
 

 

নিউ ইয়র্কবাসীদের জিয Medicaid বীমা সম্পদর্ক প্রায়শই জজজ্ঞানসত প্রশ্নগুনি,  
যারা তাদের লিার্াি নিপার্কদমন্ট অফ লসাশযাি সানভকদসস (Local Departments of 

Social Services, LDSS) বা নিউ ইয়র্ক নসটর্ নিউমযাি নরদসাদস কস অযািনমনিদেশি 

(Human Resources Administration, HRA) এর মাধ্যদম িনিভুক্ত িদয়দেি। 

19 এনপ্রি, 2023 
 

 

লফিারাি আইদির প্রদয়াজিীয়তা এবং অিযািয িমিীয়তার র্ারদে, প্রনত বের আপিার বীমা 

পুিি কবীর্রে িা র্দরই আপনি Medicaid-এ িনিভুক্ত িদয়দেি। যনেও লফিারাি আইি পনরবনতকত 

িদয়দে এবং 2023 সাদির বসন্ত লিদর্ শুরু র্দর এর্ বেদরর মদধ্য নিয়নমত পুিি কবীর্রে প্রজিয়া 

আবার শুরু িদব। আপিার লিার্াি নিপার্কদমন্ট অফ লসাশযাি সানভকদসস (Local Department of 

Social Services, LDSS) বা নিউ ইয়র্ক নসটর্ নিউমযাি নরদসাদস কস অযািনমনিদেশি (New York 

City Human Resources Administration, HRA) আপিাদর্ অবনিত র্রদব যখি আপিার প্রনত 

বের পুিি কবীর্রে র্রার সময় িদব। 

 

 

1. এই পরিবর্তনেি জেয আরি কী কিনর্ পারি? 

 

নিজিত র্রুি লয আপিার টির্ািা, লফাি িম্বর এবং অিযািয লযাগাদযাদগর তিয আপিার 

LDSS অিবা New York City HRA এর সাদি আপ- রু্ -লির্ র্রা রদয়দে। যনে এই তিযগুনির 

মদধ্য লর্াদিাটর্র পনরবতকি িদয় িাদর্ বা আপনি নিজিত িা িি লয এটর্ আপ- রু্ -লির্ নর্িা, 

তািদি আপিার LDSS বা HRA এর সাদি লযাগাদযাগ র্রুি। তাদের র্াদে আপিার সটির্ 

িার্ টির্ািা িা িার্দি, আপনি আপিার Medicaid সংিান্ত পত্রগুনি িাও লপদত পাদরি, 

যার অি ক িি আপনি আপিার Medicaid নবমা িারাদত পাদরি৷ 
 

 

2. আরি কীভানব জােব, আিাি Medicaid পুেে তবীকিণ কিানোি সিয় কখে? 

 

যখি আপিার পুিি কবীর্রে র্রার সময় িদব, আপিার LDSS বা HRA আপিাদর্ Medicaid 

পুিি কবীর্রে পযাদর্র্ পািাদব। আপিার তানির্াভুজক্তর লশষ তানরদখর আদগ আপনি আপিার 

পুিি কবীর্রে পযাদর্র্ পাদবি। আপনি যনে আপিার পুিি কবীর্রে পযাদর্দর্ নিদেকশাবিী 

অিুসরে িা র্দরি তদব আপিার িনিভুজক্তর লশষ তানরখ িি আপিার বীমা লশষ িওয়ার 

তানরখ। আপিার তানির্াভুজক্তর লশষ তানরখ র্ী তা জািদত আপনি আপিার LDSS বা HRA 

এর সাদি লযাগাদযাগ র্রদত পাদরি। 

 

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
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3. আিাি Medicaid বীিা িাখাি জেয আিানক কী কিনর্ হনব?  

 

আপিার পুিি কবীর্রে র্রার সময় িদি, আপনি আপিার চিমাি Medicaid র্ভাদরজ 

সংিান্ত এর্টর্ লিাটর্স লপদত পাদরি অিবা আপিাদর্ আপিার Medicaid বীমা 

পুিি কবীর্রে র্রদত িদব লযমিটর্ আপনি COVID-19 জিস্বাস্থ্য এমাদজকজি শুরু িওয়ার 

আদগ র্দরনেদিি। LDSS বা HRA আপিাদর্ Medicaid পুিি কবীর্রে পযাদর্র্ িাদর্ 

পািাদব। আপিার Medicaid বীমা পুিি কবীর্রে র্রদত, আপিাদর্ অবশযই আপিার ফদম ক 

তানির্াভুক্ত তানরদখর মদধ্য আপিার পুিি কবীর্রে ফম কটর্ র্ীভাদব পূরে র্রদত িদব এবং 

জমা নেদত িদব তার নিদেকশাবিী অিুসরে র্রদত িদব। আপনি যনে ফদম ক লেওয়া তানরদখর 

মদধ্য আপিার পুিি কবীর্রে ফম কটর্ আপিার  LDSS বা HRA-লত লফরত িা লেি, তািদি 

আপনি আপিার Medicaid বীমা িারাদত পাদরি। 

 

 

4. পনি আরি আিাি মিরিনকি পুেে তবীকিণ পযানকট পাওয়াি পি, সিস্ত প্রশ্ন পূিণ 

করি এবং পুেে তবীকিণ ফনি তি মেষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষি করি, আরি কীভানব এটট আিাি 

LDSS-এ জিা রিনর্ পারি? 

 

Medicaid পুিি কবীর্রে ফম কগুনি নিম্ননিনখত লয লর্ািও উপাদয় আপিার LDSS-এ জমা 

লেওয়া লযদত পাদর: এটর্ বযজক্তগতভাদব লফরত নেি, এটর্ লমি র্রুি, বা ইফযাক্স র্রুি বা 

ফযাক্স র্রুি৷  যনে আপিার LDSS-এর NYDocSubmit লমাবাইি অযানিদর্শদি অযাদক্সস 

িাদর্ এবং আপিার সামঞ্জসযপূে ক লফাদি NYDocSubmit অযাপ িাদর্, তািদি আপনি 

আপিার পুিি কবীর্রে ফম ক জমা লেওয়ার জিয NYDocSubmit বযবিার র্রদত পাদরি। 

NYDocSubmit িাউিদিাদির জিয Apple App Store এবং Google Play Store- এ উপিব্ধ. 

আপনি আদবেদির “Other” (অিযািয) নবভাদগ আপিার সমূ্পে ক এবং স্বাক্ষনরত পুিি কবীর্রে 

ফম কটর্ NYDocSubmit-এ আপদিাি র্রদত পাদরি।  এোডাও আপনি লমাবাইি 

অযানিদর্শদির উপযুক্ত নবভাদগ আপদিাি র্দর NYDocSubmit-এর মাধ্যদম আপিার 

Medicaid লযাগযতা নিধ্ কারদের জিয প্রদয়াজিীয় লয লর্ািও িনি পািাদত পাদরি। 

 

 

5. আিানক রক আিাি আনবিে বা আিাি LDSS বা HRA-মর্ পুেে তবীকিনণি সানে আয় 

এবং সম্পনিি প্রিাণ রিনর্ হনব?  

 

আপিার LDSS অিবা HRA, আপিার আদবেিপদত্র অিবা পুিি কবীর্রদের ফদম ক আপিার 

আয় এবং নরদসাস কগুনি িনিভুক্ত র্রার জিয প্রদয়াজিীয় প্রমাদের নবষদয় আপিাদর্ অবনিত 

র্রদব৷ যনে LDSS অিবা HRA এর অনতনরক্ত প্রমাদের প্রদয়াজি িয়, তািদি আপিাদর্ আর 

লর্াি অনতনরক্ত িনিপত্র জমা নেদত িদব লসটর্ জানিদয় আপনি এর্টর্ নবজ্ঞনি পাদবি৷ 

আপিাদর্ অনবিদম্ব উত্তর নেদত িদব৷ যনে আপিার প্রদয়াজিীয় িনিপত্রগুনি লপদত সমসযা 

িয়, তািদি আপিাদর্ LDSS অিবা HRA লর্ অনবিদম্ব জািাদত িদব৷ আপনি 

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm ওদয়বসাইদর্ আপিার LDSS এবং HRA 

এর জিয লফাি িম্বর এবং টির্ািা লপদত পাদরি। 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fapp-store%2F&data=05%7C01%7CMelanie.Warren%40health.ny.gov%7Ce0a79feefd634f2d12e808db40d414d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638175051844531705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fHjjvRIkUftz2n01yt%2BA1%2FAvzVTCbpM5iQPMKJAPoJo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2F&data=05%7C01%7CMelanie.Warren%40health.ny.gov%7Ce0a79feefd634f2d12e808db40d414d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638175051844531705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7Tmg%2FVrrImvCkCKQLkgOhE01Hetok26zHPxiVhMOGac%3D&reserved=0
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
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6. আরি গর্ রর্ে বছনি স্থাোন্তি কনিরছ এবং একটট েরু্ে টিকাো আনছ, অেবা আরি 

েীঘ্রই অেত্র যাওয়াি পরিকল্পো কিরছ। কীভানব আরি আিাি LDSS অেবা HRA মক 

আিাি েরু্ে টিকাো জাোব? 

 

এর্া খুবই গুরুত্বপূে ক লয আপনি এখিই আপিার িতুি টির্ািা, লফাি িম্বর এবং অিযািয 

লযাগাদযাদগর তিয আপিার দ্বারা, আপিার  LDSS অিবা HRA লর্ অবনিত র্রুি৷ তাদের 

র্াদে আপিার সটির্ িার্ টির্ািা িা িার্দি, আপনি আপিার Medicaid সংিান্ত পত্রগুনি 

িাও লপদত পাদরি, যার অি ক িি আপনি আপিার Medicaid নবমা িারাদত পাদরি৷ আপনি 

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm এ আপিার LDSS এবং HRA এর জিয 

লফাি িম্বর এবং টির্ািা লপদত পাদরি।  

 

 

7. আরি আিাি Medicaid পরিকল্পোয় আিাি েরু্ে টিকাো রিনয়রছলাি৷ র্াহনলও রক 

আিানক আিাি LDSS এবং HRA মক মসটট রিনর্ হনব? 

 

িযা াঁ। আপিার Medicaid লর্স লযি িা বন্ধ িদয় যায় তা নিজিত র্রার জিয, আপিার িতুি 

টির্ািা সম্পদর্ক LDSS বা HRA লর্ অবনিত র্রাও খুবই গুরুত্বপূে ক৷ আপনি 

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm এ আপিার  LDSS এবং HRA এর জিয 

লফাি িম্বর এবং টির্ািা লপদত পাদরি। 

 

 

8. আরি Medicaid এনেস-ইেকাি (মেন্ডিাউে) (Medicaid Excess-Income) অেবা  
মপ-ইে কায তক্রনিি (Pay-In Program) সিসয পুেে তবীকিণ শুরু হওয়াি পনি,  
আিানক রক রবল জিা রিনর্ হনব বা মপনিন্ট কিনর্ হনব? 

 

আপিাদর্, Medicaid এদক্সস ইির্াম (লেন্ডিাউি) অিবা লপ-ইি র্ায কিদমর জিয 

আপিার োনয়ত্ব পািদির উদেদশয, আবনশযর্ভাদব আপিার  LDSS অিবা HRA (অিবা 

আপিার নিয়নিত পনরচয কা পনরর্ল্পিা (Managed Long Term Care Plan)) এর র্াদে আপিার 

নবি অিবা লপ-ইি জমা লেওয়া প্রচনিত রাখদত িদব৷ আপনি যনে সরাসনর COVID-19 

জিস্বাস্থ্য জরুরী অবস্থ্ার (লযমি, আপিাদর্ লর্ায়াদরন্টাইি র্রা িদয়নেি) সাদি সম্পনর্কত 

লর্াদিা র্ারদে আপিার LDSS বা HRA-লত নবি জমা নেদত বা লপ-ইি র্রদত অক্ষম িি এবং 

আপনি এখিও আপিার বাধ্যবাধ্র্তা পূরে িা র্দরি, 1 জিুাই 2023 লিদর্ র্ায কর্র 

আপিাদর্ Medicaid অনতনরক্ত আয় (বযয়) বা লপ-ইি লপ্রাগ্রাদমর জিয আপিার মানসর্ 

বাধ্যবাধ্র্তা পূরে র্রা আবার শুরু র্রদত িদব। এোডাও আপনি লযদর্াদিা প্রশ্ন িার্দি 

আপিার LDSS বা HRA-এর সাদি লযাগাদযাগ র্রদত পাদরি। 

 

 

9. আরি, COVID-19 জেস্বাস্থয আপৎকালীে পরিরস্থরর্ি সিনয়, আিাি Medicaid 

মযাগযর্া অেবা রস্থরর্ি রবষনয় একটট েযাযয শুোরেি জেয অেুনিাধ জারেনয়রছলাি 

এবং আিানক প্রচরলর্ িাখাি জেয সহায়র্া (Aid to Continue) িঞ্জুি কিা হনয়রছল। 

কীভানব মসটট আিাি Medicaid রবিানক প্রভারবর্ কনি? 
 

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
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যনে আপিার Medicaid, 18 মাচক, 2020 তানরদখ অিবা তারপদর প্রচনিত রাখার জিয সিায়তা 

নস্থ্নত লিদর্ িাদর্, তািদি আপিার Medicaid লযাগযতা এর্ই পনরমাে নবমার সািাদযয বজায় 

রাখা িদয়দে র্ারে তার পর লিদর্, COVID-19 জিস্বাস্থ্য আপৎর্ািীি পনরনস্থ্নতর সমদয় 

নবমা হ্রাস অিবা বন্ধ র্রা িয়নি৷ এর্বার পুিি কবীর্রে শুরু িদি, আপিার িযাযয শুিানির 

অিুদরাধ্ সম্পদর্ক আপিার সাদি লযাগাদযাগ র্রা িদব। আপিার Medicaid নবমা, প্রচনিত 

রাখার জিয সিায়তা নস্থ্নতদত প্রচনিত িার্দব এবং আপিার িযাযয শুিানির অিুদরাদধ্র 

লমার্ানবিা িওয়া পয কন্ত হ্রাস অিবা বন্ধ র্রা িদব িা৷ আপিার িযাযয শুিানি সম্পদর্ক 

আপিার যনে প্রশ্ন িাদর্, আপিার LDSS এর সাদি অিবা আপিার িযাযয শুিানির লিাটর্দশ 

তানির্াভুক্ত প্রশাসনির্ শুিানির অনফদসর লফাি িম্বদর লযাগাদযাগ র্রুি। 

 

 

10. আরি প্ররর্বন্ধকর্াসহ কি তির্ িােুষনিি জেয Medicaid বাই-ইে কায তক্রনি 

(Medicaid Buy-In Program for Working People with Disabilities) িনয়রছ, এবং আরি 

COVID-19 জেস্বাস্থয আপৎকালীে পরিরস্থরর্ি সিনয় আিাি কাজ হারিনয়রছ। 

পুেে তবীকিণ শুরু হওয়াি পি, আরি রক আিাি Medicaid বীিা হািানবা? 

 

আপনি প্রনতবন্ধর্তাসি র্ম করত মািুষদের জিয Medicaid বাই-ইি র্ায কিদমর অধ্ীদি 

Medicaid নবমার জিয লযাগয িার্দবি, যতক্ষে িা  LDSS অিবা HRA, িবীর্রদের সমদয় 

আপিার Medicaid লযাগযতা পুিনি কধ্ কারে র্রদে৷  
 

 

11. আিাি েবীকিণ প্রক্রক্রয়াকৃর্ হওয়াি পনি যরি আরি Medicaid এি জেয আি মযাগয 

ো হই র্াহনল রক হয়?  

 

আমরা চাই সর্ি লযাগয নিউ ইয়র্কবাসীরাই র্ভাদরজ পাি এবং র্ভার র্রা িাদর্িু৷ যনে 

আপনি আর Medicaid এর জিয লযাগয িা িাদর্ি, অিবা যনে আপিার আদবেিপত্রটর্ 

অগ্রািয র্রা িয়, তািদি আপনি পাদবি: 

 র্খি আপিার Medicaid নবমা সমাি িদব লসই সম্পদর্ক নবজ্ঞনি৷ 

 যনে আপনি মদি র্দরি লয বানতির্রদের নসদ্ধান্তটর্ লবটির্ নেি, তািদি র্ীভাদব 

এর্টর্ আদবেি জমা র্রদত িদব তার উপর তিয, এবং 

 অিযািয স্বাস্থ্য বীমা লপ্রাগ্রাম সম্পদর্ক তিয এবং র্ীভাদব লসই লপ্রাগ্রামগুনির জিয 

NY State of Health এর মাধ্যদম আদবেি র্রদত িয়। যারা লযাগযতা অজকি র্দর 

তাদের জিয আনি কর্ সিায়তা িাদভর সুনবধ্া আদে। NY State of Health-এ 

িনিভুজক্ত লখািা িার্দব তাই লয লর্উ পুিঃনিধ্ কারে প্রজিয়া চিার্ািীি তাদের 

স্বাস্থ্য বীমা িারায়, যনে তারা লযাগয িয় তদব তারা অিয স্বাস্থ্য বীমাদত িনিভুক্ত 

র্রদত সক্ষম িদব। 

 

 

12. আিাি বর্তিানে মিরিনকয়াি এবং একটট Medicaid িযানেজি মকয়াি প্ল্যাে আনছ। 

একবাি পুেে তবীকিণ শুরু হনল আরি রক উভয় বীিা চারলনয় যাব?  

 

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://nystateofhealth.ny.gov/
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সব কানধ্র্ দ্বদ্বত-লযাগয (  Medicare এবং Medicaid) বযজক্তরা আর Medicaid মযাদিজি লর্য়ার 

িযািগুনিদত িার্দবি িা। দ্বদ্বত-লযাগয বযজক্তদের লমনিদর্য়ার র্ভাদরদজর নবজ্ঞনির পর 

মাদসর 1ম নেদি, সম্ভাবযভাদব নফ-ফর-পনরদষবার জিয Medicaid এর িামর্রে র্রা িদব 

িা। লয বযজক্তরা বতকমাদি লমনিদর্য়াদর িনিভুক্ত আদেি যারা জিস্বাস্থ্য এমাদজকজি 

নিদেকনশর্াগুনির অধ্ীদি Medicaid মযাদিজি লর্য়ার িযাদি িনিভুক্ত রদয় লগদেি, তাদের 

পুিি কবীর্রদের সময় Medicaid মযাদিজি লর্য়ার িযাি লিদর্ িামঞ্জরু র্রা িদব।  
 

দ্বদ্বত লযাগযদের জিয ইনন্টদগ্রদর্ি লবনিনফর্ (IB-িুয়াি) লপ্রাগ্রাম িি গ্রাির্দের জিয এর্টর্ 

পেন্দ যা র্নন্টনিউয়াস র্ভাদরজ নরদর্ায়ারদমন্ট (Continuous Coverage Requirement, CCR) 

সময়র্াদি শুরু িদয়নেি। IB-িুয়াি লপ্রাগ্রাম গ্রাির্দের লমিনেম Medicaid মযাদিজি 

লর্য়ার (Medicaid Managed Care, MMC) িযাি এবং/অিবা লিিি অযান্ড নরর্ভানর িযাি 

(Health and Recovery Plans, HARP) এ িনিভুক্ত িার্ার অিুমনত লেয় এবং এর্ই 

MMC/HARP মযাদিজি লর্য়ার িযাি-এর সানরবদ্ধ  Medicare অযািভাদন্টজ D-SNP 

(িুয়ািস লেশাি নিিস িযাি) এ িনিভুক্ত র্দর। IB-িুয়াি লপ্রাগ্রাম CCR লময়াে লশষ 

িওয়ার পদরও গ্রাির্দের জিয এর্টর্ পেন্দ িদত িার্দব। এই দ্বদ্বতভাদব িনিভুক্ত বযজক্ত 

োডাও, Medicaid মযাদিজি লর্য়ার বা HARP িযাি লিদর্ িামর্রে  Medicare প্রানির উপর 

নভনত্ত র্দর উপযুক্ত িদব। 

 

 

13. আরি 65 বছনিি মবরে বয়সী এবং বর্তিানে Medicaid গ্রহণ কিরছ। Public Health 

এিানজতক্রি চলাকালীে আরি  Medicare বা অেযােয সুরবধাি জেয আনবিে কিাি 

প্রনয়াজে হয়রে যা আরি মযাগয হনর্ পারি। পুেে তবীকিণ শুরু হওয়াি পনি রক 

আিানক Medicare  এবং অেযােয সুরবধাি জেয আনবিে কিনর্ হনব যা আরি মযাগয 

হনর্ পারি? 

 

িযা াঁ। আপনি যনে জিস্বাস্থ্য এমাদজকজি চিার্ািীি লমনিদর্য়াদরর জিয আদবেি র্রার লযাগয 

িদয় িাদর্ি, তািদি আপিার Medicaid লযাগযতা চানিদয় যাওয়ার জিয আপিাদর্ এখি 

Medicare বা অিয লযদর্াি সুনবধ্ার জিয আদবেি র্রদত িদব যার জিয আপনি লযাগয িদত 

পাদরি। আপনি লমনিদর্য়াদরর জিয আদবেি র্রদত আপিার প্রদয়াজিীয়তা সম্পদর্ক 

আপিাদর্ অবনিত র্দর এর্টর্ পিৃর্ নচটি পাদবি এবং আপিার  LDSS বা HRA আপিাদর্ 

আপিার পুিি কবীর্রদের সময় জািাদব যনে আপিার জিয আদবেি র্রার লক্ষদত্র অিয 

লর্াদিা সুনবধ্া িাদর্। 


