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NYC Health + Hospitals 

গ াপনীয়তা অনুশীলননর রিজ্ঞরি (Notice of Privacy Practices)  
  

এই গ াপনীয়তা অনুশীলননর (“NPP”) রিজ্ঞরিনত আপনার রিরকৎসা ত তথ্যািলী রকভানি িযিহৃত হনি ও 
প্রকাশ করা হনি এিং আপরন রকভানি এইসি তনথ্য প্রনিশারিকার পানিন তা িরণযত রনয়নে।   

অনুগ্রহ কনর এটি মননানর্া  রিনয় পড়ুন। 
  

ভূরমকা ও তথ্য 
 

New York City Health and Hospitals Corporation ব্যব্সায়িক নাম NYC Health + Hospitals 
(“য়সস্টেম” য়িস্টসস্টব্ অয়িয়িত) ফেডাস্টেল আইস্টনে আওতাি, য়ব্স্টেষ কস্টে 1996 সাস্টলে স্বাস্থ্য য়ব্মা 
ব্িনস্ট াগ্যতা এব্ং জব্াব্য়িয়িতাে আইন (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, 
"HIPAA")–এে আওতাি আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত সুেয়িত তস্টযযে ফগ্াপনীিতা েিা কোে জনয ব্াধ্য,  াে 
মস্টধ্য অন্তিুি ক্ত েস্টিস্টে এে আইয়ন কতি ব্য সম্পস্টকি  আপনাস্টক য়ব্জ্ঞয়ি ফিিা এব্ং আপনাে সম্পস্টকি  আমো কী কী 
ধ্েস্টনে তযয সংগ্রি কয়ে, কাস্টিে সাস্টয ফসইসব্ তযয ফেিাে কয়ে এব্ং আপনাে অয়ধ্কাে কী কী প্রিৃয়ত। এই 
NPP-ফত আপনাে ফগ্াপনীিতা সুেিাে ব্র্িনা েস্টিস্টে এব্ং HIPAA–এে আওতাি আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত 
তযয সংয়িষ্ট অনযানয অয়ধ্কাস্টেে ব্র্িনা েস্টিস্টে। এই NPP-ফত ব্য়র্িত ফনই এমন অনয ফেডাস্টেল আইন 
এব্ং/অযব্া ফেট আইস্টনে আওতাি অনযানয আনুষায়িক সুেিা এব্ং অয়ধ্কাে আপনাে যাকস্টত পাস্টে।  
 

NPP-ফত ব্যব্হৃত “স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয”, ব্লস্টত ফব্াঝাি ফ  ফকান স্বতন্ত্রিাস্টব্ সনাক্তকােী তযয  া য়সস্টেম 
দ্বাো ততয়ে, গ্রির্, েির্াস্টব্ির্ ব্া ফপ্রের্ কো িি, এব্ং  াে সাস্টয আপনাে স্বাস্থ্য ফসব্া ও য়িয়কৎসা জয়িত, 
এব্ং এই ধ্েস্টনে ফসব্া এব্ং য়িয়কৎসাে ফপস্টমস্টেে সাস্টয সংয়িষ্ট। য়ব্স্টেষ ফগ্াপনীিতা সুেিা,  া এই NPP–ফত 
উস্টেখ কো ফনই, এইিআইয়ি-সংয়িষ্ট স্বাস্থ্য তযয, মািকদ্রস্টব্যে অপব্যব্িাে সংক্রান্ত তযয, মানয়সক স্বাস্থ্য তযয, 
এব্ং ফজস্টনটিক ব্া ফজস্টনটিক ফটয়েং-এে তস্টযযে ফিস্টে প্রস্ট াজয িস্টত পাস্টে।  
 

এই NPP–ফত ফগ্াপনীতাে অনুেীলনসমিূ ব্র্িনা কো িস্টিস্টে  া NYC Health + Hospitals-এে সকল 
অযায়কউট ফকিাে িাসপাতাল ও সংয়িষ্ট য়িয়নকসি সকল স্বাস্থ্য ফকন্দ্র, ইউয়নট, এব্ং প্রয়তষ্ঠানস্টক; সকল 
Gotham Health ডািাগ্স্টনায়েক ও য়িয়কৎসা ফকন্দ্র এব্ং সংয়িষ্ট এক্সস্টটনেন য়িয়নকসমূি; সকল িীর্িস্টমিািী 
অযায়কউট ফকিাে েযায়সয়লটি এব্ং িি নায়সিং ফকন্দ্র; এব্ং সকল ব্াসা ও কয়মউয়নটি-য়িয়িক পয়েস্টষব্া ও 
প্রকল্পস্টক অনুসের্ কেস্টত িস্টব্। 
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NYC Health + Hospitals এই NPP পয়েমাজি ন কোে অয়ধ্কাে োস্টখ। NYC Health + Hospitals 
পয়েমায়জি ত ব্া পয়েব্য়তি ত NPP-ফক ইস্টতামস্টধ্য েির্াস্টব্ির্কৃত এব্ং িয়ব্ষযস্টতে ফ  ফকান স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত 
তস্টযযে জনয কা িকেী কোে অয়ধ্কাে োস্টখ। NYC Health + Hospitals ব্তি মান NPP–এে (এে কা িকে 
িওিাে তায়েখসি) একটি কয়প এে েযায়সয়লটি, ইউয়নট, প্রয়তষ্ঠান এব্ং এে সাব্িজনীন ওস্টিব্সাইস্টট ফপাে 
কেস্টব্।  
 
   

রিরকৎসা, অথ্যপ্রিান এিং স্বাস্থ্যনসিা পররিালনার উনেনশয স্বাস্থ্য সম্পরকয ত তথ্য প্রকাশ ও িযিহার 
  

রিরকৎসা। আপনাস্টক য়িয়কৎসা প্রিান, ফসব্া ব্া পয়েস্টষব্া প্রিাস্টনে উস্টেস্টেয য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত 
তযয ব্যব্িাে ও প্রকাে কেস্টত পাস্টে এব্ং আপনাে ফসব্াে সাস্টয জয়িত স্বাস্থ্যস্টসব্া প্রিানকােী ব্া অনযানয 
কমীস্টিে কাস্টে আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাে কেস্টত পাস্টে। িাসপাতাস্টলে য়িন্ন য়িন্ন য়ব্িাগ্ য়িন্ন 
স্বাস্থ্যস্টসব্া পয়েস্টষব্াে সাস্টয সমন্বি কোে জনয আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে ও ফেিাে কেস্টত পােস্টব্, 
ফ মন ফপ্রসয়ক্রপেন, লযাব্ ওিাকি  এব্ং এক্স-ফেে জনয। প্রস্টিাজন িস্টল, আপনাে ফসব্াে সাস্টয সংয়িষ্ট য়সস্টেস্টমে 
ব্াইস্টেে ফকান ব্যয়ক্তে কাস্টে য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাে কেস্টত পাস্টে। উিািের্স্বরূপ: 
আপনাে পা ফিস্টি  াওিাে কােস্টর্ ফ  স্বাস্থ্যস্টসব্া প্রিানকােী আপনাে য়িয়কৎসা কেস্টেন, তাস্টক অনয স্বাস্থ্যস্টসব্া 
প্রিানকােীে কাে ফযস্টক ফজস্টন য়নস্টত িস্টব্ ফ  আপনাে ডািাস্টব্টিস আস্টে য়কনা, ফকননা ডািাস্টব্টিস্টসে কােস্টর্ 
আপনাে আস্টোগ্যলাস্টি য়ব্লম্ব িস্টত পাস্টে এব্ং তাাঁস্টিেস্টক  যা য পয়েস্টষব্াে ব্যব্স্থ্া কেস্টত িস্টব্। 
  

গপনমন্ট। আপনাে স্বাস্থ্যস্টসব্া পয়েস্টষব্া ও য়িয়কৎসাে ফপস্টমে ফনিাে জনয য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত 
তযয ব্যব্িাে কেস্টত পাস্টে। পূব্ি অনুস্টমািন ব্া আপনাে স্বাস্থ্য পয়েকল্পনা আপনাে য়িয়কৎসাে খেি কিাে 
কেস্টব্ য়কনা তা  ািাই কস্টে ফিখাে জনয, য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য পয়েকল্পনাে কাস্টে আপনাে য়িয়কৎসা ব্া 
প্রয়ক্রিা সম্পস্টকি  জানাস্টনাে জনয স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে ও প্রকাে কেস্টত পাস্টে। আপয়ন  য়ি স্বাস্থ্যস্টসব্া 
ব্া পয়েস্টষব্াে ফপস্টমে সম্পূর্ি পয়েস্টোধ্ কস্টে যাস্টকন, তািস্টল আপয়ন য়সস্টেমস্টক আইয়ন অনুস্টমািন অনুসাস্টে 
আপনাে য়ব্মা ফকাম্পায়নে সাস্টয ফেিােকৃত স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয সীয়মতকেস্টর্ে জনয আস্টব্িন জানাস্টত পাস্টেন। 
উিািের্স্বরূপ: আপয়ন NYC Health + Hospitals–এ গ্রির্ কস্টেস্টেন এমন সায়জি কযাল প্রয়সয়ডউস্টেে য়ব্ষস্টি 
য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য পয়েকল্পনাস্টক তযয য়িস্টত পাস্টে,  াস্টত আপনাে স্বাস্থ্য পয়েকল্পনা য়সস্টেমস্টক অযি পয়েস্টোধ্ 
কস্টে য়কংব্া এধ্েস্টনে প্রয়ক্রিাে জনয মূলয পয়েস্টোধ্ কস্টে ফিি।   
  

স্বাস্থ্যনসিা পররিালনা। তিয়নক কমিপ্রয়ক্রিা পয়েিালনাে জনয এব্ং NYC Health + Hospitals–এে ফোগ্ীো 
মানসম্মত ফসব্া পাস্টে তা য়নয়িত কোে জনয য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে ও প্রকাে কেস্টত 
পাস্টে। পয়েসংখযান ব্া য়ব্স্টিষর্ কোে উস্টেস্টেয য়সস্টেম একায়ধ্ক ফোগ্ীে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয একয়েত কস্টে 
পয়েস্টষব্াে কা িকায়েতা ও প্রস্টিাজনীিতা য়নধ্িাের্ কেস্টত পাস্টে।  খন প্রস্টিাজন িস্টব্, য়সস্টেম য়িসাব্েিক, 
পোমেিিাতা, এব্ং অনযানয ফপোিাে ব্যয়ক্তস্টিে কাস্টে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাে কেস্টত পাস্টে,  াো য়ব্য়িন্ন 
প্রকল্প, প্রয়তষ্ঠান এব্ং ফকস্টন্দ্রে কা িক্রমস্টক সিািতা ফিি। উিািের্স্বরূপ: য়িয়কৎসাে মান ও পয়েস্টষব্া 
প িাস্টলািনাে জনয য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে কেস্টত পাস্টে।  
 

অযাপনয়ন্টনমনন্টর ররমাইন্ডার। ফকন্দ্র, ইউয়নট ব্া প্রয়তষ্ঠাস্টন অযাপস্টিেস্টমে যাকস্টল ফস ব্যাপাস্টে আপনাস্টক মস্টন 
কয়েস্টি ফিিাে জনয য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে কেস্টত পাস্টে। 
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স্বাস্থ্য সম্পরকয ত তথ্য িযিহার ও প্রকাশ গর্খানন অনুনমািন আিশযক 
 

য়নম্নয়লয়খত পয়েয়স্থ্য়তস্টত আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে ব্া প্রকাে কোে জনয NYC Health + 

Hospitals–ফক আপনাে কাে ফযস্টক য়লয়খত অনুস্টমািন য়নস্টত িস্টব্: 
 

রিপণন। ফকান পর্য ব্া পয়েস্টষব্া ক্রি ব্া ব্যব্িাে সম্পস্টকি  আপনাে সাস্টয ফ াগ্াস্ট াগ্ কোে জনয আপনাে 
স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে কোে পূস্টব্ি য়সস্টেমস্টক অব্েযই আপনাে কাে ফযস্টক একটি য়লয়খত অনুস্টমািন 
য়নস্টত িস্টব্,  য়ি না আপনাে সাস্টয য়সস্টেম সেেীস্টে ফ াগ্াস্ট াগ্ কস্টে য়কংব্া য়সস্টেম ফযস্টক আপনাস্টক নামমাে 
মূস্টলযে একটি ফপ্রাস্টমােনাল উপিাে ফিিা িি। তস্টব্ য়নস্টম্নাক্ত পয়েয়স্থ্য়তস্টত, ফকান অয়গ্রম য়লয়খত অনুস্টমািন 
প্রস্টিাজন িস্টব্ না,  য়ি না আপনাে সাস্টয ফ াগ্াস্ট াগ্ কোে য়ব্য়নমস্টি ফকান তৃতীি পস্টিে কাে ফযস্টক য়সস্টেম 
একটি ফপস্টমে ফপস্টি যাস্টক এসব্ কােস্টর্: (i) স্বাস্থ্য-সংয়িষ্ট সুয়ব্ধ্া ও পয়েস্টষব্া; (ii) ওষুধ্ সম্পয়কি ত তযয; 
এব্ং (iii) য়িয়কৎসাে য়ব্কল্প। 
 

স্বাস্থ্য সম্পরকয ত তথ্যািলী রিক্রয়। য়লয়খত অনুস্টমািন ব্যতীত NYC Health + Hospitals আপনাে স্বাস্থ্য 
সম্পয়কি ত তযয য়ব্ক্রি কেস্টব্ না। 
 

স্বাস্থ্য সম্পরকয ত তথ্য িযিহার ও প্রকাশ গর্খানন অনুনমািন আিশযক নয় 
 

য়নম্নয়লয়খত পয়েয়স্থ্য়তস্টত আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাে কোে জনয NYC Health + Hospitals–ফক 
আপনাে কাে ফযস্টক ফকান য়লয়খত অনুস্টমািন য়নস্টত িস্টব্ না:  
 

ফ্যারসরলটি রিনরক্টরর। আপয়ন  খন িাসপাতাস্টল িয়তি  যাকস্টব্ন, তখন য়সস্টেম িাসপাতাস্টলে েযায়সয়লটি 
য়ডস্টেক্টয়েস্টত আপনাে য়কেু য়নয়িিষ্ট স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে কেস্টত পােস্টব্। এই তস্টযযে মস্টধ্য েস্টিস্টে 
আপনাে নাম, ফকস্টন্দ্র আপনাে অব্স্থ্ান, আপনাে সাধ্াের্ অব্স্থ্া এব্ং আপনাে ধ্মীি সং ুয়ক্ত। দ্রষ্টব্য: 
আপনাে ধ্মীি সং ুয়ক্তে য়ব্ষস্টি শুধ্ুমাে  াজক ব্া  াজকব্ৃন্দস্টক জানাস্টনা িস্টব্। আপয়ন  য়ি েযায়সয়লটি 
য়ডস্টেক্টয়েস্টত আপনাে এই স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয অন্তিুি ক্ত কেস্টত না িান, তািস্টল এ য়ব্ষস্টি আপয়ি জানাস্টনাে 
অয়ধ্কাে আপনাে েস্টিস্টে, এব্ং আপয়ন ফকস্টন্দ্রে িয়তি  ব্া ফিলয ইনেেস্টমেন মযাস্টনজস্টমে য়ডপাটি স্টমস্টে তা 
জানাস্টত পাস্টেন। 
 

অথ্য সংগ্রনহর কার্যক্রম। য়সস্টেস্টমে ফকন্দ্র এব্ং স্বাস্থ্যস্টসব্া প্রয়ক্রিাে জনয অযি সংগ্রস্টিে উস্টেস্টেয আপনাে সাস্টয 
ফ াগ্াস্ট াগ্ কোে জনয য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে ব্া প্রকাে কেস্টত পাস্টে। একই উস্টেস্টেয 
NYC Health + Hospitals আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয একটি য়সস্টেম-সংয়িষ্ট োউস্টেেন ব্া ব্যব্সায়িক 
সিস্ট াগ্ীে সাস্টয ফেিাে কেস্টত পাস্টে। এই ধ্েস্টনে ফ াগ্াস্ট াগ্ পাওয়া ফযস্টক য়নস্টজস্টক প্রতযািাে কোে জনয, 
আপয়ন optoutforfundraising@nychhc.org ঠিকানায় একটি য়লয়খত অনুর াধ ইস্টমইল ক রে পাস্টেন। অযি 
সংগ্রস্টিে জনয ফ াগ্াস্ট াগ্ না ফপস্টত িাওিাে কােস্টর্ আপনাে য়িয়কৎসা ব্া অনয ফকান সুয়ব্ধ্া ব্া পয়েস্টষব্া 
ফযস্টক আপয়ন ব্য়িত িস্টব্ন না।   
 

 নিষণা। আপয়ন  য়ি ফকান য়িয়নকযাল ট্রািাস্টল অংেগ্রির্ কস্টেন, তািস্টল NYC Health + Hospitals আপনাে 
স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে ব্া ফেিাে কোে পূস্টব্ি আপনাে য়লয়খত অনুময়ত িাইস্টব্। য়কেু য়কেু ফিস্টে, একটি 
য়ব্স্টেষ অনুস্টমািন প্রয়ক্রিা  া আপনাে ফগ্াপনীিতাে সব্িয়নম্ন ঝুাঁ য়ক য়নয়িত কস্টে তা পয়েিালনা কোে পে 
ফকান গ্স্টব্ষর্াে জনয আপনাে য়লয়খত অনুস্টমািন োিাই য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে কেস্টত 
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পাস্টে। ফকান পয়েয়স্থ্য়তস্টতই ফকান গ্স্টব্ষক গ্স্টব্ষর্াে প্রস্তুয়তপস্টব্ি, মধ্যব্তী সমস্টি এব্ং পেব্তীস্টত আপনাে নাম 
ব্া পয়েিি প্রকাে কেস্টব্ না।   
 

আপনার গসিা িা আপনার গসিার গপনমনন্টর সানথ্ জরড়ত িযরিি য। আপনাে আপয়ি না যাকস্টল, আপনাে 
ফসব্া ব্া আপনাে ফসব্াে ফপস্টমস্টেে সাস্টয জয়িত আপনাে পয়েব্াস্টেে একজন সিসয ব্া ব্নু্ধে কাস্টে য়সস্টেম 
আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাে কেস্টত পাস্টে। 
 

গর্ সকল িযরি আপনার পনে কাজ করনত পানর। আপনাে অয়িিাব্ক ব্া য়পতা-মাতাসি ফকান ব্যয়ক্তগ্ত 
প্রয়তয়নয়ধ্ে কাস্টে য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাে কেস্টত পাস্টে।  
  

স্বাস্থ্য ও রনরাপত্তার িরম ঝুুঁ রক প্ররতহত করার জনয। আপনাে স্বাস্থ্য ও য়নোপিাে িেম ঝুাঁ য়ক প্রয়তস্টোধ্ কোে 
জনয য়কংব্া জনগ্র্ ব্া অনয ফকান ব্যয়ক্তে য়নোপিাে িেম ঝুাঁ য়ক প্রয়তস্টোধ্ কোে জনয য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য 
সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে ও প্রকাে কেস্টত পাস্টে।  
  

সামররক ও অিসরপ্রাি সামররক কমযকতয া। আপয়ন  য়ি সাময়েক ব্ায়িনীে সিসয িস্টি যাস্টকন, তািস্টল 
সাময়েক কমাে কতৃি পস্টিে আস্টিে অনুসাস্টে য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাে কেস্টত পাস্টে।   
  

কমযিারীর েরতপরূণ। প্রস্টিাজনীিতা অনুসাস্টে, য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয কমিিােীে িয়তপূের্ 
ফব্াডি  য়কংব্া এ ধ্েস্টনে প্রকস্টল্পে কাস্টে প্রকাে কেস্টত পাস্টে।   
  

জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম। জনস্বাস্টস্থ্যে উস্টেস্টেয আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয য়সস্টেম ব্যব্িাে ও প্রকাে কেস্টত 
পােস্টব্, ফ মন ফোগ্ েিাস্টনা প্রয়তস্টোধ্ কেস্টত, য়কংব্া য়নয়িিষ্ট োেীয়েক অসুস্থ্তা, জন্ম, মৃতুয, য়ন িাতন, 
অব্স্টিলা, এব্ং গ্ৃিয়ন িাতন য়ব্ষস্টি প্রয়তস্টব্িন পাওিাে জনয।    
 

স্বাস্থ্য পর্যনিেণ কার্যক্রম। আইন দ্বাো অনসু্টমায়িত কা িক্রম পয়েিালনাে জনয ফকান ফিলয ওিােসাইট এস্টজয়িে 
কাস্টে য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাে ও ব্যব্িাে কেস্টত পাস্টে,  াে মস্টধ্য অন্তিুি ক্ত েস্টিস্টে 
অয়ডট, তিন্ত, এব্ং পয়েিেিন।  
  

আইরন প্ররক্রয়া। আপয়ন  য়ি ফকান মামলা ব্া আইয়ন য়ব্তস্টকি  জয়িস্টি যাস্টকন, তািস্টল য়সস্টেম আিালত ব্া 
অযাডয়ময়নস্টেটিি অডি াস্টেে প্রতুযিস্টে আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাে কেস্টত পাস্টে। য়ব্তস্টকি  জয়িত অনয 
ফকান ব্যয়ক্ত দ্বাো ফকান আইয়ন প্রয়ক্রিা, সয়পনা, উদ্ঘাটস্টনে আস্টব্িন ইতযায়িে প্রতুযিস্টে য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য 
সম্পয়কি ত তযয প্রকাে কেস্টত পাস্টে, তস্টব্ শুধ্ুমাে তখনই তা কো িস্টব্  য়ি আস্টব্িস্টনে য়ব্ষস্টি য়কংব্া 
আস্টব্িনকৃত তযয সুেিাস্টযি য়নস্টিিে পাওিাে জনয আপনাস্টক জানাস্টনাে ফিষ্টা কো িি।  
  

আইন প্রনয়া । য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয আইন প্রস্টিাস্টগ্ে উস্টেস্টেয ব্যব্িাে ও প্রকাে কেস্টত 
পােস্টব্,  াে মস্টধ্য অন্তিুি ক্ত েস্টিস্টে: (i) ফকান সস্টন্দিিাজন ব্যয়ক্ত, পলাতক আসামী, প্রতযিিেী, ব্া য়নস্টখাাঁজ 
ব্যয়ক্ত সনাক্ত কোে জনয; (ii) ফকান অপোস্টধ্ে য়েকাে িওিা ব্যয়ক্ত সংক্রান্ত পয়েয়স্থ্য়তে জনয; (iii) ফকান 
ব্যয়ক্তে মৃতুযে ফিস্টে, ফ খাস্টন আমাস্টিে য়ব্শ্বাস ফ  ফকান অপোধ্মূলক কাস্টেে জনয মৃতুয র্স্টটস্টে; (iv) NYC 

Health + Hospitals এে েযায়সয়লটিস্টত সংর্টিত অপোস্টধ্ে জনয; এব্ং (v) জরুেী পয়েয়স্থ্য়তস্টত ফকাস্টনা 
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অপোস্টধ্ে য়ব্রুস্টে প্রয়তস্টব্িন জমা ফিিাে জনয, অপোধ্ ব্া অপোস্টধ্ে য়েকাে িওিা ব্যয়ক্তে অব্স্থ্ান, ব্া 
পয়েিি, ব্র্িনা, ব্া ফ  ব্যয়ক্ত অপোধ্ সংর্টিত কস্টেস্টে তাে অব্স্থ্ান জানাস্টনাে জনয।    
  

মৃতুয। য়সস্টেম আপনাে মৃতুয য়ব্ষস্টি আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে ও প্রকাে কেস্টত পাস্টে ফকান 
ব্যয়ক্তস্টক সনাক্ত, ব্া তাে অব্স্থ্ান য়নর্িস্টি সিািতা কোে জনয,  য়ি ফস ব্যয়ক্ত আপনাে পি িস্টি আইন 
অনুসাস্টে কাজ কেস্টত পাস্টে, ফকান ব্যয়ক্তগ্ত প্রয়তয়নয়ধ্ িি, য়কংব্া অনয ফকান ব্যয়ক্ত ফ  আপনাে ফসব্াে সাস্টয 
সংয়িষ্ট য়েল,  য়ি না পূস্টব্ি আপয়ন এে সাস্টয অসামঞ্জসযপূর্িিাস্টব্ য়লয়খত অনয ফকান ইো ব্া য়নস্টিিেনা প্রকাে 
কস্টে যাস্টকন। 
  

কনরানার, গমরিনকল পরীেক, অনযযরিরক্রয়ার পররিালক, এিং অঙ্গ িান। আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয 
কস্টোনাে, ফময়ডস্টকল পেীিক ব্া অস্টন্তযয়ষ্টয়ক্রিাে পয়েিালস্টকে কাস্টে য়সস্টেম ব্যব্িাে ও প্রকাে কেস্টত পাস্টে 
তাাঁস্টিে কতি ব্য পালস্টন সিািতাে জনয। অি, িিু, এব্ং টিসুয িাস্টনে উস্টেস্টেযও য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত 
তযয ব্যব্িাে ও প্রকাে কেস্টত পােস্টব্।  
  

িনুর্যান  ত্রাণ। িসু্ট িাস্টগ্ োর্ কা িক্রস্টম সিািতা এব্ং আপনাে পয়েব্াস্টেে সিসয, আত্মীি, ব্যয়ক্তগ্ত প্রয়তয়নয়ধ্, 
য়কংব্া আপনাে ফসব্াে জনয অনয িািব্ে ব্যয়ক্তে কাস্টে য়ব্জ্ঞয়িে সমন্বি সাধ্স্টনে উস্টেস্টেয, য়সস্টেম আপনাে 
স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয আইন ব্া অনযানয কতৃি পি দ্বাো অনুস্টমায়িত সেকায়ে ব্া ফব্সেকায়ে প্রয়তষ্ঠাস্টনে কাস্টে 
প্রকাে ও ব্যব্িাে কেস্টত পােস্টব্। 
  

জাতীয় রনরাপত্তা ও ইননেরলনজন্স কার্যক্রম। য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয অনুস্টমায়িত ফেডাস্টেল 
কমিকতি াস্টিে কাস্টে ইনস্টটয়লস্টজি, কাউোে-ইনস্টটয়লস্টজি, এব্ং আইন অনুস্টমায়িত অনযানয জাতীি য়নোপিা 
কা িক্রম পয়েিালনাে জনয প্রকাে কেস্টত পাস্টে।  
  

গপ্ররসনিন্ট ও অনযানযনির জনয সুরোজরনত পররনষিা। য়সস্টেম আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয অনুস্টমায়িত 
ফেডাস্টেল কমিকতি াস্টিে কাস্টে প্রকাে কেস্টত পাস্টে  াস্টত তাাঁো ফপ্রয়সস্টডে, অনযানয অনুস্টমায়িত ব্যয়ক্তব্গ্ি, ও 
য়ব্স্টিেী োষ্ট্রপ্রধ্ানস্টিে সুেিা য়িস্টত পাস্টে য়কংব্া য়ব্স্টেষ তিন্ত পয়েিালনা কেস্টত পাস্টে।  
  

আপনার স্বাস্থ্য সম্পরকয ত তথ্য রিষয়ক অরিকার  
 

আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত ফ সব্ তযয য়সস্টেম েির্াস্টব্ির্ কস্টে ফসগুস্টলা সম্পস্টকি  আপনাে য়নম্নয়লয়খত 
অয়ধ্কােগুস্টলা েস্টিস্টে:  
 

প্রনিশারিকার ও করপ পাওয়ার অরিকার। আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ফিখা এব্ং কয়প পাওিাে আস্টব্িন 
কোে অয়ধ্কাে েস্টিস্টে আপনাে, তস্টব্ সাইস্টকাস্টযোয়পে ফনাট এব্ং িলমান য়িয়নকযাল গ্স্টব্ষর্াে ট্রািাল সম্পস্টকি  
তযয ব্যতীত। আপনাে পেস্টন্দে েমিযাস্টট আপনাে ফময়ডস্টকল ফেকস্টডি ে কয়প ফিস্টি আস্টব্িন কোে অয়ধ্কাে 
েস্টিস্টে আপনাে। আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ফিখা ব্া কয়প পাওিাে আস্টব্িন কোে জনয, অনুগ্রি কস্টে 
ফকন্দ্র ব্া প্রয়তষ্ঠাস্টনে ফিলয ইনেেস্টমেন মযাস্টনজস্টমে য়ডপাটি স্টমস্টে য়লয়খত আস্টব্িন জমা য়িন। য়সস্টেম আপনাে 
স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ফিখাে আস্টব্িন প্রতযাখযান কোে অয়ধ্কাে োস্টখ, য়কেু য়কেু সীয়মত পয়েয়স্থ্য়তস্টত, এব্ং 
 য়ি তা র্স্টট তািস্টল, য়সস্টেম আপনাস্টক প্রতযাখযাস্টনে কাের্ িয়েিস্টি একটি য়লয়খত ব্যাখযা ফিস্টব্ এব্ং ফসই সাস্টয 
ফসই য়সোস্টন্তে জনয আয়পল কোে অয়ধ্কাে য়ব্ষস্টি য়লয়খত ব্যাখযা ফিস্টব্। ফময়ডস্টকল ফেকস্টডি ে কয়প প্রস্তুত 
কোে জনয ব্যি ব্িন কোে উস্টেস্টেয য়সস্টেম একটি  ুয়ক্তসিত য়ে আস্টোপ কেস্টত পাস্টে। আস্টব্িনকৃত তযয 
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পাঠাস্টনাে পূস্টব্ি ফকান ধ্েস্টনে আনুমায়নক য়ে সম্পস্টকি , আস্টব্িনকৃত স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয পাঠাস্টত য়ব্লম্ব য়কংব্া 
আস্টব্িনকৃত েমিযাস্টট স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রিান কেস্টত না পােস্টল ফস য়ব্ষস্টি য়সস্টেম আপনাস্টক য়লয়খতিাস্টব্ 
অব্গ্ত কেস্টব্।  
  

সংনশািন করার অরিকার। য়সস্টেম আপনাে ফ  স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয সংেির্ কস্টে আপয়ন  য়ি মস্টন কস্টেন 
ফসটি িুল ব্া অসম্পূর্ি, তািস্টল  তয়িন প িন্ত তযয য়সস্টেস্টম েস্টিস্টে ব্া য়সস্টেস্টমে জনয েস্টিস্টে ততয়িন আপয়ন 
য়সস্টেমস্টক আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয সংস্টোধ্ন কোে জনয আস্টব্িস্টনে অয়ধ্কাে োস্টখন। আপনাে স্বাস্থ্য 
সম্পয়কি ত তযয সংস্টোধ্স্টনে আস্টব্িন কোে জনয, অনুগ্রি কস্টে েযায়সয়লটি ব্া প্রয়তষ্ঠাস্টনে ফিলয ইনেেস্টমেন 
মযাস্টনজস্টমে য়ডপাটি স্টমস্টে য়লয়খত আস্টব্িন জমা য়িন। সংস্টোধ্স্টনে জনয আপনাস্টক আপনাে আস্টব্িস্টনে পস্টি 
অব্েযই  যা য কাের্ িেিাস্টত িস্টব্। য়কেু সীয়মত পয়েয়স্থ্য়তস্টত য়সস্টেম আপনাে আস্টব্িন প্রতযাখযান কেস্টত 
পাস্টে।  য়ি আপনাে আস্টব্িন প্রতযাখযাত িি, তািস্টল ফকন তা প্রতযাখযাত িস্টিস্টে তাে কাের্ সিকাস্টে য়সস্টেম 
অব্েযই আপনাস্টক একটি য়লয়খত ব্যাখযা ফিস্টব্।  
  

অযাকাউরন্টং অফ্ রিসনলাজার পাওয়ার অরিকার। আপনাে “অযাকাউয়েং অে য়ডসস্টিাজাে” পাওিাে 
আস্টব্িন কোে অয়ধ্কাে েস্টিস্টে, ফ খাস্টন তায়লকািুক্ত কো েস্টিস্টে য়সস্টেম য়কিাস্টব্ আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত 
তযয প্রকাে কস্টেস্টে। এই তায়লকাি য়কেু য়নয়িিষ্ট য়ডসস্টিাজাে অন্তিুি ক্ত ফনই, ফ মন আপনাে য়িয়কৎসা, ফপস্টমে, 
ব্া স্বাস্থ্য ফসব্া প্রয়ক্রিাে জনয ফেিােকৃত তযয, য়কংব্া আপনাে অনুস্টমািন সিকাস্টে সম্পন্ন কো য়ডসস্টিাজাে।  
অযাকাউয়েং অে য়ডসস্টিাজাস্টেে আস্টব্িন কোে জনয অনুগ্রি কস্টে ফকন্দ্র ব্া প্রয়তষ্ঠাস্টনে ফিলয ইনেেস্টমেন 
মযাস্টনজস্টমে য়ডপাটি স্টমস্টে য়লয়খত আস্টব্িন জমা য়িন। আপনাে আস্টব্িস্টন অব্েযই য়ডসস্টিাজাস্টেে একটি সমিসীমা 
উস্টেখ কো যাকস্টব্  া েি ব্েস্টেে ফিস্টি ফব্য়ে িস্টব্ না, এব্ং এয়প্রল 14, 2003–এে পূস্টব্িে ফকান তায়েখ 
অন্তিুি ক্ত যাকস্টত পােস্টব্ না। 12 মাস্টসে সমিসীমাে মস্টধ্য আপয়ন ফ  প্রযম তায়লকাটিে আস্টব্িন কেস্টব্ন, ফসটি 
িস্টব্ য়ব্নামূস্টলয। ব্ািয়ত তায়লকাে জনয, য়সস্টেম একটি  ুয়ক্তসিত য়ে য়নধ্িাের্ কেস্টত পাস্টে।  
  
রিরিরননষি আনরানপর আনিিন করার অরিকার। আপনাে য়িয়কৎসা, ফপস্টমে, ব্া স্বাস্থ্যস্টসব্া প্রয়ক্রিাে জনয 
য়সস্টেম আপনাে ফ সকল স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে কস্টে ব্া প্রকাে কস্টে ফসগুস্টলাে য়ব্ষস্টি য়ব্য়ধ্য়নস্টষধ্ 
আস্টোস্টপে অয়ধ্কাে েস্টিস্টে আপনাে। এোিাও আপনাে সম্পস্টকি  য়সস্টেম  য়ি ফকান তযয আপনাে পয়েি িাে 
সাস্টয সংয়িষ্ট ফকান ব্যয়ক্তে কাস্টে প্রকাে কেস্টত িাি, উিািের্স্বরূপ আপনাে পয়েব্াস্টেে সিসয ব্া ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, 
তািস্টল ফসস্টিস্টে আপয়ন আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয প্রকাস্টেে সীমা য়নধ্িাের্ কোে আস্টব্িন কোে অয়ধ্কাে 
োস্টখন। আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তস্টযযে উপে য়ব্য়ধ্য়নস্টষধ্ আস্টোপ কোে আস্টব্িন কোে জনয, অনুগ্রি কস্টে 
েযায়সয়লটি ব্া প্রয়তষ্ঠাস্টনে ফিলয ইনেেস্টমেন মযাস্টনজস্টমে য়ডপাটি স্টমস্টে য়লয়খত আস্টব্িন জমা য়িন। আপনাে 
য়ব্য়ধ্য়নস্টষধ্ আস্টোস্টপে আস্টব্িস্টনে সাস্টয য়সস্টেস্টমে একমত িওিা আব্েযক নি।  য়ি একমত িি, তািস্টল 
য়সস্টেম আপনাে আস্টব্িস্টনে সাস্টয সামঞ্জসয ফেস্টখ কাজ কেস্টব্  য়ি না জরুেী য়িয়কৎসাে ফিস্টে আপনাে স্বাস্থ্য 
সম্পয়কি ত তযয প্রস্টিাজনীি িি।  
  
রিকল্প গর্া ানর্ান র আনিিননর অরিকার। ফকান য়ব্কল্প পেয়ত ব্া অব্স্থ্াস্টন আপনাে ফময়ডস্টকল য়ব্ষিাব্লী 
ব্া স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয য়ব্ষস্টি য়সস্টেম আপনাে সাস্টয ফ াগ্াস্ট াগ্ কোে জনয আস্টব্িন কোে অয়ধ্কাে 
আপনাে েস্টিস্টে। আপয়ন  য়ি য়ব্কল্প ফ াগ্াস্ট াস্টগ্ে পেয়তে জনয আস্টব্িন কেস্টত িান, অনুগ্রি কস্টে ফকন্দ্র ব্া 
প্রয়তষ্ঠাস্টনে ফিলয ইনেেস্টমেন মযাস্টনজস্টমে য়ডপাটি স্টমস্টে য়লয়খত আস্টব্িন জমা য়িন। আপনাে আস্টব্িস্টন অব্েযই 
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য়নয়িিষ্টিাস্টব্ উস্টেখ কো যাকস্টত িস্টব্ ফ  আপয়ন ফকান পেয়তস্টত ফ াগ্াস্ট াগ্ ফপস্টত িান। য়সস্টেম আপনাে 
আস্টব্িস্টনে কাের্ জানস্টত িাইস্টব্ না, এব্ং সকল  ুয়ক্তসিত আস্টব্িন অনুস্টমািন কেস্টব্।    
  
আইন লঙ্ঘননর গেনত্র রিজ্ঞরি পাওয়ার অরিকার। আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয  য়ি আইন ব্য়িিুি তিাস্টব্ 
অজি ন, গ্রির্, ব্যব্িাে ব্া প্রকাে কো িি এব্ং য়সস্টেম  য়ি য়নধ্িাের্ কস্টে ফ  আপনাে তযয সম্ভব্ত প্রকায়েত 
িস্টিস্টে ( া “আইস্টনে লঙ্ঘন” য়িস্টসস্টব্ অয়িয়িত কো িি) তািস্টল আপনাে এই য়ব্ষস্টি য়ব্জ্ঞয়ি পাওিাে 
অয়ধ্কাে েস্টিস্টে।  য়ি আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয সংয়িষ্ট আইস্টনে লঙ্ঘন কো িি, তািস্টল আপনাস্টক 
য়লয়খতিাস্টব্ লঙ্ঘস্টনে য়ব্ষস্টি অব্গ্ত কো িস্টব্ লঙ্ঘন উদ্ঘাটস্টনে য়িন ফযস্টক 60 য়িস্টনে মস্টধ্য। 
  
এই NPP-এর একটি কাগুনজ করপ পাওয়ার অরিকার। ফ  ফকান সমি আপনাে এই NPP–এে একটি কয়প 
পাওিাে অয়ধ্কাে েস্টিস্টে। আপয়ন এোিাও NYC Health + Hospitals–এে ওস্টিব্সাইট 
https://www.nychealthandhospitals.org/ এ য়গ্স্টি NPP–এে একটি কয়প ফপস্টত পাস্টেন য়কংব্া ফকন্দ্র ব্া 
প্রয়তষ্ঠাস্টনে ফিলয ইনেেস্টমেন মযাস্টনজস্টমে, িয়তি  ব্া ফেয়জস্টেেন য়ডপাটি স্টমস্টে ফ াগ্াস্ট াগ্ কস্টেও এটি ফপস্টত 
পাস্টেন।  
 
অনুনমািন প্রতযাখযান করার অরিকার। আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয ব্যব্িাে ও প্রকাে কোে জনয  য়ি 
আপয়ন য়সস্টেমস্টক অনুস্টমািন য়িস্টি যাস্টকন, তািস্টল আপয়ন য়লয়খতিাস্টব্ ফ  ফকান সমি ফস অনুস্টমািন প্রতযাখযান 
কেস্টত পাস্টেন। আপয়ন  য়ি আপনাে অনুস্টমািন প্রতযাখযান কস্টেন, তািস্টল আপনাে য়লয়খত অনুস্টমািস্টন উয়েয়খত 
কাের্সমূস্টিে পস্টি য়সস্টেম আে আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযযাব্লী ব্যব্িাে ব্া প্রকাে কেস্টত পােস্টব্ না। 
আপনাে অনুস্টমািন যাকাকালীন ফকান তযয প্রকাে কো িস্টি যাকস্টল য়সস্টেম ফসটি পুনরুোে কেস্টত অিম। 
  
অরভনর্া ।  য়ি আপয়ন মস্টন কস্টেন ফ  আপনাে ফগ্াপনীিতা েিাে অয়ধ্কােসমূি লঙ্ঘন কো িস্টিস্টে, এব্ং 
আপনাে স্বাস্থ্য সম্পয়কি ত তযয অনযা যিাস্টব্ ফনিা, ব্যব্িাে ব্া প্রকাে কো িস্টিস্টে য়কংব্া আপনাে  য়ি 
য়সস্টেস্টমে ফগ্াপনীিতাে অনুেীলন সংয়িষ্ট উস্টদ্বগ্ ফযস্টক যাস্টক, অনুগ্রি কস্টে অয়েস অে কস্টপিাস্টেট কমপ্লাস্টিস্টিে 
কস্টপিাস্টেট প্রাইস্টিয়স অযাে য়সয়কউয়েটি অয়েসাস্টেে সাস্টয ফ াগ্াস্ট াগ্ করুন এই ই-ফমইল ঠিকানাি 
CPO@nychhc.org, য়কংব্া পয়েিি না প্রকাে কস্টে এব্ং ফগ্াপনীিতা ব্জাি ফেস্টখ য়সস্টেস্টমে ফটাল-য়ি 
কম্পাস্টিি ফিল্পলাইস্টন 1-866-HELP-HHC নম্বস্টে ফ াগ্াস্ট াগ্ করুন। য়ডপাটি স্টমে অে ফিলয অযাে য়িউমযান 
সায়িি স্টসস (Department of Health and Human Services) এে ফসস্টক্রটায়েে কাস্টে অয়িস্ট াগ্ িাস্টিে কোে 
অয়ধ্কাে আপনাে েস্টিস্টে। ফকান অয়িস্ট াগ্ িাস্টিে কোে জনয আপনাস্টক িয়েত কো িস্টব্ না।  
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