতরল 
অথ্যানিতস্ন্ট, িামানজর রমমী, 
�াম্কানিস্ এিং পুনটিনিে।

 + মািিম্মে স্াস্থ্যতিিা যপতে িমথ্ক 
হতিি। েুক্ত হতে নরংিা মানির 
যরাি ন� প্রতোজথ্য িয়। আপিার 
পনরিাতরর িেিথ্য িংখথ্যা এিং আতয়র 
ওপর নভনতি রতর আপিার স্াস্থ্যতিিা 
পাওয়ার খরতচর নহিাি ররা হতি।

আরও 
জািথে এবং 

োনিোরুক্ত হথে, 
েি েরুি এই িাম্াথর 
1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 
যগাপিীয়ো নিনচিেভাতি 

রক্ষা ররা হতি



আপিার পমম্ারনেপ পনরথেবা 

প্রােনমে ও প্রনেথরাধমিূে পসবা 
 + আপিার নিজস্ প্রাইমানর যরয়ার 
যপ্রাভাইিার যিতে নিি নেনি 
আপিার দেিনদিি োরীনরর িমিথ্যা, 
যেমি িে হজম, গলা িথ্যথা, জ্বর 
ইেথ্যানে অিুনিিাগুতলার নচনরৎিা 
ররতি এিং যিই িাতথ েীর্কতময়ােী 
যরাগ যেমি িায়াতিটিি ও উচ্চ 
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রতে িহায়ো ররতি।। 

 + রুটিিমান�র টিরা নেি এিং 
মথ্যাতমাগ্াম ও যরালতিাত্ানপর মতো 
পরীক্ষাগুতলা ররাি।

নবথেেজ্ঞ পসবা
আপিার প্রাইমানর যরয়ার যপ্রাভাইিার 
নিতেেতঞের িাতথ রাজ ররতি এিং 
আপিার চানহো যমাোতির িহায়ো 
যেতি, এর মতিথ্য অন্তভু্ক ক্ত রতয়তে: 
 + রানি্ক ওলনজ 
 + আর্্কাইটিি যিিা 
 + অ যথ্কাতপনিক্স 
 + যপানিয়ানরি 
 + ওজি হ্াতির জিথ্য পনরতেিা
 + গথ্যাতট্াএন্টাতরালনজ 
 + িািারে িাজ্ক ানর 
 + িার, রাি ও গলা (ENT) 
 + িারীর স্া স্থ্য ও নপ্রিথ্যাটাল যিিা 
 + যচাতখর েত্ন 

আচরণেে স্াস্থথ্য ও মােেদ্রথবথ্যর 
বথ্যবহার 
 + নিেণ্ণো, েনুচিন্তা এিং অিথ্যািথ্য 
মািনির িমিথ্যার নচনরৎিা ররার 
জিথ্য মািনির স্াস্থ্য যিিা পাি।

 + িঠির মািনির স্াস্থ্য নিতেেঞে, 
িামানজর রমমী, যথরানপস্ িা 
মতিানিঞোিীর রাতে যর�ারি হি।

 + মােরািনক্ত ও িািস্থ্যান্স 
ইউজ নিিঅি্ক াতরর নচনরৎিা 
ও িহায়ো পাি।

সামেজেথ্য অিসুাথর ওেধু নেিিু
 + রম্কনেিতির িন্থ্যা ও েুটির নেিিহ 
পনরিনি্কে িমতয়ও �াম্কানি 
ও আিেুানগির �াম্কানি যথতর রম 
খরতচ যপ্রিনরিপেি ওেুি নরিিু।

 + অিলাইতি যপ্রিনরিপেি নরন�তলর 
অি্ক ার নেি।



প্রশ্ন-উত্তর

NYC Care েী?
NYC Care এরটি িেিথ্যো-নভনতির  
যপ্রাগ্াম ো NYC Health + 
Hospitals দ্ারা পনরতিনেে, এর 
মািথ্যতম আপনি রম খরচ িা নিিামতূলথ্য 
নিতেেঞে যেখাতিা, রম-খরতচ ওেুি 
যরিা এিং 24/7 গ্াহর পনরতেিািহ 
আপিার নিজস্ িাক্তাতরর রাে যথতর 
নচনরৎিা নিতে পারতিি।  

NYC Care পাওয়ার জিথ্য আনম 
পযােথ্য হব নেরাথব?
আপিাতর অিেথ্যই NYC-যে েয় মাি 
িা োর যথতর যিনে িমতয় িাি ররতে 
হতি এিং নিউ ইয়র্ক  যস্তট যেিরল 
িররানর স্াস্থ্য নিমা পনররল্পিা আতে 
যিগুতলার জিথ্য যোগথ্যো িা থারা 
আিেথ্যর।  য�তিরাল স্থ্যান্ডাি্ক  নভনতির 
স্াস্থ্য নিমা পাওয়ার জিথ্য যোগথ্য িা 
হতলও আপনি এই যপ্রাগ্াতম েুক্ত হওয়ার 
উপেুক্ত হতিি। আপনি এই িুনিিা 
পাওয়ার উপেুক্ত নরিা ো জািতে, রল 
ররুি আজই 1-646-NYC-CARE 
(1-646-692-2273)! 

এই পনরথেবার জিথ্য আমাথে েী 
পনরমাণ অেজে নেথে হথব?
আপিার িামথ্কথ্য অিিুাতর অথ্ক নেতে 
হতি। আপিার পনরিাতরর িেিথ্য িংখথ্যা 
ও আতয়র ওপর নভনতি রতর মলূথ্যোড় 
নিি্কারে ররা হয় এিং ো $0 যথতর 
শুরু হয়। েুক্ত হওয়ার জিথ্য যরাি ন�, 
মানির ন� িা নপ্রনময়াম যিই। আরও 
েথথ্য জািতে, অিগু্হ রতর নভনজট 
ররুি nyccare.nyc এিং আমতের 
ন� য্ল িারনে যেখুি। 

আনম স্াস্থথ্যথসবা পোোয় পাথবা?
NYC Care-এর এরজি িেিথ্য 
নহতিতি, আপিার রনমউনিটির 
NYC Health + Hospitals 
স্াস্থ্যতিিা যরত্রে যিিা পাতিি। ঠিরািা 
জািতে, নভনজট ররুি nyccare.nyc।

আমার পোপিীয়ো নে রক্া 
েরা হথব?
NYC Health + Hospitals-এর 
স্াস্থ্যতিিা প্রোিরারীরা আপিার 
িথ্যনক্তগে স্াস্থ্য িম্পনর্ক ে েথথ্য ও 
অনভিািি পনরনস্নে নিেয়র েথথ্যািলী 
যগাপি রাখার জিথ্য প্রনেশ্রুনেিদ্ধ। 
নিভ্ক তয় স্াস্থ্যতিিা চাি৷ আজই  
NYC Care-এ োনলরাভুক্ত হি। 

নেরাথব আরও েেথ্য পাব বা NYC 
Care-এ োনিোরুক্ত হব? 
য�াি ররুি: 1-646-NYC-CARE  
(1-646-692-2273) আরও জািতে 
নভনজট ররতে পাতরি nyccare.nyc। 
আপিার ভাোতেও আমরা রথা িনল!

আরও 
জািথে এবং 

োনিোরুক্ত হথে, 
েি েরুি এই িাম্াথর 
1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 
যগাপিীয়ো নিনচিেভাতি 

রক্ষা ররা হতি


