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বিষয়: আবথ িক সহায়তা নীবত (Financial Assistance Policy) 

নীবতর বিিৃবত: 

Albany Med Heath System বিশেষ কশে আমাশেে সেই বিশেষ বকছু েেশেেে জন্ে স্বাস্থ্ে-পবেচর্ যাে বিেেমান্ 

আবথ যক িাধাগুবি কমাশন্াে িোপাশে প্রবিশ্রুবিিদ্ধ র্াশেে স্বাস্থ্েবিমা িা েেকাবে অথ যপ্রোন্ িেিস্থ্াে পর্ যাপ্ত কভাে 

সন্ই। েুিোাং, Albany Med Health System র্াো িাশেে বচবকৎোে বিিগুবিশি েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্ে সেই েকি 

স্বল্প-সোজগ্াে কো, বিমাে িাইশে থাকা িা কম বিমা থাকা িেক্তিশেে আবথ যক েহায়িা সেয়। আবথ যক েহায়িা 

পাওয়াে সর্াগ্ে সকান্ও িেক্তিশকই বিমাে কভাশেজ থাকা িেক্তিশেে আপৎকািীন্ িা অন্োন্ে প্রশয়াজন্ীয় বচবকৎো 

পবেচর্ যাে জন্ে োধােণভাশি র্া চাজয কো হয় সেই োবেে সিবে চাজয কো হশি ন্া। 

Albany Med Health System এই আবথ যক েহায়িা ন্ীবি (Financial Assistance Policy, FAP) অনু্োশে আবথ যক 

েহায়িা প্রোন্ কশে। র্ুিোষ্ট্রীয় ও সেশেে সেই র্ািিীয় বন্য়মািিী ও বিবধেমূহ প্রবিপািন্ কেশি এই FAP তিবে 

কো হশয়শছ, র্াে মশধে েশয়শছ IRS বিবধ 26 CFR §1.501(r) ও NYS জন্স্বাস্থ্ে আইন্ (Public Health Law) §2807-

k(9-a)। 

সংজ্ঞাসমূহ 

বন্ম্নবিবিি পবেভাষাগুবিে উশেেে হি এই ন্ীবিে মশধে বন্ম্নরূশপ িোিো কো: 

1. আবথ যক েহায়িা কার্ যক্রম, র্াশক FAP-ও িিা হয়। 

2. প্রশয়াজন্ীয় বচবকি্োজবন্ি পবেচর্ যা: অেসু্থ্িা, আঘাি, অিস্থ্া, সোগ্ িা িাে উপেগ্ যগুবি বন্ণ যয় 

কোে িা িাশেে বচবকৎো কোে জন্ে প্রয়য়াজনীয় স্বাস্থ্ে পবেচর্ যা পবেশষিা িা েেিোহ এিাং র্া 

ওষুশধে গ্হৃীি মান্ পূেণ কশে।  

3. বিমাে িাইশে থাকা: সর্ িেক্তিশেে সকান্ও বিমা সন্ই। 

4. কম বিমা থাকা: সর্ সোগ্ীশেে সকান্ও ধেশন্ে স্বাস্থ্েবিমা েশয়শছ র্া িাশেে পবেচর্ যাে িেচ পর্ যাপ্তভাশি 

কভাে কশে ন্া, র্াশি স্বাস্থ্ে-পবেচর্ যাে িেয় পশকে সথশক সমোশি সেই িেক্তিশেে উপে আবথ যক সিাঝা 

সচশপ র্ায়।  

5. পাবেিাবেক আয় িিশি সিাঝায় িােছাে সেওয়াে আশগ্ে আয় (কে, সোেোি বেবকউবেটে বিমাে 

বপ্রবময়াম, সিিশন্ে িােছাে, ইিোবে)। পবেিাশেে সমাে আয় হি বন্ম্নবিবিি উৎেগুবি সথশক 

পবেিাশেে েকি েেশেেে আয়: মজবুে, সিকাে ভািা, কমীশেে ক্ষবিপূেণ, প্রািন্ শ্রবমকশেে 

েুবিধাবে, সোেোি বেবকউবেটেে আয়, প্রবিিন্ধী বিমা, েেকাবে েহায়িা (জন্কিোণ), সিােশপাষ ও 

অন্োন্ে ন্গ্ে আয়। 

6. আনু্মাবন্ক সর্াগ্েিাে োংজ্ঞা হি এই বন্ধ যােণ সর্ একজন্ সোগ্ী িাে বন্শজে প্রোন্ কো িশথেে 

বভবিশি অথিা আশগ্কাে আবথ যক েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্েিা বন্ধ যােশণে বভবিশি আবথ যক েহায়িা 

পাওয়াে সর্াগ্ে। 

7. গ্হৃহীন্: সর্ িেক্তিে িা পবেিােগুবিে বস্থ্ে, বন্য়বমি িা পর্ যাপ্ত োশিে িােস্থ্াশন্ে অভাি েশয়শছ, র্াে 

অথ য হি: (i) েেকাবে িা সিেেকাবে স্থ্াশন্ প্রাথবমক োশিে িােস্থ্ান্ েশয়শছ র্া মানু্ষ িাশেে উপর্ুি 

ন্য়; (ii) েেকাবে িা সিেেকাবেভাশি পবেচাবিি আশ্রশয় িাে কেশছন্। 
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9.8. Albany Med Health System বন্ম্নবিবিি হােপািাি ও স্বাস্থ্ে পবেচর্ যা প্রোন্কােীশেে বন্শয় গ্টিি: 

• Albany Med Health System 

• Albany Medical Center Hospital 

• Albany Medical College 

• The Columbia Memorial Hospital  

• Columbia Memorial Regional Medical, PLLC 

• Glens Falls Hospital 

• Glens Falls Medical PLLC 

• Healthcare Partners of Saratoga, Ltd. (“Malta Med Emergent Care”) 

• The Saratoga Hospital 

• Saratoga Regional Medical, P.C. 

প্রণালী 

A. য াগ্যতার মাপকাঠি 

1. সর্াগ্েিাে বেদ্ধাশেে েময় কার্ যকে র্ুিোষ্ট্রীয় োবেশযেে আশয়ে বন্শেযবেকাে (Federal Income 

Poverty Guidelines) উপে 400% পর্ যে সর্শি পাশে এমন্ সেি কাশজ িাবগ্শয় পাবেিাবেক আয় ও 

পবেিাশেে মাশপে বভবিশি সর্াগ্েিা বন্ধ যােণ কো হয়। (োংর্ুক্তি A সেিুন্)। এই ন্ীবিে পেিিী 

সকান্ও অনু্শমােশন্ে প্রশয়াজন্ ছাড়াই স্বাস্থ্ে ও মান্বিক পবেশষিা বিভাশগ্ে েবচশিে (Secretary of 

the Department of Health and Human Services) দ্বাো জাবে কো র্ুিোষ্ট্রীয় োবেশযেে আশয়ে 

বন্শেযবেকাে আপশেেগুবি প্রবিফবিি কেশি োংর্ুক্তি A বন্য়বমি োংশোধন্ কো হশি। 

2. গ্হৃহীন্ সোগ্ীো স্বয়াংক্তক্রয়ভাশি আবথ যক েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্ে। 

3. Albany Med Health System সকান্ও সোগ্ীশক আনু্মাবন্কভাশি সর্াগ্ে িশি বিশিচন্া কেশি পাশেন্ 

র্বে সোগ্ীশক আবথ যক েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্ে বহশেশি েন্াি কোে মশিা র্শথষ্ট িথে থাশক। Albany 

Med Health System সেই আনু্মাবন্ক আবথ যক েহায়িা প্রক্তক্রয়ায় েমথ যন্ বেশি বিশেষণ কোে 

েফেওয়োে িা সকান্ও বিশেষণ পবেশষিা বিশক্রিাশক কাশজ িাগ্াশি পাশে, র্াে মশধে পড়শি পাশে 

উপশভািাশেে বেশপােয কোে োংস্থ্াগুবিে সথশক পাওয়া সক্রবেশেে িশথেে পর্ যাশিাচন্া।  

4. কভাে কো পবেশষিা ও পবেশষিাে সক্ষত্র: কভাে কো পবেশষিাগুবিে মশধে পশড় Albany Med 

Health System এে র্ািিীয় পবেশষিা র্া বচবকৎোে বেক সথশক প্রশয়াজন্ীয় িশি মশন্ কো হয়। 

সোগ্ীে Albany Med Health System এে সভৌশগ্াবিক সক্ষশত্রে মশধে িাে কো িা ন্া কো বন্বি যশেশষ 

এই পবেশষিাগুবি প্রোন্ কো হয়। িেিাশেে বভবিশি সকান্ও আশিেন্পত্র প্রিোিোন্ কো র্াশি ন্া। 

িাে সেওয়া পবেশষিাগুবিে িাবিকাে জন্ে অনু্গ্রহ কশে ধাো B সেিুন্। 

B. িাদ যদওয়া পবরয়ষিা  

ঐক্তিক িা কেশমটেক প্রণািী িা বহয়াবোং এে এে জন্ে ছাড়া Albany Med Health System এে প্রোন্ কো 

বচবকৎোে বেক সথশক প্রশয়াজন্ীয় র্ািিীয় পবেশষিাে জন্ে সোগ্ীে আবথ যক েহায়িা কাশজ িাগ্াশন্া 

হশি। কার্ যক্রশমে অধীশন্ কভাে ন্া কো পবেশষিা প্রোন্ কো সিেেকাবে বচবকৎেকশেে/প্রোন্কােীশেে 

(Albany Med Health System এে দ্বাো বন্র্ুি ন্য়) চাজয। েুবিধা েমন্বশয়ে েমেোগুবিে অথিা সোগ্ীশেে 

অনু্শোধ কো বিমাে ন্বথপত্র প্রোশন্ অক্ষমিাে কােশণ অথিা একটে বিমাে/কোবেয়াশেে বিি কেশি 

প্রশয়াজন্ীয় িথে সকশে প্রোন্ কেশি সোগ্ীে িোশিশে FAP প্রর্ুি হশি ন্া। 

সর্ েি সোগ্ী উপিভে বিমাে কভাশেজ সছশড় সেন্ িা িাশেে আবথ যক েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্েিাশক 
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প্রভাবিি কেশি পাশে। সোগ্ীে আবথ যক েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্েিাে মূিোয়ন্ কোে েময় Albany Med 

Health System সোগ্ীে অন্োন্ে উপিভে অথ যপ্রোশন্ে উৎেগুবিে এিাং সেই অবিবেি অথ যপ্রোশন্ে 

উৎেগুবি (সর্মন্, Medicaid) পাওয়াে সক্ষশত্র সোগ্ীে েহায়িাে কথা বিশিচন্া কেশি পাশে, সর্মন্ো এই 

FAP এে ধাো D(3) ও D(4)-এ িণ যন্া কো হশয়শছ। 

Albany Med Health System-সি একটে অন্াপৎকািীন্ পবেবস্থ্বিশি আো আেজযাবিক সোগ্ীো আবথ যক 

েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্ে ন্ন্।  

C. আবথ িক সহায়তা গ্ণনার বিবি  

আবথ যক েহায়িা সোগ্ীে কাশছ বিি কো ন্ীে োবেে সথশক ছাড় সেওয়া েিাাংশেে আকাশে প্রোন্ কো 

হয়। বিমা ন্া থাকা সোগ্ীশেে সক্ষশত্র, বিি কো ন্ীে োবেে উশেেে হি একই পবেশষিাে জন্ে Medicare 

এে কাশছ োধােণভাশি বিি কো োবেশক প্রবিফবিি কো। োিা োংস্থ্া Medicare এে কাশছ োধােণভাশি 

বিি কো োবে বন্ণ যয় কেশি IRS এে ধাো 501r এে দ্বাো বন্ধ যাবেি িুক-িোক পদ্ধবি প্রশয়াগ্ কশে। ধাো 

D-সি িাবিকাভুি োিাগুবিশি সর্াগ্াশর্াগ্ কশে Medicare এে কাশছ োধােণভাশি বিি কো োবে গ্ণন্া 

োংক্রাে িথে পাওয়া র্াশি। বিমা কো সোগ্ীশেে সক্ষশত্র, বিি কো ন্ীে োবে সোগ্ীে োবয়শেে িোশিশেে 

আকাশে সোগ্ীে সর্ সকান্ও োবয়েশক উপস্থ্াবপি কশে। প্রেি ছাশড়ে েিাাংশেে বভবি হি সর্াগ্েিাে 

বেদ্ধাশেে েময় কার্ যকে র্িুোষ্ট্রীয় োবেশযেে আশয়ে বন্শেযবেকাে (Federal Income Poverty Guidelines) 

উপে 400% পর্ যে সর্শি পাশে এমন্ সেি কাশজ িাবগ্শয় পাবেিাবেক আয় ও পবেিাশেে মাপ এিাং িা 

িাবষ যক আপশেে কো হয়।  

D. আবথ িক সহায়তার জনয আয়িদন করার পদ্ধবত 

1. সোগ্ীো সেক্তজশেেন্ প্রক্তক্রয়া চিাকািীন্ সকান্ও সেক্তজোশেে কাছ সথশক আশিেন্ পূেণ কোে 

জন্ে একটে আশিেন্ এিাং/অথিা সগ্াপন্ীয় েহায়িাে জন্ে অনু্শোধ কেশি পাশেন্, অথিা বন্শচে 

সকান্ও োিা োংস্থ্ায় কি কশে িা অন্িাইশন্ আশিেন্ কেশি পাশেন্: 

 

Albany Medical Center Hospital/ Albany 

Medical College 

সোমিাে সথশক শুক্রিাে েকাি 8ো সথশক 

বিশকি 4:30সে 

518-262-1981 িা 1-866-262-7476  

www.amc.edu/pbs 

Patient Billing Services 

1275 Broadway 

Menands, NY 12204 

 

Columbia Memorial Health 

সোমিাে সথশক শুক্রিাে েকাি 8ো সথশক 

বিশকি 4সে 

518-828-8051  

www.columbiamemorialhealth.org 

Billing Department 

Specialty Services Building 

65 Prospect Avenue 

Hudson, NY 12534 

 

http://www.amc.edu/pbs
http://www.columbiamemorialhealth.org/
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Glens Falls Hospital 

সোমিাে সথশক শুক্রিাে েকাি 7:30ো সথশক 

বিশকি 4:30সে 

518-926-5111 

www.glensfallshospital.org 
Patient Financial Services 

100 Park Street 

Glens Falls, NY 12801 

 

Saratoga Hospital 

সোমিাে সথশক শুক্রিাে েকাি 8ো  

সথশক বিশকি 4:30সে 

518-583-8343 

www.saratogahospital.org 
Patient Financial Services 

59D Myrtle Street 

Saratoga Springs, NY 12186 

 

2. র্াো আবথ যক েহায়িা চাইশছন্ িাশেে বন্ম্নবিবিিগুবি প্রোন্ কেশি িিা হশি:  

 পূেণ কো আশিেন্পত্র 

 েিশচশয় োম্প্রবিক র্ুিোষ্ট্রীয় কশেে বেোন্ য 

 ন্ীশচে ধাো C3-সি উশেি কো অনু্োশে একমাশেে িিযমান্ সপ োশিে 

অথিা বিকল্প আশয়ে উৎশেে প্রমাশণে প্রবিবিবপ। 

 সেষ েুটে িোঙ্ক বিিবৃিে প্রবিবিবপ 

 সোগ্ীে আয় Medicaid এে আশয়ে মাত্রাে মশধে হশি প্রিোিোশন্ে 

প্রবিবিবপে েশে Medicaid এে পূেণ কো আশিেন্পত্র 

3. উপর্ুি হশি সোগ্ীশেে Medicaid িা অন্োন্ে েেকাবেভাশি স্পন্েে কো বিমা কার্ যক্রমগুবিশি 

আশিেন্ কেশি িিা হশি। সোগ্ীশেে এই প্রক্তক্রয়ায় েহায়িা কোে োংস্থ্ান্গুবি পাওয়া র্াশি। 

সোগ্ীশেে Medicaid এে দ্বাো কভাে কো পবেশষিা সপশি িেয় কো পূেণ কোে প্রশয়াজন্ হশি 

পাশে। োিা োংস্থ্াগুবিশি িেয় কো োবে ও সকা-সপ এিাং/অথিা িাে সেওয়াে োবে েহ সর্ সকান্ও 

অথ যপ্রোন্ কোে প্রশয়াজন্ হওয়া সোগ্ীো আমাশেে FAP-সি বিশিচন্াে সর্াগ্ে হশিন্। Medicaid 

এে জন্ে আশিেন্ কোে িা আশিেশন্ে প্রশয়াজন্ীয়িা সমশন্ চিায় িেথ যিাে ফশি আবথ যক েহায়িা 

প্রিোিোন্ কো হশি। 

 Albany Med Health System এে কাশছ বন্উ ইয়কয সেশেে সহিথ মাশকযেশেে 

(Department of Health Marketplace) বিভাশগ্ে মাধেশম Medicaid, Child Health 

plus িা সকান্ও সর্াগ্ে স্বাশস্থ্েে েোশন্ (Qualified Health Plan) ন্বথভুি হশি 

কবমউবন্টেশক েহায়িা কোে োংস্থ্ান্ েশয়শছ। সোগ্ীশেে সর্াগ্ে মশন্ হশি 

িাশেেশক এই কার্ যক্রমগুবিে সর্ সকান্ও একটেশি পািাশন্া হশি।  

4. আবথ যক েহায়িা সেওয়া হশয়শছ এমন্ সকান্ও সোগ্ীশক পেিিী পবেশষিাগুবিে পর্ যাশিাচন্াে পে 

Medicaid এে জন্ে আশিেন্ কোে বন্শেযে সেওয়া হশি পাশে, র্বে এো মশন্ কো হয় সর্ Medicaid 

কভাশেজ িিযমাশন্ সেওয়া আবথ যক েহায়িাে সচশয় সোগ্ী(সেে) কাশছ সিবে উপশর্াগ্ী হশি। 

সকান্ও সোগ্ী Albany Med Health System এে অনু্শোশধে 90 বেশন্ে মশধে NYS Medicaid 

আশিেন্ ন্া কেশি Albany Med Health System প্রিোহাশেে বিজ্ঞবপ্তে িাবেশিে পে র্ািিীয় 

পবেশষিাে সক্ষশত্র সোগ্ীে আবথ যক েহায়িাে বস্থ্বি িাবিি কো হশি পাশে।  

http://www.glensfallshospital.org/
http://www.saratogahospital.org/
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5. একজন্ সোগ্ী কভাে কো পবেশষিা োংক্রাে প্রথম বিি কোে বিিবৃিে এক িছশেে মশধে সর্ 

সকান্ও েময় আবথ যক েহায়িাে আশিেন্পত্র জমা বেশি পাশেন্। অেম্পূণ য আশিেন্গুবি আেশক 

সেওয়া হশি ও আশিেন্কােীশক প্রশয়াজন্ীয় ন্া থাকা িথে েম্পশকয জান্াশন্া হশি র্া বিবিি 

বিজ্ঞবপ্তে িাবেশিে 40 বেশন্ে মশধে েেিোহ কো আিেেক। সোগ্ী এই প্রশয়াজন্ীয়িা পূেণ ন্া 

কেশি আশিেন্ প্রিোিোন্ কো হশি এিাং োিা োংস্থ্া বিি কোে ও অথ য োংগ্রশহে কাজ শুরু 

কেশি। সোগ্ীে কাশছ 40 বেশন্ে েময়েীমাে পশে প্রশয়াজন্ীয় িথে প্রোশন্ে বিকল্প থাকশি। 

Albany Med Health System সেই িথে পবেশষিাে িাবেশিে পশেে এক িছশেে মশধে সপশি োিা 

োংস্থ্া বিি কোে ও অথ য োংগ্রশহে কাজ স্থ্বগ্ি োিশি।  

Albany Med Health System এে আবথ যক েহায়িাে বেদ্ধাে আবথ যক েহায়িাে আশিেন্পশত্র সেওয়া 

িথে ও সেইেশে Albany Med Health System-সক সেই আশিেন্পত্র প্রক্তক্রয়া কোয় োহার্েকােী 

িাইশেে বিশক্রিা িা বেশেম িা অনু্রূপ প্রবিষ্ঠাশন্ে দ্বাো প্রাপ্ত সেোে বভবিশি সন্ওয়া হশি। Health 

System আভেেেীণ মাপকাটিও িেিহাে কেশি পাশে র্াে মশধে থাকশি পাশে আশগ্কাে 

অোকাউশেে ইবিহাে পর্ যাশিাচন্া ও একটে সক্রবেে পেীক্ষা। Albany Med Health System 

আশিেন্ প্রক্তক্রয়ায় েহায়িাে জন্ে অবিবেি িশথেে অনু্শোধ কোে অবধকাে োংেবক্ষি োিশি। 

সকান্ও সোগ্ী সর্াগ্ে বকন্া পূেণ কো আশিেন্পত্র পাওয়াে 30 বেশন্ে মশধে বন্ধ যােণ কো হশি। 

সকান্ও সোগ্ী আবথ যক েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্ে হশি বিবন্ আবথ যক েহায়িাে ছাশড়ে পবেমাশণে 

বিবিি বিজ্ঞবপ্ত িথা আবথ যক েহায়িা অনু্শমােশন্ে কােয পাশিন্ র্াশি কভাশেশজে েময়কাি, 

ছাশড়ে পবেমাণ এিাং পবেিাশেে েকি সর্াগ্ে বন্ভযেেীশিে ন্াম সেওয়া থাকশি।  

6. আশিেন্পত্র পূেণ কোে িা সমৌবিকভাশি প্রোন্ কোে পে োধােণ িেিোবয়ক ধাোয় পািাশন্া 

বিিগুবি উশপক্ষা কেশি পাশেন্ এিাং সোগ্ীশক িাে েম্পশকয জান্াশন্া হশি। এই আশিেন্ গ্হৃীি 

হওয়াে পে বিেেমান্ বিিগুবি আেশক সেওয়া হশি।  

7. Albany Med Health System FAP বন্ধ যােণ কেশি পাশে সর্ সকান্ও সোগ্ী বিবিি আশিেন্ জমা 

বেশি ন্া পােশি কিন্ বিবন্ েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্ে হশি পাশেন্। সোগ্ীশক পেীক্ষা কো এিাং 

সমৌবিকভাশি িথে েেিোহ ও প্রমাণীকেণ কো আিেেক। প্রমাণীকেণ প্রক্তক্রয়াে মশধে পশড় 

িৃিীয়পশক্ষে বিশক্রিাে েফেওয়োে েেঞ্জাশমে িেিহাে। সকান্ও সোগ্ী আবথ যক েহায়িা পাওয়াে 

সর্াগ্ে িশি বন্ধ যাবেি হশি উপর্ুি েমন্বশয়ে জন্ে একটে আনু্মাবন্ক সর্াগ্েিাে অনু্শমােন্ সেওয়া 

হশি।  

8. বিশেষ বকছু সক্ষশত্র োধােণ ছাড়-বভবিক মাপকাটিশি সোগ্ী FAP এে সর্াগ্ে ন্া হশি Albany Med 

Health System এে আবথ যক েহায়িা পর্ যাশিাচন্া কবমটে (Financial Assistance Review Committee) 

িাঘি কোে পবেবস্থ্বি বিশিচন্া কেশি এিাং সোগ্ীশক সর্াগ্ে িশি বন্ধ যােণ কেশি পাশে।  
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9. সোগ্ীশক আবথ যক েহায়িা ছাড় সেওয়াে পে বকছু িোশিে থাকশি িাে উপে র্ুক্তিেেি মাবেক 

অথ যপ্রোন্ পবেকল্পন্া প্রবিষ্ঠাে অনু্মবি সেওয়া হশি। সকান্ও অিস্থ্াশিই মাবেক বকক্তি সোগ্ীে 

ে্থূি মাবেক আশয়ে 10% ছাবড়শয় র্াশি ন্া অথিা িাশি সকান্ও দ্রুিিে কোে ধাো িা েুশেে 

জবেমান্া থাকশি ন্া। োশ্রয়ী মাবেক অথ যপ্রোন্ পবেকল্পন্াে িেিস্থ্া কেশি আবথ যক কাউশেবিাং 

পাওয়া র্াশি। 

10. সকান্ও একটে োংস্থ্াে সথশক অথ যপ্রোন্ ন্া কোে অনু্শোশধে সক্ষশত্র োিা োংস্থ্াগুবিে প্রবিটেে 

কাশজে বন্ষ্পবি কেশি একটে পথৃক বিি কোে ও ঋণ োংগ্রশহে ন্ীবি (Billing and Debt Collection 

Policy) সন্ওয়া হশি পাশে, ধাো D সেিুন্। 

11. আবথ যক েহায়িাে সর্াগ্েিা সেই কভাে কো পবেশষিাে িাবেশি কার্ যকে হশি র্াে জশন্ে 

সোগ্ী/জাবমন্োে আশিেন্ কশেশছন্। কভাশেশজে েময়কাি অনু্শমােন্ মঞ্জবুেে 

িাবেশিে পশেে এক িছে পর্ যে েম্প্রোবেি হশি। Albany Med Health System সোগ্ীশেে 

আবথ যক বস্থ্বিে পবেিিযন্ হশি িাশেে আবথ যক েহায়িাে জন্ে পুন্োয় আশিেন্ কেশি 

িিশি পাশে। 

12. সর্ সোগ্ীো আবথ যক েহায়িাে আশিেন্ কেশিন্ এিাং প্রিোিোি হশিন্ িাো সর্ োিা োংস্থ্াে 

প্রিোিোন্ কো হশয়শছ সেিাশন্ একটে বচটি পাটিশয় এই বেদ্ধাশেে বিরুশদ্ধ আবপি কেশি পাশেন্। 

আবপিগুবি Albany Med Health System আবথ যক েহায়িা পর্ যাশিাচন্া কবমটেে দ্বাো পর্ যাশিাচন্া 

কো হশি।  

সোগ্ীশেে এই বচটিশি আবপশিে কােণ উশেি কেশি হশি। র্ািিীয় আবপি সেগুবি পাওয়াে 45 

বেশন্ে মশধে পর্ যাশিাচন্া কো হশি ও সেগুবিে উিে সেওয়া হশি। সর্ সোগ্ীশেে োিা োংস্থ্া 

বন্ষ্পবি কেশি পােশি ন্া এমন্ উশদ্বগ্ িা েমেো েশয়শছ িাো বন্উ ইয়কয সেশেে স্বাস্থ্ে 

বিভাশগ্(Department of Health) 1-800-804-5447 ন্ম্বশে সফান্ কেশি পাশেন্।  

 

E. অথ ি যেরত 

সকান্ও সোগ্ী অথ যপ্রোন্ কেশি এিাং আবথ যক েহায়িা পাওয়াে সর্াগ্েিাে বভবিশি অথ য িশকয়া বছি ন্া 

িশি বন্ধ যাবেি হশি অবিবেি অথ যপ্রোন্ িশি বন্ণ যয় কো োবে সোগ্ীশক সফেি বহশেশি পাটিশয় সেওয়া 

হশি। 

F. অথ ি সংগ্রহ 

অথ য োংগ্রশহে সেফাোি শুরুে আশগ্ আনু্মাবন্ক সর্াগ্েিা অনু্োশে র্ািিীয় বিশিে মূিোয়ন্ কো হশি। 

Albany Med Health Systems অথ য োংগ্রশহে জন্ে সকান্ও বহশেি পািাশি ন্া র্বে সোগ্ী আবথ যক েহায়িা 

পাওয়াে আশিেন্ কশে থাশকন্ অথিা আবথ যক েহায়িা কার্ যক্রশমে অধীশন্ বিশিচন্াে জন্ে সমৌবিক িথে 

প্রোন্ কশে থাশকন্ র্িক্ষণ ন্া সকান্ও বন্ধ যােণ কো হশি এিাং সোগ্ীশক ন্ীবি অনু্োশে সেই বন্ধ যােশণে 

বিরুশদ্ধ আবপশিে েময় সেওয়া হশি। েহায়িাে পে িোশিে অথ য প্রোন্ কোে জন্ে সোগ্ীশেে র্শথষ্ট 

েময় বেশি সোগ্ীশক িশকয়া িোশিে পািাশন্া হশি এিাং একটে োবন্াং চক্র পুন্োয় শুরু কো হশি। Albany 

Med Health System এে কাশজ িাগ্াশন্া েকি অথ য োংগ্রহ োংস্থ্াশক সকান্ও সোগ্ীে বিরুশদ্ধ আইবন্ িেিস্থ্া 
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সন্ওয়া শুরু কোে আশগ্ Albany Med Health System এে পবেচািকিশগ্ যে সথশক বিবিি েম্মবি গ্রহণ 

কেশি হশি। অথ য োংগ্রহ োংস্থ্াগুবিশক FAP সমশন্ চিশি এিাং িাবষ যক বেক্ষা প্রাপ্ত কেশি হশি এিাং Albany 

Med Health System এে অোকাউেগুবি পবেচািন্াকােী েকি কমীশক প্রবেক্ষণ বেশি হশি। োংস্থ্াগুবিে 

কাশছ সোগ্ীে কার্ যক্রশমে আশিেন্ প্রক্তক্রয়া োংক্রাে িথে থাকশি। সকান্ও অিস্থ্াশিই সেই কার্ যক্রশমে 

কাছ সথশক সকান্ও োবে িশকয়া সন্ই িশি োবিে বন্ধ যােণ পাওয়াে আশগ্ এমন্ সকান্ও সোগ্ীে সথশক 

সকান্ও অথ যোবে োংগ্রহ কো হশি ন্া বর্বন্ স্বাস্থ্ে-পবেচর্ যা পবেশষিা প্রোশন্ে েময় েেকাবে কার্ যক্রশম 

ন্বথভুি েশয়শছন্; সেই বহশেিগুবি োংগ্রশহে জন্ে পািাশন্াও হশি ন্া। উপেন্তু, সকান্ও অিস্থ্াশিই Albany 

Med Health System িা অথ য োংগ্রহ পবেশষিা প্রোন্কােী সকান্ও েিা বচবকৎোে িশকয়া বিি োংগ্রশহে 

উশেশেে প্রাথবমক িােস্থ্ান্ বিক্তক্রে িা বন্ক্তিয় েমাবপ্তে জন্ে সজাে িাোশি পােশি ন্া।  

ধাো D-সি রূপশেিা সেওয়া োিা োংস্থ্াে েশে সর্াগ্াশর্াগ্ কশে আমাশেে অথ য োংগ্রশহে ন্ীবিমািাে 

(Collection Policies) অনু্শোধ কো সর্শি পাশে। 

G. প্রবতপালন 

Albany Med Health System কার্ যক্রশমে কবমউবন্টেে প্রশয়াজন্ পেূণ কো িথা বিেেমান্ আইন্ িা 

বিবধেমূহ প্রবিপািন্ কো বন্ক্তিি কেশি আশিেন্ পর্ যাশিাচন্া ও প্রোন্ কোে অথিা Albany Med Health 

System Board এে কাশছ অন্োন্ে কার্ যক্রম-োংক্রাে েপুাবেে কোে জন্ে একটে তিবচত্রেপূণ য েবমবি িহাি 

োিশি। 

Albany Med Health System ন্ীশচে কাজগুবি বেশয় িাে এই ন্ীবিে প্রবিপািন্ পর্ যশিক্ষণ কেশি: 

 র্ািিীয় হােপািাশি সেক্তজশেেশন্ে এিাকায় প্রচােপত্র ও আশিেন্পত্র োিা 

থাকশি 

 কার্ যক্রশমে অধীশন্ বচবকৎেশকে অাংেগ্রহণ োংক্রাে িথে সোগ্ীে অনু্শোধক্রশম 

ও র্ুক্তিেেি েময়েীমাে মশধে প্রোন্ কো হশি 

 আশিেন্, প্রিোিোন্, অনু্শমােন্, ক্ষবিস্বীকাে ও আনু্মাবন্ক সর্াগ্েিা বন্ধ যােণ 

োংক্রাে ট্র্োক োিাে বেশপােযগুবি রুটেন্মাবফক পর্ যাশিাচন্া ও বেশপােয কো হশি 

 কমীশেে পােেবে যিা িজায় োিশি এিাং কার্ যক্রশমে িেি িা িকৃ্তদ্ধ পর্ যাশিাচন্া 

কেশি কমীশেে িাবষ যক পবেবচবি পবেচাবিি হশি। 

 ন্িুন্ বন্শয়াশগ্ে পবেবচবিে মশধে পশড় কার্ যক্রম োংক্রাে বেক্ষা ও িথে  

H. য াগ্ায় ায়গ্র তথয 

Albany Med Health System আবথ যক েহায়িা কার্ যক্রম োংক্রাে অবিবেি িশথেে জন্ে অথিা 

আশিেন্পত্র পূেশণ েহায়িাে জন্ে অন্ুগ্রহ কশে এই ন্বথে ধাো D-সি থাকা উপর্ুি োিা 

হােপািাশি সর্াগ্াশর্াগ্ করুন্। 
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নমুনা A 

 

Albany Med Health System 

আবথ িক সহায়তার স্লাইব ং যেল 

 

 

পাবেিাবেক আশয়ে বভবিশেিা ফুিোবিয় সেক্তজোশে প্রকাবেি র্ুিোষ্ট্রীয় োবেশযেে আশয়ে মাত্রাে সথশক প্রাপ্ত 

কো হয়। 

*সর্ েি আশিেন্কােী এই মাপকাটি পূেণ কশেন্ িাশেে আশিেন্পত্রগুবি Albany Med Health System এে 

আবথ যক েহায়িা পর্ যাশিাচন্া কবমটে অনু্শমােন্ ও ছাশড়ে েিাাংশেে জন্ে পর্ যাশিাচন্া কেশি।  

 

 

 

 

পবরিায়রর 

মাপ দাবরয়যযর মাত্রা 100% 75% 50% 25% 

1 $14,580  $0 - $36,450 $36,451 - $43,740 $43,741 - $51,030 $51,031 - $58,320 

2 $19,720  $19,720 - $49,300 $49,301 - $59,160 $59,161 - $69,020 $69,021 - $78,880 

3 $24,860  $24,860 - $62,150 $62,151 - $74,580 $74,581 - $87,010 $87,011 - $99,440 

4 $30,000  $30,000 - $75,000 $75,001 - $90,000 $90,001 - $105,000 $105,001 - $120,000 

5 $35,140  $35,140 - $87,850 $87,851 - $105,420 $105,421 - $122,990 $122,991 - $140,560 

6 $40,280  $40,280 - $100,700 $100,701 - $120,840 $120,841 - $140,980 $140,981 - $161,120 

7 $45,420  $45,420 - $113,550 $113,551 - $136,260 $136,261 - $158,970 $158,971 - $181,680 

8 $50,560  $50,560 - $126,400 $126,401 - $151,680 $151,681 - $176,960 $176,961 - $202,240 

9 $55,700  $55,700 - $139,250 $139,251 - $167,100 $167,101 - $194,950 $194,951 - $222,800 

10 $60,840  $60,840 - $152,100 $152,101 - $182,520 $182,521 - $212,940 $212,941 - $243,360 

  FPL গ্ণনা FPL x 250% FPL x 300% FPL x 350% FPL x 400% 


