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তিলরানাম: আতথ িক সহায়তার নীতত 
 

নীতত এবং উলেিয: 
 

নিউ ইয়র্ক স্টেট জিস্বাস্থ্য আইি (New York State Public Health Law( )নিভাগ 

2807-a-9-k ) এিং অভযন্তরীণ রাজস্ব স্টর্াড (CodeInternal Revenue ( ) নিভাগ 

501)r()- এর অধীনি হাসপাতালগুনলনর্ স্টসই সমস্ত স্টরাগীনের আপৎর্ালীি িা অিযািয 

আিশ্যর্ নিনর্ৎসাগত পনরির্ কা পনরনেিা নিিামূনলয িা র্ম োনম প্রোি র্রনত হয় র্ানেরনর্ 

তানের আনথ কর্ অিস্থ্ার নভনিনত সম্পূণ কভানি িা আংনশ্র্ভানি নিনজর পনরির্ কার জিয অথ ক 

প্রোি র্রার স্টেনে অেম নহনসনি নিধ কারণ র্রা হনয়নে। 
 

Presbyterian/Lawrence Hospital-NewYork ( অতঃপর হাসপাতাল )নিমারৃ্ত িয় িা 

র্ম নিমারৃ্ত িযক্তিনের এিং হাসপাতাল স্টথনর্ আপৎর্ালীি িা অিযািয নিনর্ৎসাগত পনরনেিা 

প্রাপর্ িযক্তিনের আনথ কর্ সহায়তা (সহায়তা আনথ কর্ অতঃপর )র্ প্রোি রার জিয এটটর 

োনয়ত্বনর্ স্বীর্ার র্নর। হাসপাতাল স্টর্ািও স্টরাগীর প্রনয়াজনির িযাপর্ মূলযায়ি র্রনত এিং 

িয়স  ,নলঙ্গ ,জানত ,উৎস জাতীয় ,আথ ক-অিস্থ্া অনভিাসি িা সামাক্তজর্ ,স্টর্ৌি  প্রিনৃি িা 

ধমীয় অিুেঙ্গ নিনি কনশ্নে আিশ্যর্ সমনয় আনথ কর্ সহায়তা প্রোি র্রার স্টেনে অঙ্গীর্ারিদ্ধ। 
 

র্নে হাসপাতাল স্টর্ািও িযক্তিনর্ আনথ কর্ সহায়তা পাওয়ার জিয স্টর্াগয িনল নিধ কারণ র্নর ,

সহ অযার্শ্াি নসনভল স্টর্ািও স্টেনে িযক্তির স্টসই হাসপাতাল তাহনল ECA িা পারনি নিনত । 
 

প্রল াজ্যতা: 

 

1. এই িীনতটট আপৎর্ালীি িা অিযািয নিনর্ৎসাগত আিশ্যর্ ইিনপনশ্ন্ট এিং / িা

 এিং হাসপাতাল িযক্তিনর্ এর্জি এমি র্া প্রনর্াজয জিয পনরনেিার আউটনপনশ্ন্ট

স্টর্াগয জিয সহায়তার এই অধীনি িীনতর এই নর্নি হয় র্রা প্রোি দ্বারা র্মীর তানের । 

(জি সুনিধাগুনলর অধীিস্থ্ িতকমানি  ্র্ সংর্ুি এক্সনহনিট C স্টেখুি) । 

 

2. এই িীনতটট নিউ ইয়র্ক স্টেনটর আিানসর্নের প্রোি র্রা জরুরী পনরনেিা (EMTALA 

ট্রান্সফারগুনল সহ  ) স্টর্াগয স্টর্ািও অঞ্চনলর পনরনেিা প্রাথনমর্ হাসপাতানলর এিং

র্রা প্রোি আিানসর্নর্ জরুরী িয় এমি  , জিয পনরনেিার আিশ্যর্ নিনর্ৎসাগতভানি

প্রনর্াজয।  (স ্ংর্ুি এক্সনহনিট A স্টেখুি) । নিনর্ৎসাগত পনরনেিানর্ নিউ ইয়র্ক স্টেট 

Medicaid অধীনি র্ম কসিূীর আওতাভুি পনরনেিা নহনসনি িণ কিা র্রা হয়। 

 

3. নিমারৃ্ত িয় এমি িযক্তি নর্নি হয়ত স্টর্াগয হনত পানরি তানর্ আওতা স্টেয়া োডাও এই 

িীনত স্টসই সমস্ত িযক্তিনেরনর্ও আওতা স্টেয় র্ারা স্টর্াগয এিং র্ানের অনির্ স্টিশ্ী 

পনরমাণ নিনর্ৎসাগত খরনির সম্মুখীি হনত হয় র্ার মনধয রনয়নে স্টর্ানপনমন্ট ,

এিং স্টর্াইন্সযুনরন্স িা নিল্সনডডানি/ র্নর সমাপ্ত সুনিধা নিমা স্বাস্থ্য তানের র্ারা িা

স্টফনলনেি (স তা হনলও িা সীনমত মনধয অযার্াউনন্টর স্টসনভংস স্টহল থ হ)। 
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4. হাসপাতানলর নিনর্ৎসর্ এিং অিযািয পনরনেিা প্রোির্ারী এিং হাসপাতানলর আনথ কর্ 

সহায়তার িীনত সম্পনর্ক তথয জািনত এ র্াি-www.nyp.org/lawrence। প্রোির্ারীর 

তানলর্ার এর্টট র্াগনজর প্রনতনলনপ সংগ্রহ র্রার জিয www.nyp.org/lawrence 

স্টেখুি িা -র্রুি স্টফাি এ ,র্রুি ক্তজজ্ঞাসা সরাসনর প্রোির্ারীনর্ স্টসই িা  (866 )-

252-0101 । স্টরাগীনের স্টসই প্রোির্ারীনের স্টথনর্ এর্টট পথৃর্ নিল পাওয়া প্রতযাশ্া র্রা 

উনিত র্ারা এই িীনতর অধীনি আওতাভুি িয় এিং র্ারা তানের পনরনেিার জিয 

স্বাধীিভানি নিল র্নরি। উনেখয স্টর্ এমি সরিরাহর্ারীরা র্ারা  -NewYork

Presbyterian গ রুপ স্টমনডনর্ল Presbyterian  -)NewYorkWestchester 

)Medical Group Westchester( )NYPMG/W- এর অংশ্  , স্টমনডনর্ল স্টসই তারা

র্নর অিুসরণ িীনত সহায়তার আনথ কর্ নিজস্ব গ রুনপর ,হাসপ র্া ্াতানলর োতিয 

পনরির্ কা িীনত  স্টথনর্ নভন্ন এিং )Charity Care Policy(

এ পাওয়া র্ানি-www.nyp.org/medicalgroups/westchester। 
 

5. আিশ্যর্ িনথপে সহ সম্পূণ ক র্রা আনিেিপে জমা র্রা হনলই আনথ কর্ সহায়তা 

নিনিিিা র্রা হনি। এখানি উনেনখত সীনমত পনরনস্থ্নতর স্টেনে  , নিনশ্ে িা স্টেনডট

 আনথ কর্ নভনিনত স্টকানরর আয় র্রা গণিা অিুমািমূলর্ স্টথনর্ এনজক্তন্সগুনল নরনপাটটকং

পানর হনত র্রা প্রোি সহায়তা । 
 

6. Medicaid র্ ক্তিি স্টরাগীনর্ জিয স্টর্াগযতার উনেনশ্য প্রর্নের নিমা অিযািয িা রার 

পরই আনথ কর্ সহায়তা প্রোি র্রা হনি  ,হনি উপর্ুি িা উনিত র্খি । 

 

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

পানর। নিনর্ৎসাগত প্রনয়াজিীয়তা সম্পনর্কত নিিােগুনলর  , এিং িীনত হাসপাতাল প্রনর্াজয

উপনর্ানগত হাসপাতাল অিুর্ায়ী প্রক্তেয়া ্া পর্ কনিেণ নিভাগ (Hospital 

Utilization Review Department )হনি র্রা নিষ্পনি দ্বারা । 
 

পদ্ধতত: 
 

A. আলবদন  :সময়/অবস্থান/লমলেিনডকু  

 

1. আনিেি  ,সংনেপ্তসার ভাোগত স্পষ্ট এিং িীনত সম্পূণ ক (সংনেপ্তসার ) নলনখত সহ

োডা িাজক হনল র্রা অিুনরাধ দ্বারা স্টরাগীর সামগ্রী হাসপাতানলর প্রাথনমর্ ভাোয় 

স্টরাগীর জিয উপলব্ধ থার্নত হনি  , আপৎর্ালীি এিং সময় হওয়ার ভনতক হাসপাতানল

সময় প্রক্তেয়ার স্টরক্তজনেশ্ি এিং ইিনটর্ নিভানগ ,এিং সময় নডসিানজকর/ স্টমইনলর িা

মাধযনম। অনতনরিভানি  ,ওনয়িসাইনট হাসপাতানলর নিেয়িস্তু স্টসইসি 

(www.nyp.org/lawrence ) উপলভয থার্নি। এোডাও  , নিজ্ঞনপ্ত সম্পনর্কত িীনত এই

নিভানগ ভনতক হাসপাতানলর এিং রুনম ইমানজকক্তন্স হাসপাতানলর স্টরাগীনেরনর্ ,ভাো-

জিয স্টরাগীনের স্টর্াগয এিং হনি জািানিা মাধযনম স্টপানেংনয়র স্পষ্ট তনথযর উপর্ুি 

লভয আনথ কর্ সহায়তা এিং আরও তথয নর্ভানি সংগ্রহ র্রনত হনি তা িযাখযা র্নর 

http://www.nyp.org/lawrence
http://www.nyp.org/lawrence
http://www.nyp.org/medicalgroups/westchester
http://www.nyp.org/lawrence)
http://www.nyp.org/lawrence)
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স্টরাগীনের পাঠানিা নিল এিং নিিনৃতনত সম্পনর্কত তথয রু্ি র্রা হনি। 
 

 

2. আনিেি উপর্রণগুনলনর্ স্টরাগীনেরনর্ এর্টট নিজ্ঞনপ্তর মাধযনম স্পষ্ট র্রনত হনি স্টর্ 

র্নে তারা এই িীনতর অধীনি স্টর্াগযতা নিধ কারণ র্রার জিয আিশ্যর্ তথয িা িনথপে 

সহ সম্পূণ ক র্রা আনিেি জমা র্রা হনল স্টরাগীনর্ হয়ত স্টর্ািও হাসপাতানলর নিল 

পনরনশ্াধ র্রনত হনি িা  ,নিনে নসদ্ধান্ত ওপর আনিেনির হাসপাতাল িা র্তেণ । 

 

3. স্টরাগীরা এর্টট আনিেনি পনের অিুনরাধ র্নর এিং নিনলং ও সংগ্রহ প্রক্তেয়ার সময় 

সম্পূণ ক র্রা আনিেি পে জমা র্রার মাধযনম সহায়তার জিয আনিেি র্রনত পানরি। 

সম্পূণ ক র্রা আনিেি জমা র্রার পর র্তটা তাডাতানড সম্ভি এই ধরনির আনিেি 

সম্পনর্কত নিধ কারণ আনিেির্ারীনর্ নলনখতভানি প্রোি র্রনত হনি নর্ন্তু নর্েু স্টেনে ,

ক্তেশ্ র্রার গ্রহণ আনিেি এরর্ম দ্বারা হাসপাতাল (30 )মনধয নেনির । র্নে স্টর্াগর্তা 

নিধ কারণ র্রার জিয আনিেনর্র পে স্টথনর্ অনতনরি তথয আিশ্যর্ হয় তাহনল 

হাসপাতালনর্ স্টসটটর জিয ক্তেশ্ (30 )হনি র্রনত অিুনরাধ মনধয নেনির । এর্টট 

প্রতযাখানির নিরুনদ্ধ নর্ভানি আনিেি র্রনিি িা অিযািয প্রনতরূ্ল নিধ কারণ এিং নিউ 

ইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য নিভানগর জিয স্টর্াগানর্াগ তথয িনণ কত নলনখত নিনেকশ্ািলী  , প্রনতরূ্ল

সংর্ুি সনঙ্গ অস্বীরৃ্নতর সম্পনর্কত আনিেি িা নিধ কারণ থার্নি। 
 

4. আনিের্নের তানের আনিেনির সমথ কনির জিয তথয /হনি র্রনত প্রোি িনথপে , এটটর

তনথযর র্রা প্রোি আনিেিপনে তানের িয় সীনমত নর্ন্তু রনয়নে মনধয জিয িনথপে। 

অিযািয ক্তজনিস সহ িনথপনের উোহরনণর মনধয থার্নত পানর স্টপ োি  , নিনয়াগর্তকার

পে ,জিয র্রার প্রমাণ আয় এিং হয় প্রনর্াজয র্নে 1040- এর স্টথনর্ অভযন্তরীণ 

রাজস্ব পনরনেিা। 
 

5. সম্পনিনর্ নিনিিিা িাও র্রা হনত পানর। 
 

6. নিম্ননলনখত সীনমত পনরনস্থ্নতর অধীনি আনথ কর্ সহায়তার জিয নর্েু নিনেকষ্ট স্টরাগীর 

আিুমানির্ স্টর্াগযতা (স্টর্াগযতা আিুমানির্ ) তেন্ত হাসপাতাল জিয র্রার নিধ কারণ

পানর র্রনত সংগ্রহ নরনপাটক স্টথনর্ পনের তৃতীয় এিং পানর র্রনত , স্টেনডট স্টর্মি

এনজক্তন্স:  

 

a. স্টরাগীনর্ হাসপাতাল স্টথনর্ নডসিাজক র্রা হনয়নে, 

b. স্টরাগীর র্ানে নিমা র্ভানরজ স্টিই িা র্ভানরজ সমাপ্ত হনয় স্টগনে, 

c. স্টরাগীর অযার্াউনন্ট $300.00-রনয়নে িনর্য়া রানশ্ অনতনরি এর,  

d. স্টরাগী অন্তত এর্টট নিল গ্রহণ র্নরনেি এিং স্টসই নিলটট পনরনশ্াধ র্রার সময় 

সমাপ্ত হনয় স্টগনে  ,এিং  

e. স্টরাগী আনথ কর্ সহায়তার আনিেি র্নরনি অথিা আনিেি সম্পূণ ক র্নরনি, 

f. স্টরাগীনর্ নিনলর এর্টট নিিনৃতনত জািানিা হনয়নে স্টর্ হাসপাতাল এটট সংগ্রহ 

র্রার আনগ হাসপাতাল স্টথনর্ এর্টট স্টেনডট নরনপাটক সংগ্রহ র্রনত পানর, 

g. স্টেনডট নরনপাটক আনথ কর্ সহায়তা প্রতযাখযানির জিয িযিহার র্রা র্ানি িা। 
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হাসপাতাল এরর্ম তৃতীয় পেনর্ স্টরাগীর অযার্াউন্ট অিস্থ্া জািানি িা। 
 

7. এই িীনতমালার আওতাধীি পনরনেিার জিয স্টর্াগয িযক্তির এর্ িা এর্ানধর্ পুরানিা নিল 

পনরনশ্াধ িা র্রার র্ারনণ হাসপাতাল জরুনর অিস্থ্ার িা অিযািয নিনর্ৎসাগতভানি 

প্রনয়াজিীয় র্ত্ন 

মুলতনি র্রনি িা িা র্রনত অস্বীর্ার র্রনি িা (িা িাইনি অথ ক আনগ প্রোনির িা) । 

 

B. আলবদন প্রক্রিয়া 
 

1. র্নে স্টর্ািও স্টরাগী তার আনথ কর্ সহায়তার জিয আনিেি সম্পনর্কত নসদ্ধানন্তর সানথ 

অসন্তুষ্ট থানর্ি তাহনল নতনি নডনরির অফ স্টপনশ্ন্ট অযার্াউন্ট িা অিযািয 

হাসপাতানলর আনধর্ানরর্নর্ (নডনরির ,) নসদ্ধানন্তর রু্নড (20 ) তার মনধয নেনির

আনিেি নিরুনদ্ধ দ্ধানন্তরনস স্টসই র্নর জমা িনথপে সাহার্যমূলর্ এিং র্ারণ  র্রনত 

পানরি। 
 

2. নডনরিনরর র্ানে আনিেি পর্ কনিেণ র্রার জিয এিং নলনখতভানি স্টরাগীনর্ জািানিার 

জিয পনিনরা (15)থার্নি নেিস র্ম ক টট । 
 

3. র্নে স্টরাগী নডনরিনরর নসদ্ধানন্তর সানথ অসন্তুষ্ট থানর্ি তাহনল স্টরাগী নডনরিনরর 

নসদ্ধানন্তর নিরুনদ্ধ র্ারণ  ,সহ িনথপে হার্যমূলর্সা স্টর্ািও নলনখতভানি স্টপনশ্ন্ট 

নফিাক্তন্সয়াল সানভকনসস -আনধর্ানরর্ হাসপাতাল অিযািয িা স্টপ্রনসনডন্ট ভাইস এর স্টর্ 

(স্টপ্রনসনডন্ট ভাইস)  নলনখতভানি আনিেি র্রনত পানরি। 
 

4. ভাইস স্টপ্রনসনডন্টরনর্ আনিেি গ্রহণ র্রার পনিনরা (15 ) নলনখতভানি মনধয নেনির

হনি নিনত নসদ্ধান্ত এর্টট । ভাইস স্টপ্রনসনডনন্টর নসদ্ধান্ত িূডান্ত হনি। 
  

5. আনিেি অমীমাংনসত থার্ার্ালীি স্টর্ািও সংগ্রহনর্র র্াজ র্রা হনি িা। 
 

C. পপলমে প্রক্রিয়া 
 

1. এই িীনতর আিশ্যর্তা অিুর্ায়ী িীমানিহীি আনিেির্ারী িা িযক্তি এিং পনরিার উভয় 

আনিেির্ারীনের  , সহ তা হনলও িা সীনমত মনধয অযার্াউনন্টর স্টসনভংস স্টহল থ র্ারা

 স্টফনলনেি র্নর সমাপ্ত সুনিধা নিমা স্বাস্থ্য তানের জিয পনরনেিার নিনেকষ্ট এর্টট

মূল র্ম িা নিিামূনলয হাসপাতাল তানেরনর্  ্নর্ পনরনেিা প্রোি র্রনি র্ানের আয় 

িানে কর্ভানি প্রর্ানশ্ত অরৃ্নেজ আনয়র জিয স্টফডানরল োনরদ্রতা নিনেকশ্ািলীনত 

তানলর্াভুি মনত স্টফডানরল োনরদ্রতা স্তনরর 600%- এর র্ম ( র্রার প্রোি পনরনেিা

নিনেকশ্ািলী আয় র্ার্ কর্রী সময় র্রার গ্রহণ আনিেি র্রা সম্পূণ ক িরং িয় সময় ,

নি স্টর্াগযতা ধ কারনণর জিয িযিহার র্রা হনি  ) উপর্ুি জিয িেনরর িতকমাি এিং

অিুর্ায়ী স্টকল নফ স্লাইনডং" :স্টকল নফ স্লাইনডং - ইিনপনশ্ন্ট / আউটনপনশ্ন্ট "

(এক্সনহনিট এখানি 1-B সংর্ুি নহনসনি) । 
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2. হাসপাতাল নিনজর আনথ কর্ সহায়তা প্রর্নের জিয স্টর্াগয িযক্তিনের স্টেনে নিনজর 

িাজকগুনল স্টসই পনরমাণ পর্ কন্ত সীনমত র্রনি র্তটা নিমা সহ িযক্তিনেরনর্ আপৎর্ালীি 

িা অিযািয আিশ্যর্ নিনর্ৎসার জিয সাধারণত নিল (billed,  amounts generally

AGB )র্রা হয়। হাসপাতাল প্রতযানশ্ত পদ্ধনত িযিহার র্নর AGB  স্টসই এিং র্নর গণিা

পনরনেিা স্টেনটর ইয়র্ক নিউ িতকমাি েরটট র জিয নফ -এর Medicaid  নভনি ওপর েনরর

র্নর গণিা র্নর ,হনয়নে র্রা স্টঘােণা দ্বারা নিভাগ স্বাস্থ্য স্টেট ইয়র্ক নিউ র্া । আনথ কর্ 

সহায়তা স্টর্াগযতা নিধ কারণ র্রার পর স্টর্ািও স্টর্াগয িযক্তিনর্ আপৎর্ালীি িা আিশ্যর্ 

নিনর্ৎসাগত পনরির্ কার জিয সাধারণত ধার্ ক নিনলর পনরমানণর (AGB )ি স্টিনয় স্ট্নশ্ িাজক 

র্রা হনি িা। আনথ কর্ সহায়তার জিয স্টর্াগয িযক্তিনর্ ধার্ ক অথ ক নিধ কারণ র্রার উনেনশ্য 

স্টসই িযক্তির পানরিানরর্ সেসয সংখযা এিং আনয়র উপর নভনি র্নর এক্সনহনিট 1-B 

অিুর্ায়ী AGB- এর উপর হাসপাতাল স্লাইনডং স্টকল োনডর পদ্ধনত িযিহার র্রনি। 

পনরর্নেতভানি শুধুমাে এর্টট উোহরণ নহনসনি  , সহায়তার আনথ কর্ র্ানর্ িযক্তি স্টর্ািও

পনরিানর র্ার এিং হনয়নে র্রা নিধ কারণ নহনসনি স্টর্াগয জিয 3  এিং আনে সেসয জি

হল আয় $35,000 ,এক্সনহনিট জিয ভনতকর হাসপাতানল স্টরাগীর এরর্ম তানর্ 1-B 

প্রিনলত প্রনর্াজয মনত গণিা অিুর্ায়ী Medicaid েনরর 01 % িাজক র্রা হনি। 

 

3. তকক্রির প্ল্যান। র্নে স্টরাগী এর্টট অযার্াউনন্টর িনর্য়া পনরনশ্াধ িা র্রনত পানরি ,

 জিয র্রার ততনর প্ল্যাি স্টপনমন্ট নর্ক্তস্ত এর্টট সানথ স্টরাগীর হাসপাতাল তাহনল

র্রনি আনলািিা । স্টরাগীর সানথ এর্টট নর্ক্তস্ত স্টপনমন্ট প্ল্যানির িযাপানর আনলািিা র্রার 

সময় হাসপাতাল িনর্য়া রানশ্র র্থা নহসাি র্রনত পানর এিং স্টরাগীর পনরনশ্াধ র্রার 

েমতা নিনিিিা র্রনি। 
 

a. নর্ক্তস্তর প্ল্যাি েয় (6 )অিুমনত র্রার পনরনশ্াধ িনর্য়া মনধয মানসর  

প্রোি র্রনি। 

b. পনরনশ্াধ র্রার স্টময়াে েয় (6 ) র্নে পানর স্টর্নত র্রা নিস তৃত স্টিনশ্ মানসর

এরর্ম পনরনস্থ্নত আনথ কর্ স্টরাগীর অিুর্ায়ী নিনিিিা হাসপাতানলর নিস্তারনর্ িযর্য 

নহনসনি িযাখা র্নর।  

c. মানসর্ নর্ক্তস্ত স্টর্ি স্টরাগীর মানসর্ স্টমাট আনয়র েশ্ শ্তাংশ্ (10)%- স্টিনশ্ এর

হয় িা । 

d. র্নে িনর্য়া থার্ার্লীি স্টরাগী েুটট স্টপনমন্ট র্রনত িযথ ক হি এিং তার পনর ক্তেশ্ 

(30 ) িনর্য়া রানশ্ সম্পূণ ক তাহনল হি িযথ ক র্রনত পনরনশ্াধ মনধয নেনির

থার্নি। 

e. র্নে স্টরাগীনর্ স্টর্ািও সেু িাজক র্রা হয় তাহনল স্টর্ স্টর্ািও িনর্য়া রানশ্র সুনের 

হার স্টর্ি ইউএস নডপাটকনমন্ট অফ স্টট্রজানর প্ল্াস দ্বারা জানর র্রা িব্বই-নেনির 

সুরোর ের এিং এটট সহ এর্ শ্তাংনশ্র অনধ কনর্র )%0.5( স্টিনয় স্টিনশ্ িা 

হয়। স্টর্ স্টর্ািও নর্ক্তস্তর প্ল্যানি স্টর্ি িধ কি িা এর্ই রর্ম র্ারণ িা থানর্ স্টর্টট 

স্টর্ািও স্টপনমন্ট িযথ ক হনল সুনের হার িকৃ্তদ্ধ র্রনি। 



Presbyterian Lawrence Hospital-NewYork  

হাসপাতালের নীতত এবং প্রক্রিয়াগত পুক্রিকা 

নম্বর: 

পৃষ্ঠা 7 এর 10 

 

4. জ্মা। নিনর্ৎসা প্রনয়াজি এমি স্টর্ স্টরাগী আনথ কর্ সহায়তার জিয আনিেির্ারীনর্ 

নডনপাক্তজট র্রনত হনি িা। আনথ কর্ সহায়তার জিয আনিেি র্রার আনগ স্টরাগী স্টর্ািও 

নডনপাক্তজট র্নর থার্নল  ,অন্তভুক স্টেনে নিনিিিার সহায়তা আনথ কর্ স্টর্ািও স্টর্ তা ি 

র্রা হনি। র্নে এরর্ম স্টরাগীনর্ নিিামূনলয পনরির্ কার জিয স্টর্াগয নহনসনি নিধ কারণ র্রা 

হয় তাহনল সম্পূণ ক জমা রানশ্ স্টফরত স্টেওয়া হনি। র্নে স্টর্ািও স্টরাগীনর্ োনডর জিয 

স্টর্াগয নহনসনি নিধ কারণ 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 ইয়র্ক স্টেট আইি অিুর্ায়ী হাসপাতানলর নফিাক্তন্সয়াল 

অযার্াউনন্টং নসনেনম আনথ কর্ সহায়তা নহনসনি ধার্ কয ডলানরর পনরমানণর নহসাি রেণ 

র্রনি। 
 

6. এই িীনতর সানথ হাসপাতানলর অিুিনতকতা পনরমানপর জিয এর্টট পদ্ধনত ততনর র্রনত 

হনি এিং িাস্তিায়ি র্রনত হনি। 
 

D. তিক্ষাদান /সলেতনতা জ্নসাধারলের  

 

1. হাসপাতানলর র্মীনেরনর্ আনথ কর্ সহায়তার লভযতা এিং আনিেি প্রক্তেয়া 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 িযক্তি। 
 

2. এই িীনত সম্পনর্কত অনধসূিিা স্টরাগীনর্ প্রক্তেয়া A. 1 হনি জািানিা অিুর্ায়ী । 

 

3. সহায়তার জিয স্টর্াগযতা নিধ কারনণর জিয আনয়র স্তনরর নিনেকষ্ট তথয সহ হাসপাতানলর 

প্রাথনমর্ পনরনেিার অঞ্চনলর নিিরণ এিং  

সহায়তার জিয র্ীভানি আনিেি র্রা র্ায়  ,জিয স্টরাগীনের এিং িীনতমালা স্টসইসানথ 

লভয আনিেনির ফম ক সহ সারাংশ্টট হাসপাতানলর ওনয়িসাইট 

(lawrence/www.nyp.org)-স্টপাে এ র্রা হনি। 
 

4. আনথ কর্ সহায়তা লভযতার  িযাপানর সাধারণ জিগণনর্ এিং স্থ্ািীয় সমাজ স্বাস্থ্য মািি 

পনরনেিা এনজক্তন্স এিং অিযািয স্থ্ািীয় সংস্থ্া  , এমি আনে প্রনয়াজি সাহানর্যর র্ারা

র্নরি সাহার্য স্টলানর্নের ,জািানিি িযাপানর নিেনয়র সমস্ত এই তানেরনর্ হাসপাতাল । 

স্থ্ািীয় অলাভজির্ এিং সরর্ানর এনজক্তন্সনর্ জািানিার জিয গহৃীত পেনেনপর মনধয 

রনয়নে: 
 

a. িীনত ততনর র্রা  , স্থ্ািীয় র্াউক্তন্সনল স্টিতৃত্ব এিং স্টিাডক পরামশ্ কোতা সমানজর

উপলব্ধতা আনিেিপনে এিং সংনেপ্তসার র্ানে স্টিতানের , হাসপাতানলর প্রনতটট

আস্থ্া এিং কুল নিি কানিত িত্বনর-নভ নির্ সংস্থ্া; 

b. িীনতর িযাপানর অিগত র্রার জিয স্থ্ািীয় র্নমউনিটট স্টিাডক  ,আস্থ্া- নভনির্

সংস্থ্া , র্মীর তানের এিং আনধর্ানরর্ নিি কানিত এিং সংস্থ্া পনরনেিা মািি
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র্রা স্টেখা সানথ;  

c. রাস্তার স্টমলা এিং হাসপাতাল দ্বারা তানের পনরনেিা িত্বনরর মনধয স্পন্সর র্রা 

সামাক্তজর্ অিুষ্ঠানি িীনতর প্রনতনলনপ  ,সংনেপ্ত সার এিং আনিেিপে নিতরণ 

র্রা। 

E. সংগ্রহ পদ্ধতত এবং প্রক্রিয়া 

1. অনশ্ৌধয ঋণ র্ম র্রার সানথ সানথ স্টরাগীনের পনে গুণমািসম্পন্ন স্বাস্থ্য পনরির্ কার 

লভযতা উন্নীত র্রার উনেনশ্য হাসপাতাল সংগ্রহ পদ্ধনত এিং প্রক্তেয়া িাস্তিানয়ত 

র্নরনে। এই পদ্ধনত এিং প্রক্তেয়াগুনল হাসপাতানলর আনথ কর্ সহায়তা িীনতর মনধয 

সীনমত িা হনলও তা সহ মূল উনেশ্য  , হাসপাতানলর অিুর্ায়ী আেশ্ ক এিং মূলযনিাধ

 জিয র্রার সংগ্রহ ঋণ পনরিানলত দ্বারা অযাটনি কর এিং এনজক্তন্স র্ানলর্শ্ি স্টথনর্ পে

হনয়নে র্রা ততনর । 
 

2. হাসপাতানলর সংগ্রহ পদ্ধনত এিং প্রক্তেয়া নিউ ইয়র্ক স্টেট জিসাধরাণ আইি 

(2807নিভাগ-a-9-k ) এিং অভযন্তরীণ রাজস্ব সানভকস স্টর্ানডর অভযন্তরীণ রাজস্ব 

পনরনেিা নিয়ামর্ (নিভাগ 501(r)- এর প্রনয়াজিীয়তা অিুর্ায়ী পথৃর্ সংগ্রহ িীনতনত 

নিনেকনশ্ত রনয়নে। এই সংগ্রনহর িীনতটট হাসপাতানলর ভনতকর অনফসগুনলনত িা 

হাসপাতানলর ওনয়িসাইট www.nyp.org/lawrence ,- স্টিাতানমর সহায়তা আনথ কর্ এ

অধীনি ,ভাোনতও অিযািয ও ইংনরক্তজ লভয। 

 

দাতয়ত্ব  :স্টরাগী আনথ কর্ পনরনেিা 

 

নীততর তাতরখসমুহ: 
 

সংলিাতধত: এনপ্রল  ,2020  

 

অনলুমাদন  :Presbyterian Hospital-NewYork স্টিাডক  

http://www.nyp.org/lawrence
http://www.nyp.org/lawrence


 

এক্সতহতবট A 
 

 

প্রাথতমক পতরলেবা েত্বর 
 

 

Hospital Presbyterian/Lawrence-NewYork- এর জিয  , অঞ্চলটট পনরনেিা প্রাথনমর্

গটঠত নিনয় র্াউটটগুনল নিম্ননলনখত :Westchester, Bronx, Orange, Putnam এিং 

Rockland। 
 



 

এক্রক্সতবট B- 1:  স্লাইতডং তি পেে -  ইনলপলিে/আউটলপলিে

অকৃতেজ্ আলয়র জ্নয HHS দাতরদ্রতা তনলদিিাবেীর ওপর তিতি কলর -  600% প িন্ত

পপতডয়াট্রিক ED:  $0

প্রাপ্তবয়ে ED:  $15

পরাগী পতরলিাধ কলর

ইনলপলিে/পতরলবি সাজ্িাতর/MRI:  $150   

সমি অনযানয নন- তিতকক:  5%- এর দর Medicaid পরলটর 10% Medicaid পরলটর 20% Medicaid পরলটর 55% Medicaid পরলটর 90% Medicaid পরলটর 100%

পকানও ছাড় পনই -  

হাসপাতাে োজ্ি

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

পতরবালরর আকার < এর কম বা = > এর পবতি < এর কম বা = > এর পবতি < এর কম বা = > এর পবতি < এর কম বা = > এর পবতি < এর কম বা = > এর পবতি < এর কম বা = > এর পবতি

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

প্রনতযর্টট অনতনরি িযক্তির জিয 

স্টর্াগ র্রুি: 4,480 $26,880

সেূ:  2020 োনরদ্রতার 

নিনেকনশ্র্ার জিয স্টফডানরল 

স্টরক্তজোর নিজ্ঞনপ্ত, 

প্রর্ানশ্ত জািয়ুারী 17, 

2020

*নন- তিতনক আউটলপলিে সাক্ষাত এবং পডোে তিতনক সাক্ষাত:  পতরলেবা দলরর জ্নয MEDICAID তিলয়র ছালড়র তিতিলত হ্রাস গেনা করা হয়

*ইনলপলিে- এর থাকা:  সবলেলয় কম োজ্ি বা MEDICAID DRG - এর ওপর তিতি কলর হ্রাস গেনা করা হয়
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