
 

 

কাযর্করীর তািরখ: 6/06  
পুনরায় ইসুয্ করার তািরখ: 6/18  
পযর্ােলাচনার তািরখ: 6/18 

NYU Langone Hospitals 

ইসুয্কাির িবভাগ: �শাসন 

চয্ািরিট েকয়ার এবং আিথর্ক সহায়তা পৃ�া: 7 এর 1 

I. নীিত 
 

NYU Langone Hospitals (“হাসপাতাল”) এবং NYU লয্াে�ােনর ফয্ািমিল েহলথ েস�ার 
(“FHC”) আ�ঃেরাগী ও বিহ�েরাগী েকে�র েরাগীেদর তােদর অথর্ �দােনর �মতা িনিবর্েশেষ 
িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় পিরচযর্া �দান করেত সং�াম করেছ। হাসপাতাল এবং FHC-গিল 
িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় পিরেষবার খরেচর জনয্ েযসব েরাগী খরচ �দােন অ�ম তােদর জনয্ আিথর্ক 
সহায়তা কমর্সূিচ (“সহায়তা কমর্সূিচ”) পিরচালনা কের। 

 
িনেচ উি�িখত প�িতেত হাসপাতােলর আবশয্কতা স�েকর্  বলা আেছ। FHC এর সে� স�িকর্ ত 

িনিদর্� প�িতর জনয্, দয়া কের �াইিডং িফ ছাড় ে�া�াম নীিত েদখুন। 
 

II. আিথর্ক সহায়তা 
 

A. েযাগয্তা 
 

িনউ ইয়কর্  ে�েটর বািস�া ও যারা বািস�া না হেয়ও যারা অথর্ �দান না করেত পারার জনয্ 
হাসপাতােল িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় পিরেষবা পান তারা যিদ িনিদর্� মাপদ� (িনেচ েযমন বণর্না করা 
আেছ) পূরণ কেরন এবং হাসপাতাল িলডারিশেপর আিথর্ক সহায়তার জনয্ অনুেমািদত হন তাহেল আিথর্ক 
পিরেষবার জনয্ েযাগয্ হেবন। 

 
েয সকল েরাগীরা িব�াস কেরন েয তারা আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্ তােদর কােছ আেবদন করার 

জনয্ পিরেষবা বা িডসচােজর্ র তািরখ েথেক ন�ই (90) িদন আেছ। আেবদন NYU Langone Health 
website উপলভয্ (https://nyulangone.org/insurance-billing-financial-assistance; েদখুন এবং 
“েরাগীর আিথর্ক পরামশর্দাতা এবং হাসপাতাল িবেলর জনয্ আিথর্ক সহায়তা (Patient Financial Counselors 
and Financial Assistance for Hospital Bills) এ যান এবং “আিথর্ক সহায়তার আেবদন (financial 
assistance application”) এ ি�ক করন অথবা NYU লয্াে�ান হাসপাতােলর (Tisch) আিথর্ক পরামশর্দাতার 
সে� েদখা করন: Skirball lobby (560 First Avenue, Rm SK, েটিলেফান: 866-486-9847) বা NYU 
Langone Hospital-Brooklyn (150 55th Street, Suite 2-40, েটিলেফান: 718-630-6252) সকাল 8টা 
েথেক িবকাল 5টার মেধয্। 

 
 
 
 

https://nyulangone.org/insurance-billing-financial-assistance
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B. এই নীিতেত িক িক পিরেষবার কভার েদওয়া হয়। 
 

এই নীিতর অধীেন েকবল হাসপাতােল ভিতর্  েরাগীেদর এবং অনুে�দ 28 এর েক�সমূেহ 
িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় পিরেষবা েদওয়া হয় এবং এর মেধয্ হাসপাতােল ভিতর্  থাকা েরাগীর পিরচযর্া, 
জরির িচিকৎসা ও আনুষাি�ক পিরচযর্া (েযমন লয্াবেরটির পিরেষবা)। এই নীিতিট (এবং সহায়ক কমর্সূিচ) 

যারা অ-িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় পিরেষবা পাে�ন এমন েরাগীেদর কােছ উপলভয্ নয়। অ-িচিকৎসাগত 
পিরেষবার মেধয্ কসেমিটক সাজর্ াির; কমর্ািশয়াল িবমা �য্ান যা হাসপাতােলর সে� চুি�ব� নয় নিথভু� 
েরাগীেদর জনয্ িবক� প�িত; অয্া�ুেল� খরচ; িবেবচনামূলক খরচ (েযমন, েটিলেফান, েটিলিভশন, �াইেভট 
রম িডফােরনিশয়াল চাজর্ ); ডা�াররা তােদর বয্ি�গত অিফেস েয পিরেষবা �দান কের তার েপশাদার িফ; 
েরিডওলিজ পিরেষবা এবং অয্ােনে�িসওলিজ পিরেষবা অ�ভুর্ �। এই নীিতিট েসইসব �দানকারীেদর উপর 

�েযাজয্ নয় যারা হাসপাতােলর েথেক আলাদা কের িবল কের। 

C. আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ মাপদ� 
 

1. েযাগয্তার মাপদ�। িন�িলিখত মাপদে�র িভিত্তেত আিথর্ক সহায়তার জনয্ 
েযাগয্তা িনধর্ারণ: 

• েরাগীর বাস�ান 
• িনউ ইয়েকর্ র বািস�া নন এমন েলােকেদর জনয্, িচিকৎসা পিরেষবার �কৃিত (েযমন 

জরির িবভােগ িচিকৎসা, েরাগী ভিতর্ , িবক� প�িত) 
• বািষর্ক, �াক-কর আয় (িনেচর িবভাগ েদখুন); এবং 
• পিরবােরর আকার। 

 
2. আয় পরী�া। যু�রা�ীয় দাির� সীমা িনেদর্ িশকায় আেয়র েসই �র স�েকর্  বলা 

আেছ েযখােন আিথর্ক সহায়তা উপলভয্ হেত পাের। িনেদর্ িশকা বািষর্ক, �াক-কর আয় এবং পিরবােরর 

আকােরর সে� তুলনা কের গণনা করা হয় এবং সমেয় সমেয় আপেডট করা হয়। িন�িলিখত তািলকািট 

হল 2018 িনেদর্ িশকা। 
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যু�রা�ীয় দাির�য্ সীমা 2018 অনযুায়ী আয় 
        

 100% ছাড় 100% ছাড় 100% ছাড় 100% ছাড় 75% ছাড় 50% ছাড় 25% ছাড় 

পিরবােরর 
আকার 

(সা�া িহক) 
150% FPL 300% FPL 400% FPL 600% FPL 650% FPL 700% FPL 800% FPL 

1 $350 $700 $934 $1,401 $1,518 $1,634 $1,868 
2 $475 $950 $1,266 $1,899 $2,058 $2,216 $2,532 
3 $599 $1,199 $1,598 $2,398 $2,598 $2,797 $3,197 
4 $724 $1,448 $1,931 $2,896 $3,138 $3,379 $3,862 
5 $849 $1,697 $2,263 $3,395 $3,678 $3,960 $4,526 
6 $973 $1,947 $2,595 $3,893 $4,218 $4,542 $5,191 
7 $1,098 $2,196 $2,928 $4,392 $4,758 $5,123 $5,855 
8 $1,223 $2,445 $3,260 $4,890 $5,298 $5,705 $6,520 

�েতয্ক 
অিতির� বয্ি� $125 $249 $332 $498 $540 $582 $665 

 
• পিরবােরর আকার গণনার ে�ে�, �া�বয়� েরাগীেদর জনয্, েরাগীেক েযাগ কের এবং 

�েযাজয্ হেল, আইিন অিভভাবক যার সে� েরাগী থােকন তােকও গণনা করা হয়। 
গভর্ বতী মিহলােক পিরবােরর দইু জন সদসয্ িহেসেব গণনা করা হয়। 

 
• বািষর্ক �াক-কর আয় িনধর্ারণ করা েরাগী এবং েরাগীর �ামী বা �ীর আয় (উ� 

�ামী বা �ী েরাগীর সে� বাস করেল) েযাগ কের এবং �কৃতভােব িক পিরমাণ অথর্ 
েপেয়েছন তা এেত অ�ভুর্ � থােক। (অনয্ কথায়, যিদ েকান েরাগীর �া�ন �ামী বা �ী 
িশশ সহায়তার বা িবমা অথর্ িদেত বয্থর্ হন বা েপনেশন েপেম� িনেয় সমসয্া থােক 
এবং �দান করা না হেয় থােক, তাহেল েসই অথর্ আয় গণনার ে�ে� ধরা হেব না।) 
অ�া� বয়� েরাগীেদর ে�ে�, পিরবােরর বািষর্ক �াক-কর আেয়র মেধয্ িপতামাতা 
এবং/অথবা আইিন অিভভাবক যার সে� িতিন বসবাস কেরন তা ধরা হেব। আেয়র 
উৎসগিলেত িন�িলিখত অ�ভুর্ �: 

 
1. কতর্ েনর আেগ েবতন/মজিুর; 
2. সরকাির সাহাযয্; 
3. েসাশয্াল িসিকউিরিট সুিবধা; 
4. েবকার� ও �িমেকর �িতপূরণ; 
5. অবসর�া� েসনাকম�েদর সুিবধা; 
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6. েখারেপাশ এবং/অথবা িশশ সহায়তা; 
7. েপনশন েপেম�; 
8. িবমা বা বািষর্ক বৃিত্তর েপেম�। 
9. িডিভেড� ও অনয্ানয্ িবিনেয়াগ েথেক আয়; 
10. ভাড়া েথেক আয়; 
11. বয্বসার িনট আয়; এবং 
12. অনয্ানয্ (ধমর্ঘেটর সুিবধা, �িশ�ণ বৃিত্ত, েসনা পিরবােরর বরা�, এে�ট ও �া� 

েথেক আয়)। 
 

3. FICO। হাসপাতাল আয় ও আিথর্ক সহায়তা েযাগয্তা �াপেনর উে�েশয্র জনয্ 

ে�িডট ে�ািরং স�ওয়য্ার বয্বহার করেত পাের। ে�ার েনিতবাচকভােব েরাগীর FICO এর উপর 

�ভাব েফলেব না। 
 
4. অয্ামাউ�স েজনােরিল িবলড (“AGB”) এবং ময্াি�মাম েপেম� 

অয্ামাউ� (“MPA”)। হাসপাতােলর চাজর্  AGB বা MPA (ই�ারনাল েরিভিনউ সািভর্ স (Internal 
Revenue Service) এবং িনউ ইয়কর্  ে�েটর আিথর্ক সহায়তা আইেন আইন (New York State 
Financial Aid Law, "FAL") েযমন বলা আেছ) এর েবিশ হেব না। (েযসব ে�ে� FAL এর সীমা 

IRS সীমার েথেক েবিশ, েসে�ে� FAL সীমা �েযাজয্ হেব। হাসপাতােলর AGB এবং MPA পিরমাণ 
25% চাজর্  েসট করা আেছ, যা Medicare িফ-ফর-সািভর্ স ও Medicaid িফ-ফর-সািভর্ স ও Managed 
Care দািবর জনয্ আেগর বােরা মাস েপেমে�র অনুপােতর েথেক কম। হাসপাতাল 600% FPL পযর্� 

েযাগয্ েরাগীেদর জনয্ 100% ছাড় �দান কের। 
 

D. আিথর্ক সহায়তার আেবদেনর পযর্ােলাচনা; িস�া� 
 

আিথর্ক পরামশর্দাতারা েরাগী/েরাগীর �িতিনিধর সে� উপলভয্ িবক� পযর্ােলাচনা কেরন এবং েযখােন 
�েয়াজন েসখােন আিথর্ক সহায়তা ফরম এবং Medicaid এর জনয্ আেবদন বা অনয্ানয্ সরকাির সাহাযয্ �া� 
�কে�র ফরম স�ূণর্ করেত সহায়তা কেরন। পরামশর্দাতারা স�ূণর্ করা আেবদনগিল পযর্ােলাচনা করেবন 

এবং স�ূণর্ করা আেবদন জমা েদওয়ার ি�শ িদেনর মেধয্ েরাগীেক িস�া� জানােবন। যিদ আিথর্ক সহায়তা 

অনুেমািদত হয়, তাহেল েরাগীেক কমােনা চাজর্  এবং তার দািয়� স�েকর্  জানােনা হেব। যিদ িকি�র বয্ব�া 
অনুেমািদত হয়, তাহেল েরাগীেক েরাগীর েমাট মািসক আেয়র দশ শতাংশ (10%) এর েবিশ মািসক বেকয়ার 
সুদ চাজর্  করা হেব না। (েয িকি� বয্ব�ায় েপেমে�র জনয্ এক বছেরর সময় লাগেব েসে�ে� েরিভিনউ সাইেকল 
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অপােরশে�র িসিনয়র িডের�েরর অনুেমাদন আবশয্ক।) আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তার অনুেমাদন 

েরাগীর আিথর্ক সহায়তার আেবদন জমা েদওয়ার �থম পিরেষবা তািরেখর েথেক বােরা মােসর জনয্ ৈবধ। 
 

E. আিপল 
 

হাসপাতাল একিট চয্ািরিট েকয়ার কিমিট �িত�া কেরেছ। উ� কিমিট আিথর্ক সহায়তার জনয্ 

অনুেরােধর �তয্াখয্ােনর পযর্ােলাচনা েশানার জনয্ উপলভয্ থাকেব। আিপেলর অনুেরাধ িলিখতভােব 
(বা অয্াপেয়�েম� িনেয় িনেজ এেস) চয্ািরিট েকয়ার কিমিটর িঠকানা c/o Senior Vice President & 
Vice Dean, Finance NYU Langone Hospitals, 550 First Avenue, HCC-15, New York, 
New York 10016 এ িলিখতভােব করেত হেব �তয্াখয্ােনর িব�ি�র ি�শ (30) িদেনর মেধয্। 

 
F. নয্াযয্ িবিলং ও সং�হ 

 

েয সকল েরাগীেদর বয্ােল� অ�দত্ত হেয় আেছ এবং যারা আিথর্ক সহায়তার আেবদন কেরন িন তােদর 
অয্াকাউ� সং�েহ েনওয়ার অিধকার হাসপাতােলর আেছ। েযখােন আিথর্ক সহায়তার আেবদন মলুতবী হেয় 
আেছ, হাসপাতােলর পিরেষবার সময় েয েরাগীেক Medicaid েযাগয্ বেল িনধর্ারণ করা হেয়েছ, আইিন পদে�প 
েনওয়া হে� যা েরাগীর মািসক জীবনযাপেনর খরেচ হ�ে�প করেব েসখােন হাসপাতাল েকান অয্াকাউ�েক 
সং�েহ েরফার করেব না। 

 
হাসপাতাল �ারা িনযু� কােলকশন এেজ�েদর এই নীিত েমেন চলেত হেব। এছাড়াও, কােলকশন 

এেজি�র েকান আইিন পদে�েপ (হাসপাতােলর অি�ম স�িত িনেয়) িস�া� যিদ হাসপাতােলর পে� হয় তাহেল 
হাসপাতাল েরাগীর �াথিমক আবাসেনর দখল িনেত চাইেব না (তেব িলেয়ন ফাইল করেত পাের) অথবা েরাগীর 
বয্া� অয্াকাউ� ি�জ করেব না বা অসাধারণ পিরি�িতেত তার েবতন আটকােব না। 
 
 
IV. তেথয্র �েবশািধকার 

 
A. তথয্ িবতরণ 

 

হাসপাতাল আিথর্ক সহায়তা সং�া� তথয্ িবিভ� উপােয় অনয্েদরেক েদেব। হাসপাতাল তার 
েরিজে�শন ও ইনেটক এলাকায় িচ� েপা� করেব, ভিতর্ র পয্ােকেজ এই নীিত স�িকর্ ত তথয্ েদেব এবং 
হাসপাতােলর িবেল েনাট কের েদেব এবং আিথর্ক সহায়তার উপলভয্তার িববৃিত এবং িকভােব আরও তথয্ 
পাওয়া যােব তা স�েকর্  জানােব। এছাড়াও, আিথর্ক সহায়তার আেবদন একািধক ভাষায় (ইংেরজী, চীনা 
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(কয্া�িনজ এবং ময্া�ািরন), �য্ািনশ, রািশয়ান, েপািলশ, আরিব, বাংলা, ইতালীয়, েকািরয়ান, এবং �ীক) 
উপলভয্ করা হেব এবং অনবুাদ পিরেষবা উপলভয্ করা হেব। 

 
B. কম� �িশ�ণ 

 

েরিজে�শন, ভিতর্ , িবমা যাচাইকরণ, আিথর্ক পরামশর্দান, িবিলং, সং�হ ও �াহক পিরেষবায় যু� 
সম� কম�েক সহায়তা কমূর্সূিচর জনয্ আেবদন করার জনয্ উপযু� প�িতর �িশ�ণ েদওয়া হেব। 

 
 

V. িরেপাটর্  
 

িনউ ইয়কর্  ে�ট আইন অনুযায়ী, হাসপাতাল িনউ ইয়কর্  ে�েটর �া�য্ িবভােগর (New York State 
Department of Health) কােছ িন�িলিখত তথয্গিল িরেপাটর্  করেব: 

 
• িবমা বা অনয্ তৃতীয় পে�র েপয়র কভােরেজর মাধয্েম েযাগয্ েরাগীেদর জনয্ কতর্ ন ও 

েকা-ই�ুেরে�র জনয্ খরচ ও অনাহূত খরচ; 
• িজপ েকাড অনুসাের েরাগীর সংখয্া যারা আিথর্ক সহায়তা এবং ন�েরর জনয্ আেবদন 

কেরেছ এবং িজপ েকাড অনসুাের যারা অনুেমািদত ও �তয্াখয্াত; 
• হসিপটাল ইি�েজ� েকয়ার পুল েথেক িবতরেণর পিরমাণ; 
• দাতবয্ তহিবল বা ই�াপে�র দােনর উে�খ িহেসেব েযাগয্ েরাগীেদর আিথর্ক সহায়তার 

�দােনর উে�েশয্ �িতি�ত ই�াপে�র দান;  
• হাসপাতাল েয সংখয্ক েরাগীেক Medicaid আেবদন পূরেণ সাহাযয্ কেরেছ এবং 

অনুেমাদন ও �তয্াখয্ান কেরেছ; 
• Medicaid কমর্সূিচর অধীেম �দান করা পিরেষবা েথেক হাসপাতােলর লাভ বা �িত; 

এবং 
• �েযাজয্ হেল, সং�হ �ি�য়ার মাধয্েম েরাগীেদর �াথিমক বাস�ােন চাপােনা িলেয়ন 

সংখয্া। 
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VI. নীিত পিরবতর্ ন 
 

সমেয় সমেয় নীিত পিরবতর্ ন বা সংেশাধন করার অিধকার হাসপাতােলর আেছ এবং উ� পিরবতর্ ন বা 
সংেশাধন সম� �েযাজয্ আইন েমেন চলেব এবং অমীমাংিসত আেবদনগিলর উপর েকান েনিতবাচক �ভাব 
েফলেব না। 

 
 

 


	I. নীতি
	II. আর্থিক সহায়তা
	B. এই নীতিতে কি কি পরিষেবার কভার দেওয়া হয়।
	C. আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য মাপদণ্ড
	D. আর্থিক সহায়তার আবেদনের পর্যালোচনা; সিদ্ধান্ত
	E. আপিল
	F. ন্যায্য বিলিং ও সংগ্রহ
	IV. তথ্যের প্রবেশাধিকার
	B. কর্মী প্রশিক্ষণ
	V. রিপোর্ট
	VI.  নীতি পরিবর্তন

