
প্রোগ্রামটি জনস্বাস্থ্য ও 
নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যোগ্য 
রোগীদের ক্ষেত্রে মেডিকাল 
মারিজুয়ানা উপলব্ধ করতে 
সহায়তা করে।  

New York State 
Medical Marijuana Program 

রোগীর তথ্য 

আমি কী ধরনের মেডিকাল মারিজুয়া-
না পণ্য কিনতে পারবো? 

মেডিকাল মারিজুয়ানা পণ্যের কিছু উদাহরণগুলি হল:

• ভেপ কাট্রিজ/পেন
• ক্যাপসুল 
• ট্যাবলেট
• তেল 
• ওরাল স্প্রে

• পাউডার 

মেডিকাল মারিজুয়ানার কত দাম?

খরচ এবং প্রস্তাবিত যে কোন ছাড় সম্পর্কে 
আরও জানতে, সরাসরি নিবন্ধিত সংস্থার সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন। নিবন্ধিত সংস্থাগুলির একটি 
তালিকা health.ny.gov/mmp-এ পাওয়া যেতে 
পারে। 

বীমা কোম্পানিগুলির মেডিকেল মারিজুয়ানা 
আচ্ছাদিত করবার প্রয়োজন হয় না। 

আমি আরও কোথায় জানতে 
পারবো?
আরও তথ্যের জন্য health.ny.gov/mmp-তে যান। 

1-844-863-9312নম্বরে অথবা  
mmp@health.ny.gov -তে ইমেল করার মাধ্যমে 
NYS Medical Marijuana Program-এর সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন
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আমি কি মেডিকেল মারিজুয়ানার 
জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছি?  

NYS Department of Health এর সঙ্গে 
নিবন্ধিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা স্থায়ী 
বা অস্থায়ী NYS অধিবাসীদের এই অবস্থাগুলি 
নির্ণয় করতে পারে:  
 

• ক্যান্সার 

• HIV/AIDS 

• অ্যামিওট্রফিক ল্যাটেরাল স্লেরোসিস (ALS) 

• পারকিনসন রোগ 

• একাধিক স্লেরোসিস 

• মেরুদণ্ড স্নায়ুর আঘাত সহ ইন্ট্রাক্টবল স্পাসটিসিটি 

• মৃগী 

• প্রদাহজনক পেটের রোগ 

• দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা

• স্বাস্থ্য এবং কার্যকারিতার ক্ষমতা হ্রাস করে যে 
ব্যথা তার জন্য ওপিয়াইড বিকল্প 

• স্নায়ুরোগ 

• হান্টিংটন রোগ 

• দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক ব্যাধি

• মাদকদ্রব্য ব্যবহারিক ব্যাধি

আপনার এই সংযুক্ত বা জটিল শর্তগুলির মধ্যে 
একটি থাকতে হবে: 

• রোগাক্রান্ত বা রোগ নাশক লক্ষণ

• গুরুতর বা দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা

• গুরুতর বমিভাব

• হৃদরোগের আক্রমণ

• গুরুতর বা স্থায়ী মাংসপেশির আক্ষেপ

• দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক ব্যাধি

• ওপিয়াইড ব্যবহারিক ব্যাধি

আমি কিভাবে মেডিকাল মারিজুয়ানা পেতে পারি? এই 3 টি সহজ 
পদক্ষেপ অনুসরণ করুন:

1. আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন প্রদানকারীর সঙ্গে কথা বলুন
যদি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সিদ্ধান্ত নেন যে মেডিকেল মারিজুয়ানা আপনার সীমিত স্থিতির জন্য 
সঠিক, আপনি একটি স্বাক্ষরিত শংসাপত্র প্রাপ্ত করবেন। নিবন্ধক আইডি কার্ডের আবেদন করার জন্য 
আপনার এই ফর্মটি প্রয়োজন।  
নিবন্ধিত স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীর একটি তালিকা যারা আপনাকে প্রত্যয়িত করতে পারে, একজন 
নিবন্ধিত অনুশীলনকারীকে খুঁজে নিন-এ ক্লিক করে health.ny.gov/mmp-তে পাওয়া যেতে পারে।

2. অনলাইনে নিবন্ধক আইডি কার্ডের জন্য আবেদন করুন
নির্দিষ্ট নিবন্ধন নির্দেশাবলীর জন্য, health.ny.gov/mmp যান এবং কিভাবে নিবন্ধন করবেন তাতে ক্লিক 
করুন। 
নিবন্ধন করতে, আপনার কাছে এই তথ্য প্রস্তুত থাকতে হবে: 

• আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে যে সার্টিফিকেশন ফর্ম দিয়েছিল। 

• পরিচয় প্রমাণ এবং New York State নিবাস।  

• 18 বছরের কম বয়সী রোগীদের বাবা-মায়েদের অথবা অভিভাবকদের সরকার দ্বারা সাক্ষরিত ID এবং 
রোগীর জন্ম শংসাপত্রের একটি অনুলিপি জমা দিতে হবে। 

আপনি পারবেন:

• আপনার স্থায়ী রেজিস্ট্রি আইডিটির জন্য অপেক্ষারত সময় একটি অস্থায়ী আইডি কার্ড মুদ্রণ করুন। 

• আপনার জন্য মেডিকাল মারিজুয়ানা কিনতে পারবেন সেইরকম দুইজন পরিচর্যা প্রদানকারী ব্যক্তি 
নির্বাচন করুন। আপনার নিবন্ধন অনুমোদিত হওয়ার পরে তাদের অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।  

• ফোন দ্বারা নিবন্ধন করুন, কিন্তু আপনার নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় আরও সময় লাগতে পারে। 

3. একটি মেডিকেল মারিউজানা ডিসপেন্সিং ফেসিলিটি-তে গিয়ে দেখুন
যখন আপনার কাছে অস্থায়ী বা স্থায়ী নিবন্ধক আইডি কার্ড থাকবে, আপনি মেডিকাল মারিজুয়ানা কিনতে 
New York State ডিসপেন্সিং ফেসিলিটি-তে দেখতে পারবেন। আপনার সঙ্গে আপনার সার্টিফিকেশন ফর্ম 
এবং নিবন্ধক আইডি কার্ড আনুন। 
ঠিকানা এবং সময় health.ny.gov/mmp-এ পণ্য কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে-তে ক্লিক করে খুঁজে পাওয়া 
যাবে। 


