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মানব স�দ �শাসেনর (Human Resources Administration (HRA) েরকেডর নাম
এবং/অথবা িল� পিরবতর্ করার অনুেরাধ (Bengali)
��বয: িনেচর সম� িবভাগগি �ােয়� বা
�ােয়ে�র পিরবেতর কম�র �ারা স�ূণর করা
হেত পাের।

িবভাগ I – বতর্মা েকস তথয
�ােয়ে�র নাম:

CIN:

েকস ন�র অথবা
েসাশয্া িসিকউিরি ন�র (ৈবকি�ক):

জমা েদওয়ার তািরখ:

িঠকান:

িবভাগ II – অনুেরাধ (শতরাবলীর বযাখযার জনয সংযু� করা FAQ শীেটর িবভাগ/আইেটম ন�র 3 েদখুন।)
আপিন আপনার েকেসর িন�িলিখত েয েকােনা বা সম� পিরবতর্েন অনুেরাধ করেত পােরন। আপিন েযসব
পিরবতর্ চান েসগিলে িট () িদন।

 েকেসর েরকডর মধয্ িল� সংেশাধন কর (WMS)
 Medicaid এর অধীেন থাকা �া্য কভােরেজর সম�
িল� স��ীয় সীমাব�তা অপসারণ করন *

* মেন রাখেবন েয এই েকাডি িবিলং িসে�েম
�দানকারীেদর কােছ �দশর্নেযাগ থাকেব

আিম…



মিহলা

 পুর

আিম…




মিহলা (eMedNY েকাড G1)
পুর (eMedNY েকাড G2)

 নাম পিরবতর ্ কর
আেগর: ____________________________ পিরবিতর ত: _________________________________
�াহক বা অনুেমািদত �িতিনিধর �া�র:
অনুেমািদত �িতিনিধর নাম (ি�� করন):

পেরর পৃ�ায় েদখুন
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িবভাগ III – আপিন েযসব কাগজপ� জমা িদে�ন (�থম কাােম �েযাজয সবগিােত িক িদন)
বয্াখয্ জনয আমরা েয সব কাগজপ� �হণ কির তার জনয সংযু� করা FAQ শীেটর িবভাগ/আইেটম ন�র 1
এবং 2 েদখুন। আসল নিথসমূহ ডাকেযােগ পাঠােবন না। আপিন েয কিপি পাঠােবন েসি পঠনেযাগয ও স�ূণর হয় তা
সুিনি�ত করন
আপনােক অ�ত একি নিথ জমা েদওয়া আবশয্ েযি আপনার েযসব নিথেত িল� সংেশাধন ও পিরবতর ্ অনুেরাধ কেরেছন
েসগিলে সমথর্ কের। েশষ দুই কলােমর উভয়ই/ েযেকােনা একিেত িক িচ� (√ ) েদখুন।
তািলকাভু� কাগজপে�র ধরণ িন�িলিখত সমথর ্েন ে�ে� ৈবধ �মাণপ�:
কাগজপে�র ধরণ










জ� সনদ /সংেশািধত জ� সনদ
আদালেতর আেদশ
NYS �াইভার’স াাইেস�
NYS নন-�াইভার পিরচয়প�
সামািজক সুর�া �শাসেনর েথেক প�
েমিডকয্া েনাট
িবেয়র লাইেস�
পাসেপাটর

িল� সংেশাধন

নাম পিরবতর্

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

কম�েদর জনয েনাট: উপেরর িবভাগ II এবং িবভাগ III েত উি�িখত FAQ শীট অ�ভর ু ্ করেত ভুলেবন না।

আপনার েকােনা �� থাকেল HRA ইনেফালাইেন (718) 557-1399 ন�ের েফান করন

