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িশেরানাম:   সং�হ নীিত (COLLECTION POLICY) 
 

 
নীিত এবং উে�শয্: 
সং�হ নীিতর (নীিত) উে�শয্ হল েরাগীেদর জনয্ গণমানস�� �া�য্ পিরচযর্ার উপল�তার �চার করা এবং 
NewYork-Presbyterian Hospital (হাসপাতাল)-এ অেশৗধয্ ঋণ কম করা। 

 
এই নীিত হাসপাতাল এবং েসই সম� এেজি� ও উিকলেদর উপর �েয়াজনীয়তা বতর্ ায় যারা ঋণ সং�েহর 
কাজগিল কের থােকন েযগিল মলূ ল�য্, মলূয্ এবং হাসপাতােলর আদশর্ অনযুায়ী হে� িক� এিট 
হাসপাতােলর অনদুান পিরচযর্া নীিত (Charity Care Policy) পযর্� সীিমত নয় (অতঃপর অনদুান পিরচযর্া 
নীিত)।  
 

 
�াসি�কতা: 
এই নীিতিট হাসপাতাল এবং েরাগীর বেকয়া ঋণ সং�েহর জনয্ হাসাপাতালেক সাহাযয্কারী েয েকানও 
এেজি�, উিকল বা আইনী সং�ার ে�ে� �েযাজয্।  
 

 
প�িত: 

 

A. সাধার িনেদর্ শাবলী 

1. হাসপাতাল, সং�হকারী এেজি� (এেজি�), এবং উিকল ও আইনী সং�া (কাউি�েলর বাইের) সম� 
�েযাজয্ েফেডরাল এবং ে�ট আইন এবং ঋণ সং�েহর পিরচালনাকারী �ীকৃিত এেজি�র 
�েয়াজনীতাগিল পালন করেব িক� এিট নয্াযয্ ঋণ সং�হ রীিত আইন (Fair Debt Collection 
Practice Act, FDCPA), নয্াযয্ আমানত িবিলং আইন (Fair Credit Billing Act),  �াহক 
আমানত সুর�া আইন(Consumer Credit Protection Act),  সবর্জনীন �া�য্ আইন 

অধয্ায়(Public Health Law Section 2807-k-9-a) ,  অভয্�রীণ রাজ� পিরেষবা িবিধ 
501 (আর)Internal Revenue Service Code 501 (r),  িনউ ইয়কর্  অসামিরক অনশুীলন 
আইন ও িনয়েমর অনেু�দ 52(Article 52 of the New York Civil Practice Law and 
Rules) , এবং �া�য্ বীমা বহনেযাগয্তা ও দািয়� আইন(Health Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA) পযর্� সীিমত নয়। হাসপাতাল, এেজি� এবং বাইেরর কাউে�লও 
হাসপাতােলর অনদুান পিরচযর্া নীিত পালন করেব। এিটর বয্াি� এতটাই হেব েয হাসপাতােলর সং�হ 
নীিত (Collection Policy)এবং অনদুান পিরচযর্া নীিতর মােঝ েয েকানও অস�িতর ে�ে� 
অনদুান পিরচযর্া নীিত েসিটর �ান অিধকার করেব এবং িনয়�ণ করেব। 
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2. হাসপতালেক েয েকানও প� (এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল) সােথ আইনতভােব বাধঁা িলিখত চুি� 
করেত হেব যােত উে�খ থাকেব েয পিরচযর্া স�িকর্ ত বয্ি�গত ঋণ েযগিল পিরচযর্ার জনয্ েপেম� 
সং�হ করার েথেক অসাধারণ সং�হ পদে�প (Extraordinary Collection Actions, ECAs) 
�িতেরাধ করার জনয্ ৈতির করা হেয়েছ, যত�ণা অনদুান পিরচযর্ার জনয্ বয্ি�িট েযাগয্ িক না 
িনধর্ারণ করার জনয্ নয্ায়স�ত �য়াস করা হে� ।  
 

B.  সং�হ প�িত যা হাসপাতাল এবং অনেুমািদত সং�া উপেযাগ করেত পােরন: 
 

1. ECAs হল অভয্�রীণ রাজ� েকােডর 501(r)-এ বিণর্ত হাসপাতাল সুিবধার আিথর্ক সহায়তার 
নীিতর অধীেন অ�ভুর্ � পিরচযর্ার জনয্ েপেম� সং�হ স�িকর্ ত একজন বয্ি�র িবরে� হাসপাতাল 
সুিবধার �ারা গৃহীত পদে�প। এই সং�হ৭ নীিতর আবশয্কতা পালন কের, হাসপাতাল েকবল 
িন�িলিখত ECAs -এর সে� যু� থাকেত পাের: 
 

a. একিট আইনী পদে�প আর� করেত পাের 
b. স�িত্তর ওপর িলেয়ন বতর্ ােত পাের 
c. একিট বয্া� অয্াকাউ� বা অনয্ েকানও বয্ি�গত স�িত্ত সংযু� বা দখল করেত পােরন  
d. েবতন গািনর্শ করেত পাের 
e. সাবেপােয়নাস জাির করেত পাের  

 
2. হাসপাতাল, এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল একজন েরাগী বা অনয্ েকানও বয্ি�র িবরে�, অনদুান 

পিরচযর্ার জনয্ েরাগী েযাগয্ িকনা িনধর্ারণ করার নয্য়স�ত �য়াস না কের েকান ECAs �হণ 
করেবন না, িযিন পিরচযর্ার জনয্ েরাগীর হাসপতালাের িবেলর আিথর্ক দািয়� �ীকার কেরেছন বা 
�ীকার করার আবশয্কতা আেছ।  
 

3. হাসবপাতাল, এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল তৃতীয় পে�র তথয্ বা অতীেতর অনদুান পিরচযর্া 
েযাগয্তা িনধর্ারেণর ওপর িভিত্ত কের আনমুািনকভােব একজন বয্ি�র েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত 
পাের। একজন বয্ি�েক �দান করা েয েকানও পিরচযর্ার ে�ে� েসই বয্ি� অনদুান পিরচযর্ার জনয্ 
েযাগয্ িকনা িনধর্ারণ করার উে�েশয্ নয্ায়স�ত �য়াস করার জনয্ হাসপাতাল এবং এেজ� বা 
বাইেরর কাউে�ল, েযিট �েযাজয্, বয্ি�র �ারা �দান করা তথয্ বােদ বা পূেবর্র অনদুান পিরচযর্া 
েযাগয্তা িনধর্ারেণর ওপর িভিত্ত কের বয্ি�র েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত পাের। পুন�, যিদ েসই বয্ি� 
অনদুান পিরচযর্া নীিতর অধীেন সাধারণত উপল� সবেচেয় উদার সহায়তার েচেয় কম পিরমােণর 
জনয্ আনমুািনকভােব েযাগয্ িনধর্ািরত হন, তাহেল হাসাপাতাল: 

 
a. েসই বয্ি�েক আনমুািনক অনদুান পিরচযর্া েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ িভিত্তর স�েকর্  এবং 

অনদুান পিরচযর্া নীিতর অধীেন উপল� আরও েবিশ উদার সহায়তার জনয্ আেবদন করার 
উপােয়র বয্াপাের জানােব। 
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b. েসই বয্ি�েক একিট নয্ায়স�ত সময়সীমা �দান করেবন যার মেধয্, পিরচযর্ার জনয্ েরাগীর 
�ারা বেকয়া ছাড়যু� রািশ সং�হ করার উে�েশয্ ECAs আর� করার আেগ েবিশ উদার 
সহায়তার জনয্ আেবদন করেত হেব। 

c. যিদ েসই বয্ি� অনদুান পিরচযর্া নীিতর অধীেন �দান করা আেবদন �ি�য়ার সময় আরও 
েবিশ উদার সহায়তা েচেয় একিট স�ূণর্ অনদুান পিরচযর্া আেবদন জমা কেরন তাহেল 
হাসপাতাল, এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল েযিট �েযাজয্ হেব, েসই বয্ি� আরও েবিশ উদার 
ছােড়র জনয্ েযাগয্কা িকনাএবং অনয্থা আেবদন স�ূণর্ করার ে�ে� �েযাজয্ আবশয্কতাগিল 
পূরণ কেরেছ িকনা িনধর্ারণ করেব। 

4. েয েকানও ECAs-এ যু� হওয়ার আেগ হাসপাতালেক িব�ি�র েময়ােদর মেধয্ অনদুান পিরচযর্া 
নীিতর বয্াপাের েসই বয্ি�েক জানােনার জনয্ নয্ায়স�ত �য়াস করেত হেব অথর্াত হাসপাতাল �ারা 
েরাগীেক েপা�-িডসচাজর্  িবিলং িববিৃতর তািরখ েথেক 120 িদেনর মেধয্। এরকম নয্ায়স�ত �য়াস 
করার পরও যিদ েসই বয্ি� অনদুান পিরচযর্ার জনয্ একিট আেবদন জমা করেত বয্থর্ হন তাহেল 
হাসপাতাল, এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল, েযিট �েযাজয্ হেব এই নীিত (�ি�য়া A1 েদখুন) �ারা 
িনিদর্�ভােব অনেুমািদত ECAs-এ যু� হেত পােরন িক� হাসপাতালেক িন�িলিখত কাজগিল নীিত 
�ারা অনেুমািদত েয েকানও ECAs করার 30 িদন আেগ করেত হেব: 
 

a. েসই বয্ি�েক িলিখত িব�ি� �দান করেত হেব যার মেধয্ েযাগয্ বয্ি�েদর জনয্ অনদুান 
পিরচযর্ার উপল�তা উে�খ থাকেব, ECAs -েক িচি�ত করেত হেব েয েকান হাসপাতাল বা 
অনয্ানয্ অনেুমািদচ প� পিরচযর্ার জনয্ েপেম� সং�হ করা আর� করেত ই�কু এবং েশষ 
তািরখ যার পর এরকম ECAs আর� করা হেব। এই েশষ তািরখ েযন িলিখত িব�ি� 
�দান করার পর 30 িদেনর কম না হয়; 
 

b. উপের েসকশন B4a-েত �দান করা িব�ি�র সােথ অনদুান পিরচযর্ার সংি��সােরর 
(সংি��সার) �িতিলিপ �দান করেব। 

 
c. �ারি�ক িবিলংেয়র পর েসই বয্ি� এবং হাসপাতােলর মেধয্ েকানও েটিলেফােন কথাবাতর্ া 

হওয়ার সময় অনদুান পিরচযর্া নীিত এবং অনদুান পিরচযর্া আেবদন �ি�য়ার সােথ িকভােব 
সহায়তা �হণ করেব-এই িবষয়গিল জানােনার জনয্ নয্ায়স�ত �য়াস করেব। 

 
d. যিদ েসই বয্ি� একিট অস�ূণর্ অনদুান পিরচযর্া আেবদন জমা কেরন তাহেল েসই বয্ি�েক 

একিট িলিখত িব�ি� �দান করন যােত অনদুান পিরচযর্া আেবদন স�ূণর্ করার জনয্ 
েযাগােযাগ তথয্ সহ আবশয্ক তথয্ এবং/বা নিথপে�র বয্াপাের বয্াখয্া করা থাকেব।  

 
e.  একজন বয্ি�র �ারা অনদুান পিরচযর্া নীিত অনযুায়ী একিট স�ূণর্ অনদুান পিরচযর্া 

আেবদন জমার পর অনদুান পিরচযর্া েযাগয্তা ৈতির এবং নিথভু� করন। 



NewYork-Presbyterian Hospital   
সাইট: সম�েস�ার 
হাসপাতােলরনীিতএবং�ি�য়াগতপুি�কা 
ন�র:  C190       
প�ৃা 47-এর মেধয্7 
___________________________________________________________ 
  

 

5.  েয েকানও ECAs-এ যু� হওয়ার পূেবর্, হাসপাতাল, এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল, েযিট �েযাজয্ 
হেব, িবমা কমর্সূচী েযমন Medicare এবং Medicaid, পিরেশােধর অনয্ানয্ উত্স এবং অনদুান 
পিরচযর্া সহ েকানও সরকারী কমর্সূচীর জনয্ েসই বয্ি�র েযাগয্তা িনধর্ারণ করেব।  

 
6.  হাসপাতাল, এেজি� এবং বাইেরর কাউে�লেক িবিলং এবং সং�হ �ি�য়াকালীন েয েকানও সময় 

অনদুান পিরচযর্া আেবদন �ীকার করেত হেব। একিট ECA আর� হওয়ার পর যিদ একজন বয্ি� 
একিট অস�ূণর্ আেবদন জমা কেরন, হাসপাতাল, এেজি� এবং বাইেরর কাউে�ল, েযিট �েযাজয্ হেব, 
এরকম- ECA তত�ণ �িগত রাখেবন যত�ণ না িনধর্ারণ করা হে� েয এরকম বয্ি� অনদুান 
পিরচযর্ার জনয্ েযাগয্ িকনা এবং এই নীিত ও অনদুান পিরচযর্া নীিতর আবশয্কতা পূরণ কেরেছ 
িকনা.  

 
 7. যিদ একজন বয্ি� আেবদন �ি�য়াকালীন একিট স�ূণর্ অনদুান পিরচযর্া আেবদন জমা কের 

(অথর্াত িবিলং এবং সং�হ চে� েয েকানও সময়), হাসপাতাল, এেজি� এবং বাইেরর কাউে�ল, েযিট 
�েযাজয্ হেব, েসই বয্ি� অনদুান পিরচযর্ার জনয্ েযাগয্ িকনা িনধর্ারণ করার জনয্ নয্ায়স�ত �য়াস 
করেব এবং িন�িলিখতগিল করেব: 

 
a. এই সং�হ নীিত অনযুায়ী পিরচযর্ার জনয্ েপেম� সং�হ করার জনয্ েয েকানও ECAs 

�িগত করেবন; 
 
b. েসই বয্ি� অনদুান পিরচযর্ার জনয্ েযাগয্ িকনা িনধর্ারণ করেব এবং এই েযাগয্তা িনধর্ারণ 

(যিদ �েযাজয্ হয়, েয সহায়তার জনয্ বয্ি� েযাগয্ সহ) এবং হাসাপাতােলর িনধর্রাণ িভিত্তর 
বয্াপাের িলিখতভােব বয্ি�েক জানােবন; 

 
c. যিদ হাসপাতাল, এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল, েযিট �েযাজয্ হেব, িনধর্ারণ কের েয় েসই 

বয্ি� অনয্ েকানও িবনামেূলয্র পিরচযর্া বােদ অনদুান পিরচযর্ার জনয্ েযাগয্, তাহেল 
হাসপাতালেক: 

 
(i) েসই বয্ি�েক একিট িবিলং িববিৃত �দান করেব েযিটেত পিরচযর্ার জনয্ বয্ি�র বেকয়া 

রািশর উে�খ থাকেব এবং িকভােব েসই রািশ িনধর্ািরত হেয়েছ এবং উে�খ বা বয্াখয্া 
থাকেব েয িকভােব েসই বয্ি� পিরচযর্ার জনয্ সাধারণ িবল করা রািশ (amounts 
generally billed, AGB) স�েকর্  তথয্ সং�হ করেত পারেব; 

 
(ii) পিরচযর্ার জনয্ বয্ি� �ারা �দান করা েয েকানও রািশ েফরত িদেত হেব 

(হাসপাতলােক বা অনয্ েকানও প�েক, পিরচযর্ার জনয্ যার কােছ হাসপাতাল েরফার 
কেরেছ) েসিট বয্ি�গতভােব দািয়��া� িনধর্ািরত রািশর েচেয় েবিশ হেল, যিদ $5.00 -
এর েচেয় েবিশ হয় (বা অনয্ েকানও রািশ যা িব�ি� �ারা বা �েযাজয্ অভয্�রীণ 
রাজ� বেুলিটেন �কািশত অনয্ানয্ িনেদর্শাবলীেত ি�র করা হেয়েছ); 
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(iii) েয েকানও ে�ে� িবপরীতমখুী করার জনয্ সম� যুি�স�ত বয্ব�া �হণ করন ECA 
যেত্নর জনয্ অথর্ �দান �া� বয্ি�র িবরে� েনওয়া। এরকম প�িতর মেধয্ সাধারণত 
রেয়েছ িক্� সীিমত নয়: (a) বয্ি�র িবরে� েকানও িবচার পিরতয্াগ করা (b) 
েকানও িলেয়ন বা েলিভ পিরতয্াগ করা (একিট িবচােরর �ি�য়ার ওপর ে�ট আইেনর 
অধীেন হাসপাতাল �ারা দািবর অিধকার বয্তীত, বয্ি�র কােছ বেকয়া েকানও িন�িত্ত 
বা আেপাষ (বা তার �িতিনিধ) যা েকানও বয্ি�গত আঘােতর কারেণ হেয়েছ এবং যার 
জনয্ হাসপাতাল পিরচযর্া �দান কেরেছ (c) বয্ি�র ে�িডট িরেপাটর্  েতেক েয েকাও 
�িতকূল তথয্ অপসারণ করা েযিট েকানও কনিজউমার িরেপািটর্ ং এেজি� বা ে�িডট 
বযু্েরােক জানােনা হেয়িছল । 

 
8.  এেজি� এবং বাইেরর কাউে�ল, েযিট �েযাজয্ হেব, েরাগীর অয্াকাউে�র সে� যু� সম� সং�হ কাজ 

ব� কের েদেব যিদ েসই বয্ি� রািশ বা েকানও বেকয়া রািশর ৈবধতার ওপর �� েতােল (উপযু� 
হাসপাতাল িবতকর্  সমাধান �ি�য়া অনযুায়ী)। হাসপাতাল �ারা সং�েহর কাজ পুনরায় আর� করা 
েহাক বেল িনধর্ারণ করা পযর্� েরাগীর অয্াকাউ� �িগত থাকেব।  এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল 
েসই বয্ি�র িবরে� েকানও সং�েহর কাজ করেবন যার বয্াপাের এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল 
েদউিলয়ার একিট িব�ি� েপেয়েছন। 

 
9.  এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল হাসপাতাল েথেক পূবর্ িলিখত অনেুমাদন ছাড়া েকানও সমন জাির 

করা সহ েকানও ধরেনর আইনী পদে�প �হণ করেবন না। 
 

C.   িনিষ�সং�হ�ি�য়াহাসপাতাল, কােলকশন এেজি� বা বাইেরর কাউে�ল:  

1.  একিট বেকয়া ঋণ পিরেশাধা করার জনয্ একজন বয্ি�েক তার �াথিমক আবাসন িবি� বা ব�ক 
েদওয়ার জনয্ বাধয্ করেবন না। 

2.  হাসপাতােল জমা করা স�ণূর্ অনদুান পিরচযর্া আেবদনপ� (সহায়তামলূক নিথপ� সহ) িনধর্ারেণর 
জনয্ অমীমাংিসত থাকার সময় েকানও কােলকশন এজি�েক একিট িবল পাঠােবন না। 

3.  একজন বয্ি�র কােছ েথেক সং�েহর অনমুিত �দান করেবন না িযিন পিরেষবা �দান করার সময় 
Medicaid-এর জনয্ েযাগয্ িছেলন এবং যার জনয্ - Medicaid েপেম� উপল� রেয়েছ, এরকম 
পিরেষবার সে� যু� Medicaid-এর জনয্ েসই বয্ি� একিট স�ূণর্ করা আেবদন জমা কের 
থাকেল। 

4.  একিট তৃতীয় প�েক বয্ি�গত ঋণ পাঠােব না। 

5.  ে�িডট এেজি�েক �িতকূল তথয্ পাঠােব না। অতএব, অনদুান পিরচযর্া নীিত েমেন, একিট ে�িডট 
এেজি�র কােছ অনদুান পিরচযর্ার জনয্ আনমুািনক েযাগয্তা স�েকর্  অনসু�ান করা েযেত পাের। 

D.   িবচােররপর�ি�য়াবাইেররকাউে�ল: 
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1. েকস েথেক েকেসর িভিত্তেক িবচােরর মলূয্ায়ণ পিরচালনা করেব।  ইেল�িনক “�াই�” সুইপ-এর 
অনমুিত েনই এবং এিট করা উিচত নয়। 

2. একজন বয্ি�র ে�ফতাির ঘটােব না বা একজন বয্ি�েক �য়ং ব�ক হওয়ার পরওয়ানা লােখেবন 
না। 

3.  হাসপাতােলর পূবর্ অনমুিত ছাড়া পাঁচ বছর পর িবচার পালন করেবন না। 

4.  হাসপাতােলর পূবর্ অনমুিত ছাড়া িবচােরর তািরখ েতেক পাঁচ বছেরর পর একজন বয্ি�র িবরে� 
একিট িবচার বলবত করেবন না। 

5.  হাসপাতােলর পূবর্ অনমুিত ছাড়া একজন বয্ি�র িবরে� িবচার পুননর্বীকরণ করেবন না। 

6. হাসপাতােলর পূবর্ অনমুিত ছাড়া একজন বয্ি�র অয্াকাউ�েক অনয্ কােলকশন এেজি� বা আইনী 
সং�ায় পাঠােবন না। কভােরজ বা ঋেণর জনয্ েপেম� িচি�ত করার সম� �য়াস সমা� হওয়ার 
পর এবং হাসপাতাল েথেক িলিখত অনমুিত পাওয়ার পর একিট এেজি� উপযু� অয্াকাউ�গিলেক 
স�াবয্ আইনী বয্ব�ার জনয্ বাইেরর কাউে�েলর কােছ েরফার করেত পাের। একজন বয্ি�র জনয্ 
উপযু� অয্াকাউ� একে� অ�ত $800 মেূলয্র অবশয্ই হেত হেব বা তার েবিশ হেত হেব েযম 
নহাসপাতাল �ারা সমেয় সমেয় িলিখতভােব বাইেরর কাউে�লেক েরফার করার জনয্ ি�র কেরেছ। 
এেজি� �ারা অয্াকাউে�র �াি�র ছয় মাস পযর্� একিট অয্াকাউে�র েরফােরল সাধারণত করা 
উিচত নয়। 

7. �েযাজয্ আইেনর �েয়াজনীয়তার সােথ সামন্�সয্ েরেখ, এই সং�হ নীিত এবং হাসপাতােলর অনদুান 
পিরচযর্া নীিত, হয়েতা িনেরাধক েনািটশ সহ বা বয্তীত তথয্ সমন �কাশ করেতও পাের এেদর 
�িত: 

a.  বয্া�; 
 
  িনেয়াগকতর্ ার অব�ান; 
 
c.  ে�িডট কাডর্  েকা�ািন; এবং/বা 
 
d.  ব�ক েকা�ািন 

 
8.  এই সং�হ নীিত এবং অনদুান পিরচযর্া নীিতর আবশয্কা সাপে�, বয্ি�র বয্া� অয্াকাউে�র িবরে� 

স�িত্তর িন�িত্ত জাির করেত পাের, মলুতিব করা কর বা তুলনামলূক অবসর েসিভংস অয্াকাউ� 
বােদ। যিদ েসই বয্ি� একিট বাইেরর কাউে�েলর সােথ েযাগােযাগ কের এবং অিভেযাগ জানায় এবং 
স�িত্ত িন�িত্তর ফলাফল িহেসেব আিথর্ক কে�র বয্াপাের নয্ায়স�ত �মাণ সরবরহা কের, বাইেরর 
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কাউে�লেক িন�িত্ত �ি�য়া বািতল করেত হেব এবং েয েকানও হাসপাতােলর িলেয়ন ম�ু করেত 
হেব। 

 
9.  এই সং�হ নীিত এবং অনদুান পিরচযর্া নীিতর আবশয্কা সাপে� এবং িনউ ইয়কর্  ে�ট আই 

অনয়ুায়ী েসই বয্ি�র মজিুরর দশ শতাংশ (10%) পযর্� েসই বয্ি�র ওপর আয় িন�িত্ত জাির 
করেত পাের। বাইেরর কাউে�েলর একজন বয্ি�র �ামী-�ীর ওপর আয় িন�িত্ত জাির করার 
েকানও অিধকার েনই। 

 
দািয়�: েরাগী আিথর্ক পিরেষবা 
 
নীিতরতািরখ: 
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