
নিউ ইয়র্্ক Health Care Proxy (হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি ) 
আইি আপিাকর্ আপিার নিশ্াসক�াগ্্য র্াউকর্ নিকয়াগ্ 
র্রকে হেয় - উোেরণস্বরূপ, পনরিাকরর সেস্য িা ঘনিষ্ঠ 
িন্ধু  - �াকে আপনি �নে নসদ্ান্ত হিওয়ার ক্ষমো োনরকয় 
হেকলি েকি আপিার জি্য স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত 
নিকে পাকরি। এর্জি স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নিকয়াগ্ 
র্কর, আপনি নিক্চিে র্রকে পাকরি হ� স্বাস্থ্যকসিা 
প্রোির্ার ীরা আপিার ইচ্া অিধুসরণ র্রকি। আপিার 
নিনর্ৎসার অিস্থার পনরিে্ককির সাকথ সাকথ আপিার 
ইচ্াগুনল র্ ীভাকি প্রক�াজ্য েকি ো আপিার একজন্টও 
নসদ্ান্ত নিকে পাকর। োসপাোল, ডাক্ার এিং অি্যাি্য 
স্বাস্থ্যকসিা প্রোির্ার ীকের অিশ্্যই আপিার একজকন্টর 
নসদ্ান্তগুনল অিধুসরণ র্রকে েকি হ�ি হসগুনল আপিার 
নিকজর। আপনি হ� ি্যক্ ক্কর্ আপিার স্বাস্থ্যকসিা 
একজন্ট নেকসকি হিকে নিকয়কেি োকর্ আপনি �েটা 
িাি র্ম িা হিনশ্ েেটা ক্ষমো নেকে পাকরি। আপনি 
আপিার একজন্টকর্ সমস্ত স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত 
িা শুধধুমাত্র নর্েু নিনে্কষ্ট নসদ্ান্ত হিওয়ার অিধুমনে নেকে 
পাকরি। আপনি আপিার একজন্টকর্ নিকে্কশ্িাও নেকে 
পাকরি �া োকর্ অিধুসরণ র্রকে েকি। এই েম ্কটট অঙ্গ, 
হিাখ এিং/অথিা টটসধু্য োি সংক্ান্ত আপিার ইচ্া িা 
নিকে্কশ্ািল ী িনথভুক্ র্রকেও ি্যিোর র্রা হ�কে পাকর।

হেলথ হেয়ার প্রক্সি
নিউ ইয়র্্ক হটেকট আপিার হেলথ 
হর্য়ার একজন্ট নিকয়াগ্ র্রা



হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি েম ্ক সম্পকর্্ক 
এটি একটি গুরুত্বপূর্ ্ণ আইনি িনি। স্বাক্ষর করবার আগে, আপিবাগক নিম্ননিনিত তি্যগুনি বুঝগত হগব:

1. এই েম ্কটট আপিাকর্ আপিার একজন্ট নেসাকি হিকে হিওয়া ি্যক্ ক্কর্ আপিার জি্য সমস্ত স্বাস্থ্যকসিা 
সংক্ান্ত নসদ্ান্ত হিওয়ার ক্ষমো হেয়, হ�খাকি আপনি এই েকম ্ক অি্যথা িা িলকল, অপসারণ িা লাইে-
সাসকটনিং নিনর্ৎসা হেওয়ার নসদ্ান্ত সে। "স্বাস্থ্য পনরি� ্কা" মাকি আপিার শ্ার ীনরর্ িা মািনসর্ অিস্থার 
নিণ ্কয় িা নিনর্ৎসার জি্য হর্াকিা নিনর্ৎসা, হসিা িা পদ্নে। 

2. �েক্ষণ িা আপিার একজন্ট রৃ্ক্ ত্রম পধুটষ্ট এিং োইকরেশ্ি (এর্টট নেনডং টটউি িা ইন্টাকভিাস লাইি 
দ্ারা সরিরাে র্রা খাে্য এিং জল) সম্পকর্্ক আপিার ইচ্াগুনল �ধুক্ ক্সঙ্গেভাকি িা জাকি, েকি োকর্ 
আপিার জি্য এই ি্যিস্থাগুনল প্রে্যাখ্যাি িা সম্মনে হেওয়ার অিধুমনে হেওয়া েকি িা।

3. আপিার একজন্ট আপিার জি্য নসদ্ান্ত হিওয়া শুরু র্রকি �খি আপিার ডাক্ার নিধ ্কারণ র্রকিি হ� 
আপনি নিকজর জি্য স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে পারকিি িা।

4. আপনি এই েম ্কটটকে হ� ধরকির নিনর্ৎসা িাি িা এিং/অথিা হসই নিনর্ৎসাগুনল �া আপনি পাওয়ার 
ি্যাপাকর নিক্চিে েকে িাি, হসগুনলর উোেরণ নলখকে পাকরি। নিকে্কশ্ািল ীগুনল একজকন্টর নসদ্ান্ত 
হিওয়ার ক্ষমো স ীনমে র্রকে ি্যিোর র্রা হ�কে পাকর। আপিার েকয় নসদ্ান্ত হিওয়ার সময় আপিার 
একজন্টকর্ অিশ্্যই আপিার নিকে্কশ্ািল ী অিধুসরণ র্রকে েকি।

5. এই েম ্কটট পূরণ র্রার জি্য আপিার হর্াকিা আইিজ ীি ীর প্রকয়াজি হিই।

6. আপনি আপিার একজন্ট েকে পনরিাকরর সেস্য িা ঘনিষ্ঠ িন্ধু  সে হ�কর্াকিা প্রাপ্তিয়স্ক (18 িের িা 
োর হিনশ্ িয়স ী) র্াউকর্ হিকে নিকে পাকরি। আপনি �নে এর্জি ডাক্ারকর্ আপিার একজন্ট 
নেকসকি হিকে হিি, োেকল োকর্ আপিার একজন্ট নেকসকি র্াজ র্রা িা আপিার উপনস্থে ডাক্ার 
নেকসকি হিকে নিকে েকি র্ারণ এর্জি ডাক্ার এর্ই সমকয় উভয় র্াজ র্রকে পারকি িা। এোড়াও, 
আপনি �নে এর্জি হরাগ্ ী িা োসপাোল, িানস ্কং হোম িা মািনসর্ স্বাস্থ্যনিনধ সধুনিধার িানসন্া েি, েকি 
আপিার একজন্ট নেসাকি হসই হেনসনলটটর জি্য র্াজ র্করি এমি র্াকরার িাম হেওয়ার নিষকয় নিকশ্ষ 
নিনধনিকষধ রকয়কে। এই নিনধনিকষধগুনল ি্যাখ্যা র্রকে হেনসনলটটর র্ম মীকের ক্ জজ্াসা র্রুি।

7. আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নেসাকি র্াউকর্ নিকয়াগ্ র্রার আকগ্, হস আপিার একজন্ট নেসাকি র্াজ 
র্রকে ইচু্র্ নর্িা ো নিক্চিে র্রকে োর সাকথ আকলািিা র্রুি। আপনি �াকর্ হিকে নিকয়কেি োকর্ 
িলধুি হ� নেনি আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট েকিি। আপিার একজকন্টর সাকথ আপিার স্বাকস্থ্যর �ে্কির 
ইচ্া সম্পকর্্ক এিং এই েম ্কটট নিকয় আকলািিা র্রুি। োকর্ এর্টট স্বাক্ষনরে র্নপ নেকে ভুলকিি িা। 
সরল নিশ্াকস হিওয়া স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্াকন্তর জি্য আপিার একজকন্টর নিরুকদ্ মামলা র্রা  
�াকি িা।

8. আপনি �নে আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নেসাকি আপিার পনে/পত্ ীর িাম নেকয় থাকর্ি এিং আপনি 
পকর নডকভাস ্কড িা আইিগ্েভাকি আলাো েকয় �াি, োেকল আপিার প্রাক্ি পনে/পত্ ী আইি অিধুসাকর 
আর আপিার একজন্ট েকে পারকিি িা, �নে িা আপনি অি্যথা িকলি। আপনি �নে আপিার প্রাক্ি 
পনে/পত্ ীকর্ আপিার একজন্ট নেসাকি রাখকে িাি, োেকল আপনি এটট আপিার িে্কমাি েকম ্ক হিাট 
র্রকে পাকরি এিং এটটর োনরখ নেকে পাকরি িা আপিার প্রাক্ি পনে/পত্ ীর িাম উকলেখ র্কর এর্টট 
িেুি েম ্ক পূরণ র্রকে পাকরি।

9. �নেও আপনি এই েকম ্ক স্বাক্ষর র্করকেি, আপিার নিকজর জি্য স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত হিওয়ার 
অনধর্ার আকে �েক্ষণ আপনি এটট র্রকে সক্ষম েি, এিং আপনি আপনত্ত র্রকল আপিাকর্ নিনর্ৎসা 
হেওয়া িা িন্ র্রা �াকি িা, িা আপিার একজকন্টর িাধা হেওয়ার হর্াকিা ক্ষমো থার্কি িা।

10. আপনি আপিার একজন্টকর্ হেওয়া ক্ষমো িানেল র্রকে পাকরি োকর্ িা আপিার স্বাস্থ্যকসিা 
প্রোির্ার ীকর্ হমৌনখর্ভাকি িা নলনখেভাকি জানিকয়।

11. স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নিকয়াগ্ র্রা েকলা হস্বচ্ারৃ্ে। হর্উ আপিাকর্ এর্জিকর্ নিকয়াকগ্র হক্ষকত্র িাধ্য 
র্রকে পাকর িা।

12. আপনি এই েকম ্ক অঙ্গ, হিাখ এিং/অথিা টটসধু্য োি সংক্ান্ত আপিার ইচ্া িা নিকে্কশ্ািল ী প্রর্াশ্  
র্রকে পাকরি।



প্রায়শ্ই ক্ জজ্ানসে প্রশ্নগুনল
আনি ককি একজি স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট কবগে কিব? 
আপনি �নে স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে অক্ষম েি, এমিনর্ সামনয়র্ভাকিও, োেকল অি্য র্াউকর্ 
আপিার েকয় নসদ্ান্ত নিকে েকি। স্বাস্থ্যকসিা প্রোির্ার ীরা প্রায়ই নিকে্কশ্িার জি্য পনরিাকরর সেস্যকের 
ওপর নিভ্কর র্কর। এর্টট নিনে্কষ্ট নিনর্ৎসা সম্পকর্্ক আপিার ইচ্াগুনল নিকয় পনরিাকরর সেস্যরা নর্ মকি 
র্করি োরা ো প্রর্াশ্ র্রকে পাকর। এর্জি একজন্ট নিকয়াগ্ র্রকল আপনি আপিার নিনর্ৎসা নিয়ন্ত্রণ 
র্রকে পারকিি: 

• আপিার একজন্টকর্ আপিার েকয় স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত হিওয়ার অিধুমনে হেওয়া হ�মি আপনি 
িাি হ� োরা নসদ্ান্ত হিি; 

• স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত হিওয়ার জি্য এর্জি ি্যক্ ক্কর্ হিকে হিওয়া র্ারণ আপনি মকি র্করি 
হসই ি্যক্ ক্ই হসরা নসদ্ান্ত নিকে পারকি;

• পনরিাকরর সেস্যকের এিং/অথিা উকলেখক�াগ্্য অি্যকের মকধ্য দ্ন্দ্ব িা নিভ্ানন্ত এড়াকে এর্জিকর্ 
হিকে হিওয়া।

�নে আপিার প্রথম নির্ল্প আপিার জি্য নসদ্ান্ত নিকে িা পাকর েকি আপনি এর্টট অল্ারকিট একজন্ট 
নিকয়াগ্ র্রকে পাকরি।

কক একজি স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট হগত পবাগর? 
18 িের িা োর হিনশ্ িয়স ী হ� হর্উ এর্জি স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট েকে পাকরি। আপনি হ� ি্যক্ ক্কর্ আপিার 
একজন্ট িা আপিার নির্ল্প একজন্ট নেকসকি নি�ধুক্ র্রকেি নেনি আপিার হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি েকম ্ক এর্জি 
সাক্ষ ী নেকসকি স্বাক্ষর র্রকে পারকিি িা।

আনি কীভবাগব একজি স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট নিগ়বাে করব?  
সর্ল উপ�ধুক্ প্রাপ্তিয়স্ক, 18 িের িা োর হিনশ্ িয়সী, স্বাস্থ্যকসিা প্রক্ সি িাকম এর্টট েকম ্ক স্বাক্ষর র্কর 
স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নিকয়াগ্ র্রকে পাকরি৷ আপিার এর্জি আইিজীি ী িা হিাটানরর প্রকয়াজি হিই, শুধধুমাত্র 
েধুইজি প্রাপ্তিয়স্ক সাক্ষীর প্রকয়াজি। আপিার একজন্ট সাক্ষী নেসাকি স্বাক্ষর র্রকে পাকর িা। আপনি এখাকি 
নপ্রন্ট র্রা েম ্ক ি্যিোর র্রকে পাকরি, নর্ন্তু আপিাকর্ এই েম ্কটট ি্যিোর র্রকে েকি িা৷

কিি আিবার স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট আিবার জি্য স্বাস্থ্যগেববা েংক্বান্ত নেদ্বান্ত কিও়বা শুরু করগব? 
আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত হিওয়া েখিই শুরু র্রকি �খি আপিার ডাক্ার 
নসদ্ান্ত নিকিি হ� আপনি নিকজর স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে পারকেি িা। �েক্ষণ আপনি নিকজর 
জি্য স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে পারকিি, েেক্ষণ আপিার ো র্রার অনধর্ার থার্কি।

আিবার স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট কী নেদ্বান্ত নিগত পবাগর? 
�েক্ষণ িা আপনি আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজকন্টর ক্ষমো স ীনমে র্রকেি, আপিার একজন্ট এমি হ�কর্াকিা 
স্বাস্থ্যকসিা নসদ্ান্ত নিকে সক্ষম েকি �া আপনি নিকজই নিকেি �নে আপনি সক্ষম েকেি। আপিার একজন্ট 
সম্মে েকে পাকরি হ� আপিার নিনর্ৎসা গ্রেণ র্রা উনিে, নিনভন্ন নিনর্ৎসার মকধ্য হিকে হিওয়া উনিে এিং 
নসদ্ান্ত হিওয়া উনিে হ� আপিার ইচ্া এিং আগ্রে অিধুসাকর নিনর্ৎসা হেওয়া উনিে িয়। �নেও িা, আপিার 
একজন্ট শুধধুমাত্র রৃ্ক্ ত্রম পধুটষ্ট এিং োইকরেশ্ি (নেনডং টটউি িা ইিট্াকভিাস লাইি দ্ারা সরিরাে র্রা 
খাে্য এিং জল) সম্পকর্্ক নসদ্ান্ত নিকে পাকরি �নে নেনি আপিার ইচ্াগুনল জাকিি �া আপনি িকলকেি িা 
আপনি �া নলকখকেি। হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি েম ্ক আপিার একজন্টকর্ আপিার জি্য অ-স্বাস্থ্য পনরি� ্কা সংক্ান্ত 
নসদ্ান্ত হিওয়ার ক্ষমো হেয় িা, হ�মি আনথ ্কর্ নসদ্ান্ত।

যনি আনি অল্পব়েী এবং েুস্থ হই তবাহগি ককি আিবাগক একজি স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট নিগ়বাে 
করগত হগব? 
�নেও আপনি িয়স্ক িা েি িা অসধুস্থ িা েি েকি স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নিকয়াগ্ র্রা এর্টট ভাকলা পনরর্ল্পিা। 
এর্জি স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট আপিার পকক্ষ র্াজ র্রকে পাকরি �নে আপনি সামনয়র্ভাকি আপিার নিকজর 
স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে অক্ষম েি (হ�মি আপনি �নে সাধারণ অ্যাকিকস্থনশ্য়ার অধ ীকি থাকর্ি 
িা েধুঘ ্কটিার র্ারকণ হর্াম্যাকটাস েকয় �াি)। �খি আপনি আিার নিকজর স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে 
সক্ষম েি, েখি আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট আর র্াজ র্রার জি্য অিধুকমানেে েকি িা।



প্রায়শ্ই ক্ জজ্ানসে প্রশ্নগুনল, অি্যােে
আিবার স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট কীভবাগব নেদ্বান্ত কিগব? 
আপিার একজন্টকর্ অিশ্্যই আপিার ইচ্া, হসইসাকথ আপিার নিনের্ ও ধম মীয় নিশ্াসকর্ অিধুসরণ র্রকে 
েকি। আপনি আপিার হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি েকম ্ক নিকে্কশ্ািল ী নলখকে পাকরি িা আপিার একজকন্টর সাকথ 
আকলািিা র্রকে পাকরি।

আিবার স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট কীভবাগব আিবার ইচ্বাগুনি জবািগব? 
আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজকন্টর সাকথ আপিার ইচ্াগুনল সম্পকর্্ক হখালাকমলা এিং স্পষ্ট আকলািিা র্রা োকর্ 
আপিার আগ্রেগুনল পূরণ র্রার জি্য আরও ভাকলা অিস্থাকি নিকয় �াকি। �নে আপিার একজন্ট আপিার ইচ্া 
িা নিশ্াস িা জাকি, োেকল আপিার একজন্টকর্ আইিে আপিার সকি ্কাত্তম স্বাকথ ্ক র্াজ র্রকে েকি। হ�কেেু 
আপনি আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নেসাকি নি�ধুক্ ি্যক্ ক্টটর জি্য এটট এর্টট প্রধাি োনয়ত্ব, োই নিনভন্ন 
ধরকির পনরনস্থনেকে আপনি র্ ী ধরকণর নিনর্ৎসা িাি িা িাি িা হস সম্পকর্্ক আপিার ি্যক্ ক্র সাকথ আকলািিা 
র্রা উনিে, হ�মি:

• আপনি লাইে সাকপাট্ক শুরু র্রকে/িানলকয় হ�কে/অপসারণ র্কর হেলকে িাি নর্িা �নে আপনি এর্টট  
স্থায় ী হর্ামায় থাকর্ি;

• আপিার �নে এর্টট অ-নিরাময়ক�াগ্্য অসধুস্থো থাকর্ েকি আপনি নিনর্ৎসা শুরু র্রকে/িানলকয় হ�কে/
অপসারণ র্কর হেলকে িাি নর্িা;

• আপনি রৃ্ক্ ত্রম পধুটষ্ট এিং োইকরেশ্ি শুরু র্রকে/িানলকয় হ�কে িা অি্যােে রাখকে িাি িা প্রে্যাোর র্রকে 
িাি এিং র্ ী ধরকির পনরনস্থনেকে িাি।

আিবার স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট নক আিবার ইচ্বা ববা পূগব ্ণর নিনকৎেবা নিগি্ণশবাবি ীগক ববানতি করগত পবাগর? 
িা। আপিার একজন্ট আপিার ইচ্ার উপর নভনত্ত র্কর নসদ্ান্ত নিকে িাধ্য। আপনি �নে স্পষ্টভাকি নিনে্কষ্ট 
ইচ্া প্রর্াশ্ র্করি, িা নিকশ্ষ নিনর্ৎসার জকি্য নিকে্কশ্িা হেি, আপিার একজকন্টর হসই ইচ্া িা নিকে্কশ্ািল ী 
অিধুসরণ র্রার োনয়ত্ব রকয়কে �নে িা োর নিশ্াস র্রার জি্য এর্টট ভাকলা নিশ্াকসর নভনত্ত থাকর্ হ� আপিার 
ইচ্াগুনল পনরিনে্কে েকয়কে িা পনরনস্থনেকে প্রক�াজ্য িয়৷

কক আিবার এগজগন্টর প্রনত িজর কিগব? 
হর্ আমার একজকন্টর প্রনে িজর হেকি? সমস্ত োসপাোল, িানস ্কং হোম, ডাক্ার এিং অি্যাি্য স্বাস্থ্যকসিা 
প্রোির্ার ীকের আইিে আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্টকর্ এর্ই েথ্য সরিরাে র্রকে েকি এিং নসদ্ান্তগুনলকর্ 
সম্মাি র্রকে েকি �া আপিার একজন্ট দ্ারা র্রা েকয়কে হ�ি হসগুনল আপিার নিকজর দ্ারা নেনর র্রা। �নে 
হর্াকিা োসপাোল িা িানস ্কং হোম নর্েু নিনর্ৎসার নির্কল্প আপ নত্ত র্কর (হ�মি নিনে্কষ্ট নিনর্ৎসা অপসারণ 
র্রা) োেকল োকের অিশ্্যই আপিাকর্ িা আপিার একজন্টকর্ জািাকে েকি আকগ্ িা ভনে্কর সময়, �নে 
�ধুক্ ক্সঙ্গেভাকি সম্ভি েয়।

নেদ্বান্ত কিও়বার েি় আিবার স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট উপিব্ধ িবা িবাকগি কী হগব? 
আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট অিধুপলব্ধ, অক্ষম িা নসদ্ান্ত হিওয়ার সময় র্াজ র্রকে িা িাইকল আপিার জি্য 
নসদ্ান্ত হিওয়ার জি্য আপনি এর্টট নির্ল্প একজন্ট নিকয়াগ্ র্রকে পাকরি। অি্যথায়, স্বাস্থ্যকসিা প্রোির্ার ীরা 
আপিার জি্য স্বাস্থ্য পনরি� ্কার নসদ্ান্ত হিকি হ�গুনল আপনি �খি ো র্রকে সক্ষম নেকলি েখি আপনি হ� 
নিকে্কশ্িা নেকয়কেি ো অিধুসরণ র্রুি। আপিার হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি েকম ্ক আপনি �া �া নিকে্কশ্িা হলকখি ো 
এই পনরনস্থনেকে স্বাস্থ্যকসিা প্রোির্ার ীকের গ্াইড র্রকি।

আনি যনি আিবার িত পনরবত্ণি কনর তবাহগি নক হগব? 
আপিার হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি িানেল র্রা, আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নেকসকি আপনি হ� ি্যক্ ক্কর্ হিকে 
নিকয়কেি োকর্ পনরিে্কি র্রা িা েকম ্ক আপিার অন্তভু্কক্ হর্াকিা নিকে্কশ্ িা স ীমািদ্ো পনরিে্কি র্রা 
সেজ। শুধধু এর্টট িেুি েম ্ক পূরণ র্রুি। উপরন্তু, আপনি নিকে্কশ্ র্রকে পাকরি হ� আপিার হেলথ হর্য়ার 
প্রক্ সি এর্টট নিনে্কষ্ট োনরকখ হময়াে হশ্ষ েকয় হগ্কে িা �নে নর্েু ঘটিা ঘকট। অি্যথায়, হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি 
অনিনে্কষ্টর্াকলর জি্য নিধ েকি। আপনি �নে আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট িা আপিার নির্ল্প নেসাকি আপিার 
পনে/পত্ ীকর্ হিকে হিি এিং আপনি নডকভাস ্কড েকয় �াি িা আইিে আলাো েকয় �াি, োেকল হসই নি�ধুক্ ক্ 
স্বয়ংক্ ক্য়ভাকি িানেল েকয় �াকি। �াইকোর্, �নে আপনি িাি হ� আপিার প্রাক্ি পনে/পত্ ী আপিার একজন্ট 
নেসাকি থার্কিি, োেকল আপনি এটট আপিার িে্কমাি েকম ্ক হিাট র্রকে পাকরি এিং এটটর োনরখ নেকে 
পাকরি িা আপিার প্রাক্ি পনে/পত্ ীর িাম নেকয় এর্টট িেুি েম ্ক পূরণ র্রকে পাকরি।



আিবার স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট নক আিবার হগ় কিও়বা নেদ্বাগন্তর জি্য আইিত িবা়বদ্ হগত পবাগর? 
িা। আপিার েকয় সরল নিশ্াকস হিওয়া স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্াকন্তর জি্য আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট 
োয় ী থার্কি িা। এোড়াও, োকর্ আপিার �ে্কির খরকির জি্য োয় ী র্রা �াকি িা, র্ারণ নেনি আপিার 
একজন্ট।

কহিি কক়বার প্রক্সি নক নিনভং উইগির িতি একই? 
িা। নলনভং উইল েল এর্টট িনথ �া স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত সম্পকর্্ক নিনে্কষ্ট নিকে্কশ্িা প্রোি র্কর। আপনি 
আপিার হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি েকম ্ক এই ধরকির নিকে্কশ্িা নেকে পাকরি। হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি আপিাকর্ 
আপিার পকক্ষ স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত হিওয়ার জি্য আপিার নিশ্াসক�াগ্্য র্াউকর্ হিকে নিকে হেয়। 
এর্টট নলনভং উইকলর মেি, এর্টট হেলথ হর্য়ার প্রক্ সির প্রকয়াজি েয় িা হ� আপনি আগ্াম নসদ্ান্ত হিি 
�নে নর্েু ঘকট। পনরিকে্ক, আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নিনর্ৎসা পনরনস্থনের পনরিে্কি নেসাকি আপিার 
ইচ্াকর্ ি্যাখ্যা র্রকে পাকর এিং এমি নসদ্ান্ত নিকে পাকর �া আপনি জািকেি িা হ� নিকে েকি।

আিবার কহিি কক়বার প্রক্সি ফি ্ণটি স্বাক্ষর করবার পগর আিবার ককবািবা় রবািবা উনিত? 
আপিার একজন্ট, আপিার ডাক্ার, আপিার অ্যাটনি ্ক এিং পনরিাকরর অি্য হর্াকিা সেস্য িা ঘনিষ্ঠ িন্ধু কের 
এর্টট র্নপ নেি। আপিার মানিি্যাগ্ িা পাকস ্ক িা অি্যাি্য গুরুত্বপূণ ্ক র্াগ্জপকত্রর সাকথ এর্টট র্নপ রাখধুি, 
েকি এমি জায়গ্ায় িয় হ�খাকি হর্উ এটট অ্যাকসিস র্রকে পাকর িা, হ�মি এর্টট হসে নডকপাক্ জট িাকসি। 
�নে আপনি োসপাোকল ভনে্ক েি, এমিনর্ হোট অকত্াপিাকরর জি্যও, অথিা আপনি আউটকপকশ্ন্ট হরাগ্ ী 
নেসাকি অকত্াপিাকরর মধ্য নেকয় �াি োেকল এর্টট র্নপ আিধুি।

আনি নক অঙ্গ, কিবাি এবং/অিববা টিেু্য িবাি েম্পগক্ণ আিবার ইচ্বা প্রকবাশ করগত কহিি কক়বার প্রক্সি 
ফি ্ণ ব্যবহবার করগত পবানর?
ে্যা াঁ। হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি েকম ্ক ঐক্ চ্র্ অঙ্গ, িক্ষধু  এিং/অথিা টটসধু্য োি নিভাগ্টট ি্যিোর র্রুি এিং 
নিক্চিে র্রুি হ� নিভাগ্টট েধুইজি ি্যক্ ক্ সাক্ষ্য নেকয়কেি। আপনি নিনে্কষ্ট র্রকে পাকরি হ� আপিার অঙ্গ, 
হিাখ এিং/অথিা টটসধু্য প্রনেস্থাপি, গ্কিষণা িা নশ্ক্ষামূলর্ উকদেকশ্্য ি্যিোর র্রা েকি। আপিার ইচ্ার 
সাকথ �ধুক্ হর্াকিা স ীমািদ্ো(গুনল) প্রক্ সির এই নিভাকগ্ উকলেখ র্রা উনিে। আপিবার কহিি কক়বার প্রক্সি 
ফগি ্ণ আপিবার ইচ্বা এবং নিগি্ণশবাবি ী অন্তভ্ভ ্ণক্ত করগত ব্যি ্ণ হগি কেটির িবাগি হগব কয আপনি অঙ্গ, 
িকু্ষ এবং/অিববা টিেু্য িবাতবা হগত িবাি িবা।

আিবার স্বাস্থ্যগেববা এগজন্ট নক অঙ্গ, কিবাি এবং/অিববা টিেু্য িবাি েম্পগক্ণ আিবার জি্য নেদ্বান্ত 
নিগত পবাগর? 
ে্যা াঁ। 26হশ্ আগ্টে, 2009 প� ্কন্ত, আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট আপিার মৃেু্যর পকর নসদ্ান্ত হিওয়ার জি্য 
অিধুকমানেে, েকি শুধধুমাত্র অঙ্গ, িক্ষধু  এিং/অথিা টটসধু্য োি সংক্ান্ত নসদ্ান্ত হিওয়ার জি্য। আপিার হেলথ 
হর্য়ার প্রক্ সি েকম ্ক উনলেনখে নসদ্ান্তগুনল আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্টকর্ অিশ্্যই নিকে েকি।

আনি এই েিগ় আিবার ইচ্বা প্রকবাশ িবা করগত ইচ্্ভক হগি কক অিুিবাগি েম্মনত নিগত পবাগর? 
আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্টকর্ অঙ্গ, িক্ষধু  এিং/অথিা টটসধু্য োি, নিষকয় আপিার ইচ্াগুনল হিাট র্রা 
গুরুত্বপূণ ্ক অথিা “হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি,” পনরিাকরর সেস্যরা, এিং আপিার হেোিকশ্কষর জি্য োয় ী ি্যক্ ক্। 
আপনি �নে ইনেমকধ্য আপিার অঙ্গ এিং/অথিা টটসধু্য োো েওয়ার িা িা েওয়ার ইচ্া প্রর্াশ্ িা র্কর 
থাকর্ি, নিউ ইয়র্্ক আইি এমি ি্যক্ ক্কের এর্টট োনলর্া প্রোি র্কর �ারা আপিার পক্ষ হথকর্ অঙ্গ, িক্ষধু  
এিং/অথিা টটসধু্য োি র্রার জি্য সম্মনে হেওয়ার জি্য অিধুকমানেে। অগ্রানধর্াকরর ক্ম অিধুসাকর হসগুনল 
নিম্নরূপ োনলর্াভুক্ র্রা েকয়কে: আপিার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট/প্রক্ সি; আপিার পনে/পত্ ী, �নে আপনি 
আইিে নিক্ চ্ন্ন িা েি, অথিা আপিার ঘকরায়া সঙ্গ ী; এর্জি হেকল িা হমকয় 18 িের িা োর হিনশ্ িয়স ী; 
আপিার নপোমাোর হর্উ; 18 িের িা োর হিনশ্ িয়কসর এর্জি ভাই িা হিাি; এর্জি প্রাপ্তিয়স্ক িানে; 
এর্টট নপোমে; আপিার মৃেু্যর আকগ্ আোলে দ্ারা আপিার জি্য নি�ধুক্ এর্জি অনভভাির্; অথিা 
আপিার হেকের নিষ্প নত্ত র্রার জি্য অিধুকমানেে অি্য হর্াকিা ি্যক্ ক্৷

প্রায়শ্ই ক্ জজ্ানসে প্রশ্নগুনল, অি্যােে



 
আইগিি (1) 
আপনি আপিার একজন্ট নেকসকি �াকর্ নিি ্কািি 
র্রকেি োর িাম, িানড়র টির্ািা এিং হটনলকোি 
িম্বর নলখধুি৷
আইগিি (2) 
আপনি �নে এর্টট নির্ল্প একজন্ট নিকয়াগ্ র্রকে িাি, 
োেকল আপনি �াকর্ আপিার নির্ল্প একজন্ট নেকসকি 
নিি ্কািি র্রকেি োর িাম, িানড়র টির্ািা এিং 
হটনলকোি িম্বর নলখধুি।
আইগিি (3) 
আপিার হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি অনিনে্কষ্টর্াকলর জি্য 
নিধ থার্কি �নে িা আপনি হময়াে হশ্ষ েওয়ার োনরখ 
িা শ্ে্ক হসট র্করি। এই নিভাগ্টট ঐক্ চ্র্ এিং শুধধুমাত্র 
েখিই পূরণ র্রা উনিে �নে আপনি িাি আপিার 
হেলথ হর্য়ার প্রক্ সির হময়াে হশ্ষ েকয় �ার্।
আইগিি (4) 
�নে আপিার একজকন্টর জি্য নিকশ্ষ নিকে্কশ্িা থাকর্, 
হসগুনল এখাকি নলখধুি। এোড়াও, আপনি �নে হর্াকিা 
উপাকয় আপিার একজকন্টর ক্ষমো স ীনমে র্রকে িাি, 
োেকল আপনি এখাকি ো িলকে পাকরি িা আপিার 
স্বাস্থ্যকসিা একজকন্টর সাকথ আকলািিা র্রকে পাকরি। 
আপনি �নে হর্াকিা স ীমািদ্ো প্রর্াশ্ িা র্করি, 
োেকল আপিার একজন্টকর্ সমস্ত স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত 
নসদ্ান্ত হিওয়ার অিধুমনে হেওয়া েকি �া আপনি নিকে 
পারকেি, �ার মকধ্য জ ীিি ধারণর্ার ী নিনর্ৎসায় 
সম্মনে িা প্রে্যাখ্যাি র্রার নসদ্ান্তও রকয়কে।
আপনি �নে আপিার একজন্টকর্ নিস্তৃে ক্ষমো নেকে 
িাি, োেকল আপনি সরাসনর েকম ্ক ো র্রকে পাকরি। 
হর্িল নলখধুি: আনম আমার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট এিং 
অল্ারকিট ি্যক্ ক্র সাকথ আমার ইচ্া নিকয় আকলািিা 
র্করনে এিং োরা রৃ্ক্ ত্রম পধুটষ্ট এিং োইকরেশ্ি সে 
আমার ইচ্াগুনল জাকি৷ 
আপনি �নে আরও নিনে্কষ্ট নিকে্কশ্িা নেকে িাি, আপনি 
িলকে পাকরি: 

�নে আনম ে ীঘ ্কস্থায় ীভাকি অসধুস্থ েকয় পনড়, আনম 
নিম্ননলনখে ধরকির নিনর্ৎসা গ্রেণ র্রকে িাই/ 
িাই িা...। 

�নে আনম হর্ামায় থানর্ িা সধুস্থ েওয়ার হর্াি আশ্া 
োড়াই সামাি্য সকিেি হিাধগ্ম্যো থাকর্, োেকল 
আনম নিম্ননলনখে ধরকির নিনর্ৎসা িাই/ িাই িা:.. 
আনম �নে হর্ামায় থানর্ িা সধুস্থ েওয়ার হর্াকিা 
আশ্া িা নিকয় সামাি্য সকিেি হিাধশ্ক্ ক্ থাকর্, 
োেকল আনম নিম্ননলনখে ধরকির নিনর্ৎসা িাই/  
িাই িা:..। 
আনম আমার একজকন্টর সাকথ ____________ 
সম্পকর্্ক আমার ইচ্া নিকয় আকলািিা র্করনে এিং 
আনম িাই আমার একজন্ট এই ি্যিস্থাগুনল সম্পকর্্ক 
সমস্ত নসদ্ান্ত গ্রেণ র্রুর্।

আপনি আপিার একজন্টকর্ �া নিকশ্ষ নিকে্কশ্িা 
নেকে িাি এমি নিনর্ৎসার উোেরণ নিকি 
োনলর্াভুক্ র্রা েকয়কে। এটট এর্টট সম্পূণ ্ক 
োনলর্া িয়:

• রৃ্ক্ ত্রম শ্সি
• রৃ্ক্ ত্রম পধুটষ্ট এিং োইকরেশ্ি (নেনডং টটউি 

দ্ারা সরিরাে র্রা খাে্য এিং জল)
• র্ানড্কওপালকমািানর নরসানসকটশ্ি 

(cardiopulmonary resuscitation, CPR)
• অ্যানন্টসাইকর্াটটর্ ওষধুধ
• ইকলর্ট ট্র্ শ্র্ হথরানপ
• অ্যানন্টিাকয়াটটর্
• অকত্াপিার পদ্নে
• ডায়ানলনসস
• প্রনেস্থাপি
• ব্াড ট্ান্সনেউশ্ি
• গ্ভ্কপাে
• জ ীিাণধুমধুক্র্রণ

আইগিি (5) 
আপিাকর্ অিশ্্যই োনরখ নেকে েকি এিং এই 
হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি েকম ্ক স্বাক্ষর র্রকে েকি। 
আপনি নিকজ স্বাক্ষর র্রকে িা পারকল, আপনি 
অি্য র্াউকর্ আপিার উপনস্থনেকে স্বাক্ষর র্রকে 
নিকে্কশ্ নেকে পাকরি। আপিার টির্ািা অন্তভু্কক্ 
র্রকে ভুলকিি িা।
আইগিি (6) 
আপনি এই েকম ্ক অঙ্গ, িক্ষধু  এিং/অথিা টটসধু্য 
োি সম্পকর্্ক ইচ্া িা নিকে্কশ্িা জািাকে পাকরি। 
নিউ ইয়র্্ক আইি আপিার পক্ষ হথকর্ এর্টট 
অঙ্গ, িক্ষধু  এিং/অথিা টটসধু্য োকি সম্মনের জি্য 
অগ্রানধর্াকরর জি্য নিনে্কষ্ট ি্যক্ ক্কের জি্য প্রোি 
র্কর: আপিার মকিাি ী ে স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট/
প্রক্ সি; আপিার হেোিকশ্কষর ি্যিস্থা নিয়ন্ত্রকণর 
জি্য আপিার মকিাি ীে একজন্ট; আপিার পনে/
পত্ ী, �নে আপনি আইিে নিক্ চ্ন্ন িা েি, অথিা 
আপিার ঘকরায়া সঙ্গ ী; এর্জি হেকল িা হমকয় 18 
িের িা োর হিনশ্ িয়স ী; আপিার নপোমাোর 
হর্উ; 18 িের িা োর হিনশ্ িয়কসর এর্জি 
ভাই িা হিাি; এর্টট প্রাপ্তিয়স্ক িানে; এর্জি 
নপোমে; আপিার মৃেু্যর আকগ্ আোলে র্েৃ্কর্ 
নি�ধুক্ এর্জি অনভভাির্; অথিা আপিার 
হেকের নিষ্প নত্ত র্রার জি্য অিধুকমানেে অি্য 
হর্াকিা ি্যক্ ক্৷
আইগিি (7) 
18 িের িা োর হিনশ্ িয়স ী েধুজি সাক্ষ ীকর্ এই 
হেলথ হর্য়ার প্রক্ সি েকম ্ক স্বাক্ষর র্রকে েকি। হ� 
ি্যক্ ক্ আপিার একজন্ট িা নির্ল্প একজন্ট নেসাকি 
নি�ধুক্ েকয়কেি নেনি সাক্ষ ী নেসাকি স্বাক্ষর 
র্রকে পারকিি িা।

হেলথ হেয়ার প্রক্সি নির্্দদেশাবলী



(1)  আনম,  

 এখাকি এেদ্ারা র্রা েকচ্    
 (িাম, িানড়র টির্ািা এিং হটনলকোি িম্বর)

  

  

 আমার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নেসাকি আমার জি্য হ� হর্াকিা এিং সমস্ত স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত 
হিওয়ার জি্য, আনম �া অি্যথায় িকলনে ো োড়া। এই প্রক্ সিটট েখিই র্া� ্কর্র েকি �খি এিং �নে আনম 
আমার নিকজর স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে অক্ষম েই।

(2) ঐক্চ্ক: নবকল্প এগজন্ট

 �নে আনম হ� ি্যক্ ক্কর্ নিকয়াগ্ র্নর ো আমার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নেসাকি র্াজ র্রকে অক্ষম, অনিচু্র্ 
িা অিধুপলব্ধ েকল, আনম এেদ্ারা    
 (িাম, িানড়র টির্ািা এিং হটনলকোি িম্বর) নিকয়াগ্ র্রনে

  

  

 আমার স্বাস্থ্যকসিা একজন্ট নেসাকি আমার জি্য হ� হর্াকিা এিং সমস্ত স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত 
হিওয়ার জি্য, আনম �া অি্যথায় িকলনে ো োড়া।

(3)  �নে িা আনম এটট প্রে্যাোর র্নর িা হময়াে হশ্ষ েওয়ার োনরখ িা পনরনস্থনেকে এটটর হময়াে হশ্ষ িা 
েয়, এই প্রক্ সিটট অনিনে্কষ্টর্াকলর জি্য র্া� ্কর্র থার্কি৷ (ঐক্ চ্র্: আপনি �নে এই প্রক্ সিটটর হময়াে 
হশ্ষ র্রকে িাি েকি োনরখ িা শ্ে্কািল ী এখাকি উকলেখ র্রুি।) এই প্রক্ সির হময়াে হশ্ষ েকি (োনরখ িা 
শ্ে্কািল ী নিনে্কষ্ট র্রুি):  

  

  

(4)  ঐক্চ্ক: আনম আমার স্বাস্থ্যকসিা একজন্টকর্ আমার ইচ্া এিং স ীমািদ্ো অিধু�ায় ী স্বাস্থ্যকসিা 
সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে নিকে্কশ্ নেক্ চ্, হ�মিটট হস জাকি িা ি ীকি িলা েকয়কে৷ (�নে আপনি আপিার 
জি্য স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত হিওয়ার জি্য িা নিনে্কষ্ট নিকে্কশ্িা হেওয়ার জি্য আপিার একজকন্টর 
ক্ষমোকর্ স ীনমে র্রকে িাি, োেকল আপনি এখাকি আপিার ইচ্া িা স ীমািদ্ো প্রর্াশ্ র্রকে 
পাকরি।) আনম আমার স্বাস্থ্যকসিা একজন্টকর্ নিম্ননলনখে স ীমািদ্ো এিং/অথিা নিকে্কশ্ািল ী অিধুসাকর 
স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে নিকে্কশ্ নেই (অনেনরক্ পৃষ্ঠাগুনল প্রকয়াজকি সং�ধুক্ র্রুি):  

  

  

 আপিার একজন্ট �াকে আপিার জি্য রৃ্ক্ ত্রম পধুটষ্ট এিং োইকরেশ্ি ( নেনডং টটউি এিং ইন্টাকভিাস 
লাইি দ্ারা সরিরাে র্রা খাে্য এিং জল) সম্পকর্্ক আপিার জি্য স্বাস্থ্যকসিা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিকে 
পাকর, আপিার একজন্টকর্ অিশ্্যই আপিার ইচ্া �ধুক্ ক্সঙ্গেভাকি জািকে েকি। আপনি েয় আপিার 
একজন্টকর্ িলকে পাকরি আপিার ইচ্া র্ ী িা এই নিভাকগ্ অন্তভু্কক্ র্রুি। ভাষার িমধুিার জি্য 
নিকে্কশ্ািল ী হেখধুি �া আপনি ি্যিোর র্রকে পাকরি �নে আপনি এই েম ্কটটকে আপিার ইচ্াগুনল 
অন্তভু্কক্ র্রকে িাি, রৃ্ক্ ত্রম পধুটষ্ট এিং োইকরেশ্ি সম্পকর্্ক আপিার ইচ্াগুনল সে। 

হেলথ হেয়ার প্রক্সি



(5) আপিবার পনরি় (েয়া র্কর নপ্রন্ট র্রুি)

আপিার িাম

আপিার স্বাক্ষর োনরখ 

আপিার টির্ািা

(6) ঐক্চ্ক: অঙ্গ, কিবাি এবং/অিববা টিেু্য িবাি

আনম এেদ্ারা আমার মৃেু্যকে র্া� ্কর্র েওয়ার জি্য এর্টট শ্ার ীরিৃত্ত ীয় উপোর নেক্ চ্, �ার মকধ্য:
(প্রক�াজ্য হ� হর্াকিাটট হির্ র্রুি)

■■ হ�কর্াকিা প্রকয়াজি ীয় অঙ্গ, হিাখ এিং/িা টটসধু্য

■■ নিম্ননলনখে অঙ্গ, হিাখ এিং/অথিা টটসধু্য

■■ স ীমািদ্ো

আপনি �নে এই েকম ্ক অঙ্গ, িক্ষধু  এিং/অথিা টটসধু্য োি সম্পকর্্ক আপিার ইচ্া িা নিকে্কশ্িা উকলেখ 
িা র্করি, োেকল এর অথ ্ক এই ধরা েকি িা হ� আপনি োি র্রকে িাি িা িা এমি হর্াকিা ি্যক্ ক্কর্ 
আটর্াকে িাি িা, ন�নি অি্যথায় আইি অিধুসাকর অিধুকমানেে, আপিার পকক্ষ অিধুোকি সম্মনে নেকে।

আপিার স্বাক্ষর োনরখ 

(7) েবাক্ষীগির দ্বারবা নববৃনত (সাক্ষ ীকের অিশ্্যই 18 িের িা োর হিনশ্ িয়স ী েকে েকি এিং স্বাস্থ্যকসিা 
একজন্ট িা নির্ল্প েকে পারকি িা৷)

আনম হঘাষণা র্রনে হ� হ� ি্যক্ ক্ এই িনথকে স্বাক্ষর র্করকেি নেনি ি্যক্ ক্গ্েভাকি আমার পনরনিে এিং 
সধুস্থ মকির এিং োর নিকজর ইচ্ায় র্াজ র্রকেি িকল ধারণা র্রা েকচ্। নেনি আমার উপনস্থনেকে এই 
িনথকে স্বাক্ষর র্করকেি (িা অি্যকর্ োর পকক্ষ স্বাক্ষর র্রকে িকলকেি)।

েবাক্ষী 1

োনরখ  

িাম (মধুদ্রণ)

স্বাক্ষর  

টির্ািা  

েবাক্ষী 2

োনরখ 

িাম (মধুদ্রণ)

স্বাক্ষর 

টির্ািা 
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