
      
Gracie Square Hospital 

বিভাগ/অধ্যায়: বিন্যান্স 

ন্ীবি ন্ম্বর: 23.3                             

পৃষ্ঠা 9 এর 1 

 

_________________________________________________________________________________ 

নীতির িাতরখ:   
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বিররান্াম: আবথ িক সহায়িার ন্ীবি 

 

ন্ীবি: 

 

আভ্যন্তরীণ রাজস্ব ককাড (The Internal Revenue Code) (িারা 501(r)) অনুর্ােী কর্ 

করাগীরা িালের পতরলেবার জনয সম্পূণ য বা আংত কভ্ালব অর্ য প্রোন করলি অক্ষম বল  

তবলবতিি, িালের জরুরী বা অনযানয তিতকৎসাজতনি পতরলেবার জনয হাসপািা গুত লক িালের 

আতর্ যক অবস্থার ওপর তভ্তি কলর তবনামূল য বা কম খরলি পতরলেবা প্রোন করলি হলব। 

 

Gracie Square Hospital (অিঃপর হাসপািা ) অতবমাকৃি বা কম তবমাকৃি বযক্তিলের এবং 

হাসপািা  কর্লক আপৎকা ীন বা অনযানয তিতকৎসাগি পতরলেবা প্রাপক বযক্তিলের আতর্ যক 

সহােিা (অিঃপর আতর্ যক সহােিা) প্রোন করার তনলজর োতেত্বলক স্বীকার কলর। হাসপািা  

ককালনা করাগীর প্রলোজলনর বযাপক মূ যােন করলি এবং বেস, ত ঙ্গ, জাতি, জািীে উৎস, আর্ য-

সামাক্তজক বা অতভ্বাসন অবস্থা, কর্ৌনপ্রবণিা েৃষ্টিভ্তঙ্গ বা িমীে অনুেঙ্গ তনতব যল লে আব যক 

সমলে আতর্ যক সহােিা প্রোন করার কক্ষলে অঙ্গীকারবদ্ধ।  

র্তে হাসপািা  ককানও বযক্তিলক আতর্ যক সহােিা পাওোর জনয তনব যািন কলর, িাহল  

হাসপািা  কসই বযক্তির কক্ষলে ককানও আইন সংক্রান্ত পেলক্ষপলক অন্তভু্যি কলর ECA তনলি 

পারলব না। 

 

 

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

 

জ্ন্সংখ্যা: প্রাপ্তবেস্ক  

পবররেিা যসট ং: হাসপািাল  তিতকৎসািীন বযক্তির মলনালরাগ তবভ্াগ 

 

কমী: 

 তিতনকযা  কমী 

 নন-তিতনকযা  কমী 

 অনযানয - তবলেেণ করুন:  
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প্রর াজ্যিা: 

 

1. এই নীতিষ্টি হাসপািা  এবং কম যিারীলের দ্বারা সমস্ত জরুতরকা ীন তবেলে প্রলর্াজয বা 

অনযানয তিতকৎসাজতনি প্রলোজনীে র্লের কক্ষলে কসই বযক্তির প্রতি প্রলর্াজয কর্ এই 

নীতির অিীলন সহােিার জনয উপর্ুি।  

 

2. এই নীতিষ্টি তনউ ইেকয কেি-এর বাতসন্দালের জনয প্রেি সমস্ত জরুরী পতরলেবা এবং 

তনউ ইেকয তসষ্টি-এর পাাঁিষ্টি কপৌরসভ্া (কাউতি) তনলে গষ্টিি হাসপািাল র প্রার্তমক 

পতরলেবা এ াকার কর্াগয বাতসন্দালের জনয প্রেি অ-জরুরী, তিতকৎসাজতনিভ্ালব 

প্রলোজনীে পতরলেবাগুত র জনয প্রলর্াজয  তিতকৎসাগি পতরলেবালক তনউ ইেকয কেি 

Medicaid কম যসূিীর অিীলন কভ্ার করা পতরলেবা তহলসলব বণ যনা করা হে। 

 

3. হাসপািা  দ্বারা প্রেি সমস্ত তিতকৎসক পতরলেবা এই আতর্ যক সহােিা নীতির অন্তভু্যি।  

 

4. অতবমাকৃি বযক্তি তর্তন হেি কর্াগয হলি পালরন িালক কভ্ার করা োডাও এই নীতি কসই 

সমস্ত বযক্তিলেরলকও কভ্ার কলর র্ারা কর্াগয এবং র্ালের অসািারণ তিতকৎসাগি খরলির 

সম্মুখীন হলি হে র্ার মলিয রলেলে ককালপলমি, তডডাতিলবল্স বা ককাইন্স্যুলরন্স্ এবং/বা 

র্ারা িালের স্বাস্থয তবমা সুতবিা সমাপ্ত কলর কেল লেন (কহ র্ কসতভ্ংস অযাকাউলির 

মলিয সীতমি না হল ও িা সহ)। 
 

5. আব যক নতর্পে সহ সম্পূণ য করা আলবেনপে জমা করা হল ই আতর্ যক সহােিা 

তবলবিনা করা হলব। এখালন উতিতখি সীতমি পতরতস্থতির কক্ষলে, কক্রতডি বা তবল ে 

তরলপাষ্টিযং এলজক্তন্স্গুত  কর্লক অনুমানমূ ক গণনা করা আে কস্কালরর তভ্তিলি আতর্ যক 

সহােিা প্রোন করা হলি পালর। 

6. Medicaid বা অনযানয তবমা প্রকলের উলেল য কর্াগযিার জনয করাগীলক ক্তিন করার 

পরই আতর্ যক সহােিা প্রোন করা হলব, র্খন উতিি বা উপর্ুি হলব। 

7.  তনতেযি হাসপািাল র আতিকাতরলকর স্বীকৃতির দ্বারাই এই নীতিলি বযতিক্রম ঘিালনা কর্লি 

পালর। তিতকৎসাজতনি র্ে প্রলোজন তকনা কসই তবেলে কর্লকালনা তবলরাি প্রলর্াজয 

হাসপািা  নীতি এবং পদ্ধতি সহলর্ালগ হাসপািা  র্ে তনেন্ত্রণ তবভ্াগ (Hospital’s 

Care Management Department) দ্বারা তনষ্পতি করা হলব। 
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পদ্ধবি: 

 

A. আরিদন্: সময়/অিস্থান্/ডকুরমরেিন্ 

1. আলবেন, সম্পূণ য নীতি এবং স্পি ভ্াোগি সংতক্ষপ্তসার (সংলক্ষপ) সহ ত তখি 

সামগ্রী করাগীর দ্বারা অনুলরাি করা হল  িাজয োডা হাসপািাল র প্রার্তমক ভ্াোে 

করাগীর জনয উপ ভ্য র্াকলি হলব, হাসপািাল  ভ্তিয হওোর সমে এবং 

আপৎকা ীন তবভ্ালগ ইনলিক এবং করক্তজলে ন প্রক্তক্রোর সমে, তডসিালজযর সমে 

এবং/বা কমইল র মািযলম। অতিতরিভ্ালব, কসইসব তবেেবস্তু হাসপািাল র 

ওলেবসাইলি(www.nygsh.org) পাওো র্ালব। এোডাও, এই নীতি সম্পতকযি 

তবজ্ঞতপ্ত করাগীলেরলক হাসপািাল র ইমালজযক্তন্স্ রুলম এবং হাসপািাল র ভ্তিয 

তবভ্ালগ, ভ্াো-উপর্ুি িলর্যর স্পি কপাতেংলের মািযলম জানালনা হলব এবং কর্াগয 

করাগীলের জনয উপ ভ্য আতর্ যক সহােিা এবং আরও ির্য তকভ্ালব সংগ্রহ করলি 

হলব িা বযাখযা কলর করাগীলের পািালনা তব  এবং তববতৃিলি সম্পতকযি ির্য র্ুি  

করা হলব। 

 

2. আলবেন সামগ্রীগুত লক করাগীলেরলক একষ্টি তবজ্ঞতপ্তর মািযলম স্পি করলি হলব কর্ 

র্তে িারা এই নীতির অিীলন কর্াগযিা তনি যারণ করার জনয আব যক ির্য বা নতর্পে 

সহ সম্পূণ য করা আলবেন জমা করা হল  করাগীলক হেি ককালনা হাসপািাল র তব  

পতরল াি করলি হলব না, র্িক্ষণ না হাসপািা  আলবেলনর ওপর তসদ্ধান্ত তনলে। 

 

3. করাগীরা একষ্টি আলবেলন পলের অনুলরাি কলর এবং তবত ং ও সংগ্রহ প্রক্তক্রোর সমে 

সম্পূণ য করা আলবেন পে জমা করার মািযলম সহােিার জনয আলবেন করলি 

পালরন। সম্পূণ য করা আলবেন জমা করার পর র্িিা িাডািাতড সম্ভব এই িরলনর 

আলবেন সম্পতকযি তনি যারণ আলবেনকারীলক ত তখিভ্ালব প্রোন করলি হলব তকন্তু 

তকেু কক্ষলে, হাসপািা  দ্বারা এরকম আলবেন গ্রহণ করার ক্তে  (30) তেলনর মলিয। 

র্তে কর্াগযিা তনি যারণ করার জনয আলবেনকারীর পক্ষ কর্লক অতিতরি ির্য 

আব যক হে িাহল  হাসপািা লক কসষ্টির জনয ক্তে  (30) তেলনর মলিয অনুলরাি 

করলি হলব। একষ্টি প্রিযাখালনর তবরুলদ্ধ তকভ্ালব আলবেন করলবন বা অনযানয 

প্রতিকূ  তনি যারণ এবং তনউ ইেকয কেি স্বাস্থয েপ্তর (New York State 

Department of Health) এর বতণ যি ত তখি তনলেয াব ী, প্রতিকূ  তনি যারণ বা 

আলবেন সম্পতকযি অস্বীকৃতির সলঙ্গ সংর্ুি করলি হলব।  

 

4. আলবেনকারীলের িালের আলবেলনর সমর্ যলনর জনয ির্য/নতর্পে প্রোন করলি 

হলব, এষ্টির মলিয রলেলে তকন্তু সীতমি নে িালের আলবেনপলে প্রোন করা িলর্যর 

জনয নতর্পে। অনযানয ক্তজতনসসহ নতর্পলের উোহরলণর মলিয র্াকলি পালর কপ 

োব, তনলোগকিযার পে, র্তে প্রলর্াজয হে এবং আে প্রমাণ করার জনয 1040-এর 

কর্লক অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পতরলেবা। 

 

5. সম্পতিলক তবলবিনা নাও করা হলি পালর।  
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6. তনম্নত তখি সীতমি পতরতস্থতির অিীলন আতর্ যক সহােিার জনয তকেু তনতেযি করাগীর 

আনুমাতনক কর্াগযিা (আনুমাতনক কর্াগযিা) তনি যারণ করার জনয হাসপািা  িেন্ত 

করলি পালর এবং িৃিীে পলক্ষর কর্লক তরলপািয সংগ্রহ করলি পালর, কর্মন 

কক্রতডি এলজক্তন্স্: 

a. করাগীলক হাসপািা  কর্লক তডসিাজয করা হলেলে, 

b. করাগীর কালে তবমা কভ্ালরজ কনই বা কভ্ালরজ সমাপ্ত হলে কগলে, 

c. করাগীর অযাকাউলি $300.00-এর অতিতরি রাত  বলকো রলেলে, 

d. করাগী অন্তি একষ্টি তব  গ্রহণ কলরলেন এবং কসই তব ষ্টি 

পতরল াি করার সমে সমাপ্ত হলে কগলে, এবং 

e. করাগী আতর্ যক সহােিার জনয আলবেন কলরনতন অর্বা আলবেন 

সম্পূণ য কলরনতন, 

f. করাগীলক তবল র একষ্টি তববতৃিলি জানালনা হলেলে কর্ হাসপািা  

এষ্টি সংগ্রহ করার আলগ হাসপািা  কর্লক একষ্টি কক্রতডি তরলপািয 

সংগ্রহ করলি পালর, 

g. কক্রতডি তরলপািয আতর্ যক সহােিা প্রিযাখযালনর জনয বযবহার করা 

র্ালব না। হাসপািা  এরকম িৃিীে পক্ষলক করাগীর অযাকাউলির 

অবস্থা জানালব না। 

 

7. এই নীতির অিীলন পতরলেবার জনয অিীলির একষ্টি বা একষ্টির কিলে কবত  তব  

পতরল াি না করার জনয হাসপািা  একজন কর্াগয বযক্তির আপৎকা ীন বা 

অনযানয তিতকৎসাগি প্রলোজনীেিা স্থতগি বা প্রিযাখান (পতরলেবা প্রোন করার 

আলগ প্রলোজনীে পতরল াি) করলব না। 

 

B.  আরিদন্ প্রক্রিয়া 

1. র্তে ককানও করাগী িার আতর্ যক সহােিার জনয আলবেন সম্পতকযি তসদ্ধালন্তর সালর্ অসন্তুি 

র্ালকন িাহল  তিতন তডলরির অে কপল ি অযাকাউি বা অনযানয হাসপািাল র 

আতিকাতরকলক (তডলরির), তসদ্ধালন্তর কুতড (20) তেলনর মলিয িার কারণ এবং 

সাহার্যমূ ক নতর্পে জমা কলর কসই তসদ্ধালন্তর তবরুলদ্ধ আলবেন করলি পালরন। 

 

2. তডলরিলরর কালে আলবেন পর্ যলবক্ষণ করার জনয এবং ত তখিভ্ালব করাগীলক জানালনার 

জনয পলনলরা (15) ষ্টি কম য তেবস র্াকলব। 

 

3. র্তে করাগী অযাতসেযাি তডলরিলরর তসদ্ধালন্ত অসন্তুি হে, িাহল  করাগী তডলরির অে 

কপল ি অযাকাউি (Director of Patient Accounts)-কক কারণ জাতনলে, এবং সংতেি 

নতর্সহ অযাতসেযাি তডলরিলরর তসদ্ধালন্তর ত তখি আলবেন জানালি পালর। 

 

4. তডলরির আলবেন পাওোর পলনলরা (15) তেলনর মলিয ত তখি তসদ্ধালন্ত কপৌৌঁেলবন। 

তডলরিলরর তসদ্ধান্তই িূডান্ত হলব। 
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5. আলবেন অমীমাংতসি র্াকাকা ীন ককানও সংগ্রাহলকর কাজ করা হলব না। 

C. যপরমে প্রক্রিয়া 

1. এই নীতির আব যকিা অনুর্ােী বীমাতবহীন আলবেনকারী বা বযক্তি এবং পতরবার 

উভ্ে আলবেনকারীলের, র্ারা কহ র্ কসতভ্ংস অযাকাউলির মলিয সীতমি না হল ও 

িা সহ একষ্টি তনতেযি পতরলেবার জনয িালের স্বাস্থয তবমা সুতবিা সমাপ্ত কলর 

কেল লেন িালেরলক হাসপািা  তবনামূল য বা কম মূল য পতরলেবা প্রোন করলব 

র্ালের আে বাতে যকভ্ালব প্রকাত ি অকৃতেজ আলের জনয কেডালর  েতরদ্রিা 

তনলেয াব ীলি িাত কাভু্ি মলি কেডালর  োতরদ্রিা স্তলরর 600%-এর কম 

(পতরলেবা প্রোন করার সমে নে বরং সম্পূণ য করা আলবেন গ্রহণ করার সমে 

কার্ যকরী আে তনলেয াব ী, কর্াগযিা তনি যারলণর জনয বযবহার করা হলব) এবং 

বিযমান বেলরর জনয উপর্ুি স্লাইতডং তে কস্ক  অনুর্ােী: স্লাইতডং তে কস্ক  - 

হাসপািাল  তিতকৎসািীন করাগী(এখালন এক্তিতবি A তহলসলব সংর্ুি)। 

 

2. হাসপািা  তনলজর আতর্ যক সহােিা প্রকলের জনয কর্াগয বযক্তিলের কক্ষলে তনলজর 

িাজযগুত  কসই পতরমাণ পর্ যন্ত সীতমি করলব র্িিা তবমা সহ বযক্তিলেরলক 

আপৎকা ীন বা অনযানয আব যক তিতকৎসার জনয সািারণি তব  (amounts 

generally billed, AGB) করা করা হে। হাসপািা  প্রিযাত ি পদ্ধতি বযবহার 

কলর AGB গণনা কলর এবং কসই েরষ্টি বিযমান তনউ ইেকয কেলির পতরলেবার জনয 

তে-এর Medicaid েলরর ওপর তভ্তি কলর গণনা কলর, র্া তনউ ইেকয কেি স্বাস্থয 

েপ্তর (New York State Department of Health) দ্বারা কঘােণা করা হলেলে। 

আতর্ যক সহােিা কর্াগযিা তনি যারণ করার পর ককানও কর্াগয বযক্তিলক আপৎকা ীন 

বা আব যক তিতকৎসাগি পতরির্ যার জনয সািারণি িার্ য তবল র পতরমালণর 

(amounts generally billed, AGB) কিলে কবত  িাজয করা হলব না। আতর্ যক 

সহােিার জনয কর্াগয বযক্তিলক িার্ য অর্ য তনি যারণ করার উলেল য কসই বযক্তির 

পাতরবাতরক সেসয সংখযা এবং আলের উপর তভ্তি কলর এিতহতবি A অনুর্ােী 

AGB-এর উপর হাসপািা  স্লাইতডং কস্ক  োলডর পদ্ধতি বযবহার করলব। 

পতরকতেিভ্ালব শুিুমাে একষ্টি উোহরণ তহলসলব, ককানও বযক্তি র্ালক আতর্ যক 

সহােিার জনয কর্াগয তহলসলব তনি যারণ করা হলেলে এবং র্ার পতরবালর 3 জন সেসয 

আলে এবং আে হ  $35,000, িালক এরকম করাগীর হাসপািাল  ভ্তিযর জনয 

এিতহতবি A অনুর্ােী গণনা মলি প্রলর্াজয প্রিত ি Medicaid েলরর (AGB) 10% 

িাজয করা হলব। 

 

3. বকক্রির প্ল্যান্। র্তে করাগী একষ্টি অযাকাউলির বলকো পতরল াি না করলি পালরন, 

িাহল  হাসপািা  করাগীর সালর্ একষ্টি তকক্তস্ত কপলমি প্ল্যান তিতর করার জনয 

আল ািনা করলব। করাগীর সালর্ একষ্টি তকক্তস্ত কপলমি প্ল্যালনর বযাপালর আল ািনা 

করার সমে হাসপািা  বলকো রাত র কর্া তহসাব করলি পালর এবং করাগীর 

পতরল াি করার ক্ষমিা তবলবিনা করলব। 
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a. তকক্তস্তর প্ল্যানলক েে (6) মালসর মলিয বলকো পতরল াি করার অনুমতি 

প্রোন করলি হলব। 

b. পতরল াি করার কমোে েে (6) মালসর কবত  তবসিৃ্ি করা কর্লি পালর র্তে 

হাসপািাল র তবলবিনা অনুর্ােী করাগীর আতর্ যক পতরতস্থতি এরকম 

তবস্তারলক নযার্য তহলসলব বযাখা কলর। 

c. মাতসক তকক্তস্ত কর্ন করাগীর মাতসক কমাি আলের ে  সিাং  (10%)-এর 

কবত  না হে। 

d. র্তে বলকো র্াকাক ীন করাগী েুষ্টি কপলমি করলি বযর্ য হন এবং িার পলর 

ক্তে  (30) তেলনর মলিয পতরল াি করলি বযর্ য হন িাহল  সম্পূণ য রাত  

বলকো র্াকলব। 

e. র্তে করাগীলক ককানও সুে িাজয করা হে িাহল  কর্ ককানও বলকো রাত র 

সুলের হার কর্ন ইউএস তডপািযলমি অে কেজাতর প্ল্াস দ্বারা জাতর করা 

নব্বই-তেলনর সুরক্ষার ের এবং এষ্টি সহ এক  িাংল র অলি যলকর 

(.5%).কিলে কবত  না হে। কর্ ককানও তকক্তস্তর প্ল্যালন কর্ন বি যন বা একই 

রকম কারণ না র্ালক কর্ষ্টি ককানও কপলমি বযর্ য হল  সলুের হার 

বকৃ্তদ্ধ করলব। 

 

4. জ্মা। তিতকৎসা প্রলোজন এমন কর্ করাগী িার আতর্ যক সহােিার জনয আলবেন 

কলরলে িালক তকেু জমা করলি হলব না। আতর্ যক সহােিার জনয আলবেন করার 

আলগ করাগী ককানও তকেু জমা কলর র্াকল , িা কর্ ককানও আতর্ যক সহােিা 

তবলবিনার কক্ষলে অন্তভু্যি করা হলব। র্তে এরকম করাগীলক তবনামূল য পতরির্ যার 

জনয কর্াগয তহলসলব তনি যারণ করা হে িাহল  সম্পূণ য জমা রাত  কেরি কেওো হলব। 

র্তে ককানও করাগীলক োলডর জনয কর্াগয তহলসলব তনি যারণ করা হে িাহল  উপলরাি 

জমা রাত র কর্ ককানও বলকো র্া করাগীর পক্ষ কর্লক হাসপািাল র পলক্ষ বলকো 

আলে িা কেরি কেওো হলব। 

 

5. হাসপািা  প্রলর্াজয তনউ ইেকয কেি আইন অনুর্ােী হাসপািাল র তেনাক্তন্স্ো  

অযাকাউতিং তসলেলম আতর্ যক সহােিা তহলসলব িার্ যয ড ালরর পতরমালণর তহসাব 

রক্ষণ রাখলব। 

 

6. এই নীতির সালর্ হাসপািাল র প্রতিপা ন মাপার জনয একষ্টি পদ্ধতি তিতর করলি 

হলব এবং বাস্তবােন করলি হলব। 

 

D. বিক্ষাদান্/জ্ন্সাধ্াররের সরচিন্িা 

1. হাসপািাল র কমীলেরলক আতর্ যক সহােিার উপ ব্ধিা এবং আলবেন প্রক্তক্রো সম্পলকয 

আরও ির্য কপলি কীভ্ালব করাগীলের তনলেয  তেলি হে কসই সম্পলকয ক খালনা হলব। 

হাসপািা  তনতেযিভ্ালব এই নীতির বযাপালর সমস্ত হাসপািাল র কমীলক প্রত ক্ষণ প্রোন 

করলব র্ারা করাগীলের সালর্ কেখা কলরন বা তবত ং এবং সংগ্রলহর োতেত্বপ্রাপ্ত বযক্তি। 
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2. এই নীতি সম্পতকযি অতিসিূনা করাগীলক প্রক্তক্রো A.1 অনুর্ােী জানালনা হলব। 

 

3. সহােিার জনয কর্াগযিা তনি যারণ করার উলেল য আলের স্তলরর তনতেযি ির্য, 

হাসপািাল র প্রার্তমক পতরলেবার একষ্টি তববরণ এবং তকভ্ালব সহােিার জনয 

আলবেন করলবন এবং করাগীর জনয উপ ভ্য নীতি এবং আলবেন েম য সহ সংতক্ষপ্তসার 

হাসপািাল র ওলেবসাইলি (www.nyqsh.org) কপাে করলি হলব। 

 

4. আতর্ যক সহােিা উপ ভ্যিার বযাপালর সািারণ জনগণলক এবং স্থানীে সমাজ স্বাস্থয 

মানব পতরলেবা এলজক্তন্স্ এবং অনযানয স্থানীে সংস্থা, র্ারা সাহালর্যর প্রলোজন আলে 

এমন ক ালকলের সাহার্য কলরন, হাসপািা  িালেরলক এই সমস্ত তবেলের বযাপালর 

জানালবন। স্থানীে অ াভ্জনক এবং সরকাতর এলজক্তন্স্লক জানালনার জনয গহৃীি 

পেলক্ষলপর মলিয রলেলে: 

 

a. নীতি তিতর করা, সমালজর পরাম যোিা কবাডয এবং কনিৃত্ব কাউক্তন্স্ল  স্থানীে 

কনিালের কালে সংতক্ষপ্তসার এবং আলবেনপলে উপ ভ্যিা, প্রতিষ্টি 

হাসপািাল র িত্বলর তনব যাতিি সু্ক  এবং আস্থা-তভ্তিক সংস্থা; 

b. নীতির বযাপালর অবগি করার জনয স্থানীে কতমউতনষ্টি কবাডয, আস্থা-তভ্তিক 

সংস্থা, মানব পতরলেবা সংস্থা এবং তনব যাতিি আতিকাতরক এবং িালের কমীর 

সালর্ কেখা করা; 

c. রাস্তার কম া এবং হাসপািা  দ্বারা িালের পতরলেবা িত্বলরর মলিয স্পন্স্র করা 

সামাক্তজক অনুষ্ঠালন নীতির প্রতিত তপ, সংতক্ষপ্তরসার এবং আলবেনপে 

তবিরণ করা। 

 

E. সংগ্রহ পদ্ধবি এিং প্রক্রিয়া 

1. অল াতিি ঋণ কম করার সালর্ সালর্ করাগীলের পলক্ষ গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থয পতরির্ যার 

উপ ভ্যিা উন্নীি করার উলেল য হাসপািা  সংগ্রহ পদ্ধতি এবং প্রক্তক্রো বাস্তবাতেি 

কলরলে। এই পদ্ধতি এবং প্রক্তক্রোগুত  হাসপািাল র পক্ষ কর্লক কাল ক ন এলজক্তন্স্ 

এবং অযািতন যর দ্বারা পতরিাত ি ঋণ সংগ্রহ করার কাজ-মূ   ক্ষয, মূ য এবং 

হাসপািাল র আে য অনুর্ােী করা প্রিার করার জনয তিতর করা হলেলে তকন্তু এষ্টি 

হাসপািাল র আতর্ যক সহােিা নীতি পর্ যন্ত সীতমি নে। 

 

2. হাসপািাল র সংগ্রহ পদ্ধতি এবং কার্ যপ্রণা ীগুত  আভ্যন্তরীণ রাজস্ব ককাড  

(26 U.S.C. িারা 501(r)) এবং প্রতবিানগুত র প্রলোজনীেিার সালর্  
সামঞ্জসযপূণ য একষ্টি পরৃ্ক সংগ্রহ নীতিলি বতণ যি আলে। সংগ্রহ নীতি (The 

Collection Policy) হাসপািাল র অযাডতমষ্টিং অতেস-এ বা হাসপািাল র 

ওলেবসাইি www.nyqsh.org-এ, ইংরাক্তজ এবং অনযানয ভ্াোে উপ ব্ধ 

 
 

 
 

http://www.nyqsh.org/
http://www.nyqsh.org/
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দাবয়ত্ব:  

তেনযান্স্ তবভ্াগ 

 
 

অন্রুমাদন্ পদ্ধবি: 

 

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

পত তস এবং প্রক্তক্রোকরণ কতমষ্টি 8/2022 
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এক্সবহবি  A 

 

এক্সবহবি  A স্লাইবডং খ্ররচর যেি - হাসপািাি বচবকৎসাধ্ীন্ যরাগী 

অকৃতেজ আলের জনয HHS েতরদ্রিা তনলেয াব ীর ওপর তভ্তি কলর - 600% পর্ যন্ত 

যরাগী পবররিাধ্ 

করর 

হাসপািাি 

বচবকৎসাধ্ীন্ 

যরাগী প্রর াজ্য দররর 10% প্রর াজ্য দররর 20% প্রর াজ্য দররর 55% প্রর াজ্য দররর 90% প্রর াজ্য দররর 100% 

যকান্ও ছাড় যন্ই* 

হাসপািাি চাজ্ি 

FED POV  
তনলেয াব ী % 

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

পবরিাররর আকার < এর কম িা = > এর যিবি < এর কম িা = > এর যিবি < এর কম িা = > এর যিবি < এর কম িা = > এর যিবি < এর কম িা = > এর যিবি < এর কম িা = > এর যিবি 

1 $13,590 $13,590 $27,180 $27,180 $40,770 $40,770 $54,360 $54,360 $67,950 $67,950 $81,540 $81,540 

2 18.310 18.310 36.620 36.620 54.930 54.930 73.240 73.240 91.550 91.550 $109,860 $109,860 

3 23.030 23.030 46.060 46.060 69.090 69.090 92.120 92.120 115.150 115.150 $138,180 $138,180 

4 27.750 27.750 55.500 55.500 83.250 83.250 111.000 111.000 138.750 138.750 $166,500 $166,500 

5 32.470 32.470 64.940 64.940 97.410 97.410 129.880 129.880 162.350 162.350 $194,820 $194,820 

6 37.190 37.190 74.380 74.380 111.570 111.570 148.760 148.760 185.950 185.950 $223,140 $223,140 

7 41.910 41.910 83.820 83.820 125.730 125.730 167.640 167.640 209.550 209.550 $251,460 $251,460 

8 46.630 46.630 93.260 93.260 139.890 139.890 186.520 186.520 233.150 233.150 $279,780 $279,780 

প্রলিযকষ্টি অতিতরি 

বযক্তির জনয 

কর্াগ করুন: 

4.720           $28,320 

 
সূে: 2022 োতরদ্রিার তনলেযত কার জনয কেডালর  করক্তজোর তবজ্ঞতপ্ত, প্রকাত ি জানুোরী 21, 2022 

 
 


