
আপনি কি আপিার বার্্ষষিি 

Medicare প্ল্াি

পর্ষিালো�াচিা 
িলোরলোেি?

Medicare মকু্ত নিবন্ধি 

15 অক্্টটোবর–7 ডিক্েম্বর

মলো ি  রাখলোবি ,  M edic are প্ল্া ি  প্রতি  বের 
প করবিষি ি  হলোি  পা লোর

Medicare-এর গুরুত্বপূর্ষি  িাকরখসমূহ

সসলোটেম্বর ও অলো্টাবর- পর্ষিালো�াচিা ও িু�িা
পর্ষিালো�াচিা: আপনটোর প্ল্টোন পররবর্্তন হক্র্ পটোক্র। পরবর্্ত তী বছক্রর পররবর্্তনগুক্�টো েম্পক্্ক্ত  আপনটোর 
প্ল্টোক্নর নোনটোডিশগুক্�টো পর্্তটোক্�টোচনটো ্করুন।

িু�িা: আপনটোর চটোরহদটো পরূণ ্করক্র্ পটোক্র এমন প্ল্টোনগুক্�টো খুকঁ্ে নোপক্র্ ও রু্�নটো ্করক্র্ Medicare.
gov/plan-compare নোদখনু। 

15 অলো্টাবর—উন্কু্ত নিবন্ধি শুরু হলোব
বছক্রর এই েময়ডিক্র্ই Medicare েরুবধটো থটো্কটো ে্কক্� বর্্ত তী বছক্রর েনল্ র্টোক্দর স্টোস্থল্ ও ওষকু্ধর 
প্ল্টোক্ন পররবর্্তন ্করক্র্ পটোরক্বন

তসদ্ান্ত নিি: অক্্টটোবর 15 হক্�টো প্রথম রদন নোর্রদন আপডন পরবর্্ত তী বছক্রর েনল্ আপনটোর 
Medicare-এর ্কভটোক্রে পররবর্্তন ্করক্র্ পটোরক্বন।

7 নিলোসম্বর—উন্কু্ত নিবন্ধি সে্ষ হলোব
নোবরশরভটোগ নোষেক্রে, 7 ডিক্েম্বর হক্�টো নোশষ রদন নোর্রদন আপডন পরবর্্ত তী বছক্রর েনল্ আপনটোর Medicare 
্কভটোক্রে পররবর্্তন ্করক্র্ পটোরক্বন। ডিক্েম্বক্রর 7 র্টোররক্খর ভভর্ক্র আপনটোর ডনবন্ধন ফরম প্ল্টোক্ন অন্তভু্ত ক্ত 
হক্র্ হক্ব।

1 জািয়ুাকর - িভালোরজ শুরু হলোব
আপডন র্রদ নো্কটোক্নটো নরু্ন প্ল্টোক্ন র্টোন র্টোহক্� আপনটোর নরু্ন ্কভটোক্রে েটোনয়ুটোররর 1 র্টোররখ নোথক্্ক শুরু 
হক্ব। আপডন র্রদ এ্কই প্ল্টোক্ন থটোক্্কন, র্টোহক্� নরু্ন বছক্রর েনল্ ্কভটোক্রে, নোবডনডফি বটো খরচ 
েংক্টোন্ত নোর্ক্্কটোক্নটো পররবর্্তন েটোনয়ুটোররর 1 র্টোররখ নোথক্্ক শুরু হক্ব।

জািয়ুাকরর 1 িাকরলোখর পর িভালোরলোজর পকরবিষিি
1 েটোনয়ুটোরর - 31 মটোক্চ্ত র মক্ধল্ আপডন র্রদ নো্কটোক্নটো Medicare অল্টোিভটোক্টেে প্ল্টোক্ন থটোক্্কন, র্টোহক্� 
আপডন আপনটোর প্ল্টোন বটোভর্� ্করক্র্ পটোরক্বন এবং ওষকু্ধর ্কভটোক্রে েহ বটো ছটোড়টোই অনল্ নো্কটোক্নটো 
Medicare অল্টোিভটোক্টেে প্ল্টোক্ন বটো অররজেনটো� Medicare-এর চক্� নোর্ক্র্ পটোরক্বন। আপডন র্রদ 
অররজেনটো� Medicare-এ চক্� র্টোন, র্টোহক্� আপনটোর ্কটোক্ছ Medicare-এর ওষকু্ধর প্ল্টোক্ন নোর্টোগ 
নোদওয়টোর েকু্র্টোগও থটো্কক্ব। আপনটোর ডনবন্ধন ফরম প্ল্টোক্ন অন্তভু্ত ক্ত হওয়টোর পর মটোক্ের প্রথম রদক্ন 
্কভটোক্রে শুরু হক্ব। র্কছু নোষেক্রে, আপডন রবক্শষ নো্কটোক্নটো ডনবন্ধন েময়্কটোক্�র নোর্টোগল্ হক্� অনল্টোনল্ 
পররবর্্তন আনক্র্ পটোরক্বন। 

Medicare.gov

1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227)

TTY: 1-877-486-2048

বড় ডপ্রটে, নোরেই� বটো অডিও এর মক্র্টো অল্টোক্সেেক্র্টোগল্ ফরমল্টোক্ি 
Medicare র্থল্ পটোওয়টোর অরধ্কটোর আপনটোর রক্য়ক্ছ। আপডন 
ববষক্মল্র রশ্কটোর হক্য়ক্ছন বক্� মক্ন ্করক্� অভভক্র্টোগ ্করটোর অরধ্কটোরও 
আপনটোর আক্ছ। আক্রটো র্ক্থল্র েনল্ Medicare.gov/about-us/
accessibility-nondiscrimination-notice, নোদখুন অথবটো 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) নম্বক্র নোফটোন ্করুন। 
TTY বল্বহটোর্কটোরতীরটো 1-877-486-2048 নম্বক্র ্ক� ্করক্র্ পটোক্রন।

এই নোরেটোশটোরডি মটোর্্ক্ত ন র্ুক্তরটোক্্রের িল্টোসে প্রদটোন্কটোরতীক্দর অক্থ্ত বর্রর  
্করটো হক্য়ক্ছ।
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আলোরা সবকে পেন্দ, িম খরচ ও আলোরা ভালো�া উপালোয় 
আপিার প্রলোয়াজিীয় িথ্ল্ সপৌঁলঁোে কিলোি Medicare 
এখি আলোগর সচলোয় আলোরা েতক্তো�ী। 

প্রভর্ বছরই নরু্ন স্টোস্থল্ প্ল্টোন ও ওষুক্ধর ্কভটোক্রে আক্ে। প্রভর্ শক্র্্ত  
আপনটোর বর্্তমটোন স্টোস্থল্ ও ওষকু্ধর ্কভটোক্রে পর্্তটোক্�টোচনটো ্করুন এবং 
ডনশ্চির্ ্করুন নোর্ আপনটোর প্ল্টোনডি এখনও আপনটোর েনল্ েরি্ক আক্ছ।

্কল্টোন্টোর ড্রিডনং ও বটোর্ষ্ত্ক "েসু্থর্টো" েটোষেটোক্র্র মক্র্টো প্রভর্ক্রটোধম�ূ্ক 
েরুবধটোগুক্�টো ডনক্র্ ভু�ক্বন নটো। আপনটোর নোমটোবটোই� ডিভটোইক্ে 
Medicare ্কভটোক্রক্ের রবস্টোররর্ েটোনক্র্ অল্টোপ নো্টটোর বটো গুগ� নোপ্ 
নোথক্্ক রবনটোমূক্�ল্ "What's Covered" নোমটোবটোই� অল্টোপডি 
িটোউনক্�টোি ্করুন।  

আমার প্ল্ািনি কি আমার জিল্ সকিি? 

Medicare.gov/plan-compare সিখলো� িভালোরলোজর কবিল্পগুলো�া 
িু�িা িরলোি ও প্ল্ালোির জিল্ সিিািািা িরলোি আলোগর সচলোয় অলোিি সহজ 
হয়। আপনি আপিার এ�ািায় ঐ প্ল্ািগুলো�াও সপলোি পালোরি র্া:

খরলোচ িম।

আপিার সপ্রন্রিপেলোির ও্ষুি িভার িলোর।

আপিার চাকহিামলোিা সপ্রাভাইিালোরর িালোে, সর্মি িাক্তার বা ফালোমষিতস, র্াওয়ার 
সলুোর্াগ সিয়।

কিেু বাড়তি সবনিনফি সিয় র্া মূ� Medicare িভার িলোর িা, সর্মি িৃতটি, শ্রবর্েতক্ত, 
িাঁলোির নচকিৎসা এবং আলোরা অলোিি কিেু।

আপনি আলোরা সপলোি পালোরি:
আপিার নিজস্ব খরলোচর এিনি কহসাব।

গুর্গি মাি ও গ্াহি সসবা সম্পলোিষি  প্ল্ালোির বিষিমাি সিসল্লোির সরনিং। 

আপডন র্রদ প্ল্টোন পররবর্্তন ্করক্র্ চটোন, র্টোহক্� নোর্ প্ল্টোক্ন নোর্টোগ রদক্র্ চটোন নোেখটোক্ন নোফটোন ্করুন। 
Medicare আপনটোক্্ক পরবর্্ত তী বছক্রর েনল্— অন�টোইক্ন, বল্ভক্তগর্ভটোক্ব বটো নোফটোক্ন নোর্টোগ 
রদক্র্ও েটোহটোর্ল্ ্করক্র্ পটোক্র। আপনি র্কি আপিার বিষিমাি িভালোরজ নিলোয় সন্তুটি থ্ালোিি এবং 
মলোি িলোরি এনি আগামী বেলোরও আপিার চাকহিা পরূর্ িরলোব, িাহলো� আপিার কিেু িরার 
িরিার সিই। 

মলোি রাখলোবি, Medicare উন্কু্ত ডনবন্ধন ্কটোক্� আপডন অররজেনটো� Medicare-এ থটো্কক্র্ 
পটোক্রন অথবটো Medicare অল্টোিভটোক্টেে প্ল্টোক্নও নোর্ক্র্ পটোক্রন।  আপডন ইক্র্টোমক্ধল্ই 
Medicare অল্টোিভটোক্টেে প্ল্টোক্ন নোথক্্ক থটো্কক্� উন্কু্ত ডনবন্ধক্নর মটোধল্ক্ম অররজেনটো� 
Medicare-এ ডফক্র নোর্ক্র্ পটোক্রন।

সহলোর্াগগিা  পাওয়ার  4 নি  উপায়:
1. িভালোরলোজর কবিল্পগুলো�া সম্পলোিষি  জািলোি ও িু�িা িরলোি এবং স্বাস্থল্ ও ও্ষুলোির 

প্ল্ালোির জিল্ সিিািািা িরলোি Medicare.gov/plan-compareনোদখুন।

2.  Medicare.gov/plan-compare আপনটোর এ�টো্কটোর প্ল্টোনগুক্�টোর র্টোজ�্কটো 
নোদখক্র্ আপিার সাম্প্রতিি "Medicare অল্ান্ড ইউ (Medicare & You)" 
হ্ান্ডবুিনি নোদখুন। "পররবর্্ত ক্নর বটোর্ষ্ত্ক নোনটোডিশ (Annual Notice of 
Change)" এর ডচরি েহ আপনটোর বর্্তমটোন প্ল্টোন নোথক্্ক প্রটোপ্ত র্থল্গুক্�টো 
পর্্তটোক্�টোচনটো ্করুন। 

3. 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) িম্বলোর ি� িরুি। TTY 
বল্বহারিারীরা 1-877-486-2048 িম্বলোর ি� িরলোি পালোরি। ইংক্রজে বটো 
স্ল্টোডনশ ছটোড়টো অনল্ নো্কটোক্নটো ভটোষটোয় আপনটোর েহক্র্টোরগর্টোর প্রক্য়টোেন হক্�, গ্টোহ্ক 
নোেবটো প্রভর্ডনরধক্্ক নোেই ভটোষটোডির ্কথটো েটোনটোন। 

4. কবিামলূো�ল্, পথৃ্ি স্বাস্থল্ কবমা সম্পর্িষি ি পরামেষি সপলোি আপিার সস্টি সহ�থ্ 
ইন্লু্লোরন্ অল্াতসসলোিন্ সপ্রাগ্াম (SHIP)-এ ি� িরুি। আপনটোর নো্টক্ির নোফটোন 
নম্বর নোপক্র্ shiphelp.org নোদখুন অথবটো 1-800-MEDICARE নম্বক্র ্ক� 
্করুন।

আকম আমার Medicare খরচ পকরলোোি িরলোি কিভালোব 
সহলোর্াগগিা সপলোি পাকর?
Medicare ডপ্ররময়টোম ও অনল্টোনল্ খরচ পররক্শটোক্ধ েহক্র্টোরগর্টোর প্রক্য়টোেন হক্� 
Medicare.gov-এ রগক্য় Medicare নোেভভংে নোপ্রটোগ্টোম ও অনল্টোনল্ নোপ্রটোগ্টোম েম্পক্্ক্ত  
েটোননু র্টো আপনটোক্্ক েঞ্চক্য় েহটোয়র্টো ্করক্ব।

আপনটোর আয় ও েম্পদ র্রদ েতীরমর্ হয়, র্টোহক্� আপডন Medicare নোপ্রেডক্পশক্নর 
ওষকু্ধর খরচ পররক্শটোক্ধ অভর্ররক্ত েহটোয়র্টোর েনল্ নোর্টোগল্ হক্র্ পটোক্রন। অন�টোইক্ন 
আক্বদন ্করক্র্ ssa.gov/i1020 নোদখুন। আপডন 1-800-772-1213 নম্বক্র নোেটোশল্টো� 
ভের্কউররডিক্র্ও নোফটোন ্করক্র্ পটোক্রন। TTY বল্বহটোর্কটোরতীরটো 1-800-325-0778 
নম্বক্র ্ক� ্করক্র্ পটোক্রন। 

C
E

N
T

E
R

S
 F

O
R

 M
E

D
IC

A
R

E
 &

 M
E

D
IC

A
ID

 S
E

R
V

IC
E

S

http://Medicare.gov/plan-compare
http://Medicare.gov/plan-compare
https://www.shiphelp.org/
http://Medicare.gov
http://ssa.gov/i1020

