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ক্িণ দ্ি শবাবলী
গ�বাপিীয়িবা ক্ববৃক্ি সমস্ত তথ্য যঠা আপনি এই আবেদিপবরে নদবেবেি তঠা গ�ঠাপি থঠাকবে। আপনি 
(আবেদিকঠারী) এেং আপিঠার পনরেঠাবরর সদস্যরঠা গযঠা�্য নকিঠা তঠা নির্ঠারণ করঠার জি্য এই তথ্য শুরুমঠারে গয 
ে্যনতিরঠা গদখবেি তঠারঠা হবেি asistsors এেং গটেবের েঠা স্ঠািীে এবজনসি এেং স্ঠাস্্য পনরকল্পিঠাসমহূ। একজি 
তত্ত্বেরঠােক েঠা রঠাজ্য েঠা স্ঠািীে সংস্ঠা েঠা স্ঠাস্্য পনরকল্পিঠাসমহূ যঠাবদর এই তবথ্যর প্রবেঠাজি তঠাবদর 
সঠাবথ েঠাড়ঠা গয ে্যনতি আপিঠাবক এই আবেদবির নেষবে সহঠােতঠা করবেি নতনি এই তবথ্যর ে্যঠাপঠাবর কঠাবরঠার সঠাবথ 

আবেঠাচিঠা করবত পঠারবেি িঠা, তত্ত্বঠােরঠােক েঠা গটেবের েঠা স্ঠািীে এবজনসি। 

এই আণব্ণির উণদেশথ্য আপনি যনদ চঠাি গয আপিঠার নচনকৎসঠা খরচ স্ঠাস্্য েীমঠার আওতঠাভুতি 
গহঠাক তঠাহবে এই আবেদিটি সমূ্ণ ্করুি। এই আবেদিটিবক Medicaid, Family Planning Benefit Program 
-এর জি্য আবেদি করঠার কঠাবজ েঠা আপিঠার স্ঠাস্্য েীমঠার নপ্রনমেঠাম প্রদঠাি করঠার গষেবরে সহঠােতঠা েঠাভ করঠার জি্য 
ে্যেহঠার করঠা গযবত পঠাবর। আপনি েঠা আপিঠার সঠাবথ েসেঠাসকঠারী আপিঠার নিবজর পনরেঠাবরর গকঠািও সদস্য 
আবেদি করবত পঠাবরি। 

গকঠািও নেবেষ সষেমতঠার জি্য আপিঠার যনদ এই আবেদিটি সমূ্ণ ্করবত সহঠােতঠার প্রবেঠাজি হে তঠাহবে আপিঠার 
(DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES) গ�ঠাি করুি। আপিঠার প্রবেঠাজি পূরণ করঠার জি্য যুনতিসঙ্গত ে্যেস্ঠা 
করবত তঠারঠা সেরকমভঠাবে প্রবচষ্ঠা করবেি।

আণব্িপত্রটি পরূে করণি শুরু করবার আণ� অিগু্রহ কণর সমগ্র 
আণব্ি পকু্তিকবাটি পড়িু। আপিবার বয়স যক্্ 65 বছর ববা িবার গবক্শ হয়, আপক্ি যক্্ প্রিথ্যক্য়িভবাণব 
্কৃ্ষ্টহীি হি, প্রিথ্যক্য়িভবাণব প্রক্িবন্ী হি ববা সংস্বা�ি হি এবং/অথববা আপক্ি যক্্ িবাক্সদিংণহবাম 
পক্রচযদিবার কভবাণরণজর জিথ্য আণব্ি কণরি িবাহণল আপিবাণক অবশথ্যই সবাক্লিণমন্ট A-এর সবাণথ এই 
আণব্িপত্রটি সম্েূদিরূণপ পরূে করণি হণব। সবাক্লিণমন্ট A-গি বথ্যবাণকে থবাকবা টবাকবা ববা আপিবার সম্ক্তির 
মণিবা সংস্বািগুক্লর ক্বষণয় প্রশ্ন থবাণক। �ভদি বিী মক্হলবা ববা 19 বছণরর কম বয়সী গকবািও বথ্যক্তির 
জিথ্য পক্রণষববা প্র্বািকবারীর মবাধথ্যণম আণব্ি করবার গষেণত্রও এই আণব্িপত্রটি বথ্যবহবার করবা হয়। 
আণব্িটি যক্্ গকবািও �ভদি বিী মক্হলবা ববা এমি গকবািও ক্শশুর জিথ্য করবা হণয় থবাণক যবার বয়স 19 
বছণরর কম িবাহণল গকবলমবাত্র ক্বভবা� A গথণক G, I এবং J অবশথ্যই পরূে করণি হণব। 

Medicaid-এর জিথ্য আণব্িকবারী অিথ্য গযণকবািও বথ্যক্তিণক NY State Health ্প্তণরর মবাধথ্যণম আণব্ি 
করণি হণব। আপক্ি https://nystateofhealth.ny.gov/-এর মবাধথ্যণম NY State Health ্প্তণরর ওণয়বসবাইণট 
ক্�ণয় ববা 1-855-355-5777 িম্বণর  গ�বাি কণর িবাণ্র সবাণথ গযবা�বাণযবা� করণি পবাণরি 1-855-355-5777। 

আপক্ি যখিই আণব্িপণত্র প্রমবাে পবাঠবাি  শব্দগুক্ল গ্খণবি িখি গ্রহেণযবা�থ্য সহবায়ক িক্থপণত্রর 
িবাক্লকবার জিথ্য "স্বাস্থ্য বীমবার জিথ্য আণব্ি করবার সময় প্রণয়বাজিীয় িক্থপত্র" ক্বভবাণ�র পষৃ্বা 4-6 গ্খুি।

কীভবাণব সহবায়িবা গপণি হয় জিস্ঠাস্্য েীমঠার জি্য আবেদি করঠার সমে, আপিঠাবক আপিবার 
ইন্টবারক্ভউণয়র জিথ্য স্ঠািীে সঠামঠানজক পনরবষেঠা দপ্তবর (department of social services) েঠা Assistor কঠাবে গযবত 
হবে িঠা, তবে এই আবেদিপরেটি পূরণ করঠার নেষবে সঠাহঠাবয্যর জি্য আপিঠাবক একজি Assistor এর কঠাবে গযবে েঠা 
তঠার সঠাবথ গযঠা�ঠাবযঠা� করবত হণি পবাণর। আপক্ি এই আণব্িপত্রটি পবাওয়বার সময় ববা 1-800-698-4543 
িম্বণর গ�বাি কণর Assistors একটি িবাক্লকবা গপণি পবাণরি। আপক্ি 1–800–541–2831 িম্বণর Medicaid 
সহবায়িবা লবাইণিও গ�বাি করণি পবাণরি। সমতি সবাহবাযথ্য ক্বিবামণূলথ্য উপলব্ধ।  
(শ্রবে সংক্বান্ত সমসথ্যবা থবাকবা বথ্যক্তিণ্র জিথ্য 1-877-898-5849 TTY লবাইি) 
আপক্ি এই আণব্িটি সম্েূদি করবার পণর আপক্ি গয কবাউক্ন্টণি বসববাস কণরি অিগু্রহ কণর এটি 
ডবাকণযবাণ� গসখবািকবার স্বািীয় সবামবাক্জক পক্রণষববা ্ প্তর (department of social services)-এ গ�রি পবাঠবাি।
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm

ক্বভবা� A আণব্িকবার ীর িথথ্য 
গয ে্যনতি স্ঠাস্্য েীমঠার জি্য আবেদি করবেি আমঠাবদরবক তঠার সঠাবথ গযঠা�ঠাবযঠা� করবত সষেম হবত হবে। গসই েঠানড়র 
ঠিকঠািঠা গযখঠাবি স্ঠাস্্য েীমঠার জি্য আবেদিকঠারীরঠা েসেঠাস কবরি। স্ঠাস্্য েীমঠা কঠার্ এেং আপিঠার গকস সম্নক্ত 
নেজ্ঞনপ্ত আপনি গয ঠিকঠািঠাে গপবত চঠাি গসটি যনদ নভন্ন হে তঠাহবে গসখঠািকঠার ঠিকঠািঠা নদি। আপনি যনদ চঠাি গয 
অি্য গকউ আপিঠার গকবসর তথ্য পঠাি এেং/অথেঠা আপিঠার গকবসর ে্যঠাপঠাবর আবেঠাচিঠা করুি তঠাহবে আপনি তঠা 
আমঠাবদরবক জঠািঠাবত পঠাবরি।

ক্বভবা� B পবাক্রববাক্রক িথথ্য 
অিগু্রহ কবর এমি সে ে্যনতির নেষবে তথ্য প্রদঠাি করুি যঠারঠা আপিঠার সঠাবথ েসেঠাস কবরি, এমিনক তঠারঠা যনদ স্ঠাস্্য 
েীমঠার জি্য আবেদি িঠাও কবরি তঠাহবেও। আপিঠার সঠাবথ যঠারঠা েসেঠাসকঠারী প্রবত্যক ে্যনতির তঠানেকঠা ততনর করঠা 
গুরুত্বপূণ ্যঠাবত আমরঠা গযঠা�্যতঠা অজ্ি করঠার নেষবে সঠিক নসদ্ঠান্ত নিবত পঠানর। নেবের আব� আইনি িঠাম অন্তভ্ুতি 
করুি, যনদ এটি গকঠাবিঠা ে্যনতির গষেবরে প্রবযঠাজ্য হে। এেঠাড়ঠা, গয েহর, রঠাজ্য এেং গদবে জন্মগ্রহণ কবরবেি তঠা অন্তভ্ুতি 
করুি। গকঠািও ে্যনতির জন্ম যনদ United States-এর েঠাইবর হবে থঠাবক তঠাহবে গয গদবে জন্ম হবেবে শুরু গসই গদবের িঠাম 
নেখুি।

	   এই মক্হলবা ক্ক �ভদি বিী? যনদ �ভ্েতী হি, তঠাহবে সন্তঠাি কবে ভূনমষ্ হবত চবেবে? এই তথ্য আপিঠার 
পনরেঠাবরর আকঠার সম্ববধে আমঠাবদর জঠািবত সঠাহঠায্য কবর। একজি �ভ্েতী মনহেঠাবক দ'ুজি ে্যনতি নহবসবে �ণিঠা 
করঠা হে।

	   লবাইি 1-এ উণলেখ করবা বথ্যক্তির সবাণথ সম্কদি । ে্যঠাখ্যঠা করুি গয নকভঠাবে প্রনতটি ে্যনতি েঠাইি 1 এ 
তঠানেকঠাভুতি ে্যনতির সঠাবথ সম্নক্ত (উদঠাহরণস্রূপ, স্ঠামী/স্তী, সন্তঠাি, সৎ-সন্তঠাি, ভঠাইবেঠাি, িঠানত-িঠাতনি 
ইত্যঠানদ)

	   জিস্বাস্থ্য কভবাণরজ। যনদ আপনি েঠা আপিঠার সঠাবথ েসেঠাস কবরি এমি গকঠািও ে্যনতি ইনতমবর্যই Medicaid, 
(Family Planning Benefit Program) েঠা (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)-এর মবতঠা 
অি্য গকঠািও জি সহঠােতঠা ররবি িঠাম িনথভুতি কবর থঠাবকি েঠা আব� কখিও িঠাম িনথভুতি কনরবে থঠাবকি 
তঠাহবে গকঠাি গপ্রঠাগ্রঠাবম কনরবেবেি তঠা আমঠাবদর জঠািবত হবে। এেঠাড়ঠাও, New York State গেনিন�ে েিঠাতিকরণ 
কঠাবর্ থঠাকঠা েিঠাতিকরণ িম্বরটিও আমঠাবদরবক েেিু।

	   সবামবাক্জক সরুষেবা িম্বর। সঠামঠানজক সুরষেঠা িম্বর থঠাকবে তঠা প্রবত্যক আবেদিকঠারীবকই প্রদঠাি করবত হবে। 
গকঠািও ে্যনতির সঠামঠানজক সুরষেঠা িম্বর িঠা থঠাকবে এই েঠাক্সটিবক �ঠঁাকঠা গরবখ নদি।

	   িবা�ক্রকত্ব এবং অক্ভববাসি সম্ক্কদি ি ক্স্ক্ি। এই তথ্য শুরুমঠারে গসই ে্যনতিবদর জি্য প্রবেঠাজি যঠারঠা স্ঠাস্্য 
েীমঠার জি্য আবেদি করবেি। স্ঠাস্্য েীমঠার জি্য গযঠা�্যতঠা অজ্ি করবত, ে্যনতির েেস 19 েের েঠা তঠার গেনে 
হবত হবে এেং অেে্যই ইউএস-এর িঠা�নরক হবত েঠা আইিসম্মতভঠাবে েসেঠাস করবত হবে। আমরঠা যনদ আপিঠার 
ইউএস-এর িঠা�নরকত্ব যঠাচঠাই করবত িঠা পঠানর এেং তেদ্ুযনতি গরেঠাবেবসর মঠার্যবম আপিঠার পনরচে েিঠাতি করবত 
িঠা পঠানর তঠাহবে আমবদরবক আপিঠার ইউএস-এর িঠা�নরকত্ব এেং পনরচে সম্নক্ত িনথপরে গদখবত হবে। এই 
িনথপরে আপনি গকঠাথঠাে নিবে আসবত পঠাবরি তঠা জঠািঠার জি্য অিগু্রহ কবর আপিঠার Social Security পনরবষেঠা 
দপ্তবরর সঠাবথ গযঠা�ঠাবযঠা� করুি েঠা 1-800-698-4543 িম্ববর গ�ঠাি করুি। অিগু্রহ কবর মবি রঠাখবেি গয আপনি 
যনদ Medicare-এর আওেঠাভুতি িঠা হি েঠা Social Security Disability েঠাভ কবরি নকন্তু এখিও Medicare-এর 
জি্য গযঠা�্য িঠা হবে থঠাবকি তঠাহবে িঠা�নরকত্ব েঠা পনরচে সংক্ঠান্ত িনথপরে গদখঠাবিঠার প্রবেঠাজি গিই।

	   জবাক্ি/জবাক্ি�ি গ�বাষ্ী। এই তথ্য ঐনছিক এেং সমস্ত মঠািবুষর যঠাবত গপ্রঠাগ্রঠামগুনেবত প্রবেেঠানরকঠার থঠাবক 
তঠা এটি সুনিনচিত করবে। আপনি যনদ এই তথ্য পূরণ কবরি তঠাহবে আবেদিপবরে প্রদনে্ত গয গকঠারটি প্রনতটি 
ে্যনতির জঠানত েঠা জঠানত�ত গ�ঠাষ্ী সেবথবক ভঠােভঠাবে েণি্ঠা কবর গসটি ে্যেহঠার করুি। আপনি একঠানরকও 
গেবে নিবত পঠাবরি।
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ক্বভবা� C পবাক্রববাক্রক আয় (গ্রহে করবা অথদি )
	   এই নেভঠাব�, সমস্ত ররবির আে (গ্রহণ করঠা অথ্) এেং আপনি নেভঠা� B-গত গয ে্যনতিবদর িঠাম তঠানেকঠােদ্ 

কবরবেি তঠাবদর দ্ঠারঠা গ্রহণ করঠা অথ্রঠানে তঠানেকঠােদ্ করুি।

	  কর গকবে গিওেঠার আব� আপনি কত আে কবরি তঠা অিগু্রহ কবর আমঠাবদরবক জঠািঠাি।

	   আপিঠার েঠানড়বত যনদ গকঠািও অথ্রঠানেই িঠা আবস তঠাহবে আপনি কীভঠাবে খঠাওেঠাদঠাওেঠা এেং েঠানড়র খরবচর 
মবতঠা জীেিরঠারবির খরচগুনে চঠােঠাি তঠা ে্যঠাখ্যঠা করুি।

	  আপনি চঠাকনর পনরেত্ি কবরবেি নকিঠা অথেঠা আপনি  
নেষেঠাথথী নকিঠা তঠা আমঠাবদর জঠািঠা প্রবেঠাজি।

	  আপনি কঠাবজ েঠা সু্বে যঠাওেঠার সমে আপিঠার সন্তঠাি েঠা প্রনতেধেী স্ঠামী/
স্তীবক গদখঠাবেঠািঠার করঠার জি্য গকঠািও ে্যনতি েঠা গর গকেঠার গসন্ঠাবরর 
মবতঠা গকঠািও সংস্ঠাবক অথ্ প্রদঠাি কবরি নকিঠা তঠাও আমঠাবদর জঠািঠা 
দরকঠার। আপনি যনদ অথ্ প্রদঠাি কবরি তঠাহবে আমঠাবদর জঠািঠা দরকঠার 
গয আপনি কত অথ্ প্রদঠাি কবরি। আমরঠা গয পনরমঠাণ অথ্বক আপিঠার 
উপঠাজ্ি নহবসবে নেবেচিঠা কনর তঠার গথবক আপনি এই খরচ েঠােদ গয 
পনরমঠাণ অথ্ প্রদঠাি কবরি তঠা আমরঠা েঠাদ নদবত পঠানর।

ক্বভবা� D স্বাস্থ্য ব ীমবা
আবেদিকঠারী ে্যনতি অি্য কঠাবরঠার স্ঠাস্্য েীমঠার আওতঠাভুতি নকিঠা েঠা আওতঠাভুতি হবত পঠাবরি নকিঠা গসটি আমঠাবদরবক 
জঠািঠাবিঠা গুরুত্বপূণ,্ নকেু আবেদিকঠারীর গষেবরে, আপনি স্ঠাস্্য েীমঠার জি্য গয পনরমঠাণ অথ্ প্রদঠাি কবরি আমরঠা তঠা 
আপিঠার উপঠাজ্ি নহবসবে নেবেচিঠা করঠা অথ্ গথবক েঠাদ নদবত পঠানর; অথেঠা আমরঠা যনদ মবি হে গয আপিঠার স্ঠাস্্য 
েীমঠার নপ্রনমেঠাবমর খরচ আমরঠা নমটিবে নদবে তঠা আপিঠার জি্য সুনেরঠাজিক হবে তঠাহবে আমরঠা গসটিও করবত পঠানর। 
আপনি যনদ আপিঠার চঠাকনরর মঠার্যবম েীমঠা পঠাি েঠা গপবত পঠাবরি তঠাহবে আমরঠা আপিঠার েীমঠার নপ্রনমেঠাম নদবত 
আপিঠাবক সঠাহঠায্য করবত পঠানর। আমঠাবদর েীমঠা সম্বধেীে আরও তথ্য একনরেত করবত হবে এেং আমরঠা আপিঠাবক েীমঠা 
সম্নক্ত একটি প্রশ্ঠােেী রঠাকবযঠাব� গপ্ররণ করে।

ক্বভবা� E ববাসস্বাি সম্ক্কদি ি খরচ
েঠাসস্ঠাবির জি্য মঠাবস আপিঠার গয পনরমঠাণ অথ্ খরচ হে তঠা নেখুি। আপিঠার েঠানড় ভঠাড়ঠা, েধেবকর জি্য গপবমন্ 
করবত মঠাবস গয পনরমঠাণ অথ্ খরচ হে েঠা েঠাসস্ঠাি সম্নক্ত অি্যঠাি্য খঠাবত আপিঠার গয পনরমঠাণ অথ্ খরচ হে তঠা এর 
মবর্য অন্তভ্ুতি। আপিঠাবক যনদ েধেবকর জি্য অথ্ প্রদঠাি করবত হে তঠাহবে আপনি গসই েঠােদ আমঠাবদরবক গয অথ্রঠানে 
েেবেি তঠার মবর্য সম্নতি কর অন্তভ্ুতি করুি। আপনি যনদ আপিঠার েঠানড় ভঠাড়ঠার খরচ কঠাবরঠার সঠাবথ গেেঠার কবরি 
েঠা েঠানড় ভঠাড়ঠার গষেবরে গকঠািও ভত্ুনক পঠাি তঠাহবে অিগু্রহ কবর আমঠাবদর জঠািঠাি গয েঠানড় ভঠাড়ঠা েঠা েধেকীর জি্য 
আপনি ঠিক কতেঠা অথ্ প্রদঠাি কবরি। আপিঠাবক যনদ জবের জি্য অথ্ প্রদঠা করবত হে তঠাহবে আমঠাবদরবক জঠািঠাি গয 
আপনি কত অথ্ প্রদঠাি কবরি এেং কত ঘিঘি তঠা প্রদঠাি কবরি।

ক্বভবা� F  ্ ৃক্ ষ্টহ ীি, প্রক্িবন্ ী, ্ ীরদি ক্্ি যবাবৎ অসুস্ ববা 
িবাক্সদিং গহবাম পক্রচযদি বা

প্রবত্যক আবেদিকঠারীর জি্য গকঠাি গপ্রঠাগ্রঠামটি সবে্ঠাতিম এেং গকঠাি পনরবষেঠাগুনের প্রবেঠাজি হবত পঠাবর তঠা ঠিক করবত 
এই প্রশ্গুনে আমঠাবদরবক সঠাহঠায্য কবর। এমি গকঠািও ে্যনতি নযনি নেবেষভঠাবে সষেম, গুরুতর অসুস্ েঠা যঠার নচনকৎসঠার 
জি্য প্রচুর পনরমঠাবণ খরচ হবছি, নতনি আরও গেনে স্ঠাস্্য পনরবষেঠা গপবত পঠাবরি। গকঠািও অসুস্তঠা েঠা অেস্ঠার জি্য 
আপিঠার তদিনদিি কঠায্কেঠাপ যনদ কমপবষে 12 মঠাবসর জি্য সীমঠােদ্ হবে থঠাবক েঠা গতমি সম্ভেিঠা থঠাবক তঠার অথ্ হে 
আপিঠার মবর্য নেবেষ সষেমতঠা থঠাকবত পঠাবর। আপনি যনদ দনৃষ্হীি, প্রনতেধেী, দীঘ্ নদি যঠােৎ অসুস্ হি েঠা আপিঠার 
যনদ িঠানস্ং গহঠাম পনরচয্ঠার প্রবেঠাজি হে তঠাহবে আপিঠাবক সঠানলিবমন্ A পূরণ করবত হবে। আপনি েঠা আবেদিকঠারী 
অি্য গকউ যনদ দনৃষ্হীি, প্রনতেধেী, দীঘ্ নদি যঠােৎ অসুস্ িঠা হি েঠা িঠানস্ং গহঠাম পনরচয্ঠার প্রবেঠাজি িঠা হে তঠাহবে 
নেভঠা� G-গত যঠাি।

ক্বভবা� G স্বাস্থ্য সম্ক্কদি ি অক্িক্রতি প্রশ্নবাবল ী
আপিঠার কঠাবে যনদ �ত নতি মঠাবসর গপবমন্ করঠা েঠা করঠা নেে থঠাবক তঠাহবে Medicaid গসই খরচগুনে প্রদঠাি করবত 
পঠাবর। এই নেেগুনে কঠার জি্য এেং গকঠাি মঠাবসর নেে তঠা আমঠাবদরবক জঠািঠাি। আবেদিপবরের সঠাবথ নচনকৎসঠার নেবের 
প্রনতনপনে নদি। দ্রষ্ে্য: এই নতি মঠাস সমেটি শুরু হে গসনদি গথবক গযনদি স্ঠািীে সঠামঠানজক পনরবষেঠা দপ্তর আপিঠার 
আবেদি গ্রহণ কবর েঠা আপনি আবেদি করঠার জি্য গযনদি গকঠািও assistor সঠাবথ নমনেত হি। নে�ত গয মঠাসগুনের 
জি্য আপিঠাবক কঠাবে নচনকৎসঠার নেে রবেবে গসই সমে আপিঠার উপঠাজ্ি গকমি নেে তঠা আপিঠাবক আমঠাবদর জঠািঠাবত 
হবে যঠাবত আমরঠা এেঠা গদখবত পঠানর গয গসই সমে আপনি গযঠা�্য নেবেি নকিঠা। নে�ত নতি মঠাস আপনি গকঠাথঠাে েসেঠাস 
কবরবেি তঠাও আমরঠা জঠািবত চঠাইে কঠারণ এই নে�ত নদবির নেেগুনে গপবমন্ করঠার আমঠাবদর ষেমতঠা এর কঠারবণ 
প্রভঠানেত হবত পঠাবর। গকঠািও মীমঠাংসঠা িঠা হওেঠা মঠামেঠা আবে নকিঠা েঠা অি্য গকঠািও ে্যনতির 
কঠারবণ হওেঠা গকঠািও স্ঠাস্্য সমস্যঠা আবে নকিঠা তঠা আমরঠা নজজ্ঞঠাসঠা করে, কঠারণ আপিঠার 
নচনকৎসঠার খরবচর নকেু অংে যনদ অি্য কঠাউবক প্রদঠাি করবত হে তঠাহবে তঠা যঠাবত আমরঠা 
জঠািবত পঠানর। 

আপনি যনদ আ�ঠামী নতি মঠাবসর মবর্য যনদ আপিঠার েেস 65 েের েঠা তঠার গেনে  
65 হে তঠাহবে Medicare গপ্রঠাগ্রঠাবমর মঠার্যবম আপনি অনতনরতি নচনকৎসঠা 
সম্নক্ত সুনেরঠা পঠাওেঠার অনরকঠারী হবত পঠাবরি। Medicaid-এর জি্য 
গযঠা�্যতঠার েত্ নহবসবে আপিঠাবক Medicare-এর জি্য আবেদি করবত 
হবে। Medicare হে গসই সকে ে্যনতিবদর জি্য একটি যুতিরঠাষ্টীে েীমঠা 
গপ্রঠাগ্রঠাম যঠাবদর েেস 65 েের েঠা তঠার গেনে এেং আে নিনে্বেবষ নকেু 
নেবেষ মঠািষুবদর জি্য যঠারঠা প্রনতেধেী। গকঠািও ে্যনতির যনদ Medicare এেং 
Medicaid উভেই থঠাবক তঠাহবে Medicare প্রথম গষেবরে গপবমন্ কবর এেং 
Medicaid নদ্তীে গষেবরে। আপিঠাবক Medicare-এর জি্য আবেদি করবত 
হবে যনদ:

	   আপনি দীঘ্ নদি যঠােৎ গরচিজনিত সমস্যঠা (গরচিজনিত 
অসুবখর গেষ পয্ঠাে/ESRD) েঠা Amyotrophic Lateral Sclerosis 
(অ্যঠানমওট্রন�ক ে্যঠাবেরঠাে গক্লেবরঠানসস) (Amyotrophic Lateral 
Sclerosis, ALS)-এ আক্ঠান্ত হি; অথববা
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	   আ�ঠামী নতি মঠাবসর মবর্য যনদ আপিঠার েেস 65 েের হে েঠা আপিঠার েেস ইনতমবর্যই যনদ 65 েের েঠা 
তঠার গেনে হে এবং আপিঠার উপঠাজ্ি যনদ যুতিরঠাষ্টীে দঠানরদ্র স্তবরর 120% েঠা তঠার কম হে (একক ে্যনতি েঠা 
নেেঠানহত দম্নতর জি্য পনরেঠাবরর আকঠাবরর নভনতিবত) অথেঠা Medicaid মঠাবির হে। যনদ তঠাই হে তঠাহবে 
Medicaid গপ্রঠাগ্রঠাম আপিঠার নপ্রনমেঠাম প্রদঠাি করবত পঠাবর েঠা আপনি Medicare-এর জি্য গয নপ্রনমেঠাম নদবেবেি 
তঠার ে্যেপূরণ করবত পঠাবর। Medicaid গপ্রঠাগ্রঠাম যনদ আপিঠার নপ্রনমেঠাবমর অথ্ প্রদঠাি করবত েঠা ে্যেপূরণ 
করবত পঠাবর তঠাহবে আপিঠাবক Medicaid-এর গযঠা�্যতঠার েত্ নহবসবে Medicare-এর জি্য আবেদি করবত হবে। 
শুরুমঠারে িঠা�নরক এেং আইিসম্মত স্ঠােী েঠানসদিঠারঠা যঠারঠা U.S.-গত একেঠািঠা 5 েেবরর গেনে েসেঠাস করবেি 
তঠাবদর অেে্যই Medicare-এর জি্য আবেদি করঠা উনচত। েহু অনভেঠাসী এেং িঠা�নরক িে এমি ে্যনতিবদরবক 
Medicare-এর জি্য আবেদি করবত হবে িঠা।

ক্বভবা� H  ক্পিবামবািবা ববা স্বাম ী/স্ত ী পক্রববাণরর সবাণথ 
থবাণকি িবা ববা মৃিুথ্য হণয়ণছ

   গকবািও আণব্িকবারীর স্বামী/স্তী ববা ক্পিবামবািবা িবা থবাণকি িবাহণল আপিবাণক অবশথ্যই এই 
ক্বভবা�টি পরূে করণি হণব যবাণি আমরবা এটি গ্খণি পবাক্র গয আপিবার ববা আপিবার সন্তবাণির জিথ্য 
ক্চক্কৎসবা সহবায়িবা উপলভথ্য আণছ ক্কিবা।

 আপক্ি যক্্ �ভদি বিী হি িবাহণল আপিবার সন্তবাণির জণমের 60 ক্্ি পযদিন্ত আপিবাণক এই প্রশ্নগুক্লর 
উতির ক্্ণি হণব িবা। অি্য গযসকে ে্যনতি আবেদি করবেি এেং েেস 21 েঠা তঠার গেনে তঠাবদরবক আবেদি 
করঠা িঠােঠােক েঠা েঠানড়র েঠাইবর েসেঠাস করঠা স্ঠামী/স্তী-এর জি্য অেে্যই নপতঠা েঠা মঠাতঠার গযবকঠািও একজবির 
তথ্য প্রদঠাি করবত হবে স্ঠাস্্য েীমঠার গযঠা�্যতঠা অজ্ি করঠার জি্য, যনদ িঠা অি্য গকঠািও উপযুতি কঠারণ থঠাবক। 
"উপযুতি কঠারণ"-এর একটি উদঠাহরণ হে আপিঠার েঠা পনরেঠাবরর গকঠািও সদবস্যর েঠারীনরক েঠা মঠািনসক  
ষেনত হওেঠার ভে। প্রশ্ 2, 21 েের েেসী গযবকঠািও আবেদিকঠারী সন্তঠাবির ক্পিবামবািবা -গক গেঠাঝঠাে।  
প্রশ্ 3 গযবকঠািও আবেদিকঠারীর স্বামী/স্তী-গক গেঠাঝঠাে

   আণব্িকবারী ক্পিবামবািবা যক্্ এই তথ্য নদবত ইছিকু িঠা হি তঠাহবেও আবেদিকঠারী সন্তঠাি Medicaid-এর 
জি্য গযঠা�্য হবত পঠাবরি।

ক্বভবা� I গহলথ লিথ্যবাি ক্িবদি বাচি
গহলথ লিথ্যবাি কী? আপিঠাবক যনদ Medicaid-এর জি্য গযঠা�্য নহবসবে নেবেচিঠা করঠা হে তঠাহবে আপিঠাবক একটি 
ম্যঠাবিজর গকেঠার গহেথ লি্যঠাবির মঠার্যবম স্ঠাস্্য পনরচয্ঠা কভঠাবরজ নিবত হবত পঠাবর। সদস্যবদর উচ্চ মঠাবির স্ঠাস্্য 
পনরচয্ঠা প্রদঠাি করঠার জি্য ম্যঠাবিজর গকেঠার গহেথ লি্যঠাি রঠাতিঠার, নলেনিক, হসনপেঠাে এেং ওষুবরর গদঠাকঠাবির একটি 
গিেওেঠাবক্র সঠাবথ কঠাজ করঠার মঠার্যবম আপিঠাবক পনরচয্ঠা প্রদঠাি করবে। আপনি যখি গকঠািও লি্যঠাবি গযঠা� গদি তখি 
আপিঠার তদিনদিি স্ঠাস্্য এেং নচনকৎসঠা সংক্ঠান্ত প্রবেঠাজিগুনের গখেঠাে রঠাখঠার জি্য আপনি একজি রঠাতিঠার (প্রঠাথনমক 
পনরচয্ঠা প্রদঠািকঠারী েঠা PCP) গেবে গিি। আপনি যনদ আপিঠার রঠাতিঠারবক গরবখ নদবত চঠাি তঠাহবে আপিঠাবক এমি 
একটি লি্যঠাি গেবে নিবত হবে গযটিবত আপিঠার রঠাতিঠার যুতি আবেি। ম্যঠাবিজর গকেঠার গহেথ লি্যঠাি প্রনতবরঠারমেূক 
পনরচয্ঠার প্রনত মবিঠাবযঠা� গদে যঠাবত গেঠােখঠাবেঠা সমস্যঠাগুনে েড় সমস্যঠা িঠা হবে ওবে। আপিঠার যনদ নেবেষবজ্ঞর 
প্রবেঠাজি হে তঠাহবে PCP আপিঠাবক আপিঠার লি্যঠাবির গিেওেঠাবক্র থঠাকঠা গকঠািও একজি রঠাতিঠারবক গর�ঠার করবে।

কবাণক অবশথ্যই একটি গহলথ লিথ্যবাি গবণছ ক্িণি হণব? গবক্শরভবা� মঠািষু যঠারঠা Medicaid-এর জি্য গযঠা�্য 
িবাণ্রণক অবশথ্যইতঠাবদর নচনকৎসঠা সংক্ঠান্ত সুনেরঠা সেবথবক গেনে পঠাওেঠার জি্য একটি গহেথ লি্যঠাি গেবে নিবত হবে। 
এই নেষবে আরও তথ্য কীভঠাবে পঠাওেঠা যঠাে তঠা জঠািঠার জি্য পড়বত থঠাকুি।

গকবাি গহলথ লিথ্যবািটি গবণছ গিওয়বা উক্চি এবং গকবািটিণি আক্ম িবাম িক্থভুতি করণি পবাক্র িবা আক্ম 
কীভবাণব জবািব? 
 Medicaid-এর গষেবরে, ম্যঠাবিজর গকেঠার লি্যঠািগুনে কীভঠাবে কঠাজ কবর, আপিঠাবক যনদ গযঠা� নদবত হে এেং কীভঠাবে 
লি্যঠাি নিে্ঠাচি করবেি গসই সম্ববধে জঠািবত 1-800-505-5678, িম্ববর Medicaid CHOICE-এ গ�ঠাি করুি অথেঠা 
আপিঠার স্ঠািীে সঠামঠানজক পনরবষেঠা দপ্তবর ন�বে গদখঠা করুি। ম্যঠাবিজর গকেঠার সম্নক্ত নেষেঠামেূক প্যঠাবকে চঠাি। 
গহেথ লি্যঠাি সম্নক্ত তথ্য NYS স্ঠাস্্য দপ্তবরর ওবেেসঠাইে www.nyhealth.gov এ পঠাওেঠা যঠাে। আপনি  
1-800-505-5678 িম্ববর গ�ঠাি কবরও িঠাম িনথভুতি করবত পঠাবরি।

দ্রষ্টবথ্য: যনদ গদখঠা যঠাে গয আপনি েঠা পনরেঠাবরর গকঠািও সদস্য Medicaid-এর জি্য গযঠা�্য এেং তঠারঠা যনদ American 
Indian/Alaska(আবমনরকঠাি ইনডিেঠাি/আেস্ঠা)-এর আনদ েঠানসদিঠা হি তঠাহবে আপিঠাবক গহেথ লি্যঠাবি গযঠা�দঠাি করবত 
হবে িঠা। তঠাও আপিঠার িঠাম আপিঠার গেবে গিওেঠা গহেথ লি্যঠাবি িনথভুতি থবাকণব , তবে যনদ িঠা আপনি িনথভুতি 
হবত চঠাই িঠা গেখঠা েঠাক্সটিবত টিক নচহ্ন িঠা গদি েঠা গ�ঠাি কবর েঠা আপিঠার স্ঠািীে সঠামঠানজক পনরবষেঠা দপ্তবর ন�বে 
আমঠাবদরবক জঠািঠাি গয আপনি িনথভুতি হবত চঠাি িঠা।

ক্বভবা� J  স্বাষের
অিগু্রহ কবর এই নেভঠাব�র অিবুছিদটি ভঠাে কবর পড়ুি এেং শিদি বাবলী, অক্ধকবার এবং ্বায়্বাক্য়ত্ব নেভঠা�টিও 
পড়ুি। আপিঠাবক অেে্যই এই আবেদিপরেটিবত তঠানরখ নদবে স্ঠাষের করবত হবে। আপনি গয কঠাউনন্বত েসেঠাস কবরি 
গসখঠািকঠার স্ঠািীে local department of social services আবেদিপরেটি পঠােঠাবত ভুেবেি িঠা।
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স্বাস্থ্য বীমবার জিথ্য আণব্ি করবার সময় প্রণয়বাজিীয় িক্থ

আণব্িকবারীর িবাম আণব্ি করবার িবাক্রখ

*   সমতি প্রণয়বাজিীয় আইণটম িবা পবাওয়বা পযদিন্ত আপিবার িবাম িক্থভুক্তিকরে সম্েূদি হণব িবা। এই আইবেমগুনের গকঠািও একটি যনদ গপবত যনদ আপিঠার সমস্যঠা হে তঠাহবে আমঠাবদরবক জঠািঠাি।
আপিঠাবক এই িনথগুনের সবকটি আমঠাবদরবক গদখঠাবত হবে িঠা। আমঠাবদর গকেেমঠারে গসই িনথগুনে চঠাই গযগুনে আপিঠার েঠা আবেদিকঠারী অি্যঠাি্য ে্যনতির গষেবরে প্রবযঠাজ্য। আমরঠা যনদ আপিঠার ইউএস-এর িঠা�নরকত্ব যঠাচঠাই করবত িঠা পঠানর 
এেং তেদ্ুযনতি গরেঠাবেবসর মঠার্যবম আপিঠার পনরচে েিঠাতি করবত িঠা পঠানর তঠাহবে আমবদরবক আপিঠার ইউএস-এর িঠা�নরকত্ব এেং পনরচে সম্নক্ত িনথপরে গদখবত হবে। অিগু্রহ কবর ইউএস-এর িঠা�নরকত্ব েঠা পনরচবের আসে িনথ 
আমঠাবদর কঠাবে রঠাকবযঠাব� পঠােঠাবেি িঠা। গযঠা�্যতঠা নির্ঠারণ করঠার জি্য প্রবেঠাজিীে িনথপরেগুনে প্রনতনেনপ আপিঠার আবেদিপবরের সঠাবথ রঠাকবযঠাব� পঠােঠাবিঠা গযবত পঠাবর েঠা Local department of social services দপ্তবর জমঠা গদওেঠা গযবত পঠাবর। 
িনথপরেগুনে আপনি গকঠাথঠাে নিবে আসবত পঠাবরি তঠা জঠািঠার জি্য অিগু্রহ কবর আপিঠার Local department of social services সঠাবথ গযঠা�ঠাবযঠা� করুি েঠা 1-800-698-4543 িম্ববর গ�ঠাি করুি।

গয িক্থপত্রগুক্লর পবাণশ * ক্চহ্ন থবাণক গসগুক্ল জমেিবাক্রখও প্র্শদিি কণর

ইউএস-এর িবা�ক্রকত্ব (একটি প্রদঠাি করুি)
 ☐  ইউএস-এর জবন্মর প্রমঠাণপরে*
 ☐   গটেে দপ্তর দ্ঠারঠা ইসু্য করঠা জবন্মর প্রমঠাণপরে (�ম ্FS-545 অথেঠা DS-1350)*
 ☐  নেবদবে জন্ম হওেঠা সম্নক্ত নরবপঠাে্ (FS-240)
 ☐  ইউএস-এর জঠাতীে পনরচেপরে (�ম ্I-197 েঠা I-179)
 ☐  রমথীে/সু্ে গরকর্*
 ☐  U.S.-গত জন্ম হওেঠার স্ঠাি প্রদে্ি কবর এমি সঠামনরক গসেঠার গরকর্ 
 ☐  গ্রহণ করঠার চুড়ঠান্ত নরনক্ 
 ☐   2000 সঠাবের নেশু িঠা�নরকত্ব আইবির অরীবি ইউএস-এর িঠা�নরকত্ব েঠাবভর গযঠা�্যতঠা অজ্ি করঠার প্রমঠাণ
এবং
পক্রচয় (একটি প্রদঠাি করুি)
 ☐  গটেে ড্ঠাইভঠাস্ েঠাইবসসি েঠা সনচরে পনরচেপরে*
 ☐  যুতিরঠাষ্টীে, গটেে েঠা স্ঠািীে এবজনসি দ্ঠারঠা ইসু্য করঠা পনরচেপরে
 ☐  ইউএস-এর সঠামনরক কঠার্ েঠা ড্ঠাফ্ট গরকর্ েঠা ইউএস-এর গকঠাটে �ঠার্ মঠাবচ্ন্ গমনরিঠার কঠার্
 ☐  সু্বের সনচরে পনরচেপরে (জন্মতঠানরখও গেখঠা থঠাকবত পঠাবর)
 ☐   ভঠারতীে মবূের নরগ্রীর েংসঠাপরে েঠা অি্যঠাি্য আবমনরকঠাি ইনডিেঠাি/আেঠাস্ঠা-এর স্ঠািীে আনদেঠাসী 

হওেঠার সনচরে পনরচেপরে
 ☐   সু্ে, িঠাস্ঠানর অথেঠা গর-গকেঠাবরর যঠাচঠাই করঠা গরকর্ (18 েেবরর কম েেসীবদর জি্য)  

(জন্মতঠানরখও থঠাবক)
 ☐  নলেনিক, রঠাতিঠার েঠা হসনপেঠাবের গরকর্ (18 েেবরর কম েেসীবদর জি্য)*

আপিবার জমেিবাক্রখ গ্খবা গযণি পবাণর এমি গকবািও িক্থ যক্্ আপিবার কবাণছ িবা থবাণক 
িবাহণল আপক্ি ক্িম্নক্লক্খি আইণটমগুক্লর মণধথ্য গথণক গযণকবািও একটি জমবা করণি পবাণরি:

 ☐  নেেঠাবহর প্রমঠাণপরে
 ☐  NYS Benefit Identification Card

আপিবাণক পক্রচয়, ইউএস-এর িবা�ক্রকত্ব এবং/অথববা অক্ভববাসি ক্স্ক্ি এবং জমেিবাক্রখ-এর প্রমবাে প্র্বাি করণি হণব।

*অিুগ্রহ কণর সমতি প্রণয়বাজিীয় িক্থপত্র -এর মণধথ্য গ�রি পবাঠবাি:  অিথ্যথবায় আণব্ি খবাক্রজ হণয় গযণি পবাণর।

ইউএস-এর িঠা�নরকত্ব, পনরচে এেং জন্মতঠানরখ প্রমঠাণ করঠার জি্য আপনি নিম্ননেনখত িনথপরেগুনের মবর্য 
গথবক গযবকঠািও একটি প্রদঠাি করবত পঠাবরি।

 ☐  U.S. পঠাসবপঠাে্/কঠার্
 ☐  িঠা�নরকত্ব প্রদঠাবির প্রমঠাণপরে (DHS �ম ্N-550 েঠা N-570)

 ☐  মঠানক্ি িঠা�নরকবত্বর প্রমঠাণপরে (DHS �ম ্N-560 েঠা N-561)

 ☐  নিউ ইেক্ েহবরর উন্নতমঠাবির ড্ঠাইভঠাস্ েঠাইবসসি (Enhanced Driver’s License, EDL)।
 ☐  যুতিরঠাষ্টীেভঠাবে মঠাি্যতঠাপ্রঠাপ্ত গকঠািও আনদেঠাসী গ�ঠাষ্ীর দ্ঠারঠা ইসু্য করঠা স্ঠািীে আবমনরকঠাি 

আনদেঠাসী সংক্ঠান্ত িনথ

উপনরউতি গকঠািও িনথপরেই যনদ িঠা থঠাবক তঠাহবে আপিঠার িঠা�নরকত্ব এেং / অথেঠা পনরচে প্রমঠাণ করঠার জি্য 
ইউএস-এর িঠা�নরকত্ব তঠানেকঠা গথবক একটি এেং পনরচে তঠানেকঠা গথবক একটি িনথ ে্যেহঠার করঠা গযবত পঠাবর। এই 
তঠানেকঠাটিবত সেনকেু গিই। আপিঠার কঠাবে যনদ এই িনথপরেগুনের একটিও িঠা থঠাবক তঠাহবে অিগু্রহ কবর নিবদ্েঠােেীর 
মবর্য থঠাকঠা “কীভঠাবে সহঠােতঠা গপবত হে” নেভঠা�টি গদখুি।
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আপক্ি যক্্ ইউএস-এর িবা�ক্রক িবা হি

নিবচর তঠানেকঠাে আপিঠার অনভেঠাসি নস্নত প্রদে্ি করঠার জি্য ে্যেহৃত গেে নকেু সঠারঠারণ United States Citizenship 
and Immigration Services, USCIS �ম ্আবে।এই তঠানেকঠাে সেনকেু গিই। আপিঠার কঠাবে যনদ এই িনথপরেগুনের 
একটিও িঠা থঠাবক তঠাহবে অিগু্রহ কবর নিবদ্েঠােেীর মবর্য থঠাকঠা “কীভঠাবে সহঠােতঠা গপবত হে” নেভঠা�টি গদখুি।

অনভেঠাসি নস্নত, পনরচে এেং আপিঠার জন্ম তঠানরবখর প্রমঠাণ পঠাওেঠার জি্য আমঠাবদরবক নিম্ননেনখত িনথপরেগুনের 
একটি গদখবত হবে। আপিঠাবক প্রমঠাণ করবত হবে গয পঠাবে  
* আণছ এমি ক্িিটি িক্থণি জমে িবাক্রখও থবাণক

অক্ভববাসি ক্স্ক্ি/পক্রচয়

 ☐  I-551 স্ঠােী আেঠানসক কঠার্ (“নগ্রি কঠার্” (“Green Card”))*

 ☐ I-688B েঠা I-766 কমস্ংস্ঠাি অিবুমঠাদি কঠার্ (Employment Authorization Card)*

অক্ভববাসণির ক্স্ক্ি, িণব এর সবাণথ একটি অক্িক্রতি পক্রচণয়র প্রমবাে সম্ক্কদি ি িক্থ প্রণয়বাজি 
	☐ I-94 আ�মি/প্রস্ঠাি-এর গরকর্*

	☐ USCIS Form I-797 পদবষেবপর নেজ্ঞনপ্ত 

DOB/পক্রচয়, িণব এর সবাণথ একটি অক্িক্রতি অক্ভববাসি ক্স্ক্ি সম্ক্কদি ি িক্থ প্রণয়বাজি

	☐  নভসঠা

	☐  ইউএস পঠাসবপঠাে্

ববাক্ড়র ঠিকবািবা: আপক্ি আণব্িপণত্রর ক্বভবা� A-গি গয ঠিকবািবা ক্লণখণছি গসটির সবাণথ 
এই ঠিকবািবাটিণি ক্মলণি হণব। আণব্িটিণি গযক্্ি স্বাষের কণরণছি প্রমবাে িবার গথণক ছয় 
মবাণসর গবক্শ পরুণিবা হওয়বা যবাণব িবা।

 ☐ ইজঠারঠা/ নচঠি/ েঠানড়র ঠিকঠািঠা সহ েঠানড়র মঠানেবকর গথবক গিওেঠা েঠানড় ভঠাড়ঠার রনসদ
 ☐ ইউটিনেটি নেে (�্যঠাস, নেদ্ুযৎ, গ�ঠাি, গকেে, জ্ঠােঠািী েঠা জে)
 ☐ সম্নতি কবরর গরকর্ েঠা েধেকীর নেেনৃত
 ☐ ড্ঠাইভঠাস্ েঠাইবসসি (যনদ �ত 6 মঠাবসর মবর্য ইসু্য হবে থঠাবক)
 ☐ ঠিকঠািঠা সহ সরকঠানর পনরচেপরে
 ☐ গপঠাটেমঠাক্ করঠা খঠাম েঠা গপঠাটে কঠার্ (যনদ নপ.ও. েবক্স পঠােঠাবিঠা হবে থঠাবক তঠাহবে ে্যেহঠার করঠা যঠাবে িঠা)

স্বাস্থ্য বীমবার জিথ্য আণব্ি করবার সময় প্রণয়বাজিীয় িক্থ

বিদি মবাি আণয়র প্রমবাে অথববা ভক্বষথ্যণি আপক্ি গয অথদি গপণি পবাণরি িবার প্রমবাে গযমি গবকবারভবািবা 
ববা মবামলবা কবারণে হণি পবাণর এমি উপবাজদি ি: আপিবাণক উপবাজদি ি প্র্বাি কণর এমি ক্িণয়বা�কবারী, 
বথ্যক্তি ববা এণজক্সির গথণক আপিবাণক ক্চঠি, ক্লক্খি ক্ববৃক্ি ববা গচক ববা স্বাণবর প্রক্িক্লক্প ক্িণয় জমবা 
করণি হণব। আমবাণ্রণক এই সবকটি িক্থ গ্খবাণি হণব িবা, শুধমুবাত্র আপিবার এবং আপিবার সবাণথ 
বসববাসকবারী বথ্যক্তিণ্র গষেণত্র গযটি প্রণযবাজথ্য শুধমুবাত্র গসগুক্ল গ্খবাি।

আপিবার প্রণিথ্যক ধরণির আণয়র জিথ্য একটি কণর প্রমবাে প্রণয়বাজি। কর গকণট গিওয়বা ববা অিথ্য ক্কছু ববা্ 
যবাওয়বার আণ�র সবদিণশষ আণয়র প্রমবাে প্র্বাি করুি। প্রমবােপত্রটিণি িবাক্রখ এবং কমমীর িবাম থবাকণি হণব 
এবং গবিণির সময়কবাণলর জিথ্য গমবাট আয় উণলেখ করবা থবাকণি হণব। আপক্ি সবাপ্তবাক্হক, পবাক্ষেক ববা মবাক্সক 
গযভবাণবই গপণমন্ট পবাি িবা গকি, প্রমবােপত্রটি �ি চবার সপ্তবাণহর হণি হণব।  এটি সবাম্প্রক্িক হওয়বা গুরুত্বপেূদি।

মজকু্র এবং গবিি
 ☐ গপ-গচক টেঠাে 
 ☐ গকঠাম্ঠানির গেেঠারবহবর স্ঠাষের ও তঠানরখ সহ 

নিবেঠা�কঠারীর গথবক গিওেঠা নচঠি
 ☐ ে্যেসঠা/গপ-গরঠাে গরকর্

স্ক্িযতুি
 ☐ স্ঠাষের এেং তঠানরখ সহ সঠাম্প্রনতক আেকর 

নরেঠাি্ এেং সমস্ত অিসূুচী
 ☐ আে ও ে্যবের গরকর্/ে্যেসঠার গরকর্

গবকবারভবািবা
 ☐ মঞ্রু হওেঠার নচঠি/েংসঠাপরে
 ☐ NYS Department of Labor গথবক পঠাওেঠা 

মঠানসক সুনেরঠার নেেনৃত
 ☐ NYS Department of Labor ওবেেসঠাইে 

(www.labor.ny.gov) গথবক নপ্রন্ গিওেঠা 
প্রঠাপবকর অ্যঠাকঠাউবন্র তথ্য 

 ☐ নপ্রন্আউে সহ রঠােবরক্ট গপবমন্ কঠাবর্র 
প্রনতনেনপ

 ☐ NYS Department of Labor গথবক পঠাওেঠা নচঠি

বথ্যক্তি�ি গপিশি/ববাক্ষদিক বৃক্তি
 ☐ গপিেি/েঠানষ্ক েনৃতির নেেনৃত

সবামবাক্জক সরুষেবা
 ☐ মঞ্রু হওেঠার নচঠি/েংসঠাপরে
 ☐ েঠানষ্ক সুনেরঠার নেেনৃত
 ☐ Social Security Administration গথবক পঠাওেঠা 

নচঠি

কমমীর ষেক্িপরূে
 ☐ মঞ্রু হওেঠার নচঠি
 ☐ গচক টেঠাে

ক্শশুর জিথ্য সহবায়িবা/গখবারণপবাষ 
 ☐ সহঠােতঠা প্রদঠািকঠারী ে্যনতির গথবক পঠাওেঠা নচঠি
 ☐ আদঠােবতর গথবক পঠাওেঠা নচঠি
 ☐ নেশুর জি্য সহঠােতঠা/গখঠারবপঠাষ গচক টেঠাে
 ☐ নপ্রন্আউে সহ NY EPPICard-এর কনপ
 ☐  www.childsupport.ny.gov গথবক নেশু 

সহঠােতঠা অ্যঠাকঠাউবন্র তবথ্যর প্রনতনেনপ
 ☐  প্রত্যষে জমঠা প্রদে্ি কবর এমি ে্যঠাঙ্ক 

গটেেবমবন্র প্রনতনেনপ

বয়স্কণ্র গ্ওয়বা সকু্বধবা
 ☐ মঞ্রু হওেঠার নচঠি
 ☐ সুনেরঠা গচক টেঠাে
 ☐ গভেঠাবরসি অ্যঠাব�েঠাস্ গথবক পঠাওেঠা নচঠি

ক্মক্লটবাক্র গপ
 ☐ মঞ্রু হওেঠার নচঠি
 ☐ গচক টেঠাে

ভবাড়বা ববা রর/গববাডদি  গথণক হওয়বা আয়
	 ☐ রুম ভঠাড়ঠা গিওেঠা ে্যনতি, গেঠার্ঠার, ভঠাড়ঠাবের 

গথবক পঠাওেঠা নচঠি
	 ☐ গচক টেঠাে

সু্ /লভথ্যবাংশ/রয়থ্যবালটি
 ☐ ে্যঠাঙ্ক, গক্নরে ইউনিেি েঠা আনথ্ক 

প্রনতষ্ঠাবির গথবক গিওেঠা সঠাম্প্রনতক গটেেবমন্
 ☐ গ্ঠাকঠাবরর গথবক পঠাওেঠা নচঠি
 ☐ এবজবন্র গথবক পঠাওেঠা নচঠি
 ☐ 1099 অথেঠা ে্যঠাক্স নরেঠাি্ (যনদ অি্য গকঠািও 

িনথপরে িঠা থঠাবক)

http://www.labor.ny.gov
http://www.childsupport.ny.gov
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আপক্ি কবাণজ থবাকবাকবালীি আপিবার সন্তবাণির ববা পক্রববাণরর গকবািও প্রবাপ্তবয়স্ক স্সথ্যর পক্রচযদিবার 
জিথ্য আপক্ি যক্্ অথদি প্র্বাি কণর থবাণকি িবাহণল ক্িম্নক্লক্খিগুক্লর মণধথ্য গথণক একটি প্র্বাি করুি:

 ☐  গর-গকেঠার গসন্ঠার েঠা অি্যঠাি্য নেশু/প্রঠাপ্তেেস্বদর পনরচয্ঠা প্রদঠািকঠারীবদর গথবক নেনখত নেেনৃত
 ☐  েঠানতে করঠা গচক েঠা রনসদ যঠা আপিঠার গপবমন্গুনেবক গদখঠাে

আপিবাণক ববা আপিবার স্বামী/স্তীণক যক্্ আ্বালণির আণ্শ অিসুবাণর সহবায়িবা প্র্বাি করণি হয় 
িবাহণল আপিবাণক অবশথ্যই ক্িম্নক্লক্খিগুক্ল প্র্বাি করণি হণব:

 ☐  আদঠােবতর আবদে

স্বাস্থ্য বীমবার প্রমবাে, প্রণযবাজথ্য সবকটি প্র্বাি করুি:

 ☐  েত্মঠাি েীমঠার প্রমঠাণ (েীমঠা পনেনস, েীমঠার েংসঠাপরে েঠা েীমঠা কঠার্)
 ☐  স্ঠাস্্য েীমঠা খঠানরজ হওেঠার নচঠি 

 ☐  Medicare কঠার্ (েঠাে, সঠাদঠা এেং িীে কঠার্)

 ☐  Medicare-এর জি্য করঠা আবেদবির নিনচিতকরণ 

 ☐  Medicare মঞ্রু েঠা অিিবুমঠাদি করঠার নচঠি

আপিবার কবাণছ যক্্ �ি ক্িি মবাণসর ক্চক্কৎসবার ক্বল থবাণক িবাহণল ক্িম্নক্লক্খি সবকটি প্র্বাি করুি 
(যক্্ প্রণযবাজথ্য হয়):

�ত নতি মঠাবসর নচনকৎসঠার খরচ পঠাওেঠার গযঠা�্য নকিঠা তঠা নির্ঠারণ করঠার জি্য:
 ☐   গয মঠাস(গুনে)-এ খরচ করঠা হবেবে গসই মঠাস(গুনে)-এ করঠা আবের প্রমঠাণ
 ☐   গয মঠাস(গুনে)-এ খরচ হবেবে গসই মঠাসগুনেবত েসেঠাস করঠা আেঠাসবির প্রমঠাণ/েঠানড়র ঠিকঠািঠা, যনদ গসই ঠিকঠািঠা 

নেভঠা�-A-গত তঠানেকঠােদ্ করঠা ঠিকঠািঠার গথবক আেঠাদঠা হে
 ☐   �ত নতি মঠাবসর নচনকৎসঠার নেে, তঠার জি্য আপনি অথ্ প্রদঠাি কবর থঠাকুি েঠা িঠা থঠাকুি

স্বাস্থ্য বীমবার জিথ্য আণব্ি করবার সময় প্রণয়বাজিীয় িক্থ

সংস্বািসমহূ (আপিবার বয়স যক্্ 65 বছর ববা িবার গবক্শ হয়, প্রমবাক্েিভবাণব ্কৃ্ষ্টহীি ববা প্রক্িবন্ী হি 
এবং 21 বছণরর কম বয়সী গকবািও সন্তবাি যক্্ আপিবার সবাণথ িবা বসববাস কণর শুধমুবাত্র িবাহণলই)

 ☐    ে্যঠাঙ্ক অ্যঠাকঠাউন্ গটেেবমন্: গচনকং, গসনভংস, অেসর গ্রহণ (IRA এেং Keogh)
 ☐   টেক, েডি, সঠাট্িন�বকে গটেেবমন্
 ☐   জীেি েীমঠা পনেনসর প্রনতনেনপ
 ☐   কের গদওেঠার ট্রঠাটে অথেঠা কের গদওেঠার লিবের তহনেবের চুনতির েঠা গেষকৃবত্যর চুনতি
 ☐   েঠাসস্ঠাি েঠাড়ঠা ভূসম্নতি জি্য চুনতি

কণলণজ পবাঠরি ক্শষেবাথমী কমদিরি হণল িবাণ্র ক্শষেবাথমী হওয়বার প্রমবাে:

 ☐   অিসূুচীর প্রনতনেনপ 
 ☐   কবেজ েঠা ইউনিভঠানস্টি গথবক পঠাওেঠা নেেনৃত
 ☐   কবেবজর গথবক পঠাওেঠা অি্যঠাি্য নচঠিপরে যঠাবত নেষেঠাথথীবদর নস্নত প্রদনে্ত হে
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ACCESS NY HEALTH CARE Medicaid
িীল ববা কবাণলবা কবাক্ল ক্্ণয় স্পষ্টভবাণব ক্প্রন্ট করুি। অসম্েূদি আণব্ি প্রক্ক্য়বা করবা যবাণব িবা এবং এর �ণল আপিবার আণব্ণির ক্বষণয় ক্সদ্বান্ত ক্িণি গ্ক্র হণব।

ক্বভবা� A আণব্িকবার ীর িথথ্য      আপক্ি গক এবং কীভবাণব আপিবার সবাণথ গযবা�বাণযবা� করবা যবায় অিগু্রহ কণর িবা আমবাণ্রণক বলিু। 

আইক্ি িবাম মবাণের আ্থ্যষের আইক্ি প্ক্ব

প্রবাইমবাক্র গ�বাি #   েঠানড়   গসে
   কমব্ষেরে   অি্যঠাি্য

অিথ্য গ�বাি #    েঠানড়   গসে
   কমব্ষেরে   অি্যঠাি্য

আপক্ি গকবাি ভবাষবায়: কথঠা েবেি? 
 পবড়ি?

গয ে্যনতিরঠা স্ঠাস্্য েীমঠার জি্য আবেদি করবেি তঠাবদর ববাক্ড়র ঠিকবািবা 

  �ৃহহীি হবে এখঠাবি টিক নচহ্ন নদি

রবাতিবা অথ্যবাপ্ট.#

শহর গস্ট ক্জপ গকবাড কবাউক্ন্ট

গয ে্যনতিরঠা স্ঠাস্্য েীমঠার জি্য আবেদি করবেি তঠাবদর ক্চঠি পবাঠবাণিবার 
ঠিকবািবা

রবাতিবা অথ্যবাপ্ট.#

শহর গস্ট ক্জপ গকবাড

ঐক্ছিক: যনদ এমি অি্য গকঠািও ে্যনতি থঠাবকি যঠার কঠাবে আপনি 
Medicaid নেজ্ঞনপ্তগুনে নিবত চঠাি তঠাহবে অিগু্রহ কবর গসই ে্যনতির 
গযঠা�ঠাবযঠাব�র তথ্য প্রদঠাি করুি। আনম চঠাই এই ে্যনতি:

   আমঠার জি্য Medicaid-এর আবেদি এেং/অথেঠা 
পুিি্েীকরণ করুি

   প্রবেঠাজি হবে আমঠার Medicaid-এর জি্য করঠা 
আবেদিপরে এেং গকস নিবে আবেঠাচিঠা করঠা  

  নেজ্ঞনপ্ত এেং নচঠিপরে পঠাি

িবাম গস্ট

রবাতিবা অথ্যবাপ্ট.# ক্জপ গকবাড

শহর গ�বাি #   েঠানড়   গসে
   কমব্ষেরে   অি্যঠাি্য

প্রমবাে পবাঠবাি

সেকটিবত 
টিক নচহ্ন নদি
গযগুনে 
প্রবযঠাজ্য

গুরুত্বপেূদি ক্বজ্ঞক্প্ত
্কৃ্ষ্টহীি ববা ্কৃ্ষ্টশক্তি সম্ক্কদি ি সমসথ্যবায় আক্বান্ত আণব্িকবারীণ্র জিথ্য ক্বকল্প উপলব্ধ
আপনি যনদ দনৃষ্হীি েঠা দনৃষ্েনতি সম্নক্ত সমস্যঠাে আক্ঠান্ত হি এেং নেকল্প নেি্যঠাবসর নেষবে আপিঠার যনদ তবথ্যর প্রবেঠাজি হে তঠাহবে আপনি 
আমঠাবদর গথবক গয ররবির নচঠিপরে গপবত চঠাি গসটিবত ঠিক নচহ্ন নদি। অিগু্রহ কবর আপিঠার আবেদবির সঠাবথ এই �মট্িও গ�রত পঠােঠাি।

সঠারঠারণ নেজ্ঞনপ্ত এেং নেেঠাে আকঠাবর নপ্রন্ করঠা নেজ্ঞনপ্ত 
সঠারঠারণ নেজ্ঞনপ্ত এেং গরেঠা নসনর নেজ্ঞনপ্ত সঠারঠারণ নেজ্ঞনপ্ত এেং অনরও নসনর নেজ্ঞনপ্ত
সঠারঠারণ নেজ্ঞনপ্ত এেং গ্ইে নেজ্ঞনপ্ত, আপিঠার যনদ মবি হে গয অি্যঠাি্য নেকল্প নেি্যঠাসগুনের গকঠািেঠাই আপিঠার জি্য উপযুতি িে
আপিঠার যনদ অি্য গকঠািও ে্যেস্ঠার প্রবেঠাজি হে তঠাহবে অিগু্রহ কবর আপিঠার সঠামঠানজক পনরবষেঠা গজেঠার সঠাবথ গযঠা�ঠাবযঠা� করুি।

NEW YORK STATE MEDICAID কমদিসকূ্চ দ্বারবা পক্রচবাক্লি সকু্বধবাগুক্লর জিথ্য আণব্িগুক্লর  (THE MEDICARE SAVINGS PROGRAM এবং  
THE FAMILY PLANNING BENEFIT PROGRAM সহ) বড় মদু্রে এবং গডটবা ক্বিথ্যবাণস উপলব্ধ।আণব্িগুক্লর অক্ডও এবং গরেইল সংস্করেগুক্ল 
গকবল িথথ্যমলূক উণদেণশথ্য উপলভথ্য।
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ক্বভবা� B পবাক্রববাক্রক িথথ্য

আপনি যনদ পনরেঠাবরর সঠাবথ েসেঠাস কবরি, তঠাহবে নিবজর গথবক শুরু করুি। যনদ িঠা কবরি তঠাহবে এমি গকঠািও প্রঠাপ্তেেস্ ে্যনতিবক নদবে 
শুরু করুি নযনি পনরেঠাবরর সঠাবথ েসেঠাস কবরি। আবেদিকঠারী ে্যনতি েঠা ইনতমবর্যই Medicaid পঠাবছিি এমি ে্যনতিবদর সমূ্ণ ্আইনি িঠাম 
তঠানেকঠােদ্ করুি এবং িবাণ্র Benefit Card ববা গহলথ লিথ্যবাি আইক্ড কবাডদি  গথণক আইক্ড িম্বর িবাক্লকবাবদ্ করুি। আপিঠাবক 
অবশথ্যই পনরেঠাবরর সদস্যবদর তথ্য প্রদঠাি করবত হবে যঠার মবর্য অন্তভ্ুতি হে: নপতঠামঠাতঠা, সৎ-নপতঠামঠাতঠা এেং স্ঠামী/স্তী। আপনি পনরেঠাবরর 
অি্যঠাি্য সদস্যবদর তথ্যও প্রদঠাি করবত পঠাবরি (গযমি, গকঠািও নিভ্রেীে সন্তঠাি যঠার েেস 21 েেবরর কম)। পক্রববাণরর অিথ্যবািথ্য 
স্সথ্যণ্র িবাক্লকবাবদ্ করণল িবা আপিবাণক উচ্চমবাত্রবার গযবা�থ্যিবার তির ক্্ণি আমবাণ্র সবাহবাযথ্য করণি পবাণর। �ভদি বিী ববা 19 
বছণরর কম বয়স এমি আণব্িকবারীরবা িবাণ্র অক্ভববাসি ক্স্ক্ি ক্িক্বদিণশণষ বীমবার জিথ্য গযবা�থ্যিবা অজদি ি করণি পবাণরি। 
New York State আপিঠার নেঙ্গ, নেঙ্গ পনরচে েঠা অনভে্যনতি নিনে্বেবষ গটেবের দ্ঠারঠা প্রদঠাি করঠা সুবযঠা�সুনেরঠা এেং/অথেঠা পনরবষেঠাগুনের 
প্রনত আপিঠার অনরকঠারবক সুনিনচিত কবর। আপনি েঠা আপিঠার পনরেঠাবরর সদস্যরঠা কীভঠাবে েত্মঠাবি েিঠাতি কবরি আপনি যনদ আমঠাবদর তঠা 
জঠািঠাবত চঠাি তঠাহবে অিগু্রহ কবর নেঙ্গ পনরচেও নিে্ঠাচি করুি।

আইক্ি িবাম, মধথ্যবিমী িবাম, প্ক্ব

জমে িবাক্রখ

প্রমবাে পবাঠবাি

*ক্লঙ্গ

**ক্লঙ্গ
পক্রচয়

(ঐক্ছিক)

এই বথ্যক্তি  
ক্ক স্বাস্থ্য 

বীমবার জিথ্য 
আণব্ি 
করণছি?

এই মক্হলবা 
ক্ক �ভদি বিী?

এই বথ্যক্তি ক্ক 
আণব্িকবারী 

সন্তবাণির  
ক্পিবা/মবািবা?

বক্স 1-এ থবাকবা 
বথ্যক্তির সবাণথ 
সম্কদি  কী?

এই বথ্যক্তির যক্্ 
জিস্বাস্থ্য কভবাণরজ 
থবাণক ববা অিীণি 

গথণক থবাণক িবাহণল 
প্রণযবাজথ্য বক্সটিণি 
টিক ক্চহ্ন ক্্ি।

সবামবাক্জক  
সরুষেবা  

িম্বর (যক্্ 
আপিবার  
থবাণক) 

অিগু্রহ কণর গসই বক্সটিণি 
টিক ক্চহ্ন ক্্ি গযটি আপিবার 

বিদি মবাি িবা�ক্রকত্ব ববা 
অক্ভববাসি ক্স্ক্িণক ইক্ঙ্গি 

কণর।

প্রমবাে পবাঠবাি

†জবাক্ি/  
জবাক্ি�ি  

গ�বাষ্ী

††IHS ববা 
অিথ্য গকবািও 

ভবারিীয় 
স্বাস্থ্য পক্রচযদিবা 
গপ্রবাগ্রবাম গথণক 
পক্রণষববা গ্রহে

 কণরণছি?

1

আইনি প্রথম িঠাম, মর্যেতথী িঠাম, পদনে

নেবের আব� এই ে্যনতির জবন্মর িঠাম

েহর 

জন্ম হওেঠা রঠাজ্য গদবের িঠাম

__/__/____

  পুরুষ

  মনহেঠা

  পুরুষ

  মনহেঠা

  িি-েঠাইিঠানর/িি-কি�নমং্

  X

  ট্রঠাসিবজডিঠার(উভে নেঙ্গ)

  নভন্ন পনরচে আপিঠার 
পনরচে েণি্ঠা করুি 
(ঐনছিক)।

  হ্যঠাঁ

  িঠা

  হ্যঠাঁ

  িঠা

েবকেঠা তঠানরখ 

কী?

__/__/____

  হ্যঠাঁ

  িঠা

নিবজ
  Child Health 

Plus
  Medicaid
  Family Health 

Plus
ID গেনিন�ে কঠার্/
লি্যঠাি কঠাবর্র িম্বর, 
যনদ জঠািঠা থঠাবক:

  ইউএস-এর িঠা�নরক
  অনভেঠাসী/অ-িঠা�নরক

আপনি গয তঠানরবখ আপিঠার 
অনভেঠাসি নস্নত গপবেবেি গসই 
তঠানরখটি নেখুি 

_____/_____/________
 মঠাস নদি েের

  অনভেঠাসী িি
(নভসঠা রঠারণকঠারী)

 উপবরর গকঠািটিই িে।

  হ্যঠাঁ

  িঠা

2

আইনি প্রথম িঠাম, মর্যেতথী িঠাম, পদনে

নেবের আব� এই ে্যনতির জবন্মর িঠাম

েহর 

জন্ম হওেঠা রঠাজ্য গদবের িঠাম

__/__/____

  পুরুষ

  মনহেঠা

  পুরুষ

  মনহেঠা

  িি-েঠাইিঠানর/িি-কি�নমং্

  X

  ট্রঠাসিবজডিঠার(উভে নেঙ্গ)

  নভন্ন পনরচে আপিঠার 
পনরচে েণি্ঠা করুি 
(ঐনছিক)।

  হ্যঠাঁ

  িঠা

  হ্যঠাঁ

  িঠা

েবকেঠা তঠানরখ 

কী?

__/__/____

  হ্যঠাঁ

  িঠা

  Child Health 
Plus

  Medicaid
  Family Health 

Plus
ID গেনিন�ে কঠার্/
লি্যঠাি কঠাবর্র িম্বর, 
যনদ জঠািঠা থঠাবক:

  ইউএস-এর িঠা�নরক
  অনভেঠাসী/অ-িঠা�নরক

আপনি গয তঠানরবখ আপিঠার 
অনভেঠাসি নস্নত গপবেবেি গসই 
তঠানরখটি নেখুি 

_____/_____/________
 মঠাস নদি েের

  অনভেঠাসী িি
(নভসঠা রঠারণকঠারী)

  উপবরর গকঠািটিই িে।

  হ্যঠাঁ

  িঠা

 প্রমবাে পবাঠবাি পনরচে, িঠা�নরকত্ব েঠা অনভেঠাসি নস্নত প্রমঠাণ কবর এমি িনথপবরের তঠানেকঠার জি্য পৃষ্ঠা 4-6-এ “আপনি স্ঠাস্্য েীমঠার জি্য আবেদি করঠার সমে প্রবেঠাজিীে িনথপরে” অংেটি গদখুি।
*নেঙ্গ:  এখঠাবি উবলেখ করঠা নেঙ্গ সম্নক্ত তথ্য েত্মঠাবি Social Security Adminstration �ঠাইবে থঠাকঠা নেঙ্গ সম্নক্ত তবথ্যর অিরুূপ হবত হবে। এখঠাবি উবলেখ করঠা নেঙ্গ সম্নক্ত তথ্য শুরুমঠারে আমঠাবদর কনম্উেঠার নসবটেবমর ে্যেহঠাবরর জি্য 

এেং এটি আপিঠার গেনিন�বের কঠাবর্র গকঠািও অংবে েঠা জিসমবষে আসঠা গকঠািও িনথবত গদখঠা যঠাবে িঠা। এটি আপিঠার আবেদি প্রনক্েঠা করঠার জি্য প্রবেঠাজি। আপিঠাবক যনদ নভন্নভঠাবে েিঠাতি করঠা যঠাে তঠাহবে গসই তথ্য আপনি নেঙ্গ 
পনরচে গষেরে-গত গযঠা� করবত পঠাবরি।

**নেঙ্গ পনরচে: নেঙ্গ পনরচে হে আপনি নিবজবক কীভঠাবে গদবখি এেং আপনি নিবজবক কী েবেি। আপিঠার আপিঠার নেঙ্গ পনরচে জবন্মর সমে আপিঠার নির্ঠানরত নেবঙ্গর সঠাবথ অিরুূপ েঠা নভন্ন হবত পঠাবর।
†জঠানত/জঠানত�ত গ�ঠাষ্ী গকঠার (ঐনছিক): A – এনেেঠাি, B – কৃষ্ঠাঙ্গ েঠা আনরিকঠাি-আবমনরকঠাি, I- আবমনরকঠাি ইনডিেঠাি েঠা আেঠাস্ঠার স্ঠািীে অনরেঠাসী, P – হঠাওেঠাই েঠা অি্যঠাি্য প্রেঠান্ত মহঠাসঠা�রীে দ্ীবপর স্ঠািীে অনরেঠাসী, W – গবেতঠাঙ্গ,  
U – অজঠািঠা। আপনি যনদ নহস্্যঠানিক েঠা ে্যঠাটিবিঠা হি তঠাহবে অিগু্রহ কবর গসটিও আমঠাবদরবক জঠািঠাি - H.
††আপনি নক কখিও Indian Health Service (IHS), একটি Tribal Health Program, Urban Indian Health Program গথবক েঠা IHS েঠা এই গপ্রঠাগ্রঠামগুনের গর�ঠাবরবের মঠার্যবম গকঠািও পনরবষেঠা গ্রহণ কবরবেি?



ক্বভবা� B পবাক্রববাক্রক িথথ্য আব�র পৃষ্ঠা গথবক চেবত থঠাকঠা

আইক্ি িবাম, মধথ্যবিমী িবাম, প্ক্ব

জমে
িবাক্রখ

প্রমবাে পবাঠবাি

*ক্লঙ্গ
**ক্লঙ্গ পক্রচয় 

(ঐক্ছিক)

এই বথ্যক্তি ক্ক 
স্বাস্থ্য বীমবার 
জিথ্য আণব্ি 

করণছি?

এই 
মক্হলবা ক্ক 
�ভদি বিী?

এই বথ্যক্তি ক্ক 
আণব্িকবারী 

সন্তবাণির 
ক্পিবা/মবািবা?

বক্স 1-এ 
থবাকবা  
বথ্যক্তির 
সবাণথ 

সম্কদি  কী?

এই বথ্যক্তির যক্্ 
জিস্বাস্থ্য কভবাণরজ 
থবাণক ববা অিীণি 

গথণক থবাণক িবাহণল 
প্রণযবাজথ্য বক্সটিণি 
টিক ক্চহ্ন ক্্ি।

সবামবাক্জক 
সরুষেবা 

িম্বর (যক্্ 
আপিবার 
থবাণক) 

অিগু্রহ কণর গসই বক্সটিণি টিক 
ক্চহ্ন ক্্ি গযটি আপিবার বিদি মবাি 

িবা�ক্রকত্ব ববা অক্ভববাসি 
ক্স্ক্িণক ইক্ঙ্গি কণর।

প্রমবাে পবাঠবাি

†জবাক্ি/  
জবাক্ি�ি  

গ�বাষ্ী

††IHS ববা 
অিথ্য গকবািও 

ভবারিীয় 
স্বাস্থ্য পক্রচযদিবা 
গপ্রবাগ্রবাম গথণক 
পক্রণষববা গ্রহে 

কণরণছি?

3

আইনি প্রথম িঠাম, মর্যেতথী িঠাম, পদনে

নেবের আব� এই ে্যনতির জবন্মর িঠাম

েহর 

জন্ম হওেঠা রঠাজ্য গদবের িঠাম

__/__/____

  পুরুষ
  মনহেঠা

  পুরুষ

  মনহেঠা

  িি-েঠাইিঠানর/িি-

কি�নমং্

  X

  ট্রঠাসিবজডিঠার(উভে নেঙ্গ)

  নভন্ন পনরচে আপিঠার 
পনরচে েণি্ঠা করুি 
(ঐনছিক)।

  হ্যঠাঁ

  িঠা

  হ্যঠাঁ

  িঠা

েবকেঠা  
তঠানরখ কী?

__/__/__

  হ্যঠাঁ

  িঠা

  Child Health 
Plus

  Medicaid
  Family Health 

Plus
ID গেনিন�ে কঠার্/
লি্যঠাি কঠাবর্র িম্বর, 
যনদ জঠািঠা থঠাবক:

  ইউএস-এর িঠা�নরক
  অনভেঠাসী/অ-িঠা�নরক

আপনি গয তঠানরবখ আপিঠার 
অনভেঠাসি নস্নত গপবেবেি গসই 
তঠানরখটি নেখুি 

_____/_____/________
 মঠাস নদি েের

  অনভেঠাসী িি
(নভসঠা রঠারণকঠারী)

  উপবরর গকঠািটিই িে।

  হ্যঠাঁ
  িঠা

4

আইনি প্রথম িঠাম, মর্যেতথী িঠাম, পদনে

নেবের আব� এই ে্যনতির জবন্মর িঠাম

েহর 

জন্ম হওেঠা রঠাজ্য গদবের িঠাম

__/__/____

  পুরুষ
  মনহেঠা

  পুরুষ

  মনহেঠা

  িি-েঠাইিঠানর/িি-

কি�নমং্

  X

  ট্রঠাসিবজডিঠার(উভে নেঙ্গ)

  নভন্ন পনরচে আপিঠার 
পনরচে েণি্ঠা করুি 
(ঐনছিক)।

  হ্যঠাঁ

  িঠা

  হ্যঠাঁ

  িঠা

েবকেঠা  
তঠানরখ কী?

__/__/__

  হ্যঠাঁ

  িঠা

  Child Health 
Plus

  Medicaid
  Family Health 

Plus
ID গেনিন�ে কঠার্/
লি্যঠাি কঠাবর্র িম্বর, 
যনদ জঠািঠা থঠাবক:

  ইউএস-এর িঠা�নরক
  অনভেঠাসী/অ-িঠা�নরক

আপনি গয তঠানরবখ আপিঠার 
অনভেঠাসি নস্নত গপবেবেি গসই 
তঠানরখটি নেখুি 

_____/_____/________
 মঠাস নদি েের

  অনভেঠাসী িি
(নভসঠা রঠারণকঠারী)

  উপবরর গকঠািটিই িে।

  হ্যঠাঁ
  িঠা

5

আইনি প্রথম িঠাম, মর্যেতথী িঠাম, পদনে

নেবের আব� এই ে্যনতির জবন্মর িঠাম

েহর 

জন্ম হওেঠা রঠাজ্য গদবের িঠাম

__/__/____

  পুরুষ
  মনহেঠা

  পুরুষ

  মনহেঠা

  িি-েঠাইিঠানর/িি-

কি�নমং্

  X

  ট্রঠাসিবজডিঠার(উভে নেঙ্গ)

  নভন্ন পনরচে আপিঠার 
পনরচে েণি্ঠা করুি 
(ঐনছিক)।

  হ্যঠাঁ

  িঠা

  হ্যঠাঁ

  িঠা

েবকেঠা  
তঠানরখ কী?

__/__/__

  হ্যঠাঁ

  িঠা

  Child Health 
Plus

  Medicaid
  Family Health 

Plus
ID গেনিন�ে কঠার্/
লি্যঠাি কঠাবর্র িম্বর, 
যনদ জঠািঠা থঠাবক:

  ইউএস-এর িঠা�নরক
  অনভেঠাসী/অ-িঠা�নরক

আপনি গয তঠানরবখ আপিঠার 
অনভেঠাসি নস্নত গপবেবেি গসই 
তঠানরখটি নেখুি 

_____/_____/________
 মঠাস নদি েের

  অনভেঠাসী িি
(নভসঠা রঠারণকঠারী)

  উপবরর গকঠািটিই িে।

  হ্যঠাঁ
  িঠা

আপিঠার পনরেঠাবর নক গকঠািও েেস্ ে্যনতি আবেি?   হ্যঠা ঁ             িঠা                  থঠাকবে, িঠাম নেখুি:
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 প্রমবাে পবাঠবাি পনরচে, িঠা�নরকত্ব েঠা অনভেঠাসি নস্নত প্রমঠাণ কবর এমি িনথপবরের তঠানেকঠার জি্য পৃষ্ঠা 4-6-এ “আপনি স্ঠাস্্য েীমঠার জি্য আবেদি করঠার সমে প্রবেঠাজিীে িনথপরে” অংেটি গদখুি।
*নেঙ্গ:  এখঠাবি উবলেখ করঠা নেঙ্গ সম্নক্ত তথ্য েত্মঠাবি Social Security Administration �ঠাইবে থঠাকঠা নেঙ্গ সম্নক্ত তবথ্যর অিরুূপ হবত হবে। এখঠাবি উবলেখ করঠা নেঙ্গ সম্নক্ত তথ্য শুরুমঠারে আমঠাবদর কনম্উেঠার নসবটেবমর ে্যেহঠাবরর জি্য 

এেং এটি আপিঠার গেনিন�বের কঠাবর্র গকঠািও অংবে েঠা জিসমবষে আসঠা গকঠািও িনথবত গদখঠা যঠাবে িঠা। এটি আপিঠার আবেদি প্রনক্েঠা করঠার জি্য প্রবেঠাজি। আপিঠাবক যনদ নভন্নভঠাবে েিঠাতি করঠা যঠাে তঠাহবে গসই তথ্য আপনি নেঙ্গ 
পনরচে গষেরে-গত গযঠা� করবত পঠাবরি।

**নেঙ্গ পনরচে: নেঙ্গ পনরচে হে আপনি নিবজবক কীভঠাবে গদবখি এেং আপনি নিবজবক কী েবেি। আপিঠার আপিঠার নেঙ্গ পনরচে জবন্মর সমে আপিঠার নির্ঠানরত নেবঙ্গর সঠাবথ অিরুূপ েঠা নভন্ন হবত পঠাবর।
†জঠানত/জঠানত�ত গ�ঠাষ্ী গকঠার (ঐনছিক): A – এনেেঠাি, B – কৃষ্ঠাঙ্গ েঠা আনরিকঠাি-আবমনরকঠাি, I- আবমনরকঠাি ইনডিেঠাি েঠা আেঠাস্ঠার স্ঠািীে অনরেঠাসী, P – হঠাওেঠাই েঠা অি্যঠাি্য প্রেঠান্ত মহঠাসঠা�রীে দ্ীবপর স্ঠািীে অনরেঠাসী, W – গবেতঠাঙ্গ,  
U – অজঠািঠা। আপনি যনদ H-নহস্্যঠানিক েঠা ে্যঠাটিবিঠা হি তঠাহবে অিগু্রহ কবর গসটিও আমঠাবদরবক জঠািঠাি - H.
††আপনি নক কখিও Idian Health Service (IHS), Tribal Health Program, Urban Indian Health Program গপ্রঠাগ্রঠাম গথবক েঠা IHS েঠা এই গপ্রঠাগ্রঠামগুনের গর�ঠাবরবের মঠার্যবম গকঠািও পনরবষেঠা গ্রহণ কবরবেি?
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ক্বভবা� C পবাক্রববাক্রক আয় নেভঠা� B-গত তঠানেকঠােদ্ প্রবত্যক ে্যনতির দ্ঠারঠা গ্রহণ করঠা অথ্রঠানের ররণ এেং পনরমঠাণ নেখুি এেং প্রমবাে পবাঠবাি  

কমদিণষেত্র গথণক হওয়বা উপবাজদি ি: মজনুর, গেতি, কনমেি, টিপস, ওভঠারেঠাইম, স্-কমস্ংস্ঠাি অন্তভ্ুতি কবর।   আপনি যনদ স্নিযুতি হি, তঠাহবে এখঠাবি টিক নচহ্ন নদি:        কমব্ষেরে গথবক যনদ গকঠািও উপঠাজ্ি িঠা হে তঠাহবে এখঠাবি টিক নচহ্ন নদি:  

বথ্যক্তির িবাম আণয়র ধরি/ক্িণয়বা�কবারীর িবাম কিটবা পক্রমবাে? (কর গকবে গিওেঠার আব�) কি রিরি? (সঠাপ্তঠানহক, মঠানসক)

অিপুবাক্জদি ি আয়: এর মবর্য অন্তভ্ুতি হে Social Security Benefits সুনেরঠা, নেবেষ সষেমতঠার কঠারবণ পঠাওেঠা গপবমন্, গেকঠার ভঠাতঠা, সুদ ও েভ্যঠাংে, েেস্ ে্যনতিবদর গদওেঠা সুনেরঠা, কমথীর ষেনতপূরণ, সন্তঠাবির সহঠােতঠা সংক্ঠান্ত গপবমন্/গখঠারবপঠাষ, ভঠাড়ঠা, গপিেি, েঠানষ্ক েনৃতি এেং ট্রঠাটে গথবক 
হওেঠা আে।       যনদ গকঠািও অিপুঠানজ্ত আে িঠা থঠাবক তঠাহবে এখঠাবি টিক নচহ্ন নদি:  

বথ্যক্তির িবাম আণয়র ধরি/সংস্বাি কিটবা পক্রমবাে? (কর গকবে গিওেঠার আব�) কি রিরি? (সঠাপ্তঠানহক, মঠানসক)

অব্বাি: আত্ীে েঠা েধুেেঠাধেেবদর, ঘর ভঠাড়ঠা গিওেঠা ে্যনতি েঠা গেঠার্ঠারবদর গথবক পঠাওেঠা অথ্ (এমি গযবকঠািও অথ্ অন্তভ্ুতি করুি যঠা গকঠািও ে্যনতি আপিঠাবক প্রনত মঠাবস প্রদঠাি কবরি আপিঠার জীেিরঠারবণর খরচ চঠােঠাবত সঠাহঠায্য করঠার জি্য)।       যনদ গকঠািও অেদঠাি িঠা থঠাবক, 
এখঠাবি টিক নচহ্ন নদি:  

বথ্যক্তির িবাম আণয়র ধরি/সংস্বাি কিটবা পক্রমবাে? (কর গকবে গিওেঠার আব�) কি রিরি? (সঠাপ্তঠানহক, মঠানসক)

অিথ্যবািথ্য: Temporary (cash) Assistance, Supplemental Security Income , SSI গপবমন্, নেষেঠাথথীবদর গদওেঠা অিদুঠাি েঠা ঋণ।       যনদ এরকম নকেু িঠা থঠাবক তঠাহবে এখঠাবি টিক নচহ্ন নদি:  

বথ্যক্তির িবাম আণয়র ধরি/সংস্বাি কিটবা পক্রমবাে? (কর গকবে গিওেঠার আব�) কি রিরি? (সঠাপ্তঠানহক, মঠানসক)

আপনি েঠা নেভঠা� B-গত থঠাকঠা গকঠািও আবেদিকঠারী প্রঠাপ্তেেস্ ে্যনতি যঠার উপঠাজ্ি গিই, নতনি গক তঠা আমঠাবদরবক জঠািঠাি।

1.  উপবর যনদ গকঠািও উপঠাজ্ি তঠানেকঠােদ্ িঠা করঠা থঠাবক তঠাহবে আপনি কীভঠাবে জীেিরঠারণ কবরি অিগু্রহ কবর তঠা ে্যঠাখ্যঠা করুি: (গযমি: েধুেেঠাধেে েঠা পনরেঠাবরর সঠাবথ থঠাবকি)

2. আপনি েঠা আবেদি করবেি এমি গকঠািও ে্যনতি নক �ত নতি মঠাবসর মবর্য চঠাকনর পনরেত্ি কবরবেি েঠা কঠাজ করঠা েধে কবরবেি?    িঠা         হ্যঠা ঁ      
 কবর থঠাকবে: আপিঠার গেষ চঠাকনর নেে:  তঠানরখ               /               /  নিবেঠা�কঠারীর িঠাম:

3. আপনি েঠা অি্য এমি গকউ নক আবেদি করবেি নযনি গপেঠাদঠার, আডিঠারগ্র্যঠাজবুেে েঠা গ্র্যঠাজবুেে গপ্রঠাগ্রঠাবমর নেষেঠাথথী?    িঠা        হ্যঠাঁ
 কবর থঠাকবে:   পূণ ্সমে        আংনেক সমে       আডিঠারগ্র্যঠাজবুেে        গ্র্যঠাজবুেে      নেষেঠাথথীর িঠা: ______________________

4. আপিঠাবক নক কঠাবজ েঠা সু্বে যঠাওেঠার জি্য সন্তঠাবির পনরচয্ঠার (অথেঠা নেবেষভঠাবে সষেম প্রঠাপ্তেেবস্র জি্য পনরচয্ঠার) জি্য অথ্ প্রদঠাি করবত হে?  িঠা              হ্যঠাঁ

সন্তঠাি/প্রঠাপ্তেেবস্র িঠাম: কত পনরমঠাণ? $ কত ঘিঘি? (সঠাপ্তঠানহক, পঠানষেক, মঠানসক)

সন্তঠাি/প্রঠাপ্তেেবস্র িঠাম: কত পনরমঠাণ? $ কত ঘিঘি? (সঠাপ্তঠানহক, পঠানষেক, মঠানসক)

সন্তঠাি/প্রঠাপ্তেেবস্র িঠাম: কত পনরমঠাণ? $ কত ঘিঘি? (সঠাপ্তঠানহক, পঠানষেক, মঠানসক)

5. আপনি নচনকৎসঠা সম্নক্ত MEDICAID কভঠাবরবজর গযঠা�্য িঠা হবেও Family Planning Benefit Program -এর জি্য গযঠা�্য হবত পঠাবরি। আপনি নক শুরুমঠারে Family Planning Services পঠাওেঠার ে্যঠাপঠাবর আগ্রহী?  িঠা              হ্যঠাঁ

6.  আপনি েঠা আপিঠার স্ঠামী/স্তী /অি্যঠাি্য নপতঠা/মঠাতঠাবক নক আদঠােবতর আবদবে অথ্ প্রদঠাি করবত হে?        িঠা        হ্যঠা ঁ  কঠাবক কত পনরমঠাণ? $
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ক্বভবা� D স্বাস্থ্য ব ীমবা  আপিঠার যনদ অি্য স্ঠাস্্য েীমঠা থঠাবক তঠাহবেও আপনি এেং আপিঠার পনরেঠার গযঠা�্য হবত পঠাবরি। 

1. আবেদি করবেি এমি গকঠািও ে্যনতির নক Medicare আবে?  িঠা            হ্যঠাঁ যনদ থঠাবক, তঠাহবে প্রবত্যক সুনেরঠাবভঠা�ীর জি্য আপিঠার কঠাবর্র (েঠাে, সঠাদঠা এেং িীে কঠার্) প্রনতনেনপ অন্তভ্ুতি করুি। এই আবেদিপবরের েঠানক অংে এেং সঠানলিবমন্ A সমূ্ণ ্
করুি

যনদ িঠা থঠাবক এেং ]আপনি দীঘ্ নদি যঠােৎ গরচিজনিত সমস্যঠা (গরচিজনিত অসুবখর গেষ পয্ঠাে/ESRD) েঠা Amyotrophic Lateral Sclerosis (অ্যঠানমওট্রন�ক ে্যঠাবেরঠাে 
গক্লেবরঠানসস) (ALS)-এ আক্ঠান্ত হি অথেঠা আপিঠার েেস যনদ 65 েের েঠা তঠার গেনে হে অথেঠা আ�ঠামী নতি মঠাবসর মবর্য েেস 65 েের হবে এেং আপিঠার যনদ Medicare িঠা 
থঠাবক তঠাহবে আপিঠাবক অেে্যই Medicare-এর জি্য আবেদি করবত হবে এেং আবেদি করঠার প্রমঠাণ গদখঠাবত হবে। Medicaid-এর জি্য গযঠা�্যতঠার েত্ নহবসবে নকেু মঠািষুবক 
Medicare-এর জি্য আবেদি করবত হবে।  
গযঠা�্যতঠা সংক্ঠান্ত আেে্যকতঠার নেষবে অনতনরতি তবথ্যর জি্য অিগু্রহ কবর পৃষ্ঠা 2 এেং 3 (নেভঠা� G) গদখুি।

দ্রষ্ে্য: আপনি যনদ শুরু Medicare Savings Program , MSP-এর জি্য আবেদি কবরি তঠাহবে নেভঠা� G-গত যঠাি। আপিঠাবক সঠানলিবমন্ A পূরণ করবত হবে িঠা।

2. আবেদিকঠারী কঠাবরঠার নক ইনতমবর্যই দীঘ্কঠােীি পনরচয্ঠা েীমঠা সহ েঠানণনজ্যক স্ঠাস্্য 
েীমঠা আবে? 

 হ্যঠা ঁ             িঠা যনদ থঠাবক, তঠাহবে আপিঠাবক এই আবেদবির সঠাবথ েীমঠা কঠাবর্র সঠামবির এেং নপেবির অংবের প্রনতনেনপ অেে্যই পঠােঠাবত হবে।

েীমঠাকঠারীর িঠাম (প্রঠাইমঠানর): আছিঠানদত ে্যনতি�ণ:  

পনেনসর দঠাম: কভঠাবরজ গেষ হওেঠার তঠানরখ, যনদ েীঘ্রই গেষ হে                                 /                          / 
   মঠাস নদি েের

3. আপিঠার েত্মঠাি চঠাকনর নক আপিঠাবক স্ঠাস্্য েীমঠা প্রদঠাি কবর?  
আমরবা আপিবাণক এর জিথ্য অথদি প্র্বাি করণি সবাহবাযথ্য করণি পবাক্র।

 িঠা            হ্যঠাঁ যনদ কবর তঠাহবে “নিবেঠা�কঠারীর স্সির করঠা স্ঠাস্্য েীমঠার তবথ্যর জি্য অিবুরঠার করঠার” �ম ্আপিঠাবক পঠােঠাবিঠা হবে।

ক্বভবা� E ববাসস্বাি সংক্বান্ত খরচ  

1. মঠানসক েঠাসস্ঠাি সংক্ঠান্ত খরচ গযমি ভঠাড়ঠা েঠা েধেক, সম্নতি কর সহ (শুরুমঠারে আপিঠার ভঠা�) $ 

2. আপনি জবের জি্য আেঠাদঠা কবর অথ্প্রদঠাি কবরি তঠাহবে কত অথ্ প্রদঠাি কবরি? $ 

আপনি কত ঘিঘি অথ্ প্রদঠাি কবরি?     প্রনত মঠাবস     েেবর দ’ুেঠার     তরেমঠানসকভঠাবে [েেবর 4 েঠার]     েেবর একেঠার

3. আপনি আপিঠার acceo অংে নহবসবে নেিঠামবূে্য থঠাকঠার সুনেরঠা পঠাি?  িঠা              হ্যঠাঁ

ক্বভবা� F
্ৃক্ ষ্টহ ীি, ক্বণশষভবাণব সষেম, ্ ীরদি ক্্ি যবাবৎ 
অসুস্ ববা িবাক্সদিং গহবাম পক্রচযদি বা

আবেদিকঠারীবদর জি্য গকঠাি গপ্রঠাগ্রঠামটি সবে্ঠাতিম তঠা নির্ঠারণ করবত এই প্রশ্গুনে আমঠাবদরবক সঠাহঠায্য কবর।

যক্্ গকউ ্ৃক্ ষ্টহ ীি, ্ ীরদি ক্্ি যবাবৎ অসুস্ িবা গহবাি ববা িবাক্সদিং পক্রচযদি বা িবা ক্িণয় থবাণকি বন্ করুি  িবাহণল অিুগ্রহ কণর ক্বভবা� G-গি যবাি।

1. আপনি েঠা আপিঠার সঠাবথ েসেঠাসকঠারী গকঠািও ে্যনতি এেং আবেদিকঠারী, েঠানড়বতই 
গকঠািও নচনকৎসঠা নিবছিি েঠা গকঠািও হসনপেঠাে, িঠানস্ং গহঠাম েঠা অি্য নচনকৎসঠা প্রনতষ্ঠাবি 
িঠানস্ং গহঠাবমর পনরচয্ঠা নিবছিি?

 িঠা              হ্যঠাঁ এর উতির যনদ হ্যঠা ঁহে তঠাহবে এই আবেদিপরে এেং সঠানলিবমন্ A সমূ্ণ ্করুি।

2. আপিঠার সঠাবথ থঠাবকি এমি গকউ নক দনৃষ্হীি, নেবেষভঠাবে সষেম েঠা েহু নদি যঠােৎ 
অসুস্?

 িঠা              হ্যঠাঁ এর উতির যনদ হ্যঠা ঁহে তঠাহবে এই আবেদিপরে এেং সঠানলিবমন্ A সমূ্ণ ্করুি।

দ্রষ্ে্য: আপনি যনদ শুরুমঠারে Medicare Savings Program (MSP)-এর জি্য আবেদি কবরি তঠাহবে নেভঠা� G-গত যঠাি। আপিঠাবক সঠানলিবমন্ A সমূ্ণ ্করবত হবে িঠা।

প্রমবাে পবাঠবাি

প্রমবাে পবাঠবাি

প্রমবাে পবাঠবাি
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ক্বভবা� G স্বাস্থ্য সম্ক্কদি ি অক্িক্রতি প্রশ্নবাবল ী

1. আবেদিকঠারীবদর কঠারও কঠাবে নক এই মঠাবসর েঠা এই মঠাবসর আব�র নতি মঠাবসর গপবমন্ করঠা েঠা িঠা করঠা গমনরবকে 

েঠা গপ্রসনক্পেি নেে আবে? Medicaid এই নেেগুনের জি্য অথ্ প্রদঠাি করবত পঠাবর েঠা ে্যেপূরণ করবত পঠাবর।
  িঠা              হ্যঠাঁ যনদ থঠাবক, িঠাম:

নে�ত নতি মঠাবসর গকঠাি মঠাস(গুনে)-এর নেে আপিঠার কঠাবে আবে? 

প্রমবাে পবাঠবাি  এই ক্িি মবাণসর সময়কবাণলর মণধথ্য গযণকবািও এক মবাণসর আণয়র প্রমবাে পবাঠবাি গয মবাণসর ক্বল আপিবার কবাণছ আণছ। আপিবাণক কবাণছ যক্্ এমি গপণমন্ট করবা ক্বল থবাণক যবার জিথ্য আপক্ি বথ্যয়পরূে চবাইণছি, িবাহণল আপিবাণক অবশথ্যই প্রক্িক্লক্প 
এবং গপণমন্ট করবার প্রমবাে পবাঠবাণি হণব।

2. আপনি েঠা আবেদি করবেি এমি কঠারও কঠাবে নক গপবমন্ িঠা করঠা গকঠািও গমনরবকে েঠা গপ্রসনক্পেি নেে আবে যঠা 
নে�ত নতি মঠাবসর গথবক গেনে পুরবিঠা?

 িঠা              হ্যঠাঁ

3. আপনি েঠা আপিঠার সঠাবথ থঠাবকি এমি গকউ নযনি আবেদি করবেি, নতনি নক নে�ত নতি মঠাবসর মবর্য অি্য গকঠািও 

গটেে গথবক েঠা New York State কঠাউনন্ গথবক নক এই কঠাউনন্বত এবসবেি?
 িঠা              হ্যঠাঁ যনদ এবস থঠাবকি তঠাহবে গক?

গকঠাি গটেে গথবক?  

গকঠাি কঠাউনন্ গথবক?  

4. আবেদি করবেি এমি কঠারও উপর নক আঘঠাবতর কঠারবণ গকঠািও মঠামেঠা েবকেঠা আবে?
 িঠা              হ্যঠাঁ যনদ এবস থঠাবকি তঠাহবে গক? 

5. আবেদি করবেি এমি গকঠািও ে্যনতির নক Worker’s Compensation গকস েঠা আঘঠাত, অসুস্তঠা েঠা নেবেষ সষেমতঠা 
আবে যঠা অি্য কঠাবরঠার জি্য হবেবে(যঠা েীমঠার আওতঠাভুতি হবত পঠাবর)?

 িঠা              হ্যঠাঁ যনদ এবস থঠাবকি তঠাহবে গক?

ক্বভবা� H
ক্পিবা/মবািবা ববা স্বাম ী/স্ত ী 
পক্রববাণরর সবাণথ থবাণকি 
িবা ববা মবারবা গ�ণছি

�ভ্েতী আবেদিকঠারী এেং পনরেঠার যঠারঠা শুরুমঠারে তঠাবদর সন্তঠািবদর জি্য আবেদি করবেি তঠাবদরবক এই নেভঠা�টি পূরণ করবত হবে িঠা।  অি্য গযসকে 
ে্যনতি আবেদি করবেি এেং েেস 21 েঠা তঠার গেনে তঠাবদরবক আবেদি করঠা িঠােঠােক েঠা েঠানড়র েঠাইবর েসেঠাস করঠা স্ঠামী/স্তী-এর জি্য অেে্যই নপতঠা 
েঠা মঠাতঠার গযবকঠািও একজবির তথ্য প্রদঠাি করবত হবে স্ঠাস্্য েীমঠার গযঠা�্যতঠা অজ্ি করঠার জি্য, যনদ িঠা অি্য গকঠািও উপযুতি কঠারণ থঠাবক।  গকঠািও 
নপতঠা/মঠাতঠা যনদ এই তথ্য িঠা নদবত চঠাি তঠাহবে সন্তঠাি গযঠা�্যতঠা অজ্ি করবত পঠাবরি।  েঠানড়র েঠাইবর েসেঠাস করঠা নপতঠা/মঠাতঠা েঠা স্ঠামী/স্তী-এর সম্ববধে তথ্য 
গদওেঠার জি্য আপনি যনদ েঠারীনরক েঠা মঠািনসক ষেনতর ভে পঠাি, তঠাহবে আপিঠাবক এই তথ্য প্রদঠাি করঠা গথবক েঠাড় গদওেঠা হবত পঠাবর। এটি েবে উপযতুি 
কবারে। আপিঠার যনদ ভে পঠাওেঠার পয্ঠাপ্ত কঠারণ গথবক থঠাবক তঠাহবে তঠা আপিঠাবক প্রদে্ি করবত েেঠা হবত পঠাবর।

1. আবেদি করবেি এমি কঠারও স্ঠামী/স্তী েঠা নপতঠা/মঠাতঠা নক মঠারঠা গ�বেি? 

( স্ঠামী/স্তী েঠা নপতঠা/মঠাতঠা যনদ মঠারঠা ন�বে থঠাবকি তঠাহবে 3 িং প্রবশ্ যঠাি।)
 িঠা              হ্যঠাঁ যনদ হ্যঠা ঁহে, তঠাহবে মতৃ নপতঠা/মঠাতঠা েঠা স্ঠামী/স্তী িঠাম সহ আবেদিকঠারী িঠাম 

2. আবেদিকঠারী গকঠািও সন্তঠাবির নপতঠা/মঠাতঠা নক েঠানড়র েঠাইবর েসেঠাস কবরি? (িঠা হবে, সরঠাসনর 3 িং. প্রবশ্ যঠাি)
 িঠা              হ্যঠাঁ

আপনি যনদ েঠারীনরক েঠা মঠািনসক ষেনত হওেঠার ভে পঠাি আপনি যনদ এমি স্ঠামী/স্তী-এর তথ্য প্রদঠাি কবরি নযনি েঠানড়বত থঠাবকি িঠা তঠাহবে এই েঠাবক্স টিক নচহ্ন নদি ।

সন্তবাণির িবাম: ববাক্ড়র ববাইণর বসববাস করবা ক্পিবা/মবািবার িবাম বিদি মবাি গশষ জবািবা ঠিকবািবা:

রঠাস্তঠা: েহর/গটেে:

জন্মতঠানরখ (যনদ জঠািঠা থঠাবক):            /            / SSN (যনদ জঠািঠা থঠাবক):

সন্তবাণির িবাম: ববাক্ড়র ববাইণর বসববাস করবা ক্পিবা/মবািবার িবাম বিদি মবাি গশষ জবািবা ঠিকবািবা:

রঠাস্তঠা: েহর/গটেে:

জন্মতঠানরখ (যনদ জঠািঠা থঠাবক):            /            / SSN (যনদ জঠািঠা থঠাবক):

3. আবেদি করবেি এমি গকউ নক এমি গকঠািও ে্যনতির সঠাবথ এখিও নেেঠাহ েধেবি আেদ্ আবেি নযনি েঠানড়বত থঠাবকি িঠা?
 িঠা              হ্যঠাঁ হ্যঠা ঁহবে, এখিও নেেঠাহ েধেবি আেদ্ থঠাকঠা ে্যনতির িঠাম:

আপনি যনদ েঠারীনরক েঠা মঠািনসক ষেনত হওেঠার ভে পঠাি আপনি যনদ এমি স্ঠামী/স্তী-এর তথ্য প্রদঠাি কবরি নযনি েঠানড়বত থঠাবকি িঠা তঠাহবে এই েঠাবক্স টিক নচহ্ন নদি 

ববাইণর থবাকবা বসববাস করবা স্বামী/স্তী-এর প্ক্ব: বিদি মবাি গশষ জবািবা ঠিকবািবা:

রঠাস্তঠা: েহর/গটেে:

জন্মতঠানরখ (যনদ জঠািঠা থঠাবক):            /            / SSN (যনদ জঠািঠা থঠাবক):
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ক্বভবা� 1 গহলথ লিথ্যবাি ক্িবদি বাচি করবা    আবেদিকঠারীবদর জি্য গকঠাি গপ্রঠাগ্রঠামটি সবে্ঠাতিম তঠা নির্ঠারণ করবত এই প্রশ্গুনে আমঠাবদরবক সঠাহঠায্য কবর। 

আপক্ি যক্্ Medicare লবাভ কণর থবাণকি, বন্ করুি  এই ক্বভবা�টি এক্ড়ণয় যবাি।

গুরুত্বপূণ:্ Medicaid সহ গেনেরভঠা� গেঠাবকবদর অেে্যই একটি গহলথ লি্যঠাি গেবে নিবত হবে; যনদ আপনি নিবজই গহলথ লি্যঠাি িঠা গেবে গিি তঠাহবে আপনি আপিঠাআপনিই একটিবত িনথভুতি হবে যঠাবেি, যনদ িঠা আপিঠাবক ে্যনতক্ম নহবসবে নির্ঠারণ 
করঠা হে। আপিঠার কঠাউনন্বত গকঠাি লি্যঠািগুনে উপেব্ধ আবে, আপিঠার রঠাতিঠার গকঠাি লি্যঠাবির মবর্য অন্তভ্ুতি রবেবেি এেং আপিঠাবক গযঠা� নদবত হবে নকিঠা গসই সম্বক্ আপিঠার তবথ্যর প্রবেঠাজি হবে অিগু্রহ কবর New York Medicaid CHOICE গক 
1-800-505-5678-গক িম্ববর কে করুি। আপনি আপিঠার local department of social services�বকও কে করবত পঠাবরি। যনদ আপনি জঠাবিি গয আপিঠার গকঠাি লি্যঠাি দরকঠার তঠাহবে আপিঠার পেবদির লি্যঠাবির জি্য এই নেভঠা� ে্যেহঠার করুি।

দ্রষ্ে্য: যনদ আপিঠাবক অথেঠা আপিঠার পনরেঠাবরর সদস্যবক Medicaid-এর জি্য গযঠা�্য নহবসবে নির্ঠারণ করঠা হে তঠাহবে আপিঠাবক আপিঠার পেবদির গহলথ লি্যঠাবি িনথভুতি করঠা হবে। যনদ আপনি অ্যঠাবমনরকঠাি ইনডিেঠাি/আেঠাস্ঠার স্ঠািীে হি 
তঠাহবে আপিঠাবক গহলথ লি্যঠাবি গযঠা� নদবত হবে িঠা; আপনি সঠামঠানজক পনরবষেঠার স্ঠািীে নেভঠাব� কে কবর অথেঠা পরে নেবখ অথেঠা এই েঠাবক্স টিক নচহ্ন নদবে গহলথ লি্যঠাবি গযঠা� নদবত ইছিকু িি েবে আমঠাবদরবক জঠািঠাবত পঠাবরি ।

আইক্ি প্ক্ব আইক্ি িবাম জমে িবাক্রখ Social Security #
আপক্ি গয গহলথ লিথ্যবাণি িক্থভুতি 
হণছিি িবার িবাম

পছণদের ডবাতিবার
অথববা স্বাস্থ্য গকন্দ্র (ঐক্ছিক)
আপিবার বিদি মবাি প্র্বািকবারী 
হণল ববাণক্স টিক ক্চহ্ন ক্্ি OB/GYN (ঐক্ছিক)

ক্বভবা� J স্বাষের  

আনম এই আবেদবির ওপর এেং গকেে Medicaid-এর মঠার্যবম গেেঠার করঠা েঠানষ্ক পুিেথীকরণ, নেভঠা� I-এ উবলেনখত গহলথ লি্যঠাি, সঠামঠানজক পনরবষেঠার স্ঠািীে নেভঠা�, এেং আবেদি সহঠােতঠা প্রদঠািকঠারী সংস্ঠার কঠাবে এই তথ্যটি উবলেখ করঠার জি্য 
সম্মনত প্রদঠাি করনে। আনম গয গকঠািও নেদ্যঠােে-নভনতিক স্ঠাস্্য গকব্রে, যঠারঠা আবেদিকঠারী(�ণ)গক পনরবষেঠা প্রদঠাি কবর তঠাবদরবকই এই তথ্য জঠািঠাবিঠার সম্মনত প্রদঠাি করনে। আনম েবুঝনে গয Medicaid-এর আবেদিকঠারী ে্যনতিবদর গযঠা�্য নির্ঠারণ 
অথেঠা এই কমসূ্নচর সঠা�ে্য মেূ্যঠােি করঠার উবদেবে্য এই তথ্যটি জঠািঠাবিঠা হবছি। প্রবত্যকটি আবেিদকঠারী প্রঠাপ্তেেস্বক নিবচর গদওেঠা জঠাে�ঠাে এই আবেদিটিবত অেে্যই স্ঠাষের করবত হবে।

আক্ম এই আণব্ি পকু্তিকবার পরবিমী পষৃ্বায় সংযতুি শিদি , অক্ধকবার এবং ্বাক্য়ত্ব পণড়ক্ছ এবং বুণেক্ছ। আক্ম এিদ্বারবা ক্মথথ্যবা সবাণষেথ্যর জিথ্য ্ণডের ক্ভক্তিণি স্ীকৃক্ি জবািবাক্ছি গয এই আণব্ি উণলেক্খি সমতি িথথ্য আমবার 
দ্বারবা জ্ঞবাি িথথ্য অিযুবায়ী সঠিক।

তঠানরখ প্রঠাপ্তেেস্ আবেদিকঠারী অথেঠা আবেদিকঠারীর অিবুমঠানদত প্রনতনিনরর স্ঠাষের।

তঠানরখ প্রঠাপ্তেেস্ আবেদিকঠারী অথেঠা আবেদিকঠারীর অিবুমঠানদত প্রনতনিনরর স্ঠাষের।

গহলথ গকয়বার প্রক্ক্স  

New York Health Care Proxy Law, যনদ আপনি নিবজর জি্য স্ঠাস্্য পনরচয্ঠা নসদ্ঠান্ত িঠা নিবত পঠাবরি তঠাহবে আপিঠাবক আপিঠার পষে গথবক নসদ্ঠান্ত িঠা গিওেঠার জি্য নেবেস্ত কঠাউবক গেবে গিওেঠার অিমুনত গদে। এই ে্যনতিবক গহলথ গকেঠার এবজন্ েেঠা হে।  

 আপনি New York State Department of Health ওবেেসঠাইে: www.health.ny.gov/professionals/patients/health_care_proxy গথবক New York State Health Care Proxy Law সম্বক্ আও জঠািবত পঠাবরি অথেঠা গহলথ গকযঠার এবজন্ (প্রনক্স �ম)্ গপবত পঠাবরি।

রঠাকবযঠাব�র মঠার্যবম আপিঠাবক পঠােঠাবিঠা �বমর্ একটি প্রনতনেনপ পঠাওেঠার জি্য, অিগু্রহ কবর নিউ ইেক্ গটেে Medicaid গহল্প েঠাইিবক 1-800-541-2831 িম্ববর কে করুি।

http://www.health.ny.gov/professionals/patients/health_care_proxy
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শিদি সমহূ, অক্ধকবার এবং ্বাক্য়ত্ব

গসবাসথ্যবাল ক্সক্কক্ উটি িম্বর (Social Security Number, SSNs)

সমস্ত আবেদিকঠারীর জি্য SSNs আেে্যক, যনদ গসই ে্যনতি একজি অবযঠা�্য অ-িঠা�নরক িঠা হে। আনম েবুঝনে গয এটি  
42 U.S.C. 1320b-7 (a) -এ গ�বররঠাে আইি এেং 42 CFR 435.910-এ Medicaid নিেঠামক দ্ঠারঠা আেে্যক। আমঠার পনরেঠাবর 
গসই সদস্যবদর জি্য SSNs প্রবেঠাজি িে, যঠারঠা সুনেরঠার জি্য আবেদি করবে িঠা।  যনদ আমঠার স্ঠামী-স্তীর মঠানেকঠািঠারীি 
সম্বদর পনরমঠাবণর ওপর আমঠার গযঠা�্যতঠা নিভ্র কবর তঠাহবে আমঠার স্ঠামী-স্তী SSN প্রদঠাি করঠা হবে সম্দগুনে যঠাচঠাই 
করঠা গযবত পঠাবর। New York এেং অি্যঠাি্য নেচঠারবষেবরের নভতবর SSNs একঠানরক উপঠাবে ে্যেহঠার করঠা হে, সঠামঠানজক 
পনরবষেঠার স্ঠািীে নেভঠাব�র (department of social services, DSS) মবর্য এেং DSS ও গ�বররঠাে, গটেে এেং স্ঠািীে 
এবজনসির মবর্য। SSNs-এর কবেকটি ে্যেহঠার হবেঠা: পনরচে যঠাচঠাই করঠার জি্য, উপঠানজ্ত এেং অ-উপঠানজ্ত আে নচনহ্নত 
এেং যঠাচঠাই করঠার জি্য, িি-কঠাবটেঠানরেঠার নপতঠামঠাতঠা তঠাবদর েঠাচ্চঠাবদর জি্য স্ঠাস্্য েীমঠা কভঠাবরজ গপবত পঠাবরি নকিঠা 
গদখঠার জি্য, আবেদিকঠারীরঠা নচনকৎসঠা�ত সহঠােতঠা গপবত পঠাবরি নকিঠা গদখঠার জি্য, আবেদিকঠারীরঠা গকঠািও অথ্ 
অথেঠা অি্য সঠাহঠায্য গপবত পঠাবরি নকিঠা গদখঠার জি্য এেং আবেদিকঠারী ও তঠাবদর অ-আবেদিকঠারী নপতঠা-মঠাতঠার উবদেবে্য 
সম্দ যঠাচঠাই করঠার জি্য। প্রঠাবপকর কঠাবে সঠিক পনরবষেঠার েভ্যতঠা সুনিনচিত করঠার জি্য গক্রেীে সরকঠারী Medicaid 
এবজনসির নভতবর এেং মবর্য প্রঠাপকবক নচনহ্নত করঠার জি্য SSNs ে্যেহঠার করঠা গযবত পঠাবর। 

গকবল Medicaid আণব্িকবার ীর জিথ্য

• নেষেঠা�ত িনথপবরের মনুতির জি্য
আনম এতদ্ঠারঠা এখঠাবি উবলেনখত  আমঠার েঠাচ্চঠা(গদর) স্ঠাস্্য-সম্নক্ত নেষেঠা�ত পনরবষেঠার উবদেবে্য Medicaid 
অথ্রঠানে দঠানে করঠার জি্য নেষেঠা�ত িনথপরে সম্বক্ গয গকঠািও তথ্য সংগ্রহ করঠার জি্য সঠামঠানজক পনরবষেঠার 
স্ঠািীে নেভঠা�বক এেং New York State গক এেং গকেেমঠারে অনরে করঠার উদেবে্য উপযুতি গ�বররঠাে সরকঠানর 
এবজনসিবক এই তথ্য প্রদঠাি করঠার জি্য সম্মনত প্রদঠাি করনে।

• প্রঠারনম্ভক হস্তবষেপ প্রকল্প( Early Intervention Program) 
যনদ আমঠার েঠাচ্চঠার New York State Early Intervention Program এর জি্য মেূ্যঠােি করঠা হে অথেঠা অংেগ্রহণ কবর 
তঠাহবে আনম সঠামঠানজক পনরবষেঠার স্ঠািীে নেভঠা�বক এেং New York গটেেবক আমঠার েঠাচ্চঠার Medicaid গযঠা�্যতঠার 
তথ্য আমঠার কঠাউনন্র Early Intervention Program গক, Medicaid নেনেং করঠার উবদেবে্য অিমুনত প্রদঠাি করনে।

• নচনকৎসঠা ে্যবের ষেনতপূরণ  
আনম েবুঝনে গয আমঠার কঠাবে আমঠার আবেদি করঠার মঠাবসর পূে্েতথী নতি মঠাবসর জি্য প্রঠাপ্ত কভঠার্ নচনকৎসঠা�ত 
পনরচয্ঠা, পনরবষেঠা এেং অি্যঠাি্য সরেরঠাবহর জি্য আবেদবির অংে নহবসবে অথেঠা পবর ে্যবের ষেনতপূরবণর 
অিবুরঠার করঠার অনরকঠার আবে।  আমঠার আবেদবির তঠানরবখর পর এেং আমঠার Medicaid benefit card  (Common 
Benefit Identification Card, CBIC)পঠাওেঠার তঠানরবখ সমঠানপ্ত পয্ন্ত, আনম েবুঝনে গয নচনকৎসঠা�তভঠাবে আেে্যক 
কভঠার করঠা নচনকৎসঠা পনরচয্ঠা, পনরবষেঠা এেং সরেঠাবহর ষেনতপূরণ গকবলমবাত্র  তখি েভ্য হবে, যনদ আনম গসগুনে 
Medicaid িনথভুতি প্রদঠািকঠারীর কঠাে গথবক সংগ্রহ কবর থঠানক এেং এই ষেনতপূরণটি Medicaid দর পয্ন্ত অথেঠা 
পনরবষেঠার সমে কঠায্কর ন� পয্ন্ত সীনমত, এমিনক আনম গেনে পনরবেঠার কবর থঠাকবেও।  আনম েবুঝনে গয আনম 
আমঠার Medicaid (CBIC) benefit card পঠাওেঠার পর কভঠার করঠা পনরচয্ঠা এেং পনরবষেঠা সংগ্রহ করঠার জি্য আমঠাবক 
অেে্যই গকেে Medicaid িনথভুতি প্রদঠািকঠারী অথেঠা Medicaid ম্যঠাবিজর গকেঠার লি্যঠাবির গিেওেঠাক্ প্রদঠািকঠারীর 
কঠাবে গযবত হবে এেং নচনকৎসঠা�তভঠাবে আেে্যক পনরবষেঠার পনরবেঠাবরর জি্য আমঠার প্রদঠািকঠারীবক অেে্যই 
Medicaid অথেঠা Medicaid ম্যঠাবিজর গকেঠার লি্যঠাবির কঠাবে একটি দঠানে জমঠা করবত হবে এেং গসই তঠানরবখর পর 
হওেঠা ে্যবের জি্য গকঠািও ষেনতপূরণ গদওেঠা হবে িঠা এেং আমঠাবক নিবজই পনরবেঠার করবত হবে।

এই আবেদিটি সমূ্ণ ্এেং স্ঠাষের করঠার মঠার্যবম আনম Medicaid-এর জি্য আবেদি করনে।  আনম েবুঝনে গয এই 
আবেদি এেং অি্যঠাি্য সংনলিষ্ তথ্য গসই প্রকল্প(সমবূহর) কঠাবে পঠােঠাবিঠা হবে যঠার জি্য আনম আবেদি করবত ইছিকু। 
আনম এই প্রকল্পগুনের উবদেবে্য গযঠা�্যতঠা নির্ঠারণ করঠার জি্য এই আবেদি গথবক ে্যনতি�ত এেং আনথ্ক তথ্য মতুি করঠার 
জি্য সম্মনত জ্ঞঠাপি করনে। আনম েবুঝনে গয আমঠার কঠাবে আরও তবথ্যর জি্য অিবুরঠার করঠা গযবত পঠাবর। আনম এই 
আবেদবির তবথ্যর গয গকঠািও পনরেত্বির ে্যঠাপঠাবর তৎষেণঠাৎ জঠািঠাে েবে সম্মনত প্রদঠাি করনে।
• আনম েবুঝনে গয প্রবত্যকটি প্রকবল্পর জি্য আমঠার গযঠা�্যতঠা প্রমঠাণ করঠার উবদেবে্য আেে্যক তথ্য আমঠাবক অেে্যই 
প্রদঠাি করবত হবে। যনদ আনম Medicaid-এর জি্য তথ্য সংগ্রহ করবত িঠা পঠানর আনম সঠামঠানজক পনরবষেঠার স্ঠািীে 
নেভঠা�বক জঠািঠাে। সঠামঠানজক পনরবষেঠার স্ঠািীে নেভঠা� তথ্য সংগ্রহ করবত সঠাহঠায্য করবত পঠাবর।

• যনদ সঠামঠানজক পনরবষেঠার স্ঠািীে নেভঠা� েঠাবদ অি্য গকঠািও জঠাে�ঠা গথবক আবেদি কনর এেং এই আবেদি ে্যেহঠার 
কবর Medicaid-এর জি্য আমঠার েঠাচ্চঠাবদর গযঠা�্য নির্ঠারণ িঠা করঠা হে তঠাহবে আমঠার েঠাচ্চঠারঠা অি্য গকঠািও নভনতিবত 
Medicaid-এর জি্য গযঠা�্য নকিঠা গদখঠার জি্য আনম সঠামঠানজক পনরবষেঠার স্ঠািীে নেভঠাব�র সঠাবথ গযঠা�ঠাবযঠা� করবত 
পঠানর।

• আনম েবুঝনে গয এই প্রকবল্পর কমথীরঠা, যঠার জি্য পনরেঠাবরর সদস্য অথেঠা আনম আবেদি কবরনে, এই আবেদবি আমঠার 
দ্ঠারঠা প্রদতি তথ্য যঠাচঠাই করবত পঠাবর। গয এবজনসিগুনে এই প্রকল্প পনরচঠােিঠা কবর তঠারঠা 42 U.S.C. 1396a (a) (7) এেং 
42 CFR 431.300-431.307 এেং গয গকঠািও গ�বররঠাে এেং গটেে আইি ও নিেঠামক অিযুঠােী তথ্য গ�ঠাপি রঠাখবে। 

• আনম েবুঝনে গয েীমঠা অথেঠা অি্য গকঠািও ে্যনতির দ্ঠারঠা প্রবদে গকঠািও নচনকৎসঠা�ত ে্যে Medicaid পনরবেঠার করবে 
িঠা এেং যনদ আনম Medicaid-এর জি্য আবেদি কনর তঠাহবে আনম সুনেরঠা গ্রহণ করঠার সমূ্ণ ্সমবে স্ঠামী-স্তী অথেঠা 
21 েেবরর কম েেসী একজি ে্যনতির নপতঠা-মঠাতঠার গথবক নচনকৎসঠা�ত সহঠােতঠার অিবুরঠার এেং গ্রহণ করঠার সমস্ত 
অনরকঠার এেং সমূ্ণ ্সমবের জি্য থঠার্ পঠাট্ি গপবমবন্ গ্রহণ করঠার অনরকঠার এবজনসিবক প্রদঠাি করনে।

• আনম স্ঠাস্্য অথেঠা দঘ্ুেিঠা েীমঠা সুনেরঠার জি্য অথেঠা অি্য গকঠািও সম্বদর জি্য দঠানে দঠাবের করে, যঠার জি্য আনম 
গযঠা�্য। আনম েবুঝনে গয আমঠার কঠাবে ভঠাবেঠার স্ঠাবথ্ স্ঠাস্্য েীমঠা ে্যেহঠার করঠার গষেরে সহবযঠান�তঠা িঠা করঠার অনরকঠার 
আবে যনদ গসটি আমঠার স্ঠাস্্য অথেঠা নিরঠাপতিঠা অথেঠা আনম আইিতভঠাবে দঠােেদ্ এমি ে্যনতির স্ঠাস্্য ও নিরঠাপতিঠাবক 
ষেনত করঠার জি্য ে্যেহঠার করঠা হে।

• আনম েবুঝনে গয আমঠার জঠানত, েণ ্অথেঠা জঠাতীেতঠার কঠারবণ Medicaid-এর জি্য আমঠার গযঠা�্যতঠা প্রভঠানেত হবে 
িঠা। আনম আরও েবুঝনে গয প্রকবল্পর প্রবেঠাজিীেতঠার ওপর নিভ্র কবর আনম গযঠা�্য নকিঠা তঠার জি্য আমঠার েেস, 
অষেমতঠা, অথেঠা িঠা�নরকবত্বর নস্নত কঠারণ হবত পঠাবর।

• আনম েঝুবত পঠানর গয আমঠার সন্তঠাি যনদ Medicaid এ থঠাবক, তঠারঠা নেশু/নকবেঠার স্ঠাস্্য কমসূ্নচর মঠার্যবম সমস্ত 
প্রবেঠাজিীে নচনকৎসঠা সহ সে্ঠাঙ্গীণ প্রঠাথনমক ও প্রনতবরঠারমেূক যত্ন গপবত পঠাবর। আনম local department of social 
services গথবক এই প্রকল্প সম্বক্ আরও তথ্য গপবত পঠানর।

• আনম েবুঝনে গয এই প্রকবল্পর অরীবি পনরবষেঠা পঠাওেঠার জি্য যনদ গকঠািও ে্যনতি গজবিশুবি নমথ্যঠা অথেঠা সত্য েবুকঠাে 
তঠাহবে গস একটি অপরঠার করবে এেং গ�বররঠাে এেং গটেে জনরমঠািঠা সঠাবপষে এেং প্রঠাপ্ত সুনেরঠা অথ্রঠানে পনরবেঠার 
করবত হবে এেং সরকঠানর জনরমঠািঠা পনরবেঠার করবত হবে। The New York State Department of Tax and Finance 
কঠাবে এই �বমর্ ওপর আবের তথ্য পয্বেষেণ করঠার অনরকঠার আবে।
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আনম পবড়নে গয নকভঠাবে আমঠার কঠাউনন্বত আমঠার জি্য েভ্য Medicaid ম্যঠাবিজর গকেঠার গহলথ লি্যঠাি খুজঁবত হবে। 
আনম েবুঝনে আনম এেং আমঠার পনরেঠাবর গয গকঠািও সদস্য যঠারঠা আবেদি করবেি এেং Medicaid -এর জি্য নির্ঠানরত 
হবেবে তঠাবদরবক ম্যঠাবিজর গকেঠার গহলথ লি্যঠাবি থঠাকবত হবে এেং আনম এেং গয গকঠািও পনরেঠাবরর সদস্য যঠারঠা 
আবেদি কবরবে, আমঠার দ্ঠারঠা নিে্ঠানচত গহলথ লি্যঠাবি িনথভুতি হবেি।
আনম পবড়নে গয নকভঠাবে অনরকঠার এেং সুনেরঠাগুনে এেং ম্যঠাবিজর গকেঠার সদস্যতঠার সুনেরঠা সীমঠােদ্তঠা খুজঁবত হে 
যঠা ম্যঠাবিজর গকেঠার গহলথ লি্যঠাবির সদস্য নহবসবে আমঠার কঠাবে েভ্য থঠাকবে। আনম েবুঝনে গয Medicaid ম্যঠাবিজর 
গকেঠাবরর মবর্য, আমঠাবক একটি Primary Care Provider, PCP গেবে নিবত হবে এেং আমঠার কঠাবে আমঠার গহলথ লি্যঠাবির 
মবর্য অন্ততঃ নতিটি PCPs গেবে গিওেঠার নেকল্প আবে। আনম েবুঝনে গয আনম একেঠার গহলথ লি্যঠাবি িনথভুতি হওেঠার 
পর কবেকটি নেবেষ পনরনস্নত েঠাবদ আমঠাবক আমঠার গহলথ লি্যঠাবির PCP এেং অি্যঠাি্য প্রদঠািকঠারীবক ে্যেহঠার করবত 
হবে।
আনম েবুঝনে গয আনম Medicaid ম্যঠাবিজর গকেঠার গহলথ লি্যঠাবির সদস্য থঠাকঠার সমে একজি সন্তঠািবক জন্ম নদবে 
আমঠার েঠাচ্চঠাও আমঠার মবতঠা একই গহলথ লি্যঠাবি িনথভুতি হবে।
ক্চক্কৎসবা�ি িণথথ্যর প্রকবাশ  
আনম আমঠার এেং আমঠার পনরেঠাবরর গয গকঠািও সদবস্যর, যঠার জি্য আনম সম্মনত প্রদঠাি করবত পঠানর, তঠাবদর 
সম্বক্ গয গকঠািও নচনকৎসঠা�ত তথ্য মতুি করঠার জি্য সম্মনত প্রদঠাি করনে। :

• আমঠার PCP, অি্য গয গকঠািও স্ঠাস্্য পনরচয্ঠা প্রদঠািকঠারী অথেঠা New York State Department of Health, 
NYSDOH এেং আমঠার অথেঠা আমঠার পনরেঠাবরর পনরচয্ঠার সঠাবথ যুতি গয গকঠািও স্ঠাস্্য পনরচয্ঠা প্রদঠািকঠারী 
দ্ঠারঠা, নচনকৎসঠা, অথ্ পনরবেঠার অথেঠা স্ঠাস্্য পনরচয্ঠা পনরচঠােিঠা করঠার জি্য আমঠার গহলথ লি্যঠাি অথেঠা আমঠার 
প্রদঠািকঠাররী দ্ঠারঠা যুনতিসঙ্গতভঠাবে আেে্যক হবে। এর মবর্য আমঠার পনরচয্ঠার ে্যেস্ঠার উবদেবে্য সঠাহঠাবয্যর জি্য 
আেে্যক �ঠামঠ্ানস এেং অি্যঠাি্য নচনকৎসঠা�ত দঠানের তথ্য থঠাকবত পঠাবর;

• Medicaid প্রকবল্পর পনরচঠােিঠার উবদেবে্য আমঠার গহলথ লি্যঠাি এেং অি্যঠাি্য স্ঠাস্্য পনরনচয্ঠা প্রদঠািকঠারী দ্ঠারঠা 
NYSDOH এেং অি্যঠাি্য অিবুমঠানদত গ�বররঠাে, গটেে এেং স্ঠািীে এবজনসির প্রনত; এেং

• আমঠার গহলথলি্যঠাি দ্ঠারঠা যুনতিসঙ্গতভঠাবে আেে্যক নচনকৎসঠা, অথ্ পনরবেঠার অথেঠা স্ঠাস্্য পনরচয্ঠা পনরচঠােিঠা 
করঠার উবদেবে্য আমঠার গহলথ লি্যঠাি দ্ঠারঠা অি্য ে্যনতি অথেঠা সংস্ঠার প্রনত। 

আনম আরও সম্মনত প্রদঠাি করনে গয নচনকৎসঠা, অথ্ পনরবেঠার এেং স্ঠাস্্য পনরচয্ঠা পনরচঠােিঠার জি্য মতুি করঠা তবথ্যর 
মবর্য আনম সম্মনত প্রত্যঠাহঠার করঠা পয্ন্ত আইি দ্ঠারঠা অিমুনতবযঠা�্য সীমঠা পয্ন্ত আমঠার এেং আমঠার পনরেঠাবরর HIV, 
মঠািনসক স্ঠাস্্য অথেঠা অ্যঠােবকঠাহে এেং মঠাদক অপে্যেহঠার তথ্য থঠাকবত পঠাবর।
যনদ পনরেঠাবর একটির গচবে গেনে প্রঠাপ্তেেস্ Medicaid গহলথ লি্যঠাবি গযঠা� গদে তঠাহবে তথ্য মতুি করঠার সম্মনতর জি্য 
আবেদিকঠারী প্রবত্যকটি প্রঠাপ্তেেবস্র স্ঠাষের আেে্যক। 

অববষমথ্যমূলক ি ীক্ির ক্বজ্ঞক্প্ত

New York Medicaid প্রকল্প প্রবযঠাজ্য গ�বরবরে িঠা�নরক অনরকঠার এেং গটেবের আইি গমবি চবে এেং জঠানত, েণ,্ 
জঠাতীে মেূ, রমন্েবেঠাস/রম,্ নেঙ্গ, েেস, তেেঠানহক/পঠানরেঠানরক অেস্ঠা, অষেমতঠা, গগ্রপ্তঠানরর গরকর্, অপরঠাবরর জি্য 
গদঠাষী সঠাে্যস্ত, নেঙ্গ পনরচে, গযৌি প্রেনৃতি, নপ্রনরসবপঠানজং গজবিটিক, নমনেেঠানর অেস্ঠা, �ঠাহ্স্্য সনহংসতঠার নেকঠার এেং/
অথেঠা প্রনতবেঠাবরর নভনতিবত তেষম্যতঠা কবর িঠা।
যনদ আপনি নেবেঠাস কবরি গয New York Medicaid প্রকল্প আপিঠার নেরুবদ্ তেষম্যমেূক আচরণ কবরবেি তঠাহবে 
আপনি এই ওবেেসঠাইবে: http://www.health.ny.gov/regulations/discrimination_complaints/ ন�বে অথেঠা  
DMO@health.ny.gov. -এ Diversity Management Office এ অন�বস অনভবযঠা� জঠািঠাবত পঠাবরি
আপনি U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights এ তেদ্ুযনতিভঠাবে িঠা�নরক 
অনরকঠাবরর অনভবযঠা�ও দঠাবের করবত পঠাবরি https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  অথেঠা U.S. 
Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, 
Washington, D.C. 20201;  800-368-1019 (TTY: 800-537-7697) এ রঠাকবেঠাব� েঠা গ�ঠাবির মঠার্যবমও করবত পঠাবরি। 
অনভবযঠা� �ম ্https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html-এ উপেভ্য

ক্বণশষ সুক্বধবা

The New York Medicaid প্রকল্প আমঠাবদর সবঙ্গ কঠায্করভঠাবে গযঠা�ঠাবযঠাব� অষেম ে্যনতিবদর নেিঠামবূে্য সহঠােতঠা এেং 
পনরবষেঠা প্রদঠাি কবর  গযমি:
• NY Relay Service এর মঠার্যবম  TTY
• যনদ আপনি দনৃষ্হীি হি অথেঠা গুরুতর দনৃষ্�ত অসুনেরঠা থঠাবক এেং নেকল্প �রম্যঠাবে (েড় নপ্রন্, অনরও অথেঠা 
গরেঠা নসনর, অথেঠা গ্ইে) নেজ্ঞনপ্ত অথেঠা অি্যঠাি্য নেনখত সঠামগ্রীর প্রবেঠাজি হবে এেং আপনি New York City 
এর েঠাইবর গকঠািও কঠাউনন্বত নিেঠাস করবে, অিগু্রহ কবর আপিঠার local department of social services গক 
�বক কে করুি। যনদ আপনি New York City এর পঠঁানচে েবরঠাবত েসেঠাস কবরি, তঠাহবে কবর �ণপূত্ পনরবষেঠার 
মঠািে সম্দ প্রেঠােি অন�বসর সঠাবথ (Human Resources Administration’s Office of Constituent Services)  
212-331-4640 িম্ববর গযঠা�ঠাবযঠা� করুি। অথেঠা এই আবেদবির পৃষ্ঠা 1-এর গসকেি A-গত আমঠাবদরবক েেিু।

NY Medicaid গয সমস্ত ে্যনতিবদর প্রঠাথনমক ভঠাষঠা ইংবরনজ িে তঠাবদরবক নেিঠামবূে্য ভঠাষঠা সহঠােতঠা পনরবষেঠাও প্রদঠাি 
কবর গযমি:
• গযঠা�্যতঠাসম্ন্ন গদঠাভঠাষী
• অি্যঠাি্য ভঠাষঠাে নেনখত তথ্য

যনদ আপিঠার এই পনরবষেঠাগুনের প্রবেঠাজি হে অথেঠা প্রনতেধেী সুনেরঠা সম্বক্ আরও তবথ্যর প্রবেঠাজি হে এেং আপনি 
New York City এর েঠাইবর গকঠািও কঠাউনন্বত েসেঠাস কবরি তঠাহবে অিগু্রহ কবর আপিঠার সঠামঠানজক পনরবষেঠার 
স্ঠািীে নেভঠা�বক কে করুি যনদ আপনি New York City এর পঠাঁনচে েবরঠাবত েসেঠাস কবরি অিগু্রহ কবর �ণপূত্ 
পনরবষেঠার মঠািে সম্দ প্রেঠাসি অন�বসর সঠাবথ (Human Resources Administration’s Office of Constituent 
Services) 212-331-4640 িম্ববর গযঠা�ঠাবযঠা� করুি।

http://www.health.ny.gov/regulations/discrimination_complaints/
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
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গকবল অক্�ণসর বথ্যবহবাণরর জিথ্য 

আণবি্ সম্েূদি করবার জিথ্য সহবায়ক বথ্যক্তিণক সম্েূদি করণি হণব।

গয ে্যনতি�ত গযঠা�্যতঠা তথ্য সংগ্রহ কবরবেি তঠার স্ঠাষের: নিযুতি কবরবেি: (একটিবত টিক নদি)      গহলথ লি্যঠাি        সঠামঠানজক পনরবষেঠার স্ঠািীে নেভঠা�        প্রদঠািকঠারী এবজনসি        গযঠা�্য সংস্ঠা

X নিবেঠা�কত্ঠার িঠাম  

স্বািীয় সবামবাক্জক পক্রণষববা ক্ডক্্রিণটের বথ্যবহবাণর জিথ্য

গযঠা�্যতঠা নির্ঠারণ কবরবেি: তঠানরখ: গযঠা�্যতঠা অিবুমঠাদি কবরবেি: তঠানরখ:

গসন্ঠার অন�স: আবেদবির তঠানরখ: ইউনিে ID: কমথীর ID:

গকবসর িঠাম: নরন্রিক্ট: গকবসর প্রকঠার: গকস #:

কঠায্করীর তঠানরখ: আমঠার নরসবপঠানজেি কঠারণ গকঠার
 অস্ীকৃনতর গকঠার       প্রত্যঠাহঠাবর গকঠার

গপ্রঠানক্স: 
  িঠা        হ্যঠাঁ

গরনজন্রি # সংস্রণ:





DOH-4220 (8/21)-BN




