
 
 
 

 

Qualified Health Plans (QHP)-এর কেরানাভাইরাস িবেশষ িনব�ন সময়সীমার 
(Coronavirus Special Enrollment Period, SEP) ওপর �� এবং উত্তর 

 
1. 1লা এি�েলর �ারে�র তািরখ িক েসই সম� সদসয্েদর জনয্ অনুমিতেযাগয্ যারা 

কেরানাভাইরাস SEP-এর েথেক এেসেছন, এমনিক তারা 1লা এি�ল এবং 15ই এি�েলর 
মােঝ নিথভু� হেলও? 1লা এি�েলর পর আস� বয্ি� যারা এখনও এি�েলর জনয্ 
কভােরজ িনেত ই�কু তােদর জনয্ িক আংিশক মািসক ি�িময়াম অনুমিতেযাগয্? 

 
উত্তর: হয্াঁ আমরা 1লা এি�েলর আেগর তািরেখর ��াব িদেত চেলিছ, যিদ উপেভা�ারা 
অনুেরাধ কেরন। বয্ি�েদর পিরচযর্ায় অ�ভুর্ � করাই হেলা আমােদর ল�য্, িক� েযেহতু আমরা 
আংিশক ি�িময়াম �হণ করেত পাির না, তাই যিদ তােদর এি�েল কভােরেজর �েয়াজন হয়, 
তাহেল এিটেক 1লা এি�েলই আর� হেত হেব। যিদ উপেভা�ারা 1লা েম-র �ারি�ক তািরখ 
েপেত ই�কু হন, তাও অনুমিতেযাগয্। 
 

2. কেরানাভাইরাস SEP-এর অধীেন িক আেগর কাযর্কর তািরখ েথেক QHP কভােরজ আর� 
হেত পাের? 

 
উত্তর: কেরানাভাইরাস SEP-এর অধীেন কভােরজ েকবল 1লা এি�ল েথেকই আর� হেত 
পাের। িকছু নিথভু�কারীরা 1লা েম তািরেখ কভােরজ শর করার িবক� েবেছ িনেত 
পােরন। 

 
3. কেরানাভাইরাস SEP-এর অধীেন িক িবদয্মান QHP সদসয্েদর তােদর েহল্থ �য্ান 

পিরবতর্ ন করার অনুমিত আেছ? 
 

উত্তর: যত�ণ না একজন িবদয্মান QHP সদসয্ অনয্ একিট SEP -এর জনয্ েযাগয্ হন যা 
তােদরেক তােদর �য্ান পিরবতর্ ন করার অনমুিত েদয়, তােদরেক কেরানাভাইাস SEP-এর 
অধীেন তােদর QHP েহল্থ �য্ান পিরবতর্ ন করার অনুমিত েদওয়া হেব না। 

 
4. পিরেশাধ না করার জনয্ েয উপেভা�ােদর QHP কভােরজ অবসান অথবা বািতল করা 

হেয়িছল তােদরেক িক কেরানাভাইাস SEP-এর অধীেন পনুরায় নিথভু� হওয়ার অনুমিত 
েদওয়া হেব? 

 
উত্তর: হয্াঁ। এই SEP একজন অবীমাকৃত বয্ি�েদর জনয্ েখালা, যারা অনয্থায় QHP-এর 
জনয্ েযাগয্। কভােরজ অতীেতর তািরখ েথেক কাযর্কর হেব না এবং এই SEP -এর অধীেন, 
এিট েকবল সবেচেয় িনকটতম সময় তথা 1লা এি�ল েথেক শর হেত পাের। 
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