
স্বাসবথ্ব ্্বাপারে 
সাহার্্বে র�ান নম্বে 

(রহলবপলাইন)

দেবুত অভির্াগ পেবভতকারেে জন্ব সাহা্্ব :

আপনাে পেবর�াজনী� নভথগুভল একতেব কেুন
ভকিার্ একভি আপীল দার্েে কেরত হ্ে রস সমবপরকেব তথ্ব 
এ্ং স্বাসবথ্ব সংকেবানবত সুভ্ধাে ্্বাখ্বা (একবসপবলারনশন 
অ� র্ভনভ�িস ), অস্বীকৃভত ভ্জবঞভপবত (রেভন�াল রনাভিস) 
এ্ং স্বাসবথ্ব পভেকলবপনা নভথরত পাও্ো ্া্ে। 

সাহার্্বে জন্ব আপনাে পেবদানকােীরক (রহলথ 
রপেবািাইোে)  ভজজবঞাসা কেুন
তাো আপনাে দাভ্ পুনো্ে জমা ভদরত, কিারেজ অস্বীকারেে 
্্বাপারে আ্াে দাভ্ কেরত, রমভেরকল রেকেেব সে্োহ 
কেরত ্া আভপরলে সমথেবরন একভি ভিভি ভলখরত পারে।

স্ভকছু নভথিুকবত কেুন
আপভন আপনাে ্ীমা রকামবপাভনরক ্া ভলভখতিার্ পািার্ন 
্া তারদে কাছ রথরক ্া পার্ন তাে  একভি কভপ োখুন। 
করথাপকথরনে ভলভখত রনাি োখুন, তাভেখ সহ, আপভন কাে 
সারথ কথা ্রলরছন এ্ং কী ্লা হর্েরছ।

রহলবপলাইন ভকিার্ কাজ করে?

রহলবপলাইরন কল কেুন: 
(800) 428-9071 

অনলাইরন অভির্াগ �াইল কেুন: 
ag.ny.gov/insurance-complaint্া

্খন আপভন আপনাে স্বাসবথ্ব পভেি্েবা পভেকলবপনাে ্্বাপারে একভি  সমস্বাে সমবমুখীন হন

ভিভকতবসা, পেীকবষা, 
ভিভকতবসাে ্নবতেব, ্া 

রপেবসভকেবপশরনে জন্ব 
কিারেজ অস্বীকাে 

কো হর্েরছ

“রনিও্োরকেবে ্াইরে 
পভেরষ্া” এে জন্ব 
িুলিার্ িাজেব কো 

হর্েরছ

আপনাে ্ীমা “আরগে 
অনুরমাদন” না থাকাে 
জন্ব ভিভকতবসাে খেি 

রদও�া অস্বীকাে 
করেরছ

একভি ইন-রনিও্োকেব 
পেবদানকােীে দ্বাো 

অনুপ্ুকবতিার্ একভি 
্াভক খেি রদখারনা 

হর�রছ

আপনাে  হর� কথা ্লর্ এমন রলাক 
(অ্বােরিারকি ) ভনর�াগ করে

সভিক সংসবথা� 
র্াগার্াগ কেুন

রহলবপলাইন ইনরিক ভ্রশষজবঞ
অভির্াগ পান

ভনউ ই�কেব রসবিি এে অ্বািভনেব রজনারেল রলভিভশ�া 
রজমস এে দপবতে

অভির্াগ সমাধারনে জন্ব আপনাে পভেকলবপনা

অ্বােরিারকি সমাধারনে রিষবিা করে
আপনাে সারথ কথা ্রল, আপনাে নভথ প্েবারলািনা 

করে এ্ং পেবর্োজরন আপনাে স্বাসবথ্ব পভেকলবপনা ্া 
পেবদানকােীে সারথ র্াগার্াগ করে



আমাে সব্াসবথব্ ্ীমা পবলব্ান একিভ দা্ভ অসব্ীকাে কেরছর, আমভ কভ কেতর পােভ?
করন একিভ দা্ভ অসব্ীকাে কো হ্েরছর তা জানাে এ্ং সরই সভদবধানবতরে আপভল কোে 
অধভকাে আপনাে আছর। আপনাে সব্াসবথব্ ্ীমাকােীকর অিব্নবতেীণ আপভল পবেকবেভ্োে 
মাধব্মর তাে সভদবধানবত পেব্ালোিনা কেতর ্লুন, ্া পবো�শই দুিভ সবতেরে আপভল 
অনবতেবিুকবত কের।

করন আমাে সব্াসবথব্ ্ীমা পেভকলবপনা দব্াো দা্ভ অসব্ীকাে কো হ্েরছর?
আপনাে সু্ভধাে ্ব্াখব্া (EOB), অথ্া আপনাে অসব্ীকৃতভে ্ভজবঞপবতভ  পেব্ালোিনা 
কেুন। EOB হল আপনাে সব্াসবথব্ ্ীমা কোমবপানীে পািানো একিভ ্ভ্ৃতভ ্াতর ্ব্াখব্া 
কো হ� ্র এিভ কী কিাে কে্র এ্ং ্র কোনো খেি আপনাকর পকরি থরকর দভতর হতর 
পাের। আপনাে োকবতাে একিভ দা্ভ জমা দরও্োে পের এিভ পািানো হ�। আপনভ একিভ 
্ব্াখব্াে জনব্ আপনাে সব্াসবথব্ পেভকলবপনাে অ�ভসর  কল কেতর পােরন।

আপভন সাধােণত ভনমবনভলভখতগুভলরক ি্বারলঞবজ কেরত পারেন:

সুভ্ধা ্ীমাে আওতা্ে রনই: একভি ওষুধ, পেীকবষা, পদবধভত ্া ভনভদেবষবি 
্তবন আপনাে পভেকলবপনাে আওতা্ে রনই।

ভিভকতবসাগতিার্ পেবর্োজনী্ে ন্ে ্া তদনবতমূলক/পেীকবষামূলক: ্ীমা 
পভেকলবপনাগুভল আপভন র্ ্তবরনে সনবধান কেরছন তাে জন্ব অথেব পেবদান কের্ না 
কােণ তাো এভিরক “ভিভকতবসাগতিার্ পেবর্োজনী্ে” ন্ে ্া এভি আপনাে অ্সবথা ্া 
রোরগে ভিভকতবসাে জন্ব িাল ভিভকতবসা অনুশীলরনে স্বীকৃত মান পূেণ করে না।

“রনিও্োরকেবে ্াইরে”: আপনাে পভেকলবপনাে োকবতােরদে 
রনিও্োরকেবে ্াইরে আপভন একজন ভ্রশষজবঞ ্া অন্ব 
পেবদানকােীে দ্বাো ভিভকতবসাে কিারেজ রথরক ্ভঞবিত হন।

আপনাে োকবতােরক পূর্েবে অনুরমাদরনে জন্ব অনুরোধ কেরত ্লুন, আপভন র্ 
্তবন ্া ওষুধভি িারিবছন তা োকবতাভেিার্ পেবর্োজনী্ে ্া আপভন অনুরমাদরনে জন্ব 
পেবর্োজনী্েতা পূেণ কেরছন তা রদখান।

আপনাে সদস্ব হ্বানবে্ুরক আপনাে সুভ্ধাগুভল িারলা করে রদখুন  এ্ং কিারেরজে 
জন্ব িাপ ভদন র্খারন ্জেবনগুভল অসবপষবিিার্ ্লা হর্েরছ ্া অস্বীকৃত পভেরষ্াে 
জন্ব কিারেজ পেবদারনে জন্ব পভেকলবপনা নভথগুভলরত আরছ ।

আপনাে ভিভকতবসা র্ ভিভকতবসাগতিার্ পেবর্োজনী্ে তা ্্বাখ্বা কোে জন্ব নভথপতেব 
এ্ং অন্বান্ব পেবমাণ রপরত আপনাে োকবতারেে সারথ কাজ কেুন।

আপনাে পেবদানকােী ভেরেকবিভে পেীকবষা কেুন; োকবতাে িুল্শত অনবতিুেবকবত কো হরল, 
আপনাে ্ীমাকােীে সারথ র্াগার্াগ কেুন।

আপনারক ্ভদ জেুেী করকবষ (এমারজেবভনবস েুম ) রনিও্োরকেবে ্াইরেে োকবতাে দ্বাো 
ভিভকতবসা কো হ্ে ্া আপনাে পেবাথভমক ভিভকতবসক আপনারক এমন একজন োকবতারেে 
কারছ রে�াে করেন ্ারক আপভন জারনন না র্ রনিও্োরকেবে ্াইরে ভছরলন, ভনউ ই্েকেব 
আইন আপনারক সুেকবষা রদ্ে। আপনাে ্ীমাকােীে সারথ র্াগার্াগ কেুন।

আপনাে সাহা্ব্রে পবে্েোজন হলর আমাদরে সাথর ্োগা্োগ কেুন: হরলথ কর্োে ্ব্ুেো হরলবপলাইন: (800) 428-9071 9071 ্া অনলাইন অিভ্োগ �েবম: ag.ny.gov/insurance-complaint

রকান পূর্েবে অনুরমাদন রনই: আপনাে স্বাসবথ্ব ্ীমা পভেকলবপনাে জন্ব ভকছু 
ওষুধ, পেীকবষা, ভিভকতবসা ্নবতেব ্া পদবধভতে জন্ব তাে খেি রদ্াে আরগ 
আপনাে োকবতারেে অনুরমাদন রনও্োে পেবর্োজন হ্ে ।

ভক কের্ন :সমস্বা:

আমাকর কখন আপভল কেতর হ্র?  
পবলব্ানরে আ্রদন কোে জনব্ ্ভিভনবন সম�সীমা এ্ং নভ�ম ে্েরছর। দবেুত শুেু কেুন।

আমাে সব্াসবথব্ ্ীমা কোমবপানভ একিভ দা্ভ অসব্ীকাে কেরছর, আমভ কভ কেতর পােভ? 
আপনাে অিব্নবতেীণ আ্রদন ্ব্েবথ হলর, আপনাে সব্াসবথব্ পেভকলবপনাে ধেন এ্ং 
অসব্ীকােরে ধেণরে উপে নভেবিে কের আপনাে কাছর অনব্ানব্ ্ভকলবপ থাকতর পাের। 
একজন মরেভকরল পরশাদােরে দব্াো সব্াধীন পেব্ালোিনাে জনব্ আপনাে NYS 
েভপােবিমরনবি অ� �াইনব্ানবসভ্োল সােবিভসর ্াহব্ভক আ্রদন কোে অধভকাে থাকতর পাের।


