িনউইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অব েহলথ অয্া� হাইিজন
েগাপনীয়তার নীিতর িব�ি�
2 জুন, 2016 েথেক কাযর্কর

িকভােব আপনার িচিকৎসা সং�া� তথয্ বয্বহার এবং �কাশ করা হেত পাের এবং িকভােব আপিন এই তেথয্ �েবশািধকারেপেত
পােরন তা এই িব�ি�িটেত িববৃত করা হয়। দয়া কের এিট যত্ন সহকাের পযর্ােলাচনা করন।
যিদ আপনার েকােনা �� থােক তাহেল ি�িনক িডের�র অথবা েহলথ সািভর্ েসস েফিসিলিট ময্ােনজােরর সে� েযাগােযাগ করন।
এছাড়াও আপিন িনউইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অফ েহলথ অয্া� হাইিজেনর �ধান �াইেভিস অিফসােরর সে�347-396- 6007 ন�ের
বা PrivacyOfficer@health.nyc.gov েযাগােযাগ করেত পােরন।
সুরি�ত �া�য্ তথয্ ( (Protected health information, PHI) হ
ল পৃথকভােব সনা� েযাগয্ �া�য্ তথয্, যা েমৗিখক, িলিখত বা ই
েলক�িনক েযাগােযােগর মাধয্েম �কাশ করা হয়। এেত জনতাি�
ক তথয্ রেয়েছ (বয়স, িঠকানা এবং ইেমল িঠকানা) এবং আপনার
অতীত, বতর্ মান ও ভিবষয্েতর শারীিরক ও মানিসক �া�য্ সং�া
� তথয্ রেয়েছ। েসইসােথ PHI েসই সং�া� �া�য্ সুর�া পিরেষ
বা ও েসইসব পিরেষবা সং�া� বয্য় অ�ভুর্ � কের। িনউইয়কর্
িসিট িডপাটর্েম� অফ েহলথ অয্া� েম�াল হাইিজন (DOHMH)
PHI েগাপনীয় রাখার িবষয়িটেক গর� েদয় এবং দািয়�পূণর্ উপা
েয় এবং আইন, িনয়ম এবং িবিধ অনুসাের তা সুরি�ত করেব।

•
•
•
•
•

েগাপনীয়তা আইন ও িবিধ

�া�য্ তথয্ বয্বহার ও �কােশর ে�ে� একািধকেফডােরল, ে�ট এ
বং শহেরর েগাপনীয়তা আইেনর অিতির� সীমাব�তা আেছ। মা
দকাসি� েথেক মুি�র িচিকৎস HIV/AIDS এরপরী�া ও িচিকৎ
সা, েযৗনবািহত েরােগর পরী�া ও িচিকৎসা এবং মানিসক
�াে�য্র িচিকৎসার ে�ে� এইসব আইন �ভাব েফেল। DO
HMH নীিতও এই িব�ি� এইসব অিতির� আইন েমেন চ
েল।

এই েগাপনীয়তা চচর্ার িব�ি� (িব�ি�) 1996 সােলর েহলথ ইনসু
ের� েপােটর্িবিলিট এবং অয্াকাউে�িবিলিট (Health Insurance
Portability and Accountability Act, HIPAA) আইন েমেন �
দান করা হয়। DOHMH িকভােব আপনার PHI বয্বহার করেত
পাের ও �কাশ করেত পাের এবং িকভােব সুরি�ত করেছ েস স�
েকর্ এই িব�ি�েত বলা রেয়েছ। িব�ি�েতআপনার অিধকার ও আ
পনার PHI এর বয্বহার ও তার �কােশর ে�ে� DOHMH এর বাধয্
বাধকতা স�িকর্ ত তথয্ িব�ি�েত িববৃত কের।

DOHMH িকভােব আপনার PHI বয্বহার ও �কাশ ক
রেত পাের
�েয়াজনীয় বয্বহার ও �কাশ।আইনানুসাের, DOHMH েক আ
পনার কােছ অবশয্ই আপনার PHI �কাশ করেত হেব যিদ না েকা
েনা েমিডকয্াল েপশাদার মেন কেরন েয এিট করা আপনার �াে�য্র
পে� �িতকর হেত পাের।

এই িব�ি� কােদর উপর �েযাজয্

HIPAA এর অধীেন DOHMH েক একিট “হাইি�ড সত্তা” িহেসেব
িবেবচনা করা হয় কারণ এিট �া�য্ েসবা পিরেষবা ও জন�া�য্ প
িরেষবা �দান কের। HIPAA �া�য্ েসবা পিরেষবা কভার করেলও
জন�া�য্ পিরেষবা কভার কের না।

অনুেরাধ করা হেয় থাকেল, আইেনর অধীেন DOHMH েক আপনা
র PHI মািকর্ ন যু�রাে�র �া�য্ ও মানব পিরেষবার সিচবালেয়র
কােছ অবশয্ই �কাশ করেত হেব।

এই িব�ি�েত HIPAA এর �ারা কভার করা �া�য্ েসবা উপাদান
স�েকর্ বলা আেছ। এই িব�ি�র বাধয্বাধয্কতা সম�কম�, িশ�া
থ�েদর এবং িচিকৎসা, েপেম� ও�া�য্েসবার জনয্ আপনার সুরি�
ত �া�য্ তথয্ �দান, �হণ বা েশয়ার করেত পাের এমন ে��ােসব
কেদর উপর �েযাজয্।

িচিকৎসা। NYC DOHMH িচিকৎসেকর পরামশর্ সহ আপনার
�েয়াজনীয় িচিকৎসা পিরেষবা �দান করেত আপনার PHI বয্বহা
র বা �কাশ করেত পাের।

DOHMH এর দািয়�

েপেম�। আপনােক �দান করা পিরেষবা ও িচিকৎসার জনয্ েপেম
� িনেত বা িবল করার ে�ে� আপনার PHI বয্বহার করা হেব।
DOHMH আপনার েহলথ �য্ান (Medicaid সহ) অথবা েপেমে�র

DOHMH ি�িনকগেলােক আইেনর অধীেন যা করেত হয়:
Bengali

আপনার PHI েগাপনীয় ও সুরি�তরাখা
আপনার PHI এর বয্বহার ও�কাশ িবষয়ক আইিন দািয়� ও
েগাপনীয়তা চচর্া স�েকর্ আপনােক জানােনা
আপনার PHI এর েগাপনীয়তা ও সুর�া ল�নকরেছ এমন িক
ছু িবষেয় আপনােক অিবলে� জানােনা
এই িব�ি�র শতর্ াবলী অনুসরণ করা
এই িব�ি�েত েকােনা পিরবতর্ ন হেল তা আপনােক জানােনা
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অনুেমাদন েপেত পিরচািলত েসবা সং�া স�েকর্ তথয্েশয়ার কর
েত পাের।

•
•
•
•
•

�া�য্ েসবা কাযর্ কলাপ। DOHMH িনয়িমত �া�য্ েসবা কাযর্ক
লােপর জনয্ PHI বয্বহার ও �কাশ করেত পাের। িচিকৎসাকম�রা
আপনার পিরচযর্া এবং একই ধরেণর ে�ে� তু লনামূলক ফলাফল
পযর্ােলাচনা করেত আপনার �া�য্ তথয্ বয্বহার করেব। উদাহরণ
�রপ, আমরা েয পিরচযর্া ও পিরেষবা �দান কির তার গণমান ও
কাযর্কািরতার �মাগত উ�িত করেত আমােদর �েচ�ার ে�ে� আ
মােদর �িশ�ণ, ঝুঁ িক বয্ব�াপনা বা গণমান উ�িতর উে�েশয্ আ
পনার তথয্ পযর্ােলাচনা করা হেত পাের।

আইিনকাযর্ ধারা। আপিন যিদ েকােনা মামলা বা িববােদ জিড়ত
থােকন তাহেল আদালেত আেদেশ বা �শাসিনক আেদেশ DOHMH
আপনারPHI �কাশ করেত পাের। এছাড়াও আদালেতর হকুমনামা,
েখাঁেজর অনুেরাধ বা িববােদ জিড়ত েকােনা বয্ি�র অনয্ আইিন
�ি�য়ার অনুেরােধ েকবলমা� তখনই আমরা PHI �কাশ করেত
পাির যিদ অনুেরাধ স�েকর্ আপনােক জানােনার �েচ�া করা হেয়
থােক।

DOHMH আপনার PHI িবভােগর হেয় েয তৃ তীয় পে�র েকা�া
িন কাযর্কলাপ স�� কের (েযমন িবিলং পিরেষবা) তার সে�েশয়া
র করেব। বয্বসািয়ক সহেযাগীেদরেকও আপনার �া�য্ সং�া�
তথয্ সুরি�ত রাখেত হেব।

আইন�েয়াগ। েকােনা আইন �েয়াগকারী আিধকািরক বলেল
•

আপনার পিরচয় না েজেন যােত অেনয্রা �া�য্ েসবা ও পিরেষবার
সমী�া করেত পাের তাই DOHMH এমন সব তথয্অপসারণ কর
েত পাের েযগেলা আপনােক সনা� কের।

•
•

অয্াপেয়�েমে�র িরমাই�ার। DOHMH অয্াপেয়ে�র িরমাই
�ার পাঠােত আপনার PHI বয্বহার ও �কাশ করেত পাের। এইসব
িরমাই�ারেক আপনার পিরদশর্েনর উে�শয্ স�েকর্ িকছু বলা থাক
েব না।

•
•
•

আইন অনুসাের �েয়াজনীয়। DOHMH েফডােরল, ে�ট বা শ
হেররআইন, িনয়ম বা িবিধর �েয়াজনীয়তা অনুসাের আপনার স
�েকর্ �া�য্ তথয্ �কাশ করেত পাের।

িশশ িনযর্ াতন। িশশ িনযর্াতেনর িরেপাটর্ েপেত DOHMHএ
কিট সরকাির কতৃর্ প� যারা আইন �ারা অনুেমািদত তাঁেদর
কােছ আপনার PHI �কাশ করেত পাের।

গেবষণা। িকছু িনিদর্ � ে�ে� , গেবষণার উে�েশয্আমরা আ
পনার PHI বয্বহার ও �কাশ করেত পাির। গেবষণািট অবশয্
ই �েযাজয্ আইন , িনয়ম এবংিবিধ েমেন হেতহেব এবং অব
শয্ই DOHMH �ািত�ািনক পযর্ােলাচনা েবাডর্ �ারা অনুেমািদ
ত হেত হেব।

েহলথ ওভারসাইট। েয সম� েহলথ ওভারসাইট এেজি� আইিন
কাযর্কলােপর) েযমন অিডট ,তদ� ,পিরদশর্ন ও লাইেস� ইসুয্ (জ
নয্ �া�য্েসবা বয্ব�া ,সরকাির সুিবধার �ক� ,সরকার িনয়ি�ত
অনয্ানয্ ে�া�াম ও নাগিরক অিধকার আইন িনরী�ণ কের তােদর
কােছ DOHMH আপনার PHI �কাশ করেত পাের।

িপতামাতােদর �েবশািধকার। িপতামাতা ও আইেনর কা
েছ েকান PHI �কাশ করা যােব তা িনউইয়কর্ ে�েটর িবিভ
� আইন অনুসাের িনধর্ারণ করা হয়। DOHMH আইন অনুসা
ের কাজ করেব।

Food and Drug Administration (ফুড ও �াগ অয্াডিমিন
ে�টর, FDA)। DOHMH এইসবে�ে� FDA এর অনুেমািদত েকা
েনা বয্ি� বা েকা�ািনেক আপনার সুরি�ত �া�য্ তথয্ �কাশ কর
েত পাের:

�িমেকর �িতপূরণ। �িমক �িতপূরণ বা কাজ সং�া�
আঘাত বা অসু�তার জনয্ সুিবধা �দান কের এমন অনুর
পঅনয্ানয্ ে�া�ামগিলর জনয্ DOHMH আপনার PHI �কাশ ক
রেত পাের।

পেণয্র�িট , িবরপ �িতি�য়া বা সমসয্া িরেপাটর্ করেত

Bengali

আদালেতর আেদেশর, ে��াির পেরায়ানা , সমন বা অনুরপ
�ি�য়ার উত্তের
েকােনা সে�হভাজন পলাতক ,ঘটনার �তয্�দশ� ,বা অনুপ
ি�ত বয্ি� সনা� বা অব�ান িচি�তকরণ করার জনয্
যিদ েকােনা িবেশষ পিরি�িতেত আমরা অপরােধর িশকার হও
য়া বয্ি� েথেক স�িত না পাই েসে�ে�
অপরাধী �ারা মৃতুয্ হেয় থাকেত পাের বেল যখন আমরা িব�া
স কির , তার স�েকর্
DOHMH ি�িনেক েকােনা অপরাধ সংগিঠত হেল
েকােনা জরির পিরি�িতেত, অপরাধ ,অপরােধর �ান বা িশ
কােরর অব�ান বা পিরচয় , অপরাধীর বণর্না বা অব�ান স
�েকর্ অিভেযাগ জানােত DOHMH PHI �কাশ করেত পাের

শবপরী�ক ,অে�য্ি�ি�য়াপিরচালনাকারীএবংঅ�দান।
মৃত বয্াি�েক শনা� করেত অথবা মৃতুয্র কারণ িনণর্য় ক
রেত DOHMH েকােনাশব পরী�ক বা েমিডকয্াল পরী�েকরকােছ
PHI �কাশকরেতপাের।এছাড়াওআইনঅনুসােরঅে�য্ি�ি�য়াপির
চালনাকারীেদরেকতােদরকােজসহায়তারজনয্আমরাতােদরকােছP
HI�কাশকরেতপাির।অ�দােনরে�ে� PHI বয্বহারবা�কাশকরাহ
েতপাের।

জন�া�য্মূলক কাযর্ �ম। েয সম� জন�া�য্ সং�া� সং�ার
জন�া�য্ নজরদাির বা েরাগ,আঘাত ও �িতব�কতা �িতেরাধ বা
িনয়�েণর জনয্ PHI সং�হ বা পাওয়ার আইিন অিধকার আেছ তা
েদর কােছ DOHMH আপনার অনুমিত ছাড়াই আপনার PHI
�কাশ করেত পাের। এেত অ�ভুর্ � িক� সীিমত নয় েরাগ,
জ�া মৃতুয্র িরেপাটর্ করা।

•

ৈজিবক পেণয্র �িট িরেপাটর্ করেত
পণয্ �য্াক করেত
পণয্ িফিরেয় েনওয়া স�ম করেত
েমরামিত বা পিরবতর্ ন করেত
িবপনণ পরবত� নজরদািরর আেয়াজন করেত।

2

সংেশািধত 06/2016

অপরাধমূলক কাযর্ কলাপ। িনিদর্ �িকছু েফডােরলওে�টআইন
অনুসাের ,যিদআমােদরমেনহয়েযেকােনাবয্ি�বাজনগেনর�া�য্ওিন
রাপত্তারে�ে�একিটগরতরএবংআস�িবপদযা�িতেরাধকরারে�
ে� PHI এরবয্বহারও�কাশ�েয়াজনীয়েসে�ে� DOHMH PHI �কা
শকরেতপাের।আইন�েয়াগকারীসং�ারজনয্েকােনাবয্ি�েকশনা�
বাবুঝেতযিদ�েয়াজনহয়তাহেলআমরাআপনার PHI �কাশকরেত
পাির।

র পিরদশর্ন করার অিধকার আেছ এবং DOHMH এর কা
েছ যতিদন আপনার �া�য্ সং�া� েরকডর্আেছ ততিদন এ
ই তথয্ েনওয়ার অিধকার আপনার আেছ।এই অিধকার এই
সব ে�ে� �েযাজয্ নয় :

বি�। যিদ আপিনকারার� বা সংেশাধনাগাের থােকন এমন
হয় ,তাহেল আপনার �া�য্ এবং অনয্ানয্েদর �া�য্ ও সুর�া
র ে�ে� �েয়াজনীয় �া�য্ সং�া� তথয্ েসই�িত�ানেক বা
তার এেজ�েক DOHMH �কাশ করেত পাের।

•

•
•

িকছু সীিমত পিরি�িতেত DOHMH আপনার পিরদশর্ন ও ক
িপ করার অনুেরাধ �তয্াখয্ান করেত পাের। যিদ আপনার
�া�য্ সং�া� তেথয্র �েবশািধকােরর অনুেরাধ �তয্াখয্াত
হয় তাহেল আপিন েসই �তয্াখয্ান পযর্ােলাচনা করার জনয্
�ধান �াইেভিস অিফসােরর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন।

িমিলটাির কাযর্ কলাপ ও েভেটরা�। আপিনসশ�বািহনীরসদ
সয্হেল DOHMH িমিলটািরকময্া�অথিরিটর�েয়াজনঅনুসােরআ
পনার PHI �কাশকরেতপাের।এছাড়াওআমরাউপযু�িবেদশীিমিল
টািরঅথিরিটরকােছিবেদশীিমিলটািরকম�র�া�য্তথয্�কাশকরেত
পাির।

সংেশাধেনর অনুেরাধ করার অিধকার। যিদআপনারমেনহয়
েযআমােদরকােছআপনারেয�া�য্তথয্আেছতাভু লওঅস�ূণর্ , তাহ
েল আপিন েসই তথয্ সংেশাধেনর) পিরবতর্ ন বা েযাগ (জনয্
বলেতপােরন।DOHMH এর কােছ যতিদন তথয্ থাকেব তত
িদন আপনার সংেশাধেনর জনয্ অনুেরাধ করার অিধকার
থাকেব। যিদ তা িলিখত ভােব না করা হয় অথবা আপনা
র অনুেরােধর সমথর্েন কারণ অ�ভুর্ � না করা হয় তাহেল
DOHMH আপনার অনুেরাধ �তয্াখয্ান করেত পাের। েসইসা
েথ , এইসব কারেণ আমরা আপনার অনুেরাধ �তয্াখয্ান ক
রেত পাির:

জাতীয় িনরাপত্তা এবং েগােয়�া। আমরা অনুেমািদত েফ
ডােরল েগােয়�া আিধকািরক ,�িত েগােয়�া পুিলশ এবং
আইন �ারা অনুেমািদত অনয্ানয্ জাতীয় িনরাপত্তা কাযর্�েম
রকােছ আপনার �া�য্ সং�া� তথয্ �কাশ করেত পাির।এ
ছাড়াও আমরা েফডােরল আিধকািরকেদর কােছ আপনার
�া�য্ সং�া� তথয্ �কাশ করেত পাির যােত তারা িবেশষ
তদ� করেত পােরন অথবা ে�িসেড� বা অনুেমািদত অনয্া
নয্ বয্ি� বা ৈবেদিশক �ধানেদর সুর�া �দান করেত পা
েরন।

•

আপনার �া�য্ েসবায় যু� বয্ি�। আপনার আপিত্ত না থা
কেল , আপনার অব�ান ,সাধারণ অব�া বা মৃতুয্র তথয্ বয্
ি�গত �িতিনিধ বা পিরবােরর সদসয্েক জানােত বা জানা
েত সাহাযয্ করেত DOHMH আপনার �া�য্ সং�া� তথয্বয্ব
হার ও �কাশ করেত পাের। আপিন উপি�ত থাকেল ,আপিন
এই ধরেনর বয্বহার ও �কােশ আপিত্ত আপিন জানােত পা
েরন। যিদ আপিন িস�া� িনেত না পােরন বা যিদ এিট জ
রির অব�ার পিরি�িত হেয় থােক , তাহেল যিদআমােদর ম
েন হয় আপনার �ােথর্ PHI �কাশ করা িঠক তাহেল আমরা
তা করেত পাির।

•
•
•

DOHMH না ৈতির কের থাকেল, েয বয্ি� বা সং�া ৈত
ির কেরেছ েস সংেশাধেনর জনয্ উপল� না হেল
DOHMH এরকােছ েয �া�য্ তথয্ রাখা আেছ তার অংশ না হ
েল
আপিন েয তথয্ পিরদশর্ন ও কিপ করার জনয্ অনুেমা
িদত তার অংশ না হেল
সিঠক এবং স�ূণর্ হেল

ল�েনর িব�ি� পাওয়ার অিধকার আপনার তেথয্র েগাপ
নীয়তা ও সুর�া ল�ন করেত পাের এমন যিদ িকছু ঘেট
তাহেল েস স�েকর্ DOHMH আপনােক অিবলে� জানােব।
�কােশর িহসাব করারঅিধকার।“ �কােশরিহসাবকরা ”হল
PHI�কােশর একিট তািলকা। এই তািলকায় িচিকৎসা ,েপেম
� অথবা এইিব�ি�েত উি�িখত �া�য্পিরচযর্ার উে�েশয্ অ
থবা অনয্িনিদর্ � িকছু �কােশর) েযমন আপিন করেত বেলেছন
এমন িকছু (উে�খ থােক না। আপনার অনুেরােধর ছয় বছর
আেগ েথেকআপনার“ �কােশর িহসাব করার ”অিধকার থাক
েব।

আপনার �া�য্ সং�া� তেথয্ আপনার অিধকার

যিদও আপনার �া�য্ সং�া� েরকডর্ DOHMH এর েভৗত স
�িত্ত ,তাহেলও তথয্ আপনারই। আপনার সুরি�ত �া�য্সং
�া� তেথয্র িবষেয় আপনার িন�িলিখত অিধকারগিল আ
েছ। ি�িনক িডের�র ,েহলথ সািভর্ েসস ময্ােনজার অথবা তা
র মেনানীত বয্াি�েক িলিখত অনুেরাধ জমা েদওয়ার মাধয্
েম আপিন িন�িলিখত অনুেরাধগিল করেত পােরন।

সীমাবে�রঅনুেরাধকরারঅিধকার।িচিকৎসা ,েপেম�অথবা
�া�য্পিরচযর্ারউে�েশয্আমরােয�া�য্তথয্বয্বহারবা�কাশকিরতা
সীিমতকরারজনয্অনুেরাধকরারঅিধকারআপনারআেছ।এছাড়াও
আপনারপিরচযর্াওআপনারপিরচযর্ারেপেমে�রসে�যু�বয্ি�রকা

পিরদশর্ ন ও কিপ করার অিধকার। আপনারPHI “িনিদর্ � ের
কডর্েসট ”এ রাখা হয় এবং আপনার পিরচযর্ার িবষেয় িস�া
� েনওয়ার সময় বয্বহার করা হেত পাের। িনিদর্ � েরকডর্
েসেট সাধারণত েমিডকয্াল ও িবিলং েরকডর্ থােক। আপনা
Bengali

সাইেকােথরািপ েনাট
িসিভল , ি�িমনাল বা �শাসিনক পদে�প বা কাযর্ধারা
র জনয্ যুি� স�ত নিথেত সংকিলত তথয্
আইন অনুসাের �েবশািধকার েনই এমন সুরি�ত �া�য্
সং�া� তথয্
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েছআমরােয�া�য্তথয্�কাশকিরতাসীিমতকরারজনয্অনুেরাধকরা
রঅিধকারআপনারআেছ।আপনারঅনুেরােধরসােথআমােদরস�ত
হেতহেবএমননয়।

এই িব�ি� ও আমােদর �েযাজয্ আইেনর আওতাধীন এমন
েকােনা ে�ে� অনয্েদর কােছ আপনার PHI বয্বহার ও �কা
েশর জনয্ DOHMH েক আপনার িলিখত অনুমিতর জনয্ অ
নুেরাধ করেত হেব। আপিন যিদ আমােদরেক আপনার PHI
বয্বহার ও �কাশ করার অনুমিত েদন তাহেল ,আপিন েয
েকােনা সমেয় িলিখতভােব জািনেয় আপনার অনুমিত �তয্া
হার বা বািতল করেত পােরন।

আপনােক যিদ েকােনা পিরেষবা বা �া�য্ পিরচযর্ার ে�ে�
আপনার সম� অথর্ িদেত হয় তাহেল আপিন েপেমে� ও
�া�য্ পিরচযর্ার উে�েশয্ আপনার িবমা �দানকারীর কােছ
আপনার তথয্ েশয়ার না করার জনয্বলেতপােরন।যিদ আই
নগত িদক েথেক আমরা বাধয্ না হই তাহেল আমরা স�
ত হব।

আপিন আপনার অনুেরাধ �তয্াহার করেল ,েসই িলিখত অনু
েমাদেন বয্খয্া করা কারণ অনুসাের DOHMH আপনার PHI
বয্বহার ও �কাশ করেত পারেব না। আপনার অনুমিত িন
েয় আমরা েয তথয্ ইিতমেধয্ �কাশ কের িদেয়িছ এবং েয
তথয্ আমােদর েরকেডর্ রাখা দরকার িছল তা আমরা �
তয্াহার করেত পাির না।

েগাপেন েযাগােযােগর অনুেরাধ করবার অিধকার আপনা
র েগাপনীয়তা র�ার জনয্ আপিন আমােদরেক অনয্ উপা
েয় অথবা িবক� �ােন েযাগােযাগ করার অনুেরাধ করেত
পােরন। উদাহরণ�রপ , আপিন আমােদরেক আপনার কমর্�েল
বা ডাকেযােগ েযাগােযাগ করার জনয্ বলেত পােরন। এছা
ড়াও আপিন আমােদরেক েপা�কােডর্র পিরবেতর্ মুখব� খা
েম ডাকেযােগ তথয্ পাঠােনার জনয্ বলেত পােরন।

এই িব�ি�েত পিরবতর্ন

আমােদর েগাপনীয়তা চচর্া ও এই িব�ি�র পিরবতর্ ন করা
র অিধকার আমরা সংর�ণ কের েরেখিছ। আপনারস�েকর্ আ
মােদরকােছেয�া�য্তথয্আেছতারজনয্িব�ি�েতপিরবতর্ নকরারঅ
িধকােররপাশাপািশভিবষয্েতযিদআমরােকােনাতথয্পাইেসিটেতপির
বতর্ নকরারঅিধকারআমরাসংর�ণ কেরেরেখিছ।

েগাপেন েযাগােযােগর অনুেরাধ করেত , ি�িনক িডের�র বা
তার মেনানীত বয্ি�েক িলিখত ভােব অনুেরাধ করন। আপ
নার অনুেরােধ িকভােব ও েকাথায় আপিন েযাগােযাগ কর
েত চান অবশয্ই তার উে�খ করেত হেব। যিদ আপিন এ
েকর েবশী ি�িনেক পিরেষবা পান ,তাহেল আপনােক �িত
িট ি�িনেক পৃথকভােব অনুেরাধ করেত হেব।

আমােদর ি�িনক গিলর �িতিটেত আমরা আপনার বতর্ মান
িব�ি�র �িতিলিপ েপা� করব। িব�ি�র �থম পৃ�ার উ
পেরর মােঝর িদেক এবং েশষ পৃ�ার িনেচর ডানিদেক কা
যর্কির হওয়ার তািরখ েলখা থাকেব। এছাড়াও ,বতর্ মান িব�
ি�র কিপ �িত বার সংেশাধেনর সময় আপনােক েদওয়াহ
েব। এছাড়াও আপিন েয েকােনা সমেয় আমােদর িব�ি�র
কিপর অনুেরাধ করেত পােরন এবং nyc.gov/health এসা�
িতকিব�ি�িট েদখেত পােরন ”AAPIH“) অনুস�ান করন(।

আপনার হেয় �িতিনিধ� করেবন এমন কাউেক চয়ন ক
রার অিধকার। যিদ আপিন কাউেক েমিডকয্াল পাওয়ার
অফ অয্াটিনর্ েদন অথবা আপনার েকউ আইিন অিভভাবক
থাকেল ,েসই বয্ি� আপনার �া�য্ তথয্ স�েকর্ আপনার
অিধকার ও িস�া� েনওয়ার অিধকার পােবন।

অিভেযাগ

এই িব�ি�িটর একিট কিপ পাওয়ার অিধকার। আপিন েয
েকােনা সমেয় এই িব�ি�র কাগেজ কিপ েপেত পােরন।-347-396-6007 ন�ের ি�িনক িডের�র ,েহলথ সািভর্ েসস ময্া
েনজার বা DOHMH এর �ধান �াইেভিস অিফসােরর সে�
েযাগােযাগ করন।

যিদ আপনার মেন হয় েয আপনার েগাপনীয়তার অিধকার
ভ� হে� ,তাহেল আপিন িলিখত ভােব মািকর্ ন যু�রাে�র�া
�য্ ও মানব পিরেষবার সিচবালেয় অথবা DOHMH �ধান�া
ইেভিস অিফসােরর িনকট িন�িলিখত িঠকানায় অিভেযাগজা
নােত পােরন। অিভেযাগ জানােনার জনয্আপনারসে� েকানও
�িতেশাধমূলক আচরণ করা হেব না।

PHI বয্বহােরর অনুেমাদন

HIPAA েক আপনার PHI সং�া� িন�িলিখত বয্বহােরর ে�
ে� আপনার িলিখত অনুমিতর �েয়াজন:
•
•
•

অিভেযাগইেমলকরন: PrivacyOfficer@health.nyc.gov
ডাকেযােগ অিভেযাগ জানান:
NYC DOHMH Chief Privacy Officer
Gotham Center
42-09 28th Street, 14th Floor, CN-30
Queens, NY 11101

মােকর্ িটংেয়র উে�েশয্
আপনার তথয্িব�য় (��বয্: DOHMH আপনার PHI িব
�য় করা DOHMH এর নীিত নয়)
সবর্ািধক সাইেকােথরািপর েনাট �কাশ

2 জুন, 2016 েথেককাযর্ কর
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েগাপনীয়তার নীিতর িব�ি�
�াি� �ীকার

Notice of Privacy Practices Acknowledgement of Receipt
এই ফেমর্ তািরখ সহ �া�র করার মাধয্েম, আিম �ীকার করিছ েয আিম িনউইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অব েহলথঅয্া� েম�াল হাইিজেনর েগাপ
নীয়তা চচর্ার িব�ি� েপেয়িছ।
েরাগীর নাম(অনু�হ কের ি�� করন) | Patient’s Name
েরাগীর �া�র | Patient’s Signature

তািরখ | Date

যিদ আপিন েরাগীর বয্ি�গত �িতিনিধ িহেসেব এিট পূরণ করেছন তাহেল িনেচ আপনার নাম ি�� করন।
বয্ি�গত �িতিনিধর নাম(অনু�হ কের ি�� করন) | Personal Representative’s Name
বয্ি�গত �িতিনিধর �া�র | Personal Representative’s Signature

তািরখ | Date

েকবলমা� অিফেসর বয্বহােরর জনয্
 Patient refused to sign
 Patient unable to sign
DOHMH Employee Initials

Date

Original Patient Record
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