
নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি 
জেনারেলের অফিস    
লেটিশিয়া জেমস

সাহায্যের জন্যে

িনউ ইয়কর্ েস্টট অয্াটিনর্ 
েজনােরেলর অিফস    

েলিটিশয়া েজমস

স্্াস্থয্েস্া ্য্য়্হুল এ্ং অেনক েলাক এিটেক 
আরও সাশর্য়ী করার উপায়গুিল সন্ধান কের। এই 
কারেেই “্ড় সঞ্চয়” অফার কের িডসকাউন্ট 
কাডর্গুিল এত আকরর্েীয় ্েল মেন হয়।

সতকর্ হেত হে্! যিিও অেনক িডসকাউন্ট েহলথ 
কাডর্ িকছু িনিির্র্ট পিরের্া ্া পেেয্ সঞ্চয় 
অফার কের, িকছু ভুলভাে্ ে্াঝায় েয েসগুিল 
স্্াস্থয্ ্ীমার একিট রূপ, অনয্রা আপনার পিরচয় 
চুির করার জনয্ িডজাইন করা স্কয্াম হেত পাের।

ি্রয়্স্তুিট মেনােযাগ সহকাের পড়া, পর্শ্ন 
িজজ্ঞাসা করা, িহসা্ করা এ্ং আপনার অজানা 
েকােনা ্য্্সা ্া ্য্িক্তেক আপনার ্য্িক্তগত 
তথয্ না েিওয়া গুরুত্্পূের্।

স্্াস্থয্ এ্ং েপর্সিকর্পশন িডসকাউন্ট কাডর্ 
আপনার জনয্ কাজ কের িকনা তা িসি্ধান্ত 
িনেত আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ এই 
ে্র্াশার ্য্্হার করুন। যিি আপিন এমন একিট 
েকাম্পািনেত যান েযিট যা ্েল তা কের না অনুগর্হ 
কের আমার অিফেস কল করেত িি্্ধা করে্ন না ।

আন্তিরকভাে্,

িপর্য় িনউ ইয়কর্্াসী,

অয্াটিনর্ েহলথ েকয়ার ্ুয্েরার িনউ ইয়কর্ 
েস্টট অিফস 

The Capitol
Albany, NY 12224
(800) 428-9071 
ag.ny.gov

িনউ ইয়কর্ রাজয্ স্্াস্থয্ ি্ভাগ
health.ny.gov

Child Health Plus
(800) 698-4KIDS

েপর্সিকর্পশন ওরুেধর িাম তুলনা করুন  
apps.health.ny.gov/pdpw
/SearchDrugs/Home.action

EPIC - ্য়স্কেির জনয্ েপর্সিকর্পশন 
প্লয্ান 

(800) 332-3742
health.ny.gov/health_care/epic

NYS NYS আিথর্ক পিরের্া ি্ভাগ 

(800) 342-3736
dfs.ny.gov

Healthy NY
(866) 432-5849
dfs.ny.gov

মািকর্ন স্্াস্থয্ ও মান্ েস্া ি্ভাগ
healthcare.gov

ে্টার ি্জেনস ্ুয্েরা
bbb.org

িডকাউন্ট স্্াস্থয্ 
এ্ং েপর্সিকরপ্শন 
কাডর্

েকনার আেগ আপনার যা 
জানা িরকার



   ভােলা কনিজউমার েসন্স ্য্্হার 
করুন
িলিিত িনয়ম িাি্ করুন। ি্কর্য় উপস্থাপনা েথেক 
সতকর্ থাকুন. েযেকােনা সূক্র্ম মুির্ে ্া চুিক্তর 
শতর্া্লী সহ অফারিট সা্ধােন পড়ুন। িনিশ্চত করুন 
েয সমস্ত ি্্রে ি্কর্য় উপস্থাপনার সােথ একমত। 
চারপােশ েিাঁজি্র করুন
ব্ধ েপর্াগর্াম তােির িরচ এ্ং িফ পর্থেম জািনেয় 
েিয় । পর্শাসিনক চাজর্ এ্ং মািসক ্া ্ািরর্ক 
সিসয্ িফ সহ সমস্ত িরচ তুলনা করুন। 
েকাম্পািনর শংসাপতর্ পরীক্রা করুন  
আপিন সাইন আপ করার আেগ, েকাম্পািন সম্পেকর্ 
অনয্ েলােকরা কী ্লেছ তা িুঁেজ ে্র করুন। ে্টার 
ি্জেনস ্ুয্েরার মেতা পর্িতর্ঠােনর সােথ েযাগােযাগ 
করুন
িনিশ্চত করুন েয ্য্্সািট ব্ধ এ্ং সত্ |
কােডর্র ্ািতলকরে নীিত সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করুন 
আপিন েয েকান সময়  কাডর্ ্ািতল করেত পােরন ? 
আপনার সিসয্ িফ েফরত ্া সমানুপািতক হে্  ?
্য্িক্তগত তথয্ েগাপন রািুন
আপনার সােথ েযাগােযাগ করা অপিরিচত ্য্িক্তেির 
কিনই েকর্িডট কাডর্ ্া অনয্ানয্ ্য্িক্তগত তথয্ 
েিে্ন না। এগুিল আপনার অথর্ ্া আপনার পিরিচিত 
চুির করার পর্েচর্টা হেত পাের। your identity.

আপিন েযাগিান করার িসি্ধান্ত েনওয়ার 
আেগ ি্কল্পগুিল ি্ে্চনা করুন
স্্াস্থয্ ্ীমা 
আপনার যিি স্্াস্থয্ ্ীমা না থােক তে্ এিট পাওয়ার 
েচর্টা করুন। িনউ ইয়কর্ েস্টট িডপাটর্েমন্ট অফ েহলথ 
তােির জনয্ ্ীমা অফার কের যারা আেয়র েযাগয্ এ্ং 
িনেয়াগকতর্া যােির ্ীমা েিয় না। এছাড়াও, EPIC হল 
আয়-েযাগয্ পর্্ীে নাগিরকেির জনয্ একিট েপর্সিকর্পশন 
ডর্াগ েপর্াগর্াম। (েযাগােযাগ তথয্ িপছেন তািলকাভুক্ত 
করা হয়)
ি্নামূেলয্ েপর্সিকর্পশন িডসকাউন্ট কাডর্  
NYS-এর ্ািসন্িােির NewYorkRXCard.com-এ একিট 
ি্নামূেলয্র রাজয্্য্াপী েপর্সিকর্পশন িডসকাউন্ট 
কােডর্র অয্ােক্সস রেয়েছ। অেনক েপৌরসভা ্ািসন্িােির 
জনয্ ি্নামূেলয্ েপর্সিকর্পশন িডসকাউন্ট কাডর্ অফার 
কের -- িকছু আয়-িভত্িতক, অনয্গুেলা স্ার জনয্ উপল্্ধ। 
আপনার কাছাকািছ একিট েপর্াগর্াম আেছ িকনা তা েিিেত 
আপনার শহর, শহর ্া কাউিন্টর সােথ েযাগােযাগ করুন। 
অেনক ফােমর্িস এ্ং িডপাটর্েমন্ট েস্টােরর িনজস্্ 
িডসকাউন্ট েপর্াগর্ামও রেয়েছ।
চারপােশ েিাঁজি্র করুন
ওরুধ, চশমা এ্ং অেনক পিরের্ার িাম একই সম্পর্িােয় 
্য্াপকভাে্ আলািা হেত পাের। স্্াস্থয্ ি্ভােগর 
ওেয়্সাইেট আপনার সম্পর্িােয়র েপর্সিকর্পশন 
ওরুেধর িরচ তুলনা করুন: apps.health.ny.gov/pdpw/ 
SearchDrugs/Home.action

তারা িকভাে্ কাজ কের:
কাডরগ্ুিল কীভাে্ কাজ কের তা পির্িতর্ত হয়, তে্ সাধারেত 
একজন সিসয্ পিরের্ার সময় একিট ছাড়যুক্ত িফ পর্িান কের। 
অফার করা িডসকাউন্ট সাধারেত পর্িানকারী ি্্ারা েসট করা 
হয়, তাই সঞ্চেয়র পিরমাে পর্িানকারীেির মেধয্ পির্িতর্ত 
হেত পাের, এমনিক একই পর্িানকারীর পিরের্াগুিলর মেধয্ও। 
উিাহরেস্্রূপ, একজন িাঁেতর ডাক্তার একিট পিরর্কােরর জনয্ 
10% সঞ্চয় এ্ং গহ্্রগুিল পূরে করার জনয্ 15% সঞ্চয় 
অফার করেত পােরন। অনয্ েডিন্টস্ট শুধুমাতর্ পিরর্কার এ্ং 
পরীক্রায় ছাড় িিেত পাের।

একিট িডসকাউন্ট কাডর্ স্্াস্থয্ ্ীমা 
নয়
িকছু িডসকাউন্ট েপর্াগর্াম তােির “স্্াস্থয্ 
কভােরজ” ্া “সাশর্য়ী স্্াস্থয্েস্া” এর 
ি্জ্ঞাপন েিয়, যােত েলােকরা ি্শ্্াস কের েয 
এিট স্্াস্থয্ ্ীমা। এিট সিতয্ নয়। 

একিট িডসকাউন্ট কাডর্ শুধুমাতর্ িকছু 
পিরের্ার জনয্ আপিন েয পিরমাে অথর্ পর্িান 
কেরন তা হর্াস কের। এিট ে�ািরত পিরের্ার 
জনয্ আপনার িচিকত্সা পর্িানকারীেির অথর্ 
পর্িান কের না ্া েকােনা পিরের্ার িরচ 
পিরেশাধ কের না।

িডসকাউন্ট পাওয়ার জনয্ েরাগীেক অ্শয্ই 
িচিকত্সা ি্ল পিরেশাধ করেত হে্। এিট 
আপনােক গুরুতর অসুস্থতার সােথ যুক্ত 
ি্পযর্য়কর িচিকত্সা িরচ েথেক রক্রা করে্ 
না। িডসকাউন্ট কাডর্ িনয়িন্তর্ত হয় না এ্ং 
েগাপনীয়তা এ্ং ্াধয্তামূলক কভােরজ সহ ্ীমা 
নীিতগুিল েয েভাক্তা সুরক্রা পর্িান কের, এগুিল 
তা পর্িান কের না। আপনার স্্াস্থয্ ্ীমােক 
িডসকাউন্ট প্লয্ান িিেয় পর্িতস্থাপন করা িঠক 
নয়।

স্্াস্থয্ এ্ং েপর্সিকর্পশন িডসকাউন্ট পিরকল্পনা 

আপনার পর্িানকারীর সােথ কথা ্লুন 
িনিশ্চত করুন েয স্্াস্থয্েস্ার েপশািািরত্্ এ্ং 
্য্্সা আপিন ্য্্হার করেত চান, েসিােন কাডর্িট কাজ 
করে্। আপনার পর্েয়াজনীয় পিরের্া ্া পেয্গুিলেত 
তারা েয িডসকাউন্ট অফার কের েস সম্পেকর্ ি্েশরভাে্ 
পর্িানকারীেির িজজ্ঞাসা করুন। আপনার ্ীমার সােথ 
কাডর্িট কীভাে্ কাজ করে্ তা িুঁেজ ে্র করুন।

িহসা্ করুন
সিসয্পি এ্ং পর্শাসিনক িফ সহ িডসকাউন্ট প্লয্ােনর 
সমস্ত িরচ েযাগ করুন, আপিন েয িডসকাউন্ট েপেত 
পােরন তার েমাট মূেলয্র সােথ তােির তুলনা করুন। 
আপনার যিি ্ীমা থােক, তাহেল িডসকাউন্ট কাডর্গুিল 
আপনােক উেল্লিেযাগয্ সঞ্চয় নাও িিেত পাের, যিি না 
আপনার একিট ্ড় কাটছাঁট থােক। ি্কল্পগুিলর সুি্ধা 
গর্হে কের আপিন যা সঞ্চয় করেত পােরন তার সােথ 
আপনার সঞ্চেয়র তুলনা করুন।

স্্াস্থয্ এ্ং েপর্সিকর্পশন িডসকাউন্ট কাডর্ 
েপর্াগর্ামগুিল ি্িভন্ন পিরের্া এ্ং ওরুেধর 
উপর সঞ্চয় েিওয়ার িাি্ কের, সাধারেত একিট 
সিসয্তার অংশ িহসাে্ মািসক ্া ্ািরর্ক িফর 
ি্িনমেয় । সিসয্রা একিট িডসকাউন্ট কাডর্ পান 
যা ডাক্তার, হাসপাতাল, ফােমর্িস এ্ং অনয্ানয্ 
স্্াস্থয্েস্া পর্িানকারীেির েনটওয়াকর্ ি্্ারা 
গৃহীত হয়, যারা িকছু পিরের্া ্া পেেয্ ছােড়র হার 
অফার কের।


