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তিলরানাম: সংগ্রলহর নীতত 
 

নীতত এবং উলেিয: 

সংগ্রহের নীতির (নীতি) উহেশ্য েল ররোগীহের জনয গুণমোনসম্পন্ন স্বোস্থ্য পতরচর্ যোর লভ্যিো 

উন্নীি করো এবং NewYork-Presbyterian/Lawrence Hospital (েোসপোিোল)-এ অহশ্ৌধ্য 

ঋণ কম করো। 
 

এই নীতিটি েোসপোিোল এবং রসই সমস্ত এহজন্সি এবং অযোিতন য র্োরো ঋণ সংগ্রহের কোহজ র্কু্ত 

ও েোসপোিোহলর আতথ যক সেোয়িো নীতির (এরপর রথহক, আতথ যক সেোয়িো নীতি) র্ো আহগ 

েোিবয পতরচর্ যো নীতি নোহম পতরতচি তিল িোর মহধ্য সীতমি নো েহলও িো সে েোসপোিোহলর মলূ 

উহেশ্য, মূলযহবোধ্ এবং আেশ্ যগুতলর সোহথ সোমঞ্জসযপূণ য। 

 

প্রল াজ্যতা: 

এই নীতিটি েোসপোিোল এবং ররোগীর বহকয়ো ঋণ সংগ্রহের জনয েোসোপোিোলহক সোেোর্যকোরী রর্ 

রকোনও এহজন্সি, উতকল বো আইনী সংস্থ্োর রেহে প্রহর্োজয। 
 

পদ্ধতত: 
 

A. সাধার তনলদেিাবেী 
 

1. েোসপোিোল, কোহলকশ্ন এহজন্সি (এজন্সি), এবং উতকল ও আইনী সংস্থ্ো (কোউন্সিহলর 

বোইহর) সমস্ত প্রহর্োজয রেহেরোল এবং রেি আইন এবং ঋণ সংগ্রহের পতরচোলনোকোরী 

স্বীকৃতি এহজন্সির প্রহয়োজনীিোগুতল পোলন করহব তকন্তু এটি েয রেয়োর রেি কোহলকশ্ন 

প্রযোতিস অযোি (Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA), েয রেয়োর 

রেতেি তবতলং অযোি, েয কনন্সজউমোর রেতেি রপ্রোহিকশ্ন অযোি, পোবতলক রেল্থ ল 

তবভ্োগ 2807-k-9-a, অভ্যন্তরীণ রোজস্ব পতরহেবো রকোে 501(r), তনউ ইয়কয তসতভ্ল 

প্রযোতিস আইন এবং তনয়হমর আটিযহকল 52, এবং েয রেল্থ ইিযুহরি রপোহিযতবতলটি 

এবং অযোকোউহেতবতলটি অযোি (Health Insurance Portability and 

Accountability Act, HIPAA) পর্ যন্ত সীতমি নয়। েোসপোিোল, এহজন্সি ও 

বতেরোগি কোউহিলও েোসপোিোহলর আতথ যক সেোয়িো নীতি রমহন চলহব। েোসপোিোহলর 

সংগ্রে নীতি এবং আতথ যক সেোয়িো নীতিমোলোর মহধ্য রকোনও অসঙ্গতি থোকহল, আতথ যক 

সেোয়িোর নীতিটি পতরচোতলি ও তনয়ন্ত্রণ করহব। 
 

2. েোসপিোলহক রর্ রকোনও পে (এহজন্সি বো বোইহরর কোউহিল) সোহথ আইনিভ্োহব 

আবদ্ধ তলতিি চুন্সক্ত করহি েহব র্োহি উহেি থোকহব রর্ পতরচর্ যো সম্পতকযি বযন্সক্তগি 

ঋণ রর্গুতল পতরচর্ যোর জনয রপহমে সংগ্রে করোর রথহক অসোধ্োরণ সংগ্রে পেহেপ 

(Extraordinary Collection Actions, ECAs) প্রতিহরোধ্ করোর জনয তিতর করো 

েহয়হি, র্িেণো আতথ যক সেোয়িোর জনয বযন্সক্তটি রর্োগয তকনো তনধ্ যোরণ করোর জনয 

নযোয়সঙ্গি প্রয়োস করো েহে। 
 

3. র্তে েোসপোিোল রকোনও বযন্সক্তহক আতথ যক সেোয়িো পোওয়োর জনয রর্োগয বহল তনধ্ যোরণ 

কহর, িোেহল েোসপোিোল রসই বযন্সক্তর রেহে রকোনও তসতভ্ল অযোকশ্োন সে ECA তনহি 

পোরহব নো। 
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B. সংগ্রহ পদ্ধতত  া হাসপাতাে এবং অনলুমাতদত সংস্থা বযবহার করলত পালরন: 

 

1. ECAs েল অভ্যন্তরীণ রোজস্ব রকোহের 501(r)-এ বতণ যি েোসপোিোল সুতবধ্োর আতথ যক 

সেোয়িোর নীতির অধ্ীহন অন্তভু্যক্ত পতরচর্ যোর জনয রপহমে সংগ্রে সম্পতকযি একজন 

বযন্সক্তর তবরুহদ্ধ েোসপোিোল সুতবধ্োর দ্বোরো গেৃীি পেহেপ। এই সংগ্রে নীতির 

প্রহয়োজনীয়িো পোলন কহর, েোসপোিোল রকবল তনম্নতলতিি ECAs -এর সহঙ্গ রু্ক্ত থোকহি 

পোহর: 
 

a. একটি আইনী পেহেপ আরম্ভ করহি পোহর, 

b. সম্পতির ওপর তলহয়ন বিযোহি পোহর 

c. একটি বযোঙ্ক অযোকোউে বো অনয রকোনও বযন্সক্তগি সম্পতি সংর্ুক্ত বো েিল 

করহি পোহরন 

d. রবিন গোতন যশ্ করহি পোহর 

e. সোবহপোহয়নোস জোতর করহি পোহর 
 

2. েোসপোিোল, এহজন্সি বো বোইহরর কোউহিল একজন ররোগী বো অনয রকোনও বযন্সক্তর 

তবরুহদ্ধ, আতথ যক সেোয়িোর জনয ররোগী রর্োগয তকনো তনধ্ যোরণ করোর নযয়সঙ্গি প্রয়োস নো 

কহর রকোন ECAs গ্রেণ করহবন নো, তর্তন পতরচর্ যোর জনয ররোগীর েোসপিোলোহর তবহলর 

আতথ যক েোতয়ত্ব স্বীকোর কহরহিন বো স্বীকোর করোর প্রহয়োজনীয়িো আহি। 
 

3. েোসপোিোল, এহজন্সি বো বতেরোগি কোউহিল িৃিীয় পহের িথয বো অিীহির আতথ যক 

সেোয়িো রর্োগযিো তনধ্ যোরহণর উপর তভ্তি কহর আনুমোতনকভ্োহব একজন বযন্সক্তর রর্োগযিো 

তনধ্ যোরণ করহি পোহর। একজন বযন্সক্তহক প্রেোন করো রর্ রকোনও পতরচর্ যোর রেহে রসই 

বযন্সক্ত আতথ যক সেোয়িোর জনয রর্োগয তকনো তনধ্ যোরণ করোর উহেহশ্য নযোয়সঙ্গি প্রয়োস 

করোর জনয েোসপোিোল এবং এহজে বো বোইহরর কোউহিল, রর্টি প্রহর্োজয, বযন্সক্তর দ্বোরো 

প্রেোন করো িথয বোহে বো পূহব যর আতথ যক সেোয়িো রর্োগযিো তনধ্ যোরহণর ওপর তভ্তি কহর 

বযন্সক্তর রর্োগযিো তনধ্ যোরণ করহি পোহর। পুনশ্চ, র্তে রসই বযন্সক্ত আতথ যক সেোয়িো নীতির 

অধ্ীহন সোধ্োরণি উপলব্ধ সবহচহয় উেোর সেোয়িোর রচহয় কম পতরমোহণর জনয 

আনুমোতনকভ্োহব রর্োগয তনধ্ যোতরি েন, িোেহল েোসোপোিোল: 

 
a. আতথ যক অনুেোহনর নীতিমোলোর আওিোয় অনুেোনহর্োগয আতথ যক সেোয়িোর রর্োগযিো 

তনধ্ যোরহণর তভ্তিহি এবং আরও উেোর সেোয়িোর জনয আহবেহনর উপোয় 

সম্পতকযি তবেহয় বযন্সক্তহক অবতেি করহব; 

b. রসই বযন্সক্তহক একটি নযোয়সঙ্গি সময়সীমো প্রেোন করহবন র্োর মহধ্য, পতরচর্ যোর 

জনয ররোগীর দ্বোরো বহকয়ো িোড়র্ুক্ত রোতশ্ সংগ্রে করোর উহেহশ্য ECAs আরম্ভ 

করোর আহগ রবতশ্ উেোর সেোয়িোর জনয আহবেন করহি েহব; 

c. র্তে রসই বযন্সক্ত আতথ যক সেোয়িো নীতির অধ্ীহন প্রেোন করো আহবেন প্রন্সেয়োর 

সময় আরও রবতশ্ উেোর সেোয়িো রচহয় একটি সম্পূণ য আতথ যক সেোয়িো আহবেন 

জমো কহরন িোেহল েোসপোিোল, এহজন্সি বো বোইহরর কোউহিল রর্টি প্রহর্োজয 

েহব, রসই বযন্সক্ত আরও রবতশ্ উেোর িোহড়র জনয রর্োগযকো তকনোএবং অনযথো 

আহবেন সম্পূণ য করোর রেহে প্রহর্োজয প্রহয়োজনীয়িোগুতল পূরণ কহরহি তকনো 

তনধ্ যোরণ করহব। 
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4. রর্ রকোনও ECAs-এ র্কু্ত েওয়োর আহগ েোসপোিোলহক তবজ্ঞতির রময়োহের মহধ্য আতথ যক 

সেোয়িো নীতির বযোপোহর রসই বযন্সক্তহক জোনোহনোর জনয নযোয়সঙ্গি প্রয়োস করহি েহব 

অথ যোি েোসপোিোল দ্বোরো ররোগীহক রপোে-তেসচোজয তবতলং তববতৃির িোতরি রথহক 120 

তেহনর মহধ্য। এরকম নযোয়সঙ্গি প্রয়োস করোর পরও র্তে রসই বযন্সক্ত আতথ যক সেোয়িোর 

জনয একটি আহবেন জমো করহি বযথ য েন িোেহল েোসপোিোল, এহজন্সি বো বোইহরর 

কোউহিল, রর্টি প্রহর্োজয েহব এই নীতি (প্রন্সেয়ো A1 রেিুন) দ্বোরো তনতেযষ্টভ্োহব 

অনুহমোতেি ECAs-এ র্কু্ত েহি পোহরন তকন্তু েোসপোিোলহক তনম্নতলতিি কোজগুতল নীতি 

দ্বোরো অনুহমোতেি রর্ রকোনও ECAs করোর 30 তেন আহগ করহি েহব: 
 

a. রসই বযন্সক্তহক তলতিি তবজ্ঞতি প্রেোন করহি েহব র্োর মহধ্য রর্োগয বযন্সক্তহের 

জনয আতথ যক সেোয়িোর উপলব্ধিো উহেি থোকহব, ECAs-রক তচতিি করহি েহব 

রর্ রকোন েোসপোিোল বো অনযোনয অনুহমোতেি পে পতরচর্ যোর জনয রপহমে 

সংগ্রে করো আরম্ভ করহি ইেুক এবং রশ্ে িোতরি র্োর পর এরকম ECAs 

আরম্ভ করো েহব। এই রশ্ে িোতরি রর্ন তলতিি তবজ্ঞতি প্রেোন করোর পর 30 

তেহনর কম নো েয়; 

b. উপহরর B4a তবভ্োহগ প্রেি তবজ্ঞতি সে আতথ যক সেোয়িো সংতেিসোহরর 

(সংতেিসোর) একটি কতপ প্রেোন করহব; 

c. প্রোথতমক তবতলংহয়র পহর বযন্সক্ত এবং েোসপোিোহলর মহধ্য রর্ রকোনও রিতলহেোন 

রর্োগোহর্োহগর সময় আতথ যক সেোয়িোর আহবেন প্রন্সেয়োর রেহে কীভ্োহব সেোয়িো 

পোওয়ো র্োয় এবং আতথ যক সেোয়িো নীতি সম্পহকয রসই বযন্সক্তহক জোনোহনোর পর্ যোি 

প্রহচষ্টো করহব; 

d. র্তে রকোনও বযন্সক্ত অসম্পূণ য আতথ যক সেোয়িো আহবেন জমো রেয়, িোেহল রসই 

বযন্সক্তহক রর্োগোহর্োহগর িথয সে আতথ যক সেোয়িো আহবেন সম্পূণ য করহি 

প্রহয়োজনীয় িথয ও আবতশ্যক নতথ সম্পহকয তলতিি তবজ্ঞতির মোধ্যহম জোনোহনো 

েহব; 

e. বযন্সক্ত আতথ যক সেোয়িো নীতি অনুসোহর সম্পূণ য আতথ যক সেোয়িোর আহবেন জমো 

রেয়োর পর আতথ যক সেোয়িো রর্োগযিো তনধ্ যোরণ করহব ও তলতপবদ্ধ করহব। 
 

5. রর্ রকোনও ECAs-এ র্কু্ত েওয়োর পূহব য, েোসপোিোল, এহজন্সি বো বোইহরর কোউহিল, 

রর্টি প্রহর্োজয েহব, তবমো কম যসচূী রর্মন Medicare এবং Medicaid, পতরহশ্োহধ্র 

অনযোনয উি্স এবং আতথ যক সেোয়িো সে রকোনও সরকোরী কম যসচূীর জনয রসই বযন্সক্তর 

রর্োগযিো তনধ্ যোরণ করহব। 
 

6. েোসপোিোল, এহজন্সি ও বতেরোগি কোউহিল তবতলং ও সংগ্রে প্রন্সেয়োর রর্ রকোনও সময় 

আতথ যক সেোয়িোর আহবেন গ্রেণ করহি পোহর। একটি ECA আরম্ভ েওয়োর পর র্তে 

একজন বযন্সক্ত একটি অসম্পূণ য আহবেন জমো কহরন, েোসপোিোল, এহজন্সি এবং 

বোইহরর কোউহিল, রর্টি প্রহর্োজয েহব, এরকম - ECA িিেণ স্থ্তগি রোিহবন র্িেণ 

নো তনধ্ যোরণ করো েহে রর্ এরকম বযন্সক্ত আতথ যক সেোয়িোর জনয রর্োগয তকনো এবং এই 

নীতি ও আতথ যক সেোয়িো নীতির প্রহয়োজনীয়িো পরূণ কহরহি তকনো। 
 

7. র্তে রকোনও বযন্সক্ত আহবেহনর সময়কোহল (রর্মন তবতলং ও সংগ্রে চহের রর্ রকোনও 
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সময়) আতথ যক সেোয়িোর আহবেন সম্পূণ য কহর, েোসপোিো, এহজন্সি ও বতেরোগি 

কোউহিল প্রহর্োজয অনুসোহর আতথ যক সেোয়িোর জনয রকোনও বযন্সক্ত রর্োগয তকনো িো 

তনধ্ যোরণ করহি পর্ যোি প্রহচষ্টো করহব এবং তনম্নতলতিি করহব: 
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a. এই সংগ্রে নীতি অনুর্োয়ী পতরচর্ যোর জনয রপহমে সংগ্রে করোর জনয রর্ রকোনও 

ECAs স্থ্তগি করহবন; 

b. রসই বযন্সক্ত আতথ যক সেোয়িোর জনয রর্োগয তকনো তনধ্ যোরণ করহব এবং এই রর্োগযিো 

তনধ্ যোরণ (র্তে প্রহর্োজয েয়, রর্ সেোয়িোর জনয বযন্সক্ত রর্োগয সে) এবং 

েোসোপোিোহলর তনধ্ যরোণ তভ্তির বযোপোহর তলতিিভ্োহব বযন্সক্তহক জোনোহবন; 

c. র্তে েোসপোিোল, এহজন্সি বো বতেরোগি কোউহিল, রর্টি প্রহর্োজয েহব, তনধ্ যোরণ 

কহর রর্ রকোনও বযন্সক্ত অনয রকোনও তবনোমূহলযর আতথ যক সেোয়িোর জনয রর্োগয, 

িোেহল েোসপোিোল: 
 

(i) রসই বযন্সক্তহক একটি তবতলং তববতৃি প্রেোন করহব রর্টিহি পতরচর্ যোর জনয 

বযন্সক্তর বহকয়ো রোতশ্র উহেি থোকহব এবং তকভ্োহব রসই রোতশ্ তনধ্ যোতরি 

েহয়হি এবং উহেি বো বযোিযো থোকহব রর্ তকভ্োহব রসই বযন্সক্ত পতরচর্ যোর 

জনয সোধ্োরণ তবল করো রোতশ্ (amounts generally billed, AGB) 

সম্পহকয িথয সংগ্রে করহি পোরহব; 

(ii) পতরচর্ যোর জনয বযন্সক্ত দ্বোরো প্রেোন করো রর্হকোহনো রোতশ্ রেরি তেহি েহব 

(েোসপোিলোহক বো অনয রকোনও পেহক, পতরচর্ যোর জনয র্োর কোহি 

েোসপোিোল ররেোর কহরহি) রসটি বযন্সক্তগিভ্োহব েোতয়ত্বপ্রোি তনধ্ যোতরি 

রোতশ্র রচহয় রবতশ্ েহল বো র্তে িো $5.00 -এর রচহয় রবতশ্ েয় (বো 

অনয রকোনও রোতশ্ র্ো তবজ্ঞতি দ্বোরো বো প্রহর্োজয অভ্যন্তরীণ রোজস্ব 

বুহলটিহন প্রকোতশ্ি অনযোনয তনহেযশ্োবলীহি তস্থ্র করো েহয়হি); 

(iii) র্হের জনয রপহমে প্রোি করহি বযন্সক্তর তবরুহদ্ধ রনওয়ো রর্হকোহনো ECA 

তবপরীিমুিী করোর জনয সমস্ত র্ুন্সক্তসঙ্গি বযবস্থ্ো গ্রেণ করুন। এরকম 

পদ্ধতির মহধ্য সোধ্োরণি রহয়হি তক্ন্তু রকবল এই পেহেপগুতলর মহধ্যই 

সীতমি নয়: (a) বযন্সক্তর তবরুহদ্ধ রকোনও রোয় পতরিযোগ করো (b) 

রর্হকোহনো বযন্সক্তর (বো িোর প্রতিতনতধ্র) বযন্সক্তগি আঘোহির েহল রকোনও 

রোয়, তনষ্পতি বো সমহ োিোর রর্ পতরমোণ অথ য প্রোতি করো েহয়হি র্োর 

জনয েোসপোিোহল র্ে প্রেোন কহরহি িোর উপর রকোন প্রোপয বো শুল্ক 

চোপোন (এমন েোসপোিোল বযিীি র্োহের আইহনর অধ্ীহন িো েোতব করোর 

অতধ্কোর রহয়হি), (c) বযন্সক্তর রেতেি তরহপোিয রথহক রর্হকোহনো 

প্রতিকূল িথয অপসোরণ করো রর্টি রকোনও কনন্সজউমোর তরহপোটিযং এহজন্সি 

বো রেতেি বুযহরোহক জোনোহনো েহয়তিল। 
 

8. এহজন্সি এবং বোইহরর কোউহিল, রর্টি প্রহর্োজয েহব, ররোগীর অযোকোউহের সহঙ্গ রু্ক্ত 

সমস্ত সংগ্রে কোজ বন্ধ কহর রেহব র্তে রসই বযন্সক্ত রোতশ্ বো রকোনও বহকয়ো রোতশ্র 

তবধ্িোর ওপর প্রশ্ন রিোহল (উপর্ুক্ত েোসপোিোল তবিকয সমোধ্োন প্রন্সেয়ো অনুর্োয়ী)। 

েোসপোিোল দ্বোরো সংগ্রহের কোজ পুনরোয় আরম্ভ করো রেোক বহল তনধ্ যোরণ করো পর্ যন্ত 

ররোগীর অযোকোউে স্থ্তগি থোকহব। এহজন্সি বো বোইহরর কোউহিল রসই বযন্সক্তর তবরুহদ্ধ 

রকোনও সংগ্রহের কোজ করহবন র্োর বযোপোহর এহজন্সি বো বোইহরর কোউহিল রেউতলয়োর 

একটি তবজ্ঞতি রপহয়হিন। 
 

9. এহজন্সি বো বোইহরর কোউহিল েোসপোিোল রথহক পূব য তলতিি অনুহমোেন িোড়ো রকোনও 

সমন জোতর করো সে রকোনও ধ্রহনর আইনী পেহেপ গ্রেণ করহবন নো। 
 

C. তনতিদ্ধ সংগ্রলহর পদ্ধততসমুহ। হাসপাতাে, কালেকিন এলজ্ক্রি বা বাইলরর 



NewYork-Presbyterian/Lawrence Hospital 

হাসপাতালের নীতত এবং প্রক্রিয়াগত পুক্রিকা 

নম্বর: 

পৃষ্ঠা 6 এর 6 

 

কাউলিে: 

 

1. একটি বহকয়ো ঋণ পতরহশ্োধ্ করোর জনয একজন বযন্সক্তহক িোর প্রোথতমক আবোসন তবন্সে 

করোর বো বন্ধক রেওয়োর জনয বোধ্য করহবন নো। 
 

2. েোসপোিোহল জমো করো সম্পূণ য আতথ যক সেোয়িো আহবেনপে (সেোয়িোমূলক নতথপে 

সে) তনধ্ যোরহণর জনয অমীমোংতসি থোকোর সময় রকোনও কোহলকশ্ন এজন্সিহক একটি 

তবল পোঠোহবন নো। 
 

3. এমন রকোনও বযন্সক্তর কোহি রথহক সংগ্রহের অনুমতি প্রেোন করহবন নো তর্তন পতরহেবো 

প্রেোন করোর সময় Medicaid-এর জনয রর্োগয তিহলন এবং র্োর জনয - Medicaid 

রপহমে উপলব্ধ রহয়হি, এরকম পতরহেবোর সহঙ্গ রু্ক্ত Medicaid-এর জনয রসই বযন্সক্ত 

একটি সম্পূণ য করো আহবেন জমো কহর থোকহল। 
 

4. একটি িৃিীয় পেহক রকোনও বযন্সক্তর ঋণ তবেয় করহব নো। 
 

5. রেতেি এহজন্সিহক প্রতিকূল িথয পোঠোহব নো। িহব, আতথ যক সেোয়িোর নীতিমোলোর সোহথ 

সোমঞ্জসয ররহি, রকোনও রেতেি এহজন্সিহি আতথ যক সেোয়িোর জনয অনুমোনহর্োগয 

রর্োগযিো সম্পহকয অনুসন্ধোন করো রর্হি পোহর। 
 

D. তবচালরর পলরর পদ্ধততসমুহ। বাইলরর কাউলিে: 

 

1. রকস রথহক রকহসর তভ্তিহক তবচোহরর মূলযোয়ণ পতরচোলনো করহব। ইহলক্ট্রতনক “ব্লোইন্ড” 

সুইপ-এর অনুমতি রনই এবং এটি করো উতচি নয়। 
 

2. একজন বযন্সক্তর রগ্রেিোতর ঘিোহব নো বো একজন বযন্সক্তহক স্বয়ং বন্ধক েওয়োর পরওয়োনো 

রলিোহবন নো। 
 

3. েোসপোিোহলর পূব য অনুমতি িোড়ো পোাঁচ বির পর তবচোর পোলন করহবন নো। 
 

4. েোসপোিোহলর পূব য অনুমতি িোড়ো তবচোহরর িোতরি রিহক পোাঁচ বিহরর পর একজন বযন্সক্তর 

তবরুহদ্ধ একটি তবচোর বলবি করহবন নো। 
 

5. েোসপোিোহলর পূব য অনুমতি িোড়ো একজন বযন্সক্তর তবরুহদ্ধ তবচোর পুনন যবীকরণ করহবন 

নো। 
 

6. েোসপোিোহলর পূব য তলতিি অনুমতি িোড়ো একজন বযন্সক্তর অযোকোউেহক অনয কোহলকশ্ন 

এহজন্সি বো আইনী সংস্থ্োয় স্থ্োনোন্তর করহবন নো। কভ্োহরজ বো ঋহণর জনয রপহমে 

তচতিি করোর সমস্ত প্রয়োস সমোি েওয়োর পর এবং েোসপোিোল রথহক তলতিি অনুমতি 

পোওয়োর পর একটি এহজন্সি উপর্ুক্ত অযোকোউেগুতলহক সম্ভোবয আইনী বযবস্থ্োর জনয 

বোইহরর কোউহিহলর কোহি ররেোর করহি পোহর। একজন বযন্সক্তর জনয উপর্ুক্ত 

অযোকোউে একহে অবশ্যই অন্তি $1,000 মূহলযর েহি েহব বো িোর রবতশ্ েহি েহব 

রর্মন েোসপোিোল দ্বোরো সমহয় সমহয় তলতিিভ্োহব বোইহরর কোউহিলহক ররেোর করোর 

জনয তস্থ্র করো েয়। এহজন্সি দ্বোরো অযোকোউহের প্রোতির িয় মোস পর্ যন্ত একটি 

অযোকোউহের ররেোহরল সোধ্োরণি করো উতচি নয়। 
 

7. প্রহর্োজয আইহনর প্রহয়োজনীয়িোর সোহথ সোমঞ্জসয ররহি, এই সংগ্রে নীতি এবং 
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েোসপোিোহলর আতথ যক সেোয়িো নীতি, েয়হিো তনহরোধ্ক রনোটিশ্ সে বো বযিীি এহের 

প্রতি িথয সমন প্রকোশ্ করহিও পোহর: 

 

a. বযোংক; 

b. কম যসংস্থ্োহনর জোয়গো; 

c. রেতেি কোেয রকোম্পোতন; এবং/অথবো 

d. বন্ধক রকোম্পোতন 
 

8. এই সংগ্রে নীতি এবং আতথ যক সেোয়িো নীতির আবশ্যকো সোপহে, বযন্সক্তর বযোঙ্ক 

অযোকোউহের তবরুহদ্ধ সম্পতির তনষ্পতি জোতর করহি পোহর, মুলিুতব করো কর বো 

িুলনোমূলক অবসর রসতভ্ংস অযোকোউে বোহে। র্তে রসই বযন্সক্ত একটি বোইহরর 

কোউহিহলর সোহথ রর্োগোহর্োগ কহর এবং অতভ্হর্োগ জোনোয় এবং সম্পতি তনষ্পতির 

েলোেল তেহসহব আতথ যক কহষ্টর বযোপোহর নযোয়সঙ্গি প্রমোণ সরবরোে কহর, বোইহরর 

কোউহিলহক তনষ্পতি প্রন্সেয়ো বোতিল করহি েহব এবং রর্ রকোনও েোসপোিোহলর তলহয়ন 

মুক্ত করহি েহব। 
 

9. এই সংগ্রে নীতি এবং আতথ যক সেোয়িো নীতির আবশ্যকো সোপহে এবং তনউ ইয়কয রেি 

আই অনুয়োয়ী রসই বযন্সক্তর মজতুরর েশ্ শ্িোংশ্ (10%) পর্ যন্ত রসই বযন্সক্তর ওপর আয় 

তনষ্পতি জোতর করহি পোহর। বোইহরর কোউহিহলর একজন বযন্সক্তর স্বোমী-স্ত্রীর ওপর আয় 

তনষ্পতি জোতর করোর রকোনও অতধ্কোর রনই। 
 

দাতয়ত্ব: ররোগী আতথ যক পতরহেবো 

 

নীততর তাতরখসমুহ: 
 

ইসুয করা হলয়লে:  রেব্রুয়োরী 2018 
 

সংলিাতধত:  মোচয, 2020 

 

অনলুমাদন: NYP Community Program, Inc. 
 


