
নিউ ইয়র্ক স্টেটে িান্ ্কিং স্�াটের বান্ন্া ন�্াটব 
আপিার অনিরার

এই সুবিধার িাবসন্া বিসাবি, রাজ্য এিং ফেডাবরল আইন দ্ারা আপনার অবধকারবক বনশ্চিত করা িব়েবে। আপনার অবধকাবরর রক্া এিং 
প্রচার করার জন্য এই সুবিধাটি প্রব়োজন। আপনার অবধকার দৃঢ়ভাবি ি্যশ্তিগত মর ্াদা এিং আত্ম-সংকবপের উপর ফজার ফদ়ে, আপনার 
স্াধীনতার প্রচার কবর এিং আপনার জীিনরাত্ার মান উন্নত কবর। 
আপিার নিম্ননিনিত অনিরারগুনি আটে:
• �িস্তবক্প, জিরদশ্স্ত, বিষম্য িা প্রবতব�াধ োডা আপনার সমস্ত অবধকার প্রব়োগ করা িবি। 
• �একজন ি্যশ্তি বিসাবি মূল্যিান িও়ো, আপনার স্-মূবল্যর সম্ূর ্ স্ীকৃবতর সাবে বিবিচনা, মর ্াদা এিং সম্াবনর সাবে আচরর করার।
• �অপমান, ি়েরাবন িা িুমবক ফেবক মুতি, এমনভাবি রত্ন ফনও়ো রা আপনার জীিবনর মানবক উন্নত কবর।
• ��ারীবরক, ফরৌন, মানবসক এিং ফমৌবিক অপি্যিিার, �ারীবরক �াশ্স্ত, আবেক্ ফ�াষর এিং �ারীবরক ও রাসা়েবনক বনবষধাজ্া সি 
অবনচ্াকৃত বনজন্তা ফেবক মুতি োকবত।

নি এবিং পনরটেবা
• �আপবন নাবসং্ ফিাবম প্রবি� করার আবগ এিং পবরবষিা এিং বে পবরিবতত্ িবল ফর ফকাবনা সমব়ে পবরবষিা এিং বে সম্বক ্বলবিতভাবি 
অিবিত করা। 

এোডাও:
• �নাবসং্ ফিাবমর জন্য নূ্যনতম প্রবি�মবূল্যর প্রব়োজন িবি না রবদ আপনার রত্বনর জন্য Medicare িা Medicade দ্ারা অে ্ প্রদান করা 
িব়ে োবক।

• �নাবসং্ ফিাবম ভবতর্ জন্য ফলাবকবদর জন্য, নাবসং্ ফিাম আপনাবক অি�্যই িলবি (ফমৌবিক এিং বলবিত উভ়েভাবিই) এিং Medicare এিং 
Medicade সুবিধাগুবলর জন্য কীভাবি আবিদন করবত িবি এিং তা ি্যিিার করবত িবি ফস সম্বক ্বলবিত তে্য প্রদ�ন্ করবত িবি। 

• �আপবন রবদ ফকাবনা আইবিম িা পবরবষিার জন্য অে ্ প্রদান কবরন তািবল ফসটি কীভাবি ফেরত পাবিন ফস বিষব়েও নাবসং্ ফিামবক 
অি�্যই তে্য প্রদান করবত িবি, বকন্তু Medicare এিং Medicade-এর ফরাগ্যতার বন়েবমর কারবর, এটিবক এিন কভার বিবসবি বিবিচনা 
করা ি়ে।

ভনত্ক 
• �একটি সুবিধা ভবতর্ বিজ্বতি এিং পর ্া়েক্রবমক ফনাটি� গ্রির করার�এিং�ফরগুবলর�জন্য�তারা�আপনাবক�চাজ�্করবি�ও�িীমা�দ্ারা�
আচ্াবদত�ন়ে�এমন�বিষ়েগুবলর�জন্য�নবেভুতি�আইবিম�ও�পবরবষিাগুবলর�বিজ্বতি।� 

্ুনবিাটে �য়টতা:
• �ি্যশ্তিগত দা়েিদ্ধতা োডাই সুবিধার রত্বনর জন্য অে ্ প্রদান এিং একটি চুশ্তিবত স্াক্র করার জন্য আপনার আ়ে িা সম্বদর বিধ 
অ্যাবসেস আবে এমন একজন পবরিাবরর সদস্য িা আিাবসক প্রবতবনবধবক অনুবরাধ করুন এিং তাবদর�তার�প্রব়োজনও�িবত�পাবর।

স্ািান্তর বা োডপত্র
আপিাটর অি্য িান্ ্কিং স্�াটে পাঠাটিা যাটব িা বা িান্ ্কিং স্�াে স্েটড স্যটত বিা �টব িা যনি িা নিটের স্রাটিাটে ্ত্য �য়:
• �স্ানান্তর িা বডসচাজ�্আপনার কল্যাবরর জন্য প্রব়োজনী়ে এিং আপনার প্রব়োজনগুবল সুবিধাটিবত পূরর করা রাবি না৷
• �স্ানান্তর িা বডসচাজা্র উপরুতি কারর আপনার স্াবস্্যর রবেষ্ট উন্নবত িব়েবে তাই আপনার আর সুবিধার দ্ারা প্রদত্ত পবরবষিাগুবলর 
প্রব়োজন ফনই৷

• �আপনার বলিবনকাল িা আচররগত অিস্ার কারবর সুবিধার ি্যশ্তিবদর বনরাপত্তা বিপন্ন ি়ে।
• �অন্যো সুবিধা়ে োকা ি্যশ্তিবদর স্াস্্য বিপন্ন িবি।
• �আপবন রুশ্তিসঙ্গত এিং উপরুতি ফনাটিব�র পবরও, সুবিধা়ে োকার জন্য অে ্ প্রদান করবত (িা Medicare িা Medicade-এর অধীবন অে ্ 
প্রদান করবত) ি্যে ্ িব়েবেন। আপবন রবদ তৃতী়ে পবক্র অেপ্্রদাবনর জন্য প্রব়োজনী়ে কাগজপত্ জমা না বদব়ে োবকন িা Medicare 
িা Medicade সি তৃতী়ে পক্ দাবি অস্ীকার করার পবর এিং আপবন োকার জন্য অে ্ প্রদান করবত অস্ীকার কবরন তবি অ-প্রদান 
প্রবরাজ্য। ফকাবনা িাবসন্ার জন্য বরবন ফকাবনা সুবিধা়ে ভবত ্িও়োর পবর Medicaid-এর জন্য ফরাগ্য িব়ে ওবেন, তিন সুবিধাটি একজন 
িাবসন্ার জন্য শুধুমাত্ Medicaid-এর অধীবন অনুবমাবদত চাজই্ বনবত পাবর; িা

• �সুবিধাটি কাজ করা িন্ধ কবর ফদবি৷
স্য ্ব অনিরার আপিার আটে:
• �জরুরী অিস্া ি্যতীত, সুবিধার পবরকপেনার 30-বদবনর বলবিত ফনাটি� এিং আপনাবক বডসচাজ ্িা স্ানান্তর করার কারর পাও়োর জন্য
• �বনউ ই়েক ্ফটেি স্াস্্য�বিভাবগর কাবে স্ানান্তর িা বডসচাবজর্ জন্য আবপল করার।� 
আত্মনিয়ন্ত্রণ
• �সুবিধাটিবত োকার সম়ে আপনার অবধকারসমিূ এিং আিাবসক আচররসমূি এিং দাব়েত্বসমূি সম্বকত্ সমস্ত বন়েম ও প্রবিধানগুবল 
সম্বক ্অিবিত িও়ো।

• �পেবন্র প্রস্তাি ফদও়ো এিং আপনার জন্য গুরুত্বপূর ্ বসদ্ধান্তগুবল ফনও়োর অনুমবত ফদও়ো।
• �ি্যশ্তিগত বসদ্ধান্তগুবল বনবত, ফরমন কী পরবিন, কিন ঘুমাবিন িা কীভাবি অিসর সম়ে কািাবিন।
• �ি্যশ্তিগত প্রব়োজন এিং পেবন্র জন্য রুশ্তিসঙ্গত ভাবি োকার ি্যিস্া সি পবরবষিাগুবল গ্রির করা।
• �আপনার রত্ন এিং পবরবষিার পবরকপেনাগুবলবত অং�গ্রির করবত। 
• �বচবকৎসাগতভাবি উপরুতি িবল ওষুধগুবলর স্-পবরচালনা করা।
• �রত্ন ও বচবকৎসা গ্রির িা প্রত্যাি্যান করা।
• �আপনার বনবজর ি্যশ্তিগত অে ্ পবরচালনা করবত, অেিা রবদ আপবন সুবিধার িা অন্য ফকউ আপনার জন্য ফসগুবল পবরচালনা করবত চান 
তবি আপনার আবেক্ সম্বক ্অিগত রািা।

• �সুবিধার জন্য কাজ িা পবরবষিা সম্াদন করাবত অস্ীকার করা।
• �আপনার উপবস্তবত বচবকৎসক বনি ্াচন করবত।
• �রবদ স্ামী/স্তী উভব়েই এই ি্যিস্া়ে সম্ত িব়ে োবকন তািবল আপনার স্তীর সাবে একটি রুম ফ�়োর করবত। 
•  •একটি বিিবৃত প্রদান করা িবি ফর আপবন রবদ বনবজর বসদ্ধান্ত বনবত অক্ম িন এিং অবরাগ্য বিচার কবরন এিং আইবন ক্মতা়ে 
পুনরুদ্ধার না কবরন, অেিা রবদ আপনার জন্য একজন সংরক্ক বনব়োগ করা ি়ে, তািবল এই অবধকার এিং দাব়েত্বগুবল প্রবতবনবধর 
ক্মতা়ে বনরুতি কবমটি িা সংরক্ক দ্ারা প্রব়োগ করা িবি।



• �অঙ্গ, টিসু্য িা পবুরা �রীর দান করার আপনার অবধকার এিং ফর উপাব়ে আপবন এগুবল করবত পাবরন ফস সম্বক ্আপনাবক অিবিত 
করার�বিষব়ে সুবিধা়ে ভবতর্ সম়ে িা তার আবগ পান

অ্যাটসে্
• �একটি বনরাপদ, পবরষ্ার, িাবডর মবতা পবরবিব�।
• �রবদ ফকাবনা সংবিদন�ীল প্রবতিন্ধকতা োবক তািবল সিা়েতা ফপবত।
• �আপবন ফিাবেন এমন একটি ভাষা়ে তে্য গ্রির করবত (ফরমন, স্্যাবন�, ফরেইল)।
• �উপলব্ধ পবরবষিা এিং সম্বকত্ িরচ সম্বক ্সম্ূরর্ূবপ অিবিত করা।
•  Medicare িা Medicade সুবিধাগুবল অ্যাবসেস করার জন্য অিবিত করা এিং সিা়েতা গ্রির করা। 
•  Medicade িা Medicare দ্ারা আপবন ফর পবরবষিাগুবল পান ফসগুবলর জন্য চাজ ্ফেবক মুতি িবত৷
• �আপনার ফরকড ্ফদিবত এিং একটি রুশ্তিসঙ্গত িরবচ কবপ ফপবত।.
• �ন্যা়েপালবদর�আপনার বচবকৎসা িা ি্যশ্তিগত ফরকবড ্অ্যাবসেবসর অনুমবত বদবত, আবেক্ ফরকড ্সি রবদ আপবন, িা, ফরিাবন উপরুতি, 
আপনার অবভভািক িা বনরুতি ফিলে ফক়োর প্রশ্সে এই ধরবনর প্রকাব�র জন্য স্ষ্ট বলবিত সম্বত বদব়েবেন।

• �ি্যশ্তিগত সম্দ িজা়ে রািা এিং ি্যিিার করা।
• �আপনার রুম িা রুমবমি পবরিতন্ করার পবরকপেনার আগাম বিজ্বতি ফপবত এিং কমমীবদর সুবিধার জন্য িা নাবসং্ ফিাবমর একটি স্তন্ত্র 
অংব�র িাইবর ফগবল এই পবরিতন্গুবল প্রত্যাি্যান করা।

• �একটি ফরবসবডন্ট কাউশ্সিবল সংগটেত করা এিং অং�গ্রির করা এিং আপনার পবরিাবরর জন্য একটি পাবরিাবরক কাউশ্সিবল সংগটেত 
করা এিং অং�গ্রির করা।

• �ফকাব�র এিং িালাবলর মবতা ধমমী়ে িাদ্যতাবলকাগত বিবধবনবষধ অনুসাবর বতবর িািার িা িাদ্য পর্য অনুবরাবধর বভত্বতবত�গ্রির�করার।�
• �ফভাি ফদও়োর অবধকার সি সামাশ্জক, ধমমী়ে এিং সম্প্রদাব়ের কমক্াবডে অং�গ্রির করা।
• �সিব্�ষ রাজ্য িা ফেডাবরল পবরদ�ন্ সমীক্ার েলােল এিং ফরবকানও লঙ্ঘন সংব�াধন করার সুবিধার পবরকপেনা পডবত।
• �আপনার ন্যা়েপাল, িা স্াস্্য, সামাশ্জক, আইবন িা অন্যান্য পবরবষিা প্রদান কবর এমন ফকানও অ্যাডবভাবকি িা সংস্ার সাবে ফরাগাবরাগ 
করবত।

ব্যক্তিগত পনরেয ্কা
• �মানসম্ন্ন রত্বন সমান অ্যাবসেবসর জন্য।
• �সকল েঁুবক এিং সুবিধা সি রত্ন এিং বচবকৎসার বিষ়ে আবগ ফেবক িলা। 
• �পর ্াতি এিং রোরে রত্ন গ্রির করা।
• �বচবকৎসার অিস্ার সকল পবরিতন্ সম্বক ্অিবিত করা।
• �ঔষধ ও বচবকৎসাবক প্রত্যাি্যান করা।
• �রাসা়েবনক ও �ারীবরক বনবষধাজ্াবক প্রত্যাি্যান করা।
পনরির ্কি
• �রাষ্ট্রী়ে সমীক্া সংস্া এিং রাবষ্টর দীঘব্ম়োদী রত্ন ন্যা়েপাবলর অবেবসর প্রবতবনবধবদর কাে ফেবক পবরদ�ন্ করবত।
• �আপনার পেবন্র এিং আপনার পেন্স়েী সমব়ে আত্মী়েস্জন, িনু্ধিান্ধি এিং অন্যান্য ি্যশ্তিবদর দ্ারা পবরদ�ব্নর জন্য।
• �স্াস্্য, সামাশ্জক, আইনী িা অন্যান্য পবরবষিা প্রদানকারী সংস্ার িা ি্যশ্তিবদর দ্ারা পবরদ�ন্ করাবত।
• �দ�ন্কারীবদর প্রত্যাি্যান করা।
স্গাপিীয়তা
• �রত্ন এিং বচবকত্সার সম়ে ি্যশ্তিগত ফগাপনী়েতার জন্য৷ 
• �আপনার ি্যশ্তিগত এিং বচবকৎসা সংক্রান্ত তবে্যর ফগাপনী়েতা।
• �আপনার পেবন্র ফরবকান ি্যশ্তির সাবে ি্যশ্তিগতভাবি এিং ফিবলবোবন ি্যশ্তিগত এিং অবন়েবন্ত্রত বভশ্জি করাবত।
• �িস্তবক্প োডাই ফমল পাোবনা এিং গ্রির।
• �বচবকৎসা, ি্যশ্তিগত এিং আবেক্ বিষ়ে সংক্রান্ত ফগাপনী়েতা এিং বিস�স্ততা।
অনভটযাগ্েূ� 
• �বিষম্য িা �াশ্স্তর ভ়ে োডাই রত্ন িা পবরবষিার বিষব়ে অবভবরাগ িা অবভবরাগ জানাবনা।
• �সুবিধাটি দ্তু তদন্ত করবি এিং আপনার উবদ্গ সমাধাবনর ফচষ্টা করবি িবল আ�া করা।
বিষম্য িা �াশ্স্তর ভ়ে ফেবক মুতি িব়ে আপনার পবক্ ওকালবত করবত ন্যা়েপাবলর সাবে ফরাগাবরাগ ককরা।�
নিউ ইয়র্ক স্টেে DOH স্�িথ স্্ন্টািাইজড রেটলেইন্ট অ্যান্ড ইিটের স্্াগ্াে
স্েইি:  NYSDOH DRS/SNHCP

ফমইল টেপ: CA/LTC
EMPIRE STATE PLAZA
Albany, New York 12237

অনভটযাগ �েিাইি: 1-888-201-4563
ি্যাসে: (518) 427-6561
ওটয়ব্াইেঃ https://www.health.ny.gov/nursinghomecomplaints
LTC ি্যায়পাি রে ্্ক ূনে: 1-855-582-6769
বাি ্কটর্যর জি্য NYS অনি্: 1-844-697-6321

Community Resource Guide (রনেউনিটে নরট্া্ ্ক গাইড): https://www.health.ny.gov/facilities/nursing/docs/community_resource_guide.pdf

নিউইয়র্ক স্টেটে এরজি িান্ ্কিং স্�াটের বান্ন্া 
ন�্াটব আপিার অনিরার (েিটব)

1566 (Bengali)


