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িনউ ইয়কর্  িসিটর �া�য্ এবং মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ  
েগাপনীয়তা নীিতমালা স�িকর্ ত িব�ি�  

 
20 জলুাই, 2021 হেত কাযর্কর 

 
এই িব�ি�িট বণর্না কের েয কীভােব আপনার স�েকর্  িচিকৎসা সং�া� তথয্ বয্বহার এবং �কাশ করা 
েযেত পাের এবং কীভােব আপিন এই তেথয্ অয্াে�স েপেত পােরন। দয়া কের এিট সাবধােন পযর্ােলাচনা 
করন। 
 
আপনার যিদ �� থােক তেব ি�িনক িডের�র বা �িত�ােনর �া�য্ পিরেষবা পিরচালেকর সােথ েযাগােযাগ 
করন। আপিন িনউ ইয়কর্  িসিটর �া�য্ এবং মানিসক �া�য্িবিধ িবভােগর (NYC �া�য্ দ�র) িচফ 
�াইেভিস অিফসােরর সােথও 347-396-6007 ন�ের বা PrivacyOfficer@health.nyc.gov িঠকানায় 
েযাগােযাগ করেত পােরন। 
 
সুরি�ত �া�য্ তথয্ (protected health information, PHI) হল একজন বয্ি�র �া�য্ তথয্ যা েমৗিখক, 
িলিখত বা ইেলক�িনক উপােয় েশয়ার করা হয়। এেত সাধারণ তথয্ (েযমন আপনার বয়স, িঠকানা এবং 
ইেমইল) এবং আপনার শারীিরক বা মানিসক �া�য্ স�েকর্  তথয্ অ�ভুর্ � থােক। PHI েত আপনার �া� 
�া�য্ েসবা এবং েসই পিরেষবাগিলর জনয্ অথর্ �দান স�েকর্  তথয্ও অ�ভুর্ � রেয়েছ। NYC �া�য্ দ�র 
সম� �াসি�ক আইন, িনয়ম কানুন অনুসরণ কের PHI-এর েগাপনীয়তা র�া কের। 
 
এই িব�ি�িট আপনােক 1996 সােলর �া�য্ বীমা বহনেযাগয্তা ও দায়ব�তা আইন (Health Insurance 
Portability and Accountability Act of 1996, HIPAA) এর অংশ িহসােব সরবরাহ করা হেয়েছ। এই 
িব�ি�েত NYC �া�য্ দ�র কীভােব আপনার PHI বয্বহার এবং �কাশ (বা েশয়ার) করেত পাের এবং 
কীভােব এিট সুরি�ত তা উে�খ কের। এই িব�ি�িট আপনার PHI বয্বহার এবং েশয়ার করার সময় 
আপনার অিধকার এবং NYC �া�য্ দ�েরর দািয়�গিলও বণর্না কের। 
 
এই িব�ি�িট যােদর জনয্ 
NYC �া�য্ দ�রেক HIPAA এর অধীেন একিট "হাইি�ড সত্তা" িহসােব িবেবচনা করা হয় কারণ এিট �া�য্ 
েসবা এবং জন�া�য্ পিরেষবা সরবরাহ কের। �া�য্ েসবা HIPAA এর মেধয্ পেড়, িক� জন�া�য্ 
পিরেষবাগিল নয়। 
 
এই িব�ি�িট HIPAA এর আওতাভু� �া�য্ েসবাগিলর ে�ে� �েযাজয্। এই িব�ি�েত দািয়�গিল সম� 
NYC �া�য্ দ�র কম�েদর জনয্ যােদর আপনার PHI বয্বহার বা েশয়ার করার অনুমিত আেছ।  
 
NYC �া�য্ দ�র পিরেষবাসমূহ 
আইন অনুসাের, NYC �া�য্ দ�েরর ি�িনকগিলেক: 

• আপনার PHI বয্ি�গত এবং সুরি�ত রাখেত হেব 
• • আপনার PHI বয্বহার এবং েশয়ার করার সময় আমােদর আইিন দািয়� এবং েগাপনীয়তা অনশুীলন 

স�েকর্  আপনােক জানােত হেব 
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েগাপনীয়তা আইন 
েবশ কেয়কিট েফডােরল, রাজয্ এবং শহেরর েগাপনীয়তা আইেন PHI বয্বহার এবং েশয়ার করার উপর 
আরও িবিধিনেষধ রেয়েছ। এই আইনগিল মাদক �েবয্র অপবয্বহােরর িচিকৎসা, এইচআইিভ/এইডস পরী�া 
এবং িচিকৎসা, েযৗন সং�ািমত সং�মণ পরী�া এবং িচিকৎসা এবং মানিসক �া�য্ িচিকৎসার ে�ে� 
�েযাজয্। NYC �া�য্ দ�েরর নীিতগিল এবং এই িব�ি�িট এই আইনগিল অনুসরণ কের। 
 
NYC �া�য্ দ�র কীভােব আপনার PHI বয্বহার এবং েশয়ার করেত পাের 
 
যখন NYC �া�য্ দ�রেক অবশয্ই আপনার PHI েশয়ার করেত হেব 
আইন অনুসাের, NYC �া�য্ দ�রেক অবশয্ই আপনার PHI আপনার সােথ েশয়ার করেত হেব যিদ না 
েকােনা �া�য্ েসবা কম� বেলন েয এিট করা আপনার �াে�য্র পে� �িতকারক হেব। 
 
যিদ অনুেরাধ করা হয়, তাহেল আমরা কীভােব আপনার PHI র�া কের এমন আইন অনুসরণ কির েস 
সং�া� তদে�র সময় NYC �া�য্ দ�রেক অবশয্ই আপনার PHI মািকর্ ন �া�য্ ও মানব পিরেষবা িবভােগর 
সিচেবর সােথ েশয়ার করেত হেব। 
 
িচিকৎসা 
NYC �া�য্ দ�র আপনার �েয়াজনীয় িচিকৎসা বা পিরেষবা সরবরাহ করেত �া�য্ েসবা �দানকারীর 
সুপািরশসহ আপনার PHI বয্বহার বা েশয়ার করেত পাের। 
 
েপেম� 
আপনার PHI আপনােক সরবরাহ করা িচিকৎসা এবং পিরেষবাগিলর জনয্ িবল এবং অথর্ �হেণর জনয্ 
�েয়াজন অনুযায়ী বয্বহার করা হেব। NYC �া�য্ দ�র অথর্ �দােনর অনুেমাদন েপেত আপনার �া�য্ বীমা 
পিরক�না (েমিডেকইড সহ) বা একিট পিরচািলত েসবা সং�ার সােথ আপনার িচিকৎসা স�েকর্  তথয্ 
েশয়ার করেত পাের। 
 
�া�য্ েসবা কাযর্�ম 
NYC �া�য্ দ�র িনয়িমত �া�য্ েসবা কাযর্�েমর জনয্ আপনার PHI বয্বহার এবং েশয়ার করেত পাের। 
�া�য্ েসবা কম�রা আপনার PHI বয্বহার কের আপনার �া� েসবা এবং আপনার �া�য্ েসবার 
ফলাফলগিল অনয্েদর সােথ তুলনা করেত পযর্ােলাচনা করেবন। উদাহরণ�রপ, আপনার PHI �িশ�ণ, ঝঁুিক 
বয্ব�াপনা বা আমােদর সরবরাহ করা যত্ন এবং পিরেষবাগিলর গণমান এবং কাযর্কািরতা উ�ত করেত 
সহায়তা করার জনয্ পযর্ােলাচনা করা েযেত পাের। 
 
NYC �া�য্ দ�র তৃতীয় পে�র বয্বসািয়ক সহেযাগীেদর সােথ আপনার PHI েশয়ার করেব যারা এেজি�র 
জনয্ পিরেষবাগিল স�াদন কের, েযমন িবিলং। আপনার PHI র�া করেত বয্বসািয়ক সহেযাগীরাও বাধয্ 
থাকেবন। 
 
NYC �া�য্ দ�র েকােনা বয্ি�গত তথয্ অপসারণ করেত পাের যােত আপিন েক তা �কাশ না কের 
আপনার PHI �া�য্ েসবা এবং পিরেষবাগিল অধয্য়ন করেত বয্বহার করা েযেত পাের। 
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অয্াপেয়�েম� িরমাই�ার 
NYC �া�য্ দ�র অয্াপেয়�েম� িরমাই�ারগিল পাঠােত আপনার PHI বয্বহার এবং েশয়ার করেত পাের। 
এই িরমাই�ারগিল আপনার �া�য্ েসবা পিরদশর্েনর কারণ �কাশ করেব না। 
 
েফডােরল, রাজয্ এবং শহেরর বাধয্বাধকতাসমূহ 
NYC �া�য্ দ�র একিট েফডােরল, রাজয্ বা িসিট আইন, িনয়ম বা িনয়�ণ কতৃর্ ক িনেদর্ িশত হেল আপনার 
PHI েশয়ার করেব। 
 
জন�া�য্ কাযর্�ম 
NYC �া�য্ দ�র আপনার PHI েয েকােনা জন�া�য্ সং�ার সােথ েশয়ার করেত পাের যা জন�া�য্ 
নজরদািরর জনয্ বা েরাগ, আঘাত বা অ�মতা �িতেরাধ বা িনয়�েণর জনয্ আইনত PHI েপেত পাের। 
এর মেধয্ রেয়েছ েরাগ, জ� বা মতুৃয্র িরেপাটর্ । 
 
িশশ িনযর্াতন 
NYC �া�য্ দ�র আপনার PHI েয েকােনা সরকারী কতৃর্ পে�র সােথ েশয়ার করেত পাের যা আইনত িশশ 
িনযর্াতেনর �িতেবদন েপেত পাের। 
 
�া�য্ ত�াবধান 
NYC �া�য্ দ�র আপনার PHI আইিন ি�য়াকলােপর জনয্ েয েকােনা �া�য্ তদারিক সং�ার সােথ েশয়ার 
করেত পাের (েযমন অিডট, তদ�, পিরদশর্ন এবং লাইেস� �দান) যা �া�য্ েসবা বয্ব�া, সরকারী 
েবিনিফট ে�া�াম, অনয্ানয্ সরকারী িনয়�ক ে�া�াম এবং নাগিরক অিধকার আইন পযর্েব�ণ কের। 
 
খাদয্ ও ওষুধ �শাসন (Food and Drug Administration, FDA) 
NYC �া�য্ দ�র িন�িলিখত কারণগেলােত FDA �ারা িনেদর্ িশত েয েকােনা বয্ি� বা সং�ার সােথ আপনার 
PHI ভাগ করেত পাের: 

• পেণয্র �িট, েনিতবাচক �িতি�য়া বা সমসয্াগিল িরেপাটর্  করা 
• ৈজিবক পণয্ পিরবতর্ ন িরেপাটর্  করা 
• পণয্ �য্াক করা 
• পণয্ েফরত েনওয়া 
• েমরামত বা �িত�াপন করা 
• িবপনন পরবত� নজরদাির পিরচালনা করা 
 
আইিন �ি�য়া 
আপিন যিদ েকােনা মামলা বা অনয্ানয্ আইিন িববােদ জিড়ত থােকন তেব NYC �া�য্ দ�র েকােনা 
আদালত বা �শাসিনক আেদেশর �িতি�য়ায় আপনার PHI েশয়ার করেত পাের। আমরা আপনার PHI 
েশয়ার করেত পাির িববােদ অনয্ কারও �ারা েকােনা তলব, আিব�ােরর অনুেরাধ বা অনয্ানয্ আইিন 
�ি�য়ার �িতি�য়ায়, েকবল মা� যিদ আপনার সােথ এই অনুেরাধ স�েকর্  েযাগােযাগ করা হেয় থােক। 
 
আইন �েয়াগকারী 
আইন �েয়াগকারী কমর্কতর্ ােদর �ারা িজ�াসা করা হেল NYC �া�য্ দ�র PHI েশয়ার করেত পাের: 
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• আদালেতর েয েকােনা আেদশ, সমন, পেরায়ানা, সমন বা অনুরপ �ি�য়ার �িতি�য়ায় 
• সে�হভাজন, পলাতক, সা�ী বা িনেখাঁজ বয্ি�েক সনা� করেত বা খুঁেজ েপেত 
• এমন কারও স�েকর্  জানেত িযিন েকােনা অপরােধর অিভ�তা অজর্ ন কেরেছন, যিদ আমরা তার 

স�িত না পাই 
• একিট মৃতুয্ স�েকর্  জানেত যিদ আমরা িব�াস কির েয েসিট েকােনা অপরােধর কারেণ ঘেট থাকেত 

পাের 
• আমােদর একিট ি�িনেক ঘেট যাওয়া অপরাধ স�েকর্  জানেত 
• জররী অব�ায়, েকােনা অপরােধর িরেপাটর্  করেত বা এিট জানেত েয: 

o েকাথায় একিট অপরাধ সংঘিটত হেয়িছল বা েকাথায় অপরােধর অিভ�তা অজর্ নকারী বয্ি�েদর 
খুঁেজ পাওয়া েযেত পাের 

o েক একিট অপরাধ কেরেছ বা েকাথায় তােদর খুঁেজ পাওয়া যােব 
 
কেরানার, অে�য্ি�ি�য়া পিরচালক এবং অ�দান 
NYC �া�য্ দ�র একজন মৃত বয্ি�েক সনা� করেত বা কীভােব একজন বয্ি�র মৃতুয্ হেয়েছ তা খুঁেজ 
েবর করেত একজন কেরানার বা েমিডেকল পরী�েকর সােথ PHI েশয়ার করেত পাের। আমরা 
অে�য্ি�ি�য়া পিরচালকেদর কােছ PHI �কাশ করেত পাির যােত তারা তােদর কাজ করেত সহায়তা পায়, 
যা আইন �ারা অনুেমািদত। অ�দােনর জনয্ও PHI বয্বহার এবং েশয়ার করা েযেত পাের। 
 
গেবষণা 
কখনও কখনও, NYC �া�য্ দ�র গেবষণা পিরচালনা করেত আপনার PHI বয্বহার এবং ভাগ করেত 
পাের। গেবষণািট �থেম NYC �া�য্ িবভােগর �ািত�ািনক পযর্ােলাচনা েবাডর্  �ারা অনুেমািদত হেত হেব 
এবং সম� �াসি�ক আইন, িনয়ম কানুন অনুসরণ করেত হেব। 
 
অিভভাবকীয় অয্াে�স 
িকছু রা�ীয় আইন বয্াখয্া কের েয েকান PHI গিল িপতামাতা এবং আইনী অিভভাবকেদর সােথ ভাগ করা 
েযেত পাের। NYC �া�য্ দ�র সম� �াসি�ক আইন অনুসরণ করেব। 
 
�িমকেদর �িতপরূণ 
NYC �া�য্ দ�র েয েকােনা কম�েদর �িতপরূণ আইন বা অনুরপ ে�া�ামগিল যা কাজ স�িকর্ ত আঘাত 
বা অসু�তার জনয্ সুিবধা েদয় েসগিল অনসুরণ করেত আপনার PHI েশয়ার করেত পাের। 
 
অপরাধমূলক কাযর্কলাপ 
িকছু েফডােরল এবং রা�ীয় আইেনর অধীেন, NYC �া�য্ দ�র আপনার PHI েশয়ার করেত পাের যিদ 
আমরা িব�াস কির েয এিট বয্বহার বা েশয়ার করা হেল তা জনসাধারণ বা েকােনা বয্ি�র �া�য্ বা 
সুর�ার জনয্ একিট গরতর এবং আস� হমিক �িতেরাধ বা �াস করেব। কাউেক শনা� বা ে��ার 
করেত আইন �েয়াগকারী কতৃর্ প�েক সহায়তা করার জনয্ �েয়াজেন আমরা আপনার PHI �কাশ করেত 
পাির। 
 
কারাব�ী বয্ি�গণ 
NYC �া�য্ দ�র কারাব�ী বয্ি�েদর সংেশাধনাগার বা তার কম�েদর সােথ তােদর PHI েশয়ার করেত 
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পাের, যিদ তােদর এবং অনয্েদর �া�য্ ও সরু�ার জনয্ �েয়াজন হয়। 
 
সামিরক ি�য়াকলাপ ও যু�েফরত ৈসিনকগণ 
আপিন যিদ সশ� বািহনীর সদসয্ হন তেব NYC �া�য্ দ�র সামিরক কমা� কতৃর্ পে�র �েয়াজন অনুযায়ী 
আপনার PHI েশয়ার করেত পাের। আমরা উপয�ু িবেদশী সামিরক কতৃর্ পে�র কােছও িবেদশী সামিরক 
কম�েদর স�েকর্  PHI েশয়ার করেত পাির। 
 
জাতীয় িনরাপত্তা ও েগােয়�া 
NYC �া�য্ দ�র আইন �ারা অনুেমািদত েগােয়�া, কাউ�ার ইে�িলেজ� এবং অনয্ানয্ জাতীয় িনরাপত্তা 
ি�য়াকলােপর জনয্ অনুেমািদত েফডােরল কমর্কতর্ ােদর সােথ আপনার PHI েশয়ার করেত পাের। আমরা 
েফডােরল কমর্কতর্ ােদর সােথ আপনার PHI েশয়ার করেত পাির যােত তারা িবেশষ তদ� পিরচালনা করেত 
পাের বা রা�পিত, অনয্ানয্ অনুেমািদত বয্ি� বা িবেদশী রা��ধানেদর র�া করেত পাের। 
 
আপনার �া�য্ েসবায় জিড়ত বয্ি�রা 
আপিন অনুেমাদন করেল, NYC �া�য্ দ�র আপিন েকাথায় আেছন এবং আপনার �াে�য্র ি�িত আপনার 
পিরবােরর েকােনা সদসয্ বা বয্ি�গত �িতিনিধেক জানােত PHI বয্বহার বা েশয়ার করেত পাের। আপিন 
উপি�ত থাকেল, আপিন আপনার PHI বয্বহার বা েশয়ার করার অনুমিত না েদওয়ার সুেযাগ পােবন। 
আপিন যিদ িস�া� িনেত অ�ম হন বা জররী অব�ায় থােকন তেব আমরা আপনার PHI েশয়ার করেত 
পাির যিদ আমরা িব�াস কির েয এিট আপনার জনয্ সেবর্াত্তম। 
 
আপনার PHI স�িকর্ ত আপনার অিধকার 
যিদও আপনার �া�য্ েরকডর্  NYC �া�য্ দ�েরর স�িত্ত, তথয্িট আপনার। নীেচ আপনার PHI স�িকর্ ত 
আপনার অিধকারগিল েদওয়া হল। আপিন ি�িনক িডের�র, েহলথ সািভর্ েসস ময্ােনজার বা তােদর 
িডজাইিনর কােছ িলেখ িন�িলিখত েয েকােনা অনুেরাধ জমা িদেত পােরন: 
 
পিরদশর্ন ও অনুিলিপ করার অিধকার: আপনার PHI একিট "িনধর্ািরত েরকডর্  েসট" এ রাখা হেয়েছ এবং 
এিট আপনার �া�য্ েসবা স�েকর্  িস�া� িনেত বয্বহার করা েযেত পাের। িনধর্ািরত েরকেডর্  সাধারণত 
িচিকৎসা এবং িবিলং েরকডর্  অ�ভুর্ � থােক। যত�ণ পযর্� NYC �া�য্ দ�র এিট রােখ তত�ণ আপনার 
এই তথয্ পযর্ােলাচনা এবং �হণ করার অিধকার রেয়েছ। এই অিধকারিট িন�িলিখত ে��সমূেহ �েযাজয্ নয়: 

• সাইেকােথরািপ েনাট 
• একিট েদওয়ািন, েফৗজদাির বা �শাসিনক পদে�প বা কাযর্�েম বয্বহার করা বা স�াবয্ বয্বহােরর 

উে�েশয্ একি�ত করা তথয্ 
• PHI যা আইনগতভােব অয্াে�স করা িনেষধ 
 
NYC �া�য্ দ�র িনিদর্� পিরি�িতেত আপনার �া�য্ তথয্ পযর্ােলাচনা এবং �হণ করার জনয্ আপনার 
অনুেরাধ অ�ীকার করেত পাের। যিদ আপনােক আপনার �া�য্ তথয্ অয্াে�স েথেক বি�ত করা হয় তেব 
অ�ীকার পযর্ােলাচনা করার অনুেরাধ করেত আপিন �ধান েগাপনীয়তা কমর্কতর্ ার সােথ েযাগােযাগ করেত 
পােরন। 
 
সংেশাধনীর অনুেরাধ করার অিধকার: আপিন যিদ িব�াস কেরন েয আপনার স�েকর্  আমােদর কােছ 
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থাকা �া�য্ তথয্ ভুল বা অস�ূণর্, আপিন আমােদর তথয্ সংেশাধন করেত (পিরবতর্ ন বা েযাগ করেত) 
বলেত পােরন। যত�ণ পযর্� NYC �া�য্ দ�র আপনার �াে�য্র তথয্ রােখ তত�ণ আপনার একিট 
সংেশাধনীর অনুেরাধ করার অিধকার রেয়েছ। NYC �া�য্ দ�র আপনার অনেুরাধ অ�ীকার করেত পাের 
যিদ এিট িলিখতভােব না থােক বা েকােনা ৈবধ কারণ অ�ভুর্ � না কের। এছাড়াও, আপিন যিদ আমােদর 
এই তথয্গেলা সংেশাধন করেত বেলন তেব আমরা আপনার অনুেরাধ অ�ীকার করেত পাির: 

• যা NYC �া�য্ দ�র �ারা ৈতির করা হয়িন, যিদ না তথয্ ৈতিরকারী বয্ি� বা সত্তা সংেশাধনী 
করেত না পাের 

• যা NYC �া�য্ দ�েরর �ারা বা এর জনয্ রাখা �া�য্ তেথয্র অংশ নয়  
• যা আপনােক পযর্ােলাচনা এবং �হণ করার অনুমিত েদওয়া তেথয্র অংশ নয় 
• যা সিঠক এবং স�ূণর্ 
 
ল�েনর িব�ি� পাওয়ার অিধকার: NYC �া�য্ দ�রেক অবশয্ই আপনােক �ত জানােত হেব যিদ 
আপনার তেথয্র েগাপনীয়তা বা সুর�া ঝঁুিকেত পেড়। 
 
�কােশর একিট িহসাব পাওয়ার অিধকার: �কােশর একিট অয্াকাউি�ং হল এমন বয্ি� এবং সত্তাগিলর 
একিট তািলকা যােদর সােথ আমরা আপনার PHI েশয়ার কেরিছ। এই তািলকায় এই িব�ি�েত বিণর্ত 
িচিকৎসা, অথর্ �দান বা �া�য্ েসবার উে�েশয্ করা �কাশ বা অনয্ানয্ িকছু �কাশ অ�ভুর্ � েনই (েযমন 
আপিন আমােদর করেত বেলিছেলন)। আপনার অনুেরােধর তািরেখর আেগ ছয় বছর পযর্� PHI �কােশর 
িহসাব পাওয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ। 
 
সীমাব�তা অনুেরাধ করার অিধকার: িচিকৎসা, অথর্ �দান বা �া�য্ েসবার উে�েশয্ আমরা আপনার 
স�েকর্  েয PHI বয্বহার কির বা েশয়ার কির তার উপর একিট সীমাব�তা (বা সীমা) অনুেরাধ করার 
অিধকার আপনার আেছ। আপনার �া�য্ েসবা বা আপনার �া�য্ েসবার জনয্ অথর্ �দােনর সােথ জিড়ত 
কাউেক আমরা আপনার স�েকর্  েশয়ার করা PHI-এর একিট সীমা অনুেরাধ করার অিধকারও আপনার 
আেছ। আমােদর আপনার অনুেরােধ স�ত হওয়া বাধয্তামূলক নয়। 
 
আপিন যিদ আপনার িনেজর অথর্ িদেয় েকােনা পিরেষবা বা �া�য্ েসবা আইেটেমর জনয্ স�ূণর্ অথর্ �দান 
কেরন তেব আপিন আমােদরেক অথর্ �দান বা �া�য্ েসবা উে�েশয্ আপনার �া�য্ বীমা সরবরাহকারীর 
সােথ আপনার তথয্ েশয়ার না করেত বলেত পােরন। তথয্ েশয়ার করার জনয্ আইন অনুসাের বাধয্ না 
হেল আমরা আপনার সােথ একমত হব। 
 
েগাপনীয় েযাগােযােগর অনুেরাধ করার অিধকার: আপিন অনুেরাধ করেত পােরন েয আমরা আপনার 
েগাপনীয়তা র�ার জনয্ িবক� উপায় বয্বহার কের বা িবক� অব�ােন আপনার সােথ েযাগােযাগ কির। 
উদাহরণ�রপ, আপিন আমােদর কমর্ে�ে� বা েমইেলর মাধয্েম আপনার সােথ েযাগােযাগ করেত বলেত 
পােরন। আপিন আরও চাইেত পােরন েয আমরা েপা�কােডর্ র পিরবেতর্  ব� খােম আপনােক তথয্ েমইল 
কির। 
 
আপিন যিদ চান েয আমরা বয্ি�গতভােব আপনার সােথ েযাগােযাগ কির, তাহেল ি�িনক িডের�র বা 
তােদর িডজাইিনর কােছ একিট িলিখত অনুেরাধ পাঠান। আপনার অনুেরােধ অবশয্ই বলেত হেব আপিন 
কীভােব বা েকাথায় েযাগােযাগ করেত চান। আপিন যিদ একািধক ি�িনেক পিরেষবা পান তেব আপনােক 
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অবশয্ই �িতিটর জনয্ অনুেরাধ করেত হেব। 
 
আপনার জনয্ কাজ করার জনয্ কাউেক েবেছ েনওয়ার অিধকার: আপিন যিদ কাউেক েমিডেকল পাওয়ার 
অফ অয্াটিনর্ (যিদ আপিন না পােরন তেব কারও জনয্ আপনার হেয় �া�য্ েসবা িস�া� েনওয়ার �মতা) 
েদন অথবা েকউ যিদ আপনার আইনী অিভভাবক হন তেব তারা আপনার জনয্ আপনার PHI স�েকর্  
িস�া� িনেত পােরন। 
 
এই িব�ি�র একিট অনুিলিপ পাওয়ার অিধকার: আপিন েয েকােনা সময় এই িব�ি�র একিট কাগেজর 
অনুিলিপ অনুেরাধ করেত পােরন। 347-396-6007 এ ি�িনক িডের�র, েহলথ সািভর্ েসস ময্ােনজার বা 
িচফ �াইেভিস অিফসােরর সােথ েযাগােযাগ করন। 
 
PHI বয্বহােরর অনুেমাদন 
HIPAA অনুসাের আপনার PHI িন�িলিখত কারণগেলােত বয্বহার বা েশয়ার করার জনয্ আমােদর আপনার 
িলিখত অনমুিত েপেত হেব: 

• িবপণেনর উে�শয্ 
• আপনার তথয্ িব�য় (NYC �া�য্ দ�েরর নীিত হে� আপনার PHI িবি� না করা) 
• েবিশরভাগ সাইেকােথরািপ েনাট �কাশ 
 
NYC �া�য্ দ�র এই িব�ি� বা আমােদর জনয্ �েযাজয্ আইেনর আওতাভু� নয় এমন কারণসমূেহর জনয্ 
আপনার PHI বয্বহার বা েশয়ার করার জনয্ আপনার িলিখত অনুমিতর অনুেরাধ করেব। আপিন যিদ 
আমােদর আপনার PHI বয্বহার বা েশয়ার করার অনুমিত েদন তেব আপিন েয েকােনা সময় িলিখতভােব 
েসই অনুমিত বািতল করেত পােরন। আপিন বািতল করেল, আপনার িলিখত অনুমিতেত তািলকাভু� 
কারণগিলর জনয্ NYC �া�য্ দ�র আর আপনার PHI বয্বহার বা েশয়ার করেব না। আমরা আপনার 
অনুমিত িনেয় ইেতামেধয্ করা েয েকােনা �কাশ িফিরেয় িনেত অ�ম এবং েসগেলা েসভােবই রাখেত হেব। 
 
এই েনািটেশ পিরবতর্ ন 
আমরা আমােদর েগাপনীয়তা অনুশীলন এবং এই িব�ি� পিরবতর্ ন করেত পাির। আমরা এই িব�ি�েত েয 
েকােনা পিরবতর্ ন করেত পাির যা আপনার স�েকর্  ইিতমেধয্ আমােদর কােছ থাকা েয েকােনা PHI এবং 
ভিবষয্েত আমরা েপেত পাির এমন েয েকােনা তথয্েক অ�ভুর্ � কের। 
 
আমরা আমােদর সম� ি�িনেক আমােদর বতর্ মান িব�ি�র একিট অনুিলিপ েপা� করব। কাযর্কর তািরখ 
(যখন িব�ি�িট বয্বহার করা শর হেয়িছল) �থম পৃ�ার েকে� শীেষর্ এবং িব�ি�র েশষ পৃ�ার 
নীেচর-ডান িদেক উে�খ করা হেব। এছাড়াও, বতর্ মান িব�ি�িট যখনই আপেডট করা হেব তখনই এর 
একিট অনুিলিপ আপনার কােছ উপল� করা হেব। আপিন েয েকােনা সময় আমােদর িব�ি�র একিট 
অনুিলিপ অনুেরাধ করেত পােরন এবং nyc.gov/health এ িগেয় ও "HIPAA" অনুস�ান কের সবর্েশষ 
িব�ি�িট েদখেত পােরন। 
 
অিভেযাগ 
আপিন যিদ িব�াস কেরন েয আপনার েগাপনীয়তা ল�ন করা হেয়েছ, তাহেল আপিন নীেচর িঠকানায় 
মািকর্ ন �া�য্ ও মানব পিরেষবা িবভােগর সিচব বা NYC �া�য্ দ�েরর �ধান েগাপনীয়তা কমর্কতর্ ার কােছ 
িলিখত অিভেযাগ পাঠােত পােরন। অিভেযাগ পাঠােনার জনয্ েকােনা জিরমানা েনই:  

https://nyc.gov/health
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• আপনার অিভেযাগ PrivacyOfficer@health.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করন। 
• আপনার অিভেযাগ িচিঠর মাধয্েম পাঠান এই িঠকানায়: 

o NYC Department of Health and Mental Hygiene’s Chief Privacy Officer at 
Gotham Center 42-09 28th Street, 14th Floor, CN-30 Queens, NY 11101 

mailto:PrivacyOfficer@health.nyc.gov
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েগাপনীয়তা অনুশীলেনর িব�ি� �াি�র �ীকৃিত 
 
এই ফেমর্ �া�র এবং তািরখ বসােনার মাধয্েম, আিম �ীকার কির েয আিম িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ ও মানিসক 
�া�য্িবিধ িবভাগ এর েগাপনীয়তা অনুশীলেনর িব�ি�র একিট অনুিলিপ েপেয়িছ। 
 

েরাগীর নাম (অনু�হ কের মু�ণ করন) 

েরাগীর সা�র তািরখ 

 
আপিন যিদ একজন বয্ি�গত �িতিনিধ িহসােব েরাগীর জনয্ এিট পূরণ কের থােকন, তাহেল িনেচ আপনার নামিট 
মু�ণ করন। 
 

বয্ি�গত �িতিনিধর নাম (অনু�হ কের মু�ণ করন) 

বয্ি�গত �িতিনিধর সা�র তািরখ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

শধুমা� অিফিসয়াল বয্বহােরর জনয্ 
□ েরাগী সা�র করেত অ�ীকার কেরেছন 
□ েরাগী সা�র করেত অ�ম িছেলন 
 
NYC �া�য্ দ�েরর কমর্চারীর নােমর আদয্া�র: _______________ 
তািরখ: _______________ 

 
 

 
েরাগীর মূল েরকডর্  
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