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েটানফসক স্টাস্থ্য কফেশনটাসরর মথসক 

হিউ ইয়কবি  রটেট অহিস অভ রেন্াল রিলথ 

(হিউ ইয়কবি  রটেগটর োিহসক স্াস্থ্য েপ্তর)-এ 

আোগের গুরুত্বপূরবি ভূহেকাগুহলর েগিথ্য একটি 

িল োিহসক স্াস্থ্য সম্পহকবি ত সেসথ্যার হবষগয় 

োিষুগের পছন্দ এবং হসদ্ান্ত হিগত পারার জিথ্য 
অথবিপূরবি তথথ্য প্রোি করা। আেরা আশা কহর রে 

বহিহববিভােীয় ররােীগের অহিকার সম্পহকবি ত জ্াি 

োিহসক স্াস্থ্য পহরগষবা বথ্যবিারকারী োিষুগের 

সাগথ, পহরবাগরর সেসথ্য, কেমী এবং কহেউহিটির 

সেসথ্যগের েগিথ্য সম্ািজিক সুসম্পকবি  েগ়ে তুলগত 

সািােথ্য করগব। 

ডক্টর অথ্যাি োহর টি. সুহলভাি (Dr. Ann Marie T. Sullivan) 

কহেশিার 

হিউ ইয়কবি  রটেট অহিস অভ রেন্াল রিলথ (New York 
State Office of Mental Health)



3

আউটসপসশন্ মেন্টাল মেলথ ম্টাগ্টাসে (বফেফববিভটাগীয় 
েটানফসক স্টাস্থ্য ম্টাগ্টাে) থটাকটা বথ্যফতিসদর অফিকটার আইন 
এবং ফনয়ে উভয় দ্টারটাই সরুফষিত। 

রটেট অহিস অভ রেন্াল রিলথ (OMH) বহিহববিভােীয় ররােীগের রপ্রাগ্াগের লাইগসন্স 
প্রোি কগর, োর েগিথ্য অসীোবদ্রূগপ অন্তভুবি ক্ত রগয়গছ হলিহিক, হশশুগের জিথ্য 
হেগিরগবলার হিহকৎসা, হিহব়ে োিহসক পুিববিাসি হিহকৎসা, আংহশক িাসপাতাগল 
ভহতবি র সুহবিা, অথ্যাসাটিবি ভ কহেউহিটি হরিটগেন্ (ACT) এবং বথ্যহক্তেতকৃত পুিরুদ্ার 
সম্পহকবি ত পহরগষবা (Personalized Recovery Oriented Services-PROS)।  
এই লাইগসন্সগুহলর অিীগি, সুহবিা হভহতিক এবং কহেউহিটি হভহতিক পহরগষবাগুহলর 
হবিথ্যাস পাওয়া োয়। 

একটি োিহসক হিহকৎসা রপ্রাগ্াগে অংশগ্ির করার অথবি এই িয় রে আপহি 
োিহসকভাগব অক্ষে বা িােহরকগের প্রেতি অহিকাগর আপিার সীোবদ্তা রগয়গছ। 
আপহি বহিহববিভােীয় ররােীগের রপ্রাগ্াগে অংশগ্ির করগলও হিহেবিষ্ট িােহরক অহিকার 
সুরহক্ষত থাগক। এগত হিববিািগি হিবন্ধি করার এবং রভাট রেওয়ার, পারহেট এবং 
লাইগসগন্সর জিথ্য আগবেি করার, হসহভল সাহভবি স পরীক্ষা রিওয়া এবং িাকহরর জিথ্য 
আগবেি করার এবং রোেথ্যতা থাকগল ববষেথ্য ছা়োই হিগয়াগের অহিকার অন্তভুবি ক্ত 
রগয়গছ। 

এই আইগির অিীগি আপিার সেস্ত কেমীগের দ্ারা রোপিীয়ভাগব এবং সম্াি 
ও েেবিাোজিক আিরর পাওয়ার অহিকার রগয়গছ। হিহকৎসার সাগথ অসম্পহকবি ত জাহত, 
িেবি, বরবি, হলঙ্গ, জাতীয় উৎস, বয়স, বববাহিক অবস্া, অক্ষেতা, রেৌি অহভগোজি এবং 
হলঙ্গ পহরিগয়র কারগর হিহকৎসা বা রপ্রাগ্াগের অথ্যাগসেস সীহেত বা অস্ীকার করা োগব 
িা। আপহি েহে েগি কগরি রে এই কারগর আপিার প্রহত ববষেথ্য করা িগছে - অথবা 
েহে আপহি হবশ্াস কগরি রে আপহি োিহসক, রেৌহিক, শারীহরক বা রেৌি হিেবিাতগির 
হশকার – রসগক্ষগরে এই পুহস্তকায় জািগত পারগবি আপহি রকাথায় সাোহজক অহভগোে 
োগয়র করগত পাগরি৷ 

"স্াস্থ্য পহরিেবিা প্রহসে" বা "আোে হিগেবি হশকা" -এর জিথ্য অিথ্যািথ্য িােহরকগের েগতা 
আপিারও একই অহিকার রগয়গছ। রেগিতু হকছু রলাগকর োিহসক অসুস্তার পুিরাবহৃতি 
িয়, এই িহথগুহল োিহসক স্াস্থ্য পহরগষবা বথ্যবিারকারীগের জিথ্য হবগশষ আগ্গির কারর 
পাগর। িহথগুহল আপিাগক আপিার ভহবষথ্যত হিহকৎসা সম্পগকবি  হিগেবিশাবলী প্রোগির 
অিেুহত রেয়, আপহি হিহকৎসার সেয় হিগেবিশিা হেগত অক্ষে িগল পগর এটি বথ্যবিার 
করা িগব। 
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সটািটারণ তথথ্য 
আপহি বহিহববিভােীয় ররােীগের রপ্রাগ্াগে ভহতবি  িগল বা তার হকছু পগর, আপিাগক 
অবশথ্যই আপিার অহিকার সম্পগকবি  অবহিত করগত িগব। আপিার অহিকারগুহল 
শাহস্ত হিসাগব বা টোি রলাগকগের সুহবিার জিথ্য সীোবদ্ িাও িগত পাগর এবং একজি 
হিহকৎসক দ্ারা হিহেবিষ্ট আগেশ িা থাকগল তা সীোবদ্ িাও িগত পাগর৷ আপিার 
অহিকাগরর উপর রেগকাগিা হবহিহিগষি কােবিকর িওয়ার আগেই অবশথ্যই আপিার 
সাগথ আগলািিা করা উহিত এবং অডবি ারটি আপিার হলিহিকাল ররকগডবি  রািগত িগব। 
অডবি ারটিগত সীোবদ্তার হলিহিকাল িথ্যােথ্যতা এবং এটি কােবিকর থাকার হিহেবিষ্ট 
সেয়কাল অবশথ্যই উগলেি করগত িগব। 

এই অহিকারগুহলর েগিথ্য পগ়ে: 

•  কেমী ও অিথ্যািথ্য আবাহসকগের দ্ারা হিেবিাতি ও েবুবিথ্যবিার িা পাওয়ার অহিকার। 

•  বাথরুগের রোপিীয়তা সি েুহক্তসঙ্গত োরোর রোপিীয়তা রক্ষার অহিকার। 

•  একটি স্তন্ত্র পহরগষবা প্থ্যাগির অহিকার, প্রেতি পহরগষবাগুহলর সমূ্পরবি বথ্যািথ্যা এবং 
আপিার বথ্যহক্তেতকৃত পহরগষবা পহরকল্পিা হবকাগশ অংশগ্িগরর অহিকার। 

•  প্রোিকারীর হবষগয় অহভগোগের িীহত এবং পদ্হত সম্পগকবি  অবহিত িওয়ার 
অহিকার এবং রপ্রাগ্াগের পহরিালক বা এই পুহস্তকাটির হপছগি তাহলকাভুক্ত 
সংস্ার কাগছ রকািও প্রশ্ন বা অহভগোে করার অহিকার। 

•  আপিার িাহিোর উপগোেী এবং েক্ষতা, সুরক্ষা ও োিহবকতার সগঙ্গ আপিার 
সম্াি ও বথ্যহক্তেত সততার প্রহত পূরবি শ্রদ্া সি পহরিেবিা ও হিহকৎসা পাওয়ার 
অহিকার। 

•  আপিার সাংসৃ্হতক পহরগবশগক স্ীকার এবং সম্ািকারী আিরর পাওয়ার 
অহিকার। 

একটি পৃথক হবভাগে, আপিার বহিহববিভােীয় ররােীর রপ্রাগ্াে আপিাগক এই অহতহরক্ত 
উপাোি সম্পগকবি  অবহিত করগত পাগর, েহেও রসগুহল আইি বা প্রহবিাগি উহলেহিত 
অহিকার িয়: 

•  প্রাথহেক োহয়গত্ব থাকা টোি সেগসথ্যর িাে, উোিররস্রূপ, আপিার প্রিাি 
রোোগোে বথ্যহক্ত বা বথ্যহক্তেত পহরগষবা রকা-অরহডগিটর হিসাগব থাকা বথ্যহক্তর 
িাে। 

•  আপিার জিথ্য উপলব্ধ হবকল্প হিহকৎসা। 

•  আপিার রপ্রাগ্াগে আিরগরর হিয়ে। 

•  হিহকৎসার িরি। 

•  রপ্রাগ্াগে আপহি কতক্ষর থাকগত পারগবি তার সেয়সীো, েহে থাগক।

হিউ ইয়কবি  রটেট বহিহববিভােীয় ররােীগের রপ্রাগ্াগে বহিহববিভােীয় ররােীগের অহিকার



•  অহতহরক্ত পহরগষবা হবষগয় অিথ্যািথ্য সংস্ার সাগথ রপ্রাগ্াগের সম্পকবি । 

•  রপ্রাগ্াগের অথবিায়গির উৎস। 

•  রে কতৃবি পগক্ষর অিীগি রপ্রাগ্ােটি পহরিাহলত িয়।

অংশগ্েণ এবং আপফতি 
রবহশরভাে রলাগকর কাগছ, বহিহববিভােীয় ররােীগের রপ্রাগ্াগে অংশগ্ির করা একটি  
রস্ছোগসবী কাজ। োগে োগে কাউগক আোলগতর দ্ারা সিায়তাকৃত বহিরােত 
ররােীর হিহকৎসা কােবিক্রগের অংশ হিসাগব (Assisted Outpatient Treatment 
Program) (এটি রকন্দার আইি (Kendra’s Law) িাগেও পহরহিত) বা রজল রথগক 
পথ্যাগরাগলর শতবি  হিসাগব বহিহববিভােীয় ররােীগের পহরগষবার আগেশ রেওয়া িয়। রপ্রাগ্াগে 
আপিার সমূ্পরবি অংশগ্ির একটি রকন্দীয় লক্ষথ্য, আপহি েহে আপিার স্তন্ত্র পহরগষবা 
পহরকল্পিায় আপহতি কগরি, অথবা েহে এগত আপহি সন্তুষ্ট িা িি এবং আপহি এটি 
পহরবতবি ি করগত িাি, রসগক্ষগরে এটি আপিাগক রপ্রাগ্াে রথগক েকু্ত করার কারর হিসাগব 
হবগবহিত িগব িা। পেবিায়ক্রগে, আপহি আপিার অগ্েহত রেিার জিথ্য টোিগের সাগথ 
আপিার পহরকল্পিা পেবিাগলািিা করগত পাগরি। অংশগ্ির হিহকৎসােতভাগব উপেুক্ত 
িা িগল অথবা আপহি েহে এেি আিরগর হলপ্ত িি ো হিগজর বা অিথ্যগের শারীহরক 
ক্ষহতর েঁুহক সৃহষ্ট কগর তািগল আপিাগক ছা়ো রেগত পাগর। আপহি েগবষরা প্রকগল্প 
অংশগ্ির করগবি হকিা রস হবষগয় অবেত পছন্দ করার অহিকার আপিার আগছ। এর 
েগিথ্য িতুি ওষুি, একজি ইন্ারহভউয়ার বা প্রশ্নোলা দ্ারা উত্াহপত প্রশ্নগুহলর হসহরজ 
অন্তভুবি ক্ত থাকগত পাগর। আপহি অংশগ্িগর অস্ীকার করগল, একটি রপ্রাগ্াে আপিাগক 
অিথ্যািথ্য হিহকৎসা অস্ীকাগরর জিথ্য হভহতি হিসাগব এটি বথ্যবিার করগত পাগর িা। আপহি 
অংশগ্ির করার হসদ্ান্ত হিগল, আপিার স্াক্ষহরত অবহিত সম্হতপরে প্রগয়াজি।

মগটাপনীয়তটা এবং অজ্টাততটা 
এই আইগি হিহকৎসার সেয় আপিার রোপিীয়তা এবং অজ্াত থাকার অহিকার 
রহক্ষত িয়। এর েগিথ্য আপিার এবং পহরগষবা প্রোিকারী টোিগের েগিথ্য কগথাপকথি 
এবং আপিার ররকগডবি  থাকা তথথ্য অন্তভুবি ক্ত রগয়গছ। অহিস অভ রেন্াল রিলথ 
(োিহসক স্াগস্থ্যর অহিস) আপিাগক রোপিীয়তার একটি পৃথক হবজ্হপ্ত প্রোি করগব 
োগত আপহি জািগবি আেরা কীভাগব আপিার রোপিীয় োিহসক স্াস্থ্য হিহকৎসার 
তথথ্য বথ্যবিার এবং প্রকাশ কহর। এটি আপিাগকও বলগব রে আপিার োিহসক স্াস্থ্য 
হিহকৎসার তগথথ্যর হবষগয় আপিার অহিকার কী এবং আেরা কীভাগব আপিার 
হিহকৎসার ররকডবি  বথ্যবিার কগরহছ বা রশয়ার কগরহছ রস সম্পগকবি  আপিার রকাগিা  
প্রশ্ন বা অহভগোে থাকগল আপহি কার সাগথ রোোগোে করগত পাগরি। 

সািাররত, আপিার হলহিত সম্হত ছা়ো আপিার হিহকৎসা ররকগডবি র তথথ্য প্রকাশ করা 
োগব িা। সীহেত পহরহস্হতগত, তগব, আইি হকছু বথ্যহক্ত, সরকারী সংস্া বা প্রোিকারী 
সংস্াগক ররকডবি  বা তথথ্য প্রকাগশর অিেুহত হেগত পাগর বা প্রগয়াজি িগত পাগর। 
রবহশরভাে প্রকাশগুহল আপিার ররকগডবি  রিাট করা িগব, এবং অিগুরাগির হভহতিগত 
রসগুহল সম্পগকবি  আপিার জািার অহিকার আগছ। আইি অিসুাগর রেন্াল িাইহজি 
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হলেথ্যাল সাহভবি স, পহরিেবিা পেবিাগলািকগের গুরোি বা রপগেন্ হিগয় কাজ করা সরকাহর 
আহথবিক এগজন্গের কাগছ ররকডবি  প্রকাশ করার সেয় রিাগটশি রািগত িয় িা। আইিটি 
আরও জািায় রে রটেট বীো আইগির অিীগি লাইগসন্সপ্রাপ্ত বীো রকাম্পাহিগুহলগত করা 
প্রকাগশর জিথ্য, এই িরগির একটি রিাগটশি শুিুোরে প্রথে প্রকাগশর সেয় হেগত িগব।

মরকরবি  অথ্যটাসসেস করটা 
আপহি হলহিত অিগুরাি জো হেগল আপিাগক অবশথ্যই আপিার হলিহিকাল ররকডবি  
পহরেশবিগির সুগোে রেওয়া িগব। আইি অিসুাগর হলিহিকাল িথ্যােথ্যতার উপর হভহতি  
কগর এই অথ্যাগসেগস হকছু সীোবদ্তা আগরাপ কগর। এছা়োও, হিহকৎসক আপিার 
হিহকৎসা ররকডবি  হিগয় আগলািিা করুি রসই অিগুরাি করার অহিকার আপিার 
রগয়গছ। 

আপহি েহে একটি পহরেশবিি বা আপিার ররকগডবি র একটি অিহুলহপর অিগুরাি কগরি, 
রপ্রাগ্াে েুহক্তসঙ্গত িাজবি  আগরাপ করগত পাগর। িাজবি টি এই পহরগষবার আসল রপ্রাগ্াগের 
িরগির রিগয় রবহশ িগত পাগর িা। রকািও রক্ষগরেই একটি রপ্রাগ্াে প্রহত পৃষ্ায় 75 রসগন্র 
রবহশ িাজবি  করগত পাগর িা। 

আপহি েহে আপিার ররকগডবি র হকছু অংগশর সাগথ একেত িা িি তগব আপহি ররকগডবি র 
সাগথ স্ায়ীভাগব সংেুক্ত করার জিথ্য ররকগডবি র তথথ্যগক িথ্যাগলঞ্জ কগর একটি হলহিত 
হববহৃত জো হেগত পাগরি। 

আপহি আপিার ররকডবি  অিথ্য রকাগিা পহরগষবা প্রোিকারী বা আপিার অথ্যাটহিবির 
কাগছ পাঠাগিার জিথ্য বলগত পাগরি। আপিার বয়স 18 বছগরর কে িগল, আপিার 
অহভভাবক বা আইহি অহভভাবক এই অিগুরাি করগত পাগরি। 

সেসথ্যটা বটা অফভস�টাগ 
হকভাগব অহভগোে করগত িগব রস সম্পগকবি  তথথ্য পাওয়ার অহিকার আপিার আগছ। 
পহরগষবা প্রোিকারীগক অবশথ্যই ভহতবি র সেয় প্রগতথ্যক বথ্যহক্তগক প্রাপগকর অহিকাগরর 
রিাটিশ হেগত িগব এবং অহিকারগুহল সিগজ অথ্যাগসেসগোেথ্য স্াগি রপাটে করগত িগব। 

আপিার েহে রকাগিা সেসথ্যা বা অহভগোে থাগক, তািগল রে বথ্যহক্ত রপ্রাগ্ােটি িালাগছেি 
হতহি আপিার অহিকার সুরহক্ষত আগছ তা হিহচিত করার জিথ্য োয়ী থাকগবি। েহে 
এটি কাজ িা কগর, বা অিপুেুক্ত িয়, তগব অিথ্যািথ্য সািােথ্যকারী সংস্া আগছ। 
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সেটায়তটার জনথ্য 
একজি টোি সেসথ্য, রেেি বথ্যহক্তেত পহরগষবা রকা-অরহডগিটর বা প্রিাি রোোগোগের 
বথ্যহক্ত, বা রপ্রাগ্াগের পহরিালক। 

হিউ ইয়কবি  রটেট অহিস অভ রেন্াল রিলথ  
44 Holland Ave., Albany, NY 12229  
রটাল হরি: (800) 597-8481, En Espanol: (800) 210-6456 

েথ্য জাহটেস রসন্ার 
161 Delaware Ave, Delmar, NY 12054, (855) 373-2122 

রপ্রাগটকশি অথ্যান্ড অথ্যাডগভাগকহস হসগটেে অথ্যান্ড লিাগয়ন্ অথ্যাহসগটেন্স রপ্রাগ্াে 
হডজঅথ্যাহবহলটি রাইটস NY 

725 Broadway, Suite 450, Albany, NY 12207, (800) 993-8982 

োিহসক স্াস্থ্যহবহির আইহি পহরগষবা (Mental Hygiene Legal Service) 
•  িাটেবি  জহুডহশয়াল হডপাটবি গেন্

41 Madison Ave, 26th floor, New York, NY 10010, (212) 779-1734 

•  রসগকন্ড জহুডহশয়াল হডপাটবি গেন্
170 Old Country Road, Mineola, NY 11501, (516) 746-4545 

•  থাডবি  জহুডহশয়াল হডপাটবি গেন্  
40 Steuben Street, Suite 501, Albany, NY 12207, (518) 474-4453 

•  রিারথ জহুডহশয়াল হডপাটবি গেন্  
50 East Ave., Suite 402, Rochester, NY 14604, (585) 530-3050 

িথ্যাশিাল অথ্যালাগয়ন্স ির েথ্য রেন্াহল ইল অভ হিউ ইয়কবি  রটেট 
99 Pine Street, Suite 302, Albany, NY 12207, (800) 950-3228 

রেৌথ কহেশগির সাগথ রোোগোে করগত বা এই সংস্া সম্পগকবি  উগদ্ে জািাগত, কল করুি 
(800) 994-6610 বা ইগেল করুি এিাগি complaint@jointcommission.org.
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