
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্োয্ে ও দ্রুত স্বাস্থ্ে বিমা দাবি পবরম্বোম্বের জর্ে আবথনক সেিা বিভাগ সথম্বক র্তুর্ 
বর্ম্বদন বেকা স াষণা কম্বরর্ 

  
বিমাকারীরা স্বাস্থ্েম্বেিা পবরম্বষিার জর্ে দাবিগুম্বলার দ্রুত, র্োয্ে ও র্োয়েঙ্গত বর্ষ্পবির জর্ে 

র্তুর্ মার্ অর্ুেরণ করম্বত বর্ম্বদন ের্া সদওয়া হম্বয়ম্বে  
  

বিমা বেল্প ও হােপাতাম্বলর েহম্বয্াবগতায় বর্ম্বদন বেকা বিকবেত 
গভর্নম্বরর 2021 োম্বলর প্রণীত িাম্বজম্বের অংে  

 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্বাস্থ্যমেবা দাবব অ্স্বীকার ও বিবকৎোগতভামব প্রময়াজর্ীয় 
পবরমেবাবদ েম্পবকন ত অ্র্পুযুক্ত পপমমন্ট হ্রাে বা ববলম্বমক েীমাবদ্ধ কমর এমর্ পরাগীমদর ও 
স্বাস্থ্যমেবা পপ্রাভাইডারমদর জর্য র্তুর্ েুরক্ষার ববমা প্রদার্কারীমদর েতকন  কমর বদময় আবথনক 
পবরমেবা ববভাগ (Department of Financial Services, DFS) কততন ক র্তুর্ বর্মদন বিকা জাবরর 
প ােণা কমরমের্।  
  
"প্রিােবর্ক কারমণ অ্স্বীকার এবং অ্থন প্রদামর্ ববলম্ব দাবব করা হমে জর্স্বাস্থ্য েংকমের মাঝখামর্ 
বর্উ ইয়কন বােীমদর পিে প্রময়াজর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যখর্ আমরা মহামাবর পথমক অ্ববরত 
বিমর আেমত থাবক এই পদমক্ষপ েকল বর্উ ইয়কন বােীমদর জর্য স্বাস্থ্যমেবায় অ্যামেে ত্বরাবিত কমর 
এবং তামদর বকেুো প্রিাবি পদয়।"  
  
এই েুরক্ষাগুবল োকুন লার বিঠিমত উমেখ করা হময়মে, যা গভর্নর প্রণীত 2021 োমলর বামজমে 
অ্িভুন ক্ত করা হময়মে এবং 2021 োমলর 1 জার্ুয়াবরমত কাযনকর হময়মে, প্রিােবর্ক কারমণ 
হােপাতামলর দাবব অ্স্বীকার করা পথমক ববমাকারীমদর বর্মেধ করুর্, হােপাতামলর দাববর পযনামলাির্া 
করার েময় ববমাকারীমদর জাতীয় পকাবডং গাইডলাইর্ বযবহার করা প্রময়াজর্ এবং ববমা প্রময়াজর্ীয় 
েংস্থ্াগুবল বিবকৎোর প্রময়াজর্ীয়তা বর্ধনারমণর জর্য েময়েীমার েংবক্ষপ্তকরমণর প্রময়াজর্।  
 
ফাইর্োবিয়াল োবভন ম্বেম্বের েুপাবরর্ম্বের্ম্বেন্ট বলন্ডা এ. সলেওম্বয়ল িম্বলর্, "যারা তামদর প্রাপয 
স্বাস্থ্যমেবা পামে এমর্ বর্উ ইয়কন বােীমদর জর্য DFS েড়ক অ্বমরাধ অ্ববরত েবরময় পিলথ 
থাকমব। DFS আজমকর বর্মদন বিকায় তার েহমযাবগতার জর্য বীমা বিমের প্রিংো কমরমে।  
  
োকুন লার পলোরটি ববমাকারীমদর বর্ম্নবলবখত গুরুত্বপূণন র্তুর্ বর্মদনির্া েম্পমকন  পরামিন পদয়:  
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• ববমাকারী একটি ববমাকারীর প্রিােবর্ক প্রময়াজর্ীয়তা পমমর্ র্া িলার উপর বভবি কমর 
বিবকৎোগতভামব প্রময়াজর্ীয় পবরমেবার জর্য অ্বিযই পপমমন্ট অ্স্বীকার করা উবিত হমব র্া।  

• প্রময়াজর্ীয় তথয প্রাবপ্তর এক বদমর্র মমধয পরাগী হােপাতামল ভবতন র পর ববমাকারীমক অ্বিযই 
পরাগীর পুর্বনাের্ পেবার জর্য প্রাক-অ্র্ুমমাদমর্র আমবদমর্র উপর বভবি পক একটি বেদ্ধাি 
বর্মত হমব।  

• আপীল পবরিালর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় তথয প্রাবপ্তর 30 কযামলন্ডার বদমর্র মমধয একটি প্রবতকূল 
বেদ্ধামির একটি অ্-দ্রুত আপীমলর বযাপামর ববমাকারীমক অ্বিযই একটি বেদ্ধাি বর্মত হমব।  

• ববমাকারীরা প্রাক-অ্র্ুমমাদর্ পযনামলাির্ার জর্য বযবহৃত তুলর্ায় বববভন্ন মার্ বযবহার কমর 
পরমরামেকটিভ বরবভউ-এ একটি প্রাক-অ্র্ুমমাবদত পেবা অ্স্বীকার করা উবিত হমব র্া।  

• ববমাকারীমক অ্বিযই প্রাবপ্তর 30 বদমর্র মমধয ইন্টারমর্ে বা ইমলকরবর্কভামব জমা পদওয়া 
দাবব পবরমিাধ করমত হমব, যখর্ ববমাকারীর দাবব পবরমিামধর বাধযবাধকতা যুবক্তেঙ্গতভামব 
েষ্ট হয় এবং যবদ অ্বতবরক্ত তমথযর প্রময়াজর্ হয়, তাহমল অ্থন প্রদামর্র বমকয়া বর্ধনারমণর 
15 বদমর্র মমধয অ্থন প্রদার্ করমত হমব।  

  
DFS ওময়বোইমে োকুন লার পলোমরর একটি কবপ পড়ুর্।  
  

###  
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