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COVID‐19 eর aিতিরk সময়সীমা eবং িবেশষ নিথভুিkকরেণর সময়সীমা িবষয়ক p  eবং utরসমূহ 

আপেডট হেয়েছ: 21েশ জানয়ুারী, 2021 
aিতিরk সময়সীমা 

 
p1:Essential Plan (EP) eবং Qualified Health Plan (QHP) eর জনয্ pাথিমক েপেমn সmn 

িনয়ম িল কী? gাহকেদর কী eখনo কভােরজ সmn করেত 10 িদেনর মেধয্ িনেজেদর pথম 
িpিময়াম জমা িদেত হেব? 

 
u: সmূণর্ িpিময়াম িদেত হেব eবং aিgম িpিময়াম টয্াk েkিডট (advance premium tax credits, 

APTC) পােcন eমন সমs QHP নিথভুkকারীেদর কভােরজ সmn করার জনয্ eখনo pথম 
িpিময়ােমর েপেমn (aথবা বাinার েপেমn) করেত হেব। পিরকlনা িল িনজ িবচkণতায় 10 
িদেনর pাথিমক েপেমেnর েgস িপিরয়ড বা aিতিরk সময়সীমা বাড়ােত পাের।  

 
EP 1 eর েkেt, কভােরজ সmn করেত $20 বাinার েপেমn আবশয্ক নয়। তেব েয 
নিথভুkকারীরা EP + দিৃ শিk eবং দn সংkাn aিতিরk কভােরজিট িনবর্াচন কেরেছন তােদর 
ei aংেশর িpিময়ােম ছাড় িদেত পিরকlনা িল বাধয্ না হেলo, পিরকlনা িল িনজ িবচkণতায় 
ei aিতিরk িpিময়ােম ছাড় িদেত পাের।ei দঃুসমেয় েয পিরবার িল আিথর্ক ascলতার মধয্ 
িদেয় যােcন তােদর জনয্ আমরা িpিময়ােমর ei aংশিট ছাড় েদoয়ার জনয্ পিরকlনা িলেক 
uৎসািহত করিছ। 

 
p2:iিতমেধয্i িনেজেদর aিতিরk সময়সীমার মেধয্ আেছন eমন APTC gাহকেদর uপেরo িক 

ei 30‐িদেনর aিতিরk সময়সীমার সmpসারণ pেযাজয্ হয়? 
 
u: না, Medicare eবং Medicaid পিরেষবািদর িনয়েমর জনয্ েকnd িলর aধীেন,পূবর্ িবদয্মান 

aিতিরk সময়সীমার িনয়মিবিধ eমন APTC gাহকেদর জনয্ eখনo pেযাজয্ হেব যারা 
iিতমেধয্ 1লা eিpল, 2020 তািরেখ িনেজেদর aিতিরk সময়সীমার pথম 30 িদেন pেবশ 
কেরেছন। COVID-19 eর aিতিরk সময়সীমার িনয়মিবিধ সরকাির sাsয্ িবষয়ক আপৎকালীন 
aবsা েশষ না হoয়া পযর্n েসi নিথভুkকারীেদর জনয্ pেযাজয্ যারা 1লা eিpল, 2020 
তািরেখ aথবা তার পের aংিশভুk হেয়েছন।    

 
আপেডট (10/29/20): পাবিলক েহল্থ iমােজর্ িn 20 জানুয়ারী 2021 পযর্n বাড়ােনা হেয়েছ।   

েসi কারেণ, েgস িপিরয়েডর ei িনয়মকানুন িলেকo বাড়ােনা হেয়েছ।  
 
আপেডট (1/15/21): পাবিলক েহল্থ iমােজর্ িn 20 eিpল 2021 পযর্n বাড়ােনা হেয়েছ।  

েসi কারেণ, েgস িপিরয়েডর ei িনয়মকানুন িলেকo বাড়ােনা হেয়েছ।  
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p3:পিরকlনা িলর িক েসi EP gাহকেদর বাদ েদেব যারা 2020 সােলর মাচর্  মােসর 

িpিময়াম পিরেশাধ কেরনিন?   
 
u: ei মুহূেতর্ , িনেজেদর EP 1 িpিময়ােমর aংশ িহসােব $20 িদেত বয্থর্ হেয়েছন eমন gাহকেদর 

নিথভুkকরণ বািতল করার িবষেয় পিরকlনা িলর েভেব েদখা uিচত।পিরকlনা িলর তরফ 
েথেক EP + দিৃ শিk eবং দn সংkাn aংেশর িpিময়ােমর জনয্ EP + দিৃ শিk eবং দn 
সংkাn নিথভুkকারীেদর aিতিরk সময়সীমা সmpসারণ আবশয্ক না হেলo, পিরকlনা িল িনজ 
িবচkণতায় eকিট aিতিরk সময়সীমা বাড়ােত পাের। ei দঃুসমেয় েয পিরবার িল আিথর্ক 
ascলতার মধয্ িদেয় যােcন তােদর জনয্ ei aিতিরk সময়সীমািট uপলভয্ কের তুলেত 
আমরা পিরকlনা িলেক uৎসািহত করিছ। 

 
 
p4:NY State of Health eর িনেদর্ শনা aনযুায়ী, পিরকlনা িল aিতিরk eকমােসর জনয্ QHP‐

APTC eর aিতিরk সময়সীমা িবলm করেব, যার ফেল eকিট 120‐িদেনর aিতিরk 
সময়সীমা পাoয়া যােব।  120‐িদন পের, যিদ 120‐িদেনর aিতিরk সময়সীমা েশষ হoয়ার 
পের সmণূর্ িpিময়ােমর পিরমাণ চূড়াnভােব aপণূর্ থােক, তাহেল েকান তািরখ েথেক 
পিরকlনািট পিরসমািpর pিkয়া  করেব? 

 
u: েকােনা নিথভুkকারী 120‐িদেনর pদt aিতিরk সময়সীমা েশষ হoয়ার মেধয্ িনেজর িpিময়াম 

পূরণ করেত না পারেল, তার aিতিরk সময়সীমার 60তম িদেনর িহসােব কভােরজ বািতল হেয় 
যােব। পিরসমািpর েশষ তািরেখ েসিট NYSOH eর কােছ পাঠােনা হেব যা 120‐িদেনর 
aিতিরk সময়সীমার িdতীয় মাস েশষ হoয়ার তািরখিটর সমান। পিরকlনা িল aিতিরk 
সময়সীমার pথম 60 িদেনর জনয্ কভার দািব করেব eবং pিত CMS িনেদর্শনা aনুযায়ী, 
পিরকlনা িল ei 60‐িদেনর সময়কােলর (APTC eর 2 মাস) জনয্ APTC পােব। 
 
uদাহরণs প, বতর্ মান িনয়মিবিধ aনযুায়ী, 2020 সােলর eিpল মােসর জনয্ eকজন চলিত 
নিথভুkকারীর িpিময়ােমর েপেমn 1লা eিpল েথেক বেকয়া হেব, েযিট 90‐িদেনর aিতিরk 
সময়সীমা র তািরখ িহসােব িনধর্ািরত হেব। আপৎকালীন aবsার েফডােরল িনয়মিবিধর 
aধীেন, aিতিরk সময়সীমা জলুাi eর েশষ aবিধ চলেব (120 িদন)।  েকােনা বয্িk েশষ 
পযর্n িনেজর িpিময়ােমর েপেমn পিরেশাধ করেত না পারেল, পিরকlনািট 31েশ েম eর েশষ 
তািরখ সহ জলুাi eর েশেষ NYSOH‐েক েলনেদন পিরসমািpর িসdাn পাঠােব। ei পিরকlনািট 
eিpল eবং েম মােসর জনয্ APTC ধের রাখেব।  
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p 5: েকােনা gাহক 120‐িদেনর aিতিরk সময়সীমার পের নন-েপেমেnর জনয্ বািতল হেল, 
তারা িক NYSOH eর মাধয্েম psািবত eকi পিরকlনায় aথবা aনয্ পিরকlনায় QHP 
কভােরেজর জনয্ পনুরায়-আেবদন করেত পারেবন? 
 
u:  সাধারণত, না। 120‐িদন পের নন-েপেমেnর জনয্ বািতল হেয় যাoয়া gাহকরা পিরকlনা বষর্ 

2021 eর জনয্ unkু নিথভুkকরণ  হoয়া পযর্n েকােনা QHP‐েত পুনরায় নাম নিথভুk 
করােত পারেবন না, যিদ না তােদর জীবেনর েকােনা ঘটনার কারেণ তারা িবেশষ 
নিথভুkকরেণর েযাগয্ হন aথবা আপৎকালীন aবsার SEP সmpসারণ করা হয়।যিদ gাহেকর 
আয় পিরবতর্ ন হয় eবং Medicaid, Essential Plan aথবা Child Health Plus eর জনয্ েযাগয্ 
হন, িতিন িনেজর আেবদন িবষয়ক তথয্ আপেডট করেত পােরন eবং েয কভােরেজর িতিন 
েযাগয্ তােত নাম নিথভুk করােত পােরন।     

 
p6:পিরকlনা িলর িক EP gাহকেদর েথেক েপেমn িল kমাগত েনoয়া uিচত, যিদ 

তারা পিরেশাধ কেরন? 
 
u: হয্াঁ, পিরকlনা িলর gাহকেদর মািসক িভিtেত িpিময়ােমর িনেজেদর aংশ পিরেশাধ করার  

জনয্ iনভেয়স কের েযেত হেব, তেব েপেমn না েপেল, gাহকেক িনবnন বিহভুর্ ত করা  
uিচত হেব না। 

 
p7:APTC থাকা QHP gাহকেদর জনয্ 120‐িদেনর aিতিরk সময়সীমা চলাকালীন 

পিরেষবািদর জনয্ দািব িলর aথর্ পিরেশাধ করেত েক দায়বd? 
 
u:  CMS িনেদর্শনা aনুযায়ী, পিরকlনা িল aিতিরk সময়সীমার pথম 60 িদেনর জনয্ দািব িলর 

aথর্ পিরেশাধ করেত দায়বd; পিরকlনা িল aিতিরk সময়সীমার 61‐120 িদেনর জনয্ দািব িল 
মুলতব রাখেত পাের।  েকােনা gাহক পরবতর্ীকােল 120‐িদন পের নন-েপেমেnর জনয্ বরখাs 
হেল, পিরকlনািট 61‐120 িদেনর aিতিরk সময়সীমার মেধয্ আoতাভুk দািব িলর েপেমেnর 
জনয্ দায়বd নয় (aথর্াৎ, বরখাs হoয়ার তািরেখর পের আoতাভুk)। ei িবষয়িট gাহক eবং 
পিরেষবা pদানকারীেদর কােছ s ভােব পিরকlনা িলেক বুিঝেয় বলেত হেব।  

 
p8:ভতুর্ িকpাp নিথভুkকারীেদর জনয্ ei সmpসািরত aিতিরk সময়সীমা সিkয় করার জনয্ 

িক NY State of Health eর কােছ ascলতার pমাণ িদেত হেব? 
 
u: (4/20/2020 e আপেডট করা হেয়েছ) না, িpিময়াম েপেমn eবং EP, CHP, QHP‐APTC eর 

জনয্ aিতিরk সময়সীমার নমনীয়তার িবষেয় NY State of Health eর কােছ COVID‐19 
সংkাn ascলতার pমাণ েদoয়ার pেয়াজন েনi। DFS সmূণর্ িpিময়াম েদoয়া aিধবাসীেদর 
জনয্ িনেদর্শনা জাির কেরেছ; ei ধরেনর aিধবাসীেদর জনয্ COVID‐19 সংkাn ascলতার 
pমাণ সংেযািজত করেত হেব।      
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aনgুহ কের মেন রাখেবন: ei p  o utরসমূহ েজার েদয় েসi ভতুর্ িকpাp aিধবাসীেদর uপর 
যারা NY State of Health: CHPlus, eেসিnয়াল পিরকlনা eবং ভতুর্ িকpাp েযাগয্তাসmn sাsয্ 
পিরকlনার মাধয্েম নিথভুk হেcন। সmণূর্ িpিময়াম েদoয়া aিধবাসীেদর জনয্ DFS‐eর 
িনেদর্ িশকা eখােন uপলভয্। 
 
p9: আমােদর CHPlus-eর সদসয্েদর জনয্, আমরা যিদ iিতমেধয্i 834 ফাiেল 3/31/20 েময়াদ 
েপেয় থািক তাহেল আমরা িক eকিট নতুন েলনেদন পাব? 
 
u:  হয্াঁ। আমরা Medicaid (েমিডেকড) বয্বহারকারী aিধবাসীেদর জনয্ েযমন কেরিছলাম,CHPlus‐ 

eর 4/1 পুননর্বীকরণ িল 4/5‐e pয্ােন পাঠােনা হেয়িছল। e িলেক 4/1 নতুন নিথভুিk িহেসেব 
পাঠােনা হেয়িছল। 

 
p10: আমরা িক COVID‐19 জ ির aবsা েশষ হoয়ার পের আপনার েথেক েকানo খািরজ বা 
বািতল না হoয়া pতয্াশা করেত পাির? 
 
u:  ei সমেয়র মেধয্ নবায়ন সmিকর্ ত েকানo aবসান পিরকlনা িলর pতয্াশা করা uিচত না। 

তেব, পিরকlনা িল তাo eমন িকছু েলনেদন খািরজ হoয়ার সmুখীন হেত পাের েয িল 
যুkরা ীয় িনয়ম aনুসাের খািরজ করা আবশয্ক, eর মেধয্ anভুর্ k হল eমন বয্িkরা যােদর 
বয়স কভােরেজর বাiের চেল যােc (েযমন, CHPlus েথেক 19, EP‐eর জনয্ 65 বছর 
বয়স), খািরজ করার aনুেরাধকারী সদসয্গণ aথবা েকানo সদসয্ যিদ aনয্ েকাথাo চেল 
যান। 

 
আপেডট (10/29/20): ধুমাt QHP ‐eর জনয্, বািষর্ক নবায়ন িল 15 i নেভmর বা তার 
আেশপােশ হেব। iিতমেধয্ Medicaid, EP, eবং CHP‐eর জনয্ েযাগয্তা বাড়ােনার কারেণ, সমs 
নবায়ন িল QHP সদসয্েদর জনয্ হেব।  
 
p11: 4/1 eবং পরবতর্ী সমেয়র pারিmক িpিময়াম বািক আেছ eমন EP‐eর সকল সদেসয্র জনয্ 
পিরকlনা িল িক কভােরজ সmণূর্ করেব? 
 
u: EP 1 মােনর ($20) জনয্, নতুন নিথভুিkকরণ েলনেদন পাoয়ার পের পিরকlনা িলর uিচৎ 

কভােরজ সmূণর্ করা। 
 
aনgুহ কের মেন রাখেবন েয EMedNY‐eর েথেক তৎkণাৎ েপেমn পাoয়ার জনয্ সmণূর্ 
করা েলনেদন েsটেক েফরত পাঠােনা আবশয্ক। 

 
p12: েযেকানo EP 1, EP 1+ দিৃ শিk eবং দn, EP 2+ দিৃ শিk eবং দn সংkাn সদসয্ যারা সদসয্ 
েপেমn ছাড়া সmণূর্ কেরেছন তােদর জনয্ িক পিরকlনা িলেক েপেমn করা হেব? 
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u: হয্াঁ, পিরকlনা িলেক তাo িpিময়ােমর a-সদসয্ দািয়েtর aংশ েপেমn করা হেব। 
p13: পিরকlনা িল িক েসi নিথভুkকারীেদর জনয্ পনুবর্হাল করেব যােদর েময়ােদর তািরখ 
1লা মাচর্  িছল? 
 
u:  COVID‐19 জ ির aবsার aিতিরk সময়সীমা সmিকর্ ত িনয়ম িল 1লা eিpল, 2020 েথেক 

কাযর্কর। পিরকlনা িলেক েসi সকল EP 1 নিথভুkকারীেদর জনয্ কভােরজ পুনবর্হাল করেত 
হেব না যােদর েময়াদ 1লা eিpেলর আেগ েপেমn না করার জনয্ েশষ হেয়েছ। 

 
 
p14: আমরা িক সব েpাgােমর (EP, CHP, QHP‐APTC) জনয্ িpিময়ােমর বয্ােলn eর েজর টানেত পাির? 
 
u: হয্াঁ, পিরকlনা িল QHP‐APTC, EP eবং CHPlus‐eর জনয্ িpিময়ােমর বয্ােলn eর েজর টানেত  

পাের। সmূণর্ িpিময়াম েদoয়া aিধবাসীেদর জনয্ DFS‐eর িনেদর্ িশকা েদখুন। EP eবং CHPlus‐
eর বেকয়া িpিময়ােমর িবষেয় আরo িনেদর্ িশকা পরবতর্ী তািরেখ pদান করা হেত পাের। 

 
p15: QHP‐APTC েপেমেnর েময়াদ সmpসারণ সmেকর্ , NYSOH িক িনি ত করেত পাের েয eিট 
িpিময়ােম pদান করার তািরখেক যিদ/কীভােব pভািবত করেত পাের? 
 
u: পিরকlনাj িpিময়াম iনভেয়সকারীেদর জনয্ িpিময়াম pদান করার তািরখ পিরবতর্ ন করার 
   েকানo pেয়াজন েনi। 
 
p16: দn সংkাn পিরকlনা িলর েkেt েকানo জ ির aবsা সmিকর্ ত িনয়ম িলর েকানিট 
pেযাজয্? 
 
u:  COVID‐19 জ ির aবsার aিতিরk সময়সীমা সmিকর্ ত িনয়ম িল িpিময়ােমর দn সংkাn 

aংেশর েkেt pেযাজয্ নয়। eিট sতnt দn সংkাn পিরকlনা eবং EP 1 + দিৃ শিk o দn 
সংkাn eবং EP 2 + দিৃ শিk eবং দnসংkাn পিরকlনাj দn o দিৃ শিk সংkাn িpিময়ােমর 
aংশ uভয়েকi uেlখ কের। তেব, আমরা pয্ান িলেক ei aিতিরk সময়সীমা েসi 
পিরবার িলর জনয্ uপলb করেত uৎসািহত কির যারা ei কিঠন সমেয় aথর্ৈনিতক সমসয্ার 
মেধয্ রেয়েছন। 
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COVID‐19eর aিতিরk সমেয়র পের িpিময়ােমর বয্ােলn পনুরায় েপেমn করা 
 
p17:120‐িদেনর COVID-19 eর aিতিরk সময় েশষ হoয়ার পের QHP APTC‐e নিথভুkেদর 

েথেক িpিময়াম বয্ােলn পনুরায় েপেমn করার িবষেয় বীমাকারীেদর জনয্ NY State of 
Health/NY েsট aফ েহলথ-eর তরফ েথেক েকানo িনেদর্ িশকা আেছ? 

 
u: বীমাকারীরা 120‐িদেনর aিতিরk সমেয়র েশেষ বা বীমাকারীর িবেবচনার িভিtেত বেকয়া 

িpিময়াম বয্ােলn সmূণর্ েপ সংgহ করেত পােরন, তারা সদেসয্র সােথ eকিট িবকl িpিময়াম 
েপেমn বয্বsায় pেবশ করেত পােরন, যা নিথভুk করেত হেব eবং সদেসয্র সােথ েশয়ার 
করেত হেব। eর মেধয্ সদসয্েক বেকয়া িpিময়াম িকিsেত pদান করার সুিবধা anভুর্ k হেত 
পাের, তেব িনmিলিখত িsিতমাপ aনুসাের: 

 
1. কভােরেজর ভূতােপkাভােব খািরজকরণ 60 িদেনর েবিশ হেত পাের না। 
2. িনয়ম িল সকল সদেসয্র েkেt সমানভােব pেযাজয্ হেত হেব। 

 
eিট যুkরা ীয়ভােব সুিবধাpদান করা িবিনমেয়র CMS িনেদর্ িশকা eবং eমন QHP‐েত 
নিথভুkকারী যারা টয্াk েkিডট পান না তােদর জনয্ DFS িনেদর্ িশকার সােথ সাম সয্পূণর্। 
আিথর্ক সমসয্ার সmুখীন হoয়া eমন সদসয্ যারা িবকl েপেমn করেত পারেছন না তােদর 
সােথ কাজ করা বা সদসয্েক নতুন কভােরজ েপেত সাহাযয্ করার জনয্ বীমাকারীেদরেক uৎসাহ 
pদান করা হয়। 
 
 
 
 

p18:pেযাজয্ aিতিরk সময় েশষ হoয়ার পের EP‐e নিথভুkেদর েথেক িpিময়াম বয্ােলn 
পনুরায় েপেমn করার িবষেয় বীমাকারীেদর জনয্ NY State of Health/NY েsট aফ 
েহলথ-eর তরফ েথেক েকানo িনেদর্ িশকা আেছ?  

 
u:   পাবিলক েহল্থ iমােজর্ িnর পুেরা সময়কাল ধের সদসয্েদর $20 মািসক িpিময়ােমর তােদর 

তােদর EP 1 pদান না করার জনয্ সদসয্েদর aবসান না করার রীিত পিরকlনােক aবয্াহত 
রাখেত হেব। পাবিলক েহল্থ iমােজর্ িnর েশেষ, পিরকlনা িলর বেকয়া িpিময়াম বয্ােলn 
মokফ করার icাধীনতা থাকেব। d বয্ েয, 2021‐22 eিkিকuিটভ বােজট, 1 জনু 2021 
েথেক কাযর্কর িহসােব EP1 eর $20 মািসক িpিময়াম aপসারণ করার psাব িদেয়েছ।
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COVID‐19 eর বয্িতkমী পিরিsিত সংkাn িবেশষ নিথভুিkকরেণর সময়সীমা 

 
p  19:COVID-19 বয্িতkমী পিরিsিতেত িবেশষ তািলকাভুিk সময়কাল  (Special Enrollment 

Period, SEP) eর জনয্ কভােরজ র তািরখ িল কী হেব যা   িডেসmর 31, 2020 পযর্n 
বাড়ােনা হেয়িছল?  

 
u:  COVID‐19 বয্িতkমী পিরিsিত SEP চলাকালীন েয িনয়ম িল pেয়াগ করা হেয়িছল তার  

aনু প, gাহকেদর কেব কভােরজ  করা যায় তার eকিট িবকl থাকেব। কখন তােদর 
SEP েদoয়া হয় তার uপর িনভর্ র কের, নীেচ বিণর্ত, তােদর eকিট র তািরখ চয়ন করার 
aনুমিত েদoয়া হেব।  aনলাiন aয্ািpেকশনিটর মাধয্েম েদoয়া ম িুরর েথেক আলাদা 
কভােরজ র তািরেখর জনয্ gাহকগণেক কাsমার সািভর্ েস কল করা আবশয্ক। নেভmর 1, 
2020 তািরেখর পর aনলাiেন কভােরেজর জনয্ আেবদন করা gাহকরা 2021 সােলর জনয্ 
eকিট আেবদন পূরণ করেবন eবং তারা 2020‐র জনয্ কভােরজ চান িকনা তা িজেjস করা 
হেব। যিদ তা হয়, তেব তােদরেক gাহক পিরেষবােক কল কের নেভmর eবং/aথবা িডেসmর 
2020 সােলর কভােরেজর জনয্ তািলকাভুিk সmn করার জনয্ বলা হেব। 
 
 

যখন ei SEP-eর aধীেন তািলকাভুিk সmn হয়: কভােরজ  হয়: 

15i aেkাবর , 2020‐eর মেধয্ কভােরজ র পছেnর তািরখ: 
• aেkাবর 1, aথবা 
• নেভmর 1, 2020 

16i aেkাবর েথেক 15i নেভmর 2020‐eর মেধয্ কভােরজ র তািরখ পছn: 
• নেভmর 1, aথবা 
• িডেসmর 1, 2020 

16i নেভmর েথেক 15i িডেসmর, 2020‐eর মেধয্ কভােরজ র তািরখ পছn: 
• িডেসmর 1, 2020, aথবা 
• জানুয়ারী 1, 2021 

16i িডেসmর েথেক 31েশ িডেসmর, 2020‐eর মেধয্ • জানুয়ারী 1, 2021 
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COVID-19 eর aিতিরk সময়সীমা eবং িবেশষ নিথভুিkকরেণর সময়সীমা িবষয়ক p  eবং utরসমূহ 
আপেডট হেয়েছ: 21 েশ জানয়ুারী, 2021 

 
 

p 20: 31েশ জানয়ুারীর পরo 2021 eর unkু নিথভুkকরেণর সময়সীমা িক বিধর্ত করা হেব?  
 
u: হয্াঁ। গভনর্র koেমা (Cuomo) 21 েশ জানুয়ারী unkু নিথভুkকরেণর সময়সীমা 31 েশ  মাচর্  

2021 পযর্n বৃিd করার েঘাষণা কেরেছন। unkু নিথভুkকরেণর সময়সীমা 31 েশ মাচর্  2021 
পযর্n বৃিd করার ফেল িনu iয়কর্ েক েফডােরল পাবিলক েহল্থ iমােজর্ িnর সােথ েজাটবd হেত 
সাহাযয্ করেব েযিট সmpিত 20 েশ eিpল 2021 পযর্n বাড়ােনা হেয়েছ। 

 
সmূণর্ েpস িরিলজিট eখােন পাoয়া যােব: https://www.governor.ny.gov/news/part‐new‐yorks‐
ongoing‐response‐covid‐19‐pandemic‐governor‐cuomo‐announces‐open‐enrollment 


