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িনউ ইয়ক ট মিডক াল ইনেডমিন  ফা  (MIF) 

গাপনীয়তা অনশুীলেনর িব ি  

MIF এ থাকা কােনা আেবদনকারী বা সদেস র া  তথ  িকভােব ব বহার ও কাশ করা 
হেত পাের তা এই িব ি েত বণ না করা আেছ এবং কােনা আেবদনকারী বা সদস  বা তার 
মেনানীত িতিনিধ এসব তথ  িকভােব দখেত পারেব সটাও এই িব ি েত ব াখ া করা 
আেছ। অনু হ কের সতকতার সােথ পয ােলাচনা ক ন।。 

আপিন কন এই িব ি  পাে ন? িনউ ইয়ক ট মিডক াল ইনেডমিন  ফা  (MIF) হে -

িনউ ইয়ক ট িডপাট েম  অব হলথ কতৃ ক পিরচািলত, এবং তারা আেবদনকারী এবং সদস েদর সরুি ত া  
িবষয়ক তথ  ( েটে ড হলথ ইনফরেমশন- PHI) গাপন রাখেত বাধ । এই িব ি েত MIF-এর গাপনীয়তা 
নীিতর কথা বলা হেয়েছ, যখােন ব াখ া করা হয় য MIF িকভােব যেকােনা আেবদনকারী বা সদেস র PHI 
কাশ এবং ব বহার করেত পাের, এবং িকভােব একজন আেবদনকারী বা সদস  বা অনুেমািদত িতিনিধ 
আেবদনকারীর বা সদেস র PHI দখেত পাের। ফডােরল এবং ট আইন আইনানুযায়ী, MIF- ক িকছু PHI-
এর গাপনীয়তা র া করেত হেব এবং তােদরেক HIV/AIDS, মানিসক া , এবং/ অথবা াগ এবং 
অ ালেকাহেলর সােথ সংি  া েসবা পিরেষবার সােথ জিড়ত PHI-এর সরু া দােনর জন  িবেশষ পদে প হেব। 

MIF আেবদনকারীেদর এবং সদস েদর PHI দু য়াজাত এবং র ণােব ণ কের: ধান কারেণ ি 

 MIF-এ ব ি র তািলকাভু ি  ি য়াকরণ করার জন  

 িনেচ উে িখত বণনা অনুসাের MIF পিরচালনা করার জন  

যারা এই িব ি  পা: MIF এই না টশ বা িব ি ট একজন সদস  বা অনেুমািদত িতিনিধর কােছ 
িত িতন বছের কমপে  একবার দান করেব। 

PHI কী? PHI এ য সকল তথ  রেয়েছ- (1) একজন ব ি র পূব, বত মান অথবা ভিবষ েতর শারীিরক বা 
মানিসক াে র অব া (2) একজন ব ি েক া েসবা দােনর িবধান, অথবা (3) একজন ব ি র া  সবা 
হেণর জন  পূব, বত মান অথবা ভিবষ েতর খরচ পিরেশাধ। 

PHI কী? একজন আেবদনকারী বা সদেস র িচিকৎসার সােথ সংি  িস া , পেম  এবং া েসবা কম রকাে 
জন  এই ফা  এবং তােদর ব বসািয়ক সহেযাগীরা আেলাচ  PHI ব বহার কেরন। যেকােনা কা ািন বা সং া, 
যারা PHI পয র মেধ  রেয়েছ ােলাচনা কের তােদরেকও আইনানুযায়ী স েলা গাপন রাখেত হয়। এসব কমকাে 
ত  তািলকাভু ি  ি ােলাচনা করা, পিরেষবা, সর ামািদ, ঔষধপ  য়াজাত করার জন  সকল আেবদনপ  পয
দােনর জন  বা অন ান  েযাজ  া েসবা ব য় বাবদ অথ দান, ফা  পিরচালনা করা, এবং ফাে র 
কায েমর সােথ স িক ত তথ  সং হ করা। 

িনউ ইয়ক ট মিডক াল ইনেডমিন  ফা  (MIF) এর গাপনীয়তা অনুশীলেনর 1 



 

        

    

 

 
            

       
              

       

             

            

              

             

     

             

             

             

        

              

        

               

 

 

           
     

             

     

              

      

              

              

       

              

 

                

             

       

            

   

 

  

িনউ ইয়ক ট মিডক াল ইনেডমিন  ফা  (MIF) 

গাপনীয়তা অনু িব ি  শীলেনর 

MIF িকভােব PHI ব বহার কের তার উদাহরণ: 
o তািলকাভি  ি য়াকরণ করার জন  আমরা দ  PHI এক  আদালত অনুু েমািদত বে াব  বা রায় 

এ ব বহার িকংবা সখােন সংযু  করেত পাির। 

o একজন সদস েক কস ম ােনজেম  সরবরাহ করার জন  আমরা PHI ব বহার করেত পাির। 

o একজন সদেস র বািণিজ ক বীমাকারী, মিডেকইড, বা অন ান  ফডােরল বা ট সরকােরর 

া েসবা স িক ত কমসূিচ বা বীমাদাতােদর সােথ আমরা PHI শয়ার করেত পাির যােত কের MIF 

িনধ অথ পিরেশাধ এবং সিবধাসমেহর উে শ  সম েয়র জন  কান ধরেণর ূারণ করেত পাের য, ু
া েসবা খরচ েযাজ  হেত পাের। 

o দ  সবার ণমান পযােলাচনা করার উে েশ  আমরা PHI শয়ার করেত পাির। 

o পযােলাচনা বা অিভেযাগ ি য়াকরণ করার উে েশ  আমরা PHI শয়ার করেত পাির। 

o সম েয়র উে েশ  আমরা অন ান  উৎস, সরবরাহকারী বা বীমাকারীেদর কাছ থেক া  বীমা 
তািলকা এবং অ ভু ি করেণর তথ  পয ােলাচনা করেত পাির। 

o পিরসংখ ান এবং তথ  সং হ কের জনসাধারেণর জন  নীিতমালা তির এবং MIF এর কাযকািরতা 
উ তকরেণর জন  আমরা PHI শয়ার করেত পাির। 

o MIF এর আিথক অব া িনধ ৃ তীয় পে র সােথ PHI শয়ার করেত ারেণর জন  আমরা সংি  ত
পাির। 

এছাড়াও MIF আইনানু ুযায়ী অনেমািদেত হেল PHI ব বহার এবং কাশ করেত পাের, 
যখােন িন িলিখত পিরি িত েলা িবদ মান আেছ: 

o জনসাধারণেক সু ারেণ সহায়তা করেত পাের এমন িবধা দান কের অথবা যেকােনা সংগিত িনধ
যেকােনা সরকারী সং ার সােথ। 

o ফডােরল, ট এবং ানীয় আইন মেন চলার উে েশ  া  তদারিকর জন , যমন পিরদশন, 

িনরী া, পযােলাচনা, তদ এবং িরেপাট করা। 

o জন াে র জন , যমন িচিকৎসা সু রাগ িনয় ণ বা দেযর া, ু ােগর ে  াণ সহায়তা। 

o যখন এমন কােনা আইিন েয়াজন থােক য আমরা সে হজনক িনযাতেনর কথা, অবেহলা বা 
ঘেরায়া সিহংসতা স িক ত তথ  িরেপাট কির। 

o কােনা ব ি  বা জনসাধারেণর সুর ার জন  বা া  িবষয়ক মারা ক কােনা মিক এড়ােনার 

জন । 

o যখন ফডােরল, ট বা ানীয় আইন বা িবচার কােজর জন  তথ  কােশর েয়াজন হয়। 

উদাহরণ প, এ  আদালেতর আেদেশর তু র, সিপনা বা অন ান  আইিন কােজর জন  বা কােনা 
জািলয়ািতর তদে র ে  সরবরাহ করা যেত পাের। 

o জাতীয় সু িতর ামূ সামিরক বা অিভ  কম েদর কমর া, লক পিরেষবা, কাে র জন  ক ীয় 

সরকােরর কাছ ◌। 

ট অনশীলেনর 2িনউ ইয়ক মিডক াল ইনেডমিন  ফা  (MIF) এর গাপনীয়তা ু



 

        

    

 

 
            

           
            

             

            

           

             

            

              

              

          

     
 

        

         

  
              

            

            

           

             

              

   

           

             

              

          

        

             

            

   

              

         

           

           

          

           

িনউ ইয়ক ট মিডক াল ইনেডমিন  ফা  (MIF) 

গাপনীয়তা অনু িব ি  শীলেনর 

অন ান  প সমূ ূেহর সােথ অথবা অন ান  কারণসমেহর জন  MIF এর PHI কাশ: 
সাধারণ িনয়ম অনু িচিকৎসা, অথ দান বা উপের বিণ যায়ী, ত কম কা েলা ব তীত অন  
কােনা কারেণ PHI কাশ করার জন  আেবদনকারী, সদস  বা অনুেমািদত িতিনিধর কাছ থেক 
িলিখত স িতর েয়াজন হয়। এই কাশনা ট সরবরাহ করার উে েশ  MIF- ক অনুেমািদত 
করার জন , MIF াইেভিস কনটাে , সারা ম াক াথ-এর সােথ, খরচ-মু  (855) 696-4333 
ন ের যাগােযাগ ক ন, এবং PHI দােনর জন  এক ট অনু  চেয় িনন। কাশনা েমাদন ফম 
অনুেমাদেনর জন  েয়াজনীয় সকল তথ  িদেয় আমরা আপনােক সহায়তা করেবা। কােনা জ রী 
কারেণ যিদ আপিন আপনার অনু তাহেল আমরা PHI দান করেত পাির েমাদন িদেত না পােরন, 
যিদ আমােদর মেন হয় য এেত আেবদনকারীর বা সদেস র ম ল রেয়েছ। িনেচ দ  ঠকানায় 
আমােদর াইেভিস কনটাে  িলিখতভােব জানােনার মাধ েম যেকােনা সময় আপিন আপনার 
অনুেমাদন বািতল করেত পােরন। 

আেবদনকারী, সদস  এবং িতিনিধেদর PHI স িকত সকল অিধকার 

আেবদনকারী এবং সদেস র PHI এর সােথ স িক ূত িনে া  অিধকারসমহ 

আপনার রেয়েছ: 
o MIF ারা রি ত আেবদনকারী বা সদেস র PHI এর এক ট অনুিলিপ পাওয়া বা স েলা 

পরী া করা। PHI যিদ চলমান কােনা মামলার অংশ হেয় থােক, যার মেধ  

সাইেকােথরািপ নাটও রেয়েছ, তাহেল MIF সই PHI সরবরাহ করেত পারেব না অথবা 
হয়েতা আইনানু ু ু ূযায়ী এ ট কাশ করার অনমিত তােদর নই। অন হপবক এই িবষয় ট 

জেন রাখু ু ূন। PHI অনিলিপ তির করার জন  MIF এক ট য়াকরণ মল  িনেত পাের। 
o PHI এ কােনা ভ ল বা স ট অস ণূ  থাকেল তা সংেশাধন বা সংেযাজেনর জন  MIF-

ক অনুেরাধ করা। 
o আেবদনকারী, সদস  বা তােদর িতিনিধেদর ঠকানা এবং/অথবা ফান ন র পিরবতন

করার জন , যিদ সই ব র বতমান ঠকানা বা ফান ন ের যাগােযাগ করার ফেল 

সই ব  বা তার পিরবার িবপেদর স ুখীন হেত পাের বেল ধারণা করা হয়। না টশ ট 

MIF এর ওেয়বসাইট www.health.ny.gov/mif এ দওয়া হেয়েছ অথবা আপিন (855) 

696-4333 ন ের ফাে র সােথ যাগােযাগ করেত পােরন। 
o আপনার PHI এর ব বহার ও কাশ সীমাব  করার জন  আমােদর অনুেরাধ করার 

ে  (তেব চিলত আইেনর উপর িভি  কের MIF আপনার অনুেরােধর সােথ একমত 

নাও হেত পাের)। 
o MIF কখন আেবদনকারী বা সদেস র PHI কাশ করেব তার এক ট মাণ রাখার জন  

অনু ুেরাধ করার ে । আেবদনকারী বা তািলকাভ েদর িনকট আইন অনযায়ী 
কািশত নিথেত িচিকৎসা, পাির িমক বা া েসবা িবষয়ক তথ  কািশত নাও হেত 

পাের। িচিকৎসা, মূ াবলীর জন  তথ  কাশ;ল  পিরেশাধ এবং া  সবা কায 

আেবদনকারী, সদস  বা অনু েমাদন িদেয় এমন কােনা কাশনা;েমািদত িতিনিধ অনু
অথবা আইন অনু ু   নাও যায়ী অনেমািদত অন ান  কাশনা হয়েতা এই রকেড অ ভ

ট অনশীলেনর 3িনউ ইয়ক মিডক াল ইনেডমিন  ফা  (MIF) এর গাপনীয়তা ু

www.health.ny.gov/mif


 

        

    

 

 
            

            

            

 

          

               

            

          

          

           

            

             

         

              

             

             

       
          

                

               

             

                  

             

             

       

 

গাপনীয়তা অনু িব ি  শীলেনর 

থাকেত পাের। এই জাতীয় অনুেরােধ ছয় বছর প অবিধ নিথপ  কােশর জন  

অ ভ  থাকেত পাের (অথবা 1 অে াবর, 

ত কােনা 

4333 যা এক ট খরচ-মু  পিরেষবা। 

অিধকারসমূহ ল ন করা হেয়েছ, তাহেল আপিন MIF এর াইেভিস কনটাে  আপনার িলিখত 

করার জন  আপনােক দ ত করা হেব না। 

িন ই ম ই ফািডক াল নেডমিন  (MIF) উ য়ক ট  

বূ 

বা এর পরবত  যেকােনা তািরখ ।2011 )

কাশনা স িকত অিধকার েলা কীভােব ব বহার করেবনআপনার PHI বতমােন এর : MIF-

কােনা থােক বা আপিন যিদ অধীেন থাকা িনেয় যিদ আপনার স িকPHI PHI 

িলিপর েয়াজন হয়আেবদন করেত চান অথবা আপনার যিদ এই িব ি র আেরক ট অনু, , 

াইেভিস কনটাে  যাগােযাগ ক ন সারা ম াক াথহপতাহেল অনু ূব MIF (855) 696-, , 

িকভােব অিভেযাগ দােয়র করেবন আপিন যিদ মেন কেরন য আপনার গাপনীয়তা সং া  ： 

সারা ম াক াথঅিভেযাগ পাঠােত পােরন যা হেলা অিভেযাগ দােয়র (855) 696-4333. :, , 

দ অিফস ফর িসিভল রাইটসআপিন এই ঠকানােতও এক ট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন: , 

েম অব হলথ অ া িহউম ান সািভিডপাট েসস, Jacob Javits Federal Building, 26 Federal Plaza, 

টিলেফান অথবা Suite 3312, New York, New York 10278, ( ) (212) 264-3313 (800) 368-1019; 

আমােদর গাপনীয়তা নীিত পিরবতনেযাগ ু এর আপনােক এই এছাড়াও ফডােরল আইনানযায়ী: MIF-, 

িব ি দান করেত হেব াবলী মেন চলেত হেব। এই িব ি  অে াবরএবং ক এই িব ি র শতMIF- 1, , 

যেকােনা সময় িব ি র যেকােনা শতথেক কায অথবা আমােদর গাপনীয়তা নীিত ও 2019 

শীলন পিরবত ণ ণালীেত যিদ কােনা পিরবতন 

েযাজ হেব। যিদ আনা হয় তেব তা সই পিরবতেনর সমেয় এর ধারণকৃত সকল এর ে  MIF PHI MIF 

আমােদর গাপনীয়তা নীিত এবং অনু  

িদেনর মেধ আপনােক িব ি র এক সংেশািধত কিপ রণ করেবা। এছাড়া আমােদর ওেয়বসাইট MIF 

এ এক নতুন িব ি কাশ করেব।https://www.health.ny.gov/mif 

(ফ া ) (212) 264-3039 অথবা (TDD) 264-2355. 

কর হেব।  

ক 

অনু  েনর স ূ  অিধকার MIF-এর রেয়েছ। আমােদর নীিত এবং কায  

শীলেন কােনা উে খেযাগ  পিরবতন কের তাহেল আমরা পিরবতেনর 60 

。
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