
সারপ্াইজ মেডিকেল ডিকলর ডিরুকধে 
আপনার অডিোর এিং সুরক্া

যখন আপডন আপত্ োলীন মসিা লাভ েকরন িা মনটওযাে্ক  িডির্কত মোকনা স্াস্থ্য মসিা প্দানোরীর দ্ারা মনটওযাকে্ক র অন্তর্কত মোনও এেটি 
িাসপাতাল িা অথ্যাম্কুলটডর সাডজ্ক েথ্যাল মসন্াকর ডিডেৎসা েরান, তখন আপডন িথ্যাকলন্স ডিডলং মেকে সরুডক্ত োকেন। এই সি মক্করে, আপনার 
প্থ্যাকনর মো-মপকেকন্র, মো-ইনডসওকরকন্সর, এিং/অেিা ডিিােটিিকলর মিকয মিডি িাজ্ক  েরা উডিত নয।

"িথ্যাকলন্স ডিডলং" (েখনও েখনও যাকে "সারপ্াইজ ডিডলং"ও িলা িয) ডে?
আপনি যখি একজি ডাক্ার বা অি্াি্ স্াস্্সেবা প্রদািকারীসক দদখাি, তখি আপনি আপিার নির্ানরত খরসের বাইসরও অনতনরক্ নকছু খরে করসত বার্ থাসকি, দযমি 
দকা-দপসমণ্ট, দকা-ইিনেওসরন্স, বা নডডাকটিবল। আপিার অনতনরক্ খরে হসত পাসর অথবা আপিাসক েম্পূর ্নবল নদসত হসত পাসর যনদ আপনি আপিার স্াস্্ পনরকল্পিার 
দিটওযাসক্ দিই এমি দকাসিা স্াস্্ দেবা প্রদািকারীর কাসছ যাি বা এমি দকাসিা েহাযতা দকস্রে যাি।

"দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত" মাসি দেই স্াস্্ দেবা প্রদািকারী বা দেই স্াস্্সেবা দক্রে আপিাসক পনরসেবা প্রদাসির জি্ আপিার স্াস্্ পনরকল্পিার োসথ েুনক্ স্াক্ষনরত কসরনি। 
আপিার প্্াসির দ্ারা প্রসদয অসথ্র পনরমার এবং একটি পনরসেবার জি্ োজ্ করা েম্পূর ্অসথ্র পনরমাসরর মসর্ পাথ্সক্র কারসর দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত দেবা প্রদািকারীসদর 
অবনিষ্ট প্রসদয অথ্ আপিার িাসম নবল করার অিমুনত দদওযা হসত পাসর। এসক বলা হয "িথ্যাকলন্স ডিডলং।" এই পনরমারটি েম্ভবত একই পনরসেবার জি্ দিটওযাক্ অন্তরত্ 
খরসের দেসয দবনি এবং আপিার প্্াসির নডডাকটিবল বা নির্ানরত বানে্ক অসথ্র েীমার মসর্ িাও হসত পাসর।

"োরপ্রাইজ নবনলং" হল একটি অপ্রত্ানিত ব্াসলন্স নবল। যখি আপনি আপিার নেনকৎো পনরসেবার োসথ কারা জন়িত তা নিযন্ত্রর করসত িা পাসরি—দযমি আপিার 
যখি আপৎকালীি অবস্া থাসক বা যখি আপনি একটি দিটওযাক্ অন্তরত্ স্াস্্সকস্রে যাওযার পনরকল্পিা কসরি নকন্তু দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত দকাসিা দেবা প্রদািকারীর দ্ারা 
অপ্রত্ানিতরাসব আপিার নেনকত্ ো করা হয তখি এটি ঘটসত পাসর। পদ্ধনত বা পনরসেবার উপর নির্র কসর োরপ্রাইজ দমনডকাল নবসলর জি্ হাজার হাজার ডলার খরে 
হসত পাসর।

আপডন এর জনথ্য িথ্যাকলন্স ডিডলং মেকে সরুডক্ত:
আপৎোলীন মসিা
আপিার যনদ দকাসিা আপত্ কালীি নেনকৎোর প্রসযাজি হয এবং দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত দকাসিা দেবা প্রদািকারী বা হােপাতাসলর কাছ দথসক দেই আপৎকালীি নেনকৎো পাি, 
তাহসল তারা আপিাসক েবসেসয দবনি দয পনরমার অসথ্র নবল ততনর করসত পাসর তা আপিার প্্াসির দিটওযাক্ অন্তরত্ খরে-রার কসর দিওযার (দযমি দকা-দপসমন্ট, দকা-
ইিনেওসরন্স, এবং নডডানটিবলে) পনরমাসির েমাি। এইেব আপৎোলীন মসিার জনথ্য আপনাকে ব্াসলন্স নবল রায্ করা যাসব িা৷ এটির মসর্ দেইেব পনরসেবাগুনল 
অন্তরপূ্ ক্ দয পনরসেবাগুনল আপনি একটি নস্নতিীল অবস্ায দপৌছাসিার পর দপসত পাসরি, যনদ িা আপনি নলনখত েম্মনত দদি এবং এই দপাস্ট-স্ট্ানবলাইসজিি পনরসেবাগুনলর 
জি্ আপিার িাসম ব্াসলন্স নবল ততনর হওযার েুরক্ষাসক দছস়ি দদি৷ যনদ আপিার ইিনেওসরন্স ID কাড্ বসল "fully insured coverage" (েম্পূরর্ূসপ বীমাকৃত), তাহসল 
আপনি নলনখত েম্মনত নদসত পারসবি িা এবং আপিার েুরক্ষাগুনল ত্ার করসত পারসবি িা যাসত দপাস্ট-স্ট্ানবলাইসজিি পনরসেবাগুনলর জি্ দযি ব্াসলন্স নবল করা িা হয৷

এেটি মনটওযাে্ক  অন্তর্কত িাসপাতাল িা অথ্যাম্কুলটডর সাডজ্ক েথ্যাল মসন্াকর ডেছু পডরকেিা
আপনি যখি একটি দিটওযাক্ অন্তরত্ হােপাতাল বা অ্ামু্সলটনর োনজ্ক্াল দেন্টার দথসক পনরসেবা পাি, তখি দেখাসি নকছু দেবা প্রদািকারী দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত হসত 
পাসর। এই েব দক্ষসরে, ঐেব দেবা প্রদািকারীসদর দবনির রারই আপিাসক আপিার প্্াসির অন্তরত্ দিটওযারসক খরেসক রার করার পনরমারসক নবল কসর নদসত পাসর। এটি 
জরুরী ওেুর, অ্াসিসস্নেযা, প্াথলনজ, দরনডওলনজ, ল্াবসরটনর, নিওসিসটালনজ, েহকারী োজ্ি, হেনপটানলস্ট এবং ইিসটিনেনরস্ট পনরসেবাগুনলসত প্রসযাজ্। এইেব দেবা 
প্রদািকারীরা আপিার িাসম ব্াসলন্স নবল ততনর করসত পাকরন না এবং আপিার িাসম ব্াসলন্স নবল হওযার নবরুসদ্ধ আপিার েুরক্ষাগুনলসক দছস়ি নদসতও  বলসত পাসরি 
িা৷ যখি আপনি আপত্ কালীি দেবা লার কসরি বা দিটওযাক্ বনহরত্ দকাসিা স্াস্্ দেবা প্রদািকারীর দ্ারা দিটওযাসক্র অন্তরত্ দকািও একটি হােপাতাল বা অ্ামু্সলনরি 
োনজ্ক্াল দেন্টাসর নেনকৎো করাি, তখি আপনি ব্াসলন্স নবনলং দথসক েুরনক্ষত থাসকি। এই েব দক্ষসরে, আপিার প্্াসির দকা-দপসমসন্টর, দকা-ইিনেওসরসন্সর, এবং/অথবা 
নডডাকটিবসলর দেসয দবনি োজ্ করা উনেত িয। আপনি যনদ এইেব দিটওযাক্ অন্তরত্ দক্রেগুনলসত অি্ ররসির পনরসেবা পাি, তসব দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত দেবা প্রদািকারীরা 
আপিার িাসম ব্াসলন্স নবল  ততডর েরকত পাকরন না, যনদ িা আপনি নলনখত েম্মনত দদি এবং আপিার েুরক্ষাগুনল দছস়ি দদি৷ যনদ আপিার বীমা ID কাড্ দ্ারা জািা যায 
আপিার "েম্পূর ্বীমাকৃত করাসরজ" আসছ, তাহসল আপনি এইেব অি্াি্ পনরসেবাগুনলর জি্ আপিার েুরক্ষাগুনলসক দছস়ি নদসত পারসবি িা যনদ দেগুনল একটি োরপ্রাইজ 
নবল হয৷ োরপ্রাইজ নবলগুনল তখি ততনর করা হয যখি আপনি দিটওযাক্ অন্তরত্ একটি হােপাতাসল বা অ্ামু্সলটারী োনজ্ক্াল দেনেনলটিসত থাসকি এবং দেখাসি কমর্ত 
একজি নেনকৎেক উপলর্ িা থাকায, একজি বনহরারত নেনকত্ েক আপিার অজাসন্ত পনরসেবা প্রদাি কসরি, বা অপ্রত্ানিত নেনকৎো পনরসেবা প্রদাি করা হয।

আপনার মনটওযাে্ক  অন্তর্কত ডিডেত্ সে দ্ারা উকলেখ েরা পডরকেিাগুডলর জনথ্য৷
যনদ আপিার বীমা ID কাড্ দ্ারা জািা যায আপিার "েম্পূর ্বীমাকৃত করাসরজ" আসছ, োরপ্রাইজ নবলগুনল দেসক্ষসরে আপিার িাসম তখি ততনর হয যখি আপিার 
দিটওযাক্ অন্তরত্ নেনকত্ েক আপিাসক আপিার েম্মনত ছা়িাই দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত (ল্াব এবং প্াথলনজ পনরসেবা েহ) দেবা প্রদািকারীর কাসছ দরোর কসরি। এইেব দেবা 
প্রদািকারীরা আপিার িাসম ব্াসলন্স নবল ততডর েরকত পাকরন না এবং আপিার িাসম ব্াসলন্স নবল ততনর িা হওযার েুরক্ষাগুনলসক দছস়ি নদসতও বলসত পাসরি না৷ েম্পূর ্
ব্াসলন্স নবনলং েুরক্ষার জি্ আসবদি করার দক্ষসরে আপিাসক (www.dfs.ny.gov-এসত উপলব্ধ) একটি েসম ্স্াক্ষর করসত হসত পাসর৷

িথ্যাকলন্স ডিডলং িওযার মেকে আপনার সরুক্াগুডল মছক়ে মদওযার প্কযাজন আপনার েখনই িয না৷ এছা়োও আপনার মনটওযাে্ক  িডিভ্্ক ত মসিা মনওযার 
মোনও প্কযাজন িয না। আপডন আপনার পডরেল্পনার মনটওযাকে্ক  এেজন মসিা প্দানোরী িা মসিা মেন্দ্রকে মিকছ ডনকত পাকরন৷

যখন িথ্যাকলন্স ডিডলং অনকুোডদত নয, তখন আপনারও এই সরুক্াগুডল রকযকছ:
•  আপনি শুরুমারে আপিার খরসের অংি পনরসিাসরর জি্ দাযী (দযমি দকা-দপসমন্ট, দকা-ইিনেওসরন্স এবং নডডানটিবলে যা আপনি প্রদাি করসবি যনদ দেবা প্রদািকারী বা 
েহাযতা দক্রেটি দিটওযাক্ অন্তরত্ থাসক)। আপিার স্াস্্ পনরকল্পিা দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত দেবা প্রদািকারী এবং েহাযতা দক্রে গুনলসক েরােনর দযসকাসিা অনতনরক্ খরে 
প্রদাি করসব।

• োরাররত, আপিার স্াস্্ পনরকল্পিা অবি্ই:

 – আপত্ কালীি পনরসেবাগুনলসক করার কসর, অথ্াত্ আপিাসক পনরসেবা পাবার জি্ অিসুমাদি দিওযার প্রসযাজি দিই (যা "অনরিম অিসুমাদি" িাসমও পনরনেত)৷
 – দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত দেবা প্রদািকারীসদর দ্ারা আপত্ কালীি পনরসেবাগুনলসক করার কসর।
 –  দিটওযাক্ অন্তরত্ একজি দেবা প্রদািকারী বা েহাযতা দক্রে প্রদাি করসব তার উপর নরনতি কসর আপনি দেবা প্রদািকারী বা েহাযতা দক্রেসক (কস্ট-দিযানরং) কতটা 

অথ্ প্রদাি করসত বার্ এবং আপিার েুনবরার ব্াখ্ায দেই পনরমারটি দদখায.

 –  আপনি আপত্ কালীি পনরসেবা বা দিটওযাক্ বনহরপূ্ ত পনরসেবার জি্ দয পনরমার অথ্ প্রদাি কসরি তা আপিার দিটওযাক্ অন্তরত্ নডডাকটিবলে এবং নির্ানরত 
েীমার বাইসরর খরেসক ররিা কসর৷

• দেবা প্রদািকারীসদর বা েহাযতা দক্রেগুনলর নবনলং েংক্ান্ত আরও তসথ্র জি্ দযারাসযার করুি:

যডদ আপডন েকন েকরন ময আপনাকে অনথ্যাযভাকি ডিল েরা িকযকছ এিং ডনউইযে্ক  আইকনর অিীকন আপনার েভাকরজ ("েম্পূর ্বীমাকৃত করাসরজ"), তসব 
800-342-3736 িম্সর বা surprisemedicalbills@dfs.ny.gov -এসত নিউ ইযক্ দস্টট নডপাট্সমন্ট অে োইি্ানন্সযাল োনর্সেে (New York State Department 
of Financial Services) -এর োসথ দযারাসযার করুি। রাষ্টীয আইসির অরীসি আপিার অনরকার েম্সক্ তসথ্র জি্ www.dfs.ny.gov নরনজট করুি।

স্-অথ্াযসির করাসরজ বা নিউ ইযসক্র বাইসর দকিা করাসরসজর জি্ CMS-এর োসথ 1-800-985-3059 িম্সর দযারাসযার করুি।  
দেডাসরল আইসির অরীসি আপিার অনরকার েম্সক্ জািার জি্ www.cms.gov/nosurprises/consumers নরনজট করুি।
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