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পবরনেিো প্রেো�
প্রশৈটি প্্যাতনর শিন্ন যপ্রািাইডার যনটওয়াক্ণ  থাকতব। আপশন আপনার প্্যাতনর 
যনটওয়াতক্ণ র যপ্রািাইডারতের যথতক পশরতেবা শনতয় স্াস্্য যসবার খরচা কমাতৈ 
পাতরন। শকছু প্্যাতনর জন্য আপনাতক একজন ডাক্ার চয়ন করতৈ েতব, শ�শন েতবন 
আপনার প্রাইমাশর যকয়ার যপ্রািাইডার (PCP)। 
•   আপশন য� ডাক্ারতক শনয়শমৈ যেখান ৈাতক শজজ্াসা করুন য� NY State of 

Health-এর মাধ্যতম পাওয়া �ায় এমন যকান যকান প্্যান শৈশন প্রোন কতরন।
•   আপনার বাসা বা কম্ণতষেতরের কাছাকাশছ প্্যাতনর যনটওয়াতক্ণ র ডাক্ার, 
োসপাৈাল এবং শলিশনক আতছ শকনা ৈা যেখুন।

•   শক ধরতনর প্্যান চান ৈা শবতবচনা করুন। যনটওয়াতক্ণ র ডাক্াররা যসবা প্রোন 
করতল যকবল ৈখনই HMO এবং EPO প্্যাতনর জন্য অথ্ণ লাতগ।

•   গুরমানসম্মৈ যসবা, অশিত�াগ গ্ের এবং আতবেন এবং নাশলি করার শবেতয় 
শকিাতব শবমা যকাম্পশন খুতঁজ ৈুলনা করতৈ েয় ৈার জন্য স্াস্্য শবমা সম্পতক্ণ  
যটেতটর উপতিাক্া শনতে্ণ শিকা প�্ণাতলাচনা করুন। নৈুন শবমা যকাম্পাশনগুতলার 
সম্পতক্ণ  বৈ্ণ মাতন উপলব্ধ যনই এমন ৈথ্য পরবৈতী শনতে্ণ শিকায় য�াগ করা েতব। 
বৈ্ণ মান শনতে্ণ শিকা ব্যবোর কতরতৈ এখাতন �ান: www.dfs.ny.gov/consumer/
hgintro.htm

খরচ
সমস্ত প্্যাতন েইু ধরতনর খরচ আতছ: মাশসক খরচ �া আপশন আতগ প্রোন কতরন 
(শপ্রশময়াম) এবং আপশন �খন পশরতেবা যনতবন ৈখন খরচা যেতবন (শনতজতক 
য� খরচ শেতৈ েতব)। শনতজতক খরচ শেতৈ েতব এর মতধ্য কাটা েতব এমন অথ্ণ, 
যকা-যপ এবং যকা-ইন্্ুযতরন্ অন্তিু্ণ ক্। যকান প্্যানটি আপনার পতষে সাশ্রয়রী 
মতূল্যর ৈা শবতবচনা করার সময় ৈখন উিয় ধরতনর খরতচর শবেতয় যেখুন।
•   আপশন প্রশৈ মাতস কিাতরতজর জন্য কৈ টাকা শেতৈ পারতবন যসই শবেতয় শচন্তা 
করুন।

•   কৈ ঘন ঘন আপনার স্াস্্য যসবা পশরতেবার প্রতয়াজন এবং এইসব পশরতেবার 
জন্য আপনাতক করী পশরমার অথ্ণ শেতৈ েতব যসই শবেতয় শচন্তা করুন। প্্যাতন শক 
অশৈশরক্ অথ্ণ কাটা েতব (য� পশরমার অথ্ণ আপনাতক পশরতেবার জন্য প্্যাতনর 
অথ্ণপ্রোন করার আতগ শেতৈ েতব)? যকা-যপ করী (য� শনধ্ণাশরৈ পশরমার অথ্ণ 
আপনাতক পশরতেবার জন্য শেতৈ েতব, য�মন ডাক্াতরর ফরী)? 

প্্যাতনর ধরর (যমটাল যলতিল)
সমস্ত প্্যান চারটি প�্ণাতয় খরচ িাগিাশগ করা েয়, এটিতক যমটাল যলতিল বলা 
েয়। শকিাতব পশরচ�্ণার মলূ্য আপশন এবং স্াস্্য প্্যাতনর মতধ্য িাগ েতয় �ায় 
ৈা যমটাল যলতিল বর্ণনা করতব। এর মতধ্য শপ্রশময়াম এবং আপনাতক শনতজ 
খরচ করতৈ েতব এমন খরচ অন্তিু্ণ ক্।  
 

প্্যাটিনাম: আপনাতক 10% শেতৈ েতব / প্্যান যেতব 90%
যগাল্ড: আপনাতক 20% শেতৈ েতব / প্্যান যেতব 80%
শসলিার: আপনাতক 30% শেতৈ েতব / প্্যান যেতব 70%
য্াঞ্জ: আপনাতক 40% শেতৈ েতব / প্্যান যেতব 60%

প্রশৈটি প্্যান যসটির প্রস্তাশবৈ কিাতরতজর জন্য শিন্ন শপ্রশময়াম চাজ্ণ  কতর।
সাধাররৈ শপ্রশময়াম �ৈ যবিরী েতব আপনাতক শনতজ খরচ শেতৈ েতব ৈার 
পশরমার ৈৈ কম েতব। প্্যাটিনাম প্্যাতনর শপ্রশময়াম সতব্ণাচ্চ এবং আপনাতক 
য� খরচ শেতৈ েয় ৈার পশরমার কম। য্াঞ্জ প্্যাতনর শপ্রশময়াম সব্ণশনম্ন এবং 
আপনাতক য� খরচ শেতৈ েয় ৈার পশরমার যবিরী। সমস্ত প্্যান প্রশৈ বছর 
আপনার খরচ-িাগািাশগর মলূ্য সরীশমৈ কতর (আপনাতক “সতব্ণাচ্চ �া শেতৈ 
েতব”)।

আপশন আপনার মাশসক শপ্রশময়াতমর খরচ এবং/অথবা আপনাতক �া শেতৈ 
েতব ৈার আশথ্ণক খরচ কমাতনার জন্য য�াগ্য েতৈ পাতরন। আপশন �শে খরচ 
িাগািাশগ কম করা (কম �া শেতৈ েতব খরচ) জন্য য�াগ্য েন এবং শসলিার 
প্্যাতন নশথিুক্ করান ৈােতল আপনার পশরচ�্ণার জন্য আপনাতক কম 
অথ্ণপ্রোন করতৈ েতব।

ৈরুর পূর্ণবয়স্ক (30 বছতরর কম বয়সরী) �ারা ব্যয়সাধ্য কিাতরজ খুতঁজ পাতছেন 
না ৈারা ক্যাটাসত্াশপক প্্যাতন নাম নশথিুক্ করতৈ পাতরন। ক্যাটাসত্াশপক 
স্াস্্য শবমা প্্যানগুতলার মাশসক শপ্রশময়াম কম এবং যবিরী অথ্ণ কাটা েয়।

শপ্রশময়াম প্রোন করা
আপনাতক অবি্যই আপনার শবল পাওয়ার 10 শেতনর মতধ্য প্রথম শপ্রশময়াম 
জমা শেতৈ েতব। আপশন �শে আপনার মাশসক শপ্রশময়াম জমা না যেন ৈােতল 
আপনার কিাতরজ যিে েতয় �াতব।

NY State of Health, অবিবসয়োল স্োস্ল্ প্ল্ো� মোন�কে টনপ্নস, আপব� 
স্োস্ল্ বিমো প্ল্ো� ব��নত পোনর�। আপব� কয পবরচযকেো এিং পবরনেিো 
পো� তোর এ�টি অংনরর জ�ল্ কিসর�োবর স্োস্ল্ বিমো প্ল্ো�গুনলো 
অ ক্েপ্রেো� �রনি। সম্মত মনূলল্ কসিো প্রেো� �রোর জ�ল্ তোরো ক�োন�ো 
ডোক্োর ক�োষ্ী (ক�টওয়ো�কে ), বলিব��, হোসপোতোল এিং িোনমকেন্ীনের 
সনগে চুবক্ �নর। আপ�োর ব�নজর জ�ল্ সঠি� স্োস্ল্ বিমো প্ল্ো� চয়� 
�রো গুরুত্বপরূকে।  

আপব� ভতুকে ব�র জ�ল্ কযো�ল্ হনত পোনর� যো আপ�োর প্ল্োন�র খরচ 
হ্োস �রনি।

প্ল্ো� িোছোই �রো
ব�ভোনি বিমো ক�োম্পোব� তোর প্ল্ো� বভন্ন �নর, এই বিেয় সম্পন�কে  বিমো 
ক�োম্পোব�রো সীবমত। চোরটি প্রধো� বে� ক্ন� কযো�ল্ স্োস্ল্ প্ল্ো�গুনলো 
বভন্ন বভন্ন হনত পোনরঃ

 কয পবরনেিো কেওয়ো হয় (সবুিধো)
 পবরচযকেো প্রেো� (কযম� কপ্রোভোইডোর ক�টওয়ো�কে )
  খরচ (মোবস� বপ্রবময়োম ও আপব� যখ� পবরচযকেো পো� তখ� 

আপ�োন� ব� পবরমোর অ ক্েপ্রেো� �রনত হয়) 

কয পবরনেিো কেওয়ো হয়
সমস্ত প্্যাতন রতয়তছ োসপাৈাতল পশরচ�্ণা, যপ্রসশরিপিনকৃৈ ওেুধ এবং ডাক্ার 
যেখতনার মতৈা 10টি সুশবধা। শকছু শবমা যকাম্পাশন “মানসম্মৈ নয়” এমন প্্যান 
প্রোন কতর, য�গুতলাতৈ রতয়তছ অশৈশরক্ সুশবধা বা অন্যান্যতের জন্য পশরবৈ্ণ  
শেতসতব শকছু শনশে্ণষ্ট পশরতেবা।
• প্্যাতন ওেুতধর ৈাশলকায় আপনার ওেুধ রতয়তছ শকনা ৈা যেতখ শনন।
•  আপশন শক সমস্ত প্্যান দ্ারা প্রেত্ 10টি সুশবধা ছাড়া অন্য যকাতনা সুশবধা চান? 
উোেররস্রূপ যডন্াল যকয়ার এবং আকুপাংচার। �শে আপশন চান ৈােতল আপশন 
যেখতৈ পাতরন য� যকান “মানসম্মৈ নয়” প্্যান অফার সুশবধা প্রোন করতছ �া 
আপনার প্রতয়াজন। এছাড়াও আপশন যসইসব প্্যানগুতলা শবতবচনা করতৈ পাতরন 
য�গুতলা যডন্াল কিাতরজ প্রোন করতছ।
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