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স্বাগত  

 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus Managed Long-Term Care (MLTC) 

প্ল্যাদন স্বাগতে। আেরা আনন্দিত প্য আপরন আপনার Managed Long-Term Care 

প্ল্যান রহ্সাদব Empire-প্ক রনব ঘাচন কদরদেন এবং এ রবেদয আত্মরবশ্বাসী প্য আপরন 

আপনার পেি রনদয খুবই সন্তুষ্ট হ্দবন। রনউ ইযকঘ রিপািঘদেন্ট অফ প্হ্িে (New 

York Department of Health)-এর 2019 Managed Long-Term Care -এর NYC-এর 

প্ াক্তা রনদদঘরিকা-এর েদত আেরা হ্িাে একটি 5-স্টার প্রটিং পাওযা MLTC প্ল্যান। 

আোদদর প্ল্যান রবদিে াদব রিজাইন করা হ্দযদে তাদদর জনয যাদদর Medicaid 

আদে এবং যাদদর স্বাস্থয এবং করেউরনটি র রত্তক দীর্ ঘদেযাদী যত্নর রত্তক পররদেবা 

রদযাজন, প্যেন তাদদর যতরদন সম্ভব তাদদর বার়ি এবং করেউরনটিদত োকার জনয 

প্হ্াে প্কযার এবং বযন্দক্তগত যত্ন পররদেবা প্দওযা।   

 

এই হ্যান্ডবুকটি কীভাষব বযবহ্াি কিষত হ্য়  

 

এই হ্যান্ডবুকটি আপনাদক Empire-এ নরে ুক্ত হ্ওযার প্েদে সব ঘারধক সুরবধা প্পদত 

রদযাজনীয রনদদঘরিকা রদান কদর। এখাদন আপরন খুুঁদজ পাদবন আপনার কাদে 

উপিব্ধ পররদেবাগুরি, কী াদব এই পররদেবাগুরি অযাদেস করদত হ্দব, Empire-এর 

সদসয রহ্দসদব আপনার অরধকার এবং দারযত্ব এবং অর দযাগ বা আরপি দাদযর করা 

অেবা বারতিকরণ রন্দক্রযা সহ্ আপনার রাপ্ত যত্নর রত্তক পররদেবায প্কাদনা সেসযা 

হ্দি কী করদবন প্স সম্পদকঘ তেয পাদবন। 

 

সদসয হ্যান্ডবুদক আেরা প্য আপদিিগুরি করর তা আপনাদক পাঠাদনা হ্দব এবং 

সদসয পররদেবার প্িাি-রি নম্বর 855-661-0002 (TTY 711) -এ প্ফান কদর সদসয 

হ্যান্ডবুদকর আদরকটি অনুরিরপ পাওযার অনুদরাধ করা প্যদত পাদর।  সদসয 

হ্যান্ডবুদকর একটি ইদিকট্ররনক করপও Empire-এর ওদযবসাইদি প্পাস্ট করা হ্দব।     

 

এই হ্যান্ডবুকটির সাদে রনদজদক পরররচত করদত সেয রনন এবং  রবেযদতর 

প্রফাদরদন্সর জনয এটি উপিব্ধ রাখুন। আেরা আিা করর এটি আপনার জনয একটি 

সহ্াযক সম্পদ হ্দব। 
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সদসয পরিষেবা থেষক প্রাপ্ত সহ্ায়তা 

 

আোদদর সদসয এবং তাদদর যত্ন সব ঘদাই Empire MLTC পররকল্পনার প্কন্দ্ররবি ুহ্দয 

োদক এবং সদসয পররদেবাগুরি হ্ি এটির একটি ব়ি অংি। Empire-এর সাদে 

আপনার যুক্ত হ্ওযার জনয সব ঘারধক সুরবধা পাওযার প্েে আপনাদক রদযাজনীয 

সহ্াযতা রদান করদত আেরা সব ঘদা খুরি। 

আপরন যরদ এই হ্যান্ডবুদক প্য তেয জানদত চাইদেন তা খুুঁদজ না পান বা অনয কাউদক 

সাহ্াদযযর জদনয তেয জ্ঞাপদনর রদযাজন হ্দি, তাহ্দি তা আেরা আপনাদক 

জানাদত পারর, তার জনয অনুগ্রহ্ কদর সদসয পররদেবা রব াদগ প্ফান করুন।  তাুঁরা 

সুরবধা এবং পররদেবাগুরি বযাখযা করদত, আপনাদক একটি রদানকারী খুুঁদজ প্পদত 

সাহ্াযয করদত, একটি প্েরিদকি অযাপদযন্টদেদন্টর সেযসূচী রনধ ঘারণ করদত, 

হ্ারাদনা ID কািঘ ররতস্থাপন করদত, অেবা সদসয পুন্দিকা এবং/অেবা আপনাদক 

প্রা াইিার িাইদরক্টররর করপগুরি পাঠাদত পাদরন। প্েম্বার সার ঘদসস আপনার যত্ন 

সম্পদকঘ আপনার প্কানও উদেগ সম্পদকঘ আদিাচনা করদত প্পদর আনন্দিত, এবং 

তারা আপনার যত্ন বা পররদেবা রদানকারীর সম্পদকঘ অর দযাগ করার জনয 

আপনাদক সাহ্াযয করদত পাদরন। উপরন্তু, সদসয পররদেবাগুরি আপনার অরধকার 

এবং দারযত্বগুরি বযাখযা করদত পাদর এবং আপনাদক Empire-এর নীরতগুরি বুঝদত 

সাহ্াযয করদত পাদর। আপরন যখন প্ফান করদবন তখন আপরন  াো অনুবাদ বা 

অনয প্যাগাদযাগ সহ্াযতা অনুদরাধ করদত পাদরন। 

প্েম্বার সার ঘদসস উপিব্ধ:   

থসাম থেষক শুক্রবাি  

সকাি 8:00 িা প্েদক রবকাি 5:00 িা। 

প্িাি রি: 855-661-0002 

TTY 711 

 

24/7 নাস সলাইন/জরুরি সহ্ায়তা 

আপনার যরদ রচরকৎসা সংক্রান্ত প্কাদনা রশ্ন োদক এবং আপরন যরদ আপনার 

রােরেক যত্ন রদানকারী (PCP) বা প্কযার েযাদনজাদরর সাদে প্যাগাদযাগ করদত না 

পাদরন, অেবা যরদ এটি যরদ স্বা ারবক কে ঘ সেয (8:00 am প্েদক 5:00 p.m.)-এর পদর 

হ্য, তাহ্দি আপরন সব ঘদা Empire-এ প্ফান করদত পাদরন এবং একজন নাদস ঘর সাদে 
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সরাসরর কো বিদত পাদরন। সদসয পররদেবার নম্বরিাই 24/7 নাস ঘিাইদনর নম্বর, 

আপনাদক স্বাস্থযদসবা সংক্রান্ত সেসযা, বার়িদত বযন্দক্তগত সংকি হ্দি কী াদব 

প্োকাদবিা করদত হ্দব, বা আপনার জরুরর কদে যাওযা উরচত রকনা প্স রবেদয 

রনদদঘিনা রদদত পাদর। 24/7 নাস ঘিাইদনর োধযদে, আপরন নীদচ বরণ ঘত সেি প্দা ােী 

পররদেবাগুরি বযবহ্াদরর অনুেরত পাদবন।  

 

24/7 নাস সলাইন:  

855-661-0002  

TTY 711 

কাষজি সময়:  

রদদনর 24 র্ন্টা, সপ্তাদহ্র সাত রদন 

 

সদসয যাষদি প্রধান ভাো ইংষিজজ নয় 

Empire আপনার পেিসই  াোদত আপনার সাদে প্যাগাদযাগ করার জনয 

ররতশ্রুরতবদ্ধ। আোদদর কে ঘচারীরা রবর ন্ন  াোয সাবিীি এবং রদযাজদন বাইদর 

প্েদকও প্দা ােী পররদেবাগুরি রবনােূদিয অযাদেস করদত পাদরন।  Empire রনন্দিত 

কদর প্য আপনার রদযাজনীয তেযগুরি আপরন অবিযই পাদবন এবং আপনার 

রশ্নগুরি এবং উদেগগুরির যোযে াদব সোধান করা হ্য।  আপনার যরদ অনয 

 াোয সদসযদদর রদযাজনীয উপাদান এবং প্যাগাদযাগ সংক্রান্ত পররদেবা রদযাজন 

হ্য, আেরা প্সগুরি আপনার জনয উপিব্ধ করদবা। আেরা আপনাদক এেন 

রদানকারী প্পদত সাহ্াযয করদত পারর যারা আপনার  াোয কো বদি|   

 

অক্ষমতা সহ্ সদসযগণ 

Empire রনন্দিত কদর প্য তাদদর ররতবন্ধী সদসযগণ তাদদর সদসযপদদর সুরবধারদ 

িা  করার জনয সব ঘারধক রদযাজনীয সহ্াযতা পাদবন। 

 

শািীরিকভাষব অক্ষম সদসযবৃন্দ 

সদসয পররদেবাগুরি আপনাদক তেয সরবরাহ্ করদত পাদর প্য একটি সরবরাহ্কারী 

অরফস হুইিদচযার অযাদেসদযাগয রকনা এবং আপনাদক এেন একজন 

সরবরাহ্কারী খুুঁদজ রদদত পাদর প্য অনযোয আপনার চারহ্দা প্েিাদত পাদর। সদসয 
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পররদেবাগুরি প্কানও রবদিে পররবহ্ন বযবস্থার জনয বযবস্থাও করদত পাদর। 

 

দৃটিশজিহ্ীন সদসয 

আোদদর সারহ্দতযর ব়ি হ্রদফর সংস্করণ (এই পুন্দিকা সহ্) দৃটষ্টিন্দক্তহ্ীন সদসযদদর 

জনয উপিব্ধ, এবং আোদদর রকেু উপাদান অরিওদিপ বা CD প্ত উপিব্ধ। উপরন্তু, 

আোদদর প্েম্বার সার ঘদসস ররতরনরধ আপনাদক প্য প্কানও উপাদান বা নরেপদের 

রবেযবস্তু আপনাদক পদ়ি প্িানাদত সাহ্াযয করদত প্পদর আনন্দিত হ্দব। 

 

শ্রবণশজিহ্ীন সদসয 

শুনদত অসুরবধা আদে এেন সদসযরা আোদদর TTY 711 -নম্বর বযবহ্ার কদর সদসয 

পররদেবা রব াদগর সাদে প্যাগাদযাগ করদত পাদরন। 

 

সম্ভাবয সদসযষদি জনয 

নরেভুি হ্বাি থযাগযতা 
 

আপরন রনম্নরিরখত রদযাজনীযতাগুরি পূরণ করদি Empire MLTC প্রাগ্রাদে 

প্যাগদাদনর প্যাগয হ্দবন: 

• 18 বা তার প্বিী বযদসর; 

• Empire-এর পররদেবা উপিব্ধকারী এিাকা প্যেন (Bronx, Manhattan, 

Brooklyn, Queens, Staten Island, Nassau, Suffolk বা Westchester)-এর 

বসবাসকারী হ্দি। 

• Medicaid োকদি; 

• শুধুোে Medicaid আদে অেবা Medicaid এবং Medicare উ যই আদে সাদে 

18-20 বের বযসী এবং তারা নারস ঘং প্হ্াে প্িদ ি অফ প্কযার পাওযার 

প্যাগয; 

• নরে ুক্ত হ্ওযা কািীন সেয আপনার স্বাদস্থযর ও রনরাপত্তার প্কাদনা ঝুুঁ রক না 

রনদয আপরন বার়িদত বা সম্প্রদাদয রফরদত পাদরন বা োকদত পাদরন; 

• নরে ুক্ত হ্ওযার তাররখ প্েদক 120 রদদনর প্বরি একিানা সেদযর জনয 

আোদদর প্ল্যান োরা আচ্ছারদত রনম্নরিরখত সম্প্রদায র রত্তক দীর্ ঘ-প্েযাদী 
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যত্ন পররদেবাগুরির (Community Based Long-Term Care Services - 

CBLTCS) অন্তত একটির রদযাজন হ্দব বদি আিা করা হ্দচ্ছ: 

▪ বার়িদত নারস ঘং পররদেবাসেূহ্ 

▪ বার়িদত প্েরারপসেূহ্ 

▪ গহৃ্ স্বাস্থয সহ্কারী পররদেবা  

▪ গদৃহ্ বযন্দক্তগত পররচয ঘা সংক্রান্ত পররদেবা  

▪ রাপ্তবযস্কদদর দদরনক স্বাস্থযদসবা 

▪ বযন্দক্তগত পররদেবাদাযক নারস ঘং 

▪ কনন্দজউোর িাইদরক্ট পাদস ঘানাি অযারসদস্টনস সার ঘস (CDPAS) 
 

এই হ্যান্ডবুকটিদত প্য ক াদরজ প্দওযা আদে তা Empire-এ আপনার নরে ুক্তকরণ 

কায ঘকর হ্বার তাররখ প্েদক শুরু হ্দব।  
 

নরেভুিকিণ প্রজক্রয়া  

 

নরে ুক্তকরণ রন্দক্রযা MLTC প্ল্যাদনর জনয আপনার প্যাগযতা রনধ ঘারণ করদব এবং 

রনন্দিত করদব প্য আপরন একটি সুরনরদঘষ্ট রসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ করদেন। আেরা এই 

রন্দক্রযাটিদক সম্ভাবয সদসযদদর জনয যতিা সম্ভব সুরবধাজনক পদ্ধরতদত পররচারিত 

করর তা গদব ঘর সাদে রনন্দিত করর। 

আগ্রহ্ যািাইকিণ কল  

Empire-প্ত প্যাগদাদনর আগ্রহ্ রনন্দিত করদত এবং আপনার ইন-প্হ্াে েূিযাযদনর 

সেযসূচীর সাদে সম্পরকঘত তেয সংগ্রহ্ করদত আেরা আপনার সাদে প্ফাদন 

প্যাগাদযাগ করব। এই সেদয েূিযাযন এবং Empire MLTC প্ল্যান সম্পদকঘ আপনার 

প্কাদনা রশ্ন োকদি আেরা তারও উত্তর প্দব।    

 

যরদ রদযাজন হ্য, আেরা রনউ ইযকঘ -এর স্বাধীন েূিযাযনকারী (New York 

Independent Assessor - NYIA)-এ স্থানান্তর করব।  আপরন যরদ MLTC-প্ত রেেবার 

প্যাগদান কদরন তদব আপনার NYIA-এর োরা েূিযারযত হ্ওযার রদযাজন হ্দব, যরদ 

আপরন পযতারিি (45) রদন বা তার প্বরি রদন MLTC প্ল্যাদন না প্েদক োদকন, বা 

যরদ আদগর েূিযাযন হ্ওযার পর অদনক প্বরি রদন প্কদি যায তদব।  আপরন যরদ 
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ইরতেদধয একটি পররচারিত যত্ন সংক্রান্ত পররকল্পনার বাইদর Medicaid প্হ্াে প্কযার 

গ্রহ্ণ কদরন বা আপরন যরদ ইরতেদধযই একটি MLTC পররকল্পনায নরে ুক্ত হ্দয 

োদকন এবং Empire-এ প্যদত চান তাহ্দি আপনার NYIA েূিযাযদনর রদযাজন 

প্নই। 

New York -এি স্বাধীন মূলযায়নকািী – প্রােরমক মূলযায়ন প্রজক্রয়া 

কনরিক্ট রি ই ািুদযিন অযান্ড এনদরািদেন্ট প্সন্টার (Conflict Free Evaluation 

and Enrollment Center - CFEEC) New York -এর স্বাধীন েূিযাযনকারী (NYIA) হ্দয 

উদঠদে।  NYIA রােরেক েূিযাযন রন্দক্রযা পররচািনা করদব, যার েদধয রদযদে: 

• করেউরনটির রত্তক স্বাস্থয েূিযাযন (CHA): আপনার বযন্দক্তগত যত্ন এবং/অেবা 

উপদ াক্তা রনদদঘরিত বযন্দক্তগত সহ্াযতা পররদেবা (PCS/CDPAS) রদযাজন 

এবং একটি Managed Long-Term Care প্ল্যাদন নরে ুক্ত হ্ওযার জনয প্যাগয 

রকনা তা প্দখদত CHA বযবহ্ার করা হ্য 

 

• রিরনকযাি অযাপদযন্টদেন্ট এবং রযাকটিিনার অিঘার (PO): PO আপনার 

রিরনকাি অযাপদযন্টদেন্ট নরে ুক্ত কদর এবং রনদদঘি কদর প্য আপনার: 

o দদনন্দিন কাজকদে ঘ সাহ্াদযযর রদযাজন আদে এবং: 

o আপনার রচরকৎসার অবস্থা রস্থরতিীি, যাদত আপরন আপনার বার়িদত 

PCS এবং/অেবা CDPAS প্পদত পাদরন 

 

NYIA, CHA এবং রিরনকাি উ য অযাপদযন্টদেদন্টর সেযসূচী রনধ ঘারণ করদব। 

CHA একজন ররিরেত রনবরন্ধত নাস ঘ (RN) োরা সম্পন্ন করা হ্দব।  CHA-এর পদর, 

NYIA-এর একজন রচরকৎসক কদযকরদন পদর একটি রিরনকযাি অযাপদযন্টদেন্ট 

এবং PO-এর কাজ সম্পন্ন করদবন।  

 

Empire আপনার রদযাজনীয যত্ন এবং পররদেবার ির রনধ ঘারণ করদত CHA এবং PO-

এর ফিাফি বযবহ্ার করদব এবং আপনার যদত্নর বযন্দক্তগত পররকল্পনা দতরর করদত 

আপনার সাদে কাজ করদব। যরদ আপনার পররচয ঘার পররকল্পনা PCS এবং/অেবা 

CDPAS পররদেবা গদ়ি ররতরদন 12 র্ন্টার প্বরি সেদযর জনয রিাব কদর, তাহ্দি 

NYIA স্বাধীন পয ঘাদিাচনা পযাদনি (NYIA Independent Review Panel - IRP) োরা 

একটি পৃেক পয ঘাদিাচনার রদযাজন হ্দব। IRP হ্ি রচরকৎসা প্পিাদারদদর একটি 

পযাদনি যা আপনার CHA, PO, পররচয ঘার পররকল্পনা এবং অনয প্যদকান 
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রচরকৎসাগত নরে পয ঘাদিাচনা করদব। যরদ আরও তদেযর রদযাজন হ্য, পযাদনদির 

প্কউ একজন আপনাদক পরীো করদত পাদর বা আপনার সাদে আপনার 

রদযাজনীযতা রনদয আদিাচনা করদত পাদর। যদত্নর পররকল্পনা আপনার চারহ্দা 

পূরণ কদর রকনা প্স সম্পদকঘ IRP Empire-প্ক একটি সুপাররি করদব। 

Empire-এি প্রাক-নরেভূূ্িকিণ মূলযায়ন  

একবার এটি রনধ ঘাররত হ্দয প্গদি আপরন দীর্ ঘদেযাদী পররচয ঘা পররকল্পনায 

প্যাগদাদনর প্যাগয, Empire আপনার জনয সবদচদয উপযুক্ত এবং কায ঘকরী যদত্নর 

পররকল্পনা স্থাপদনর জনয আপনার েূিযাযদনর সেয রনধ ঘারণ করদব।  এটি আোদদর 

রনবরন্ধত নাস ঘদদর েদধয একজদনর োরা পররচারিত হ্দব এবং Empire-এর সাদে 

আপনার রােরেক প্যাগাদযাদগর ন্দেি (30) রদদনর েদধয সঞ্চারিত হ্দব।     

 

েূিযাযদনর সেয, েূিযাযনকারী নাস ঘ আপনাদক বা আপনার প্কযাররগ াদরর রদশ্নর 

উত্তর প্দদব এবং রনন্দিত করদব প্য Empire-প্ত আপনার নরে ুক্ত হ্ওযার রসদ্ধান্তটি 

প্যন আপনার একটি জ্ঞাত রসদ্ধান্ত হ্য।  যরদ আপরন নরে ুক্ত হ্ওযার রসদ্ধান্ত প্নন, 

তাহ্দি আপরন রনবন্ধীকরণ চুন্দক্ত এবং সংরিষ্ট কাগজপে সম্পূণ ঘ করদবন, এবং 

আেরা আপনাদক জানাদবা Empire-এর সাদে আপনার রনবন্ধীকরণ কদব প্েদক শুরু 

হ্দব বদি আপরন আিা করদত পাদরন। েূিযাযন নাস ঘ আপনাদক যদত্নর একটি 

রােরেক পররকল্পনা রদান করদব প্যখাদন আপরন বার়িদত এবং করেউরনটিদত 

রনরাপদদ োকদবন।  এই সেদয, আপরন সরবরাহ্কারী রনদদঘরিকার একটি অনুরিরপ 

পাদবন, যা Empire প্নিওযাদকঘ উপি য সকি সরবরাহ্কারীদদর তারিকা রদান 

কদর।   

 

আপনার Managed Long-Term Care প্ল্যান রহ্দসদব Empire-এর পেি আপনার পে 

প্েদক সম্পূণ ঘ প্স্বচ্ছাধীন। আদবদন রন্দক্রযা সম্পন্ন করার পদরও আপরন আপনার েন 

পররবতঘন করদত পাদরন এবং আপনার আদবদন রতযাহ্ার করদত পাদরন। আপরন 

আপনার নরে ুন্দক্তর শুরুর তাররদখর আদগ োদসর 20তে রদদনর দুপুর পয ঘন্ত 

প্েৌরখক াদব অেবা রিরখত াদব এই পররকল্পনা প্েদক সদর আসদত পাদরন।  

(উদাহ্রণস্বরূপ, যরদ 1িা োচঘ প্েদক আপনার সদসযপদ শুরু করার কো োদক, 

তাহ্দি আপরন 20প্ি প্ফব্রুযারর দুপুর পয ঘন্ত িাকা তুদি রনদত সেে োকদবন।)  এই 

সেদযর পদরও, আপরন অ-নরে ূন্দক্তর অনুদরাধ োরা পররকল্পনা প্েদ়ি রদদত সেে 

হ্দবন। 
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আপনার Empire-এর সুরবধারদ সম্পদকঘ তেয এবং আপনার নরে ুক্তকরদণর সব ঘারধক 

সুরবধা প্পদত আপনার যা জানা দরকার তা এই হ্যান্ডবুদক প্দওযা আদে। আেরা 

আপনাদক এটি পয ঘাদিাচনা করদত এবং  রবেযদতর প্রফাদরদন্সর জনয এটি রাখদত 

উৎসারহ্ত করর। 

 

রনবরিত সদসযষদি জনয 

 

Empire সম্পষকস পরিরিরত  

 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus -এ স্বাগতে। আেরা আনন্দিত প্য আপরন 

আোদদর প্ক আপনার Managed Long-Term Care Plan (MLTC) রহ্দসদব প্বদে 

রনদযদেন এবং আোদদর সাদে আপনার একটি িা জনক অর জ্ঞতা হ্দব তা 

রনন্দিত করদত চাই। Empire আোদদর সদসযদদর পররদেবা প্দওযার জদনয 

এেন াদব ররতশ্রুরতবদ্ধ যা রবশ্বাস এবং আনুগতয িা  কদর। 

 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus (“Empire”) হ্ি New York প্স্টি 

অনুদোরদত Medicaid Managed Long-Term Care Plan যা New York িহ্দরর পাুঁচটি 

রদদি Nassau, Suffolk এবং Westchester -এ পররচারিত হ্য। আোদদর প্রাগ্রাে 

রবদিে াদব আপনার েত বযন্দক্তদদর জনয রিজাইন করা হ্দযদে যারা Medicaid-এর 

জনয প্যাগয এবং যাদদর স্বাস্থয এবং দীর্ ঘদেযাদী যত্ন পররদেবা, প্যেন বার়ির যত্ন এবং 

বযন্দক্তগত যত্নর রত্তক পররদেবার রদযাজন আদে। আেরা আপনাদক সুস্থ, রনরাপদদ 

োকদত এবং করেউরনটিদত এবং আপনার রনদজর বার়িদত আরােদাযক াদব ও 

স্বাধীন াদব বসবাস করদত সাহ্াযয করার জনয ররতশ্রুরতবদ্ধ। 

 

Empire-এি সদসয হ্ওয়াি সুরবধাদ  

 

থেরেষকষিে টিম আপনাি যষেি জনয রনযুি 

একজন Empire সদসয রহ্দসদব, আপনার একটি রনদবরদত যত্ন বযবস্থাপনা দি োকদব 

যার েদধয একজন প্রন্দজস্টািঘ নাস ঘ, সোজকেী এবং সেন্বযকারী অন্ত ুঘক্ত োকদবন 

রযরন আপনার, আপনার স্বাস্থয পররদেবা রদানকারী এবং আপনার ররযজনদদর সাদে 
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কাজ করদবন যাদত আপনার দীর্ ঘদেযাদী যদত্নর চারহ্দা পূরণ হ্য। আপনার 

রদযাজনগুরি রনধ ঘারদণর জনয এবং প্সগুরি সোধান করার জনযয একজন বযন্দক্ত-

প্কন্দন্দ্রক পররদেবা প্ল্যান (Person-Centered Service Plan - PCSP) রিজাইন করার 

জনয টিে আপনার সাদে কাজ করদব। আেরা এিাও রনন্দিত করর প্য আপনার এবং 

আপনার ররযজনরা আপনার যত্ন এবং পররদেবাগুরির জনয প্য পররকল্পনা তা 

প্বাদঝন এবং তার সাদে সম্মত। উপরন্তু, টিে রনযরেত াদব আপনার পররদেবাগুরি 

রনরীেণ কদর রনন্দিত করদত প্য তারা আপনার রদযাজনগুরি পূরণ করদে, এবং 

আেরা আপনার এবং আপনার ররযজনদদর কো শুরন প্কান ররতন্দক্রযার জনয। 

আপনার রদযাজনগুরি পররবতঘন হ্দি, প্কযার পররচািন টিে প্সখাদন আপনার 

পররদেবার জনয উপযুক্ত োকদব যোযে সেন্বয করদত।  এই াদব, সুস্থ, রনরাপদ এবং 

স্বাধীন োকার জনয আপনার প্কযার েযাদনজদেন্ট টিে হ্ি আপনার সঙ্গী। 

Empire-এি প্রদানকািীষদি থনিওয়াকস অযাষেস 

Empire-এর োধযদে, আপরন রবর ন্ন ধরদনর পররদেবা পাদবন যা আপনার চারহ্দা 

পূরদণর জনয রদযাগ করা প্যদত পাদর: আেরা আপনাদক দীর্ ঘদেযাদী যত্ন পররদেবা 

প্দওযার জনয আপনার ওযান-স্টপ িপ। আপনাদক উচ্চ োদনর যত্ন রদান করদত, 

আেরা রবস্তৃত রবর ন্ন রদানকারীর সাদে র্রনষ্ঠ াদব কাজ করর যারা আোদদর 

প্নিওযাদকঘর সাদে প্যাগদান করদত Empire-প্ত কাজ করার জনয রনদজদদর প্বদে 

রনদযদে। এই সরবরাহ্কারীরা আোদদর প্নিওযাদকঘ অংিগ্রহ্দণর জনয রবদিে 

ররিেণ এবং ওররদযদন্টিদনর েধয রদদয প্গদে, এবং আোদদর সদসযদদর পয ঘাপ্ত 

পেি আদে তা রনন্দিত করদত আেরা ক্রোগত আোদদর প্নিওযাদকঘ সরবরাহ্কারী 

যুক্ত করর।   

 

একবার নরে ুক্ত হ্দয প্গদি, আপরন Empire-এর রদানকারীদদর পন্দির একটি 

করপ পাদবন, যা সেি ইন-প্নিওযাকঘ রদানকারীদদর তারিকাবদ্ধ কদর। যরদ 

আপনার একটিও না োদক বা অরতররক্ত করপ চান, তাহ্দি সদসয পররদেবা 

রব াদগর প্িাি রি নম্বর 855-661-0002 (TTY 711)-এ প্ফান করুন, অেবা 

আোদদর ওদযবসাইিটি, empireblue.com/nymltc-এ প্দখুন| 

আপনাি স্বাস্থ্যষসবা প্রদানকািীষদি সাষে সমন্বয় সাধন 

হ্াসপাতাি এবং রচরকৎসক পররদেবা সহ্ আপনার দীর্ ঘদেযাদী যত্নর রত্তক 

পররদেবায সেন্বয করদত সহ্াযতা করার জনয Empire আপনার স্বাস্থয পররদেবা 

রদানকারীদদর সাদে কাজ করদব। আপরন রনযরেত প্দখান এেন রচরকৎসক(গুরি) 

https://mss.empireblue.com/ny/home.html
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যরদ োদক, আপনাদক প্কান পররবতঘন করদত হ্দব না; আপরন তাদদর কাে প্েদক 

যত্ন পাওযা অবযাহ্ত রাখদত পাদরন। আেরা এখাদন এদসরে যাদত আপরন আপনার 

রদযাজনীয যত্ন গ্রহ্ণ করদত পাদরন, আপনার অযাপদযন্টদেদন্ট প্পৌৌঁোদনার জনয 

রদযাজনীয উপায আদে রকনা তা রনন্দিত করদত, আপনার স্বাস্থয পররদেবা 

রদানকারীর (গুরি) সাদে কো বদি জানদত প্য আপনার বার়িদত আপনার 

রচরকৎসা পরররস্থরত পররচািনার জনয আেরা কী াদব আপনাদক সাদপািঘ করদত 

পারর, এবং আপনার সেসযা ও উদেগগুরি যাদত সেদযাপদযাগী াদব এবং 

যোযে াদব প্োকাদবিা করা হ্য তা রনন্দিত করদত। আেরা আপনার এবং 

আপনার ররযজনদদর পররচািনার জনয আপনার যত্নদক কে কষ্টদাযক কাদজ 

রূপান্তররত করার প্চষ্টা করর। 

স্বাস্থ্য রশক্ষা  

Empire স্বাস্থযদসবা বযবস্থার এবং আপনার রচরকৎসার অবস্থা(গুরি) সম্পদকঘ 

আপনার ধারনার রবকাদির জনয ররতশ্রুরতবদ্ধ, এবং আপনাদক রনযরেত প্েি 

করার োধযদে প্রাগীর রিোেূিক সােগ্রী সরবরাহ্ করদব। গত প্েরিং িাযাদবটিস 

বযবস্থাপনা, অরগ্রে রনদদঘিাবিী, উচ্চ রক্তচাপ, এবং টিকাকরদণর রবেযগুরি রনদয 

আদিাচনা কদরদে।   
 

আপনাি স্বাগতম পযাষকি এবং Empire ID কােস 

Empire-এ আপনার নরে ুক্তকরদণর 15 রদদনর েদধয আপরন একটি স্বাগতে পে 

এবং একটি Empire সদসয ID কািঘ পাদবন। আপনার Empire সদসয ID কািঘটি 

আপনার সদসয ID নম্বর, Medicaid িাদযন্ট আইদিরন্টরফদকিন নম্বর, এবং Empire-

এর প্িরিদফান নম্বর রদদয েুদ্রান্দিত করা হ্দযদে। অনুগ্রহ্ কদর যাচাই করুন প্য 

আপনার কাদিঘ সকি তেয সটঠক। সব সেয রনদজর সাদে এই কািঘটি অবিযই 

রাখদবন, কারণ Empire প্নিওযাকঘ রদানকারীর কাে প্েদক যত্ন প্নওযার আদগ 

আপনার এটির রদযাজন হ্দব। যরদ আপরন আপনার সদসয ID কািঘ হ্াররদয প্ফদিন, 

আপরন সদসয পররদেবা রব াদগর প্িাি রি নম্বর 855-661-0002 (TTY 711)-এ প্ফান 

করদত পাদরন। 
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সদসয ID কািঘ – সম্মুখ  াগ 

         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

সদসয ID কািঘ – পিাদ  াগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদিখয প্য যখন আপরন আপনার স্বাস্থযদসবা রদানকারীর কাে প্েদক যত্ন প্নদবন বা 

Empire-এর আওতা ুক্ত না এেন পররদেবাগুরি প্পদত চান তখনও আপনাদক 

আপনার স্বাস্থয বীো ID কািঘ (Medicare অযাি াদন্টজ প্ল্যান ID, বা Medicare এবং 

Medicaid প্বরনরফি কািঘগুরি) রদযাজন হ্দব। 
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আমাষদি থেন্টাল ও রভশন থকয়াি অংশীদািষদি কাছ থেষক 

স্বাগতম পত্র 

 

Empire-এ আপনার নরে ুক্ত হ্ওযার রেে োদস আপরন আোদদর Liberty Dental 

Plan, আওযার প্িন্টাি প্কযার পািঘনার এবং Superior Vision, আওযার র িন প্কযার 

পািঘনাদরর কাে প্েদক একটি স্বাগতে পে পাদবন। এগুদিা আপনার প্িন্টাি এবং 

দৃটষ্টর যদত্নর সুরবধা সম্পদকঘ পররচয কররদয প্দদব এবং রক াদব পররদেবা অযাদেস 

করা হ্দব তা রবিাররত াদব জানাদব। 

 

আপনার যরদ আপনার র িন ও প্িন্টাি সুরবধা সম্পরকঘত রশ্ন োদক, আপরন এই 

পেরগরিদত প্দওযা নম্বরগুদিায প্ফান করদত পাদরন, অেবা আপরন Empire সদসয 

পররদেবাগুরিদত প্যাগাদযাগ করদত পাদরন। 

প্িাি রি নম্বর হ্ি 855-661-0002 (TTY 711)। 

 

Empire-এি সদসয রহ্ষসষব আপনাি অরধকাি  

 

Empire সকি সদসযদক েয ঘাদা এবং সম্মাদনর সাদে আচরণ করা রনন্দিত করার জনয 

সব ঘাত্মক রদচষ্টা চািাদব। তারিকা ুন্দক্তর সেয, আপনার প্কযার েযাদনজার আপনার 

অরধকার এবং দারযত্ব বযাখযা করদবন। আপনার যরদ বযাখযােূিক পররদেবার 

রদযাজন হ্য, তাহ্দি আপনার প্কযার টিে তাদদর বযবস্থা করদব। কেীরা আপনার 

অরধকার রদযাগ করদত আপনাদক সাহ্াযয করার জনয সব ঘাত্মক প্চষ্টা করদব । 

Empire MLTC প্ল্যাদনর সদসযদদর রনম্নরিরখত অরধকার রদযদে: 

• আপনার রচরকৎসা রদযাজনীয যত্ন পাওযার অরধকার আদে। 

• আপনার যত্ন এবং পররদেবাগুরি সেযেত রাপ্ত করার অরধকার আদে। 

• আপনার রচরকৎসা প্রকিঘ এবং আপনার রচরকৎসা পাওযার সেয আপনার 

প্গাপনীযতার অরধকার আদে। 

• আপনার প্বাধগেয উপাদয উপস্থারপত রচরকৎসা রবকল্প এবং রবকল্প সম্পদকঘ 

তেয পাওযার অরধকার আদে। 

• আপনার প্বাধগেয  াোয তেয পাওযার অরধকার আদে, এবং আপরন 

রবনােূদিয প্েৌরখক অনুবাদ পররদেবা প্পদত পাদরন। 
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• রচরকৎসা শুরুর আদগ অবরহ্ত সম্মরত প্দওযার জনয রদযাজনীয তেয 

পাওযার অরধকার আপনার আদে। 

• আপনার েয ঘাদার ররত শ্রদ্ধা এবং যোযে রবদবচনার সাদে আচরণ করার 

অরধকার আদে। 

• আপনার অনুদরাধ এবং আপনার রচরকৎসা প্রকদিঘর একটি অনুরিরপ 

পাওযার অরধকার আদে এবং প্রকিঘগুরি সংদিাধন বা সংদিারধত করদত 

বিুন। 

• রচরকৎসা রতযাখযান করার অরধকার সহ্, আপনার স্বাস্থযদসবার রবেদয 

রসদ্ধান্ত প্নওযার অরধকার আদে । 

• জবরদন্দি, রনযোনুবরত ঘতা, দবেরযক সুরবধা বা ররতদিাধ গ্রহ্দনর উপায 

রহ্সাদব বযবহ্ার করা প্য প্কাদনা ধরদনর দেন বা একর্দর করা প্েদক েুক্ত 

হ্ওযার অরধকার আপনার আদে। 

• আপনার রিঙ্গ সম্পদকঘ রবদবচনা না কদর যত্ন প্নওযার অরধকার আদে, যার 

েদধয রিঙ্গ পররচয এবং রহ্জ়িা, জারত, স্বাদস্থযর রস্থরত, রঙ, বযস, জাতীয 

উৎস, প্যৌন দৃটষ্ট রঙ্গ, দববারহ্ক অবস্থা বা ধদে ঘর অবস্থাদনর অন্ত ুঘক্ত। 

• আপনার managed long-term care plan প্েদক প্কাোয, কখন এবং কী াদব 

আপনার রদযাজনীয পররদেবাগুরি পাদবন তা বিার অরধকার আপনার 

আদে, যার েদধয রদযদে কী াদব আপরন প্নিওযাদকঘর বাইদর ররেত 

সরবরাহ্কারীদদর কাে প্েদক ক ার প্বরনরফি প্পদত পাদরন যরদ তারা 

পররকল্পনা প্নিওযাদকঘ না োদক। 

• আপনার রনউ ইযকঘ প্স্টি রিপািঘদেন্ট অফ প্হ্ি্ে (New York State 

Department of Health) বা আপনার প্িাকাি রিপািঘদেন্ট অফ প্সািযাি 

সার ঘদসস (Local Department of Social Services)-এর কাদে অর দযাগ করার 

অরধকার আদে; এবং, রনউ ইযকঘ প্স্টি প্ফযার রহ্যাররং রসদস্টে (Right to use 

the New York State Fair Hearing System) এবং/অেবা রনউ ইযকঘ প্স্টি 

এেিান ঘাি আরপি (New York State External Appeal) বযবহ্াদরর অরধকার 

আদে, যোযে রদযাজন োকদি। 

• আপনার যত্ন এবং রচরকৎসা সম্পদকঘ কো বিার জনয কাউদক রনযুক্ত করার 

অরধকার আপনার আদে। 
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• আপনার অংিগ্রহ্ণকারী ওমু্বিসেযান প্রাগ্রাে প্েদক সাহ্াযয চাওযার 

অরধকার আদে (আরও তদেযর জনয ওমু্বিসেযান প্রাগ্রাে রব াগ প্দখুন)। 

 

Empire-এি সদসয রহ্ষসষব আপনাি দারয়ত্ব 

 

এটি গুরুত্বপূণ ঘ প্য আপরন Empire-এর সদসয রহ্সাদব আপনার দারযত্বগুরির সাদে 

পরররচত হ্ন, প্যেনটি এই রব াদগ বরণ ঘত হ্দযদে।  একজন Empire সদসয রহ্দসদব, 

আপনার দারযত্ব: 

• Medicaid প্যাগযতা বজায রাখা; 

• Empire-এর োধযদে আওতাধীন পররদেবা গ্রহ্ণ করা; 

• আচ্ছারদত পররদেবাগুরির জনয Empire প্নিওযাকঘ রদানকারীদদর বযবহ্ার 

করা, যতিা প্নিওযাকঘ রদানকারী উপিব্ধ োদক প্সই প্েদক। 

• পআচ্ছারদত পররদেবার জনয পূব ঘ অনুদোদন রারপ্ত, রনম্নরিরখতগুরি বযরতত  

পূব ঘ-অনুদোরদত আচ্ছারদত পররদেবা বা জরুরী পরররস্থরতদত। 

• আপনার রচরকৎসদকর োরা পয ঘদবরেত হ্ওযা, যরদ আপনার স্বাস্থয অবস্থার 

প্কানও পররবতঘন র্দি; 

• আপনার স্বাস্থয পররদেবা রদানকারীদদর সাদে সম্পূণ ঘ এবং সটঠক স্বাস্থয 

সম্পরকঘত তেয প্িযার করা; 

• নাে, টঠকানা, প্ফান নম্বর এবং অরতররক্ত স্বাস্থয বীো কযাররযাদরর পররবতঘন 

সহ্ আপনার সম্পদকঘ সটঠক বযন্দক্তগত তেযা রাখদত Empire-প্ক সহ্াযতা 

করা। 

• আপনার স্বাদস্থযর প্কানও পররবতঘন সম্পদকঘ Empire কেীদদর অবরহ্ত করা, 

এবং আপরন যরদ বুঝদত না পাদরন বা রনদদঘিাবিী অনুসরণ করদত অেে 

হ্ন তাহ্দি তা জানাদনা; 

• আপনার প্কযার েযাদনজদেন্ট টিদের সাদে রচরকৎসার রবকল্প রনদয 

আদিাচনা কদর এবং আপনার দীর্ ঘদেযাদী যত্ন সম্পদকঘ অবরহ্ত রসদ্ধান্ত 

প্নওযার োধযদে তেয অনুসন্ধান এবং সংগ্রদহ্র োধযদে আপনার রনদজর 

যত্নদনওযার সাদে সন্দক্রয াদব জর়িত োকা। 

• আপনার যত্ন পররকল্পনার উন্নযন এবং আধুরনকীকরদণ অংিগ্রহ্ণ করা। 
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• Empire স্টাফ োরা সুপাররিকৃত যদত্নর পররকল্পনা অনুসরণ করা (আপনার 

ইনপুি সহ্); 

• Empire-এর সেি কেী এবং প্য প্কানও সংস্থা বা দীর্ ঘদেযাদী যত্ন 

রদানকারীর কেীদদর সাদে রবদবচনা এবং প্সৌজদনযর সাদে আচরণ করা যা 

আপনাদক প্রফার করা হ্দযদে। এর েদধয অন্ত ুঘক্ত রদযদে জারত, রঙ, 

জাতীয উৎপরত্ত, ধে ঘ, রিঙ্গ, বযস, োনরসক বা িারীররক েেতা, প্যৌন 

অর েুরখতা বা দববারহ্ক অবস্থার কারদণ বযন্দক্তর ররত দবেেযেূিক বযবহ্ার 

না করা; 

• অ-আওতা ুক্ত বা অ-রাক-অনুদোরদত পররদেবা পাওযার দুই রদদনর েদধয 

Empire-প্ক অবরহ্ত করা; 

• যরদ আপরন আপনার জনয বযবস্থা করা পররদেবা বা যত্ন গ্রহ্ণ করদত বার়িদত 

না োদকন, তাহ্দি তা আপনার Empire প্হ্িে প্কযার টিেদক আগাে 

জারনদয প্দওযা; 

• পররদেবাদাযক স্থান প্েদক স্থাযী াদব চদি যাওযার আদগ, অেবা 

পররদেবাদাযক স্থাদন দীর্ ঘরদন অনুপরস্থত োকদি প্স সম্পদকঘ Empire-প্ক 

অবরহ্ত করা; 

• আপরন যরদ রচরকৎসা রতযাখযান কদরন অেবা আপনার তত্ত্বাবধাযদকর 

রনদদঘিাবিী অনুসরণ না কদরন তদব আপনার ন্দক্রযাকিাপ। 

• আপনার সদসয হ্যান্ডবুদক বরণ ঘত Empire-এর সকি রদযাজনীযতা প্েদন 

চিা। 

• আপনার আরে ঘক বাধযবাধকতা পূরণ করা। 

 

স্থ্ানান্তি 

 

আপরন যরদ অনয MLTC পরিকল্পনায় স্থ্ানান্তি কিষত িান 

আপরন আোদদর 90 রদদনর জনয প্চষ্টা করদত পাদরন। আপরন Empire প্েদ়ি প্সই 

সেদয প্য প্কানও সেয অনয স্বাস্থয পররকল্পনায প্যাগ রদদত পাদরন। যরদ আপরন 

রেে 90 রদদনর েদধয চদি না যান, তাহ্দি আপনাদক আরও নয োস Empire-প্ত 
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োকদত হ্দব, যরদ আপনার এখাদন প্েদ়ি যাওযার প্কান  াি কারণ (যোযে কারণ) 

না োদক । যোযে রকেু কারদণর কদযকটি উদাহ্রণ অন্ত ুঘক্ত করা হ্ি:  

• আপরন পররদেবাদাযক প্েদের বাইদর প্গদি;  

• আপরন, পররকল্পনাটি, এবং আপনার কাউরন্ট রিপািঘদেন্ট অফ প্সািযাি 

সার ঘদসস বা New York প্স্টি রিপািঘদেন্ট অফ প্হ্ি্ে সবাই যরদ এ রবেদয 

একেত হ্য প্য Empire তযাগ আপনার জনয সবদচদয  াদিা। 

• আপনার বতঘোন পাররবাররক যত্ন রদানকারী আোদদর পররকল্পনার সাদে কাজ 

না করদি। 

• প্স্টদির সাদে আোদদর চুন্দক্তর অধীদন আেরা আপনাদক পররদেবা রদান 

করদত সেে না হ্দি। 

আপরন যরদ প্যাগযতা অজঘন কদরন, তদব আপরন অনয ধরদনর managed long-term 

care plan-এর েদতা প্েরিদকউি অযাি াদন্টজ প্ল্াস (Medicaid Advantage Plus 

(MAP) বা রবীণদদর জনয আি ইিিুরস  প্কযার ফর দয এল্ডারি ঘ (All-Inclusive Care 

for the Elderly - PACE)-এর েত প্ল্যাদন সটঠক কারণ ো়িাই প্য প্কানও সেদয 

পররবরতঘত হ্দত পাদরন।  

পররকল্পনা পররবতঘন করদত: রনউ ইযকঘ প্েরিদকি চদযজ (New York Medicaid 

Choice)-এ 888-401-6582 নম্বদর কি করদত পাদরন। New York Medicaid Choice -

এর পরােি ঘদাতা আপনাদক স্বাস্থয পররকল্পনা পররবতঘন করদত সহ্াযতা করদত 

পাদরন। 

আপনার নতুন তারিকাদত সন্দক্রয হ্ওযার জনয তারিকা ুক্ত হ্দত দুই প্েদক েয 

সপ্তাহ্ সেয িাগদত পাদর। আপরন New York Medicaid Choice-এর কাে প্েদক 

একটি প্নাটিি পাদবন প্যখাদন আপনাদক জানাদনা হ্দব প্য আপরন আপনার নতুন 

পররকল্পনায নাে তারিকা ুক্ত হ্দবন। Empire ততরদন পয ঘন্ত আপনার রদযাজনীয 

যত্ন রদান করদব।  

দ্রুত পদদেপ প্নওযার জনয যরদ আপনার দরকার হ্য তদব New York Medicaid 

Choice-প্ক কি করুন কারণ পররকল্পনা স্থানান্তর করদত সেযটি আপনার স্বাদস্থযর 

জনয েরতকারক হ্দব। আপরন যরদ New York Medicaid Choice-প্ক বদিন প্য 
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আপরন Empire-প্ত নরে ুক্ত হ্দত রান্দজ হ্নরন, তাহ্দি আপরন তাদদর দ্রুত বযবস্থা 

প্নওযার অনুদরাধ করদত পাদরন। 

 

থকয়াি পরিিালন পরিষেবা  

 

আোদদর িেয হ্ি আপনার স্বাস্থয এবং জীবদনর গুণোদনর বযবস্থাপনায সহ্াযতা 

করা যাদত আপরন আপনার বা়িীদত যতিা সম্ভব স্বাধীন এবং স্বাচ্ছদি োকদত 

পাদরন।  Empire-এর সাদে নরে ুক্ত হ্ওযার একটি ব়ি সুরবধা হ্দচ্ছ প্য আপনার 

রচরকৎসাগত াদব রদযাজনীয যত্ন এবং পররদেবার বযবস্থা করার জনয আপনাদক 

শুধুোে একটি নম্বদর কি করদত হ্দব।  

 

আপনাি থকয়াি মযাষনজষমন্ট টিম 

 

Empire-এর সদসয রহ্সাদব, আপনার জনয যত্ন বযবস্থাপনা প্পিাদারদদর একটি 

রবদিে দি োকদব যারা আপরন যতরদন আোদদর সাদে রনবরন্ধত োকদবন ততরদন 

আপনার যত্ন প্নদবন। প্পিাদারদদর এই দি আপনার, আপনার পররবার এবং 

আপনার স্বাস্থযদসবা রদানকারী(প্দর) সাদে আপনার পররদেবাগুরি রনধ ঘারণ করদবন 

এবং আপনার রনরদঘষ্ট রদযাজনীযতাগুরি পূরদণর জনয প্সগুরির সাদে খাপ খায 

এেন একটি যদত্নর পররকল্পনা দতররর জনয কাজ করদবন। আপনার যদত্নর সকি 

রদক সেন্বয করদত আপনার প্কযার টিে পররদেবার বযবস্থা করদব এবং স্বাস্থয ও 

দীর্ ঘদেযাদী যত্ন রদানকারীদদর সাদে কাজ করদব। প্কযার েযাদনজদেন্ট টিদের 

একজন সদসয আপনার বার়িদত পয ঘাযক্ররেক পররদি ঘন করদবন এবং আপনার 

যদত্নর রদযাজনীযতাগুরি েূিযাযন করদবন এিা রনন্দিত করার জনয প্য আপনার 

যদত্নর পররকল্পনাটি সেদযর সাদে-সাদে পররবরতঘত হ্ওযার সদঙ্গ-সদঙ্গই আপদিি 

করা হ্দযদে। স্বা ারবক সেদয এবং স্বা ারবক কায ঘ সম্পন্নকারর সেদযর বাইদর একটি 

অন-কি প্কযার েযাদনজাদরর োরা আপনার প্কযার টিদে সবসেয প্যাগাদযাগ 

করদত পারদবন।   

নরে ুক্ত হ্ওযার পর আপনাদক একজন প্কযার েযাদনজার রনদযাগ করা হ্দব। 

ইংদরন্দজ ো়িা অনয প্কান  াোয প্যাগাদযাগ করার রদযাজন সহ্, আপনার রবদিে 

চারহ্দাগুরি পূরণ করদত পাদর এেন একটি রবদিে টিেদক আপনার সাদে যুক্ত করার 
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যোসাধয প্চষ্টা।  আপনার প্কযার েযাদনজার একটি আউিররচ কি অনুসরণ করদবন 

তাদক আপনার সাদে পররচয কররদয প্দওযা হ্দব এবং বযাখযা করদব প্য প্কযার টিে 

আপনার সাদে কী াদব কাজ করদব। 

 

আপনার টিেটিদত অন্ত ুঘক্ত করা হ্দব, রকন্তু তাদতই সীোবদ্ধ োকদব না, একজন 

প্কযার েযাদনজার (একটি রনবরন্ধত নাস ঘ), একটি পররদেবা সেন্বযক, এবং একজন 

সাোন্দজক কেী । টিেটি অযাদসসদেন্ট নাস ঘ এবং প্কযার েযাদনজদেন্ট টিে 

সুপার াইজার োরা সেরে ঘত। 

 

থকয়াি মযাষনজাি  

প্কযার েযাদনজার আপনার এবং আপনার যদত্নর জনয দাযী সকি সরবরাহ্কারীর 

েদধয প্যাগাদযাগ সেন্বদযর দারযদত্ব োদকন। আপনার প্কযার েযাদনজার এইগুরি 

করদবন: 

• আপনার দীর্ ঘদেযাদী যত্ন সংক্রান্ত প্য প্কান রবেদয আপনার রচরকৎসা অবস্থা 

পয ঘাদিাচনা, রচরিত এবং অনুসরণ করদবন। 

• আপনার পররদেবা রদানকারী সংস্থাগুরির সাদে আপনার রােরেক 

প্যাগাদযাগকারী রহ্সাদব কাজ করদবন। 

• আপনার রচরকৎসদকর সাদে আপনার োকদত পাদর এেন প্য প্কাদনা 

প্েরিকযাি সেসযাগুরি রনদয ফদিা আপ করদবন। 

• আপনার ঔেধগুরি েরনির করদবন। 

• আপনার এবং আপনার পররবাদরর সদসয উ যদকই আপনার রচরকৎসার 

রবেয পরােি ঘ প্দদব এবং বযাখযা করদব, এবং আপরন এবং আপনার পররবার 

কী াদব আপনার যত্ন পররচািনা করদত সাহ্াযয করদত পাদরন প্স বযপাদর 

রিো/ররিেণ রদান করদবন। 

• আপনার অবস্থা এবং অগ্রগরত রনরীো করদত ররত োদস আপনার সাদে 

প্যাগাদযাগ করদবন। 

• আপনার প্কস প্রকিঘ আপদিি এবং বজায রাখদবন। 
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সমাজকমী  

আপনার আচরণগত, সাোন্দজক, বা োনরসক স্বাস্থয পররদেবাগুরির জনয আপনার 

রােরেক পরররচরত রহ্সাদব সাোন্দজক কেীটি কাজ করদবন। আপনার সাোন্দজক 

কেী এইগুরি করদবন:  

• আপনার সাদে প্কান সাোন্দজক, পাররবাররক, েনিান্দত্ত্বক এবং আচরণগত 

সেসযাগুরি রনদয আদিাচনা করদবন। 

• আপনার আচরণগত স্বাস্থয পররদেবা রদানকারীর সাদে রােরেক 

প্যাগাদযাগকারী রহ্সাদব কাজ করদবন। 

• আপনার সম্প্রদাদযর সম্পদগুরি িনাক্ত এবং উপিব্ধ করার জনয 

আপনাদক সাহ্াযয করদবন। 

• সাোন্দজক প্সবা সংক্রান্ত রবেযগুরিদত আপনাদক পরােি ঘ প্দওযা এবং 

আপনাদক এবং আপনার পররবারদক আপনার পররচয ঘা রদাদনর বযপাদর 

সাহ্াযয করার জনয রিো/প্কারচং রদান করদবন। 

 

পরিষেবা সমন্বায়ক  

সার ঘস প্কাঅরিঘদনির হ্ি আপনার অযাপদযন্টদেন্টগুরি প্সি করা এবং আপনার 

গ্রহ্ন করা প্য প্কানও ইন-প্হ্াে পররদেবার জনয বযবস্থা করার বযপাদর দাযীত্বরাপ্ত 

বযন্দক্ত। আপনার রচরকৎসক, প্েরারপস্ট, স্বাস্থয পররদেবা রদানকারী এবং অনযানয 

রবদক্রতা/এদজন্দন্স/পররদেবা রদানকারীদদর সাদে কাজ কদর, পররদেবা সেন্বযকারী 

আপনার সেি দীর্ ঘদেযাদী যদত্নর রদযাজনগুরিদক পূরণ করার জনয সবদচদয 

কায ঘকর উপাদয রদযাজনীয পররদেবাগুরিদক সেন্বয করদব। রবদিে কদর, পররদেবা 

সেন্বযকারী হ্দব: 

• রদানকারীদদর সাদে অযাপদযন্টদেন্ট প্সি আপ করদত এবং এর বযবস্থা 

করদত আপনাদক সহ্াযতা করদবন।  

বার়িদত-রাপ্ত পররদেবাদত সহ্াযতা করদবন। যা আপনার দীর্ ঘদেযাদী যত্ন 

পররকল্পনার অংি। 

• সরবরাহ্কারীদদর সাদে অযাপদযন্টদেদন্টর জনয পররবহ্দনর বযবস্থা করদত 

সহ্াযতা করদবন। 
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• আপরন যাদত রদযাজনীয প্সবা পান এবং তাদদর প্দওযা যত্ন নরে ুক্ত করার 

জনয রদানকারীদদর অনুসরণ করদবন। 

• যত্ন বা পররদেবার রবেদয আপনার অনুদরাধ করা প্কাদনা তেয আপনাদক 

রদান করদবন। 

• Empire-এর সদসয পররদেবার রব াদগর সাদে আপনার রােরেক 

প্যাগাদযাগকারী রহ্সাদব কাজ করদবন। 

• রনন্দিত হ্ন প্য আপনার সেি প্রকিঘ এবং ফাইিগুরি যোযে াদব 

রেণাদবেণ করা হ্দযদে। 

 

বযজি-থকজিক পরিষেবা পরিকল্পনা (Person-Centered Service Plan 

- PCSP) 

 

Person-Centered Service Plan হ্ি একটি রিরখত নরে যা আপনার স্বাদস্থযর অবস্থা 

বজায রাখদত এবং উন্নত করদত এবং আপনাদক যতিা সম্ভব স্বাধীন রাখদত সাহ্াযয 

করার জনয আপরন প্য ধরদনর যত্ন এবং পররদেবা পাদবন তার রববরণ প্দয। আপরন 

Empire-এ যুকয হ্ওযার পদনদরা (15) রদদনর েদধয PCSP উন্নযদন অংিগ্রহ্ণ 

করদবন।  এই PCSP-এর একটি অনুরিরপ স্বােদরর জনয আপনার কাদে পাঠাদনা 

হ্দব। 

 

PCSP আপনার প্কযার টিে োরা উন্নত করা হ্দব এবং রনম্নরিরখত গুরি রবদবচনা করা 

হ্দব: 

• েূিযাযদনর বযাপক প্সি NYIA এবং প্কযার টিে োরা পররচারিত হ্দব। 

• আপনার রাসরঙ্গক রচরকৎসার ইরতহ্াস এবং বতঘোন স্বাদস্থযর অবস্থা/রস্থরত 

• আপনার রােরেক যত্ন রচরকৎসদকর সাদে এবং রদযাজন হ্দি, আপনার যত্ন 

গ্রহ্দনর সাদে জর়িত এেন অনয প্কান স্বাস্থয পররচয ঘাকাররর সাদে পরােি ঘ 

করদবন।  

• আপনার, আপনার পররবার এবং/অেবা অনযানয সহ্াযতা প্নিওযাকঘ প্েদক 

তেয গ্রহ্ন করদবন। 
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Empire-এ, আেরা আোদদর সদসযদদর যদত্নর পররকল্পনা এবং যত্ন পররচািনায 

জর়িত রাখার বযপাদর গুরুত্ব রদই। প্কযার প্ল্যান প্িদ িপ করার সেয আপনার 

প্কযার টিে আপনার এবং আপনার পররবার/তত্ত্বাবধাযক অেবা ররতরনরধর সাদে 

পরােি ঘ করদব। আেরা আপনাদক স্বাদস্থযর যত্ন রদানকারর টিদের একজন 

গুরুত্বপূণ ঘ এবং অপররহ্ায ঘ অংি বদি েদন করর। যত্ন পররকল্পনা সটঠক াদব 

রদযাজনীয পররদেবাগুরিদক ররতফরিত কদর, আপনার পেিগুরিদক অন্ত ুঘক্ত 

কদর এবং কায ঘকর যত্ন পররকল্পনা বািবাযদনর সম্ভাবয বাধাগুরিদক সোধান কদর তা 

রনন্দিত করার জনয আপনাদক আপনার রচরকৎসা রনদয রচরকৎসকদদর সাদে এবং 

আপনার প্কযার টিদের সাদে আপনার স্বাস্থযদসবার রদযাজনীযতাগুরি রনদয 

আদিাচনা করদত উৎসারহ্ত করর। 

 

Person-Centered Service Plan-এ উ য আওতা ুক্ত এবং আওতা ুক্ত নয এেন উ য 

পররদেবার তারিকা প্দয যা Empire আপনার জনয সরবরাহ্ এবং/অেবা সেন্বয 

করদব। এিা অনুদোরদত পররদেবার ধরণ, সেযকাি, এবং রিদকাদযন্দন্সর রববরণ 

প্দদব। আপনার প্কযার টিে আপনার পররদেবাগুরির সেন্বয সাধন করদব এবং 

যোযে সরবরাহ্কারী রনব ঘাচন করদব, রন্দক্রযাচিাকািীন সেদয আপনার সাদে 

পরােি ঘ কদর আপনার পেি এবং/অেবা রবদিে চারহ্দাগুরি রবদবচনা করদব। 

আপনার টিে রদযাজনীয অনাচ্ছারদত পররদেবার বযবস্থা করা এবং উপযুক্ত 

রদানকারীর সাদে সেন্বয সাধন করদত সহ্াযতা করদব।   

 

যে রনিীক্ষণ, পনুমূ সলযায়ন, এবং যে পরিকল্পনাি আপষেিগুরল 

 

আপরন প্কেন আদেন তা জানদত, আপরন কী াদব পররদেবা পাদচ্ছন তা েূিযাযন 

করদত এবং আপনার প্য প্কানও উদেগ বা রবেয রনদয আদিাচনা করদত আপনার 

প্কযার টিে আপনার সাদে রনযরেত প্যাগাদযাগ রাখদব। টিে আপরন সম্মুখীন হ্দত 

পাদরন এেন প্যদকাদনা রচরকৎসা সংক্রান্ত সেসযাগুরি র্রনষ্ঠ াদব পয ঘদবেণ 

করদবন এবং আপনার পররবরতঘত চারহ্দাগুরি সেযেত এবং যোযে াদব সোধান 

করা হ্দচ্ছ তা রনন্দিত করদত আপনার স্বাস্থযদসবা রদানকারী এবং সাম্রাজয পররদেবা 

রদানকারীদদর সাদে কাজ করদব।   

 



  

Empire সদসয পরিষেবা 855-661-0002 (TTY 711)   পৃষ্ঠা | 25 

কখনও-সখনও, আোদদর েূিযাযন পররচািনার জনয আপনার বার়িদত আসদত হ্দত 

পাদর যাদত সটঠক প্সবাগুরি রদদত আেরা আপনার যত্ন পররকল্পনাটিদত সােিসয 

আনদত পারর। যরদ আপনার অরতররক্ত পররদেবার, অনয পররদেবা বা আপনার 

বতঘোন পররদেবার রিদকাদযন্দন্স বনৃ্দদ্ধ বা হ্রাদসর রদযাজন হ্য, তাহ্দি আপনার 

তেযগুরি রদদয প্সটির যোযে সেন্বয করা হ্দব। আপনার প্কযার টিে আপনার এবং 

অনয প্কানও বযন্দক্ত বা সংস্থার সাদে প্য প্কানও রিারবত পররবতঘন রনদয আদিাচনা 

করদব।  যত র্নর্ন রদযাজন আেরা এটি করদবা, রকন্তু প্কানও প্েদেই আেরা ররত 

বের একবাদরর কে আপনার সাদে প্দখা করব না বা োদস একবাদরর কে প্ফাদন 

আপনার সাদে প্যাগাদযাগ করব না। যতরদন আপরন Empire-এর সদসয হ্ন, আপরন 

আপনার যত্ন প্নওযার জনয আপনার প্কযার টিদের উপর  রসা করদত পাদরন। 

 

 

পরিিয সাি ধািাবারহ্কতা 

 

করমউরনটি রভরিক দীর্ সষময়াদী যে পরিষেবা এবং সহ্ায়তা (Community 

Based Long-Term Care Services and Supports - CBLTCS) 

আপরন যরদ Empire-এ নরে ুক্ত হ্ওযার আদগ প্েদক Medicaid রফ-ফর সার ঘদসর 

অধীদন করেউরনটি র রত্তক দীর্ ঘদেযাদী যত্ন পররদেবা এবং সহ্াযতা প্পদয োদকন, 

তাহ্দি নরে ুক্ত হ্ওযার পর নব্বই (90) রদন পয ঘন্ত অেবা Empire কতৃঘক েূিযাযন 

সম্পন্ন না হ্ওযা পয ঘন্ত আপরন এই পররদেবাগুদিা চারিদয যাদবন, যা পদর হ্দব। 

করেউরনটি র রত্তক দীর্ ঘদেযাদী যত্ন পররদেবা এবং সহ্াযতা (CBLTCS) হ্দচ্ছ 

স্বাস্থযদসবা এবং সহ্াযক পররদেবা যা সেি বযদসর বযন্দক্তদদর কায ঘকরী সীোবদ্ধতা 

বা দীর্ ঘস্থাযী অসসু্থতার জনয সরবরাহ্ করা হ্য যার জনয দদনন্দিন কাজকদে ঘ সহ্াযতা 

রদযাজন। প্হ্াে প্হ্িে সার ঘদসস, রাইদ ি রিউটি নারস ঘং, কনন্দজউোর িাইদরদক্টি 

পাদস ঘানাি অযারসস্টযান্ট সার ঘস, অযািল্ট প্ি প্হ্িে প্কযার প্রাগ্রাে, এবং বযন্দক্তগত 

যদত্নর প্সবাগুরি এর েদধয অন্ত ুঘক্ত| স্নান করদত সাহ্াযয করা, প্পাোক পরদত 

সাহ্াযয করা, আপনার খাবার দতরী করার বযপাদর সাহ্াযয করা এবং রচরকৎসার 

বযপাদর সহ্াযতা করা, এবং ঔেধ সদঙ্গ সহ্াযতা করা এই পররদেবাগুরিদত অন্ত ুঘক্ত।  

  

যরদ আপরন একটি পররদেবাদাযক অঞ্চদি কে, বন্ধ বা অনযানয অনুদোরদত বযবস্থার 

কারদণ অনয পররচারিত দীর্ ঘদেযাদী যত্ন পররকল্পনা প্েদক রবন্দচ্ছন্ন হ্দয োদকন, 
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তাহ্দি আপরন Empire-এর সাদে নরে ুক্ত হ্ওযার রসন্ধান্ত রনদত পাদরন এবং আেরা 

আপনার রবদযোন পররচয ঘা পররকল্পনার অধীদন পররদেবা রদান চারিদয যাব 

তারিকা ুন্দক্তর 120 রদন পর বা Empire একটি েূিযাযন না করা পয ঘন্ত এবং আপরন 

নতুন Person-Centered Service Plan-এর সাদে সম্মত না হ্ওযা পয ঘন্ত। 

 

যরদ Empire এই রাক-রবদযোন পররদেবাগুরিদত রদবিারধকার অবসান, হ্রাস, স্থরগত 

বা অনযোয সীোবদ্ধ কদর, আপরন Empire প্েদক অরফরসযাি াদব রবজ্ঞরপ্ত পাদবন, 

এবং আপনার কাদে একটি অ যন্তরীণ আরপি, নযাযয শুনারন এবং বারহ্যক আরপি 

করার অরধকার োকদব, প্সই সাদে অনুদরাধ রন্দক্রযা করার সেয রবতরকঘত পররদেবা 

অবযাহ্ত রাখার অরধকার োকদব। ("অযাকিন এবং আরপি অফ অযাকিন" রব াদগ 

"রাষ্ট্রীয নযাযয শুনারন" এবং "রাষ্ট্রীয বারহ্যক আরপি" -এ প্দখুন) 
 

আপনাি পরিিারলত দীর্ সষময়াদী যে থনওয়াি সুরবধা 

 

Empire আপনার আবতৃ সুরবধারদর অংি রহ্দসদব দীর্ ঘদেযাদী যত্ন এবং সহ্াযক 

পররদেবা রদান কদর। যরদ তাদদর রচরকৎসার রদযাজন হ্য তাহ্দি আপরন নীদচ 

বরণ ঘত পররদেবাগুরি প্পদত পাদরন, অে ঘাৎ যরদ তাদদর আপনার অসুস্থতা বা 

ররতবন্ধকতা ররতদরাধ বা রচরকৎসার রদযাজন হ্য। প্য পররদেবাগুরি এবং 

রদানকারীদদর আপনার রদযাজন প্সগুরি রচরিত করদত আপনার প্কযার 

েযাদনজার আপনাদক সাহ্াযয করদব। রকেু প্েদে, এই পররদেবাগুরি প্পদত আপনার 

স্বাস্থয পররদেবা রদানকারীর কাে প্েদক একটি প্রফাদরি বা অিঘাদরর রদযাজন হ্দত 

পাদর। হ্াসপাতাি, রচরকৎসক বা িাযগরনরস্টক প্সবাগুরির েদতা অনযানয " 

অনাচ্ছারদত সুরবধাগুরি" র েদধয সেন্বয করার জনয আপনার প্কযার েযাদনজার 

আপনার স্বাস্থযদসবা রদানকারীদদর সাদেও কাজ করদব।  

 

"রিরকৎসাগতভাষব প্রষয়াজনীয়" মাষন রক? 

 

যরদ প্কানও কটঠন প্রাদগ আক্রান্ত হ্ন, জীবন স ংকি প্দখা প্দয, অসুস্থতা বা দুব ঘিতা 

সটৃষ্ট হ্য, স্বা ারবক কায ঘকিাদপর জনয আপনার েেতায হ্িদেপ কদর, অেবা রকেু 

গুরুত্বপুন ঘ অেেতার হুেরকর সম্মুখীন হ্ন তদব আপনার এই অবস্থাদক প্রাধ করা, 
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রনণ ঘয করা, সারাদনা বা ররতকার করার জনয একটি পররদেবা "রচরকৎসাগত াদব 

রদযাজনীয" বদি গণয করা হ্য। 

 

"আচ্ছারদত সুরবধা" বলষত কী থবাঝায়? 

 

এগুরি হ্ি সুরবধা এবং পররদেবা যা Empire-এ আপনার সদসযতার োধযদে 

অনুদোরদত, সাধারণত একটি প্নিওযাকঘ রদানকারী োরা সঞ্চারিত বা রবতরণ করা 

হ্য এবং Empire োরা অে ঘ রদান করা হ্য। রনরদঘষ্ট পররদেবাগুরি সাদে এই 

পররদেবাগুরির রিদকাদযন্দন্স এবং সেযকাি, আপনার প্েরিদকি, িারীররক ও 

সাোন্দজক চারহ্দাগুরির বযপাদর আপনার প্কযার েযাদনজাদরর েূিযাযদনর র রত্তদত 

অনুদোরদত হ্দব। Empire, আপনার রচরকৎসার জনয রদযাজনীয সেি আচ্ছারদত 

পররদেবার বযবস্থা করদব।   

 

যরদ প্য প্কানও সেয, Empire োরা আওতা ুক্ত সুরবধা এবং পররদেবায একটি 

পররবতঘন করা হ্য, তাহ্দি আপনাদক রিরখত াদব পররবতঘন সম্পদকঘ অবরহ্ত করা 

হ্দব। এই ধরদনর পররবতঘদনর কায ঘকর তাররদখর অন্তত ন্দেি (30) রদন আদগ এই 

রবজ্ঞরপ্ত রদান করা হ্দব। 

 

"সমন্বরয়ত অনাচ্ছারদত সুরবধাগুরলি"অে স রক? 

 

এইগুরি হ্ি প্সই সুরবধা এবং পররদেবা যা Empire-এর আওতা ুক্ত নয়। যরদও 

সেরন্বত প্সবার েূিয Empire রদান কদর না, Empire-এর প্কযার েযাদনজদেন্ট কেীরা 

তাদদর সাদে প্যাগাদযাগ কররদয প্দবার বযপাদর সদসযদদর সহ্াযতা করদত পাদরন। 

আপরন আপনার পেদির প্য প্কানও সরবরাহ্কারীদক প্বদে রনদত পাদরন 

(সরবরাহ্কারীদক প্নিওযাকঘ সরবরাহ্কারী হ্দত হ্দব না), যরদ প্সই রদানকারী 

Medicare, Medicaid, আপনার তৃতীয পদের বীো গ্রহ্ণ কদরন, অেবা আপরন 

বযন্দক্তগত াদব অে ঘ রদান কদরন। 
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আচ্ছারদত এবং সমন্বরয়ত থসবা 

 

আচ্ছারদত থসবা 

(MLTC কযারপষিশন দ্বািা আচ্ছারদত) 

অনাচ্ছারদত থসবাগুরল  

(রবল কিা থযষত পাি, Medicaid  

রি-িি-সারভসস এি দ্বািা) 

থকয়াি মযাষনজষমন্ট  ইনষপষশন্ট হ্সরপিাল সারভসষসস 

নারস সং থহ্াম থকয়াি*  

(আবারসক স্বাস্থ্য পরিষেবা সুরবধা)। 
বরহ্মু সখী হ্াসপাতাল থসবা 

পারিবারিক যে 

a. নারস সং 

b. থহ্াম থহ্লে এইে 

c. রিজজকাল থেিারপ (PT) 

d. থপশাগত থেিারপ (OT) 

e. স্পিি পযাষোলজজ (SP) 

f. থমরেষকল থসাশযাল সারভসষসস 

একটি অরিস থসটিং-এ, একটি রিরনক-

এ, একটি থিরসরলটিষত, বা বার়িষত থসবা 

প্রদান সহ্ রিরকৎসষকি থসবা 

প্রাপ্তবয়স্কষদি দদরনক স্বাস্থ্যষসবা  লযাবষিিরি সারভসষসস 

বযজিগত যে 
থিরেওলজজ এবং থিরেওআইষসাষিাপ 

সারভসষসস 

DME* - থমরেষকল/সাজজসকাল সিবিাহ্, 

ইন্টািনাল এবং পযাষিষন্টিাল িমু সলা এবং 

রহ্য়ারিং এে বযািারি, থপ্রাসষেটিে, 

ওিষোটিে এবং ওিষোষপরেক িুিওয়যাি 

সহ্। 

জরুিী পরিবহ্ন 

বযজিগত জরুিী প্ররতজক্রয়া রসষেম গ্রামীণ স্বাস্থ্য রিরনক থসবা 

জরুরি নয় এমন পরিবহ্ন ক্ররনক থিনাল োয়ারলরসস 

পাষয়ি রিরকৎসা* মানরসক স্বাস্থ্য থসবা 

দন্তরিরকৎসা 
মদযপান এবং পদাে স অপবযবহ্াি সংক্রান্ত 

পরিষেবা 

অষটাষমটি/িশমা OPWDD পরিষেবাগুরল 

বার়ি ছা়িা অনয থকানও থসটিং-এ PT, OT, 

SP বা অনযানয থেিারপ সিবিাহ্ কিা হ্য়। 
পরিবাি পরিকল্পনা থসবা 

অরেওলজজ /কাষন থশানাি যন্ত্র * 
থপ্রসজক্রপশন এবং অ-থপ্রসজক্রপশন 

ড্রাগস, থযৌরগক থপ্রসজক্রপশন 

শ্বাস প্রশ্বাষসি থেিারপ আশ্রয় 

পুটি 
এবং রশষিানাম XIX িাজয পরিকল্পনায় 

তারলকাভুি অনযানয সকল পরিষেবা 
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বযজিগত পরিষেবাদায়ক নারস সং  

উপষভািা পরিিারলত বযজিগত সহ্ায়তা 

পরিষেবা 
 

বা়িীষত থেরলভািী কিা বা সমষবত কষি 

খাবাি থদওয়া 
 

থসাশযাল থে থকয়াি  

সামাজজক ও পরিষবশগত সমে সন  

 

* রনরদঘষ্ট োনদদের উপর র রত্ত কদর Medicare এই পররদেবাগুরি ক ার করদত 

পাদর। যরদ Medicare এই পররদেবাগুরির েদধয প্কানটি অন্ত ুঘক্ত কদর, তাহ্দি 

Medicare-প্ক রেে রবি করা হ্দব যরদ আপনার (Medicare বা Medicaid ো়িা অনয) 

অরতররক্ত প্কাদনা বীো োদক যা উপদরর প্য প্কাদনা পররদেবা ক ার কদর, এই 

অরতররক্ত বীোটির জনয Empire-এর রবি করার আদগ রবি করা হ্দব। যত্ন বা প্সবা 

গ্রহ্ণ করার সেয দযা কদর আপনার Medicaid, Medicare এবং Empire কািঘগুরি সব 

সেয প্দখান। 

Medicare োরা পররদিারধত প্ফরতদযাগয এেন উপদরাক্ত পররদেবাগুরির প্কাদনাটি 

বযবহ্ার করার সেয, আপনার রনদজর রদানকারীদক রনব ঘাচন করার স্বাধীনতা 

আপনার আদে। তদব, আপনাদক Empire-এর প্নিওযাদকঘর রদানকারীদদর বযবহ্ার 

করার বযপাদর উৎসাহ্ীত করা হ্দচ্ছ। 

 

উদিখয, তারিকা ুক্ত আচ্ছারদত পররদেবাগুরিও প্িরিদহ্ি্ে োরাও রদান করা যাদব।  

প্িরিদহ্ি্ে ইদিকট্ররনক তেয বা প্যাগাদযাগ রযুন্দক্ত বযবহ্ার কদর প্সবা রদান কদর 

যা রচরকৎসাগত াদব উপযুক্ত এবং যখন যত্ন রদাদনর এই পদ্ধরতর জনয আদগ প্েদক 

অনুদোদন পাওযা রগদযদে।  
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আওতাভুি পরিষেবাসমূষহ্ি রববিণ  

 

প্রাপ্তবয়স্কষদি দদরনক 

স্বাস্থ্যষসবা  

একটি আবারসক স্বাস্থযদসবা সুরবধা রদান করা হ্য 

যা রনম্নরিরখত পররদেবাগুরিদক অন্ত ুঘক্ত কদর: 

রচরকৎসা, নারস ঘং, খাদয এবং পুটষ্ট, সাোন্দজক 

পররদেবা, পুনব ঘাসন প্েরারপ, পররকরল্পত অবসর 

সেদযর কায ঘক্রে, দন্ত-সম্পরকঘত, এবং 

ফাে ঘারসউটিকযাি পররদেবা।  

অরেওলজজ/কাষন থশানাি 

যন্ত্র 

অরিওিন্দজ সার ঘদসস এর েদধয পদর শুনদত 

পারার পরীো এবং শ্রবণযদের প্রসন্দক্রপিন। 

রহ্যাররং এইি পররদেবার েদধয রদযদে শ্রবণযে 

রনব ঘাচন, রফটিং এবং শ্রবণযে রবতরদণর বযবস্থা, 

প্সইসদঙ্গ রি াইদসর রদযাজনীয রেণাদবেণ ও 

পররচয ঘা।  এই রব াদগ রকৃত কাদন প্িানার যে 

এবং সম্পরকঘত যোংিগুরিও অন্ত ুঘক্ত করা 

হ্দযদে। 

থকয়াি মযাষনজষমন্ট 

এেন রন্দক্রযা যা আপনাদক আপনার Person-

Centered Service Plan-প্ত রচরিত রদযাজনীয 

আচ্ছারদত পররদেবাগুরি অযাদেস করদত 

সহ্াযতা কদর।  সুরবধার পযাদকজগুরির েদধয 

ওগুরি োকা না-োকা বযারতদরদক প্কযার 

েযাদনজদেন্ট সার ঘস আপনার পররদেবার সেন্বয 

সাধন কদর।   

উপষভািা পরিিারলত 

বযজিগত সহ্ায়তা পরিষেবা 

বযন্দক্তগত যত্ন প্সবা, প্হ্াে স্বাস্থয সহ্কারী প্সবা 

এবং একটি কনন্দজউোর-পররচারিত বযন্দক্তগত 

সহ্কারী প্েদক দে নারস ঘংদযর কাজকদে ঘর 

সহ্াযতা প্পদত আপনাদক অনুেরত প্দয।  অরধক 

রববরদণর জনয অনুগ্রহ্ কদর "কনন্দজউোর 

রনদদঘরিত বযন্দক্তগত সহ্াযতা পররদেবা (CDPAS)" 

রব াগটি প্দখুন  
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দন্তরিরকৎসা 

রনম্নরিরখত প্িন্টাি পররদেবা রদান করার জনয 

Empire Liberty Dental Plan-এর অংিীদার 

হ্দযদে:  িাযাগনরস্টক এবং ররতদরাধেূিক 

পররদেবা, পুনরুদ্ধারদযাগয দন্তরচরকৎসা, রুি 

কযাদনি প্েরারপ*, রপররওিরন্টে, রদস্থটিে — 

েুকুি এবং অপসারণদযাগয*, রদস্থটিে — 

অপসারণদযাগয*, জরুরী প্িন্টাি পররদেবা*।  

 

(*পূব ঘবতী অনুদোদন রদযাজন, অেবা অনযানয 

সীোবদ্ধতা রদযাজয হ্দত পাদর।)   

থিকসই থমরেষকল যন্ত্রপারত 

(DME) 

এটি এেন সরিাে যা একজন 

স্বাস্থযদসবাকারী রচরকৎসক রনধ ঘারণ কদরদেন 

প্য আপনার রচরকৎসা অবস্থায রচরকৎসার 

জনয রদযাজনীয।  উদাহ্রণগুরি অন্ত ুঘক্ত 

রদযদে প্েরিদকি / িিযরচরকৎসা সরবরাহ্, 

ইদন্টরাি এবং পযাদরদন্টরাি ফেু ঘিা এবং 

রহ্যাররং এইি বযািাররগুরি।  রদস্থটিে, 

অদে ঘাটিে, এবং অদে ঘাদপরিক জদুতা প্িকসই 

রচরকৎসাগত সরিাে নয় । 

পারিবারিক যে 

 

নারস ঘং, প্হ্াে স্বাস্থয সাহ্াযয পররদেবা, রচরকৎসা 

প্সািযাি সার ঘদসস, িারীররক প্েরারপর, প্পিাগত 

প্েরারপ, এবং স্পিচ পযাদোিন্দজ প্েরারপ সহ্ 

আপনার বার়িদত সরবরাহ্ করা পররদেবা।   

বা়িীষত থেরলভািী কিা বা 

সমষবত কষি খাবাি থদওয়া  

প্য সদসযরা রনদজদদর জনয পুটষ্টকর পয ঘাপ্ত 

খাবার রস্তুত বা রাপ্ত না করদত পাদরন তাদদর 

জনয উপিব্ধ খাবার 

রিরকৎসাগত সামাজজক 

থসবা  

আপরন আপনার বার়িদত োকাকািীন সাহ্াযয 

করার িদেয আপনার পররকল্পনার 

প্রোপদি একটি প্যাগযতাসম্পন্ন সাোন্দজক 

কেী োরা প্সবা।   
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জরুিী-নয় এিকম 

রিরকৎসাধীন পরিবহ্ন 

একটি রচরকত্সাগত রদযাজন সম্পরকঘত 

পররবহ্ন যা জরুরী নয।  আপনার জরুরর নয 

এরকে পররবহ্ন চারহ্দা পূরদণর জনয 

ModivCare-এর সদঙ্গ Empire অংরিদাররত্ব 

কদরদে   

নারস সং থহ্াম থকয়াি 

(আবারসক স্বাস্থ্য পরিষেবা 

সুরবধা) 

নারস ঘং প্হ্াে প্কযারগুরি স্বল্পদেযাদী যত্ন বা 

স্থাযী স্থাদনর জনয রদযাজন এেন বযন্দক্তদদর 

জনয আচ্ছারদত, যরদ তারা রারতষ্ঠারনক 

Medicaid ক াদরদজর জনয প্যাগয হ্য। 

পুটি থসবা  

এটি একটি প্যাগযতাসম্পন্ন পুটষ্টরবজ্ঞারন োরা 

রদান করা হ্য প্যেন আপনার পুটষ্টর চারহ্দা 

েূিযাযন, পুটষ্ট রিো, এবং আপনার খাদদযর 

পররকল্পনা োরা সরবরাহ্ করা হ্য।  

থপশাগত থেিারপ  

একটি িারীররক বা োনরসক ররতবন্ধীতা 

প্োকাদবিায একটি িাইদসন্সধারী ও রনবরন্ধত 

প্পিাগত রচরকত্সক োরা রদত্ত পুনব ঘাসন 

পররদেবা এবং আপনাদক আপনার প্সরা 

কায ঘকরী িদরর পুনঃস্থাপন।  

অষটাষমটি/িশমা 

Empire রনম্নরিরখত অপদিাদেটট্র পররদেবা 

রদাদনর জনয Superior Vision Plan-এর সাদে 

অংিীদাররত্ব কদরদে: একজন চেু রবদিেজ্ঞ 

বা চেু রনরােযকারীর পররদেবা। এই 

রবেযদশ্রণীদত অন্ত ুঘক্ত আচ্ছারদত সরিাে 

চিো, ঔেধ রদযাজনীয প্যাগাদযাগ প্িন্স 

এবং পরিকাব ঘদনি প্িন্স, কৃন্দেে প্চাখ, এবং 

কে দৃটষ্ট সহ্াযক উপকরণ অন্ত ুঘক্ত।   

বযজিগত যে 
বযন্দক্তগত স্বাস্থযরবরধ, প্েরসং এবং খাওযার 

েদতা কায ঘক্রেগুরি সহ্ সহ্াযতা 

বযজিগত জরুিী প্ররতজক্রয়া 

রসষেম 

এটি একটি ইদিকট্ররনক অযািাে ঘ রি াইস যা 

আপনাদক জরুরী অবস্থার প্েদে সাহ্াদযযর 

জনয সহ্দজই রসগনযাি রদদত প্দয।   
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শািীরিক থেিারপ 

বযন্দক্তদক তাদদর িারীররক েেতা পুনরুদ্ধার বা 

উন্নত করদত সাহ্াযয করার জনয একজন 

িাইদসন্সরাপ্ত এবং রনবরন্ধত রফন্দজকযাি 

প্েরারপস্ট োরা রদত্ত পুনব ঘাসন পররদেবা 

পাদযর ক়ি আুঁরচি স্ফীরত 

র ৃরতর রচরকৎসা 

একটি প্পারিযাটট্রস্ট োরা উপিব্ধ আপনার ফুি 

জনয রচরকৎসা পররদেবা। 

বযজিগত পরিষেবাদায়ক 

নারস সং 

একটি রনবরন্ধত প্পিাদার বা িাইদসন্সরাপ্ত 

রযাকটিকাি নাস ঘ (RN বা LPN) োরা আপনার 

বার়িদত রদত্ত অরবরত যত্ন।    

শ্বাস প্রশ্বাষসি থেিারপ 
আপনার শ্বাদসর সাদে সাহ্াযয করার জনয একটি 

প্যাগয শ্বাসযদের রচরকৎসক োরা প্সবা।  

সামাজজক ও পরিষবশগত 

সমে সন 

গহৃ্ রেণাদবেণ, পররষ্কার করা, বার়ির কাজ কে ঘ 

করা, বার়ির উন্নরত, এবং তার সাদে প্রিাইি 

পররদেবা|    

থসাশযাল থে থকয়াি 

রদদনর প্কানও অংদি সুরোেূিক প্সটিংদস 

সোজতে, তত্ত্বাবধান ও পুটষ্টর সাদে 

কায ঘকরী াদব বযার্াতগ্রি বযন্দক্তদদর রদান কদর, 

তদব রবি-চতুে ঘান্দেক (24) র্ন্টা সেদযর প্চদয 

কে সেদযর জনয।  

স্পিি থেিারপ 

একটি িাইদসন্সরাপ্ত এবং রনবরন্ধত োরা 

রচরকৎসা  

স্পিচ-িযাঙু্গদযজ প্রাগ রবদিেদজ্ঞর োরা 

রচরকৎসা, আপনার কো বিার পুনব ঘাসদন 

সহ্াযতা করার জনয।     

 

আচ্ছারদত থবরনরিি থনরভষগশন সীমাবদ্ধতা  

 

• এনান্দজঘ সূে এবং পুটষ্টকর পুটষ্টগুরি এেন বযন্দক্তদদর জনয সীোবদ্ধ যারা অনয 

প্কান উপাদয এবং রনদম্নাক্ত অবস্থার োধযদে পুটষ্ট প্পদত পাদর না:  

▪ টিউদবর োধযদে খাদয গ্রহ্ণ করা বযন্দক্তরা যারা খাবার রচদবাদত বা রগিদত 

পাদরন না তাদদর অবিযই টিউদবর োধযদে খাবার রদদয পুটষ্ট রদদত হ্দব; 



  

Empire সদসয পরিষেবা 855-661-0002 (TTY 711)   পৃষ্ঠা | 34 

▪ রবরি জন্মগত রচরকত্সাগত রবপাকযুক্ত বযন্দক্তরা যাদদর রনরদঘষ্ট প্কানও 

রচরকত্সাগত উপাদয রদযাজনীয পুটষ্ট সরবরাদহ্র জনয রনরদঘষ্ট সূদের 

রদযাজন হ্য,; যা অনয প্কান  াদব উপিব্ধ নয; অযারেদনা অযারসি এবং 

দজব অযারসি রবপাদকর রকেু উত্তরারধকারসূদে রাপ্ত প্রাদগর ক াদরদজর 

েদধয সংদিারধত কটঠন খাদয পণযগুরি অন্ত ুঘক্ত োকদত হ্দব যা কে 

প্রাটিনযুক্ত, বা যা পররবরতঘত প্রাটিন রদযদে। 

• নারস ঘং প্হ্াে প্কযার প্সই সেি বযন্দক্তদদর জনয আওতা ুক্ত যাদদর স্বল্পদেযাদী 

যদত্নর রদযাজন এবং একই সাদে দীর্ ঘদেযাদী যত্ন প্নওযার জনয রদযাজন যারা 

কেপদে রতন োস স্থাযী প্প্ল্সদেন্ট রহ্দসদব রবদবরচত বযন্দক্ত। এই সেদযর পর, 

আপনার নারস ঘং প্হ্াে প্কযার রনযরেত Medicaid-এর আওতায প়িদত পাদর।  

• Liberty Dental Plan-এর োধযদে রদত্ত দা ুঁদতর যদত্নর েদধয রদযদে িাযাগনরস্টক 

এবং ররদ নটি  সার ঘদসস, ররদস্টাররদযটি  প্িরন্টরি, রুি কযানাি প্েরারপ *, 

প্পররওিরন্টে, প্রােদিক্টস-েুকুি ও অপসারণদযাগয *, প্রােদিকটিে-

অপসারণদযাগয *, ইোদজঘন্দন্স প্িন্টাি সার ঘদসস*। (* পূদব ঘর অনুদোদন 

রদযাজন বা অনয সীোবদ্ধতাগুরি রদযাজয হ্দত পাদর।)   

• Superior Vision-এর োধযদে রদত্ত দৃটষ্ট সংক্রান্ত যদত্নর েদধয একজন প্চাদখর 

িাক্তার বা চেু রবদিেদজ্ঞর পররদেবা অন্ত ুঘক্ত োদক এবং এদত প্চাখ পরীো 

করা এবং চিো, রচরকৎসাগত াদব রদযাজনীয কন্টাক্ট প্িন্স এবং 

পরিকাদব ঘাদনি প্িন্স, কৃন্দেে প্চাখ এবং স্বল্প-দৃটষ্ট সহ্াযতা ইতযারদ অন্ত ুঘক্ত 

োদক। রকেু প্েদে বযরতক্রে রদযাজয হ্দত পাদর। 

 

একজন Empire সদদসযর প্য পররদেবাগুরির রদযাজন হ্দত পাদর প্যগুরি Empire-

এর োরা আচ্ছারদত নয রকন্তু Medicaid, Medicare বা অনয তৃতীয পদের 

রদানকারীর োরা সরাসরর রবি করা হ্য প্সগুরি সদদসযর পররচয ঘা পররকল্পনায 

অন্ত ুঘক্ত করা প্যদত পাদর এবং প্কযার টিে োরা সেরন্বত হ্দত পাদর সদদসযর 

রােরেক যত্ন রচরকৎসক এবং সদদসযর যদত্নর সাদে জর়িত অনযানয রদানকারীদদর 

সাদে একদযাদগ। েদন রাখদবন প্য Empire সবসেয Medicare এবং অনযানয তৃতীয 

পদের অে ঘরদানকারীদদর প্গৌণ রদানকারী। Medicare ক াদরদজর সদসযদদর 

জনয, যরদ Medicare কতৃঘক একটি আওতা ুক্ত পররদেবা রদান করা হ্য, তদব 

Empire ো়ি, প্কা-প্প বা প্কাইন্সুযদরন্স রদান করদব। 
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Medicaid সারভসস আমাষদি পরিকল্পনাি আওতায় পষ়ি না 

 

রকেু Medicaid পররদেবা আদে যা Empire-এর আওতা ুক্ত নয রকন্তু রনযরেত 

Medicaid-এর আওতায প়িদত পাদর।  আপরন প্য প্কানও সরবরাহ্কারীর কাে প্েদক 

এই পররদেবাগুরি প্পদত পাদরন যারা আপনার Medicaid প্বরনরফি কািঘ বযবহ্ার 

কদর Medicaid গ্রহ্ণ কদর। যরদ প্কানও সুরবধা Empire বা Medicaid-এর আওতায 

পদ়ি রকনা প্স রবেদয আপনার প্কান রশ্ন োদক তাহ্দি 855-661-0002 (TTY 711) 

নম্বদর সদসয পররদেবায কি করুন।  আপনার Medicaid প্বরনরফি কািঘ বযবহ্ার 

কদর Medicaid-এর আওতা ুক্ত রকেু পররদেবার েদধয রদযদে: 

িাষম সরস 

প্বরির াগ প্রসন্দক্রপিন এবং নন-প্রসন্দক্রপিন ওেুধ, প্সইসাদে প্যৌরগক 

প্রসন্দক্রপিন রনযরেত Medicaid বা Medicare পািঘ রি এর আওতায পদ়ি যরদ 

আপনার Medicare োদক।   

রকছু মানরসক স্বাস্থ্য পরিষেবা, যাি মষধয িষয়ষছ:  

• রনরব়ি োনরসক পুনব ঘাসন রচরকৎসা 

• প্ি টট্রিদেন্ট 

• প্কযার েযাদনজদেন্ট ফর রসররযাসরি অযান্ড পারস ঘসদিন্টরি প্েন্টারি ইি 

(Case Management for Seriously and Persistently Mentally Ill)  

(রাজয ও স্থানীয োনরসক স্বাস্থয ইউরনি োরা িনসরি) 

• আংরিক হ্াসপাতাদির যত্ন Medicare-এর আওতায প্নই 

• করেউরনটি প্হ্াে বা পররবার র রত্তক রচরকৎসায যারা আদেন 

তাদদর পুনব ঘাসন পররদেবা  

• করন্টরনউইং প্ি টট্রিদেন্ট 

• অযাদসটিঘ  করেউরনটি টট্রিদেন্ট 

• পাস ঘনািাইজি ররক ারর ওররদযদন্টি সার ঘস 

রকছু মানরসক প্ররতবিকতা এবং থেষভলপষমন্টাল রেষসরবরলটি সারভসস, 

যাি মষধয িষয়ষছ: 

• দীর্ ঘদেযাদী প্েরারপ 

• প্ি টট্রিদেন্ট 
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• Medicaid সার ঘস প্কারিঘদনিন 

• প্হ্াে এবং করেউরনটি র রত্তক পররদেবা োদ়ির অধীদন গহৃ্ীত পররদেবাসেূহ্ 

অনযানয Medicaid সারভসষসি মষধয িষয়ষছ: 

• প্েিাদিান টট্রিদেন্ট 

• সরাসরর পয ঘদবেণ প্েরারপ টিরবর (TB) জনয (টিউবাররকউদিারসস) 

• এইচআইর  প্কাবরা (HIV COBRA) প্কস েযাদনজদেন্ট 

• পররবার পররকল্পনা 

 

পরিষেবাসমূহ্ Empire, Medicaid, বা Medicare-এি আওতাভুি নয় 

 

যরদ রচরকৎসা পররদেবাগুরি Empire, Medicaid বা Medicare-এর আওতায আদস না, 

তাহ্দি আপনাদক অবিযই প্সগুরির জনয অে ঘ রদান করদত হ্দব যরদ আপনার 

রদানকারী আপনাদক আদগ প্েদক বদি প্য এই পররদেবাগুরি আওতাধীন না এবং 

আপরন যরদ প্সগুরির জনয অে ঘ রদান করদত সম্মত হ্ন।  

 

পরিষেবাসমূহ্ Empire, Medicaid, বা Medicare-এি আওতাভুি নয় এিকম 

পরিষেবাগুরলি উদাহ্িণ হ্ল: 

• রচরকৎসার রদযাজন না োকদি কসদেটিক সাজঘারর 

• বযন্দক্তগত এবং সুরবধাজনক আইদিে; 

• বন্ধযাত্ব রচরকৎসা 

• সরবরাহ্কারী পররদেবাগুরি পররকল্পনার অংি নয (যরদ না Empire 

আপনাদক প্সই রদানকারীদক প্ররণ করদে) 

 

যরদ আপনার প্কানও রশ্ন োদক, 855-661-0002 (TTY 711)-এ সদসয পররদেবাত 

রব াদগ প্ফান করুন। 

আচ্ছারদত থসবা প্রাপ্ত কিা 

 

যত্ন পররকল্পনা রন্দক্রযা চিাকািীন, আপনার রদযাজনীয পররদেবাগুরি রনধ ঘারণ 

করদত আপনার প্কযার েযাদনজদেন্ট টিে আপনার, আপনার পররবার/পররচয ঘাদাতা 
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এবং আপনার স্বাস্থযদসবা রদানকারীদদর সাদে কাজ করদব।  আপনার প্কযার 

েযাদনজার তখন Empire প্েদক আপরন প্য পররদেবাগুরি পাদবন তা অনুদোদন 

করদবন এবং আপনার পররদেবা সেন্বযকারী অংিগ্রহ্ণকারী Empire রদানকারীদদর 

কাদে প্রফাদরি ন্দজসাদব পাঠাদবন এবং আপনার জনয পররদেবার বযবস্থা করদবন।   

যখন প্কানও রচরকৎসদকর আদদদির রদযাজন হ্য, আপনার প্কযার টিে আপনার 

িাক্তার এবং অনযানয সরবরাহ্কারীদদর সাদে কাজ করদব যাদত সটঠক আদদি 

পাওযা যায।  আেরা আপনার সাদে কাজ করর রনন্দিত করদত প্য আপনার যা রকেু 

রদযাজন তা সস্থাদন আদে| 

পরিষেবা অনুষমাদন অনুষিাধ 

 

যখন আপরন প্কানও রচরকৎসা বা পরিষেবাি অনুষমাদন িান, তখন এটিদক 

একটি সার ঘস অেরাইদজিন ররদকাদযস্ট বিা হ্য। যরদ আপরন েদন কদরন প্য 

প্কানও সেয আপনার একটি রনরদঘষ্ট আচ্ছারদত পররদেবা রদযাজন, আপরন বা 

আপনার পে প্েদক প্কানও পররদেবা রদানকারীর জনয আপনার প্কযার 

পররচািদকর কাদে প্েৌরখক বা রিরখত অনুদরাদধর োধযদে, বা 855-661-0002 (TTY 

711)-এ পররদেবা রব াদগ প্ফান করদত পাদরন, বা রিরখত াদব অনুদরাধ পাঠাদত 

পাদরন: 

 

Care Management 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus  

1981 Marcus Ave., Ste. 100 

Lake Success, NY 11042 

 

অনুদোদন হ্দিা প্সই রন্দক্রযা যার োরা Empire োরা রদযাজনীয প্সবা রচরকৎসাগত 

কারদণ রদযাজনীয প্সবা বদি রনধ ঘাররত হ্য। পররদেবার একটি রনরদঘষ্ট পররোণ 

অদে ঘর রবরনেদয এবং একটি রনরদঘষ্ট সেদযর জনয অনুদোরদত হ্দব। যাদক 

অনুষমাদষনি সময় বিা হ্য। 

 

পূব সবতী অনুষমাদন 

সকি আচ্ছারদত পররদেবার জনয Empire প্েদক আগাে অনুদোদন (আদগ প্েদক 

অনুদোরদত োকার) রদযাজন পদ়ি, শুধুোে রনম্নরিরখত পররদেবাগুরি ো়িা যা 

সদসযরা েূিযাযন বা রুটিন পররদেবার জনয রনদজ প্েদক-প্রফার করদত পাদরন: 
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• দন্ত সম্পরকঘত যত্ন – রুটিন প্রফারাি এবং পররদেবা Liberty Dental Plan-এর 

আওতায আচ্ছারদত  

• দৃটষ্ট সম্পরকঘত যত্ন – Superior Vision-এর আওতায রুটিন দৃটষ্ট পরীো এবং 

পররদেবাগুরি আচ্ছারদত 

সমসামরয়ক পয সাষলািনা 

আপরন Empire-প্ক এখন যা পাদচ্ছন তার প্চদয প্বরি পররদেবা প্পদত অনুদরাধ 

করদত পাদরন।  এটিষক সমকালীন পয ঘাদিাচনা বিা হ্য।   

 

থিষিাষিকটিভ রিরভউ 

কখনও-কখনও আেরা আপনার যত্ন প্নওযার উপর একটি পয ঘাদিাচনা করব প্য 

আপনার এখনও যদত্নর রদযাজন রকনা। আেরা ইদতােদধয আপনার পাওযা 

অনযানয রচরকৎসা এবং পররদেবা পয ঘাদিাচনা করদত পারর। এিাদক বিা হ্য 

থিষিাষিকটিভ রিরভউ। আেরা আপনাদক বিব যরদ আেরা এই পয ঘাদিাচনা 

করর। 

 

আপরন পরিষেবা অনুষমাদষনি অনুষিাধ কিাি পষি 

 

আেরা প্য পররদেবা রদান করর যাদত তা আপরন পান তার জনয এই পররকল্পনার 

একটি পয ঘাদিাচনা দি আদে।  িাক্তার এবং নাস ঘরা পয ঘাদিাচনা দদি আদেন। তাদদর 

কাজ হ্দচ্ছ রনন্দিত হ্ওযা প্য আপরন প্য রচরকৎসা বা পররদেবা প্চদযদেন তা 

রচরকৎসাগত াদব রদযাজন এবং আপনার জনয সটঠক। তারা গ্রহ্ণদযাগয রচরকৎসা 

স্টযান্ডাদিঘর রবরুদদ্ধ আপনার রচরকৎসা পররকল্পনা পরীো কদর এিা কদর।   

 

আেরা একটি পররদেবা অনুদোদদনর অনুদরাধ রতযাখযান করার রসদ্ধান্ত রনদত পারর 

অেবা অনুদরাদধর প্চদয কে পররোদণর জনয এটি অনুদোদন করার রসদ্ধান্ত রনদত 

পারর। এই রসদ্ধান্তগুরি একজন প্যাগয স্বাস্থয পররদেবক প্পিাদার োরা রনব ঘারচত হ্য। 

যরদ আেরা রসদ্ধান্ত রনই প্য অনুদরাধকৃত পররদেবাটি রচরকৎসাগত াদব রদযাজনীয 

নয, তাহ্দি একজন রিরনকযাি রপযার ররর উযার এই রসদ্ধান্ত প্নদবন, রযরন একজন 

িাক্তার, নাস ঘ অেবা একজন স্বাস্থয পররদেবক প্পিাদার হ্দত পাদরন, রযরন সাধারণত 

আপনার অনুদরাধ করা যত্ন রদান কদর োদকন। আপরন রনরদঘষ্ট রচরকৎসা স্টযান্ডািঘ 
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অনুদরাধ করদত পাদরন, যাদক বিা হ্য রিরনকযাল রিরভউ মানদণ্ড, রচরকৎসা 

সংক্রান্ত রদযাজনীযতা সম্পরকঘত কাদজর জনয রসদ্ধান্ত রনদত বযবহ্ার করা হ্য। 

 

আপনার অনুদরাধ পাওযার পর, আেরা এটি একটি েযান্ডােস বা দ্রুত প্রজক্রয়াি 

অধীদন পয ঘাদিাচনা করব। যরদ এিা রবশ্বাস করা হ্য প্য রবিম্ব আপনার স্বাদস্থযর 

োরাত্মক েরত করদব তাহ্দি আপরন অেবা আপনার িাক্তার দ্রুত পয ঘাদিাচনা 

চাইদত পাদরন। যরদ আপনার দ্রুত পুনরব ঘদবচনার অনুদরাধ রতযাখযান করা হ্য, 

আেরা আপনাদক বিব এবং আপনার অনুদরাধ আদি ঘ পয ঘাদিাচনা রন্দক্রযার অধীদন 

পররচারিত হ্দব।  সব প্েদে, আেরা আপনার অনুদরাধ আপনার রচরকৎসা অবস্থা 

রদযাজন রহ্সাদব দ্রুত পয ঘাদিাচনা করব, রকন্তু পদর নীদচ রনদদঘি করা হ্যরন।  

 

 

পূব সবতী অনুষমাদন অনুষিাষধি জনয সময়সীমা 

েযান্ডােস পয সাষলািনা  

যখন আোদদর কাদে রদযাজনীয সেি তেয োকদব তখন আেরা রতনটি 

কে ঘরদবদসর েদধয আপনার অনুদরাদধর রবেদয রসদ্ধান্ত প্নব, রকন্তু আেরা আপনার 

অনুদরাধ পাওযার 14 রদদনর েদধয আপরন আোদদর কাে প্েদক প্কাদনা খবর পাদবন 

না। যরদ আোদদর আদরা তদেযর রদযাজন হ্য তাহ্দি 14তে রদদনর েদধয আেরা 

আপনাদক জানাব। 

দ্রুত পয সাষলািনা  

আেরা একিা রসদ্ধান্ত প্নব ও 72 র্ন্টার েদধয আপরন আোদদর কাে প্েদক শুনারন 

পাদবন। যরদ আোদদর আরও তদেযর রদযাজন হ্য তাহ্দি 72 র্ন্টার েদধয আেরা 

আপনাদক জানাব। 

 

সমকালীন পয সাষলািনাি অনুষিাষধি জনয সময়সীমা 

 

যখন পররদেবাটির সংখযা বা রনরদঘষ্ট সেদযর েদধয বা়িাদনার জনয একটি অনুদরাধ 

করা হ্য তখন অনুদরাধটি সমকালীন পয সাষলািনা নাদে অর রহ্ত করা হ্য। 
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েযান্ডােস পয সাষলািনা  

আোদদর রদযাজনীয সেি তেয োকাকািীন আেরা একটি (1) কায ঘরদবদসর েদধয 

একটি রসদ্ধান্ত প্নব, এবং আেরা আপনার অনুদরাধ পাওযার পর আপরন আোদদর 

কাে প্েদক প্চৌদ্দ (14) রদদনর েদধয প্কাদনা খবর পাদবন না।  

দ্রুত পয সাষলািনা 

যখন আোদদর রদযাজনীয সব তেয োকদব তখন আেরা একটি (1) কে ঘরদবদসর 

েদধয একটি রসদ্ধান্ত প্নব।  আপনার অনুদরাধ পাওযার 72 র্ন্টার েদধয আপরন 

আোদদর কাে প্েদক শুনারন পাদবন।  আোদদর আরও তদেযর রদযাজন হ্দি 

আেরা আপনাদক এক (1) কে ঘরদবদসর েদধয জানাব। 

 

বরূ্রধত সময়ষনি জনয সময়সীমা 

 

যরদ আপনার পররদেবা অনুদরাদধর রবেদয প্কানও ররেত বা দ্রুততর রসদ্ধান্ত প্নওযার 

জনয আোদদর আদরা তদেযর রদযাজন হ্য, তাহ্দি উপদরাক্ত সেযসীো প্চৌদ্দ (14) 

রদন পয ঘন্ত বা়িাদনা প্যদত পাদর। আেরা: 

• কী তেয রদযাজন তা আপনাদক রিখব এবং বিব।  যরদ আপনার অনুদরাধ 

টি দ্রুত পয ঘাদিাচনা করা হ্য, আেরা আপনাদক অরবিদম্ব কি করব এবং 

পদর একটি রিরখত প্নাটিি পাঠাব। 

• আপনাদক বিুন প্কন রবিম্ব আপনার স্বাদে ঘর জনয সদব ঘাত্তে। 

• রদযাজনীয তেয পাওযার পর যত তা়িাতার়ি সম্ভব রসদ্ধান্ত প্নওযা হ্দব, রকন্তু 

প্যরদন আেরা আরও তেয প্চদযরেিাে প্সরদন প্েদক 14 রদদনর েদধয। 

আপরন, আপনার সরবরাহ্কারী, অেবা আপনার স্বাদে ঘর ররতরনরধত্বকারী প্কউ 

আোদদর রসদ্ধান্ত গ্রহ্দণর জনয আরও সেয রনদত বিদত পাদরন।  এর কারণ হ্দত 

পাদর আপনার কাদে আরও তেয আদে আোদদর রদান করার জনয যা আপনার 

প্কস সম্পদকঘ রসদ্ধান্ত গ্রহ্দণ সাহ্াযয করদব।  এটি সদসয পররদেবা রব াদগ 855-661-

0002 (TTY 711) নম্বদর প্ফান কদর করা প্যদত পাদর, বা রিরখত াদব অনুদরাধ 

পাঠাদত পাদরন:  
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প্কযার েযাদনজদেন্ট 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus (এম্পাযার 

ব্িুক্রস ব্িুরিল্ড প্হ্ি্েপ্ল্াস)  

1981 Marcus Ave., Ste. 100 

Lake Success, NY 11042 

 

আপরন বা আপনার রবশ্বি প্কউ যরদ আপনার অনুদরাধ পয ঘাদিাচনা করার জনয 

আোদদর রসদ্ধাদন্তর সাদে একেত না হ্ন তদব Empire-এ অর দযাগ দাদযর করদত 

পাদরন। এো়িাও আপরন New York প্স্টি রিপািঘদেন্ট অফ প্হ্িদের কাদে 

পয ঘাদিাচনার সেয সম্পদকঘ একটি অর দযাগ দাদযর করদত পাদরন, এখাদন প্ফান 

করার োধযদে-  

866-712-7197। 

 

যরদ আমাষদি উিি অংশ বা আপরন যা থিষয়রছষলন তাি সবরকছু হ্যাাঁ হ্য়, 

তাহ্দি আেরা পররদেবাটির অনুদোদন প্দব অেবা আপরন প্য আইদিেটি 

প্চদযরেদিন তা আেরা আপনাদক প্দব। 

 

যরদ আমাষদি উিি অংশ বা আপরন যা থিষয়রছষলন তাি সবগুষলা না হ্য়, 

তাহ্দি আেরা আপনাদক একটি রিরখত প্নাটিি পাঠাদবা যা বযাখযা কদর প্য আেরা 

প্কন না বদিরে। আরও তদেযর জনয নীদচ "আরে কী াদব একটি কাদজর আরপি 

দারখি করব?" প্দখুন কী াদব আরপি করদত হ্য যরদ আপরন আোদদর রসদ্ধাদন্তর 

সাদে একেত না হ্ন। 

 

পদষক্ষপ এবং আরপষলি পদষক্ষপ 

 

পদষক্ষপ বলষত কী থবাঝায়? 

 

যখন Empire আপনার বা আপনার সরবরাহ্কারী কতৃঘক অনুদরাধকৃত পররদেবাগুরি 

অস্বীকার বা সীোবদ্ধ কদর; প্রফাদরদির জনয একটি অনুদরাধ রতযাখযান কদর; 

রসদ্ধান্ত প্নয প্য একটি অনুদরাধকৃত পররদেবা প্কানও আওতা ুক্ত সুরবধা নয; 
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আোদদর ইদতােদধয অনুদোরদত পররদেবাগুরিদক সীরেত, হ্রাস, স্থরগত বা বারতি 

কদর; পররদেবার জনয অে ঘ রদান অস্বীকার কদর; সেদযাপদযাগী পররদেবা রদান 

কদর না; অেবা রদযাজনীয সেযসীোর েদধয অর দযাগ বা আরপদির রসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ 

কদর না, এগুদিাদক "পদদেপ গ্রহ্নকারী" পররকল্পনা রহ্দসদব রবদবচনা করা হ্য। 

আরপদির প্ররেদত একটি পদদেপ।  (আরও তদেযর জনয নীদচর "আরে কী াদব 

একটি পদদেদপর আরপি করব?" প্দখুন) 

 

পদষক্ষষপি থনাটিষশি সময় 

 

যরদ আেরা আপনার অনুদরাধকৃত পররদেবাগুরিদক অস্বীকার বা সীরেত করার 

রসদ্ধান্ত রনই বা একটি আবতৃ পররদেবাটির সেি বা আংরিক অে ঘ না রদাদনর রসদ্ধান্ত 

রনই, তাহ্দি আেরা আোদদর রসদ্ধান্ত গ্রহ্দণর সেয আপনাদক একটি প্নাটিি 

পাঠাদবা। যরদ আেরা প্কানও পররদেবা সীোবদ্ধ, হ্রাস, স্থরগত বা সোপ্ত করার রিাব 

করর, তদব আোদদর রচটঠটি পররদেবাটি পররবতঘন করদত চাওযার অন্তত দি (10) 

রদন আদগ পাঠাদনা হ্দব।   

 

পদষক্ষপ থনাটিষশি রবেয়বস্তু 

 

আমাষদি একটি পদষক্ষপ সম্পষকস আপনাষক পাঠাষনা থকান রবজ্ঞরপ্ত: 

• আেরা প্য পদদেপ রনদযরে বা যা গ্রহ্ণ করদত চাই তা বযাখযা করা হ্দব 

• রচরকৎসাগত বযবস্থা সহ্, যরদ োদক, পদদেদপর জনয কারণগুরি বণ ঘনা 

করদব 

• আোদদর রনকি একটি আরপি করদত আপনার অরধকার বযাখযা করদব 

(আপনার প্স্টদির বরহ্ঃস্থ আরপি রন্দক্রযার অরধকারও োকদত পাদর রকনা 

সহ্) 

• কী াদব একটি অ যন্তরীণ আরপি দাদযর করদত হ্দব এবং প্কান 

পরররস্থরতদত আপরন আোদদর অ যন্তরীণ আরপি ত্বরারন্বত (দ্রুততর) 

পয ঘাদিাচনা করার অনুদরাধ করদত পাদরন তা বণ ঘনা করদব 

• রসদ্ধান্ত প্নওযার প্েদে রন ঘরিীি রিরনকাি পয ঘাদিাচনার োনদদের 
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রাপযতা বণ ঘনা করা হ্দব, যরদ এই পদদেদপর সাদে রচরকৎসার 

রদযাজনীযতার সেসযা জর়িত োদক বা রদশ্ন রচরকৎসা বা পররদেবা 

পরীোেূিক বা তদন্তেূিক রেি রকনা 

• তেযটি বযাখযা করদব, যরদ প্েদক োদক, যা আোদদরদক আপনার এবং/অেবা 

আপনার রদানকারীর োরা রদান করা আবিযক, আরপদির উপদর রসদ্ধান্ত 

গ্রহ্ণ করার জনয। 

 

এই রবজ্ঞরপ্তদত আরপদির অরধকার এবং একটি রাষ্ট্রীয নযাযয শুনারনর অরধকার 

সম্পদকঘও বিা হ্দব: 

• এটি একটি আরপি এবং একটি নযাযয শুনারনর েদধয পাে ঘকয বযাখযা করদব 

• এিা বিদব প্য নযাযয শুনারন চাওযার আদগ আপনাদক অবিযই আরপি 

দারখি করদত হ্দব 

• এিা বযাখযা করদব কী াদব আরপি করদত হ্য। 

 

যরদ আেরা প্কাইও অনুদোরদত পররদেবা হ্রাস, স্থরগত বা বারতি করর, তাহ্দি 

আপনার আরপদির রসদ্ধান্ত প্নওযার সেয আপনার পররদেবাগুরি অবযাহ্ত রাখার 

অরধকার সম্পদকঘও আপনাদক জানাদনা হ্দব। আপনার পররদেবাগুরি অবযাহ্ত 

রাখদত হ্দি আপনাদক অবিযই রবজ্ঞরপ্তর তাররদখর 10 রদদনর েদধয বা রিারবত 

পদদেদপর উদদ্দিয কায ঘকর তাররদখর েদধয একটি আরপি চাইদত হ্দব, পদর যাই 

প্হ্াক না প্কন। 

 

আরম রকভাষব একটি পদষক্ষপ আরপল িাইল কিষবা? 

 

Empire-এর গ্রহ্ণ করা প্কানও পদদেদপর সাদে আপরন যরদ সম্মত না হ্ন, তাহ্দি 

আপরন আরপি করদত পাদরন।  যখন আপরন একটি আরপি দাদযর কদরন, তখন 

এর োদন হ্ি প্য আেরা সটঠক রেিাে রকনা তা রনধ ঘারণ করার জনয আোদদর 

পদদেদপর কারদণ আোদদর আবার প্দখা উরচত।  আপরন পররকরল্পত াদব বা 

রিরখত াদব পররকল্পনার সাদে একটি আরপি করদত পাদরন।  যখন পররকল্পনাটি 

গ্রহ্ণ করা একটি পদদেপ (প্যেন পররদেবাগুরিদক অস্বীকার বা সীরেত, অেবা 

পররদেবার জনয অে ঘ রদান না করা) সম্পদকঘ একটি রচটঠ প্ররণ কদর, আপনাদক 
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আোদদর রচটঠর তাররদখর োি (60) কায ঘ রদবদসর েদধয আপনার আরপদির অনুদরাধ 

জো রদদত হ্দব।  যরদ আেরা একটি অনুদোরদত পররদেবা হ্রাস, স্থরগত বা সোপ্ত 

কররে এবং আপরন আপনার আরপদির রসদ্ধান্ত প্নওযার সেয আপনার 

পররদেবাগুরি চারিদয প্যদত চান তদব আপনাদক প্নাটিদির তাররদখর 10 রদদনর েদধয 

বা রিারবত পদদেদপর উদদ্দিয কায ঘকর তাররদখর েদধয একটি আরপি চাইদত হ্দব, 

পদর যাই প্হ্াক না প্কন। 

 

আরপল দারখল কিাি জনয রকভাষব আরম আমাি প্ল্যাষনি সাষে 

থযাগাষযাগ কিব? 

 

আোদদর সাদে 855-800-4683 (TTY 711)-এ প্ফান কদর অেবা রচটঠ রিদখ প্যাগাদযাগ 

করদত পাদরন: 

Appeals and Grievances  

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus  

1981 Marcus Ave., Ste. 100 

Lake Success, NY 11042 

 

প্য বযন্দক্ত আপনার আরপি পাদবন রতরন তা প্রকিঘ করদবন এবং যোযে কে ঘচারী 

আরপদির পয ঘাদিাচনা তত্ত্বাবধান করদবন। আেরা আপনাদক একটি প্নাটিি 

পাঠাব প্য আেরা আপনার আদবদন প্পদযরে এবং আেরা কী াদব এটি 

পররচািনা করব। আপনার আরপি জ্ঞানী রিরনকযাি স্টাফ োরা পয ঘাদিাচনা 

করা হ্দব যারা এই পররকল্পনার রােরেক রসদ্ধান্ত বা কাদজর সাদে জর়িত রেদিন 

না যা আপরন আরপি করদেন। 

 

আরপল প্রজক্রয়াি সময় আরম কীভাষব পরিষেবা অবযাহ্ত িাখাি 

অনুষিাধ কিব? 

 

আপরন যরদ বতঘোদন অনুদোরদত পররদেবাগুরির উপর রনদেধাজ্ঞা, হ্রাস, 

সাসদপনিন বা বারতদির আদবদন কদর োদকন, তাহ্দি আপনার আরপদির রসদ্ধান্ত 

প্নওযার সেয এই পররদেবাগুরি গ্রহ্ণ অবযাহ্ত রাখার জনয আপনাদক অবিযই 

একটি পররকল্পনা আরপদির অনুদরাধ করদত হ্দব। আপরন যরদ পররদেবার 
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রবরধরনদেধ, হ্রাস, স্থরগতাদদি, বা পররদেবার সোরপ্ত বা রিারবত পদদেদপর উন্দদ্দষ্ট 

কায ঘকর তাররখ সম্পদকঘ প্নাটিদির তাররখ প্েদক 10 রদদনর েদধয একটি পররকল্পনা 

আরপদির প্চদয োদকন তদব াােরা অবিযই আপনার পররদেবা চারিদয যাদব, পদর 

যাই প্হ্াক না প্কন। কী াদব একটি পররকল্পনা আরপি ন্দজজ্ঞাসা করদত হ্য তা 

জানদত এবং অবযাহ্ত রাখার জনয সাহ্াযয চাইদত, "আরে কী াদব একটি কাদজর 

আরপি দারখি করব?" উপদরর রব াগটি প্দখুন।  

 

যরদও আপরন পররদেবা অবযাহ্ত রাখার অনুদরাধ করদত পাদরন, যরদ পররকল্পনা 

আরপি আপনার পদে রসদ্ধান্ত না প্নওযা হ্য, যরদ প্সগুরি রদান করা হ্য তাহ্দি 

আোদদর আপনাদক এই পররদেবাগুরির জনয অে ঘ রদান করদত হ্দত পাদর কারণ 

আপনার প্কসটি পয ঘাদিাচনা করার সেয আপরন তাদদর গ্রহ্ণ অরবন্দচ্ছন্ন রাখদত 

বদিরেদিন। 

 

আমাি পদষক্ষষপি রবেষয় জানাষনা আষবদষনি রবেষয় রসদ্ধান্ত 

রনষত Empire কতক্ষণ সময় থনষব? 

 

যরদ আপনার আরপি দ্রুত না হ্য, আেরা একটি স্টযান্ডািঘ আরপি রহ্দসদব আোদদর 

গহৃ্ীত পদদেদপর োরা আপনার আদবদন পয ঘাদিাচনা করব।  আপনার স্বাদস্থযর 

অবস্থার রদযাজন অনুযাযী আেরা আপনাদক একটি রিরখত রসদ্ধান্ত পাঠাব, রকন্তু 

প্যরদন আেরা আরপি পাব প্সরদন প্েদক 30 রদদনর েদধয নয। (আপরন যরদ প্েযাদ 

বনৃ্দদ্ধর অনুদরাধ কদরন অেবা আোদদর আরও তদেযর রদযাজন হ্য এবং রবিম্ব 

আপনার স্বাদে ঘ হ্য তাহ্দি পয ঘাদিাচনার সেযসীো 14 রদন পয ঘন্ত বা়িাদনা প্যদত 

পাদর।) আোদদর পয ঘাদিাচনার সেয, আপরন আপনার প্কস বযন্দক্তগত াদব এবং 

রিরখত াদব উপস্থাপন করার সুদযাগ পাদবন। আেরা আপনার প্রকিঘও পাঠাব যা 

আরপি পয ঘাদিাচনার অংি। 

 

আেরা আপনার আরপি সম্পদকঘ আেরা প্য রসদ্ধান্ত রনদযরেিাে প্স সম্পদকঘ আেরা 

আপনাদক একটি প্নাটিি পাঠাব যা আোদদর রসদ্ধান্ত এবং আেরা প্য তাররদখ 

প্পৌৌঁদেরে তা রচরিত করদব। 
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যরদ আেরা অনুদরাধ করা পররদেবাগুরিদক অস্বীকার বা সীরেত করার, বা 

পররদেবাগুরিদক সীোবদ্ধ, হ্রাস, স্থরগত বা সোপ্ত করার আোদদর রসদ্ধান্তদক 

রফররদয রদদয োরক, এবং আপনার আরপি েুিতুরব োকাকািীন পররদেবাগুরি 

সরবরাহ্ করা না হ্দয োদক, তাহ্দি আেরা আপনার স্বাদস্থযর অবস্থার রদযাজন 

অনুসাদর আপনাদক রবতরকঘত পররদেবাগুরি সরবরাহ্ করব। রকেু প্েদে, আপরন 

একটি "দ্রুত" আরপদির জনয অনুদরাধ করদত পাদরন। (নীদচ "দ্রুত আরপি 

রন্দক্রযা" রব াগটি প্দখুন।) 

 

দ্রুততি আরপল প্রজক্রয়া  

 

আেরা সবসেয আোদদর পয ঘাদিাচনা ত্বরারন্বত করব যরদ আরপিটি আপনার 

অনুদরাধ সম্পদকঘ হ্য প্য আপরন ইদতােদধযই রাপ্ত আরও একটি পররদেবার জনয 

অনুদরাধ করদেন। আপরন অেবা আপনার সরবরাহ্কারী যরদ েদন কদরন প্য একটি 

আদি ঘ আরপদির জনয সেয প্নওযা আপনার স্বাস্থয বা জীবদনর জনয একটি গুরুতর 

সেসযা হ্দত পাদর, তাহ্দি আপরন আোদদর এই কাদজর আদবদন দ্রুত পুনরব ঘদবচনা 

চাইদত পাদরন। সেি রদযাজনীয তেয রারপ্তর পর আেরা দুটি কায ঘরদবদসর েদধয 

আেরা আোদদর রসদ্ধান্ত আপনাদক জানাব।দাা প্কানও পরররস্থরতদতই আপনার 

আরপি পাওযার 72 র্ণ্টার প্বরি আোদদর রসদ্ধান্ত ইসুয করার সেয োকদব না। 

(আপরন যরদ প্েযাদ বৃন্দদ্ধর অনুদরাধ কদরন অেবা আোদদর আরও তদেযর রদযাজন 

হ্য এবং রবিম্ব আপনার স্বাদে ঘ হ্য তাহ্দি পয ঘাদিাচনার সেযসীো 14 রদন পয ঘন্ত 

বা়িাদনা প্যদত পাদর।) 

 

যরদ আেরা আপনার আদবদনটি ত্বরারন্বত করার জনয আপনার অনুদরাদধর সাদে 

একেত না হ্দয োরক, তদব আেরা আপনাদক একটি দ্রুত আদবদন করার জনয 

আপনার অনুদরাধ অস্বীকার কদররে এবং এটি একটি আদি ঘ আরপি রহ্সাদব 

পররচািনা করদব জানাদত আপনাদক বযন্দক্তগত াদব আপনার সাদে প্যাগাদযাগ 

করার জনয আোদদর প্সরা রদচষ্টা করদত হ্দব। এো়িাও, আেরা আপনার অনুদরাধ 

রারপ্তর দুই রদদনর েদধয একটি দ্রুত আরপি দাদযর করার জনয আপনার অনুদরাধ 

অস্বীকাদর আোদদর রসদ্ধাদন্তর একটি রিরখত রবজ্ঞরপ্ত পাঠাদনা হ্দব। 
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যরদ পরিকল্পনাটি আমাি আরপল অস্বীকাি কষি, আরম কী কিষত 

পারি? 

 

যরদ আপনার আদবদনটি সম্পদকঘ আপনার রসদ্ধান্ত সম্পূণ ঘ াদব আপনার পদে না 

হ্য, তাহ্দি আপরন প্য রবজ্ঞরপ্তটি পাদবন তা New York প্স্টি প্েদক Medicaid নযাযয 

শুনারনর অনুদরাদধর অরধকারটিদক এবং কী াদব একটি নযাযয শুনারন প্পদত পাদরন, 

কারা আপনার পদে নযাযয শুনারনদত উপরস্থত হ্দত পাদর তা এবং, রকেু আরপদির 

জনয, শুনারনর েুিতুরব োকার সেয এবং অনুদরাধটি কী াদব করদবন প্স সম্পদকঘ 

প্সবা পাওযার জনয আপনার অরধকার বযাখযা করদব। 

 

দ্রিবয: িাইনাল প্ররতকূল রনধ সািণ রবজ্ঞরপ্তি তারিষখি পি আপনাষক 

অবশযই 120 কযাষলন্ডাষিি মষধয একটি নযাযয শুনারনি অনুষিাধ কিষত 

হ্ষব।     

 

যরদ আেরা আপনার স্বাস্থযগত সেসযাগুরির রবেযগুরির কারদণ আপনার 

আরপিদক অস্বীকার করর অেবা প্সবাটি পরীোেূিক বা অনুসন্ধানেূিক রেি এই 

কারদণ, তাহ্দি রবজ্ঞরপ্তটি কী াদব আোদদর রসদ্ধাদন্তর "বরহ্ঃস্থ আরপি" -এর জনয 

New York প্স্টিদক বিদত হ্দব তা বযাখযা করদব। 

 

থেষিি নযাযয শুনারন 

যরদ আেরা আপনার পররকল্পনার আদবদন রতযাখযান করর অেবা "আোর একটি 

কাদজর আরপদির রসদ্ধান্ত রনদত কতসেয িাগদব" এর অধীদন সেযসীোর েদধয 

চূ়িান্ত ররতকূি রসদ্ধাদন্তর প্নাটিি রদান করদত বযে ঘ হ্ই, তাহ্দি আপরন New York 

প্স্টি প্েদক একটি নযাযয শুনারনর অনুদরাধ করদত পাদরন।  প্ফযার রহ্যাররং রসদ্ধান্ত 

আোদদর রসদ্ধান্তদক বারতি কদর রদদত পাদর। ফাইনাি ররতকূি রনধ ঘারণ রবজ্ঞরপ্ত 

পাঠাদনার তাররদখর 120 রদদনর েদধয আপনাদক অবিযই একটি নযাযয শুনারনর 

অনুদরাধ করদত হ্দব।  

 

যরদ আেরা একটি অনুদোরদত পররদেবা হ্রাস, স্থরগত বা বারতি করর এবং আপরন 

রনন্দিত করদত চান প্য আপনার পররদেবাগুরিদত নযাযয শুনারন অবযাহ্ত োকদব, 
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তাহ্দি আপনাদক অবিযই চূ়িান্ত ররতকূিতা রনণ ঘদযর রবজ্ঞরপ্ত পাঠাদনার তাররদখর 

10 রদদনর েদধয আপনাদক নযাযয শুনারনর অনুদরাধ করদত হ্দব।  

 

আপরন প্ফযার রহ্যাররং বা প্স্টি প্ফযার রহ্যাররং অরফসার আপনার পদে নয এেন 

একটি শুনারনর রসদ্ধান্ত না প্নওযা পয ঘন্ত আপনার প্বরনরফি অবযাহ্ত োকদব, প্যিাই 

রেদে র্িদব। 

 

যরদ প্স্টি প্ফযার রহ্যাররং অরফসার আোদদর রসদ্ধান্ত রতযাহ্ার কদর, তাহ্দি 

আোদদর রনন্দিত করদত হ্দব প্য আপরন অরবিদম্ব রবতরকঘত পররদেবাগুরি পাদবন, 

এবং যত তা়িাতার়ি আপনার স্বাদস্থযর জনয রদযাজন হ্দব। আপনার আরপি েুিতুরব 

োকা অবস্থায আপরন যরদ রবতরকঘত প্সবা প্পদয োদকন, তাহ্দি আেরা নযাযয 

শুনারনর অরফসাদরর রনদদঘরিত প্সবাগুরির জনয অে ঘ রদাদনর জনয দাযবদ্ধ োকব। 

 

আপরন আপনার নযাযয শুনারন রসদ্ধাদন্তর অদপোয োকাকািীন আপরন 

পররদেবাগুরি চািু করার জনয অনুদরাধ করদত পাদরন, তদব আপনার নযাযয 

শুনারনর রসদ্ধান্ত আপনার পদের রসদ্ধাদন্ত প্নওযা হ্য না, তদব আপরন প্সইসব 

পররদেবাগুরির জনয অে ঘ রদান করদত দাযী োকদত পাদরন যা নযাযয শুনারনর রবেয 

রেি। 

 

আপরন অস্থাযী এবং অেেতা সেে ঘন অরফদসর (Office of Temporary and 

Disability Assistanc) সাদে প্যাগাদযাগ কদর একটি প্স্টদির নযাযয শুনারন করদত 

পাদরন: 

 

অনলাইন রিষকাষয়ে িম স: http://otda.ny.gov/oah/FHReq.asp 

 

একটি মুদ্রণষযাগয অনুষিাধ িম স োষক পাঠান  

 

NYS Office of Temporary and Disability Assistance 

Office of Administrative Hearings 

Managed Care Hearing Unit 

P.O. Box 22023 

Albany, NY 12201-2023 

http://otda.ny.gov/oah/FHReq.asp
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একটি মুদ্রণষযাগয অনুষিাধ িম স িযাে করুন: (518) 473-6735 

থিরলষিাষনি মাধযষম অনুষিাধ 

 

স্টযান্ডািঘ নযাযয শুনারন িাইন: 800-342-3334 

জরুরী নযাযয শুনারন িাইন: 800-205-0110 

TTY িাইন: 711 (অপাদরিরদক 877-502-6155 -প্ত প্ফান কদর অনুদরাধ করুন) 

 

সশিীষি অনুষিাধ 

 

New York City    Albany 

14 Boerum Place, 1st Floor   40 North Pearl St., 1st Floor 

Brooklyn, NY 11201   Albany, NY 12243 

 

একটি নযাযয শুনারনর অনুদরাধ কী াদব করদত হ্য প্স রবেদয আরও তদেযর জনয, 

অনুগ্রহ্ কদর পররদি ঘন করুন: http://otda.ny.gov/hearings/request/. 

 

থেি বরহ্িঃস্থ্ আরপল 

যরদ আেরা আপনার আদবদন রতযাখযান করর কারণ আেরা রনধ ঘারণ কদররে প্য 

পররদেবাটি রচরকৎসাগত াদব রদযাজনীয নয বা এখনও পরীোেূিক/তদন্তেূিক, 

তখন আপরন New York প্স্টদির কাে প্েদক একটি বরহ্রাগত আদবদন চাইদত 

পাদরন। বারহ্যক আদবদন পয ঘাদিাচকদদর োরা রনধ ঘারণ করা হ্য যারা আোদদর বা 

New York প্স্টদির জনয কাজ কদর না। এই পয ঘাদিাচকরা New York প্স্টি কতৃঘক 

অনুদোরদত প্যাগয বযন্দক্ত। আপনাদক একটি বরহ্ঃস্থ আরপদির জনয অে ঘ রদান 

করদত হ্দব না। 

 

যখন আেরা রচরকৎসাগত রদযাজনীযতার অ াদবর জনয বা পররদেবাটি 

পরীোেূিক/তদন্তেূিক বদি প্কাদনা আরপি রতযাখযান করার রসদ্ধান্ত রনদয োরক, 

তখন আেরা আপনাদক বারহ্যক আরপি ফাইি করার ফে ঘ সহ্, বরহ্রাগত আরপি 

ফাইি করার রবেদয তেয রদান করব, আোদদর আরপি খাররজ করার রসদ্ধান্ত সহ্। 

যরদ আপরন বরহ্ঃস্থ আরপি চান, তদব আপনার আরপিটি অস্বীকার করার তাররখ 

http://otda.ny.gov/hearings/request/
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প্েদক চার (4) োদসর েদধয আপনাদক New York প্স্টি রিপািঘদেন্ট অফ 

রফনান্দন্সযাি সার ঘদসদসর সাদে ফে ঘটি দারখি করদত হ্দব।  

 

আপনার বরহ্ঃস্থ আরপদির ন্দেি (30) রদদনর েদধয রসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ করা হ্দব। আরও 

প্বরি সেয (পাুঁচটি কায ঘরদবস পয ঘন্ত) রদযাজন হ্দত পাদর যরদ বরহ্ঃস্থ আরপি 

পয ঘাদিাচকরা আদরা তদেযর জনয অনুদরাধ কদরন। এরপর পয ঘাদিাচক রসদ্ধান্ত 

প্নওযার দুই (2) রদদনর েদধয চূ়িান্ত রসদ্ধাদন্তর কো আপনাদক এবং আোদদর 

জানাদবন। 

 

আপনার রচরকৎসক যরদ রবিম্ব হ্দি আপনার স্বাদস্থযর গুরুতর েরত হ্দত পাদর বদি 

রনদদঘি কদরন প্সদেদে আপরন আরও দ্রুত রসদ্ধান্ত প্পদত পাদরন। এদক দ্রুত বরহ্ঃস্থ 

আরপি বিা হ্য। বরহ্ঃস্থ আরপি পয ঘাদিাচক 72 র্ন্টা বা তার কে সেদয একটি দ্রুত 

আরপদির রসদ্ধান্ত প্নদবন।  পয ঘাদিাচক আপনার সাদে এবং আোদদরদক প্ফান বা 

ফযাদের োধযদে রসদ্ধাদন্তর কো বিদবন।  পদর, রসদ্ধান্ত জারনদয একটি রচটঠ 

পাঠাদনা হ্দব। 

 

আপরন একটি নযাযয শুনারন এবং একটি বরহ্ঃস্থ আরপি উ দযর জনয অনুদরাধ 

করদত পাদরন। যরদ আপরন একটি নযাযয শুনারন এবং একটি বরহ্ঃস্থ আরপি করদত 

চান, তাহ্দি নযাযয শুনারনর অরফসাদরর রসদ্ধান্ত "গ্রহ্ণদযাগয" হ্দব। 

 

আপনাি সমসযা এবং উষদ্বগগুরলি রনিসন করুন 

 

Empire আপনার উদেগ বা সেসযাগুরি যত দ্রুত সম্ভব প্োকাদবিা করার এবং 

আপনার সন্তুটষ্টর জনয যোসাধয প্চষ্টা করদব। আপরন আোদদর অর দযাগ রন্দক্রযা 

বা আোদদর আরপি রন্দক্রযা বযবহ্ার করদত পাদরন, আপনার রক ধরদনর সেসযা 

আদে তার উপর রন ঘর কদর। 

 

আপরন অর দযাগ বা আরপি দাদযর করার কারদণ আপনার পররদেবাগুরিদত বা 

Empire স্টাফ বা স্বাস্থযদসবা রদানকারীর োরা আপনার সাদে প্য াদব আচরণ করা 

হ্য তাদত প্কাদনা পররবতঘন হ্দব না। আেরা আপনার প্গাপনীযতা বজায রাখব। 

অর দযাগ বা আরপি দাদযর করার জনয আপনার প্যদকানও সাহ্াদযযর রদযাজন 
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হ্দত পাদর। এর েদধয রদযদে আপনার যরদ দৃটষ্ট এবং/অেবা শ্রবণ সেসযা োদক 

তাহ্দি আপনাদক প্দা ােী পররদেবা রদান করা অেবা সাহ্াযয করা। আপনার জনয 

কাজ করার জনয আপরন কাউদক (প্যেন আত্মীয বা বনু্ধ বা সরবরাহ্কারী) প্বদে 

রনদত পাদরন। 

 

অর দযাগ দাদযর করদত অেবা প্কানও পররকল্পনার রত্তক পদদেদপর জনয 

আরপি করদত, অনুগ্রহ্ কদর Empire-প্ক প্ফান করুন  

855-800-4683 (TTY 711)-এ অেবা রচটঠ রিখুন: 

Appeals and Grievances 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus  

1981 Marcus Ave., Ste. 100 

Lake Success, NY 11042 

 

আপরন যখন আোদদর সাদে প্যাগাদযাগ করদবন, তখন আপনাদক আপনার নাে, 

টঠকানা, প্িরিদফান নম্বর এবং সেসযাটির রববরণ রদদত হ্দব। 

 

অরভষযাগ বলষত কী থবাঝায়?  

 

আোদদর কে ঘচারী বা আওতা ুক্ত পররদেবা রদানকারীদদর কাে প্েদক আপরন প্য 

যত্ন এবং রচরকৎসা পান প্স রবেদয আপনার কাদে প্য প্কানও অর দযাগ। 

উদাহ্রণস্বরূপ, যরদ প্কউ আপনার সাদে অ দ্র আচরণ কদর অেবা আপরন 

আোদদর কাে প্েদক পাওযা যত্ন বা পররদেবার গুণগত োন পেি না কদরন, তাহ্দি 

আপরন আোদদর কাদে অর দযাগ দাদযর করদত পাদরন। 

 

অরভষযাগ প্রজক্রয়া 

 

আপরন আোদদর কাদে প্েৌরখক াদব অেবা রিরখত াদব অর দযাগ দাদযর করদত 

পাদরন। প্য বযন্দক্ত আপনার অর দযাগ গ্রহ্ণ করদব প্স তা প্রকিঘ করদব এবং যোযে 

পররকল্পনা কেীরা অর দযাদগর পয ঘাদিাচনা তত্ত্বাবধান করদব। আেরা আপনাদক 

একটি রচটঠ পাঠাব প্য আেরা আপনার অর দযাগ এবং আোদদর পয ঘাদিাচনা 
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রন্দক্রযার একটি বণ ঘনা প্পদযরে। আেরা আপনার অর দযাগ পয ঘাদিাচনা করব এবং 

আপনাদক দুটি সেযসীোর েদধয একটি রিরখত উত্তর প্দব:  

 

1. যরদ প্কান রবিম্ব আপনার স্বাদস্থযর জনয ঝুুঁ রক উদিখদযাগয াদব বার়িদয প্দয, 

তাহ্দি রদযাজনীয তেয পাওযার 48 র্ন্টার েদধয আেরা রসদ্ধান্ত প্নব রকন্তু 

রন্দক্রযাটি অর দযাগ রারপ্তর সাত রদদনর েদধয সম্পন্ন করা হ্দব। 

 

2. অনয সব ধরদনর অর দযাদগর জনয, আেরা আপনাদক রদযাজনীয তেয 

রারপ্তর 45 রদদনর েদধয আোদদর রসদ্ধান্ত সম্পদকঘ অবরহ্ত করব, রকন্তু 

অর দযাগ রারপ্তর 60 রদদনর েদধয রন্দক্রযাটি সম্পন্ন করদত হ্দব। আপরন যরদ 

অনুদরাধ কদরন অেবা আোদদর আদরা তদেযর রদযাজন হ্য এবং রবিম্ব 

আপনার স্বাদে ঘ হ্য তাহ্দি পয ঘাদিাচনাপব ঘ 14 রদন পয ঘন্ত বা়িাদনা প্যদত পাদর। 

আোদদর উত্তর বণ ঘনা করদব যখন আেরা আপনার অর দযাগ এবং আপনার 

অর দযাগ সম্পদকঘ আোদদর রসদ্ধান্ত পয ঘাদিাচনা করব। 

 

আরম কীভাষব একটি অরভষযাগ রসদ্ধাষন্তি রবরুষদ্ধ আরপল কিব? 

 

আপরন যরদ আপনার অর দযাগ সম্পদকঘ Empire-এর রসদ্ধাদন্ত সন্তুষ্ট না হ্ন, তাহ্দি 

আপরন একটি অর দযাগ আরপি দারখি কদর আপনার রবেযটি রেতীযবার 

পুনরব ঘদবচনার জনয অনুদরাধ করদত পাদরন। আপনার অর দযাগ সম্পদকঘ আোদদর 

রােরেক রসদ্ধান্ত রারপ্তর োি (60) রদদনর েদধয এটি অবিযই দারখি করদত হ্দব। 

একবার Empire আপনার আদবদন গ্রহ্ণ কদর রনদি, আেরা আপনাদক আপনার 

আদবদদন সা়িা প্দওযার জনয েদনানীত বযন্দক্তর নাে, টঠকানা এবং প্িরিদফান নম্বর 

জারনদয 15 রদদনর েদধয আপনাদক একটি রিরখত াদব স্বীকৃরত জারনদয রচটঠ পাঠাব। 

সকি অর দযাদগর আদবদন যোযে প্পিাদারদদর োরা পররচারিত হ্দব, যার েদধয 

স্বাস্থযদসবা প্পিাদাররা োকদবন রচরকৎসার সাদে জর়িত রবেদয অর দযাগগুরি 

প্দখার জনয, যারা রােরেক রসদ্ধাদন্তর সাদে জর়িত রেি না।   

 

স্টযান্ডািঘ আরপদির জনয, আেরা আোদদর রসদ্ধান্ত প্নওযার জনয রদযাজনীয তেয 

পাওযার ন্দেি (30) রদদনর েদধয আরপদির রসদ্ধান্ত প্নব।  যরদ আোদদর রসদ্ধান্ত 

প্নওযার রবিম্ব আপনার স্বাদস্থযর জনয ঝুুঁ রক উদিখদযাগয াদব বার়িদয প্দয, তাহ্দি 



  

Empire সদসয পরিষেবা 855-661-0002 (TTY 711)   পৃষ্ঠা | 53 

আেরা দ্রুত অর দযাগ আরপি রন্দক্রযা বযবহ্ার করব। দ্রুত অর দযাগ আরপদির 

জনয, আেরা রদযাজনীয তেয রারপ্তর দুই (2) রদদনর েদধয আোদদর আরপি রসদ্ধান্ত 

প্নব। স্টযান্ডািঘ এবং দ্রুত অর দযাগ আরপদির জনয, আেরা আপনাদক আোদদর 

রসদ্ধাদন্তর রিরখত প্নাটিি রদান করব।  প্নাটিদি আোদদর রসদ্ধাদন্তর জনয রবিাররত 

কারণ এবং, রচরকৎসাগত রবেদযর প্েদে আোদদর রসদ্ধাদন্তর জনয রচরকৎসাগত 

বযাখযা অন্ত ুঘক্ত করা হ্দব। 

 

ওমু্বেসমযান থপ্রাগ্রাম 

  

অংিগ্রহ্ণকারী নযাযপাি, যাদক বিা হ্য ইন্দন্ডদপদন্ডন্ট কনন্দজউোর অযািদ াদকরস 

প্নিওযাকঘ (Independent Consumer Advocacy Network - ICAN), একটি স্বাধীন সংস্থা 

যা New York প্স্টদি দীর্ ঘদেযাদী যত্ন রাপকদদর রবনােূদিয নযাযপাি পররদেবা রদান 

কদর।  আপরন আপনার ক াদরজ, অর দযাগ এবং আরপি অপিন সম্পদকঘ 

রবনােূদিয স্বাধীন উপদদি প্পদত পাদরন। তারা আপনাদক আরপদির রন্দক্রযা 

পররচািনা করদত সহ্াযতা করদত পাদরন। Empire-এর েদতা MLTC প্ল্যাদন নরে ুক্ত 

হ্ওযার আদগ তারাও সহ্াযতা রদান করদত পাদর। এই সহ্াযতার েদধয রদযদে 

রনরদপে স্বাস্থয পররকল্পনা পেি কাউদন্সরিং এবং সাধারণ পররকল্পনা সম্পরকঘত 

তেয।  

ICAN এর পররদেবার রবেদয জানদত এর সদঙ্গ প্যাগাদযাগ করুন: 

প্িাি রি প্ফান নম্বর: 844-614-8800 

TTY বযবহ্ারকারীগণ: 711-এ কি করুন এবং রম্পিগুদিা অনুসরণ কদর 844-614-

8800 িাযাি করুন। 

ইদেি: ican@cssny.org 

 

ICAN সম্পদকঘ আরও জানদত পাদরন: http://icannys.org  

মেলকরুন:ican@cssny.org
http://icannys.org/
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প্রদানকািীষদি রনকি প্রষবশষযাগযতা 

 

স্থ্ানান্তিকালীন পরিিয সা 

 

আপরন যরদ Medicaid রফ-ফর-সার ঘস করেউরনটি র রত্তক দীর্ ঘদেযাদী যত্ন প্রাগ্রাে 

প্েদক স্থানান্তররত হ্দয োদকন, তাহ্দি Empire আপনার রাক-রবদযোন পররদেবা 

পররকল্পনার অধীদন অনুদোরদত পররদেবা রদান করা চারিদয যাব এবং আপনাদক 

আপনার পররদেবা রদানকারীদদর নূযনতে নব্বই (90) রদদনর জনয রাখার অনুেরত 

প্দদবন।  প্নিওযাকঘ-বরহ্ ূঘত রদানকারীরা এই অন্তব ঘতীকািীন সেয কাদির েদধয 

পররদেবা রদান জারর রাখদত পাদর যতেণ তারা Empire-এর প্দওযা প্পদেন্ট প্রি 

স্বীকার কদর, Empire-এর োন রনন্দিতকরণ এবং অনযানয নীরতোিা অনুসরণ কদর, 

এবং Empire-এর পররচয ঘা সম্পদকঘ রচরকৎসা সংক্রান্ত তেয রদান কদর।  

 

যরদ Empire এই রাক-রবদযোন পররদেবাগুরিদত রদবিারধকার অবসান, হ্রাস, স্থরগত 

বা অনযোয সীোবদ্ধ কদর, আপরন Empire প্েদক অরফরসযাি াদব রবজ্ঞরপ্ত পাদবন, 

এবং আপনার কাদে একটি অ যন্তরীণ আরপি, নযাযয শুনারন এবং বারহ্যক আরপি 

করার অরধকার োকদব, প্সই সাদে অনুদরাধ রন্দক্রযা করার সেয রবতরকঘত পররদেবা 

অবযাহ্ত রাখার অরধকার োকদব। ("অযাকিন এবং আরপি অফ অযাকিন" রব াদগ 

"রাষ্ট্রীয নযাযয শুনারন" এবং "রাষ্ট্রীয বারহ্যক আরপি" -এ প্দখুন) 

 

অন্তব সতীকালীন পরিিয সা 

Empire-এর নতুন সদসযরা একটি প্নিওযাকঘ-বরহ্ ূঘত প্হ্ি্ে প্কযার প্রা াইিাদরর 

সাদে নরে ুক্ত হ্ওযার 60 রদন পয ঘন্ত একটি অন্তব ঘতীকািীন সেদযর জনয রচরকৎসা 

চারিদয প্যদত পাদরন যরদ সরবরাহ্কারী পররকল্পনাোরফক হ্াদর অে ঘ গ্রহ্ণ কদর, 

Empire-এর গুণগত রনিযতা এবং অনযানয নীরত প্েদন চদি, এবং পররকল্পনার যত্ন 

সম্পদকঘ রচরকৎসা সংক্রান্ত তেয রদান কদর। 

 

যরদ আপনার সরবরাহ্কারী প্নিওযাকঘ প্েদ়ি চদি যায, তাহ্দি একটি রবদযোন 

রচরকৎসা 90 রদন পয ঘন্ত অবযাহ্ত োকদত পাদর যরদ সরবরাহ্কারী পররকল্পনাোরফক 

হ্াদর প্পদেন্ট গ্রহ্ণ কদর, গুণোন রনিযতা এবং অনযানয পরিরস প্েদন চদি, এবং 

পররকল্পনার যত্ন সম্পদকঘ রচরকৎসা সংক্রান্ত তেয রদান কদর। 
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অে স বযজিষক অনুসিণ কষিন (MFP) / দ্বাি উনু্মি িাখুন 

MFP/ওদপন প্িারস একটি প্রাগ্রাে যা আপনাদক একটি নারস ঘং প্হ্াে প্েদক আপনার 

বার়ি বা করেউরনটিদত রফদর প্যদত সাহ্াযয করদত পাদর। আপরন যরদ MFP-এর জনয 

প্যাগযতা অজঘন কদরন: 

• রতন োস বা তারও প্বরি সেয ধদর নারস ঘং প্হ্াদে প্েদকদেন 

• আপনার সম্প্রদাদযর পররদেবার োধযদে স্বাদস্থযর চারহ্দা পূরণ করা প্যদত 

পাদর। 

 

MFP/ওদপন প্িারস-এ এেন রকেু প্িাক আদে, যাদদর নাে ট্রানন্দজিন প্িিারিস্ট 

এন্ড রপযাস ঘ, যারা নারস ঘং প্হ্াদে আপনার সাদে প্দখা করদত পাদর এবং আপনার সাদে 

করেউরনটিদত রফদর যাওযার বযাপাদর কো বিদত পাদর। ট্রানন্দজিন রবদিেজ্ঞ এবং 

সহ্কারীরা প্কযার েযাদনজার এবং রিসচাজঘ প্ল্যানারদদর প্েদক আিাদা। তারা 

আপনাদক সাহ্াযয করদত পাদর: 

• আপনাদক করেউরনটিদত পররদেবা এবং সহ্াযতা সম্পদকঘ তেয প্দওযা। 

• আপনাদক স্বাধীন হ্দত সাহ্াযয করার জনয করেউরনটিদত প্দওযা 

পররদেবাগুরি সন্ধান করা। 

• আপরন চদি যাওযার পর আপনার বার়িদত কী রদযাজন তা রনন্দিত করদত 

আপনার সাদে প্দখা করা বা আপনাদক কি করা। 

 

MFP/ওদপন প্িারস সম্পদকঘ আরও তদেযর জনয, অেবা প্কান ট্রানন্দজিন 

প্িিারিস্ট বা রপযার প্েদক পররদি ঘন করদত, অনুগ্রহ্ কদর ইন্দন্ডদপদন্ডন্ট রির ং-এর 

New York অযাদসারসদযিদনর সাদে প্যাগাদযাগ করুন:  

 

প্ফাদনর োধযদে: 844-545-7108 

ইদেি: mfp@health.ny.gov 

 

এো়িাও আপরন ওদযদব MFP/ওদপন প্িারস পররদি ঘন করদত পাদরন 

health.ny.gov/mfp অেবা ilny.org.-এ 

 

মেলকরুন:mfp@health.ny.gov
http://www.health.ny.gov/mfp
http://www.ilny.org/
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Empire থনিওয়াষকস অংশগ্রহ্ণকািী প্রদানকািী 

 

আওতা ুক্ত পররদেবাগুরি অংিগ্রহ্ণকারী রদানকারীদদর একটি প্নিওযাদকঘর োরা 

রবতরণ করা হ্য। এই প্নিওযাকঘটি আপনার রবদিে প্কানও চারহ্দা প্েিাদত আপনার 

পয ঘাপ্ত পেি আদে তা রনন্দিত করার জনয রস্তুত করা হ্দযদে।  উপরন্তু, Empire-

এর সদসযদদর জনয গুণগত পররচয ঘা রনন্দিত করার জনয আোদদর সেি 

রদানকারীরা Empire-এর সাদে চুন্দক্তবদ্ধ। সেি অংিগ্রহ্ণকারী প্নিওযাকঘ 

রদানকারীদদর তারিকার জনয অনুগ্রহ্ কদর Empire-এর রদানকারীদদর পন্দিকাটি 

প্দখুন।  আপনার যরদ পন্দিকাটিররর আদরকটি অনুরিরপর রদযাজন হ্য তাহ্দি 

আপরন 855-661-0002 (TTY 711)-এ সদসয পররদেবাসেূদহ্র সাদে প্যাগাদযাগ করদত 

পাদরন, অেবা আপরন empireblue.com/nymltc-এ আোদদর ওদযবসাইদি এটি 

প্দখদতদা পাদরন।  Empire-এর প্নিওযাদকঘ অংিগ্রহ্ণকারী প্য প্কানও 

সরবরাহ্কারীদক রনব ঘাচন করার অরধকার আপনার আদে, এবং আপনার যরদ 

রনব ঘাচন রন্দক্রযাটি কটঠন েদন হ্য, তদব আপনার প্কযার টিে সানদির সাদে 

আপনাদক সহ্াযতা করদত রস্তুত।  টিদের রনব ঘাচন আপনার পেদির  াো, 

অেেতা, এবং আপনার োকদত পাদর এেন রবদিে চারহ্দা, প্সইসাদে আপনার 

বযন্দক্তগত পেিগুরির েদতা রবেযগুরি রবদবচনা করদব।   

 

আেরা চাই আপরন আপনার সেি পররদেবা রদানকারীর সাদে সম্পূণ ঘরূদপ সন্তুষ্ট 

োকুন। আপরন যরদ প্কান কারদণ অসন্তুষ্ট হ্ন, আপরন অনয অংিগ্রহ্ণকারী 

প্নিওযাকঘ রদানকারীর কাদে প্যদত পাদরন।  আপনার প্কযার টিে প্েদক সাহ্াযয 

উপিব্ধ। 

ররতটি প্নিওযাকঘ রদানকারীদদর ররতটি অনুদোরদত পররদেবা রদাদনর জনয 

Empire অে ঘ রদান করদব, যা তারা আপনাদক রদান কদর।  আপনার প্কান খরচ 

প্নই।  যরদ আপরন Empire কতৃঘক অনুদোরদত প্কানও আওতা ুক্ত পররদেবার জনয 

প্কানও সরবরাহ্কারীর কাে প্েদক প্কাদনা রবি পান, তাহ্দি আপনার প্কযার টিদের 

সাদে প্যাগাদযাগ করুন, প্যদহ্তু আপরন এর জনয দাযী নন।  যরদও, আপরন 

আওতা ুক্ত পররদেবাগুরিদত অে ঘরদাদনর জনয দাযী হ্দত পাদরন প্যগুরি Empire 

কতৃঘক অনুদোরদত নয় অেবা Empire-এর প্নিওযাকঘ-বরহ্ভূসত রদানকারীদদর 

প্েদক প্কাদনা আওতা ুক্ত পররদেবা প্নওযা হ্দযদে।    

http://www.empireblue.com/ny
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বতঘোদন আপনার রাপ্ত করা প্য-প্কাদনা পররদেবা যা Medicaid বা Medicare-এর 

আওতা ুক্ত এবং যা Empire-এর আওতা ুক্ত নয, প্সগুরি Medicare এবং/অেবা 

Medicaid রফ-ফর-সার ঘস-এর োরা রদান করা প্েদক জারর োকদব। অতএব, 

আপনার Empire ID কািঘ ো়িাও Medicare এবং Medicaid কািঘগুরি বহ্ন করাও 

গুরুত্বপূণ ঘ। 

 

প্রািন দসরনক গৃহ্ 

Empire-এর সদসয রযরন একজন রাক্তন দসরনক, একজন রাক্তন দসরনদকর পত্নী, 

অেবা স্বণ ঘ পদক রাপ্তর রপতা বা োতা, প্নিওযাদকঘ োকা রাক্তন দসরনক গদৃহ্র 

পররদেবা রনদত পাদরন। যরদ এেন প্কানও রাক্তন দসরনদকর বার়ি প্েদক োদক যা 

প্নিওযাদকঘ চুন্দক্তবদ্ধ নয রকন্তু Empire পররদেবাদাযক এিাকায োদক, তাহ্দি 

একজন প্যাগয সদসযদক এর পররদেবাগুরি অযাদেস করার অনুেরত প্দওযার বযবস্থা 

করা প্যদত পাদর। আপরন যরদ প্যাগয এবং আগ্রহ্ী উ যই হ্ন তদব আপনার প্কযার 

েযাদনজাদরর সাদে পরােি ঘ করুন।  

 

দন্তরিরকৎসা প্রদানকািী 

আোদদর সদসযদদর জনয দা ুঁদতর রচরকৎসার সুরবধাগুরি পররচািনা করদত Liberty 

Dental Plan-এর সাদে Empire অংিীদাররত্ব কদরদে। একজন Empire সদসয রহ্সাদব, 

আপরন Liberty Dental Plan-এর সাদে চুন্দক্তবদ্ধ দন্তরচরকৎসা রদানকারীর োধযদে 

প্কাদনা প্রফারাি ো়িাই দন্ত পররদেবা রনদত পাদরন।  Empire-এর সদঙ্গ নরে ুক্ত 

হ্ওযার পদর, আপনার বার়ির কাোকারে োদক এরকে একজন রােরেক পররচয ঘা 

প্িরন্টস্টদক আপনার রচরকৎসায রনদযাগ করা হ্দব। আপরন যরদ আপনার দা ুঁদতর 

িাক্তার পররবতঘন করদত চান তদব সহ্াযতার জনয Liberty Dental Plan-এ 833-276-

0847 (TTY 711)-এ প্ফান করুন। 

 

দৃটি প্রদানকািী 

Empire, Superior Vision-এর এর সাদে গা ুঁিে়িা প্বুঁদধ আোদদর সদসযদদর জনয 

দৃটষ্টিন্দক্ত সংক্রান্ত সুরবধারদ পররচািনা কদর। একজন Empire সদসয রহ্সাদব, আপরন 

Superior Vision এর চুন্দক্তবদ্ধ রদানকারীদদর োধযদে প্কাদনা প্রফারাি ো়িাই 
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দৃটষ্টিন্দক্ত সংক্রান্ত পররদেবা রনদত পাদরন। আপরন 800-428-8789 নম্বদর Superior 

Vision-এর সাদে প্যাগাদযাগ করদত পাদরন। 

 

পরিবহ্ণ প্রদানকািী 

Empire, ModivCare এর সাদে গা ুঁিে়িা প্বুঁদধ আোদদর সদসযদদর জনয জরুর নয 

এরকে সেদযরা পররবহ্ন সংক্রান্ত সুরবধা পররচািনা কদর। একজন Empire সদসয 

রহ্সাদব, আপরন ModivCare-এর চুন্দক্তবদ্ধ পররবহ্ন রদানকারীদদর োধযদে প্কাদনা 

প্রফারাি ো়িা অ-জরুরর পররবহ্ন সংক্রান্ত পররদেবা রাপ্ত করদত পাদরন। 

আপনাদক প্কানও পররবহ্ন সংক্রান্ত অনুদরাধগুরির জনয কেপদে রতন (3) রদদনর 

প্নাটিি রদান করদত হ্দব এবং আপরন বাস বা পাতাি প্রি জনয MetroCard 

(প্েদট্রাকািঘ) রবকল্প বযবহ্ার করদত চাইদি দি (10) রদদনর প্নাটিি রদান করদত 

হ্দব। 

অ-জরুরর পররবহ্দনর সেযসূরচ রনধ ঘারণ করদত: 

ModivCare-এ প্ফান করুন: 877-831-3146 

"আোর রাইি প্কাোয" (“Where’s My Ride”): 877-831-3147 (TTY 866-288-3133)  

 

থনিওয়াকস এি বাইষিি পরিিয সা 

 

যরদ আপনার একটি অ-অংিগ্রহ্ণকারী রদানকারীর প্েদক একটি আওতা ুক্ত 

পররদেবার রদযাজন হ্য, প্সদেদে Empire এই পররদেবার অনুদোদন প্নিওযাকঘ এর 

বাইদর রদান করদব।  এই ধরদনর প্নিওযাকঘ-এর বাইদরর অনুদোদন রদান করা হ্দব 

যতেণ না পররদেবাগুরি-প্নিওযাদকঘর েদধয সরবরাহ্ করা হ্দচ্ছ। প্িকসই 

প্েরিকযাি যেপারত, অে ঘটিে, রদস্থটিে, বা প্হ্াে ররদপযার র ৃরত পররদেবাগুরির 

জনয এককািীন অনুদোদন রদান করা প্যদত পাদর।  প্যসব পররদেবাগুরিদত 

ক্রোগত পররচয ঘা প্নওযা রদযাজন প্যেন বার়িদত স্বাস্থয পররচয ঘা বা বযন্দক্তগত 

পররচয ঘার রদযাজদন, প্সদেদে অনুদোদনটি সদব ঘাচ্চ নব্বই (90) রদন পয ঘন্ত েঞ্জরু 

করা হ্দব। 
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পরিষেবা এলাকাি বাইষি োকাি সময় 

 

আপরন যখন আপনার ক াদরজ এিাকার বাইদর ভ্রেণ করদবন তখন আপনাদক 

অবিযই আপনার প্কযার টিেদক জানাদত হ্দব। আপরন যরদ আপনার ক াদরজ 

এিাকার বাইদর পররদেবার রদযাজন খুুঁদজ পান, তাহ্দি পররদেবা বযবস্থায আপনাদক 

সহ্াযতা করার জনয আপনার প্কযার টিদের সাদে প্যাগাদযাগ করা উরচত। 

 

যরদ আপরন ন্দেি (30) রদদনর প্েদক প্বরি রদদনর জনয পররদেবাদাযক এিাকার 

বাইদর যাওযার পররকল্পনা কদরন, তদব Empire-প্ক অরনচ্ছাকৃত অ-নরে ুন্দক্ত রন্দক্রযা 

শুরু করদত হ্দব, প্যদহ্তু আেরা কায ঘকর াদব আপনার পররচয ঘার পররকল্পনা 

রনরীেণ ও পররচািনা করদত পারদবা না। আপনার রবকল্প রনদয আদিাচনা করদত 

এবং আপনার যদত্নর রূপান্তদরর পররকল্পনা করদত অনুগ্রহ্ কদর আপনার প্কযার 

টিদের সাদে প্যাগাদযাগ করুন। 

 

জরুরি পরিিয সা 

 

জরুরী একটি গুরুতর আর্াত বা অসুস্থতা হ্ি যা একজন বযন্দক্তর জীবন বা 

দীর্ ঘদেযারদ স্বাদস্থযর জনয ঝুুঁ রক বহ্ন কদর।  প্কান জরুরী পরররস্থরতদত, জরুরর জরুরী 

অবস্থায আপনার অরবিদম্ব পররচয ঘা প্নওযা বা 911 প্ত প্ফান করা উরচত। 

জরুরী পররচয ঘার জনয আপনাদক সাম্রাদজযর কাে প্েদক পূদব ঘ অনুদোদন প্নওযার 

রদযাজন প্নই, অেবা জরুরী অবস্থাদক রস্থরতিীি করার জনয বা রচরকৎসার জনয 

রদযাজনীয আচ্ছারদত পররদেবাগুরির জনয পূদব ঘ অনুদোদদনর রদযাজন প্নই।  

রকন্তু জরুরী অবস্থার প্েদে, আপরন বা আপনার পে প্েদক কাদরার যত তা়িাতার়ি 

সম্ভব আপনার প্কযার টিদের সাদে প্যাগাদযাগ করা উরচত, এবং জরুরী অবস্থার রতন 

(3) রদন পদর নয।  

আপনার প্কযার েযাদনজার আপনার জরুরী অবস্থা সম্পদকঘ ন্দজজ্ঞাসা করদবন, 

জরুরী সুরবধা প্েদক তেয সংগ্রহ্ করদবন এবং প্কানও অরতররক্ত পররদেবা, যরদ প্েদক 

োদক, তদব আপনাদক আপনার পররচয ঘাদক রস্থরতিীি করদত বা  রবেযদত অনুরূপ 

জরুরী অবস্থার ররতদরাধ করদত তা রনধ ঘারণ করদবন।  যরদ পররদেবার একটি সেন্বয 

উপযুক্ত হ্য, আপনার পররচয ঘা পররকল্পনা অনুযাযী তা সংদিাধন করা হ্দব। 
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যখন Empire জরুরর অবস্থায আচ্ছারদত পররদেবাগুরি আদযাজন কদর তখন সার ঘস 

ররবধাদনর অনুদোদন রতন (3) রদদনর জনয হ্দব।  পররদেবাটি গত রতন (3) রদন 

চারিদয যাওযার জনয একটি অনুদোদদনর অনুদরাধ করা আবিযক যরদ না প্কযার 

েযাদনজার রচরকৎসাগত াদব রদযাজনীয পররদেবাটি চারিদয যান।  যরদ একটি 

জরুরী অবস্থায প্কানও সদদসযর পে প্েদক বা তার পে প্েদক অনুদরাধ করা হ্য 

এবং তাৎেরণকতার জনয র রত্ত হ্দত প্দখা যায, তাহ্দি অনুদরাধটি তাৎেরণক 

অনুদরাধ রহ্সাদব পররচারিত হ্দব। 

 

 

হ্াসপাতাষল ভরতস হ্ওয়া 

 

হ্াসপাতাদি  রতঘর প্েদে, আপনার বা আপনার পদে কাউদক যত তা়িাতার়ি সম্ভব 

Empire-এর সাদে প্যাগাদযাগ করদত হ্দব এবং  রতঘর পর অনরধক চন্দব্বি (24) র্ণ্টার 

েদধয প্যাগাদযাগ করদত হ্দব। আপনার প্কযার টিে আপনার হ্াসপাতাদি োকার 

সেদযর জনয আপনার রনযরেত রনধ ঘাররত পররদেবা এবং অযাপদযন্টদেন্ট বারতি বা 

স্থরগত করদব। 

রিসচাদজঘর আদগ, আপনার হ্াসপাতাি রিসচাজঘ প্ল্যানারদক আপনার প্কযার টিদের 

সাদে প্যাগাদযাগ করদত বিুন যাদত আপনার পূব ঘবতী প্বরনরফিগুরি পুনরায শুরু 

করা যায এবং রিসচাদজঘর সেয আপনার প্য প্কানও নতুন প্বরনরফি এবং পররদেবার 

বযবস্থা শুরু করা যায। 

 

Medicare এি আওতাভুি পরিষেবাসমূহ্ 

 

Empire-এর সাদে সদসযতা আপনার Medicare ক াদরজদক র ারবত কদর না। 

আপনার Medicare এর আওতা ুক্ত পররদেবাগুরি Medicare োরা আবতৃ োকদব, 

এবং যরদ আপরন এই পররকল্পনা োরা Medicare Advantage Plan এর সাদে 

তারিকা ুক্ত হ্ন তাহ্দি প্সই পররকল্পনা োরা। যরদ আপরন একটিদত নরে ুক্ত হ্ন 

তাহ্দি আপনার স্বাস্থয পররচয ঘা রদানকারী বা Medicare Advantage Plan পররবতঘন 

করার রদযাজন প্নই। Medicare পররদেবাগুরির জনয, আপনাদক Empire 

অংিগ্রহ্ণকারী রদানকারীদক বযবহ্ার করদত হ্দব না; আপরন আপনার পেদির প্য 
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প্কাদনা রদানকারী রনব ঘাচন করদত পাদরন। Medicare-এর আওতা ুক্ত প্কানও সুরবধা 

প্পদত Empire-প্েদক অনুদোদন রারপ্তর রদযাজন প্নই। একবার আপনার Medicare 

ক াদরজ প্িে হ্দয প্গদি, অেবা প্কাদনা পররদেবা Medicare-এর আওতায না হ্দি, 

Empire তারপর প্কান পররকল্পনা-অনুদোরদত সুরবধার জনয রােরেক কযাররযার হ্দয 

যাদব এবং আপনাদক প্সই পররদেবাটির জনয আোদদর অংিগ্রহ্ণকারী 

রদানকারীদদর েদধয একজদনর অধীদন চদি আসদত হ্দব।  

 

Empire আপনাষক Medicare পরিষেবাগুরলি সমন্বষয় সহ্ায়তা কিষত পাষি: 

• Medicare এর আওতা ুক্ত বার়িদত স্বাস্থয পররদেবার বযবস্থা করা; 

• জরুরী নয এরকে পররবহ্দনর বযবস্থা করা; 

• আপনার রচরকৎসক োরা অনুদোরদত পরীোগাদরর কাজ, এে-প্র, বা অনয 

প্কান প্রাগরনণ ঘয পরীো বা পররদেবাগুরির জনয অযাপদযন্টদেদন্টর 

সেযসূরচ রনধ ঘারণ। 

 

আপরন যরদ Medicare এবং Empire উ দযর োরাই আওতা ুক্ত সুরবধা অেবা 

পররদেবা পান তদব রােরেক বীো সব ঘদা Medicare হ্দব। যরদ Medicare এই 

পররদেবাগুরির সম্পূণ ঘ খরচটি ক ার না কদর, তদব Empire প্েদক সহ্-বীো এবং 

ো়িগুরি জনয রবি করা হ্দত পাদর। 

আপরন যরদ বতঘোদন Medicare -এর আওতা ুক্ত পররদেবা বা সুরবধা পান, তাহ্দি 

আপরন আপনার বতঘোন রদানকারীর প্দওযা প্সই পররদেবাগুরির বযবহ্ার চারিদয 

প্যদত পাদরন। এর সদত্ত্বও, আেরা আপনাদক একটি Empire-এ অংিগ্রহ্ণকারী 

রদানকারী বযবহ্ার করার জনয রবদবচনা করদত বিব। এটি রনন্দিত করদব প্য 

Medicare আপনার ক াদরজ সীোবদ্ধ কদর বা প্িে করদি আপনার পররদেবাগুরি 

আচ্ছারদত োকদব।  যরদ আপনার বতঘোন সরবরাহ্কারী Empire-এ অংিগ্রহ্ণকারী 

সরবরাহ্কারী না হ্ন, তাহ্দি আপনার রবকল্প রনদয আদিাচনা করদত আপনার 

প্কযার টিদের সাদে প্যাগাদযাগ করুন।  
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EMPIRE MLTC প্ল্যান থেষক বারতল হ্ওয়া 

 

থস্বচ্ছায় অনরেভুজিকিণ 

 

আপরন প্য প্কানও সেয Empire প্েদক এবং প্য প্কানও কারদণ আোদদর 855-661-

0002 (TTY 711) নম্বদর প্ফান কদর অেবা আোদদর কাদে রচটঠ রিদখ অনুদরাধ 

করদত পাদরন।   

 

Empire-এর একজন ররতরনরধ আপনার অনরে ুন্দক্তকরণ এর কারণ ন্দজজ্ঞাসা 

করদবন এিা রনণ ঘয করদত যাদত প্কাদনা রদয যাওযা সেসযার সোধান করা যায রক 

না।  আপরন যরদ এখনও অনরে ুন্দক্তকরণ রনব ঘাচন করদত চান, আেরা আপনাদক 

অনরে ুন্দক্তকরণ এর জনয আপনার অনুদরাদধর রারপ্তর স্বীকার কদর একটি 

রনন্দিতকরণ রচটঠ পাঠাদবা।  আেরা আপনাদক একটি প্স্বচ্ছায অনরে ুন্দক্তকরণ ফে ঘ 

স্বাের করদত বিদবা।  আপরন যরদ এটিদত স্বাের করদত অেে বা অরনচু্ছক হ্ন, 

আেরা আপনার অনরে ুন্দক্তকরণ এর সাদে এরগদয চিব।  Empire তখন New York 

Medicaid Choice (NYMC) বা LDSS এর কাদে এটির পয ঘাদিাচনা ও অনুদোদদনর 

জনয আপনার রাসরঙ্গক তেয সহ্ অনরে ুন্দক্তকরণ অনুদরাধ পাটঠদয প্দদব। 

আপনার অবগত োকা উরচত প্য অনরে ুন্দক্তকরণ তাৎেরণক নয।  আপনার 

অনুদরাধ গহৃ্ীত হ্বার তাররখ সাদপদে রন্দক্রযাটি েয (6) সপ্তাহ্ পয ঘন্ত রনদত পাদর।   

অনরে ুন্দক্তকরণ রন্দক্রযার সেয, Empire আপনার জনয managed long-term care-

এর বযবস্থা করদত োকদব এবং আপনার পররদেবা রদানকারীর কাদে আপনার নাে 

অনরে ুন্দক্তকরদণর পদরও আপনার যত্ন প্নওযা হ্দব জানাদত আপনার যত্ন 

স্থানান্তদরর রবেযটিদত সেন্বয সাধন করদব।   

যতেণ না আপরন প্যাগযতা অজঘন কদরদেন আপরন রনযরেত Medicaid-এ  রতঘ হ্দত 

পারদবন না অেবা অনয প্কানও স্বাস্থয পররকল্পনায প্যাগ রদদত পারদবন না। আপনার 

যরদ Community Based Long Term Care (করেউরনটি র রত্তক দীর্ ঘদেযাদী যত্ন 

(CBLTC)) পররদেবার রদযাজন অবযাহ্ত োদক, প্যেন বযন্দক্তগত যত্ন, তাহ্দি 

CBLTC পররদেবাগুরি প্পদত আপনাদক অবিযই অনয MLTC প্ল্যান, Medicaid 

Managed Care Plan, অেবা বার়ি এবং সম্প্রদাযর রত্তক দারবতযাগ কে ঘসূরচ (Home 
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and Community Based Waiver) বা প্রাগ্রাদে প্যাগ রদদত হ্দব। (আপরন একটি MLTC 

পররকল্পনা প্েদক অনযটিদত স্থানান্তর করদত পারদবন তার সীোবদ্ধতার জনয 

"ট্রান্সফার" রব াগটি প্দখুন।) 

 

অরনচ্ছাকৃত অনরেভুিকিণ 

 

একটি অরনচ্ছাকৃত অনরে ুক্তকরণ হ্ি Empire োরা সম্পন্ন করা একটি 

অনরে ুক্তকরণ জরনত পদদেপ।  আপরন যরদ প্স্বচ্ছায তারিকা ুন্দক্তর অনুদরাধ না 

কদরন, তাহ্দি আোদদর অবিযই পাুঁচ (5) বযবসারযক রদদনর েদধয অরনচ্ছাকৃত  াদব 

তারিকা ুন্দক্ত শুরু করদত হ্দব, প্য তাররখ প্েদক আেরা জারন প্য আপরন নীদচ 

তারিকা ুক্ত প্কানও অরনচ্ছাকৃত তারিকা ুন্দক্তর কারণ পূরণ করদবন। 

 

আপনাদক Empire প্েদ়ি চদি প্যদত হ্দব যরদ:  

• আপরন আর Medicaid সুরবধাগুরির জনয প্যাগয না হ্ন; 

• আপরন স্থাযী াদব Empire-এর পররদেবাদাযক এিাকা প্েদক প্বররদয যান। 

• আপরন িানা ন্দেি (30) রদদনর প্েদকও প্বরি রদদনর জনয পররদেবা এিাকার 

বাইদর োদকন। 

• আপনার নারস ঘং প্হ্াে পররচয ঘার রদযাজন, রকন্তু রারতষ্ঠারনক Medicaid-এর 

জনয প্যাগয নন। 

• আপরন হ্রপিািাইজ অেবা োনরসক স্বাস্থয দপ্তদর (Office of Mental Health), 

উন্নযনেূিক ররতবন্ধী বযন্দক্তদদর জনয অরফস (Office for People with 

Developmental Disability), বা অযািদকাহ্রিজে অযান্ড সাবস্টযান্স অযারবউজ 

সার ঘদসদসর (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 

অরফদসর আবারসক প্রাগ্রাদে িানা পুঁযতারিি (45) রদন বা তার প্বরি সেদযর 

জনয োকদি। 

• আপনার োরসক র রত্তদত করেউরনটি র রত্তক দীর্ ঘদেযাদী যত্ন (CBLTC) 

পররদেবার আর প্কাদনা কায ঘকরী বা রিরনকযাি রদযাজন প্নই বদি েূিযাযন 

করা হ্দযদে। 
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• আপনার শুধুোে Medicaid আদে এবং রনরদঘষ্ট েূিযাযন িুি বযবহ্ার কদর 

রনধ ঘাররত পররচয ঘা অনুসাদর নারস ঘং প্হ্াে িদরর পররচয ঘা আর পূরণ হ্দব না। 

• আপরন আপনার একোে পররদেবা রহ্দসদব প্সািযাি প্ি প্কযার পাদচ্ছন; 

• আপনার আর রদযাজন প্নই, এবং গ্রহ্ণ করারও, ররতটি কযাদিন্ডার োদস 

অন্তত একটি CBLTC পররদেবা; 

• করেউরনটিদত বাস করাকািীন প্য প্কানও পুনেূ ঘিযাযদনর সেয, আপনার 

আর CBLTC পররদেবার জনয প্কানও কায ঘকরী বা রিরনকযাি রদযাজনীযতা 

রদরি ঘত হ্য রন। 

• আপনাদক অবরুদ্ধ করা হ্দযে। 

• আপরন এই পররকল্পনায রেেযা তেয রদান কদরদেন, অনযোয রতারণা 

কদরদেন, অেবা আপনার প্ল্যান সদসযপদদর প্য প্কানও গুরুত্বপূণ ঘ রদক 

সম্পদকঘ রতারণােূিক আচরদণ রনদযান্দজত হ্দযদেন। 

এো়িাও Empire রনম্নরিরখত পরররস্থরতদত অনরে ুন্দক্তকরণ রন্দক্রযা সূচনা করদব যরদ, 

আপনার এবং/অেবা আপনার ররতরনরধর সদঙ্গ কাজ করার কদযকটি রদচষ্টার 

পদরও, আেরা সেসযার সোধান করা যাদব না এেনিা রনধ ঘারণ করর: 

• আপরন অেবা আপনার পররবার বা আপনার বার়ির অনযানয বযন্দক্ত এেন 

আচরদণর সাদে জর়িত োদকন যা Empire-প্ক আপনাদক আপনার 

রদযাজনীয পররচয ঘা রদাদন বাধা প্দয (আপনার রবদিে চারহ্দার ফদি করা 

আচরণগুরি অন্ত ুঘক্ত নয); 

• আপরন Empire-এর কাদে রেে বদকযা হ্ওযার পদর ন্দেি (30) রদদনর েদধয 

LDSS োরা রনধ ঘাররত বদকযা প্য প্কানও বযয বা উদ্বৃত্ত পররোদণর জনয 

অে ঘরদান বা পররদিাদধর বযবস্থা করদত বযে ঘ হ্ন তখন, এদেদে যতেণ না 

Empire অে ঘরদাদনর জনয একটি রিরখত দারব সহ্ আদগ প্েদক সংগ্রহ্ করার 

একটি যুন্দক্তসঙ্গত রদচষ্টা কদর ততেণ। 

 

সদদসযর স্বাদস্থযর ররতকূি পররবতঘদনর উপর র রত্ত কদর বা Empire-প্ক রদদয 

কযারপদিিন হ্াদরর পররবতঘদনর কারদণ Empire প্কানও সদসযদক ো়ি প্দদব না।  

সদদসযর আওতা ুক্ত পররদেবার বযবহ্ার, হ্রাস হ্ওযা োনরসক েেতা, অেবা তার 
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রবদিে চারহ্দাগুরি প্েদক উৎপন্ন অস্বা ারবক বা রবভ্রারন্তকর আচরদণর ফি রহ্সাদব 

কখদনাই অনরে ুন্দক্তকরণ করা হ্দব না। 

অরনচ্ছাকৃত াদব অনরে ুন্দক্তকরণ হ্ওযার আদগ, Empire রাষ্ট্র কতৃঘক েদনানীত New 

York Medicaid Choice (NYMC) বা সত্তার অনুদোদন পাদব। অনরে ুন্দক্তকরণ এর 

অনুেরত রারপ্তর পর, Empire আপনার কাদে একটি রচটঠ প্ররণ করদব যা 

অনরে ুন্দক্তকরণ রনন্দিত করদব। এই রচটঠদত তারিকা ুন্দক্তর কায ঘকর তাররদখর কো 

বিা হ্দব, যা হ্দব োদসর রেে রদন, প্য োদস আপরন তারিকা ুন্দক্তর অদযাগয হ্দয 

পদ়িন। Empire অনরে ুন্দক্তকরণ কায ঘকর হ্ওযার তাররখ পয ঘন্ত এবং পররদেবাগুরির 

জনয রদযাজনীয সেি প্রফাদরিগুরি অবরধ আওতা ুক্ত পররদেবা রদাদনর বযবস্থা 

করদত োকদব। 

আপরন যরদ করেউরনটি র রত্তক দীর্ ঘদেযাদী যত্ন পররদেবার রদযাজন অবযাহ্ত 

রাখদত োদকন, তাহ্দি আপনাদক অনয পররকল্পনা প্বদে রনদত হ্দব অেবা 

আপনাদক স্বযংন্দক্রয াদব অনয পররকল্পনায (স্বযংন্দক্রয াদব রনযুক্ত) রনযুক্ত করা 

হ্দব। অরনচ্ছাকৃত াদব অনরে ুক্ত সদসযদদর LDSS োরা তাদদর আরপদির 

অরধকার সম্পদকঘ অবরহ্ত করা হ্দব।    

 

Empire-এি পুনিঃনরেভুজি 

 

যরদ আপরন প্স্বচ্ছায অনরে ুক্ত কদর োদকন, আপরন যরদ নরে ুন্দক্তর জনয আোদদর 

প্যাগযতা োনদে পূরণ কদরন তদব আপনাদক প্রাগ্রাদে পুনঃনরে ুন্দক্তর অনুেরত 

প্দওযা হ্দব। যরদ আপরন অরনচ্ছাকৃত াদব অনরে ুক্ত করা হ্য, তাহ্দি আপনার 

অনরে ুন্দক্তর র রত্ত প্য পরররস্থরতগুরি তার সোধান কদর তদবই আপনার 

পুনঃনরে ুন্দক্তর অনুেরত প্দওযা হ্দব। 

 

খরচ প্পদেন্ট করদত বযে ঘতার কারদণ আপরন যরদ অরনচ্ছাকৃত াদব নাে অনরে ুক্ত 

কদর োদকন, তাহ্দি Empire-এ পুনরায নরে ুক্ত হ্ওযার আদগ আপনাদক বদকযা 

বযাদিদন্সর সম্পূণ ঘ অে ঘ রদান করদত হ্দব।   

 

সেি পুনঃনরে ুন্দক্তর নতুন নরে ুন্দক্ত রহ্দসদব না়িাচা়িা করা রদযাজন।  প্যেন, 

Empire-প্ক অবিযই নরে ুন্দক্তর জনয আপনার প্যাগযতা পুনঃররতটষ্ঠত করদত হ্দব 
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এবং েূিযাযন এবং নরে ুন্দক্তর আদবদন সম্পূণ ঘ করদত প্হ্াে র ন্দজি পররচািনা 

করদত হ্দব। 

 

অরতরিি তেয 

 

Consumer Directed Personal Assistance Services (CDPAS) 

 

Consumer Directed Personal Assistance Service (CDPAS) প্রাগ্রাদের োধযদে 

সদসযরা বযন্দক্তগত পররচয ঘা কে ঘ, বার়িদত স্বাস্থয সহ্কেী কে ঘ এবং / অেবা দে নারস ঘং 

কদে ঘর সাদে আংরিক বা প্োি সহ্াযতা প্পদত পাদরন।  এই কে ঘ সম্পাদনকারী 

CDPAS সহ্কারীদক সদসয োরা পররচারিত, রনদদঘরিত, এবং তত্ত্বাবধান করা হ্য।  এই 

দীর্ ঘস্থাযী অসুস্থতা এবং / অেবা িারীররক াদব অেে সদসযদদরদক তাদদর বার়িদত 

পররচয ঘা পররদেবা রারপ্তর জনয অরধকতর নেনীযতা এবং পেদির স্বাধীনতা রদান 

কদর।  Empire-এর সাদে তারিকা ুন্দক্তর সেয আপরন প্য প্কান সেয CDPAS 

রবকল্পটিরা বযবহ্ার করদত পাদরন।  

 

আপরন যরদ CDPAS বযবহ্ার করদত চান, Empire একটি পাদস ঘন-প্সন্টারি সার ঘস 

প্ল্যাদনর বযাপক েূিযাযন এবং উন্নযদনর জনয দাযবদ্ধ োকদব।  যাইদহ্াক, আপরন 

(বা আপনার ররতরনরধ) রনদযাগ, ররিেণ, সেযসূচী, েূিযাযন, িাইে িীি যাচাই এবং 

অনুদোদন, এবং অবযাহ্রত সংক্রান্ত CDPAS একেীদদর সম্পদকঘ রসদ্ধান্ত প্নওযার 

জনয দাযী। 

CDPAS প্রাগ্রাদে অংিগ্রহ্দণর জনয, আপনাদক অবিযই একজন দবধ রচরকৎসদকর 

আদদি রাপ্ত করদত হ্দব এবং রনম্নরিরখত প্যাগযতার রদযাজনীযতাগুরি পূরণ করদত 

হ্দব: 

• স্বাদস্থযর অবস্থা রস্থরতিীি রদযদে 

• স্ব-রনদদঘিক প্হ্ান অেবা, যরদ স্ব-রনদদঘি না হ্য তদব েদনানীত ররতরনরধ রাখুন 

• এক বা একারধক বযন্দক্তগত পররচয ঘা কে ঘ, বার়িদত স্বাস্থয সাহ্াযয কে ঘ, বা দে 

নারস ঘং কদে ঘর সাদে রকেু বা সম্পূণ ঘ সহ্াযতা রদযাজন 
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• CDPAS দারযত্ব (নীদচর রূপদরখা) পূরণ করদত রস্তুত এবং সেে হ্দবন 

অেবা প্কাদনা েদনানীত ররতরনরধ রাখদবন প্য এই ধরদনর দারযত্ব পািন 

করদত ইচু্ছক এবং সেে। 

• রদযাজনীয েূিযাযন এবং পুনঃেূিযাযন রন্দক্রযায রদযাজন অনুযাযী 

অংিগ্রহ্ণ করুন বা একজন েদনানীত ররতরনরধ রাখুন রযরন রদযাজন 

অনুযাযী অংিগ্রহ্ণ কদরন 

 

CDPAS রারপ্তর আদগ, আপনাদক Empire-এর সদদসযর  ূরেকা এবং দারযত্বগুরির 

একটি প্ াক্তা স্বীকৃরতদত স্বাের করদত হ্দব যা রনম্নরূপ: 

 

Empire -এি CDPAS দারয়ত্বসমূহ্ 

• কী াদব CDPAS এবং অনযানয করেউরনটি র রত্তক দীর্ ঘদেযাদী যত্ন 

পররদেবার জনয প্যাগযতা অজঘন করদত হ্য প্স সম্পদকঘ আপনাদক তেয 

রদান কদর 

• যরদ আপরন CDPAS-এ আগ্রহ্ রকাি কদরন, তাহ্দি Empire আপনাদক 

রিরখত রিোেূিক সােগ্রী সরবরাহ্ করদব যাদত আপরন বা আপনার 

েদনানীত ররতরনরধদক প্য সেি দারযত্ব গ্রহ্ণ করদত হ্দব তার রবিদ 

রববরণ এবং সংরিষ্ট দারযত্বগুরি বণ ঘনা করা হ্দব 

• আপরন বার়িদত পররচয ঘা বা বযন্দক্তগত পররচয ঘা পররদেবা গ্রহ্ণ প্যাগয রকনা 

তা েূিযাযন করুন 

• আপরন বা একটি েদনানীত ররতরনরধ CDPAS রারপ্তর সাদে যুক্ত সেি 

দারযত্ব গ্রহ্ণ করদত সেে ও ইচু্ছক রকনা তা রনধ ঘারণ করুন 

• আপরন CDPAS পাওযার প্যাগয রকনা তা রনধ ঘারণ করুন 

• আপনার স্বাদস্থযর েূিযাযন করুন এবং আপনার রদযাজনগুরি পূরদণর 

পয ঘাপ্ত সেে ঘনগুরি উপিব্ধ করার জনয প্রাগী প্কন্দন্দ্রক যত্ন পররকল্পনা 

(Patient cantered care plan)-এ এটি নরে ুক্ত করুন; 

• আপনার রদযাজনীয পররদেবার রকার, পররোণ এবং িদরর অনুদোদন 

করুন 
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• শুধুোে একটি FI -এর োধযদে পররদেবাগুরি অনুদোদন করুন এবং 

একটি FI রনব ঘাচন করদত আপনার সাদে কাজ করদব যরদ Empire সদচতন 

হ্য প্য একারধক FI োরা পররদেবাগুরি সরবরাহ্ করা হ্দচ্ছ   

• বযন্দক্তগত সহ্কারী োরা সম্পন্ন করা কে ঘগুরি রূপদরখা, আপনার সাদে 

পররচয ঘার একটি পররকল্পনা গদ়ি তুিুন। পররচয ঘা পররকল্পনা নরে Empire 

োরা রেণাদবেণ করা হ্দব এবং একটি ররতরিরপ আপনাদক রদান করা 

হ্দব 

• যরদ এটি রনধ ঘাররত হ্য প্য আপরন CDPAS রারপ্তর জনয আর প্যাগয নন 

তদব Empire আপনার CDPAS রারপ্তর প্েযাদ প্িে করদব, Empire একটি 

চিোন র রত্তদত েূিযাযন করদব প্য প্স রবেদয আপনার বযন্দক্তগত 

পররচয ঘা, বার়িদত স্বাদস্থযর পররচয ঘা বা অনয প্কানও িদরর পররদেবার 

রদযাজন আদে রকনা 

• নযাযয শুনারনর প্নাটিি সহ্ পররদেবার ির এবং পররোদণ প্কান সোরপ্ত বা 

হ্রাদসর প্েদে আপনাদক উপযুক্ত প্নাটিি রদান করা হ্দব এবং 

অরতররক্ত াদব, যরদ আপরন CDPAS প্পদত অদযাগয বা আর প্যাগয না হ্ন 

তা রনধ ঘারণ করা হ্দি আপনাদক যোযে প্নাটিি রদান করা হ্দব। 

 

আপরন বা আপনাি মষনানীত প্ররতরনরধি CDPAS দারয়ত্ব 

• CDPAS সম্পদকঘ Empire-এর প্দওযা তেয পয ঘাদিাচনা করুন এবং সাম্রাজয, 

আরে ঘক েধযস্থতাকারী এবং আপনার  ূরেকা ও দারযত্বগুরি বুঝুন 

• আপনার রদযাজনগুরি আরও  াি াদব পূরণ করার জনয আপনার 

পেদির বযন্দক্তগত সহ্কারী(গুরি) রনদযাগ, ররিেণ, তত্ত্বাবধান, সেযসূচী 

এবং সোপ্ত করার জনয দাযবদ্ধ হ্ন 

• যদত্নর রনরাপদ প্িরি াররর জনয উপযুক্ত বার়ির পররদবি বজায রাখুন 

• শুধুোে একজন FI-এর সাহ্াদযয কাজ করুন। আপরন প্যদকাদনা সেয 

আপনার FI পররবতঘন করদত পাদরন, রকন্তু আপনাদক অবিযই একবাদর 

একটির সাদেই কাজ করদত হ্দব। 

• পররচয ঘা পররকল্পনা রূপাযন করদত বযন্দক্তগত সহ্াযকদক(প্দর) ররিেণ রদন 
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• শ্রে আইন প্েদন চিুন, আপনার এবং আরে ঘক েধযস্থতাকারীর (FI) েদধয 

চুন্দক্তদত উদিরখত সোন কে ঘসংস্থাদনর সুদযাগ রদান করুন 

• পাুঁচ (5) কায ঘরদবদসর েদধয হ্াসপাতাদি  রতঘ, টঠকানা এবং প্িরিদফান নম্বর 

পররবতঘন এবং েুটি সহ্ রকন্তু সীোবদ্ধ নয এেন অবস্থা বা অবস্থার প্য 

প্কানও পররবতঘদনর রবেদয Empire এবং FI প্ক অবরহ্ত করুন 

• বযন্দক্তগত সহ্কারীর রদযাজনীয কাগজপে সটঠক এবং সেদয FI-এর কাদে 

জো প্দওযা রনন্দিত করা, যার েদধয রদযদে িাইে িীি, বারে ঘক কেী স্বাস্থয 

েূিযাযন এবং রদযাজনীয কে ঘসংস্থাদনর কাগজপে; 

• আপনার রদযাজন প্েিাদত পয ঘাপ্ত সেে ঘন রনন্দিত করার জনয একটি 

অরনিযতা পররকল্পনা রবকাি ও বজায রাখা 

• বযন্দক্তগত সহ্কারীর সাপ্তারহ্ক িাইেকািঘ পয ঘাদিাচনা এবং স্বাের করুন 

যাদত রনন্দিত করুন প্য িাইেকাদিঘ কাজ করা অনুদোরদত র্ন্টার রকৃত 

সংখযা ররতফরিত হ্য 

• Empire এর সদঙ্গ সহ্দযারগতা করুন এবং Medicaid Managed Care Program 

এর রদযাজনীযতাগুরি প্েদন চিদত সম্মত প্হ্ান, যার েদধয রদযাজনীয 

পুনেূ ঘিযাযদনর জনয উপিব্ধতা অন্ত ুঘক্ত, রকন্তু তাদতই তা সীোবদ্ধ নয 

• প্ াক্তা রনদদঘরিত বযন্দক্তগত সহ্কারীদক Medicaid প্রাগ্রাে প্েদক প্য প্কাদনা 

অরতররক্ত অে ঘরদান বা অনুপযুক্ত অে ঘ রদাদনর ররদপািঘ করুন এবং Empire-

এ রফদর যান 

 

যরদ আপরন আর স্ব-পররচািনা না কদরন, তাহ্দি CDPAS-এর উপদরাক্ত দারযত্ব 

গ্রহ্দণর জনয একজন েদনানীত ররতরনরধ রনদযাগ করা হ্দব। এই ররতরনরধ আপনার 

CDPAS বযন্দক্তগত সহ্কারী রহ্দসদব কাজ নাও করদত পাদর। েদনানীত ররতরনরধদক 

অবিযই প্যদকাদনা স্বতে েূিযাযনকারী, রচরকৎসা প্পিাদার বা স্বাস্থয পররকল্পনা 

রনধ ঘাররত েূিযাযদনর জনয বা পররদি ঘদনর জনয উপরস্থত োকদত হ্দব। 

যরদ আপরন ইচ্ছা কদরন, আপরন CDPAS বারতি করদত পাদরন এবং Empire 

প্নিওযাকঘ রদানকারীর োধযদে বযন্দক্তগত যত্ন পররদেবা প্পদত পাদরন। আপরন 

CDPAS প্েদক অরনচ্ছাকৃত াদব অনরে ুক্ত হ্দত পাদরন যরদ:    
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• CDPAS-এ অরবরত প্যাগদান আপনার স্বাস্থয, রনরাপত্তা, বা কিযাদণর 

রদযাজন পূরদণর অনুেরত প্দদব না। 

• আপরন CDPAS- র জনয রদযাজনীয কায ঘগুরি রনব ঘাহ্ করদত অেেতা 

রদি ঘন কদরন। 

• CDPAS- এ আপনার অংিগ্রহ্ণ সম্পরকঘত Medicaid তহ্রবদির রতারণাপূণ ঘ 

বযবহ্াদরর রোণ রদযদে, প্যেন একটি CDPAS নরে জারিযারত করা হ্দযদে 

এেন একটি ইরঙ্গত। 

 

Empire তার বারে ঘক পুনেূ ঘিযাযন এবং পররচয ঘা পররকল্পনা আপদিি রন্দক্রযার সেয 

CDPAS জনয আপনার অরবরত প্যাগযতা পয ঘাদিাচনা করদব। এর েদধয রদযদে 

আপরন (অেবা আপনার েদনানীত ররতরনরধ) CDPAS প্রাগ্রাদের অধীদন প্ াক্তাদদর 

দারযত্ব সদন্তােজনক াদব পূরণ কদরদেন রকনা। যরদ Empire রনধ ঘারণ কদর প্য 

আপরন CDPAS এর জনয আর প্যাগয নন, তাহ্দি Empire আপনাদক (বা আপনার 

েদনানীত ররতরনরধদক) আপনার অংিগ্রহ্ণ বন্ধ কদর প্দওযার জনয আোদদর 

উদদ্দিয সম্পদকঘ একটি যোযে ও পয ঘাপ্ত রবজ্ঞরপ্ত পাঠাদব।  

প্কানও সীোবদ্ধকরণ, হ্রাসকরণ, অনুদোরদত CDPAS পররদেবাগুরির স্থরগতকরণ 

বা অবসান অেবা CDPAS অংিগ্রহ্দণর অবস্থার প্কাদনা পররবতঘন করার 

অনুদরাদধর অস্বীকৃরত একটি Empire োরা ররতকূি রনধ ঘারণ রহ্দসদব রবদবরচত হ্য। 

এর অে ঘ হ্ি আপরন চূ়িান্ত ররতকূি রনধ ঘারদণ নযাযয শুনারন বা বরহ্ঃস্থ আরপদির 

অনুদরাধ করদত পাদরন।  

 

অরগ্রম রনষদসশাবলী 

 

আপনার রনদজর স্বাদস্থযর পররচয ঘার রসদ্ধান্তগুরি প্নওযার অরধকার আপনার আদে। 

যরদ দুর্ ঘিনা বা অসুস্থতার কারদণ এটি অসম্ভব হ্য, তাহ্দিও আপরন আপনার 

রসদ্ধান্তগুরি পািন করদত পাদরন, যতেণ না আপরন অরগ্রে রনদদঘিাবিী রস্তুত 

করদত পারদেন। অরগ্রে রনদদঘরিকা হ্ি দবধ কাগজপে যা রনন্দিত কদর প্য যরদ 

আপরন রনদজর জনয রসদ্ধান্ত রনদত না পাদরন তাহ্দি আপনার অনুদরাধগুরি পূরণ 

করা হ্য। 
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রবর ন্ন রকাদরর অরগ্রে রনদদঘিাবিী রদযদে: 

 

থহ্লে থকয়াি প্রজে 

আপরন স্বাস্থয-পররচয ঘার রসদ্ধান্তগুরি রনদত অেে হ্দি এই নরেটি কায ঘকর করদি তা 

একজন রবশ্বি বযন্দক্তদক (একজন "রন্দে") আপনার হ্দয প্সই স্বাস্থয-পররচয ঘার 

রসদ্ধান্তগুরি প্নওযার জনয রনযুক্ত কদর।   

 

েু নি রিসারসষিি আষদশ 

আপনার শ্বাস বা হৃদরপন্ড প্েদে যাওযার র্িনায যরদ আপরন কারিঘওপ্ল্ােযানারর 

ররসারসদিিন (CPR) এর েদতা জরুরী রচরকৎসা চান রকনা প্সই রসদ্ধান্ত প্নওযার 

অরধকার আপনার আদে। আপরন যরদ এইরকে রচরকৎসা না চান, তদব আপরন 

আপনার ইচ্ছাদক একটি িু নি ররসারসদিি (DNR) ফদে ঘর োধযদে রিরখত াদব 

জানাদত পাদরন। আপনার রােরেক পররচয ঘা রচরকৎসক তারপর আপনার অনুদরাদধ 

আপনার রচরকৎসার প্রকদিঘ একটি DNR প্যাগ করদব। আপরন আপনার িরীদর এবং 

/ অেবা একটি DNR প্েসদিদি DNR ফদে ঘর একটি ররতরিরপ বহ্ন করদত পাদরন যা 

জরুরী স্বাদস্থযর পররচয ঘা রদানকারীদদর আপনার ইচ্ছার বযাপাদর সদচতনতা রনন্দিত 

করদত সাহ্াযয করদব।  

 

জীবদ্দশাি উইল   

একটি জীবদ্দিার উইি আপনাদক আপরন অেে হ্দয প়িদি আপনার স্বাস্থয 

পররচয ঘা রসদ্ধাদন্তর ইচ্ছা সম্পদকঘ রনরদঘষ্ট রিরখত রনদদঘিাবিী রদান করার জনয 

অনুদোরদত কদর। 

   

আপনার পেিেত অরগ্রে রনদদঘরিকা দতরর এবং প্যিা আপনার জনয সদব ঘাত্তে তা 

রনধ ঘারণ করা আপনার অরধকার। আপরন উপদর তারিকা ুক্ত অরগ্রে রনদদঘরিকা প্য 

প্কাদনা, সবরনব ঘাহ্ করদত বা প্কাদনাটিই রনব ঘাহ্ না করদত পাদরন।  

অরগ্রে রনদদঘিাবিীর রবেদয আরও তদেযর জনয অনুগ্রহ্ কদর আপনার প্কযার 

েযাদনজার বা আপনার রােরেক পররচয ঘা রচরকৎসদকর সাদে কো বিুন। প্কাদনা 

আইনজীবীর পরােি ঘ প্নওযা একটি অরগ্রে রনদদঘি কায ঘকর করার জনয রদযাজন 
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হ্য না, রকন্তু আপরন ইচু্ছক হ্দি এই নরের গুরুত্ব রবদবচনা কদর তা করদত পাদরন। 

আপরন সবসেয আপনার েন পররবতঘন কদর প্য প্কান সেয অরগ্রে রনদদঘিাবিী 

সংদিাধন বা বারতি করদত পাদরন।  আপনার যরদ ইদতােদধযই একটি অরগ্রে 

রনদদঘরিকা োদক, অনুগ্রহ্ কদর আপনার প্কযার েযাদনজাদরর সাদে একটি 

অনুরিরপ প্িযার করুন। 

 

প্রতািণা এবং অপবযবহ্াি 

 

Empire সদসয, সরবরাহ্কারী, কে ঘচারী বা প্য প্কানও তৃতীয পদের োরা প্কানও 

জারিযারত বা অপবযবহ্ার কায ঘক্রে ররতদরাধ এবং িনাক্ত করদত ররতশ্রুরতবদ্ধ। 

Empire জারিযারত এবং অপবযবহ্াদরর ররত "ন্দজদরা িিাদরন্স" নীরত গ্রহ্ণ কদরদে। 

 

আপরন এেন কাউদক প্য Medicare বা Medicaid প্রাগ্রাদে, অপবযবহ্ার বা অরতররক্ত 

অদে ঘর রবরনেদয অপবযবহ্ার করদে বদি জানদি বা সদিহ্ করদি রনম্নরিরখত 

উপাদয এটি ররদপািঘ করদত পাদরন: 

 

1. Empire-এর প্িাি-রি অযাদনারনোস কেপ্ল্াদযন্স হ্িিাইদন কি করুন  

833-480-0010. 

2. এদত ইদেি করুন: MLTCComplianceOfficer@empireblue.com 

3. কেপ্ল্াদযন্স রিপািঘদেন্ট সরাসরর রিখদে: 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus  

Attention: Compliance Department 

1981 Marcus Ave., Ste. 100 

Lake Success, NY 11042 

 

Medicare প্রাগ্রাদের সাদে সম্পরকঘত জারিযারত বা অপবযবহ্ার প্হ্িে অযান্ড 

রহ্উেযান সার ঘদসস রব াগ, ইন্সদপক্টর প্জনাদরি (HHS-OIG) এর অরফদস ররদপািঘ 

করা হ্দব। Medicare প্রসন্দক্রপিন োগ প্রাগ্রাে সংক্রান্ত সদিহ্জনক জারিযারত 

বা অপবযবহ্াদরর প্েদে, Empire Medicare োগ ইরন্টরগ্রটি কন্ট্র্যাক্টর (MEDIC) এর 

কাদে একটি ররদপািঘ দারখি করদব। Medicaid এবং অনযানয New York প্স্টি ফাদন্ডি 

প্রাগ্রাে সম্পরকঘত সম্ভাবয জারিযারত, বজঘয এবং অপবযবহ্ার New York প্স্টি 

মেলকরুন:ComplianceOfficer@empireblue.com
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রিপািঘদেন্ট অফ প্হ্ি্ে (NYSDOH) এবং Medicaid ইন্সদপক্টর প্জনাদরদির 

(OMIG) অরফদস ররদপািঘ করা হ্দব।   

 

আপনার বা আপনার পে প্েদক অনয কাদরার দাদযর করা সেি ররদপািঘগুরি 

প্গাপনীয াদব বযবহ্ার করা হ্দব।   

 

থকাম্পারনি থয সকল তষেযি জনয আপরন অনুষিাধ কিষত পাষিন 

 

রনদম্নাক্ত তেয অনুদরাদধর র রত্তদত আপনার কাদে উপিব্ধ: 

 

• Empire-এর কাঠাদো এবং অপাদরিন সংক্রান্ত তেয; 

• একটি রনরদঘষ্ট স্বাস্থয অবস্থা এবং অনযানয তেয সম্পরকঘত রনরদঘষ্ট রচরকৎসাগত 

পয ঘাদিাচনার োনদে যা Empire পররদেবা অনুদোদদনর সেয রবদবচনা কদর 

• রচরকৎসার প্রকিঘ এবং অনযানয নরে ুক্ত বযন্দক্তর তেয প্গাপনীযতা রো করার 

জনয পদ্ধরত 

• সাংগঠরনক বযবস্থা ও গুণোন রনন্দিতকরণ এবং উন্নরত প্রাগ্রাদের চিোন 

পদ্ধরতর একটি রিরখত রববরণ 

• সরবরাহ্কারী রোণপোরদ নীরত 

• Empire-এর রতযরযত আরে ঘক রববরদণর একটি সাম্প্ররতক অনুরিরপ 

• একটি সরবরাহ্কারীর প্যাগযতা রনধ ঘারণ করদত Empire োরা বযবহৃত নীরত এবং 

পদ্ধরত 

যরদ আপরন উপদরর প্কাদনা একটি বা একারধক আইদিে প্পদত আগ্রহ্ী হ্ন, তাহ্দি 

সদসয পররদেবার সদঙ্গ 855-661-0002 (TTY 711) নম্বদর প্যাগাদযাগ করুন। 

 

দবেমযহ্ীনতাি রববৃরত 

 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus (“Empire”) রদযাজয প্ফিাদরি নাগররক 

অরধকার আইন প্েদন চদি এবং জারত, রিঙ্গ পররচদযর র রত্তদত তারিকা ুন্দক্ত বা 

পররদেবা রদাদনর প্েদে দবেেযেূিক বযবহ্ার কদর না যার েদধয অন্ত ুঘক্ত রদযদে 
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ট্রান্সদজন্ডার, ন্দক্রি, ধে ঘ, িারীররক বা োনরসক ররতবন্ধকতা, যার েদধয অন্ত ুঘক্ত রিঙ্গ 

রিসদফাররযা, প্যৌন অর েুরখতা, অে ঘ রদাদনর উৎস, অসুস্থতা বা অবস্থা, স্বাস্থয 

পররদেবার রদযাজন, উৎপরত্তস্থি, অেবা কযারপদিিন প্রদির বযাপাদর Empire 

পাদব।  

 

Empire সকি রদযাজয রাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয দবেেযহ্ীন আইন প্েদন কাজ করদব। 

 

Empire রনম্নরিরখতগুরি রদান কদর: 

• ররতবন্ধী োনুেদদরদক কায ঘকর াদব প্যাগাদযাগ করার জনয রবনােূদিয সাহ্াযয 

ও পররদেবা রদান কদর, প্যেন, প্যাগয রতীকী  াোর প্দা ােী এবং অনযানয 

ফরেযাদি রিরখত তেয (ব়ি অেদর োপা, অরিও, অযাদেসদযাগয দবদুযরতন 

ফে ঘযাি, অনযানয ফে ঘযাি); এবং  

• যাদদর রােরেক  াো ইংদরন্দজ নয তাদদর জনয রবনােূদিযর  াো পররদেবা, 

প্যেন, প্যেন প্যাগয প্দা ােী এবং অনযানয  াোয রিরখত তেয। 

 

আপনার এইসব পররদেবার রদযাজন হ্দি, 855-661-0002 (TTY 711) নম্বদর Empire-

এর সাদে প্যাগাদযাগ করুন। 

 

আপনার যরদ েদন হ্য প্য Empire আপনাদক এই পররদেবাগুরি প্দযরন অেবা 

আপনার জারত, বণ ঘ, জাতীয উৎস, বযস, ররতবন্ধকতা বা রিদঙ্গর কারদণ আপনার 

সদঙ্গ পৃেক আচরণ কদরদে, প্সদেদে আপরন Empire-এর কাদে একটি অর দযাগ 

দাদযর করদত পাদরন: 
 

• িাকদযাদগ:   Appeals and Grievances 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus  

1981 Marcus Ave., Ste. 100 

Lake Success, NY  11042 

• প্ফান:  855-800-4683 (TTY 711) প্সােবার প্েদক শুক্রবার  

8 a.m. প্েদক 5 p.m. পয ঘন্ত ইস্টান ঘ সেদয 

 

আপরন U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights 

(োরকঘন যুক্তরাদষ্ট্রর স্বাস্থয ও োনব পররদেবা রব াগ, নাগররক অরধকাদরর জনয 
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অরফস)-এর কাদেও এই াদব একটি নাগররক অরধকাদরর অর দযাগ দাদযর করদত 

পাদরন: 
 

• ওদযব:  নাগররক অরধকার সংক্রান্ত অর দযাদগর অরফদসর প্পািঘাি:  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

• রচটঠ পাঠাদনার টঠকানা: U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Ave., SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

এখাদন অর দযাদগর ফে ঘ পাওযা যাদব  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

• প্ফান:    800-368-1019 (TTY 800-537-7697) 

 

 

সাংসৃ্করতক পািদরশ সতা 

 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus-প্ত, আেরা রবর ন্ন জারতগত সম্প্রদায 

এবং  াোগত প্গাষ্ঠীদক যাদদর পররদেবা রদান করর তাদদর স্বীকৃরত রদই, যার 

রদতযকটির রনজস্ব সাংসৃ্করতক দবরিষ্টয,  াোগত চারহ্দা, আধযান্দত্মক এবং স্বাস্থয 

রবশ্বাস, অনুিীিন এবং অগ্রারধকার রদযদে। আোদদর সম্প্রদাদযর দবরচেয Empire-

এর জনয সুদযাগ রনদয আদস, যাদত কায ঘকর াদব আোদদর দবরচেযেয সদসয 

জনসংখযার সাদে সংদযাগ স্থাপন করদত পাদর, এবং সাংসৃ্করতক ও  াোগত াদব 

উপযুক্ত এবং রদতযক সদদসযর অননয চারহ্দার সাদে সােিসযপূণ ঘ পররদেবা রদান 

করদত পাদর। 

 

সকি সদসযদদর সাংসৃ্করতক এবং  াোগত াদব উপযুক্ত উপাদয পররদেবা রদান 

রনন্দিত করার েূি প্কৌিিগুরির েদধয রদযদে:  

 

• সাংগঠরনক ও  াোগত প্বাঝাপ়িাদক সংগঠন নীরতদত একী ূত করা। 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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• Empire-এর কেী এবং আোদদর সরবরাহ্কারীদদর প্নিওযাকঘ যাদত 

আোদদর সদসযদদর রবর ন্ন চারহ্দা পূরদণর জনয সেরন্বত োদক তা রনন্দিত 

করা 

• আোদদর কেী এবং আোদদর স্বাস্থয অংিীদারদদর সাংসৃ্করতক এবং 

 াোগত াদব যোযে পররদেবা রদাদনর রবেদয ররিেণ এবং রিো রদান 

করা 

• আোদদর সদসযপদদর সােরতার ির এবং  াো পূরদণর জনয সাংসৃ্করতক ও 

 াোগত াদব যোযে রবপণন ও রিোেূিক উপাদাদনর উন্নযন 

• আোদদর পররদেবা এিাকা জদু়ি স্বাস্থয দবেেয দরূ করদত সম্প্রদাদযর 

সঙ্গীদদর সাদে সহ্দযারগতা 
 

সাংসৃ্করতক প্যাগযতার ররত আোদদর অঙ্গীকার আোদদর িদেযর সাদে 

সােিসযপূণ ঘ, আেরা যাদদর পররদেবা করর তাদদর জীবদন পাে ঘকয গদ়ি তুিদত এবং 

আেরা যা করর তা সংযুক্ত হ্ওযার জনয।  এই ররতশ্রুরতটি আোদদর সদসযদদর উপর 

েদনাদযাগ ধদর রাদখ এবং জন্মগত র রত্তদত প্দি,  াো, জারত, বণ ঘ, সাংসৃ্করতক 

পি ূরে, িারীররক অেেতা, র ন্নিদরর েেতা, প্যৌন অর েুরখতা, রিঙ্গ পররচয বা 

অর বযন্দক্ত রনরব ঘদিদে সেি সদসযদদর যাদত আোদদর পররদেবাসেূহ্ রদান করা হ্য 

তা রনন্দিত করার জনয আোদদর রদচষ্টাগুরির পে রদি ঘন কদর, এবং এও রনন্দিত 

কদর প্য যাদত এই পররদেবাসেূহ্ এেন একটি পদ্ধরতদত রদান করা হ্য যা তাদদর 

সাোন্দজক, সাংসৃ্করতক এবং  াোগত চারহ্দার ররত শ্রদ্ধািীি এবং তার সদঙ্গ 

োনানসই। 
 

একটি সাংসৃ্করতক াদব প্যাগয ররতষ্ঠাদনর নযায জ্ঞান, েদনা াব এবং দেতার 

একী ূতকরদণ সহ্াযতা করার জনয, Empire একটি সাংসৃ্করতক ও  াোগত প্যাগযতা 

পররকল্পনা (CLCP) বজায রাদখ, যা সাংসৃ্করতক প্যাগযতার প্কৌিিগত পররকল্পনা, 

উন্নযন, বািবাযন এবং েূিযাযদনর একটি বযাপক, সংগটঠত এবং পদ্ধরতগত 

দৃটষ্ট রঙ্গদক ররতফরিত কদর এবং প্সইসাদেই একটি সাংসৃ্করতক াদব উপযুক্ত 

পররদেবা সরবরাহ্ বযবস্থার চিোন উন্নযদন একটি পে রদি ঘক রহ্দসদব কাজ কদর।   
 

এই প্রাগ্রাে োরকঘন যুক্তরাদষ্ট্রর স্বাস্থয ও োনব পররদেবা দপ্তর কতৃঘক রবকরিত জাতীয 

সাংসৃ্করতক এবং  াোগত যোযে পররদেবা (CLAS) স্টযান্ডািঘ, সংখযাির্ু স্বাস্থয দপ্তর 

কতৃঘক স্টযান্ডাদিঘর রনদদঘরিকা এবং প্বসিাইন রহ্দসদব বযবহ্ার কদর। Empire স্বাস্থয 

পররদেবায সাংসৃ্করতক এবং  াোগত াদব যোযে পররদেবা রদাদনর জনয 15 টি 



  

Empire সদসয পরিষেবা 855-661-0002 (TTY 711)   পৃষ্ঠা | 77 

জাতীয স্টযান্ডাদিঘর সবকটিই গ্রহ্ণ কদরদে, যাদত এটি সুরনন্দিত করা যায প্য স্বাস্থয 

বযবস্থায রদবিকারী সকি সদসয সোন, গুণগত োন এবং কায ঘকর াদব স্বাস্থয 

পররদেবা পায। 

 

বহুভারেক থদাভােী পরিষেবা 

 

ATTENTION:  Language assistance services, free of charge, are 

available to you.  Call 855-661-0002 (TTY 711). 
 

ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 

asistencia lingüística.  Llame al 855-661-0002 (TTY 711). 

 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  

855-661-0002 (TTY 711). 

 

 ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 

-117 TTY :(. 855-661-0002)رقم هاتف الصم والبكم 

 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 

있습니다. 855-661-0002 (TTY 711) 번으로 전화해 주십시오. 

 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 

бесплатные услуги перевода.  Звоните 855-661-0002 (телетайп 711). 

 

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 

assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 855-661-0002 (TTY 711). 

 

ATTENTION:  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 

proposés gratuitement.  Appelez le 855-661-0002 (ATS 711). 

 

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis 

pou ou.  Rele 855-661-0002 (TTY 711). 
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אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון  

 (TTY 711) 855-661-0002.אפצאל. רופט 

 

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 

językowej.  Zadzwoń pod numer 855-661-0002 (TTY 711). 

 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 

serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa  

855-661-0002 (TTY 711). 

 

িেয করুনঃ যরদ আপরন বাংিা, কো বিদত পাদরন, তাহ্দি রনঃখরচায  াো 

সহ্াযতা পররদেবা উপিব্ধ আদে। প্ফান করুন 855-661-0002 (TTY 711)। 

 

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës 

gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në 855-661-0002 (TTY 711). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες 

γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε  

855-661-0002 (TTY 711). 

 

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال  

 .(TTY 711)  0002-661-855کريں 

 

থগাপনীয়তাি নীরতি থনাটিশ 

এই রবজ্ঞরপ্তটি বণ সনা কষি থয কীভাষব আপনাি রিরকৎসাগত তেযষক বযবহ্াি 

কষি ও প্রকাশ কষি এবং কীভাষব রবরভন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক সুরবধা 

পাওয়াি জনয আপরন এই তষেযি অযাষেস থপষত পাষিন। অনুগ্রহ্ কষি যে 

সহ্কাষি এটিি পয সাষলািনা করুন। 

এই রবজ্ঞরপ্তর আসি কায ঘকর তাররখ রেি 14 এররি, 2003। সব ঘাধুরনক সংদিারধত 

তাররখ এই রবজ্ঞরপ্তর প্িদে রদরি ঘত হ্দযদে। 

 

অনুগ্রহ্ কষি এই রবজ্ঞরপ্তটি যেসহ্কাষি প়ুিন। এি থেষক আপরন বুঝষত 

পাষিন থয কািা আপনাি সুিরক্ষত স্বাস্থ্য তেয (PHI) থদখষত পায়। এটি 
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আপনাষক বষল থয কখন আপনাি তেয থশয়াি কিাি আষগ আমাষদি 

অবশযই আপনাি অনুমরত থনওয়া উরিত। এটি আপনাষক বষল থয কখন 

আপনাি তেয থশয়াি কিাি আষগ আমাষদি আপনাি অনুমরত থনওয়া 

আবশযক নয়। এটি আপনাষক এও বষল থয এই তেয থদখা ও পরিবতসন কিাি 

থক্ষষত্র আপনাি কী অরধকাি িষয়ষছ। 

 

আপনার স্বাস্থয ও অদে ঘর বযাপাদর তেয সব ঘদা আপনার বযন্দক্তগত। আইন বদি প্য 

আোদদর এই ধরদনর তেয, প্যগুরিদক PHI বদি, তা আোদদর সদসযদদর জনয 

রনরাপদদ রাখা উরচত। এর অে ঘ হ্ি যরদ আপরন বতঘোদন একজন সদসয হ্ন বা আদগ 

সদসয হ্দয োদকন তাহ্দি আপনার তেয রনরাপদদ ও সুররেত আদে। 

 

আপরন আোদদর স্বাস্থয পররকল্পনার জনয প্যাগয হ্ওযার ও সাইন আপ করার পর 

আেরা রবর ন্ন প্স্টি এদজন্দন্সর প্েদক Medicaid, অতযাবিযক পররকল্পনা এবং 

রিশুদদর স্বাস্থয রবো প্রাগ্রাদের জনয আপনার তেয সংগ্রহ্ করর। এো়িাও আেরা 

আপনার িাক্তার, রিরনক, িযাব এবং হ্াসপাতাি প্েদকও এগুরি প্পদয োরক যাদত 

আেরা রনন্দিত হ্দত পারর এবং আপনার স্বাস্থয পররদেবার জনয অে ঘরদান করদত 

পারর। 

 

প্ফদিরাি আইন বদি প্য আোদদর অবিযই আপনাদক জানাদনা উরচত প্য আইন 

এই PHI সুররেত করার বযাপাদর আোদদর আবরিযক করণীয কী তা রনদয কী বদি, 

রিরখত াদব বা কস্পম্পউিাদর প্স  করা অনুযাযী। আোদদর অবিযই আপনাদক বিা 

উরচত প্য আেরা এটিদক কী াদব রনরাপদদ রারখ। PHI-প্ক সুররেত রাখার জনয: 

• খাতায-কিদে (িারীররক াদব), আেরা: 

– আোদদর অরফস ও ফাইিগুরিদক িক করর। 

– স্বাস্থয সম্বরন্ধত তেযসহ্ কাগজপে ধ্বংস কদর রদই যাদত প্সগুরি অনয 

কারুর হ্াদত না প্যদত পাদর। 

• কস্পম্পউিাদর প্স  করা প্েদে (রযুন্দক্তগত), আেরা: 

– পাসওযািঘ বযবহ্ার করর যাদত প্কবিোে সটঠক বযন্দক্তই প্সটি প্পদত 

পাদরন। 

– আোদদর রসদস্টেগুরির নজরদাররর জনয স্থারনক প্রাগ্রাে বযবহ্ার করর। 
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• আোদদর হ্দয কাজ কদরন এেন প্িাক অে ঘাৎ িাক্তার বা প্স্টদির োরা 

বযবহৃত ও প্িযার করা হ্দি, আেরা: 

– তেযদক সুররেত রাখার জনয রনযে দতরর করা (যা নীরত ও পদ্ধরত নাদে 

অর রহ্ত হ্য)। 

– আোদদর হ্দয যারা কাজ কদরন তাদদর এইসব রনযে প্েদন চিা 

প্িখাদনা। 

 

কখন আমাষদি পষক্ষ আপনাি PHI বযবহ্াি ও থশয়াি কিা রনয়ম বরহ্ভূসত 

নয়? 

আেরা আপনার পররবার বা আপনার রনব ঘারচত প্কানও বযন্দক্তর সাদে আপনার PHI 

প্িযার করদত পারর রযরন আপনার স্বাদস্থযর বযাপাদর সাহ্াযয করদত পাদরন বা অে ঘ 

রদদত পাদরন, যরদ আপরন সম্মরত প্দন তদবই। োদঝসাদঝ আেরা আপনার 

অনুেরত ো়িাও এটি বযবহ্ার ও প্িযার করদত পারর: 

• আপনাি medicaid care-এি জনয 

– আপনাদক রদযাজনীয পররদেবা রদদত িাক্তার, হ্াসপাতাি এবং 

অনযানযদদর সাহ্াযয করদত 

• অে সপ্রদান, স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক অপাষিশন এবং রিরকৎসাি জনয 

– িাক্তার, রিরনক এবং অনযানযদদর সাদে তেয প্িযার করার জনয যারা 

আপনার যদত্নর জনয আোদদর রবি রদান কদর 

– কখন আেরা আপনার স্বাস্থয পররদেবা পাওযার আদগই বরি প্য আেরা 

তার জনয অে ঘরদান করব 

– আোদদর প্রাগ্রােদক আরও উন্নত করার রািা খুুঁজদত, তার সাদে 

প্পদেন্ট, স্বাস্থয পররদেবােূিক অপাদরিন এবং রচরকৎসার জনয স্বাস্থয 

তেয এেদচদি আপনার PHI রদদত। যরদ আপনার এর রদযাজন না হ্য 

তাহ্দি অনুগ্রহ্ কদর আরও তদেযর জনয এখাদন র ন্দজি করুন 

empireblue.com/nymltc । 

• স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক বযবসারয়ক কািষণি জনয 

– অরিি, জারিযারত এবং প্হ্নস্থা ররতদরাধেূিক প্রাগ্রাে, পররকল্পনা এবং 

দদনন্দিন কাদজ সাহ্াদযযর জনয 

– আোদদর প্রাগ্রােদক আরও উন্নত করার রািা খুুঁজদত 

ফাইল:/cmd-fs01/Command/Customers/Integra%20Health/Integra%20Rebranding%20-%20June%202022/MLTC%20Member%20Handbook/empireblue.com/nymltc
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• জন স্বাস্থ্যজরনত কািষণি জনয 

– োনুে যাদত অসুস্থ বা আর্াতরাপ্ত না হ্য প্সই বযাপাদর জন স্বাস্থয 

আরধকাররকদদর সাহ্াযয করদত 

• থসইসব অনযানয বযজিষদি সাষে যািা আপনাি যষেি বযাপাষি সাহ্াযয 

কষিন বা থসই থহ্তু অে সপ্রদান কষিন 

– আপনার পররবার বা আপনার রনব ঘারচত প্কানও বযন্দক্তর সাদে, রযরন 

আপনার স্বাদস্থযর বযাপাদর সাহ্াযয করদত পাদরন বা অে ঘ রদদত পাদরন, 

যরদ আপরন সম্মরত প্দন তদবই 

– প্কানও বযন্দক্তর সাদে, রযরন আপনার স্বাদস্থযর বযাপাদর সাহ্াযয করদত 

পাদরন বা অে ঘ রদদত পাদরন এবং এটি আপনার জনয সবদচদয  াি 

 

আেরা সকদির জনয আপনার যত্ন, অে ঘরদান, দদনন্দিন বযবসা, গদবেণা, বা রনদচ 

তারিকা ুক্ত অনযানয ন্দজরনস বযতীত আপনার PHI বযবহ্ার বা প্িযার করার আদগ 

আোদদর অবিযই রিরখত াদব আপনার সম্মরত চাই। আপনার সম্পদকঘ আপনার 

িাক্তাদরর কাে প্েদক সাইদকাদেরারপর প্নাি প্িযার করার আদগ আোদদর অবিযই 

আপনার রিরখত সম্মরত চাই। 

আপরন আোদদর রিরখত াদব জানাদত পাদরন প্য আপরন আপনার রিরখত সম্মরত 

রফররদয রনদত চান। আপনার অনুেরত রনদয প্কানও ন্দজরনস বযবহ্ার করদি বা প্িযার 

কদর প্ফিদি আেরা তা প্ফরত রনদত পাররনা। তদব আেরা  রবেযদত আপনার PHI 

বযবহ্ার করা বা প্িযার করা প্েদক রনদজদদর রবরত রাখদত পারর। 

অনযানয থযভাষব - অেবা আইন অনুযায়ী থযভাষব - আমিা আপনাি PHI বযবহ্াি 

কিষত পারি: 

• পুরিি এবং অনযানয আইন রদযাগকারী সংস্থাদদর সাহ্াযয করদত 

• প্হ্নস্থা ও অবদহ্িা ররদপািঘ করদত 

• আদািতদক সাহ্াযয করদত বিা হ্দি তখন 

• আইরন নরেপদের জবাব রদদত 

• অরিি বা পরীোরনরীোর জনয স্বাস্থয রনরীেণকারী সংস্থাগুরিদক তেয রদান 

করদত 
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• কদরানার, প্েরিকযাি পরীেক, বা অদন্তযটষ্ট রনদদঘিকদদর আপনার নাে ও 

েৃতুযর কারণ খুুঁদজ প্বর করার প্েদে সাহ্াযয করদত 

• আপরন যখন রবজ্ঞাদনর গদবেণার জনয আপনার িরীদরর অঙ্গগুরি দান 

কদরন, 

• প্সদেদে সাহ্াযয করদত 

• আপনাদক বা অনয কাউদক অসুস্থ হ্ওযা বা গুরুতর াদব আর্াতরাপ্ত হ্ওযা 

প্েদক বা ুঁচাদত 

• সরকাদরর হ্দয রকেু রনরদঘষ্ট কায ঘসাধনকারী বযন্দক্তদদর সাহ্াযয করদত 

• কাদজর দরুন আপরন অসুস্থ বা আর্াতরাপ্ত হ্দি কেীদদর েরতপূরণ রব াদগ 

তেয রদান করদত 

 

আপনাি অরধকািগুরল কী? 

• আপরন রনদজর PHI প্দখদত চাইদত পাদরন এবং এর একটি করপ প্পদত 

পাদরন। যরদও আোদদর কাদে আপনার পূণ ঘ প্েরিকযাি প্রকিঘ প্নই। যরদ 

আপনাি রনষজি পূণ স থমরেকযাল থিকষেসি করপ দিকাি হ্য় তাহ্ষল 

আপনাি োিাি বা রিরনষকি থেষক িাইষত পাষিন। 

• যরদ আপনার েদন হ্য প্য আপনার প্েরিকযাি প্রকদিঘ রকেু  ুি আদে বা রকেু 

প্নই তাহ্দি আপরন আোদদর তা পররবতঘন করদত বিদত পাদরন। 

• োদঝসাদঝ আপরন আোদদর আপনার PHI প্িযার না করদতও বিদত পাদরন। 

রকন্তু আেরা আপনার অনুদরাদধ সা়িা নাও রদদত পারর। 

• আপরন আোদদর রনধ ঘাররত টঠকানা ো়িা অনয প্কানও টঠকানায বা অনয 

প্কানও উপাদয আপনার PHI পাঠাদত বিদত পাদরন। আেরা এটি করদত পারর 

যরদ প্সই আদগর রনধ ঘাররত টঠকানায পাঠাদি তা আপনাদক রবপদদ প্ফিদত 

পাদর। 

• আপরন আোদদর প্েদক জানদত চাইদত পাদরন প্য গত েয বেদর আেরা কার-

কার সাদে আপনার PHI প্িযার কদররে। এদত আেরা কতবার প্সটি প্িযার 

কদররে প্সই তারিকা োকদব না কারণ স্বাস্থয পররদেবা, প্পদেন্ট, দদনন্দিন স্বাস্থয 

যত্ন বযবসা বা অনযানয কারদণ আেরা প্সই তারিকা রদান কররনা। 
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• আপরন প্য প্কানও সেদয এই রবজ্ঞরপ্তর একটি প্পপার করপ চাইদত পাদরন, 

যরদ আপরন প্েইদির োধযদে এটি প্চদয োদকন তদবও। 

• আপরন যরদ প্কানও পররদেবার সম্পূণ ঘ রবি রদান কদরন, তাহ্দি আপরন 

আপনার িাক্তারদক প্সই পররদেবার তেয আোদদর সাদে প্িযার না করদত 

বিদত পাদরন। 

 

আমাষদি কী কিষত হ্ষব? 

• আইন বদি প্য এই রবজ্ঞরপ্তদত উরিরখত বযরতদরদক আোদদর অবিযই 

আপনার PHI টিদক বযন্দক্তগত রাখদত হ্দব। 

• আোদদর আপনাদক অবিযই জানাদত হ্দব প্য আইন অনুযাযী প্গাপনীযতা 

রনদয আোদদর কী করদত হ্দব। 

• আেরা এই রবজ্ঞরপ্তদত যা বদিরে তা আোদদর অবিযই করদত হ্দব। 

• আোদদর আপনার PHI টিদক অনয প্কানও টঠকানায বা প্রগুিার প্েইি 

বযরতদরদক অনয প্কাদনা াদব পাঠাদত হ্দব যরদ আপরন সঙ্গত কারদণ তা প্চদয 

োদকন, প্যেন ধরুন প্কানও রবপদদ পদ়ি প্চদয োকদি তদব। 

• আপরন আোদদর আপনার PHI প্িযার করদত বারণ করার পদরও আেরা তা 

করদি আোদদর অবিযই আপনাদক তা জানাদত হ্দব। 

• যরদ প্স্টদির আইন বদি প্য আেরা এখাদন যা বদিরে আোদদর তার প্চদযও 

প্বরি রকেু করদত হ্দব তাহ্দি আেরা প্সই আইন অনুযাযী কাজ করব। 

• আোদদর যরদ েদন হ্য প্য আপনার PHI-এর প্গাপনীযতা িঙ্ঘন হ্দযদে 

তাহ্দি আোদদর তা অবিযই আপনাদক জানাদত হ্দব। 

 

আপনাি সাষে থযাগাষযাগ কিা 

আেরা আোদদর সহ্কারী এবং/অেবা প্ ন্ডরদদর সাদে, স্বযংন্দক্রয প্িরিদফান 

িাযারিং রসদস্টে এবং/অেবা একটি কৃন্দেে স্বর বযবহ্ার কদর আপনাদক কি বা 

প্িেি করদত পারর। আেরা এটি প্কবিোে প্িরিদফান কনন্দজউোর প্রাদিকিন 

অযাক্ট (TCPA) অনুযাযীই কদর োরক। এই কিগুরি রচরকৎসার রবকল্প বা অনযানয 

স্বাস্থয সম্পরকঘত সুরবধা ও পররদেবা সম্পদকঘ আপনাদক অবগত করার জনয করা হ্দত 

পাদর। যরদ আপরন চান প্য আপনাদক প্ফাদনর োধযদে প্যাগাদযাগ না করা প্হ্াক 
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তাহ্দি প্য কি করদে তাদক প্সটি জানান, এবং আেরা এরপর প্েদক আপনার সাদে 

এই োধযদে প্যাগাদযাগ করব না। এো়িাও আপরন 844-203-3796 নম্বদর কি কদর 

আপনার প্ফান নম্বরটিদক কি না করার তারিকায নরে ুক্ত করদত পাদরন। 

 

যরদ আপনাি থকানও প্রশ্ন োষক, তষব? 

যরদ আপনার আোদদর প্গাপনীযতা সংক্রান্ত রনযে রনদয প্কানও রশ্ন োদক বা 

আপরন আপনার অরধকার রদযাগ করদত চান, অনুগ্রহ্ কদর 855-661-0002 (TTY 

711) নম্বদর সদসয পররদেবায কি করুন। 

 

যরদ আপনাি থকানও অরভষযাগ োষক, তষব? 

আেরা সাহ্াযয করার জনয আরে। আপরন যরদ েদন কদরন প্য আপনার PHI-প্ক 

রনরাপদদ রাখা হ্যরন, তদব আপরন সদসয পররদেবাগুরিদত কি করদত পাদরন বা 

রিপািঘদেন্ট অফ প্হ্িে অযান্ড রহ্উেযান সার ঘদসস-এর সাদে প্যাগাদযাগ করদত 

পাদরন। আপরন যরদ অর দযাগ কদরন তদব খারাপ রকেু র্িদব না। 

 

রেপািসষমন্ট অি থহ্লে অযান্ড রহ্উমযান সারভসষসস-এ রলখুন বা কল করুন: 

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services  

Jacob Javits Federal Building 

26 Federal Plaza, Ste. 3312  

New York, NY 10278  

প্ফান: 800-368-1019 

TDD: 800-537-7697 

ফযাে: 212-264-3039 
 

আেরা এই প্হ্িে ইন্সুযদরন্স প্পাদিঘরবরিটি অযান্ড অযাকাউদন্টরবরিটি অযাক্ট 

(HIPAA)-এর রবজ্ঞরপ্ত এবং আপনার PHI-প্ক রনরাপদদ রাখার উপাযগুরির 

পররবতঘন করার অরধকার সংরেণ করর। যরদ তা র্দি, তদব আেরা আপনাদক একটি 

রনউজদিিাদর পররবতঘনগুরি সম্পদকঘ অবরহ্ত করব৷ empireblue.com/nymltc-এ 

আেরা প্সগুরিও প্পাস্ট করব। 

 

বণ স, জারত এবং ভাো 

ফাইল:/cmd-fs01/Command/Customers/Integra%20Health/Integra%20Rebranding%20-%20June%202022/MLTC%20Member%20Handbook/empireblue.com/nymltc
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আেরা রাষ্ট্রীয Medicaid এদজন্দন্স, অপররহ্ায ঘ পররকল্পনা (Essential Plan) এবং 

বাচ্চাদদর স্বাস্থয সম্পরকঘত ইন্সুযদরন্স প্রাগ্রাে (Children’s Health Insurance Program) 

প্েদক আপনার সম্পদকঘ বণ ঘ, জারতগত এবং  াো সম্পরকঘত তেয পাই। আেরা এই 

তদেযর রো করর প্যেনটি এই রবজ্ঞরপ্তদত বরণ ঘত। 

 

আেরা এই তেয বযবহ্ার করর: 

• আপনার রদযাজনীয যত্ন যাদত আপরন পান তা রনন্দিত করদত। 

• স্বাদস্থযর ফিাফিদক আরও  াি করার জনয প্রাগ্রাে দতরর করদত। 

• স্বাস্থয সম্পরকঘত রিোর তেয রবকাি ও প্ররণ করদত। 

• আপনার  াোগত রদযাজনীযতা সম্পদকঘ িাক্তারদদর জানাদত। 

• অনুবাদদকর পররদেবা রদান করদত। 

 

আেরা এই তেয বযবহ্ার করর না: 

• স্বাস্থয বীো জারর করদত। 

• পররদেবার জনয কত েূিয ধায ঘ করদত হ্দব তা রনধ ঘারণ করদত। 

• সুরবধা রনধ ঘারণ করদত। 

• অননুদোরদত বযবহ্ারকারীদদর কাদে রকাি করদত। 
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আপনাি বযজিগত তেয 

আেরা এই রবজ্ঞরপ্তদত প্যেনটি বদিরেিাে প্য আেরা বযন্দক্তগত তেয (PI) চাইদত, 

বযবহ্ার করদত এবং প্িযার করদত পারর। আপনার PI রকািয নয এবং আপনার 

সম্পদকঘ আোদদর বিুন। রাযিই এটি বীোর কারদণ প্নওযা হ্য। 

• আেরা আপনার PI বযবহ্ার করদত পারর আপনার এই রবেযগুরির রসদ্ধান্ত 

প্নওযার জনয: 

– স্বাস্থয 

– অ যাস 

– িখ 

• আেরা অনযানয বযন্দক্ত বা গ্রুদপর কাে প্েদক আপনার সম্পদকঘ PI প্পদত পারর, 

প্যেন: 

– িাক্তার 

– হ্াসপাতাি 

– অনযানয রবোর প্কাম্পারন 

• আেরা রকেু প্েদে আপনার সম্মরত ো়িাই আোদদর প্কাম্পারনর বাইদরর 

োনুে বা গ্রুদপর সাদে PI প্িযার করদত পারর। 

• আেরা রকেু করার আদগ আপনাদক জানাব, প্য প্েদে আোদদর অবিযই 

আপনাদক না বিার সুদযাগ রদদত হ্দব। 

• যরদ আপরন না চান প্য আেরা আপনার PI বযবহ্ার করর বা প্িযার করর তাহ্দি 

কী াদব আোদদর জানাদবন তা আেরা আপনাদক বিব। 

• আপনার PI প্দখা এবং পররবতঘন করার অরধকার রদযদে। 

• আেরা রনন্দিত করর প্য আপনার PI-প্ক রনরাপদদ রাখা হ্দযদে। 

 

empireblue.com/nymltc 

HealthPlus HP, LLC োরা রদত্ত পররদেবা, Blue Cross Blue Shield অযাদসারসদযিন-

এর িাইদসন্সধারী, স্বাধীন Blue Cross and Blue Shield পররকল্পনাগুরির অধীন একটি 

সংস্থা। 

9 আগস্ট, 2022-এ সংদিারধত 
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জরুরি থযাগাষযাষগি তেয 

রিরকৎসাগত জরুরি অবস্থ্াি জনয, 911 থত থিান করুন  

Empire Blue Cross Blue Shield MLTC প্ল্যান। 

TTY/TDD পরিষেবা             711 

সদসয পরিষেবা         855-661-0002 

আরপল এবং অরভষযাগ        855-800-4683 

 

Superior Vision (দৃটি পরিষেবা) 

Superior Vision-এি সদসয পরিষেবা         800-428-8789 

Superior Vision-এি সদসয পরিষেবাা TTY          711 

 

Liberty Dental Plan (দন্ত পরিষেবা) 

Liberty Dental Plan সদসয পরিষেবা        833-276-0847 

Liberty Dental Plan সদসয পরিষেবা TTY         711 

 

ModivCare (পরিবহ্ণ পরিষেবা) 

ModivCare গ্রাহ্ক পরিষেবা                                                                         877-831-3146 

“Where’s My Ride” লাইন                                                                             877-831-3147 

TTY পরিষেবা                                                                                                 866-288-3133 

 

পরেয়াটি এোম থনিওয়াকস সরলউশনস (পরেয়াটি সারভসষসস) 

পরেয়াটি এোম থনিওয়াকস সরলউশনস সারভসষসস   800-272-5784       

 

অনযানয সংস্থ্ানসমূহ্ 

NYS Managed Long-Term Care অরভষযাষগি হ্িলাইন   866-712-7197 

NYS Fair Hearing রবভাগ, NYS OTDA          800- 342- 3334 

রেপািসষমন্ট অি রিনানরশয়াল সারভসষসস থেি বরহ্িঃস্থ্ আরপলসমূহ্ 800- 400- 8882 
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HealthPlus HP, LLC দ্বারবা প্রদত্ত পররষেববা, Blue Cross Blue Shield Association-এর লবাইষেন্সধবারী, স্বাধীন Blue Cross and Blue Shield 
পররকল্পনবাগুরলর অধীন একটি েংস্বা।
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