
 1 

OCFS-4940-BN (06/2018) 

নিউ ইয়র্ক  স্টেটের 

নিশু ও পনরবার পনরটেবানির অনিস 

অভিিাবকীয় সম্পর্কে  থাকা বযভির মর্নানয়ন 

নিউ ইয়র্ক  স্টেটের সাধারণ িায়বদ্ধতার আইটির ধারা 5-1551 অিুবতী।  

 

1. আনি,       , এতদ্বারা প্রতযায়ি র্রনি স্টে আনি নিম্ননিনিত 

নিশুর/নিশুটির/অক্ষি বযনির(স্টির) নপতা বা িাতা এবং বতক িাটি স্টর্াটিা নবচার বযবস্থায় এিি স্টর্াটিা র্ােকর্র 
আিািটতর আটিি স্টিই ো আিাটর্ স্টসই ক্ষিতা বযবহার র্রা স্টেটর্ বনিত র্রটত পাটর োর অিুটিািি 
এিি আনি চাই। 

 

2. এই িটিািয়ি োর্ার্ািীি আিাটর্ স্টেিাটি পাওয়া োটব তার সনিয় ঠির্ািা এবং স্টেনিটিাি িম্বর(গুনি ) হি:  

 

ঠির্ািা:        

  

 

স্টেনিটিাি: বান়ি (     ) র্িকস্থি (     ) 

অিযািয (     )   

 

3. আনি অস্থায়ীভাটব       , এর্জি আটেটরা  বয়টসার্ধ্ক বযনিটর্  

 িানয়ত্ব অপকি র্টরনি োর বসবাটসর ঠির্ািা       

       নিউ ইয়র্ক ,       স্টেনিটিাি িম্বর 

 (     ) নিম্ননিনিত নিশুর/নিশুটির/অক্ষি বযনির(স্টির) পনরচেকা: 
িাি: 

      

জন্ম তানরি: 

      

িাি: 

      

জন্ম তানরি: 

      

িাি: 

      

জন্ম তানরি: 

      

িাি: 

      

জন্ম তানরি: 

      

 

4. এই িিক অিুোয়ী অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক  োর্া বযনিটর্ িঞু্জর র্রা স্টর্াটিা র্ততক ত্ব ববধ হটব (উপেুি বটে 
টির্ নচহ্ন নিটয় িাটির আিযক্ষর নিিুি):  
 

       a. এই িটিািয়ি স্বাক্ষর র্রার তানরি স্টেটর্ 12 িাটসর জিয, অেবা রি হওয়ার তানরি পেকন্ত, স্টেটি 
আটে হটব (সিস্ত পটক্ষর ঠির্ািা এবং স্টেনিটিাি িম্বরগুনি অবিযই নিটত হটব এবং স্টিাোনর পাবনিটর্র উপনস্থনতটত 
সিস্ত পক্ষটর্ স্বাক্ষর র্রটত হটব); অেবা  
 

       b. এই িটিািয়ি স্বাক্ষটরর তানরি স্টেটর্ 30 নিটির জিয, অেবা রি হওয়ার তানরি পেকন্ত, স্টেটি প্রেটি 
হটব; অেবা  
 

       c. শুরুর তানরি    /    /      (তানরি) অবনধ এবং সটিত    /    /      (তানরি), অেবা রি 
হওয়ার তানরি পেকন্ত, স্টেটি প্রেটি হটব; অেবা  
 

       d. শুরু হটয়টি        

(ইটভন্টটি বিুি) এবং এই        তানরি পেকন্ত অবযাহত অেবা  

রটির তানরি পেকন্ত, স্টেটি প্রেটি ঘটে।  
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5. উপটর উটেনিত নিশুর/নিশুটির/অক্ষি বযনির(স্টির) িাি প্রসটে, অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক  উপটরাি বযনি 

নিম্ননিনিত নবেয়গুনিটত অিুটিানিত:  

(স্টেগুনি প্রটোজয স্টসগুনিটত টির্নচহ্ন নিি)  

 

 সু্কি স্টরর্র্ক গুনির পেকাটিাচিা  

 সু্কটি িাি িনেভুনি  

 সু্কি স্টেটর্ অিুপনস্থনতর র্ারণ বযািযা  

 সু্কটির র্িকসূনচ এবং/অেবা সু্কটির স্পিসর র্রা র্ােকর্িাটপ অংিগ্রহণ র্রার সম্মনত  

 সু্কি সম্পনর্ক ত নচনর্ৎসা পনরচেকায় সম্মনত* 

 স্টহিে প্ল্যািগুনিটত িাি িনেভুনি  

 টির্ার্রটণ সম্মনত* 

 সাধারণ স্বাস্থয স্টসবায় সম্মনত*  

 নচনর্ৎসা সংিান্ত পদ্ধনতগুনিটত সম্মনত*  

 িাাঁটতর পনরচেকায় সম্মনত  

 উন্নয়িিূির্ স্ক্রীনিংটয় সম্মনত  

 িািনসর্ স্বাস্থয পরীক্ষা এবং/অেবা নচনর্ৎসায় সম্মনত  

* েনি িা জি স্বাস্থয আইি এর ধারা 2504 দ্বারা নিনেদ্ধ হয়।  

 

উপটরর স্টর্াটিা অিুটিািি পরবতীটত নপতা বা িাতার বনণকত পনরনস্থনতগুনির দ্বারা সীনিত হটত পাটর এবং সীনিত 

হটি, স্টসই সীিাবদ্ধতাগুনি নিম্নরূপ হটব (স্টেিি নপতা বা িাতা এর্টি িািনসর্ স্বাস্থয পরীক্ষায় সম্মনত স্টিওয়ার 

অিুটিািি িঞু্জর র্রটত পাটরি, তটব তা পনরনস্থনত সাটপক্ষ র্ারণ তাটির সটে স্টেনিটিাটি বা অিয স্টর্াটিা ববিযুনতর্ 

পদ্ধনতটত স্টোোটোে র্রা োটব িা)। 
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6. উপরন্তু সম্পািি র্রা িয় এিি সম্পূণক র্রা স্টেটর্াটিা এবং সিস্ত স্বাস্থয, নচনর্ৎসা সংিান্ত, আনেকর্ তেয এবং/অেবা 
স্টেটর্াটিা তেয এবং স্টরর্র্ক  আনি অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক  োর্া বযনিটর্ অিুটরাধ, গ্রহণ এবং পেকাটিাচিার অিুিনত 
নিনি এবং সম্পূণকভাটব এবং অপনরনিতভাটব অযাটেস র্রার এবং অজক ি র্রার িঞু্জনর নিনি, ো 45 CFR. 

§164.501 অিুোয়ী বনণকত এবং স্বতন্ত্রভাটব সিাি স্বাস্থয সম্পনর্ক ত তটেযর স্টোপিীয়তার জিয িাির্ (Standards 

for Privacy of Individually Identifiable Health Information) দ্বারা পনরচানিত, স্টেটি পাওয়া োয় 65 স্টির্. 

স্টরনজ. 82462-স্টত সুরনক্ষত বযনিেত স্টরর্র্ক  নহসাটব অেবা পক্ষান্তটর 1996 সাটির স্বাস্থয নবিা বহিটোেযতা এবং 
িায়বদ্ধতা আইি (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) এর অধীটি আওতাভুি, 

জিসাধারটণর আইি (Public Law) 104-191 উপটর অিুটিি 3-এ তানির্াভুি প্রটতযর্ নিশু/অক্ষি বযনিটির 
স্বাটেক। আনি বুটেনি স্টে এই ধরটির স্বাস্থয এবং নচনর্ৎসা সংিান্ত স্টরর্র্ক গুনিটত োর্া তটেয স্টেৌি বানহত স্টরাে, 

অনজক ত ইনিউটিাটর্নিনসটয়নি নসিটরাি (acquired immunodeficiency syndrome, এইর্স), এইর্স-সম্পনর্ক ত 
র্িটপ্ল্ে (ARC) এবং নহউিযাি ইনিউটিাটর্নিনসটয়নি ভাইরাস (এইচআইনভ), আচরণেত অেবা িািনসর্ স্বাটস্থযর 
পনরটেবানি, িি এবং/অেবা িািটর্র অপবযবহার এবং/অেবা আসনির নচনর্ৎসা সম্পনর্ক ত স্টরর্র্ক  অন্তভুক ি োর্টত 
পাটর। আনি এোও বুটেনি স্টে 45 CFR §164.524 এবং অিযািযটত স্টে তেয বযবহৃত হটব অেবা প্রর্ানিত হটব 
তার নহসাটব প্রটবিানধর্ার আিার োর্টত পাটর এবং/অেবা তা স্টপটত পানর। আনি আটরা বুটেনি স্টে এই স্বাস্থয 
সম্পনর্ক ত তটেযর প্রর্াটি অিুটিািটির নবেয়টি ঐনির্; অেকাৎ আনি এই অিুটিািিপত্র স্বাক্ষর র্রটত অস্বীর্ার 
র্রটত পানর। আনি এটিও বুটেনি স্টে এই তেয এর্বার প্রর্ানিত হওয়া আবার তত তীয় পক্ষগুনির দ্বারা 
অিুিটিানিতভাটব প্রর্াি হওয়ার সম্ভাবিা োটর্ এবং এই ধরটির পরবতী প্রর্ািিাগুনি HIPAA এর অধীটি 
সুরনক্ষত িাও হটত পাটর। পূটবকাি বযনিেত এবং/অেবা সুরনক্ষত স্টোপিীয় তেয প্রর্াি র্রার জিয প্রর্াির্ 
পক্ষটর্ রানজ র্রাটিার নবেটয়, আনি সবসিয় এিি প্রর্াির্ পটক্ষর র্াটি অক্ষনতর্ারর্ বিবযগুনি িুি র্রটবা 
এবং ধটর রািটবা স্টে র্নেত প্রর্ািিার পনরণনত নহসাটব HIPAA এর অধীটি উটে আসা স্টোপিীয়তার নিয়টি 
স্টর্াটিা িায়বদ্ধতা স্টেটর্ এই সরঞ্জাটির উপর নিভক র র্টর।  

 

7. নপতা-িাতা এবং অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক  োর্া বযনিটির র্াটি নবজ্ঞনি: এই িটিকর অিুবতী অিুটিািি নপতা 
বা িাতার িটধয এর্জটির দ্বারা রি হওয়ার আটে পেকন্ত অেবা উপটর অিুটিি 4-এ নিনিকষ্ট তানরি পেকন্ত ববধ। 
এই িটিািয়টি নপতা বা িাতার িটধয স্টর্উ স্বাক্ষর র্টর োর্টি, ইিাপূবকর্ এই ধরটির অিুটিািি রি র্রটত 
পাটরি এবং স্টসটক্ষটত্র এই ধরটির বানতির্রণ সম্বটে প্রাসনের্ সু্কি এবং স্বাস্থয স্টসবা প্রিাির্ারীটির জািাটত হটব। 
অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক  োর্া এর্জি বযনি নেনি এই ধরটণর বানতির্রটণর জিয নবজ্ঞনি পাটিি তাটর্ অনবিটম্ব 
এিি স্টেটর্াটিা সু্কি, স্বাস্থয স্টসবা প্রিাির্ারী অেবা স্টহল্ে প্ল্যাটি জািাটত হটব স্টেিাটি এই উপনবভাটের অিুবতী 
অিুটিািিটি উপস্থাপি র্রা হটয়টি। অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক  োর্া বযনি অিুটিািি প্রানি অেবা বানতির্রণ সম্বটে 
জািাটত বযেক হটিও নপতা বা িাতার র্রা বানতির্রটণর নবজ্ঞনিটি অর্ােকর্র হটব িা।  

 

এই অিুটিািিটি অস্থায়ী, তটব নপতা-িাতা(রা) পুিিকবীর্রণ র্রাটত পাটরি। তটব, আইনি অনভভাবর্ত্ব নিটয়াে 
র্রটত বা র্ােনর্ নিধকারণ র্রটত নপতািাতা এবং িীঘকর্াি অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক  োর্া বযনিটির পনরচেকা-
প্রিাটির বযবস্থাপিাটি স্টর্াটিা নবচার নবভােীয় র্ােকধারার িধয নিটয় আটরা স্থায়ীভাটব আইনি বযবস্থাপিা র্রার 
অিুটরাধ র্রা হটত পাটর।  
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দ্রষ্টবয: নিটচর সিস্ত স্বাক্ষটর স্টিাোনর র্রা আবিযর্ েনি অিুটিািটির স্টিয়াি 30 নিি অনতিি র্টর।  

 

তানরি:     /    /      (নপতা বা িাতার স্বাক্ষর)  

 

আিার সািটি িপে নিটয়টিি  

      নিি       20        

 

স্টিাোনর পাবনির্        

 
 

8. আনি,       , এিাটি উটেনিত 

নিশুর/নিশুটির/অক্ষি বযনির(স্টির) আটরর্জি নপতা বা িাতা, এিাটি এর্টি আিািটতর আটিটি নিটিকি স্টিওয়া 
হটি স্টে নপতা-িাতা উভয়টর্ই নিশুর/নিশুটির/অক্ষি বযনির(স্টির) নিক্ষা এবং/অেবা স্বাস্থয নবেটয় নসদ্ধান্তগুনিটত 
সম্মত হটত হটব এবং আনি এতদ্বারা নিটচ আিার স্বাক্ষর নিটয় এই িটিািয়টি সম্মনত জািানি।  

 

এই িটিািয়ি োর্ার্ািীি আিাটর্ স্টেিাটি পাওয়া োটব তার সনিয় ঠির্ািা এবং স্টেনিটিাি িম্বর(গুনি ) হি:  

 

ঠির্ািা:        

 

স্টেনিটিাি: বান়ি (     )       -       র্িকস্থি: (     )       -       

অিযািয: (     )       -         

 
 

তানরি:     /    /      (নপতা বা িাতার স্বাক্ষর)  

 

 

আিার সািটি িপে নিটয়টিি  

      নিি       20        

 

স্টিাোনর পাবনির্        
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9.  আনি,        , এিাটি উটেনিত 

নিশুর/নিশুটির/অক্ষি বযনির(স্টির) অনভভাবর্ীে সম্পটর্ক  িটিািীত বযনি, এতদ্বারা নিটচ আিার স্বাক্ষর নিটে এই 
িটিািয়টি সম্মনত জািানি।  

 

তানরি:     /    /      স্বাক্ষর  

 

 

আিার সািটি িপে নিটয়টিি  

      নিি       20        

 

স্টিাোনর পাবনির্        
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অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক  োর্া বযনির িটিািয়টির জিয নিটিকিাবিী, নিউ ইয়র্ক  স্টেটের সাধারণ িায়বদ্ধতার আইটির 
ধারা 5-1551 অিুবতী।  

 

এই ফর্মের উর্েশ্য:  

এই িিকটি আপিার সন্তাটির(স্টির) অেবা আপিার পনরচেকায় োর্া অক্ষি বযনির(স্টির) নচনর্ৎসা সংিান্ত এবং 
নিক্ষািূির্ নসদ্ধান্তগুনি স্টিওয়ার জিয অিয স্টর্াটিা বযনিটর্ িটিািীত র্রার সুটোে স্টিয়, েনি আপনি নিনিকষ্ট নর্িু 
সিটয়র জিয স্টসটি নিটজ র্রটত িা পাটরি। এই অিুটিািিটি স্টর্বিিাত্র 12 িাটসর জিয বযবহার র্রা স্টেটত 
পাটর। স্টর্াটিা বযনির র্াটি 12 িাটসর অনধর্ সিটয়র জিয আপিার সন্তাি(স্টির)/ পনরচেকায় োর্া অক্ষি 
বযনি(স্টির) রািা প্রটয়াজি হটি, আপনি অিযািয নবর্ল্পগুনি নবটবচিা র্টর স্টিিটত পাটরি।  

েনি এিি স্টর্াটিা আিািটতর আটিি োটর্ োর জিয নপতািাতা উভয়টর্ই তাটির সন্তাটির(স্টির) নিক্ষা এবং/অেবা 
স্বাস্থয নবেয়র্ নসদ্ধান্তগুনির নবেটয় সম্মত হটত হটব এিি হয়,, তাহটি নপতািাতা উভয়টর্ই এই িিকটি স্বাক্ষর 
র্রটত হটব। েনি িা হি, স্টর্বিিাত্র এর্জি োটর্ি নপতা বা িাতার স্বাক্ষর প্রটয়াজি।  

এই অিুটিািি নিটয় আপিার র্াটি সিস্ত অনভভাবর্ীয় অনধর্ার োর্টব এবং এই অিুটিািিটি স্টেটর্াটিা সিয় বানতি 
(রি) র্রটত পাটরি। স্টে বযনিটর্ আপনি িটিািীত র্রটবি নতনি আপিার সন্তাটির(স্টির) সু্কটি, নিক্কার এবং নচনর্ৎসা 
প্রিাির্ারীটির সটে বিটত পারটবি এবং নিয়নিত নসদ্ধান্ত নিটত সক্ষি হটবি। আপিার িটিািীত বযনি সাজক ানর অেবা 
অিয স্টর্াটিা গুরুতর নচনর্ৎসা পদ্ধনতর জিয সম্মনত নিটত পারটবি িা, তটব নিয়নিত নচনর্ৎসা সংিান্ত নবেয়গুনির 
জিয সম্মনত নিটত পারটবি। আপনি েনি িা চাি আপিার িটিািীত বযনি টির্ার্রটণর িটতা নিনিকষ্ট নর্িু নসদ্ধান্ত 
স্টিি, স্টসটক্ষটত্র আপনি এই িটিক তা নিনিকষ্ট র্রটত পাটরি। আপিার িটিািীত বযনির আপিার সন্তাি(স্টির)/অক্ষি 
বযনি(স্টির) সম্বটে স্টিওয়া স্টর্াটিা নসদ্ধাটন্তর সটে আপনি এর্িত িা হটি আপনি স্টসই নসদ্ধান্তটি বানতি র্রটত পাটরি।  

িটিািীত বযনিটর্ অবিযই "অনভভাবর্ীয় র্ততক টত্ব োর্া বযনি" নহসাটব সম্মত হটত হটব, আর তাই 
নিশুর(টির)/অক্ষি বযনির(স্টির) আনেকর্ সহায়তার জিয িায়বদ্ধতা আটি ধটর স্টিওয়ার প্রটয়াজি স্টিই। স্টসই 
বযনি অিয সু্কটির নর্নিটে বসবাস র্রটি আপিার সন্তাি(রা) তাটির সু্কটির নর্নিে পনরবতক ি র্রটব িা। 
আপিার িততুয বা র্ারাবাটসর স্টক্ষটত্র, এই িটিািয়ি স্বয়ংনিয়ভাটব স্টিে হটয় োটব।  

 

এই ফমেটি বযবহার্রর ভনর্দেশ্াবলী:  

অনুর্েদ 1: প্রিত্ত িূণযস্থাটি আপিার সম্পূণক আইনি িাি পূরণ র্রুি। স্টর্াটিা আিািটতর আটিি র্ােকর্র োর্টি 
নপতা-িাতা উভয়টর্ই স্বাক্ষর র্রটত হটব, নপতা বা িাতার িটধয আটরর্জি অিুটিি 7-এ প্রিাি র্রা িূণযস্থাটি 
নিটজর িাি নিিটবি।  

অনুর্েদ 2: আপিার ঠির্ািা এবং স্টেনিটিাি িম্বর(গুনি) নিিুি। এই তেয স্টিওয়া িা হটি, অিুটিািি 30 নিটির 
স্টবনি সিটয়র জিয ববধ োর্টব িা। এই অিুটিািটির স্টিয়াি র্ােকর্র োর্ার্ািীি আপনি স্টেিাটি বাস র্রটবি 
স্টসই ঠির্ািা নিি, এিিনর্ স্টসটি আপিার আইনি বাসস্থাি িা হটিও। উিাহরণস্বরূপ, েনি এই অিুটিািি বযবহাটরর 
সিয় আপনি হাসপাতাটি ভনতক  োটর্ি, তাহটি আপনি স্টসই হাসপাতাটির ঠির্ািা স্টিটবি।  

অনুর্েদ 3: আপিার সন্তাটির(স্টির)/অক্ষি বযনির(স্টির) নিক্ষািূির্ এবং/অেবা স্বাস্থয সম্পনর্ক ত নসদ্ধান্তগুনি 
স্টিওয়ার জিয স্টে বযনিটর্ আপনি িটিািীত র্রটত চাি তার িাি, ঠির্ািা এবং স্টেনিটিাি িম্বর নিিুি। 
প্রটতযর্ নিশু/অক্ষি বযনির িাি(গুনি) এবং জন্ম তানরি(গুনি) নিিুি।  

অনুর্েদ 4: উপেুি বটে টির্ নচহ্ন নিটয় এবং তার পাটি িাটির আিযক্ষর নিটি র্তনিটির জিয আপনি অিুটিািি 
র্ােকর্র র্রটত চাি তা নিনিকষ্ট র্রুি। িটি রািটবি, আপনি চাইটি সবসিয় এই িটিািয়ি নিনিকষ্ট সিটয়র আটে 
রি (বানতি) র্রটত পাটরি। স্টসো র্ীভাটব র্রটবি স্টসই নবেয়র্ তেয এই নিটিকিাবিীর স্টিটে স্টিওয়া আটি।  
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- বযবহার করুন (a) েনি আপনি এই িটিািয়িটি 12 িাটসর জিয বযবহার র্রটত চাি। আপনি এই নবর্ল্পটি 
নিবকাচি র্রটি, আপিাটর্ নপতা-িাতা(স্টির) এবং অিয বযনির ঠির্ািা এবং স্টেনিটিাি িম্বর নিটত হটব এবং 
সবর্'টি স্বাক্ষটর স্টিাোনর র্রাটত হটব।  

- বযবহার করুন (b) েনি আপনি এই িটিািয়িটি 30 নিটির জিয বযবহার র্রটত চাি। এই নবর্ল্পটির জিয 
আপিাটর্ ঠির্ািা এবং স্টেনিটিাি িম্বর নিটত হটব িা, তটব স্টসটি স্টিওয়াই ভাি োটত নচনর্ৎসা সংিান্ত অেবা 
নিক্ষা সংিান্ত পনরচেকা প্রিাির্ারীটির আপিার সটে স্টোোটোটের প্রটয়াজি হটি তারা তা র্রটত পাটরি।  

- বযবহার করুন (c) েনি আপনি নিনিকষ্ট তানরি বযবহার র্রটত চাি, 30 নিটির স্টেটর্ র্ি বা স্টবনি স্টিয়াটির জিয। 
িটি রািটবি, এই িটিািয়ি 12 িাটসর স্টবনি সিটয়র জিয বযবহার র্রা োটব িা, এবং আপনি 30 নিটির স্টবনি 
সিটয়র জিয এটি ভািভাটব চাইটি অবিযই ঠির্ািা, স্টেনিটিাি িম্বর এবং স্টিাোনর র্রা স্বাক্ষরগুনি নিটত হটব।  

- বযবহার করুন (d) েনি স্টর্াটিা নিনিকষ্ট সিটয় আপনি এই িটিািয়িটি শুরু র্রটত চাি, স্টেিি আপিার 
হাসপাতাটি ভনতক  হওয়ার সিয়। এর জিয, প্রিত্ত প্রেি িূণযস্থাটি নিনিকষ্ট ঘেিাটি নিিুি (উিাহরণ: "আিার 
হাসপাতাটি ভনতক  োর্ার্ািীি ") এবং নদ্বতীয় স্থাটি তানরি অেবা স্টসই ঘেিাটি নিিুি োর পটর িটিািয়টির 
স্টিয়াি স্টিে হটব (উিাহরণ: “30 নিি পটর” অেবা “হাসপাতাি স্টেটর্ আিার িা়িা পাওয়ার সিয়”)। আবার িটি 
র্নরটয় নিই, আপনি 30 নিটির স্টবনি সিটয়র জিয এটি ভািভাটব চাইটি অবিযই ঠির্ািা, স্টেনিটিাি িম্বর এবং 
স্টিাোনর র্রা স্বাক্ষরগুনি নিটত হটব।  

অনুর্েদ 5: আপিার িটিািীত বযনিটর্ নিটয় আপনি ো র্রাটত চাি স্টসই প্রটতযর্টি নজনিটসর তানির্া র্রুি। 
আপিার িটিািীত বযনিটর্ নিটয় আপনি স্টেগুনি র্রাটত চাি িা স্টসগুনি স্টর্টে তার প্রটতযর্টির পাটি িাটির 
আিযক্ষর নিিুি। আপিার িটিািীত বযনিটর্ র্রটত হটব িা এিি স্টর্াটিা র্াজ আপিার চানহিায় োর্টি, স্টসইগুনির 
তানির্া নিটচর িূণযস্থািটিটত নিিুি। উিাহরণস্বরূপ, েনি স্টর্াটিা িািনসর্ স্বাস্থয পরীক্ষা সম্পানিত হওয়ার আটে 
আপনি চাি আপিার সটে স্টোোটোে র্রা স্টহার্, তাহটি আপনি প্রিত্ত িূণযস্থাটি স্টসটি নিিটত পাটরি।  

অনুর্েদ 6: এই অিুটিি অিুোয়ী আপিার িটিািীত বযনির র্াটি আপিার সন্তাটির(স্টির)/অক্ষি বযনির(স্টির) 

নচনর্ৎসা সংিান্ত স্টরর্র্ক  এবং নচনর্ৎসা সম্পনর্ক ত তেয অযাটেস র্রার সুটোে আটি।  

অনুর্েদ 7: এটি িিক সম্বটে নর্িু তেয প্রিাি র্টর। অিুটিি 1-এ স্টে নপতা বা িাতার িাি উটে এটসটি নতনি 
তারপর িিকটিটত স্বাক্ষর র্টর তানরি স্টিি। এই অিুটিািিটিটর্ 30 নিটির স্টবনি সিটয়র জিয র্ােকর্র োর্টত 
হটি, স্বাক্ষটর স্টিাোনর র্রা আবিযর্। এই স্টক্ষটত্র, আপনি িিকটি স্বাক্ষর র্রার আটে স্টিাোনর পাবনিটর্র র্াটি 
নিটয় স্টেটত হটব এবং স্টিাোনর পাবনিটর্র সািটি স্বাক্ষর র্রটত হটব, নেনি তারপর নিটজও িিকটিটত স্বাক্ষর 
র্রটবি এটি নিনিকষ্ট র্রার জিয স্টে আপিার স্বাক্ষর র্রার সিয় নতনি সাক্ষী নিটিি। েনি এটি িা র্টরি, 

তাহটি অিুটিািিটির স্টিয়াি স্বয়ংনিয়ভাটব 30 নিি পটর স্টিে হটয় োটব।  

অনুর্েদ 8: নিশুর(স্টির) নিক্ষািূির্ এবং/অেবা স্বাস্থয নবেয়র্ নসদ্ধান্ত নিটত নপতা-িাতা উভটয়রই সম্মত হটত হটব 
বটি স্টর্াটিা আিািটতর আটিি র্ােকর্র োর্টি, নপতা বা িাতার িটধয আটরর্জি প্রিত্ত িূণযস্থাটি নিটজর সম্পূণক 
আইনি িাি, ঠির্ািা এবং স্টেনিটিাি িম্বর নিিটবি। এটক্ষটত্র নপতা বা িাতার িটধয প্রেিজিটর্, নিটজর ঠির্ািা 
এবং স্টেনিটিাি িম্বর নিটত হটব িা েনি অিুটিািিটি 30 নিি বা তার র্ি সিটয়র জিয র্রা হয় অেবা র্রার 
ইিা োটর্। তাটির এই তেয নিটতই হটব এবং এর্জি স্টিাোনর পাবনিটর্র সািটি িাাঁন়িটয় িিকটিটত স্বাক্ষর 
র্রটত হটব, েনি অিুটিািিটি 30 নিটির স্টবনি সিটয়র জিয র্ােকর্র হওয়ার র্ো োটর্। নপতািাতা িু'জটিরই 
সম্মত হওয়া আবিযর্ বটি স্টর্াটিা আিািটতর আটিি িা োর্টি আপনি এই অিুটিিটি িানি রািটত পাটরি।  

অনুর্েদ 9: নিশু(স্টির)/অক্ষি বযনি(স্টির) "অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক " িটিািীত হটবি স্টে বযনি তার সম্পূণক আইনি 
িাি নিিুি। তারপর তারা িিকটি স্বাক্ষর র্টর তানরি স্টিটবি, োটত স্টবাো োয় তারা অনভভাবর্ীয় সম্পটর্ক  
োর্ার জিয রানজ হটয়টিি। এই অিুটিািিটি 30 নিটির স্টবনি সিটয়র জিয র্ােকর্র হওয়ার র্ো োর্টি, 

তাটিরটর্ও এর্জি স্টিাোনর পাবনিটর্র সািটি িিকটিটত স্বাক্ষর র্রটত হটব।  
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অনযানয তথয:  

- গুরুতর স্টিনর্র্যাি নচনর্ৎসা: আপনি স্টে বযনিটর্ িটিািীত র্রটিি নতনি "গুরুতর স্টিনর্র্যাি নচনর্ৎসা" এর 
জিয সম্মনত নিটত পারর্বন না, োর িটধয স্টেটর্াটিা নচনর্ৎসা সংিান্ত, সানজক র্াি অেবা স্টরােনিণকয় নবেয়র্ 
হস্তটক্ষপ অেবা পদ্ধনত রটয়টি স্টেিাটি এর্টি সাধারণ অযািাটস্থনসয়া র্রা হয় অেবা স্টেিাটি তাৎপেকপূণক েুাঁ নর্ 
োটর্ অেবা িারীনরর্ েেটি তাৎপেকপূণকভাটব আঘাত র্রা প্রটয়াজি হয় অেবা স্টবি ভাি পনরিাণ বযো, অস্বনস্ত, 

িবুকিতার উটদ্রর্ হয়, অেবা সুস্থ হটয় ওো সিয় সাটপক্ষ। এর িটধয অন্তভুক ি িয়: স্টর্াটিা নিয়নিত স্টরােনিণকয় 
অেবা নচনর্ৎসা স্টেিি িি-সাইনিয়াটির্ পনরনস্থনত অেবা পুনষ্ট বা নবটেেটণর জিয িারীনরর্ তরি নিষ্কািটির 
স্টর্টিাটেরানপ বযতীত ওেুটধর বটদাবস্ত; ইটিটরার্িভািনসভ স্টেরানপ; স্থািীয় অযািাটস্থনসয়া র্টর িাাঁটতর পনরচেকা; 
জি স্বাস্থয আইটির ধারা পাঁনচিটিা চার অিুবতী, আপৎর্ািীি অবস্থার পনরনস্থনতগুনিটত প্রিাি র্রা স্টেটর্াটিা 
প্রনিয়া; এিি স্টিনর্র্যাি নচনর্ৎসা প্রতযাহার বা োিাটিা ো জীবিিায়ী র্ােকর্িাপ বজায় রািটি; অেবা স্টর্াটিা 
েভক াবস্থার স্টেনরিাইটজিি অেবা েভক পাত।  

উিাহরণস্বরূপ, িটিািীত বযনি এর্জি নিশু/অক্ষি বযনির িাইনিংটয়র িটতা িাির্ িাাঁটতর সংিান্ত পদ্ধনতগুনির 
জিয সম্মনত নিটত পাটরি, তটব িাাঁটতর সাজক ানরর জিয িয় স্টেিাটি প্রনিয়াটি র্রার জিয তাটির অজ্ঞাি র্রা 
হটব, স্টেিি তাটির আটক্কি িাাঁত স্টতািার সিয়। প্রধাি নচনর্ৎসা সংিান্ত পদ্ধনতগুনি র্রার জিয এর্জি নপতা 
বা িাতার সম্মনত তিিও প্রটয়াজি হটব।  

- এই িটিািয়ি রি র্রা: অিুটিািি রি (বানতি) র্রার জিয, আপিাটর্ শুধু আপিার িটিািীত বযনিটর্ জািাটত 
হটব স্টে আপনি স্টসটি র্রটত চাি এবং উপেুি নিক্ষা এবং নচনর্ৎসা প্রিাির্ারীটির র্াটি তাটির জািাটত হটব 
স্টে অিুটিািিটি স্টিে হটয়টি। নপতা বা িাতা স্টে অিুটিািিটি রি র্টরটিি তা তাটির নিনিতভাটব এটি র্রার 
অেবা নিশু(স্টির)/অক্ষি বযনি(স্টির) নিক্ষা এবং নচনর্ৎসা প্রিাির্ারীটির র্াটি জািাটিার প্রটয়াজি িা হটিও, তারা 
স্টসটি চাইটত পাটরি, োটত স্টর্াটিা নদ্বিত িা োটর্। েনি নপতা-িাতা ি'ুজটিই িিকটিটত স্বাক্ষর র্টরি, তাহটি নপতা 
বা িাতার িটধয স্টর্াটিা এর্জি িটিািয়িটি বানতি র্রটত পাটরি, তার জিয আপিার ি'ুজিটর্ই প্রটয়াজি স্টিই। 


