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pিত: আেয়াজক

েকাmািন eবং pিশkণাথর্ীগণ

যখন eকজন pিশkণাথর্ীর িচিকৎসা জনয্ eকিট িচিকৎসা pিত ােন যাoয়ার pেয়াজন পড়েব, তখন িতিন সােথ কের "েমিডেকল কাডর্", "sতnt pিশkণাথর্ীর জনয্ িচিকৎসা
িফ'র েsটেমn" (AOTS eর জনয্ যথােযাগয্ িচিকৎসা িফ'র দািব েপশ করার জনয্ িচিকৎসা pিত ােনর dারা বয্ব ত ফমর্) eবং "AOTS pিশkণাথর্ীেদর জনয্ িচিকৎসা
িনেদর্ িশকা" (েমিডেকল কােডর্র সােথ সংযুk) িনেয় যােবন।
(বিহঃs েpসিkপশেনর জনয্ ফােমর্সীেত যাoয়ার সময়o pিশkণাথর্ীেক সােথ কের কাডর্ eবং েsটেমn িনেয়
েযেত হেব।)
িচিকৎসা েনয়ার সময় আেয়াজক েকাmািনর eকজন pিতিনিধ pিশkণাথর্ীর সােথ থাকেবন।

িচিকৎসা pিত ােন িরেসপশন েডs e
িরেসপশিনেsর কােছ আপনার েমিডেকল কাডর্ eবং "AOTS pিশkণাথর্ীেদর জনয্ িচিকৎসা
িনেদর্ িশকা" pদশর্ন ক ন।
(d বয্) pিশkণ সময়কালীন eকিট আকিsক দুঘর্টনা পর েকােনা aসুsতা o শারীিরক আঘােতর
জনয্ pেয়াজনীয় েয িচিকৎসা সংkাn বয্য় বহন করা হেব, তা িচিকৎসা বয্য় িহসােব aিভিহত
হেব। দূঘর্টনায় আঘাত পাoয়ার পর েথেক সেবর্াc েমাট 180 িদেনর জনয্ pথম পরামেশর্র খরচ
বা িচিকৎসা িফ বীমার dারা পূরণ করা হেব।
"sতnt pিশkণাথর্ীর জনয্ িচিকৎসা িফ'র েsটেমn" eর pেয়াজনীয় সকল আiেটম পূরণ ক ন,
েযমন pিশkণাথর্ীর নাম, uপসগর্, pিশkণাথর্ীর হাসাপাতােল গমনেক aনুেমাদনকারী আেয়াজক
েকাmািনর বয্িkিটর নাম, eবং পূরন করার পর িরেসপশিনs eর কােছ জমা িদন।
.

আপনার েমিডকাল কােডর্ িবsািরত তথয্ পূরণ ক ন।.
uপসগর্ eবং
র তািরখ সহ pেয়াজনীয় আiেটম পূরণ ক ন।
pিশkণাথর্ীর হাসাপাতােল গমনেক aনুেমাদনকারী আেয়াজক েকাmািনর বয্িkিট pিশkণাথর্ীর
সােথ গমনকারী বয্িkিটর নাম, aথবা pিশkণাথর্ীর দািয়েt িনেয়ািজত বয্িkিটর নাম পূরণ
করেব।

িচিকৎসা িফ'র টাকা পিরেশাধ
1) pিশkণাথর্ী বা aনয্ েকu িচিকৎসা pিত ােনর িনকট সরাসির িচিকৎসা িফ'র টাকা পিরেশাধ না করেল
িচিকৎসা pিত ান েসৗজেনয্র খািতের যথােযাগয্ িচিকৎসা িফ েরাগীর কাছ েথেক দািব করেব না। িচিকৎসা িফ দািবর করার জনয্ AOTS eর
িনকট "sতnt pিশkণাথর্ীর জনয্ িচিকৎসা িফ'র েsটেমn" জমাদােনর করা হেল, বীমা েকাmািন িচিকৎসা pিত ােনর িনকট িচিকৎসা িফ'র
aপিরেশািধত টাকা পিরেশাধ করেব।
নীিতগতভােব িরেসপশেনর েডেs েকান aথর্ পিরেশােধর pেয়াজন হেব না।
2) যখন pিশkণাথর্ী বা আেয়াজক েকাmািন িচিকৎসা pিত ােনর িনকট িচিকৎসা িফ'র টাকা পিরেশাধ করেব
িকছু িবেশষ পিরিsিতেত, িরেসপশন েডেs টাকা পিরেশােধর pেয়াজন পড়েত পাের। েসiসব েkেt িরেসপশন েডেs টাকা পিরেশাধ ক ন।
ei েkেt, AOTS eর িনকট আেয়াজক েকাmািন "sতnt pিশkণাথর্ীর জনয্ িচিকৎসা িফ'র েsটেমn" েpরন করেব eবং eরপর বীমা েকাmািন
আেয়াজক েকাmািনেক খরচ হoয়া টাকা পিরেশাধ করেব।
< িকভােব িচিকৎসা িফ'র টাকা দািব করেত হয় >
① pিশkণাথর্ীর হাসাপাতােল গমনেক aনুেমাদনকারী আেয়াজক েকাmািনর বয্িkিট কতৃর্ ক েsটেমেnর েয েসকশনিট পূরণ করা হেব, েসখােন
pথম পরামেশর্র তািরখিট (শারীিরক আঘােতর েkেt, দূঘর্টনা জিনত আঘাত সংঘটেনর তািরখ) eবং েরাগিনণর্য় িলখেত হেব।
②দািবদার িহসােব আেয়াজক েকাmািনর নাম িলিপবd ক ন eবং েsটেমেnর াnফার েপেমn েসকশেন আেয়াজক েকাmািনর aয্াকাuেnর
িবsািরত পূরণ ক ন।
③েsটেমেnর সােথ মূল রিসদেক সংযুk কের AOTS eর িনকট েpরণ ক ন।
④পরবতর্ী মােসর েশেষর িদেক বীমা েকাmািন কতৃর্ ক বয্াংক াnফােরর মাধয্েম মেনানীত aয্াকাuেn aথর্ েpরণ করা হেব।

ফােমর্ সীর িবেলর িনsিt
ঔষধ gহণ করার জনয্ ফােমর্সীেত েpসিkপশন িনেয় যাoয়ার সময়, "sতnt pিশkণাথর্ীর জনয্ িচিকৎসা িফ'র েsটেমn", "েমিডেকল কাডর্", eবং "AOTS
pিশkণাথর্ীেদর জনয্ িচিকৎসা িনেদর্ িশকা" িরেসপশন েডেs pদশর্ন করেত হেব।
aথর্ pদােনর পdতিট eকi। যাiেহাক, যখন আেয়াজক েকাmািন ফােমর্সীর aথর্ পিরেশাধ করেব, তখন pিশkণাথর্ীর হাসাপাতােল গমনেক aনুেমাদনকারী আেয়াজক
েকাmািনর বয্িkিট কতৃর্ ক েsটেমেnর েয েসকশনিট পূরণ করা হেব, েসখােন pথম পরামেশর্র তািরখিট (শারীিরক আঘােতর েkেt, দূঘর্টনা জিনত আঘাত সংঘটেনর
তািরখ) eবং েরাগিনণর্য় ছাড়াo িভিজট করা িচিকৎসা pিত ােনর নামিট িনি তভােব িলখুন।
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