প্রিয় নিউ ইয়র্কবাসী,
স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়বহুল এবং অনেক ল�োক এটিকে
আরও সাশ্রয়ী করার উপায়গুলি সন্ধান করে। এই
কারণেই “বড় সঞ্চয়” অফার করে ডিসকাউন্ট
কার্ডগুলি এত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।
সতর্ক হতে হবে! যদিও অনেক ডিসকাউন্ট হেলথ
কার্ড কিছু নির্দিষ্ট পরিষেবা বা পণ্যে সঞ্চয়
অফার করে, কিছু ভুলভাবে ব�োঝায় যে সেগুলি
স্বাস্থ্য বীমার একটি রূপ, অন্যরা আপনার পরিচয়
চুরি করার জন্য ডিজাইন করা স্ক্যাম হতে পারে।
বিষয়বস্তুটি মন�োয�োগ সহকারে পড়া, প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করা, হিসাব করা এবং আপনার অজানা
ক�োন�ো ব্যবসা বা ব্যক্তিকে আপনার ব্যক্তিগত
তথ্য না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
স্বাস্থ্য এবং প্রেসক্রিপশন ডিসকাউন্ট কার্ড
আপনার জন্য কাজ করে কিনা তা সিদ্ধান্ত
নিতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য এই
ব�্ররোোশার ব্যবহার করুন। যদি আপনি এমন একটি
ক�োম্পানিতে যান যেটি যা বলে তা করে না অনুগ্রহ
করে আমার অফিসে কল করতে দ্বিধা করবেন না ।
আন্তরিকভাবে,

সাহায্যের জন্যে
অ্যাটর্নি হেলথ কেয়ার ব্যুর�োর নিউ ইয়র্ক
স্টেট অফিস
The Capitol
Albany, NY 12224
(800) 428-9071
ag.ny.gov
নিউ ইয়র্ক রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ
health.ny.gov

ডিকাউন্ ট স্ব া স্থ ্য
এবং প্রে স ক্রিপ শন
কার্ড
কেনার আগে আপনার যা
জানা দরকার

Child Health Plus
(800) 698-4KIDS
প্রেসক্রিপশন ওষুধের দাম তুলনা করুন
apps.health.ny.gov/pdpw
/SearchDrugs/Home.action
EPIC - বয়স্কদের জন্য প্রেসক্রিপশন
প্ল্যান
(800) 332-3742
health.ny.gov/health_care/epic
NYS NYS আর্থিক পরিষেবা বিভাগ

নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি
জেনারেলের অফিস

লেটিশিয়া জেমস

(800) 342-3736
dfs.ny.gov
Healthy NY
(866) 432-5849
dfs.ny.gov
মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানব সেবা বিভাগ
healthcare.gov
বেটার বিজনেস ব্যুর�ো
bbb.org

নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি
জেনারেলের অফিস

লেটিশিয়া জেমস

স্বাস্থ্য এবং প্রেসক্রিপশন ডিসকাউন্ট পরিকল্পনা
স্বাস্থ্য এবং প্রেসক্রিপশন ডিসকাউন্ট কার্ড
প�্ররোোগ্রামগুলি বিভিন্ন পরিষেবা এবং ওষুধের
উপর সঞ্চয় দেওয়ার দাবি করে, সাধারণত একটি
সদস্যতার অংশ হিসাবে মাসিক বা বার্ষিক ফির
বিনিময়ে । সদস্যরা একটি ডিসকাউন্ট কার্ড পান
যা ডাক্তার, হাসপাতাল, ফার্মেসি এবং অন্যান্য
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের নেটওয়ার্ক দ্বারা
গৃহীত হয়, যারা কিছু পরিষেবা বা পণ্যে ছাড়ের হার
অফার করে।

ভাল�ো কনজিউমার সেন্স ব্যবহার
করুন
লিখিত নিয়ম দাবি করুন। বিক্রয় উপস্থাপনা থেকে
সতর্ক থাকুন. যেক�োন�ো সূক্ষ্ম মুদ্রণ বা চুক্তির
শর্তাবলী সহ অফারটি সাবধানে পড়ুন। নিশ্চিত করুন
যে সমস্ত বিবরণ বিক্রয় উপস্থাপনার সাথে একমত।

তারা কিভাবে কাজ করে:
কার্ডগুলি কীভাবে কাজ করে তা পরিবর্তিত হয়, তবে সাধারণত
একজন সদস্য পরিষেবার সময় একটি ছাড়যুক্ত ফি প্রদান করে।
অফার করা ডিসকাউন্ট সাধারণত প্রদানকারী দ্বারা সেট করা
হয়, তাই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রদানকারীদের মধ্যে পরিবর্তিত
হতে পারে, এমনকি একই প্রদানকারীর পরিষেবাগুলির মধ্যেও।
উদাহরণস্বরূপ, একজন দাঁতের ডাক্তার একটি পরিষ্কারের জন্য
10% সঞ্চয় এবং গহ্বরগুলি পূরণ করার জন্য 15% সঞ্চয়
অফার করতে পারেন। অন্য ডেন্টিস্ট শুধুমাত্র পরিষ্কার এবং
পরীক্ষায় ছাড় দিতে পারে।

আপনি য�োগদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার
আগে বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন
স্বাস্থ্য বীমা

বৈধ প�্ররোোগ্রাম তাদের খরচ এবং ফি প্রথমে জানিয়ে
দেয় । প্রশাসনিক চার্জ এবং মাসিক বা বার্ষিক
সদস্য ফি সহ সমস্ত খরচ তুলনা করুন।

আপনার যদি স্বাস্থ্য বীমা না থাকে তবে এটি পাওয়ার
চেষ্টা করুন। নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ
তাদের জন্য বীমা অফার করে যারা আয়ের য�োগ্য এবং
নিয�়োোগকর্তা যাদের বীমা দেয় না। এছাড়াও, EPIC হল
আয়-য�োগ্য প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি প্রেসক্রিপশন
ড্রাগ প�্ররোোগ্রাম। (য�োগায�োগ তথ্য পিছনে তালিকাভুক্ত
করা হয়)

ক�োম্পানির শংসাপত্র পরীক্ষা করুন

বিনামূল্যে প্রেসক্রিপশন ডিসকাউন্ট কার্ড

আপনি সাইন আপ করার আগে, ক�োম্পানি সম্পর্কে
অন্য ল�োকেরা কী বলছে তা খুঁজে বের করুন। বেটার
বিজনেস ব্যুর�োর মত�ো প্রতিষ্ঠানের সাথে য�োগায�োগ
করুন

আপনি যে ক�োন সময় কার্ড বাতিল করতে পারেন ?
আপনার সদস্য ফি ফেরত বা সমানুপাতিক হবে ?

NYS-এর বাসিন্দাদের NewYorkRXCard.com-এ একটি
বিনামূল্যের রাজ্যব্যাপী প্রেসক্রিপশন ডিসকাউন্ট
কার্ডের অ্যাক্সেস রয়েছে। অনেক প�ৌরসভা বাসিন্দাদের
জন্য বিনামূল্যে প্রেসক্রিপশন ডিসকাউন্ট কার্ড অফার
করে -- কিছু আয়-ভিত্তিক, অন্যগুল�ো সবার জন্য উপলব্ধ।
আপনার কাছাকাছি একটি প�্ররোোগ্রাম আছে কিনা তা দেখতে
আপনার শহর, শহর বা কাউন্টির সাথে য�োগায�োগ করুন।
অনেক ফার্মেসি এবং ডিপার্টমেন্ট স�্টটোোরের নিজস্ব
ডিসকাউন্ট প�্ররোোগ্রামও রয়েছে।

ব্যক্তিগত তথ্য গ�োপন রাখুন

চারপাশে খ�োঁঁজখবর করুন

আপনার সাথে য�োগায�োগ করা অপরিচিত ব্যক্তিদের
কখনই ক্রেডিট কার্ড বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য
দেবেন না। এগুলি আপনার অর্থ বা আপনার পরিচিতি
চুরি করার প্রচেষ্টা হতে পারে। your identity.

ওষুধ, চশমা এবং অনেক পরিষেবার দাম একই সম্প্রদায়ে
ব্যাপকভাবে আলাদা হতে পারে। স্বাস্থ্য বিভাগের
ওয়েবসাইটে আপনার সম্প্রদায়ের প্রেসক্রিপশন
ওষুধের খরচ তুলনা করুন: apps.health.ny.gov/pdpw/
SearchDrugs/Home.action

চারপাশে খ�োঁঁজখবর করুন

নিশ্চিত করুন যে ব্যবসাটি বৈধ এবং সৎ� |
কার্ডের বাতিলকরণ নীতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন

একটি ডিসকাউন্ট কার্ড স্বাস্থ্য বীমা
নয়
কিছু ডিসকাউন্ট প�্ররোোগ্রাম তাদের “স্বাস্থ্য
কভারেজ” বা “সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা” এর
বিজ্ঞাপন দেয়, যাতে ল�োকেরা বিশ্বাস করে যে
এটি স্বাস্থ্য বীমা। এটি সত্যি নয়।
একটি ডিসকাউন্ট কার্ড শুধুমাত্র কিছু
পরিষেবার জন্য আপনি যে পরিমাণ অর্থ প্রদান
করেন তা হ্রাস করে। এটি ঘ�োষিত পরিষেবার
জন্য আপনার চিকিৎ�সা প্রদানকারীদের অর্থ
প্রদান করে না বা ক�োন�ো পরিষেবার খরচ
পরিশ�োধ করে না।
ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য র�োগীকে অবশ্যই
চিকিৎ�সা বিল পরিশ�োধ করতে হবে। এটি
আপনাকে গুরুতর অসুস্থতার সাথে যুক্ত
বিপর্যয়কর চিকিৎ�সা খরচ থেকে রক্ষা করবে
না। ডিসকাউন্ট কার্ড নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং
গ�োপনীয়তা এবং বাধ্যতামূলক কভারেজ সহ বীমা
নীতিগুলি যে ভ�োক্তা সুরক্ষা প্রদান করে, এগুলি
তা প্রদান করে না। আপনার স্বাস্থ্য বীমাকে
ডিসকাউন্ট প্ল্যান দিয়ে প্রতিস্থাপন করা ঠিক
নয়।

আপনার প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন
নিশ্চিত করুন যে স্বাস্থ্যসেবার পেশাদারিত্ব এবং
ব্যবসা আপনি ব্যবহার করতে চান, সেখানে কার্ডটি কাজ
করবে। আপনার প্রয�়োোজনীয় পরিষেবা বা পণ্যগুলিতে
তারা যে ডিসকাউন্ট অফার করে সে সম্পর্কে বিশেষভাবে
প্রদানকারীদের জিজ্ঞাসা করুন। আপনার বীমার সাথে
কার্ডটি কীভাবে কাজ করবে তা খুঁজে বের করুন।

হিসাব করুন
সদস্যপদ এবং প্রশাসনিক ফি সহ ডিসকাউন্ট প্ল্যানের
সমস্ত খরচ য�োগ করুন, আপনি যে ডিসকাউন্ট পেতে
পারেন তার ম�োট মূল্যের সাথে তাদের তুলনা করুন।
আপনার যদি বীমা থাকে, তাহলে ডিসকাউন্ট কার্ডগুলি
আপনাকে উল্লেখয�োগ্য সঞ্চয় নাও দিতে পারে, যদি না
আপনার একটি বড় কাটছাঁট থাকে। বিকল্পগুলির সুবিধা
গ্রহণ করে আপনি যা সঞ্চয় করতে পারেন তার সাথে
আপনার সঞ্চয়ের তুলনা করুন।

