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আপনোর বিবিৎসো এিং মোদি ও অ্যোলকিোহল সম্পবিি ত তথ্য িীভোকি িযিহৃত হকত পোকর এিং প্রিোশ 
িরো হকত পোকর এিং আপবন এই তকথ্য িীভোকি অ্যোকেস গপকত পোকরন তো এই বিজ্ঞবি ির্িনো িকর। 

অ্নুগ্রহ িকর এটি যত্নসহিোকর পড়ুন। 
 

সোধোরর্ তথ্য 
 
পনরচর্কার জিয র্রা স্টপব্মন্ট সহ আপিার নচনর্ৎসা এবং পনরচর্কা সংক্রান্ত তথ্য দ্টুি র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আইি 
দ্বারা সুরনিত: 1996 সাব্ের স্বাস্থ্য বীমা ও দ্ায়বদ্ধতা আইি ("HIPAA") এবং স্ট াপিীয়তা আইি**। 
এই আইব্ির অধীব্ি র্ার্কক্রম বাইব্রর স্টর্ািও বযনক্তব্র্ র্ার্কক্রব্ম অংশগ্রহণ র্রব্ত বেব্ত পাব্র িা, 
এমিনর্ স্টরাগ্রামটি এমি স্টর্ািও তথ্যও রর্াশ র্রব্ত পাব্র িা র্া আপিাব্র্ অযােব্র্াহে বা মাদ্ব্র্র 
অপবযবহারর্ারী নহসাব্ব নচনিত র্রব্ত পাব্র অথ্বা নিব্চ উব্েখ র্রা র্কু্তরাষ্ট্রীয় আইব্ির দ্বারা 
অিুব্মানদ্ত িয় এমি স্টর্ািও সুরনিত তথ্য রর্াশ র্রব্ত পাব্র িা। 
 
স্টপব্মব্ন্টর জিয আপিার স্টর্ািও তথ্য রর্াশ র্রার আব্  স্টরাগ্রামব্র্ অবশযই আপিার নেনখত সম্মনত 
নিব্ত হব্ব। উদ্াহরণস্বরূপ, পনরব্েবার স্টপব্মন্ট র্রার জিয আপিার স্বাস্থ্য বীমার্ারীর র্াব্ে তথ্য রর্াশ 
র্রব্ত পারার আব্  র্ার্কক্রমটিব্র্ অবশযই আপিার নেনখত সম্মনত নিব্ত হব্ব। সাধারণত, নচনর্ৎসার 
জিয বা স্বাস্থ্য পনরব্েবা সংক্রান্ত র্ার্কর্োব্পর জিয র্ার্কক্রম তথ্য স্টশয়ার র্রব্ত পারার আব্  আপিাব্র্ 
অবশযই এর্টি নেনখত সম্মনতব্ত স্বাির র্রব্ত হব্ব। তব্ব, র্কু্তরাষ্ট্রীয় আইি নিম্ননেনখত অবস্থ্ায় আপিার 
নেনখত অিমুনত োড়াই র্ার্কক্রমব্র্ তথ্য রর্াশ র্রার অিুমনত স্টদ্য়: 
 

1. নচনর্ৎসা রদ্াি র্রার জিয এবং নিনির্যাে স্টরর্র্ক  রিণাব্বিণ র্রার জিয র্ার্কক্রব্মর 
র্মীব্র্; 

2. বযবসানয়র্ সহব্র্া ীর (ব্র্মি, নিনির্যাে েযাবব্রটনর, ফাব্মকনস, স্টরর্র্ক  সংরিণ পনরব্েবা, 
নবনেং সংক্রান্ত পনরব্েবা) সাব্থ্ চুনক্ত র্রার স্টিব্ে; 

3.  ব্বেণা, নিরীিণ এবং মেূযায়ব্ির (ব্র্মি, রাব্জযর োইব্সনসং পর্কাব্োচিা, স্বীরৃ্নত, রাজয 
বা র্ুক্তরাষ্ট্রীয় সরর্াব্রর দ্বারা নিধকানরত আবশযর্তা অিুসাব্র র্ার্কক্রব্মর স্টর্টা নরব্পাটক  
র্রা) স্টিব্ে; 

4. র্ার্কক্রব্মর স্টচৌহনির মব্ধয বা র্ার্কক্রব্মর র্মীব্দ্র নবরুব্দ্ধ স্টর্ািও অপরাধমূের্ র্াজ 
ঘটব্ে তার অনিব্র্া  জািাব্িার স্টিব্ে; 

5. নচনর্ৎসার সাব্থ্ র্ুক্ত বযনক্তব্র্ নচনর্ৎসা/মািনসর্ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থ্ার স্টিব্ে; 
6. উপর্ুক্ত র্তৃক পিব্র্ নশশু অবমািিা বা অবব্হো র্রার আশঙ্কার বযাপাব্র অনিব্র্া  

জািাব্িার স্টিব্ে; 
7. রাব্জযর আইি অিুসাব্র নিনদ্কষ্ট নর্েু সংক্রামর্ অসবু্খর বযাপাব্র নরব্পাটক  র্রার স্টিব্ে; 
8. আদ্ােব্তর আব্দ্ব্শর দ্বারা অিুব্মানদ্ত হব্ে। 
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আপিার স্বাস্থ্য সম্পনর্ক ত স্টর্ািও তথ্য উপব্র উব্েনখত স্টিই এমিিাব্ব র্ার্কক্রম বযবহার বা রর্াশ র্রার 
আব্  র্ার্কক্রমব্র্ অবশযই এই রর্াশ র্রার বযাপাব্র আপিার নিনদ্কষ্ট নেনখত সম্মনত নিব্ত হব্ব। এই 
ধরব্ির স্টর্ব্র্ািও সম্মনত আপনি নেনখতিাব্ব রতযাহার র্রব্ত পাব্রি। (দ্রষ্টবয: আদ্ােত, সতযতা 
রমাণীর্রণ নবিা , পযাব্রাে অনফস ইতযানদ্র মব্তা রনতষ্ঠাব্ির র্াব্ে তথ্য রর্াশ র্রার সম্মনত রতযাহার 
র্রা হব্ে তা স্টসই চুনক্ত িঙ্গ র্রব্ত পাব্র র্া আপনি সংস্থ্ার সাব্থ্ র্ব্রব্েি। এই ধরব্ির চুনক্তিব্ঙ্গর 
পনরণামস্বরূপ আপিার নবরুব্দ্ধ আইনি বযবস্থ্া স্টিওয়া হব্ত পাব্র।) 
 
 
 
  * 42 U.S.C. § 130d et. seq., 45 C.F.R. অ্ংশ 160 ও 164 
** 42 U.S.C. § 290dd-2, 42 C.F.R. অ্ংশ 2 
 
 
 
 
 
আপনোর অ্বধিোরসমূহ 
 

• HIPAA-এর অধীব্ি আপিার স্বাস্থ্য এবং নচনর্ৎসা সংক্রান্ত তব্থ্যর নিনদ্কষ্ট নর্েু বযবহার এবং 
রর্াব্শর স্টিব্ে নবনধনিব্েধ আব্রাব্পর অিুব্রাধ র্রার অনধর্ার আপিার আব্ে। আপিার অিুব্রাধ 
র্রা স্টর্ািও নবনধনিব্েব্ধর সাব্থ্ সহমত হওয়া র্ার্কক্রমটির জিয বাধযতামূের্ িয়, তব্ব এটি র্নদ্ 
তাব্দ্র সাব্থ্ সহমত হয় তাহব্ে তা এটি স্টসই চুনক্ত দ্বারা আবদ্ধ এবং আপনি স্টর্ তব্থ্যর উপর 
নবনধনিব্েধ স্টরব্খব্েি স্টসই তথ্য নচনর্ৎসা সম্পনর্ক ত জরুরী অবস্থ্া োড়া বযবহার বা রর্াশ িাও 
র্রা স্টর্ব্ত পাব্র।  

• আমরা র্াব্ত আপিার সাব্থ্ অিয স্টর্ািিাব্ব বা নবর্ল্প অবস্থ্াব্ি (ব্র্মি, অিয ঠির্ািায়) 
স্টর্া াব্র্া  র্নর এমি অিবু্রাধ র্রার অনধর্ারও আপিার আব্ে।  র্ার্কক্রম এমি 
অিুব্রাধগুনেব্র্ই নবব্বচিা র্ব্র স্টদ্খব্ব স্টর্গুনে র্ুনক্তসম্মত এবং এর জিয আপিার স্টথ্ব্র্ 
স্টর্ািরর্ম বযাখযা চাইব্ব িা।  

• HIPAA-এর অধীব্ি র্ার্কক্রব্মর দ্বারা রিণাব্বিণ র্রা আপিার নিব্জর স্বাস্থ্য এবং নচনর্ৎসা 
সংক্রান্ত তথ্য পরীিা এবং র্নপ র্রার অনধর্ার আপিার আব্ে, তব্থ্যর মব্ধয স্টদ্ওয়ানি, 
অপরাধমূের্ বা রশাসনির্ র্াজর্ব্মক বযবহার র্রার মব্তা সাইব্র্াব্থ্রানপ সংক্রান্ত স্টিাট বা তথ্য 
থ্ার্ব্ে বা অিয স্টর্ািও সীনমত পনরনস্থ্নতব্ত এর বযনতক্রম হব্ব।  

• HIPAA-এর অধীব্ি র্ার্কক্রব্মর স্টরর্ব্র্ক  রিণাব্বিণ র্রা স্বাস্থ্য পনরচর্কা তথ্য সংব্শাধি র্রার 
স্টিব্ে এবং আপিার অিুব্রাব্ধর েয় (6) বের আব্  র্ার্কক্রম দ্বারা আপিার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য 
রর্াব্শর নহসাব্ব স্টচব্য় অিবু্রাধ র্রা এবং তা পাওয়ার স্টিব্ে নর্েু বযনতক্রব্মর অনধর্ার আপিার 
আব্ে। 
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• আপনি র্নদ্ উপব্র উব্েনখতগুনের মব্ধয স্টর্ািও এর্টি অিুব্রাধ র্ব্রি এবং তা রতযাখযাি র্রা 
হয় তাহব্ে র্ার্কক্রব্মর রশাসব্র্র র্াব্ে রতযাখযাব্ির নবেয়টি পর্কব্বিণ র্রার অিুব্রাধ র্রার 
অনধর্ার আপিার আব্ে। 

• উপব্র উব্েনখত অিুব্রাধগুনের স্টর্ািও এর্টি র্রার জিয আপিাব্র্ অবশযই র্ার্কক্রব্মর দ্বারা 
রদ্াি র্রা উপর্ুক্ত ফমক পূরণ র্রব্ত হব্ব। 

• এই স্টিাটিব্সর এর্টি মুনদ্রত র্নপ পাওয়ার অনধর্ার আপিার আব্ে। 
 
িোযিক্রকম আপনোর তকথ্যর িযিহোর 
 
আপিাব্র্ সব্বকাত্তম পনরচর্কা স্টদ্ওয়ার জিয র্ার্কক্রম আপিার স্বাস্থ্য এবং নচনর্ৎসা সংক্রান্ত তথ্য 
নিম্ননেনখতিাব্ব বযবহার র্রব্ব: 
 

• নচনর্ৎসা সংক্রান্ত রব্য়াজি, নচনর্ৎসা সংক্রান্ত পনরর্ল্পিা র্রা, অগ্র নত নরব্পাটক  এবং পর্কব্বিণ 
র্রা, র্মীব্দ্র তত্ত্বাবধাি, ঘটিার নবেব্য় নরব্পাটক  র্রা, ওেুধ স্টদ্ওয়া, নবনেং সম্পনর্ক ত র্াজর্মক, 
স্টমনর্ব্র্ে স্টরর্র্ক  রিণাব্বিণ র্রা, েুটি স্টদ্ওয়ার পনরর্ল্পিা র্রা এবং অিযািয নচনর্ৎসা সংক্রান্ত 
রনক্রয়ার জিয র্ার্কক্রব্মর র্মীব্দ্র (নশিাথ্ী এবং অিযািয ইন্টািক সহ) মব্ধয স্টর্া াব্র্া । 

• বযবসানয়র্ সহব্র্া ীব্দ্র সাব্থ্ স্টর্া াব্র্া  রাখা স্টর্মি নিনির্যাে েযাবব্রটনর (রক্ত পরীিা, মূব্ের 
িমুিার নবব্েেণ), খাদ্য পনরব্েবা (নবব্শে আহার সংক্রান্ত রব্য়াজি), এমি এব্জনস র্ারা অি-
সাইট পনরব্েবা রদ্াি র্ব্র (বকৃ্ততা, গ্রুপ স্টথ্রানপ) দ্ীঘকব্ময়াদ্ী স্টরর্র্ক  সংরিণ। 

• NYS OASAS িাব্য়ন্ট স্টর্টা নসব্েব্ম স্টর্টা নরব্পাটক  র্রা। 
 
িোযিক্রকমর িতি িযসমূহ 
 
র্ার্কক্রমটির আপিার স্বাস্থ্য সম্পনর্ক ত তব্থ্যর স্ট াপিীয়তা বজায় রাখব্ত এবং আপিার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 
তব্থ্যর স্টিব্ে এটির আইনি র্তক বয এবং স্ট াপিীয়তা বযবস্থ্া সম্পনর্ক ত নবজ্ঞনপ্ত পাঠাব্িার জিয আইব্ির 
রব্য়াজি। র্ার্কক্রমব্র্ আইি অিুসাব্র এই নবজ্ঞনপ্তর শতক গুনে স্টমব্ি চেব্ত হয়। র্ার্কক্রমটির এই নবজ্ঞনপ্তর 
শতক গুনে পনরবতক ি র্রার এবং এর মব্ধয থ্ার্া সমস্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুরনিত তব্থ্যর জিয র্ার্কর্র িতুি 
নবজ্ঞনপ্ত ততনর র্রার অনধর্ার আব্ে। র্ার্কক্রমটি এখির্ার স্টরা ীব্দ্রব্র্ এর্টি আপব্র্ট র্রা নবজ্ঞনপ্ত 
রদ্াি র্রব্ব এবং নবজ্ঞনপ্তব্ত রচুর পনরমাব্ণ পনরবতক ি র্রা হব্ে রিানবত হওয়া পূবকতি স্টরা ীব্দ্রব্র্ 
িতুি নবজ্ঞনপ্ত রদ্াি র্রব্ব। 
 
অ্বভকযো  এিং বরকপোর্ি  িরোর গেকে বিবধভঙ্গ হওয়ো 
 
স্টরা ীব্দ্র তাব্দ্র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তব্থ্যর স্ট াপিীয়তার নবেব্য় অনিব্র্া  জািাব্িার অনধর্ার আব্ে। স্টরা ীরা 
এর্টি স্ট াপিীয়তা সংক্রান্ত অনিব্র্া  র্রার ফমক পূরণ র্ব্র (এই ফব্মকর উব্টা পাতায়) তা নিম্ননেনখত 
জায় ায় জমা র্রব্ত পাব্রি: 
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• ATC রশাসর্; 
• বুযব্রা অফ অযানর্র্শস নিটব্মন্ট স্টসন্টাসক, 1450 ওব্য়োিক অযাব্িনিউ, অযােবযানি, নিউ ইয়র্ক  

12203; অথ্বা  
• OASAS রাইব্িনস অনফনশয়াে, 1450 ওব্য়োিক অযাব্িনিউ, অযােবযানি, নিউ ইয়র্ক  12203। 

 
অনিব্র্াব্ র ধরব্ির নিনত্তব্ত এর্জি উপর্ুক্ত বযনক্ত অনিব্র্া  পর্কাব্োচিা র্রব্বি। স্টসই বযনক্ত 
স্ট াপিীয়তা সংক্রান্ত অনিব্র্া  সমাধাব্ির ফমকটি পূরণ র্রব্বি। র্নপগুনে OASAS রাইিনস অনফনশয়াে, 
1450 ওব্য়োিক অযাব্িনিউ, অযােবযানি, নিউ ইয়র্ক  12203-এ ফব্রায়ার্ক  র্রা হব্ব। 
 
স্টরা ী নিম্ননেনখত জায় াগুনেব্তও অনিব্র্া  দ্াব্য়র র্রব্ত পাব্রি: 
 

িা নরর্ অনধর্াব্রর অনফস 
মানর্ক ি র্কু্তরাব্ষ্ট্রর স্বাস্থ্য এবং মািব পনরব্েবা নবিা , 

জযার্ব জযাব্িটিস স্টফর্াব্রে নবনডং 
26 স্টফর্াব্রে প্লাজা--সুযট 3313 
নিউ ইয়র্ক , নিউ ইয়র্ক , 10278 

 
িব্য়স স্টফাি (212) 264-3313। 

ফযাক্স (212) 264-3039। 
TDD (212) 264-2355 

OCR হটোইি-িব্য়স: 1-800-368-1019 
 
এই ধরকনর অ্বভকযো  জোনোকনোর জনয আপনোর প্রবত গিোনরিম প্রবতবহংসোমূলি পদকেপ গনওয়ো হকি 
নো। 
 
স্টর্ািও র্ার্কক্রম স্ট াপিীয়তা আইি িঙ্গ র্রব্ে তা অপরাধ নহসাব্ব নবব্বচিা র্রা হয়। স্ট াপিীয়তা 
আইি িঙ্গ হব্ত পাব্র এমি আশঙ্কা থ্ার্ব্ে স্টসই বযাপাব্রও অনিব্র্া  জািাব্িা স্টর্ব্ত পাব্র স্টর্ স্টজোয় 
নবনধিঙ্গ হব্য়ব্ে স্টসখাির্ার মানর্ক ি র্ুক্তরাব্ষ্ট্রর অযাটনিক স্টজিাব্রব্ের র্াব্ে। 
 
 
িোযিির হওয়োর তোবরখ: 4/14/03 
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আনম, ____________________________ স্ট াপিীয়তা নবজ্ঞনপ্তর র্নপ স্টপব্য়নে এবং এটি আমাব্র্ 
বযাখযা র্রা হব্য়ব্ে। 
 
 
 
______________________________________________________ 
স্বাির                                                                        
তানরখ 
 
 
______________________________________________________ 
নপতামাতা/অনিিাবব্র্র স্বাির (রব্য়াজি হব্ে) তানরখ  


