
র�োগী� নোম জন্ম তোর�খ র�োশ্োল র�রিউর�টি নম্ব� 

র�োগী� ঠিিোনো 

8. রে ব্রতি�(ব্রতিদে�) বো ব্রতিদে� ররেণী� িোদে এ ই তথ্ পোঠোদনো হদছে তোঁদে� নোম ও ঠিিোনো: 

9(ি). রনরেদিষ্ট তথ্ প্রিোশ ি�ো হদব: 
  (তোর�খ প্রদবশ ি�োন) ___________________ রথদি (তোর�খ প্রদবশ ি�োন) অবরি ___________________ চিচিৎসার ররির্ড  
  �মগ্র রিরিৎ�ো� র�িরদি , েো� অন্তর্দি তি হল র�োগী� ইরতহো��মহূ, অরি� রনোট� (রিরজওদথ�োরপ রনোট� ব্তীত), প�ীক্ো�মদূহ� িলোিল, র�ররওলরজ 
প�ীক্ো�মহূ, রিল্ম�মহূ, রপ্রর�ত রবষয়�মহূ, প�োমশদি, রবরলং-এ� র�িরদি �মহূ, বীমো� র�িরদি �মহূ, এবং অন্োন্ স্োস্্-পর�িেদিো প্রেোনিো�ীদে� দ্ো�ো 
আপনোদি পোঠোদনো র�িরদি �মহূ।

	  অন্োন্:    অন্তর্দি তি: (আে্ক্� রেদয় রিরনিত িরুন)
     মদ/মাদকির চিচিৎসা

    মানচসি স্াকথ্যের তথযে
স্াকথ্যের তথযে আক�ািনার অনকুমাদন  HIV-সম্পচি্ড ত তথযে
 (খ).   এখোদন আে্ক্� রেদয় ____________ অনম্রত রেরছে রে ________________________________________________________________ 

 
আমো� স্োদস্্� তথ্ আমো� অ্োটরনদি, অথবো রিোন ��িো�ী �ংস্ো� �দগে, আদলোিনো ি�দত পোদ�ন, েোদে� নোদম� তোরলিো এখোদন রেওয়ো আদে: 
______________________________________________________________________________________________________

(অ্োটরনদি�/িোদমদি� অথবো ��িো�ী �ংস্ো� নোম)

12. র�োগী রনদজ নো হদল, িমদি স্োক্�িো�ী ব্রতি� নোম:  13. র�োগী� হদয় স্োক্�েোদন� িত্দি ত্ব:

এই িদমদি� েোবতীয় আইদটম পূ�ণ ি�ো হদয়দে এবং এই িমদি �ম্পদিদি  আমো� প্রশ্নগুরল� জবোব রেওয়ো হদয়দে। র�ই�দগে, আমোদি এই িদমদি� এিটি িরপও রেওয়ো 
হদয়দে।

OCA সরিারী ফম্ড নং: 960
HIPAA অনসুাকর স্াকথ্যের তথযে উক্ািন িরার অনকুমাদন

[এই ফম্ডটি চনউ ইয়ি্ড  রটেট চরপাট্ড কমন্ট অফ রে�থ দ্ারা অনকুমাচদত] 

আরম, অথবো আমো� অনদ্মোরেত প্ররতরনরি, অনদ্�োি ি�রে রে, এই িদমদি� র�োষণো অনে্োয়ী আমো� পর�িেদিো ও রিরিৎ�ো �ংক্োন্ত স্োদস্্� তথ্ উদন্মোিন ি�ো রহোি।
রনউ ইয়িদি  রটেদট� আইন এবং 1996-এ� েো প্রোইদরর� রুল অি েো রহলথ ইনরশওদ�ন্স রপোদটদি রবরলটি অ্োন্ড অ্োিোউদটেরবরলটি অ্োক্ট অন�্োদ�, আরম বঝ্দত 
রপদ�রে রে: 
1. এই অনদ্মোেদন� মদি্ মদ এবং মাদকির অপবযেবোর, মানচসি স্াকথ্যের চিচিৎসা�ম্পরিদি ত তথ্ও উদন্মোরিত হদত পোদ�, েো� ব্রতক্ম হল 
রিরজওদথ�োরপ রনোট�, এবং র�াপনীয় HIV* সম্পচি্ড ত তথযে রিবলমোত্র েরে আরম আইদটম 9 (ি)’এ� েথোেথ লোইদন আমো� আে্ক্� �োরখ। রনম্নবরণদিত 
স্োদস্্� তদথ্ এই প্রিোদ�� রিোন তথ্ অন্তর্দি তি হওয়ো� এবং আইদটম 9 (ি)’� বক্স-এ� লোইদন আমো� আে্ক্� �োখো� রক্দত্র, আরম �্রনরেদিষ্টরোদব আইদটম 8-এ 
রিরনিত ি�ো ব্রতি�(ব্রতিদে�) িোদে র�ই�ব তথ্ উদন্মোিদন� অনম্রত রেরছে। 
2.  েরে আরম HIV-�ম্পরিদি ত, মে বো মোেদি� রিরিৎ�ো, অথবো মোনর�ি রিরিৎ�ো� তথ্ উদন্মোিদন� অনম্রত রেই, র�দক্দত্র প্রোপদি� দ্ো�ো আমো� অনম্রত 
ব্তীত র�ই তদথ্� প্নঃপ্রিোশ রনরষদ্ধ, েরে নো তোঁ�ো ে্তি�োষ্টীয় বো �োদজ্� আইন দ্ো�ো অনদ্মোরেত হন। আরম বদ্ঝরে রে আমো� এমন এিটি রলোদিদে� 
তোরলিো� অনদ্�োি ি�ো� অরিিো� �দয়দে েোঁ�ো অনম্রত েোড়োই আমো� HIV-�ম্পরিদি ত তথ্ গ্রহণ বো ব্বহো� ি�দত পোদ�ন। েরে আমোদি HIV-�ম্পরিদি ত 
তথ্ উদন্মোিন বো প্রিোদশ� িো�দণ বঞ্চনো ররোগ ি�দত হয়, র�দক্দত্র আরম (212) 480-2493 নম্বদ� রনউ ইয়িদি  রটেট ররররশন অি রহউম্োন �োইট� অথবো (212) 
306-7450 নম্বদ� রনউ ইয়িদি  র�টি িরমশন অি রহউম্োন �োইট�-এ� �দগে রেোগোদেোগ ি�দত পোর�। এই �ংস্োগুরল আমো� অরিিো� �ক্ো ি�ো� জন্ েোরয়ত্বপ্রোপ্ত। 
3. নীদি� তোরলিোয় রেওয়ো স্োস্্ পর�িেদিো প্রেোনিো�ী� িোদে রলরখত আিোদ� আমো� অনম্রত প্রত্োহো� িদ� রনওয়ো� অরিিো� আমো� আদে। আরম বদ্ঝরে 
রে, এই অনম্রত� রররতিদত ইরতমদি্ই রে ব্বস্ো রনওয়ো হদয় রগদে র�ই পর�মোণ ব্রতদ�দি আরম আমো� অনম্রত প্রত্োহো� ি�দত পোর�। 
4. আরম বদ্ঝরে রে, এই অনদ্মোেদন স্োক্� ি�ো রস্ছেোিীন। আমো� রিরিৎ�ো, অথদিপ্রেোন, রিোন স্োস্্ পর�িল্পনোয় নরথর্তি হওয়ো, অথবো �্রবিো পোওয়ো� 
রেোগ্তো আমো� এই অনদ্মোেন রেওয়ো� শতদি োিীন নয়। 
5. এই অনদ্মোেদন� অিীদন প্রিোশ ি�ো তথ্ প্রোপদি� দ্ো�ো প্নঃপ্রিোশ ি�ো রেদত পোদ� (উপদ�� আইদটম 2-রত উরলিরখত রক্ত্র ব্তীত), এবং এই প্নঃপ্রিোশ 
ে্তি�োষ্টীয় বো �োদজ্� আইন দ্ো�ো �্�রক্ত নোও হদত পোদ�। 
6. এই অনকুমাদন আপনাকি আমার স্াকথ্যের বা চিচিৎসা পচরকেবার তথযে আইকটম 9 (খ)’র উকলেখ িরা অযোটচন্ড বা সরিারী সংথ্া বযেতীত অনযে 
িারুর সকগে আক�ািনা িরার অনমুচত রদয় না। 

______________________________________________  তোর�খ: __________________________ 
র�োগী বো আইদন� দ্ো�ো অনদ্মোরেত প্ররতরনরি� স্োক্�।

* AIDS সচৃটিিারী চেউমযোন ইচমউকনাকরচফচিকয়চসি ভাইরাস। চনউ ইয়ি্ড  রটেট পাবচ�ি রে�থ আইন যচুতিসগেতভাকব রিান বযেচতির HIV-এর �ক্ষন বা 
সংক্রমণ চিচনিত িরকত পাকর এমন তথযেগুচ� এবং রসই বযেচতির রযা�াকযা� সংক্রান্ত তকথযের সরুক্ষা রদয়। 

7. রে স্োস্্ প্রেোনিো�ী বো �তিো� িোদে এই তথ্ উদন্মোিন ি�ো হদছে তোঁদে� নোম ও ঠিিোনো: 

আে্ক্� স্োস্্-পর�িেদিো প্রেোনিো�ী ব্রতি� নোম

10.  তথ্ প্রিোদশ� িো�ণ: 
 ব্রতি� অনদ্�োদি
 অন্োন্:

11.  রে তোর�দখ বো �টনোয় এই অনদ্মোেদন� রময়োে রশষ হদব:



মোমলো� জন্ প্রদয়োজনীয় স্োদস্্� তথ্ উদন্মোিন ি�দত HIPAA-অনব্ততী 
অনদ্মোেন িমদি ব্বহোদ�� রনদেদিশোবলী 

এই িমদিটি রনউ ইয়িদি  রটেট অরি� অি রিোটদি  অ্োররমরনদ্রেশন, রনউ ইয়দিদি � রিরিৎ�ো প্রেোনিো�ী 
�ম্প্রেোদয়� প্ররতরনরিবন্্দ এবং রবিো�িবন্্দ ও উরিল�রো� মদি্িো� এিটি �হদেোগী প্ররক্য়ো� ি�ল, েো� 
নিশো ততর� হদয়দে এিটি ��িো�ী িমদি ততর� ি�ো� জন্ েো রনউ ইয়িদি  রটেট আেোলদত মোমলোয় স্োদস্্� 
তথ্ উদন্মোিদন� অনদ্মোেদন� জন্ ব্বহো� ি�দত ে্তি�োষ্টীয় রহলথ ইনরশওদ�ন্স রপোদটদি রবরলটি অ্োন্ড 
অ্োিোউদটেরবরলটি অ্োক্ট (“HIPAA”)-এ� রগোপনীয়তো� প্রদয়োজনীয়তো রমদন িদল এবং এ� প্ররবিোনগুরল 
বোস্তবোরয়ত িদ�। েরেও, এদি এ� রথদি আ�ও রবস্্ততরোদব ব্বহো� ি�ো েোয় এবং মোমলো শুরু হওয়ো� 
আদগ ব্বহো� ি�ো েোয়, অথবো রিৌঁ�্রল� এদি ে�িোর� মদন হয়। 

এিটি প্রমোণ HIPAA-অনব্ততী ��িো�ী িমদি ততর�� লক্্ হল মোমলো� প্ররক্য়োয় ি�ো স্োদস্্� 
তদথ্� অনদ্�োি HIPAA রগোপনীয়তো রবরি� প্রদয়োজনীয়তো পূ�ণ ি�দে রিনো র�ই জোতীয় বতদি মোন রবদ�োি 
রনবো�ণ ি�ো েো প্রোয়শই �দট থোদি। েরেও, এটো লক্্ ি�ো� ে�িো� রে এই িমদিটি ঐরছেি। এই িমদিটি 
অনলোইদন পূ�ণ িদ� ও হস্তস্োক্� ি�ো� জন্ রোউনদলোর ি�ো েোয় অথবো রোউনদলোর িদ� প্দ�োটোই 
িোগদজ পূ�ণ ি�ো েোয়। 

আইদটম 11, েো র�ই তোর�খ বো �টনো উদলিখ ি�ো� অনদ্�োি িদ� েখন এই অনদ্মোেদন� রময়োে 
রশষ হদব, র�টি পূ�ণ ি�ো� �ময়, রে ব্রতি এটি পূ�ণ ি�দেন, রতরন রিোন �টনোদি রিরনিত ি�দত পোদ�ন, 
রেমন, “আমো� আেোলদত� মোমলো� রনষ্পরতি হদল” অথবো এিটি রনরেদিষ্ট তোর�খ বো �ময় প্রেোন ি�দত 
পোদ�ন, রেমন, “আজদি� তোর�খ রথদি 3 বে� অবরি”। 

েরে রিোন র�োগী তোঁ� রনদজ� �মগ্র রিরিৎ�ো� র�িরদি  উদন্মোরিত ি�দত িোন, রিন্তু তো রিবল এিটি 
রনরেদিষ্ট তোর�খ রথদি, র�দক্দত্র র�িশন 9 (ি)-এ� প্রথম েট্ি বক্স-এ� উরদয়দতই টিি রেদত হদব, এবং প্রথম 
বক্স রে লোইদন �দয়দে তো� প্রথম লোইদন প্রো�রগেি তোর�খ �রনিরবষ্ট ি�দত হদব।


