িনেদ�শাবলীঃ

ওষুেধর দােম বৃি� স�েকর্ জানােনার ফমর্

• এই ফম�ট
� পূরণ ক�ন। যতটা স�ব সিব�াের িলখুন। কােলা কািল িদেয় খুব �� কের ও পির�ার কের ছাপান।
• আপনার েলনেদল সং�া� সম� নিথপে�র �িতিলিপ সংেযাজন বা সংযু� ক�ন। েকান আসল নিথ পাঠােবন না!
দািখলকািরর �কার (এক�টেত েগাল দাগ িদন): ব��� / স�া
নাম:
ইেমল অ�াে�স:
েফান ন�র(�িল):
রা�ার �ঠকানা:
শহর, রােজ�র �জপ:
��ব�: আপনার �া��িবমা সং�া� তথ��িল আমােদরেক আপনার কীরকম দাম বৃ��র অিভ�তা হেয়েছ
তা জানেত সাহায� করেব।
আপনার িক �া��িবমা আেছ (এক�টেত েগাল দাগ িদন)? হ�াঁ / না
েকান েকা�ািনর কােছ আপনার �া��িবমা রেয়েছ?
আপনার িবমা কােড� েয িবমা বা অংশ�হণকারী আইিড (ID) ন�র�ট রেয়েছ েস�ট কী?
েকান ওষুেধর জন� জাতীয় ওষুধিবিধ (National Drug Code) েসই ওষুেধর েলেবেল এবং প�ােকেজর মেধ� েঢাকােনা
কাগেজর েলখা থােক। এই NDC এক�ট হাইেফন-সহ সংখ�ায় েলখা থােক। আপিন েয ওষুধ�ট স�েক� জানােত চাইেছন
তার NDC যিদ খুেঁ জ না পান, তাহেল আপিন NDC-র ওেয়বসাইট www.fda.gov-এ িগেয় েস�ট খুেঁ জ েদখেত পােরন।
জাতীয় ওষুধিবিধ বা National Drug Code (NDC):
ওষুেধর নাম:
েয স�া ওই ওষুধ�টর উ�মূল� িনে� তার নাম কী?
ওই স�ার সােথ েযাগােযাগ করার তথ�:
ওই স�ার ওেয়বসাইট:
ওষুধ�টর (এক�টেত েগাল দাগ িদন) উ�মূল� িক ব���গতভােব আপনার (বা আপনার েকা�ািনর) কােছ
চাওয়া হেয়েছ বা দাম উে�খ করা হেয়েছ? হ�াঁ / না

যিদ না হেয় থােক, তাহেল আপিন ওই বিধত� দাম স�েক� েকাথা েথেক জানেত পারেলন?
��র দাম�ট হল আপনার েদখা েসই ওষুেধর আ সল, কম দাম�ট, দাম বাড়ার আ েগ , েয�ট আপনার েথেক

চাওয়া হেয়িছল বা েয�ট িদেয় আপিন ওষুধ�ট িকেনিছেলন। এই দামটা অবশ�ই দাম বাড়ার �ঠক আেগর 12

মােসর মেধ�র দাম হেত হেব। আপনার উিচৎ আপনার েদখা সবেচেয় কম দাম�ট উে�খ করা, ওষুধ�টর দাম

বাড়ার �ঠক আেগর 12 মােসর মেধ�, েয�ট আপনার েথেক চাওয়া হেয়িছল বা েয�ট িদেয় আপিন ওষুধ�ট
িকেনিছেলন।
��র দাম: $
��র দােমর তািরখ:
বিধত
� দাম হল আপনার েদেখ েসই ওষুেধর নত� ন, েবিশ দাম, যা আপনার েথেক চাওয়া হেয়িছল বা যা িদেয়
আপিন ওষুধ�ট িকেনিছেলন। েকান দাম তখনই বিধত
� দােমর আওতায় আেস যখন তার পিরবিত�ত দাম তার
��র দােমর েথেক 50% েবিশ হয়, এমন দাম যা আেগর েথেক $5 েবিশ।
বিধত
� দাম: $
বিধত� দােমর তািরখ:
�ঠক কী ঘেটিছল বা আপনার �ঠক কী অিভ�তা হেয়িছল, আপিন কী জানেত েপেরিছেলন এবং কীভােব তা জানেত
পােরন, েস ব�াপাের যতটা স�ব সিব�াের বণনা
� ক�ন। েকন িবভােগর তরেফ এই বিধত� দােমর তদ� কের েদখা হেব েস
স�েক� আপনার উ�ের পযা�
� কারণ থাকেত হেব।
বিধত� দােমর িববরণ:

িনেচ �া�র করার আেগ িনেচর িবষয়�িল পেড় িনন: এই ফম�ট
� জমা করেত িগেয়, আিম বুঝেত পারিছ েয, আিথক
�
পিরেষবা িবষয়ক দ�র (Department of Financial Services) আমার ব���গত আইিন �িতিনিধ নয়, বরং অসাধু ব�বসািয়ক
কমকাে�র
�
হাত েথেক জনসাধারণেক র�া করার জন� ৈতির আইন বলবৎকারী এক�ট জনসাধারেণর সং�া। আিম এ-ও বুঝেত
পারিছ েয, আমার আইিন অিধকার বা দািয়�সমূেহর ব�াপাের আমার যিদ েকান �� থােক, তাহেল আমােক ব���গতভােব
েকান আইনজীবীর সে� েযাগােযাগ করেত হেব। এই অিভেযােগর িবষয়ব� যিদ অিভযু� সংি�� �িত�ান বা ব���র কােছ
পাঠােনা হয় তাহেল েস ব�াপাের আমার েকান আপি� েনই। আমার জানা মেত উপিরউ� অিভেযাগ�ট সিত� ও স�ঠক।
আিম িন��ত�েপ অবিহত করিছ েয, এই অিভেযােগর িবষয়ব� সিত�। (এই নিথেত িমথ�া িববৃিত েদওয়া হেল তা
দ�িবিধর (Penal Law) 210.45 ধারা অনুসাের A ে�িণর অসদাচরণ িহেসেব িবেবচ� হেব।)
নাম:

�া�র:

তািরখ:

আপনার অিভেযােগর সে� স�ক�যু� েয েকান নিথর �িতিলিপ এর সে� সংেযাজন বা সংযু� ক�ন (চ� ��প�,
রিসদ, বািতল করা েচক, িচ�ঠপ� ইত�ািদ) আসল নিথপ� পাঠােবন না।
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