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______________________________________________________________________
নীতির উরেিয:
এই িীলি Memorial Hermann Health System (“MHHS”) ব্া চু লিব্দ্ধ ব্লিরাগি আদায় সংস্থাগুলির
নিওয়া পদলেপ সি নরাগীর অযাকাউন্ট আদায় করার লব্ষলয় যুলিসংগি পদ্ধলি প্রলিষ্ঠা কলর।
এতিয়োর:
এই িীলি MHHS আলথেক সািাযয িীলি (“FAP”)-এর আওিায় থাকা সকি MHHS পলরচালিি রািয
অিুলমালদি 501(c)(3) িাসপািািগুলির নেলে প্রলযািয, যার অন্তগেি আলছ:
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann - Texas Medical Center
• Memorial Hermann Cypress Hospital
• Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital
Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital Katy, L.L.C.
Memorial Hermann Southeast Hospital
• Memorial Hermann Pearland Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital
Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann
উলিলিি িালিকাভু ি িাসপািািগুলির িিয প্রদািকারী-লভলিক লিসালব্ MHHS আউটলপলিন্ট ইলমলিং নকন্দ্র,
নপাটেস্ নমলিলসি এব্ং পুিব্োসি নকন্দ্র এব্ং আপত্কািীি নকন্দ্রগুলি, আউটলপলিন্ট লব্ভাগগুলি পলরচািিা কলর
এব্ং এইগুলি এই িীলির অন্তগেি।
নীতির তিিরণ:
1. MHHS এব্ং FAP-এর অযীি সংযুি সংস্থাগুলির িীলি িি পলরলষব্ার মাশুি লদলি সেম নরাগীলদর নথলক
নদয় টাকা আদায় করা। MHHS নরাগীলদর প্রদি পলরলষব্ার িিয িাসপািাি এব্ং/অথব্া অিয মাশুি আদায়
করার িিয MHHS নয পদলেপগুলি লিলি পালর এই িীলি িার ব্েেিা নদয়। এই িীলি টাকা আদায় করার
প্রোিী ও সময়সীমা, টাকা িা লদলি MHHS নয পদলেপগুলি লিলি পালর, আর একিি নরাগী আলথেক সািাযয
পাওয়ার নযাগয লিেেয় করার িিয MHHS নয যুলিসংগি প্রয়াস অব্িযই করলব্ িার ব্েেিা নদয়।
2. MHHS-এর নদওয়া পলরলষব্ার িিয ব্লকয়া টাকা MHHS কীভালব্ নরাগীলদর িািায় িার ব্েেিা এই িীলিলি
দ্রষ্টব্য: এই দলিলির ছাপা প্রলিলিলপগুলি অলিয়লিি। এই দলিলির ছাপা এব্ং লিলিটাি সংস্করলের মলযয মিলব্লরায থাকলি, িীলি, পদ্ধলি, লিলদে লিকা পলরচািি ব্যব্স্থার
উপর প্রকালিি লিয়লিি সংস্করে ব্িব্ত্ থাকলব্।
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আলছ।
3. আলথেক সািালযযর িিয নযাগয িলি পালর এমি নরাগীলদর লচলিি করার িিয MHHS যুলিসঙ্গি প্রয়াস
করলব্।
4. এছাড়া এই িীলিলি নসই পলরলস্থলিগুলির ব্েেিা আলছ নযিালি MHHS নরাগীর ব্লকয়া টাকা অপলরলিাযয ঋে
নমলি লিলি পালর এব্ং নরাগীর অপলরলিাযয ঋে লব্লব্লচি অযাকাউন্ট ব্যালিন্স লিয়িে ও িদারক প্রলিয়ার
ব্েেিা আলছ।
5. ইন্টারিাি নরলভলিউ নকালির যারা 501(r) এব্ং িার আিুষলঙ্গক প্রলব্যািগুলিলি উলিলিি এক্সট্রাঅলিেিালর
কালিকিি অযাকিান্স-এ MHHS িলড়ি িয় িা।
6. এিালি উলিলিি িীলি এব্ং পদ্ধলিগুলির উলেিয িি নটক্সাস রালিযর আইি ও প্রলব্যাি, ইন্টারিাি নরলভলিউ
নকালির যারা 501(r) এব্ং নসই লব্ষয়ক লিলদে লিকা পািি করা।
7. আলথেক সািালযযর নযাগযিা লিযোরে করলি MHHS যুলিসঙ্গি প্রয়াস কলরলছ কী িা িা লব্লব্চিা করার
চু ড়ান্ত েমিা MHHS-এর িালি থালক।
িব্দ এিং সজ্ঞোসমূহ:
1. আলব্দি: আলথেক সািালযযর িিয একটি আলব্দি নরাগীলক সম্পূেে করলি িলব্।
2. আলব্দি পব্ে: আলব্দি পলব্ে, MHHS আলথেক সিায়িার িিয একটি আলব্দি গ্রিে এব্ং যাচাই করলব্। নযই
িালরলি ব্যলিলক পলরচযো নদওয়া িয় নসই লদি আলব্দি পব্ে শুরু িয় এব্ং পলরচযোর িিয প্রথম লব্ি
ব্ািালিার িালরলির 240 লদি পলর িা নিষ িয় ।
3. ঋে অপলরলিাযয নমলি নিওয়া: নরাগীর নয অযাকাউলন্টর রালি আদায়লযাগয িয় িা লিষ্পলি করা িয়, িলব্
নরাগীর ব্লকয়া টাকা নদওয়ার সামথেয আলছ। একটি অযাকাউলন্টর িিয লব্ি ব্ািালিার পলর এব্ং যথাযথ
আদায় ফলিা-আপ প্রয়াস করা িলয় থাকলি প্রলিলষ্ঠি আদায় লিেোয়লকর লভলিলি এই লিেেয় করা িয়।
4. চু লিব্দ্ধ লব্িযাস: প্রলিলষ্ঠি িালর নরাগীর নমাট মাশুি এব্ং িৃ িীয় পে অথেদািার নথলক প্রিযালিি আসি টাকা
প্রালির মলযয ফারাক প্রলিফলিি করার িিয বব্য প্রলব্যাি ব্া চু লিব্দ্ধ ব্লদাব্স্ত অিুসালর নরাগীর অযাকাউলন্ট
লিষ্পলি করা িয়।
5. একস্ট্রাঅলিেিালর কালিকিি অযাকিন্স (“ECAs”): এইগুলি িি সংগৃিীি প্রলিয়া যার িিয আইিী ব্া
লিরলপে প্রোিী দরকার এব্ং িার সালথ অিয কাযেকিাপও িলড়ি িলি পালর নযমি অিয নকািও পলের কালছ
ঋে লব্লি করা অথব্া ঋে সংস্থা ব্া দিরলক প্রলিকুি িথয িািালিা। ECAগুতিরি MHHS জত়িি হয় নো
এিং িোরের আেোয়কোরীরেরও ECAগুতিরি জত়িি হরি দেয় নো।
6. আলথেক সািাযয: আলথেক সািাযয ব্িলি নয সব্ নরাগীরা FAP–এ ব্লেেি লিলদে ষ্ট আলথেক এব্ং অিয নযাগযিা
লিেোয়ক পূরে কলরি িালদরলক একটি িাসপািালি MHHS–এর প্রদাি করা প্রলয়ািিীয় লচলকত্সা ব্া
আপত্কািীি লচলকত্সা ব্াব্দ িরচ লদলি পারার িিয আলথেক সঙ্গলি সংগ্রি করলি সািাযয করার িিয
MHHS নরাগীলদর নয সািাযয নদয় িালকই নব্াঝালিা িয়। ব্ীমা িা থাকা নরাগীরা, লিম্নলব্ি নরাগীরা এব্ং নয
নরাগীলদর আংলিক ব্ীমা আলছ লকন্তু িারা িালদর নমলিকযাি লব্লির ব্ালক অংলির লকছু টা ব্া পুলরাটা লদলি
অেম িারাই নযাগয নরাগী িলি পালরি। আলথেক সািালযয ব্ীমা নকাম্পালি এব্ং অিয িৃ িীয় পে স্বাস্থয
দ্রষ্টব্য: এই দলিলির ছাপা প্রলিলিলপগুলি অলিয়লিি। এই দলিলির ছাপা এব্ং লিলিটাি সংস্করলের মলযয মিলব্লরায থাকলি, িীলি, পদ্ধলি, লিলদে লিকা পলরচািি ব্যব্স্থার
উপর প্রকালিি লিয়লিি সংস্করে ব্িব্ত্ থাকলব্।
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সুরোদািার সালথ চু লিব্দ্ধ ভািা অন্তভুে ি থালক িা।
7. নেইি িযাঙ্গুলয়ি সামালর (“PLS”): FAP-র একটি নেইি সামালরলি আলছ: (a) নযাগযিার আব্লিযকিা এব্ং
প্রস্তালব্ি সািালযযর একটি সংলেি ব্েেিা; (b) ওলয়ব্সাইট এব্ং অকুস্থলির একটি িালিকা নযিাি নথলক
আলথেক সািালযযর আলব্দি সংগ্রি করা নযলি পালর; (c) FAP–র একটি লিশুল্ক কাগলি ছাপা প্রলিলিলপ
কীভালব্ সংগ্রি করলি িয় নসই লব্ষলয় লিলদে ি; (5) আলব্দি প্রলিয়ার সািালযযর িিয নযাগালযাগ িথয; (6)
FAP এব্ং সম্পলকে ি দলিিগুলির লব্লভন্ন ভাষায় অিুব্াদ িভযিা; এব্ং (7) নয সব্ নরাগীলদর আলথেক
সািালযযর িিয নযাগয লিযোরে করা িলয়লছ িালদর নথলক আপত্কািীি ব্া প্রলয়ািিীয় লচলকত্সা পলরলষব্ার
িিয সাযারেি যি টাকার লব্ি করা িয় িার নব্লি করা িলব্ িা িা সুলিলিি কলর একটি লব্ব্ৃলি।
8. যুলিসংগি প্রয়াস: FAP–এর নেইি িযাঙ্গুলয়ি সামালর ব্া সরি ভাষা সারাংলির মাযযলম MHHS যি
িাড়ািালড় সম্ভব্ নরাগীলক MHHS–এর FAP িািালিার িিয যুলিসঙ্গি প্রয়াস করলব্। উপরন্তু, MHHS
FAP–এর লব্ষলয় নরাগীলদর িািালিার িিয MHHS লিম্নলিলিি পদলেপ নিলব্:
a. অসম্পূেে আলব্দিগুলি: নরাগী এব্ং/অথব্া পলরব্ার অসম্পূেে আলব্দি িমা লদলি, MHHS
লিলিি লব্জ্ঞলি নদলব্ যালি উলিি থাকলব্ আর কী িথয ব্া দলিলির প্রলয়ািি আলছ।
b. সম্পূেে করা আলব্দিগুলি: নরাগী এব্ং/অথব্া নরাগীর পলরব্ালরর সদসয একটি সম্পূেে করা
আলথেক সািালযযর আলব্দি িমা লদলি, MHHS লিলিি লব্জ্ঞলি নদলব্ দলিিগুলির লভলিলি
একিি নরাগী সময় অিুযায়ী আলথেক সািালযযর িিয নযাগয কী িা এব্ং নরাগীলক লিযোরে করা
(নযমি, প্রলযািয িলি, নয সািালযযর িিয নরাগী নযাগয) এব্ং লিযোরলের লভলি লিলিিভালব্
িািালব্। এই লব্জ্ঞলিলি আলথেক সািালযযর িিাংি রালিও িািালিা িলব্ (অিুলমালদি
আলব্দিগুলির িিয) অথব্া অস্বীকার করার কারে (গুলি) উলিি করা িলব্ এব্ং নযিালি প্রলযািয
নরাগী এব্ং/অথব্া পলরব্ালরর কাছ নথলক কি টাকা প্রিযািা করা িয় িার উলিি থাকলব্। নরাগী
এব্ং/অথব্া পলরব্ার একটি সম্পূেে করা আলব্দলির মূিযায়ি পলব্ে লব্ব্ৃলি নপলি থাকলব্ি।
c. নরাগীর লব্ব্ৃলি: MHHS নরাগীর অযাকাউন্ট এব্ং ব্লকয়া টাকার ব্েেিা লদলয় অলিকগুলি লব্ব্ৃলি
পাঠালব্। নরাগীর লব্ব্ৃলিলি থাকলব্ একটি অিুলরায নয নরাগী নযলকািও িভয স্বাস্থয ব্ীমা সুরোর
িথয, MHHS–নক িািালিার িিয দায়ী, MHHS FAP–এর একটি লব্জ্ঞলি, আলথেক সািাযয
অিুলরায করার িিয একটি নটলিলফাি িম্বর এব্ং ওলয়ব্সাইলটর ঠিকািা নযিাি নথলক FAP
দলিিগুলি পাওয়া নযলি পালর।
d. MHHS ওলয়ব্সাইট: MHHS ওলয়ব্সাইটগুলি আলথেক সািাযয আলব্দি প্রলিয়ার ব্যািযা সি
আলথেক সািাযয িলভযর লব্জ্ঞলি একটি িেেীয় িায়গায় রািলব্। MHHS নকাি প্রদািকারী
FAP–এর অযীি আলছি এব্ং নকাি প্রদািকারী নিই িার একটি িালিকা সি FAP, নেইি
িযাঙ্গুলয়ি সামালর, আলথেক সািালযযর আলব্দি এব্ং লব্লিং অযান্ড কালিকিন্স পলিলস
MHHS–এর ওলয়ব্সাইলট নপাস্ট করলব্:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/। MHHS–এর
কালছ অিুলরায করলি এই দলিিগুলির কাগলি ছাপা প্রলিলিলপ আপত্কািীি লব্ভালগ এব্ং ভলিে
িওয়ার িায়গাগুলিলি লব্িামূলিয পাওয়া যালব্।
পুনতিি চোর তনণি োয়ক:
1. নরাগীর সালথ ব্ািে া: নরলভলিউ চলির শুরুলি, নরাগীরা িালদর ব্লকয়া রালি, আর MHHS-এর নপলমন্ট
প্রিযািার লব্ষলয় লিলিি ব্া নমৌলিক ব্ািে া পালব্ি। নরাগীর সালথ সকি ব্ািে ালি FAP-র িভযিা লব্ষয়ক
একটি নিাটিস, অলিলরি িলথযর িিয কি করলি একটি নটলিলফাি িম্বর, আর ওলয়ব্সাইলটর ঠিকািা থাকলব্

দ্রষ্টব্য: এই দলিলির ছাপা প্রলিলিলপগুলি অলিয়লিি। এই দলিলির ছাপা এব্ং লিলিটাি সংস্করলের মলযয মিলব্লরায থাকলি, িীলি, পদ্ধলি, লিলদে লিকা পলরচািি ব্যব্স্থার
উপর প্রকালিি লিয়লিি সংস্করে ব্িব্ত্ থাকলব্।
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নযিাি নথলক FAP এব্ং নসই সম্পলকে ি দলিিগুলির প্রলিলিলপ সংগ্রি করা যালব্। MHHS সকি নরাগীলক
FAP-এর নেইি িযাঙ্গুলয়ি সামালরর একটি িকি নদলব্।
a. িালদর স্বাস্থযলসব্ার ব্যয় ব্িি করার উলেলিয রাষ্ট্রীয় এব্ং রািয কমেসচ
ূ ীর মাযযলম অথেদািালদর
লচলিি করার িিয ব্ীমা িা থাকা নরাগীরা MHHS-র সালথ সিলযালগিা করলব্ি প্রিযািা করা
িয়। ব্ীমা িা থাকা নরাগীরা একটি মালসক লব্ব্ৃলি পালব্ি নযিালি FAP এব্ং পলরলষব্া পাওয়ার
পলর 150 লদি পযেন্ত িালদর ব্লকয়া ব্যািালন্সর লব্ব্রে থাকলব্। একিি নরাগী নপলমন্ট েযালি
নযাগ িা লদলি ব্া িালদর ব্লকয়া রালি লমটিলয় িা নফিলি MHHS একটি িৃ িীয় পে আদায়
সংস্থার কালছ অযাকাউন্টটি রািার মূিযায়ি করলব্।
b. প্রিযািা করা িয় ব্ীমা থাকা নরাগীরা িালদর ব্ীমা সংস্থা নথলক নপলমন্ট পাওয়ার প্রয়ালস
MHHS-র সালথ সিলযালগিা করলব্ি। একিি নরাগীর নব্াঝা দরকার MHHS যিি নরাগীর
ব্ীমা সংস্থার িিয লব্ি ব্ািায় িা নকব্ি একটি নসৌিিয, ফলি MHHS-এর প্রদি পলরলষব্ার
িিয টাকা লদলি নরাগীর আলথেক দালয়ত্ব ব্িাি থালক। সুিরাং, নদলর কলর নপলমন্ট ব্া অিয
প্রিাসলিক লব্ষয়ক সমসযা যার দরুি পলরলষব্ার িিয টাকা আসলছ িা িা দূর করার িিয
মালঝমালঝ MHHS চাইলব্ নয নরাগী িালদর ব্ীমা সংস্থার সালথ িলড়ি িি। MHHS পলরলষব্ার
টাকা নপলয় নগলি এব্ং অযাকাউলন্ট যথাযথ চু লিব্দ্ধ অযািিাস্টলমন্ট করা িলয় নগলি নরাগী একটি
মালসক লব্ব্ৃলি পালব্ি যার মলযয FAP এব্ং ব্ীমা সংস্থা টাকা নদওয়ার পলর 120 লদি পযেন্ত
ব্লকয়া ব্যািালন্সর ব্েেিা থাকলব্। একিি নরাগী নপলমন্ট েযালি নযাগ িা লদলি ব্া িালদর ব্লকয়া
রালি লমটিলয় িা নফিলি MHHS একটি িৃ িীয় পে আদায় সংস্থার কালছ অযাকাউন্টটি রািার
মূিযায়ি করলব্।
2. আলথেক সািাযয: MHHS-এর প্রথা িি িভয িৃ িীয় পে নথলক টাকা নপলি নরাগীলদর সািাযয করা। িভয রাষ্ট্রীয়
ব্া রািয স্বাস্থযলসব্া সুরো কমেসূচী নযগুলি িারা নপলি পালরি িা লচলিি করার িিয, আর FAP-এর অযীি
িালদর নযাগযিা লিযোরলের িিয নরাগীলদর সািাযয করলি পরামিে নদওয়া িলব্। এই লিযোরেগুলির পলরোম
িা িািা অব্লয আদায় কাযেকিাপ স্থলগি রািা িলব্, িলব্ নরাগীলদর লব্ব্ৃলি পাঠালিা ব্িাি থাকলব্।
MHHS-এর মাযযলম আলথেক সািালযযর িিয, মূিয ছাড় গেিা করার লিেোয়ক, MHHS নয উপায় অব্িম্বি
করলব্ MHHS-এর পলরলষব্া নদওয়া সমালি ব্যাপকভালব্ FAP প্রচালরর িিয, আলথেক সািালযযর নযাগযিা
লিযোরে করার িিয MHHS নয প্রোিী ব্যব্িার কলর এব্ং আলব্দি প্রলিয়ার লব্স্তালরি লব্ব্রে
MHHS-এর আতথি ক সোহোয্য নীতিরি থোকরি।
3. নপলমন্ট েযাি: নয নরাগীরা মলি কলরি িালদর লব্ি নমটালি মুলস্কি িলব্ MHHS িালদর লব্িা সুলদ টাকা
নদওয়ার নময়াদ ব্ালড়লয় নদয়। নরাগীরা নপ মাই লব্ি নপলিন্ট নপাটোি-এর মাযযলম নপলমন্ট েযালি নযাগ
লদলি পালরি
(https://paymybill.memorialhermann.org/?_ga=1.221977755.265979238.1484666
437)। নপলমন্ট েযাি সলিয় রািার িিয নরাগীলদর মালস অন্তি একব্ার টাকা লদলি িলব্। নরাগী লিযোলরি
সমলয় টাকা িা লদলি পারলি ব্লকয়া টাকা নদওয়ার অঙ্গীকালরর নেলে িালদর অপরাযী মলি করা িলব্।
প্রথমব্ার টাকা লদলি ফাাঁলক লদলি নরাগীর নপলমন্ট েযাি পুিরায় প্রলিষ্ঠা করার িিয যুলিসঙ্গি প্রয়াস করা
িলব্। নরাগী নপলমন্ট েযাি পুিরায় প্রলিষ্ঠা করলি ব্যথে িলি এব্ং/অথব্া লিিীয়ব্ার টাকা লদলি ফাাঁলক লদলি
MHHS একটি িৃ িীয় পে আদায় সংস্থার কালছ অযাকাউন্টটি রািলব্। অযাকাউন্টটি িৃ িীয় পে আদায়
সংস্থার কালছ রািা িলি নরাগীলক সরাসলর িৃ িীয় পে সংস্থার সালথ কাি করলি িলব্ িালদর ব্লকয়া রালি
নমটালিার িিয। ওই অযাকাউন্টটির িিয নরাগী MHHS এভলরলি ওলয়ি নপলিন্ট নপাটোি-এর মাযযলম
অিয একটি নপলমন্ট েযালি নযাগ নদওয়ার িিয নযাগয িলব্ি িা। িথালপ, নরাগী এভলরলি ওলয়ি নপলিন্ট
নপাটোি-এর মাযযলম পরব্িী অযাকাউন্টগুলির িিয একটি নপলমন্ট েযাি প্রলিষ্ঠা করার িিয নযাগয িলব্ি।

দ্রষ্টব্য: এই দলিলির ছাপা প্রলিলিলপগুলি অলিয়লিি। এই দলিলির ছাপা এব্ং লিলিটাি সংস্করলের মলযয মিলব্লরায থাকলি, িীলি, পদ্ধলি, লিলদে লিকা পলরচািি ব্যব্স্থার
উপর প্রকালিি লিয়লিি সংস্করে ব্িব্ত্ থাকলব্।
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4. টাকা িা নমটালিা িলি আদায় কাযেকিাপ: টাকা িা নমটালিা িলি, অযাকাউন্ট ব্যালিন্স, িৃ িীয় পে অথেদািার
দায়, সরকালর পুলাঁ ি ব্া আলথেক সািাযয পাওয়ার িিয নরাগীর নযাগযিা, নরাগীর সিলযালগিা, ঋে নফরত্ ব্া
অপলরলিাযয ঋলের ইলিব্ৃি এব্ং/অথব্া নরাগীর িলদি পাওয়ার দালয়র লভলিলি লব্লভন্ন আদায় কাযেকিাপ
ব্যব্িার করা িলব্। আদায় কাযেকিালপর মলযয থাকলি পালর িৃ িীয় পলের টাকা িা নদওয়ার লব্রুলদ্ধ আপীি
করা; িৃ িীয় পে অথেদািার সালথ ফলিা-আপ নযাগালযাগ; আলথেক সািালযযর এব্ং/অথব্া টাকা নদওয়ার প্রস্তাব্
লদলয় নরাগীলক লব্ব্ৃলি, লচঠি পাঠালিা এব্ং নটলিলফাি করা; এব্ং নরাগী ব্া প্রলিশ্রুলিদািালক নিষব্ার িািালিা
নয এটি ফাাঁলক নদওয়া অযাকাউন্ট এব্ং প্রথম লব্ব্ৃলির িালরি নথলক 120 লদলির মলযয আদায় সংস্থার কালছ
পাঠালিা সালপে আর নরাগীর ব্লকয়া রালি নরাগীলক িািালিা। ফাাঁলক নদওয়া অযাকাউলন্টর টাকা নদওয়ার িিয
দায়ী িৃ িীয় পলের (িৃ িীয় পে দায়) লব্রুলদ্ধ MHHS আইিী ব্যব্স্থাও লিলি পালর।
5. অপলরলিাযয ঋে: িভয িৃ িীয় পে অথেদািা(নদর) এব্ং নরাগী/প্রলিশ্রুলিদািালক অলন্তম লব্ি নদওয়ার পলর,
লব্লির ফলিা-আপ নযাগালযাগ িলয় নগলি, আলথেক সািালযযর িভযিা নরাগীলক িািালিার িিয যুলিসঙ্গি প্রয়াস
করা িলয় নগলি, টাকা নদওয়ার সময় নপলরলয় নগলি, আর অযাকাউন্ট আদায় অলযাগয লিযোলরি িলি,
অযাকাউন্টটি অপলরলিাযয ঋে লিসালব্ গেয করা িলি পালর।
6. ব্লিরাগি আদায় পদলেপ: নকব্ি যথাযথ অযাকাউন্ট অপলরলিাযয ঋে গেয করা লিলিি করার িিয, আর
লব্ি ও আদায় করার প্রয়াস করার পলর, নযমি আদালয়র িিয ব্লিরাগি সংস্থার কালছ পাঠালিা, গ্রািক
পলরলষব্া দি অিুলমাদলির িিয অপলরলিাযয ঋে পুিলব্েচার করলব্। প্রলিলষ্ঠি আদায় লিেোয়ক আর
অিুলমালদি ঋে অিাদায়ী করার সীমা ব্যব্িার কলর, কাস্টমার সালভে স িাইলরকটর ঋে অপলরলিাযয
অিুলমাদি করলি পালরি ব্া নরলভলিউ সাইলকি মযালিিলমন্ট-এর ভাইস নপ্রলসলিন্টলক যথাযথ পদলেপ
সুপালরি করলি পালরি। নপলিন্ট অযাকাউলন্টং লসলস্টলমর িারা স্বয়ংলিয়ভালব্ আদালয়র িিয অযাকাউন্ট
একটি ব্লিরাগি সংস্থার কালছও পাঠালিা নযলি পালর, প্রলিলষ্ঠি অথেদািা, ব্যালিন্স, আর অথে নদওয়ার
লিযোরলকর লভলিলি।
7. লিব্োি: এই িীলি লিব্োি আর লব্ভাগ লভলিক পলরচািি পদ্ধলি সৃলষ্ট করার দালয়ত্ব িি MHHS নরলভলিউ
সাইলকি মযালিিলমন্ট লিলভিলির।
ক্রস দরফোররন্সগুতি:
A.
B.
C.
D.

নপলিন্ট ট্রান্সফার পলিলস (EMTALA এব্ং নটক্সাস ট্রযান্সফার অযাক্ট কমোলয়ন্স)
আলথেক সািাযয িীলি
ফাইিািলিয়াি অযালসস্টযান্স নেইি িযাঙ্গুলয়ি সামালর
আলথেক সািালযযর আলব্দি

দ্রষ্টব্য: এই দলিলির ছাপা প্রলিলিলপগুলি অলিয়লিি। এই দলিলির ছাপা এব্ং লিলিটাি সংস্করলের মলযয মিলব্লরায থাকলি, িীলি, পদ্ধলি, লিলদে লিকা পলরচািি ব্যব্স্থার
উপর প্রকালিি লিয়লিি সংস্করে ব্িব্ত্ থাকলব্।

