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এই সম্পষককি আপিাি ো জািা উভিত:

ইপলকট্রভনক
ভিভির
ফিভরভেপকশন (Electronic
Visit Verification, EVV)
যে প্রধাি ভবেেভি আপিাি জািা প্রষোজি:
ইভিভি (EVV)-এর িন্য আপনার ফসো
পভরেত্ট ন হপে না।
•
•
•

যে পভরপষোগুপলা আপভি গ্রহে কিষবি, যসগুষলা
পভিবতকি ি হষব িা।
যে পভরমান আপভি পভিিেকিা গ্রহে কিষবি, যসভি
পভিবতকি ি হষব িা।
যে অেস্াপন আপভি পভিষেবা গ্রহে কিষবি, যসভি
পভিবতকি ি হষব িা।

আপভন ফকাথায় আরও িানপত পাপরন?

ইভিভি (EVV) কী?
ইভিভি (EVV) হল আপভি যে Medicaid পভিষেবাগুষলা গ্রহষেি
জি্য অিুষ�াদি যপষেষেি তা ভিভচিত কিাি জি্য প্রেভতি
ু ব্যবহাি
কিাি একভি উপাে। আপিাি শুশ্রুোকািী আপিাি ভিভজষিি
স�ে প্রভতভি ভিভজি সম্পভককিত তথ্য ভিষপািকি কিাি জি্য ইভিভি
(EVV) ব্যবহাি কিষবি।
আপনার শুশ্রুষাকারী এই তথ্য ভরপপার্ট করপেন:
•
আপিাি ভিভজষিি তাভিখ
•
ভিভজি শুরু এবং যেে হওোি স�ে
•
ভিভজষিি স�ে আপভি যে ধিষিি পভিষেবা গ্রহে কষিি
•
ভিভজষিি স�ে যে ব্যভতি পভিষেবাগুষলা প্রদাি কষি তাি িা�
•
পভিষেবা গ্রহেকািী ভহসাষব আপিাি িা�
•
ভিভজষিি স্াি

েভদ আপভি ইভিভি (EVV) সম্পষককি আিও জািষত িাি,
অিুগ্রহপূবকিক যদখুি:
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/evv/index.htm.

“যহা�” ভকংবা “কভ�উভিভি” েব্দ ব্যবহাি কষি আপিাি ভিভজষিি অবস্াি
ভিষপািকি কিা হষব। Medicaid যপ্রাগ্রা�ভি আপভি যেখাষি পভিষেবাগুষলা
গ্রহে কষিি তাি ভিকািা সংগ্রহ কিষব িা। ফেডাপরল এেং ফটেপরর
আইনগুপলা অনুসাপর আপনার ে্যভতিগত তথ্য সে্টদা সংরক্ষণ করা
হপে।

েভদ আপিাি ভিউ ইেষককিি ইভিভি (EVV) ভিে�-কািুি
সম্পষককি সাধািে যকাি প্রশ্ন থাষক, তষব আপভি যসগুষলাষক এই
ভিকািাষত পািাষত পাষিি:
EVVHelp@health.ny.gov.

ভকিাষব পভিষেবা প্রদািকািী ইভিভি (EVV) ব্যবহাি কিষবি?

েভদ আপিাি যকাি উষদ্গ থাষক তষব
আপভি কাি সষগে কথা বলষত পাষিি?
যভদ ইভিভি (EVV) ভকংো ফযিাপে শুশ্রুষাকারী তথ্য ভরপপার্ট
কপর ফস সম্পপক্ট আপনার ফকান উপবেগ ভকংো প্রশ্ন থাপক,
অনুগ্রহপূে্টক আপনার ে্যভতিগত শুশ্রুষাকারী ভকংো গৃপহ
স্াস্্যপসো প্রদানকারীর সপগে ফযাগাপযাগ করুন। যভদ
আপভন গ্রাহক ভনপদভশত
্ট
ে্যভতিগত সহয়তা ফপ্রাগ্রাপমর
মাধ্যপম ফকান পভরপষো গ্রহণ কপরন, তপে আপনার আভথক
্ট
মধ্যস্তাকারীর সপগে ফযাগাপযাগ করুন।
এছাড়াও আপভন আপনার পভরচাভলত পভরপষো পভরকল্পনা
ভকংো স্ানীয় সামাভিক পভরপষো অভধদপ্তপরর সাপথ
ফযাগাপযাগ করপত পাপরন যভদ আপনার িন্য অনুপমাভদত
Medicaid পভরপষোগুপলা সম্পপক্ট আপনার ফকান প্রশ্ন
থাপক।
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আপিাি প্রদািকািী পেন্দ কিষবি ভকিাষব আপিাি শুশ্রুোকািী
তথ্য ভিষপািকি কষি। ভিষপাভিকিং িু লগুষলাি �ষধ্য এই সকল ভবকল্পগুষলা
অন্তিকি ু তি থাকষত পাষি:
•
একভি স্ািকি য�াি ভকংবা ি্যাবষলষি একভি য�াবাইল অ্যাপ
•
আপিাি গৃষহ অবভস্ত যকাি ভস্ি বস্তু (োষক �ব বলা হে)
•
একভি যিভলষ�াি (সাধািেত একভি ল্যান্ডলাইি), ভকন্তু েভদ
ভকিা আপভি শুধু�াত্র আপিাি শুশ্রুোকািী দ্ািা আপিাি
যিভলষ�াি ব্যবহাি কিাি অিু�ভত প্রদাি কষিি
শুধু�াত্র আপিাি শুশ্রুোকািী ইভিভি (EVV) সম্পন্ন কিষত পাষিি।
আপিাি শুশ্রুোকািীি জি্য ইভিভি (EVV) সম্পন্ন কিা আপিাি উভিৎ
িে।

যকাি পভিষেবা যপ্রাগ্রা�গুষলা ইভিভি (EVV) ব্যবহাি কিষব?
আপভি গৃষহ বষস ভিম্নভলভখত পভিষেবাগুষলা গ্রহে কিষত পাষিি োি
জি্য ইভিভি (EVV) প্রষোজ্য:
•
ব্যভতিগত যসবা�ূলক পভিষেবা 1 জািুোভি, 2021 যথষক যকাি
লাইষসন্সধািী গৃহ স্াস্্য যসবা প্রদািকািী এষজভন্স যথষক;
•
1 জািুোভি, 2021 যথষক শুরু কষি গ্রাহক ভিষদকি ভেত ব্যভতিগত
সহােতা পভিষেবা
•
গৃহ স্াস্্য�ূলক পভিষেবা 1 জািুোভি, 2023 যথষক যকাি
প্রত্যভেত গৃহ স্াস্্য যসবা প্রদািকািী এষজভন্স যথষক।
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