
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কওম্বমা র্তুর্ স্বাস্থ্ে িীমার ক্ষেম্বে মার্বিক স্বাস্থ্ে পবরবস্থ্বত এিং আিবির িোপাম্বর 
বিবকৎিা িন্ধার্কারী বর্উ ইয়কন িািীম্বের িহায়তা ক্ষেওয়ার প্রম্বয়াজর্ীয়তার বিিরণ বেম্বয়ম্বের্  

  
ফাইর্োবিয়াল িাবভন ম্বিি বিভাগ (Department of Financial Services, DFS) গ্রাহকম্বের তাম্বের 
অবিকার ক্ষিাঝার জর্ে প্রায়িই বজজ্ঞািা করা প্রশ্নািবলর (FAQs) পাোপাবে িীমাকারীম্বের 

তাম্বের োবয়ত্ব িম্পম্বকন  বর্ম্বেন ের্া জাবর কম্বরম্বে  
  

র্তুর্ প্রম্বয়াজর্ীয়তাগুম্বলা বিবকৎিা প্রাবি ক্ষক উন্নত কম্বর এিং বর্উ ইয়কন িািীরা তাম্বের ক্ষেভাম্বি 
িহায়তা প্রম্বয়াজর্ তা বর্বিত করম্বত িহায়তা করার জর্ে ক্ষভািার প্রকাের্াগুবল িাডাম্বত 

িাহােে কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ র্তুর্ স্বাস্থ্য বীমার ক্ষেমে মার্সিক স্বাস্থ্য পসরসস্থ্সত এবং আিসির 
বযাপামর সিসকৎিা িন্ধার্কারী সর্উ ইয়কন বািীমের িহায়তা ক্ষেওয়ার প্রময়াজর্ীয়তার সববরণ সেময়মের্। 
সবমাকারীমের জর্য র্তুর্ সর্মেন সিকা োডাও, এই র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তার আওতায় র্তুর্ ইয়কন বািীমের 
তামের অ্সিকার বুঝমত িাহায্য করার জর্য প্রায়িই সজজ্ঞাসিত প্রমের তাসিকা জাসর কমরমে 
ফাইর্যাসিয়াি িাসভন মিি সবভাগ। গ্রাহকগণ এই প্রময়াজর্ীয়তাগুসির িুসবিা 2020 এর, 1 জার্ুয়াসর 
ক্ষেমক গ্রহণ করমত িেম হমবর্।  
  
"প্রসতটি সর্উইয়কন বািী উচ্চমামর্র স্বাস্থ্যমিবায় িমার্ এবং িাশ্রয়ী মূমিযর প্রাপযতার োসবোর, 
সবমিষত য্খর্ মার্সিক স্বাস্থ্য এবং আিসি সর্রামময়র পসরমষবাগুসির কো আমি," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই র্তুর্ পেমেপগুসি ক্ষিামকমের প্রময়াজর্ীয় িহায়তা ক্ষপমত এবং িহ-ক্ষবতমর্র িীমাবদ্ধতা 
এবং ক্ষভািামের তামের উপিব্ধ সবকল্পগুসি িম্পমকন  জাসর্ময় সিসকৎিার ক্ষেমে িািারণ 
প্রসতবন্ধকতাগুসি ক্ষভমে ক্ষফিমত িহায়তা করমব।"  
  
"আমরা সর্সিত করমত িাই ক্ষয্ িব র্তুর্ ইয়কন ার, সবমিষ কমর আমামের িবমিময় ঝুুঁ সকপণূন, তামের 
স্বামস্থ্যর কভামরজ এবং সিসকৎিা তামের প্রময়াজর্," ক্ষলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ক্ষহািুল িম্বলর্। 
"আমরা সর্সিত করমত িাই ক্ষয্ িমস্ত সর্উ ইয়কন বািী, সবমিষত আমামের িবমিময় েবুনি য্ারা, 
তারা ক্ষয্ স্বাস্থ্য িুসবিা এবং সিসকৎিা প্রময়াজর্ তা গ্রহণ করুর্। প্রমতযমকরই তামের প্রময়াজর্ীয় য্ত্ন 
এবং িহায়তা গ্রহণ করা উসিত এবং য্া স্বাস্থ্যকর ও সর্রাপে জীবর্য্াপমর্র জর্য প্রাপয।"  
  



সিএফএি (DFS) সর্উইয়কন বািীমের মার্সিক স্বামস্থ্যর পসরসস্থ্সত এবং আিসির জর্য সিসকৎিা প্রাসি 
িম্পসকন ত সবমা প্রোর্কারীমের র্তুর্ োসয়ত্ব িম্পমকন  বযাখযা প্রোর্ কমর সর্মেন সিকা জাসর কমরসেি। 
এই োসয়ত্বগুসির মমিয রময়মে উন্নত ক্ষভািা প্রকাি, বসহমুনখী মার্সিক স্বাস্থ্য সিসকৎিা এবং আিসির 
জর্য সিসকৎিার জর্য িহ-ক্ষবতর্ বা ক্ষকাইিুমরমির পসরমাণ িীসমত করা, স্বাস্থ্য পসরকল্পর্াগুসির 
দ্বারা আিি ক্ষরাগীর সিসকৎিার প্রময়াজর্ীয়তা পয্নামিাির্া িম্পসকন ত বসহরাগত িুরো িম্প্রিারণ এবং 
র্তুর্ সর্মষিাজ্ঞাগুসি কায্নকর করমত সকেু সর্সেনষ্ট ক্ষরাগী মার্সিক স্বাস্থ্য সিসকৎিার জর্য পূবন 
অ্র্ুমমাের্ প্রময়াজর্ীয়তা।  
  
DFS আজ বীমাোতামের পরামিন প্রোর্ কমর ক্ষয্ মােকািি পসরমষবা ও িহায়তার ক্ষেমে অ্সফি 
দ্বারা অ্র্ুমমাসেত বসহরাগত ক্ষরাগী আিসি সিসকৎিা ক্ষপ্রাগ্রামগুসির অ্ংি সহিামব সিসকৎিায় প্রময়াজর্ীয় 
সপয়ার িামপার্ন  িাসভন মির িামে য্ুি বযয় অ্বিযই তামের কতন র্ করা উসিত।  
  
ফাইর্োবিয়াল িাবভন ম্বিি বিভাম্বগর িুপাবরর্ম্বের্ম্বেন্ট বলন্ডা এ. ক্ষলিওম্বয়ল িম্বলর্, "িসিিািী, 
স্বাস্থ্যকর সর্উইয়কন  গডার জর্য গভর্নর কুউমমার ক্ষর্তৃমত্বর সভসিমত DFS সর্উ ইয়কন বািীমের 
মার্সিক স্বামস্থ্যর পসরসস্থ্সত এবং সবসভন্ন আিসির অ্িুস্থ্তার জর্য সিসকৎিায় িাশ্রয়ী মূমিযর, িমার্ 
প্রাপযতার অ্সিকার সর্সিত করমত িহায়তা করার জর্য র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তা জাসর করমে। সবভাগটি 
মার্সিক স্বাস্থ্য এবং পোমেনর িমতামত প্রসতশ্রুসতবদ্ধ এবং আমরা সর্সিত করব ক্ষয্র্ িমস্ত 
বীমাকারী িংসবসিবদ্ধ এবং সর্য়ন্ত্রক প্রময়াজর্ীয়তার িামে ক্ষমমর্ িমির্।"  
  
স্বাস্থ্ে েিম্বরর কবমের্ার েঃ হাওয়ােন  জমু্বকর িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার ক্ষর্তৃমত্ব স্বাস্থ্যমিবা প্রাসির 
অ্সবসিন্ন প্রিার িমস্ত সর্উ ইয়কন বািীমের জীবর্মক উন্নত করমে। এই র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তাগুসি 
সর্সিত করমব ক্ষয্ ক্ষকার্ সবিম্ব োডা মার্সিক স্বামস্থ্যর অ্বস্থ্ার জর্য বা আিসির জর্য সিসকৎিা 
িাইমের্ এমর্ বযসিমের তামের প্রময়াজর্ীয় পসরমষবাগুসি পামির্।"  
  
অবফি অি এবেকের্ িাবভন ম্বিি অোন্ড িাম্বপােন ি (Office of Addiction Services and Supports) 
এর কবমের্ার আম্বলনর্ গঞ্জাম্বলজ-িার্ম্বিজ িম্বলর্, "আিসির িামে িডাই করা অ্মর্ক বযসি 
মার্িম্পন্ন য্মত্নর প্রাপযতার ক্ষেমে অ্মর্কগুসি বািার মুমখামুসখ হর্। এই র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তাগুসি 
প্রময়াগ কমর আমরা মােকািসি, অ্যািমকাহি বা অ্র্যার্য আিসিয্িু পোমেনর আিসির িক্র ক্ষভমে 
প্রময়াজর্ীয় সবসৃ্তত সিসকৎিায় বািাগুসি িসরময় এবং আরও ভাি প্রাসি সর্সিত করমত িেম 
হময়সে।"  
  
মার্বিক স্বাস্থ্ে অবফম্বির (Office of Mental Health) কবমের্ার ো. অোর্ িাবলভার্ িম্বলম্বের্, 
"বীমা িসুবিার উন্নসত মার্সিক অ্িুস্থ্তায় বিবািকারী ক্ষিাকমের তামের প্রময়াজর্ীয় পসরমষবা এবং 
সিসকৎিা ক্ষপমত িহায়তা কমর। গভর্নর কুউমমা কতৃন ক ক্ষয্ িরুো বযবস্থ্া বাস্তবায়র্ করা হমব তা 
হমি, িমতা আইর্ অ্র্ুিরণ করার জর্য বীমা পসরকল্পর্া এবং আিসি ও মার্সিক স্বাস্থ্য ক্ষিবার 
জর্য য্োয্ে কভামরজ প্রোমর্র জর্য উপয্ুি কাভামরমজর িুময্াগ প্রোর্ করা।"  
  
আিসি িম্পসকন ত র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তাগুমিা হমিা:  



• আিসি সিসকৎিার জর্য একটি ক্ষরাগী ভসতন র প্রেম 28 সেমর্র মমিয এবং আিসি সিসকৎিায় 
বসহরাগত ক্ষরাগীমের সিসকৎিার প্রেম িার িিামহর মমিয প্রাক অ্র্ুমমাের্ বা িমবতী 
পয্নামিাির্া সর্সষদ্ধ করা;  

• এমর্ র্ীসত প্রময়াজর্ য্া ক্ষর্িার সিসকৎিার জর্য ক্ষপ্রিসক্রপির্ ওষুি এর পূমবন অ্র্ুমমাের্ 
োডা এই িরমর্র ড্রাগ প্রাপযতা প্রোর্ করমব;  

• বড গ্রুপ র্ীসতমািা সর্সষদ্ধ করা য্ার মমিয রময়মে একটি প্রােসমক ক্ষকয়ার অ্সফি সভসজর্ 
য্া আিসি সিসকৎিার জর্য এবং প্রসত সের্ এক ক্ষয্ৌে ক্ষবতর্ প্রোর্ কমর, য্া ক্ষর্িার 
সিসকৎিার মািযমম এক সেমর্ িকি িাসভন মির জর্য একটি ক্ষকা-ক্ষপ বহর্ কমর।  

  
মার্সিক স্বাস্থ্য অ্বস্থ্ার িামে িম্পসকন ত র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তাগুমিা হমব:  

• স্বাস্থ্য কসমির্ার এবং আসেনক ক্ষিবা িুপাসরর্মর্ন্ডামরর িামে পরামিনক্রমম মার্সিক স্বাস্থ্য 
অ্সফমির কসমির্ার কতৃন ক অ্র্ুমমাসেত ক্ষরাগীর বয়মির উপয্ুি প্রমাণ-সভসিক এবং  
সপয়ার-পয্নামিাসিত সিসর্কাি পয্নামিাির্ার মার্েণ্ড বযবহার করার জর্য বীমা ও 
বযবহারকারীর পয্নামিাির্া এমজন্টমের প্রময়াজর্;  

• প্রাইমাসর ক্ষকয়ার অ্সফি পসরেিনর্কারীমের বাে সেময় অ্র্ুমমাসেত িসুবিাগুসিমত বসহরাগত 
ক্ষরাগীমের মার্সিক স্বাস্থ্য সিসকৎিার জর্য ক্ষকা-ক্ষপ বা ক্ষকাইর্িুমরি িাসপময় ক্ষেওয়া 
বীমাকারীমের সর্সষদ্ধ করা;  

• 18 বেমরর কম বয়িী ক্ষরাগীমের জর্য মার্সিক স্বাস্থ্য অ্বস্থ্ার সিসকৎিা করার জর্য অ্িহায় 
ক্ষরাগীর ভসতন র প্রেম 14 সেমর্র মমিয অ্র্ুমমাের্ বা িমকািীর্ পয্নামিাির্া সর্সষদ্ধ করা;  

• সিসর্কাি সপয়ার পয্নামিািকমের মার্সিক স্বাস্থ্য সিসকৎিা িরবরাহ করার অ্সভজ্ঞতা রময়মে 
তা সর্সিত করা।  
  

র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তাগুসি সর্উ ইয়কন  আইর্মক এমত আপমির্ কমর:  

• বীমাকারীমের 2008 িামির মার্সিক স্বাস্থ্য পযাসরটি এবং অ্যাসিকির্ ইকুযইটি এযাক্ট 
(Mental Health Parity and Addiction Equity Act of 2008) অ্র্িুামর ক্ষেয়া 
পসরমষবাসের সবিার্ মূিযায়মর্র জর্য িম্পাসেত িবমিময় িাম্প্রসতক তুির্ামূিক সবমেষণ 
িরবরাহ করা জর্য সবমা প্রোর্কারীমের জর্য প্রময়াজর্ীয়।  

  
DFS বাজার পসরিাির্ পরীোিহ র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তার িামে বীমাকারীমের িম্মসত তেন্ত করমত 
প্রস্তুত হমব।  
  
মার্সিক স্বাস্থ্য অ্বস্থ্ার জর্য স্বাস্থ্য বীমা কভামরজ এবং ক্ষর্িার সিসকৎিার জর্য সর্মেন সিকা পমের 
একটি পূণন অ্র্ুসিসপ পাওয়া য্ামব এখামর্।  
  
সপয়ার িামপার্ন  িাসভন মির জর্য স্বাস্থ্য বীমা কভামরমজর সর্মেনির্া পমের একটি পূণনাে অ্র্ুসিসপ পাওয়া 
য্ামব এখামর্।  
  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2019_13
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2019_14
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