
New York State Confidentiality Law and HIV 
(গ�োপনীয়তোর আইন এবং HIV): Public Health Law 
(জনস্োস্থ্য আইন), Article (দফো) 27-F 



Public Health Law, Article 27-F কী?
দফো 27-F হল New York State সরকোরর স্োস্থ্য আইননর ধোরো যো এমন গকোনও বথ্যরতির 
রবশ্বস্ততো এবং গ�োপনীয়তো সুররষিত কনর যোর:

• HIV পরীষিো হনয়নে; 

• HIV-র সম্ুখীন হনয়নে; 

• HIV অথবো HIV/এইডস সম্পরককি ত বথ্যোরধ আনে বনল গরো�রনরকিয় হনয়নে; অথবো 
• HIV/এইডস সম্পরককি ত বথ্যোরধর জনথ্য রিরকৎসো হনয়নে। 

Public Health Law, Article 27-F অনযুায়ী: 
• গতনরো বো তোর গবরি বয়সী প্রনতথ্যক বথ্যরতিনক রনয়রমত স্োস্থ্য গসবোর অংি রহসোনব 
অন্তত একবোর HIV পরীষিো করোননোর প্রস্তোব রদনত হনব; 

• রকেু বথ্যরতক্রম সহ, গকোনও বথ্যরতির HIV রস্রত সনমত তথথ্য গকবলমোত্র প্রকোি করো 
(অনথ্যনদর সনগে ভো� করো) যোনব যরদ গসই বথ্যরতি HIV রবষয়ক তথথ্য প্রকোনির ফমকি 
স্োষির কনরন অথবো যরদ গসই ফমকিটি উনলেখথ্য বথ্যরতির আইনোন�ুভোনব রননয়ো� করো 
অরভভোবক বো স্োস্থ্য গসবোর প্ররতরনরধ স্োষির কনরন; 

• এটো তোনদর উপর প্রনযোজথ্য যোরো সরোসরর স্োস্থ্য গসবো পররনষবোরদ অথবো সোমোরজক 
পররনষবোসমহূ প্রদোন কনর এবং এমন গযনকোনও বথ্যরতির উপর রযরন এমন একজন 
বথ্যরতির HIV-সম্পরককি ত তথথ্য গ্রহর করনেন গয বথ্যরতি ইরতমনধথ্য HIV তথথ্য প্রকোনির 
ফমকি সঠিকভোনব পূরর কনরনেন; 

• গকোনও বথ্যরতি বো সুরবধোর কোজ দফো 27-F গত আওতোভুতি হনল এবং গকোনও বথ্যরতি 
HIV-সম্পরককি ত তথথ্য গ্রহর করনল তোনক অবিথ্যই গসই তথথ্য আইন অনসুোনর গ�োপনীয় 
রোখনত হনব।  

গ�াপনীয় HIV-সম্পককীয় তথ্য বলতত কী গবাঝায়? 
এটি এমন গযনকোনও তথথ্যনক গবোঝোয় গযখোনন একজন বথ্যরতির রনম্নরলরখত রবষয়গুরল 
প্রদরিকিত হয়:  

• গকোনও HIV-সম্পরককি ত পরীষিো (গযমন গকোনও HIV অথ্যোরটিবরড পরীষিো, CD4 
পরীষিো, ভোইরোল গলোড পরীষিো, PCR [পরলনমরোস গিননর প্রনযমনরতরক্রয়ো] অথবো 
অনথ্যোনথ্য পরীষিো হনয়রেল; 

• HIV অথবো HIV-সম্পরককি ত বথ্যোরধ অথবো এইডস আনে বনল গরো�রনরকিয় হনয়নে; 

• HIV-র সম্ুখীন হনয়নে; 

• বথ্যরতির গযৌন সম্পনককি র বো েঁুি-ভো� করোর সগেীনদর সম্বনধে তথথ্য সহ উপনরর 
পরররস্রতগুরলর গকোনও একটি আনে; 

• HIV গরো�রনরকিয় হনয়নে অথবো তো রননয় গবনঁি আনে এমন বথ্যরতির সগেী অথবো গযৌন 
সম্পককি  আনে/মোদনকর বথ্যবহোনরর জনথ্য গযো�োনযো� আনে।  



গকান পরিরথিরতগুরলতত গকানও ব্যরতিতত HIV পিীক্া কিাি 
প্রস্াব গেওয়া হয়? 
HIV পরীষিোর প্রস্তোবটি 13 বের বো তোর গথনক গবরি বয়সী সমস্ত গরো�ীনদর 
রনম্নরলরখত স্োস্থ্য গসবোর স্োনগুরলনত প্রদোন করো রনয়রমত স্োস্থ্য গসবোর অংি রহসোনব 
অন্তত একবোর অবিথ্যই করনত হনব: 

• গরো�রনরকিয় এবং রিরকৎসো গকন্দ্রগুরলর প্রোথরমক পররিযকিো পররনষবোরদ (সু্ল-
রভরতিক রলিরনক এবং পররবোর পররকল্পনোর সোইটগুরল সনমত) 

• হোসপোতোনলর বরহকি রবভোন�র গরো�ীনদর গদখোর রবভো�গুরলনত প্রোথরমক পররিযকিো 
পররনষবোরদ 

• হোসপোতোনলর আবোরসক গরো�ীনদর রবভো�সমহূ 

• আপৎকোলীন অবস্োর রবভো�সমহূ 

HIV পরীষিোটির প্রস্তোব অবিথ্যই গকোনও রিরকৎসক, রিরকৎসনকর সহোয়ক, নোসকি 
প্রথ্যোকটিিনোর অথবো ধোত্রীনক রদনত হনব যোরো বো যোনদর প্ররতরনরধরো স্োন রনরবকিনিনষ 
প্রোথরমক পররিযকিো প্রদোন কনর থোনকন। 

প্রোথরমক পররিযকিো বলনত গবোঝোয় রনম্নরলরখত রবষয়গুরলর রিরকৎসো সংক্রোন্ত গষিত্র: 

• পররবোর রবষয়ক রিরকৎসোিোস্ত্র 

• সোধোরর রিশু রবনিষজ্ঞ 

• প্রোথরমক পররিযকিো 
• গদহ মধথ্যস্ রিরকৎসোিোস্ত্র 

• প্রোথরমক পররিযকিো ধোত্রীরবদথ্যো/স্ত্রীনরো�রবদথ্যো 

HIV পরীষিোর প্রস্তোনবর িনতকি র গষিনত্র রতনটি বথ্যরতক্রম আনে: 

• গসই বথ্যরতির প্রোরঘোতী আপৎকোলীন অবস্োর জনথ্য রিরকৎসো িলনল; 
• গসই বথ্যরতিনক অতীনত HIV-র জনথ্য পরীষিো করোর প্রস্তোব গদওয়ো হনয় থোকনল 
অথবো অতীনত পরীষিো হনয় থোকনল (যরদ নো অনথ্য গকোনভোনব অরত সোম্প্ররতক 
ঝঁুরকর প্রকৃরতর কোরনর ইরগেত গদওয়ো হয়); 

• গসই বথ্যরতি সম্রত গদওয়োর রবষনয় মোনরসক দঢৃ়তোর অভোনবর কোরনর অনবুততী 
পররনষবো প্রদোনকোরীর দ্োরো তো রনধকিোররত হনল।  
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HIV পিীক্াি জন্য রক সম্মরতি প্রতয়াজন হয়?

New York State আইন অনযুোয়ী একটি HIV পরীষিো পররিোরলত হওয়োর আন� 
পরীষিোকোরী বথ্যরতিনক অবরহত করনত হনব, এমনরক তোনক এটিও জোনোনত হনব গয তোর 
HIV পরীষিোটিনত অসম্রত জোনোননোর অরধকোর আনে। 28গি ননভম্বর, 2016 সোনল 
কোযকিকর হওয়ো জনস্োস্থ্য আইনন আপনডট অনযুোয়ী New York State সংনিোধনীয় 
সুরবধোরদনত HIV পরীষিোর জনথ্য রলরখত সম্রতর বজকি ন এবং সম্রতর ফমকিগুরলনত 
গরফোনরন্সসমনূহর অপসোরর সনমত HIV পরীষিোর জনথ্য রলরখত বো গমৌরখকভোনব গনওয়ো 
সম্রতর িতকি  অপসোরর করো হনয়নে। জনস্োস্থ্য আইননর আপনডনটর উনদেিথ্য হল HIV 
পরীষিোর বোধোগুরল অপসোরর করো এবং HIV পরীষিোটিনক গসই পদ্ধরত সোনপনষি 
তুলনোনযো�থ্য কনর গতোলো গযখোনন অনথ্যোনথ্য গুরুত্বপূরকি পরীষিো�োনরর পরীষিোগুরল 
পররিোরলত হয়। HIV পরীষিো এখনও ঐরছিক রনয়নে এবং গরো�ীনদর HIV পরীষিো 
প্রতথ্যোখথ্যোন করোর অরধকোর আনে, তনব গকোনও স্োননই পরীষিোটি করোর জনথ্য রলরখত বো 
গমৌরখক সম্রতর আর প্রনয়োজন গনই। গরো�ীনদর অবিথ্য গমৌরখকভোনব জোনোনত হনব গয 
HIV পরীষিোটি শুরু করো হনব। যরদ গরো�ী HIV পরীষিো করোনত নো িোন, তোহনল গসটি 
গরো�ীর রিরকৎসো সংক্রোন্ত গরকনডকি  রলনখ রোখো উরিত।

অপ্রাপ্তবয়স্কিা রক তাতেি রনতজতেি HIV পিীক্া, HIV 
রিরকৎসা এবং HIV প্ররততিাধমলূক পরিতেবাগুরলি জন্য 
সম্মরত জানাতত পাতি?

হথ্যোঁ। মোতোরপতোর অংিগ্রহর েোডো অপ্রোপ্তবয়স্নদর HIV পরীষিোনত সম্রত জোনোননোর 
ষিমতো আনে। তোনদর HIV সম্বনধে প্রনয়োজনীয় তথথ্য প্রদোন করনত হনব এবং তোনদর বলো 
হনব গয তোনদর কোনে HIV পরীষিোনত অসম্রত জোনোননোর অরধকোর আনে। 2016 
সোনলর জনস্োনস্থ্যর প্ররবধোননর আপনডট অনযুোয়ী এখন অপ্রোপ্তবয়স্রো HIV রিরকৎসো 
এবং Pre-exposure prophylaxis (রপ্র-এক্সনপোজোর প্ররফলথ্যোরক্সস, PrEP) এবং 
post-exposure prophylaxis (গপোস্ট-এক্সনপোজোর গপ্রোরফলথ্যোরক্সস, PEP) সনমত HIV 
প্ররতনরোধমলূক পররনষবোগুরলনতও সম্রত জোনোনত পোনর।
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HIV পিীক্া হওয়াি আত� একজন ব্যরতিতক কী তথ্য অবশ্যই 
রেতত হতব?

HIV গরো�রনরকিনয়র পরীষিোটি করোর আন�, সোইননজ রদনয় রদনয় অথবো গরো�ীর জনথ্য 
অনকুূল অনথ্য গকোনও অরডও-রভজয়ুোল ফরমথ্যোনট গমৌরখকভোনব, রলরখতভোনব HIV সম্বনধে 
তথথ্য অবিথ্যই জোনোনত হনব। স্পষ্টভোনব গদখো যোনব এমন গকোনও স্োনন NYS DOH HIV 
পরীষিোর রলিরননকর গপোস্টোর রোখো অথবো NYS DOH HIV পরীষিোর ওপর গরো�ীর 
পুরস্তকোটি গরো�ীনদর গদওয়োও গরো�ীনদর কোনে এই তথথ্য জোনোননোর কনয়কটি সহজ উপোয়। 
পরীষিো রবষয়ক গপোস্টোর এবং পুরস্তকোগুরল সোতটি আলোদো ভোষোয় পোওয়ো যোনব এবং 
দ'ুটিই এই রলনকে পোওয়ো যোনব: 
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/testing/index.htm 

তথ্য ভা� কিাি জন্য একটি স্াক্রিত তথ্য প্রকাতশি ফম্ম 
কখন থাকা আবরশ্যক?

সোধোররত, HIV-সম্পরককি ত তথথ্য গকবলমোত্র তখনই প্রকোি করো যোয় যরদ গসই বথ্যরতি 
একটি অননুমোরদত HIV সম্পরককি ত তথথ্য প্রকোনির ফমকি স্োষির কনর। উদোহররস্রূপ, 
একজন রিরকৎসো প্রদোনকোরী স্োষিররত তথথ্য প্রকোনির ফমকি েোডো গকোনও বথ্যরতির 
রিরকৎসো সংক্রোন্ত গরকডকি  গথনক গ�োপনীয় HIV রবষয়ক তথথ্য গকস মথ্যোননজোর বো 
কমথু্যরনটি রভরতিক প্ররতষ্োননর অনথ্য কমতীর কোনে ভো� করনত পোরনবন নো। একটি 
রিরকৎসো সংক্রোন্ত গরকডকি  গথনক রিরকৎসো প্রদোনকোরী নন এমন গকোনও বথ্যরতির কোনে 
পররিযকিোর সংযুরতি সনমত গযনকোনও উনদেনিথ্য HIV-সম্পরককি ত তথথ্য প্রকোি করোর জনথ্য 
একটি রনরদকিষ্ট স্োষিররত তথথ্য প্রকোনির ফমকি প্রনয়োজন। এই উনদেনিথ্য, রিরকৎসো সংক্রোন্ত 
তথথ্য এবং গ�োপনীয় HIV সম্পরককি ত তথথ্য প্রকোনির অননুমোদননর জনথ্য DOH ফমকি 2557 
(DOH Form 2557 Authorization for Release of Medical Information and 
Confidential HIV Related Information) বথ্যবহৃত হয়। এই ফমকিটি HIV-সম্পরককি ত 
তথথ্য এবং HIV-সম্পরককি ত নয় এমন তথথ্য উভয়ই প্রকোনির অনমুরত গদয়। DOH ফমকি 
5032 (DOH form 5032, Authorization for Release of Health 
Information (Including Alcohol/Drug Treatment and Mental Health 
Information) and Confidential HIV/AIDS Related Information) নোমোরকেত 
ফমকিটি স্োস্থ্য সংক্রোন্ত তথথ্য (মদ/মোদকোসরতির রিরকৎসো এবং মোনরসক স্োনস্থ্যর তথথ্য 
সনমত) প্রকোনির এবং গ�োপনীয় HIV/এইডস সম্পরককি ত তথথ্য প্রকোনির অননুমোদন গদয় যো 
তথথ্য প্রকোি করোর পনর বথ্যবহোনরর জনথ্য উপলব্ধ হয়, এনষিনত্র অন্তভুকি তি থোনক মদ বো মোদক 
বথ্যবহোর সম্পরককি ত তথথ্য যো গফডোনরল প্ররবধোননর 42-CFR পবকি 2 এর অধীনন অরতররতি 
সুরষিোয় সমরথকিত।
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গকান পরিরথিরতগুরলতত HIV রবেয়ক তথ্য প্রকাতশি 
ফতম্মি অনতুমােন ছাডা HIV-সম্পরক্ম ত তথ্য প্রকাশ কিা 
হতত পাতি? 

রিরকৎসাি জন্য: 
• রনরদকিষ্ট বথ্যরতির উপরস্ত পররনষবো প্রদোনকোরীর সনগে রিরকৎসো দনলর কমকিরত 
রিরকৎসো সংক্রোন্ত গপিোদোরী বথ্যরতি�র গকোনও গরো�ীর HIV-সম্পরককি ত তথথ্য রননয় 
পরষ্পনরর সনগে অথবো তোনদর সুপোরভোইসনরর সনগে আনলোিনো করনত পোনরন, 
তনব গকবলমোত্র প্রনয়োজনীয় পররিযকিো গদওয়োর জনথ্য; 

•	একটি সোধোরর তথথ্য প্রকোনির অনমুরত রননয়, গকোনও হোসপোতোল বো স্োস্থ্য গসবো 
প্রদোনকোরী HIV-সম্পরককি ত তথথ্য একজন গরো�ীর রবমো সংস্োর সনগে ভো� করনত 
পোনর যরদ রিরকৎসো পররিযকিোর অথকি প্রদোননর জনথ্য গসই তথথ্য প্রনয়োজন হয়; 

•	যরদ বথ্যরতিটি গজনল বো কোরো�োনর থোনক বো পথ্যোনরোনল থোনক তোহনল রিরকৎসো 
গষিনত্রর কমতীবনৃ্দ এবং অনথ্যোনথ্য রনরদকিষ্ট তত্তোবধোয়ক কমতীরো পররনষবো প্রদোন 
করোর জনথ্য অথবো রনরীষির করোর জনথ্য HIV-সম্পরককি ত তথথ্য অরধ�ত করনত 
পোনরন। 

স্াথি্য গসবা এবং গিা� প্ররততিাধ রনিীক্ণ কিাি জন্য: 
•	স্োস্থ্য গসবো সুরবধোর কমতী এবং সরমরত, অনোবধোনতো পযকিোনলোিনোর প্ররতষ্োন বো 
সরকোরর এনজরন্স গযগুরল রিরকৎসো সংক্রোন্ত গরকডকি  অরধ�ত করোর জনথ্য 
অননুমোরদত তোনদর গকোনও স্োস্থ্য পররনষবো বো সোমোরজক পররনষবো তত্তোবধোন 
করো, রনরীষির করো বো পররিোলনো করোর প্রনয়োজন হনল HIV-সম্পরককি ত তথথ্য 
গদওয়ো হনত পোনর; 

•	নতুনভোনব HIV গরো�রনরকিয় হওয়ো একজন বথ্যরতির পরররিত সগেীনদর একজন 
রিরকৎসক বো সরকোরর স্োস্থ্য রবষয়ক আরধকোররকনক রদনয় জোনোনত হনব গয 
তোরো HIV-র সমু্খীন হনয়নে। সংক্রমনরর উৎস সম্বনধে তথথ্য প্রকোি করো 
হনব নো; 

•	সরকোরর স্োস্থ্য রবষয়ক আরধকোররকরো আইননর প্রনয়োজনন এই তথথ্য অরধ�ত 
করনত পোনরন, গযমন গরোন�র প্রবরতো রনরীষির এবং প্ররতনরোধ কমকিসূরিসমহূ 
পররকল্পনো করোর জনথ্য HIV/এইডস গকনসর ররনপোটকি  করো; 

•	�নবষকরো রিরকৎসো গকনন্দ্রর প্রোরতষ্োরনক পযকিোনলোিনো গবোনডকি র অননুমোদন রননয় 
গকোনও অথ্যোকোনডরমক রিরকৎসো গকনন্দ্র �নবষরো পররিোলনো কনর, গয গবোডকি  মোনব 
সংক্রোন্ত রবষয়গুরল সুররষিত করোর জনথ্য দোয়বদ্ধ থোনক।  
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HIV পরিিয্মা রবেয়ক ঘটনাগুরলতত সংযরুতি এবং ধতি িাখাি ক্মতাতক 
উৎসাহ রেতত: 
যরদ গকোনও বথ্যরতির পররিযকিো হনছি নো বনল প্রতীয়মোন হয়, তোহনল বথ্যরতির সনগে করো 
নরথকৃত পররিযকিোর সম্পককি  সনমত তথথ্য স্োস্থ্য রবভো� এবং স্োস্থ্য গসবো প্রদোনকোরী বো 
পররিযকিো সমন্বয়কোরীর মনধথ্য ভো� করো হনত পোনর। যরদ HIV থোকো গকোনও বথ্যরতির 
পররিযকিো হনছি নো বনল প্রতীয়মোন হয়, তোহনল রতরন পররিযকিোয় প্রনবনির জনথ্য সমসথ্যোগুরলর 
সমোধোন করনত এবং পররিযকিোয় থোকো কোযকিগুরলনক উৎসোরহত করনত রিরকৎসো 
প্রদোনকোরী, পররিযকিো সমন্বয়কোরী বো স্োস্থ্য রবভোন�র কমতীর সনগে গযো�োনযো� করনত 
পোনরন। 

HIV-রনরে্ম ষ্ট তথ্য প্রকাতশি ফম্ম ছাডা HIV-সম্পরক্ম ত তথ্য প্রকাতশি অন্যান্য 
পরিরথিরতগুরলি মতধ্য িতয়তছ: 

• প্রতথ্যোরিত দতিক গ্রহরকোরী বো পোলক রপতো-মোতোনদর সনগে কমকিরত অননুমোরদত 
এনজরন্সগুরল এই তথথ্য অরধ�ত করনত পোনর; 

• একজন রবিোরক এমন গকোনও রনরদকিষ্ট আদোলনতর আনদি জোরর করনত পোনরন 
যোর জনথ্য HIV-সম্পরককি ত তথথ্য প্রকোি করো আবিথ্যক। এই তথথ্য গকোনও 
আইনজীবীর জোরর করো তলবনোমোর উতিনর প্রকোি করো যোনব নো; 

• স্তন্ত্রভোনব গকোনও রবমোর কোরনর HIV পরীষিোর আনদি গদওয়ো হনল গসটি দফো 
27-F এর আওতোভুতি হয় নো। এটি রবমো আইননর ধোরো 2611 (Insurance Law 
2611) এর আওতোভুতি। যখন একটি HIV পরীষিো রবমোর কোরনর গদওয়ো হয়, 
গসটিনত সোধোররত একটি সংরষিপ্ত রলরখত সম্রত এবং কোউনন্সলনরর কোনে 
অরতররতি প্রননের জনথ্য একটি গরফোনরল অন্তভুকি তি করো হয়; 

• HIV-র মনুখোমরুখ হনত হয় এমন িোকররর রনরদকিষ্ট রকেু ঘটনোয় গকোনও সম্রত 
েোডো তথথ্য প্রকোি করো হনত পোনর যখন সমু্খীন হওয়োর সমস্ত মোনদণ্ড রমনল যোয়;  
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অন্য পতক্ি কাতছ HIV-রনরে্ম ষ্ট তথ্য প্রকাশ কিাি সময়, এই 
তথ্য সিুরক্ত ব্যরতিি সম্মরত ছাডা পনুঃপ্রকাশ কিা নাও 
গযতত পাতি রববৃরতটি রক অন্তভু্ম তি কিা জরুরি?
সোধোররভোনব বলনল, তথথ্য পুনরোয় প্রকোি করো নোও গযনত পোনর এমন গকোনও রববরৃত 
গসই সমস্ত ঘটনোগুরলর গষিনত্র সগেতভোনব থোকো উরিত গযখোনন HIV-সম্পরককি ত তথথ্য ভো� 
করো হনয়নে। তনব, এনষিনত্র একোরধক বথ্যরতক্রম আনে।
পনুঃপ্রকাতশি রববৃরত রনম্নরলরখত পরিরথিরতগুরলতত প্রতয়াজনীয় নয়: 

• একজন স্োস্থ্য গসবো প্রদোনকোরী বো স্োস্থ্য রবষয়ক সুরবধো এই ধরনরর তথথ্য ভো� 
কনর যখন উপযুতি পররিযকিো প্রদোননর জনথ্য HIV-সম্পরককি ত তনথথ্যর জ্ঞোন 
আবিথ্যক হয়;

• স্োস্থ্য পররনষবোরদর জনথ্য স্োস্থ্য গসবো প্রদোনকোরীনদর অথকি পররনিোধ করোর জনথ্য 
প্রনয়োজনীয় পদনষিপ রননত অথকি পররনিোধকোরী তৃতীয় পষি বো তোনদর এনজটিনদর 
সনগে তথথ্য ভো� করো হয়; অবিথ্য গযখোনন প্রনয়োজন গসখোনন েোডো, অনথ্যথো এই 
ধরনরর তথথ্য প্রকোনির জনথ্য উপযুতি অননুমোদন পররনষবো প্রদোনকোরী সুররষিত 
রোনখ; 

• যথোথকি সম্রতর দষৃ্টোনন্ত, গযটিনক উপযুতি ফমকি বথ্যবহোর রহসোনব বথ্যোখথ্যো করো হনয়নে। 
উপযুতি ফনমকির মনধথ্য রনয়নে: রনরদকিষ্ট অননুমোরদত HIV-র তথথ্য প্রকোনির 
গঘোষরোপত্র, সুররষিত বথ্যরতির নোম, প্রোপনকর নোম, কোরর/উনদেিথ্য, তোররখ, 
সম্রতর সময়সীমো, স্োষিররত; 

• কখন উপনভোতিোরো রননজরো HIV সম্পরককি ত তথথ্য প্রকোি করনব তোর সময়; 
• অভথ্যন্তরীর কনথোপকনথোন; 
• কখন রপতোমোতো/ আইরন অরভভোবনকর কোনে তথথ্য প্রকোরিত হয় তোর সময়; 
• গযো�োনযোন�র তথথ্য জোনোননোর উনদেিথ্য; 
• আদোলনতর আনদি প্রসগে; 
• ফস্টোর গকয়োর/দতিক গ্রহরকোরীনদর সনগে সংনযোন� থোকো গকোনও অননুমোরদত 
এনজরন্স; 

• সুররষিত বথ্যরতির সম্পনককি  রবভোন�র কোযকিকলোপ িোরলনয় যোওয়োর জনথ্য অপরোধী 
রবিোনরর এনজরন্সগুরল; 

• কখন সরকোরর স্োস্থ্য রবষয়ক আরধকোররকনদর কোনে তথথ্য প্রকোি করো হয় তোর 
সময়; 

• কখন পররনষবো সরবরোহ পযকিোনলোিনো পররিোলনো করো হয়/ রনরীষির করো হয় 
তোর সময়; 

• কখন অগেসমহূ স্োনোন্তনরর উনদেনিথ্য তথথ্য ভো� করো হয় তোর সময়।  
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রনতি পনুঃপ্রকাতশি রববৃরতি একটি উোহিণ গেওয়া হল: 
“এই তথথ্য গস্টট আইননর অধীনন সুররষিত গ�োপনীয় গরকডকি  গথনক রননয় আপনোর কোনে 
প্রকোি করো হনয়নে। গয বথ্যরতির রবষনয় এই তথথ্য তোর রনরদকিষ্ট রলরখত সম্রত বথ্যতীত 
পুনরোয় এটি প্রকোি করো গথনক আপনোনক গস্টনটর আইন প্ররতহত কনর, রকন্তু অনথ্যথোয় 
আইন অনযুোয়ী অননুমোরদত। গস্টনটর আইন লঙ্ঘন কনর পরবততীনত গকোনও অনননুমোরদত 
তথথ্য প্রকোনির ফলস্রূপ জররমোনো বো কোরোদণ্ড বো উভয়ই হনত পোনর। রিরকৎসো রবষয়ক 
বো অনথ্যোনথ্য তনথথ্যর প্রকোনির জনথ্য সোধোরর অননুমোদন পরবততী পুনঃপ্রকোনির জনথ্য যনথষ্ট 
নয়।” -Public Health Law (জনস্োস্থ্য আইন) § 2782 (5)(a)
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সংথিান: 
New York State Department of Health HIV-ি গ�াপনীয়তাি হটলাইন 
800-962-5065 
গসোমবোর-শুক্রবোর, সকোল 8:30 টো - রবনকল 4:30 গট 

আপরন এখাতন গকানও অরভতযা� োতয়ি কিতত পাতিন: 
Special Investigation Unit AIDS Institute 
New York State Department of Health 
Empire State Plaza, Corning Tower #308 
Albany, NY 12237 
518-473-2300 

New York State এি গযতকানও থিাতন মানবারধকাি লঙ্ঘতনি অরভতযা� 
োতয়ি কিাি জন্য: 
New York State Division of Human Rights, Office of AIDS Discrimination 
Issues (মোনবোরধকোর রবভো�, এইডস ৈবষময রবষয়ক সমসয্ো রঅফস)
888-392-3644 

দফো 27-F এর লঙ্ঘনগুরলর অরভনযোন�র জনথ্য ফমকি অরধ�ত করনত, অনগু্রহ কনর 
DOH ফমকি 2865 গদখুন, এই রলনকে পোনবন: 
https://www.health.ny.gov/forms/doh-2865.pdf  

িাত্রেি গ�াপনীয়তাি সিুক্া সংক্ান্ত আতিা ততথ্যি জন্য: 
Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights 
(মোরককি ন যুতিরোন্রের মোনব সম্পদ পররনষবো রবভো�, নো�ররক অরধকোনরর কোযকিোলয়) 
800-368-1019 

সঙ্ী সম্পতক্ম  পিামশ্ম রনতয় আতিা তথ্য এবং সাহাতয্যি জন্য: 
Partner Services (সগেী সম্পরককি ত পররনষবোরদ)
800-541-2437 

Contact Notification Assistance Program (ননকট্য রবেতয় জানাতত 
সহায়তা কম্মসরূি, CNAP): 
গকবলমোত্র রনউ ইয়ককি  িহনর 
212-693-1419 বা 311 নম্বতি গফান করুন 

সাধািণ তথ্য বা আইরন সহায়তাি জন্য: 
Legal Action Center (রল�োল অথ্যোকিন গসটিোর) 
212-243-1313 

অব�ত সম্রতর ফমকি এবং তথথ্য প্রকোনির ফমকিগুরলর অরধ�ত করোর জনথ্য এবং HIV/
এইডস-সম্পরককি ত কমকিসূরি, নীরত এবং প্ররবধোনগুরল সম্বনধে আনরো জোননত NYSDOH 
ওনয়বসোইট গদখুন: 
www.health.ny.gov/diseases/aids/index.htm  
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আমাতেি এখাতন অনসুিণ করুন: 
health.ny.gov 

facebook.com/NYSDOH 
twitter.com/HealthNYGov 

youtube.com/NYSDOH  

9184 (Bengali) 10/18  


