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স্বাস্থ্য সম্পর্কে  তথ্য বীমা প ার্টে বববিটি অ্যান্ড 
অ্যাকাউর্েবববিটি (HEALTH 

INSURANCE PORTABILITY  
AND ACCOUNTABILITY,  
HIPAA) সম্মবত ফমে 

এই প্রায় বিজ্ঞাসয প্রশ্ন 

HIPAA সম্মবত  ত্র বর্েনা করর্ত এবং 

পকন আমরা আ নার্ক এটি সম্পরূ্ে করার অ্নরু্রাধ 

করবি তা পবাঝার্ত সাহায্য কর্র। 

 
পকন আমার HIPAA সম্মবত  ত্র সম্পরূ্ে করা উবিত? 
কয়েকটি প্রতিবন্ধীয়ের জন্য তবয়েষ বযবস্থার অন্ুয়রায়ের (Reasonable Accommodation 
Requests, RAR) অন্ুয় ােয়ন্র তিদ্ধায়ের জন্য পর্যয়বক্ষণ প্রয়োজন্। প্রতিবন্ধীয়ের জন্য তবয়েষ বযবস্থার 
কার্যালে (Office of Reasonable Accommodations, ORA) এই তন্েযারণ করার জন্য আপন্ার 
প্রোন্কারীর থেয়ক প্রািতিক িেয পর্যয়বক্ষণ কয়র। আপন্ার অন্ুয়রাে িম্পয়কয  তিদ্ধাে থন্ওোর জন্য আরও 
থবতে িয়েযর প্রয়োজন্ হয়ল HIPAA িম্মতি পয়ে স্বাক্ষর করার  ােযয়  আপন্ার প্রোন্কারীর িয়ি 
থর্াগায়র্াগ করার উয়েয়েয ORA-থক অন্ু তি থেওো হে। এটিয়ি স্বাক্ষর করা হয়ল পর্যয়বক্ষণ প্রতিোে 
ি ে বাাঁয়ে। 

এই ফমে বযবহার কর্র পকান তথ্য সংগ্রহ করা হর্ব? 
ORA থকবল আপন্ার অনু্য়রােকৃি প্রতিবন্ধীয়ের জন্য তবয়েষ বযবস্থা (Reasonable 
Accommodation, RA) িম্পতকয ি িয়েযর অন্ুয়রাে করয়ব। ক ীবৃন্দ আপন্ার অন্ুয়রাে বতহর্ভয ি 
থকান্ও িেয িংগ্রহ করার উয়েয়েয আপন্ার প্রোন্কারীর িয়ি থর্াগায়র্াগ করার জন্য এই ফ য বযবহার 
করয়ব ন্া। 

আবম বকভার্ব এই ফমে সম্পরূ্ে করব? 
 আপন্ায়ক এই পে ববে করার জন্য অবেযই HIPAA িম্মতি পেটি িম্পভণয, স্বাক্ষর এবং িাতরখ 

উয়েখ করয়ি হয়ব। 

 আপন্ার স্বাক্ষর করার িাতরখ থেয়ক এক বছর পর্যে এই HIPAA িম্মতি পেটি ববে োকয়ব। 

 র্তে আপতন্ িম্মতি পে স্বাক্ষর ন্া করয়ি পায়রন্ িাহয়ল আপন্ার অন্ুয় াতেি প্রতিতন্তে আপন্ার 
হয়ে স্বাক্ষর করয়ি পায়রন্। র্তে আপন্ার জন্য থকান্ও অন্ুয় াতেি প্রতিতন্তে স্বাক্ষর কয়রন্ িাহয়ল 
আপন্ায়ক এরক  অন্ুয় ােন্ প্র াণ করার  য়িা থকান্ও ন্তেপে আ ায়েরয়ক তেয়ি হয়ব থর্ ন্ 
থ াক্তারন্া া অেবা অতর্র্াবকত্ব কত েন্। 

 
 
 
 

( াতা ওল্টান)  
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স্বাস্থ্য সম্পর্কে  তথ্য বীমা প ার্টে বববিটি 
অ্যান্ড অ্যাকাউর্েবববিটি (HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND 

ACCOUNTABILITY, HIPAA) সম্মবত ফমে (িির্ি) 
 
আমার প্রদানকারীর সর্ে পয্াগার্য্াগ করার উর্ের্যয ORA দ্বারা এই ফমে বযবহার করা আবম 
বন্ধ করর্ত িাইর্ি বক হর্ব? 
আপতন্ থর্ থকান্ও ি ে আ ায়েরয়ক এই ফয় যর বযবহার বন্ধ করার জন্য অন্ুয়রাে করয়ি পায়রন্, তকন্তু 

আপন্ায়ক তলতখির্ায়ব আশ্রেস্থল অেবা থকয়ের তিয়রক্টরয়ক জান্ায়ি হয়ব। 
 

দ্রষ্টবয: আপন্ার প্রোন্করারীর থেয়ক িেয িংগ্রহ করার জন্য আপন্ার আ ায়ের িাহায়র্যর প্রয়োজন্ 
ন্া হয়ল আপন্ায়ক এই িম্মতি পেটি স্বাক্ষর করয়ি হয়ব ন্া। পতরবয়িয , আপন্ার প্রতিবন্ধীয়ের জন্য 
তবয়েষ বযবস্থার অন্ুয়রায়ের িায়ে িেয প্রোন্ করার জন্য আপতন্ আপন্ার প্রোন্কারীর থেয়ক িরািতর 
প্রািতিক িেয িংগ্রহ করয়ি পায়রন্। 

 
আমার কার্ি পকানও নবথ্ ত্র না থ্াকর্ি বক হর্ব? 
র্তে RAR-এর কায়ছ জ া থেওোর জন্য আপন্ার কায়ছ থকান্ও ন্তেপে ন্া োয়ক এবং আপতন্ HIPAA 

ফ য িম্পভণয এবং স্বাক্ষর ন্া কয়রন্, আপন্ার অন্ুয়রাে প্রিযাখান্ করা হয়ি পায়র কারণ পর্যয়বক্ষণ করার 

জন্য আ ায়ের কায়ছ থকান্ও িহােিা ভলক ন্তেপে অেবা িেয থন্ই। 

এই ফমে সম্পর্কে  আমার আরও প্রশ্ন থ্াকর্ি বক হর্ব? 
DHS ক ী এবং আশ্রেস্থয়লর ক ী এই ফ য িম্পয়কয  আপন্ার থর্ থকান্ও প্রয়ের উত্তর থেয়বন্ এবং 
বযতক্তগির্ায়ব আপন্ায়ক এটি িম্পভণয করয়ি িাহার্য করয়ি পায়রন্। 


