
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র িীমা প্রদার্কারীম্বদর কম্বরার্াভাইরাস পরীক্ষার খরচ প্রদাম্বর্র ক্ষক্ষম্বে 
িেয় ভাগ কম্বর ক্ষর্য়া প্রম্বয়াজর্ উম্বেখ কম্বর র্তুর্ বর্ম্বদন ের্ার ক্ষ াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
রাম্বজের ওম্বয়ডসওর্ন লোম্বি িতন মাম্বর্ পবরচাবলত সকল COVID-19 পরীক্ষার সম্পণূন খরচ ক্ষদয়া 

হম্বে  
  
ক্ষমবডকএইড কভাম্বরজ প্রাপ্ত বর্উ ইয়াকন িাসীম্বদর ক্ষক্ষম্বে আো করা যাম্বে COVID-19-এর সাম্বর্ 

সম্পবকন ত ক্ষয ক্ষকার্ও পরীক্ষার জর্ে ক্ষকা-ক্ষপ প্রদার্ করম্বত হম্বি র্া  
  
বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর উপলভে সুবিধাসমূহ সম্পম্বকন  অিবহত করা এিং ক্ষেবলম্বহলর্ ক্ষমবডম্বকল পরামেন 
এিং বচবকৎসার প্রস্তািসহ, স্বাস্থ্ে িীমাদাতাম্বদর অর্োর্ে বিয়াগুবলর রূপম্বরখা গ্রহণ করা উবচৎ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ জরুরী বিভাগ, জরুবর যত্ন এিং অ্বিস পবরদর্নর্সহ র্মভল 
কমরার্াভাইরামসর পরীক্ষার সামে জব়িত িযয় ভাগাভাবগ করার জর্য বর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য 
িীমাদাতামদর জর্য প্রময়াজর্ীয় স্টেট বিপাটন মমন্ট অ্ি িাইর্াবিয়াল সাবভন মসমসর (Department of 
Financial Services, DFS) মাধ্যমম একটি র্তুর্ আমদর্পত্র স্ট াষণা কমরমের্। গভর্নর আরও 
স্ট াষণা কমরমের্ স্টয স্টমবিকএইি কভামরজপ্রাপ্ত বর্উ ইয়াকন িাসীমদর স্টক্ষমত্র আর্া করা যামে 
COVID-19-এর সামে সম্পবকন ত স্টয স্টকার্ও পরীক্ষার জর্য স্টকা-স্টপ প্রদার্ করমত হমি র্া। এই 
পদমক্ষপগুবল বর্বিত করমত সহায়তা করমি স্টয স্টকার্ও বর্উ ইয়কন িাসীর জর্য COVID-19 বর্ণনময়র 
উপলভযতা লামভ খরচ স্টকার্ও িাাঁধ্া সবৃি করমে র্া। রামজযর ওময়িসওেন লযামি িতন মামর্ পবরচাবলত 
সমস্ত COVID-19 পরীক্ষার সমূ্পণন খরচ স্টদয়া হমে।  
  
এো়িাও, বর্উ ইয়কন িাসীমক উপলভয সুবিধ্াগুবল সম্পমকন  অ্িবহত করা; স্টযখামর্ সম্ভি, স্টটবলমহলে 
বচবকৎসা পরামর্ন এিং বচবকৎসা প্রদার্ করা; এিং যবদ COVID-19 স্টকার্ও টিকা পাওয়া যায় তমি 
স্টসই িযয় প্রদামর্র জর্য িীমাকারীমদর প্রস্তুত করা সহ, রাজয বর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য িীমাদাতামদর জর্য 
প্রময়াজর্ীয় িা গ্রহণ করা উবচৎ এমর্ অ্র্যার্য বিয়াগুবলর একটি ধ্ারািাবহক রূপমরখা জাবর্ময়মে।  
  
"আমামদর বিমের স্টসরা স্বাস্থ্য-স্টসিা িযিস্থ্া রময়মে, এিং বর্উ ইয়মকন  র্মভল কমরার্াভাইরাস েব়িময় 
পরার স্টয স্টকার্ও সপু্ত সম্ভাির্া স্টরামধ্ আমরা আমামদর অ্তযাধ্ুবর্ক ওময়িসওেন স্টটবেং লযাি সহ 
স্টসই িযিস্থ্ামক কামজ লাগাবে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ভাইরাসটি ধ্ারণ করা আমামদর উপর 



 

 

বর্ভন র কমর স্টয স্টকউ এর দ্বারা আিান্ত বকর্া স্টসই তেয লাভ করার মাধ্যমম - এিং এই 
পদমক্ষপগুবল এমর্ স্টকার্ও প্রবতিন্ধকতা স্টভমে স্টদমি যা বর্উ ইয়কন িাসীমদর পরীক্ষা করা স্টেমক বিরত 
রাখমত পামর।"  
  
COVID-19 এর জর্য পরীক্ষার স্টক্ষমত্র িযয় ভাগ কমর স্টর্ওয়া স্টকার্ও িাধ্া র্য় তা বর্বিত করার 
জর্য, DFS িযাপকভামি প্রচার করমি স্টয:  

1. স্বাস্থ্য িীমা প্রদার্কারীমদর স্টকার্ও ইর্-স্টর্টওয়াকন  সরিরাহকারী অ্বিস ভ্রমণ িা জরুরী 
স্টসিা স্টকমের িযয় ভাগ কমর স্টর্ওয়ার স্টক্ষমত্র অ্স্বীকৃবত জার্ামত বিরত রামখ যখর্ ভ্রমমণর 
উমের্য হমলা পরীক্ষা করা COVID-19-এর জর্য।  

2. স্বাস্থ্য িীমা প্রদার্কারীমদর স্টকার্ও জরুরী বিভামগ গমমর্র িযয় ভাগ কমর স্টর্ওয়ার স্টক্ষমত্র 
অ্স্বীকৃবত জার্ামত বিরত রামখ যখর্ ভ্রমমণর উমের্য হমলা COVID-19-এর জর্য পরীক্ষা 
করা।  
  

রাজয স্বাস্থ্য অ্বধ্দপ্তর স্টমবিকএইি কভামরজ প্রাপ্ত বর্উ ইয়কন িাসীমদর তামদর খরচ স্টয আওতাভুক্ত 
তা বর্বিত করমি। এমমলাবয় বরটায়ারমমন্ট ইর্কাম বসবকউবরটি অ্যাক্ট অ্ি 1974 (Employee 
Retirement Income Security Act of 1974, ERISA)-এর কারমণ বর্উ ইয়কন  রাজয দ্বারা 
বর্য়বিত র্য় এমর্ স্ব-অ্েনায়মর্ বর্ময়াগকতন া-বভবিক স্বাস্থ্য িীমা পবরকল্পর্াসমূহমত র্বেভুক্ত বর্উ 
ইয়কন িাসীমদর অ্ন্তভূন বক্তর পবরবধ্টি পুমরাপুবর িুঝমত তামদর বর্ময়াগকতন ার সামে স্টযাগামযাগ করা 
উবচত।  
  
পরীক্ষার িযয় অ্ন্তভূন ক্ত করার পার্াপাবর্, বর্উ ইয়মকন  COVID-19 এর সম্ভািয প্রভামির সামে 
সম্পবকন ত স্বাস্থ্য সংিান্ত িীমাকারীমদর স্টয পদমক্ষপ স্টর্ওয়া উবচত স্টস সম্পমকন  DFS-এর স্টদওয়া 
বর্মদন বর্কায় অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে:  
  

• গ্রাহকম্বদর অিবহত করা: DFS গ্রাহকমদর উপলভয সুবিধ্াগুবল সম্পমকন  অ্িবহত করার জর্য, 
গ্রাহকমদর তদমন্ত দ্রুত প্রবতবিয়া জার্ামত, এিং গ্রাহকমদর জর্য প্রবতবিয়া ও সুবিধ্াগুবল 
বর্ময়াবজত করার স্টক্ষমত্র প্রময়াজর্ীয় সংমর্াধ্র্ী বিমিচর্া করার জর্য বিমা প্রদার্কারীমদরমক 
সংস্থ্ার্ প্রদামর্র বর্মদনর্ বদমে।  

• ক্ষেবলম্বহলর্ ক্ষমবডম্বকল পরামেন এিং বচবকৎসা প্রদার্: DFS িীমাকারীমদর স্টযখামর্ উপযুক্ত 
স্টসখামর্ তামদর অ্ংর্গ্রহণকারী সরিরাহকারীমদর জর্য র্বক্তর্ালী স্টটবলমহলে কমনসূবচ বিকামর্র 
জর্য বর্মদনর্র্া বদমে, বিমর্ষ কমর স্টসই সকল স্টলামকমদর জর্য যামদর সমসযা হমত 
পামর অ্বিস গমমর্ এিং স্টয স্টক্ষমত্র স্টকার্ও বচবকৎসা স্টপর্াদামরর সামে একটি স্টিার্ কল 
হাসপাতামল বগময় স্টদখা করার প্রময়াজর্ীয়তা হ্রাস করমত পামর।  

• িবধনত  ের্ার জর্ে স্বাস্থ্ে িেিস্থ্া প্রস্তুত করা: DFS বর্মদনর্র্া বদমে িীমা 
সরিরাহকারীরা যাচাই করার জর্য স্টয তামদর সরিরাহকারী স্টর্টওয়াকন গুবল যোযে 
এিং প্রময়াজর্ীয় স্টযখামর্ স্টর্টওয়ামকন র িাইমর োকা পবরমষিাগুবলমত উপলভযতা 



 

 

সরিরাহ সহ স্বাস্থ্য স্টসিা পবরমষিার প্রময়াজমর্র সম্ভািয িৃবি পবরচালর্া করমত পযনাপ্ত 
পবরমামণ প্রস্তুত রময়মে, যবদ বর্উ ইয়মকন  আরও স্টিবর্ COVID-19  টর্া সর্াক্ত 
করা হয় স্টসমক্ষমত্র। তদপুবর, DFS িীমা দার্কারীমদর মমর্ কবরময় বদমে স্টয 
স্টরাগীমদর যত্ন স্টর্ওয়ার স্টক্ষমত্র আজীির্ িা িাবষনক সীমািিতা রাখা যায় র্া।  

• টিকাদার্ উপলভে হম্বল খরচ অন্তভূন বি: যবদ COVID-19-এর জর্য টিকা পাওয়া স্টগমল, 
DFS িীমা দার্কারীমদর মমর্ কবরময় বদমে স্টয তামদর 19 িেমরর কম িয়সী বর্শুমদর জর্য 
টিকাদামর্র িযয় অ্ির্যই িহর্ করমত হমি। প্রাপ্তিয়স্কমদর জর্য, DFS'র বর্মদন বর্কায় িলা 
আমে স্টয িযয় ভাগ কমর স্টর্য়া িযতীতই িীমা দার্কারীমদর তাৎক্ষবণকভামি টিকাদামর্র খরচ 
প্রদামর্র জর্য প্রস্তুত োকা উবচৎ।  

• বর্ম্বদন বেত ওষুম্বধর উপলভেতা প্রসাবরত করা: সালাই স্টচইর্ সংিান্ত সমসযার কারমণ 
বর্মদন বর্ত ওষুমধ্র  াটবতর প্রবতমিদমর্র িমল, DFS আইর্ অ্র্ুসামর একটি িযবতিমী 
প্রবিয়ার মাধ্যমম, িীমাকারীমদর বচবকৎসার জর্য স্টকার্ও বর্ধ্নাবরত ওষুধ্ র্া োকমল 
অ্বর্ধ্নাবরত ওষুমধ্র জর্য িীমার অ্ন্তভূন বক্ত সরিরামহর জর্য িীমা প্রদার্কারীমদর বর্মদনর্ 
বদমে।  

• জরুরী পবরম্বষিা বর্বিতকরণ: DFS িীমা প্রদার্কারীমদর মমর্ কবরময় বদমে 
স্টয হাসপাতামলর স্টক্ষমত্র জরুবর পবরমষিাগুবলর জর্য অ্ন্তভূন বক্ত প্রময়াজর্ যা হাসপাতাল 
স্টর্টওয়ামকন র িাইমর িা বিমদমর্ও ইর্-স্টর্টওয়াকন  িযয় ভাগ কমর স্টর্ওয়ার স্টক্ষমত্র এিং স্টকার্ও 
িীমা প্রদার্কারী এম্বুমলি পবরমষিা সহ, জরুরী যত্ন স্টর্ওয়ার আমগ স্টকার্ও স্টরাগীর িীমা 
প্রদার্কারীর প্রাক-অ্র্ুমমাদর্ গ্রহমণর প্রময়াজর্ স্টর্ই।  

• সারপ্রাইজ বচবকৎসা বিল: DFS িীমা দার্কারীমদর বর্মদনর্ বদমে স্টয COVID-19 এর 
পরীক্ষা ও বচবকৎসা সম্পবকন ত যারা রময়মে তামদর সহ, স্বাস্থ্য স্টসিা পবরমষিাগুবলর জর্য 
সারপ্রাইজ বচবকৎসা বিল গ্রহণকারী স্টলাকমদর িীমা করা প্রময়াজর্।  
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