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COVID-19 এর অিতির� সময়সীমা এবং িবেশষ নিথভুি�করেণর সময়সীমা িবষয়ক �� এবং উত্তরসমূহ 

আপেডট হেয়েছ: 29েশ অে�াবর, 2020 
অিতির� সময়সীমা 

 
�1:  Essential Plan (EP) এবং Qualified Health Plan (QHP) এর জনয্ �াথিমক েপেম� স�� িনয়মগিল কী? 

�াহকেদর কী এখনও কভােরজ স�� করেত 10 িদেনর মেধয্ িনেজেদর �থম ি�িময়াম জমা িদেত হেব? 
 
উ:  স�ূণর্ ি�িময়াম িদেত হেব এবং অি�ম ি�িময়াম টয্া� ে�িডট (advance premium tax credits , APTC) 

পাে�ন এমন সম� QHP নিথভু�কারীেদর কভােরজ স�� করার জনয্ এখনও �থম ি�িময়ােমর েপেম� (অথবা 
বাই�ার েপেম�) করেত হেব। পিরক�নাগিল িনজ িবচ�ণতায় 10 িদেনর �াথিমক েপেমে�র ে�স িপিরয়ড বা 
অিতির� সময়সীমা বাড়ােত পাের।  

 
EP 1 এর ে�ে�, কভােরজ স�� করেত $20 বাই�ার েপেম� আবশয্ক নয়।  তেব েয নিথভু�কারীরা EP + 
দিৃ�শি� এবং দ� সং�া� অিতির� কভােরজিট িনবর্াচন কেরেছন তােদর এই অংেশর ি�িময়ােম ছাড় িদেত 
পিরক�নাগিল বাধয্ না হেলও, পিরক�নাগিল িনজ িবচ�ণতায় এই অিতির� ি�িময়ােম ছাড় িদেত পাের।  এই 
দঃুসমেয় েয পিরবারগিল আিথর্ক অ��লতার মধয্ িদেয় যাে�ন তােদর জনয্ আমরা ি�িময়ােমর এই অংশিট ছাড় 
েদওয়ার জনয্ পিরক�নাগিলেক উৎসািহত করিছ। 

 
�2: ইিতমেধয্ই িনেজেদর অিতির� সময়সীমার মেধয্ আেছন এমন APTC �াহকেদর উপেরও িক এই 30-িদেনর 

অিতির� সময়সীমার স�সারণ �েযাজয্ হয়? 
 
উ:  না, Medicare এবং Medicaid পিরেষবািদর িনয়েমর জনয্ েক�গিলর অধীেন, পূবর্ িবদয্মান অিতির� সময়সীমার 

িনয়মিবিধ এমন APTC �াহকেদর জনয্ এখনও �েযাজয্ হেব যারা ইিতমেধয্ 1লা এি�ল, 2020 তািরেখ িনেজেদর 
অিতির� সময়সীমার �থম 30 িদেন �েবশ কেরেছন। COVID-19 এর অিতির� সময়সীমার িনয়মিবিধ সরকাির 
�া�য্ িবষয়ক আপৎকালীন অব�া েশষ না হওয়া পযর্� েসই নিথভু�কারীেদর জনয্ �েযাজয্ যারা 1লা এি�ল, 
2020 তািরেখ অথবা তার পের অংিশভু� হেয়েছন।    

 
আপেডট (10/29/20): পাবিলক েহল্থ ইমােজর্ ি� 20 জানুয়ারী 2021 পযর্� বাড়ােনা হেয়েছ।  েসই কারেণ, ে�স 

িপিরয়েডর এই িনয়মকানুনগিলেকও বাড়ােনা হেয়েছ।  
   
�3: পিরক�নাগিলর িক েসই EP �াহকেদর বাদ িদেয় েদওয়া উিচত যারা 2020 সােলর মাচর্  মােসর 

ি�িময়াম পিরেশাধ কেরনিন?   
 
উ:  এই মুহূেতর্ , িনেজেদর EP 1 ি�িময়ােমর অংশ িহসােব $20 িদেত বয্থর্ হেয়েছন এমন �াহকেদর নিথভু�করণ 

বািতল করার িবষেয় পিরক�নাগিলর েভেব েদখা উিচত। পিরক�নাগিলর তরফ েথেক EP + দিৃ�শি� এবং দ� 
সং�া� অংেশর ি�িময়ােমর জনয্ EP + দিৃ�শি� এবং দ� সং�া� নিথভু�কারীেদর অিতির� সময়সীমা স�সারণ 
আবশয্ক না হেলও, পিরক�নাগিল িনজ িবচ�ণতায় একিট অিতির� সময়সীমা বাড়ােত পাের। এই দঃুসমেয় েয 
পিরবারগিল আিথর্ক অ��লতার মধয্ িদেয় যাে�ন তােদর জনয্ এই অিতির� সময়সীমািট উপলভয্ কের তুলেত 
আমরা পিরক�নাগিলেক উৎসািহত করিছ। 
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�4: NY State of Health এর িনেদর্ শনা অনুযায়ী, পিরক�নাগিল অিতির� একমােসর জনয্ QHP-APTC এর 

অিতির� সময়সীমা িবল� করেব, যার ফেল একিট 120-িদেনর অিতির� সময়সীমা পাওয়া যােব।  120-িদন 
পের, যিদ 120-িদেনর অিতির� সময়সীমা েশষ হওয়ার পের স�ণূর্ ি�িময়ােমর পিরমাণ চূড়া�ভােব অপণূর্ 
থােক, তাহেল েকান তািরখ েথেক পিরক�নািট পিরসমাি�র �ি�য়া শর করেব? 

 
উ:  েকােনা নিথভু�কারী 120-িদেনর �দত্ত অিতির� সময়সীমা েশষ হওয়ার মেধয্ িনেজর ি�িময়াম পূরণ করেত না 
পারেল, তার অিতির� সময়সীমার 60তম িদেনর িহসােব কভােরজ বািতল হেয় যােব। পিরসমাি�র েশষ তািরেখ েসিট 
NYSOH এর কােছ পাঠােনা হেব যা 120-িদেনর অিতির� সময়সীমার ি�তীয় মাস েশষ হওয়ার তািরখিটর সমান। 
পিরক�নাগিল অিতির� সময়সীমার �থম 60 িদেনর জনয্ কভার দািব করেব এবং �িত CMS িনেদর্শনা অনুযায়ী, 
পিরক�নাগিল এই 60-িদেনর সময়কােলর (APTC এর 2 মাস) জনয্ APTC পােব। 

 
উদাহরণ�রপ, বতর্ মান িনয়মিবিধ অনুযায়ী, 2020 সােলর এি�ল মােসর জনয্ একজন চলিত নিথভু�কারীর 
ি�িময়ােমর েপেম� 1লা এি�ল েথেক বেকয়া হেব, েযিট 90-িদেনর অিতির� সময়সীমা শরর তািরখ িহসােব 
িনধর্ািরত হেব। আপৎকালীন অব�ার েফডােরল িনয়মিবিধর অধীেন, অিতির� সময়সীমা জলুাই এর েশষ অবিধ 
চলেব (120 িদন)।  েকােনা বয্ি� েশষ পযর্� িনেজর ি�িময়ােমর েপেম� পিরেশাধ করেত না পারেল, 
পিরক�নািট 31েশ েম এর েশষ তািরখ সহ জলুাই এর েশেষ NYSOH-েক েলনেদন পিরসমাি�র িস�া� পাঠােব। 
এই পিরক�নািট এি�ল এবং েম মােসর জনয্ APTC ধের রাখেব।  

 
�5: েকােনা �াহক 120-িদেনর অিতির� সময়সীমার পের নন-েপেমে�র জনয্ বািতল হেল, তারা িক NYSOH এর 
মাধয্েম ��ািবত একই �য্ােন অথবা অনয্ �য্ােন QHP কভােরেজর জনয্ পনুরায়-আেবদন করেত পারেবন? 
 
উ: সাধারণত, না। 120-িদন পের নন-েপেমে�র জনয্ বািতল হেয় যাওয়া �াহকরা পিরক�না বষর্ 2021 এর জনয্ 

উ��ু নিথভু�করণ শর হওয়া পযর্� েকােনা QHP-েত পুনরায় নাম নিথভু� করােত পারেবন না, যিদ না 
তােদর জীবেনর েকােনা ঘটনার কারেণ তারা িবেশষ নিথভু�করেণর েযাগয্ হন অথবা আপৎকালীন অব�ার SEP 
স�সারণ করা হয়। যিদ �াহেকর আয় পিরবতর্ ন হয় এবং Medicaid, Essential Plan অথবা Child Health 
Plus এর জনয্ েযাগয্ হন, িতিন িনেজর আেবদন িবষয়ক তথয্ আপেডট করেত পােরন এবং েয কভােরেজর িতিন 
েযাগয্ তােত নাম নিথভু� করােত পােরন।     

 
�6:  পিরক�নাগিলর িক EP �াহকেদর েথেক েপেম�গিল �মাগত েনওয়া উিচত, যিদ তারা পিরেশাধ 

কেরন? 
 
উ:  হয্াঁ, পিরক�নাগিলর �াহকেদর মািসক িভিত্তেত ি�িময়ােমর িনেজেদর অংশ পিরেশাধ করার জনয্ ইনভেয়স কের 

েযেত হেব, তেব েপেম� না েপেল, �াহকেক িনব�ন বিহভুর্ ত করা উিচত হেব না। 
 
�7:  APTC থাকা QHP �াহকেদর জনয্ 120-িদেনর অিতির� সময়সীমা চলাকালীন পিরেষবািদর জনয্ 

দািবগিলর অথর্ পিরেশাধ করেত েক দায়ব�? 
 
উ:  CMS িনেদর্শনা অনুযায়ী, পিরক�নাগিল অিতির� সময়সীমার �থম 60 িদেনর জনয্ দািবগিলর অথর্ পিরেশাধ 

করেত দায়ব�; পিরক�নাগিল অিতির� সময়সীমার 61-120 িদেনর জনয্ দািবগিল মুলতব রাখেত পাের।  েকােনা 
�াহক পরবত�কােল 120-িদন পের নন-েপেমে�র জনয্ বরখা� হেল, পিরক�নািট 61-120 িদেনর অিতির� 
সময়সীমার মেধয্ আওতাভু� দািবগিলর েপেমে�র জনয্ দায়ব� নয় (অথর্াৎ, বরখা� হওয়ার তািরেখর পের 

https://www.cms.gov/files/document/faqs-payment-and-grace-period-covid-19.pdf
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আওতাভু�)। এই িবষয়িট �াহক এবং পিরেষবা �দানকারীেদর কােছ ��ভােব পিরক�নাগিলেক বুিঝেয় বলেত 
হেব।  

 
�8:  ভতুর্ িক�া� নিথভু�কারীেদর জনয্ এই স�সািরত অিতির� সময়সীমা সি�য় করার জনয্ িক NY State of 

Health এর কােছ অ��লতার �মাণ িদেত হেব? 
 

উ:  (4/20/2020 এ আপেডট করা হেয়েছ) না, ি�িময়াম েপেম� এবং EP, CHP, QHP-APTC এর জনয্ 
অিতির� সময়সীমার নমনীয়তার িবষেয় NY State of Health এর কােছ COVID-19 সং�া� অ��লতার �মাণ 
েদওয়ার �েয়াজন েনই। DFS স�ূণর্ ি�িময়াম েদওয়া অিধবাসীেদর জনয্ িনেদর্শনা জাির কেরেছ; এই ধরেনর 
অিধবাসীেদর জনয্ COVID-19 সং�া� অ��লতার �মাণ সংেযািজত করেত হেব।      

 
 
COVID-19 এর বয্িত�মী পিরি�িত সং�া� িবেশষ নিথভুি�করেণর সময়সীমা 
 
�9:  স�সািরত COVID-19 এর বয্িত�মী পিরি�িত সং�া� িবেশষ নিথভুি�করেণর সময়সীমা (Special 

Enrollment Period, SEP) এ েকানগিল কভােরেজর শরর তািরখ হেব? 
 
উ:  মাচর্  16, 2020 COVID-19 বয্িত�মী পিরি�িত SEP িবষেয় �েয়াগ করা িবিধগিলর অনুরপ, 16 এি�ল েথেক 

15ই েম SEP-এর মাধয্েম তািলকাভু� হওয়া �াহকরা কখন কভােরজ শর করেবন েসই িবষেয় একিট িবক� 
পােবন।  তারা হয় 1লা েম অথবা 1লা জনু তািরখিট শরর তািরখ িহসােব িনবর্াচন করার সুেযাগ পােবন। 
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COVID-19 এর অিতির� সময়সীমা এবং িবেশষ নিথভুি�করেণর সময়সীমা িবষয়ক �� এবং উত্তরসমূহ 

20 েশ এি�ল, 2020 এ আপেডট করা �� এবং উত্তরসমহূ 
 

অনু�হ কের মেন রাখেবন: এই �� ও উত্তরসমূহ েজার েদয় েসই ভতুর্ িক�া� অিধবাসীেদর উপর যারা NY State of 
Health: CHPlus, এেসি�য়াল �য্ান এবং ভতুর্ িক�া� েযাগয্তাস�� �া�য্ পিরক�নার মাধয্েম নিথভু� হে�ন। 
স�ণূর্ ি�িময়াম েদওয়া অিধবাসীেদর জনয্ DFS-এর িনেদর্ িশকা এখােন উপলভয্। 
 
�10: আমােদর CHPlus-এর সদসয্েদর জনয্, আমরা যিদ ইিতমেধয্ই 834 ফাইেল 3/31/20 েময়াদ েপেয় থািক তাহেল 
আমরা িক একিট নতুন েলনেদন পাব? 
 
উ: হয্াঁ। আমরা Medicaid (েমিডেকড) বয্বহারকারী অিধবাসীেদর জনয্ েযমন কেরিছলাম, CHPlus-এর 4/1  

পুননর্বীকরণগিল 4/5-এ �য্ােন পাঠােনা হেয়িছল। এগিলেক 4/1 নতুন নিথভুি� িহেসেব পাঠােনা হেয়িছল। 
 
Q11: আমরা িক COVID-19 জরির অব�া েশষ হওয়ার পের আপনার েথেক েকানও খািরজ বা বািতল না হওয়া 
�তয্াশা করেত পাির? 
 
উ: এই সমেয়র মেধয্ নবায়ন স�িকর্ ত েকানও অবসান �য্ানগিলর �তয্াশা করা উিচত না। তেব, �য্ানগিল তাও 

এমন িকছু েলনেদন খািরজ হওয়ার স�ুখীন হেত পাের েযগিল যু�রা�ীয় িনয়ম অনুসাের খািরজ করা আবশয্ক, 
এর মেধয্ অ�ভুর্ � হল এমন বয্ি�রা যােদর বয়স কভােরেজর বাইের চেল যাে� (েযমন, CHPlus েথেক 19, 
EP-এর জনয্ 65 বছর বয়স), খািরজ করার অনুেরাধকারী সদসয্গণ অথবা েকানও সদসয্ যিদ অনয্ েকাথাও 
চেল যান। 

 
আপেডট (10/29/20): শধুমা� QHP -এর জনয্, বািষর্ক নবায়নগিল 15ই নেভ�র বা তার আেশপােশ হেব। 
ইিতমেধয্ Medicaid, EP, এবং CHP-এর জনয্ েযাগয্তা বাড়ােনার কারেণ, সম� নবায়নগিল QHP সদসয্েদর জনয্ 
হেব।  
 
�12: 4/1 এবং পরবত� সমেয়র �ারি�ক ি�িময়াম বািক আেছ এমন EP-এর সকল সদেসয্র জনয্ �য্ানগিল িক 
কভােরজ স�ণূর্ করেব? 
 
উ: EP 1 মােনর ($20) জনয্, নতুন নিথভুি�করণ েলনেদন পাওয়ার পের  �য্ানগিলর উিচৎ কভােরজ স�ূণর্ করা। 

 
অনু�হ কের মেন রাখেবন েয EMedNY-এর েথেক তৎ�ণাৎ েপেম� পাওয়ার জনয্ স�ণূর্ করা েলনেদন 
ে�টেক েফরত পাঠােনা আবশয্ক। 

 
�13: েযেকানও EP 1, EP 1+ দিৃ�শি� এবং দ�, EP 2+ দিৃ�শি� এবং দ� সং�া� সদসয্ যারা সদসয্ েপেম� ছাড়া 
স�ণূর্ কেরেছন তােদর জনয্ িক �য্ানগিলেক েপেম� করা হেব? 
 
উ: হয্াঁ, �য্ানগিলেক তাও ি�িময়ােমর অ-সদসয্ দািয়ে�র অংশ েপেম� করা হেব। 
 
�14: �য্ানগিল িক েসই নিথভু�কারীেদর জনয্ পনুবর্হাল করেব যােদর েময়ােদর তািরখ 1লা মাচর্  িছল? 
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উ: COVID-19 জরির অব�ার অিতির� সময়সীমা স�িকর্ ত িনয়মগিল 1লা এি�ল, 2020 েথেক কাযর্কর। 
�য্ানগিলেক েসই সকল EP 1 নিথভু�কারীেদর জনয্ কভােরজ পুনবর্হাল করেত হেব না যােদর েময়াদ 1লা এি�েলর 
আেগ েপেম� না করার জনয্ েশষ হেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
�15: আমরা িক সব ে�া�ােমর (EP, CHP, QHP-APTC) জনয্ ি�িময়ােমর বয্ােল� এর েজর টানেত পাির? 
 
উ: হয্াঁ, �য্ানগিল QHP-APTC, EP এবং CHPlus-এর জনয্ ি�িময়ােমর বয্ােল� এর েজর টানেত  পাের। স�ূণর্ 

ি�িময়াম েদওয়া অিধবাসীেদর জনয্ DFS-এর িনেদর্ িশকা েদখুন। EP এবং CHPlus-এর বেকয়া ি�িময়ােমর িবষেয় 
আরও িনেদর্ িশকা পরবত� তািরেখ �দান করা হেত পাের। 

 
�16: QHP-APTC েপেমে�র েময়াদ স�সারণ স�েকর্ , NYSOH িক িনি�ত করেত পাের েয এিট ি�িময়ােম �দান 
করার তািরখেক যিদ/কীভােব �ভািবত করেত পাের? 
 
উ: �য্ােনর ি�িময়াম ইনভেয়সকারীেদর জনয্ ি�িময়াম �দান করার তািরখ পিরবতর্ ন করার েকানও �েয়াজন েনই। 
 
�17: দ� সং�া� �য্ানগিলর ে�ে� েকানও জরির অব�া স�িকর্ ত িনয়মগিলর েকানিট �েযাজয্? 
 
উ: COVID-19 জরির অব�ার অিতির� সময়সীমা স�িকর্ ত িনয়মগিল ি�িময়ােমর দ� সং�া� অংেশর ে�ে� �েযাজয্ 

নয়। এিট �ত� দ� সং�া� �য্ান এবং EP 1 + দিৃ�শি� ও দ� সং�া� এবং EP 2 + দিৃ�শি� এবং 
দ�সং�া� �য্ােনর দ� ও দিৃ�শি� সং�া� ি�িময়ােমর অংশ উভয়েকই উে�খ কের। তেব, আমরা �য্ানগিলেক এই 
অিতির� সময়সীমা েসই পিরবারগিলর জনয্ উপল� করেত উৎসািহত কির যারা এই কিঠন সমেয় অথর্ৈনিতক 
সমসয্ার মেধয্ রেয়েছন। 
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COVID-19 এর অিতির� সময়সীমা এবং িবেশষ নিথভুি�করেণর সময়সীমা িবষয়ক �� এবং উত্তরসমূহ 
 
Q18:  15ই জনু পযর্� স�সািরত হওয়া COVID-19 এর বয্িত�মী পিরি�িত সং�া� িবেশষ নিথভুি�করেণর 

সময়সীমা (Special Enrollment Period, SEP) এর জনয্ কভােরজ শরর তািরখ কী হেব? 
 
উ: COVID-19 এর বয্িত�মী পিরি�িত সং�া� SEP-এর জনয্ 15ই েম, 2020-এ লাগ হওয়া িনয়েমর অনুরপ, েয 
�াহকরা 16ই েম – 15ই জেুনর মেধয্ SEP-এর মাধয্েম নিথভু� হেয়েছন তােদর কােছ কভােরজ শর করার সময় 
েবেছ েনওয়ার িবক� থাকেব। তারা 1লা জনু বা 1লা জলুাইেয়র মেধয্ েযেকানও একিট িদন েবেছ িনেত পারেবন। 
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COVID-19 এর অিতির� সমেয়র পের ি�িময়ােমর বয্ােল� পনুরায় েপেম� করা 
 
�19: 120-িদেনর COVID-19 এর অিতির� সময় েশষ হওয়ার পের QHP APTC-এ নিথভু�েদর েথেক ি�িময়াম 

বয্ােল� পনুরায় েপেম� করার িবষেয় বীমাকারীেদর জনয্ NY State of Health/NY ে�ট অফ েহলথ-এর 
তরফ েথেক েকানও িনেদর্ িশকা আেছ? 

 
উ: বীমাকারীরা 120-িদেনর অিতির� সমেয়র েশেষ বা বীমাকারীর িবেবচনার িভিত্তেত বেকয়া ি�িময়াম বয্ােল� 

স�ূণর্রেপ সং�হ করেত পােরন, তারা সদেসয্র সােথ একিট িবক� ি�িময়াম েপেম� বয্ব�ায় �েবশ করেত 
পােরন, যা নিথভু� করেত হেব এবং সদেসয্র সােথ েশয়ার করেত হেব। এর মেধয্ সদসয্েক বেকয়া ি�িময়াম 
িকি�েত �দান করার সুিবধা অ�ভুর্ � হেত পাের, তেব িন�িলিখত ি�িতমাপ অনুসাের: 

 
1. কভােরেজর ভূতােপ�াভােব খািরজকরণ 60 িদেনর েবিশ হওয়া যােব না। 
2. িনয়মগিল সকল সদেসয্র ে�ে� সমানভােব �েযাজয্ হেত হেব। 

 
এিট যু�রা�ীয়ভােব সুিবধা�দান করা িবিনমেয়র CMS িনেদর্ িশকা এবং এমন QHP-েত নিথভু�কারী যারা টয্া� 
ে�িডট পান না তােদর জনয্ DFS িনেদর্ িশকার সােথ সাম�সয্পূণর্। আিথর্ক সমসয্ার স�ুখীন হওয়া এমন সদসয্ 
যারা িবক� েপেম� করেত পারেছন না তােদর সােথ কাজ করা বা সদসয্েক নতুন কভােরজ েপেত সাহাযয্ করার 
জনয্ বীমাকারীেদরেক উৎসাহ �দান করা হয়। 
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COVID-19 এর অিতির� সময়সীমা এবং িবেশষ নিথভুি�করেণর সময়সীমা িবষয়ক �� এবং উত্তরসমূহ 
 

�20: 15ই জলুাই পযর্� বিধর্ত COVID-19 এর বয্িত�মী পিরি�িত সং�া� িবেশষ নিথভুি�করেণর সময়সীমার 

জনয্ কভােরেজর আরে�র তািরখ কী হেব?  

  
উ: 15ই জনু, 2020 তািরেখর COVID-19 এর বয্িত�মী পিরি�িত SEP-এর ে�ে� �েযাজয্ একই িনয়মাবলী 

অনুযায়ী 16ই জনু - 15ই জনু পযর্� SEP-এর মাধয্েম নিথভু� উপেভা�ােদর কােছ কভােরজ আর� করার 
তািরখ েবেছ েনওয়ার িবক� থাকেব। তােদরেক আরে�র তািরখ িহেসেব 1লা জলুাই অথবা 1লা অগা� েবেছ 
েনওয়ার অনুমিত েদওয়া হেব।  
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COVID-19 এর অিতির� সময়সীমা এবং িবেশষ নিথভুি�করেণর সময়সীমা িবষয়ক �� এবং উত্তরসমূহ 

আপেডট হেয়েছ: 29েশ অে�াবর, 2020 
 

�� 21: COVID-19 বয্িত�মী পিরি�িতেত িবেশষ তািলকাভুি� সময়কাল (Special Enrollment Period, SEP) এর 
জনয্ কভােরজ শরর তািরখগিল কী হেব যা িডেস�র 31, 2020 পযর্� বাড়ােনা হেয়িছল? 
 
উত্তর: COVID-19 বয্িত�মী পিরি�িত SEP চলাকালীন েয িনয়মগিল �েয়াগ করা হেয়িছল তার অনুরপ, �াহকেদর 
কেব কভােরজ শর করা যায় তার একিট িবক� থাকেব। কখন তােদর SEP েদওয়া হয় তার উপর িনভর্ র কের, 
নীেচ বিণর্ত, তােদর একিট শরর তািরখ চয়ন করার অনুমিত েদওয়া হেব।  অনলাইন অয্াি�েকশনিটর মাধয্েম েদওয়া 
ম�িুরর েথেক আলাদা কভােরজ শরর তািরেখর জনয্ �াহকগণেক কা�মার সািভর্ েস কল করা আবশয্ক। নেভ�র 1, 
2020 তািরেখর পর অনলাইেন কভােরেজর জনয্ আেবদন করা �াহকরা 2021 সােলর জনয্ একিট আেবদন পূরণ 
করেবন এবং তারা 2020-র জনয্ কভােরজ চান িকনা তা িজে�স করা হেব। যিদ তা হয়, তেব তােদরেক �াহক 
পিরেষবােক কল কের নেভ�র এবং/অথবা িডেস�র 2020 সােলর কভােরেজর জনয্ তািলকাভুি� স�� করার জনয্ 
বলা হেব। 

 
 

যখন এই SEP-এর অধীেন তািলকাভুি� স�� হয়: কভােরজ শর হয়: 

15ই অে�াবর , 2020-এর মেধয্ কভােরজ শরর পছে�র তািরখ: 
• অে�াবর 1, অথবা 
• নেভ�র 1, 2020 

16ই অে�াবর েথেক 15ই নেভ�র 2020-এর মেধয্ কভােরজ শরর তািরখ পছ�: 
• নেভ�র 1, অথবা 
• িডেস�র 1, 2020 

16ই নেভ�র েথেক 15ই িডেস�র, 2020-এর মেধয্ কভােরজ শরর তািরখ পছ�: 
• িডেস�র 1, 2020, অথবা 
• জানুয়ারী 1, 2021 

16ই িডেস�র েথেক 31েশ িডেস�র, 2020-এর মেধয্ • জানুয়ারী 1, 2021 

 


