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আপনার শিিু আহতে হতে, আপনার শি দরু্ঘট্না জশনে শিশিৎসা িাভাতরজ রতেতে?   
 

 

প্রস্তাবিারী: 

 
5 Dodd Street   ●   Marietta, Georgia 30060   ●   (770) 427-2461 

1-800-633-2360 
 

আশথঘি দাে-দাশেত্ব গ্রহণিারী: 
 

United States Fire Insurance Company 
by Fairmont Specialty, a Division of Crum & Forster 

Eatontown, New Jersey 



BENGALI 

শপ্রশিোর শবিল্প  
$ 215.00 

পেন্দনীে শবিল্প  
$ 129.50 

মিৌশেি শবিল্প  
$ 79.00 

শপ্রশিোর শবিল্প 
$ 45.00 

পেন্দনীে শবিল্প 
$ 26.00 

মিৌশেি শবিল্প 
$ 14.50 

24-র্ণ্টা িাভাতরজ পশরিল্পনা হাই সু্কে 
ট্যািে ফুট্বে বযশেতরতি সু্কতে সপ্তাহাতে 
ও গ্রীষ্মিােীন েুটির সিতে সিে মেোে 

অংিগ্রহণ আওোভুক্ত িতর।  শনশদঘষ্ট 
মিাট্র গাশি দরু্ঘট্না এই শবিার 

আওোভুক্ত নে (বজঘ ন মদেনু)। 
 
 

বাশষঘি বযে  

 

 

সু্কে ট্াইি িভাতরজ সু্কে মোোর শদনগতুোতে দরু্ঘট্না আওোভুক্ত িতর। সু্কে 
সিতের এি র্ণ্টা আতগ ও পতর যেন শিক্ষাথীরা সু্কে িত্বতর থাতি, সু্কতের 
আতোজতন ও েত্ত্বাবধাতন মিান িিঘিাতে অংিগ্রহণ িতর, েেনও োরা এই শবিার 

আওোে থািতব।  সু্কতে শনেশিে ক্লাস ও অনযানয িিঘিাতে অংিগ্রহতণর উতেতিয 

বাশি মথতি সরাসশর সু্কতে যাওো আসার সিেও এই শবিার আওোভুক্ত থািতব। 
সু্কে ট্াইি িভাতরজ হাই সু্কে ট্যািে ফুট্বে বা শনশদঘষ্ট মিাট্র গাশি দরু্ঘট্নাতি 

োর আওোভুক্ত িতর না। (বজঘ ন মদেুন)। সু্কে ট্াইি িভাতরজ হাই সু্কে ট্যািে 

ফুট্বে বা শনশদঘষ্ট মিাট্র গাশি দরু্ঘট্নাতি োর আওোভুক্ত িতর না। (বজঘ ন 

মদেুন)। 
 বাশষঘি বযে 

 

 

 

 

 
সু্কে ট্াইি ও 24-র্ণ্টা পশরিল্পনার আওোে িভাতরজ শপ্রশিোি প্রাশপ্তর োশরে হতে িরু ুহে শিন্তু এট্া সু্কে বতষঘর িিঘিাে আরম্ভ হওোর আতগ িরু ুহে না। সু্কে ট্াইি িভাতরজ নে িাতসর 

শনেশিে সু্কতের ট্াতিঘর পর মিষ হে, যশদ না শবিািারী গ্রীষ্মিােীন সিতে সু্কে িেতঘি শবতিষভাতব আতোজতন ও সু্কতের েত্ত্বাবধাতন মিান িিঘিাতে অংিগ্রহণ িতরন।  পরবেী িরেিাতের 

ট্াতিঘ সু্কে আবার েেুতে 24-র্ণ্টা িভাতরজ মিষ হতে যাে। 
 

 
সিে প্রিার মেোধেুা ও সিে ধরতনর যানবাহতন িোিােীন ময মিান সিে ময মিান জােগাে র্ট্া দরু্ঘট্না এই শবিার আওোভুক্ত থাতি।  শপ্রশিোি পশরতিাতধর োশরতে িভাতরজ িরু ুহে। 

(শিন্তু সু্কে বষঘ িরু ুহওোর আতগ নে)। পরবেী িরেিােীন সিতে সু্কে আবার েেুতে এট্া মিষ হে। 
দে পশরিল্পনার িাশহদা ও সীিাবদ্ধো 

 

যশদ, আহে হওোর 60 শদতনর িতধয, শবিািারীতি আইনে মযাগয মিান দে শিশিৎসি (শযশন োর পশরবাতরর সদসয নন) দাাঁতের শিশিৎসা িতরন, মিাম্পাশন আহে হওোর শদন হতে এি 

বের পযঘে দাাঁতের জনয প্রতোজনীে শিশিৎসাে িরা মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে বহন িরতব।   
 

অশেশরক্ত শবধান – যশদ এিই ক্ষশের জনয আশথঘি সশুবধা শদতে আপনার আোদা িভাতরজ থাতি, োহতে মসই িভাতরজ মথতি প্রথতি আশথঘি সশুবধা শনতে হতব।  এরপর আপনার শনেি িাশফি 

বযতের পশরতিাধ না িরা বািী অংি এই শবিা বহন িরতব। 

বজঘ ন – ময সিে অবস্থা দরু্ঘট্না জশনে আর্াতের িারতণ হেশন।  পুনরাে-আর্াে বা এই জটিে অবস্থা দরু্ঘট্নার আতগর মিান িারতণ হতে থািতে।   অতথঘাতেশণ্টক্স এবং নিে দাাঁে বা দাাঁতের 

শিতজর ক্ষশের শবষে। 
 
বাশষঘি শপ্রশিোি: $ 6.00 
 
 

 
জরশুর — (আপনার অনয শিশিৎসা শবিা থািতেই িধু ুপ্রতযাজয) আপনার শিক্ষাথীর শবিা পশরিল্পনাটি এিনভাতব  িরা হতেতে যাতে আপশন সবঘশনম্ন শপ্রশিোি পশরতিাধ িতর সতবঘাচ্চ সশুবধা শনতে পাতরন।  আপনার দাশব $100  এর 

মবশি হতে এবং আপনার অনয শিশিৎসা শবিা থািতে, অনগু্রহ িতর প্রথতি আপশন অপর শবিার জনয আপনার দাশব মপি িরুন।  আপশন োতদর সশুবধার শববতশে পাওোর পর মসটি আিাতদর িাতে পাঠিতে শদন।  অপর শবিা িেতঘি ময 

সিে উপযকু্ত েরতির জনয আপশন আশথঘি সশুবধা পাা্নশন, মসগতুো আিরা পশরতিাধ িরব।  
 

যেন অশেশরক্ত শবিা মদওো হে এবং মিান শবিািারীতি শিশিৎসা সশুবধা প্রদানিারী অপর শবিা পশরিল্পনা HMO, PPO, বা মসবা মদোর মক্ষতে এিই ধরতনর বযবস্থা রাতে এবং শবিািারী HMO, PPO, বা এিই ধরতনর 

বযবস্থার সশুবধা বা মসবা গ্রহণ না িতর, েেন এই নীশের অধীন োর প্রাপয শিশিৎসা শবিা 50% হ্রাস িরা হতব।  HMO, PPO, বা এিই ধরতনর বযবস্থার সশুবধা বা মসবার আওোর বাইতরর এোিাে দুর্ঘনার পতর 24 র্ণ্টার 

িতধয জরশুর শিশিৎসার প্রতোজতনর মক্ষতে এট্া িিাতনা প্রতযাজয হতব না।  
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শিশিৎসা সশুবধা: 

মিান শিক্ষাথী আইনে মযাগয শিশিৎসি বা সাজঘ ন (পশরবাতরর সদতসযর বাইতর) িেতঘি শিশিৎসা মসবা গ্রহণ িরতে, অথবা হাসপাোতে ভশেঘ  হতে থািতে, এবং োর শিশিৎসা আহে হওোর 

60 শদতনর িতধয িরু ুহতে, মিাম্পাশন প্রতোজনীে শিশিৎসা, দে শিশিৎসা বা হাসপাোে মসবা গ্রহতণর বযেসহ মযৌশক্তি ও গোনগুশেি েরি পশরতিাধ িরতব। েতব ো এই পুশস্তিাে উতেশেে 

শনেি, সীিা ও বজঘ ন অনযুােী হতে হতব।  মিাম্পাশন আহে হওোর শদন হতে পুতরা এি বের পযঘে এই বযে শনবঘাহ িরতব।  আহে হওোর সিে শবিা অবিযই িাে ুথািতে হতব। 

 
প্রশে র্ট্নাে সতবঘাচ্চ সশুবধা  

েুেনা ও পেন্দ িরনু 
 

শপ্রশিোর শবিল্প 
$250,000 

পেন্দনীে শবিল্প 
$ 1,00,000 

মিৌশেি শবিল্প 
$ 50,000 

 
শনতম্ন প্রদত্ত সতবঘাচ্চ হাতর শবিা সুশবধা পশরতিাধ িরা হতব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দরু্ঘট্নাে িতেুয, অঙ্গহাশন ও দতশষ্ট িশক্ত হারাতনা জশনে সুশবধা 
অনযানয আশথঘি সশুবধার বাইতর অথঘ প্রদান িতর, শনতির এিটি: 

প্রতযাজয সতবঘাচ্চ পশরিাণ:   জীবনহাশন      $  2,500.00 

(আহে হওোর 180 শদতনর িতধয)   দইু হাে, দইু পা বা দইু মিাতের দতশষ্ট হারাতনা   $10,000.00 

     এি হাে, এি পা বা এি মিাতের দতশষ্ট হারাতনা          $  5,000.00 
 

 

অনগু্রহ িতর শপেতনর পতষ্ঠাে বজঘ ন ও সীিাবদ্ধো শেেুন। 

 

  

হাসপাোে িক্ষ ও মবােঘ   
শপ্রশিোর 
আধা বযশক্তগে িক্ষ হার 

পেন্দনীে 
আধা বযশক্তগে িক্ষ হার 

মিৌশেি 
প্রশেশদন $150.00 

হাসপাোতে ভশেঘ  মরাগীর মসবা ও 
সরবরাহ 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযতের 
80%, $5,000.00 পযঘে 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযতের 80%, 
$ 3,000.00 পযঘে 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযতের 
70%, $ 2,000.00 পযঘে 

হাসপাোতের জরশুর িক্ষ (এক্সতর 
োিা সিে মসবা ও সরবরাহ 
অেভুঘক্ত)  

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে 
$500.00 পযঘে 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে $ 
200.00 পযঘে 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে $ 
100.00 পযঘে 

সাজঘ াশর  
80% হাতর মযৌশক্তি ও গোনগুশেি 
বযে 

80% হাতর মযৌশক্তি ও গোনগুশেি 
বযে 

80% হাতর মযৌশক্তি ও গোনগুশেি 
বযে 

হাসপাোতে ভশেঘ  না িতর শিশিৎসা 
(এক্সতর োিা সিে মসবা ও 
সরবরাহ অেভুঘক্ত) 

প্রথি শিশিৎসার জনয $100.00; 

পরবেী প্রশে শিশিৎসা মসবার জনয 
$75.00 -  সতবঘাচ্চ 5 বার 

শিশিৎসা মনো যাতব  

প্রশে শিশিৎসা মসবার জনয $40.00 

-  সতবঘাচ্চ 5 বার শিশিৎসা মনো 
যাতব  

প্রথি শিশিৎসার জনয $ 25.00; 

পরবেী প্রশে শিশিৎসা মসবার জনয 
$ 15.00 -  সতবঘাচ্চ 5 বার 

শিশিৎসা মনো যাতব 

শনবশিে নাসঘ মসবা  
মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযতের 
পুতরাট্া 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযতের 
পুতরাট্া 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযতের 
পুতরাট্া 

এক্স-তর, োোগনশিি ইতিশজং, 
এিআরআই, শসএটি স্কযান, ইেযাশদ।  

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযতের 
80%, $ 750.00 পযঘে 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযতের 80%, 
$ 300.00 পযঘে 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযতের 
80%, $ 150.00 পযঘে 

শফশজিযাে মথরাশপ (হাসপাোতের 
শভেতর বা বাইতর)  

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে $ 
250.00 পযঘে 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে $ 
100.00 পযঘে 

প্রথিবাতরর শিশিৎসার জনয 
$25.00, পরবেী প্রশেবাতরর 

শিশিৎসাতসবার জনয $15.00 - 

সতবঘাচ্চ 5 বার শিশিৎসা মনো যাতব  
মযৌশক্তি ও গোনগুশেি মযৌশক্তি ও গোনগুশেি মযৌশক্তি ও গোনগুশেি এিবার পশরবহতনর সম্পূণঘ বযে 

মিস ও অথঘতপশেি সরঞ্জাি 
মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে $ 
200.00 পযঘে 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে $ 
50.00 পযঘে 

মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে $ 
25.00 পযঘে 

শিশিৎসা বযবস্থাপে 

হাসপাোতে ভশেঘ  মরাগী শহতসতব 
মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে; 
$100.00 পযঘে মযৌশক্তি ও 
গোনগুশেি বযে 

হাসপাোতে ভশেঘ  মরাগী শহতসতব 
মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে; 
$ 50.00 পযঘে মযৌশক্তি ও 
গোনগুশেি বযে 

হাসপাোতে ভশেঘ  মরাগী শহতসতব 
মযৌশক্তি ও গোনগুশেি বযে 
$ 25.00 পযঘে মযৌশক্তি ও 
গোনগুশেি বযে 

দাাঁতের শিশিৎসা 
প্রশেটি স্বাভাশবি দাাঁতের জনয 
$250.00 

প্রশেটি স্বাভাশবি দাাঁতের জনয $ 
150.00 

প্রশেটি স্বাভাশবি দাাঁতের জনয $ 
150.00 

মিাট্রগাশি সংশিষ্টোে আর্াে প্রশে জেতির জনয $2,000.00 
পযঘে 

প্রশে জেতির জনয $ 1,000.00 
পযঘে 

প্রশে জেতির জনয $ 500.00 পযঘে 
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1. আপনার িাশহদা সবতিতে ভাতোভাতব শিট্াতে পাতর এিন পশরিল্পনার র্তর টিি শদন। 

2. আতবদন ফরি সম্পূণঘভাতব পূরণ িরুন, প্রশে সোতনর জনয এিটি শবিা গ্রহণ িরতে হতব। যাতি পশরতিাধতযাগয এিটি মিি বা িাশন অেঘ ার সংযকু্ত িরতব:  T.W.  

Lord & Associates. বযাংি ময মিান িারতণ মিি প্রেযােযান িরতে যথাযথ শপ্রশিোি না পাওো পযঘে শবিা িাে ুহতব না। 

3. অনগু্রহ িতর মযভাতব উতেে িিা হতেতে মসভাতব োিটি মফরে পাঠান। আপনার মিতির বািী অংি বা িাশন অেঘ াতরর িশপ হতব আপনার রশিদ ও শপ্রশিোি প্রদান 

িরার প্রিাণ। (অনুগ্রহ িতর আপনার মিতি শিক্ষাথী ও সু্কতের নাি শেেুন)। পুশস্তিার বািী অংি আপনার মরিতেঘ র জনয রােুন।  

 

(পতিতট্ মিি ঢুশিতে শসে িরার আতগ ভাজ িরনু) 

 

ভশেঘর জনয আতবদন                         সু্কে বষঘ হার - 2016-2017 
 

 
অনগু্রহ িতর শেেুন 
 
 
______________________________________________________________________________ 

শিক্ষাথীর মিষ নাি  
 
______________________________________________________________________________ 

শিক্ষাথীর প্রথি নাি     িাতের নাি 

 
___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___   ________________________ 

শিক্ষাথীর সািাশজি শনরাপত্তা#    জন্ম োশরে (িাস/শদন/বের)  
 
 

মগ্রে _______________ মফান _________________________________________________________ 

 

বাশির 
ঠিিানা _________________________________________________________________________ 

নম্বর ও সিি      অযাপাট্ঘ তিন্ট 

 

িহর _______________________________________মিট্__________________ শজপ ___________ 

 

সু্কে শসতিি/শেশিক্ট _______________________________________________________________ 

 

সু্কতের নাি ______________________________________________________________________ 

 

স্বাক্ষর __________________________________________________________________________ 

(শপোিাো বা অশভবাবি বা প্রাপ্তবেস্ক আতবদনিারী)   োশরে 

 
 

 
  

সু্কে বষঘ হার - 2016-2017  
আপনার পেতন্দ টিি শদন 

িভাতরজ   
পশরিল্পনা  

 
পূণঘ িােীন 

সশুবধার শবিল্প 

শপ্রশিোর  
শবিল্প 

$215.00 ❑ 

পেন্দনীে  
শবিল্প 

$ 129.50 ❑ 

মিৌশেি  
শবিল্প 

$ 79.00 ❑ 

সু্কতের সিে $ 45.00 ❑ $14.50❑ $ 14.50 ❑ 

দাাঁতের পূণঘ িােীন $ 6.00 ❑ $ 6.00 ❑ $ 6.00 ❑ 

মিাট্ পশরতিাধ সংযকু্ত $ _______ $ _______ $ _______ 

যাতি মিি পশরতিাধ িরতবন:  
T.W. Lord & Associates  

25 Dodd Street, Marietta, Georgia 30060  
(770) 427-2461 
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হইতে 

 
 

আিরা আপনাতি সু্কে শসতিতির িাধযতি আনতন্দর সাতথ 2016-

2017 বতষঘর শিক্ষাথী দরু্ঘট্না শবিার প্রস্তাব িরশে।  এট্া আপনার 
সোতনর দরু্ঘট্না জশনে আহে হওোে শিশিৎসা বযতের জনয এিটি 

িিৎিার িভাতরজ প্রদান িতর। 
 
আপনাতদর িতধয যাতদর অনয শবিা আতে, এই িিঘসশূি োতদরতি অনয 
শবিা মিাম্পাশনতি আপনার মদে বাধযোিেূি অথঘ ও সহ-শবিা পশরতিাধ 

িরতে সাহাযয িরতব।  যাতদর অনয মিান শবিা মনই, এই িভাতরজ 
োতদরতি অশে প্রতোজনীে আশথঘি সশুবধা যশুক্তসঙ্গে িতূেয প্রদান 

িরতব।  
 
অনগু্রহ িতর এই পুশস্তিা সেিঘ োর সাতথ পিুন এবং আপনার িাশহদা সবতিতে 

শনশবিভাতব পরুণ িরতব এিন এিটি িভাতরজ মবতে শনন।  আপনার মিান 
শজজ্ঞাসা থািতে, অনগু্রহ িতর পশরিল্পনার প্রিাসিতি শনতি প্রদত্ত নম্বতর 

শবনা শিধাে মফান িরনু। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আরও েতথযর জনয মফান িরনু:  
 
 

 
 
 

25 Dodd Street 
Marietta, Georgia 30060 

(770) 427-2461 
 

আট্োন্টাোোশেং এোিার বাইতর 
1-800-633-2360 
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সশুবধার অথঘ ময িারতণ মদো হে: 
1. দরু্ঘট্না জশনে আর্াতের িারতণ নে এিন অবস্থার জনয;  
2. িারণ যাই মহাি না মিন, হাশনঘো, এবং Osgood Schlatter’s মরাগ বা Osteochondritis এর িারতণ ক্ষশের শিশিৎসা; 
3. অতরাপিাতরর ফতে প্রাপ্ত আর্াে, দইু-শেন বা িার িািার শবতনাদতনর গাশি অথবা মনাতিাবাইতের মভেতর, ওপতর বা সাতথ থািার ফতে প্রাপ্ত 

আর্াে;   
4. পুনরায় আর্াে প্রাপ্ত হতে বা এই দরু্ঘট্নার আতগই শবদযিান মিান অবস্থার জটিেোর িাধযতি বেঘিান সিসযা সতশষ্ট হতে;  
5. আেঃসু্কে ফুট্বে মেোর অনিুীেন বা মেোর িারতণ প্রাপ্ত আর্াে, যশদ না এ ধরতনর িাভাতরতজর জনয শপ্রশিোি পশরতিাধ িরা না হতে 

থাতি; 
6. State HighSchool Interscholastic Activities Association এর গরুেুর দরু্ঘট্না শবিা িিঘসশূির আওোে ময বযতের 

জনয আশথঘি সশুবধা মদো হতে থাতি;  
7. পশরবাতরর মিান সদসয বা সু্কতের মিান বযশক্তর িাধযতি শিশিৎসা িরা হতে; 
8. ইচ্ছািত েভাতব শনতজই শনতজতি আহে িরতে বা এসব িারতণ আর্াে মপতে: যতুদ্ধর র্ট্না, আত্মহেযা, আইন অিানয িরতে বা অিানয িরার 

মিষ্টার িারতণ হতে, আত্মরক্ষার জনয বযশেতরতি িারািাশর বা উচ্চস্বতর েগিার িারতণ বা োক্তাতরর পরািিঘ োিা মিান ঔষধ বা িাদি 
বযবহাতরর ফতে োর প্রভাতব মনিাগ্রস্ত থািতে;  

9. ময সব আর্াতের জনয শ্রশিিতদর ক্ষশেপূরণ বা এ ধরতনর সশুবধা শবদযিান আতে মস ধরতনর আর্াে মপতে;  
10. বযাতক্টশরোজশনে সংক্রিণ, গো বযাথা বা ট্নশসে, োতপর িারতণ অসসু্থো, মরাতদ মপািা, েুষাতরর ফতে অসসু্থো, িচূ্ছঘ া বা অযাোশজঘ ি 

প্রশেশক্রোর িে অসসু্থো;   
11. িািসবশজর শবষশক্রো, মযিন- আইশভ’র শবষ বা সিুাতির শবষশক্রো বা মট্াতিইতনর িে অযাতিাশনো মযৌতগর শবষশক্রো; 

12. মিাোতের জতেন্ট এর সিসযা ও মপিীর বযথার শিশিৎসাা্র জনয বযশেে অথঘ। 

আর্াে - সরাসশর র্ট্া িারীশরি আর্াে এবং যা অনয িারণ োিা স্বাধীনভাতব র্তট্, মসট্া শবিার আওোে থাতি। শবিা িাে ুথািার সিে শবিািারী 

বযশক্ত মিান দরু্ঘট্নার িারতণ ময ক্ষশের শিিার হন।  

দরু্ঘট্না - অনয মযতিান িারণ োিা এিটি অপ্রেযাশিে, বাশহযি ও হঠাে হওো র্ট্নাতি বেুাে। 

দরু্ঘট্নার মক্ষতে সতঙ্গ সতঙ্গ সু্কেতি জানান। শপ্রশিপাতের অশফতস দরু্ঘট্না জশনে দাশবর ফরি পাওো যাতব। (েুটিিােীন সিে পশরিল্পনা সঙ্ক্রাে প্রিাসতির 

সতঙ্গ মযাগাতযাগ িরুন।) ক্ষশের পূরণিত ে এবং সশিশেে শবে অবিযই দরু্ঘট্না র্ট্ার 90 শদতনর িতধয মিাম্পাশনর িাতে মপৌাঁোতে হতব। 
 


