িনউ ইয়কর্ ে�ট বীমা তহিবল (NYSIF)
কমর্ চারীেদর �িতপুরেন ফােমর্ সীর �েদয় সুেযাগ সুিবধা স�িকর্ ত িব�ি�
অনু�হপূবর্ক মনেযাগ সহকাের এই িব�ি� পড়ুন।িনউ ইয়কর্ ে�ট বীমা তহিবল েথেক কমর্ে�ে� �িত�� বা আহত
কমর্চারীেদর �িতপুরন দাবীর আওতায় �েদয় ঔষধ সং�াে� গর�পুনর্ তথয্ ও িনেদর্ িশকা এেত িলিপব� রেয়েছ।
বীমা তহিবল কতৃর্ প� িসিভএস েকয়ারমাকর্ ফােমর্সী বয্ব�াপেকর সােথ এক চু ি�েত আব� হেয়েছ যার মাধয্েম
তািলকাভু � ফােমর্সীর মাধয্েম কমর্ ে�ে� আহত বা অসু� হেয় পরা কমর্চারীগন �েয়াজনীয় ঔষধ সরবরাহ �া�
হেবন। এেত �িত�� কমর্চারীেদর িচিকৎসার জনয্ �েয়াজনীয় ঔষধ �াি�র নয্াযয্ অিধকার খবর্ হেবনা। এই
বয্ব�ায় িসিভএস েকয়ারমাকর্ েকয়ারক� েনটওয়ােকর্ অংশ�হনকারী ফােমর্সী হেত ঔষধ �হন করেবন। িসিভএস
েকয়ারমাকর্ মােন শধু িসিভএস ফােমর্সী নয় বরং এই েনটওয়ােকর্ অংশ�হনকারী ৬৭০০০ ফােমর্সী। এই সকল
ফােমর্সীর তািলকা িসিভএস েকয়ারমাকর্ কল েস�াের
• েয েকান সময় (866) 493-1640 ন�ের এবং �িতব�ীগন (866) 200-2161 ন�ের েফান কের সং�হ করেত
পারেবন।
• কি�উটাের ওেয়বসাইট - www.wcrxparmacylocator.com েথেকও তািলকা সং�হ করা যােব।
• িনউ ইয়কর্ ে�ট বীমা তহিবল ওেয়বসাইট www.nysif.com েথেকও এই তািলকা সং�হ করা যােব।
েয সকল কমর্চারী কমর্ে�ে� আহত বা অসু�তা বশত �িতপুরন দাবীর আওতায় ঔষধ িনে�ন তাঁরা এই সকল
ফােমর্সী েথেক ঔষধ সং�হ করেবন েকবল যিদ
আপনার ৈদব জররী অব�ায় একা� �েয়াজনীয় ঔষধ েনটওয়ােকর্ র আওতাধীন ফােমর্সী েথেক সং�হ করা
আপনার পে� অস�ব হেয় পেড় অথবা
• েনটওয়ােকর্ র আওতায় ডাকেযােগ েফােন ঔষধ সরবরােহর ফরমােয়শ েদওয়ার িবধান নাই। �াম এলাকায় ১৫
মাইেলর মেধয্ বা শহর এলাকায় ৫ মাইেলর মেধয্ বসবাস কেরন এবং েনটওয়াকর্ ভু � ফােমর্সী বাস�ােন ঔষধ
সরবরাহ কেরনা আপনার অব�া যিদ েতমন হয় তেব িন�িলিখত েয েকান ন�ের েফান করন।
•

আপনােদর সদয় অবগিতর জনয্ জানােনা যাে� েয, িসিভএসেকয়ারমাকর্ ডাকেযােগ, ই�ারেনট বা েফােন েসবা িদেয়
থােক। িসিভএসেকয়ারমাকর্ কল েস�াের (866) 493-1640 ন�ের েফান কের িনয়ম বা িনেদর্ শাবলী েজেন িনেত পােরন।
িসিভএসেকয়ারমাকর্ েনটওয়ােকর্ র অধীন সকল ফােমর্সী সবর্দা ঔষেধর পযর্া� �ক মওজুদ রােখ যােত েয েকান
সময় কালিবল� না কের আপনার চািহদা েমটােত স�ম হয়।
আপনার িনকট� সকল ফােমর্সী �ানীয় কমুয্িনিটর চািহদা অনুযায়ী ৈদিনক িনিদর্ � সময় পযর্� েখালা েরেখ বয্বসা
পিরচালনা করেত বাধয্।
েকয়ারমাকর্ েকয়ারক� ভু � ফােমর্সী সরাসির িনউ ইয়কর্ ে�ট বীমা তহিবল (NYSIF) েক িবল করেব। আপনােক
ঔষেধর েকান টাকা এজনয্ পিরেশাধ করেত হেবনা।
েকয়ারমাকর্ েকয়ারক� েনটওয়ারভু � ফােমর্সী স�িকর্ ত অিতির� তথয্ ২৪ ঘ�া েটাল ি� (866) 493-1640 ন�ের
েফান কের সং�হ করেত পােরন।
আপনার েকান �� বা আরও ব�ািরত িকছু জানার থাকেল িনউ ইয়কর্ ে�ট বীমা তহিবল কতৃর্ প� (NYSIF) েক
(888) 875-5790 ন�ের েফান কের জানেত পােরন। আপিন িনউ ইয়কর্ ে�ট �িমক/কমর্চারী কমেপনেসশন েবাডর্
এর সাধারণ তথয্ অথবা (877) 632-4996 বা আহত �িমেকর আইন উপেদ�া (Advocate for Injured Workers) এর
কােছ (800) 580-6665 ন�ের েফান কের �িব�াের জানেত পােরন। www.wcb.ny.gov েথেক আরও তথয্ সং�হ
করেত পােরন।
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