
 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 
  

এটি কার জন্য প্রয াজয 
  
  

কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল হসম্বিটাল, একটি সম্প্রদায় িম্বরযেবা ম্বহযসযব, আোযদর আম্বথিক সহায়তা 
কেিসূচীর ম্বন্যদি ম্বিকা িূরণ করা মরাগীযদর ম্ববন্ােূযলয বা কে খরযচ িম্বরচ িা প্রদান্ করযত িাযর। 
 

এটি ম্বন্ণীত হযয়যে ম  আম্বথিক সহায়তা আিন্ার িযে উিকারী হযত িাযর। আিম্বন্ এই িযের সাযথ 

সং ুক্ত সাম্প্রম্বতক ম্বন্যদি ম্বিকা ও মসইসাযথ একটি আযবদন্িে মদখযত িাযবন্। অন্ুগ্রহ কযর আযবদন্িেটি 

ি িাযলাচন্া করুন্ ও সমূ্পণি করুন্ এবং মকাযন্া সহায়ক ন্থী থাকযল তা সং ুক্ত করুন্। অন্গু্রহ কযর 

আযবদন্িেটি ম্বন্যচর ঠিকান্ায় ডাকয াযগ িাঠান্। 
 
 Columbia Memorial Health 
 PO Box 2000 
 Financial Counselors 
 Hudson, NY  12534 
  

আিন্ার আযবদন্িেটি িাওয়ার ির একটি ম্বন্ম্বিতকরণ িে আিন্াযক ডাকয াযগ িাঠাযন্া হযব। 
আযবদন্কারীরা 30 ম্বদযন্র েযযয একটি েীোংসা আিা করযত িাযরন্ এবং ম  মকাযন্া প্রযের উত্তযরর 

জন্য (518)828-8051 ন্িযর একজন্ কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল হসম্বিটাল অথিনন্ম্বতক উিযদষ্টার সাযথ 

ম াগায াগ করযত িাযরন্। 
  
   

ম্ববন্ীত, 

   
 

মরাগীর অযাকাউন্টস 

কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল হসম্বিটাল 

518-828-8051 



     
 
  

আর্থিক ায়তার র্ির্দি র্লকা 
 

আম্বথিক সহায়তা হল কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল হসম্বিটাল দ্বারা িম্বরচাম্বলত একটি কেিসূচী  া মরাগীযদর 

ম্বচম্বকৎসা সংক্রান্ত খরচ কোযত বা তাাঁযদর সাযযযর েযযয ম্বচম্বকৎসা িম্বরযেবা মিযত সহায়তা কযর। 
  

আবর্লিকতা: 
 কলম্বিয়া, গ্রীম্বন্, ডাযচস, আলবযাম্বন্, মরন্িীযলয়ার বা আলস্টার কাউম্বন্টর বাম্বসন্দা হযত হযব 

 োম্বকি ন্  ুক্তরাযের সকল বাম্বসন্দা অতযাবিযক িম্বরচ িা িম্বরযেবার িাওয়ার ম াগয 
 

যযাগি অর্িবাী: 
 ম্ববো ন্া করা/কে ম্ববো করা 
 স্বাস্থ্য ম্ববোর সুম্ববযার মেয়াদ মিম্বরযয়  াওয়া 
 সমূ্পণি চাজি  প্রদান্ করযত অেে 

 েুকুব এবং আন্ুোম্বিক মিযেন্ট 

  

বর্ভূি ত পর্রর্বামূ: 

 ত্রুটি-হীন্/কেিচারীযদর েম্বতিূরণ 

 তৃতীয় িযের দায় 

 বযকয়া আইম্বন্ োেলা 
 বযম্বক্তগত কযের জন্য িাথিকযেূলক অথি, মটম্বলম্বিিন্ এবং মটম্বলয ান্ চাজি  
 আওতা-বম্বহিূি ত ম্বদন্গুম্বল 

 ম্বচম্বকৎসা সংক্রান্ত আবম্বিযক িম্বরযেবা ন্য় 

  

আর্য়র র্ির্দি র্লকা 
আিন্ার আয় ম্বন্যদি ম্বিকা অন্ ুায়ী ন্ীযচর ম্বদযক আযে বযল ম্ববযবম্বচত হযত হযব। অন্যান্য 
সকল সম্পম্বত্ত ম্ববযবচন্া করা হযব। একটি োড় প্রয াজয হযল, োম্বসক চুম্বক্তবদ্ধ মিযেন্ট 

অবিযই ম্বস্থ্র করযত হযব। 
  

 িম্বরবাযরর আকার আয় (2017-র দাম্বরযের ম্বন্যদিিীকা ম্বিম্বত্তক) 

 1 $48,240.00 
 2 $64,960.00 
 3 $81,680.00 
 4 $98,400.00 
 5 $115,120.00 
 6 $131,840.00 
 

অন্যুোম্বদত আম্বথিক সহায়তা োড় শুযুোে কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল মহলযথর ম্ববলগুম্বলর জন্য। 



     
  

আর্থিক ায়তার আর্বদি  

I. যরাগীর তথি 
 

 মরাগীর ন্াে: ___________________________ জন্ম তাম্বরখ:________________ 

 

 সাোম্বজক সুরো ন্ির:______-____-_____     মটম্বলয ান্: (____)____-______ 

 

 রাস্তার ঠিকান্া/PO বক্স:_______________________________________________ 

 

 িহর:__________________   রাজয:__________________   ম্বজি: _____________ 

 

II. আর্থিক তথি 
 a. িাম্বরবাম্বরক আয় 

  1 র্িজ (অন্গু্রহ কযর আয় তাম্বলকাবদ্ধ করুন্ এবং সাপ্তাম্বহক, োম্বসক, ইতযাম্বদ ম্বন্যদিি করুন্) 

   িাম্বরশ্রম্বেক $_______________________ 

   মবকারিাতা $_______________________ 

   ম্বিশু সহায়তা $_______________________ 

   কেিচারীযদর েম্বতিূরণ $_______________________ 

   সাোম্বজক সুরো $_______________________ 

   সরকারী সহায়তা $_______________________ 

   অন্যান্য $_______________________ 

  *মবকার হযল, আিন্ার ম্বন্ ুম্বক্তর অম্বন্তে তাম্বরখ কী? 

  _________________________________________________________________ 

  আিম্বন্ ম্বক মবকারিাতার জন্য ম াগয? হযাাঁ বা ন্া 
  ম াগয হযল আিম্বন্ ম্বক মবকারিাতার জন্য আযবদন্ কযরযেন্? হযাাঁ বা ন্া 

  2 দম্পর্ত বা ঙ্গী (অন্গু্রহ কযর আয় তাম্বলকাবদ্ধ করুন্ এবং সাপ্তাম্বহক, োম্বসক, ইতযাম্বদ ম্বন্যদিি করুন্) 

   িাম্বরশ্রম্বেক $_______________________ 

   মবকারিাতা $_______________________ 

   ম্বিশু সহায়তা $_______________________ 

   কেিচারীযদর েম্বতিূরণ $_______________________ 

   সাোম্বজক সুরো $_______________________ 

   সরকারী সহায়তা $_______________________ 

   অন্যান্য $_______________________ 



 b. ম্ববোর তথয 
  1 আিন্ার ম্বক স্বাস্থ্য ম্ববো আযে: হযাাঁ বা ন্া 
  2  ম্বদ থাযক তাহযল অন্ুগ্রহ কযর তাম্বলকাবদ্ধ করুন্: 

   ম্ববো প্রদান্কারী:_________________ িম্বলম্বস আইম্বড#:________________________ 

   ম্ববোকৃত ম্বকন্া জান্ান্:___________________ 

  3 ম্বন্উইয়কি  মস্টযট ম্বক আিম্বন্ কখন্ও ম্বচম্বকৎসা সাহা য ম্বন্যয়যেন্? হযাাঁ বা ন্া 
  4 আিম্বন্ ম্বক সম্প্রম্বত ম্বচম্বকৎসা সাহা য বা অন্য মকাযন্া রাজয বা সরকারী স্বাস্থ্য ম্ববোয় 

   আযবদন্ কযরযেন্? হযাাঁ বা ন্া 
  5 হযাাঁ হযল, আিম্বন্ ম্বকযসর জন্য আযবদন্ কযরযেন্: 

 c. সম্পম্বত্ত: 

  মসম্বিংস অযাকাউন্ট  $_______________________ (অন্গু্রহ কযর মস্টটযেন্ট সং ুক্ত করুন্) 

  মচম্বকং অযাকাউন্ট $_______________________ (অন্গু্রহ কযর মস্টটযেন্ট সং ুক্ত করুন্) 

  ন্গদ $_______________________ 

  মিয়ার ও ঋণিে $_______________________ 

  ম্ববো িম্বলম্বস $_______________________ (ন্গদ েলূয) 
  মিন্িন্ $_______________________ 

  অন্যান্য $_______________________  (ম্বববরণ) 

 d. িম্বরবাযরর আকার  

________ ( ারা ম্বববাম্বহত বা অন্য কাযরার টযাক্স ম্বরটাযন্ি ম্বন্িি রিীল ম্বহযসযব দাম্বব 

কযরন্ তাাঁযদর দ্বারা িম্বরবাযরর আকার ম্বস্থ্র হয়) 

III. আবম্বিযক ন্ম্বথর মচকম্বলস্ট 

প্রয াজয হযল, অন্ুগ্রহ কযর এই আযবদন্িযের সাযথ ম্বন্ম্নম্বলম্বখত ন্ম্বথগুম্বল সং ুক্ত করুন্: 

আিন্ার মোট আয় মদখাযন্া আিন্ার মিযচক স্টাযবর মিে 3টি কম্বি 

আিন্ার সাোম্বজক সুরো মচযকর অম্বত সাম্প্রম্বতক কম্বি 

গত বেযরর সমূ্পণি টযাক্স ম্বরটাযন্ির কম্বি 

িম্বরচয়/বাসস্থ্াযন্র প্রোণিে 

মচম্বকং/মসম্বিংস অযাকাউযন্টর অম্বত সাম্প্রম্বতক োম্বসক মস্টটযেন্ট   

ম্বচম্বকৎসা সাহা য প্রতযাখান্িে 

 

আপিার এই বছর্র যকার্িা ইিকাম ট্িাক্স র্রট্ািি ফাই িা করর্ত র্, অিুগ্র 

কর্র যটি প্রতির্য়ত কর্র র্ির্ের ফিামাটির্ত স্বাক্ষর করুি:  

  

স্বাের: ___________________________________  তাম্বরখ: __________________ 

 



আর্ম প্রতির্য়ত করর্ছ যয উপর্রাক্ত তথিগুর্ তি এবং যথাথি এবং আর্ম বরু্ঝর্ছ যয জমা 
যদওয়া তথিগুর্ প্রর্য়াজািুার্র কর্িয়া যমর্মার্রয়া র্পট্ার্র যাোই এবং িীর্রক্ষা 
ার্পক্ষ।  
  

স্বাের: ___________________________________  তাম্বরখ: ___________________ 

  

অিগু্র কর্র কর্িয়া যমর্মার্রয়া র্পট্ার্ক আর্বদর্ির প্রর্িয়া ম্পর্কি  বময় জার্ির্য় 

রাখুি। এটি িা করর্ আপিার অিাকাউন্ট(গুর্) একটি ংগ্রকারী ংস্থার কার্ছ পাঠার্িা র্ব। 
এর্ক্ষর্ে আর্বদিটি বার্ত র্য় যার্ব। অিগু্র কর্র আপিার ক প্রশ্ন এবং মিার জিি 
যরাগীর অিাকাউর্ন্টর ার্থ যযাগার্যাগ করুি, যযখার্ি যামবার - শুিবার কা 8ট্া-র্বকা 

4ট্া পযিন্ত (518)828-8051 িির্র যযাগার্যাগ করা যযর্ত পার্র। 
  

অিগু্র কর্র ম্পরূ্ি করা আর্বদিপেটি যফরত পাঠাি: 

 Columbia Memorial Health 
 PO Box 2000 
 Hudson, NY 12534 

 দরৃ্ি আকির্: আর্থিক পরামলিদাতা 
  
 


