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 আমোর স্বোস্থ্য তথ্য আমোর যের্ো এর্ং নচন ৎেো েম্পন বত তথ্য এক্সেক্সের জনযএই ফক্সম ব অনুক্সরোধ  রনি। আনম ননর্ বোচন  রক্সত পোনর HEALTHeLINK-এ অংশগ্রহণ োরী 

যরোর্োইডোর এর্ং যপয়োরে (“অংশগ্রহন োরীরো”) ননেকু্ত,  েোরো আমোর যের্োয় ননক্সয়োজজত HEALTHeLINK নোক্সম স্বোস্থ্য তথ্য নর্ননময় রনতষ্ঠোক্সনর মোধযক্সম আমোর যমনড যোল 

যর ডবএর এক্সেে যপক্সত পোক্সর র্ো নোও যপক্সত পোক্সর। েনি আনম েম্মনত নিক্সয় থ্োন ,তক্সর্ নর্নিন্ন জোয়গোয় যেখক্সন স্বোস্থ্য যের্ো যপক্সত পোনর যেখোন যথ্ক্স  আমোর যমনড যোল 

যর ডবগুক্সলো এ টি রোষ্ট্রীয়  ম্পম্পউিোর র্যর্হোর  ক্সর এক্সেে যপক্সত পোক্সর।  HEALTHeLINK হক্সে    এ টি অ-লোিজন  েংস্থ্ো জনগক্সনর স্বোস্থ্য েম্পন বত তথ্য 

ইক্সলক্ট্রনন যোনল যশয়োর  ক্সর এর্ং এইচআইনপআআ এর্ং ননউ ইয় ব যেইি আইক্সনর যগোপনীয়তো এর্ং ননরোপত্তোড় মোন পরূন  ক্সর। আরও জোনক্সত হক্সল HEALTHeLINK এর 

ওক্সয়র্েোইক্সি নিজজি  র রুন http://wnyhealthelink.com/. 

আনম েোই র্োিোই  নর নো য ন এই ফক্সম ব তো আমোর যমনড যোল য য়োর যপক্সত য োন রিোর্ যফলক্সর্ নো। এই ফক্সম ব আনম েোই র্োিোই  নর নো স্বোস্থ্য র্ীমো োরীক্সির আমোর তক্সথ্যর 

নিনত্তক্সত আমোক্স  স্বোস্থ্য র্ীমো র্ো যমনড যোল নর্ল রিোন  রক্সর্ ন  নো  রক্সর্ তোর উক্সেক্সশয নেদ্বোন্ত যনওয়োর  অনুমনত যিওয়ো হক্সর্ নো 

আমি বুঝতে পামি যে আিাি েথ্য জ্রুিী অবস্থায় এতেস পাওয়া যেতে পাতি,েমি না আমি 

এই ফি মটি পূিণ কমি এবং বে #৫ যেক কমি, ো বতে যে আমি যিমিকযাতে জ্রুিী অবস্থাতে 

আমি কনতসন্ট  অস্বীকাি কমি।  
 আমি বুঝঝ যে আিাি অনুতিাতে, HEALTHeLINK এই ফতি মি শেমাবেী অনুসাতি আিাি 

ইতেক্ট্রমনক স্বাস্থয েতথ্যি একটি োমেকা প্রিান কিতব।  

এই ফি ম সম্পমকমে প্রতেি উত্তি প্রিান কিা হতয়তে এবং আিাতক এই ফতি মি কমপ যিওয়া 

হতয়তে েমি আমি অনতুিাে কমি।  

যিাগীি আইনগে প্রমেমনমেি নাি মপ্রন্ট কর ুন (েমি 

প্রতোজ্য হয়) 

 

আইনগে প্রমেমনমেি সাতথ্ যিাগীি সম্পকম (েমি 

প্রতোজ্য হয়) 

□ নপতোমোতো          □ স্বোস্থ্যক্সের্ো এক্সজন্ট/রজে  

□ অনিিোর্                □ অনযোনয_____________ 

 যিাগীি বা যিাগীি আইনগে প্রমেমনমেি স্বাক্ষি  
 
 
 

 

X 

 সাক্ষতিি  োমিখ 

          /          / 

 এই বে শুেুিাত্র যপ্রাবাইিাি দ্বািা পূিণ কিা হতব  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

েত্তো েম্মনত দ্বোরো রোপ্ত   

সাক্ষী* 

* রক্সয়োজন েনি অংশগ্রহণ োরীর অনফে যথ্ক্স  পূরণ  রো নো হয়  

েোক্ষীর নোম নরন্ট  র রুন  েোক্ষীর েোক্ষর    

 

 েোক্ষীর েম্প ব যরোগীর েোক্সথ্ (উিোহরন.,স্পোউজ,যিক্সল,রনতক্সর্শী,ইতযোনি)  

যরোগীর রথ্ম নোম 

                              
      

যরোগীর যশষ নোম  

                              
      

 জন্ম তোনরখ  

      /          / 

 যরোগীর টি োনো  

_______________________________________________________  _________________ 

নিি                                                                                                                        এপোিরবক্সমন্ট  

_______________________________________________________, ______  __________ 

নেটি                                                                                                                        যেইি       যপোেোল য োড 

নলঙ্গ 

     পুরুষ 

 

    মনহলো  

 আিাি কনতসন্ট পেন্দ । বাতিড় পেন্দ যথ্তক শুেিুাত্র একটি বে যেক কর ুন। আমি এখন বা ভমবষ্যতে ফি ম পূিণ কিতে পামি। আমি পমিবেমন 

কিতে পামি যেতকান সিয় নেুন ফি ম পূিণ কিাি িােযতি।  

        1. হযাাঁ   আমি সম্মমে মিোি  আমোর ে ল র্তবমোন এর্ং িনর্ষযৎ অংশগ্রহণ োরীক্সির, েোরো আমোর যের্োয় অনিভ বক্ত থ্ো ক্সর্, 

HEALTHeLINK এর মোধযক্সম আমোর ের্ ইক্সলক্ট্রনন  স্বোস্থ্য তক্সথ্যর এক্সেে পোক্সর্।  

        2. হযাাঁ, মনমিমষ্ট 

অংশগ্রহণকািী রিা  

বযেীে  
       
 

আমি সম্মমে মিোি আমোর ে ল র্তবমোন এর্ং িনর্ষযৎ অংশগ্রহণ োরীক্সির, েোরো আমোর যের্োয় অনিভ বক্ত থ্ো ক্সর্,  

HEALTHeLINK এর মোধযক্সম আমোর ের্ ইক্সলক্ট্রনন  স্বোস্থ্য তক্সথ্যর এক্সেে পোক্সর্, ননম্ননলনখত অংশগ্রহণ োরী বযেীে।  

অংশগ্রহণ োরীর নোম (যরোর্োইডোক্সরর অনফে):                          অংশগ্রহণ োরীর টি োনো র্ো যফোন নোম্বোর : 

  

  

  

        3. হযাাঁ, শুেুিাত্র 

মনমিমষ্ট 

অংশগ্রহণকািীরিা  

         

 আমি সম্মমে মিোি শুেুিাত্র ননক্সম্নর তোনল োিভক্ত নননিবষ্ট অংশগ্রহণ োরী(রো )ক্স  HEALTHeLINK এর মোধযক্সম আমোর েুমূ্পণ ব 

ইক্সলক্ট্রনন  স্বোস্থ্য তক্সথ্যর এক্সেে যপক্সত পোক্সর।  

অংশগ্রহণ োরীর নোম (যরোর্োইডোক্সরর অনফে):                        অংশগ্রহণ োরীর টি োনো র্ো যফোন নোম্বোর : 

  

  

  

        4. না, ইিাতজ্মন্সী 

বযেীে      

 আমি কনতসন্ট অস্বীকাি কমি যিমিকযাে ইিাতজ্মঝন্স বযেীে HEALTHeLINK এর মোধযক্সম র্তবমোন এর্ং িনর্ষযৎ 

অংশগ্রহণ োরীরো আমোর ইক্সলক্ট্রনন  স্বোস্থ্য তক্সথ্যর এক্সেে যপক্সত। . 

        5. না, এিনমক 

ইিাতজ্মঝন্সতেও না  

আমি কনতসন্ট অস্বীকাি কমি র্তবমোন এর্ং িনর্ষযৎ অংশগ্রহণ োরীরো যেক্স োন উক্সেক্সশয, এমনন  যমনড যোল ইমোক্সজবন্সীক্সত 

আমোর ইক্সলক্ট্রনন  স্বোস্থ্য তক্সথ্যর এক্সেে HEALTHeLINKএর মোধযক্সম যপক্সত।   

http://wnyhealthelink.com/
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 HEALTHeLINK এবং কনতসন্ট প্রঝিয়া যিাগীি েথ্য সম্পতকম মববিণঃ 

1.  মকভাতব আপনাি েথ্য বযবহাি কিা যেতে পাতি. সীমিত ব্যমতক্রিগুল োর সোলে, আপমি যমি সম্মমত মিলে েোলেি, আপিোর অিুলিোমিত 

অংশগ্রহণেোরী(রো) আপনোর ইক্সলক্ট্রনন  স্বোক্সস্থ্যর তথ্যগুনল শুেুিাত্র ননম্ননলনখত স্বোস্থ্যক্সের্োড় েোনিবক্সে র্যর্হোর  রক্সত পোক্সরেঃ   

• মেমকৎসা যসবাগুতো. যমনড যোল নচন ৎেো এর্ং এর েোক্সথ্ জনড়ত যের্ো রিোন  ক্সর।  

• বীিা যোগযো োোইকিণ. আপনোর স্বোস্থ্য র্ীমো আক্সি ন নো এর্ং তো ন   োিোর  ক্সর তো পরীক্ষো  ক্সর।  

• যসবা বযবস্থাপনা ঝিয়াকোপ. এটি অন্তিভ বক্ত  ক্সর েথ্োেথ্ নচন ৎেো যপক্সত েোহোেয  রো, আপনোক্স  রিত্ত পনরক্সষর্োর গুনগত মোন উন্নত 

 রো,আপনোক্স  রিত্ত এ োনধ  স্বোস্থ্যক্সের্ো পনরক্সষর্োয় রীনত েমন্বয় েোধন  রো, র্ো আপনোর নচন ৎেো পনর ল্পনো অনুেরণ  রক্সত েোহোেয 

 ক্সর।  

•  গুণগে িান উন্নয়ন কাে মিি. আপনোক্স  এর্ং ের্ যরোগীক্সির যমনড যোল যের্ো রিোক্সন মোন উন্নয়ন এর্ং মূলযোয়ন  ক্সর।  
 

2. আপনাি সম্পমকমে মক েিতনি েথ্য অন্তভুমক্ত. আপনন েনি েম্মনত নিক্সয় থ্োক্স ন, আপনোর অনকু্সমোনিত অংশগ্রহণ োরী HEALTHeLINK-এর 

মোধযক্সম আপনোর ে ল ইক্সলক্ট্রনন  স্বোস্থ্য তক্সথ্যর এক্সেে যপক্সত পোক্সর। এটি  নক্সেন্ট ফক্সম বর তোনরক্সখর আক্সগ এর্ং পক্সর ততনর তথ্যগুক্সলো অন্তিভ বক্ত। 

আপনোর স্বোক্সস্থ্যর যর ডবগুক্সলোক্সত থ্ো ক্সত পোক্সর আপনোর অেুস্ততো র্ো আঘোত পোওয়োর ইনতহোে (যেমন ডোয়ক্সর্টিে র্ো িোঙো হোড়),পরীক্ষোর ফলোফল 

(যেমন এে-ক্সর র্ো রক্ত পরীক্ষো ),এর্ং আপনোর যনওয়ো ঔষুক্সধর তোনল ো অন্তিভ বক্ত থ্ো ক্সত পোক্সর। এই তথ্য েংক্সর্িনশীল স্বোস্থ্য েম্পন বত হক্সত পোক্সর, 

তক্সর্ এক্সত েীমোর্দ্ব নয়েঃ 

• এলক্স োহল র্ো ড্রোগ র্যর্হোর েমেযো  

• আইচআইনি /এইডে  

• জন্ম ননয়ন্ত্রন এর্ং গিবপোত (ফযোনমনল প্লোননং) 

• যজক্সনটি  (উত্তরোনধ োরেূক্সে রোপ্ত) যরোগ র্ো পরীক্ষো  

• মোননে  স্বোস্থ্য পনরজস্তনত  

•  যেৌন যরোগ   

 আপনন েনি এলক্স োহল র্ো মোি  অপর্যর্হোর য য়োর যপক্সয় থ্োক্স ন, তোহক্সল আপনোর যর ক্সডব অন্তিভ বক্ত থ্ো ক্সত পোক্সর এলক্স োহল র্ো ড্রোগ 

অপর্যর্হোর যরোগ ননণ বয় েম্পন বত তথ্য, লযোর্ যিে, এলোজজবে, পিোথ্ ব র্যর্হোক্সরর ইনতহোে,ট্রমোর ইনতহোে,হোেপোতো  নডেচোজব, চো নর,জীর্ন্ত 

পনরনস্থ্নত এর্ং েোমোজজ  েহোয়তো, এর্ং স্বোস্থ্য র্ীমো িোনর্র ইনতহোে। 
 

3. আপনাি সম্পমকমে স্বাস্থয েথ্য যেখান যথ্তক আতস. যেখোক্সন আপনোক্স  যমনড যোল য য়োর র্ো যহলথ্ ইন্সুযক্সরন্স রিোন  রো হয় যেের্ জোয়গো 

যথ্ক্স  আপনোর েম্পন বত তথ্য আক্সে ("তথ্য েুে")।এটি অনিভ বক্ত  ক্সর হোেপোতোল, নচন তে ,ফোক্সম বেী,নিনন যোল লযোব্রিনর, স্বোস্থ্য র্ীমো, 

যমনডক্স ইড যরোগ্রোম, এর্ং অনযোনয ইক্সহলথ্ অগ বোনোইক্সজশন েোরো স্বোস্থ্য তথ্য তর্িুযনত িোক্সর্ আিোন-রিোন  ক্সর। র্তবমোন তথ্য েুক্সের েম্পণূ ব তোনল ো 

পোওয়ো যেক্সত পোক্সর HEALTHeLINK -এ  http://wnyhealthelink.com/ অথ্র্ো  ল  রক্সত পোক্সরন ৭১৬-২০৬-০৯৯৩ এেি. ১০৩। 
 

4. কািা আপনাি সম্পমকমে েথ্য যপতে পাতি, েমি আপমন অনিুমে মিতয় থ্াতকন . শুধুমোে ডোক্তোর এর্ং অংশীিোরক্সির অনযোনয  মী েিক্সেযর 

অনুক্সেক্সি উপক্সর উক্সেনখত এই ফক্সম বর দ্বোরো অনকু্সমোনিত  োে ব লোপগুক্সলো র্হন  রোর জনয েোক্সির আপনন েম্মক্সত নিক্সয়ক্সিন। েনি যেইি এর্ং/র্ো 

যফডোক্সরল আইন দ্বোরো অনুক্সমোনিত পোর্নল  যহলথ্ এক্সজজন্স আপনোর অনুমনত িোড়ো আপনোর তক্সথ্যর এক্সেে যপক্সত পোক্সর। এ টি ৪২ নেএফআর 

পোিব ২ মক্সনোনীত েুনর্ধো ( এলক্স োহল র্ো মোি দ্রর্য অপর্যর্হোর োরী য য়োর এর ন িভ  রর্োইডোর) শুধুমোে নচন ৎেো রিোন োরী েম্প ব আক্সি তোরো 

আপনোর তক্সথ্যর এক্সেে যপক্সত পোক্সর। অংশগ্রহণ োরীর েম্পূন ব তোনল ো পোওয়ো যেক্সত পোক্সর HEALTHeLINK-এ  http://wnyhealthelink.com/physicians-

staff/current-participants/participating-healthelink-providers/ র্ো  ল  রক্সত পোক্সরন ৭১৬-২০৬-০৯৯৩ এেি. ১০৩েনি আপনন হোডব  নপর জনয 

অনুক্সরোধ  ক্সরন তোহক্সল ৫  োে ব নির্ক্সের মক্সধয য োন চোজব িোড়োই রিোন  রো হক্সর্। 
 

5. আপনাি েথ্য অনুপেুক্ত এতেস বা বযবহাতি জ্নয িন্ড. আপনোর স্বোস্থ্য তক্সথ্যর অনুপেুক্ত এক্সেে র্ো র্যর্হোক্সরর জনয িন্ড আক্সি। েনি য োন 

েময় আপনন  োউক্স  েক্সেহ  ক্সরন েোর আপনোর েম্পন বত তথ্য র্ো আপনোর তক্সথ্যর এক্সেে যপক্সয় থ্োক্স  তোহক্সল আমোক্সির যর ক্সডবর এক্সেে 

পোওয়োর জনয অনুক্সমোনিত অনশগ্রহঙ্কোরীক্সির মক্সধয এ জনক্স   ল  র রুন; র্ো HEALTHeLINK's ওক্সয়র্েোইক্সি নিজজি  র রুন  

http://wnyhealthelink.com/; র্ো HEALTHeLINK-এ  ল  র রুন ৭১৬- ২০৬-০৯৯৩ এেি. ১০৩; র্ো এনওয়োইএে যহলথ্ নডপোিরবক্সমন্ট এ  ল  র রুন  

৫১৮-৪৭৪-৪৯৮৭; র্ো ননম্নর্নন বত নলংক্স  নোগনর  অনধ োর জনয যফডোক্সরল অনফক্সে অনিক্সেোগ রজিয়ো অনেুরন  র রুন : 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. 
 

6. েথ্য পুনিায় প্রকাশ. যে য োন অংশগ্রহন োরী(রো)ক্স  আপনন েম্মনত নিক্সয়ক্সিন আপনোর স্বোস্থ্য তথ্য েম্পক্স ব, আপনন  আপনোর স্বোস্থ্য তথ্য পুনরোয় 

র োশ  রক্সত পোক্সরন, ন ন্ত শুধমুোে যেইি এর্ং যফডোক্সরক্সলর আইন এর্ং রনর্ধোক্সনর েীমো অনেুোয়ী। এলক্স োহল/ ড্রোগ নচন ৎেো েংিোন্ত তথ্য র্ো 

যগোপনীয় এইচআইনি েংিোন্ত তথ্য শুধুমোে তথ্য এক্সেে পোওয়ো যেক্সত পোক্সর এর্ং শুধুমোে পুনরোয় র োশ  রো যেক্সত পোক্সর েনি পুনরোয় র োক্সশর 

ননক্সষধ েম্পন বত রক্সয়োজনীয় নর্র্নৃত দ্বোরো আগত।   
 

7. কাে মকি সিয়কাে.  এই  নক্সেন্ট ফম বটি  োে ব র থ্ো ক্সর্ েতক্ষন পে বন্ত নো আপনন আপনোর  নক্সেন্ট ননর্ বোচন পনরর্তবন  রক্সর্ন র্ো েতক্ষন েময় 

পে বন্ত HEALTHeLINK স্থ্নগত  ক্সর (বা আপনাি িৃেুযি ৫০ বেি পি োই প্রথ্তি ঘিুক না যকন । েনি HEALTHeLINK অনযক্স োন 

যেোগযতোেম্পন্ন িনলক্সলর েোক্সথ্ েংেুক্ত হয় তক্সর্ আমোক্সির  নক্সেন্ট পিেগুনল নতভন নমনলত েত্তো েহ  োে ব র হক্সর্। 
 

8. আপনাি সম্মমে মনব মােতন পমিবেমন.  আপনোর নতভন ননর্ বোচন (গুনল)েহ এ টি  ক্সন্সন্ট ফম ব জমো যিওয়োর মোধযক্সম আপনোর  নক্সেন্ট ননর্ বোচন যে 

য োন েময় এর্ং য োন রর্োইডোক্সর েংস্থ্ো র্ো পনর ল্পনো পনরর্তবন  রক্সত পোক্সরন।  অংশগ্রোহ (গন) েোরো যহলথ্ইনলঙ্ক এর মোধযক্সম আপনোর স্বোস্থ্য 

তথ্য যপক্সত পোক্সর  আপনোর  নক্সেন্ট  োে ব র থ্ো ো অর্স্থ্োয় আপনোর ননজস্ব যমনডক্স ল যর ডবগুনলক্সত আপনোর তথ্য  নপ র্ো অন্তিভ বক্ত  রক্সত 

পোক্সর। এমনন  আপনন েনি  নক্সেক্সন্টর নেদ্বোন্ত পনরর্তবন  রক্সত চোন তক্সর্ তোরো আপনোর তথ্য তোক্সির যর ডব যথ্ক্স  যফরত র্ো অপেোরণ  রো তোক্সির 

জনয আর্শয  নয়।   

http://wnyhealthelink.com/
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