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দয়া করে পরেষ্ােভারে পেূণ করুন এেং ঘন েরে ঢাকা স্ানগুরিরে রিখরেন না৷
আরেদনকােী
প্রথম নাম, মধ্য নাম, শেষ নাম গৃহের শ�ান

বাড়ির ঠিকানা ড্রিট অ্যাপাট্ট হমন্ট নং. েের রাজ্য ডজপ শকাড কাউডন্ট

এটি ডক একটি আশ্রয়স্থল   o ে্যাাঁ   o না

পত্ালাহপর ঠিকানা ড্রিট/শপাস্ট অড�স বক্স (উপহরর শথহক ডিন্ন েহল) অ্যাপাট্ট হমন্ট নং. েের রাজ্য ডজপ শকাড কাউডন্ট

নামগুরি
তাডলকায় প্রথহম আপনার নাম ডলখুন৷ ডাকনাম ও কুমারী অবস্থার নাম ডিন। প্রহয়াজন েহল, সকল সন্ানগুডলর তাডলকা করার জন্য অডতডরক্ত কাগজ লাগান৷

প্রথম নাম, মধ্য নাম, শেষ নাম
জন্ম তাডরখ

(মাস/ডিন/বছর) ডলঙ্গ  শসাোল ডসডকউডরটি নম্বর
জাডত/নতৃাড্বিক শগাষ্ী

(নীহে  শকাডগুডল শিখুন)

ডনজস্ব

স্বামী/স্তী

সন্ান*

সন্ান*

*যডি 18 বছহরর কম বয়সী েয়৷ 
জাডত/নতৃাড্বিক অন্িু্ট ডক্ত শকাডগুডল:    B. কৃষ্াঙ্গ, শপেনীয় উৎস নয়    W: শবেতাঙ্গ, শপেনীয় উৎস নয়    H শপেনীয়    A: এডেয়ান বা প্রোন্ মোসাগরীয় দ্ীপপুহজের অডধবাসী    I: আহমডরকান ইডডিয়ান বা আলাস্া অডধবাসী    U অজানা    O অন্যান্য

নাগরেকত্ব েথ্য
আপডন ডক একজন মাডক্ট ন যুক্তরাহ্রের নাগডরক?  o ে্যাাঁ  o না
যডি না েয়, তােহল আপনার ডক সহন্াষজনক অডিবাসন ডস্থডত আহছ?  o ে্যাাঁ  o না   ডবহিেী নম্বর, ডস্থডতর তাডরখ, এবং শিেটিহত প্রহবহের তাডরখ অন্িু্ট ক্ত করুন, যডি প্রহযাজ্য েয়৷
ডবহিেী নম্বর ডস্থডতর তাডরখ (Date of Status, DOS) শিেটিহত প্রহবহের তাডরখ (Date Entered Country, DEC)

আপনার স্বামী অথবা স্তী ডক মাডক্ট ন যুক্তরাহ্রের একজন নাগডরক?  o ে্যাাঁ  o না
যডি না েন, তােহল আপনার স্বামী অথবা স্তীর ডক সহন্াষজনক অডিবাসন ডস্থডত আহছ?  o ে্যাাঁ  o না  ডবহিেী নম্বর, ডস্থডতর তাডরখ, এবং শিেটিহত প্রহবহের তাডরখ অন্িু্ট ক্ত করুন, যডি প্রহযাজ্য েয়৷
ডবহিেী নম্বর ডস্থডতর তাডরখ (Date of Status, DOS) শিেটিহত প্রহবহের তাডরখ (Date Entered Country, DEC)

Medicare েথ্য
আহবিনকারীর Medicare নম্বর (লাল এবং নীল Medicare কাহড্ট র শথহক)

আপনার ডক Medicare পাট্ট  A আহছ?  o ে্যাাঁ  o না
কায্টকর েওয়ার তাডরখ 

আপনার ডক Medicare পাট্ট  B আহছ?  o ে্যাাঁ  o না
কায্টকর েওয়ার তাডরখ 

স্বামী অথবা স্তীর Medicare নম্বর (লাল এবং নীল Medicare কাহড্ট র শথহক)

আপনার স্বামী অথবা স্তীর ডক Medicare পাট্ট  A আহছ?  o ে্যাাঁ  o না
কায্টকর েওয়ার তাডরখ 

আপনার স্বামী অথবা স্তীর ডক Medicare পাট্ট  B আহছ?  o ে্যাাঁ  o না
কায্টকর েওয়ার তাডরখ 

আপডন ডক োন শয আমরা আপনার Medicare ডপ্রডময়াহমর ব্যয়পূরণ অতীহতর একটি তাডরখ শথহক কায্টকর কডর?  o ে্যাাঁ  o না
আপডন অথবা আপনার স্বামী অথবা স্তী ডক Medicare ছা়িা অন্য শকানও স্বাস্থ্য ডবমার জন্য অথ্ট প্রিান কহরন?  o ে্যাাঁ  o না

শক?
মাডসক অথ্টরাডে 

$

আপডন অথবা আপনার স্বামী অথবা স্তী ডক সন্ানহক/স্বামী অথবা স্তীহক প্রডতপালন সোয়তা প্রিান কহরন৷  o ে্যাাঁ  o না

শক?
মাডসক অথ্টরাডে 

$

আপডন অথবা আপনার স্বামী অথবা স্তী ডক একটি ট্াস্ট শথহক অথ্ট পান অথবা সুডবধাহিাগকারীর তাডলকািুক্ত?  o ে্যাাঁ  o না

শক?
রাডে
$

আয়
নীহে সকল উপলব্ধ আয়গুডলর তাডলকা করুন, শযমন: শবতন, মজডুর, অবসর িাতা, সামাডজক সুরক্া, ডবহছেিজডনত অথ্ট, িা়িা অথবা ব্যবসাডয়ক আয়, ইত্যাডি প্রহয়াজন েহল, আহয়র সকল সূত্গুডলর 
তাডলকা করার জন্য একটি অডতডরক্ত কাগজ লাগান৷

আহবিনকারী, স্বামী অথবা স্তী অথবা 18 বছহরর  
কম বয়সী সন্াহনর নাম 

শক অথ্ট প্রিান কহরন?
(নাম/আহয়র সূত্)

কত অথ্ট? কতটা ঘন ঘন?
(সাপ্াডেক, প্রহত্যক িইু সপ্াহে, মাডসক, অন্যান্য)

আপডন ডক ডবজ্ঞডপ্গুডল এই িাষায় শপহত ইছো কহরন:  o শুধুমাত্ ইংহরডজ  o পে্যাডনে এবং ইংহরডজ

সম্মরে
আডম বডুি শয এই আহবিন পহত্/সংোকরহণ স্বাক্র করার দ্ারা আডম, আমাহির শিওয়া তথ্যগুডল যাোই অথবা প্রত্যডয়ত করার জন্য সমাজ সুরক্া ডবিাহগর দ্ারা করা শযহকাহনা অনসুন্াহনর অথবা 
তাহির দ্ারা করা Medicaid এর জন্য আমার অনহুরাহধর সহঙ্গ সম্পডক্ট ত অন্য শযহকাহনা অনসুন্াহনর শক্হত্ সম্মত েই৷ যডি অডতডরক্ত তহথ্যর জন্য অনহুরাধ করা েয়, আডম শসটি প্রিান করব৷

স্াক্ষেসমহূ
আহবিনকারীর/প্রডতডনডধর স্বাক্র তাডরখ

স্বামী অথবা স্তীর স্বাক্র তাডরখ

প্রডতডনডধর ঠিকানা

েের রাজ্য ডজপ শকাড

শ�ান নম্বর সম্পক্ট

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH  
Office of Health Insurance Programs Medicare সসরভং স্াগ্ারমে আরেদন পত্র
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রনরদদে শােিী

আরেদনপত্র সম্ণূদে করুন 
সকল প্রশ্নগুডলর উত্তর শিওয়া ডনডচিত করুন৷ যডি আপডন ডববাডেত েন এবং আপনার স্বামী অথবা স্তীর সহঙ্গ থাহকন, তােহল আপনাহক আবডে্যকিাহব আহবিনপহত্ থাকা "স্ব" এবং "স্বামী অথবা 
স্তী"এর প্রশ্নগুডল সমূ্পণ্ট করহত েহব (এমনডক স্বামী অথবা স্তী MSP এর জন্য আহবিন না করহলও)৷ 

আরেদনপত্রটিরে স্াক্ষে করুন এেং োরেখ রদন
যডি স্বামী-স্তী উিহয়ই আহবিন কহরন, তােহল উিয়হকই MSP এর জন্য আহবিনপহত্ স্বাক্র করহত েহব৷

রনম্নরিরখে যাচাইকেণ নরথগুরি অন্তভ্দে ক্ত করুন
িয়া কহর এই তাডলকাটি শিখুন এবং Medicaid শপ্রাগ্াহমর দ্ারা আপডন MSP এর জন্য শযাগ্য ডকনা ডনধ্টারণ করার উহদেহে্য আপনার দ্ারা প্রিান করা প্রহয়াজনীয় নডথগুডল জমা ডিন৷ যডি আপডন 
আপনার Medicare ডপ্রডময়ামগুডলর অতীহতর একটি তাডরখ শথহক ব্যয়পূরণ করার জন্য অনহুরাধ কহরন, তােহল আপনাহক আবডে্যকিাহব পূব্টবততী ডতন-মাহসর আহয়র প্রমাণ পাঠাহত েহব৷ যডি 
এহক্হত্ একজন আহবিনকারী স্বামী অথবা স্তী থাহকন, তােহল স্বামী অথবা স্তীহকও আবডে্যকিাহব নডথগুডল প্রিান করহত েহব৷

•  সামহনর এবং ডপছন ডিহকর �হটাকডপ, আপনার Medicare কারদে  এে.

•  আরয়ে ্মাণ: শপহেক স্টাব, ডনহয়াগকত্ট ার শথহক পত্, আয়কর ডরটান্ট, শযহকাহনা অপ্রাপ্ আয় সূেক িাতার প্রাডপ্-পত্ শযমন শসাোল ডসডকউডরটি, শবকারত্ব, অথবা বয়স্ ব্যডক্তর িাতা, অথবা 
িা়িা প্রিানকারী, বসবাসকারী অথবা িা়িাটিয়ার শথহক পত্,

•  আপরন Medicare ে্যেীে অন্যান্য সয স্াস্্য রেমা র্রময়ামগুরি ্দান করেন: ডনহয়াগকত্ট ার শথহক পত্, ডপ্রডময়াম শস্টটহমন্ট, অথবা শপ স্টাব৷

•  জন্ম োরেরখে ্মাণ: শস্টট ড্াইিাহরর লাইহসন্স, U.S. জন্ম েংসাপত্, স্থায়ী বসবাসকারীর কাড্ট  ("ডগ্ন কাড্ট "), অথবা NYS শবডনড�ট আইহডডন্টড�হকেন কাড্ট ৷

•  োসস্ারনে ্মাণ: আপনার বাড়ির মাডলহকর শথহক আপনার ঠিকানাসে ডলজ/পত্/িা়িার রডসি, ড্াইিাহরর লাইহসন্স (যডি ডবগত 6 মাহস ব্যবোর করা েহয় থাহক), অত্যাবে্যকীয় পহণ্যর 
(গ্যাস, ডবি্ুযৎ, শ�ান, Cable, জ্ালানী অথবা জল) ডবল, ঠিকানাসে সরকাডর পডরেয়পত্, সম্পডত্ত কহরর শরকড্ট  অথবা মট্ট হগজ শস্টটহমন্ট, অথবা ডাকঘহরর ডেহ্নসে খাম অথবা শপাস্টকাড্ট  
(একটি শপাস্ট বহক্সর জন্য ব্যবহৃতটি ব্যবোর করা যাহব না)৷

•  যডি আপডন মাডক্ট ন যুক্তরাহ্রের একজন নাগডরক না েন, তােহল আপনাহক আবডে্যকিাহব আপনার বত্ট মান অডিবাসন ডস্থডত ডনহি্টেকারী নডথগুডল প্রিান করহত েহব৷
আরেদনপত্রটি এেং ্রয়াজনীয় নরথগুরি আপনাে স্ানীয় সমাজ সে্ক্ষা রেভাগ (Department of Social Services, LDSS) অথো মানে সম্দ সংস্ান ্শাসন(Human Resource 
Administration, HRA) এে কারে পাঠান৷ আপনাে কাউরটিে ঠিকানা পাওয়াে জন্য: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm

শেদে , অরিকাে এেং দারয়ত্বসমূহ 
এই �ম্টটি সমূ্পণ্ট করার এবং স্বাক্র করার দ্ারা, আডম Medicare শসডিংস শপ্রাগ্াহমর জন্য আহবিন কডর৷ আপনাে Medicare র্রময়ারমে ্দান হি একটি Medicaid ভাো৷

দন্ডসমহূ
আডম বডুি শয আমার আহবিনপত্টির ডবষহয় অনসুন্ান করা েহত পাহর এবং আডম এই প্রকার একটি অনসুন্াহনর শক্হত্ সেহযাডগতা করব৷ শ�ডাহরল অথবা শস্টট আইনগুডলহত জডরমানার, 
কারাবাহসর অথবা উিহয়র প্রকার িডি প্রিাহনর সংস্থান আহছ, আপনার দ্ারা শমডডহকইড িাতার জন্য আহবিনকাহল অথবা শযহকাহনা সমহয় যখন আপনাহক আপনার শযাগ্যতা সম্পহক্ট  প্রশ্ন করা েয়, 
অথবা আপনার আহবিনপহত্ অথবা আপনার শযাগ্যতা প্রেডলত রাখার ডবষহয় অন্য শকানও ব্যডক্তহক সত্য না বলার কারণ ঘটাহনা যডি আপডন সত্য িাষণ না কহরন৷ 

পরেেেদে নসমহূ
আডম এই আহবিনপহত্ তহথ্যর শয শকানও পডরবত্ট হনর শক্হত্ অডবলহম্ব জানাহনার জন্য সম্মত েই।

সামারজক রনোপত্া নম্বে (SOCIAL SECURITY NUMBER, SSN)
যডি আপডন Medicare শসডিংস শপ্রাগ্াহমর জন্য আহবিন কহরন, তােহল আপনাহক আপনার SSN জানাহত েহব, যডি না আপডন একজন গি্ট বতী মডেলা েন৷ এগুডলর প্রহয়াজনীয়তাযুক্ত আইনগুডল: 
18NYCRR ধারা 351.2, 360-1.2, এবং 360-3.2(j)(3); 42USC 1320b-7৷ SSNs, স্থানীয় সামাডজক সুরক্া ডডড্রিক্টগুডলর মহধ্য এবং উিয়, স্থানীয় সামাডজক সুরক্া শজলাগুডলর মহধ্য এবং শ�ডাহরল, 
শস্টট, এবং ডনউ ইয়ক্ট  এবং অন্যান্য অডধহক্ত্গুডল উিহয়রই স্থানীয় এহজডন্সগুডলর মধ্যও বহুিাহব ব্যবহৃত েয়৷ SSNs এর ডকছু ব্যবোর েল: পডরডেডত যাোই করার জন্য, আয় করা এবং আয় না করা 
আয়গুডলহক সনাক্ত এবং যাোই করার জন্য অনপুডস্থত ডপতা-মাতা আহবিনকারীহির জন্য স্বাস্থ্য ডবমা শপহত পাহরন ডকনা শিখার জন্য, আহবিনকারীহর সন্ানপালন সোয়তা শপহত পাহরন ডকনা শিখার 
জন্য এবং আহবিনকারীহর অথ্ট অন্য শকানও সাোয্য শপহত পাহরন ডকনা শিখার জন্য৷

নাগরেকত্ব এেং অরভোসন রস্রেে শংসাকেণ
আডম এই আহবিনপহত্ আমার নাম স্বাক্র করার দ্ারা, ডমথ্যা সাহক্্যর কারহণ িডিডবডধর ডবষয়বস্তু ডেসাহব, সংডেত কডর শয, আডম, এবং/অথবা অন্য শযহকাহনা ব্যডক্ত যার পহক্ আডম স্বাক্র কডর, 
একজন মাডক্ট ন নাগডরক অথবা মাডক্ট ন যুক্তরাহ্রের নাগডরক অথবা সহন্াষজনক অডিবাসন ডস্থডত আহছ৷ আডম বডুি শয আমার সম্পডক্ট ত তথ্যগুডল, আমাহর অডিবাসন ডস্থডত যাোইকরহণর জন্য, যডি 
প্রহযাজ্য েয়, United States Citizenship and Immigration Services, USCIS এর ডনকট জমা শিওয়া েহব৷ আডম আরও বডুি শয আমার সম্পডক্ট ত তথ্যগুডলর ব্যবোর অথবা প্রকাে শুধুমাত্ অডিবাসন 
ডস্থডত যাোইকরহণর সহঙ্গ এবং Medicaid শপ্রাগ্াম এর প্রোসন এবং সংস্থানসমহূের বলবতকরহণর সহঙ্গ প্রত্যক্িাহব সংডলিষ্ট ব্যডক্তবগ্ট এবং প্রডতষ্ানগুডলর মহধ্য সীডমত থাহক৷

বেষ্যমহীনোে রেজ্ঞরতি
এই আহবিনপত্টি ডবহবেনা করা েহব জাডত, বণ্ট, ডলঙ্গ পডরেয়, অক্মতা, ধম্টডববোস, জাতীয় মলূ অথবা রাজননডতক ডববোস ডনডব্টহেহষ।

্ে্যয়ন
এই আহবিনপত্টি স্বাক্র করাকালীন, আডম প্রডতজ্ঞা এবং ডনডচিত কডর শয আমার দ্ারা Medicaid এর একটি ডিডত্তস্বরূপ সমাজ সুরক্া ডবিাগ (Department of Social Services) এর ডনকট প্রিত্ত 
অথবা প্রহিয় তথ্যগুডল সত্য৷ আডম, আমার সোয়তার এবং অন্যান্য তৃতীয়পক্ সংস্থানগুডলহক অনসুরণ করার জন্য, সমাজ সুরক্া ডবিাগ (Department of Social Services) এর ডনকট, আইডন 
িাডয়ত্বযুক্ত ব্যডক্তহির শথহক সোয়তা প্রাপ্ করার জন্য আমার শযহকাহনা অডধকারগুডলও অপ্টণ কডর৷ আডম বডুি শয আমার পহক্ প্রিত্ত Medicaid, শসই সকল ব্যডক্তহির শথহক, যাহির ডেডকৎসাডিডত্তক 
পডরহষবাগুডল প্রাপ্ করার সমহয়, আমার সোয়তার জন্য আইডন িাডয়ত্ব ডছল, পুনরূদ্ার করা শযহত পাহর৷

যরদ এই ফমদেটি পডাে এেং সম্ণূদে কোে পরে, আপরন Medicare সসরভংস স্াগ্াম এে জন্য আরেদন কেরে না চাওয়াে রসদ্ান্ত সনন, োহরি নীরচ আপনাে নাম স্াক্ষে করুন:

আরম আমাে আরেদনপত্র ্ে্যাহাে কোে জন্য সম্মে হই: 

আহবিনকারীর স্বাক্র তাডরখ

Signature of Person Who Obtained Eligibility Information Date Employed By

Date Eligibility Determined By Worker Date Eligibility Approved By

Central/Office Application Date Unit ID Worker ID Case Type Case No. Reuse Ind.

Case Name District Registry No. Ver.

Effective Date
 MA Disp. Denial Withdrawal

Reason Code Proxy
o Yes    o No


