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U.S. Department of Health & Human Services (HHS) COVID-19 অলতমালরর কারমে 2020 সামির মার্ক
কথমক মালকক ন যুক্তরাষ্ট্রমক জনস্বাস্থ্য আপৎকািীন পলরলস্থ্লতর অধ্ীন লহসামব ক াষো কমরলেি। জনস্বামস্থ্যর কেমে
আপৎকািীন পলরলস্থ্লত বহাি থাকা অবস্থ্াে, আপনামক প্রলত বের আপনার বীমা পুননকবীকরে না কমরই,
Medicaid-এ কিামকমের নলথভু ক্ত রাখার জনয লনউ ইেকক কেটকক অনুমলত কেওো হমেমে। তমব, জনস্বামস্থ্যর
কেমে আপৎকািীন পলরলস্থ্লত সমাি হওোর পমর, আপনার Medicaid লবমা বজাে রাখার জনয আপনামক
আবলশযকভামব নবীকরে করামত হমব৷ এখামন লকেু তথয কেওো হি কযগুলি, COVID-19 জনস্বাস্থ্য
আপৎকািীন পলরলস্থ্লত সমাি হওোর পমর Medicaid লবমা পুননকবীকরে করার অথবা আমবেন করার লবষমে
আপনার থাকমত পামর এমন প্রশ্নগুলির উত্তর কপমত সাহাযয করমব৷
1. জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্া কবব শেষ হবব?
Health & Human Services (HHS) COVID-19 অলতমালরর কারমে 2020 সামির শুরু কথমক মালকক ন
যুক্তরাষ্ট্রমক জনস্বাস্থ্য আপৎকািীন পলরলস্থ্লতর (Public Health Emergency, PHE) অধ্ীন লহসামব ক াষো
কমরলেি। এই সমমে, আমরা জালন না COVID-19 PHE কখন কশষ হমব, তমব যখন আপনামক লিমর
আসমত হমব এবং পেমেপ লনমত হমব তখন আমরা আপনার সামথ কযাগামযাগ করব।
2. এই পরিবর্তবনি জনয আরি কী কিবর্ পারি?
লনলিত করুন কয আপনার ঠিকানা, কিান নম্বর এবং অনযানয কযাগামযামগর তথয আপনার Local
Departments of Social Services (LDSS) অথবা New York City Human Resources
Administration (HRA) এর সামথ আপ টু কডট করা রমেমে। যলে এই তথযগুলির মমধ্য ককানটির
পলরবতক ন মট থামক অথবা কসটি আপ টু কডট আমে লকনা কসই লবষমে আপলন লনলিত না থামকন,
তাহমি আপনার LDSS অথবা HRA এর সমে কযাগামযাগ করুন৷ তামের কামে আপনার সঠিক ডাক
ঠিকানা না থাকমি, আপলন আপনার Medicaid সংক্রান্ত লর্ঠিপেগুলি নাও কপমত পামরন, যার অথক হি
আপলন আপনার Medicaid লবমা হারামত পামরন৷
3. আরি কীভাবব জানব, আিাি Medicaid পুননত বীকিণ কিাবনাি সিয় কখন?
COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকািীন পলরলস্থ্লত সমাি হওোর পমর যখন আপনার পুননকবীকরমের সমে হমব,
তখন LDSS অথবা HRA আপনার কামে একটি Medicaid পুননকবীকরে-সংক্রান্ত পযামকজ পাঠামব৷

4. COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকালীন পরিরস্থ্রর্ সিাপ্ত হবল, আিাি Medicaid রবিা িাখাি জনয আিাবক
কী কিবর্ হবব?
যখন কিডামরি COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকািীন পলরলস্থ্লত সমাি হমব, তখন Medicaid পুননকবীকরেসংক্রান্ত লনেমগুলি পলরবলতক ত হমব৷ এর অথক হি, আপলন কযমন জনস্বাস্থ্য আপৎকািীন পলরলস্থ্লতর পূমবক
কমরলেমিন কতমলন আপনামক প্রলত বের আপনার Medicaid পুননকবীকরে করমত হমব। যখন আপনার
পুননকবীকরে করার সমে হমব, তখন LDSS অথবা HRA আপনামক ডাকমযামগ একটি Medicaid
পুননকবীকরে-সংক্রান্ত পযামকজ পাঠামব৷ আপনার Medicaid লবমা পুননকবীকরে করামনার জনয, আপনার
িমমক তালিকাভু ক্ত তালরমখর মমধ্য আপনার পুননকবীকরে িমকটি কীভামব পূরে করমত হমব এবং জমা লেমত
হমব তার লনমেক শাবিী আপনামক অবশযই অনুসরে করমত হমব। যলে আপলন আপনার পুননকবীকরমের
িমকটির উপর থাকা তালরমখর মমধ্য আপনার LDSS অথবা HRA এর কামে িমকটি কিরত না পাঠান,
তাহমি আপলন আপনার Medicaid লবমা হারামত পামরন৷
5. আরি আিাবি Medicaid আববদনপত্র অথবা পুননত বীকিবণি পযাবকজ জিা শদওয়াি পবি, আিাি
আববদনপবত্র অথবা পুননতবীকিবণি ফবিত র্থয অনুপরস্থ্র্ িবয়শে, এই িবিত আরি আিাি LDSS অথবা
HRA এি শথবক একটি রিঠি, শেরলবফান কল, অথবা ই-শিল শপবয়রে৷ আরি কী কিব?
যত শীঘ্র সম্ভব অনুপলস্থ্ত তথযগুলি প্রোন করুন। আপনার LDSS অথবা HRA, 10 লেমনর লনলেক ষ্ট
তালরখ সহ, অনুপলস্থ্ত তমথযর জনয একটি লিলখত অনুমরাধ্ পাঠামব৷ লিলখত অনুমরাধ্টি আপনামক
জানামব কয কীভামব আপলন বাে যাওো তথযটি লেমত পামরন। আপনার LDSS অথবা HRA লর্ঠি,
কটলিমিান কি, অথবা ই-কমমির দ্বারা আপনার, আপনার অনুমমালেত প্রলতলনলধ্র অথবা আপনার হমে কয
বযলক্তটি আমবেনপে জমা লেমেলেমি তাাঁর সমে কযাগামযাগ করার প্রোমসর দ্বারা আপনার সামথ িমিা-আপ
করমব৷ যরদ আপরন অনুপরস্থ্র্ র্থয প্রদান না কবিন, র্াহবল আপরন আপনাি Medicaid রবিা হািাবর্
পাবিন অথবা আপনাি আববদনটি অগ্রাহয কিা হবর্ পাবি।
6. COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকালীন পরিরস্থ্রর্ সিাপ্ত হবল শেবল আিাবক রক আিাি LDSS অথবা HRA
এি কাবে আিাি আববদনপবত্রি অথবা পুননত বীকিবণি সবে আয় এবং সংস্থ্ানগুরলি প্রিাণ রদবর্ হবব?
আপনার LDSS অথবা HRA, আপনার আমবেনপমে অথবা পুননকবীকরমের িমমক আপনার আে এবং
সংস্থ্ানগুলি নলথভু ক্ত করার জনয প্রমোজনীে প্রমামের লবষমে আপনামক অবলহত করমব৷ যলে LDSS
অথবা HRA এর অলতলরক্ত প্রমামের প্রমোজন হে, তাহমি আপনামক আর ককান অলতলরক্ত নলথপে জমা
লেমত হমব কসটি জালনমে আপলন একটি লবজ্ঞলি পামবন৷ আপনামক অলবিমম্ব উত্তর লেমত হমব৷ যলে
আপনার প্রমোজনীে নলথপেগুলি কপমত সমসযা হে, তাহমি আপনামক LDSS অথবা HRA কক অলবিমম্ব
জানামত হমব৷ আপলন https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm -এ আপনার LDSS
এবং HRA এর জনয কিান নম্বর এবং ঠিকানা কপমত পামরন।
7. আরি রবের্ দুই বেি অথবা শসই িকি একটি সিবয়ি িবযয জায়ো বদল কবিরে এবং একটি নর্ুন
ঠিকানা আবে, অথবা আিাি েীঘ্রই জায়ো বদল কিাি পরিকল্পনা আবে৷ কীভাবব আরি আিাি
LDSS অথবা HRA শক আিাি নর্ুন ঠিকানা জানাব?

এটা খুবই গুরুত্বপূেক কয আপলন এখনই আপনার নতু ন ঠিকানা, কিান নম্বর এবং অনযানয কযাগামযামগর
তথয আপনার LDSS বা HRA-কক অবলহত করুন।
তামের কামে আপনার সঠিক ডাক ঠিকানা না
থাকমি, আপলন আপনার Medicaid সংক্রান্ত লর্ঠিপেগুলি নাও কপমত পামরন, যার অথক হি আপলন আপনার
Medicaid লবমা হারামত পামরন৷ আপলন https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm -এ
আপনার LDSS এবং HRA এর জনয কিান নম্বর এবং ঠিকানা কপমত পামরন।
8. আরি আিাি Medicaid পরিকল্পনায় আিাি নর্ুন ঠিকানা রদবয়রেলাি৷ র্াহবলও রক আিাবক আিাি
LDSS এবং HRA শক শসটি রদবর্ হবব?
হযাাঁ। আপনার Medicaid ককস কযন বন্ধ না হকে যাে তা লনলিত করার জনয, আপনার নতু ন ঠিকানা
সম্পমকক আপনার LDSS বা HRA কক অবলহত করাও খুবই গুরুত্বপূে৷ক
আপলন
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm -এ আপনার LDSS এবং HRA এর জনয
কিান নম্বর এবং ঠিকানা কপমত পামরন।
9. আরি Medicaid এবেস-ইনকাি (শেন্ডডাউন) (Medicaid Excess-Income) অথবা শপ-ইন কাযতক্রবিি
(Pay-In Program) সদসয COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকালীন পরিরস্থ্রর্ সিাপ্ত হওয়াি পবি, আিাবক
রক একটি রবল অথবা শপবিন্ট জিা রদবর্ হবব?
আপনামক, Medicaid এমেস ইনকাম (কেন্ডডাউন) অথবা কপ-ইন কাযকক্রমমর জনয আপনার োলেত্ব
পািমনর উমেমশয, আবলশযকভামব আপনার LDSS অথবা HRA (অথবা আপনার লনেলিত পলরর্যকা
পলরকল্পনা (Managed Long Term Care Plan)) এর কামে আপনার লবি অথবা কপ-ইন জমা কেওো
প্রর্লিত রাখমত হমব৷ লকেু বযলক্তমক সামলেকভামব তাাঁমের কেন্ডডাউন পূরে করমত হেলন যলে তাাঁরা,
COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকািীন পলরলস্থ্লতর সমে প্রতযেভামব সম্পলকক ত একটি কারেবসত (কযমন
আপনামক লবলিন্ন অবস্থ্াে রাখা হমেলেি) তাাঁমের LDSS অথবা HRA এর কামে লবিগুলি প্রোন করমত
অথবা কপ-ইন করমত অেম হমে থামকন৷ যলে আপনার কেমে এটি মট থামক এবং আপলন এখনও
পযকন্ত আপনার োলেত্ব পািন না কমরন, একবার COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকািীন পলরলস্থ্লত সমাি হমব,
আপনামক আপনার লনেলিত পলরর্যকা পলরকল্পনা অথবা কপ-ইন কাযকক্রমমর জনয আপনার মালসক
োলেত্বগুলির পািমনর উমেমশয আপনার LDSS অথবা HRA এর লনকট লবি জমা কেওো অথবা অথক
প্রোন করা পুনরাে শুরু করমত হমব৷ আপলন আপনার মামিাটির লবষমে কযমকামনা প্রশ্নসহ তামের সমে
কযাগামযাগও করমত পামরন৷
10. আরি, COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকালীন পরিরস্থ্রর্ি সিবয়, আিাি Medicaid শযােযর্া অথবা রস্থ্রর্ি
রবষবয় একটি নযাযয শুনারনি জনয অনুবিায জারনবয়রেলাি এবং আিাবক প্রিরলর্ িাখাি জনয

সহায়র্া (Aid to Continue) িঞ্জুি কিা হবয়রেল। কীভাবব শসটি আিাি Medicaid রবিাবক প্রভারবর্
কবি?
যলে আপনার Medicaid, 18ই মার্ক, 2020 তালরমখ অথবা তারপমর প্রর্লিত রাখার জনয সহােতা লস্থ্লত
কথমক থামক, তাহমি আপনার Medicaid কযাগযতা একই পলরমাে লবমার সাহামযয বজাে রাখা হমেমে কারে
তার পর কথমক, COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকািীন পলরলস্থ্লতর সমমে লবমা হ্রাস অথবা বন্ধ করা হেলন৷
একবার COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকািীন পলরলস্থ্লত কশষ হমে কগমি, আপনার নযাযয শুনালনর অনুমরামধ্র

লবষমে আপনার সমে কযাগামযাগ করা হমব। আপনার Medicaid লবমা, প্রর্লিত রাখার জনয সহােতা
লস্থ্লতমত প্রর্লিত থাকমব এবং আপনার নযাযয শুনালনর অনুমরামধ্র কমাকালবিা হওো পযকন্ত হ্রাস অথবা বন্ধ
করা হমব না৷ যলে আপনার, আপনার নযাযয শুনালন সম্পমকক ককান প্রশ্ন থামক, তাহমি আপনার LDSS
এর সমে অথবা আপনার নযাযয শুনালনর লবজ্ঞলিমত তালিকাকৃত, প্রশাসলনক শুনালনসমূমহর কাযকািমের
কিান নম্বমর কি করুন৷
11. আরি প্ররর্বন্ধকর্াসহ কিত ির্ িানুষবদি জনয Medicaid বাই-ইন কাযতক্রবি (Medicaid Buy-In
Program for Working People with Disabilities) িবয়রে, এবং আরি COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকালীন
পরিরস্থ্রর্ি সিবয় আিাি কাজ হারিবয়রে। COVID-19 জনস্বাস্থ্য আপৎকালীন পরিরস্থ্রর্ সিাপ্ত হওয়াি
পবি আরি রক আিাি Medicaid রবিা হািাব?
আপলন প্ররর্বন্ধকর্াসহ কিত ির্ িানুষবদি জনয Medicaid বাই-ইন কাযত ক্রবি এর অধ্ীমন Medicaid
লবমার জনয কযাগয থাকমবন, যতেে না LDSS অথবা HRA, নবীকরমের সমমে আপনার Medicaid
কযাগযতা পুনলনকধ্কারে করমে৷
12. আিাি নবীকিণ প্ররক্রয়াকৃর্ হওয়াি পবি যরদ আরি Medicaid এি জনয আি শযােয না হই র্াহবল রক
হয়?
আমরা র্াই সকি কযাগয লনউ ইেকক রাই আিােন পান এবং আিালেত থাকুন৷ যলে আপলন আর
Medicaid এর জনয কযাগয না থামকন, অথবা যলে আপনার আমবেনপেটি অগ্রাহয করা হে, তাহমি
আপলন পামবন:
 কখন আপনার Medicaid লবমা সমাি হমব কসই সম্পমকক লবজ্ঞলি৷


যলে আপলন মমন কমরন কয বালতিকরমের লসদ্ধান্তটি কবঠিক লেি, তাহমি কীভামব একটি
আমবেন জমা করমত হমব তার উপর তথয, এবং



অনযানয স্বাস্থ্য লবমা কাযকক্রমগুলির এবং কীভামব NY রাজয স্বাস্থ্য লবভামগর (NY State of
Health) মাধ্যমম কসই কাযকক্রমগুলির জনয আমবেন করমত হমব কসই সম্পমকক তথয৷ যারা
কযাগয তামের জনয আলথকক সহােতা উপিব্ধ।

