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আেনার তথ 

আেনার অশিকার 

আমাদের োশয়ত্ব 
 

এই নিাটিশ বিনিা কনর নকভানব আপিার স্বাস্থ নেবা েংক্রান্ত 

তনের ববহার এবং প্রকাশ হনব| এবং আপনি নকভানব তনের জি 

অিুপ্রনবশ করনত পারনবি|. 

যত্ন সেকাদর েরুন 

 
 



 
 

আেনার স্বাস্থ সংক্রান্ত পেোদর আেনার শকিু অশিকার আদি. 

এই অংনশ আপিার অধকার এবং আমানের োনিত্ব েম্পনকন  বিনিা করা হনিনে আপিার েহন াীীতাি|. 

আেনার পমশিদকল 

পরকদিে র কাগদের 

অথো বেদুশতক কশে 

সংগ্রে করুন 

• আপিার স্বানস্থর নবপানর েকল তোনের কাগজ অেবা ববদুনতক কনপ েংগ্রনহর 

জি আমানের োনে ন াগান াগ করুি. 

• আপিার অিুনরানধর ৩০ নেনির নভতর আপিার স্বাস্থনেবা েংক্রান্ত তনের 

পুনিাচ্ছনব অেবা োরাংশ প্রোি করা হনব     . 

আেনার পমশিদকল 

পরকদিে র সংস্করদনর েন 

আমাদের অেশেত করুন 

• আপিার স্বাস্থনেবা তনের ভূল েংনশানধি জি আমানের অবগত করুি  

• আপিার স্বাস্থনেবা তনের ভূল েংনশানধি জনি আপিার করা অিুনরাধ 

গ্রহিন গ িা হনল, ৬০ নেনির নভতর নলনিত ভানব কারি বিনিা কনর 

আপিানক জািানিা হনব|  . 

পগােনীয় তদথর েন 

অনুদরাি করুন 

• আপিার োনে েুনিনেন স্ট ভানব ন াগান র জি আমানের োনে স্বরিাপি নহাি|  

• আপিার েকল আনবেি গুরুনত্বর োনে নিিা হনব|   

আেনার তদথর 

সুশনশেে স্ট েেোর এেং 

প্রদয়াদগর েন 

আমাদের সাদথ 

পযাগাদযাগ করুন 

• আপিার স্বাস্থ েংক্রান্ত তে, প্রনক্রিা এবং িরনের নবপানর নেমাবদ্ধতা নিধনারি করনত 

পানরি. 

• আপিার নেনকতো নেবার নবঘাত ঘটানল আপিার অিুনরাধ গ্রহিন াগতা 

পানব িা. 

•  নে আপনি আপিার নেনকতোর িরে বহি কনর োনকি, তনব নেই তে 

নশিার করার নবপানর আপনি নিনেধাগা জারী করনত পানরি  

        .আইিগত বাধা িা োকনল আপিার অিুনরাধ মুলািি করা হনব 
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আেনার তথ পযসকল 

োদে পিয়ার করা 

েদয়দি তার তাশলকা 

সংগ্রে করার প্রশক্রয়া 

 আপিার তেয নক কারনি কার োনে বযবহার করা হনিনে 

গনতা ৬ বেনরর নভতর, এমি উৎনের তানলকার জিয 

আপনি আনবেি করনত পানরি।  
 আমরা েকল তেয েরবরাহ করনবা, শুধুমাত্র নেনকৎো, িরে 

এবং প্রনক্রিার তেয উহয নরনি। আমরা আপিানক এক 

বেনরর নভতর নবিামূলয একটা তানলকা প্রোি করার ক্ষমতা 

রানি। নকন্তু ১২ মানের নভতর ২ি বার তানলকা প্রোনির 

নক্ষনত্র একটি মাত্রার িরে ধা নয করা হনব।. 

শনরােত্তা শেষয়ক 

পনাটিদির কশে সংগ্রে 

করার পেোদর করনীয়                     

•  নে আপনি ববদুযনতক পনত্রর জিয আনবেি কনর োনকি, তবুও ন  

নকানিা েমনি কাগনজর কনপ েংগ্রহ করনত পানরি।আমরা আপিানক 

কাগনজর পত্র ন  নকানিা েমি েরবরাহ কনর োকনবা।. 

আেনার েদয় কাে করোর েন 

কাওদক শনদয়াগ করুন 

• আপনি  নে আপিার নেনকৎো নেবার জিয কাওনক েঠিক প্রনক্রিাি 

অিুমনত নেনি োনকি, নেই বযনি আপিার হনি এই েকল অনধকানরর 

প্রনিাগ করনত পারনব।. 
• পারনব। আমরা আপিার নিধনানরত বযনির পনরেি এবং অনধকার নিিনি 

কনর ন  নকানিা পেনক্ষপ নিনবা 

আেনার অশিকাদরর অেেেোর 

েদল অশেদযাগ োদয়র কদরন 
• আপনি অনভন াগ োনির করনত পানরি  নে আপনি মনি কনরি, আপিার 

তনের অপববহার করা হনিনে. 

• আপনি আপিার অনভন াগ করনত পানরি ,ইউ এে নিপাটন নমন্ট ওফ 

নহল্ে এন্ড নহউনমি োনভন নেে অনফে ফর নেনভল রাইট্ে এ নেঠি 

নপ্ররি করার মাধযনম 200 Independence Avenue, S.W., 

Washington, D.C. 20201, calling 1-877-696- 6775, 
or visiting www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/ 

complaints/. 

• অনভন াগ করার ফনল নকানিা প্রকার প্রনতনহংশা মূলক আেরি করা হনব 

িা.  
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নকেু স্বাস্থনেবার েরবরাহ করার জিয, আপনি আপিার পেনের তানলকা নিিনি করনত পানরি  নে আপিার 

একটি েুস্পস্ট পদ্ধনতনত তেয েরবরাহ করার পেেিীি উপাি নেনক োনক, আমানের অবগত করুি 

আপিার পেনের উপাি , এবং আমরা তা অিুেরি করার নেস্টা করনবা। 
 

এই সকল পেদে ,আেনার 

অশিকার এেং সুদযাগ আদি 

,আেনার েিদের পেোদর 

আমাদেরদক োনাদনার: 

• আপিার নেবানত অন্তরভূি পনরবার, বনু্ধ এবং অিয নকও নিনবনেত 

োকনল তানের েম্পনকন ।  
• প্রাকৃনতক নবপ ননির েমি।  
• আপিার তেয নকানিা নেনকৎো নকনে িনেভুি করার নক্ষনত্র।  

 

 নে আপনি আপিার পেনের উপাি নিিনি করনত বযেন হি,উোহরি স্বরুপ, 

আপিার অনেতি অবস্থাি আমরা আপিার নেবার মাি নিনিত করার িানতনর 

আপিার স্বাস্থ েংক্রান্ত তেয বযবহার কনর োকনত পানর। আপিার স্বাস্থ 

েম্পনকন ত নিরাপত্তা নিধনারনির জিয আপিার তেয বযবহার করা হনি োকনত 

পানর।  

 needed to lessen a serious and imminent threat to 

health or safety. 
এই সে পেদে আমরা 

আেনার তথ সরেরাে কশর 

না, আেনার শলশেত অনুমশত 

েতীত: 

• প্রোরিার কারনি  

• আপিার তনের নবোনকিার নবপানর  

• মািুনেক নেনকতেনকর েনহত ববহৃত তে 

তেশেল সংগ্রে 

করার পেদে: 

• তহনবল েংগ্রহ করার নবপানর আমরা আপিার োনে ন াগান াগ করনত 

পানর,এবং এই নিনত্র আপিার োনে ন াগান ানগর নবপানর আপনি বারি 

করনত পানরি| 
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আেনার েিে 



 
 

স্বাস্থনেবা েংক্রান্ত তেয আমরা োধারণত নকভানব বযবহার কনর োনক? 

নিনে বনিনত উপানি আমরা স্বাস্থনেবা েম্পনকন ত ত বযবহার কনর োনক। 
আশথদতয়তা • আপিার নেবাি নিনিানজত 

নেনকৎেনকর কানে আমরা 

আপিার অেয অিয  েরবরাহ 

করনত পানর।. 

উোহরি: একজি িািার আপিানক 

নেনকৎো করনে, নে অিয নেনকৎেনকর 

স্বরিাপিয হনচ্ছ আপিার শারীনরক 

অবস্থাি নিিিতার িানতনর। 

. 
অগোনাইদেিন 

েশরচালনা 

• আমরা আমানের নেবার মাি 

উন্নিনির জিয , আপিার তেয 

বযবহার কনর োকনত পানর। 

উোহরি: আমরা আপিার তেয বযবহার 

করনে আমানের নেবার মাি নিিিতা 

করার িানতনর। 

. 

আেনার 

পসোসমূদের েরচ 

 আমরা আপিার তেয নেবার িরে 

পনরোলিার নক্ষনত্র বযবহার কনর 

োকনত পানর। 

 

উোহরি: আমরা আপিার তেয নহল্ে 

ইনু্সনরনন্সর কানে েরবরাহ করনে, 

আপিার নেবার িরে বহি করার জিয। 

 

পরবর্তি  পপইজ পেখুন 

continued on next page  
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অিয নক উপানি আমরা আপিার তনেযর বযবহার এবং নশিার করনত পানর? 

 আমরা অিয উপানি আপিার স্বাস্থনেবা েম্পনকন  তেয েরবরাহ এবং প্রনিাগ কনর োকনত পানর। জিস্বাস্থ 

নেবা, গনবেিার এবং জীবি মাি উন্নিনির িানতনর। আমানের অনিক ধারার মাি বজাি রািনত হনব 

আপিার স্বাস্থ নেবা েম্পনকন ত তনেযর বযবহার এবং েরবরাহ করার আনগ। নবস্তানরত তনেযর জিয নেিুি 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 

োেশলক স্বাস্থ এেং 

পসোসমূদের পেোদর 

সেদযাগীতা 

• আমরা ন  েকল মুহূনতন  আপিার স্বাস্থনেবা েরবরাহ করনত পানর:  

• নরাগ প্রনতনরানধর নক্ষনত্র।  
• অপ্রনিাজিীি নেনকৎো েরন্জাম পুি েংগ্রহ করার 

নক্ষনত্র।  
• ঔেুনধর পাশন প্রনতনক্রিা নিিন্ত্রনি।  
• েনেহজিক ঘনরািা ববেনমযর জিয।  
• নোিানে নরানগর েংক্রামি ক্ষমতা িাশ করার জিয। 

গদেষনা করুন • আমরা আপিার তনেযর বযবহার এবং েরবরাহ করনত পানর 

নেনকৎো নক্ষনত্র গনবেিার কানজ। 
আইনগত সেদযাগীতা 

 আমরা আপিার তেয েরবরাহ করনত পারনবা  নে নফিানরল 

আইনির আওতাি নস্টইনটর প্রনিাজনি। আমানের আইিািুক 

প্রনিাগনবনধ অিুেরি নিিননির নক্ষনত্র নিপাটন নমান্ট ওফ নহল্ে এন্ড 

নহউনমি োনভন নেে নিপাটন নমনন্টর তোরকীর িানতনর।. 
অঙ্গ োন করার পেোদর 

মতামত োনান 
 আমরা আপিার তেয অঙ্গ প্রোিকারী েংস্থার োনে তেয েরবরাহ করনত 

পানর। 

•   
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শচশকতসা শেো েরীক্েক 

এেং মৃতু েরেতী পেোদর 

আদলাচনা করুন 

• আমরা ন  নকানিা মৃত বনির তে ,আশুমৃত পরীক্িক অেবা 

নমনিকাল পরীক্িক,অেবা অন্তনিনক্রিা পনরোলনকর োনে নবনিমি 

করনত পানর| 

কাদের োয়গা, 

েশতেূরন,আইন এেং 

সরকারী প্রদয়াগকারীর 

সশেত 

• আমরা আপিার স্বাস্থনেবার তে েমূহ  ানের কানে 

েরবরাহ করনত পানর: 

• োকুনরজীনবনের তহনবল প্রোি োনপনক্ি  

• আইি প্রনিাগকারী বানহিীর েুনবধানেন|  

• স্বাস্থনেবা প্রোিকারী েংস্থার আইিািূগ েহািতার িানতনর 

• জাতীি নেবা নিনিতকরি োনপনক্ি,োমনরক বানহিী,প্রধাি 

মন্ত্রীর নিরাপত্তার িানতনর 

মামলা এেং আইন 

প্রদয়াগকারী শেোদগর 

েোদের েন 

• আোলনতর নিনেন শ নমাতানবক,নোনফিার িানতনর আমরা আপিার 

স্বাস্থনেবা েম্পনকন ত তে প্োি করনত পানর 

 

এনশিাি নপনেনফক নহলে নকিার নভিটুর,ইন্ক (APHCV) মািুনেক নেনকতোর িানতনর েরবরাহ করা 

তোনে নহপা নহনেনব গি হিিা 

 

নহপা-নত ন াগ করার িানতনর, এনপ এইে নে নভ নরাগীনের তেয নিরাপে নিিিতা প্রোি কনর নে এম আই এ -এর 

তত্বাবধানি। নে এম আই এ একটি নস্টইট আইি  া ন  নকানিা বযনির নেনকৎো নেবা েংক্রানন্ত তনেযর নগাপিীিতা 

নিনিত কনর।  
 
এ নপ এইে নে নভ আপিার নলনিত অিুনমানত োরা এইে আই নভ এর ফলাফল কাওনরা োনে আোি প্রোি করনব 

িা,  নে আইিগত নিনেন শ িা োনক।  
 

এ নপ এইে নে নভ আপিানক ববদুযনতক উপাত্ত স্বাস্থনেবা তেয েংগ্রহ করার েুন াগ প্রোি কনর োনক। অিুগ্রহ কনর 
এ নপ এইে নে নভ এর োমনি অবনস্থত কমনোরীনের নবস্তানরত তনেযর জিয প্রশ্ন করুি, এবং োহা য নিনি নরাগীনের 

নপাটন ানল নিবন্ধি করুি; অেবা ন াগান াগ করুি প্রাইনভনে অনধেপ্তনরর কমনকতন া (৩২৩)৬৪৪ ৩৮৮০ অেবা 

HIPAA@aphcv.org. 
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• আইিগত ভানব আমানের োনিত্ব আপিার তনের নিরাপত্বা নবধাি করা. 

• নকানিা কারি বেত আপিার স্বাস্থ নেবা েম্পনকন ত তনের ববহার েম্পনকন  আপিানক অবগত 

করা হনব. 

• আমানের োনিত্ব এবং নগাপিীিতার বিনিাকৃত নিাটিনশর কনপ আপিানক প্রোি করা হনব. 

• নিে বিনিাকৃত নকে বতীত আপিার স্বাস্থনেবা তনের অি নকাি ধরনির ববহার করা হনব িা|আপনি ন  

নকানিা েমি আপিার মতামত পনরবতন ি করনত পানরি,আমানের নলনিত অিুমনত প্রোনির মাধনম|. 

আনরা নবস্তানরত তনের জি: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/ 

understanding/consumers/noticepp.html. 

 
এই পনাটিদির েশরেতে ন সাদেদক্ে  

এই নিাটিনশর ধারা ন  নকানিা েমি পনরবতী হনল,েকল প্রকার পনরবতন ি আপিার স্বাস্থ নেবা েংক্রান্ত তনের 

উপর প্রনিাগ করা হনব|এবং িতুি নিাটিশ আপিার অিুনরাধ োনপনক্ি প্রোি করা হনব ,আমানের প্রনতস্ঠাি 

অেবা ওনিব োইনটর মাধনম| 

 

এই পনাটিদির িারাগুদলা আদোশতে ত েয় পয সকল প্রশতস্ঠাদনর মািদম োলন করা েয় 

এ নপ এইে নে নভ - নবলমন্ট নহলে নেন্টার ১৮০-ইউনিিি নেে, লে এনন্জনলে, নকনলনফানিনিা ৯০০২৬  

এ নপ এইে নে নভ - এল মন্ট|নরােনমি নহল্ে নেন্টার ৯৯৬০ বাল্ডউইি নেে,এল মন্ট,নকনলনফানিনিা ৯১৭৩১ 

এ নপ এইে নে নভ - জি মােনাল হাই সু্কল নহল্ে নেন্টার,৩৯৩৯ নেনে নিট,লে এনন্জনলে, নকনলনফানিনিা 
৯০০২৭ 

এ নপ এইে নে নভ - লে নফনলে নহল্ে নেন্টার ,১৫৩০ নহলহাস্টন  এনভনিউ ,লে এনন্জনলে, নকনলনফানিনিা 

,লে এনন্জনলে, নকনলনফানিনিা ৯০০২৭ 

    এনশিাি নপনেনফক নহলে নকিার নভিটুর,ইন্ক       

এিনমনিনিশি অনফে 

৪২১৬ ফাউনন্টইি এনভনিউ 

লে এনন্জনলে, নকনলনফানিনিা  

৯০০২৯ 

www.aphcv.org 
 

এই পনত্রর নবপানর প্রশ্ন এবং আনরা নবস্তানরত তনের জি ন াগান াগ করুি, প্রাইনভনে অনফে:  

(323) 644-3880 or HIPAA@aphcv.org 
 
 

   কার্িকরন তার্রখ :জলুাই ১, ২০১৯                                         Bengali                                   

 

আমাদের োশয়ত্ব 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
http://www.aphcv.org/
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