
      

Gracie Square Hospital 

বিভাগ/অধ্যায়: বিন্যান্স 

ন্ীবি ন্ম্বর: 23.1                            

পৃষ্ঠা 8 এর 1 

_________________________________________________________________________________ 

নীতির িাতরখ:   

নিুন: 3/3/2020                           

পর্ যাল াতিি হলেলে: 3/2020, 2/2022, 8/2022 

সংল াতিি: 3/3/2020, 8/2022 

কার্ যকরকা : 3/9/2020, 2/2022, 8/2022   

 

 

বিররান্াম: সংগ্ররের ন্ীবি 

 

ন্ীবি: 

 

সংগ্রলহর নীতির (নীতি) উলে য হ  ররাগীলের জনয গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পতরির্ যার উপ ব্ধিা উন্নীি 

করা এবং Gracie Square Hospital (হাসপািা )-এ অল ৌিয ঋণ কম করা। 

 

এই নীতিটি হাসপািা  এবং রসই সমস্ত এলজন্সি এবং অযািতন য র্ারা ঋণ সংগ্রলহর কালজ র্ুক্ত ও 

হাসপািাল র আতথ যক সহােিা নীতির (এরপর রথলক. আতথ যক সহােিা নীতি) র্া আলগ োিবয পতরির্ যা 

নীতি নালম পতরতিি তে  িার মলিয সীতমি না হল ও িা সহ হাসপািাল র মূ  উলে য. মূ যলবাি এবং 
আে যগুত র সালথ সামঞ্জসযপূণ য। 

 
 

প্রর াজ্যিা: (য গুবি উপ কু্ত যসগুবি বন্ি বাচন্ করুন্) 

 

এই নীতিটি হাসপািা  এবং ররাগীর বলকো ঋণ সংগ্রলহর জনয হাসাপািা লক সাহার্যকারী রর্ রকানও 

এলজন্সি. উতক  বা আইনী সংস্থ্ার রেলে প্রলর্াজয। 

 

জ্ন্সংখ্যা: প্রাপ্তবেস্ক  

পবররেিা যসট ং: হাসপািাল  তিতকৎসািীন বযন্সক্তর মলনালরাগ তবভাগ 

 

কমী: 

 তিতনকযা  কমী 

 নন-তিতনকযা  কমী 

 অনযানয - তবলেষণ করুন:  
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সংগ্রে ন্ীবি. অিযােি 

 

পদ্ধবি   

 

A. সাধ্ারণ বন্রদবিািিী 

 

1. হাসপািা . কাল ক ন এলজন্সি (এলজন্সি). এবং উতক  ও আইনী সংস্থ্া (কাউন্সিল র বাইলর) 

সমস্ত প্রলর্াজয রেলেরা  এবং রেি আইন এবং ঋণ সংগ্রলহর পতরিা নাকারী স্বীকৃতি এলজন্সির 

প্রলোজনীিাগুত  পা ন করলব তকন্তু এটি নযার্য ঋণ সংগ্রহ অনু ীন আইন (Fair Debt 

Collection Practices Act. FDCPA). নযার্য রেতেি তবত ং আইন (The Fair Credit Billing 

Act). েয গ্রাহক রেতেি সুরো আইন (Consumer Credit Protection Acts). জনস্বাস্থ্য 
আইন তবভাগ  (Public Health Law Section) 2807-k-9-a. অভযন্তরীণ রাজস্ব পতরলষবা রকাে 
(Internal Revenue Service Code) 501(r). তনউ ইেকয নাগতরক পতরলষবা আইন এবং তনেম 

(New York Civil Practice Law and Rules)-এর আটিযলক  52. এবং স্বাস্থ্য বীমা রপালিযতবত টি 
এবং অযাকাউলেতবত টি আইন (Health Insurance Portability and Accountability Act. 
HIPAA) পর্ যন্ত সীতমি নে। হাসপািা . এলজন্সি ও বতহরাগি কাউলি ও হাসপািাল র আতথ যক 

সহােিা নীতি রমলন ি লব। হাসপািাল র সংগ্রহ নীতি এবং আতথ যক সহােিা নীতিমা ার মলিয 

রকানও অসঙ্গতি থাকল . আতথ যক সহােিার নীতিটি পতরিা ন ও তনেন্ত্রণ করলব। 

 

2. হাসপিা লক রর্ রকালনা পলের (এলজন্সি বা বাইলরর কাউলি ) সালথ আইনিভালব বা াঁিা 

ত তখি িুন্সক্ত করলি হলব র্ালি উলেখ থাকলব রর্ পতরির্ যা সম্পতকযি বযন্সক্তগি ঋণ রর্গুত  

পতরির্ যার জনয রপলমে সংগ্রহ করার রথলক অসািারণ সংগ্রহ পেলেপ (Extraordinary 

Collection Actions. ECAs) প্রতিলরাি করার জনয তিতর করা হলেলে. র্িেণ না আতথ যক 

সহােিার জনয বযন্সক্তটি রর্াগয তকনা তনি যারণ করার জনয নযােসঙ্গি প্রোস করা হলে। 

 

B. সংগ্রহ পদ্ধতি র্া হাসপািা  এবং অনুলমাতেি সংস্থ্া বযবহার করলি পালরন: 

1. ECAs হ  অভযন্তরীণ রাজস্ব রকালের 501(r)-এ বতণ যি হাসপািা  সুতবিার আতথ যক 

সহােিার নীতির অিীলন অন্তভুযক্ত পতরির্ যার জনয রপলমে সংগ্রহ সম্পতকযি একজন বযন্সক্তর 

তবরুলদ্ধ হাসপািা  সুতবিার দ্বারা গহৃীি পেলেপ। এই সংগ্রহ নীতির প্রলোজনীেিাগুত র 

সালথ সম্মি হলে. হাসপািা  রর্লকালনা আইতন বা তবিার প্রন্সেো সম্পন্ন কলর রকব  

তনম্নত তখি ECA-রি তনর্ুক্ত হলি পালর: 

 
a. একটি আইনী পেলেপ আরম্ভ করলি পালর 
b. সম্পতির ওপর ত লেন বিযালি পালর 
c. একটি বযাঙ্ক অযাকাউে বা অনয রকালনা বযন্সক্তগি সম্পতি সংর্ুক্ত বা েখ  করলি পালরন 

d. রবিন আিলক তেলি পালর 
e. আলে  জাতর করলি পালর 
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2. হাসপািা . এলজন্সি বা বাইলরর কাউলি  একজন ররাগী বা অনয রকালনা বযন্সক্তর তবরুলদ্ধ. 
আতথ যক সহােিার জনয ররাগী রর্াগয তকনা তনি যারণ করার নযেসঙ্গি প্রোস না কলর রকান ECAs 

গ্রহণ করলবন না. তর্তন পতরির্ যার জনয ররাগীর হাসপিা ালর তবল র আতথ যক োতেত্ব স্বীকার 

কলরলেন বা স্বীকার করার প্রলোজনীেিা আলে। 
 

3. হাসপািা . এলজন্সি বা বতহরাগি কাউলি  িৃিীে পলের িথয বা অিীলির আতথ যক সহােিা 

রর্াগযিা তনি যারলণর উপর তভতি কলর আনুমাতনকভালব একজন বযন্সক্তর রর্াগযিা তনি যারণ করলি 

পালর। একজন বযন্সক্তলক প্রোন করা রর্ রকানও পতরির্ যার রেলে রসই বযন্সক্ত আতথ যক সহােিার 

জনয রর্াগয তকনা তনি যারণ করার উলেল য নযােসঙ্গি প্রোস করার জনয হাসপািা  এবং 

এলজে বা বাইলরর কাউলি . রর্টি প্রলর্াজয. বযন্সক্তর দ্বারা প্রোন করা িথয বালে বা পূলব যর 
আতথ যক সহােিা রর্াগযিা তনি যারলণর ওপর তভতি কলর বযন্সক্তর রর্াগযিা তনি যারণ করলি পালর। 

পুনশ্চ. র্তে রসই বযন্সক্ত আতথ যক সহােিা নীতির অিীলন সািারণি উপ ব্ধ সবলিলে উোর 

সহােিার রিলে কম পতরমালণর জনয আনুমাতনকভালব রর্াগয তনি যাতরি হন. িাহল  হাসাপািা : 

 

a. আতথ যক অনুোলনর নীতিমা ার আওিাে অনুোনলর্াগয আতথ যক সহােিার রর্াগযিা 

তনি যারলণর তভতিলি এবং আরও উোর সহােিার জনয আলবেলনর উপাে সম্পতকযি 

তবষলে বযন্সক্তলক অবতহি করলব; 

b. রসই বযন্সক্তলক একটি নযােসঙ্গি সমেসীমা প্রোন করলবন র্ার মলিয. পতরির্ যার জনয 
ররাগীর দ্বারা বলকো োড়র্কু্ত রাত  সংগ্রহ করার উলেল য ECAs আরম্ভ করার আলগ 

রবত  উোর সহােিার জনয আলবেন করলি হলব; 

c. র্তে রসই বযন্সক্ত আতথ যক সহােিা নীতির অিীলন প্রোন করা আলবেন প্রন্সেোর সমে 

আরও রবত  উোর সহােিা রিলে একটি সম্পূণ য আতথ যক সহােিা আলবেন জমা কলরন 

িাহল  হাসপািা . এলজন্সি বা বাইলরর কাউলি  রর্টি প্রলর্াজয হলব. রসই বযন্সক্ত 
আরও রবত  উোর োলড়র জনয রর্াগয তকনা এবং অনযথাে আলবেন সম্পূণ য করার 

রেলে প্রলর্াজয প্রলোজনীেিাগুত  পূরণ কলরলে তকনা তনি যারণ করলব। 
 

4. রর্ রকানও ECAs-এ রু্ক্ত হওোর আলগ হাসপািা লক তবজ্ঞতপ্তর রমোলের মলিয আতথ যক 

সহােিা নীতির বযাপালর রসই বযন্সক্তলক জানালনার জনয নযােসঙ্গি প্রোস করলি হলব অথ যাৎ 

হাসপািা  দ্বারা ররাগীলক রপাে-তেসিাজয তবত ং তববতৃির িাতরখ রথলক 120 তেলনর মলিয। 

এরকম নযােসঙ্গি প্রোস করার পরও র্তে রসই বযন্সক্ত আতথ যক সহােিার জনয একটি আলবেন 

জমা করলি বযথ য হন িাহল  হাসপািা . এলজন্সি বা বাইলরর কাউলি . রর্টি প্রলর্াজয হলব এই 
নীতি (প্রন্সেো A1 রেখুন) দ্বারা তনতেযষ্টভালব অনুলমাতেি ECAs-এ রু্ক্ত হলি পালরন তকন্তু 

হাসপািা লক তনম্নত তখি কাজগুত  নীতি দ্বারা অনুলমাতেি রর্ রকানও ECAs করার 30 তেন 

আলগ করলি হলব: 
 

a. রসই বযন্সক্তলক ত তখি তবজ্ঞতপ্ত প্রোন করলি হলব র্ার মলিয রর্াগয বযন্সক্তলের জনয 

আতথ যক সহােিার উপ ব্ধিা উলেখ থাকলব. ECAs-রক তিতিি করলি হলব রর্লকালনা 
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হাসপািা  বা অনযানয অনুলমাতেি পে পতরির্ যার জনয রপলমে সংগ্রহ করা আরম্ভ 

করলি ইেুক এবং র ষ িাতরখ র্ার পর এরকম ECAs আরম্ভ করা হলব। এই র ষ 

িাতরখ রর্ন ত তখি তবজ্ঞতপ্ত প্রোন করার পর 30 তেলনর কম না হে; 
 

b. উপলরর B4a তবভালগ প্রেি তবজ্ঞতপ্ত সহ আতথ যক সহােিা সংতেপ্তসালরর 

(সংতেপ্তসার) একটি কতপ প্রোন করলব; 
 

c. প্রাথতমক তবত ংলের পলর বযন্সক্ত এবং হাসপািাল র মলিয রর্ রকানও রিত লোন 

রর্াগালর্ালগর সমে আতথ যক সহােিার আলবেন প্রন্সেোর রেলে কীভালব সহােিা পাওো 

র্াে এবং আতথ যক সহােিা নীতি সম্পলকয রসই বযন্সক্তলক জানালনার পর্ যাপ্ত প্রলিষ্টা করলব; 
 

d. র্তে রকানও বযন্সক্ত অসম্পূণ য আতথ যক সহােিা আলবেন জমা রেে. িাহল  রসই বযন্সক্তলক 

রর্াগালর্ালগর িথয সহ আতথ যক সহােিা আলবেন সম্পূণ য করলি প্রলোজনীে িথয ও 

আবত যক নতথ সম্পলকয ত তখি তবজ্ঞতপ্তর মািযলম জানালনা হলব; 
 

e. বযন্সক্ত আতথ যক সহােিা নীতি অনুসালর সম্পূণ য আতথ যক সহােিার আলবেন জমা রেোর 

পর আতথ যক সহােিা রর্াগযিা তনি যারণ করলব ও ত তপবদ্ধ করলব। 
 

5. রর্ রকানও ECAs-এ রু্ক্ত হওোর পলূব য. হাসপািা . এলজন্সি বা বাইলরর কাউলি . রর্টি 
প্রলর্াজয হলব. তবমা কম যসিূী রর্মন Medicaid এবং Medicaid. পতরল ালির অনযানয উৎস এবং 

আতথ যক সহােিা সহ রকানও সরকারী কম যসূিীর জনয রসই বযন্সক্তর রর্াগযিা তনি যারণ করলব। 
 

6. হাসপািা . এলজন্সি ও বতহরাগি কাউলি  তবত ং ও সংগ্রহ প্রন্সেোর রর্ রকানও সমে আতথ যক 

সহােিার আলবেন গ্রহণ করলি পালর। একটি ECA আরম্ভ হওোর পর র্তে একজন বযন্সক্ত 

একটি অসম্পূণ য আলবেন জমা কলরন. হাসপািা . এলজন্সি এবং বাইলরর কাউলি . রর্টি 
প্রলর্াজয হলব. এরকম - ECA িিেণ স্থ্তগি রাখলবন র্িেণ না তনি যারণ করা হলে রর্ 

এরকম বযন্সক্ত আতথ যক সহােিার জনয রর্াগয তকনা এবং এই নীতি ও আতথ যক সহােিা নীতির 

প্রলোজনীেিা পূরণ কলরলে তকনা। 

 

7. র্তে রকানও বযন্সক্ত আলবেলনর সমেকাল  (রর্মন তবত ং ও সংগ্রহ িলের রর্ রকানও সমে) 

আতথ যক সহােিার আলবেন সম্পূণ য কলর. হাসপািা. এলজন্সি ও বতহরাগি কাউলি  প্রলর্াজয 

অনুসালর আতথ যক সহােিার জনয রকানও বযন্সক্ত রর্াগয তকনা িা তনি যারণ করলি পর্ যাপ্ত প্রলিষ্টা 

করলব এবং তনম্নত তখি করলব: 

a. এই সংগ্রহ নীতি অনুর্ােী পতরির্ যার জনয রপলমে সংগ্রহ করার জনয রর্ রকানও 

ECAs স্থ্তগি করলবন; 
 

b. রসই বযন্সক্ত আতথ যক সহােিার জনয রর্াগয তকনা তনি যারণ করলব এবং এই রর্াগযিা 

তনি যারণ (র্তে প্রলর্াজয হে. রর্ সহােিার জনয বযন্সক্ত রর্াগয সহ) এবং হাসাপািাল র 

তনি যারণ তভতির বযাপালর ত তখিভালব বযন্সক্তলক জানালবন; 
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c. র্তে হাসপািা . এলজন্সি বা বতহরাগি কাউলি . রর্টি প্রলর্াজয হলব. তনি যারণ কলর 

রর্ রকানও বযন্সক্ত অনয রকানও তবনামূল যর আতথ যক সহােিার জনয রর্াগয. িাহল  

হাসপািা : 
 

(i) রসই বযন্সক্তলক একটি তবত ং তববতৃি প্রোন করলব রর্টিলি পতরির্ যার জনয বযন্সক্তর 

বলকো রাত র উলেখ থাকলব এবং তকভালব রসই রাত  তনি যাতরি হলেলে এবং উলেখ 

বা বযাখযা থাকলব রর্ তকভালব রসই বযন্সক্ত পতরির্ যার জনয সািারণ তব  করা রাত  

(amounts generally billed. AGB) সম্পলকয িথয সংগ্রহ করলি পারলব; 

 

(ii) বযন্সক্ততবল লষর জনয োন্ড. রর্লকালনা পতরমাণ অথ য র্া বযন্সক্তটি পতরলষবার জনয 

প্রোন কলরলে (হাসপািা লক. বা রর্লকালনা পলের কালে র্ালক হাসপািা  
বযন্সক্ততবল লষর পতরলষবার ঋণ গ্রহলণর োতেত্ব তেলেলে) রসটি র্তে রসই বযন্সক্ত 

র্িিা পতরমাণ তেলি বযন্সক্তগি ভালব োেবদ্ধ িা $5.00-এর রিলে রব ী হে (বা 

অনয রকালনা পতরমাণ অথ য র্া রনাটি  বা প্রলর্াজয অভযন্তরীণ রাজস্ব বুল টিন-এ 

প্রকাত ি অনযানয তনলেয াব ী দ্বারা তনি যাতরি) ; 

 

(iii) র্লের জনয রপলমে প্রাপ্ত করলি বযন্সক্তর তবরুলদ্ধ রনওো রর্লকালনা ECA তবপরীিমুখী 

করার জনয সমস্ত র্ুন্সক্তসঙ্গি বযবস্থ্া গ্রহণ করুন। এরকম পদ্ধতির মলিয সািারণি 

রলেলে তকি্ ন্তু সীতমি নে: (a) বযন্সক্তর তবরুলদ্ধ রকানও তবিার পতরিযাগ করা (b) 

রকানও ত লেন বা র তভ পতরিযাগ করা (একটি তবিালরর প্রন্সেোর ওপর রেি 

আইলনর অিীলন হাসপািা  দ্বারা োতবর অতিকার বযিীি. বযন্সক্তর কালে বলকো 

রকানও তনষ্পতি বা আলপাষ (বা িার প্রতিতনতি) র্া রকানও বযন্সক্তগি আঘালির 

কারলণ হলেলে এবং র্ার জনয হাসপািা  পতরির্ যা প্রোন কলরলে (c) বযন্সক্তর 

রেতেি তরলপািয রিলক রর্ রকাও প্রতিকূ  িথয অপসারণ করা রর্টি রকানও 

কনন্সজউমার তরলপাটিযং এলজন্সি বা রেতেি বুযলরালক জানালনা হলেতে  । 

 

8. এলজন্সি এবং বাইলরর কাউলি . রর্টি প্রলর্াজয হলব. ররাগীর অযাকাউলের সলঙ্গ রু্ক্ত সমস্ত 

সংগ্রহ কাজ বন্ধ কলর রেলব র্তে রসই বযন্সক্ত রাত  বা রকানও বলকো রাত র তবিিার ওপর প্রশ্ন 

রিাল  (উপর্ুক্ত হাসপািা  তবিকয সমািান প্রন্সেো অনুর্ােী)। হাসপািা  দ্বারা সংগ্রলহর কাজ 
পুনরাে আরম্ভ করা রহাক বল  তনি যারণ করা পর্ যন্ত ররাগীর অযাকাউে স্থ্তগি থাকলব। এলজন্সি 

বা বাইলরর কাউলি  রসই বযন্সক্তর তবরুলদ্ধ রকানও সংগ্রলহর কাজ করলবন র্ার বযাপালর এলজন্সি 

বা বাইলরর কাউলি  রেউত োর একটি তবজ্ঞতপ্ত রপলেলেন। 

 

9. এলজন্সি বা বাইলরর কাউলি  হাসপািা  রথলক পূব য ত তখি অনুলমােন োড়া রকানও সমন 

জাতর করা সহ রকানও িরলনর আইনী পেলেপ গ্রহণ করলবন না। 
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C. বন্বেদ্ধ সংগ্ররের পদ্ধবিসমূে। োসপািাি. কারিকিন্ এরজ্ন্সন্স িা িাইররর কাউরন্সি: 

 

1. একটি বলকো ঋণ পতরল াি করার জনয একজন বযন্সক্তলক িার প্রাথতমক আবাসন তবন্সে 

করার বা বন্ধক রেওোর জনয বািয করলবন না। 

 

2. হাসপািাল  জমা করা সম্পূণ য আতথ যক সহােিা আলবেনপে (সহােিামূ ক নতথপে সহ) 

তনি যারলণর জনয অমীমাংতসি থাকার সমে রকানও কাল ক ন এজন্সিলক একটি তব  

পাঠালবন না। 

 

3. এমন রকানও বযন্সক্তর কালে রথলক সংগ্রলহর অনুমতি প্রোন করলবন না তর্তন পতরলষবা প্রোন 

করার সমে Medicaid-এর জনয রর্াগয তেল ন এবং র্ার জনয - Medicaid রপলমে উপ ব্ধ 

রলেলে. এরকম পতরলষবার সলঙ্গ রু্ক্ত Medicaid-এর জনয রসই বযন্সক্ত একটি সম্পূণ য করা 

আলবেন জমা কলর থাকল । 

 

4. একটি িৃিীে পেলক রকানও বযন্সক্তর ঋণ তবেে করলব না। 

 

5. রেতেি এলজন্সিলক প্রতিকূ  িথয পাঠালব না। িলব. আতথ যক সহােিার নীতিমা ার সালথ 

সামঞ্জসয ররলখ. রকানও রেতেি এলজন্সিলি আতথ যক সহােিার জনয অনুমানলর্াগয রর্াগযিা 

সম্পলকয অনুসন্ধান করা রর্লি পালর। 

 

D. বিচাররর পররর পদ্ধবিসমূে। িাইররর কাউরন্সি: 

 

1. রকস রথলক রকলসর তভতিলক তবিালরর মূ যােন পতরিা না করলব। ইল ক্ট্রতনক “ব্লাইন্ড” 

সুইপ-এর অনুমতি রনই এবং এটি করা উতিি নে। 

 

2. একজন বযন্সক্তর রগ্রেিাতর ঘিালব না বা একজন বযন্সক্তলক স্বেং বন্ধক হওোর পলরাোনা 

র খালবন না। 

 

3. হাসপািাল র পূব য অনুমতি োড়া পা াঁি বের পর তবিার পা ন করলবন না। 

 
4. হাসপািাল র পূব য অনুমতি োড়া তবিালরর িাতরখ রথলক পা াঁি বেলরর পর একজন বযন্সক্তর 

তবরুলদ্ধ একটি তবিার ব বৎ করলবন না। 

 
5. হাসপািাল র পূব য অনুমতি োড়া একজন বযন্সক্তর তবরুলদ্ধ তবিার পুনন যবীকরণ করলবন না। 

 

6. হাসপািাল র পূব য ত তখি অনুমতি োড়া একজন বযন্সক্তর অযাকাউেলক অনয কাল ক ন 

এলজন্সি বা আইনী সংস্থ্াে স্থ্ানান্তর করলবন না। কভালরজ বা ঋলণর জনয রপলমে তিতিি 

করার সমস্ত প্রোস সমাপ্ত হওোর পর এবং হাসপািা  রথলক ত তখি অনমুতি পাওোর পর 
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একটি এলজন্সি উপর্ুক্ত অযাকাউেগুত লক সম্ভাবয আইনী বযবস্থ্ার জনয বাইলরর কাউলিল র 

কালে ররোর করলি পালর। একজন বযন্সক্তর জনয উপর্ুক্ত অযাকাউে একলে অন্তি $800 

মূল যর অব যই হলি হলব বা িার রবত  হলি হলব রর্মন হাসপািা  দ্বারা সমলে সমলে 

ত তখিভালব বাইলরর কাউলি লক ররোর করার জনয তস্থ্র কলরলে। এলজন্সি দ্বারা 

অযাকাউলের প্রাতপ্তর েে মাস পর্ যন্ত একটি অযাকাউলের ররোলর  সািারণি করা উতিি নে। 

 

7. প্রলর্াজয আইলনর প্রলোজনীেিার সালথ সামঞ্জসয ররলখ. এই সংগ্রহ নীতি এবং হাসপািাল র 
আতথ যক সহােিা নীতি. হেলিা তনলরািক রনাটি  সহ বা বযিীি এলের প্রতি িথয সমন প্রকা  
করলিও পালর: 

 

a. বযাংক; 

b. কম যসংস্থ্ালনর জােগা; 

c. রেতেি কােয রকাম্পাতন; এবং/অথবা 

d. বন্ধক রকাম্পাতন 

 

8. এই সংগ্রহ নীতি এবং আতথ যক সহােিা নীতির আবত যকিা সাপলে. বযন্সক্তর বযাঙ্ক অযাকাউলের 
তবরুলদ্ধ সম্পতির তনষ্পতি জাতর করলি পালর. মু িতব করা কর বা িু নামূ ক অবসর রসতভংস 
অযাকাউে বালে। র্তে রসই বযন্সক্ত একটি বাইলরর কাউলিল র সালথ রর্াগালর্াগ কলর এবং 

অতভলর্াগ জানাে এবং সম্পতি তনষ্পতির ে াে  তহলসলব আতথ যক কলষ্টর বযাপালর নযােসঙ্গি 

প্রমাণ সরবরাহ কলর. বাইলরর কাউলি লক তনষ্পতি প্রন্সেো বাতি  করলি হলব এবং রর্ রকানও 

হাসপািাল র ত লেন মুক্ত করলি হলব। 

 

9. এই সংগ্রহ নীতি এবং আতথ যক সহােিা নীতির আবত যকিা সাপলে এবং তনউ ইেকয রেি 

আইন অনুোেী রসই বযন্সক্তর মজতুরর ে   িাং  (10%) পর্ যন্ত রসই বযন্সক্তর ওপর আে 

তনষ্পতি জাতর করলি পালর। বাইলরর কাউলিল র একজন বযন্সক্তর স্বামী বা স্ত্রী'র ওপর আে 

তনষ্পতি জাতর করার রকানও অতিকার রনই। 
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দাবয়ত্ব:  

তেনযাি তবভাগ  

 

যরিাররন্স:  

 

 

অন্রুমাদন্ পদ্ধবি: 

 

কবমট  (সমূে) (য মন্ প্রর াজ্য) অন্রুমাদরন্র িাবরখ্  

পত তস এবং প্রন্সেোকরণ কতমটি 8/2022 

 
 


