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এইচ-আই-রি-এ-এ শ ািনীয়তা রক্ষা িদ্ধরত রিজ্ঞরি
এই রিজ্ঞরিপ্টত ির্না
য করা হপ্টয়প্টে শকান িরররিরতপ্টত ও কীভাপ্টি আিনার স্বািয-েংক্রান্ত তথ্যারি
িযিহার ও েিেমপ্টক্ষ
য
প্রকাে করা হপ্টত িাপ্টর এিং আিরনই িা কীভাপ্টি শেই েি তথ্যারি জানপ্টত
িারপ্টিন। িয়া কপ্টর এটি ভালভাপ্টি িপ্ট়ে শিখুন।
আইন অনুসারে আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে গ াপনীয়তা-েক্ষা কেরত এবং এই লবজ্ঞলিটিে
একটি কলপ আপনারক লিরত বাধ্য। এই লবজ্ঞলি সম্পরকক আপনাে গকান প্রশ্ন থ্াকরি অথ্বা আপলন যলি
আরো তথ্য গপরত চান, অনুগ্রহ করে পযারেন্ট লেরিশানস লিপািক রমরন্ট আমারিে প্রাইভলস অলিসারেে
মরনানীত বযক্তিে সারথ্ ৭১৮ ২৮৩-৭২১২ নম্বরে গযা ারযা করুন।
এই রিজ্ঞরি কারা শমপ্টন চলপ্টিন ?
এই লবজ্ঞলিরত বর্না
ক কো হরয়রে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে গ াপনীয়তা-েক্ষা পদ্ধলতগুলি, যা গমরন চরিরেন
মাইমলনরিস গমলিকাি গসন্টাে, তাে কমীো ও এই হাসপাতারিে সরে পরোক্ষভারব যুি কমীো যাাঁো
লচলকৎসা ও তৎ-সংক্রান্ত পলেরেবা প্রিান করে চরিরেন। এই লবজ্ঞলিরত বলর্তক গ াপনীয়তা-েক্ষা
পদ্ধলতগুলিে যাাঁো গমরন চিরবন তাাঁো হরিনঃ (১) গকান লচলকৎসক, লযলন আমারিে হাসপাতাি অথ্বা তৎসংক্রান্ত গকান স্থ্ারন (এযাম্বুরিরেে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পলেরেবা লভতে-সহ) আপনাে লচলকৎসা করেলেরিন, (২)
আমারিে হাসপাতাি অথ্বা তৎ-সংক্রান্ত গকান স্থ্ারনে সরে যুি গকান কমী, োত্র, লশক্ষানলবশ ও
গস্বচ্ছারসবক (এযাম্বুরিে পলেরেবাে সরে যুি কমীো-সহ), (৩) এম-এম-লস িামালসে
ক
ইনলিউশান
অপশানস ইনক সরে যুি কমী, লচলকৎসা-কমী, োত্র, লশক্ষানলবশ অথ্বা গস্বচ্ছারসবরকো, (৪) এই
হাসপাতারিে এম-এম-লস িামালস
ক ইনলিউশান অপশানস ইনক এে সরে যুি বযবসালয়ক অংশীিারেো|
আপনাে বযক্তি ত লচলকৎসক এই গ াপনীয়তা-েক্ষা পদ্ধলতে আওতায় পড়রবন না, লতলন আপনাে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যালিে গ াপনীয়তা-েক্ষা ও প্রকারশে অনয পদ্ধলত অনুসের্ কেরতই পারেন।
শকান ধরপ্টনর স্বািয-েংক্রান্ত তথ্যারির শ ািনীয়তার-রক্ষা করা হপ্টি
আপনাে লচলকৎসা কোে সময় আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গয গয তথ্যালি পাব তা আমো গ াপনীয়
োখরত প্রলতজ্ঞাবদ্ধ। গয গয স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি গ াপনীয়তা-সুেক্ষাে অন্তকভুি তাে লকেু উিাহের্ লনরচ
গিওয়া হিঃ
•
•
•
•

গসই তথ্যালি যা লনরিকশ করে গয আপলন আমারিে হাসপাতারি লচলকৎসাধ্ীন অথ্বা আমারিে কাে
গথ্রক লচলকৎসা লকম্বা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পলেরেবা পারচ্ছন;
গসই তথ্য যা লনরিকশ করে আপনাে স্বারস্থ্যে অবস্থ্া (গযমন আপলন গকানও অসুরখ ভু রেন লকনা
ইতযালি);
গসই তথ্য যা লনরিকশ করে আপলন গকান ধ্েরনে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পলেরেবা আমারিে কাে গথ্রক
গপরয়রেন এবং ভলবেযরত পারবন লকনা; অথ্বা
গসই তথ্য যা লনরিকশ করে আপলন লনলিষ্ট লবমাে চুক্তিপত্র (ইনসুরেে প্লান) অনুযায়ী কী ধ্েরনে
লবমা-সুেক্ষা (গহি্থ্ গকয়াে গবলনলিি) পারচ্ছন (গযমন গপ্রসক্তক্রপশান/বযবস্থ্াপত্রও লক উি
চুক্তিপরত্রে অন্তকভুি হরব লকনা ইতযালি) ;

এরিে সরে যলি গযা
•

কো হয়ঃ

আপনাে সম্পরকক সনািকের্ তথ্যালি (গযমন আপনাে নাম, টিকানা অথ্বা লবমা তথ্যালি ইতযালি);
আপনারক লচলিতকােী নম্বেসমূহ (গযমন আপনাে গসাশাি লসলকউলেটি নন্বে, আপনাে গিলিরিান
নম্বে, আপনাে ড্রাইভাে িাইরসে নম্বে ইতযালি); এবং

1

•

অনযানয সনািকের্ তথ্যালি।

আমরা কীভাপ্টি আিনার স্বািয-েংক্রান্ত তথ্যারি আিনার রিনা অনুমরতপ্টত িযিহার ও প্রকাে
করপ্টত িারর
আমরা কীভাপ্টি আিনার স্বািয-েংক্রান্ত তথ্যারি আিনার রিনা অনুমরতপ্টত িযিহার ও প্রকাে
করপ্টত িারর তা রনপ্টচ িযাখযা করা হল।
১। রচরকৎো, িপ্টকয়া আিায় ও িযিোরয়ক কাজকপ্টমরয শক্ষপ্টে
রচরকৎো-েংক্রান্ত। আমো হাসপাতারিে লভতরে এবং সংলিষ্ট িযাকালশে কারে আপনাে লচলকৎসায়-েত
িািাে, নাস গিকলনলশয়ারনে
ক
কারে আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি প্রকাশ কেরত পালে, এবং তাো তা এই
হাসপাতারিে অথ্বা তাে বাইরেে অনযানয িািাে ও নাস সহকমীরিে
ক
কারে তা প্রকাশ কেরত পারে, যাে
দ্বাো আপনাে গো -লনর্রয়
ক ও লচলকৎসায় গকানও ক্রটি না থ্ারক। আপনাে বযক্তি ত লচলকৎসকও আপনাে
স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি অনয একজন লবরেরজ্ঞে কারে প্রকাশ কেরত পারেন, যাাঁে কারে লতলন আপনারক
লবশি পোমরশেক জনয পাটিরয়রেন। আমোও গসই েকমভারব আমারিে লবলভন্ন লবভার ে মরধ্য আপনাে
সম্মরে তথ্যালি ভা করে লনই (গযমন গপ্রসক্তক্রপশান/বযবস্থ্াপত্র ততেী কেরত, লবলভন্ন পেীক্ষা কেরত, এক্সগে কেরত ইতযালি) যারত আমো আপনাে গো লনর্য়ক লনভূ ি
ক ভারব কেরত পালে ও আপনাে লচলকৎসাও
সম্পূর্তা
ক পায়। এ োড়াও আমারিে লশক্ষক, োত্র ও লশক্ষানলবরশো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি জানরত
পােরব যারত তারিে লশক্ষা প্রিান ও লশক্ষা গ্রহর্ সটিক হরত পারে। আমো আপনাে সম্পরকক লচলকৎসা তথ্য
গমলিরকি গসরন্টাে বাইরে অনযানয বযক্তিরিে কারে্ ও গমলিকি গসন্টাে গেরড় চরি যাওয়াে পে আপনাে
আপনাে লচলকৎসা পলেচযায়
ক সংলিষ্ট থ্াকরত পারেন। গযমন গয সকি লচলকৎসক আপনাে িরিা-আপ
পলেচযা ক প্রিান কেরবন, লিক্তজকযাি গথ্োলপে সংস্থ্াসমূহ গমলিরকি যন্ত্রপালতে সেবোহকােী, বালড়রত
পলেয়া ক প্রিানকােী সংস্থ্া, গহিথ্ গহাম এবং িক্ষ নালসং স্থ্াপনসমূহ৷
িপ্টকয়া রিল আিায়। আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি হাসপাতারিে বাইরেে বযক্তি/বযক্তি রর্ে
সরে ভা করে লনরত পালে, আমো আপনারক গয স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পলেরেবা লিরয়লে গসই বরকয়া আিায়
কেরত - গযমন স্বাস্থ্য-লবমা গকাম্পালনগুলিে সরে, যাো আপনাে লচলকৎসাে পে আমারিে বরকয়া লবি
গমিারব অথ্বা আপনাে লচলকৎসাে খেচ তাো বহন কেরব লকনা তা লনর্য়ক কেরত। এই হাসপাতাি-বলহকভুত
লকেু প্রলতষ্ঠারনে কারে (গযমন এযাম্বুরিে গকাম্পানী) আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি প্রকাশ কেরত পালে
আপনারক পলেরেবা প্রিান কোে জনয।
িযিোরয়ক কাজকম।য আপনারিে আমো গয পলেরেবা প্রিান কলে তাে উন্নলতকরে, আমারিে
আভযন্তুলেক প্রশাসলনক কাজ চািারনাে জনয ও লশক্ষা প্রিারনে জনয আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত
তথ্যালি বযবহাে ও - প্রকাশ কেরত পালে। গযমন আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে সাহারযয আমো
লচলকৎসা-পলেরতাে লনেীক্ষা (গপরশন্ট সযাটিসিযাকশান সারভক), আমারে কমীরিে গযা যতা লবরবচনা ও
তারিে গসবাে বযাপারে আরো কমিক ও গযা য করে গতািা ইতযালি কেরত পালে। আমো আপনাে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যালি আমারিে লচলকৎসা-প্রলতলনলধ্রিে কারে এবং অনযানয কমীরিে কারে প্রকাশ কলে যাাঁো
আপনাে অলভরযার লনষ্পলি করেন অথ্বা এই হাসপাতজরি আপনাে সুখ-স্বাচ্ছরেে জনয সতত যত্নশীি।
এ োড়াও এই হাসপাতাি বলহভুত
ক প্রলতষ্ঠান/বযক্তি রর্ে কারে আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি
প্রকাশ কেরত পালে, আপনাে তারিে বযবসালয়ক কাজকরমেক জনয (গযমন তারিে ও আপনারিে মরধ্য যলি
আর গথ্রকই সম্পকক গথ্রক থ্ারক ইতযালি লনর্য়ক কেরত) এবং তারিে আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি
গ াপন োখরত হরব লকনা লনর্য়ক কেরত।
োক্ষাৎকার মপ্টন কররপ্টয় শিওয়া, রচরকৎো রিকল্প, েুরিধােমূহ ও িররপ্টেিা। আমো আপনাে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যালি বযবহাে কেরত পালে আমারিে সরে আপনাে লচলকৎসা-সংক্রান্ত সাক্ষাৎকারেে তালেখ ও
সময় মরন কলেরয় গিবাে জনয। এে সরে আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি বযবহাে কেরত পালে
আপনাে লচলকৎসাে জনয গেষ্ঠ লবকে, সুলবধ্াসমূহ যা আপলন গপরত পারেন ও পলেরেবা সম্পরকক আপনারে
ওয়লকবহাি কেরত৷
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তহরিল ঠন। আমারিে লবলভন্ন প্রকরেে খারত তহলবি িন কেরত আমো আপনাে সাহাযয প্রাথ্ী। গসই
কােরর্ আমো আপনারিে সম্পরকক তথ্যালি গযমন আপনাে বয়স, লিে, গস সারথ্ আপনাে বালড়ে ও
কমরক্ষরত্রে
ক
টিকানা এবং গকান সমরয় আপনারিে আমো লচলকৎসা করেলেিাম গয লিপারমরন্টে
ক
পলেরেবা
লচলকৎসা লনরয়রে, আপনাে লচলকৎসক িিািরিে তথ্য এবং স্বাস্থ্য লবমাে অবস্থ্ ইতযালি বযবহাে কেরত
পালে। আমো এই তথ্যালি িাতবয-সং িনগুলিরকও লিরত পালে যাো আমারিে পক্ষ গথ্রক আপনারিে
গযা ারযা কেরব তহলবি িরনে জনয। আপলন যলি চান গয আমো আপনারক আমারিে তহলবি িনঅলভযারন সালমি না কলে তরব আমারিে গিভিপরমন্ট িিরেে সরে গযা ারযা করুন এই নম্বরে
৭১২৮৩-৮২০০ |
িযিোরয়ক েহপ্টর্া ীরা। আপনারিে আমো গয স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পলেরেবা প্রিান কলে তারিেরক লচলকৎসা
প্রলেরেবা তাে বরকয়া আিারয়ে জনয অথ্বা আমারিে বযবসালয়ক কাজকম চািারনাে
ক
জনয আমো
আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি আমারিে বযবসালয়ক সহরযা ীরিে - গযমন আমারিে প্রলতলনলধ্, টিকািাে
ইতযালিরিে, কারে প্রকাশ কেরত পালে। এই গক্ষরত্র আমো আমারিে বযবসালয়ক সহরযা ীরিে সারথ্
চুক্তিবদ্ধ হব যারত অবশযই আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে গ াপনীয়তা অিুি থ্ারক।
২। শিপ্টেন্ট রিপ্টরক্টরী / িুপ্টর্ায

োর্ েংিা / রনকি আত্মীয় ও িন্ধুরা

শিপ্টেন্ট রিপ্টরক্টরী। আমারিে হাসপাতাি লকম্বা তৎ-সংক্রান্ত গকানও স্থ্ারন যলি আপলন
লচলকৎসাধ্ীন থ্ারকন তরব আপনাে অনাপলিরত আমো আপনাে নাম, আমারিে হাসপাতারি
আপলন গকাথ্ায় আরেন, আপনাে স্বারস্থ্যে সবরশে
ক
পলেলস্থ্লত (গযমন গমািামুটি, লস্থ্লতশীি না
লনম্ন ামী ইতযালি) ও আপনাে ধ্ম-পলেচয়
ক
আমারি হাসপাতারি লচলকৎসাধ্ীন থ্াকাকািীন আমারিে
গপরশন্ট লিরেক্টেীরত োপারত পালে। আপনাে নাম লনরয়, আপনাে স্বারস্থ্যে গখাাঁজ কেরত আসা
বযক্তিরিে কারে এই তথ্যালি সেবোহ কো হরব (আপনাে ধ্ম-পলেচয়
ক
বযলতত)। আপনাে ধ্রম ধ্ম
ক -ক
যাজকরিে কারে অবশয এই তথ্যালিে সবিাই সেবোহ কো হরব, আপনাে ধ্ম-পলেচয়
ক
সরমত।
িুপ্টর্ায োর্ েংিােমূহ: আমো আপনাে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য িুরযা ক ত্রার্ সংস্থ্াে কারে প্রকাশ
কেরত পালে, গযমন গেি ক্রস, যারত আপনাে পলেবারেে সিসযবৃে আপনারক খুরজ গপরত
সাহয়তা পায় বা িুরযারক ে গক্ষরত্র আপনাে সাধ্াের্ অবস্থ্া সম্পরকক জানরত পারে৷
আিনার স্বািয-েম্পপ্টকয েরােরী উৎকটিত আিনার িররিার রনকি আত্মীয় ও িন্ধুরা।
আপনাে লচলকৎসা সম্পরকক সোসেী উলদ্বগ্ন অথ্বা আপনাে লচলকৎসা গশরে বরকয়া গমিারবন লযলন,
গস েকম আপনাে পলেবাে, লনকি আত্মীয় ও বেুরিে, আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি
আপনাে অনাপলিরত জানারত পালে। আমো ধ্রে লনরত পালে গয আপলন আপনাে স্বামী বাস্ত্রীে কারে
আপনাে স্বাস্থ্য তথ্য প্রকারশ সম্মত কাের্ আপলন তারক পেীক্ষাে করক্ষ বা লচলকৎসকে সময় বা
লচলকৎসাে আরিাচনাে সময় হাসপাতারি তারক সারথ্ করে লনরয় এরসরেন৷ তারিে আমো এই
হাসপাতারি আপনাে অবস্থ্ান, আপনাে স্বারস্থ্যে সবরশে
ক
পলেলস্থ্লত এবং আপনাে িুভাক যজনক
মৃতুযে খবেও জানারত পালে। লকেু গক্ষরত্র আমো লবপিকািীন সংস্থ্া (লিসাস্টাে লেলিি
অ ানাইরজশান)-গক
ক
এই তথ্যালি জানারত পালে যারত তাো আমারিে সাহাযয কেরত পারে আপনাে
পলেবাে, লনকি আত্মীয় ও বেুরিে খবে লিরত।
৩। জনোধারপ্টর্র প্রপ্টয়াজপ্টন
লনরম্ন বলর্তক উপারয় আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি আইন অনুসারে অথ্বা জনসাধ্ােরর্ে
জরুলে প্ররয়াজরন প্রকাশ কেরত পালে।
আইন-অনুোপ্টর। আইরনে অনুশাসন গমরন, আইরনে প্ররয়াজরন, আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত
তথ্যালি বযবহাে ও প্রকাশ কেরত পােব। যলি আইন আমারিে, আপনারক জানারত বরি আপনাে
স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি বযবহাে ও প্রকাশ, আমো আপনারক তাও জালনরয় গিব।
জন-স্বািয কমেূ
য চী। আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি আমো সেকােী কমীরিে (লকম্বা অনযরিশীয়
সেকােী কমীরিে যাো এাঁরিে সরে কাজ কেরেন) কারে প্রকাশ কেরত পালে যারত তাাঁো তাাঁরিে
জন-স্বাস্থ্য-কমসূক চী অনুযায়ী কাজ কেরত পারেন। উিাহের্ স্বরূপ আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত
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তথ্যালি গসই সব সেকােী কমচােীরিে
ক
গিব যাাঁো মহামােী প্রলতরোধ্ক বযবস্থ্াে উপে কাজ
কেরেন।
িী়েন, অিজ্ঞা ও ঘপ্টরায়া রহংস্র আক্রমপ্টর্র রেকার। আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি
জন-স্বাস্থ্য-আলধ্কােলকরক জানাব লযলন পীড়ন, অবজ্ঞা ও ঘরোয়া লহংস্র আক্রমরর্ে লশকাে-জলনত
সংবাি জানাে অলধ্কােী। আমারিে যলি মরন হয় গয আপলন পীড়ন, অবজ্ঞা অথ্বা ঘরোয়া লহংস্র
আক্রমরর্ে লশকাে হরয়রেন তরব আমো তা অলবিরম্বই সংলিষ্ট সেকােী কমচােীরিে
ক
জানাব।
যলিও আমো আপনাে অনুমলত লনরয়ই কতৃপ
ক ক্ষরক জানাব, তবুও লকেু গক্ষরত্র আমারিে গসই
অনুমলতে প্ররয়াজন নাও হরত পারে।
স্বািয-েংক্রান্ত নজরিারর। আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি আমো সেকােী কতৃপ
ক ক্ষরক জানাব
যাাঁো আমারিে এই হাসপাতারিে পলেরেবাে পলেিশনক িাইরসে নজেিালেে কারজ লনযুি আরেন।
এই কতৃপ
ক ক্ষো আমারিে স্বাস্থ্য-পলেরেবা সংক্রান্ত পযরবক্ষর্
ক
োড়াও লবলভন্ন গসবামূিক পলেরেবা
গযমন গমলিকএি বা গমলিরকয়াে -এে পযরবক্ষর্
ক
ও সেকােী লনয়মনীলত টিকমত পালিত হরচ্ছ
লকনা এবং আইনমালিক কাজ হরচ্ছ লকনা তাে পযরবক্ষরর্ে
ক
িায়ীরে আরেন।
ির্য নজরিারর রিেয়ক িিপ্টরর জনয৷ আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি গসই সব
গকাম্পানীরিে লিরত পােব যাো খািয ও শুধ্ লনয়ন্ত্রর্ আইন (িুি এযান্ড ড্রা এিলমলনরেশান)-এে
আওতায় পরড় এবং তারিে পর্য সম্পরকক অসুলবধ্া জানারত।
মামলা ও অরভপ্টর্াপ্ট র শক্ষপ্টে। মামিা ও অলভরযার ে গক্ষরত্র, লবচাোিরয়ে লনরিকশ মানয কেরত
আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি জানারত পােব।
জাতীয় রনরািতা ও শ াপ্টয়ন্দা কার্কলাি
য
এিং রনরািত্তা েন্মন্ধীয় শক্ষপ্টে। আপনাে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যালি আমো গকন্দ্রীয় সেকােী কমচােীরক/কম
ক
চােীরিে
ক
জানারত পালে যলি লতলন/তাাঁো
জাতীয় লনোপিা, গ ারয়ো কাযকিাপ
ক
ও োষ্ট্রপলতে লনোপিা সংক্রান্ত গক্ষরত্র জলড়ত থ্ারকন লকম্বা
গকন্দ্রীয় সেকােী গক্ষরত্র উচ্চপিস্থ্ হন।
োমররক ও অিেরপ্রাি-োমররক িযক্তি প্টর্র শক্ষপ্টে। আপলন যলি সামলেক কমচােী
ক
হন
অথ্বা গথ্রক থ্ারকন তরব আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি আমো যথ্াযথ্ সামলেক কতৃপ
ক ক্ষ
জানারত আমো বাধ্য থ্াকব যারত তাো তারিে কাজ কেরত পারেন। টিক গসইভারবই আমো
লবরিশী সামলেক বযক্তিরিে গক্ষরত্র সংলিষ্ট গিরশে সামলেক কতৃপ
ক ক্ষরক এই তথ্যালি জানারত বাধ্য
থ্াকব।
কারািন্দী ও েংপ্টোধনা ার িন্দী িযক্তিপ্টির শক্ষপ্টে। আপলন যলি কাোবেী হন অথ্বা আইনবিবৎকােী কতৃপ
ক রক্ষে আইনী গহিাজরত থ্ারকন তরব আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি
কাোধ্যক্ষ অথ্বা গসই কতৃপ
ক ক্ষরক জানাব যারত আপলন গযখারন বেী হরয় আরেন গসই স্থ্ারনে
লনোপিা ও শৃঙ্খিা সুলনক্তিত কো যায়। এই গক্ষরত্র কাো কতৃপ
ক রক্ষে সরে আমো গসই তথ্যালি
ভা করে গনব যা আপনাে ও আপনাে সহ-বেীরিে স্বাস্থ্য ও লনোপিা সুলনক্তিত কেরব।
শ্ররমকপ্টির ক্ষরতিূরর্। কমরক্ষরত্র
ক
আঘাত-জলনত গক্ষরত্র আপনারক সুেক্ষা প্রিানকােী
সুলবধ্াসমূহ গযমন েলমকরিে জনয ক্ষলতপূের্ (অথ্বা সমর াত্রীয় সুলবধ্াসমূহ)-এে কারজ সাহাযয
কেরত আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি তারিে জানারত পালে।
মৃত-িরীক্ষক, ময়না তিন্তকারী রচরকৎেক ও েৎকার অরধকাররক। আমো আপনাে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যালি মৃত-পেীক্ষক অথ্বা ময়না তিন্তকােী লচলকৎসকরক লিরত পালে। এই তথ্যালি
আপনাে মৃতুযে কাের্ লনর্য়ক কেরত সাহাযয কেরব। এ োড়াও আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত
তথ্যালি আপনাে সৎকাে আলধ্কালেকরক তাে কারজ সাহাযয কেরত জানারত পালে।
অঙ্গ ও শিহকলা প্ররতিািন। আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি গসই সব প্রলতষ্ঠানরিে
জানারত পালে যাো অে ও গিহকিা (টিসুয) গনয় (গযমন গচাখ ইতযালি)
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প্টিের্া। রবের্া সংক্রান্ত গক্ষরত্র যলি গিখা যায় গয আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে ও তাে
গ াপনীয়তাে ঝুাঁলক নূযনত তরব আপনাে লিলখত অনুমলত োড়াই আমো তা সংলিষ্ট
রবেক/ রবেকরিে লিরত পালে। গকান পলেলস্থ্লতরতই রবেরকো আপনাে নাম ও পলেচয়
গখািাখুলি বযবহাে কেরত পারেন না। আপনাে লিলখত অনুমলত োড়াও আমো গসই সব
রবেকরিে, যাো ভলবেযরতে জনয রবের্া প্রকে ততেী কেরেন, আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি
লিরত পালে যলি গসই তথ্যালি আমারিে হাসপাতারিে বাইরে না যায়। মৃত বযক্তিরিে লনরয়
রবের্ায়েত রবেকরিে কারে প্রকাশ কেরত পালে যলি গসই তথ্যালি আমারিে হাসপাতারিে
লভতরে থ্ারক অথ্বা তা বহুিাংরশ অলনরিক শক হয় তরবই।
স্বািয ও রনরািত্তা রিরিতকারী গুরতর ও আেন রিিিপ্টক এ়োপ্টত। আপনাে অথ্বা অনয
বযক্তি বা জনসাধ্ােরর্ে জীবরন ঘলনরয় আসা - স্বাস্থ্য ও লনোপিা লবলিতকােী গুেতে লবপিরক
এড়ারত আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি প্রকাশ কেরত অথ্বা অনয বযক্তি/প্রলতষ্ঠারনে সরে
তা ভা করে লনরত পালে। এ গক্ষরত্র আমো শুধ্ুমাত্র তারিে গকই জানাব যাো আপনারিে লবপি
এড়ারত সাহাযয কেরব। আপনাো যলি আমারিে কারে কবুি করেন গয আপনাো গকান গুেতে
অপোধ্ করেরেন যা অনয বযক্তিরক শােীলেক-ভারব গুরুতে আহত করেরে (পোমশ-সভাে
ক
সময়
োড়া) অথ্বা আপলন গকান সেকােী তেবাবধ্ান গথ্রক (গযমন - কাো াে, মানলসক হাসপাতাি
ইতযালি) পালিরয় এরসরেন তাহরি আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি আমো সটিক আইন বিবৎকােী
কতৃপ
ক ক্ষরক জানাব।
আইন-িলিৎ করার জনয। গয কাের্গুলিে জনয আমো আইন বিবৎকােী কতৃপ
ক ক্ষরক
আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি জানারত পােব তা লনরম্ন গিওয়া হিঃ
o আিািরতে লনরিকশ ও আইন মানরত;
o আইন বিবৎকােী কতৃপ
ক ক্ষরক সাহাযয কেরত সরেহভাজন ও পিাতক বযক্তি, সাক্ষী ও
লনরুক্তিষ্ট বযক্তিরক সনাি ও লচলিত কেরর্;
o আপলন যলি গকান অপোরধ্ে লশকাে হন এবং আমো যলি মরন কলে গযঃ (১) আপনাে সম্মলত
আপনাে জরুলে অবস্থ্াজলনত অসামরথ্যে
ক কােরর্ গনওয়া সম্ভব নয় ; (২) আইন বিবৎকােী
অলিসােরিে যলি এই সম্মরে তথ্য অলবিরম্ব আইরন শাসন বিবৎ কেরত প্ররয়াজন হয়; এবং
(৩) আমারিে গপশািাে অলভজ্ঞতা অনুযালয় তা যলি আপনাে পরক্ষ সবরেষ্ঠ
ক
উপায় হয়;
o যলি আপনাে মৃতুয অপোধ্মূিক কারজে গথ্রক ঘরি থ্ারক;
o আমারিে গচৌহক্তিে মরধ্য যলি গকান অপোধ্মূিক কাজ ঘরি; অথ্বা
o প্ররয়াজরন আপোধ্মূিক ঘিনাস্থ্ি গথ্রক ঘিনা অব ত হওয়াে পেই (গযমন আমারিে
জরুলে লচলকৎসা পলেরেবা িি কেরত পারে)।
৪। আকক্তিকভাপ্টি তথ্যারি প্রকাপ্টের শক্ষপ্টে।
যলিও আমো সবেকম সাবধ্ানতা অবিম্বন কলে, আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি গ াপন োখরত, তবুও
অরনক সমরয় অনলভরপ্রতভারব — প্রতযক্ষ বা পরোরক্ষ, আমারিে অনুরমালিত কারজে িিশ্রুলতরত
আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি প্রকালশত হরত পারে। উিাহের্ স্বরূপ, গকান লচলকৎসাধ্ীন বযক্তিে
লচলকৎসাে সমরয় অনযানয আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি অিলক্ষরত গিরখ বা শুরন গিিরত পারে।
কখন আিনার অনুমরত আিেযক
উপরে তালিকাবদ্ধ কো গনই এমন গকান উরিরশয বা কারজ আপনাে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য শুধ্ুমাত্র
আপনাে লিলখত অনুমলত লনরয় বযবহাে বা প্রকাশ কো যারব। আপলন আমারিেরক আপনাে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত
তথ্য বযবহাে বা প্রকাশ কোে অনুরমািন লিরি,আপলন গয গকান সময় গস-অনুরমািন, লিলখতভারব, বালতি
কেরত পারেন। আপলন অনুরমািন বালতি কেরি ,আমো আপনাে স্বাস্খ্য সংক্রান্ত তথ্য, আপলন গয-কােরর্
অনুরমািন লিরয়লেরেন, গস-কােরর্ আে বযবহাে কেব না। তরব আপনাে অনুরমািন লনরয় ইরতামরধ্য
একবাে যা প্রকাশ কো হরয়রে আমো আে প্রতযাহাে কেরত পােব না।
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প্রায় সকি সাইরকারথ্োলপ গনারিে বযবহাে এববং প্রকাশ, লবপর্রনে উরিরশয স্বাস্থ্য তথ্য বযবহাে এবং
প্রকাশ, এবং গয-সকি প্রকাশ স্বাস্থ্য তরথ্যে লবক্রয় বরি লবরবলচত, তা শুধ্ুমাত্র আপনাে লিলখত
অনুরমািন লনরয় প্রকাশ কো হরব।
আিনার রনজস্ব স্বািয-েংক্রান্ত তথ্যারি জানা ও রনয়ন্ত্রর্ করার অরধকার
আমো আপনাে সম্পরকক গয-স্বাস্থ্য তথ্য োলখ গস সম্পরকক আপলন লনরম্ন-বলর্তক অলধ্কাে পারবন:
১। নরথ্ িরীক্ষা ও করি করার অরধকার
এটি আপনাে অলধ্কােভুি গয, আপলন আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি, যা আমো আপনাে
লচলকৎসা সম্পরকক লসদ্ধারন্তে গনওয়াে জনয বযবহাে ও নলথ্ভুি কলে, তা পেীক্ষা কেরত পারেন এবং
আমারিে কাে গথ্রক তাে কলপও গপরত পারেন; উিাহের্ স্বরূপ লচলকৎসা ও লবি-সংক্রান্ত নলথ্সমূহ।
আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি পলেিশনক ও তাে কলপ গপরত হরি আমারিে স্বাস্থ্য তথ্য পলেরেবা
িিে (গহি্থ্ ইনিরমশান
ক
সালভকরসস লিপািক রমন্ট)-গক লিলখতভারব আরবিন করুন। আপনাে লনজস্ব
স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে কলপ গপরত হরি আপনারক তাে মাশুি (গযমন কলপে খেচ, িাক খেচ ও
অনযানয খেচ) লিরত হরব। সাধ্াের্ত এই কলপ আমো $0.৭৫ (৭৫ গসন্ট) পাতা লপেুে লবলনমরয় সেবোহ
করে থ্ালক। এই মাশুি আপনারিে আ াম লিরত হরব।
লকেু লবরশে গক্ষরত্র আপানাে নলথ্ সম্পলককত অনুরোধ্ নাকচ কেরত পালে। গসরক্ষরত্র অবশযই আপলন
আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে সাোংশ পারবন এবং একটি লিলখত তকলিয়ত গকন আপনারক
আমো আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে সাোংশ লিিাম, কীভারব আপলন আমারিে এই
লসদ্ধারন্তে পুনলবরবচনাে
ক
জনয আরবিন কেরত পােরবন এবং কীভারব আপলন আপনাে অলধ্কাে
প্ররয়া কেরবন। এই তকলিয়রত আরো থ্াকরব আপলন কীভারব আমারিে স্বাস্থ্য ও মানব পলেরেবা িিে
(লিপািক রমন্ট অি গহি্থ্ এযান্ড লহউমান সালভকরসস)-এে সলচরবে কারে আপনাে অলভরযা লিলপবদ্ধ
কেরবন। আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে গয অংশিুকু আমো আপনারক পেীক্ষা কেরত লিরত
পােলে না তা বযলতত আমো অনয সব আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি আপনাে সামরন তু রি
ধ্েব।
২। নরথ্ েংপ্টোধন করার অরধকার
আপনাে যলি মরন হয় গয আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গয তথ্যালি আমো জালন তা সটিক নয় অথ্বা
অসম্পূর্ তরব
ক
আপলন আমারিে তা সংরশাধ্ন কেরত অনুরোধ্ কেরত পােরবন। আমারিে কারে
নলথ্ভুি আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে জনয আপনাো এই অনুরোধ্ কেরত পারেন। আপনাে
লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি সংরশাধ্ন কেরত হরি আমারিে স্বাস্থ্য তথ্য পলেরেবা িিে (গহি্থ্
ইনিরমশান
ক
সালভকরসস লিপািক রমন্ট)-গক লিলখতভারব আরবিন করুন। এে সরে আপনাে তকলিয়ত
গযা কেরত ভুিরবন না গয গকন আপনাে মরন হরচ্ছ গয আমারিে নলথ্ সংরশাধ্ন কো প্ররয়াজন।
সাধ্াের্ত আমো এই লবেরয় আপনাে সরে ৬০ লিরনে লভতরে গযা ারযা কেব। যলি আপনাে লনজস্ব
স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি বিরিে জনয আরো সময় প্ররয়াজন হয় আপনাে সরে আমো গযা ারযা কেব
উপরেে উরেলখত সময়সীমাে মরধ্য এবং জালনরয় গিব কী কােরর্ এই গিেী ও করব না াি আপলন এ
লবেরয় উিে গপরত পারেন।
লকেু লবরশে গক্ষরত্র আপানাে নলথ্ সম্পলককত অনুরোধ্ সম্পূর্ বা
ক অংশত নাকচ কেরত পালে। গসরক্ষরত্র
অবশযই আপলন একটি লিলখত তকলিয়ত পারবন গকন আমো আপনাে আরবিন নাকচ কেিাম। এ
োড়াও আপনাে লকেু তথ্যালি পারবন আপনাে প্রস্তালবত তথ্য-সংরশাধ্ন সম্পরকক। গযমন যলি আপলন
আমারিে লসদ্ধারন্ত অখুশী হন, আপনাে অসরন্তাে আপলন আমরিে কারে লিলপবদ্ধ কেরত পােরবন,
এবং আমোও তা আপনাে নলথ্ে অন্তভুি
ক কেব। আমারিে তকলিয়রত আরো থ্াকরব আপলন কীভারব
আমারিে স্বাস্থ্য ও মানব পলেরেবা িিে (লিপািক রমন্ট অি গহি্থ্ এযান্ড লহউমান সালভকরসস)-এে
সলচরবে কারে আপনাে অলভরযা জানারবন। এ লবেরয় আপলন আরো লবশরি জানরত পােরবন যখন
আমো লিলখতভারব আমো আপনারিে অপাে তজে তকলিয়ত পািাব।
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৩। ‘প্রকাপ্টের তারলকা’ িাওয়ার অরধকার
আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি আমো হাসপাতারিে বাইরে, এই লবজ্ঞলি ও আইন গমরন, যারিে
কারে প্রকাশ করেলে গসই তালিকা অথ্াৎ
ক ‘প্রকারশে তালিকা’ বা এযাকাউনটিং অি লিসরলাজাে (নীরচ
লবশি করে গিওয়া হি) আমারিে কারে চাইরত পারেন। এই লবজ্ঞলি ও আইন গমরন আমো আপনাে
লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি গযভারব হাসপাতারিে লভতরে এবং অনযত্র আে শুরুরত যারিে নারমে
তালিকা গিওয়া আরে তাো বযবহাে করেলে/করেরেন তা এই তালিকা গিখারব না। মাইমলনরিস
গমলিকাি গসন্টারে এ ধ্েরনে তালিকাে অনুরোধ্ এরি আমো শুধ্ুমাত্র যারিে কারে আপনাে লনজস্ব
স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি প্রকাশ করেলে তাে তালিকা লিরত পােব। অনযানয বযক্তি বা প্রলতষ্ঠারনো যারিে
কারে আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি প্রকাশ করেরে তাে তালিকা আমো লিরত পােব না।
এ োড়াও প্রকারশে তালিকাভুি হরব না গয গয তথ্যালি, গসগুরিা হিঃ
• আপলন বা আপনাে লনজস্ব প্রলতলনলধ্ে কারে আমো গয তথ্যালি প্রকাশ কলে;
• আপনাে লিলখত অনুমলত লনরয় আমো গয তথ্যালি প্রকাশ কলে;
• আপনাে লচলকৎসা, বরকয়া আিায় ও আমারিে বযবসালয়ক কাজকম চািারত
ক
আমো গয তথ্যালি
প্রকাশ কলে;
• গপরশন্ট িাইরেক্টেীে গথ্রক আমো গয তথ্যালি প্রকাশ কলে;
• আপনাে লচলকৎসা সম্মরে সোসেী উৎকটিত অথ্বা আপনাে লচলকৎসা সংক্রান্ত বরকয়া গমিারবন
যাাঁো অথ্াৎ আপনাে পলেবাে, লনকি আত্মীয় ও বেুরিে কারে কারে আমো গয তথ্যালি প্রকাশ
কলে;
• অনুরমালিতভারব আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালিে বযবহাে করেও আকক্তিকভারব গয তথ্যালি
প্রকালশত হরয় পরড়রে (গযমন আপনাে লচলকৎসাে সময় অনয গকান বযক্তিে অিলক্ষরত তা শুরন
গিিা);
•
রবের্া, জনস্বারস্থ্যে প্ররয়াজরন অথ্বা বযবসালয়ক কাজকরমেক জনয আমো গয সীলমত তথ্যালি
প্রকাশ করে থ্ালক এবং যা বহুিাংরশ অলনরিক শক হরয় থ্ারক ;
• গকন্দ্রীয় কতৃপ
ক ক্ষ, জাতীয় লনোপিা কতৃপ
ক ক্ষ অথ্বা গ ারয়ো কতৃপ
ক ক্ষরক আমো গয তথ্যালি প্রকাশ
কলে;
• কাোবেীরিে গক্ষরত্র আমো গয তথ্যালি সংরশাধ্না াে কতৃপ
ক ক্ষ ও আইরনে প্রশাসকরিে কারে
প্রকাশ করে থ্ালক;
আপনাে লনজস্ব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি প্রকারশে ‘প্রকাশ তালিকা’ গপরত হরি আমারিে স্বাস্থ্য তথ্য
পলেরেবা িিে (গহি্থ্ ইনিরমশান
ক
সালভকরসস লিপািক রমন্ট)-গক লিলখতভারব আরবিন করুন। আপনাে
অনুরোরধ্ে সময় আপলন এই প্রকাশ তালিকাে সময়সীমা উরেখ কেরত ভুিরবন না; এই সময়সীমা
অবশযই হওয়া উলচত ত ৬ বেরেে জনয প্রকারশে তালিকাে অনুরোধ্ আমারিে িিরে জানারত
পারেন। প্রলত ১২ মাস অন্তে আপনাো আমারিে িিে গথ্রক লবনামূরিয এই প্রকারশে তালিকা গপরত
পারেন। এই তালিকাভুি অলতলেি তথ্যালিে জনয ১২ মাস সময়সীমায় আমো আপনারিে কাে গথ্রক
মাশুিও আিায় কেরত পালে। এই েকম পলেলস্থ্লতরত আমো গসই খেরচে কথ্া আর ই আপনারিে
জানাব যারত আপনাো ভাবাে জনয সময় পান এবং আপনারিে লসদ্ধান্ত বিি কোে জনয সময় যরথ্ষ্ঠ
পান।
সাধ্াের্ত আমো এই লবেরয় আপনাে সরে ৬০ লিরনে লভতরে গযা ারযা কেব। যলি প্রকাশ তালিকাে
জনয আরো সমরয়ে প্ররয়াজন হয়, আমো আপনাে সরে গযা ারযা কেব উপরেে উরেলখত
সময়সীমাে মরধ্য এবং জালনরয় গিব কী কােরর্ এই গিেী হরচ্ছ ও করব না াি আপলন এই তালিকা
গপরত পারেন। লকেু লবরশে গক্ষরত্র, আইন-বিবৎকােী কতৃপ
ক ক্ষ অথ্বা সেকােী কতৃপ
ক রক্ষে অনুরোধ্
অনুসারে আমো আপনারক না জালনরয়ই এই প্রকাশ তালিকা লিরত গিেী কেরত পালে।
8| অরতররি তথ্য-েুরক্ষার জনয আপ্টিিপ্টনর অরধকার
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আপনাে অলধ্কাে বরি, আপলন আমারিে অনুরোধ্ কেরত পারেন যারত আমো আপনাে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যালি গযভারব বযবহাে কলে বা তা অনয বযক্তিে কারে প্রকাশ কলে আপনারক লচলকৎসা
সংক্রান্ত পলেরেবা, বরকয়া আিারয় অথ্বা আমারিে বযবসালয়ক কাজকম চািারত,
ক
তাে উপে অলতলেি
তথ্য-সুেক্ষা লনয়ন্ত্রর্ িাগু কেরত। আপনাে স্বারস্থ্যে সম্পরকক সোসেী উলদ্বগ্ন আপনাে পলেবাে, লনকি
আত্মীয় বা বেুরিে কারে আমো আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গয গয তথ্যালি প্রকাশ কলে তাে উপেও
আপলন লনয়ন্ত্রর্ কেরত পারেন। গযমন আপলন আমারিে অনুরোধ্ কেরত পারেন আপনাে অস্ত্রপচাে
সম্মরে আপনাে পলেবােরক না জানারনাে জনয। আমারিে স্বাস্থ্য তথ্য সালভরসসক লিপািরমন্টে কারে
আপনাে অনুরোরধ্ে সরে গযা কেরত ভুিরবন নাঃ (১) গকান ধ্েরনে তথ্যালি আপলন গ াপন োখরত
চান; (২) আমো গযভারব আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যালি বযবহাে কলে এবং / অথ্বা আমো তা যারিে
কারে প্রকাশ কলে তা যলি লনয়ন্ত্রর্ কেরত চান লকনা; এবং (৩) কারিে গক্ষরত্র আপলন এই তথ্যালি জানাে
অলধ্কাে লনয়ন্ত্রর্ কেরত চান। আমো আপনারিে এই সম্মরে আমারিে লিলখত উিে পািাব। লনরচ
বলর্তক বযলতক্রম োড়া। আমো আপনাে দ্বাো আরোলপত লনয়ন্ত্ররর্ে অনুরোধ্ লকেু গক্ষরত্র মানরত বাধ্য
নই এবং লকেু গক্ষরত্র এই লনয়ন্ত্রর্ আইন অনুযায়ী অহি হরত পারে। আমো আপনাে অনুরোধ্ মানরত
বাধ্য গয গকান পলেরেবা সম্পরকক আপনাে গহিথ্ প্লযানরক আপনাে অথ্ পলেরশাধ্
ক
সম্পরকক না জানাই
অথ্বা স্বাস্থ্য পলেচযা ক পলেচািনা সম্পরকক না জানাই, যলি আপলন লনরজই “লনরজে পরকি গথ্রক” পুোপুলে
এই পলেরেবা জনয অথ্ পলেরশাধ্
ক
করে থ্ারকন৷ আমো যলি গকান লনরেধ্াজ্ঞায় সম্মলত জানাই তরব
আমো তা গমরন চিরত বাধ্য থ্াকব, যতক্ষর্ না এই তথ্যালি আপনাে জরুলে লচলকৎসাে জনয অথ্বা
আইন-বিবরতে জনয প্ররয়াজরন হরচ্ছ৷ আমো আপনাে গ াপনীয়তাে লনরিকশ গমরন চিরত স্বীকৃত
হওয়াে পে আপলন যখন-তখন তা বালতি কেরত পারেন। লকেু গক্ষরত্র আমোও আপনাে গ াপনীয়তাে
লনরিকশ বালতি কেরত পালে, গস গক্ষরত্র আমো আর আপনারিে গস সম্মরে জালনরয় গিব; অনযানয
গক্ষরত্র আমো তা বালতি কোে আর আপনারিে প্ররয়াজনীয় অনুমলত লনরয় গনব।

৫। শ ািনীয়-শর্া াপ্টর্াপ্ট র আপ্টিিপ্টনর অরধকার
আপনারিে অলধ্কাে বরি আপনাে আমারিে অনুরোধ্ কেরত পারেন যারত আমো আপনাে সরে
আপনাে লচলকৎসা সংক্রান্ত গযা ারযার ে গক্ষরত্র আরো গ াপনীয়তা অবিম্বন কলে, গযমন অনযস্থ্ারন
অনযভারব অথ্াৎ অলিরসে পলেবরতক বালড়রত গযা ারযা কো ইতযালি। এে জনয আমারিে গপরশন্ট
লেরিশানস িিরেে সরে গযা ারযা করুন। আমো আপনারিে কাে গথ্রক অবশযই এই গ াপনীয়তাে
তকলিয়ত চাইব না, এবং আমো গচষ্টা কেব যারত সব অনুরোধ্গুলিরকই আমো মযািা
ক লিরত পালে৷
আপনারিে এই অনুরোরধ্ে সরে আমারিে জানান, আমো আপনারিে ইচ্ছানুসারে গকাথ্ায় ও কীভারব
গযা ারযা কেব এবং এে িরি আপনাো আমারিে বরকয়া কীভারব গমিারবন।
৬। ইপ্টলকট্ররনক তপ্টথ্য প্রপ্টিোরধকার
আপনাে অনুরোরধ্ আপনাে স্বাস্থ্য তরথ্যে ইরিকট্রলনক কলপ গিখাে অলধ্কাে আপনাে েরয়রে (যতিুক
তথ্য আমো ইরিকট্রলনক আকারে সংেক্ষর্ কলে)। যখন এই তথ্য সারথ্ সারথ্ই আপনাে অনুরোধ্কৃত
ইরিকট্রলনক আকারে বা লবনযারস ততলে কো যায় না, তখন আমো আমারিে পােস্পালেকভারব সম্মত
লবকে ইরিকট্রলনক লবনযারস এই তথ্য প্রিান কেব।
এই লবজ্ঞলিরত আমো আপনারক পোমশ লিক্ত
ক চ্ছ গয, আপলন যলি গকান ইরিকট্রলনক তথ্য ইরমইরি
পািারনাে অনুরোধ্ করেন, তাহরি গজরন োখুন গয ইরমইি তথ্য গপ্রেরর্ে একটি অলনোপি মাধ্যম এবং
লচলকৎসা তথ্য ইরমইরি পািারনায় লকেু ঝুলক েরয়রে। অলধ্কতে লনোপি চযারিরনে পলেবরতক ইরমইরিে
মাধ্যরম তথ্য পািারি তা অননুরমালিত গকান তৃতীয় পক্ষ হস্তরক্ষপ কেরত পারে। আপলন যলি ইরমইরি
তথ্য গপরত চান, তাহরি আমারিে উরেখ কো ঝুলক আপলন গ্রহর্ কেরেন, এবং আপলন সম্মত গয এ
ধ্েরনে স্বাস্থ্য তরথ্য অনলধ্কাে প্ররবরশে জনয আমো িায়ী নই, এবং তা আপনাে অনুরোধ্ গপ্রের্ কো
হরচ্ছ বা গপৌরে গিয়া হরয়রে।
৭। স্বািয তপ্টথ্যর লংঘন
আপনাে অেলক্ষত স্বাস্থ্য তরথ্য গকান িংঘন ঘরি থ্াকরি আমো আপনারক তা অবলহত কেব।
অরতররি তথ্যারি
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আিনার তরপ্টে প্ররতরনরধ রনপ্টয়া করপ্টিন কীভাপ্টি।
আপলন আপনাে লনজস্ব প্রলতলনলধ্ লনবাচন
ক
কেরত পারেন, লযলন আপনাে তেরি আপনাে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত
তথ্যালিে গ াপনীয়তা লনয়ন্ত্রর্ কেরত পােরবন। এই প্রলতলনলধ্ লকন্তু আপনাে তেরি আপনাে লচলকৎসালসদ্ধান্ত লনরত পােরবন না। বাবা-মা লকম্বা অলভভাবরকোই গসই েকম লসদ্ধারন্তে অলধ্কালে হরবন।
এইচ-আই-রভ ও মানরেক স্বাি এিং দ্রপ্টিযর অিিযিহার েম্পরকযত রিপ্টেে শ ািনীয়তা-রক্ষা
িদ্ধরত।
এইচ-আই-লভ ও লনলিকষ্ট লকেু মানলসক স্বাস্থ্য তথ্য এবং দ্ররবযে অপবযবহাে সম্পলককত তরথ্যে জনয লবরশে
গ াপনীয়তা-েক্ষা প্ররযাজয হরব। এই ধ্েরনে তরথ্যে গক্ষরত্র অনুসেলর্ত গ াপনীয়তা-েক্ষা লবজ্ঞলি খািরব
না। এই তথ্য লকভারব সুেলক্ষত হরব তাে লববের্ এই লবজ্ঞলিে গশরে গিওয়া আরে।
প্রাইপ্টভরে অরেোর।
আমারিে প্রাইরভলস অলিসাে হরিন Sandra Maliszewski৷ এই লবজ্ঞলি সম্পরকক আপনাে গকারনা প্রশ্ন থ্াকরি বা
আপলন আরো তথ্য গপরত চাইরি, অনুগ্রহ করে গপরশন্ট লেরিশে লবভার আমারিে প্রাইরভলস অলিসারেে
মরনানীত বযক্তিে সারথ্ 718 283-7212 নম্বরে গযা ারযা করুন৷

কীভাপ্টি আিনারা এই নরথ্র করি শিপ্টত িাপ্টরন
এই নলথ্ে োপারনা কলপ পাওয়াে অলধ্কাে আপনাে আরে। তবিুযলতনভারব এই নলথ্ পাওয়াে সম্মলত
জ্ঞাপন কোে পেও আপলন এই নলথ্ে োপারনা কলপ যখন খুশী গপরত পারেন। এই নলথ্ে োপারনা কলপ
গপরত আমারিে গপরশন্টস লেরিশে িিরেে সরে গযা ারযা করুন এই নম্বরে (৭১৮)২৮৩-৭২১২।
আমারিে ওরয়বসাইি www.maimonidesmed.org গথ্রকও আপনাো এই নলথ্ে কলপ গপরত পারেন
অথ্বা পরে গযলিন আপলন আমারিে হাসপাতারি আসরবন তখনও আমারিে কাে গথ্রক এই নলথ্ে
োপারনা কলপ লনরয় গযরত পারেন। গ াপনীয়তাে সংেক্ষর্ পদ্ধলত পলেবতকনশীি, আমো তা মারঝ মারঝই
বিি কলে; আে এই জনযই আমো এই নলথ্ে বিি ঘাাঁই লনয়লমত, যাে গথ্রক আপলন আমারিে গ াপনীয়তা
সংেক্ষর্ পদ্ধলত সম্পরকক অবলহত হরত পারেন। পলেবলতকত লবজ্ঞলি মাইমলনরিস এবং এে সকি সম্পৃি
সংস্থ্াে জনয প্ররযাজয হরব। নলথ্ে কাযকেী
ক
তালেরখে লিরক িক্ষয োখুন, প্রথ্ম পাতাে উপরে িান গকানায়
তা সবসময় থ্াকরব৷
কীভাপ্টি আিরন আিনার অরভপ্টর্া নরথ্ভুি করপ্টিন
আপনাে যলি মরন হয় গয আপনাে গ াপনীয়তাে অলধ্কাে ভে কো হরয়রে, তরব আপনাে অলভরযা
নলথ্ভুি কোন আমারিে কারে অথ্বা স্বাস্থ্য ও মানব পলেরেবা মন্ত্ররকে (লিপািক রমন্ট অপ গহিথ্ এযান্ড
লহউমান সালভকরসস) সলচরবে কারে। আমারিে কারে অলভরযা িারয়ে কেরত গ রি গপরশন্টস লেরিশান
িিরেে সরে গযা ারযা করুন এই নম্বরে (৭১৮)২৮৩-৭২১২। অলভরযা িারয়ে কেরত গ রি গকউ
আমারিে লবরুরদ্ধ প্রলতলহংসামূিক অথ্বা অনয ধ্েরনে বযবস্থ্া গনরব না৷
মানরেক-স্বািয েংক্রান্ত তথ্যারির শ ািনীয়তা
এই হাসপাতারিে কমসূক লচে গয গকান ইউলনি, যা মানলসক পলেরেবা প্রিারনে জনয লবরশে ভারব িাইরসে
প্রাি, তারিও দ্বাো সংেলক্ষত মানলসক স্বাস্থ্য তরথ্যে গ াপনীয়তা গস্টরিে আইন এবং প্রলবধ্ান দ্বাো
সুেলক্ষত। লকেু লকেু মানলসক স্বাস্থ্য তথ্যরক লবরশে সুেক্ষা গিয়া হয়। হাসপাতারিে সাধ্াের্ গ াপনীয়তােক্ষা লবজ্ঞলিে সরে এই লবজ্ঞলিে গকানও েকরমে অসামাঞ্জরসযে গক্ষরত্র এই লবজ্ঞলিরত বলর্তক শতকগুলিই
কাযকে
ক হরব।
সাধ্াের্ত, গ াপনীয় মালনসক-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যালি হাসপাতারিে কমীে (বা বযবসালয়ক সহরযা ীো)-যাো
আপনাে লচলকৎসাো সরে সোসলে যুি আরেন, অথ্বা লবি ও গিনা-পাওনা-সংক্রান্ত তথ্যালিে গিখারশানা
করেন বা এই হাসাপাতারিে পলেরেবা ও লচলকৎসা বযবস্থ্াে পযরবক্ষরর্ে
ক
সমরয় প্রাি গ াপনীয় মানলসকস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যালি এই হাসাপাতাি বাইরেে কারো কারে প্রকাশ করে না, লনরম্ন গিওয়া গক্ষত্রগুলি োড়া:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

হাসপাতাি এই সম্মরে আপনাে আ াম লিলখত অনুমলত গনয়;
গসই সব বযক্তি-বযক্তিো, লযলন/যাো আপনাে তেরি আপনাে লচলকৎসা সম্পরকক লসদ্ধান্ত গনওয়াে
অলধ্কােী;
সেকােী সংস্থ্া ও গবসেকােী লবমা গকাম্পানীগুলিরক, যাো আপনাে লচলকৎসাে জনয অথ্ লিরচ্ছ;
ক
লবচাোিরয়ে লনরিকরশ মানরত;
আপনাে যা অনয বযক্তিরিে গক্ষরত্র স্বাস্থ্য ও লনোপিা লবলঘœতকােী গুরুতে ও আসন্ন লবপিরক
এড়ারত সংলিষ্ট কতৃপ
ক ক্ষরক;
গকেীয় ও অেোরজযে গ াপনীয়তা আইন-অনুসারে সংলিষ্ট কতৃপ
ক ক্ষরক জানারত পালে গকান
লনরুক্তিষ্ট বযক্তি বা তিরন্ত সাহাযয কেরত;
গকন্দ্রীয় ও অেোরজযে গ াপনীয়তা আইন-অনুসারে অনয-গকান হাসপাতাি বা তারিে জরুেী
লবভা রক;
অেোজয দ্বাো পলেচালিত মানলসক-স্বাস্থ্য আইনী পলেরেবা (গমন্টাি হাইক্তজন লি াি সালভকরসস)-ে
জনয;
গজাে করে হাসপাতারিে ভলতকে গক্ষরত্র লচলকৎসাধ্ীন বযক্তিে আইনী প্রলতলনলধ্ে কারে;
সেকােী কমচােীরিে
ক
কারে, যাো আমারিে এই হাসপাতারিে লচলকৎসা-বযবস্থ্াে পযরবক্ষর্
ক
ও
পেীক্ষাে িায়লে;
আপনাে গ াপনীয়তা গযখারন নুযনতম ঝুলকরত আরে গসই সব রবেকরিে কারে আপনাে লবনা
অনুমলতরত;
মৃত বযক্তিে গক্ষরত্র মৃত-পেীক্ষক অথ্বা ময়না-তিন্তকােী লচলকৎসকরক;
যলি আপলন গকানও িন্ডপ্রাি বেী অথ্বা সংরশাধ্না ারে থ্ারকন, আে আপনাে সম্মরে
মানলসক-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব তথ্যালিই যলি তারিে জানারত হয় যারত তাো আপনাে ও আপনাে
সহ-বেীরিে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পলেরেবা ও লনোপিা প্রিান কেরত পারেন৷

এইচ-আই-রভ েংক্রান্ত তপ্টথ্যর শ ািনীয়তা
মাইমলনরিস গমলিকাি গসন্টাে এইচ-আই-লভ সংক্রান্ত গয তথ্যাবিী সংেক্ষর্ করে, তাে গ াপনীয়তা, লবলভন্ন
গকেীয় ও অেোরজযে আইন অনুসারও সুেলক্ষত। এই তথ্য-সুেক্ষা গযমনিা উপরে বলর্তক অরক লবকৃত এবং
আপনারক গিয়া অনযানয স্বাস্থ্য পলেচযাে
ক তরথ্যে গচরয়ও অলধ্ক।
গ াপনীয় এইচ-আই-লভ সংক্রান্ত তথ্যালি গসই সব তথ্য যা গিখায় গয আপনাে উপে এইচ-আই-লভ সংক্রান্ত
পেীকক্ষা হরয়রে, আপনাে এইচ-আই-লভ-জলনত অসুখ অথ্াৎ
ক এইিস, হরয়রে, বা আপনাে গিরহ এইচ-আইলভ-জলনত সংক্রমর্ ঘরিরে, অথ্বা গসই সব তথ্যালি যা আপনারক অসলেগ্ধভারব লচলিত কেরত পারে গয
আপনাে উপে এইচ-আই-লভ সংক্রান্ত পেীক্ষা হরয়রে, বা আপনাে গিরহ এইচ-আই-লভ-জলনত সংক্রমর্
ঘরিরে।
লনউ ইয়কক অেোরজযে আইন অনুসারে গ াপনীয় এইচ-আই-লভ সংক্রান্ত তথ্যালি শুধ্ুমাত্র তারিে কারেই
প্রকাশ কো যায়, যাো আইন-অনুসারে তা জানাে অলধ্কালে অথ্বা যারিে আপলন এই লবেরয আপনাে
স্বাক্ষলেত অনুমলতপরত্রে দ্বাো অনুমলত লিরয়রেন।
সাধ্াের্ত, আপনাে সম্পরকক গ াপনীয় এইচ-আই-লভ সংক্রান্ত তথ্যালি হাসপাতারিে কমীো-যাো আপনাে
লচলকৎসাে সরে সোসেী যুি আরেন, অথ্বা লবি ও বরকয়া-আিায় সংক্রান্ত তথ্যালিে গিখারশানা করেন বা
এই হাসপাতারিে পলেরেবা ও লচলকৎসা বযবস্থ্াে পযরবক্ষরর্ে
ক
িায়ীরে আরেন- তাো হাসপাতারিে লভতে
বযবহাে কেরত পারেন। সাধ্াের্ত আপনাে লচলকৎসাে সমরয় প্রাি গ াপনীয় এইচ-আই-লভ সংক্রান্ত তথ্যালি
এই হাসপাতাি বাইরেে কারো কারে প্রকাশ করও না, যলি না:
•
•

হাসপাতাি এই সম্মে আপনাে আ াম লিলখত অনুমলত গনয়;
গসই সব বযক্তি/বযক্তিো, লযলন/যাো প্রচলিত আইন-অনুসারে আপনাে তেরি আপনাে লচলকৎসা
সম্পরকক লসদ্ধান্ত গনওয়াে অলধ্কােী এবং এই সব তথ্যালি তাে/তারিে গসই লসদ্ধান্ত লনরত সাহাযয
কেরব;

10

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

অনয এক লচলকৎসক অথ্বা অথ্বা অথ্িানকােী,
ক
লযলন এে পে আপনাে লচলকৎসা কেরবন বা
আপনাে তেরি লচলকৎসাে খেচ গযা ারবন;
হাতপাতারিে বাইরেে গকানও বযক্তিরক/বযক্তি র্, লযলন/যাো আপনে লচলকৎসা সরে সোসলে যুি
আরেন, অথ্বা লবি ও বরকয়া-আিায় সংক্রান্ত তথ্যালিও গিখারশানা কেরেন বা এই হাসপাতারিে
পলেরেবা ও লচলকৎসা বযবস্থ্াে পযরবকক্ষরর্ে
ক
িায়ীে আরেন। এই গক্ষরত্র, আমারিে এই
হাসপাতাি গসই সব বযক্তি/বযক্তি র্-এে সরে আর ই চুক্তিবদ্ধ হরব যারত আপনাে এইচ-আই-লভ
সংক্রান্ত গ াপনীয় তথ্যালি গকেীয় ও অেোরজযে আইন অনুসারে সুেলক্ষত থ্ারক;
আইন অথ্বা লবচাোিরয়ে তা জানাে প্ররয়াজন হয়;
গকানও অে-প্রলতস্থ্াপনকােী সংস্থ্ায়;
আপলন গকানও গকন্দ্রীয় বা অেোজয বা স্থ্ানীয় সেকাে (অথ্বা সেকােী সংস্থ্া)-এে গথ্রক গকানও
গসবামূিক পলেরেবা পান, গসই গক্ষরত্র গসই সেকােী কমী/সংস্থ্াে কমী অথ্বা তাে অনুমলিত
বযক্তি/বযক্তি র্রিে কারে এই তথ্যালি প্রকাশ কো হরব তখনই, যখন গসই তথ্যালি গসবামূিক
পলেরেবাে প্রিারনে জনয সাং িলর্ক ও পযারিাচনামূ
ক
িক কারজ বযবহাে কো হরব;
গকন্দ্রীয় আইন-অনুসারে আমো এই তথ্যালি, লকেু পেীক্ষাে িিািি ও প্রাি পিাথ্সহ,
ক
সাধ্াের্
স্বাস্থ্য অলধ্কালেরক জানারত বাধ্য;
জনসাধ্ােরর্ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অথ্বা এই হাসপাতাি) গমলিকাি গসন্টাে)-এে কমীরিে ক্ষলতকােক
জীবানুে সংস্পরশ আসা
ক
সংক্রান্ত ঘিনাে গক্ষরত্র;
যলি আপলন গকানও িন্ডপাি বেী অথ্বা সংরশাধ্না ারে থ্ারকন, তরব আপনাে সম্মরে এইচআই-লভ সংক্রান্ত সব তথ্যালিই আমো কাো াে/সংরশাধ্না ারেে লচলকৎসা অলধ্কালেকরক
জানারত বাধ্য থ্াকব, যারত লতলন তাে কাে সটিকভারব কেরত পারেন;
মৃত বযক্তিে গক্ষরত্র এই তথ্যালি তাে সৎকাে আলধ্কালেক (লিউনারেি লিরেক্টে)-গক গিওয়া হরব,
লযলন এই তথ্য জানাে আইনত অলধ্কােী;
অেোজয অথ্বা স্থ্ানীয় কতৃপ
ক ক্ষরক এই লবেরয় তথ্যালি প্রকাশ কো হরব লশশুে পীড়ন ও অনািে
সংক্রান্ত ঘিনাে গক্ষরত্র।

এইচ-আই-লভ সংক্রান্ত তথ্যালিে গ াপনীয়তা সংক্রান্ত উরেলখত আইনসমূহ ভে কেরি হাসপাতারিে
লবরুরদ্ধ গিৌজিােী ও গিওয়ানী িুই ধ্াোরতই মামািা েজু কো যায়। আপনাে গ াপনতাে অলধ্কােভে কো
হরচ্ছ সেহ হরি তা অলবিরম্ব গকন্দ্রীয় ও অেোরজযে আইন গমাতারবক সটিক কতৃপ
ক ক্ষরক জানান৷
আিনার এইচ-আই-রভ েম্পরকযত তপ্টথ্যর িযিহার েংক্রান্ত অরভপ্টর্া

কীভাপ্টি িারখল করপ্টিন।

আপলন যলি গ াপনীয় এইচ-আই-লভ সম্পলককত তথ্য প্রকারশে কােরর্ তবেময অনুভব করেন, আপলন
888.392.3644 নম্বরে লনউ ইয়ক
ক গস্টি লিলভশন অব লহউমযান োইিস অথ্বা লনউ ইয়ক
ক লসটি কলমশন অব
লহউমযান োইিস-গক 212.306.7500 নম্বরে গযা ারযা কেরত পারেন। এই সংস্থ্াগুরিা আপনাে
অলধ্কারেে সুেক্ষাে জনয িায়ী৷
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