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মে�িফওের েমিডকাল েস�ার (েমিডকাল েস�ার) তার সব েরাগীর জনয্ উ� মােনর েসবা �দােনর একিট 
ল�য্ �ারা চািলত হয়। আমােদর পিরেষবা ে�ে�র েয সব মানেুষর �া �য্ িবমার আওতা েনই এবং যারা 
েমিডকাল েস�াের পাওয়া �েয়াজনীয় সম� েসবা বা তার েকােনা অংেশর জনয্ মলূয্ পিরেশাধ করেত পােরন 
না, েসই েলােকরা সহ সব েরাগীেক েসবা েদওয়ার জনয্ আমরা অ�ীকারব �। আমরা সব েরাগীেক 
সহানভূুিতর সােথ িচিকৎসা করেত অ�ীকারব �, িবছানার পাশ েথেক িবিলং অিফস পযর্�, আমােদর অথর্ 
আদােয়র �েচ�া সহ। এছাড়াও, আমরা িনউ ইয়েকর্ র সব বািস�ার জনয্ �া �য্ েসবার আওতার স�সািরত 
সুেযাগ �দান করেত অ�ীকারব �।  
 
েমিডকাল েস�ার এমন আিথর্ক সহায়তা নীিত র�া করেত অ�ীকারব �, েযগিল তার ল�য্ ও 
মলূয্েবাধগিলর সােথ স�িতপূণর্ এবং িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক �া �য্ েসবা পিরেষবাগিলর জনয্ একজন 
বয্ি�র মলূয্ পিরেশােধর সাম থর্য্েক িবেবচনা কের। 
 
নীিতর িনেদর্ িশকা: 
 
েয সব েরাগীর জরির িভিত্তেত ও িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক েসবা �েয়াজন এবং যােদর �া �য্ িবমা েনই 
িকংবা িবমার অথর্�দােনর সবগিল উৎস ফুিরেয় যাওয়ার পের, তােদর আিথর্ক সহায়তা পিরচালনার জনয্ 
েমিডকাল েস�ােরর িনেদর্ িশকােক অ�ভুর্ � করাই হল এই নীিতর উে�শয্। েসই সব েরাগীেক আিথর্ক সহায়তা 
�দান করা হয় যারা অথর্�দােনর অ�মতার �মাণ িদেয়েছন, িক� অথর্�দান করেত অিন �কু নন, েযটােক 
খারাপ েদনা িহেসেব িবেবচনা করা হয়। েফেডরাল আইেনর বাধয্বাধকতা অনযুায়ী, েফেডরািল 



েকায়য্ািলফােয়ড েহলথ েস�ােরর (FQHC) েক�গিলেত েরাগীেদর েয পিরেষবাগিল েদওয়া হয়, েসগিল �ং� 
কিমউিনিট েহলথ েনটওয়াকর্  (BCHN) �াইিডং ফী ে�ল নীিতর (JF15.1) অধীন।       
 
এই নীিতর অ�ভুর্ � হল মে�িফওের েমিডকাল েস�ার- মে�িফওের হসিপটাল- েমােজস িডিভশন, 
মে�িফওেরেত িচলে�� হসিপটাল, মে�িফওের েমিডকাল েস�ার- ওেয়লার হসিপটাল, মে�িফওের েমিডকাল 
েস�ার- ওেয়কিফ� হসিপটাল এবং মে�িফওের েমিডকাল েস�ার- মে�িফওের ওেয়�েচ�ার ে�ায়য্ার।  
এই নীিতর অ�ভুর্ � অনয্ানয্ �া �য্ েসবার সুিবধাগিলর জনয্ অন�ুহ কের অয্াটাচেম� B েদখুন। যিদ েকােনা 
েক� তািলকায় না থােক, তাহেল েরাগী েফােনর মাধয্েম 718-920-5658 এ �ধান আিথর্ক সহায়তা 
অিফেস েযাগােযাগ করেত পােরন, আিথর্ক সহায়তা িবভাগেক financialaid@montefiore.org এ ইেমল করেত 
পােরন, অথবা নীেচ # 3 এর তািলকায় েদওয়া েয েকােনা আিথর্ক সহায়তা অিফেস েযেত পােরন,  �ােন 
পযর্ােলাচনা ও যত্নসহকাের িবেবচনার জনয্। নীিতিট বাৎসিরক িভিত্তেত পযর্ােলাচনা করা হয়।  
 
1. িন�িলিখতেদর জনয্ আিথর্ক সহায়তা লভয্ হেব: 
 

• েমিডকাল েস�ােরর মখুয্ পিরেষবা অ�েল বসবাসকারী েয সব িবমাহীন েরাগীরা 
িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় পিরেষবা বা জরির েসবা পা ে�ন (আিথর্ক সহায়তার চাটর্  ও 
পযর্ায়গিলর জনয্ অয্াটাচেম� A েদখুন); এবং 

 
• েমিডকাল েস�ােরর মুখয্ পিরেষবা অ�েল বসবাসকারী েয সব েরাগীর 

িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় বা জরির েসবার জনয্ িচিকৎসা সুিবধাগিল ফুিরেয় 
েগেছ। 

 
• েকােনা সুিনিদর্� পিরেষবার ে�ে� আিথর্ক সহায়তা পাওয়ার জনয্ সু��ভােব েযাগয্ হেত 

েগেল, েরাগীেদর অবশয্ই েমিডকাল েস�ােরর মখুয্ পিরেষবা অ�েলর বািস�া হেত হেব, 
শধুমা� জরির পিরেষবাগিলর ে�ে� বয্িত�ম হেত পাের। েমিডকাল েস�ােরর মখুয্ 
পিরেষবা অ�ল হল িনউ ইয়কর্  ে�ট। িনউ ইয়কর্  ে�ট-এর বাইের বসবাসকারী েয সব 
েরাগী জরির েসবা পান, তারা আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তাস��।  

 
• িনউ ইয়কর্  ে�ট-এর বািস�া নন এমন মানষুেদর অ-জরির েসবার জনয্ আিথর্ক 

সহায়তার েযাগয্তা �িতিট ঘটনার ে�ে� �ত�ভােব িন ধর্ারণ করা হেব এবং তার জনয্ 
ভাইস ে�িসেডে�র অনেুমাদন আবশয্ক। যিদ েরাগীেক একিট বয্িত�ম িহেসেব আিথর্ক 
সহায়তা পাওয়ার জনয্ অনেুমাদন েদওয়া হয়, তাহেল মখুয্ পিরেষবা অ�েল বসবাসকারী 
েরাগীেদর মত একই মাপকািঠ বয্বহার কের তােদরেক বাছাই করা হেব (েমাট আয় এবং 
পিরবােরর আয়তেনর সােথ সংি�� েফডারাল দাির�য্ �র)।  

 
• েয সব ঐি�ক �ণালীগিলেক িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় বেল িবেবচনা করা হয় না 

(েযমন কসেমিটক সাজর্ াির, ব �য্া� িচিকৎসা) েসগিল আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তাস�� 
নয়। েরাগীরা আওতা-বিহভূর্ ত পিরেষবাগিলর জনয্ িনেজ অথর্�দােনর ে�ে� একিট ছাড় 
েপেত পােরন।  

 
• আিথর্ক সহায়তা নীিতিট EMTALA িনেদর্ িশকা অনসুরণ কের।  
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2.    েমিডকাল েস�ার েকােনা েরাগীর িচিকৎসাগত অব �ার িভিত্তেত পিরেষবাগিলর ওপের সীমা আেরাপ 

কের না। 
 
3. েরাগীরা সহায়তার জনয্ েয সব আিথর্ক সহায়তা অিফেস আেবদন করেত পােরন েসগিল এখােন 

অব ি�ত: 
• 111 East 210th Street (রম RS-001) 718-920-5658 (েমােজস িডিভশন) 
• 600 East 233rd Street (েস�াল েরিজে�শন) 718-920-9954 (ওেয়কিফ� 

িডিভশন) 
• 1825 Eastchester Road (ভিতর্ র অিফস) 718-904-2865 (ওেয়লার 

িডিভশন) 
• 2475 St. Raymond Avenue (আউটেপেশ� েরিজে�শন) 718-430-7339 

(ওেয়�েচ�ার ে�ায়য্ার)  
   
আিথর্ক সহায়তা নীিত, আিথর্ক সহায়তা সারাংশ ও/বা আিথর্ক সহায়তা আেবদনপে�র কাগেজর 
�িতিলিপগিল অনেুরাধ�েম পাওয়া যায়, িবনা খরেচ ডাকেযােগ বা ইেমেল। ইেমল অনেুরাধগিল 
financialaid@montefiore.org এ পাঠােনা যায়। এগিল সুিবধার ওেয়বসাইট 
http://www.montefiore.org/financial-aid-policy-এও পাওয়া যায়।  

 
4. েমিডকাল েস�ােরর আউটেপেশ� ি�িনেকর  �ানগিলেত পিরেষবা �হণকারী িবমাহীন েরাগীরা ি�িনেক 

িনব �েনর সময় আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদন করেত পােরন। পুেরা মে�িফওের জেুড় পিরেষবা 
�হণকারী সব েরাগীরা তােদর আেবদনগিল শর বা স�ূণর্ করেত, ওপেরর েয েকােনা একিট 
আিথর্ক সহায়তা অিফেস েযেত পােরন। EPIC-এ একিট েফডােরল দাির�য্ পযর্ায় (FPL) সারণী 
আেছ, এবং আিথর্ক সহায়তার জনয্ কাগেজ আেবদন করার পিরবেতর্  এিট স�ূণর্ করা যায়। 
মলূয্ায়েনর জনয্ বয্বহৃত কাগজপ�গিল �য্ান করা হয় এবং ইেল�িনক েপেশ� েফা�াের (EPF) 
মজতু রাখা হয়। FPL সারণীেত আয়, পিরবােরর আয়তন, কাযর্কর ও সমা� হওয়ার তািরখ, 
অব �া, এবং সং�হ করা কাগজপে�র ধরন রাখা হয়।  

 
5. েসবার পিরক�না ও সময়সূিচ ��ত করার �ি�য়ায় যথাস�ব শী� আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তা 

িন ধর্ারণ করা হেব। কাউে�লররা এমন েয েকােনা েরাগীেক সহায়তা েদেবন যােদর আিথর্ক 
সহায়তার আেবদনপ�গিল স�ূণর্ করেত সহায়তার �েয়াজন হয়। আিথর্ক িবষয় িন ধর্ারণ অমীমাংিসত 
থাকার সময় জরির পিরেষবাগিল কখনও িবলি�ত করা হেব না। েরাগীরা পিরেষবাগিলর আেগ 
অথবা একিট িবল পাওয়ার পের আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদন করেত পােরন। একিট কােলকশন 
এেজি� বা বেকয়া আদায়কারী স ং�ার কােছ িবল পাঠােনার পেরও েরাগীরা আিথর্ক সহায়তার জনয্ 
আেবদন করেত পােরন। একজন েরাগী আিথর্ক সহায়তার আেবদনপ� স�ূণর্ করার জনয্ কখন 
অনেুরাধ করেত পােরন তার েকােনা চূড়া� সময়সীমা েনই।  

 
6. আিথর্ক সহায়তার অনেুমাদনগিল এক বছেরর জনয্ ৈবধ থাকেব। েরাগীেদর আিথর্ক সহায়তার জনয্ 

বাৎসিরক িভিত্তেত পুনমূর্লয্ায়ন করা হেব।  
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7. আশা করা হয় েয লভয্ সবর্জনীন িবমার আওতার (েযমন েমিডেকইড, চাই� েহলথ �াস, ও 
েকায়য্ািলফােয়ড েহলথ �য্ান) জনয্ আেবদন করার ে�ে� েরাগী বা আিথর্কভােব দািয়�শীল প�গিল 
েমিডকাল েস�ােরর সে� সহেযািগতা করেবন (উ��ু নিথভুি�র সময়), যিদ তােদরেক স�াবয্ 
েযাগয্তাস�� িহেসেব িবেবচনা করা হয়। আিথর্ক সহায়তার েযাগয্তা েমিডেকইড আেবদন স�ূণর্ 
করার ওপর িনভর্ র কের না, এবং েমিডেকইড-এর িস �া� অমীমাংিসত থাকার সময় েকােনা 
িস �া�েক িবলি�ত করা হেব না।  

 
8. আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তা িন ধর্ারণ করেত েফেডরাল দাির�য্ �েরর আয় সং�া� �কািশত 

িনেদর্ িশকার সােথ সংল� েমাট আয়েক বয্বহার করা হয়, েযিটেক পিরবােরর আয়তেনর জনয্ 
সাম�সয্পূণর্ করা হয়। িস �া�গিল শধুমা� বাৎসিরক আেয়র িভিত্তেত েনওয়া হয়। স�দগিলেক 
িবেবচনা করা হয় না। 

 
9. েমিডকাল েস�ার বতর্ মান আয় যাচাই করেব। আেয়র �হণেযাগয্ �মাণ িন�রপ: 

• কমর্হীনতার িববিৃত 
• েসাশয্াল িসিকওিরিট/েপনশন �দােনর িচিঠ 
• েবতেনর �াব বা িচরকুট/ িনেয়াগ �িতপাদনকারী িচিঠ 
• সহায়তার িচিঠ 
• আয়, সহায়তা ও/বা বতর্ মান আিথর্ক অব �া বয্াখয্াকারী �তয্য়ন প�, যিদ আেয়র অনয্ানয্ 

�মাণ লভয্ না হয় 
 
10. ফাইনয্া� কম�রা আিথর্ক সহায়তার পরামেশর্র বয্াপাের সহায়তা করার জনয্ উপল � থাকেবন। 

আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদনগিল পযর্ােলাচনা করা হেব এবং অ-জরির পিরেষবাগিলর ে�ে� �ত 
এবং 30িট কমর্িদবেসর মেধয্ িস �া� েনওয়া হেব। আিথর্ক সহায়তার একিট �াথিমক িস �াে�র 
িবর ে� আপীল করার জনয্ েরাগীরা 30 িদন সময় পান। েরাগীরা ডাকেযােগ আিথর্ক সহায়তার 
িস �া�গিল পােবন, এবং অনেুমাদন/�তয্াখয্ােনর িচিঠর তলায় িব�ি� থাকেব েযখােন বয্াখয্া করা 
হেব েয িস �াে�র িবর ে� কীভােব আপীল করেত হয়। একিট আেবদেনর �ি�য়া চাল ুথাকার সময় 
েরাগীেদর পাওয়া েয েকােনা িবলেক উেপ�া করার পরামশর্ েদওয়া হয়। েয সব েরাগী আিথর্ক 
সহায়তার আেবদনগিল স�ণূর্ কেরেছন, আেবদনগিল �ি�য়া করার সময় তােদর অয্াকাউ�গিলেক 
কােলকশ�-এর কােছ পাঠােনা হেব না।  

 
11. েমিডকাল েস�ােরর আিথর্ক সহায়তার নীিতগিলর িব�ি� েরাগী, কম� ও  �ানীয় সমােজর পিরেষবা 

স ং�াগিলেক �দান করা হেব। েমিডকাল েস�ােরর আিথর্ক সহায়তার নীিতিট নীেচর  �ানগিলেত 
অেনক ভাষায় লভয্ থাকেব, এই ধরেনর তথয্ চাইেছন এমন েয েকােনা পে�র জনয্: 

 
- ভিতর্ র অিফস 
- এমােজর্ ি� রম েরিজে�শন অিফস 
- http://www.montefiore.org/financial-aid-policy 
- অনেুরাধ�েম ডাকেযােগ 
- 718-944-3800 ন�ের কল েস�াের েযাগােযাগ করার �ারা 
- financialaid@montefiore.org এ ইেমল করার �ারা 

 

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


আিথর্ক সহায়তার লভয্তা এখােন �চার করা হয়:  
 - সব েলগািস েফিসিলিটর িবিলং িববিৃতগিলেত এবং EPIC সম�ীভূত িবিলং অিফস 
িববিৃতগিলেত  
- �েবশপেথ িচ� েদওয়া হয় যা েরাগীেদরেক আিথর্ক সহায়তার জনয্  
 ঘেরর অব �ান স�েকর্  ইি�ত েদয়। 
- সব সহেযাগীর কি�উটােরর ই-�ীেন এবং অেপ�া করার ঘেরর েটিলিভশনগিলেত 
- www.montefiore.org/financial-aid-policy 
- বাৎসিরক নন-ি�িনকাল ইন-সািভর্ েস একিট �� ও তথয্ পয্ােকট িহেসেব  
- এমােজর্ ি� িবভাগ, ভিতর্ র অিফস, িবিলং ও েমিডেকইড অিফস, এবং অনয্ানয্ িনব �ন ও 
অেপ�া করার  �ানগিলেত েদওয়ােল িচ�  
 

ইনেটক, েরিজে�শন ও কােলকশন এেজি�র সব কম�েক েমিডকাল েস�ােরর আিথর্ক সহায়তা নীিত 
স�েকর্  �িশ�ণ েদওয়া হয়। েয েরাগীেদর সহায়তা �েয়াজন তােদর েকাথায় পাঠােত হেব েসই 
িবষেয় িনেদর্শ সহ, সব অ�েল একিট ইন-সািভর্ স �দান করা হয়।  

 
12. েরাগীরা েমিডকাল েস�ােরর আিথর্ক সহায়তার িস �া�গিলর িবর ে� আপীল করেত পােরন, যিদ 

তােদর আিথর্ক সহায়তা িদেত অ�ীকার করা হয় বা তারা িস �া�িটেক �িতকূল বেল মেন কেরন। 
েয েরাগীরা আিথর্ক সহায়তার িস �া�গিলর িবর ে� আপীল করেছন তােদরেক অবশয্ই বতর্ মান আয় 
ও বয্েয়র �মাণ িদেত হেব। আপীেলর আেবদন স�ূণর্ করার জনয্ েরাগীরা 30 িদন সময় পান, 
এবং আপীেলর আেবদন জমা েদওয়ার পর 30 িদেনর মেধয্ ডাকেযােগ তােদরেক িস �া�গিলর িবষেয় 
জানােনা হেব।   
�দান করা তেথয্র িভিত্তেত, েরাগীেদর আেরা কমােনা বা বাড়ােনা অথর্�দােনর পিরক�নার জনয্ 
মলূয্ায়ন করা হেত পাের। 

 
13. েরাগীরা যিদ কমােনা অথর্রািশ স�ূণর্রেপ �দান করেত না পােরন, তাহেল েরাগীেদর অথর্�দােনর 

পিরক�না �দান করা হয়। মািসক অথর্�দান একজন েরাগীর মািসক আেয়র 10% এর েবিশ হেত 
পাের না।  
আপীল �ি�য়ার মাধয্েমও বাড়ােনা অথর্�দােনর পিরক�না �দান করা হয়। যিদ একজন েরাগী অথর্ 
জমা েদন, তাহেল তার আিথর্ক সহায়তার বেকয়া বাবদ অথর্�দােনর অংশ িহেসেব এিটেক অ�ভুর্ � 
করা হয়। েমিডকাল েস�ার েরাগীর বেকয়ার ওপের েকােনা সুদ েনয় না। 

  
14. েমিডকাল েস�ার একিট পৃথক িবিলং ও কােলকশ� নীিত র�া কের। এটা েমিডকাল েস�ােরর 

ওেয়বসাইেট পাওয়া যায়: http://www.montefiore.org/financial-aid- policy অথবা #3 এ 
তািলকাভু� আমােদর আিথর্ক সহায়তার অিফসগিলেত েযাগােযাগ কের একিট কাগেজর কিপর 
অনেুরাধ করা যায়।  

 
15. আিথর্ক সহায়তার আেবদেনর জনয্ অনেুরাধ করা বা তা স�ূণর্ করেত িবফল হওয়া বা আিথর্ক 

সহায়তার বেকয়া অথর্�দান করেত িবফল হওয়ার জনয্ একিট অয্াকাউ�েক েকােনা কােলকশন 
এেজি�র কােছ পাঠােনার আেগ েরাগীরা 30 িদেনর িব�ি� পােবন। 

 
16. �াইমাির কােলকশন এেজি�র মাপকািঠ:                        

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


একবার একিট অয্াকাউ�েক �াইমাির কােলকশ� এেজি�র কােছ েরফার করা 
হেল, তারা েমিডেকইড িবমা, িঠকানা ও েটিলেফােনর সতয্তা �িতপাদন করা, 
স�াবয্ দাতবয্ পিরচযর্ার েযাগয্তা েদখার জনয্ (যিদ না ইিতমেধয্ই যাচাই করা 
হেয় থােক) এবং একিট িরটানর্ েমল �ি�য়ার জনয্ তােদর অভয্�রীণ �ি�য়ািট 
অনসুরণ করেব। এই �ি�য়া স�ূণর্ হওয়ার পের, বেকয়া আদােয়র িন�িলিখত 
�েচ�া করা হেব: 

• কমপে� 1-4িট িচিঠ পাঠােনা হয় 
• কমপে� 1-4িট েটিলেফান কল করা হয় 
• মতৃ ও েদউিলয়া েরাগীর অয্াকাউ�েক বেকয়া মকুব করার জনয্ েফরত পাঠােনা হেব 
• েয সব অয্াকাউে�র েমল িরটানর্ আেছ, েকােনা েফান ন�র েনই, েসগিল ব � কের েদওয়া 

হয় এবং েসেক�াির কােলকশন এেজি�র কােছ েরফার করার জনয্ MMC-র কােছ েফরত 
পাঠােনা হয় 

• েরফারােলর তািরখ েথেক 180 িদেনর মেধয্ বেকয়া আদায় �ি�য়া সি�য় থাকা 
অয্াকাউ�গিল ব � কের েদওয়া হয় এবং েসেক�াির কােলকশন এেজি�র কােছ 
েরফার করার জনয্ MMC-র কােছ েফরত পাঠােনা হয় 



 

েসেক�াির কােলকশন এেজি�র মাপকািঠ:                    

একবার একিট অয্াকাউ�েক েসেক�াির কােলকশ� এেজি�র কােছ েরফার করা 
হেল, তারা েমিডেকইড িবমা, িঠকানা ও েটিলেফােনর সতয্তা �িতপাদন করা, 
এবং একিট িরটানর্ েমল �ি�য়ার জনয্ তােদর অভয্�রীণ �ি�য়ািট অনসুরণ 
করেব। এই �ি�য়া স�ূণর্ হওয়ার পের, বেকয়া আদােয়র িন�িলিখত �েচ�া 
করা হেব: 

• কমপে� 1-4িট িচিঠ পাঠােনা হয়  
• কমপে� 1-4িট েটিলেফান কল করা হয় 
• মতৃ ও েদউিলয়া েরাগীর অয্াকাউ�েক বেকয়া মকুব করার জনয্ 

েফরত পাঠােনা হেব 
• েয সব অয্াকাউে�র েমল িরটানর্ আেছ, েকােনা েফান ন�র েনই, 

েসগিল ব � কের েদওয়া হয় এবং বেকয়া মকুব করার জনয্ MMC-
র কােছ েফরত পাঠােনা হয় 

• েরফারােলর তািরখ েথেক 90-180 িদেনর মেধয্ বেকয়া আদায় 
�ি�য়া সি�য় থাকা অয্াকাউ�গিল ব � কের েদওয়া হয় এবং 
বেকয়া মকুব করার জনয্ MMC-র কােছ েফরত পাঠােনা হয় 

 
17. েয সময় পিরেষবাগিল �দান করা হয় তখন েমিডেকইড-এর জনয্ েযাগয্তাস�� েকােনা েরাগীর 

ে�ে�, েমিডকাল েস�ার বেকয়া আদায় করােক িনিষ � েঘাষণা কেরেছ।  
 
18.  েমিডকাল েস�ােরর সে� স�িকর্ ত সব কােলকশন এেজি�র কােছ েমিডকাল েস�ােরর আিথর্ক 

সহায়তা নীিতর একিট �িতিলিপ আেছ এবং সহায়তার �েয়াজন আেছ এমন েয েকােনা েরাগীেক 
বাৎসিরক আয় ও পিরবােরর আয়তেনর িভিত্তেত একিট িবেলর মলূয্ায়ন এবং �ােসর জনয্ তারা 
আবার েমিডকাল েস�ােরর কােছ েরফার করেব। 

  
19.  আিথর্ক সহায়তা অিফস ইনেটক ও েরিজে�শেনর জায়গাগিলেত তার িনজ� 'নীরব ে�তা' পািঠেয় 

তার নীিত অনসুরেণর পিরমাপ কের, যােত িনি�ত করা যায় েয িচ� ও সারাংশগিল লাগােনা 
হেয়েছ ও লভয্ আেছ এবং সহেযাগীরা এই িবষেয় অবগত আেছন েয েমিডকাল েস�ার আিথর্ক 
সহায়তা �দান কের।  

 
20.  িনেজ অথর্�দান করেত হয় এমন বেকয়া িবল ও বতর্ মােন েমিডেকইেডর আওতা থাকা েরাগীেদর 

জনয্ পূণর্ আিথর্ক সহায়তা ম�রু করা হেব।  
 
21.   েযাগয্তা িন ধর্ারেণর জনয্ অিভবাসেনর অব �ােক মাপকািঠ িহেসেব বয্বহার করা হয় না।  
 
22.  আিথর্ক সহায়তার জনয্ স�ণূর্ করা আেবদন না থাকার ে�ে�, দাতবয্ পিরচযর্া িন ধর্ারেণ সাহাযয্ 

করার জনয্ েমিডকাল েস�ার পূবর্াভাসমলূক িবে�ষণ বয্বহার কের। এই িবে�ষণ েথেক পাওয়া তথয্ 
েরাগীেদরেক আিথর্ক সহায়তার জনয্ অেযাগয্ িবেবচনা করেব না। যিদ েকােনা েরাগী আিথর্ক 
সহায়তার আেবদন স�ূণর্ কেরন এবং তার সােথ কাগজপ� েদন, েযখােন েদখােনা হয় েয 



পূবর্াভাসমলূক িবে�ষণ বয্বহার কের িন ধর্ািরত ে�ণীর েচেয় তার আয় কম, েসই ে�ে� েরাগীর 
আিথর্ক দায়েক িন�তর পিরমােণ আেরা কিমেয় আনা হেব। EPIC-এ লাইভ থাকা সাইটগিলর জনয্, 
এ�েপিরয়ানেক কােজ লাগােনা হয়। এ�েপিরয়ান েহলথেকয়ার ফাইনাি�য়াল অয্ািস�য্া� 
�ীিনং/ি�জা�িটভ চয্ািরিট েরাগীর আেয়র পযর্ায় এবং িতিন েফডারাল দাির�য্ �ের েকাথায় আেছন 
তা অনমুান করার জনয্ েসই েরাগীর ে�িডট িরেপােটর্  থাকা আিথর্ক তথয্ এবং েরাগীর সুিনিদর্� 
অনয্ানয্ ৈবিশ�য্গিলেক বয্বহার কের, যােত িতিন েকােনা হাসপাতােলর দাতবয্ পিরচযর্া কমর্সূিচর 
জনয্ েযাগয্তা অজর্ ন কেরন। এ�েপিরয়ান েহলথেকয়ার-এর ফাইনাি�য়াল অয্ািস�য্া� �ীিনং-এর 
মাধয্েম অনসু �ান হল মদৃ ুঅনসু�ান, যা শধুমা� �াহকই েদখেত পান এবং ে�িডট ে�ারেক 
�ভািবত কের না। যিদ অনসু �ােনর িবষেয় �াহেকর েকােনা �� বা উে�গ থােক, তাহেল তারা 
এ�েপিরয়ান েহলথেকয়ার কা�মার েকয়াের (763) 416-1030 ন�ের েযাগােযাগ করেত পােরন। 
আেমিরকান েহলথেকয়ার /EGLU (েলগািস িসে�ম)-এর মাধয্েম িবল করা হয় এমন সাইটগিলর 
জনয্ �য্া�ইউিনয়ন বয্বহার করা হয়। যিদ অনসু �ােনর িবষেয় �াহেকর েকােনা �� বা উে�গ 
থােক, তাহেল তারা �য্া�ইউিনয়ন কা�মার েকয়ার ে�িডট লাইেন (800)-916-8800 ন�ের 
েযাগােযাগ করেত পােরন। 

 
23.   েমিডকাল েস�ােরর িবিলং ে�টেম�গিল েরাগীেদর জানােব েয তারা আিথর্ক সহায়তা বা িনেজ 

অথর্�দােনর ে�ে� ছাড় েপেয়েছন িকনা।  
   
24.   েমিডকাল েস�ার বেকয়া আদােয়র অসাধারণ পদে�প বয্বহার কের না। আমরা বেকয়া আদােয়র 

েয সব অসাধারণ পদে�প বয্বহার কির না, তার অ�ভুর্ � হল: 
 

• েবতন েথেক অথর্ েকেট েনওয়া 
• ে�িডট এেজি�র কােছ িরেপাটর্  করা 
• েদনা িবি� কের েদওয়া 

 
25.  েমিডকাল েস�ােরর আিথর্ক সহায়তা নীিত বা �ি�য়া স� ে� েরাগীর েকােনা অিভেযাগ থাকেল িতিন 

িনউ ইয়কর্  ে�ট িডপাটর্ েম� অফ েহলথ-এর অিভেযােগর হটলাইেন 1-800- 804-5447 ন�ের 
েফান করেত পােরন। �তয্াখয্ােনর িচিঠগিলেত এই তথয্ অ�ভুর্ � করা হয়।  

 
26.   FPL এর 100% বা তার নীেচ থাকা েয সব িবমাহীন বয্ি�র জনয্ আিথর্ক সহায়তা অনু্েমািদত 

হেয়েছ, তােদর ে�ে� েরাগীর আিথর্ক দায় নীেচর পিরেষবাগিলর জনয্ নীেচর তািলকায় েদওয়া 
নামমা� অথর্�দােনর রািশর মেধয্ সীিমত থাকেব (েরটগিলর জনয্ অয্াটাচেম� A েদখুন): 
• ইনেপেশ� - $150/ িডসচাজর্  
• অয্া�ুেলটির সাজর্ াির - $150/�ণালী 
• �া�বয়�েদর এমােজর্ ি� রম ও ি�িনক পিরেষবা - $15/সা�াৎ 
• �সব-পূবর্ ও িশশেদর এমােজর্ ি� রম ও ি�িনক পিরেষবা - েকােনা চাজর্  েনই 

 
27. FPL এর 300% বা তার নীেচ থাকা েয সব িবমাহীন বয্ি�র জনয্ আিথর্ক সহায়তা অনু্েমািদত 

হেয়েছ, তােদর ে�ে� েরাগীর আিথর্ক দায় একিট �াইিডং ফী ে�েলর িভিত্তেত িন ধর্ারণ করা হেব, 
যার ঊ�র্সীমা হল এমন একিট অথর্রািশ যা েসই একই পিরেষবার জনয্ েমিডেকয়ার ও বািণিজয্ক 
অথর্�দানকারীরা �দান করত (েরটগিলর জনয্ অয্াটাচেম� A েদখুন)। 



 
28.   েমিডকাল েস�ােরর আিথর্ক সহায়তা নীিতিট FPL এর 300% ও 500% এর মােঝ থাকা েসই সব 

িবমাহীন বয্ি�েদর জনয্ও �সািরত হয়, যােদর জনয্ আিথর্ক সহায়তা অনু্েমািদত হেয়েছ (েরটগিলর 
জনয্ অয্াটাচেম� A েদখুন)।  

 
29.    েমিডকাল েস�ােরর মখুয্ পিরেষবা ে�ে� বসবাসকারী FPL এর 500% এর ওপের থাকা েয সব 

িবমাহীন বয্ি� িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় বা জরির পিরচযর্া পান, তারা একিট েসৗজনয্মলূক 
ছােড়র জনয্ েযাগয্তাস�� (েরটগিলর জনয্ অয্াটাচেম� A েদখুন)। 

 
30.   েমিডকাল েস�ার সাধারণভােব িবল করা অথর্রািশ িহসাব করার জনয্ লকু বয্াক প �িত বয্বহার 

কের। AGB িহসাব করার সময় েমিডেকয়ার ও বািণিজয্ক অথর্�দানকারীেদর েরটগিল বয্বহার করা 
হয়। �িত কয্ােল�ার ব েষর্র 30েশ এি�েলর মেধয্ আিথর্ক সহায়তার েরট এবং সাধারণভােব িবল 
করা অথর্রািশ মলূয্ায়ন করেত হেব। সাধারণভােব িবল করা অথর্রািশ (AGB) শতকরা 
অনেুরাধ�েম পাওয়া যায়, েয েকােনা আিথর্ক সহায়তার  �ােন অথবা financialaid@montefiore.org 
এ ইেমল করার �ারা। আিথর্ক সহায়তার  েযাগয্তা িন ধর্ারেণর পের, FAP-র েযাগয্তাস�� একজন 
বয্ি�েক জরির বা িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় পিরচযর্ার জনয্ সাধারণভােব িবল করা অথর্রািশর 
েচেয় েবিশ চাজর্  করা যায় না।  

 
েয েরাগীরা FPL এর 100% েথেক FPL এর 500% পযর্� বা তার নীেচ আেছন, তােদর জনয্ 
আিথর্ক সহায়তার ে�ণীর েরেটর AGB % এর একিট তুলনা স�ূণর্ করা হয়। অয্াটাচেম� A-এর 
হাসপাতাল পিরেষবাগিলর জনয্ অথর্রািশর ঊ�র্সীমা (FPL এর 500% পযর্�): 

 
• ED সা�ােতর েরট হাসপাতােলর চাজর্ গিলর 19% এর েবিশ হেত পাের না। 
• অয্া�ুেলটির সাজর্ ািরর েরট হাসপাতােলর চাজর্ গিলর 28% এর েবিশ হেত পাের না।  
• েমিডকাল অংেকালিজ িচিকৎসার েরট হাসপাতােলর চাজর্ গিলর 26% এর েবিশ হেত পাের 

না।  
• ি�িনেক সা�াৎ/ পয্ােথালিজ/ েরনাল/ েরিডওলিজ পরী�া/ েরিডেয়শন িচিকৎসার েরট 

হাসপাতােলর চাজর্ গিলর 14% এর েবিশ হেত পাের না।  
• জরির ইনেপেশ� িহেসেব ভিতর্ র েরট হাসপাতােলর চাজর্ গিলর 33% এর েবিশ হেত পাের 

না। 
 
 
31. পিরেষবা �দানকারীেদর তািলকািট (হাসপাতােলর সুিবধাগিলেত জরির এবং িচিকৎসাগতভােব 

�েয়াজনীয় পিরচযর্া �দান কের এমন পিরেষবা �দানকারীেদর (হাসপাতাল ছাড়া) একিট তািলকা। 
তািলকািট েদখায় েয পিরেষবা �দানকারীরা আিথর্ক সহায়তা নীিতর আওতায় আেছ িকনা।) একিট 
পৃথক পিরিশ� িহেসেব রাখা হয় এবং িতন মাস অ�র আপেডট করা হয়। েরাগীরা আিথর্ক সহায়তা 
ওেয়বসাইেট একিট �িতিলিপ েপেত পােরন: http://www.montefiore.org/financial-aid-policy32 এ, 
অথবা নীেচর েয েকােনা একিট আিথর্ক সহায়তা অিফেস সা�াৎ কের বা িবনামেূলয্ েফান কের 
একিট কাগেজর �িতিলিপর জনয্ অনেুরাধ করেত পােরন: 

 
• 111 East 210th Street (রম RS-001) 718-920-5658 (েমােজস িডিভশন) 

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


• 600 East 233rd Street (েস�াল েরিজে�শন) 718-920-9954 (ওেয়কিফ� িডিভশন) 
• 1825 Eastchester Road (ভিতর্ র অিফস) 718-904-2865 (ওেয়লার িডিভশন) 
• 2475 St. Raymond Avenue (আউটেপেশ� েরিজে�শন) 718-430-7339 (ওেয়�েচ�ার 

ে�ায়য্ার িডিভশন)   
 
�িতিট েকসেক আলাদাভােব িবেবচনা কের ওপেরর সীমাগিলর বয্িত�ম করা হেব, এবং এর জনয্ 
অয্ােসািসেয়ট ভাইস ে�িসেড�, েহলথ সািভর্ স িরিসেভবল্ স; ভাইস ে�িসেড�, �েফশনাল সািভর্ েসস; বা ভাইস 
ে�িসেড�, ফাইনয্াে�র অনেুমাদন �েয়াজন হেব। এই নীিত বা�বায়েনর ে�ে�, েমিডকাল েস�ােরর কতৃর্ প� 
ও  সুিবধাগিল অনয্ সম� েফডারাল, ে�ট ও  �ানীয় আইন, িনয়ম ও িনয়�ণগিল মানয্ করেব, েযগিল এই 
অনযুায়ী পিরচািলত কাজকমর্গিলর ওপর �েযাজয্ হেত পাের।  
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2018  

2 3 4 5 6 
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েফডারাল 
দাির�য্ 
�র - 1 7 9 10 11 

পিরবাের
র 

আয়তন 
100% 125% 150% 175% 185% 200% 250% 300% 400% 500% 

500% 
এর েবিশ 

1 $12,140  $15,175  $18,210  $21,245  $22,459  $24,280  $30,350  $36,420  $48,560  $60,700  $60,700  

2 $16,460  $20,575  $24,690  $28,805  $30,451  $32,920  $41,150  $49,380  $65,840  $82,300  $82,300  

3 $20,780  $25,975  $31,170  $36,365  $38,443  $41,560  $51,950  $62,340  $83,120  $103,900  $103,900  

4 $25,100  $31,375  $37,650  $43,925  $46,435  $50,200  $62,750  $75,300  $100,400  $125,500  $125,500  

5 $29,420  $36,775  $44,130  $51,485  $54,427  $58,840  $73,550  $88,260  $117,680  $147,100  $147,100  

6 
$33,740  $42,175  $50,610  $59,045  $62,419  $67,480  $84,350  $101,22

0  
$134,960  $168,700  $168,700  

7 
$38,060  $47,575  $57,090  $66,605  $70,411  $76,120  $95,150  $114,18

0  
$152,240  $190,300  $190,300  

8 
$42,380  $52,975  $63,570  $74,165  $78,403  $84,760  $105,95

0  
$127,14
0  

$169,520  $211,900  $211,900  

�েতয্ক 
অিতির� 
বয্ি�র 

জনয্ েযাগ 
করন। 

$4,320  $5,400  $6,480  $7,560  $7,992  $8,640  $10,800  $12,960  $17,280  $21,600  $21,600  

 
* 2018 েফডারাল দাির�য্ িনেদর্ িশকার িভিত্তেত 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

েপশাজীবী ও হাসপাতাল  

সম�ীভূত আিথর্ক সহায়তা েরট 
 
 
 
গর�পূণর্ হাইলাইট:  
 

• ফীগিল FPL% এর �র ও পিরেষবা অনুযায়ী িনিদর্� করা হয়। সূিচিট েপশাজীবী (PB), 
হাসপাতাল (HB) ও সি�িলত (PB + HB) ফীগিল েদখায়। 

• েফডারািল েকায়য্ািলফােয়ড েহলথ েস�ােরর  �ানগিলর জনয্ সুিনিদর্� ফী নীেচ �দান করা 
হেয়েছ। এই ফীগিল FQHC-এ �দান করা সব পিরেষবাগিলর ওপর �েযাজয্ হয় (েযমন 
সব ধরেনর সা�াৎ, লয্াব ও ইেমিজং অডর্ ার)। এই েরটগিল FQHC-এর বাইের �েযাজয্ 
হয় না, েযমন ইনেপেশ�, অয্া�ুেলটির সাজর্ াির, PET �য্ান ও েহডএক েস�ার। FQHC 
 �ানগিলর একিট তািলকার জনয্ নিথর েশষ পযর্� ে�াল করন। 

• েয  �ানগিল শধুমা� PB (অথর্াৎ PBB নয়), েসগিলর জনয্, �দত্ত পিরেষবাগিলর 
সি�িলত ফী অবশয্ই �েয়াগ করেত হেব। 

• পযর্ায় 10 বা >500% েক একিট 'েসৗজনয্মূলক ছাড়' িহেসেব িবেবচনা করা হয়। PB-র 
জনয্, �য্াট েরেটর পিরবেতর্  ফী হেব িবল করা পিরমােণর 61%। ফল�রপ একজন েরাগী 
একিট অিতির� িবল েপেত পােরন। 

• ইনেপেশ� িভিজটগিলর জনয্, েটিবেল উে�খ করা েরেটর মেধয্ েরাগীর পুেরা সময় থাকার 
খরচ অ�ভুর্ � আেছ। PB অথর্রািশিট PB অয্াকাউ�গিল বয্াপী ব�ন করা হেব, েমাট 
চাজর্ -এর একিট % প �িতর িভিত্তেত। 

• েফডারািল েকায়য্ািলফােয়ড েহলথ েস�ারগিল হল: কি�েহনিসভ ফয্ািমিল েকয়ার েস�ার, 
কি�েহনিসভ েহলথ েকয়ার েস�ার, ফয্ািমিল েহলথ েস�ার, উইিলয়ামস ি�জ ফয্ািমিল 
�য্াি�স, কয্াসল িহল ফয্ািমিল �য্াি�স, ওেয়� ফামর্স ফয্ািমিল �য্াি�স, ইউিনভািসর্িট এিভ 
ফয্ািমিল �য্াি�স, ভায়া ভােডর্  ফয্ািমিল �য্াি�স, সাউথ �ংস েহলথ েস�ার, েস�ার ফর 
চাই� েরিজিলেয়ি� এবং NY চাই� েহলথ ে�ােজ�।  

• FPL এর 500% পযর্� হাসপাতােলর েরটগিলর জনয্, সাধারণভােব িবল করা অথর্রািশর 
সােথ একিট তুলনা আেছ, এবং েরাগী এই দইুিটর মেধয্ েযিট কম তার জনয্ দািয়�শীল।  

 
 
 
 
 
 



 
 
নীেচর আিথর্ক সহায়তার েরটগিল েফডারািল েকায়য্ািলফােয়ড েহলথ েস�ার-এর  �ানগিলর জনয্:  

 
 

  েফডারািল েকায়য্ািলফােয়ড েহলথ েস�ার-এর  �ানগিল (FQHC-এর) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB িভিজট HB িভিজট সি�িলত িভিজট 

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 �চিলত িভিজেটর জনয্ নীেচর আিথর্ক েরটগিল নন েফডারািল েকায়য্ািলফােয়ড েহলথ েস�ার-এর  �ানগিলর ওপর �েযাজয্ হয়: 
(এই েরটগিল পয্ােথালিজ (লয্াব পিরেষবা) ও েরনােলর জনয্ও বয্বহার করা হয়।  
  
     

  নতুন েরাগীর সা�াৎ (NPV) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB NPV *HB NPV 
(শধুমা� PB  �ানগিল) সি�িলত 

NPV 

1 100% 
$0 

$15 �া�বয়� / $0 �সব-পূবর্ বা 
িশশিচিকৎসার জনয্ 

$15 �া�বয়� /$0 �সব-পূবর্ 
বা িশশিচিকৎসার জনয্ $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% িবেলর পিরমােণর 61%             $350  = PB েরট + HB েরট  



 

  নতুন নন এমন েরাগীর সা�াৎ (EPV) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB EPV *HB EPV 
(শধুমা� PB  �ানগিল) 

সি�িলত EPV 

1 100% 
$0 $15 �া�বয়� / $0 �সব-পূবর্ 

বা িশশিচিকৎসার জনয্ 
$15 �া�বয়� / $0 �সব-পূবর্ 

বা িশশিচিকৎসার জনয্ 
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% িবেলর পিরমােণর 61% $350  = PB েরট + HB েরট  
 
 
   

  জরির িবভাগ (ED) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB ED *HB ED সি�িলত ED 

1 100% 
$0 $15 �া�বয়� /$0 �সব-পূবর্ 

বা িশশিচিকৎসার জনয্ $0 
$15 �া�বয়� / $0 �সব-পূবর্ 

বা িশশিচিকৎসার জনয্ 
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% িবেলর পিরমােণর 61% $1500  = PB েরট + HB েরট  



 

  ইনেপেশ� (Inpt) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB Inpt HB Inpt সি�িলত Inpt 

1 100% 
$75 $150 $225 

2 125% $ 150 $ 300  $450  
3 150% $250 $500  $750  
4 175% িবেলর পিরমােণর 5% $5,000  = PB েরট + HB েরট  
5 185% িবেলর পিরমােণর 9% $8,500  = PB েরট + HB েরট  
6 200% িবেলর পিরমােণর 12% $12,000  = PB েরট + HB েরট  
7 250% িবেলর পিরমােণর 14% $13,500  = PB েরট + HB েরট  
8 300% িবেলর পিরমােণর 17% $17,000  = PB েরট + HB েরট  
9 500% িবেলর পিরমােণর 51% $20,000  = PB েরট + HB েরট  

10  >500% িবেলর পিরমােণর 61% $49,000  = PB েরট + HB েরট  

 

  অয্া�েুলটির সাজর্ াির (Amb) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL *PB Amb **HB Amb সি�িলত 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% িবেলর পিরমােণর 61% $5,000  = PB েরট + HB েরট  

  * অয্ােন ে�িসয়ার ম ূল য্ অ�ভুর্ �  

  **�িত �ণালীর েরট  



 

  গয্াে�াইে��াইনাল (GI) �ণালীগিল 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB GI *HB GI সি�িলত 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% িবেলর পিরমােণর 61% $2,500  = PB েরট + HB েরট  

  **�িত �ণালীর েরট  

  
 
   

  েমিডকাল অংেকালিজ ইনিফউশন (Inf) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB Inf HB Inf সি�িলত 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 



 

  েরিডেয়শন অংেকালিজ (Rad Onc) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB Rad Onc HB Rad Onc সি�িলত 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 

   

 
 
 
  

  েরিডওলিজ এ�-ের (Rad Xray) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB Rad Xray HB Rad Xray সি�িলত 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% 
 িবেলর পিরমােণর 61%   � �স �িতপূরণ েরেটর 100%   = PB েরট + HB েরট  



 

  েরিডওলিজ আল�াসাউ� (Rad US) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB Rad US HB Rad US সি�িলত 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% 
 িবেলর পিরমােণর 61%   � �স �িতপূরণ েরেটর 100%   = PB েরট + HB েরট  

 

 
 

    

  েরিডওলিজ ময্ােমা�ািফ (Rad Mam) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB Rad Mam HB Rad Mam সি�িলত 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% 
 িবেলর পিরমােণর 61%   � �স �িতপূরণ েরেটর 100%   = PB েরট + HB েরট  



 

  েরিডওলিজ কি�উেটড েটােমা�ািফ (Rad CT) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB Rad CT HB Rad CT সি�িলত 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% 
 িবেলর পিরমােণর 61%   � �স �িতপূরণ েরেটর 100%   = PB েরট + HB েরট  

     

  েরিডওলিজ ময্াগেনিটক েরেজানয্া� ইেমিজং (Rad MRI) 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PB Rad MRI HB Rad MRI সি�িলত 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% 
 িবেলর পিরমােণর 61%   � �স �িতপূরণ েরেটর 100%   = PB েরট + HB েরট  



 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL PET �য্ান (ে�াবাল) 

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%  িবেলর পিরমােণর 61%  

   

  েহডএক েস�ার ইনিফউশন 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL নাভর্  �ক (ে�াবাল) 
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%  িবেলর পিরমােণর 61%  



 

  েহডএক েস�ার ইনিফউশন 

মূেলয্র পযর্ায় % FPL েবাট� (ে�াবাল) 
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%  িবেলর পিরমােণর 61%  

 
 
ওপেরর সব হাসপাতােলর বেকয়া (HB) পিরমাণগিলেত িনউ ইয়কর্  ে�ট সারচাজর্  অ�ভুর্ �।   
 
 
 
সব �িতকূল িস �া� বা �তয্াখয্ান করা আেবদনগিলর িবর ে� িস �াে�র 30 িদেনর মেধয্ আপীল করা যায়।  



 

অয্াটাচেম� B: এই আিথর্ক সহায়তা নীিতর অধীেন অ�ভুর্ � �া �য্ পিরচযর্ার অনয্ানয্ সুিবধাগিল 

 

 �ােনর 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 
 

 

 

 

 

 

 

অনেুমাদনকারী: _________________________________  তািরখ: ________________ 

                 Colleen Blye    

                 এি�িকউিটভ ভাইস ে�িসেড�  
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