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তিলরানাম:   আতথিক সহায়তার নীতত 

 

নীতত এবং উলেিয: 
নিউ ইয়র্ক  স্টেট জিসাধারণ স্বাস্থ্য আইি (New York State Public Health Law) (নিভাগ 

2807-k-9-a) এিং অভযন্তরীণ রাজস্ব স্টর্াড (Internal Revenue Code) (নিভাগ 501(r))-এর অধীনি 
হাসপাতালগুনলনর্ স্টসই সমস্ত স্টরাগীনের আপৎর্ালীি িা অিযািয আিশ্যর্ নিনর্ৎসাগত পনরির্কা পনরনেিা নিিামূনলয িা 
র্ম োনম প্রোি র্রনত হয়, র্ানেরনর্ তানের আনথকর্ অিস্থ্ার নভনিনত সম্পূণকভানি িা আংনশ্র্ভানি নিনজর পনরির্কার 
জিয টার্া প্রোি র্রার স্টেনে অেম নহনসনি নিধকারণ র্রা হনয়নে। 

NewYork-Presbyterian Hospital (অতঃপর হাসপাতাল) অনিমারৃ্ত িা র্ম নিমারৃ্ত িযনিনের এিং 
হাসপাতাল স্টথনর্ আপৎর্ালীি িা অিযািয নিনর্ৎসাগত পনরনেিা প্রাপর্ িযনিনের আনথকর্ সহায়তা (অতঃপর আনথকর্ 

সহায়তা) প্রোি র্রার নিনজর োনয়ত্বনর্ স্বীর্ার র্নর। হাসপাতাল স্টর্ািও স্টরাগীর প্রনয়াজনির িযাপর্ নিধকারণ র্রনত এিং 
িয়স, নলঙ্গ, জানত, মূল জানত, আনথকর্-সামানজর্ িা অনভিাসি অিস্থ্া, স্টর্ৌি অনভমখু িা ধানমকর্ স্বীরৃ্নত িযনতনরনর্ 

আিশ্যর্ সমনয় আনথকর্ সহায়তা প্রোি র্রার স্টেনে অঙ্গীর্ারিদ্ধ। 

র্নে হাসপাতাল স্টর্ািও িযনিনর্ আনথকর্ সহায়তা পাওয়ার জিয নিিকািি র্নর, তাহনল হাসপাতাল স্টসই িযনির স্টেনে 
স্টর্ািও পেনেপ সহ ECA নিনত পারনি িা।  

প্রাসতিকতা: 
1. এই িীনতটি আপৎর্ালীি িা অিযািয নিনর্ৎসাগত আিশ্যর্ ইিনপনশ্ন্ট এিং/িা আউটনপনশ্ন্ট পনরনেিার জিয 

প্রনর্াজয র্া এর্জি িযনিনর্ হাসপাতাল এিং তানের র্মীর দ্বারা প্রোি র্রা হয় এিং নর্নি এই িীনতর অধীনি 
এই সহায়তার জিয স্টর্াগয। (িতক মানি অধীিস্থ্ সুনিধার জিয সংর্ুি এনিনিট C স্টেখুি)। 

2. এই িীনতটি নিউ ইয়র্ক  স্টেটের আিানসর্ (EMTALA ট্রান্সফাসক সহ)স্টর্ প্রোি র্রা পনরনেিা এিং হাসপাতানলর 
প্রাথনমর্ পনরনেিা স্টেনের স্টর্ািও স্টর্াগয আিানসর্নর্ প্রোি র্রা আপাৎকালীন নয় এমন, নিনর্ৎসাগত 

আিশ্যর্ পনরনেিার জিয প্রনর্াজয। (সংর্ুি এনিনিজট A স্টেখুি) নিনর্ৎসাগত পনরনেিানর্ নিউ ইয়র্ক  স্টেট 
Medicaid র্মকসূিীর অধীনি র্ভার র্রা পনরনেিা নহনসনি িণকিা র্রা হয়। 

3. অনিমারৃ্ত িযনি নর্নি হয়ত স্টর্াগয হনত পানরি তানর্ র্ভার র্রা োডাও এই িীনত স্টসই সমস্ত িযনিনেরনর্ও 

র্ভার র্নর র্ারা স্টর্াগয এিং অস্বাভাবিক নিনর্ৎসাগত খরনির সমু্মখীি হনত হয় এিং এর মনধয রনয়নে 
স্টর্ানপনমন্ট, নডডানিনিল্স িা স্টর্াইন্সুযনরন্স এিং/িা র্ারা তানের স্বাস্থ্য নিমা সুনিধা সমাপ্ত র্নর স্টফনলনেি (এর 
মনধয রনয়নে নর্ন্তু সীনমত িয়, স্টহল্থ স্টসনভংস অযার্াউন্ট)। 

4. হাসপাতানলর অযাম্বুনলটনর স্টর্য়ার স্টিটওয়ার্ক  (Ambulatory Care Network, ACN) নিনির্যাল 
প্রোির্ারী (অতঃপর প্রোির্ারী) এিং হাসপাতানলর আনথকর্ সহায়তা িীনত সহ হাসপাতানলর নিনর্ৎসর্ এিং 
অিযািয পনরনেিা প্রোির্ারীনের সম্পনর্ক  তথয স্টপনত www.nyp.org-এ র্াি। প্রোির্ারীর তানলর্ার এর্টি 
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র্াগনজর প্রনতনলনপ সংগ্রহ র্রার জিয www.nyp.org স্টেখুি িা (866-252-0101) প্রোির্ারীনর্ 

সরাসনর নজজ্ঞাসা র্রুি। স্টরাগীনের স্টসই প্রোির্ারীনের স্টথনর্ এর্টি পৃথর্ নিল পাওয়ার র্থা প্রতযাশ্া র্রা 
উনিত র্ারা এই িীনতর অধীনি র্ভাডক  িয় এিং তানের পনরনেিার জিয স্বাধীিভানি নিল র্নরি। হাসপাতানলর 
ACN প্রোির্ারীরা হাসপাতানলর আনথকর্ সহায়তা িীনতর আওতাভুি।  

5. আিশ্যর্ িনথপে সহ সম্পূণক র্রা আনিেিপে জমা র্রা হনলই আনথকর্ সহায়তা নিনিিিা র্রা হনি। এখানি 
উনিনখত সীনমত পনরনস্থ্নতর স্টেনে, স্টেনডট িা নিনশ্ে নরনপাটিক ং এনজনন্সগুনল স্টথনর্ অিুমািমূলর্ গণিা র্রা আয় 
স্টকানরর নভনিনত আনথকর্ সহায়তা প্রোি র্রা হনত পানর। 

6. Medicaid িা অিযািয নিমা প্রর্নের উনেনশ্য স্টর্াগযতার জিয স্টরাগীনর্ নিি র্রার পরই আনথকর্ সহায়তা 
প্রোি র্রা হনি, র্খি উনিত িা উপর্ুি হনি। 

7. নিনেকষ্ট হাসপাতানলর আনধর্ানরনর্র স্বীরৃ্নতর দ্বারাই এই িীনতনত িযনতেম ঘটানিা স্টর্নত পানর। নিনর্ৎসাগত 

প্রনয়াজিীয়তা সম্পনর্ক ত নিিােগুনলর, প্রনর্াজয হাসপাতাল িীনত এিং প্রনেয়া অিুর্ায়ী হাসপাতাল উপনর্ানগতা 
পর্কনিেণ নিভাগ (Hospital Utilization Review Department) দ্বারা নিষ্পনি র্রা হনি । 

পদ্ধতত: 

A. আলবদন: সময়/অবস্থান/নতথপত্র 

1. আনিেি, সম্পূণক িীনত এিং স্পষ্ট ভাোগত সংনেপ্তসার (সংনেপ্তসার) সহ নলনখত সামগ্রী স্টরাগীর দ্বারা অিুনরাধ 
র্রা হনল িাজক  োডা হাসপাতানলর প্রাথনমর্ ভাোয় স্টরাগীর জিয উপলব্ধ থার্নত হনি, হাসপাতানল ভনতক  হওয়ার 
সময় এিং আপৎর্ালীি নিভানগ ইিনটর্ এিং স্টরনজনেশ্ি প্রনেয়ার সময়, নডসিানজক র সময় এিং/িা স্টমইনলর 
মাধযনম। এোডাও, এই সামগ্রীগুনল হাসপাতানলর ওনয়িসাইনটও (www.nyp.org) পাওয়া র্ানি। এগুনল সহ 
এই িীনত সম্পনর্ক ত নিজ্ঞনপ্ত স্টরাগীনেরনর্ হাসপাতানলর ইমানজক নন্স রুনম এিং ভনতক  নিভানগ, ভাো-উপর্ুি তনথযর 

স্পষ্ট স্টপানেংনয়র মাধযনম জানাটনা হনি এিং স্টর্াগয স্টরাগীনের জিয উপলব্ধ আনথকর্ সহায়তা িযাখযা র্নর নিল এিং 
নিিৃনতর মনধয তথয র্ুি র্রনত হনি এিং পরিতী তথয নর্ভানি সংগ্রহ র্রনত হনি, তাও জািানত হনি। 

2. আনিেি সামগ্রীগুনলনর্ স্টরাগীনেরনর্ এর্টি নিজ্ঞনপ্তর মাধযনম স্পষ্ট র্রনত হনি স্টর্ র্নে তারা এই িীনতর অধীনি 
স্টর্াগযতা নিধকারণ র্রার জিয আিশ্যর্ তথয িা িনথপে সহ সম্পূণক র্রা আনিেি জমা র্রা হনল স্টরাগীনর্ হয়ত 

স্টর্ািও হাসপাতানলর নিল পনরনশ্াধ র্রনত হনি িা, র্তেণ িা হাসপাতাল আনিেনির ওপর নসদ্ধান্ত নিনে। 

3. স্টরাগীরা এর্টি আনিেনি পনের অিুনরাধ র্নর এিং নিনলং ও সংগ্রহ প্রনেয়ার সময় সম্পূণক র্রা আনিেি পে জমা 
র্রার মাধযনম সহায়তার জিয আনিেি র্রনত পানরি। সম্পূণক র্রা আনিেি জমা র্রার পর র্তটা তাডাতানড 

সম্ভি এই ধরনির আনিেি সম্পনর্ক ত নিধকারণ আনিেির্ারীনর্ নলনখতভানি প্রোি র্রনত হনি নর্ন্তু স্টে স্টকানও 

স্টেটে, হাসপাতাল দ্বারা এরর্ম আনিেি গ্রহণ র্রার নেশ্ (30) নেনির মটযে হটে হটি। র্নে স্টোগ্েো নিধকারণ 
র্রার জিয আনিেনর্র পে স্টথনর্ অনতনরি তথয আিশ্যর্ হয় তাহনল হাসপাতালনর্ স্টসটির জিয নেশ্ (30) 

নেনির মনধয অিুনরাধ র্রনত হনি। এর্টি প্রতযাখানির নিরুনদ্ধ নর্ভানি আনিেি র্রনিি িা অিযািয প্রনতকূল 

http://www.nyp.org/
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নিধকারণ এিং নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্বাস্থ্য নিভানগর িনণকত নলনখত নিনেকশ্ািলী, প্রনতকূল নিধকারণ িা আনিেি সম্পনর্ক ত 

অস্বীরৃ্নতর সনঙ্গ সংর্ুি র্রনত হনি। 

4. আনিের্নের তানের আনিেনির সমর্থটনর জিয তথয/িনথপে প্রোি র্রনত হনি, এটির মনধয রনয়নে নর্ন্তু সীনমত 

িয় তানের আনিেিপনে প্রোি র্রা তনথযর জিয িনথপে। অিযািয নজনিস সহ িনথপনের উোহরনণর মনধয 
থার্নত পানর স্টপ োি, নিনয়াগর্তক ার পে, র্নে প্রনর্াজয হয় এিং আয় প্রমাণ র্রার জিয 1040-এর স্টথনর্ 

অভযন্তরীণ রাজস্ব পনরনেিা। 

5. সম্পনিনর্ নিনিিিা িাও র্রা হনত পানর।  

6. নিম্ননলনখত সীনমত পনরনস্থ্নতর অধীনি আনথকর্ সহায়তার জিয নর্েু নিনেকষ্ট স্টরাগীর আিমুানির্ স্টর্াগযতা 
(আিুমানির্ স্টর্াগযতা) নিধকারণ র্রার জিয হাসপাতাল তেন্ত র্রনত পানর এিং তৃতীয় পনের স্টথনর্ নরনপাটক  
সংগ্রহ র্রনত পানর, স্টর্মি স্টেনডট এনজনন্স। 

a. স্টরাগীনর্ হাসপাতাল স্টথনর্ নডসিাজক  র্রা হনয়নে। 
b. স্টরাগীর র্ানে নিমা র্ভানরজ স্টিই িা র্ভানরজ সমাপ্ত হনয় স্টগনে, 
c. স্টরাগীর অযার্াউনন্ট $300.00-এর অনতনরি রানশ্ িনর্য়া রনয়নে  
d. স্টরাগী অন্তত এর্টি নিল গ্রহণ র্নরনেি এিং স্টসই নিলটি পনরনশ্াধ র্রার সময় সমাপ্ত হনয় স্টগনে, এিং 
e. স্টরাগী আনথকর্ সহায়তার আনিেি র্নরনি অথিা আনিেি সম্পূণক র্নরনি, 
f. স্টরাগীনর্ নিনলর এর্টি নিিৃনতনত জািানিা হনয়নে স্টর্ হাসপাতাল এটি সংগ্রহ র্রার আনগ হাসপাতাল 

স্টথনর্ এর্টি স্টেনডট নরনপাটক  সংগ্রহ র্রনত পানর। 
g.  স্টেনডট নরনপাটক  আনথকর্ সহায়তা প্রতযাখযানির জিয িযিহার র্রা র্ানি িা। 

হাসপাতাল এরর্ম তৃতীয় পেনর্ স্টরাগীর অযার্াউন্ট অিস্থ্া জািানি িা। 

7. হাসপাতানলর নিনির্ স্টরাগীনর্, প্রারনম্ভর্ িনথভুনির্রনণর পর মূলযায়ি র্রা হনি। হাসপাতানলর নিনির্ 

স্টরাগীনের জিয আনিেি সম্পূণক র্রা হনি এিং িনথভুনির্রণ প্রনেয়ার অংশ্ নহনসনি র্রা নিধকারণ র্রা হনি, 
র্নে িা অনতনরি তনথযর প্রনয়াজি হয়।  

8. এই িীনতর অধীনি পনরনেিার জিয অতীনতর এর্টি িা এর্টির স্টিনয় স্টিনশ্ নিল পনরনশ্াধ িা র্রার জিয 
হাসপাতাল এর্জি স্টর্াগয িযনির আপৎর্ালীি িা অিযািয নিনর্ৎসাগত প্রনয়াজিীয়তা স্থ্নগত িা প্রতযাখাি 
(পনরনেিা প্রোি র্রার আনগ প্রনয়াজিীয় পনরনশ্াধ) র্রনি িা। 

B. আলবদন প্রতিয়া 

1. র্নে স্টর্ািও স্টরাগী তার আনথকর্ সহায়তার জিয আনিেি সম্পনর্ক ত নসদ্ধানন্ত অসন্তুষ্ট থানর্ি তাহনল নতনি 
নডনরির অফ স্টপনশ্ন্ট অযার্াউন্ট িা অিযািয হাসপাতানলর আনধর্ানরর্নর্ (নডনরির), নসদ্ধানন্তর কুনড (20) 

নেনির মনধয তার র্ারণ এিং সাহার্যমূলর্ িনথপে জমা র্নর স্টসই নসদ্ধানন্তর নিরুনদ্ধ আনিেি র্রনত পানরি। 
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2. নডনরিনরর র্ানে আনিেি পর্কনিেণ র্রার জিয এিং নলনখতভানি স্টরাগীনর্ জািানিার জিয পনিনরা (15)টি 

র্মক নেিস থার্নি। 

3. র্নে স্টরাগী নডনরিনরর নসদ্ধানন্তর সানথ অসন্তুষ্ট থানর্ি তাহনল স্টরাগী নডনরিনরর নসদ্ধানন্তর নিরুনদ্ধ র্ারণ, 
স্টর্ািও সাহার্যমূলর্ িনথপে সহ নলনখতভানি স্টপনশ্ন্ট নফিানন্সয়াল সানভক নসস-এর ভাইস স্টপ্রনসনডন্ট িা অিযািয 
হাসপাতাল আনধর্ানরর্ (ভাইস স্টপ্রনসনডন্ট)স্টর্ নলনখতভানি আনিেি র্রনত পানরি। 

4. ভাইস স্টেবসটেন্টটক আনিেি গ্রহণ র্রার পনিনরা (15) নেনির মনধয নলনখতভানি এর্টি নসদ্ধান্ত নিনত হনি। 
ভাইস স্টপ্রনসনডনন্টর নসদ্ধান্ত িূডান্ত হনি। 

5. আনিেি অমীমাংনসত থার্ার্ালীি স্টর্ািও সংগ্রটহর র্াজ র্রা হনি িা। 

C. সপলমন্ট প্রতিয়া 

1. এই িীনত সানপনে অনিমারৃ্ত িা আনিেির্ারীনর্, িযনি এিং পনরিার উভয়, র্ারা এর্টি নিনেকষ্ট পনরনেিার 
জিয তানের স্বাস্থ্য নিমা সনুিধা সমাপ্ত র্নর স্টফনলনেি তানেরনর্ হাসপাতাল নিিামূনলয িা র্ম োনম পনরনেিা 
প্রোি র্রনি নর্ন্তু িানেকর্ভানি প্রর্ানশ্ত অরৃ্নেজ আনয়র জিয স্টফনডরাল োনরদ্রতা নিনেকশ্ািলীনত তানলর্াভুি 

স্টফনডরাল োনরদ্রতা স্তনরর 600%-এর র্ম আয় সহ স্বাস্থ্য স্টসনভংস অযার্াউনন্ট সীনমত িয় (পনরনেিা প্রোি 
র্রার সময় িয় িরং সম্পূণক র্রা আনিেি গ্রহণ র্রার সময় র্ার্কর্রী আয় নিনেকশ্ািলী, স্টর্াগযতা নিধকারনণর 
জিয িযিহার র্রা হনি) এিং িতক মাি িেনরর জিয উপর্ুি স্লাইনডং নফ স্টকল অিুর্ায়ী: ”স্লাইনডং নফ স্টকল - 
ইিনপনশ্ন্ট/আউটনপনশ্ন্ট”, ”নিনহভানয়ারাল স্টহল্থ আউটনপনশ্ন্ট নিনির্ স্লাইনডং নফ স্টকল”, এিং ”নিনির্ 

স্লাইনডং স্টকল নফ” (এখানি এনিনিটি B-1, B-2 এিং B-3 নহনসনি সংর্ুি)। 

2. হাসপাতাল নিনজর আনথকর্ সহায়তা প্রর্নের জিয স্টর্াগয িযনিনের স্টেনে নিনজর িাজক গুনল স্টসই পনরমাণ পর্কন্ত 
সীনমত র্রনি র্তটা নিমা সহ িযনিনেরনর্ আপৎর্ালীি িা অিযািয আিশ্যর্ নিনর্ৎসার জিয সাধারণত নিল 
(amounts generally billed, AGB) র্রা হয়। হাসপাতাল প্রতযানশ্ত পদ্ধনত িযিহার র্নর AGB গণিা 
র্নর এিং িতক মাি নিউ ইয়র্ক  স্টেট-এর Medicaid েনরর পনরনেিার জিয নফ-এর ওপর নভনি র্নর গণিা 
র্নর, র্া নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্বাস্থ্য নিভাগ দ্বারা স্টঘােণা র্রা হনয়নে। আনথকর্ সহায়তা স্টর্াগযতা নিধকারণ র্রার পর 
স্টর্ািও স্টর্াগয িযনিনর্ আপৎর্ালীি িা আিশ্যর্ নিনর্ৎসাগত পনরির্কার জিয সাধারণত ধার্ক নিনলর পনরমানণর 
(AGB) স্টিনয় স্টিনশ্ িাজক  র্রা হনি িা। আনথকর্ সহায়তার জিয স্টর্াগয িযনিনর্ ধার্ক অথক নিধকারণ র্রার উনেনশ্য 
স্টসই িযনির পানরিানরর্ সেসয সংখযা এিং আনয়র উপর নভনি র্নর এনিনিট B-1, B-2, এিং B-3-এর 
অিুর্ায়ী AGB-এর উপর হাসপাতাল স্লাইনডং স্টকল োনডর পদ্ধনত িযিহার র্রনি। পনরর্নেতভানি শুধমুাে 
এর্টি উোহরণ নহনসনি, স্টর্ািও িযনি র্ানর্ আনথকর্ সহায়তার জিয স্টোগ্ে নহনসনি নিধকারণ র্রা হনয়নে এিং র্ার 
পনরিানর 3 জি সেসয আনে এিং আয় হল $35,000, তানর্ এরর্ম স্টরাগীর হাসপাতানল ভনতক র জিয প্রনর্াজয 
প্রিনলত Medicaid েনরর 10% িাজক  র্রা হনি, স্টর্মিটি এনিনিট -অিুর্ায়ী গণিা র্রা হয় B 1। 

3. তকতস্তর প্ল্যান। র্নে স্টরাগী এর্টি অযার্াউনন্টর িনর্য়া পনরনশ্াধ িা র্রনত পানরি, তাহনল হাসপাতাল স্টরাগীর 

সানথ এর্টি নর্নস্ত স্টপনমন্ট প্ল্যাি ততনর র্রার জিয আনলািিা র্রনি। স্টরাগীর সানথ এর্টি নর্নস্ত স্টপনমন্ট প্ল্যানির 
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িযাপানর আনলািিা র্রার সময় হাসপাতাল িনর্য়া রানশ্র র্থা নহসাি র্রনত পানর এিং স্টরাগীর পনরনশ্াধ র্রার 
েমতা নিনিিিা র্রনি। 
 

a. নর্নস্তর প্ল্যািনর্ েয় (6) মানসর মনধয িনর্য়া পনরনশ্াধ র্রার অিুমনত প্রোি র্রনত হনি। 
b. পনরনশ্াধ র্রার স্টময়াে েয় (6) মানসর স্টিনশ্ নিসৃ্তত র্রা স্টর্নত পানর র্নে হাসপাতানলর নিনিিিা 

অিুর্ায়ী স্টরাগীর আনথকর্ পনরনস্থ্নত এরর্ম নিস্তারনর্ িযর্য নহনসনি িযাখা র্নর। 
c. মানসর্ নর্নস্ত স্টর্ি স্টরাগীর মানসর্ স্টমাট আনয়র েশ্ সতাংশ্ (10%)-এর স্টিনশ্ িা হয়।  
d. র্নে িনর্য়া থার্ার্লীি স্টরাগী েটুি স্টপনমন্ট র্রনত িযথক হি এিং তার পনর নেশ্ (30) নেনির মনধয 

পনরনশ্াধ র্রনত িযথক হি তাহনল সম্পূণক রানশ্ িনর্য়া থার্নি। 
e. র্নে স্টরাগীনর্ স্টর্ািও সুে িাজক  র্রা হয় তাহনল স্টর্ স্টর্ািও িনর্য়া রানশ্র সুনের হার স্টর্ি ইউএস 

নডপাটক নমন্ট অফ স্টট্রজানর প্ল্াস দ্বারা জানর র্রা িব্বই-নেনির সুরোর ের এিং এটি সহ এর্ শ্তাংনশ্র 
অনধকনর্র (.5%).স্টিনয় স্টিনশ্ িা হয়। স্টর্ স্টর্ািও নর্নস্তর প্ল্যানি স্টর্ি িধকি িা এর্ই রর্ম র্ারণ িা 
থানর্ স্টর্টি স্টর্ািও স্টপনমন্ট িযথক হনল সুনের হার িৃনদ্ধ র্রনি। 

 

4. জমা। নিনর্ৎসা প্রনয়াজি এমি স্টর্ স্টরাগী আনথকর্ সহায়তার জিয আনিেির্ারীনর্ নডনপানজট র্রনত হনি িা। 
আনথকর্ সহায়তার জিয আনিেি র্রার আনগ স্টরাগী স্টর্ািও নডনপানজট র্নর থার্নল, তা স্টর্ স্টর্ািও আনথকর্ 

সহায়তা নিনিিিার স্টেনে অন্তভুক ি র্রা হনি। র্নে এরর্ম স্টরাগীনর্ নিিামূনলয পনরির্কার জিয স্টর্াগয নহনসনি 
নিধকারণ র্রা হয় তাহনল সম্পূণক জমা রানশ্ স্টফরত স্টেওয়া হনি। র্নে স্টর্ািও স্টরাগীনর্ োনডর জিয স্টর্াগয নহনসনি 
নিধকারণ র্রা হয় তাহনল উপনরাি জমা রানশ্র স্টর্ স্টর্ািও িনর্য়া র্া স্টরাগীর পে স্টথনর্ হাসপাতানলর পনে 

িনর্য়া আনে তা স্টফরত স্টেওয়া হনি। 
 
5. হাসপাতাল প্রনর্াজয নিউ ইয়কথ  স্টেট আইি অিুর্ায়ী হাসপাতানলর নফিানন্সয়াল অযার্াউনন্টং নসনেনমর মাধযনম 

আনথকর্ সহায়তা C নহনসনি ধার্কয অনথকর পনরমাণ িজায় রাখনি। 
 
6. এই িীনতর সানথ হাসপাতানলর প্রনতপালি মাপার জিয এর্টি পদ্ধনত ততনর র্রনত হনি এিং িাস্তিায়ি র্রনত 

হনি। 
 

D. তিক্ষা/জনসাধারলের সলেতনতা 

1. হাসপাতানলর র্মীনেরনর্ আনথকর্ সহায়তার উপলব্ধতা এিং আনিেি প্রনেয়া সম্পনর্ক  আরও তথয স্টপনত র্ীভানি 
স্টরাগীনের নিনেকশ্ নেনত হয় স্টসই সম্পনর্ক  স্টশ্খানিা হনি। হাসপাতাল নিনেকষ্টভানি এই িীনতর িযাপানর সমস্ত 

হাসপাতানলর র্মীনর্ প্রনশ্েণ প্রোি র্রনি র্ারা স্টরাগীনের সানথ স্টেখা র্নরি িা নিনলং এিং সংগ্রনহর োনয়ত্বপ্রাপ্ত 
িযনি।  

 

2. এই িীনত সম্পনর্ক ত অনধসূিিা স্টরাগীনর্ প্রনেয়া A. 1. অিুর্ায়ী জািানিা হনি।  
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3. সহায়তার জিয স্টর্াগযতা নিধকারণ র্রার উনেনশ্য আনয়র স্তনরর নিনেকষ্ট তথয, হাসপাতানলর প্রাথনমর্ পনরনেিার 
এর্টি নিিরণ এিং নর্ভানি সহায়তার জিয আনিেি র্রনিি এিং স্টরাগীর জিয উপলব্ধ িীনত এিং আনিেি ফমক 
সহ সংনেপ্তসার হাসপাতানলর ওনয়িসাইনট (www.nyp.org) স্টপাে র্রনত হনি।  

 
4. আনথকর্ সহায়তা উপলব্ধতার িযাপানর সাধারণ জিগণনর্ এিং স্থ্ািীয় সমাজ স্বাস্থ্য মািি পনরনেিা এনজনন্স এিং 

অিযািয স্থ্ািীয় সংস্থ্া, র্ারা সাহানর্যর প্রনয়াজি আনে এমি স্টলানর্নের সাহার্য র্নরি, হাসপাতাল তানেরনর্ এই 
সমস্ত নিেনয়র িযাপানর জািানিি। স্থ্ািীয় অলাভজির্ এিং সরর্ানর এনজনন্সনর্ জািানিার জিয গৃহীত 

পেনেনপর মনধয রনয়নে:  
a. িীনত ততনর র্রা, সমানজর পরামশ্কোতা স্টিাডক  এিং স্টিতৃত্ব র্াউনন্সনল স্থ্ািীয় স্টিতানের র্ানে 

সংনেপ্তসার এিং আনিেিপনে উপলব্ধতা, প্রনতটি হাসপাতানলর িত্বনর নিিকানিত কুল এিং 
আস্থ্া-নভনির্ সংস্থ্া; 

b. িীনতর িযাপানর অিগত র্রার জিয স্থ্ািীয় র্নমউনিটি স্টিাডক , আস্থ্া-নভনির্ সংস্থ্া, মািি 
পনরনেিা সংস্থ্া এিং নিিকানিত আনধর্ানরর্ এিং তানের র্মীর সানথ স্টেখা র্রা। 

c. রাস্তার স্টমলা এিং হাসপাতাল দ্বারা তানের পনরনেিা িত্বনরর মনধয স্পন্সর র্রা সামানজর্ অিুষ্ঠানি 
িীনতর প্রনতনলনপ, সংনেপ্তরসার এিং আনিেিপে নিতরণ র্রা। 

 
 

E. সংগ্রহ পদ্ধতত এবং প্রতিয়া  

1. স্টরাগীনের পনে গুণমািসম্পন্ন স্বাস্থ্য পনরির্কা গ্রহণ র্রার উনেনশ্য হাসপাতাল সংগ্রহ পদ্ধনত এিং প্রনেয়া 
িাস্তিানয়ত র্নরনে এিং এর সানথ NewYork-Presbyterian Hospital অট াযনীয় ধার র্ম র্নরনে। এই 
পদ্ধনত এিং প্রনেয়াগুনল হাসপাতানলর পে স্টথনর্ র্ানলর্শ্ি এনজনন্স এিং অযাটনিকর দ্বারা পনরিানলত ঋণ সংগ্রহ 
র্রার র্াজ-মূল লেয, মূলয এিং হাসপাতানলর আেশ্ক অিুর্ায়ী র্রা প্রিার র্রার জিয ততনর র্রা হনয়নে নর্ন্তু 

এটি হাসপাতানলর আনথকর্ সহায়তা িীনত পর্কন্ত সীনমত িয়। 

2. হাসপাতানলর সংগ্রহ পদ্ধনত এিং প্রনেয়া নিউ ইয়র্ক  স্টেট জিসাধরাণ আইি (নিভাগ2807-k-9-a) এিং 
অভযন্তরীণ রাজস্ব সানভক স স্টর্ানডর অভযন্তরীণ রাজস্ব পনরনেিা নিয়ামর্ (নিভাগ501(r)-এর প্রনয়াজিীয়তা 
অিুর্ায়ী পৃথর্ সংগ্রহ িীনতনত নিনেক নশ্ত রনয়নে। হাসপাতানলর অযাডনমটিং অনফনস িা হাসপাতানলর 
ওনয়িসাইনটর Financial Aid স্টিাতানমর অধীনি উপলব্ধ, ইংনরনজ ও অিযািয ভাোনতও পাওয়া র্ায়: 
www.nyp.org। 

দাতয়ত্ব: স্টরাগী আনথকর্ পনরনেিা 

নীততর তাতরখ: 

 
িতুি এনপ্রল, 2004 

সংনশ্ানধত: 2005 

পর্কনিনেত এিং সংনশ্ানধত 2006, 2007, 2010, জনু, 2014 

http://www.nyp.org/


NewYork-Presbyterian Hospital    
সাইট: সমস্ত সসন্টার 

হাসপাতালের নীতত এবং প্রতিয়াগত পতুস্তকা 
নম্বর: C106 

পষৃ্ঠা 7 এর 7 

___________________________________________________________   

  

 
এনিনিট সংনশ্ানধত: স্টফব্রুয়ানর 21, 2008; মািক , 2010; এনপ্রল, 2011; মািক , 2012; জিু, 2012; জিু, 
2014; জিু, 2016; স্টফব্রুয়ানর 2017 

 

সংনশ্ানধত: অনিাির 20, 2015, স্টম 2016, নডনসম্বর 2017, মােি  2020 

 
অিুনমােি: স্টিাডক  অফ ট্রানেজ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

এতিতবট A 

 

 

প্রাথতমক পতরলেবা েত্বর 

 

 

NewYork-Presbyterian/Columbia (NYP/Morgan Stanley Children’s সহ), 

NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Allen এিং 
NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan, -এর জিয প্রাথনমর্ পনরনেিা িত্বনরর মনধয নিউ ইয়র্ক  নসটির 

পাাঁিটি স্টিানরা (র্াউনন্টজ) রনয়নে। 
 

NewYork-Presbyterian/Westchester-এর জিয প্রাথনমর্ পনরনেিা িত্বনরর মনধয নিম্ননলনখত র্াউনন্টগুনল 

রনয়নে: Westchester, Bronx, Orange, Putnam এিং Rockland। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
তানরখ: জিু 2014 

 
 

অিুোি পনরির্কা এনিনিটি A সংনশ্াধি 2014 

 
 



   

  

এক্সিবিট B-1:  স্লাইব িং বি স্কেল-ইনপেপেন্ট/আউটপেপেন্ট
অকৃবিজ আপের জনয HHS দাবরদ্রতা বনপদেোিলীর ওের বিবি কপর - 600% ের্ েন্ত

স্কেব োট্রিক  ED:  $0

প্রাপ্তিেে ED:  $15

স্করাগী েবরপোধ কপর

ইনপেপেন্ট/অযামু্বপলটবর সাজোবর /MRI:  

$150   সমস্ত অনযানয নন-বিবকক:  5%-এর 

দর
Medicaid স্করপটর 10% Medicaid স্করপটর 20% Medicaid স্করপটর 55% Medicaid স্করপটর 90% Medicaid স্করপটর 100%

স্ককানও ছাড় স্কনই - 

হাসোতাল  চাজে

FED POV বনপদেোিলী  % 100% 101% - 200% 201% - 300% 301% - 400% 401% - 500% 501% - 600% > 600%

েবরিাপরর  আকার < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে

1 $12,760 $12,760 $25,520 $25,520 $38,280 $38,280 $51,040 $51,040 $63,800 $63,800 $76,560 $76,560

2 17,240 17,240 34,480 34,480 51,720 51,720 68,960 68,960 86,200 86,200 $103,440 $103,440

3 21,720 21,720 43,440 43,440 65,160 65,160 86,880 86,880 108,600 108,600 $130,320 $130,320

4 26,200 26,200 52,400 52,400 78,600 78,600 104,800 104,800 131,000 131,000 $157,200 $157,200

5 30,680 30,680 61,360 61,360 92,040 92,040 122,720 122,720 153,400 153,400 $184,080 $184,080

6 35,160 35,160 70,320 70,320 105,480 105,480 140,640 140,640 175,800 175,800 $210,960 $210,960

7 39,640 39,640 79,280 79,280 118,920 118,920 158,560 158,560 198,200 198,200 $237,840 $237,840

8 44,120 44,120 88,240 88,240 132,360 132,360 176,480 176,480 220,600 220,600 $264,720 $264,720

প্রত্যেকটি অতযতিক্ত ব্েক্তক্তি 

জন্ে য োগ করুন্: 4,480 $26,880

সতূ্র:  2020 দোতিদ্রযোি তন্ত্দেতিকোি জন্ে যেডোত্িল যিক্তজস্টোি তব্জ্ঞতি, প্রকোতিয জোন্য়ুোিী 17, 2020

*নন-বিবনক আউটপেপেন্ট সাক্ষাত এিিং স্ক ন্টাল বিবনক সাক্ষাত :  েবরপিিা দপরর জনয MEDICAID বিপের ছাপড়র বিবিপত হ্রাস গণনা করা হে

*ইনপেপেন্ট থাকা:  সিপচপে কম চাজে িা MEDICAID DRG -এর ওের বিবি কপর হ্রাস গণনা করা হে

আবথ েক সহােতা C106  
 
 

 

 

 

 

 



   

  

এক্সিবিট B-2:  বিপহবিপোরাল স্কহলথ্ আউটপেপেন্ট বিবনক স্লাইব িং বি স্কেল 
অকৃবিজ আপের জনয HHS দাবরদ্রতা বনপদেোিলীর ওের বিবি কপর - 600% ের্ েন্ত

বিিাগ A

স্কে  িা :  0

সোক্ষোত্যি তে প্রাপ্তিেে Cl:  $10

যেত্ডিোল  দোতিদ্রযো তন্ত্দেিোব্লী% 100% 101% 155% 156% 210% 211% 265% 266% 320% 321% 375% 376% 430% 431% 485% 486% 540% 541% 600%

েবরিাপরর আকার / আে < ব্ো = > এি যব্তি < এি কম ব্ো = > এি যব্তি < এি কম ব্ো = > এি যব্তি < এি কম ব্ো = > এি যব্তি < এি কম ব্ো = > এি যব্তি < এি কম ব্ো = > এি যব্তি < এি কম ব্ো = > এি যব্তি < এি কম ব্ো = > এি যব্তি < এি কম ব্ো = > এি যব্তি < এি কম ব্ো =

1 $12,760 $12,760 $19,778 $19,778 $26,796 $26,796 $33,814 $33,814 $40,832 $40,832 $47,850 $47,850 $54,868 $54,868 $61,886 $61,886 $68,904 $68,904 $76,560

2 17,240 17,240 26,722 26,722 36,204 36,204 45,686 45,686 55,168 55,168 64,650 64,650 74,132 74,132 83,614 83,614 93,096 93,096 103,440

3 21,720 21,720 33,666 33,666 45,612 45,612 57,558 57,558 69,504 69,504 81,450 81,450 93,396 93,396 105,342 105,342 117,288 117,288 130,320

4 26,200 26,200 40,610 40,610 55,020 55,020 69,430 69,430 83,840 83,840 98,250 98,250 112,660 112,660 127,070 127,070 141,480 141,480 157,200

5 30,680 30,680 47,554 47,554 64,428 64,428 81,302 81,302 98,176 98,176 115,050 115,050 131,924 131,924 148,798 148,798 165,672 165,672 184,080

6 35,160 35,160 54,498 54,498 73,836 73,836 93,174 93,174 112,512 112,512 131,850 131,850 151,188 151,188 170,526 170,526 189,864 189,864 210,960

7 39,640 39,640 61,442 61,442 83,244 83,244 105,046 105,046 126,848 126,848 148,650 148,650 170,452 170,452 192,254 192,254 214,056 214,056 237,840

8 44,120 44,120 68,386 68,386 92,652 92,652 116,918 116,918 141,184 141,184 165,450 165,450 189,716 189,716 213,982 213,982 238,248 238,248 264,720

প্রত্যেকটি অতযতিক্ত ব্েক্তক্তি জন্ে য োগ করুন্ 4,480 26,880

সতূ্র:  2020 দোতিদ্রযোি তন্ত্দেতিকোি জন্ে যেডোত্িল যিক্তজস্টোি তব্জ্ঞতি, প্রকোতিয জোন্য়ুোিী 17, 2020

আবথ েক সহােতা C106

J

$135

F G

$50 $75 $100

H

$120

I

$35

D EB C

$13 $20 $27

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

এক্সিবিট B-3:  বিবনক স্লাইব িং স্কেল বিস
অকৃবিজ আপের জনয HHS দাবরদ্রতা বনপদেোিলীর ওের বিবি কপর - 600% ের্ েন্ত

বিিাগ A B C D E F W

সাক্ষাপতর  বি

স্কে -বপ্রপনটাল বিবনক:  0

প্রাপ্তিেপের  বিবনক:  $10 $13 $27 $74 $120 $135 স্ককানও ছাড় স্কনই

স্কিপ রাল  POV. বনপদেোিলী% 100% 101%-200% 201%-300% 301% - 400% 401%-500% 501% - 600% > 600%

েবরিাপরর  আকার      আে < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে < এর কম িা = > এর স্কিবে

1 $12,760 $12,760 $25,520 $25,520 $38,280 $38,280 $51,040 $51,040 $63,800 $63,800 $76,560 $76,560

2 17,240 17,240 34,480 34,480 51,720 51,720 68,960 68,960 86,200 86,200 103,440 103,440

3 21,720 21,720 43,440 43,440 65,160 65,160 86,880 86,880 108,600 108,600 130,320 130,320

4 26,200 26,200 52,400 52,400 78,600 78,600 104,800 104,800 131,000 131,000 157,200 157,200

5 30,680 30,680 61,360 61,360 92,040 92,040 122,720 122,720 153,400 153,400 184,080 184,080

6 35,160 35,160 70,320 70,320 105,480 105,480 140,640 140,640 175,800 175,800 210,960 210,960

7 39,640 39,640 79,280 79,280 118,920 118,920 158,560 158,560 198,200 198,200 237,840 237,840

8 44,120 44,120 88,240 88,240 132,360 132,360 176,480 176,480 220,600 220,600 264,720 264,720

প্রত্যেকটি অতযতিক্ত ব্েক্তক্তি জন্ে য োগ করুন্: 4,480 26,880

সতূ্র:  2020 দোতিদ্রযোি তন্ত্দেতিকোি জন্ে যেডোত্িল যিক্তজস্টোি তব্জ্ঞতি, প্রকোতিয 1/17/20

আবথ েক সহােতা C106
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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 
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