
আপনি একটি স্বাস্থ্য পনিকল্পিবা বেছে বিওয়বাি সমছয় বে 
6 টি নেষয় ভবােবা উনিত বসগুনি হি: 

1  নরিনময়বাম
 	 	এটি হল মার ক্ে টরলেরের মাধ্যরম য�াগ্য বিরিবিত হরে য্ান আব ক্ে্ োহা�্য গ্রহরের পরও যহল্ 

লে্যারনর জন্য প্রবতমারে য� অ ক্ে আপনার্ বিরত হে। আপবন বিব্ৎো যেিা গ্রহে ্রুন িা না 
্রুন, আপনার্ প্রবতমারে এই অ ক্ে প্রিান ্ররত হরি।  োধারেত বপ্রবমোম �ত যিবি হে, আপবন 
পবররেিাগুবল গ্রহে ্রার েমরে ততটাই ্ম আউট-অফ-পর্ট িা বনরজর পর্ট য্র্ অ ক্ে যিন। 

2  আউট-অফ-পছকট খিি 
	 	 আপবন বিব্ৎোগত পবরি�কো গ্রহে ্ররল এই খরিগুবলর জন্য আপবন অ ক্েপ্রিান ্ররন। য�মন: 

  • নিিবানটিব্ ি েবা নেছয়বাজথ্য - আপবন প্র্রম এই অ ক্েপ্রিান ্ররন। পবররেিাগুবল পাওোর জন্য  
    আপনার স্াস্্য পবর্ল্পনা শুরু হওোর আরগ আপবন এই পবরমাে অ ক্েপ্রিান ্ররন। ব্ছু 

পবর্ল্পনাে বিিাবটিব্	ল িা বিরোজ্য ্ার্ না।
  • বকবা-বপ েবা একছেবাছে অর্থরিদবাি - আপবন প্রবতিার িাক্াররর বিবজট, ওেুধ িা অন্যান্য  
   পবররেিার জন্য এ্টি বনবিকেষ্ট পবরমাে অ ক্েপ্রিান ্ররন, িাব্ অ ক্ে স্াস্্য পবর্ল্পনাটি প্রিান ্রর। 

  •  বকবা-ইনসিওছয়সি - আপবন খররির ব্ছু িতাংি প্রিান ্ররন, িাব্ অ ক্ে স্াস্্য পবর্ল্পনা প্রিান 
্রর। েমস্ত স্াস্্য পবর্ল্পনাে য্া-ইবসিওররসি িা েহবিমা ্ার্ না। 

  •  আউট-অফ-পছকট সছে্থবাচ্চ - আপনার্ এ্ িছরর েিরিরে যিবি য� অ ক্ে বিরত হে – খুি 
গুরুত্বপূেকে! েমস্ত মার ক্ে টরলেে স্াস্্য পবর্ল্পানাগুবলর এ্টি েরিকোচ্চ আউট-অফ-পর্ট আরছ। 

3  4 বমটবাি বিছভি
	 	 	4টি বিবিন্ন যমটাল যলরিল-এ পবর্ল্পনাগুবল গঠিত হরেরছ। আপনার্ ্ত অ ক্েপ্রিান ্ররত হরি যে 

েম্পর ক্ে  এই যমটাল যলরিলগুবল আপনার্ এ্টি ধারো যিে। 

আপিবাি জিথ্য গুরুত্বপরূ্থ 
নেষয়গুনিি উপি নভনতি 
কছি একটি বহির প্থ্যবাি 
েবা স্বাস্থ্য পনিকল্পিবা বেছে 
নিছত এই তরথ্য পত্রটিি 
পিবামর্থগুনি আপিবাছক 
সবাহবােথ্য কিছে। 

দ্রুত তরথ্যসমহূ 

েছুে নিি নকভবাছে  
একটি স্বাস্থ্য পনিকল্পিবা বেছে নিছত হয় 

তরথ্য পত্র 

  
অিিবাইছি 
nystateofhealth.ny.gov

  
বফবাছিি মবাধথ্যছম 
1-855-355-5777 

TTY-এ  
1-800-662-1220

বমটবাি বিছভি নরিনময়বাম আউট – অফ – পছকট খিি

প্বাটিিবাম প্থ্যবাি: সছে্থবাচ্চ সে্থনিম্ন 

বেবাল্ড প্থ্যবাি: উচ্চতি নিম্নতি 

*নসিভবাি প্থ্যবাি: পনিনমত পনিনমত 

ব্বাঞ্জ প্থ্যবাি: সে্থনিম্ন সছে্থবাচ্চ 

আছিবা > 

*তবাছদি আছয়ি উপি নিভ্থ ি কছি, নকেু নকেু বিবাছকি জিথ্য নসিভবাি বিছভি হয়ছতবােবা সেছিছয় বেনর পেন্দিীয় 
হছত পবাছি কবাির আউট-অে-পছকট খিে কমবাছত এছত আনর্থক সহবায়তবা পবাওয়বা েবায়। 



4  আওতবাভুক্ত পনিছষেবাসমহূ 
	 	 	আপবন অবতবরক্ পবররেিােমহূ যপরত িান ব্না তা িািনু। “স্্যান্ািকে  লে্যানে”-এ এ্ইর্ম 10টি 

পবররেিা আরছ এিং আউট-অফ-পর্ট খরিও েমান। বিবিন্ন য্াম্পাবনর দ্ারা প্রিত্ত “স্্যান্ািকে  
লে্যানে”-এর মরধ্য পা ক্্ে ্য হল যেগুবলর প্রিত্ত যনটওো ক্ে , ওেুরধর ফমূকেলা েম্পব ক্ে ত বিেে এিং 
বপ্রবমোরম। ্খরনা ্খরনা পূেকেিেস্করির িাঁত এিং যিাখ পবরি�কোর মরতা অবতবরক্ পবররেিাগুবল 
“নন-স্্যান্ািকে  লে্যানে”-এর আওতািুক্ হে। 

5  বিটওয়বাছক্থ ি অন্তভু্থ ক্ত িবাক্তবাছিিবা  
   প্রবতটি স্াস্্য পবর্ল্পনা বনবিকেষ্ট ব্ছু িাক্ার এিং হােপাতারলর োর্ িুবক্িদ্ধ হে। যনটওো ক্ে  

িবহিূকে ত িাক্ার এিং হােপাতাল ি্যিহার ্রা ি্যেোধ্য হরত পারর। আপনার িাক্াররা 
যনটওোর ক্ে র অন্তিুকে ক্ ব্না তা �ািাই ্রুন। 

6  ওষছুধি ফমু্থিবা সম্পনক্থ ত নেষয়
  	আপবন য� ওেুধগুবল গ্রহে ্ররন যেগুবল অন্তিুকে ক্ আরছ ব্না এিং আপবন এ্টি যপ্রেবরিপিরনর 

ওেুধ য্নার েমরে আপনার্ প্রবতিার ্ত অ ক্েপ্রিান ্ররত হরি তা জানার জন্য স্াস্্য বিমাটির 
ওেুরধর ফমুকেলা েম্পব ক্ে ত বিেে, িা আওতািুক্ ওেুরধর তাবল্া �ািাই ্রুন। 
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পররর মারের 1 তাবররখ শুরু হওো ্িারররজর জন্য মারের 15 তাবররখর মরধ্য 
এ্টি স্াস্্য পবর্ল্পনা যিরছ বনন। মরন রাখুন, অবধ্াংি ি্যবক্র্ অিি্যই িাবেকে্ 
উন্কু্ অন্তিুকে বক্র েমরে ইনবেওররসি এর জন্য অন্তিুকে ক্ হরত হরি। 

  
অিিবাইছি 
nystateofhealth.ny.gov

  
বফবাছিি মবাধথ্যছম 
1-855-355-5777 

TTY-এ  
1-800-662-1220


