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মন্টেনিওন্টে মমনিকাল মসোে (ন্টমনিকাল মসোে) িাে সব মোগীে জিয উচ্চ মান্টিে মসবা প্রদান্টিে একটি 
লক্ষ্য দ্বাো চানলি হয়। আমান্টদে পনেন্টেবা মক্ষ্ন্টেে মে সব মািনু্টেে স্বা স্থ্য নবমাে আওিা মিই এবং োো 
মমনিকাল মসোন্টে পাওয়া প্রন্টয়াজিীয় সমস্ত মসবা বা িাে মকান্টিা অংন্টশে জিয মলূয পনেন্টশাধ কেন্টি পান্টেি 
িা, মসই মলান্টকো সহ সব মোগীন্টক মসবা মদওয়াে জিয আমো অঙ্গীকােব দ্ধ। আমো সব মোগীন্টক 
সহািভূুনিে সান্টে নচনকৎসা কেন্টি অঙ্গীকােব দ্ধ, নবছািাে পাশ মেন্টক নবনলং অনিস পেযন্ত, আমান্টদে অেয 
আদান্টয়ে প্রন্টচষ্টা সহ। এছাড়াও, আমো নিউ ইয়ন্টকয ে সব বানসন্দাে জিয স্বা স্থ্য মসবাে আওিাে সম্প্রসানেি 
সুন্টোগ প্রদাি কেন্টি অঙ্গীকােব দ্ধ।  
 
মমনিকাল মসোে এমি আনেযক সহায়িা িীনি েক্ষ্া কেন্টি অঙ্গীকােব দ্ধ, মেগুনল িাে লক্ষ্য ও 
মলূযন্টবাধগুনলে সান্টে সঙ্গনিপূণয এবং নচনকৎসাগিভান্টব আবশযক স্বা স্থ্য মসবা পনেন্টেবাগুনলে জিয একজি 
বযনিে মলূয পনেন্টশান্টধে সাম েযযন্টক নবন্টবচিা কন্টে। 
 
নীবতর বনডদি ব কা: 
 
মে সব মোগীে জরুনে নভনিন্টি ও নচনকৎসাগিভান্টব আবশযক মসবা প্রন্টয়াজি এবং োন্টদে স্বা স্থ্য নবমা মিই 
নকংবা নবমাে অেযপ্রদান্টিে সবগুনল উৎস িুনেন্টয় োওয়াে পন্টে, িান্টদে আনেযক সহায়িা পনেচালিাে জিয 
মমনিকাল মসোন্টেে নিন্টদয নশকান্টক অন্তভুয ি কোই হল এই িীনিে উন্টেশয। মসই সব মোগীন্টক আনেযক সহায়িা 
প্রদাি কো হয় োো অেযপ্রদান্টিে অক্ষ্মিাে প্রমাণ নদন্টয়ন্টছি, নকন্তু অেযপ্রদাি কেন্টি অনি চ্ছকু িি, মেটান্টক 
খাোপ মদিা নহন্টসন্টব নবন্টবচিা কো হয়। মিন্টিোল আইন্টিে বাধযবাধকিা অিেুায়ী, মিন্টিোনল 



মকায়যানলিান্টয়ি মহলে মসোন্টেে (FQHC) মকন্দ্রগুনলন্টি মোগীন্টদে মে পনেন্টেবাগুনল মদওয়া হয়, মসগুনল ব্রংক্স 
কনমউনিটি মহলে মিটওয়াকয  (BCHN) স্লাইনিং িী মেল িীনিে (JF15.1) অধীি।       
 
এই িীনিে অন্তভুয ি হল মন্টেনিওন্টে মমনিকাল মসোে- মন্টেনিওন্টে হসনপটাল- মমান্টজস নিনভশি, 
মন্টেনিওন্টেন্টি নচলন্টেন্স হসনপটাল, মন্টেনিওন্টে মমনিকাল মসোে- ওন্টয়লাে হসনপটাল, মন্টেনিওন্টে মমনিকাল 
মসোে- ওন্টয়কনিল্ড হসনপটাল এবং মন্টেনিওন্টে মমনিকাল মসোে- মন্টেনিওন্টে ওন্টয়স্টন্টচস্টাে মোয়যাে।  
এই িীনিে অন্তভুয ি অিযািয স্বা স্থ্য মসবাে সনুবধাগুনলে জিয অিগু্রহ কন্টে অযাটাচন্টমে B মদখুি। েনদ মকান্টিা 
মকন্দ্র িানলকায় িা োন্টক, িাহন্টল মোগী মিান্টিে মাধযন্টম 718-920-5658 এ প্রধাি আনেযক সহায়িা 
অনিন্টস মোগান্টোগ কেন্টি পান্টেি, আনেযক সহায়িা নবভাগন্টক financialaid@montefiore.org এ ইন্টমল কেন্টি 
পান্টেি, অেবা িীন্টচ # 3 এে িানলকায় মদওয়া মে মকান্টিা আনেযক সহায়িা অনিন্টস মেন্টি পান্টেি,  স্থ্ান্টি 
পেযান্টলাচিা ও েত্নসহকান্টে নবন্টবচিাে জিয। িীনিটি বাৎসনেক নভনিন্টি পেযান্টলাচিা কো হয়।  
 
1. নিম্ননলনখিন্টদে জিয আনেযক সহায়িা লভয হন্টব: 
 

 মমনিকাল মসোন্টেে মখুয পনেন্টেবা অঞ্চন্টল বসবাসকােী মে সব নবমাহীি মোগীো 
নচনকৎসাগিভান্টব প্রন্টয়াজিীয় পনেন্টেবা বা জরুনে মসবা পা ন্টচ্ছি (আনেযক সহায়িাে চাটয  ও 
পেযায়গুনলে জিয অযাটাচন্টমে A মদখুি); এবং 

 
 মমনিকাল মসোন্টেে মুখয পনেন্টেবা অঞ্চন্টল বসবাসকােী মে সব মোগীে 

নচনকৎসাগিভান্টব প্রন্টয়াজিীয় বা জরুনে মসবাে জিয নচনকৎসা সুনবধাগুনল িুনেন্টয় 
মগন্টছ। 

 
 মকান্টিা সুনিনদযষ্ট পনেন্টেবাে মক্ষ্ন্টে আনেযক সহায়িা পাওয়াে জিয সুস্পষ্টভান্টব মোগয হন্টি 

মগন্টল, মোগীন্টদে অবশযই মমনিকাল মসোন্টেে মখুয পনেন্টেবা অঞ্চন্টলে বানসন্দা হন্টি হন্টব, 
শুধুমাে জরুনে পনেন্টেবাগুনলে মক্ষ্ন্টে বযনিক্রম হন্টি পান্টে। মমনিকাল মসোন্টেে মখুয 
পনেন্টেবা অঞ্চল হল নিউ ইয়কয  মস্টট। নিউ ইয়কয  মস্টট-এে বাইন্টে বসবাসকােী মে সব 
মোগী জরুনে মসবা পাি, িাো আনেযক সহায়িাে জিয মোগযিাসম্পন্ন।  

 
 নিউ ইয়কয  মস্টট-এে বানসন্দা িি এমি মািেুন্টদে অ-জরুনে মসবাে জিয আনেযক 

সহায়িাে মোগযিা প্রনিটি ঘটিাে মক্ষ্ন্টে স্বিন্ত্রভান্টব নি ধযােণ কো হন্টব এবং িাে জিয 
ভাইস মপ্রনসন্টিন্টেে অিনু্টমাদি আবশযক। েনদ মোগীন্টক একটি বযনিক্রম নহন্টসন্টব আনেযক 
সহায়িা পাওয়াে জিয অিনু্টমাদি মদওয়া হয়, িাহন্টল মখুয পনেন্টেবা অঞ্চন্টল বসবাসকােী 
মোগীন্টদে মি একই মাপকাঠি বযবহাে কন্টে িান্টদেন্টক বাছাই কো হন্টব (ন্টমাট আয় এবং 
পনেবান্টেে আয়িন্টিে সান্টে সংনিষ্ট মিিাোল দানেদ্র্য স্তে)।  

 
 মে সব ঐনচ্ছক প্রণালীগুনলন্টক নচনকৎসাগিভান্টব প্রন্টয়াজিীয় বন্টল নবন্টবচিা কো হয় িা 

(ন্টেমি কসন্টমটিক সাজয ানে, ব ন্ধ্যাত্ব নচনকৎসা) মসগুনল আনেযক সহায়িাে জিয মোগযিাসম্পন্ন 
িয়। মোগীো আওিা-বনহভূয ি পনেন্টেবাগুনলে জিয নিন্টজ অেযপ্রদান্টিে মক্ষ্ন্টে একটি ছাড় 
মপন্টি পান্টেি।  

 
 আনেযক সহায়িা িীনিটি EMTALA নিন্টদয নশকা অিসুেণ কন্টে।  

mailto:financialaid@montefiore.org


 
2.    মমনিকাল মসোে মকান্টিা মোগীে নচনকৎসাগি অব স্থ্াে নভনিন্টি পনেন্টেবাগুনলে ওপন্টে সীমা আন্টোপ 

কন্টে িা। 
 
3. মোগীো সহায়িাে জিয মে সব আনেযক সহায়িা অনিন্টস আন্টবদি কেন্টি পান্টেি মসগুনল এখান্টি 

অব নস্থ্ি: 
 111 East 210th Street (রুম RS-001) 718-920-5658 (ন্টমান্টজস নিনভশি) 
 600 East 233rd Street (ন্টসন্ট্রাল মেনজন্টেশি) 718-920-9954 (ওন্টয়কনিল্ড 

নিনভশি) 
 1825 Eastchester Road (ভনিয ে অনিস) 718-904-2865 (ওন্টয়লাে 

নিনভশি) 
 2475 St. Raymond Avenue (আউটন্টপন্টশে মেনজন্টেশি) 718-430-7339 

(ওন্টয়স্টন্টচস্টাে মোয়যাে)  
   
আনেযক সহায়িা িীনি, আনেযক সহায়িা সাোংশ ও/বা আনেযক সহায়িা আন্টবদিপন্টেে কাগন্টজে 
প্রনিনলনপগুনল অিনু্টোধক্রন্টম পাওয়া োয়, নবিা খেন্টচ িাকন্টোন্টগ বা ইন্টমন্টল। ইন্টমল অিনু্টোধগুনল 
financialaid@montefiore.org এ পাঠান্টিা োয়। এগুনল সুনবধাে ওন্টয়বসাইট 
http://www.montefiore.org/financial-aid-policy-এও পাওয়া োয়।  

 
4. মমনিকাল মসোন্টেে আউটন্টপন্টশে নিনিন্টকে  স্থ্ািগুনলন্টি পনেন্টেবা গ্রহণকােী নবমাহীি মোগীো নিনিন্টক 

নিব ন্ধ্ন্টিে সময় আনেযক সহায়িাে জিয আন্টবদি কেন্টি পান্টেি। পুন্টো মন্টেনিওন্টে জনু্টড় পনেন্টেবা 
গ্রহণকােী সব মোগীো িান্টদে আন্টবদিগুনল শুরু বা সম্পূণয কেন্টি, ওপন্টেে মে মকান্টিা একটি 
আনেযক সহায়িা অনিন্টস মেন্টি পান্টেি। EPIC-এ একটি মিিান্টেল দানেদ্র্য পেযায় (FPL) সােণী 
আন্টছ, এবং আনেযক সহায়িাে জিয কাগন্টজ আন্টবদি কোে পনেবন্টিয  এটি সম্পূণয কো োয়। 
মলূযায়ন্টিে জিয বযবহৃি কাগজপেগুনল েযাি কো হয় এবং ইন্টলক্ট্রনিক মপন্টশে মিাল্ডান্টে (EPF) 
মজিু োখা হয়। FPL সােণীন্টি আয়, পনেবান্টেে আয়িি, কােযকে ও সমাপ্ত হওয়াে িানেখ, 
অব স্থ্া, এবং সংগ্রহ কো কাগজপন্টেে ধেি োখা হয়।  

 
5. মসবাে পনেকল্পিা ও সময়সনূচ প্রস্তুি কোে প্রনক্রয়ায় েোসম্ভব শীঘ্র আনেযক সহায়িাে জিয মোগযিা 

নি ধযােণ কো হন্টব। কাউন্টন্সলেো এমি মে মকান্টিা মোগীন্টক সহায়িা মদন্টবি োন্টদে আনেযক 
সহায়িাে আন্টবদিপেগুনল সম্পূণয কেন্টি সহায়িাে প্রন্টয়াজি হয়। আনেযক নবেয় নি ধযােণ অমীমাংনসি 
োকাে সময় জরুনে পনেন্টেবাগুনল কখিও নবলনিি কো হন্টব িা। মোগীো পনেন্টেবাগুনলে আন্টগ 
অেবা একটি নবল পাওয়াে পন্টে আনেযক সহায়িাে জিয আন্টবদি কেন্টি পান্টেি। একটি কান্টলকশি 
এন্টজনন্স বা বন্টকয়া আদায়কােী স ংস্থ্াে কান্টছ নবল পাঠান্টিাে পন্টেও মোগীো আনেযক সহায়িাে জিয 
আন্টবদি কেন্টি পান্টেি। একজি মোগী আনেযক সহায়িাে আন্টবদিপে সম্পূণয কোে জিয কখি 
অিনু্টোধ কেন্টি পান্টেি িাে মকান্টিা চূড়ান্ত সময়সীমা মিই।  

 
6. আনেযক সহায়িাে অিনু্টমাদিগুনল এক বছন্টেে জিয ববধ োকন্টব। মোগীন্টদে আনেযক সহায়িাে জিয 

বাৎসনেক নভনিন্টি পুিমূযলযায়ি কো হন্টব।  
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7. আশা কো হয় মে লভয সবযজিীি নবমাে আওিাে (ন্টেমি মমনিন্টকইি, চাইল্ড মহলে প্লাস, ও 
মকায়যানলিান্টয়ি মহলে প্লযাি) জিয আন্টবদি কোে মক্ষ্ন্টে মোগী বা আনেযকভান্টব দানয়ত্বশীল পক্ষ্গুনল 
মমনিকাল মসোন্টেে সন্টঙ্গ সহন্টোনগিা কেন্টবি (উন্মিু িনেভুনিে সময়), েনদ িান্টদেন্টক সম্ভাবয 
মোগযিাসম্পন্ন নহন্টসন্টব নবন্টবচিা কো হয়। আনেযক সহায়িাে মোগযিা মমনিন্টকইি আন্টবদি সম্পূণয 
কোে ওপে নিভয ে কন্টে িা, এবং মমনিন্টকইি-এে নস দ্ধান্ত অমীমাংনসি োকাে সময় মকান্টিা 
নস দ্ধান্তন্টক নবলনিি কো হন্টব িা।  

 
8. আনেযক সহায়িাে জিয মোগযিা নি ধযােণ কেন্টি মিন্টিোল দানেদ্র্য স্তন্টেে আয় সংক্রান্ত প্রকানশি 

নিন্টদয নশকাে সান্টে সংলগ্ন মমাট আয়ন্টক বযবহাে কো হয়, মেটিন্টক পনেবান্টেে আয়িন্টিে জিয 
সামঞ্জসযপূণয কো হয়। নস দ্ধান্তগুনল শুধমুাে বাৎসনেক আন্টয়ে নভনিন্টি মিওয়া হয়। সম্পদগুনলন্টক 
নবন্টবচিা কো হয় িা। 

 
9. মমনিকাল মসোে বিয মাি আয় োচাই কেন্টব। আন্টয়ে গ্রহণন্টোগয প্রমাণ নিম্নরূপ: 

 কমযহীিিাে নববনৃি 
 মসাশযাল নসনকওনেটি/ন্টপিশি প্রদান্টিে নচঠি 
 মবিন্টিে স্টাব বা নচেকুট/ নিন্টয়াগ প্রনিপাদিকােী নচঠি 
 সহায়িাে নচঠি 
 আয়, সহায়িা ও/বা বিয মাি আনেযক অব স্থ্া বযাখযাকােী প্রিযয়ি পে, েনদ আন্টয়ে অিযািয 

প্রমাণ লভয িা হয় 
 
10. িাইিযান্স কমীো আনেযক সহায়িাে পোমন্টশযে বযাপান্টে সহায়িা কোে জিয উপল ব্ধ োকন্টবি। 

আনেযক সহায়িাে জিয আন্টবদিগুনল পেযান্টলাচিা কো হন্টব এবং অ-জরুনে পনেন্টেবাগুনলে মক্ষ্ন্টে রুি 
এবং 30টি কমযনদবন্টসে মন্টধয নস দ্ধান্ত মিওয়া হন্টব। আনেযক সহায়িাে একটি প্রােনমক নস দ্ধান্টন্তে 
নবরু ন্টদ্ধ আপীল কোে জিয মোগীো 30 নদি সময় পাি। মোগীো িাকন্টোন্টগ আনেযক সহায়িাে 
নস দ্ধান্তগুনল পান্টবি, এবং অিনু্টমাদি/প্রিযাখযান্টিে নচঠিে িলায় নবজ্ঞনপ্ত োকন্টব মেখান্টি বযাখযা কো 
হন্টব মে নস দ্ধান্টন্তে নবরু ন্টদ্ধ কীভান্টব আপীল কেন্টি হয়। একটি আন্টবদন্টিে প্রনক্রয়া চাল ুোকাে সময় 
মোগীন্টদে পাওয়া মে মকান্টিা নবলন্টক উন্টপক্ষ্া কোে পোমশয মদওয়া হয়। মে সব মোগী আনেযক 
সহায়িাে আন্টবদিগুনল সম্পণূয কন্টেন্টছি, আন্টবদিগুনল প্রনক্রয়া কোে সময় িান্টদে অযাকাউেগুনলন্টক 
কান্টলকশন্স-এে কান্টছ পাঠান্টিা হন্টব িা।  

 
11. মমনিকাল মসোন্টেে আনেযক সহায়িাে িীনিগুনলে নবজ্ঞনপ্ত মোগী, কমী ও  স্থ্ািীয় সমান্টজে পনেন্টেবা 

স ংস্থ্াগুনলন্টক প্রদাি কো হন্টব। মমনিকাল মসোন্টেে আনেযক সহায়িাে িীনিটি িীন্টচে  স্থ্ািগুনলন্টি 
অন্টিক ভাোয় লভয োকন্টব, এই ধেন্টিে িেয চাইন্টছি এমি মে মকান্টিা পন্টক্ষ্ে জিয: 

 
- ভনিয ে অনিস 
- এমান্টজয নন্স রুম মেনজন্টেশি অনিস 
- http://www.montefiore.org/financial-aid-policy 
- অিনু্টোধক্রন্টম িাকন্টোন্টগ 
- 718-944-3800 িিন্টে কল মসোন্টে মোগান্টোগ কোে দ্বাো 
- financialaid@montefiore.org এ ইন্টমল কোে দ্বাো 
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আনেযক সহায়িাে লভযিা এখান্টি প্রচাে কো হয়:  
 - সব মলগানস মিনসনলটিে নবনলং নববনৃিগুনলন্টি এবং EPIC সমষ্টীভূি নবনলং অনিস 
নববনৃিগুনলন্টি  
- প্রন্টবশপন্টে নচহ্ন মদওয়া হয় ো মোগীন্টদেন্টক আনেযক সহায়িাে জিয  
 ঘন্টেে অব স্থ্াি সম্পন্টকয  ইনঙ্গি মদয়। 
- সব সহন্টোগীে কনম্পউটান্টেে ই-স্ক্রীন্টি এবং অন্টপক্ষ্া কোে ঘন্টেে মটনলনভশিগুনলন্টি 
- www.montefiore.org/financial-aid-policy 
- বাৎসনেক িি-নিনিকাল ইি-সানভয ন্টস একটি প্রশ্ন ও িেয পযান্টকট নহন্টসন্টব  
- এমান্টজয নন্স নবভাগ, ভনিয ে অনিস, নবনলং ও মমনিন্টকইি অনিস, এবং অিযািয নিব ন্ধ্ি ও 
অন্টপক্ষ্া কোে  স্থ্ািগুনলন্টি মদওয়ান্টল নচহ্ন  
 

ইিন্টটক, মেনজন্টেশি ও কান্টলকশি এন্টজনন্সে সব কমীন্টক মমনিকাল মসোন্টেে আনেযক সহায়িা িীনি 
সম্পন্টকয  প্রনশক্ষ্ণ মদওয়া হয়। মে মোগীন্টদে সহায়িা প্রন্টয়াজি িান্টদে মকাোয় পাঠান্টি হন্টব মসই 
নবেন্টয় নিন্টদযশ সহ, সব অঞ্চন্টল একটি ইি-সানভয স প্রদাি কো হয়।  

 
12. মোগীো মমনিকাল মসোন্টেে আনেযক সহায়িাে নস দ্ধান্তগুনলে নবরু ন্টদ্ধ আপীল কেন্টি পান্টেি, েনদ 

িান্টদে আনেযক সহায়িা নদন্টি অস্বীকাে কো হয় বা িাো নস দ্ধান্তটিন্টক প্রনিকূল বন্টল মন্টি কন্টেি। 
মে মোগীো আনেযক সহায়িাে নস দ্ধান্তগুনলে নবরু ন্টদ্ধ আপীল কেন্টছি িান্টদেন্টক অবশযই বিয মাি আয় 
ও বযন্টয়ে প্রমাণ নদন্টি হন্টব। আপীন্টলে আন্টবদি সম্পূণয কোে জিয মোগীো 30 নদি সময় পাি, 
এবং আপীন্টলে আন্টবদি জমা মদওয়াে পে 30 নদন্টিে মন্টধয িাকন্টোন্টগ িান্টদেন্টক নস দ্ধান্তগুনলে নবেন্টয় 
জািান্টিা হন্টব।   
প্রদাি কো িন্টেযে নভনিন্টি, মোগীন্টদে আন্টো কমান্টিা বা বাড়ান্টিা অেযপ্রদান্টিে পনেকল্পিাে জিয 
মলূযায়ি কো হন্টি পান্টে। 

 
13. মোগীো েনদ কমান্টিা অেযোনশ সম্পূণযরূন্টপ প্রদাি কেন্টি িা পান্টেি, িাহন্টল মোগীন্টদে অেযপ্রদান্টিে 

পনেকল্পিা প্রদাি কো হয়। মানসক অেযপ্রদাি একজি মোগীে মানসক আন্টয়ে 10% এে মবনশ হন্টি 
পান্টে িা।  
আপীল প্রনক্রয়াে মাধযন্টমও বাড়ান্টিা অেযপ্রদান্টিে পনেকল্পিা প্রদাি কো হয়। েনদ একজি মোগী অেয 
জমা মদি, িাহন্টল িাে আনেযক সহায়িাে বন্টকয়া বাবদ অেযপ্রদান্টিে অংশ নহন্টসন্টব এটিন্টক অন্তভুয ি 
কো হয়। মমনিকাল মসোে মোগীে বন্টকয়াে ওপন্টে মকান্টিা সদু মিয় িা। 

  
14. মমনিকাল মসোে একটি পৃেক নবনলং ও কান্টলকশন্স িীনি েক্ষ্া কন্টে। এটা মমনিকাল মসোন্টেে 

ওন্টয়বসাইন্টট পাওয়া োয়: http://www.montefiore.org/financial-aid- policy অেবা #3 এ 
িানলকাভুি আমান্টদে আনেযক সহায়িাে অনিসগুনলন্টি মোগান্টোগ কন্টে একটি কাগন্টজে কনপে 
অিনু্টোধ কো োয়।  

 
15. আনেযক সহায়িাে আন্টবদন্টিে জিয অিনু্টোধ কো বা িা সম্পূণয কেন্টি নবিল হওয়া বা আনেযক 

সহায়িাে বন্টকয়া অেযপ্রদাি কেন্টি নবিল হওয়াে জিয একটি অযাকাউেন্টক মকান্টিা কান্টলকশি 
এন্টজনন্সে কান্টছ পাঠান্টিাে আন্টগ মোগীো 30 নদন্টিে নবজ্ঞনপ্ত পান্টবি। 

 
16. োইমাবর কাডেক ন এডেবির মাপকাঠি:                        

http://www.montefiore.org/financial-aid-%20policy


একবাে একটি অযাকাউেন্টক প্রাইমানে কান্টলকশন্স এন্টজনন্সে কান্টছ মেিাে কো 
হন্টল, িাো মমনিন্টকইি নবমা, ঠিকািা ও মটনলন্টিান্টিে সিযিা প্রনিপাদি কো, 
সম্ভাবয দািবয পনেচেযাে মোগযিা মদখাে জিয (েনদ িা ইনিমন্টধযই োচাই কো 
হন্টয় োন্টক) এবং একটি নেটািয মমল প্রনক্রয়াে জিয িান্টদে অভযন্তেীণ প্রনক্রয়াটি 
অিসুেণ কেন্টব। এই প্রনক্রয়া সম্পূণয হওয়াে পন্টে, বন্টকয়া আদান্টয়ে নিম্ননলনখি 
প্রন্টচষ্টা কো হন্টব: 

 কমপন্টক্ষ্ 1-4টি নচঠি পাঠান্টিা হয় 
 কমপন্টক্ষ্ 1-4টি মটনলন্টিাি কল কো হয় 
 মিৃ ও মদউনলয়া মোগীে অযাকাউেন্টক বন্টকয়া মকুব কোে জিয মিেি পাঠান্টিা হন্টব 
 মে সব অযাকাউন্টেে মমল নেটািয আন্টছ, মকান্টিা মিাি িিে মিই, মসগুনল ব ন্ধ্ কন্টে মদওয়া 

হয় এবং মসন্টকন্ডানে কান্টলকশি এন্টজনন্সে কান্টছ মেিাে কোে জিয MMC-ে কান্টছ মিেি 
পাঠান্টিা হয় 

 মেিাোন্টলে িানেখ মেন্টক 180 নদন্টিে মন্টধয বন্টকয়া আদায় প্রনক্রয়া সনক্রয় োকা 
অযাকাউেগুনল ব ন্ধ্ কন্টে মদওয়া হয় এবং মসন্টকন্ডানে কান্টলকশি এন্টজনন্সে কান্টছ 
মেিাে কোে জিয MMC-ে কান্টছ মিেি পাঠান্টিা হয় 



 

প্রসডকন্ডাবর কাডেক ন এডেবির মাপকাঠি:                    

একবাে একটি অযাকাউেন্টক মসন্টকন্ডানে কান্টলকশন্স এন্টজনন্সে কান্টছ মেিাে কো 
হন্টল, িাো মমনিন্টকইি নবমা, ঠিকািা ও মটনলন্টিান্টিে সিযিা প্রনিপাদি কো, 
এবং একটি নেটািয মমল প্রনক্রয়াে জিয িান্টদে অভযন্তেীণ প্রনক্রয়াটি অিসুেণ 
কেন্টব। এই প্রনক্রয়া সম্পূণয হওয়াে পন্টে, বন্টকয়া আদান্টয়ে নিম্ননলনখি প্রন্টচষ্টা 
কো হন্টব: 

 কমপন্টক্ষ্ 1-4টি নচঠি পাঠান্টিা হয়  
 কমপন্টক্ষ্ 1-4টি মটনলন্টিাি কল কো হয় 
 মিৃ ও মদউনলয়া মোগীে অযাকাউেন্টক বন্টকয়া মকুব কোে জিয 

মিেি পাঠান্টিা হন্টব 
 মে সব অযাকাউন্টেে মমল নেটািয আন্টছ, মকান্টিা মিাি িিে মিই, 

মসগুনল ব ন্ধ্ কন্টে মদওয়া হয় এবং বন্টকয়া মকুব কোে জিয MMC-
ে কান্টছ মিেি পাঠান্টিা হয় 

 মেিাোন্টলে িানেখ মেন্টক 90-180 নদন্টিে মন্টধয বন্টকয়া আদায় 
প্রনক্রয়া সনক্রয় োকা অযাকাউেগুনল ব ন্ধ্ কন্টে মদওয়া হয় এবং 
বন্টকয়া মকুব কোে জিয MMC-ে কান্টছ মিেি পাঠান্টিা হয় 

 
17. মে সময় পনেন্টেবাগুনল প্রদাি কো হয় িখি মমনিন্টকইি-এে জিয মোগযিাসম্পন্ন মকান্টিা মোগীে 

মক্ষ্ন্টে, মমনিকাল মসোে বন্টকয়া আদায় কোন্টক নিনে দ্ধ মঘােণা কন্টেন্টছ।  
 
18.  মমনিকাল মসোন্টেে সন্টঙ্গ সম্পনকয ি সব কান্টলকশি এন্টজনন্সে কান্টছ মমনিকাল মসোন্টেে আনেযক 

সহায়িা িীনিে একটি প্রনিনলনপ আন্টছ এবং সহায়িাে প্রন্টয়াজি আন্টছ এমি মে মকান্টিা মোগীন্টক 
বাৎসনেক আয় ও পনেবান্টেে আয়িন্টিে নভনিন্টি একটি নবন্টলে মলূযায়ি এবং হ্রান্টসে জিয িাো 
আবাে মমনিকাল মসোন্টেে কান্টছ মেিাে কেন্টব। 

  
19.  আনেযক সহায়িা অনিস ইিন্টটক ও মেনজন্টেশন্টিে জায়গাগুনলন্টি িাে নিজস্ব 'িীেব মক্রিা' পাঠিন্টয় 

িাে িীনি অিসুেন্টণে পনেমাপ কন্টে, োন্টি নিনিি কো োয় মে নচহ্ন ও সাোংশগুনল লাগান্টিা 
হন্টয়ন্টছ ও লভয আন্টছ এবং সহন্টোগীো এই নবেন্টয় অবগি আন্টছি মে মমনিকাল মসোে আনেযক 
সহায়িা প্রদাি কন্টে।  

 
20.  নিন্টজ অেযপ্রদাি কেন্টি হয় এমি বন্টকয়া নবল ও বিয মান্টি মমনিন্টকইন্টিে আওিা োকা মোগীন্টদে 

জিয পূণয আনেযক সহায়িা মঞ্জেু কো হন্টব।  
 
21.   মোগযিা নি ধযােন্টণে জিয অনভবাসন্টিে অব স্থ্ান্টক মাপকাঠি নহন্টসন্টব বযবহাে কো হয় িা।  
 
22.  আনেযক সহায়িাে জিয সম্পণূয কো আন্টবদি িা োকাে মক্ষ্ন্টে, দািবয পনেচেযা নি ধযােন্টণ সাহােয 

কোে জিয মমনিকাল মসোে পূবযাভাসমলূক নবন্টিেণ বযবহাে কন্টে। এই নবন্টিেণ মেন্টক পাওয়া িেয 
মোগীন্টদেন্টক আনেযক সহায়িাে জিয অন্টোগয নবন্টবচিা কেন্টব িা। েনদ মকান্টিা মোগী আনেযক 
সহায়িাে আন্টবদি সম্পূণয কন্টেি এবং িাে সান্টে কাগজপে মদি, মেখান্টি মদখান্টিা হয় মে 



পূবযাভাসমলূক নবন্টিেণ বযবহাে কন্টে নি ধযানেি মেণীে মচন্টয় িাে আয় কম, মসই মক্ষ্ন্টে মোগীে 
আনেযক দায়ন্টক নিম্নিে পনেমান্টণ আন্টো কনমন্টয় আিা হন্টব। EPIC-এ লাইভ োকা সাইটগুনলে জিয, 
এক্সন্টপনেয়ািন্টক কান্টজ লাগান্টিা হয়। এক্সন্টপনেয়াি মহলেন্টকয়াে িাইিানন্সয়াল অযানসস্টযান্স 
স্ক্রীনিং/নপ্রজাম্পটিভ চযানেটি মোগীে আন্টয়ে পেযায় এবং নিনি মিিাোল দানেদ্র্য স্তন্টে মকাোয় আন্টছি 
িা অিমুাি কোে জিয মসই মোগীে মক্রনিট নেন্টপান্টটয  োকা আনেযক িেয এবং মোগীে সুনিনদযষ্ট 
অিযািয ববনশষ্টযগুনলন্টক বযবহাে কন্টে, োন্টি নিনি মকান্টিা হাসপািান্টলে দািবয পনেচেযা কমযসূনচে 
জিয মোগযিা অজয ি কন্টেি। এক্সন্টপনেয়াি মহলেন্টকয়াে-এে িাইিানন্সয়াল অযানসস্টযান্স স্ক্রীনিং-এে 
মাধযন্টম অিসু ন্ধ্াি হল মদৃ ুঅিসুন্ধ্াি, ো শুধুমাে গ্রাহকই মদখন্টি পাি এবং মক্রনিট মোেন্টক 
প্রভানবি কন্টে িা। েনদ অিসু ন্ধ্ান্টিে নবেন্টয় গ্রাহন্টকে মকান্টিা প্রশ্ন বা উন্টদ্বগ োন্টক, িাহন্টল িাো 
এক্সন্টপনেয়াি মহলেন্টকয়াে কাস্টমাে মকয়ান্টে (763) 416-1030 িিন্টে মোগান্টোগ কেন্টি পান্টেি। 
আন্টমনেকাি মহলেন্টকয়াে /EGLU (ন্টলগানস নসন্টস্টম)-এে মাধযন্টম নবল কো হয় এমি সাইটগুনলে 
জিয ট্র্যান্সইউনিয়ি বযবহাে কো হয়। েনদ অিসু ন্ধ্ান্টিে নবেন্টয় গ্রাহন্টকে মকান্টিা প্রশ্ন বা উন্টদ্বগ 
োন্টক, িাহন্টল িাো ট্র্যান্সইউনিয়ি কাস্টমাে মকয়াে মক্রনিট লাইন্টি (800)-916-8800 িিন্টে 
মোগান্টোগ কেন্টি পান্টেি। 

 
23.   মমনিকাল মসোন্টেে নবনলং মস্টটন্টমেগুনল মোগীন্টদে জািান্টব মে িাো আনেযক সহায়িা বা নিন্টজ 

অেযপ্রদান্টিে মক্ষ্ন্টে ছাড় মপন্টয়ন্টছি নকিা।  
   
24.   মমনিকাল মসোে বন্টকয়া আদান্টয়ে অসাধােণ পদন্টক্ষ্প বযবহাে কন্টে িা। আমো বন্টকয়া আদান্টয়ে 

মে সব অসাধােণ পদন্টক্ষ্প বযবহাে কনে িা, িাে অন্তভুয ি হল: 
 

 মবিি মেন্টক অেয মকন্টট মিওয়া 
 মক্রনিট এন্টজনন্সে কান্টছ নেন্টপাটয  কো 
 মদিা নবনক্র কন্টে মদওয়া 

 
25.  মমনিকাল মসোন্টেে আনেযক সহায়িা িীনি বা প্রনক্রয়া সি ন্টন্ধ্ মোগীে মকান্টিা অনভন্টোগ োকন্টল নিনি 

নিউ ইয়কয  মস্টট নিপাটয ন্টমে অি মহলে-এে অনভন্টোন্টগে হটলাইন্টি 1-800- 804-5447 িিন্টে 
মিাি কেন্টি পান্টেি। প্রিযাখযান্টিে নচঠিগুনলন্টি এই িেয অন্তভুয ি কো হয়।  

 
26.   FPL এে 100% বা িাে িীন্টচ োকা মে সব নবমাহীি বযনিে জিয আনেযক সহায়িা অিুোন্টমানদি 

হন্টয়ন্টছ, িান্টদে মক্ষ্ন্টে মোগীে আনেযক দায় িীন্টচে পনেন্টেবাগুনলে জিয িীন্টচে িানলকায় মদওয়া 
িামমাে অেযপ্রদান্টিে োনশে মন্টধয সীনমি োকন্টব (ন্টেটগুনলে জিয অযাটাচন্টমে A মদখুি): 
 ইিন্টপন্টশে - $150/ নিসচাজয  
 অযািুন্টলটনে সাজয ানে - $150/প্রণালী 
 প্রাপ্তবয়েন্টদে এমান্টজয নন্স রুম ও নিনিক পনেন্টেবা - $15/সাক্ষ্াৎ 
 প্রসব-পূবয ও নশশুন্টদে এমান্টজয নন্স রুম ও নিনিক পনেন্টেবা - মকান্টিা চাজয  মিই 

 
27. FPL এে 300% বা িাে িীন্টচ োকা মে সব নবমাহীি বযনিে জিয আনেযক সহায়িা অিুোন্টমানদি 

হন্টয়ন্টছ, িান্টদে মক্ষ্ন্টে মোগীে আনেযক দায় একটি স্লাইনিং িী মেন্টলে নভনিন্টি নি ধযােণ কো হন্টব, 
োে ঊর্ধ্যসীমা হল এমি একটি অেযোনশ ো মসই একই পনেন্টেবাে জিয মমনিন্টকয়াে ও বানণনজযক 
অেযপ্রদািকােীো প্রদাি কেি (ন্টেটগুনলে জিয অযাটাচন্টমে A মদখুি)। 



 
28.   মমনিকাল মসোন্টেে আনেযক সহায়িা িীনিটি FPL এে 300% ও 500% এে মান্টে োকা মসই সব 

নবমাহীি বযনিন্টদে জিযও প্রসানেি হয়, োন্টদে জিয আনেযক সহায়িা অিুোন্টমানদি হন্টয়ন্টছ (ন্টেটগুনলে 
জিয অযাটাচন্টমে A মদখুি)।  

 
29.    মমনিকাল মসোন্টেে মখুয পনেন্টেবা মক্ষ্ন্টে বসবাসকােী FPL এে 500% এে ওপন্টে োকা মে সব 

নবমাহীি বযনি নচনকৎসাগিভান্টব প্রন্টয়াজিীয় বা জরুনে পনেচেযা পাি, িাো একটি মসৌজিযমলূক 
ছান্টড়ে জিয মোগযিাসম্পন্ন (ন্টেটগুনলে জিয অযাটাচন্টমে A মদখুি)। 

 
30.   মমনিকাল মসোে সাধােণভান্টব নবল কো অেযোনশ নহসাব কোে জিয লকু বযাক প দ্ধনি বযবহাে 

কন্টে। AGB নহসাব কোে সময় মমনিন্টকয়াে ও বানণনজযক অেযপ্রদািকােীন্টদে মেটগুনল বযবহাে কো 
হয়। প্রনি কযান্টলন্ডাে ব ন্টেযে 30ন্টশ এনপ্রন্টলে মন্টধয আনেযক সহায়িাে মেট এবং সাধােণভান্টব নবল 
কো অেযোনশ মলূযায়ি কেন্টি হন্টব। সাধােণভান্টব নবল কো অেযোনশ (AGB) শিকো 
অিনু্টোধক্রন্টম পাওয়া োয়, মে মকান্টিা আনেযক সহায়িাে  স্থ্ান্টি অেবা financialaid@montefiore.org 
এ ইন্টমল কোে দ্বাো। আনেযক সহায়িাে  ন্টোগযিা নি ধযােন্টণে পন্টে, FAP-ে মোগযিাসম্পন্ন একজি 
বযনিন্টক জরুনে বা নচনকৎসাগিভান্টব প্রন্টয়াজিীয় পনেচেযাে জিয সাধােণভান্টব নবল কো অেযোনশে 
মচন্টয় মবনশ চাজয  কো োয় িা।  

 
মে মোগীো FPL এে 100% মেন্টক FPL এে 500% পেযন্ত বা িাে িীন্টচ আন্টছি, িান্টদে জিয 
আনেযক সহায়িাে মেণীে মেন্টটে AGB % এে একটি িুলিা সম্পূণয কো হয়। অযাটাচন্টমে A-এে 
হাসপািাল পনেন্টেবাগুনলে জিয অেযোনশে ঊর্ধ্যসীমা (FPL এে 500% পেযন্ত): 

 
 ED সাক্ষ্ান্টিে মেট হাসপািান্টলে চাজয গুনলে 19% এে মবনশ হন্টি পান্টে িা। 
 অযািুন্টলটনে সাজয ানেে মেট হাসপািান্টলে চাজয গুনলে 28% এে মবনশ হন্টি পান্টে িা।  
 মমনিকাল অংন্টকালনজ নচনকৎসাে মেট হাসপািান্টলে চাজয গুনলে 26% এে মবনশ হন্টি পান্টে 

িা।  
 নিনিন্টক সাক্ষ্াৎ/ পযান্টোলনজ/ মেিাল/ মেনিওলনজ পেীক্ষ্া/ মেনিন্টয়শি নচনকৎসাে মেট 

হাসপািান্টলে চাজয গুনলে 14% এে মবনশ হন্টি পান্টে িা।  
 জরুনে ইিন্টপন্টশে নহন্টসন্টব ভনিয ে মেট হাসপািান্টলে চাজয গুনলে 33% এে মবনশ হন্টি পান্টে 

িা। 
 
 
31. পনেন্টেবা প্রদািকােীন্টদে িানলকাটি (হাসপািান্টলে সনুবধাগুনলন্টি জরুনে এবং নচনকৎসাগিভান্টব 

প্রন্টয়াজিীয় পনেচেযা প্রদাি কন্টে এমি পনেন্টেবা প্রদািকােীন্টদে (হাসপািাল ছাড়া) একটি িানলকা। 
িানলকাটি মদখায় মে পনেন্টেবা প্রদািকােীো আনেযক সহায়িা িীনিে আওিায় আন্টছ নকিা।) একটি 
পৃেক পনেনশষ্ট নহন্টসন্টব োখা হয় এবং নিি মাস অন্তে আপন্টিট কো হয়। মোগীো আনেযক সহায়িা 
ওন্টয়বসাইন্টট একটি প্রনিনলনপ মপন্টি পান্টেি: http://www.montefiore.org/financial-aid-policy এ, 
অেবা িীন্টচে মে মকান্টিা একটি আনেযক সহায়িা অনিন্টস সাক্ষ্াৎ কন্টে বা নবিামনূ্টলয মিাি কন্টে 
একটি কাগন্টজে প্রনিনলনপে জিয অিনু্টোধ কেন্টি পান্টেি: 

 
 111 East 210th Street (রুম RS-001) 718-920-5658 (ন্টমান্টজস নিনভশি) 

mailto:financialaid@montefiore.org
http://www.montefiore.org/financial-aid-policy


 600 East 233rd Street (ন্টসন্ট্রাল মেনজন্টেশি) 718-920-9954 (ওন্টয়কনিল্ড নিনভশি) 
 1825 Eastchester Road (ভনিয ে অনিস) 718-904-2865 (ওন্টয়লাে নিনভশি) 
 2475 St. Raymond Avenue (আউটন্টপন্টশে মেনজন্টেশি) 718-430-7339 (ওন্টয়স্টন্টচস্টাে 

মোয়যাে নিনভশি)   
 
প্রনিটি মকসন্টক আলাদাভান্টব নবন্টবচিা কন্টে ওপন্টেে সীমাগুনলে বযনিক্রম কো হন্টব, এবং এে জিয 
অযান্টসানসন্টয়ট ভাইস মপ্রনসন্টিে, মহলে সানভয স নেনসন্টভবল স; ভাইস মপ্রনসন্টিে, প্রন্টিশিাল সানভয ন্টসস; বা ভাইস 
মপ্রনসন্টিে, িাইিযান্টন্সে অিনু্টমাদি প্রন্টয়াজি হন্টব। এই িীনি বাস্তবায়ন্টিে মক্ষ্ন্টে, মমনিকাল মসোন্টেে কিৃয পক্ষ্ 
ও  সুনবধাগুনল অিয সমস্ত মিিাোল, মস্টট ও  স্থ্ািীয় আইি, নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণগুনল মািয কেন্টব, মেগুনল এই 
অিেুায়ী পনেচানলি কাজকমযগুনলে ওপে প্রন্টোজয হন্টি পান্টে।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

অযাটাচডমে A: আবথিক সহায়তার চাটি  ও পর্িায় 
 

 প্রমাট আডয়র প্রেণী (ঊর্ধ্িসীমা)    

2015  

2 3 4 5 6 
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প্রিোরাে 
দাবরদ্র্য 
স্তর - 1 7 9 10 11 

পবরিাডরর 
আয়তন 

100% 125% 150% 175% 185% 200% 250% 300% 400% 500% 
500% 
এর 
প্রিব  

1 $11,770 $14,713 $17,655 $20,598 $21,775 $23,540 
$   

29,425 
$   

35,310 
$   

47,080 
$   

58,850 
 

2 $15,930 $19,913 $23,895 $27,878 $29,471 $31,860 
$   

39,825 
$   

47,790 
$   

63,720 
$   

79,650 
 

3 $20,090 $25,113 $30,135 $35,158 $37,167 $40,180 
$   

50,225 
$   

60,270 
$   

80,360 
$100,450  

4 $24,250 $30,313 $36,375 $42,438 $44,863 $48,500 
$   

60,625 
$   

72,750 
$   

97,000 
$121,250  

5 $28,410 $35,513 $42,615 $49,718 $52,559 $56,820 
$   

71,025 
$   

85,230 
$113,640 $142,050  

6 $32,570 $40,713 $48,855 $56,998 $60,255 $65,140 
$   

81,425 
$   

97,710 
$130,280 $162,850  

7 $36,730 $45,913 $55,095 $64,278 $67,951 $73,460 
$   

91,825 
$110,190 $146,920 $183,650  

8 $40,890 $51,113 $61,335 $71,558 $75,647 $81,780 
$ 

102,225 
$122,670 $163,560 $204,450  

প্রন্টিযক 
অনিনেি 
বযনিে 

জিয মোগ 
করুি। 

$4,160 
$  

5,200 
$  

6,240 
$  

7,280 
$  

7,696 
$8,320 

$   
10,400 

$   
12,480 

$   
16,640 

$   
20,800 

 

 
* 2015 মিিাোল দানেদ্র্য নিন্টদয নশকাে নভনিন্টি 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

মপশাজীবী ও হাসপািাল  

সমষ্টীভূি আনেযক সহায়িা মেট 
 
 
 
গুরুত্বপূণয হাইলাইট:  
 

 িীগুনল FPL% এে স্তে ও পনেন্টেবা অিুোয়ী নিনদযষ্ট কো হয়। সূনচটি মপশাজীবী (PB), 
হাসপািাল (HB) ও সনিনলি (PB + HB) িীগুনল মদখায়। 

 মিিাোনল মকায়যানলিান্টয়ি মহলে মসোন্টেে  স্থ্ািগুনলে জিয সুনিনদযষ্ট িী িীন্টচ প্রদাি কো 
হন্টয়ন্টছ। এই িীগুনল FQHC-এ প্রদাি কো সব পনেন্টেবাগুনলে ওপে প্রন্টোজয হয় (ন্টেমি 
সব ধেন্টিে সাক্ষ্াৎ, লযাব ও ইন্টমনজং অিয াে)। এই মেটগুনল FQHC-এে বাইন্টে প্রন্টোজয 
হয় িা, মেমি ইিন্টপন্টশে, অযািুন্টলটনে সাজয ানে, PET েযাি ও মহিএক মসোে। FQHC 
 স্থ্ািগুনলে একটি িানলকাে জিয িনেে মশে পেযন্ত মস্ক্রাল করুি। 

 মে  স্থ্ািগুনল শুধুমাে PB (অেযাৎ PBB িয়), মসগুনলে জিয, প্রদি পনেন্টেবাগুনলে 
সনিনলি িী অবশযই প্রন্টয়াগ কেন্টি হন্টব। 

 পেযায় 10 বা >500% মক একটি 'ন্টসৌজিযমূলক ছাড়' নহন্টসন্টব নবন্টবচিা কো হয়। PB-ে 
জিয, ফ্ল্যাট মেন্টটে পনেবন্টিয  িী হন্টব নবল কো পনেমান্টণে 61%। িলস্বরূপ একজি মোগী 
একটি অনিনেি নবল মপন্টি পান্টেি। 

 ইিন্টপন্টশে নভনজটগুনলে জিয, মটনবন্টল উন্টেখ কো মেন্টটে মন্টধয মোগীে পুন্টো সময় োকাে 
খেচ অন্তভুয ি আন্টছ। PB অেযোনশটি PB অযাকাউেগুনল বযাপী বণ্টি কো হন্টব, মমাট 
চাজয -এে একটি % প দ্ধনিে নভনিন্টি। 

 প্রিোরাবে প্রকায়যাবেিাডয়ে প্রহেথ প্রসোরগুবে হে: কনম্প্রন্টহিনসভ িযানমনল মকয়াে মসোে, 
কনম্প্রন্টহিনসভ মহলে মকয়াে মসোে, িযানমনল মহলে মসোে, উইনলয়ামস নব্রজ িযানমনল 
প্রযানিস, কযাসল নহল িযানমনল প্রযানিস, ওন্টয়স্ট িামযস িযানমনল প্রযানিস, ইউনিভানসযটি এনভ 
িযানমনল প্রযানিস, ভায়া ভান্টিয  িযানমনল প্রযানিস, সাউে ব্রংস মহলে মসোে, মসোে িে 
চাইল্ড মেনজনলন্টয়নন্স এবং NY চাইল্ড মহলে মপ্রান্টজি।  

 FPL এে 500% পেযন্ত হাসপািান্টলে মেটগুনলে জিয, সাধােণভান্টব নবল কো অেযোনশে 
সান্টে একটি িুলিা আন্টছ, এবং মোগী এই দইুটিে মন্টধয মেটি কম িাে জিয দানয়ত্বশীল।  

 
 
 
 
 
 



 
 
নীডচর আবথিক সহায়তার প্ররটগুবে প্রিোরাবে প্রকায়যাবেিাডয়ে প্রহেথ প্রসোর-এর  স্থানগুবের েনয:  
 
 

  প্রিোরাবে প্রকায়যাবেিাডয়ে প্রহেথ প্রসোর-এর  স্থানগুবে (FQHC-এর) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB বিবেট HB বিবেট সবিবেত বিবেট 
1 100% $0  $0  $ 0                                 
2 125% $0  $20   $ 20  
3 150% $0  $30   $ 30  
4 175% $0  $40   $ 40  
5 185% $0  $50   $50  
6 200% $0  $60   $60  
7 250% $0  $90   $90  
8 300% $0  $90   $90  
9 500% $0  $90   $90  
10  >500% $0 $90 $90 
     

 
 

    
নতুন ও েচবেত বিবেডটর েনয নীডচর আবথিক প্ররটগুবে নন প্রিোরাবে প্রকায়যাবেিাডয়ে প্রহেথ প্রসোর-এর  স্থানগুবের ওপর েডর্ােয হয়: 
(এই মেটগুনল পযান্টোলনজ (লযাব পনেন্টেবা) ও মেিান্টলে জিযও বযবহাে কো হয়।  
  
     

  নতুন প্ররাগীর সাক্ষাৎ (NPV) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB NPV *HB NPV 
(শুিুমাত্র PB  স্থানগুবে) সবিবেত 

NPV 

1 100% 
$0 

$15 প্রাপ্তবয়ে / $0 প্রসব-পূবয বা 
নশশুনচনকৎসাে জিয 

$15 প্রাপ্তবয়ে /$0 প্রসব-পূবয 
বা নশশুনচনকৎসাে জিয $15 

2 125% $0  $20  $20 
3 150% $0  $30  $30 
4 175% $0  $45   $45  
5 185% $0  $75  $75 
6 200% $25  $105   $130  
7 250% $25  $120   $145  
8 300% $25  $150   $175  
9 500% $50  $200  $250  
10  >500% নবন্টলে পনেমান্টণে 61%             $350  = PB মেট + HB মেট  



 

  নতুন নন এমন প্ররাগীর সাক্ষাৎ (EPV) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB EPV *HB EPV 
(শুিুমাত্র PB  স্থানগুবে) 

সবিবেত EPV 

1 100% 
$0 $15 প্রাপ্তবয়ে / $0 প্রসব-পূবয 

বা নশশুনচনকৎসাে জিয 
$15 প্রাপ্তবয়ে / $0 প্রসব-পূবয 

বা নশশুনচনকৎসাে জিয 
2 125% $0 $20  $20 
3 150% $0 $30  $30 
4 175% $0 $45  $45  
5 185% $0 $75  $75  
6 200% $ 15 $105  $120  
7 250% $ 15 $120  $135 
8 300% $ 15 $150  $165  
9 500% $ 25 $200  $225  
10  >500% নবন্টলে পনেমান্টণে 61% $350  = PB মেট + HB মেট  

 
 
   

  েরুবর বিিাগ (ED) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB ED *HB ED সবিবেত ED 

1 100% 
$0 $15 প্রাপ্তবয়ে /$0 প্রসব-পূবয 

বা নশশুনচনকৎসাে জিয $0 
$15 প্রাপ্তবয়ে / $0 প্রসব-পূবয 

বা নশশুনচনকৎসাে জিয 
2 125% $ 10  $35   $45  
3 150% $20  $45   $65 
4 175% $30  $65   $95  
5 185% $40  $110   $150  
6 200% $50  $155   $205  
7 250% $70  $180   $250  
8 300% $100  $225   $325 
9 500% $150  $700   $850  
10  >500% নবন্টলে পনেমান্টণে 61% $1500  = PB মেট + HB মেট  



 

  ইনডপড ে (Inpt) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB Inpt HB Inpt সবিবেত Inpt 

1 100% 
$75 $150 $225 

2 125% $ 150 $ 300  $450  
3 150% $250 $500  $750  
4 175% নবন্টলে পনেমান্টণে 5% $5,000  = PB মেট + HB মেট  
5 185% নবন্টলে পনেমান্টণে 9% $8,500  = PB মেট + HB মেট  
6 200% নবন্টলে পনেমান্টণে 12% $12,000  = PB মেট + HB মেট  
7 250% নবন্টলে পনেমান্টণে 14% $13,500  = PB মেট + HB মেট  
8 300% নবন্টলে পনেমান্টণে 17% $17,000  = PB মেট + HB মেট  
9 500% নবন্টলে পনেমান্টণে 51% $20,000  = PB মেট + HB মেট  
10  >500% নবন্টলে পনেমান্টণে 61% $49,000  = PB মেট + HB মেট  

 

  অযাম্বডুেটবর সােি াবর (Amb) 

মূডেযর পর্িায় % FPL *PB Amb **HB Amb সবিবেত Amb 
1 100% $50 $150 $200 

2 125% $75  $300   $375 
3 150% $100  $400   $500  
4 175% $150  $600   $750  
5 185% $250  $1,000   $1,250  
6 200% $350  $ 1,400  $1,750  
7 250% $400  $1,600   $2,000  
8 300% $500  $2,000   $2,500  
9 500% $900  $3,500   $4,400  
10  >500% নবন্টলে পনেমান্টণে 61% $5,000  = PB মেট + HB মেট  

  * অযাডন ডস্থবসয়ার মূেয অন্তিুি ক্ত  
  **েবত েণােীর প্ররট  



 

  গযাডরাইডেস্টাইনাে (GI) েণােীগুবে 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB GI *HB GI সবিবেত GI 
1 100% $0 $100 $100 

2 125% $70  $150   $220 
3 150% $100  $200   $300  
4 175% $150  $300   $450  
5 185% $200  $500   $700  
6 200% $250  $700   $950  
7 250% $300  $800   $1,100  
8 300% $350  $1,000   $1,350  
9 500% $400  $1,800  $2,200  
10  >500% নবন্টলে পনেমান্টণে 61% $2,500  = PB মেট + HB মেট  

  **েবত েণােীর প্ররট  

  
 
   

  প্রমবেকাে অংডকােবে ইনবিউ ন (Inf) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB Inf HB Inf সবিবেত Inf 
1 100% $0  $150  $150 
2 125% $0  $225   $225  
3 150% $0  $300   $300  
4 175% $0  $450   $450  
5 185% $0  $750   $750  
6 200% $0  $1,050   $1,050  
7 250% $0  $1,200   $1,200  
8 300% $0  $1,500   $1,500  
9 500% $0  $1,600   $1,600  
10  >500% $0 $4,700 $4,700 



 

  প্ররবেডয় ন অংডকােবে (Rad Onc) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB Rad Onc HB Rad Onc সবিবেত Rad Onc 
1 100% $0  $60  $60 
2 125% $0  $90   $90  
3 150% $0  $120   $120  
4 175% $0  $180   $180  
5 185% $0  $300   $300  
6 200% $0  $420   $420  
7 250% $0  $480   $480  
8 300% $0  $600   $600  
9 500% $0  $680  $680 
10  >500% $0 $2,800 $2,800 

   

 
 
 
  

  প্ররবেওেবে এক্স-প্রর (Rad Xray) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB Rad Xray HB Rad Xray সবিবেত Rad Xray 
1 100% $0 $15 $15 

2 125% $10  $15   $25  
3 150% $10  $15   $25  
4 175% $10  $15   $25  
5 185% $ 10  $15   $25  
6 200% $10  $15   $25  
7 250% $10  $15   $25  
8 300% $10  $15   $25  
9 500% $40  $50   $90  

10  >500% 
 নবন্টলে পনেমান্টণে 61%   ব্লু ক্রস ক্ষ্নিপূেণ মেন্টটে 100%   = PB মেট + HB মেট  



 

  প্ররবেওেবে আেট্রাসাউন্ড (Rad US) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB Rad US HB Rad US সবিবেত Rad US 
1 100% $0 $15 $15 

2 125% $15  $20   $35  
3 150% $20  $25   $45  
4 175% $25  $30   $55  
5 185% $30  $35   $65  
6 200% $35  $40   $75  
7 250% $40  $45   $85  
8 300% $45  $50   $95  
9 500% $50  $100   $150  

10  >500% 
 নবন্টলে পনেমান্টণে 61%   ব্লু ক্রস ক্ষ্নিপূেণ মেন্টটে 100%   = PB মেট + HB মেট  

 

 
 

    

  প্ররবেওেবে মযাডমাগ্রাবি (Rad Mam) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB Rad Mam HB Rad Mam সবিবেত Rad Mam 
1 100% $0 $25 $25 

2 125% $20  $30   $50  
3 150% $25  $35   $60  
4 175% $30  $40   $70  
5 185% $35  $50   $85  
6 200% $40  $60   $100  
7 250% $50  $70   $120  
8 300% $60  $90   $150  
9 500% $70  $130   $200 

10  >500% 
 নবন্টলে পনেমান্টণে 61%   ব্লু ক্রস ক্ষ্নিপূেণ মেন্টটে 100%   = PB মেট + HB মেট  



 

  প্ররবেওেবে কবিউডটে প্রটাডমাগ্রাবি (Rad CT) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB Rad CT HB Rad CT সবিবেত Rad CT 
1 100% $0  $40  $40 
2 125% $20  $45   $65  
3 150% $30  $50   $80  
4 175% $40  $60   $100  
5 185% $50  $75   $125  
6 200% $60  $90   $150  
7 250% $80  $105   $185  
8 300% $100  $130   $230  
9 500% $125  $250   $375  

10  >500% 
 নবন্টলে পনেমান্টণে 61%   ব্লু ক্রস ক্ষ্নিপূেণ মেন্টটে 100%   = PB মেট + HB মেট  

     

  প্ররবেওেবে মযাগডনটিক প্ররডোনযাি ইডমবেং (Rad MRI) 

মূডেযর পর্িায় % FPL PB Rad MRI HB Rad MRI সবিবেত Rad CT 

1 100% $0 $150 $150 

2 125% $25  $175   $200  
3 150% $35  $200   $235  
4 175% $45  $250   $295  
5 185% $50  $300   $350  
6 200% $65  $350   $415  
7 250% $80  $400   $480  
8 300% $100  $500   $600  
9 500% $150  $550   $700  

10  >500% 
 নবন্টলে পনেমান্টণে 61%   ব্লু ক্রস ক্ষ্নিপূেণ মেন্টটে 100%   = PB মেট + HB মেট  



 

মূডেযর পর্িায় % FPL PET স্ক্যান (ডলািাে) 
1 100%  $              150  
2 125%  $              400  
3 150%  $              600  
4 175%  $              800  
5 185%  $            1,000  
6 200%  $            1,200  
7 250%  $            1,400  
8 300%  $            1,600  
9 500%  $            2,000  
10  >500%  নবন্টলে পনেমান্টণে 61%  
   

  প্রহেএক প্রসোর ইনবিউ ন 

মূডেযর পর্িায় % FPL নািি  ব্লক (ডলািাে) 
1 100%  $               50  
2 125%  $              100  
3 150%  $              125  
4 175%  $              150  
5 185%  $              200  
6 200%  $              250  
7 250%  $              300  
8 300%  $              350  
9 500%  $              400  
10  >500%  নবন্টলে পনেমান্টণে 61%  



 

  প্রহেএক প্রসোর ইনবিউ ন 

মূডেযর পর্িায় % FPL প্রিাটক্স (ডলািাে) 
1 100%  $              450  
2 125%  $              900  
3 150%  $            1,100  
4 175%  $            1,300  
5 185%  $            1,500  
6 200%  $            1,750  
7 250%  $            2,000  
8 300%  $            2,250  
9 500%  $            2,500  
10  >500%  নবন্টলে পনেমান্টণে 61%  

 
 
ওপডরর সি হাসপাতাডের িডকয়া (HB) পবরমাণগুবেডত বনউ ইয়কি  প্রস্টট সারচােি  অন্তিুি ক্ত।   
 
 
 
সব প্রনিকূল নস দ্ধান্ত বা প্রিযাখযাি কো আন্টবদিগুনলে নবরু ন্টদ্ধ নস দ্ধান্টন্তে 30 নদন্টিে মন্টধয আপীল কো োয়।  



 

অযাটাচন্টমে B: এই আনেযক সহায়িা িীনিে অধীন্টি অন্তভুয ি স্বা স্থ্য পনেচেযাে অিযািয সুনবধাগুনল 

 

 স্থাডনর নাম 

Montefiore Medical Group 4 - Family Care Center  

Montefiore Medical Group - Williamsbridge  

Montefiore Medical Group - White Plains Road 

Montefiore Medical Group - West Farms Family Practice 

Montefiore Medical Group - Via Verde 

Montefiore Medical Group - University Avenue Family Practice 

Montefiore Medical Group - Riverdale 

Montefiore Medical Group - Marble Hill Family Practice 

Montefiore Medical Group - Greene Medical Arts Pavilion 

Montefiore Medical Group - Family Health Center 

Montefiore Medical Group - Eastchester 

Montefiore Medical Group - Co-op City Office 

Montefiore Medical Group - Comprehensive Health Care Center 

Montefiore Medical Group - Comprehensive Family Care Center 

Montefiore Medical Group - Castle Hill Family Practice 

Montefiore Medical Group - Burke Avenue 

Montefiore Medical Group - Astor Avenue Pediatrics 

Montefiore Medical Center (MMC)- Orthopaedic Surgery Practice 

MMC Neurosurgery Practice and Interventional Radiology 

MMC Neurology Practice 

MMC GI Practice 

MMC East Tremont Family Practice 

MMC Advanced Imaging 

Larchmont Women's Center 

Jennie A. Clark Residence - Women in Need 

Icahn House Family Shelter 

Help Bronx Crotona 

Greene Medical Arts Pavilion 

Grand Concourse Women's Center 

Grand Concourse 

East Tremont Family Medical 

Diagnostic and Treatment Center  (Family Care Center) 

Cross County 

Co-Op City 

Cardiovascular Associates of Westchester 



Bronx East 

Bronx Cardiac 

Centennial Women's Center 

Women's Medical Associates 

Women's Health at Wakefield Hospital 

Women in Need - Suzanne's Place 

Williamsbridge Cardiology 

Westchester Heart Specialist 

Wakefield Campus of the Department of Orthopaedic Surgery 

Wakefield Campus of the Department of Ophthalmology and Visual Sciences 

Wakefield Ambulatory Care Center 

Scarsdale Women's Center 

Saratoga Interfaith Family Shelter 

Saint John's Family Shelter 

Riverdale Women's Center 

Ridge Hill Cardiology 

Obs/Gyn at Woodlawn (Van Cortlandt) 

New Day Domestic Violence Shelter 

Montefiore Wakefield Child Psych Clinic 

Montefiore School Health Program - William Howard Taft Campus 

Montefiore School Health Program - Walton Campus 

Montefiore School Health Program - Theodore Roosevelt Campus 

Montefiore School Health Program - Stevenson Campus 

Montefiore School Health Program - South Bronx Campus 

Montefiore School Health Program - P.S./M.S. 95 

Montefiore School Health Program - P.S. 85 

Montefiore School Health Program - P.S. 8 

Montefiore School Health Program - P.S. 64 

Montefiore School Health Program - P.S. 55 

Montefiore School Health Program - P.S. 28 

Montefiore School Health Program - P.S. 105 

Montefiore School Health Program - New Settlement Community Campus 

Montefiore School Health Program - Mott Haven H.S. Campus 

Montefiore School Health Program - Morris Campus 

Montefiore School Health Program - M.S. 45 

Montefiore School Health Program - M.S. 142 John Philip Sousa 

Montefiore School Health Program - I.S. 217 - Entrada Academy and Charter School 

Montefiore School Health Program - Herbert H. Lehman Campus 

Montefiore School Health Program - Evander Childs Campus 

Montefiore School Health Program - DeWitt Clinton High School 

Montefiore School Health Program - Christopher Columbus Campus 



Montefiore School Health Program - Bronx Regional High School 

Montefiore Moses Child/Adolescent Clinic 

Montefiore Moses Adult/Child Outpatient 

Montefiore Medical Park 

Montefiore Medical Center - Wakefield Cardiovascular Center 

Montefiore Medical Center - Substance Abuse Treatment Program Unit 3 

Montefiore Medical Center - Substance Abuse Treatment Program Unit 1 

Montefiore Medical Center - STD Initiative 

Montefiore Medical Center - South Bronx Health Center for Children and Families 

Montefiore Medical Center - Safe House For Lead Poisoning Prevention Program 

Montefiore Medical Center - New York Children's Health Project 

Montefiore Medical Center - Montefiore Wakefield Chemical Dependency Outpatient Program 

Montefiore Medical Center - Montefiore Medical Park Outpatient Rehabilitation Services 

Montefiore Medical Center - Montefiore Medical Park Orthodontic Center 

Montefiore Medical Center - Montefiore Einstein Center for Cancer Care 

Montefiore Medical Center - Montefiore Cardiology 

Montefiore Medical Center - Montefiore Advanced Imaging Montefiore Medical Park 

Montefiore Medical Center - Montefiore Advanced Imaging Montefiore Medical Park 

Montefiore Medical Center - Montefiore Advanced Imaging Medical Arts Pavilion 

Montefiore Medical Center - J.E. and Z.B. Butler Child Advocacy Center 

Montefiore Medical Center - Center for Radiation Therapy 

Montefiore Medical Center - Center for Child Health and Resiliency 

Montefiore Hutchinson Campus 

Montefiore Behavioral Health Center at Westchester Square 

Montefiore Behavioral Health Center 

Montefiore  Medical Center - Montefiore Wakefield Mental Health Center  

Montefiore Medical Group-Eastchester 

Montefiore Medical Group-Cross County 

 

 

 

 

 

 


