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অবীমাকৃত পররচর্া প্রকল্প গ�াপনীয়তা রববৃরত 

প্রকল্পকক প্রদান করা সমস্ত তথ্য 
সম্পূণ্ভাকব গ�াপন রাখা হয়। 

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH 
এইডস ইনস্টিটিউট (AIDS Institute) 
অবীমাকৃত পস্িচর্া প্রকল্প (Uninsured Care Programs) 
Empire STATION, P.O. Box 2052 
Albany, NY 12220 
1-800-542-2437 বা 1-844-682-4058 

New York State Health Department, AIDS ইন্সটিটিউট অবীমাকৃত 
অথবা কম বীমাকৃত স্নউ ইয়ক্বাসীদেি স্াস্থ্য পস্িচর্াি সুস্বধা (ADAP, 
প্রাথস্মক পস্িচর্া, গৃহ পস্িচর্া, APIC এবং PrEP-AP) প্রোন কিাি জনথ্য 
পাঁচটি প্রকল্প প্রোন কদি। এই পকল্পগুস্ি একই আদবেনপত্র এবং 
নস্থভুস্তিকিণ প্রস্রিয়া বথ্যবহাি কদি, গৃহ পস্িচর্া এবং APIC-এি জনথ্য 
অস্তস্িতি ফদমি্ প্রদয়াজন আদে। 

ADAPHIV/AIDS এবং সম্াবথ্য সংরিমদণি স্চস্কৎসাি জনথ্য ঔষুদধি খিচ 
পস্িদ�াধ কদি। ADAP অবীমাকৃত, আংস্�ক বীমা, Medicaid স্পেন্ড-
ডাউন/সািপ্াস অথবা Medicare Part D সহ বথ্যস্তিদেি সাহারথ্য কিদত 
পাদি। 

ADAP প্াস (প্রাথরমক পররচর্া) অং�গ্রহণকািী স্লিস্নক, হাসপাতাি, 
িথ্যাদবাদিটস্ি পস্িদষবা প্রোনকািী এবং স্বসিকাস্ি স্চস্কৎসদেি মাধথ্যদম 
আউটদপদ�ন্ট প্রাথস্মক পস্িচর্াি খিচ প্রোন কদি। 

New York State আইদনি অধীদন, অবীমাকৃত পস্িচর্া প্রকল্পদক প্রোন কিা 
HIV সম্পস্ক্ত তথথ্য কদ�ািভাদব স্গাপন িাখা হয়। এিকম তথথ্য (অথ্াৎ 
আপস্ন একজন অং�গ্রহণকািী) স্সই পক্ষদক স্েওয়া স্রদত পাদি রািা 
প্রকদল্পি সঠিক পস্িচািনাি জনথ্য আব�থ্যক। এিা হদিন বথ্যস্তি অথবা সংস্া 
রাদেি সাদথ আপনাি স্রাগথ্যতা স্নধ্ািণ কিাি জনথ্য, এই প্রকদল্পি 
আওতাভুতি পস্িদষবা এবং ঔষদধি খিচ প্রোন কিাি জনথ্য, অথবা বথ্যয় 
কিা ফাদন্ডি সঠিক স্হদসব িাখাি জনথ্য আপনাি আদবেন এবং/অথবা 
অং�গ্রহণ সম্পদক্ আদিাচনা কিদত হদব। প্রকল্প কমমী অং�গ্রহণকািীি 
স্গাপনীয়তাি বথ্যাপাদি অবগত এবং স্কবি প্রকদল্পি পস্িচািনাি জনথ্য 
কদ�ািভাদব আব�থ্যক হদি বথ্যস্তিগত তদথথ্যি বথ্যাপাদি আদিাচনা কিদব। 

এই প্রকদল্পি স্গাপনীয়তা এবং অং�গ্রহণ কিাি �ত্াবিীি বথ্যাপাদি 
আপনাদক ধািণা প্রোন কিাি জনথ্য স্নম্নস্িস্খত উোহিণগুস্ি স্েওয়া 
হদয়দে: 

• এই প্রকল্পটি আপনাি স্নদয়াগকত্া, বাস়্িওয়ািা, পস্িবাি, বনু্, 
প্রস্তদব�ী, অথবা অনথ্য কািও স্িাি সাদথ আপনাি সম্মস্ত ো়িা 
স্রাগদরাগ কিদব না, এই প্রকদল্পি মদধথ্য আপনাি আদবেন অথবা 
অং�গ্রহদণি সদগে প্রতথ্যক্ষভাদব সম্পস্ক্ত হদিও। 

• আিও তথথ্য পাওয়াি জনথ্য অথবা স্চস্কৎসা স্রাগথ্যতা ফদমি্ জনথ্য 
প্রদয়াজনীয় তদথথ্যি বথ্যাপাদি পেষ্ট বথ্যাখথ্যা পাওয়াি জনথ্য এই প্রকল্প 
আপনাি ডাতিাি বা স্াস্থ্য পস্িচর্া প্রোনকািীি সদগে স্রাগাদরাগ 
কিদত পাদি। 

• এই প্রকল্প একটি ফামা্স্স, অথবা একজন স্াস্থ্য পস্িচর্া প্রোনকািীি 
সদগে রাচাই কিদব স্র আপস্ন নস্থভুতি আদেন এবং আপনাি নাম এবং 
ID নম্বি সহ আপনাি স্প্রাগ্রাম কাড্ স্কানও ফামা্স্স অথবা স্াস্থ্য 
পস্িচর্া প্রোনকািীদক স্েখাদনা হদি আওতাভুতি পস্িদষবা অথবা 
ঔষদধি খিচ প্রোন কিদব। 

DOH-2794 (Bengali) (6/19)  পৃষ্া 5-এি 1  

অবীমাকৃত পররচর্া প্রককল্পর জন্য আকবদন এবং রনকদ্শাবলী 
ঔষধ (ADAP) 

ADAP প্াস (প্রাথরমক পররচর্া) 
�হৃ পররচর্া প্রকল্প 

ADAP Plus Insurance Continuation, APIC (ADAP প্াস বীমা ধারাবারহকতা)
রপ্র-এক্সকপাজার গপ্রাফাইল্যারক্সস অ্যারসকটেন্স গপ্রাগ্াম  

(Pre-Exposure Prophylaxis Assistance Program, PrEP-AP) 

�হৃ পররচর্া প্রকল্প গুরুতিভাদব স্চস্কৎসাগত স্নভ্ি�ীি বথ্যস্তিদেি 
তাদেি ডাতিাদিি পিাম�্ অনরুায়ী গৃহ পস্িচর্া পস্িদষবাি খিচ প্রোন 
কদি। এই প্রকল্পটি নস্থভুতি গৃহ স্াস্থ্য পস্িচর্া এদজস্ন্সি মাধথ্যদম 
পস্িদষবাগুস্িি খিচ প্রোন কদি। 

ADAP Plus Insurance Continuation, APIC স্রাগথ্য অং�গ্রহণকািীদেি 
জনথ্য সস্া স্াস্থ্য বীমাি স্প্রস্ময়াম প্রোন কদি। 

Pre-Exposure Prophylaxis Assistance Program, PrEP-AP  
HIV-সংরিমণ প্রস্তদিাধ কিাি জনথ্য সাফদিথ্যি সাদথ PrEP বথ্যবহাি কিাি 
উদদেদ�থ্য আব�থ্যক পিস্চর্া এবং স্নিীক্ষদণি জনথ্য স্রাগথ্য অং�গ্রহণকািীদেি 
আউটদপদ�ন্ট পস্িদষবা প্রোন কদি। 

• এই প্রকল্পটি কািাগাদিি বথ্যস্তিদেি আদবেদনি বথ্যাপাদি পথ্যাদিাি 
অথবা কাদিক�দনি অনদুমাস্েত কমমীি সদগে আদিাচনা কিদব, 
স্রমনটি এই প্রকদল্প নস্থভুতি হওয়াি জনথ্য প্রদয়াজন। 

রস্ে প্রকল্প কমমী তদথথ্যি জনথ্য আপনাি সদগে স্রাগাদরাগ না কিদত পাদি 
তাহদি আপস্ন স্িস্খতভাদব এমন কাদিাি নাম প্রকল্পদক জানাদত পাদিন 
রাি সাদথ তািা স্রাগাদরাগ কিদত পাদি (অথ্াৎ সমাজদসবী স্রস্ন 
আপনাদক প্রকদল্প আদবেন কিাি জনথ্য সাহারথ্য কিদে অথবা স্কানও স্বশ্বস্ 
বনু্ অথবা পস্িবাদিি সেসথ্য)। 

অবীমাকৃত পস্িচর্া প্রকল্প হদিা স্�ষ পস্িদ�াধকািী এবং আপনাি স্াস্থ্য 
বীমা স্কাম্পাস্ন অথবা তৃতীয় পদক্ষি পস্িদ�াধকািীি সদগে স্রাগদরাগ 
কিদত পাদি রািা প্রকদল্পি অধীদন আপনাদক প্রোন কিা ঔষদধি জনথ্য 
ADAP-স্ক খিচ প্রোন কিদবন। এটি ADAP-এি পদক্ষ অথ্ স্ফিত পাওয়াি 
জনথ্য আব�থ্যক রা নতুন ঔষধ/পস্িদষবা এবং আিও স্িাদকদেি 
আওতাভুতি কিাি উদদেদ�থ্য প্রকদল্পি স্বস্াদিি জনথ্য বথ্যবহাি কিা হয়। 

প্রকল্প দ্ািা প্রেত্ত ঔষধ অথবা পস্িদষবাি জনথ্য স্কানও তৃতীয় পক্ষ 
স্িইমবাস্দমন্ট প্রস্রিয়া সম্পপূণ ্কিাি জনথ্য আব�থ্যক সময় সহ এই �ত্াবিী  
আপনাি আদবেদনি তাস্িখ স্থদক আিম্ কদি প্রকল্প স্থদক আপনাি 
সমাস্তি পর্ন্ত। আপস্ন স্র স্কানও সময় স্িস্খতভাদব এই প্রকল্প স্থদক 
আপনাি নস্থভুতিকিণ সমাতি কিদত পাদিন। 

এই প্রকদল্পি স্গাপনীয়তা স্ববসৃ্তি প্রস্তস্িস্প এখাদন পাওয়া রায়:  
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/adap/ 

রস্ে আপনাি স্কানও প্রশ্ন থাদক তাহদি অনগু্রহ কদি  
1-800-542-2437নম্বদি অথবা 1-844-682-4058 নম্বদি কি করুন। 

www.health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/adap/


A.  আকবদনকারীর তথ্য 

B.  স্াস্্য পররচর্া কভাকরজ 

C.  আকবদনকারী এবং পররবাকরর সদকস্যর উপাজ্ন 

আকবদকনর রনকদ্শাবলী 

স্রাগথ্যতা আস্থ্ক এবং স্চস্কৎসাগত প্রদয়াজদনি স্ভস্ত্তদত। সম্পপূণ ্কিা 
আদবেন সহ, স্নবাস এবং আদয়ি নস্থপদত্রিও প্রদয়াজন আদে। আপনাি 
স্লিস্নস্�য়ানদক একটি পৃথক স্চস্কৎসাগত আদবেনও অব�থ্যই জমা কিদত 
হদব। 

আপনাদক অনদুমােন কিা হদি আপস্ন একটি স্রাগথ্যতা কাড্ এবং এটি 
স্কভাদব বথ্যবহাি কিদত হদব তাি স্নদে্�াবিী পাদবন। স্বনামপূদিথ্য 
আওতাভুতি ঔষধ পাওয়াি জনথ্য আপনাদক অং�গ্রহণকািী ফামা্স্সদত এই 
কাড্ এবং স্প্রসস্রিপ�ন স্েখাদত হদব। স্বনামপূদিথ্য আওতাভুতি স্চস্কৎসাগত 
পস্িদষবা পাওয়াি জনথ্য অং�গ্রহণকািী স্াস্থ্য পস্িচর্া প্রোনকািীদক 
আপনাি কাড্ স্েখান। রস্ে আপনাি গৃহ পস্িচর্া পস্িদষবাি প্রদয়াজন হয় 
তাহদি আপস্ন তা একটি নস্থভুতি গৃহ পস্িচর্া এদজস্ন্স স্থদক স্বনামপূদিথ্য 
স্পদত পাদিন ($30,000 সব্াস্ধক অবস্�ষ্ট সমদয়ি সুস্বধা)। 

নাম 
আপনাি সম্পপূণ ্নাম, social security নম্বি এবং জন্মতাস্িখ স্িখুন। 
রস্ে আপস্ন অনথ্য স্কানও নাদম পস্িস্চত থাদকন তাহদি স্সটি প্রেত্ত জায়গায় 
স্িখুন এবং আপস্ন স্র নাম কাদড্ স্প্রন্ট কিদত ইচ্কু তা আমাদেিদক 
বিনু। অনগু্রহ কদি স্নস্চিত কিদবন স্র আপস্ন কাদড্ি ওপি স্র নামটি 
স্পদত ইচ্কু স্সটি স্রন স্লিস্নস্�য়াি দ্ািা আপনাি স্প্রসস্রিপ�দন উদলেস্খত 
নাদমি সাদথ স্মদি। 

ঠিকানা 
New York State স্নবাদসি প্রমাণ আব�থ্যক। স্নম্নস্িস্খদতি মদধথ্য স্থদক 
একটিি প্রস্তস্িস্পি সাহাদরথ্য স্নবাস নস্থভুতি কিা স্রদত পাদি (আপনাি 
নাম এবং ঠিকানাি উদলেখ সহ)। রস্ে আপনাি একটি P.O. বক্স থাদক 
স্রখাদন আপস্ন পত্রাবিী স্পদয় থাদকন তাহদি আপনাি New York State 
স্নবাস নস্থভুতি কিাি জনথ্য আপনাি স্নজস্ ঠিকানা নস্থভুতিকািী তথথ্য 
অব�থ্যই রুতি কিদত হদব। 

• আপনাি নাম এবং ঠিকানা সহ স্প টিাব অথবা বথ্যাদকেি স্টিটদমন্ট 
(স্বগত 90 স্েদনি মদধথ্য) 

• Medicaid স্থদক স্সদ্াদন্তি বত্মান স্বজ্ঞস্তি 

• জ্ািাস্ন/ইউটিস্িটি স্বি (স্বগত 90 স্েদনি মদধথ্য) 

• স্ফান স্বি (স্বগত 90 স্েদনি মদধথ্য) 

• ভা়িাি িস্সে (স্বগত 90 স্েদনি মদধথ্য) 

রস্ে আপস্ন কািও স্িাি সদগে থাদকন এবং আপনাি নাদম এি মদধথ্য স্থদক 
স্কানও একটিও স্নই তাহদি আমাদেি তাদেি স্নবাদসি প্রমাণ এবং আপস্ন 
তাদেি সাদথ থাদকন স্সটিি উলেখ সহ একটি পত্র প্রদয়াজন। 

রলঙ্গ/জারত/জারত�ত পররচর/ভাষা 
অনগু্রহ কদি আপনাি স্িগে, জাস্ত, জাস্তগত পস্িচয় এবং ভাষাি পেদদে 
স্চহ্ন স্েন। 

এই প্রকল্পটি স্সই স্িাদকদেি সাহারথ্য কিদত পাদি রাদেি অনথ্যানথ্য স্াস্থ্য 
কভাদিজ আদে এবং স্ডডাস্টিদবলস, স্কা-স্পদমন্ট, Medicaid স্পেন্ডডাউন/
সািপ্াস অথবা অনথ্যানথ্য স্নজস্ খিচ প্রোন কিদত অসুস্বধা হয়। সমস্ 
অনথ্যানথ্য স্াস্থ্য কভাদিজ কাদড্ি সামদনি এবং স্পেদনি স্েদকি প্রস্তস্ি 
সংরুতি করুন। 

Medicaid 
আপনাি Medicaid অবস্ান অথবা আপস্ন Medicaid-এি জনথ্য আদবেন 
কদিদেন স্ক না তা স্নদে্� করুন। রস্ে আপনাি Medicaid স্পেন্ডডাউন/
সািপ্াস থাদক তাহদি স্নদচ প্রেত্ত জায়গায় পস্িমাণ স্িখুন। 
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Medicare 
আপনাি Medicare আদে স্কনা স্নদে্� করুন এবং রস্ে থাদক তাহদি স্ক 
ধিদনি A, B, C অথবা D। 

স্াস্্য রবমা 
স্াস্থ্য বীমা সম্পদক্ সমস্ প্রদশ্নি উত্তি স্েওয়া সুস্নস্চিত কিদবন। রস্ে 
আপনাি স্াস্থ্য বীমা স্প্রস্ময়াম পস্িদ�াধ কিদত অসুস্বধা হয় তাহদি 
1-800-542-2437নম্বদি অথবা 1-844-682-4058 নম্বদি কি করুন অথবা 
APIC আদবেন (ফম ্নম্বি DOH-2794c) সম্পপূণ ্করুন রা এখাদন পাওয়া রায় 
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/adap/ 

রনবাকসর ব্যবস্া 
স্রটি আপনাি স্নবাদসি বথ্যবস্াদক বণন্া কিদে স্সই বদক্স টিক স্চহ্ন স্েন 

পররবাকরর সদস্য 
সমস্ পস্িবাদিি সেদসথ্যি তাস্িকা। স্র স্কানও বথ্যস্তি স্রস্ন আপনাি জনথ্য 
আইনত োয়বদ্ অথবা আপস্ন তাি জনথ্য োয়বদ্ তাদক পস্িবাদিি 
সেসথ্য স্হদসদব স্বদবচনা কিা হয়। এি মদধথ্য িদয়দে স্ামী-স্তী এবং 21 
বেদিি কম বয়সী স্র স্কানও বাচ্া অথবা মাতা-স্পতা এবং ভাই-স্বান, 
রস্ে আপস্ন 21 বেদিি কম বয়সী হন। 

আরথ্ক গরা�্যতা 
আস্থ্ক স্রাগথ্যতা স্ফদডিাি োস্িদ্রতা স্দিি (Federal Poverty Level, 
FPL)-এি 500% স্ভস্ত্তদত। পস্িবাদিি আকাদিি ওপি স্ভস্ত্ত কদি FPL 
স্ভন্ন হয় এবং বাস্ষ্ক স্ভস্ত্তদত আপদডট কিা হয়। আস্থ্ক স্রাগথ্যতা 
পস্িবাদিি জনথ্য উপিব্ধ স্মাট আদয়ি ওপি গণনা কিা হয়, Medicare 
এবং social security ধদি স্িদখ এবং আদবেনকািী দ্ািা প্রোন কিা স্াস্থ্য 
পস্িচর্া কভাদিদজি খিচ বাদে। 

উপাজ্কনর উৎস 
আপনাি এবং আপনাি পস্িবাদিি সেদসথ্যি আদয়ি সমস্ উৎদসি 
তাস্িকা এই আয় স্কবি পস্িবাদিি সেসথ্যদেি জনথ্য রাদেি সদগে আপনাি 
আইনত োয়বদ্ সম্পক্ আদে (উোহিণস্রূপ, স্ামী-স্তী অথবা স্�শু, 
স্কন্তু খািা-খাি,ু খুদত্াদতা ভাই-স্বান অথবা রুমদম নয়)। প্রস্তটি উৎদসি 
জনথ্য স্মাট পস্িমাণ (কি বাদে), কত সময় অন্তি আয় প্রাতি হয়, এবং এটি 
আপনাি আয় নাস্ক পস্িবাদিি সেসথ্যদেি আয় তা স্নদে্� করুন। রস্ে 
পস্িবাদিি সেদসথ্যি স্কানও আয় না থাদক তাহদি অনগু্রহ কদি এটি আয় 
স্বভাদগ স্নদে্� করুন। আদয়ি প্রমাণ প্রদয়াজন। তাস্িকাভুতি প্রস্তটি 
উৎদসিি জনথ্য সম্পপূণ ্আদয়ি নস্থপত্র প্রোন করুন। আদয়ি উৎদসি  
প্রকাদিি মদধথ্য িদয়দে: স্বতন/মজসু্ি (FT অথবা PT), স্স্নরুতি, স্বকাি, 
কমমীি ক্ষস্তপপূিণ, সিকাস্ি সহায়তা, SSI (সাস্প্দমন্টাি স্সস্কউস্িটি 
ইনকাম), SSD (social security স্ডদজস্বস্িটি), social security 
স্িয়াটািদমন্ট, স্পন�ন, স্ভটিিান্স স্বস্নস্ফটস্, অথ্যাস্িদমাস্ন/স্�শু 
সহায়তা, সুে/স্ডস্ভদডন্ড/িয়থ্যাস্টি, ভা়িাি সম্পস্ত্ত, অনথ্যানথ্য (উদলেখ 
করুন) স্কানও আয় এবং সঞ্চয় স্ভদে জীবন স্নব্াহ কিদেন। 

মজরুর উপাজ্নকারীকদর জন্য 
স্বগত 30 স্েদনি স্প টিাদবি প্রস্তস্িস্পি সাহাদরথ্য আয় নস্থভুতি কিদত 
হদব। স্প টিাদবি মদধথ্য বেি স্থদক আজদকি তাস্িখ পর্ন্ত উপাজ্ন, কত 
ঘন্টা কাজ কদিদে, সমস্ স্ডডাক�ন্স এবং স্প টিাদবি আওতাভুতি তাস্িখ 
থাকদত হদব। রস্ে আপস্ন একটি স্প টিাব না পান তাহদি আমাদেিদক 
আপনাি স্মাট বাস্ষ্ক পাস্িশ্রস্মদকি স্নদে্� সহ আপনাি স্নদয়াগকত্াি 
স্থদক একটি পত্র এবং আপনাি সবদচদয় সাম্প্রস্তক আয়কি স্িটাদন্ি 
একটি প্রস্তস্িস্প স্েখান। (এই পত্রটি প্রকদল্পি পদক্ষ না হদিও চিদব) (একটি 
“রাহাি জনথ্য প্রদরাজথ্য” স্�দিানাম সহ পত্রই রদথষ্ট)। 
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E.  রবকল্প গরা�াকরা� 

F.  প্রত্যায়ন রববৃরত এবং স্াক্ষর: স্রনরকু্ত ব্যরক্ত/ভাডার গথকক উপাজ্ন 
আপনাি সবদচদয় সাম্প্রস্তক আয়কি স্িটান্ এবং প্রস্াস্বত বত্মান 
বাস্ষ্ক আদরি স্ববতৃ প্রোন করুন। 

অন্যান্য সমস্ত আয় 
বত্মান social security স্ডদসস্বস্িটি/সাস্প্দমন্টাি স্সস্কউস্িটিি 
প্রস্তস্িস্প ইনকাম অথ্যাওয়াড্ পত্র বা স্চক, স্বকািদবেি স্চক, স্পন�ন স্চক 
ইতথ্যাস্ে অনথ্যানথ্য ধিদনি উপাজ্দনি প্রমাণ স্হদসদব পা�াদনা উস্চৎ। 

গকানও উপাজ্ন গনই 
রস্ে আপনাি স্কানও উপাজ্ন না থাদক এবং একজন বনু্ অথবা 
পস্িবাদিি সেসথ্য দ্ািা সহায়তাপ্রাতি হন তাহদি স্কভাদব তািা আপনাদক 
সাহারথ্য কদি তাি উদলেখ সহ বনু্ এবং পস্িবাদিি সেসথ্যদেি পক্ষ স্থদক 
একটি পত্র প্রোন করুন। 

সঞ্চয় ব্যবহার ককর জীবন কাটাকছেন 
স্সস্ভংস অথ্যাকাউন্ট স্টিটদমদন্টি একটি প্রস্তস্িস্প পা�ান।

আপনাি আদবেন সম্পদক্ প্রকল্প কমমী রাদত কািওদিাি সদগে কথা বিদত 
পাদি তাি জনথ্য আপনাদক তাদেি নাম এখাদন তাস্িকাভুতি কিদত হদব। 
অনগু্রহ কদি স্গাপনীয়তা স্ববসৃ্ত প়িুন স্রখাদন আপনাি আদবেন এবং 
নস্থভুতিকিণ সম্পদক্ আমািা কাি সাদথ স্রাগদরাগ কিদত পাস্ি তা বণন্া 
কিা আদে। 
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রত্ন সহকাদি প্রতথ্যায়ন স্ববসৃ্ত প়িুন এবং তািপি আদবেনটি স্াক্ষি করুন 
এবং তাস্িখ স্িখুন। আমিা স্াক্ষি-স্বহীন আদবেন প্রস্রিয়াকিণ কিদত 
পািব না। আপনাি স্িকদড্ি জনথ্য এই আদবেন এবং সমস্ নস্থপদত্রি একটি 
প্রস্তস্িস্প ততস্ি কদি স্িদখ স্েন। 

সমস্যা বা প্রশ্ন 
 রস্ে আপনাি আদবেনটি সম্পপূণ ্কিদত স্কানও সমসথ্যা হয় অথবা 
অবীমাকৃত পস্িচর্া প্রকদল্পি বথ্যাপাদি স্কানও প্রশ্ন থাদক অথবা স্কানও 
নস্থপদত্রি প্রদয়াজন হয় তাহদি অনগু্রহ স্টাি স্রি নম্বি: 1-800-542-2437 
অথবা 1-844-682-4058 -এ কি করুন অথবা স্নদচি ওদয়বসাইদট উপিব্ধ 
“Frequently Asked প্রায়�ই স্জজ্ঞাসথ্য প্রশ্ন” পর্দবক্ষণ করুন।
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/adap/ 
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A.  আকবদনকারীর তথ্য 

 হথ্যাঁ 

 হথ্যাঁ  না 

 পুরুষ 

 হথ্যাঁ  না 

B.  স্াস্্য পররচর্া কভাকরজ 

 হথ্যাঁ  না 

 হথ্যাঁ  না 

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH 
অবীমাকৃত পস্িচর্া প্রকল্প (Uninsured Care Programs) 
Empire Station, P.O. Box 2052 
Albany, NY 12220 
1-800-542-2437 অথবা 1-844-682-4058  অবীমাকৃত পররচর্া প্রককল্পর জন্য আকবদন 

এই আদবেনটি AIDS ড্াগ অথ্যাস্সদটিন্স স্প্রাগ্রাম (AIDS Drug Assistance Program, ADAP), ADAP প্াস (প্রাথস্মক পস্িচর্া), HIV গৃহ পস্িচর্া, ADAP প্াস বীমা 
ধািাবাস্হকতা (APIC) এবং স্প্র-এক্সদপাজাি স্প্রাফাইিথ্যাস্ক্সস অথ্যাস্সদটিন্সি স্প্রাগ্রাম (Pre-Exposure Prophylaxis Assistance Program, PrEP-AP)। গৃহপস্িচর্া 
এবং ADAP প্াস ইন্সথু্যদিন্স কস্ন্টস্নউদয়�ন-এি জনথ্য অস্তস্িতি নস্থপদত্রি প্রদয়াজন আদে। রস্ে আপনাি এই প্রকল্প সম্পদক্ অথবা এই আদবেন পপূিণ কিা 
সম্পদক্ স্কানও প্রশ্ন থাদক অনগু্রহ কদি আমাদেি স্গাপনীয় হটিাইন 1-800-542-2437নম্বদি অথবা 1-844-682-4058 নম্বদি স্রাগাদরাগ করুন। 

অনগু্হ ককর এই আকবদনটি সম্পূণ্ভাকব পপূরণ করুন এবং স্পষ্টভাকব রপ্রন্ট করুন। 

পেস্ব  ________________________________________________ নাম ____________________________ নাদমি মধথ্যাং�___________ 

অনথ্যানথ্য নাম(গুস্ি) বথ্যবহৃত_______________________________________________________________________________________ 

জন্ম তাস্িখ (মাস/স্েন/বেি) ________________________________ Social Security নম্বি ______________________________________ 

ঠিকানা:  স্নবাদসি প্রমাণপত্র প্রদয়াজন।

িাস্া______________________________________________________________________________ অথ্যাপাট্দমন্ট নং _____________ 

স্সটি________________________________________________________________  স্টিট___________ স্জপ ____________________ 

স্প্রাগ্রাদমি তথথ্য স্ক তাস্িকাভুতি ঠিকানায় পা�াদনা র। স্রদত পাদি?  না    রস্ে না হয়, স্বকল্প ঠিকানা সহ একটি বথ্যাখথ্যা রুতি করুন। 

গফান 

প্রাথস্মক স্ফান ( _____ ) ___________________________________ স্দ্তীয় স্ফান ( _____ ) ____________________________________ 

আমিা স্ক একটি স্মদসজ ো়িদত পাস্ি? 

রলঙ্গ  স্র সমস্ প্রদরাজথ্য স্বদে স্নন: 

জারত 

এস্�য়ান: 

 স্শ্বতাগে 

 মস্হিা 

 ব্থ্যাক/আস্রিকান আদমস্িকান 

 এস্�য়ান ইস্ন্ডয়ান    চীনা 

স্ানীয় হাওয়াইদয়ি মপূি অস্ধবাসী/প্র�ান্ত মহাসাগিীয় দ্ীপপুদজেি অস্ধবাসী 

একটি জাস্তি স্চদয় স্বস্�   

 ট্ান্সদজন্ডাি 

 স্নটিভ অথ্যাদমস্িকান/আিাস্ান 

 স্ফস্িস্পদনা    জাপাস্ন 

 স্ানীয় হাওয়াইদয়ি মপূি অস্ধবাসী   

 স্িগে পস্িচয় অ-তদ্ত 

 স্কাস্িয়ান    স্ভদয়তনাস্ম 

 গুয়ামাস্নয়ান অথবা কথ্যাদমাদিা   

 অনথ্যানথ্য এস্�য়ান 

 সাদমায়ান  প্র�ান্ত মহাসাগিীয় দ্ীপপুদজেি অস্ধবাসী  অনথ্যানথ্য________________________________ 

অ-স্হপোস্নকজারত�ত পররচয় 

 স্মস্ক্সকান, স্মস্ক্সকান অথ্যদমস্িকান

ভাষার পছন্দ  ইংদিজী  পেথ্যাস্ন� 

আপনাি স্ক ভাষা সহায়তা পস্িদষবা প্রদয়াজন? 

বববারহক অবস্ান  অস্ববাস্হত 

 পুদয়দত্া স্িকান  স্কউবান   অনথ্যানথ্য স্হপেথ্যাস্নক/িথ্যাটিদনা(এ) অথবা পেথ্যাস্ন� মপূি জাস্ত

 অনথ্যানথ্য________________________________________________________________

 স্ববাস্হত, স্ামী-স্তীি সদগে একসাদথ থাকদেন  স্ববাস্হত, স্ামী-স্তীি সাদথ থাদকন না 

আপনাি স্ক একটি স্াস্থ্য পস্িচর্া কভাদিজ আদে? (স্বসিকাস্ি পস্িস্স, HMO, ইউস্নয়ন, অবসিপ্রাতি, Medicare অথবা অনথ্যানথ্য স্াস্থ্য প্থ্যান)

রস্ে Medicare হয়, স্ক ধিদনি?    A: হাসপাতাদি ভস্ত্ হওয়াি   

আপস্ন স্ক স্াস্থ্য বীমা স্প্রস্ময়াম পস্িদ�াধ কদিন? 

 B: প্রাথস্মক পস্িচর্া  C: Medicare অথ্যাডভাদন্টজ প্থ্যান  D: স্প্রসস্রিপ�ন ঔষধ

রস্ে আপনাি স্াস্থ্য বীমা থাদক তাহদি আপনাি কাদড্ি সামদনি এবং স্পেদনি স্েদকি প্রস্তস্িস্প পা�ান। 
আপনাি স্াস্থ্য বীমা স্পদমন্ট পস্িদ�াধ কিাি জনথ্য স্কভাদব সহায়তা স্পদত পাদিন তা জানাি জনথ্য 1-800-542-2437 অথবা 1-844-682-4058 নম্বদি 
প্রকল্পদক স্ফান করুন। 

Medicaid 

রস্ে আপনাি স্পেন্ডডাউন সহ Medicaid থাদক তাহদি স্পেন্ডডাউ পস্িমাণ স্িখুন $__________________________________________________ 

রস্ে আপনাি Medicaid অস্ীকাি হদয় থাদক তাহদি কািণ স্িখুন_______________________________________________________________
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স্হপোস্নক/িথ্যাটিদনা: 



পররবাকরর সদকস্যর নাম* জন্ম তাস্িখ সম্পক্
রনকজ

উপাজ্দনি উৎস স্মাট পস্িমাণ কত বাি?
 সাতিাস্হক   স্দ্-সাতিাস্হক
 মাস্সক   বাৎসস্িক

পররবাকরর সদকস্যর নাম* জন্ম তাস্িখ সম্পক্

উপাজ্দনি উৎস স্মাট পস্িমাণ কত বাি?
 সাতিাস্হক   স্দ্-সাতিাস্হক
 মাস্সক   বাৎসস্িক

পররবাকরর সদকস্যর নাম* জন্ম তাস্িখ সম্পক্

উপাজ্দনি উৎস স্মাট পস্িমাণ কত বাি?
 সাতিাস্হক   স্দ্-সাতিাস্হক
 মাস্সক   বাৎসস্িক

পররবাকরর সদকস্যর নাম* জন্ম তাস্িখ সম্পক্

উপাজ্দনি উৎস স্মাট পস্িমাণ
কত বাি?

 সাতিাস্হক   স্দ্-সাতিাস্হক
 মাস্সক   বাৎসস্িক

C.  আকবদনকারী এবং পররবাকরর সদকস্যর আয় আদয়ি প্রমাণ প্রদয়াজন আদে। 

D.  রবকল্প গরা�ারা�(গুরল) 

E.  প্রত্যায়ন রববৃরত এবং স্াক্ষর 

আপনার গরকক্্র জন্য এই ফকম্র একটি প্ররতরলরপ রাখুন এবং মপূল ফম্ এবং সমস্ত নরথপত্র এখাকন 
্াককরাক� পাঠান: 

UNINSURED CARE PROGRAMS, EMPIRE STATION, P.O. BOX 2052, ALBANY, NY 12220-0052

একা থাদক।  অনথ্যানথ্যদেি সদগে থাদক  গৃহহীন/আশ্রয়স্  কািাগাি স্থদক মতুি 

আদবেনকািী এবং সমস্ পস্িবাদি সেসথ্যদেি জনথ্য সমস্ উপাজ্দনি উৎস আিাোভাদব তাস্িকাভুতি করুন।

* রস্ে আপস্ন স্কানও তাস্িকাভুতি পস্িবাদিি সেদসথ্যি সদগে কথা বিদত ইচ্কু হন তাহদি স্সক�ন D -এি অধীদন স্বকল্প স্রাগদরাগ স্হদসদব তাদেি নাম 
স্রাগ করুন। 

এই আদবেনটি স্াক্ষি কিাি মাধথ্যদম আস্ম অবীমাকৃত পস্িচর্া প্রকল্পদক আমাি আদবেন সম্পদক্ স্নম্নস্িস্খত বথ্যস্তিি(গদণি) সাদথ কথা বিাি জনথ্য 
অনদুমােন প্রোন কিস্ে (মাদন সমাজদসবী, স্কস মথ্যাদনজাি, পস্িবাদিি সেসথ্য): 

নাম সংস্া সম্ক্ গফান 
___________________________  ____________________________  ______________________  ( _____ )___________________ 
___________________________  ____________________________  ______________________  ( _____ )___________________ 
___________________________  ____________________________  ______________________  ( _____ )___________________

আস্ম প্রতথ্যায়ন কিস্ে স্র এই আদবেদনি সমস্ তথথ্য সতথ্য এবং সঠিক এবং আস্ম New York State এি একজন স্নবাসী। আস্ম স্নম্নস্িস্খতগুস্ি বদুেস্ে: এই 
তথথ্যটি স্টিট অফ স্নউ ইয়ক্ দ্ািা প্রেত্ত স্ফদডিাি ফাদন্ডি প্রাস্তিি স্রাদগ প্রোন কিা হদচ্। প্রকদল্পি কত্ৃপক্ষিা এই ফদমি্ তথথ্যটি রাচাই কিদব। প্রকদল্পি 
কত্ৃপক্ষ সমদয় সমদয় আমাি Medicaid অবস্ান রাচাই কিদত পাদি এবং প্রদয়াজন অনরুায়ী Medicaid -স্ক স্বি কিদত পাদি। 

ররদ আরম এই আকবদকন ইছোকৃতভাকব ভুল তথ্য প্রদান করর তাহকল আমাকক প্রদান করা সরুবধার জন্য আমাকক অথ্ গফরত রদকত হকত 
পাকর এবং প্রকরাজ্য গটেট এবং গফক্রাল আইন অনরুায়ী আমার রবরুকধে মামলা করা গরকত পাকর। 

আস্ম এতদ্ািা অবীমাকৃত পস্িচর্া প্রকদল্পি অধীদন সুস্বধাি জনথ্য আদবেন কিস্ে এবং আমাি স্চস্কৎসাি উদদেদ�থ্য, স্াস্থ্যপস্িচর্া পস্িদষবাি স্পদমদন্টি জনথ্য, 
স্াস্থ্য বীমা স্প্রস্ময়াদমি স্পদমদন্টি জনথ্য এবং প্রকদল্পি স্াস্থ্য পস্িচর্া পস্িচািনাি জনথ্য আমাি তথথ্য বথ্যবহাি কিাি ও প্রদয়াজন মদতা প্রকা� কিাি জনথ্য সম্মস্ত 
প্রোন কিস্ে। 

__________________________________________________________________________       _____________________________ 
আদবেনকািীি স্াক্ষি (অথবা আইনী অস্ভভাবক, রস্ে আদবেনকািী অপ্রাতিবয়স্ হন) তাস্িখ 
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