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দঘুর্টাাজটনতমমনুুত্তও অাজট 
 -  24 ঘ�ার দঘুর্টার  টন ্ি� তিলিস ব ের সেবরার $10,000 তযর্� 

 

 -  িবমাট বা ্চিল� যাটবাহট েথেক দঘুর্টার  টন ্ি� তিলিস ব ের সেবরার $1,00,000 তযর্� 
 
ওুাাুু েলত জিরঅটত ুজরবা  
 -  ্ি� দঘুর্টাা লাােসসধারর  ল  না্ুেলেসর  টন সেবরার চা র  হল $10,000 তযর্� 

 

 -  ্ি� দঘুর্টাা  কাা তেথর  না্ুেলস �  াটা্রেরর  টন সেবরার চা র  হল $5,00,000 তযর্� 
 

 -  ্ি� দঘুর্টাা লাােসসধারর ্নািার  টন সেবরার চা র  হল $100 তযর্� 
 
দ�ত জিুষিািত ুজরবা  
দ্ তিরেষবার সুিবধার �াভািবক এবং গ�াটগুি�ক চা র  সাধারর মাটেুষর  টন িটধরাির� ব�র মাট দ্ তিরেষবার ির িভিিক� 
তিরেষবার  ��াভু� েকােটা বনি� �ার বসবােসর ্েদো ্নাকাাটারনদা/ে�র তা�ােরর কাে  িচিকচসা করাে� তারেবট� 
 

 -  দঘুর্টার কারের দ্ সমসনার ্ি� িচিকচসার সেবরার চা র  হল $5,000 তযর্� 
 

 -   ত�কালরট বনথা  তােমর  টন ্ি� িচিকচসার সেবরার চা র  হল $600 তযর্� 
 

 -   ে�ল দা/ে�র সমসনার  টন ্ি� িচিকচসার সেবরার চা র  হল $100 তযর্� 
 
ঔষবত ুজরবা 
 -  ্ি� ে্সি�তাট িত ু 60 িদট তযর্  ষুধ েদ�াা হেব� 
 
চ�ুত িী�া 
 -  12 মাস তরতর একবার কের তরর�া 
 
অা  ানােতরম  
 -  েসিম-্াােভ্ রম এবং িচিকচসার  টন ে্াা টরা  ্আিবভাগ � বিহিবরভাগ তিরেষবার চা র  হল �াভািবক, গ�াটুগি�ক এবং  
  যুি�সংগ�� 
 
েেল/ু�ম/ক�া�তেেল/কাুটতেশাটািতয�  
 - সি�িল� তেরনর  টন ্ি� তিলিস ব ের সেবরার $250 তযর্� 
 
জচজকৎ ািতাটুত িী�া  
 -  ্ি� 12 মাস তরতর এক ট লাােসস্া� িচিকচসেকর কাে  একবার তিরদারট� 
 
 ুািাুমজিকুােত জিুষরা  
 -  ্ি� কাােরাতিত�নেতািতাাি�� (কড়া বা তাোর তা�ার সং�া্  েরােগর িচিকচসক), কাােরা্নাক্র (েমরদেদর   ি     
  িবোষ� িচিকচসক),  ি��তাথ বা িরি �েথরািত� ্নাকাাটােরর  টন ি্� তিলিস ব ের সেবরার চা র  হল $1,000 তযর্� 

 

 -  মেটািবদ বা মেটাৈব�ািটকনসমা কম� সি�িল�ভােব ্ি� তিলিস ব েরর সেবরার চা র  হল $1,000 তযর্; সারা রবেট  
  হাসতা�াল ভি�র র  টন সেবরার $25,000� 

 

 -   কতাংচািরে�র  টন ্ি� তিলিস ব ের সেবরার চা র  হল $600 তযর্� 
 

 -  সম� তনারােমিতকনাল ্নাকাাটারেদর  টন িচিকচসেকর ে্সি�তাট  বানক� 
 
�াইুভ্তজিউিতটাজ রর  
 -  েরি �াতর  টাসর, েরি �াতর  টািসরং সহাাক বা লাােসস্া� ্নাকাকনাল টাসর নারা বািড়ে� িচিকচসাগ�ভােব ্োা টরা  
  েসবার ্ি� তিলিস ব ের চাে র র েযাগন�া হল হল $10,000 তযর্� েয তা�ার েদদেবট �ার িলিদ�  টেুমাদেটর ্োা ট� 
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মমনুদঅতেফিন  

- ম�ৃেদেহর ্�ি� (ম�ৃেদেহর সচকার সহ) � �েদা তযর্ সবেচো সরাসির র্ নারা তিরবহেটর (কিরট দরচ বােদ) সেবরার 
$10,000 তযর্ দরচ� 

 
েযৗটত�া�ুত র�া�ত িামশর  
 -  “মিটরং  র্ার িতল” এর  টন একা তরামার সহ STD-সং�া্ তরামোরর  টন ্ি� তিলিস ব ের সেবরার $100 তযর্� 
 
েিাগীত জিদশরুটিত জিরঅট  
 -  যদট  ��াভু� বনি� হাসতা�ােল াযনাাাার বা মারা েগে ট এবং েয িচিকচসেক েদদাি েলট ি�িট �ার িটক্  তরােক  
   তি � হে� বেলট �দট সবেচো সরাসির রা�াা যা�াাাে�র তিরবহট (িবমাট, বাস, ে�ট) দরেচর  টন সেবরার  
  $5,000 তযর্� 
 
য�াত িী�াত্তভুাকজ ট  
 -  ্ি� তিলিস ব ের সেবরার $100 তযর্� 
 
 াবািণতনথুত 
কভাুিুািতবিণ  
 - শধুমাা  তচকালরট 
েযাগুনা  
 -   তটােক  বানা তূরর সমোর  ্ র াি�ক িা�াথ�, কাটাতার   াার বািস�া এবং 65 ব েরর কম বয়সর হে� হেব� 
 ামজ�কভাুরত জ�জেন  ুররাাত জিমাণ  
 -  ্ি� তিলিস ব ের $5,000,000� 
 জেজ তরছি  
 -  15া  গ� েথেক 14া  গ� তযর্ 
 জি মাজ�  
 এর  েগ: 
 -  তিলিস ব র োষ হ�াার  েগ, 
 -   তিট েয �ািরেদ  র টিথভু� করাটিট এবং তাার িসেতাং এতুেকোটাল াসাা ে্  তি � ি েলট টা,  থবা 
 -  তিলিস ব র োষ হ�াার  েগ  তটার িরের টা  সার া�া িটো েয �ািরেদ  তিট  তটার েদো িরের যােবট� 
জর�রুা ীত যর্টতযাযািত মসকাে  
 -  ্ি� যাাার 30 িদেটর  টন সরিম�� 
 
 
 
 
 
 
 
 

এা সাম�রা হল েকবলমাা সারাংা এবং েকােটা চুি� গঠট কের টা� যথাযথ সুিবধা, চুি� � া�র াবলর তিলিস � বকুেলে্ বিরর�  ে � 

 টসু�ােটর  টন 1-800-667-4511 ট্ের কল কের Medavie Blue Cross -এর সে� েযাগােযাগ করট  থবা  তটার  টেুরাধ 
inquiry@medavie.bluecross.ca-এ া-েমাল করট 

 তটার তিরক�টার  তর  ি�ির� �েথনর  টন দাা কের Nova Scotia International Student তিরক�টা �োবসাা্ www.nsispinsurance.ca-এ যাট� 
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