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িশেরানাম:   অনুদান পিরচযর্া নীিত 

 
নীিত এবং উে�শয্: 

িনউ ইয়কর্  ে�ট জন�া�য্ আইন (New York State Public Health Law) (ধারা 2807-k-9-a) এবং 
অভয্�রীণ রাজ� েকাড (Internal Revenue Code) (ধারা 501(r))-এর অধীেন হাসপাতালগিলেক েসই সম� 
েরাগীেদর আপত্কালীন বা অনয্ানয্ আবশয্ক িচিকৎসাগত পিরচযর্া পিরেষবা িবনামেূলয্ বা কম দােম �দান করেত হয়, 
যােদরেক তােদর আিথর্ক অব�ােনর িভিত্তেত স�ূণর্ভােব বা আংিশকভােব িনেজর পিরচযর্ার জনয্ টাকা �দান করার ে�ে� 
অ�ম িহেসেব িনধর্ারণ করা হেয়েছ। 

NewYork-Presbyterian Hospital (অতঃপর হাসপাতাল) অিবমাকৃত বা কম িবমাকৃত বয্ি�েদর এবং 
হাসপাতাল েথেক আপত্কালীন বা অনয্ানয্ িচিকৎসািচিকৎসাগত পিরেষবা �াপক বয্ি�েদর অনদুান পিরচযর্া (অতঃপর 
অনদুান পিরচযর্া) �দান করার িনেজর দািয়�েক �ীকার কের। হাসপাতাল একজন েরাগীর �েয়াজেনর বয্াপকতা মলূয্ায়ন 
করেত এবং বয়স, িল�, জািত, জািতয়তা পিরচয়, আিথর্ক-সামািজক বা অিভবাসন অব�ান, েযৗনগত ি�িত বা ধািমর্ক 
�ীকৃিত বয্িতেরেক আবশয্ক সমেয় অনদুান পিরচযর্া �দান করার ে�ে� অ�ীকারব�। 

�াসি�কতা: 
1. এই নীিতিট আপত্কালীন বা অনয্ানয্ িচিকৎসাগত আবশয্ক ইনেপেশ� এবং/বা আউটেপেশ� পিরেষবার জনয্ 

�েযাজয্, যা একজন বয্ি�েক হাসপাতাল এবং হাসপাতােলর কম�র �ারা �দান করা হয় এবং িযিন এই নীিতর 
অধীেন এই সহায়তার জনয্ েযাগয্। (বতর্ মােন অধীন� সুিবধার জনয্ সংযু�  সংযুি� C েদখুন)। 

2. এই নীিতিট িনউ ইয়কর্  ে�েটর আবািসক (EMTALA �ানা�র সহ)-েক �দান করা পিরেষবা এবং 
হাসপাতােলর �াথিমক পিরেষবা ে�ে�র েকানও েযাগয্ আবািসকেক �দান করা অ-আপত্কালীন, িচিকৎসাগত 
আবশয্ক পিরেষবার জনয্ �েযাজয্। (সংযু� সংযুি� A েদখুন) িচিকৎসাগত পিরেষবােক িনউ ইয়কর্  ে�ট 
Medicaid কমর্সূচীর অধীেন কভার করা পিরেষবা িহেসেব বণর্না করা হয়। 

3. অিবমাকৃত বয্ি� িযিন হয়ত েযাগয্ হেত পােরন তােক কভার করা ছাড়াও এই নীিত েসই সম� বয্ি�েদরেকও 
কভার কের যারা েযাগয্ এবং অসাধারণ িচিকৎসাগত খরেচর স�ুখীন হেত হয় এবং এর মেধয্ রেয়েছ 
েকােপেম�, িডডাি�েবল্স বা েকাই�ুের� এবং/বা যারা তােদর �া�য্ িবমা সুিবধা সমা� কের েফেলেছন (এর 
মেধয্ রেয়েছ িক� সীিমত নয়, েহল্থ েসিভংস অয্াকাউ�)। 
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4. হাসপাতােলর অয্া�ুেলটাির েকয়ার েনটওয়াকর্  (ACN) ি�িনকাল �দানকারী (অতঃপর �দানকারী) এবং 
হাসপাতােলর অনদুান পিরচযর্া নীিত সহ হাসপাতােলর িচিকৎসক এবং অনয্ানয্ পিরেষবা �দানকারীর বয্াপাের 
জানার জনয্ www.nyp.org েদখুন। �দানকারীর তািলকার একিট কাগেজর �িতিলিপ সং�হ করার জনয্ 
www.nyp.org েদখুন বা (866-252-0101) �দানকারীেক সরাসির িজ�াসা করন। েরাগীেদর েসই 
�দানকারীেদর েথেক একিট পৃথক িবল পাওয়ার কথা �তয্াশা করা উিচত যারা এই নীিতর অধীেন আওতাভু� 
নয় এবং তােদর পিরেষবার জনয্ �াধীনভােব িবল কেরন। হাসপাতােলর ACN �দানকারীরা হাসপাতােলর 
অনদুান পিরচযর্া নীিতর আওতাভু�। 

5. আবশয্ক নিথপ� সহ স�ূণর্ করা আেবদনপ� জমা করা হেলই অনদুান পিরচযর্া িবেবচনা করা হেব। এখােন 
উে�িখত িকছু িনিদর্� সীিমত পিরি�িতেত, ে�িডট বা ে�শািলিট িরেপািটর্ ং এেজি�র েথেক আনমুািনক গণনা 
করা উপাজর্ ন অে�র ওপর িনভর্ র কের অনদুান পিরচযর্া �দান করা হেত পাের। 

6. Medicaid বা অনয্ানয্ িবমা কমর্সূচীর উে�েশয্ েযাগয্তার জনয্ েরাগীেক ি�ন করার পরই অনদুান পিরচযর্া 
�দান রা হেব, যখন উিচত বা উপযু� হেব। 

7. িনিদর্� হাসপাতােলর আিধকািরেকর �ীকৃিতর �ারাই এই নীিতেত বয্িত�ম ঘটােনা েযেত পাের। িচিকৎসাগত 
আবশয্কতা স�িকর্ ত িববাদগিলর, �েযাজয্ হাসপাতাল নীিত এবং �ি�য়া অনযুায়ী হাসপাতাল উপেযািগতা 
পযর্েব�ণ িবভাগ (Hospital Utilization Review Department) �ারা িন�িত্ত করা হেব । 

প�িত: 
A. আেবদন: সময়/অব�ান/নিথপ� 

1. আেবদন, স�ূণর্ নীিত এবং �� ভাষাগত সংি��সার (সংি��সার) সহ িলিখত সাম�ী েরাগীর �ারা অনেুরাধ 
করা হেল চাজর্  ছাড়া হাসপাতােলর �াথিমক ভাষায় েরাগীর জনয্ উপল� থাকেত হেব, হাসপাতােল ভিতর্  হওয়ার 
সময় এবং আপত্কালীন িবভােগ ইনেটক এবং েরিজে�শন �ি�য়ার সময়, িডসচােজর্ র সময় এবং/বা েমইেলর 
মাধয্েম। এছাড়াও, এই সাম�ীগিল হাসপাতােলর ওেয়বসাইেটও (www.nyp.org) পাওয়া যােব। এগিল সহ 
এই নীিত স�িকর্ ত িব�ি� েরাগীেদরেক হাসপাতােলর ইমােজর্ ি� রেম এবং ভিতর্  িবভােগ, ভাষা-উপযু� তেথয্র 
�� েপাি�ংেয়র মাধয্েম জাননােনা হেব এবং েযাগয্ েরাগীেদর জনয্ উপল� আিথর্ক সহায়তা বয্াখয্া কের িবল 
এবং িববিৃতর মেধয্ তথয্ যু� করেত হেব এবং পরবত� তথয্ িকভােব সং�হ করেত হেব, তাও জানােত হেব। 

2. আেবদন সাম�ীগিলেক েরাগীেদরেক একিট িব�ি�র মাধয্েম �� করেত হেব েয যিদ তারা এই নীিতর অধীেন 
েযাগয্তা িনধর্ারণ করার জনয্ আবশয্ক তথয্ বা নিথপ� সহ স�ূণর্ করা আেবদন জমা করা হেল েরাগীেক হয়ত 
েকানও হাসপাতােলর িবল পিরেশাধ করেত হেব না, যত�ণ না হাসপাতাল আেবদেনর ওপর িস�া� িনে�। 
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3. েরাগীরা একিট আেবদেন পে�র অনেুরাধ কের এবং িবিলং ও সং�হ �ি�য়ার সময় স�ূণর্ করা আেবদন প� জমা 
করার মাধয্েম সহায়তার জনয্ আেবদন করেত পােরন। স�ূণর্ করা আেবদন জমা করার পর যতটা তাড়াতািড় 
স�ব এই ধরেনর আেবদন স�িকর্ ত িনধর্ারণ আেবদনকারীেক িলিখতভােব �দান করেত হেব িক� িকছু ে�ে�, 
হাসপাতাল �ারা এরকম আেবদন �হণ করার ি�শ (30) িদেনর মেধয্। যিদ েযাগযতা িনধর্ারণ করার জনয্ 
আেবদেকর প� েথেক অিতির� তথয্ আবশয্ক হয় তাহেল হাসপাতালেক েসিটর জনয্ ি�শ (30) িদেনর মেধয্ 
অনেুরাধ করেত হেব। একিট �তয্াখােনর িবরে� িকভােব আেবদন করেবন বা অনয্ানয্ �িতকূল িনধর্ারণ এবং 
িনউ ইয়কর্  ে�ট �া�য্ িবভােগর বিণর্ত িলিখত িনেদর্শাবলী, �িতকূল িনধর্ারণ বা আেবদন স�িকর্ ত অ�ীকৃিতর 
সে� সংযু� করেত হেব। 

4. আেবদনকারীেদর তােদর আেবদেনর মথর্েনর জনয্ তথয্/নিথপ� �দান করেত হেব, এিটর মেধয্ রেয়েছ িক� 
সীিমত নয় তােদর আেবদনপে� �দান করা তেথয্র জনয্ নিথপ�। অনয্ানয্ িজিনস সহ নিথপে�র উদাহরেণর 
মেধয্ থাকেত পাের েপ �াব, িনেয়াগকতর্ ার প�, যিদ �েযাজয্ হয় এবং আয় �মাণ করার জনয্ 1040-এর েথেক 
অভয্�রীণ রাজ� পিরেষবা। 

5. স�িত্তেক িবেবচনা নাও করা হেত পাের।  

6. িন�িলিখত সীিমত পিরি�িতিতর অধীেন অনদুান পিরচযর্ার জনয্ িকছু িনিদর্� েরাগীর আনমুািনক েযাগয্তা 
(আনমুািনক েযাগয্তা) িনধর্ারণ করার জনয্ হাসপাতাল তদ� করেত পাের এবং তৃতীয় পে�র েথেক িরেপাটর্  
সং�হ করেত পাের, েযমন ে�িডট এেজি�। 

a. েরাগীেক হাসপাতাল েথেক িডসচাজর্  করাহেয়েছ। 
b. েরাগীর কােছ িবমা কভােরজ েনই বা কভােরজ সমা� হেয় েগেছ, 
c. েরাগীর অয্াকাউে� $300.00-এর অিতির� রািশ বেকয়া রেয়েছ  
d. েরাগী অ�ত একিট িবল �হণ কেরেছন এবং েসই িবলিট পিরেশাধ করার সময় সমা� হেয় েগেছ, এবং 
e. অনদুান পিরচযর্ার জনয্ েরাগী আেবদন কের িন বা আেবদন স�ূণর্ কেরন িন, 
f. েরাগীেক িবেলর একিট িববিৃতেত জানােনা হেয়েছ েয হাসপাতাল এিট সং�হ করার আেগ হাসপাতাল 

েথেক একিট ে�িডট িরেপাটর্  সং�হ করেত পাের। 
g. অনদুান পিরচযর্ার জনয্ আেবদন �তয্াখান করার জনয্ ে�িডট িরেপাটর্  বয্বহার করা উিচত নয়। 

হাসপাতাল এরকম তৃতীয় প�েক েরাগীর অয্াকাউ� অব�ান জানােব না। 

7. হাসপাতােলর ি�িনক েরাগীেক, �ারি�ক নিথভুি�করেণর পর মলূয্ায়ন করা হেব। হাসপাতােলর ি�িনক 
েরাগীেদর জনয্ আেবদন স�ূণর্ করা হেব এবং নিথভুি�করণ �ি�য়ার অংশ িহেসেব করা িনধর্ারণ করা হেব, 
যিদ না অিতির� তেথয্র আবশয্কতা হয়।  

8. এই নীিতর অধীেন পিরেষবার জনয্ অতীেতর একিট বা একিটর েচেয় েবিশ িবল পিরেশাধ না করার জনয্ 
হাসপাতাল একজন েযাগয্ বয্ি�র আপত্কালীন বা অনয্ানয্ িচিকৎসাগত আবশয্কতা �িগত বা �তয্াখান 
(পিরেষবা �দান করার আেগ �েয়াজনীয় পিরেশাধ) করেব না। 
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B. আেবদন �ি�য়া 

1. যিদ েকানও েরাগী তার অনদুান পিরচযর্া জনয্ আেবদন স�িকর্ ত িস�াে�র সােথ অস�� থােকন তাহেল িতিন 
িডের�র অফ েপেশ� অয্াকাউ� বা অনয্ানয্ হাসপাতােলর আিধকািরকেক (িডের�র), িস�াে�র কুিড় (20) 
িদেনর মেধয্ তার কারণ এবং সাহাযয্মলূক নিথপ� জমা কের েসই িস�াে�র িবরে� আেবদন করেত পােরন। 

2. িডের�েরর কােছ আেবদন পযর্েব�ণ করার জনয্ এবং িলিখতভােব েরাগীেক জানােনার জনয্ পেনেরা (15)িট 
কমর্ িদবস থাকেব। 

3. যিদ েরাগী িডের�েরর িস�াে�র সােথ অস�� থােকন তাহেল েরাগী িডের�েরর িস�াে�র িবরে� কারণ, 
েকানও সাহাযয্মলূক নিথপ� সহ িলিখতভােব েপেশ� িফনাি�য়াল সািভর্ েসস-এর ভাইস ে�িসেড� বা অনয্ানয্ 
হাসপাতাল আিধকািরক (ভাইস ে�িসেড�)েক িলিখতভােব আেবদন করেত পােরন। 

4. ভাইস ে�িসেড�রেক আেবদন �হণ করার পেনেরা (15) িদেনর মেধয্ িলিখতভােব একিট িস�া� িনেত হেব। 
ভাইস ে�িসেডে�র িস�া� চূড়া� হেব। 

5. আেবদন অমীমাংিসত থাকাকালীন েকানও সং�হেকর কাজ করা হেব না। 

C. েপেম� �ি�য়া 

1. এই নীিতর আবশয্কতা অনযুায়ী অিবমাকৃত বা আেবদনকারীেক, বয্ি� এবং পিরবার উভয়, যারা একিট িনিদর্� 
পিরেষবার জনয্ তােদর �া�য্ িবমা সুিবধা সমা� কের েফেলেছন তােদরেক হাসপাতাল িবনামেূলয্ বা কম দােম 
পিরেষবা �দান করেব িক� বািষর্কভােব �কািশত অকৃিষজ আেয়র জনয্ যু�রা�ীয় দাির�তা িনেদর্শাবলীেত 
তািলকাভু� যু�রা�ীয় দাির�তা �েরর 400%-এর কম আয় সহ �া�য্ েসিভংস অয্াকাউে� সীিমত নয় 
(পিরেষবা �দান করার সময় নয় বরং স�ূণর্ করা আেবদন �হণ করার সময় কাযর্করী আয় িনেদর্শাবলী, 
েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ বয্বহার করা হেব) এবং বতর্ মান বছেরর জনয্ উপযু� �াইিডং িফ ে�ল 
অনযুায়ী: ”�াইিডং িফ ে�ল - ইনেপেশ�/আউটেপেশ�”, ”িবেহভােয়ারাল েহল্থ আউটেপেশ� ি�িনক �াইিডং 
িফ ে�ল”, এবং ”ি�িনক �াইিডং ে�ল িফ” (এখােন সংযুি� B-1, B-2 এবং B-3 িহেসেব সংযু�)। 

2. হাসপাতাল িনেজর অনদুান পিরচযর্া কমর্সূচীর জনয্ েযাগয্ বয্ি�েদর ে�ে� িনেজর চাজর্ গিল েসই রািশ পযর্� 
সীিমত করেব যতটা িবমা সহ বয্ি�েদরেক আপত্কালীন বা অনয্ানয্ আবশয্ক িচিকৎসার জনয্ সাধারণত িবল 
(AGB) করা করা হয়। হাসপাতাল �তয্ািশত প�িত বয্বহার কের AGB গণনা কের এবং বতর্ মান িনউ ইয়কর্  
ে�ট-এর Medicaid দেরর পিরেষবার জনয্ িফ-এর ওপর িভিত্ত কের গণনা কের, যা িনউ ইয়কর্  ে�ট �া�য্ 
িবভাগ �ারা েঘাষণা করা হেয়েছ। অনদুান পিরচযর্া েযাগয্তা িনধর্ারণ করার পর একজন েযাগয্ বয্ি�েক 
আপত্কালীন বা আবশয্ক িচিকৎসাগত পিরচযর্ার জনয্ সাধারণত ধাযর্ িবেলর রািশর (AGB) েচেয় েবিশ চাজর্  
করা হেব না। অনদুান পিরচযর্ার জনয্ েযাগয্ বয্ি�র ওপর রািশ ধাযর্ করা িনধর্ারণ করার উে�েশয্ েসই বয্ি�র 
পািরবািরক আকার এবং আেয়র ওপর িভিত্ত কের সংযুি� B-1, B-2, এবং B-3-এর অনযুায়ী AGB -এর 
ওপর হাসপাতাল �াইিডং ে�ল ছােড়র প�িত বয্বহার করেব। পিরকি�তভােব শধুমা� একিট উদাহরণ িহেসেব, 
একজন বয্ি� যােক অনদুান পিরচযর্ার জনয্ েযাগয্ িহেসেব িনধর্ারণ করা হেয়েছ এবং যার পিরবাের 3জন সদসয্ 
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আেছ এবং আয় হল $35,000, তােক এরকম েরাগীর হাসপাতােল ভিতর্ র জনয্ �েযাজয্ �চিলত Medicaid 
দেরর 55% চাজর্  করা হেব, েযমনিট সংযুি� -অনযুায়ী গণনা করা হয় B 1। 

3. িকি�র �য্ান। যিদ েরাগী একিট অয্াকাউে�র বেকয়া পিরেশাধ না করেত পােরন, তাহেল হাসপাতাল েরাগীর 
সােথ একিট িকি� েপেম� �য্ান ৈতির করার জনয্ আেলাচনা করেব। েরাগীর সােথ একিট িকি� েপেম� �য্ােনর 
বয্াপাের আেলাচনা করার সময় হাসপাতাল বেকয়া রািশর কথা িহসাব করেত পাের এবং েরাগীর পিরেশাধ করার 
�মতা িবেবচনা করেব। 
 

a. িকি�র �য্ানেক ছয় (6) মােসর মেধয্ বেকয়া পিরেশাধ করার অনমুিত �দান করেত হেব। 
b. পিরেশাধ করার েময়াদ ছয় (6) মােসর েবিশ িব�ৃত করা েযেত পাের যিদ হাসপাতােলর িবেবচনা 

অনযুায়ী েরাগীর আিথর্ক পিরি�িত এরকম িব�ারেক নয্যয্ িহেসেব বয্াখা কের। 
c. মািসক িকি� েযন েরাগীর মািসক েমাট আেয়র দশ শতাংশ (10%)-এর েবিশ না হয়।  
d. যিদ বেকয়া থাকাকলীন েরাগী দিুট েপেম� করেত বয্থর্ হন এবং তার পের ি�শ (30) িদেনর মেধয্ 

পিরেশাধ করেত বয্থর্ হন তাহেল স�ূণর্ রািশ বেকয়া থাকেব। 
e. যিদ েরাগীেক েকানও সুদ চাজর্  করা হয় তাহেল েয েকানও বেকয়া রািশর সুেদর হার েযন ইউএস 

িডপাটর্ েম� অব্-ে�জাির �াস �ারা জাির করা ন�ই-িদেনর সুর�ার দর এবং এিট সহ এক শতাংেশর 
অেধর্েকর (.5%).েচেয় েবিশ না হয়। েয েকানও িকি�র �য্ােন েযন বধর্ন বা একই রকম কারণ না 
থােক েযিট েকানও েপেম� বয্থর্ হেল সুেদর হার বিৃ� করেব। 

 

4. জমা। একজন েরাগী যার অনদুার পিরচযর্ার জনয্ আেবদন করার পর আবশয্ক িচিকৎসাগত পিরচযর্া দরকার 
আেছ তােক েকানও রািশ জমা করেত হেব না। েরাগীর �ারা অনদুান পিরচযর্ার জনয্ আেবদন করার আেগ েয 
েকানও রািশ জমা করা হেল েসিটেক েকানও অনদুান পিরচযর্ার িবেবচনার অংশ িহেসেব যু� করা হেব না। যিদ 
এরকম েরাগীেক িবনামেূলয্ পিরচযর্ার জনয্ েযাগয্ িহেসেব িনধর্ারণ করা হয় তাহেল স�ূণর্ জমা রািশ েফরত 
েদওয়া হেব। যিদ েকানও েরাগীেক ছােড়র জনয্ েযাগয্ িহেসেব িনধর্ারণ করা হয় তাহেল উপেরা� জমা রািশর 
েয েকানও বেকয়া যা েরাগীর প� েথেক হাসপাতােলর পে� বেকয়া আেছ তা েফরত েদওয়া হেব। 
 

5. হাসাপতাল অনদুান পিরচযর্ার িহেসেব চাজর্  করা ডলােরর রািশর অয্াকাউি�ংেয়র বয্ব�াপনা �েযাজয্ িনউ ইয়কর্  
ে�ট আইন অুযায়ী হাসপাতােলর িফনাি�য়াল অয্াকাউি�ং িসে�েম করেবন। 
 

6. এই নীিতর সােথ হাসপাতােলর �িতপালন মাপার জনয্ একিট প�িত ৈতির করেত হেব এবং বা�বায়ন 
করেত হেব। 
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D. িশ�া/জনসাধারেণর সেচতনতা 

1. হাসপাতােলর কম�েদরেক অনদুান পিরচযর্ার উপল�তার বয্াপাের এবং আেবদন �ি�য়ার বয্াপাের িকভােব 
পরবত� তথয্ সং�হ করেত হেব েসই িবষেয় েরাগীেদর িনেদর্শ েদওয়ার জনয্ জানােনা হেব। হাসপাতাল 
িনিদর্�ভােব এই নীিতর বয্াপাের সম� হাসপাতােলর কম�েক �িশ�ণ �দান করেব যারা েরাগীেদর সােথ েদখা 
কেরন বা িবিলং এবং সং�েহর দািয়��া� বয্ি�। 

 
2. এই নীিত স�িকর্ ত িব�ি� েরাগীেক �ি�য়া A. 1. অনযুায়ী জানােনা হেব।  

 
3. সহায়তার জনয্ েযাগয্তা িনধর্ারণ করার উে�েশয্ আেয়র �েরর িনিদর্� তথয্, হাসপাতােলর �াথিমক পিরেষবার 

একিট িববরণ এবং িকভােব সহায়তার জনয্ আেবদন করেবন এবং েরাগীর জনয্ উপল� নীিত এবং আেবদন ফমর্ 
সহ সংি��সার হাসপাতােলর ওেয়বসাইেট (www.nyp.org) েপা� করেত হেব।  

 
4. অনদুান পিরচযর্ার উপল�তার বয্াপাের সাধারণ জনগণেক এবং �ানীয় সমাজ �া�য্ মানব পিরেষবা এেজি� 

এবং অনয্ানয্ �ানীয় সং�া, যারা সাহােযয্র �েয়াজন আেছ এমন েলােকেদর সাহাযয্ কেরন, হাসপাতাল তােদরেক 
এই সম� িবষেয়র বয্াপাের জানােবন। �ানীয় অলাভজনক এবং সরকাির এেজি�েক জানােনার জনয্ গৃহীত 
পদে�েপর মেধয্ রেয়েছ:  

a. নীিত ৈতির করা, সমােজর পরামশর্দাতা েবাডর্  এবং েনতৃ� কাউি�েল �ানীয় েনতােদর কােছ 
সংি��সার এবং আেবদনপে� উপল�তা, �িতিট হাসপাতােলর চ�ের িনবর্ািচত �ুল এবং 
আ�া-িভিত্তক সং�া; 

b. নীিতর বয্াপাের অবগত করার জনয্ �ানীয় কিমউিনিট েবাডর্ , আ�া-িভিত্তক সং�া, মানব 
পিরেষবা সং�া এবং িনবর্ািচত আিধকািরক এবং তােদর কম�র সােথ েদখা করা। 

c. রা�ার েমলা এবং হাসপাতাল �ারা তােদর পিরেষবা চ�েরর মেধয্ ��র করা সামািজক অন�ুােন 
নীিতর �িতিলিপ, সংি��রসার এবং আেবদনপ� িবতরণ করা। 

 
 

E. সং�হ প�িত এবং �ি�য়া 

1. েরাগীেদর পে� গণমানস�� �া�য্ পিরচযর্া �হণ করার উে�েশয্ হাসপাতাল সং�হ প�িত এবং �ি�য়া 
বা�বািয়ত কেরেছ এবং এর সােথ NewYork-Presbyterian Hospital �িতকূল ধার কম কেরেছ। এই 
প�িত এবং �ি�য়াগিল হাসপাতােলর প� েথেক কােলকশন এেজি� এবং অয্াটিনর্র �ারা পিরচািলত ঋণ সং�হ 
করার কাজ-মলূ ল�য্, মলূয্ এবং হাসপাতােলর আদশর্ অনযুায়ী করা �চার করার জনয্ ৈতির করা হেয়েছ িক� 
এিট হাসপাতােলর অনদুান পিরচযর্া নীিত পযর্� সীিমত নয়। 

  



NewYork-Presbyterian Hospital 
সাইট: সম� েস�ার 
হাসপাতােলর নীিত এবং �ি�য়াগত পিু�কা 
ন�র: C106 
প�ৃা 7 এর 1 
___________________________________________________________ 

2. হাসপাতােলর সং�হ প�িত এবং �ি�য়া িনউ ইয়কর্  ে�ট জনসাধরাণ আইন (ধারা 2807-k-9-a) এবং 
অভয্�রীণ রাজ� সািভর্ স েকােডর অভয্�রীণ রাজ� পিরেষবা িনয়ামক (ধারা 501(r)-এর আবশয্কতা 
অনযুায়ী পৃথক সং�হ নীিতেত িনেদর্ িশত রেয়েছ। এই সং�হ নীিত হাসপাতােলর অয্াডিমিটং কাযর্ালয় বা 
হাসপাতােলর ওেয়বসাইট www.nyp.org-এর অধীেন চয্ািরিট েকয়ার েবাতােম ইংেরজী এবং অনয্ানয্ ভাষায় 
উপল� রেয়েছ। 

দািয়�: েরাগী আিথর্ক পিরেষবা 

নীিতর তািরখ: 
 
নতুন: এি�ল, 2004 
সংেশািধত: 2005 
পযর্েবি�ত এবং সংেশািধত 2006, 2007, 2010, জনু, 2014 
 
সংযুি� সংেশািধত: েফ�য়াির 21, 2008; মাচর্ , 2010; এি�ল, 2011; মাচর্ , 2012; জনু, 2012; 
জনু, 2014; জনু, 2016; েফ�য়াির 2017 
 
সংেশািধত: 20 েশ অে�াবর 2015, েম 2016, িডেস�র 2017 
 
অনেুমাদন: েবাডর্  অফ �াি�জ 

  

http://www.nyp.org/


 
সংযিু� A 

 
 

�াথিমক পিরেষবা এলাকা 
 
 
NewYork-Presbyterian/Columbia (NYP/Morgan Stanley Children’s সহ), NewYork-
Presbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Allen এবং NewYork-Presbyterian/Lower 
Manhattan, -এর জনয্ �াথিমক পিরেষবা এলাকার মেধয্ িনউ ইয়কর্  িসিটর পাচঁিট েবােরা (কাউি�) রেয়েছ। 
 
NewYork-Presbyterian/Westchester-এর জনয্ �াথিমক পিরেষবা এলাকারমেধয্ িন�িলিখত কাউি� 
রেয়েছ: Westchester, Bronx, Orange, Putnam এবং Rockland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
তািরখ: জনু 2014 
 
 
অনুদান পিরচযর্া এি�িবিট A সংেশাধন 2014 



সং যিু  k B-1: sা iি ডং  ি ফ ে sল-iনেপে শn/আuটে পে শn
aকৃ  ি ষজ আে য়র জনয্  HHS দা ি রdতা  ি নেদর্ শা বলী র oপর ি ভি t কে র - 400% পযর্n

ে রা গী  পি রেশা ধ কে র ে কা নo ছা ড় 
ে নi*

FED POV ি নে দর্ শা বলী  % 100% > 400%
পি রবা ে রর  আকা র eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ

1 $12,490 $12,490 $15,613 $15,613 $18,735 $18,735 $24,980 $24,980 $31,225 $31,225 $49,960 $49,960
2 16,910 16,910 21,138 21,138 25,365 25,365 33,820 33,820 42,275 42,275 67,640 67,640
3 21,330 21,330 26,663 26,663 31,995 31,995 42,660 42,660 53,325 53,325 85,320 85,320
4 25,750 25,750 32,188 32,188 38,625 38,625 51,500 51,500 64,375 64,375 103,000 103,000
5 30,170 30,170 37,713 37,713 45,255 45,255 60,340 60,340 75,425 75,425 120,680 120,680
6 34,590 34,590 43,238 43,238 51,885 51,885 69,180 69,180 86,475 86,475 138,360 138,360
7 39,010 39,010 48,763 48,763 58,515 58,515 78,020 78,020 97,525 97,525 156,040 156,040
8 43,430 43,430 54,288 54,288 65,145 65,145 86,860 86,860 108,575 108,575 173,720 173,720

pে তয কি ট  aি তি রk  বযি kর
জনয্  ে যা গ  ক ন: 4,420

সূ t: ে ফে ডরা ল  ে রি জsা র/ভি লuম  83, নং   12/বহসি pবা র, জা নয়া ি র, 2019/ি বjি p

*নন-ি kি নক আuটেপে শn সা kা ত eবং ে ডnা ল ি kি নক সা kা ত: পি রেষবা  দেরর জনয্ MEDICAID ি ফে য়র ছা ে ড়র ি ভি tে ত hা স
*iনেপে শn থা ে ক: সবেচেয় কম চা জর্  বা  MEDICAID DRG -eর oপর ি ভি t কে র hা স গণনা  করা  হয়
aনু দা ন পি রচযর্া  C106

ে পি ডয়া ি �ক ED: $0
pা pবয়s ED: $15

iনে পে শn/পি রেবশ সা জর্ া ি র/MRI: 
$150

সমs aনযা নয নন-ি kি কক: 5%-eর দর

pে যা জয্ দেরর 10% pে যা জয্ দেরর 20% pে যা জয্ দেরর 55% pে যা জয্ দেরর 90% pে যা জয্ দেরর 100%

101% - 125% 126% - 150% 151% - 200% 201% - 250% 251% - 400%



সং যুি k B-2: ি বেহভা ে য়া রা ল ে হল্ থ আuটেপে শn ি kি নক sা iি ডং  ি ফ ে sল
aকৃ  ি ষজ আে য়র জনয্  HHS দা ি রdতা  ি নেদর্ শা বলী র oপর ি ভি t কে র - 400% পযর্n

ি বভা গ A

সা kা ে তর  ি ফ
ে পড kা ড: 0

pা pবয়s Cl: $10
ে ফে ডরা ল  দা ি রdতা   ি নে দর্ 
শা বলী %

100% 101% 125% 125% 150% 150% 200% 200% 250% 250% 300% 300% 325% 325% 350% 350% 375% 375% 400%

পি রবা ে রর আকা র/আয় < বা   = eর  ে বি শ eর কম  বা   = eর  ে বি শ eর কম  বা   = eর  ে বি শ eর কম  বা   = eর  ে বি শ eর কম  বা   = eর  ে বি শ eর কম  বা   = eর  ে বি শ eর কম  বা   = eর  ে বি শ eর কম  বা   = eর  ে বি শ eর কম  বা   = eর  ে বি শ eর কম  বা   =
1 $12,490 $12,490 $15,613 $15,613 $18,735 $18,735 $24,980 $24,980 $31,225 $31,225 $37,470 $37,470 $40,593 $40,593 $43,715 $43,715 $46,838 $46,838 $49,960
2 16,910 16,910 21,138 21,138 25,365 25,365 33,820 33,820 42,275 42,275 50,730 50,730 54,958 54,958 59,185 59,185 63,413 63,413 67,640
3 21,330 21,330 26,663 26,663 31,995 31,995 42,660 42,660 53,325 53,325 63,990 63,990 69,323 69,323 74,655 74,655 79,988 79,988 85,320
4 25,750 25,750 32,188 32,188 38,625 38,625 51,500 51,500 64,375 64,375 77,250 77,250 83,688 83,688 90,125 90,125 96,563 96,563 103,000
5 30,170 30,170 37,713 37,713 45,255 45,255 60,340 60,340 75,425 75,425 90,510 90,510 98,053 98,053 105,595 105,595 113,138 113,138 120,680
6 34,590 34,590 43,238 43,238 51,885 51,885 69,180 69,180 86,475 86,475 103,770 103,770 112,418 112,418 121,065 121,065 129,713 129,713 138,360
7 39,010 39,010 48,763 48,763 58,515 58,515 78,020 78,020 97,525 97,525 117,030 117,030 126,783 126,783 136,535 136,535 146,288 146,288 156,040
8 43,430 43,430 54,288 54,288 65,145 65,145 86,860 86,860 108,575 108,575 130,290 130,290 141,148 141,148 152,005 152,005 162,863 162,863 173,720

pে তয কি ট  aি তি রk  বযি kর  জনয
ে যা গ  ক ন 4,420

সূ t: ে ফে ডরা ল  ে রি জsা র/ভি লuম  83, নং   12/বৃ হsি তবা র, জা নুয়া ি র, 2019/ি বjি p
aনদা ন পি রচযর্া  C106

J
$13 $20 $27 $35 $50 $75 $100 $120 $135

B C D E F G H র



সং যিু  k B-3: ি kি নক sা iি ডং  ে sল ি ফস
aকৃ  ি ষজ আে য়র জনয্  HHS দা ি রdতা  ি নেদর্ শা বলী র oপর ি ভি t কে র - 400% পযর্n

ি বভা গ A W
সা kা ে তর  ি ফ ে পড-ে পে রnা ল ি kি নক: 

0
ে কা নo ছা ড়

ে নi
ে ফে ডরা ল. ি পoি ভ. ি নে দর্ 100% > 400%

আয়
পি রবা ে রর আকা র

eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ eর  কম  বা   = eর  ে বি শ

$12,490 $12,490 $15,613 $15,613 $18,735 $18,735 $24,980 $24,980 $31,225 $31,225 $49,960 $49,960
2 16,910 16,910 21,138 21,138 25,365 25,365 33,820 33,820 42,275 42,275 67,640 67,640
3 21,330 21,330 26,663 26,663 31,995 31,995 42,660 42,660 53,325 53,325 85,320 85,320
4 25,750 25,750 32,188 32,188 38,625 38,625 51,500 51,500 64,375 64,375 103,000 103,000
5 30,170 30,170 37,713 37,713 45,255 45,255 60,340 60,340 75,425 75,425 120,680 120,680
6 34,590 34,590 43,238 43,238 51,885 51,885 69,180 69,180 86,475 86,475 138,360 138,360
7 39,010 39,010 48,763 48,763 58,515 58,515 78,020 78,020 97,525 97,525 156,040 156,040
8 43,430 43,430 54,288 54,288 65,145 65,145 86,860 86,860 108,575 108,575 173,720 173,720

pে তয কি ট  aি তি রk  বযি kর  জনয  
ক ন: 4,420

সূ t: ে ফে ডরা ল  ে রি জsা র/ভি লuম  83, নং  12/বহসি pবা র, জা নুয়া ি র, 2019/ি বjি p
aনু দা ন পি রচযর্া  C106

101%-125% 126%-150% 151% - 200% 201%-250% 251% - 400%

$13 $27 $74 $120 $135

B C D E F



সংযু�ক্ত 
 C 

 

 

New York-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center 

New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center 

New York-Presbyterian Hospital/Morgan Stanley Children’s Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/The Allen Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/Lower Manhattan Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/Westchester Division 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C106 অনুদান পিরচযর্া 2015 
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