
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ভভাক্তাম্বেরম্বক বিস্ময়কর বিবকৎসা বিল ভেম্বক রক্ষাকারী বর্উ ইয়ম্বকন র যুগান্তকারী 
আউট অফ ভর্টওয়াকন  (OUT-OF-NETWORK, OON) আইম্বর্র সাফম্বলের ভ াষণা বেম্বয়ম্বের্  

  
আবেনক পবরম্বষিা েপ্তম্বরর (Department of Financial Services, DFS) প্রবিম্বিের্ স্বাধীর্ বিম্বরাধ 
মীমাাংসার (Independent Dispute Resolution, IDR) জর্ে বসদ্ধান্ত সাংখ্ো ক্রমিধনমার্, 2015 সাম্বল 

149 ভেম্বক 2018 সাম্বল 1,148 এ উন্নীি হম্বয়ম্বে  
  

OON আইর্ জরুবর পবরম্বষিা সাংক্রান্ত খ্রি িািে ভক্রিাম্বের 400 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ভিবে 
িেয় সাশ্রয় কম্বরম্বে  

  
অোটবর্ন ভজর্াম্বরল বহম্বসম্বি স্বাম্বযের হাম্বর স্বচ্ছিা বর্বিি করার জর্ে গভর্নম্বরর আম্বগর কাম্বজর 

উপর OON আইর্ গঠিি হম্বয়ম্বে  
  
  

ভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্, আদথনক ঘেবা অ্দিিপ্তর র্তুর্ কমর প্রবিম্বিের্ 
িাদিল কমরমে যামত দর্উ ইেমকন র প্রথম-ইর্-ঘর্টওোকন  আইমর্র েফলতা েম্পমকন  দবস্তাদরত দববরণ 
রমেমে, যা গ্রাহকমির জরুদর অ্বস্থা ঘথমক রক্ষা কমর এবং ঘর্টওোমকন র ডাক্তার এবং অ্র্যার্য 
স্বাস্থযমেবা প্রিার্কারীর কাে ঘথমক অ্বাক করা দবল েহ দবমরাি মীমাংোর ক্রমবিনমার্ েংিযা 
অ্র্ুমরাি ঘথমক রক্ষা কমর। এই আইর্, যা ঘভাক্তামির দবতকন  প্রদক্রোর বাইমর দর্মে যাে, শুিুমাত্র 
জরুদর পদরমষবাে দর্উ ইেমকন র অ্দিবােীমির 400 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর ঘবদি োশ্রে কমরমে।  
  
"দর্উ ইেকন  স্বাস্থযমেবা িরমে েততা প্রমোমের ঘক্ষমত্র অ্োিারণ অ্গ্রেদত অ্জন র্ কমরমে", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ফলাফমল ঘরােীমির েুরক্ষাে আউট-অ্ফ-ঘর্টওোকন  আইর্ কীভামব কাযনকর 
হমেমে তা ঘিিা যামে এবং েবার কামে পদরষ্কার কমর দিমে ঘয, দর্উ ইেমকন র অ্দিবােীমির 
পদরেযনা পাওোর প্রমোজর্ একটি অ্দিকার, দবলাদেতা র্ে।"  
  
"গ্রাহকমিরমক যামত আউট-অ্ফ-ঘর্টওোকন  ঘপ্রাভাইডামরর ঘথমক অ্প্রতযাদিত দেদকৎো দবমলর 
মািযমম আ াত র্া করা হে, ঘে জর্য আমরা বযবস্থা দর্দে", ভলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে ভহািুল 
িম্বলর্। "আউট অ্ফ ঘর্টওোকন  আইর্ দর্দিত করমত োহাযয করমে ঘয দর্উ ইেমকন র 
অ্দিবােীমির োশ্রেী মূমলযর অ্যামেে আমে, মার্েম্মত স্বাস্থয ঘেবা কভামরজ রমেমে, কারণ স্বাস্থয 
ঘেবা একটি মার্বাদিকার। এই আইর্টি বযদক্ত ও পদরবারমক রক্ষা করা এবং ঘেটজমুে েুষু্ঠ ও 
েমার্ স্বাস্থয পদরমষবা দর্দিত করার জর্য আমামির অ্বযাহত প্রমেষ্টার অ্ংি।"  

https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2019/09/dfs_oon_idr.pdf
https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2019/09/dfs_oon_idr.pdf


 

 

  
ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস বিভাম্বগর সুপাবরর্ম্বটর্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. ভলসওম্বয়ল িম্বলর্, "অ্বাক করা 
ঘমদডকযাল দবলগুদল এমর্ এক দবিাল ঘবাঝা হমে িাাঁদেমেমে যা ঘভাক্তামির আদথনক োপ দিমত 
পামর, আক্ষদরক অ্মথনই দকেু মার্ুষ ঘভমে পোর কারণ হমে যাে। আমামির পযনামলাের্াে ঘিিা 
যাে ঘয, এই আইর্টি দর্উ ইেমকন র অ্দিবােীমির োহাযয করার ঘক্ষমত্র একটি বে পাথনকয ততদর 
করমে, যার ফমল তারা তামির প্রাপয স্বাস্থযমেবা গ্রহণ কমরমে।"  
  
2014 মােন  মামে েভর্নর কুওমমা কততন ক স্বাক্ষদরত OON আইমর্র অ্িীমর্, ঘভাক্তামির ঘর্টওোকন  
জরুদর এবং অ্বাক করা দবল েম্পদকন ত দবমরাি ঘথমক ঘবর কমর ঘর্ওো হমেমে এবং স্বাস্থয 
পদরকল্পর্া এবং প্রিার্কারী এই িরমর্র দবদলং দববাি ঘমটামর্ার জর্য IDR প্রদক্রো বযবহার করমত 
পামর। ঘভাক্তা আইমর্র অ্িীমর্ ঘভাক্তামির দর্মিন াষ বমল িমর ঘর্ওো হে, যামত অ্বাক করা দবল 
ঘথমক েুরক্ষা, উন্নত প্রকাি, বদিনত ঘর্টওোকন  পযনাপ্ততার প্রমোজর্ীেতা, র্যূর্তম OON কভামরজ 
ঘক্রতামির জর্য উপলব্ধ করা, েম্প্রোদরত করা েহ অ্র্যার্য ঘভাক্তা েুরক্ষা, বদহরােত আমবির্ 
অ্দিকার, এবং েহজ িাদব জমা অ্ন্তভুন ক্ত।. 2015 োমল আইর্টি কাযনকর হওোর পর ঘথমক 
দফর্যাদিোল োদভন মেে দডপাটন মমন্ট (DFS) তামির ওমেবোইমটর মািযমম িামের করা স্বািীর্ 
দবমরাি দর্ষ্পদি (IDR) অ্র্ুমরামির েংিযা ক্রমােত বতদি ঘপমত ঘিমিমে, পািাপাদি ঘেই 
অ্র্ুমরািগুদলর বযাপামর দেিান্তও দর্মেমে।  
  
OON আইর্টি ঘর্টওোকন -বদহভূন ত পদরমিামি স্বেতার দবষমে তৎকালীর্ অ্যাটদর্ন ঘজর্ামরল অ্যানু্ড্র 
কুওমমা দ্বারা শুরু করা কাজটির দভদিমত কাজ কমর। বতন মামর্, স্বাস্থয পদরকল্পর্াগুদল োিারণত 
দতর্টি উৎমের মমিয একটির আউট-অ্ফ-ঘর্টওোমকন র ক্ষদতপূরমণর দভদিমত হে: FAIR ঘহলথ 
ঘডটামবে, স্বামস্থযর হামর স্বেতা ততদর করমত তৎকালীর্-অ্যাটদর্ন ঘজর্ামরল অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার 
দ্বারা প্রদতদষ্ঠত একটি স্বতন্ত্র অ্লাভজর্ক; ঘমদডমকোর দফ দিদডউল; বা স্বাস্থয পদরকল্পর্া দ্বারা 
প্রদতদষ্ঠত একটি দর্দিনষ্ট দফ। যাইমহাক, এমর্ র্দজর আমে ঘয স্বাস্থয বীমার প্রদতিামর্র পদরমাণ 
েরবরাহকারীর োমজন র ঘেমে ঘবদি হে।  
  
েরবরাহকারী, স্বাস্থয পদরকল্পর্া, এবং দর্দিনষ্ট ঘভাক্তামির DFS ওমেবোইমটর একটি ঘপাটন ামলর 
মািযমম একটি IDR েংস্থার (IDRE) কামে একটি আপদি জমা দিমত পামর। IDR প্রদক্রোে জরুদর 
দেদকৎেক ঘেবা বা োরপ্রাইজ দবল েম্পদকন ত দবমলর দববামির উপর একটি কাগুমজ পযনামলাের্া 
করা হে, এবং েমেমত দেিান্ত ঘর্ওো হে। IDR-এর অ্র্ুমরািগুদল DFS-এ জমা ঘিওো হে 
এবং আইদডএে েংস্থার োটিন ফাইড ফর দরদভউর জর্য IDR এর দর্কট বরাদ্দ করা হে। IDR 
েংস্থা একটি েংকল্প কমর ঘয, প্রমতযক িমলর ঘিষ ঘেরা অ্ফামরর উপর দভদি কমর প্রিার্কারীর 
দফ বা ঘহল্থ প্ল্যামর্র ঘপমমন্ট ঘবদি যুদক্তেঙ্গত দক র্া।  
  
আজ জাদর করা DFS-এর দরমপামটন  জার্া দেমেমে, 2015 এবং 2018-এর মমিয ঘমাট 2,595 
দেিান্ত ঘর্ওো হমেমে, আর েংিযাটা ক্রমি বােমে, 2015 োমল 149 ঘথমক 2018 োমল 1,148 এ 
উন্নীত হমেমে-। আইর্টি 2015 এর মােন  ঘথমক 2018 এর ঘিষ পযনন্ত ঘভাক্তামির 400 দমদলের্ 



 

 

মাদকন র্ ডলামরর ঘবদি োশ্রে কমরমে, জরুদর পদরমষবার োমথ যুক্ত িরে হ্রামের মািযমম অ্ংি এবং 
ঘর্টওোকন  অ্ংিগ্রহমণর জর্য উৎোহ বতদি কমরমে।  
  
জরুদর পদরমষবার প্রমোজমর্ ঘভাক্তারা োিারণত ঘকার্ দেদকৎেক পদরমষবা প্রিার্ করমব তা েের্ 
করমত অ্ক্ষম। উপরন্তু, যির্ ঘভাক্তা একটি ইর্-ঘর্টওোকন  হােপাতামল জরুদর ঘেবা গ্রহণ কমরর্ 
তির্, এমর্দক দেদকৎেক ইর্-ঘর্টওোকন  এর হওো আবিযক র্ে। OON আইমর্র আমে অ্দতদরক্ত 
জরুদর োজন  ঘথমক ঘকামর্া েুরক্ষা দেল র্া। ঘভাক্তামির বা স্বাস্থয পদরকল্পর্া শুিু দবল পদরমিাি 
করমত হমব, এবং জরুদর ঘেবা প্রিার্কারী দেদকৎেক স্বাস্থয পদরকল্পর্া ঘর্টওোমকন  অ্ংিগ্রহমণর জর্য 
ঘকামর্া প্রমণাির্া ঘপমতর্ র্া। ঘর্টওোকন  ইমামজন দি োদভন মের জর্য একটি স্বািীর্ দবমরাি দর্ষ্পদি 
প্রদক্রো প্রদতষ্ঠা করার মািযমম, OON আইর্ ঘর্টওোকন  দবদলং 34% হ্রাে কমর এবং ঘর্টওোকন  
ইমামজন দি দফদজদিোর্ ঘপমমন্ট 9% কদমমে ঘিে। ফলাফমলর মমিয, DFS দরমপাটন  জরুদর পদরমষবার 
ঘক্ষমত্র দর্ম্নদলদিত দবষেগুমলা িুাঁমজ ঘপমেমে:  
  

• 2015 ঘথমক 2018 এর মমিয IDR এর জর্য DFS এ জমা ঘিওো জরুদর পদরমষবার োমথ 
েংদিষ্ট 2,250 টি অ্দভমযামের মমিয 263টি মামলা দর্ষ্পদি করা হমেমে, পদরমামণর দিক 
ঘথমক যা 12%।  

• 43% দেিান্ত স্বাস্থয পদরকল্পর্ার পমক্ষ দেল, 24% প্রিার্কারীর পমক্ষ দেল, এবং 33% স্বাস্থয 
পদরকল্পর্া এবং প্রিার্কারীর মমিয ভাোভাদে করা হে, অ্থনাৎ পদরমষবার তাদরমির জর্য 
একাদিক CPT ঘকাড জমা ঘিওো হমেদেল, এবং IDRE দকেু ঘকামডর জর্য স্বাস্থয 
পদরকল্পর্া এবং অ্র্যমির জর্য েরবরাহকারীর পমক্ষ পাওো ঘেমে।  

  
2015 ঘথমক 2018 জরুদর পদরমষবা েম্পদকন ত দববামির জর্য েবমেমে োিারণ দবমিষত্ব দেল 
প্ল্াদেক োজন াদর, তার পমর ইমামজন দি ঘমদডদের্ এবং অ্মথনামপদডক োজন াদর। কম োিারণ 
েরবরাহকারী দবমিষমত্বর মমিয কাদডন ওলদজ, দর্উমরালদজ, ঘরদডওলদজ, ঘডন্টাল োজন াদর, 
অ্যার্ামস্থলদজ, অ্যাদেেযান্ট োজন াদর, োইদকোদি, েযামরাএমন্টমরালদজ, ওব/েযালর্, ইউমরালদজ এবং 
ঘপদডোদিে, যা 31 দডমেম্বর পযনন্ত 2018 েকল পযনামলাদেত দববামির 1% এর কম।  
  
2015 ঘথমক 2018 এর মমিয IDR এ 1,486টি োরপ্রাইজ দবল েম্পদকন ত দববাি জমা পমে। এর 
মমিয 815 টির বযাপামর IDR দেিান্ত গ্রহণ কমর। 13% ঘক্ষমত্র স্বাস্থয পদরকল্পর্া জেলাভ কমর, 
ঘযিামর্ 48% ঘক্ষমত্র েরবরাহকারী জেী হে। 39% ঘক্ষমত্র দবভাদজত দেিান্ত ঘর্ওো হমেদেল।  
  
IDR এর দেিান্তেমূহ 1,000 5,000 ডলামরর পদরমামণর মমিযই েবমেমে ঘবদি দেল, ঘযিামর্ স্বাস্থয 
পদরকল্পর্া বা প্রিার্কারী দবজেী হমলা দকর্া ঘেটি দবমবের্া করা হে র্া।  
  
এই দবষেটি দ মর েমেতর্তা বতদির োমথ োমথ DFS প্রতযািা করমে ঘয IDR-এর েংিযাও 
ক্রমােতভামব বােমত থাকমব। দর্উ ইেমকন র OON আইর্ জরুদর ঘেবা ও অ্বাক করা দবমলর জর্য 



 

 

অ্দতদরক্ত োমজন র েমেযা েমািামর্ ঘেকমহাল্ডারমিরমক একদত্রত করার ঘক্ষমত্র েদতযকার োফলয 
ঘপমেমে।  
  
পূণন দরমপামটন র একটি কদপ এখ্াম্বর্ পাওো যামব।  
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