
আপনার Medicare 
খরচের জন্য সহায়তা ননন

শু রু  হ চ্ ছে

আপনার অর্্থ বাঁচাচ্ে সহায়ো 
করচ্ে পাচ্র এমন প্্রাগ্াম

আচরা তচ্য্যর জন্য কল করুন  
আপনার আয় বা ররচ্সাস্থ এই প্্রাশাচ্র োলিকাভুক্ত পররমাচ্ের প্চচ্য় 
প্বরশ হওয়ার পচ্রও, যরি আপনন মচ্ন কচ্রন প্য আপনন সঞ্চচ্য়র 
জন্য প্যাগ্্য েচ্ব আপনার প্টেট প্মনিচ্কি অ্যাসসসচ্টন্ট (Medicaid) 
অনিচ্স কি করা বা আচ্বিননট পূরে করা গুরুত্বপূে্থ। আপনন 
Medicare.gov/talk-to-someone প্িখুন, আপনার প্টেট প্বচ্ে 
ননন োরপর আপনার প্টেট Medicaid অনিচ্সর প্িান নম্বরনট 
প্পচ্ে “অন্যান্য ইন্চু্রন্ প্্রাগ্াম (Other insurance 
programs)” ননব্থাচন করুন। এোড়াও আপনন 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) নম্বচ্র কি করচ্ে 
পাচ্রন। TTY ব্যবহারকারীরা 1-877-486-2048 নম্বচ্র কি 
করচ্ে পাচ্রন।  

আপনন যো�াগ্্য ককনা তা জানার একমাত্র উপায় হচলা 
আচেদন করা  
আপনন প্যাগ্্য রক না প্সটা জানচ্ে আপনার প্টেট প্মনিচ্কি 
অ্যাসসসচ্টন্ট (Medicaid) অনিচ্স কি করুন। 

আকম  আচরা  ত্য্য যোকা্যায়  যোপচত  পা কর?

• Medicare ্রকাশনা প্িখচ্ে বা ন্রন্ট করচ্ে আপনন Medicare.gov প্িখুন এবং 
সহায়ক প্িান নম্বর এবং ওচ্য়বসাইটগুলি খুচঁ্জ ননন।

• 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) নম্বচ্র কি করুন এবং আপনার 
Medicare ন্ররময়াচ্মর জন্য অর্্থ প্পচ্ে সহায়োর রবষচ্য় জানচ্ে চান। TTY 
ব্যবহারকারীরা 1-877-486-2048 নম্বচ্র কি করচ্ে পাচ্রন।

• আপনার প্টেট প্মনিচ্কি অ্যাসসসচ্টন্ট (Medicaid) অনিচ্স কি করুন। োচ্ির 
প্িান নম্বর প্পচ্ে Medicare.gov/talk-to-someone -এ যান, অেপর, 
আপনার প্টেট প্বচ্ে ননন এবং োরপর “অন্যান্য ইন্চু্রন্ প্্রাগ্াম (Other 
insurance programs)” চয়ন করুন অর্বা 1-800-MEDICARE নম্বচ্র 
কি করুন।

বড় ন্রন্ট, প্্রইি বা অনিও এর মচ্ো অ্যাচ্সেসচ্যাগ্্য িরম্যাচ্ট Medicare ের্্য 
পাওয়ার অরিকার আপনার রচ্য়চ্ে। আপনন ববষচ্ম্যর রশকার হচ্য়চ্েন বচ্ি মচ্ন করচ্ি 
অসভচ্যাগ্ করার অরিকারও আপনার আচ্ে। আচ্রা েচ্র্্যর জন্য Medicare.gov/
about-us/accessibility-nondiscrimination-notice প্িখুন অর্বা 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) নম্বচ্র প্িান করুন। TTY 
ব্যবহারকারীরা 1-877-486-2048 নম্বচ্র কি করচ্ে পাচ্রন। 

এই প্্রাশারনট মার্ক্থ ন যুক্তরাচ্্রের ট্যাসে ্রিানকারীচ্ির অচ্র্্থ বেরর করা হচ্য়চ্ে।
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যো টেট  যো ্রাগ্াম  আপ ন া র  অ্য্চ  স াশ্রয় 
কর চত  পা চর 

চ িুন  শুরু  করা  যা ক

আপনার Medicare ন্ররময়াম পররচ্শাি করার জন্য আপনন আপনার 
প্টেট প্র্চ্ক সহায়ো প্পচ্ে পাচ্রন। যরি আপনন রকেু শে্থ  পরূে কচ্রন েচ্ব 
রকেু রকেু প্ষেচ্রে, Medicare প্সসভংস প্্রাগ্ামগুলি Medicare পাট্থ  A 
(হাসপাোি ইন্চু্রন্) এবং Medicare পাট্থ  B (প্মনিচ্কি ইন্্ুযচ্রন্) 
নিিালটিবি, প্কা-ইন্চু্রন্ এবং প্কা-প্পচ্মন্ট ্রিান করচ্ে পাচ্র।

4 িরচনর Medicare যোসভিংস যো্রাগ্াম রচয়চে: 

1. প্যাগ্্য Medicare-এর সরুবিাচ্ভাগ্ী (QMB) 

2. ননলি্থ ষ্ট স্বল্প আচ্য়র Medicare সরুবিাচ্ভাগ্ী (SLMB) 

3. প্যাগ্্য ব্যসক্ত (QI)

4. প্যাগ্্য ্রসেবন্ী এবং কম্থরে ব্যসক্ত (QDWI) 

আপনন যরি QMB, SLMB বা QI প্্রাগ্াচ্মর জন্য প্যাগ্্য হন োহচ্ি 
আপনন স্বয়ংনরিয়ভাচ্ব Medicare ড্াগ্ কভাচ্রচ্জর জন্য অর্্থ 
পররচ্শাচ্ি অসেররক্ত সহায়ো প্পচ্ে প্যাগ্্য হচ্বন।

3 ন ট  গু রু ত্ব পূ র্্চ  ্র শ্ন
আপনন যরি এই সমস্ত ্রচ্নের উত্তর "হ্া"ঁ ্রিান কচ্রন োহচ্ি প্সসভংস প্্রাগ্াচ্মর জন্য আপনন প্যাগ্্য রকনা ো প্িখচ্ে Medicare.gov সাইচ্ট যান অর্বা আপনার প্টেট 
প্মনিচ্কি অ্যাসসসচ্টন্ট (Medicaid) অনিচ্স কি করুন:      

  আপনার কক পাট্চ  A আচে অ্যো আপনন কক এর জন্য যো�াগ্্য? আপনন যরি ননশ্চিে না হন েচ্ব আপনার িাি, সািা এবং নীি Medicare কাি্থ নট প্িখুন বা 1-800-
772-1213 নম্বচ্র প্সাশ্যাি সসরকউররনটচ্ক কি করুন। TTY ব্যবহারকারীরা 1-800-325-0778 নম্বচ্র কি করচ্ে পাচ্রন।    

  আপনার আয় কক 2022-এর ননি্চাকরত তাললকািুক্ত আচয়র সীমাচত ো তার ননচে? ের্্যনট medicare.gov/basics/costs/help-এর চাচ্ট্থ  পাওয়া যাচ্ব।  

যোমনডচকয়ার 
যোসভিংস যো্রাগ্াম

ে্যভক্তগ্ত 
 মাভসক আচয়র  

সীমা*

কেোকহত  
দম্পভতর মাভসক 
 আচয়র সীমা*

যো� সকল কেষয় পকরচ�াচি আপনাচক 
 সহায়তা কচর

QMB $1,153 $1,546 পাট A এবং পাট B ন্ররময়াম এবং অন্যান্য খরচ 
(প্যমন নিিালটিবি, কচ্য়নসচ্রন্ এবং 
করপচ্পচ্মন্ট)

SLMB $1,379 $1,851 শুিুমারে পাট B ন্ররময়াম

QI $1,549 $2,080 শুিুমারে পাট B ন্ররময়াম

QDWI $4,615 $6,189 শুিুমারে পাট A ন্ররময়াম
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দ্রষ্টে্য: এই চাচ্ট্থ র আয় 
এবং সম্পচ্ির সীমা 
2023 সাচ্ি পররবর্ে্থ ে 
হচ্ে পাচ্র।

 

  আপনার কক সীকমত সম্পদ আচে, উপচরর সীমার ননচে? QMB, SLMB, এবং QI প্্রাগ্াচ্মর জন্য 2022 ররচ্সাস্থ সীমা একজন ব্যসক্তর জন্য $8,400 এবং 
একজন রববারহে িম্পসের জন্য $12,600। QDWI প্্রাগ্াচ্মর জন্য ররচ্সাস্থ সীমা একজন ব্যসক্তর জন্য $4,615 বা একজন রববারহে িম্পসের জন্য $6,189। 
গ্েনাচ্যাগ্্য ররচ্সাস্থগুলির মচ্ি্য একনট প্চরকং বা প্সসভংস অ্যাকাউন্ট, টেক এবং বচ্ডের অর্্থ অন্তভু্থ ক্ত। আপনন যখন আপনার ররচ্সাস্থগুলি গ্েনা কচ্রন, েখন 
আপনার বানড়, একনট গ্ানড়, সমারহে করার প্লট, সমারহে করার খরচ্চর জন্য $1,500 পয্থন্ত অন্তভু্থ ক্ত করচ্বন না যরি আপনন প্সই অর্্থ, আসবাবপরে বা অন্যান্য 
গ্হৃস্ািী এবং ব্যসক্তগ্ে লজননসপরে প্রচ্খ র্াচ্কন।     

* আপনার যরি কাজ করার মাি্যচ্ম আয় হচ্য় র্াচ্ক োহচ্ি আপনার আয় এই সীমার প্চচ্য় প্বরশ হচ্িও আপনন এই সরুবিাগুলির জন্য প্যাগ্্য হচ্ে পাচ্রন। অচ্নক প্টেট আপনার আয় এবং 
ররচ্সাস্থগুলিচ্ক আিািাভাচ্ব গ্েনা কচ্র, োই আপনন আপনার প্টেচ্ট প্যাগ্্যো অজ্থ ন করচ্ে পাচ্রন এমনরক যরি আপনন মচ্ন কচ্রন প্য আপনন এই সীমার উপচ্র আচ্েন। Alaska এবং Hawaii-এ 
এই সীমা রকেুটা প্বরশ। রকেু প্টেচ্ট উচ্চ সম্পচ্ির মারো আচ্ে বা সম্পি গ্েনা কচ্র না। আচ্রা জানচ্ে আপনার প্টেচ্টর কাচ্ে জানচ্ে চান।

http://medicare.gov/basics/costs/help

