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প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ন্তুন্ স্বাস্থ্য ববমা
জানযুারি 1, 2019 থেকে শুরু েকি ভারজি রনযায বসবাসোিী আিও প্রাপ্তবযস্ক 

বযরি রবনাবযকয অেবা েম খিকে উচ্চমাকনি স্বাস্থ্য রবমাি সুরবধা পাকবন!

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ন্তুন্ স্বাস্থ্য ববমাটি কী?

Medicaid এি রবরধগুরিি পরিবর্ি ন ঘকেকে।এি অেি হি 
যরি আপরন অর্ীকর্ Medicaid এি জনয আকবিন েকি প্রর্যাখযার্ 
হকয োকেন, র্াহকি এখন থযাগ্য হকর্ পাকিন। 2018 সাকিি 1

নকভম্বি থেকে শুরু েকি Medicaid এি মাধযকম আিও থবরি 
সংখযে মানুষ স্বাস্থ্য রবমাি জনয আকবিন েিকর্ পাকিন। 
সুরবধাগুরি 1 জানুযারি 2019 থেকে পাওযা যাকব।

যাাঁিা খুেিা রবপরি, রনমিািেমি, রিশু পরিেযিা, িযাণ্ডকস্করপং, খািয 
পরিকষবা এবং এমন অনযানয োকজ রনযুি আকেন থযখাকন স্বাস্থ্য 
রবমাি সুরবধা থিওযা হয না, র্াাঁিা থযাগ্য হকর্ পাকিন।

প্রাপ্তবযস্ককিি জনয এই নরু্ন স্বাস্থ্য রবমা স্বল্প আকযি 
পরিবািগুরিকে, যাাঁিা অনযোয স্বাস্থ্য পরিকষবায প্রকবিারধোি 
থপকর্ন না, িারুি সুকযাগ্-সুরবধা রিকে। 

কী কী এই ববমার অন্তরুু্ক্ত?1 

নরু্ন স্বাস্থ্য রবমায প্রাপ্তবযস্ককিি জনয রনম্নরিরখর্ সুরবধাগুরি 
অন্তভুি ি:

• ডািাি, হাসপার্াি এবং সংেেোিীন পরিকষবা
• থপ্রসরিপিকনি ওষুধপত্র
• িযাবকিেরি এবং এক্স-থি পরিকষবা
• প্রসূরর্ এবং সকিযাজার্ রিশুি পরিেযিা
• িীঘিকমযারি পরিেযিা এবং সহাযর্া পরিকষবা
• গৃ্কহ স্বাস্থ্য পরিকষবা
• আেিিগ্র্ স্বাস্থ্য পরিকষবাি মকধয আকে আসরি এবং

র্া োটিকয ওঠা সংিান্ত পরিকষবা
• পুনবিাসন পরিকষবাি অন্তভুি ি হি িািীরিে, থপিাগ্র্

এবং েো বিা সংিান্ত রেরেৎসা পরিকষবা।
• যখন থোনও রবেল্প পাওযা যাকব না, র্খন Medicaid-

এি অন্তভুি ি পরিকষবায যার্াযাকর্ি বযবস্থ্া েিা
• পরিবাি পরিেল্পনা পরিকষবা
• রেরেৎসা সিঞ্জাম এবং সিবিাহ
• থিাগ্ প্ররর্কিাধমূিে ও সুস্থ্ োোি পরিকষবা এবং

িীঘিকমযারি রেরেৎসা পরিোিনা পরিকষবা
• এবং আিও অকনে রেেু!

কারা ববমার অন্তরুু্ক্ত?

প্রাপ্তবযস্কিা নরু্ন স্বাস্থ্য রবমাি থযাগ্য হকর্ পাকিন যরি র্াাঁিা:
• ভারজি রনযায বসবাস েকিন
• র্াাঁকিি বযস 19 – 64 এি মকধয হয
• যরি Medicare না থপকর্ োকেন অেবা র্াি থযাগ্য না

হন
• আয সম্পরেি র্ ির্ি াবিী পূিি েকিন, যা পরিবাকিি আোি

অনুযাযী রভন্ন রভন্ন হকর্ পাকি

প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তরুু্বক্তর ক্ষেদে আয় সংক্রান্ত সীমা (ক্ষমাট)*

পরিবাকিি আোি মারসে বারষিে
1 $1,469
2 $1,983
3 $2,499
4 $3,014
5 $3,529
6 $4,044

* 13 জানুযারি 2021 েথকে োযিেি আকযি সীমাি পরিমাি বারষিে 
রভরিকর্ রনিিয েিা হকযকে।

আবম কীর্াদব আদবেন্ করব?

রনম্নরিরখর্গুরিি মকধয থয থোনও এেটি উপাকয আপরন স্বাস্থ্য 
রবমাি জনয আকবিন েিকর্ পাকিন:

• েভাি ভারজি রনযা েি থসণ্টাি (Cover Virginia Call Center)-

থে 1-855-242-8282 নম্বকি থেরিক ান েরুন।কিাভাষীকিি
পাওযা যাকব।আমাকিি প্ররর্রনরধিা আপনাি সকে এমন োিও
থযাগ্াকযাগ্ েরিকয থিকবন, রযরন আপনাি পেকেি ভাষা বিকর্
পাকিন।

• েমন থহল্প (Common Help)-এ অনিাইন আকবিন সমূ্পিি
েরুন: www.commonhelp.virginia.gov

• িয থহিে ইরিওকিি মাকেি েকেস (The Health Insurance

Marketplace)-এ অনিাইন আকবিন সমূ্পিি
েরুন: www.healthcare.gov

• আপনাি স্থ্ানীয রডপােি কমণ্ট অেবা থসািযাি সারভি কসস -থে
োগ্কজ থিখা  আকবিন  ডােকযাকগ্ পাঠান অেবা
বযরিগ্র্ভাকব রগ্কয থ কি আসুন

আকবিন েিাি সময আপনাি প্রকযাজন হকব এমন নরেগুরিি 
র্ারিোি জনয  www.coverva.org থিখুন এবং আকবিন 
(Apply) পৃষ্ঠায রিক  েরুন।

$17,775 
$24,040 
$30,305 
$36,570 
$42,836 
$49,101 

http://www.coverva.org/
http://www.commonhelp.virginia.gov/
http://www.healthcare.gov/
http://www.coverva.org/mat/magi_1.pdf
http://www.coverva.org/



