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Brooklyn, NY 11219 
ররোগীর অধিকোররর সনদ 

ধনউ ইয়কক রেরের রকোরনো হোসপোতোরের একজন ররোগী ধহরসরে, আইরনর সোরে সঙ্গধতপূর্ কভোরে আপনোর 

ধনম্নধেধিত অধিকোরগুরেো ররয়রে: 

1. এই অধিকারগুল া বুলে নেয়া ও বযবহার করা। যধি আপধে নকালো কারলে বুেলে ো পালরে অথবা আপোর সাহালযযর প্রলয়াজে হয়, োহল  

হাসপাো লক অবশ্যই একজে নিাভাষীসহ সহায়ো প্রিাে কররত হরে। 

2. জাধে, বে ণ, ির্ ণ, ধ ঙ্গ, ধ ঙ্গ পধরচয়, জাধেগে উৎপধি, প্রধেবন্ধীত্ব, নযৌে পছন্দ, বয়স বা নপলর্লের উৎস ধেধব ণলশ্লষ ধচধকৎসা পাওয়া। 

3. পধরষ্কার-পধরচ্ছন্ন ও ধেরাপি পধরলবলশ্ অপ্রলয়াজেীয় ধেয়ন্ত্রে রু্ক্তভালব সহােুভূধেপূে ণ ও সম্মােজেকভালব পধরচয ণা পাওয়া। 

4. আপোর প্রলয়াজে হল  জরুধর পধরচয ণা পাওয়া। 

5. হাসপাোল  আপোর পধরচয ণার িাধয়লত্ব থাকা ডাক্তালরর োর্ ও পিধব সম্পলকণ জােলে পারা। 

6. আপোর পধরচয ণার সালথ সংধিষ্ট হাসপাোল র নয নকালো কর্ীর োর্, পিধব ও কাজ সম্পলকণ জােলে পারা এবং োলির ধচধকৎসা, পরীক্ষা-

ধেরীক্ষা বা পয ণলবক্ষে প্রেযাখ্যাে করা। 

7. আপোর ধডসচাজণ পধরকল্পোয় এবং ধডসচাজণ-পরবেী নসবার েথয বা ধেলিণশ্ো নশ্য়ার করার সালথ সম্পৃক্ত থাকলবে এর্ে একজে 

পধরচয ণাকারীলক শ্োক্ত করা৷ 

8. আপোর নরাগধেে ণয়, ধচধকৎসা ও নরালগর অগ্রগধে সম্পলকণ পূে ণাঙ্গ েথয পাওয়া৷ 

9. প্রস্তাধবে নযলকালো প্রক্রিয়া বা ধচধকৎসা সম্পলকণ অবধহে সম্মধে প্রিালের জেয আপোর প্রলয়াজেীয় সক  েথয পাওয়া। এই েলথযর র্লিয 

প্রক্রিয়া বা ধচধকৎসার সম্ভাবয েুুঁ ধক ও সুফ গুল া অন্তভভ ণক্ত থাকা উধচে। 

10. জ্ঞাে ধফধরলয় ো আোর ধবষলয় আপোর অবধহে সম্মধে প্রিালের জেয আপোর প্রলয়াজেীয় সক  েথয পাওয়া। আপধে সম্মধে নিয়ার পলক্ষ 

খ্ুব নবধশ্ অসুস্থ হল  আপোর পলক্ষ সম্মধে নিয়ার জেয একজে বযক্রক্তলক র্লোেীে করার অধিকারও আপোর রলয়লছ। আপধে আলরা েথয 

নপলে চাইল , অেুগ্রহ কলর “স্বাস্থযলসবা সম্পলকণ ধসদ্ধান্ত নেয়া — নরাগী ও পধরবারবলৃন্দর জেয একটি ধেলিণধশ্কা” োর্ক পুক্রস্তকার একটি 

কধপর জেয ব ুে৷ 

11. ধচধকৎসা প্রেযাখ্যাে করা এবং এিা আপোর স্বাস্থযলক ধকভালব প্রভাধবে করলে পালর ো জাো। 

12. গলবষোয় অংশ্গ্রহে প্রেযাখ্যাে করা। অংশ্গ্রহে করলবে োধক করলবে ো নস সম্পলকণ ধসদ্ধান্ত নেয়ার নক্ষলে, পূে ণাঙ্গ বযাখ্যা নশ্াোর অধিকার 

আপোর রলয়লছ। 

13. হাসপাোল  থাকাকা ীে সর্লয় একান্তো এবং আপোর পধরচয ণা সম্পধকণে সক  েথয ও নরকলডণর নগাপেীয়ো পাওয়া। 

14. আপোর ধচধকৎসা ও হাসপাো  নথলক ধডসচাজণ হওয়া সম্পধকণে সক  ধসদ্ধালন্ত অংশ্গ্রহে করা। হাসপাো  অবশ্যই আপোলক একটি 

ধ ধখ্ে ধডসচাজণ পধরকল্পো এবং আপোর ধডসচালজণর ধবরুলদ্ধ আপধে ধকভালব আধপ  করলে পালরে নস সম্পলকণ ধ ধখ্ে ধববরে নিলব। 

15. নকালো ধফ ছাড়াই আপোর নর্ধডলক  নরকডণ পয ণাল াচো করা, এবং আপোর নর্ধডলক  নরকলডণর একটি কধপ পাওয়া, যার জেয হাসপাো  

যুক্রক্তসঙ্গে ধফ িায ণ করলে পালর। নকব র্াে আপোর িাকা প্রিালের সার্থ ণয ো থাকার কারলে হাসপাো  আপোলক একটি কধপ ধিলে 

অস্বীকৃধে জাোলে পারলব ো। 

16. আইলির্ধভধিক একটি ধব  পাওয়া এবং সবগুল া ধফ-এর বযাখ্যা পাওয়া। 

17. আইলির্ ও পধরলষবাগুল ার জেয হাসপাোল র প্রধর্ে রূ্ যসরূ্লহর এবং হাসপাো  নয নহ থ প্ল্যােগুল ালে অংশ্গ্রহে কলর নসগুল ার 

একটি োধ কা নিখ্া৷ 

18. স্বেন্ত্র ধববাি ধেষ্পধি প্রক্রিয়ার র্ািযলর্ একটি অপ্রেযাধশ্ে ধবল র ধবরুলদ্ধ চযাল ঞ্জ জাোলো। 

19. আপধে নয পধরচয ণা ও পধরলষবাগুল া পালচ্ছে নসগুল া সম্পলকণ নকালো প্রধেধহংসার ভয় ছাড়াই অধভলযাগ জাোলো এবং নস সম্পলকণ 

হাসপাোল র জবাব জাো এবং আপধে অেুলরাি জাোল , একটি ধ ধখ্ে জবাব পাওয়া। যধি আপধে হাসপাোল র জবালব সন্তুষ্ট ো হে, 

োহল  আপধে ধেউ ইয়কণ নেি নহ থ ধডপািণলর্লে অধভলযাগ জাোলে পালরে। হাসপাো  আপোলক নেি নহ থ ধডপািণলর্লের নিধ লফাে 

েম্বর ধিলে বািয থাকলব৷ 

20. পধরবালরর সিসয ও অেযােয প্রাপ্তবয়স্কলিরলক র্লোেীে করা, যালিরলক আপোর িশ্ ণোথীলির সালথ নিখ্া করার সক্ষর্ো অেুযায়ী নিখ্া 

করার নক্ষলে অগ্রাধিকার নিয়া হলব। 

21. শ্রীলরর অঙ্গ-প্রেযঙ্গ িাে করার ধবষলয় আপোর ইচ্ছা জাোলো। নষাল া বছর বা োরলচলয় নবধশ্ বয়সী বযক্রক্তরা NYS নডালেি  াইফ নরক্রজধিলে 

োধ কাভভক্ত হলয় অথবা অঙ্গ এবং/অথবা টিসুয িালের জেয ধবধভন্ন উপালয় ধ ধখ্েভালব অেরু্ধে নিয়ার র্ািযলর্ (নযর্ে নহ থ নকয়ার প্রক্রি, 

উই , নডাোর কাডণ, বা অেযােয স্বাক্ষধরে কাগজপে) োলির র্ৃেভ যর পলর অঙ্গ, নচাখ্ এবং/অথবা টিসুয িাে করার জেয োলির সম্মধে েধথভভক্ত 

করলে পালরে। নহ থ নকয়ার প্রক্রি হাসপাো  নথলক পাওয়া যায়। 

 যধি প্রাপ্ত নসবার ধবষলয় আপোর উলেগ থালক োহল  আপোর ধচধকৎসাকারী ডাক্তালরর কালছ নস ধবষলয় ধরলপািণ করার জেয আর্রা আপোলক উৎসাধহে কধর, 

অথবা আপধে Maimonides Medical Center-এর নপলশ্ে ধরল শ্ন্স ধডপািণলর্লের সালথ (718) 283-7212 েম্বলর নযাগালযাগ করলে পালরে। যধি আপোর 

উলেগগুধ  আপোর জেয সলন্তাষজেকভালব সর্ািাে করা ো হয় োহল  আপধে complaint@jointcommission.org টিকাোয় ইলর্ই  কলর, 630-792-5636 েম্বলর 

ফযাি কলর, অথবা Office of Quality Monitoring, The Joint Commission, One Renaissance Boulevard, Oakbrook Terrace, Illinois 60181 টিকাোয় ধচটি 

পািালোর র্ািযলর্ সরাসধর নযৌথ কধর্শ্লের কালছ একটি অধভলযাগ জর্া ধিলে পালরে৷  

যধি আপধে র্লে কলরে নয আপোর ধচধকৎসক, বা ধচধকৎসলকর সহকারী অসঙ্গেভালব কাজ কলরলছে, োহল  নপশ্াগে অসিাচরলের ধবষলয় আপোর 

উলেগ সম্পলকণ NYS অধফস অব প্রলফশ্ো  নর্ধডলক  কন্ডাক্ট (OPMC)-এর কালছ ধরলপািণ করুে৷ ধেউইয়কণ নেি ধডপািণলর্ে অব নহ থ-এর অধফস অব 

প্রলফশ্ো  নর্ধডলক  কন্ডাক্ট-এর সালথ নযাগালযাগ করুে: 1- 800-663-6114  |  

https://www.health.ny.gov/professionals/doctors/conduct/contact.htm  

পাবধ ক নহ থ আইে (Public Health Law, PHL) 2803 (1)(g) নরাগীর অধিকার, 10NYCRR, 405.7,405.7(a)(1), 405.7(c)  

https://www.health.ny.gov/professionals/doctors/conduct/contact.htm

