
সাশ্রয়ী মূল্যের স্াস্যে সসবা 
আপনার প্াপযে। 

NY State of Health হল্া 
ননউ ইযর্ক  এর অনিনসযা্ 
সহল্থ প্যোন মালর্ক টলপ্স।

আজই নাম নন্থভুক্ত ররুন।
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NY State of Health প্রয�োজ্য ফেযেরোল নোগররক অরিকোর 
এবং ফটেযের আইন ফেযন চযল এবং জোরি, বর্ণ, জোিীয় েলূ, 
িে্ণরবশ্োস/িে্ণ, রলঙ্গ, বয়স, বববোরিক/পোররবোররক অবস্ো, 
ফরেপ্োররর ফরকে্ণ , অপরোযির জন্য ফ�োষী সোব্যস্ত িওয়ো, রলঙ্গ 
পররচয়, ফ�ৌন অরিেখু, পূব্ণরনি্ণোররি রজনগি ববরিষ্্য, 
রেরলেোরর অবস্ো, গোি্ণ স্্য সরিংসিোর রিকোর এবং/অথবো 
প্ররিযিোযির রিরতিযি ফকোযনো ববষে্য কযর নো।

1    ফপরেয়োররিক ফেন্োল প্্যোনগরুল কোউরন্ অন�ুোয়ী পররবরি্ণি িয়।
2   পোররবোররক ফেন্োল সরুবিোর উপর আযরো িযথ্যর জন্য NY State of Health  
পোররবোররক ফেন্োল কিোযরযজর িথ্য পত্র (Family Dental Coverage Fact Sheet) ফ�খনু। 

অনলোইযন 
nystateofhealth.ny.gov

ফেোযনর েোি্যযে

1-855-355-5777 নম্বযর
TTY 
1-800-662-1220

info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor - 
এ ব্যরতিগি সোিো�্যকোরীর সযঙ্গ 

ফ�খো করনু

ফপরেয়োররিক ফেন্োল কিোযরযজর খরচ কি?2

আরে রকিোযব ফপরেয়োররিক ফেন্োল সরুবিো পোযবো? 1
 · সবোরই রিিযু�র �ন্্য রবষয়ক (ফপরেয়োররিক ফেন্োল) সরুবিো পোওয়োর 

অরিকোর আযে, িো িয় ফকোয়োরলেোযয়ে ফিলথ প্্যোন (Qualified 
Health Plan, QHP) েোি অথবো ফকোযনো স্বিন্ত্রিোযব কো�্ণকর 
ফপরেয়োররিক ফেন্োল প্্যোন এর েোি্যযে।1 

 · পররবোযর থোকো প্রোপ্বয়স্ক এবং রিি ুউিযয়রই কিোযরযজর প্রযয়োজন িযল, 
আপনোর কোযে একটি পোররবোররক ফেন্োল প্্যোন ফনওয়োর রবকল্প আযে, 
িো িয় QHP এর অংি রিসোযব অথবো স্বিন্ত্রিোযব কো�্ণকর পোররবোররক 
ফেন্োল প্্যোন রিসোযব িযি পোযর।2 

প্রোথরেক িথ্য

নিশুলের সেন্া্ 
রভালরজ ননলয 

িথ্য পত্র

 · েোরসক রপ্ররেয়োযের সযঙ্গ অরিররতি, ফপরেয়োররিক ফেন্োল প্্যোনগরুলযি একটি 
বোরষ্ণক অথ্ণেলূ্য বো� ফ�ওয়ো িযি পোযর, ফ� অথ্ণ প্ররিযষিকেলূক সরুবিোর 
আওিোিুতি নয় এেন পররযষবোর� আপনোর প্্যোনটি কিোর করোর আযগ 
আপনোযক পররযিোি করযি িযব। প্্যোন অন�ুোয়ী অথ্ণেযূল্য বোয�র  
পররেোর ব�লোয়। 

 · একটি ফপরেয়োররিক ফেন্োল প্্যোযন আওিোিুতি পররযষবোর�র জন্য ফকো-ফপযেন্ 
অথবো ফকো-ইন্যুরন্ থোকযি পোযর।  

 · সেস্ত ফপরেয়োররিক ফেন্োল প্্যোনগরুলযি প্ররি রিি ুরপেু সব্ণোরিক  
অপররযিোিয�োগ্য খরযচর সীেো $350 এবং প্ররি পররবোর রপেু $700 

থোযক। এটি িযলো সব্ণোরিক অথ্ণ �ো ফকোযনো প্র�তি কিোযরজ বেযর আপনোযক 
পররযিোি করযি িযব। 

আপনার সন্ালনর হানস আপনার প্নিটি নেন 
আলরা উজ্জ্ব্ রলর সিাল্। সসই হানসর যত্ন ননল্ 
িা ভনবষযেিলর আলরা সসু্ রলর িু্লব। 
িলব সরালনা সপনেযানরির সেন্া্ প্যোলন নাম 
নন্থভুক্ত ররার আলে আপনালর নরছু নবষয 
নবলবচনা ররলি হলব।
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আপনোর সন্োযনর জন্য ফকোন ফপরেয়োররিক ফেন্োল প্্যোনটি সঠিক িো আরে রকিোযব জোনযবো? 

একটি ফপরেয়োররিক ফেন্োল প্্যোযন ফকোন পররযষবোগরুল আওিোিুতি থোযক?

4

3

 · NYSOH ফেন্োল প্্যোন কেপ্যোররসন েুল (Dental Plan Comparison Tool) রবরিন্ন ফপরেয়োররিক ফেন্োল প্্যোযনর খরচ এবং সরুবিোগরুল 
িুলনো কযর ফ�খোর সযু�োগ কযর ফ�য়।3 এই েুলটি েোযক্ণ েযপ্যসর ওযয়বসোইে

https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/dental-plan-comparison-tool-ফি পোওয়ো �োযব। 
 · এেোডোও েোযক্ণ েযপ্যের ওযয়বসোইেটিযি একটি NYS পররযষবো প্র�োনকোরী এবং ফিলথ প্্যোন অনসুন্োনকোরী েুল (NYS Provider & Health 

Plan Look Up Tool) আযে, �ো আপনোযক প্রযি্যকটি প্্যোযন অংিরেিরকোরী �ন্্য পররযষবো প্র�োনকোরীয�র একটি িোরলকো ফ�খোয়। এটি 
https://pndslookup.health.ny.gov/-ফি পোওয়ো �োযব:

 · প্্যোন অন�ুোয়ী এই �ন্্য পররযষবোর�র সযঙ্গ সংরলিষ্ অপররযিোিয�োগ্য খরযচ িোৎপ�্ণপূর্ণিোযব পোথ্ণক্য িযি পোযর। 
 · রিিযু�র জন্য �ন্্য পররযষবোর� অথবো ফপরেয়োররিক সরুবিোর জন্য প�্ণোয়কোলগরুলযি অযপক্োর সেয় ফকোযনো ফবরনরেে ক্যোপ ফনই। 

12/1911284 (Bengali)

প্রোথরেক িথ্য সেন্া্ রভালরজ ননলয 

পনরলষবার নবভাে পনরলষবার উোহরণ

প্ররিযষিকেলূক/প্রোথরেক ফচক-আপ, পররষ্োর, ফ্োরোইে এবং রসযলন্স

রনয়রেি পরীক্ো, এক্স-ফর, সিজ েোইরলং এবং �োঁি ফিোলো

গরুিুর েযুখ সোজ্ণ োরর, ক্োউন, নকল �োঁি, ররিজ এবং রেু ক্যোযনল

অযথ্ণোযেোরন্য়ো �োঁি ফসোজো রোখযি ফরিস

 · ফপরেয়োররিক সরুবিোর�যি চোরটি প্রিোন ফরেরী থোযক: প্ররিযষিকেলূক/প্রোথরেক, রনয়রেি, গরুিুর এবং রচরকৎসো সংক্োন্ প্রযয়োজনীয় অযথ্ণোযেোরন্য়ো। 
 · আপৎকোলীন অবস্োর �োঁযির পররচ�্ণোও ফপরেয়োররিক ফেন্োল প্্যোনগরুলযি আওিোিুতি থোযক।

3  ফেন্োল প্্যোনগরুল অনসুন্োন করোর সেয়, আপরন ফ� রিিযু�র সরুবিোর িথ্যই ফ�খযেন, প্রোপ্বয়যস্কর সরুবিোর িথ্য সেরবিি ফকোযনো পোররবোররক ফেন্োল প্্যোন 
নয় িো রনরচিিিোযব ফ�যখ রনন।

1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)

Si usted habla un idioma diferente al inglés, los servicios de asistencia de idioma están disponibles gratis para usted. Llame al 
1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220).


