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প্রিয় র োগী:
এই প্রিঠিটি আপনোকে জোনোকনো জনয রে, প্রনউইয়েক প্রিটি রেলথ প্রিপোর্ককেন্ট িোপ্তবয়স্ককে (19 বছ ও তো রবপ্রি বয়স্ক)
রেওয়ো প্রিপ্রনে পপ্র কেবোগুকলো জনয স্বোস্থ্য য বীেো তথয বো এের্ো
ী িোয়ম রেপ্রিকেইি ট্যাযোডারোিক ও ্নযোনয আইপ্রন
আবিযেতোগুকলো পূ ণ ে ো জনয রেলথ প্রিপোর্ককেন্টকে পপ্র কেবোগুকলো জনয ্বিযই বীেো বো ্থক িোইকত েয়ম




আপনো েপ্রে স্বোস্থ্য য বীেো নো থোকে প্রেিংবো আপপ্রন এই িোক্ষোকত জনয আপনো বীেো রথকে প্রবকল ্থক রের্োকত নো
িোন, তোেকল
বিভাগ A রেখুনম
আপপ্রন েপ্রে িোক্ষোতটি জনয ্থক পপ্র কিোধ ে ো জনয আপনো স্বোস্থ্য য বীেো বযবেো ে কত িোন, তোেকল বিভাগ B
রেখুনম

আপনার যবি িীমা না থাকে অথিা আপবন ফী পবরক াধ েরকে না পাকরন, োহকেও আপবন
পবরকেিাগুকো পপকে পাকরন।

প্রবপ্রলিং িিংক্রোন্ত আক ো তকথয জনয, nyc.gov/health রেখুন এবিং "clinic billing FAQ" (ক্লিক্লিক ক্লিক্ল িং FAQ) িন্ধোন েরুন
্থবো 311 নম্বক র োন েরুন এবিং "কেলথ প্রিপোর্ককেন্ট প্রিপ্রনে প্রবপ্রলিং" িম্বকন্ধ প্রজজ্ঞোিো েরুনম আপনো রেোকনো িশ্ন থোেকল,
্নুগ্রে েক প্রিপ্রনকে েেীকে প্রজজ্ঞোিো েরুনম

ক্লিিীত,

Oxiris Barbot, MD
েপর্েিকনো

Bengali

A. আপনার যবি স্বাস্থ্য িীমা না থাকে বেিংিা আপবন এই সাক্ষাকের জনয আপনার িীমা পথকে বিকের অথথ পমটাকে না চান, োহকে ্নুগ্রে
েক স্লোইপ্রিিং রস্কল বযবেো েরুনম
1.
2.
3.
4.

আপনোকে ধক আপনো বোপ্রিকত েতজন পপ্র বোক িেিয বিবোি েক ন, রিই িিংখযোটি "পপ্র বোক আয়তন" েলোকে খুুঁজন
ু ম
পুক োর্ো পিুন এবিং আপনো বোপ্রেকে আয় িন্ধোন েরুনম আপনো েোকছ পপ্র বোক আয়তন বো আকয় িেোণ িোওয়ো েকব নোম
আপনোকে েত ্থক পপ্র কিোধ ে কত েকব তো রেখকত, রিই েলোকে প্রনকি পেকন্ত রেখুনম
NYC Department of Health and Mental Hygiene-রে িকেয় এেটি রিে বো েোপ্রন ্িকো (নগে নয়) পূ রণ েরুনম

5.

রিে বো েোপ্রন ্িকোক পরাগীর নাম, সাক্ষাকের োবরখ, এিিং পরাগীর ID নম্বর ্ন্তর্ুক ক্ত েরুন (েো এই প্রিঠি িোেকন রলকবকল পোওয়ো েোয়)। ্থক পোঠোকনো
ঠিেোনোটি প্রনকি রেওয়ো েকয়কছম

স্লাইব িং পেে
পবরিাকরর
আয়েন

িাবেথ ে আয়

1

$16,643 এ েে

2

$22,411 এ েে

3

$28,180 এ েে

4

$33,948 এ েে

5

$39,716 এ েে

6

$45,485 এ েে

7

$51,253 এ েে

ফী

$0

$16,643 রথকে
$18,093
$22,411 রথকে
$24,360
$28,180 রথকে
$30,630
$33,948 রথকে
$36,900
$39,716 রথকে
$43,170
$45,485 রথকে
$49,440
$51,253 রথকে
$55,710

$18,094 রথকে
$30,150
$24,361 রথকে
$40,600
$30,631 রথকে
$51,050
$36,901 রথকে
$61,500
$43,171 রথকে
$71,950
$49,441 রথকে
$82,400
$55,711 রথকে
$92,850

$30,151 রথকে
$36,180
$40,601 রথকে
$48,720
$51,051 রথকে
$61,260
$61,501 রথকে
$73,800
$71,951 রথকে
$86,340
$82,401 রথকে
$98,880
$92,851 রথকে
$111,420

$36,181 রথকে
$48,240
$48,721 রথকে
$64,960
$61,261 রথকে
$81,680
$73,801 রথকে
$98,400
$86,341 রথকে
$115,120
$98,881 রথকে
$131,840
$111,421 রথকে
$148,560

$15

$20

$30

$40

$48,240 এ রবপ্রি
$64,960 এ রবপ্রি
$81,680 এ রবপ্রি
$98,400 এ রবপ্রি
$115,120 এ রবপ্রি
$131,840 এ রবপ্রি
$148,560 এ রবপ্রিম
$50

ফী পেকের উিাহরণ:




$28,000 বোপ্রেকে আয় িে এেজন এেো রলোে (পপ্র বোক

আয়তন েল 1): $20 িকেয়।

$85,000 বোপ্রেকে আয় িে এেজন বযপ্রক্ত, প্রেপ্রন 3টি প্রিশু, এেজন স্বোেী/স্ত্রী, ও এেজন েো/বোবো িকে বোি েক ন (পপ্র বোক

আয়তন েল 6): $30 িকেয়ম

B. সাক্ষাকের জনয অথথ পবরক াধ েরকে, আপনার স্বাস্থ্য িীমা িযিহার েরা:
আপবন যবি আজ আপনার িীমার ো থ টি সকে না একন থাকেন, তোেকল ্নুগ্রে েক এই পোতো প্রনকি ্িংিটি র্রুন এবিং প্রনকি রেওয়ো প্রিঠি পোঠোকনো ঠিেোনোয় জেো করর প্রেনম

আপবন যবি বিবনকে আপনার িীমার েথয বিকয় থাকেন, অথিা এটা

ােকযাকগ জমা কররন, তোেকল আপপ্রন ্থবো পপ্রলপ্রি ধো ে বীেো িেোনেো ী রথকে

িুপ্রবধোিেূকে এেটি বযোখযো (EOB) রপকত পোক নম আপপ্রন রে িেস্ত পপ্র কেবোগুকলো রপকয়প্রছকলন তো তোপ্রলেো EOB-রত রেওয়ো থোেকব এবিং আিংপ্রিে ্থকিেোন আবিযে প্রে নো
তো রেখোকনো েকবম আপনো েপ্রে রেোকনো আিংপ্রিে ্থকিেোন বকেয়ো থোকে, তোেকল ্নুগ্রে েক এেটি রিে বো েোপ্রন ্িকো (নগে নয়) প্রনকি তোপ্রলেোয় রেওয়ো ঠিেোনোয়
িোেকেোকগ পোঠোন, েো NYC Department of Health and Mental Hygiene-রে িকেয় েকত েকবম রিে বো েোপ্রন ্িকোক পরাগীর নাম, সাক্ষাকের োবরখ, এিিং পরাগীর
ID নম্বর (েো এই প্রিঠি িোেকন পোওয়ো েোয়) ্ন্তর্ুক ক্ত থোেকত েকবম

বচঠি পাঠাকনার ঠিোনা:

NYC Department of Health and Mental Hygiene
Attn: Division of Finance
42-09 28th Street, CN 32W
Long Island City, NY 11101

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------অনুগ্রহ েকর আমার সাক্ষাকের জনয বনকচর োবেোয় পিওয়া স্বাস্থ্য িীমার পথকে বিকের অথথ পনকিন:
স্বোস্থ্য য বীেো নোে:
স্বোস্থ্য য বীেো ঠিেোনো:
স্বোস্থ্য য বীেো রর্প্রলক োন নম্ব :
বীেো ID:

গ্রুপ নম্ব :

যবি িীমার আওোটি স্বামী িা স্ত্রী, মা-িািা িা অনয োকরা মাধযকম হয়:
পপ্রলপ্রি ধো কে নোে:

পপ্রলপ্রি ধো কে জন্ম তোপ্র খ:

বীেো আওতোধীন বযপ্রক্ত িকে িম্পেক: ( ) স্বোেী বো স্ত্রী ( ) েো-বোবো ( ) ্নযোনয
স্বাক্ষর:

োবরখ:

