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COVID-19 এর অতিতরক্ত সময়সীমা এবং তবশেষ নতিভুতক্তকরশের সময়সীমা তবষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরসমূহ 

আপডেট হডেডে: 20 শে এতপ্রল, 2020 
অতিতিক্ত সময়সীমা 

 
প্র1:  Essential Plan (EP) এবং Qualified Health Plan (QHP) এর জনয প্রািতমক পেশমন্ট সম্বন্ধ তনয়মগুতল কী? গ্রাহকশের 

কী এখনও কভাশরজ সম্পন্ন করশি 10 তেশনর মশযয তনশজশের প্রিম তপ্রতময়াম জমা তেশি হশব? 

 

উ:  সম্পূর্ণ প্রিপ্রিয়াি প্রিতে হতে এেং অপ্রিি প্রিপ্রিয়াি ট্যাক্স ক্রেপ্রিট্ (advance premium tax credits , APTC) পাতেন এিন সিস্ত 

QHP নপ্রিভুক্তকারীতির কভাতরজ সম্পন্ন করার জনয এখনও িিি প্রিপ্রিয়াতির ক্রপতিন্ট (অিো োইন্ডার ক্রপতিন্ট) করতে হতে। 

পপ্ররকল্পনাগুপ্রি প্রনজ প্রেচক্ষর্োয় 10 প্রিতনর িািপ্রিক ক্রপতিতন্টর ক্রিস প্রপপ্ররয়ি ো অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিা োডাতে পাতর।  
 

EP 1 এর ক্রক্ষতে, কভাতরজ সম্পন্ন করতে $20 োইন্ডার ক্রপতিন্ট আেশ্যক নয়।  েতে ক্রে নপ্রিভুক্তকারীরা EP + িপৃ্রিশ্প্রক্ত এেং িন্ত 

সংোন্ত অপ্রেপ্ররক্ত কভাতরজটি প্রনেণাচন কতরতেন োতির এই অংতশ্র প্রিপ্রিয়াতি োড প্রিতে পপ্ররকল্পনাগুপ্রি োধ্য না হতিও, 

পপ্ররকল্পনাগুপ্রি প্রনজ প্রেচক্ষর্োয় এই অপ্রেপ্ররক্ত প্রিপ্রিয়াতি োড প্রিতে পাতর।  এই িুুঃসিতয় ক্রে পপ্ররোরগুপ্রি আপ্রিণক অস্বেিোর িধ্য 
প্রিতয় োতেন োতির জনয আিরা প্রিপ্রিয়াতির এই অংশ্টি োড ক্রিওয়ার জনয পপ্ররকল্পনাগুপ্রিতক উৎসাপ্রহে করপ্রে। 

 
প্র2: ইতিমধ্যেই তিধ্েধ্েি অতিতরক্ত সময়সীমার মশযয আশেন এমন APTC গ্রাহকশের উেশরও তক এই 30-তেশনর 

অতিতরক্ত সময়সীমার সম্প্রসারে প্রশ াজয হয়? 

 

উ:  না, Medicare এেং Medicaid পপ্ররতেোপ্রির প্রনয়তির জনয ক্রকন্দ্রগুপ্রির অধ্ীতন, পূেণ প্রেিযিান অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিার প্রনয়িপ্রেপ্রধ্ 

এিন APTC িাহকতির জনয এখনও িতোজয হতে োরা ইপ্রেিতধ্য 1িা এপ্রিি, 2020 োপ্ররতখ প্রনতজতির অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিার িিি 

30 প্রিতন িতেশ্ কতরতেন। COVID-19 এর অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিার প্রনয়িপ্রেপ্রধ্ সরকাপ্রর স্বাস্থ্য প্রেেয়ক আপৎকািীন অেস্থ্া ক্রশ্ে না 
হওয়া পেণন্ত ক্রসই নপ্রিভুক্তকারীতির জনয িতোজয োরা 1িা এপ্রিি, 2020 োপ্ররতখ অিো োর পতর অংপ্রশ্ভুক্ত হতয়তেন।    

   
প্র3: পতিকল্পিাগুতিি তক সসই EP গ্রাহকধ্েি বাে তেধ্য় সেওয়া উতিি যািা 2020 সাধ্িি মািচ  মাধ্সি তপ্রতময়াম 

পতিধ্ ায কধ্িিতি?   

 

উ:  এই িুহূতেণ , প্রনতজতির EP 1 প্রিপ্রিয়াতির অংশ্ প্রহসাতে $20 প্রিতে েযিণ হতয়তেন এিন িাহকতির নপ্রিভুক্তকরর্ োপ্রেি করার প্রেেতয় 

পপ্ররকল্পনাগুপ্রির ক্রভতে ক্রিখা উপ্রচে। পপ্ররকল্পনাগুপ্রির েরফ ক্রিতক EP + িপৃ্রিশ্প্রক্ত এেং িন্ত সংোন্ত অংতশ্র প্রিপ্রিয়াতির জনয EP + 

িপৃ্রিশ্প্রক্ত এেং িন্ত সংোন্ত নপ্রিভুক্তকারীতির অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিা সম্প্রসারর্ আেশ্যক না হতিও, পপ্ররকল্পনাগুপ্রি প্রনজ প্রেচক্ষর্োয় 

একটি অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিা োডাতে পাতর।  এই িুুঃসিতয় ক্রে পপ্ররোরগুপ্রি আপ্রিণক অস্বেিোর িধ্য প্রিতয় োতেন োতির জনয এই 

অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিাটি উপিভয কতর েুিতে আিরা পপ্ররকল্পনাগুপ্রিতক উৎসাপ্রহে করপ্রে। 

 
 

প্র4: NY State of Health এর তনশেে েনা অনু ায়ী, েতরকল্পনাগুতল অতিতরক্ত একমাশসর জনয QHP-APTC এর অতিতরক্ত 

সময়সীমা তবলম্ব করশব,  ার ফশল একটি 120-তেশনর অতিতরক্ত সময়সীমা োওয়া  াশব।  120-তেন েশর,  তে 120-

তেশনর অতিতরক্ত সময়সীমা পেষ হওয়ার েশর সম্পেূে তপ্রতময়াশমর েতরমাে চূডান্তভাশব অেেূে িাশক, িাহশল পকান 

িাতরখ পিশক েতরকল্পনাটি েতরসমাতির প্রতিয়া শুরু করশব? 

 
উ:  ক্রকাতনা নপ্রিভুক্তকারী 120-প্রিতনর িিত্ত অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিা ক্রশ্ে হওয়ার িতধ্য প্রনতজর প্রিপ্রিয়াি পূরর্ করতে না পারতি, োর 

অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিার 60েি প্রিতনর প্রহসাতে কভাতরজ োপ্রেি হতয় োতে। পপ্ররসিাপ্রির ক্রশ্ে োপ্ররতখ ক্রসটি NYSOH এর কাতে পাঠাতনা 
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হতে ো 120-প্রিতনর অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিার প্রিেীয় িাস ক্রশ্ে হওয়ার োপ্ররখটির সিান। পপ্ররকল্পনাগুপ্রি অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিার িিি 60 

প্রিতনর জনয কভার িাপ্রে করতে এেং িপ্রে CMS তিধ্েচ  িা অনুোয়ী, পপ্ররকল্পনাগুপ্রি এই 60-প্রিতনর সিয়কাতির (APTC এর 2 িাস) 

জনয APTC পাতে। 

 
উিাহরর্স্বরূপ, েেণ িান প্রনয়িপ্রেপ্রধ্ অনুোয়ী, 2020 সাতির এপ্রিি িাতসর জনয একজন চলতি নপ্রিভুক্তকারীর প্রিপ্রিয়াতির ক্রপতিন্ট 

1িা এপ্রিি ক্রিতক েতকয়া হতে, ক্রেটি 90-প্রিতনর অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিা শুরুর োপ্ররখ প্রহসাতে প্রনধ্ণাপ্ররে হতে।   আপৎকািীন অেস্থ্ার 

ক্রফিাতরি প্রনয়িপ্রেপ্রধ্র অধ্ীতন, অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিা জিুাই এর ক্রশ্ে অেপ্রধ্ চিতে (120 প্রিন)।  ক্রকাতনা েযপ্রক্ত ক্রশ্ে পর্যন্ত প্রনতজর 

প্রিপ্রিয়াতির ক্রপতিন্ট পপ্ররতশ্াধ্ করতে না পারতি, পপ্ররকল্পনাটি 31ক্রশ্ ক্রি এর ক্রশ্ে োপ্ররখ সহ জিুাই এর ক্রশ্তে NYSOH-ক্রক ক্রিনতিন 

পপ্ররসিাপ্রির প্রসদ্ধান্ত পাঠাতে। এই পপ্ররকল্পনাটি এপ্রিি এেং ক্রি িাতসর জনয APTC ধ্তর রাখতে।  

 

প্র5: সকাধ্িা গ্রাহক 120-তেশনর অতিতরক্ত সময়সীমার েশর নন-পেশমশন্টর জনয বাতিল হশল, িারা তক NYSOH এর 

মাযযশম প্রস্তাতবি একই প্ল্যাশন অিবা অনয প্ল্যাশন QHP কভাশরশজর জনয েনুরায়-আশবেন করশি োরশবন? 

 

উ: সাধ্ারর্ে, না। 120-প্রিন পতর নন-ক্রপতিতন্টর জনয োপ্রেি হয়ে োওয়া িাহকরা পপ্ররকল্পনা েেণ 2021 এর জনয উনু্মক্ত নপ্রিভুক্তকরর্ 

শুরু হওয়া পেণন্ত ক্রকাতনা QHP-ক্রে পুনরায় নাি নপ্রিভুক্ত করাতে পারতেন না, েপ্রি না োতির জীেতনর ক্রকাতনা ঘট্নার কারতর্ োরা 
প্রেতশ্ে নপ্রিভুক্তকরতর্র ক্রোগ্য হন অিো আপৎকািীন অেস্থ্ার SEP সম্প্রসারর্ করা হয়। েপ্রি িাহতকর আয় পপ্ররেেণ ন হয় এেং 
Medicaid, Essential Plan অিো Child Health Plus এর জনয ক্রোগ্য হন, প্রেপ্রন প্রনতজর আতেিন প্রেেয়ক েিয আপতিট্ 

করতে পাতরন এেং ক্রে কভাতরতজর প্রেপ্রন ক্রোগ্য োতে নাি নপ্রিভুক্ত করাতে পাতরন।     

 
প্র6:  পতিকল্পিাগুতিি তক EP গ্রাহকধ্েি সেধ্ক সপধ্মন্টগুতি ক্রমাগি সিওয়া উতিি, যতে িািা পতিধ্ ায 

কধ্িি? 

 

উ:  হযাাঁ, পপ্ররকল্পনাগুপ্রির িাহকতির িাপ্রসক প্রভপ্রত্ততে প্রিপ্রিয়াতির প্রনতজতির অংশ্ পপ্ররতশ্াধ্ করার জনয ইনভতয়স কতর ক্রেতে হতে, েতে 

ক্রপতিন্ট না ক্রপতি, িাহকতক প্রনেন্ধন েপ্রহভুণ ে করা উপ্রচে হতে না। 

 
প্র7:  APTC োকা QHP গ্রাহকধ্েি েিে 120-তেধ্িি অতিতিক্ত সময়সীমা িিাকািীি পতিধ্েবাতেি েিে 

োতবগুতিি অেচ পতিধ্ ায কিধ্ি সক োয়বদ্ধ? 

 
উ:  CMS প্রনতিণশ্না অনুোয়ী, পপ্ররকল্পনাগুপ্রি অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিার িিি 60 প্রিতনর জনয িাপ্রেগুপ্রির অিণ পপ্ররতশ্াধ্ করতে িায়েদ্ধ; 

পপ্ররকল্পনাগুপ্রি অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিার 61-120 প্রিতনর জনয িাপ্রেগুপ্রি মুলিব রাখতে পাতর।  ক্রকাতনা িাহক পরেেীকাতি 120-প্রিন 

পতর নন-ক্রপতিতন্টর জনয েরখাস্ত হতি, পপ্ররকল্পনাটি 61-120 প্রিতনর অপ্রেপ্ররক্ত সিয়সীিার িতধ্য আওোভুক্ত িাপ্রেগুপ্রির ক্রপতিতন্টর 

জনয িায়েদ্ধ নয় (অিণাৎ, েরখাস্ত হওয়ার োপ্ররতখর পতর আওোভুক্ত)। এই প্রেেয়টি িাহক এেং পপ্ররতেো িিানকারীতির কাতে 

স্পিভাতে পপ্ররকল্পনাগুপ্রিতক েুপ্রিতয় েিতে হতে।  

 
প্র8:  ভিুে তকপ্রাি নতিভুক্তকারীশের জনয এই সম্প্রসাতরি অতিতরক্ত সময়সীমা সতিয় করার জনয তক NY State of Health 

এর কাশে অস্বচ্ছলিার প্রমাে দিডে হশব? 

 

উ:  (4/20/2020 এ আপয়েট করা হয়েয়ে) না, প্রিপ্রিয়াি ক্রপতিন্ট এেং EP, CHP, QHP-APTC এর জনয অপ্রেপ্ররক্ত 

সিয়সীিার নিনীয়োর প্রেেতয় NY State of Health এর কাতে COVID-19 সংক্রান্ত অস্বেিোর িিার্ ক্রিওয়ার িতয়াজন ক্রনই। 

DFS সম্পূর্ণ প্রিপ্রিয়াি ক্রিওয়া অপ্রধ্োসীতির জনয প্রনতিণশ্না জাপ্রর কররয়ে; এই ধরয়নর অতধবাসীয়ের জনয COVID-19 
সংক্রান্ত অস্বচ্ছলিার প্রমাণ সংয়র্াতজি করয়ি হয়ব।      

 
 
COVID-19 এি বেতিক্রমী পতিতিতি সংক্রান্ত তবধ্ ে িতেভুতক্তকিধ্েি সময়সীমা 

https://www.cms.gov/files/document/faqs-payment-and-grace-period-covid-19.pdf
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প্র9:  সম্প্রসাতিি COVID-19 এর বযতিিমী েতরতিতি সংিান্ত তবশেষ নতিভুতক্তকরশের সময়সীমা (Special Enrollment 

Period, SEP) এ পকানগুতল কভাশরশজর শুরুর িাতরখ হশব? 
 
উ:  মাচয  16, 2020 COVID-19 বযতিক্রমী পতরতিতি SEP তবষয়ে প্রয়োগ করা তবতধগুতলর অনুরূপ, 16 এতপ্রল রেয়ক 15ই 

রম SEP-এর মাধযয়ম িাতলকাভুক্ত হওো গ্রাহকরা কখন কভায়রজ শুরু করয়বন রসই তবষয়ে একটি তবকল্প পায়বন।  

োরা হয় 1িা ক্রি অিো 1িা জনু োপ্ররখটি শুরুর োপ্ররখ প্রহসাতে প্রনেণাচন করার সুতোগ্ পাতেন। 
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COVID-19 এর অতিতরক্ত সময়সীমা এবং তবশেষ নতিভুতক্তকরশের সময়সীমা তবষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরসমূহ 

20 শে এতপ্রল, 2020 এ আপডেট করা প্রশ্ন এবং উত্তরসমূহ 

 

অনুগ্রহ কডর মডন রাখডবন: এই প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ শ ার শিে শসই ভেুুদকপ্রাপ্ত অদিবাসীডির উপর যারা NY State of 

Health: CHPlus, এডসদিোল প্ল্যান এবং ভেুুদকপ্রাপ্ত শযাগ্যোসম্পন্ন স্বাস্থ্য পদরকল্পনার মািযডম নদিভুক্ত হডেন। 
সম্পরুূ্ দপ্রদমোম শিওো অদিবাসীডির  নয DFS-এর দনডিুদেকা এখাডন উপলভয। 

 

প্র10: আমাডির CHPlus-এর সিসযডির  নয, আমরা যদি ইদেমডিযই 834 ফাইডল 3/31/20 শমোি শপডে িাদক োহডল 
আমরা দক একটি নেুন রলনয়েন পাব? 

 

উ: হযাাঁ। আমরা Medicaid (রমতেয়কে) বযবহারকারী অতধবাসীয়ের জনয রর্মন কয়রতেলাম, CHPlus-এর 4/1  

পুননযবীকরণগুতল 4/5-এ প্ল্যায়ন পাঠায়না হয়েতেল। এগুতলয়ক 4/1 নিুন নতেভুতক্ত তহয়সয়ব পাঠায়না হয়েতেল। 

 

Q11: আমরা দক COVID-19  রুদর অবস্থ্া শেষ হওোর পডর আপনার শিডক শকানও খাদর  বা বাদেল না হওো 
প্রেযাো করডে পাদর? 

 
উ: এই সময়ের ময়ধয নবােন সম্পতকয ি রকানও অবসান প্ল্যানগুতলর প্রিযাশা করা উতচি না। িয়ব, প্ল্যানগুতল িাও 

এমন তকেু রলনয়েন খাতরজ হওোর সমু্মখীন হয়ি পায়র রর্গুতল র্ুক্তরাষ্ট্রীে তনেম অনুসায়র খাতরজ করা আবশযক, 
এর ময়ধয অন্তভুয ক্ত হল এমন বযতক্তরা র্ায়ের বেস কভায়রয়জর বাইয়র চয়ল র্ায়চ্ছ (য়র্মন, CHPlus রেয়ক 19, EP-
এর জনয 65 বের বেস), খাতরজ করার অনুয়রাধকারী সেসযগণ অেবা রকানও সেসয র্তে অনয রকাোও চয়ল 
র্ান। 

 

প্র12: 4/1 এবং পরবেী সমডের প্রারদিক দপ্রদমোম বাদক আডে এমন EP-এর সকল সিডসযর  নয প্ল্যানগুদল দক 
কভাডর  সম্পরুূ্ করডব? 

 

উ: EP 1 মায়নর ($20) জনয, নিুন নতেভুতক্তকরণ রলনয়েন পাওোর পয়র  প্ল্যানগুতলর উতচৎ কভায়রজ সম্পূণয করা। 

 
অনুগ্রহ কডর মডন রাখডবন শয EMedNY-এর শিডক েৎক্ষর্াৎ শপডমন্ট পাওোর  নয সম্পরুূ্ করা শলনডিন শেটডক 
শফরে পাঠাডনা আবেযক। 

 

প্র13: শযডকানও EP 1, EP 1+ িদৃিেদক্ত এবং িন্ত, EP 2+ িদৃিেদক্ত এবং িন্ত সংক্রান্ত সিসয যারা সিসয শপডমন্ট োড়া 
সম্পরুূ্ কডরডেন োডির  নয দক প্ল্যানগুদলডক শপডমন্ট করা হডব? 

 

উ: হযাাঁ, প্ল্যানগুতলয়ক িাও তপ্রতমোয়মর অ-সেসয োতেয়ের অংশ রপয়মন্ট করা হয়ব। 

 
প্র14: প্ল্যানগুদল দক শসই নদিভুক্তকারীডির  নয পনুবুহাল করডব যাডির শমোডির োদরখ 1লা মারু্ দেল? 

 

উ: COVID-19 জরুতর অবিার অতিতরক্ত সমেসীমা সম্পতকয ি তনেমগুতল 1লা এতপ্রল, 2020 রেয়ক কার্যকর। প্ল্যানগুতলয়ক 
রসই সকল EP 1 নতেভুক্তকারীয়ের জনয কভায়রজ পুনবযহাল করয়ি হয়ব না র্ায়ের রমোে 1লা এতপ্রয়লর আয়গ রপয়মন্ট 
না করার জনয রশষ হয়েয়ে। 
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প্র15: আমরা দক সব শপ্রাগ্রাডমর (EP, CHP, QHP-APTC)  নয দপ্রদমোডমর বযাডলি এর শ র টানডে পাদর? 

 
উ: হযাাঁ, প্ল্যানগুতল QHP-APTC, EP এবং CHPlus-এর জনয তপ্রতমোয়মর বযায়লন্স এর রজর টানয়ি  পায়র। সম্পূণয 

তপ্রতমোম রেওো অতধবাসীয়ের জনয DFS-এর তনয়েয তশকা রেখুন। EP এবং CHPlus-এর বয়কো তপ্রতমোয়মর তবষয়ে 
আরও তনয়েয তশকা পরবিী িাতরয়খ প্রোন করা হয়ি পায়র। 

 
প্র16: QHP-APTC শপডমডন্টর শমোি সম্প্রসারর্ সম্পডকু, NYSOH দক দনদিে করডে পাডর শয এটি দপ্রদমোডম প্রিান 
করার োদরখডক যদি/কীভাডব প্রভাদবে করডে পাডর? 

 
উ: প্ল্যায়নর তপ্রতমোম ইনভয়েসকারীয়ের জনয তপ্রতমোম প্রোন করার িাতরখ পতরবিয ন করার রকানও প্রয়োজন রনই। 

 

প্র17: িন্ত সংক্রান্ত প্ল্যানগুদলর শক্ষডে শকানও  রুদর অবস্থ্া সম্পদকুে দনেমগুদলর শকানটি প্রডযা য? 

 
উ: COVID-19 জরুতর অবিার অতিতরক্ত সমেসীমা সম্পতকয ি তনেমগুতল তপ্রতমোয়মর েন্ত সংক্রান্ত অংয়শর রেয়ে প্রয়র্াজয 

নে। এটি স্বিন্ত্র েন্ত সংক্রান্ত প্ল্যান এবং EP 1 + েতৃিশতক্ত ও েন্ত সংক্রান্ত এবং EP 2 + েতৃিশতক্ত এবং েন্তসংক্রান্ত 
প্ল্যায়নর েন্ত ও েতৃিশতক্ত সংক্রান্ত তপ্রতমোয়মর অংশ উভেয়কই উয়েখ কয়র। িয়ব, আমরা প্ল্যানগুতলয়ক এই অতিতরক্ত 
সমেসীমা রসই পতরবারগুতলর জনয উপলব্ধ করয়ি উৎসাতহি কতর র্ারা এই কঠিন সময়ে অেযননতিক সমসযার ময়ধয 
রয়েয়েন। 

                     
 
 

 
 
 


