আপীল প্রক্রিয়া: ব্যক্রি এব্ং পক্রিব়্াি
নিউ ইয়র্ক স্টেট অফ স্টেলথ-এর লক্ষ্য েল আপিাকর্ এবং আপিার পনরবারকর্ আপিার সামথকয
অিুযায়ী স্টেল্থ ইিনসওকরন্স পাইকয় স্টেয়া। আপিাকেরকর্ স্টর্ায়ানলফাইড স্টেল্থ প্ল্যাি ক্রকয়র
সুকযাগ র্কর স্টেয়া েল আমাকের র্াকের এর্টি উপায়।আপনি র্খিও র্খিও এই র্ভাকরে
পনরক াকের েিয এমিনর্ সাোযযও স্টপকে পাকরি।
সরর্ারী র্াযকক্রম স্টযমিঃ স্টমনডকর্ইড বা চাইল্ড স্টেল্থ প্ল্াস স্টপকে আপনি স্টযাগয নর্িা স্টস

নবষকয় নসদ্ধান্ত স্টিয়া আমাকের র্াকের আকরর্টা অং । এই র্াযকক্রমসমূে আপিাকর্ নবিাখরচ
স্টথকর্-র্ম খরকচ আপিার বা আপিার বাচ্চাকের স্বাস্থ্য স্টসবা প্রোি র্কর।
এই স্বাস্থ্য স্টসবা স্টপ্রাগ্রাকমর নবনভন্ন নিয়ম-র্ািুকির মকেয আপিার অবস্থ্াি স্টর্াথায় সঠির্ েকব,
এই নবষকয় আমাকের র্াযকক্রকম নিউ ইয়র্ক স্টেট অব স্টেল্থকর্ অব যই অকির্ নসদ্ধান্ত নিকে েকব।
র্খিও র্খিও, আপনি আমাকের স্টিওয়া নসদ্ধাকন্তর সকে এর্মে েকবি িা। যখিই এরর্ম ঘটকব,
আপনি আমাকের নসদ্ধান্ত পুিনবকচার এবং পনরবেক ি র্রকে অিুকরাে র্রকে পাকরি। এই েরকির
অিুকরােকর্ বলা েয় এর্টি "আপীল"।
আমাকের স্টর্াকিা নসদ্ধাকন্তর বযাপাকর আকবেকির নিয়ম আপীল প্রনক্রয়া নেসাকব পনরনচে: ব্যক্রি ও
পক্রিব়্াি।

আপক্রি আপীল কিতে প়াতিি যে ক্রিদ্ধ়ান্তগুক্রলতে
– নসদ্ধান্ত স্টয মাকর্ক টকপ্ল্কস আপিার নিকের বা আপিার পনরবাকরর েিয স্টর্াি স্টেল্থ
ইিনসওকরন্স ক্রকয়র েিয আপনি স্টযাগয িি। স্টযমি আপনি নিউ ইয়কর্ক বাস র্করি িা,
বা স্টেকল বন্দী।
– নসদ্ধান্ত স্টয মাকর্ক টকপ্ল্স স্টথকর্ স্টর্িা স্টর্াি স্টেল্থ প্ল্যাি এর অথক পনরক াকে স্টফডাকরল
সাোযয পাবার েিয আপনি স্টযাগয িি।
– নসদ্ধান্ত স্টয আনথকর্ সাোকযযর েিয আকবেি র্রা থার্কল নর্ পনরমাণ খরচ আপিাকর্
অব যই নেকে েকব।
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– নসদ্ধান্ত স্টয স্টমনডকর্ইড বা চাইল্ড স্টেলথ প্ল্াকসর অেীকি আপনি র্ভাকরকের েিয স্টযাগয
িি।
– যনে আপিার বাচ্চারা এই র্াযকক্রকমর েিয স্টযাগয েয় েকব চাইল্ড স্টেলথ প্ল্াস র্ভাকরকের
েিয আপিাকর্ র্ে পনরমাণ অখক অব যই প্রোি র্রকে েকব স্টসই নবষকয়র নসদ্ধান্ত।
– নসদ্ধান্ত স্টয, স্টর্াি "নবক ষ োনলর্াভু নি সমকয়" মাকর্ক টকপ্ল্কস ইিনসওকরন্স স্টিবার েিয
আপনি স্টযাগয িি।
– মাকর্ক টকপ্ল্স দ্বারা নবলনিে নসদ্ধান্ত। উোেরণ: নিেকানরে ৪৫ নেকির মকেয আপনি স্টর্াি
নবজ্ঞনি পািনি যাকে আপিাকর্ বলা েকয়কে স্টয আপনি স্টমনডকর্ইড স্টপকে স্টযাগয নর্িা।
– মাকর্ক টকপ্ল্স র্েতক র্ প্রণীে স্টর্াি

নসদ্ধাকন্তর পনরবেক ি।

– নসদ্ধান্ত স্টয আপিার আপীকলর অিুকরাে যুনিযুি িয়।

ক্রকভ়াতব্ এি.ওয়াই.তেট অব্ যেলথ-এ আপীল কিতে েতব্
আপনি এর্টি আপীল র্রার েিয অিুকরাে র্রকে পাকরি
স্টফাি: 1-855-355-5777
ফযাক্স: 1-855-900-5557
স্টমইল: NY State of Health, P.O. Box 11729, Albany, NY 12211
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যেতক়াি উপ়ায আপক্রি যব্তে ক্রিি, আপি়াি আপীল অিুতি়াতে অব্শ্যই
1. আপিার মাকর্ক টকপ্ল্স অযার্াউন্ট আই.নড এবং আপনি আপীল র্রকে চাি নসদ্ধান্ত োনিকয় আমাকের
র্াে স্টথকর্ আপিার প্রাি নবজ্ঞনির োনরখ বা আপিার েন্ম োনরখ এবং স্টসা যাল নসনর্উনরটি
িািার বা আমাকের র্াে স্টথকর্ স্টর্াি নবজ্ঞনি িা স্টপকয় থার্কল অিযািয িাির্রণ েথয
নেি। আপনি আপিার মাকর্ক টকপ্ল্স নবজ্ঞনির উপকরর অংক আপিার মাকর্ক টকপ্ল্স অযার্াউন্ট আই.নড
িাি র্রকে পাকরি। এটা শুরু েয়

“AC”

নেকয়।

2. এই যি়াটিতশ্ি ে়াক্রিতেি ৬০ নেকির মকেয পাঠাকে েকব।
3. আপনি আমাকের এই নসদ্ধান্ত পনরবেক ি র্রা উনচে বকল মকি র্করি স্টর্ি বলুি।
4. আপিার র্ারণ(গুনলর) সপকক্ষ্ ফযাক্স অথবা স্টমইকল, প্রমাণপত্র প্রোি র্রুি।
5. আপিার স্টমনডর্যাল অবস্থ্ার র্ারকণ আপনি আপিার আপীল প্রনক্রয়া ফাে ট্র্যার্ (দ্রুে) র্রকে
ইচ্ছুর্ েকল, পনরষ্কারভাকব বলুি।

শুরু স্টথকর্ স্ট ষ, এর্টি স্বাভানবর্ আপীল প্রনক্রয়া ৯০ নেি সময় লাগকব।
যে দ্রুে সম্ভব, ফাে ট্র্যার্ আপীকলর বযাপাকর আমরা নসদ্ধান্ত স্টিব।
আপি়াি আপীল ফ়াে-ট্র্য়াক্রকং
আপি়াি অিুতি়াতে, আপি়াি এট়াতক যকি ফ়াে ট্র্য়াক কি়া প্রতয়াজি আপি়াতক ব্লতে েতব্।
উোেরণস্বরূপ, এর্টি শুিানির েিয স্বাভানবর্ অকপক্ষ্ায় থার্ার্ালীি সমকয় আপিার স্বাস্থ্য যনে
অকির্ খারাপ েবার সম্ভাবিা থাকর্, োেকল প্রনক্রয়াটি ফাে ট্র্যার্ র্রকে আপিার আমাকেরকর্ বলা
উনচে। আপিার আপীল ফাে ট্র্যার্ র্রার আব যর্োর র্ারণ(গুনলর) সপকক্ষ্ আপিাকর্
আপিার ডািাকরর র্াে স্টথকর্ আমাকেরকর্ এর্টি স্টিাট অব যই পাঠাকে েকব।
েক্রি আমি়া আপি়াি ফ়াে ট্র্য়াক অিুতি়াে গ্রেণ কক্রি, আপিার সাকথ স্টটনলকফাকি শুিানির েিয
যে োডাোনড সম্ভব আমরা এর্টি োনরখ নিেকারণ র্রব।
েক্রি আমি়া আপি়াি ফ়াে ট্র্য়াক অিুতি়াে প্রেয়ােয়াি কক্রি, আমি়া আপি়াতক

ক্রলক্রেেভ়াতব্ জ়াি়াব্, যকি আমি়া এটিতক প্রেয়ােয়াি কতিক্রে। এোডা আপিার স্টটনলকফাকি
শুিানি র্খি েকব এবং এবং স্টটনলকফাি শুিানিকে আপিার স্টযসব অনের্ার রকয়কে ো আমরা
আপিাকর্ োিাব।
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আপীল প্রক্রিয়ায আপি়াি যেল্থকভ়াতিজ ক্রকভ়াতব্ ি়ােতব্ি
আপক্রি যমক্রিতকইি দ্ব়াি়া কভ়াি েতল…
…আপীল প্রনক্রয়ার সময় আপিার স্বাস্থ্য পনরচযকা র্ভাকরে অবযােে থার্কব যনে আপক্রি যমক্রিতকইি
ব্ন্ধ ব়্া হ্র়ািকিতণি যি়াটিশ্ প়াওয়াি ১০ ক্রিতিি মতেয আপীকলর েিয অিুকরাে র্কর থাকর্ি।
আপনি স্টিাটি

পাওয়ার ৬০ নেকির মকেযএই নসদ্ধাকন্তর বযাপাকর আপীল র্রকে পাকরি, েকব যনে

আপিার আপীল

স্টিাটি

পাওয়ার ১০ নেি পকর েয় োেকল র্ভাকরে বন্ধ েকব।

ম়াতকেটতেি যথতক িয কি়া অিয যক়াি স্ব়াস্থ্য পক্রিকল্পি়া দ্ব়াি়া েক্রি আপক্রি কভ়াি েতয
থ়াতকি…
…আপীল চলার্ালীি সমকয় আপিার স্বাস্থ্য স্টসবা র্ভাকরে অবযােে থার্কব যনে নসদ্ধান্ত
প্রোির্ারী স্টিাটি

পাওয়ার ৬০ নেকির মকেয আপনি আকবেি র্করি।

শুি়াক্রি প্র়াক্রিি পদ্ধক্রে
…আপীল প্রক্রিয়াি আতে ও পতি

আপক্রি …

ক্রিউ ইযকে যেট অব্ যেলথ / আমি়া…

আপক্রিআপীল অিুকরাে পাঠাকবি

আমি়া আপিাকর্ আপিার অিুকরাে স্টপকয়নে বকল এর্টি নবজ্ঞনি
পাঠাকবা। আপনি ো পাওয়ার ৬০ নেকির মকেয স্টর্াি নসদ্ধাকন্তর েিয
আপীল র্রকল (পতষ্ঠা 1 স্টেখুি), আমরা শুিানির েিয এর্টি োনরখ
নিেকারণ র্রব।
ব়্া

আপিার অিুকরাে গ্রেণ র্রা িা েকল আমি়া
আপিাকর্ এর্টি নবজ্ঞনি পাঠাব।
আপিার “আকরাগয” বা স্বাস্থ্য
সমসযা সমাোকির েিয
আপিার অিুকরাে পকত্রর সাকথ
আমাকের নির্ট আরও েথয
প্রোি র্রকবি

আমি়া সমসযা সমাোকির েিয আপিার যকথে েথয গ্রেণ র্নর
এবং আমরা শুিানির েিয স্টর্াি সময় নিেকারণ র্নর।
ব়্া

আমি়া আপিার েথয যকথে মকি িা র্রকল আমরা আপিার
আপীল অিুকরাে বরখাস্তর্নর (বরখাস্ত নবজ্ঞনি)। আমরা এোডাও
বনল নর্ভাকব আমাকের নসদ্ধান্ত আপিার স্বাস্থ্য পনরচযকায় প্রভানবে
র্রকব।
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সমসযা সমাোকির েিয আপক্রি
আপিার অিুকরাকের সকে
আমাকের আকরা েথয িা পাঠাকল।

আমি়াআপিার আপীল অিুকরাে বরখাস্তর্নর (বরখাস্ত নবজ্ঞনি)।

আমাকের বরখাস্ত বানেলর্রকণ
বা "েযাগ র্রকণ" আপক্রি
আমাকের এর্টি "ভাকলা র্ারণ"
স্টেি

আমি়া আপিার স্টপ্রনরে র্ারণসমুে গ্রেণ র্নরএবং বরখাস্ত
র্রার নসদ্ধান্ত বানেলর্রকণ রানে েই। আমরা েখি শুিানির

উোেরণ: অসুস্থ্ো বা আপিার
নিয়ন্ত্রকণর বাইকর অিয নর্েু নবষয়

আমরা এোডাও বনল নর্ভাকব আমাকের নসদ্ধান্ত আপিার স্বাস্থ্য
পনরচযকায় প্রভানবে র্রকব।

েিয োনরখ নিেকারণ র্নর।
ব়্া
আপিার অিুকরাে গ্রেণ র্রা িা েকল আমি়া এর্টি নবজ্ঞনি
পাঠাই।

আপীতলি শুি়াক্রিতে
আমাকের নসদ্ধান্ত স্টর্ি পনরবেক ি র্রা উনচে স্টসইেিয আপনি আপিার র্ারণ স্টেখাকবি। আপিার
স্টর্ইকসর প্রকয়ােিীয় েথয আমাকেরকর্ ইকমইল বা ফযাক্স র্রকবি। এর্েি নিরকপক্ষ্ শুিানি
অনফসার নযনি আপিার মামলার নসদ্ধাকন্তর বযাপাকর র্খিই েনডে েিনি, নেনি এর্টি নসদ্ধান্ত
স্টিকবি।
োাঁর(পুরুষ অথবা মনেলা)র্াকে আপিার আপীকলর সকে প্রেত্ত িনথ ও েথয সে আপিার
মাকর্ক টকপ্ল্স সংক্রান্ত আকবেিপত্র থার্কব। শুিানি অনফসারকর্ অব যই সম্পূণক শুিানির স্টরর্ডক
রাখকে েকব। অনের্াং স্টর্ইকসর স্টক্ষ্কত্র শুিানির েুই বা নেি সিাে পকর, শুিানি অনফসার
স্টরর্ডক পযকাকলাচিা র্রকবি ও এর্টি নসদ্ধান্ত তেরী র্রকবি। এটি নসদ্ধান্ত এবং আপিার ও
আপিার পনরবাকরর স্বাস্থ্য পনরচযকােনিে র্ভাকরে বযাখযা র্রকব।

নসদ্ধান্তটি আপিাকর্ এটাও বলকব স্টয ইউ.এস. নডপাটককমন্ট অব স্টেলথ অযান্ড নেউমযাি সানভক কসস
এর সকে নর্ভাকব নসদ্ধান্তটির বযাপাকর আপীল র্রকবি এবং/অথবা আপনি নসদ্ধাকন্তর বযাপাকর
অসম্মে েকল নর্ভাকব এর্টি মামলা র্রকবি। এর্টি শুিানি নসদ্ধান্ত সম্পকর্ক নর্ভাকব আপীল
র্রকবি আরও োিকে https://www.healthcare.gov স্টে যাি অথবা আপিার র্াউনন্ট বার
অযাকসানসকয় ি, নলগযাল এইড স্টসাসাইটি ইেযানেকে স্টযাগাকযাগ র্রুি।
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ক্রিউ ইযকে যেট অব্ যেলথ আপীল প্রক্রিয়া িম্পতকে ক্রকেু গুরুত্বপূণে
ক্রব্ষয


শুিানি অনফসার আপিাকর্ এবং অিযকেরকর্ শুিানিকে অং

নিকে স্টফাির্ল র্রকবি

এর্টি নিরব োয়গায় আপিার উি স্টফাকির উত্তর নেকবি।


আপিার স্টর্ইকসর বযাপাকর সাোযয র্রকে স্টটনলকফাি শুিানির সমকয় আপিার সকে—
আপিার পনরবাকরর স্টর্উ, বন্ধু, এর্েি উনর্ল বা অিয স্টর্উ উপনস্থ্ে থার্কে পাকরি।
যনে স্টর্াি উনর্ল আপিাকর্ সাোযয র্করি বা আপিার শুিানিকে স্টর্উ আপিার
প্রনেনিনেত্ব র্করি, আপিার শুিানির নেকি আপিার মাকর্ক টকপ্ল্স ফাইকল সম্মনে বা
অিুকমানেে প্রনেনিনে নিকয়াগ পত্র প্রকয়ােি। এখাকি অিুকমানেে প্রনেনিনে নিকয়াগ পত্র
ডাউিকলাড র্রা যাকব। মাকর্ক টকপ্ল্কসরও র্কলর সময় োকের প্রনেনিনে নেসাকব স্টর্াি বযনি












থার্কে পাকর।
আপনি মাকর্ক টকপ্ল্কসেথয পাঠাকে পাকরি বা আপিার মামলার সমথককি স্টলার্ ডার্কে
পাকরি (সাক্ষ্ী)। মাকর্ক টকপ্ল্স এর্ই র্াে র্রকে পাকর।
শুিানি অনফসার েয় মাকর্ক টকপ্ল্কসর প্রনেনিনে বা আপিাকর্ এবং আপিার প্রনেনিনেকর্ প্র্
নেজ্ঞাসা র্রকে পাকরি।
মাকর্ক টকপ্ল্কসর প্রনেনিনে আপিাকর্ বা আপিার প্রনেনিনেকর্ এবং সাক্ষ্ীকর্ প্র্ নেজ্ঞাসা
র্রকে পাকরি এবং আপনি অথবা আপিার প্রনেনিনে োাঁকর্(পুরুষ বা মনেলা)প্র্ র্রকে
পাকরি।
আপিার পেকন্দর ভাষায় র্থা বকল এমি র্াকরা র্থা আপনি অিুকরাে র্রকে পাকরি
এবং মাকর্ক টকপ্ল্স স্টসই বযনিকর্ প্রোি র্রকব। শুিানির নবলি এডাকিার েিয শুিানি
োনরকখর স্টব র্কয়র্ নেি আকগ এই অিুকরাে তেরী র্রা উনচে।
শুিানির আকগ আপনি অনেনরি প্রমাণ েমা নেকে চাইকল স্টসই নেি বা নিেকানরে সমকয়র
মকেয শুিানিকে উপনস্থ্ে থার্কবি িা অথবা শুিানি সম্পকর্ক স্টর্াি অিয প্র্ বা উকদ্বগ
থার্কল আপিার গ্রাের্ স্টসবা স্টর্কে স্টযাগাকযাগ র্রা উনচে, স্টযাগাকযাগ সংক্রান্ত েকথযর েিয
পতষ্ঠা 2 স্টেখুি।
শুিানির আকগ র্াে সম্পকর্ক আমাকের স্টর্াি মেনবকরাে থার্কল স্টসগুনল সে আপনি
স্টযকর্াি র্ারকণ স্টযকর্াি সমকয় আপিার আপীল বা শুিানি বানেল র্রকে পাকরি।
আপনি এর্টি শুিানির অিুকরাে র্করকেি নর্ন্তু এটি এমি এর্টি সমকয় বা নেকি
নিেকানরে র্রা েকয়কে স্টয সময় আপনি র্ল েরকে পারকবি িা, োেকল যে োডাোনড
সম্ভব আপনি গ্রাের্ স্টসবার সকে স্টযাগাকযাগ র্কর অিয স্টর্াি সমকয় নিেকানরে র্রুি।



আপনি শুিানিকে উপনস্থ্ে িা থার্কল, আপিার আকবেি খানরে র্রা েকব। আপনি স্টর্ি
একে উপনস্থ্ে েকে পাকরিনি আমাকের বরখাস্ত নবজ্ঞনির 30 নেকির মকেয মাকর্ক টকপ্ল্সকর্
নলনখে র্ারণ নেকে পারকল মাকর্ক টকপ্ল্স শুিানির িেু ি োনরখ নস্থ্র র্রকে পাকরি।
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শুিানির অনফসার অব যই সম্পূণক শুিানির এর্টি স্টরর্নডকং তেরী র্রকবি। উভয় পকক্ষ্র
েমা স্টেওয়া েথয স্টরর্নডকং এবং এর প্রনেনলনপ সে সম্পূণক শুিানির স্টরর্ডক পযকাকলাচিা
র্রার অিুমনে আপিার আকে।
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ব্যক্রিেে ম়াতকেটতেতি আপীল িম্পক্রকেে আইক্রি কেেত পক্ষ
স্টর্াড অব স্টফডাকরল স্টরগুকল িস (Code of
Federal Regulations, CFR), টাইটল 45,
অং 155, উপঅং D

ব্যক্রিেে ম়াতকেতট ক়ােে ়াব্লী ক্রব্ক্রিময কতি:
নবনিমকয় এবং সামথকয েির্ ইিনসওকরন্স এ

নস.এফ.আর, টাইটল 45, অং 155, উপঅং F

নবনিময় অং গ্রেণ এবং নবমা সামথকয নবচার
র্মকসূনচর স্টযাগযো নিেকারকণর আপীল

নস.এফ.আর, টাইটল 45, অং 155, উপঅং G

ব্যক্রিেে ম়াতকেতট ক্রব্ক্রিময
ক়ােে ়াব্লীঅবযােনের েিয স্টযাগযো নিেকারণ

নস.এফ.আর, টাইটল 42, অং

আকবেির্ারী বা সুনবোকভাগীর েিয িযাযয
শুিানি

431, উপঅং E

নিউ ইয়র্ক স্টর্াড অব রুলস অযান্ড স্টরগুকল িস

অং গ্রেকণর স্টযাগযো নিরূপণ র্কর।

িযাযয শুিানি

(New York Code of Rules and
Regulations, NYCRR), টাইটল 18, অং
358
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