
অপ্রত্যাশিত মেশিকেল শিকলর শিরুকধে আপনযার অশিেযার এিং সরুক্যা
আপনি যখি জরুরী যত্ন পাি নিংবা আউট-অফ-নিটওয়াি্ক  
(নিটওয়ারি্ক র বাইররর) নিারিা প্রদািিারী দ্ারা এিটি 
ইি-নিটওয়াি্ক  (নিটওয়ারি্ক র আভ্যন্তরীণ) হাসপাতাল বা 
অ্যাম্বুরলটরী সানজ্ক ি্যাল নসন্ারর আপিারি নিনিৎসা নদওয়া 
হয়, তখি আপনি ব্যারলন্স নবনলং নেরি সবুরনষিত োরিি। 
এসব নষিররে, আপিারি আপিার পনরিল্পিার নিা-নপরেন্, 
নিা-ইন্সবু্যররন্স এবং/অেবা নিিানটিবরলর নিরয় নবনি িাজ্ক  
িরা উনিত িয়। 

“ি্যাকলন্স শিশলং” (েখনও েখনও “সযারপ্রযাইজ শিশলং” িলযা 
হয়) েী?

আপনি যখি এিজি িাক্ার বা অি্যাি্য স্াস্্যরসবা 
প্রদািিারীরি নদখাি, তখি আপিার নিা-নপরেন্, নিা-
ইন্সবু্যররন্স, বা নিিানটিবরলর েত নিছবু নিনদ্কষ্ট আউট অফ 
পরিট (নিজ পরিট নেরি) খরি নদরত হরত পারর। আপনি 
যনদ এেি নিারিা প্রদািিারীর সারে নদখা িররি বা 
স্াস্্যরসবা ফ্যানসনলটিরত যাি যা আপিার স্াস্্য পনরিল্পিার 
নিটওয়ারি্ক র বাইররর, তাহরল আপিার বাড়নত খরি িররত 
হরত পারর নিংবা আপিারি পবুররা নবলটিই নদরত হরত পারর। 

“নিটওয়ারি্ক র বাইরর” বলরত নবাঝায় নসসব প্রদািিারী এবং 
ফ্যানসনলটিরি যারা পনররেবা প্রদারির জি্য আপিার স্াস্্য 
পনরিল্পিার সারে এিটি িবু নক্ স্াষির িররনি। নিটওয়ারি্ক র 
বাইররর প্রদািিারীরদর আপিার প্্যাি িত্্ক ি প্রদািি্ত অে্ক 
এবং এিটি পনররেবার জি্য িাজ্ক  িরা সম্পূণ্ক পনরোরণর 
েধ্যিার পাে্করি্যর পনরোরণর জি্য আপিারি নবল িরার 
অিবুেনত নদওয়া হরত পারর। এরিই বলা হয় “ি্যাকলন্স 
শিশলং।” এই পনরোণটি সম্ভবত এিই পনররেবার জি্য 
ইি-নিটওয়াি্ক  খররির নিরয় নবনি এবং আপিার প্্যারির 
নিিানটিবল বা বাৎসনরি আউট অফ পরিট সীোর েরধ্য 
নহসাব িরা িাও হরত পারর। 

“সারপ্রাইজ নবনলং” হল এিটি অপ্রত্যানিত ব্যারলন্স নবল। 
এটি তখিই ঘটরত পারর যখি আপনি আপিার যরত্নর সারে 
িারা জনড়ত তা নিয়ন্ত্রণ িররত পাররি িা—নযেি আপিার 
নিারিা জরুনর অবস্া োিরল নিংবা যখি আপনি এিটি 

ইি-নিটওয়াি্ক  ফ্যানসনলটিরত নভনজরটর সেয়সপূনি নিধ্কারণ 
িররি নিন্তু আউট-অফ-নিটওয়াি্ক  নিারিা প্রদািিারীর দ্ারা 
অপ্রত্যানিতভারব নিনিৎসা প্রদাি িরা হয়। 

প্রনরিয়া বা পনররেবার উপর নিভ্ক র িরর সারপ্রাইজ নেনিরিল 
নবলগুনলর িাররণ হাজার হাজার িলার খরি হরত পারর। 

আপশন মেগুকলযার জন্ ি্যাকলন্স শিশলং মেকে সুরশক্ত:

জরুরী পশরকেিযা

আপিার যনদ নিারিা জরুরী নিনিৎসা অবস্া োরি এবং 
আউট-অফ-নিটওয়াি্ক  নিারিা প্রদািিারী বা হাসপাতাল 
িত্্ক ি জরুনর পনররেবা নপরয় োরিি, তাহরল তারা আপিারি 
সরব্কাচ্চ নয পনরোণ নবল িররত পারর তা হল আপিার 
প্্যারির ইি-নিটওয়াি্ক  িস্ট-নিয়ানরংরয়র পনরোণ (নযেি 
নিা-নপরেন্, নিা-ইন্সবু্যররন্স, এবং নিিানটিবল)। এই জরুনর 
পনররেবাগুনলর জি্য আপিারি ব্যারলন্স নবল েরযা েযাকি নযা। 
এর েরধ্য ররয়রছ আপনি এিটি নস্নতিীল অবস্ায় যাওয়ার 
পরর আপনি নয পনররেবাগুনল নপরত পাররি নসগুনলও, যনদ িা 
আপনি নলনখত সম্মনত নদি এবং এই নপাস্ট-স্ট্যানবলাইরজিি 
পনররেবাগুনলর জি্য ব্যাল্যান্স নবল িা িরার জি্য আপিার 
নয সবুরষিা ররয়রছ নসগুরলা নছরড় নদি। যনদ আপিার বীোর 
আইনি িারি্ক  বলা োরি “fully insured coverage,” 
(“সম্পূণ্ক বীোি্ত িভাররজ”), তাহরল আপনি নপাস্ট-
স্ট্যানবলাইরজিি পনররেবাগুনলর জি্য ব্যারলন্স নবল িা িরার 
জি্য নলনখত সম্মনত নদরত পযারকিন নযা এবং আপিার 
সবুরষিাগুনল নছরড় নদরত পযারকিন নযা। 

এেটি ইন-মনটওয়যাে্ক  হযাসপযাতযাল িযা অ্যাম্কুলটশর 
সযাশজ্ক ে্যাল মসন্যাকরর শনশ ্্ক ষ্ট শেছু পশরকেিযা

আপনি যখি এিটি ইি-নিটওয়াি্ক  হাসপাতাল বা 
অ্যাম্বুরলটনর সানজ্ক ি্যাল নসন্ার নেরি পনররেবা পাি, তখি 
নসখািিার নিছবু প্রদািিারী আউট-অফ-নিটওয়াি্ক ও োিরত 
পারর। এসব নষিররে, এই সেস্ত প্রদািিারীরা আপিারি 
সরব্কাচ্চ নয পনরোণ নবল িররত পারর তা হল আপিার 
প্্যারির ইি-নিটওয়াি্ক  িস্ট-নিয়ানরংরয়র পনরোণ। এটি 
জরুরী ওেবুধপরে, অ্যারিরস্নসয়া, প্যােলনজ, নরনিওলনজ, 
ল্যাবররটনর, নিওি্যারটালনজ, সহিারী সাজ্ক ি, হসনপটানলস্ট 
এবং ইিরটিনসনভস্ট পনররেবাগুনলর নষিররে প্ররযাজ্য। এই 
প্রদািিারীরা আপিারি ব্যারলন্স নবনলং িররত পযাকর নযা এবং 
ব্যারলন্স নবনলং িা িরার জি্য আপিার সবুরষিাগুনল নছরড় 
নদওয়ার জি্য আপিারি বলরত পারর নযা। 

আপিার স্াস্্যরসবার খরি সম্রি্ক  আরও 
জািরত QR নিািটি স্্যাি িরুি।



আপনি যনদ এই ইি-নিটওয়াি্ক  ফ্যানসনলটিগুনলরত অি্য নিািও 
ধররির পনররেবা পাি, তাহরল আউট-অফ-নিটওয়ারি্ক র 
প্রদািিারীরা আপিারি ব্যারলন্স নবনলং িররত পযারকি নযা, 
যনদ িা আপনি নলনখত সম্মনত নদি এবং আপিার সবুরষিাগুনল 
নছরড় নদি। যনদ আপিার বীোর আইনি িারি্ক  বলা োরি 
“সম্পূণ্ক বীোি্ত িভাররজ”, তাহরল আপনি এই অি্যাি্য 
পনররেবাগুনলর জি্য আপিার সবুরষিাগুনল নছরড় নদরত পযারকিন 
নযা যনদ নসগুনল সারপ্রাইজ নবল হরয় োরি। অপ্রত্যানিত 
নবলগুনল হল যখি আপনি এিটি ইি-নিটওয়াি্ক  হাসপাতারল 
বা অ্যাম্বুরলটরী সানজ্ক ি্যাল ফ্যানসনলটিরত অবস্াি িররি এবং 
এিজি অংিগ্রহণিারী িাক্ার পাওয়া িা যায়, অংিগ্রহণ িা 
িরা এিজি িাক্ার আপিার অজারন্ত পনররেবা প্রদাি িররি, 
বা অপ্রত্যানিত নিনিৎসা পনররেবা প্রদাি িরা হয়।

আপনযার ইন-মনটওয়যাে্ক  িযাক্যার েত্্ক ে মরফযারে্ত 
পশরকেিযাগুশল 

যনদ আপিার বীো আইনি িারি্ক  বলা োরি “সম্পূণ্ক 
বীোি্ত িভাররজ” নসরষিররে আপিার ইি-নিটওয়াি্ক  িাক্ার 
আপিারি আপিার সম্মনত ছাড়াই (ল্যাব এবং প্যােলনজ 
পনররেবা সহ) আউট-অফ-নিটওয়াি্ক  সরবরাহিারীর িারছ 
নরফার িররল সারপ্রাইজ নবল অন্তভবু্ক ক্ িরা হয়। এই 
প্রদািিারীরা আপিারি ব্যারলন্স নবনলং িররত পযাকর নযা এবং 
ব্যারলন্স নবনলং িা িরার জি্য আপিারি আপিার সবুরষিাগুনল 
নছরড় নদওয়ার জি্য বলরত পারর িা। সম্পূণ্ক ব্যারলন্স 
নবনলং সবুরষিা প্ররযাজ্য হওয়ার জি্য আপিারি এিটি ফররে 
(অে্কনিনতি পনররেবা নবভারের ওরয়বসাইরট পাওয়া যায়) 
স্াষির িররত হরত পযাকর। 

আপনযাকে েখনই ি্যাকলন্স শিশলং মেকে আপনযার সুরক্যা 
মছক়ে শ্কত হকি নযা। আপনযার মনটওয়যাকে্ক র িযাইকরর েত্ন 
মনওয়যারও প্রকয়যাজন মনই। আপশন আপনযার পশরেল্পনযার 
মনটওয়যাকে্ক ই এেটি প্র্যানেযারী িযা ফ্যাশসশলটি মিকছ শনকত 
পযাকরন। 

েখন ি্যাকলন্স শিশলং অনকুেযাশ্ত নয়, তখন আপনযার েযাকছ 
এই সরুক্যাগুশলও রকয়কছ: 

+ আপনি শুধবুোরে আপিার ভারের খররির অংি 
পনররিারধর জি্য দায়বদ্ধ (নযেি নিা-নপরেন্,  
নিা-ইন্সবু্যররন্স, এবং নিিানটিবল যা আপনি প্রদাি 
িররবি যনদ প্রদািিারী বা ফ্যানসনলটি ইি-নিটওয়ারি্ক র 
হয়)। আপিার স্াস্্য পনরিল্পিা নিটওয়ারি্ক র বাইররর 
সরবরাহিারী এবং ফ্যানসনলটিগুরলারি সরাসনর নযরিারিা 
অনতনরক্ খরি প্রদাি িররব। 

+ সাধারণত, আপিার স্াস্্য পনরিল্পিা অবি্যই: 

o আপিার পনররেবাগুনলর জি্য অনগ্রে অিবুরোদি 
(“prior authorization” বা “পপূব্ক অিবুরোদি” 
িারেও পনরনিত) নিওয়ার প্ররয়াজি ছাড়াই জরুরী 
পনররেবাগুনল িভার িররব। 

o নিটওয়ারি্ক র বাইররর প্রদািিারীরদর দ্ারা 
সরবরাহি্ত জরুনর পনররেবাগুনল িভার িররব। 

o এটি ইি-নিটওয়াি্ক  প্রদািিারী বা ফ্যানসনলটিরি িী 
প্রদাি িররব তার উপর নভনতি িরর প্রদািিারী বা 
ফ্যানসনলটিরি আপিার িী পনরোণ অে্ক পনররিাধ 
িররত হরব (িস্ট-নিয়ানরং) তা নিধ্কারণ িররব 
এবং আপিার নবনিনফরটর ব্যাখ্যায় নসই পনরোণটি 
নদখারব। 

o জরুরী পনররেবা বা আউট-অফ-নিটওয়াি্ক  
পনররেবাগুনলর জি্য আপনি নয পনরোণ অে্ক 
প্রদাি িররবি নসগুনলরি আপিার ইি-নিটওয়াি্ক  
নিিানটিবল এবং আউট-অফ-পরিট সীোর েরধ্য 
েণিা িররব। 

আপশন েশ্ েকন েকরন মে আপনযাকে ভুলভযাকি শিল 
েরযা হকয়কছ এিং আপনযার েভযাকরজ শনউ ইয়কে্ক র 
আইকনর অিীন (“সম্পূণ্ক বীোি্ত িভাররজ”) তাহরল 
আপনি NYC Health + Hospitals-এ িল িররত পাররি 
1-844-692-4692 িম্রর এবং আোরদর জািারত পাররি নয 
আপনি নবশ্াস িররি আপিারি ভবু লভারব নবল িরা হরয়রছ।

আেরা যনদ আপিারি সরাসনর সাহায্য িররত িা 
পানর, তাহরল আপনি 1-800-342-3736 িম্রর নিংবা 
surprisemedicalbills@dfs.ny.gov ঠিিািায় নিউ 
ইয়ি্ক  নস্টট নিপাট্ক রেন্ অফ ফাইি্যানন্সয়াল সানভ্ক রসরসর 
সারে নযাোরযাে িররত পাররি। নস্টরটর আইরির 
অধীরি আপিার অনধিার সম্রি্ক  তরে্যর জি্য 
www.dfs.ny.gov ওরয়বসাইট নদখবুি।

নিউ ইয়রি্ক র বাইরর নিিা িভাররজ নিংবা স্-
অে্কায়রির িভারররজর জি্য CMS-এর সারে নযাোরযাে 
িরুি 1-800-985-3059 িম্রর। নফিাররল আইরির 
অধীরি আপিার অনধিার সম্নি্ক ত তরে্যর জি্য 
www.cms.gov/nosurprises/consumers ওরয়বসাইট 
নদখবুি।
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