তথ্যপত্র
অন্য পক্ষের নিকট ব্যনিগত তথ্য প্রকাক্ষের সম্মনত।
অক্ষেনিযার প্রাইক্ষেনস অযাক্ট 1988 এর সংজ্ঞা অনুযায়ী আপনি যয প্রনতষ্ঠাি/প্রনতনিনির তানিকা নিক্ষে নিক্ষযক্ষেি, তাক্ষির কাক্ষে আপিার ব্তবমাি
ব্যনিগত তথ্য (যার অন্তেভি
ব হি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংক্ষব্িিে়ীি তথ্য) প্রকাক্ষের জন্য IHMS-যক নিক্ষিবে যিওযার জন্য আপিাক্ষক "অন্য পক্ষের কাক্ষে
ব্যনিগত তথ্য প্রকাক্ষের সম্মনত" ফমবনট (MR049) ব্যব্হার করক্ষত হক্ষব্। ব্যনিগত তথ্য সংব্নিত েনব্ষ্যত িনথ্পত্রগুনি প্রকাক্ষের িক্ষেয IHMSযক নিক্ষিবে যিওযার সুক্ষযাগও এনট আপিাক্ষক যিক্ষব্।
নিজ সম্মনত প্রিাক্ষির যেক্ষত্র আপিাক্ষক অব্শ্যই এই নব্ষক্ষয সক্ষেতি হক্ষত হক্ষব্ যয ক়ীোক্ষব্ আপিার সম্পনকবত ব্যনিগত তথ্য যসই সব্ প্রনতষ্ঠাি অথ্ব্া
প্রনতনিনি কততবক ব্যব্হৃত হক্ষব্ যাক্ষির আপনি তক্ষথ্য প্রক্ষব্োনিকার নিক্ষেি, কতনিি িক্ষর যসই প্রনতষ্ঠাি অথ্ব্া প্রনতনিনি আপিার সম্পনকবত ব্যনিগত
তক্ষথ্যর রেণাক্ষব্েণ করক্ষব্ এব্ং এই তথ্যক্ষক তারা ক়ী িরক্ষির সুরো যিক্ষব্। এোডাও আপনি অব্শ্যই অন্য কাউক্ষক আপিার সম্পনকবত ব্যনিগত
তথ্য (যার মক্ষিয সংক্ষব্িিে়ীি তথ্যও রক্ষেক্ষে) যিওযার ঝভনুঁ কগুনি সম্পক্ষকব সক্ষেতি থ্াকক্ষব্ি। এনটক্ষক ব্িা হে তথ্য অব্গত হওো এব্ং আপনি যয
সম্মনতনট যিক্ষব্ি যসনট হক্ষব্ "তথ্য অব্গত হক্ষে প্রিত্ত সম্মনত"। IHMS-যক এই নব্ষক্ষয স্বেন্দ থ্াকক্ষত হক্ষব্ যয যখি আপনি সম্মনত যিি তখি
আপনি তথ্য অব্গত হক্ষেই সম্মনত নিক্ষেি। IHMS কততবক আপিার সম্পনকবত ব্যনিগত তথ্য আপিার মক্ষিাি়ীত প্রনতষ্ঠাি অথ্ব্া প্রনতনিনির কাক্ষে
প্রকাক্ষের সুনব্িা এব্ং ঝভনুঁ কগুনি সম্পক্ষকব আপিাক্ষক সক্ষেতি থ্াকার পরামেব যিওযার মািযক্ষম IHMS নব্ক্ষব্েিা করক্ষব্ যয সম্মনত ফমব-এ আপনি যয
সম্মনত নিক্ষযক্ষেি যসনট অব্নহত সম্মনত।
এোডাও আপিাক্ষক মক্ষি রাখক্ষত হক্ষব্ যয IHMS-যক পভিরায নিনখত নিক্ষিবেিাক্ষির মািযক্ষম আপনি যয যকাক্ষিা সময আপিার সম্মনত প্রতযাহার অথ্ব্া
সংক্ষোিি করক্ষত পাক্ষরি।
অনুগ্রহ কক্ষর নিনিত করুি যয আপনি সম্মনতপত্রনট অতযন্ত যত্নসহকাক্ষর পক্ষডক্ষেি। যনি েতবাব্ি়ী যব্াঝার যেক্ষত্র আপিার সহাযতার প্রক্ষযাজি হয,
তাহক্ষি অব্শ্যই IHMS-যক নজজ্ঞাসা করক্ষব্ি। নিক্ষজ স্বাের করার পক্ষর েনব্ষ্যক্ষতর প্রক্ষোজক্ষি আপনি অব্শ্যই আপিার স্বােনরত সম্মনতপক্ষত্রর
একনট অনুনিনপ নিক্ষজর কাক্ষে রাখক্ষব্ি।
আপিার সম্পনকবত ব্যনিগত তথ্য প্রকাে নিিবারক্ষণর যেক্ষত্র IHMS তা শুিভ তখিই করক্ষব্ যনি তথ্য প্রকাে আইিানুগ হয এব্ং অক্ষেনিযাি
প্রাইক্ষেনস অযাক্ট এর সক্ষে সংগনতপূণব হয।
িারা

নিক্ষিবনেকা

(অনুগ্রহ কক্ষর মক্ষি রাখক্ষব্ি যয যনি আপনি নিম্ননিনখত নিক্ষিবনেকা অনুসরণ িা কক্ষরি, তাহক্ষি IHMS আপিার সম্মনতপত্রনট ব্ানতি করক্ষত
পাক্ষর, যতেণ পযবন্ত িা ফমবনট সনিকোক্ষব্ পূরণ করা হয)
সম্মনত প্রিািকার়ী ব্যনি
নপতা-মাতা/আইনি
অনেোব্ক্ষকর সম্মনত

সব্ ঘরগুনি ইংক্ষরনজ অের, সংখযা এব্ং তানরখ পদ্ধনত ও নব্ন্যাস ব্যব্হার কক্ষর পূরণ করক্ষত হক্ষব্ এব্ং যযখাক্ষি প্রক্ষযাজয শুিভ ব্ড হাক্ষতর
অের প্রক্ষযাজয হক্ষব্।
16 ব্েক্ষরর কমব্যস়ী নেশুক্ষির ব্যনিগত তথ্য প্রকাক্ষের যেক্ষত্র তাক্ষির নপতা-মাতা অথ্ব্া সরকার স্ব়ীকতত আইিসম্মত অনেোব্কক্ষক সম্মনত
প্রিাি করক্ষত হক্ষব্।
16 ব্ের যথ্ক্ষক 18 ব্ের ব্যস পযবন্ত নেশুরা নিক্ষজরাই সম্মনত যিক্ষব্ি, যনি িা এমি যকাক্ষিা নিনিকাি প্রমাণ থ্াক্ষক যয নেশুর অব্নহত সম্মনত
প্রিাক্ষির সামক্ষথ্বযর অোব্ আক্ষে। এই ব্যস়ী নেশুক্ষির ব্যনিগত তথ্য প্রকাক্ষের যেক্ষত্র নপতা-মাতা অথ্ব্া আইিসম্মত অনেোব্ক শুিভ তখিই
প্রতযযি করক্ষত পারক্ষব্ি যনি একনট নেশু, যয অব্নহত সম্মনত প্রিাক্ষি সেম, তার নপতা-মাতা অথ্ব্া আইনি কততবপক্ষের নিক্ষিবেনটর সক্ষে
নিনখতোক্ষব্ সম্মত ব্ক্ষি IHMS-যক জািায।
16 ব্েক্ষরর যব্নে ব্যস়ী একজি ব্যনি, যাুঁর সম্পক্ষকব একজি যযাগযতাসম্পন্ন নেনকৎসক অব্নহত সম্মনত প্রিাক্ষির সামক্ষথ্বযর অোব্ আক্ষে ব্ক্ষি
নিিবারণ কক্ষরক্ষেি, তাুঁর যেক্ষত্র উপযভি কততবপে একজি আইিসম্মত অনেোব্কক্ষক নিক্ষযাগ করক্ষব্। যসই আইিসম্মত অনেোব্ক অথ্ব্া
নপতা-মাতা ওই ব্যনির পক্ষে সম্মনতপক্ষত্র স্বাের করক্ষত পাক্ষরি।

সম্মনত

যয আইনি কারক্ষণ অনেোব্কক্ষত্বর আক্ষিে যিওযা হক্ষযক্ষে শুিভ যসই উক্ষেক্ষশ্য একজি আইনি অনেোব্ক যকাক্ষিা ব্যনি সম্পনকবত ব্যনিগত
তথ্য প্রকাক্ষের অনুমনত প্রতযযি করক্ষত পাক্ষরি।
প্রনতষ্ঠাি/প্রনতনিনি:
সম্মনতপক্ষত্র শুিভ একনট প্রনতষ্ঠাি অথ্ব্া প্রনতনিনিক্ষক েিাি করক্ষত হক্ষব্। যনি দুই অথ্ব্া তক্ষতানিক তানিকােভি থ্াক্ষকি, তাহক্ষি IHMS
তানিকার প্রথ্ম প্রনতষ্ঠাি অথ্ব্া প্রনতনিনিক্ষকই যকব্ি স্ব়ীকতনত যিক্ষব্। যনি আপনি আপিার সম্পনকবত ব্যনিগত তথ্য দুই অথ্ব্া তক্ষতানিক
প্রনতষ্ঠাি অথ্ব্া প্রনতনিনির কাক্ষে প্রকাে করক্ষত োি, তাহক্ষি প্রনতনট প্রনতষ্ঠাি এব্ং/অথ্ব্া প্রনতনিনির জন্য আপিাক্ষক পতথ্ক সম্মনতপত্র পূরণ
করক্ষত হক্ষব্।
IHMS কততবক প্রকানেত নিনিবষ্ট ব্যনিগত তথ্য:
আপিার মক্ষিাি়ীত প্রনতষ্ঠাি অথ্ব্া প্রনতনিনির কাক্ষে আপনি যকাি তথ্য প্রকাক্ষের জন্য IHMS-যক অনুমনত নিক্ষেি তা আপিাক্ষক সুস্পষ্ট
নকন্তু সংনেপ্তোক্ষব্ নেনিত করক্ষত হক্ষব্। উিাহরণস্বরূপ, "নেনকৎসা সংক্রান্ত সমগ্র িনথ্", "হাক্ষতর আঘাত সম্পনকবত", "মািনসক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত
িনথ্পত্র" ইতযানি।
েনব্ষ্যক্ষতর ব্যনিগত তথ্য:
যয তানরখ পযবন্ত সম্মনত যিওযা হক্ষযক্ষে যসই তানরখ পযবন্ত সম্মনতপত্রনট বব্ি থ্াকক্ষব্ (যার অন্তেভবি হক্ষব্ ব্তবমাক্ষির ব্যনিগত তথ্য)। যনি
আপনি োি যয আপিার েনব্ষ্যক্ষতর িনথ্পত্র (অথ্বাৎ সম্মনতিাক্ষির তানরক্ষখর পক্ষর IHMS-কততবক সংগতহ়ীত আপিার সম্পনকবত ব্যনিগত
তথ্য) আপিার মক্ষিাি়ীত প্রনতষ্ঠাি অথ্ব্া প্রনতনিনির কাক্ষে িেয হক্ষব্, তাহক্ষি আপনি সম্মনতপক্ষত্রর যযখাক্ষি "েনব্ষ্যক্ষতর ব্যনিগত তথ্য"
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তথ্যপত্র
অন্য পক্ষের নিকট ব্যনিগত তথ্য প্রকাক্ষের সম্মনত।

IHMS কততবক স্বােক্ষরর
বব্িতা যাোইকরণ

উক্ষেখ করা আক্ষে যসখাক্ষি অব্শ্যই স্বাের করক্ষব্ি। যনি ওই স্থ্াক্ষি যকাক্ষিা স্বাের িা থ্াক্ষক, তাহক্ষি IHMS এনটক্ষক এইোক্ষব্ ব্যাখযা
করক্ষব্ যয আপনি েনব্ষ্যক্ষতর িনথ্পত্র প্রকাক্ষের জন্য অনুমনত যিিনি।
আপিাক্ষক নিনিত করক্ষত হক্ষব্ যয যখি আপনি সম্মনতপত্রনট পূরণ করক্ষব্ি তখি IHMS কততবক নিযভি একজি নেনকৎসক্ষকর সামক্ষি
ফমবনটক্ষত স্বাের করক্ষব্ি (যনি আপনি যকাক্ষিা অনেব্াসি সংক্রান্ত আটক যকন্দ্র অথ্ব্া আঞ্চনিক প্রনক্রযাকরণ যকক্ষন্দ্র থ্াক্ষকি তাহক্ষি এই
ব্যনি IHMS এর যকাক্ষিা স্বাস্থ্যক্ষকক্ষন্দ্রর নেনকৎসক হক্ষত পাক্ষরি অথ্ব্া আপনি যনি জিক্ষগাষ্ঠ়ীর মক্ষিয থ্াক্ষকি, তাহক্ষি কনমউনিনট যহিথ্
যপ্রাোইডার নহক্ষসক্ষব্ IHMS কততবক মক্ষিাি়ীত একজি নেনকৎসক হক্ষত পাক্ষরি (যনি আপনি অক্ষেনিযায যকাক্ষিা কনমউনিনট নডক্ষটিেি-এ
ব্সব্াস কক্ষরি তাহক্ষি এই ব্যনি হক্ষব্ি একজি সািারণ নেনকৎসক যাুঁক্ষক IHMS আপিার িানযত্ব নিক্ষযক্ষে অথ্ব্া মযািাস আইিযাণ্ড-এ
িাউরু যসটিক্ষমণ্ট নিনিক অথ্ব্া নি ইস্ট িক্ষরো যরনফউনজ ট্রািনজট যসণ্টার এর একজি নেনকৎসক)। যনি আপনি নেসার সাহাক্ষযয
অক্ষেনিযার জিক্ষগাষ্ঠ়ীর মক্ষিয ব্সব্াস কক্ষরি, তাহক্ষি আপনি সম্মনতপত্রনট ব্যব্হার করক্ষব্ি িা, ব্রং অক্ষেনিযার নিডম অব্ ইিফরক্ষমেি
অযাক্ট এর অি়ীক্ষি সরাসনর নডপাটবক্ষমণ্ট অব্ ইনমক্ষগ্রেি অযাণ্ড ব্ডবার যপ্রাক্ষটকেি এর কাক্ষে প্রক্ষব্োনিকাক্ষরর জন্য আক্ষব্িি করক্ষব্ি।

© 2017 IHMS সব্বস্বত্ব সংরনেত।
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অন্য পক্ষের কাক্ষে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাক্ষের সম্মক্তত
সম্মক্তত প্রদানকারী ব্যক্তি (“ব্যক্তি”)
(এই অংেক্তি সম্পূর্ি করক্ষত হক্ষব্)
নাম:

েনািকরর্ নম্বর:

পুরুষ

মক্তহিা

ভাষা:

জন্ম তাক্তরখ:

ব়্েস:
______ / ______ /________

দদাভাষীর সাহায্য দনও়ো হক্ষ়েক্ষে ক্তক না:

হ্াাঁ

দদাভাষীর নম্বর:

না

ক্তপতা-মাতা/আইক্তন অক্তভভাব্ক্ষকর সম্মক্তত
(য্ক্তদ ব্যক্তি সম্মক্তত প্রদাক্ষন অসমথ্ি হন, শুধু তখনই পূরর্ করক্ষত হক্ষব্: য্ক্তদ ব্যক্তিক্তি সম্মক্তত প্রদাক্ষন সমথ্ি হন, তাহক্ষি এই অংেক্তি খাক্তি রাখক্ষত হক্ষব্)
নাম:
জন্ম তাক্তরখ:

ব্যক্তির সক্ষে সম্পকি:

সম্মক্ততসমূহ
(ক্তনক্ষচর সব্ ঘরগুক্তি পূরর্ করক্ষত হক্ষব্)
এতদ্বারা IHMS এব্ং দসই সাক্ষথ্ তাক্ষদর অক্তধনস্ত সংস্থাসমুহক্ষক দয্ প্রক্ততষ্ঠাক্ষনর নাম উক্ষেখ করা হক্ষ়েক্ষে অথ্ব্া আমার প্রক্ততক্তনক্তধ (ক্তনক্ষচ ক্তচক্তিত) এর অধীনস্থ ক্তনক্ষদে
ি অনুসাক্ষর
আমার সম্পক্তকত
ি ব্তিমান ব্যক্তিগত তথ্য (য্ার অন্তভুি
ি হি IHMS কতৃক
ি সংগৃহীত সংক্ষব্দনেীি তথ্যাক্তদ) প্রকাক্ষের জন্য অনুক্ষমাদন এব্ং ক্তনক্ষদে
ি দান করা হি:
প্রক্ততষ্ঠান/প্রক্ততক্তনক্তধ
(শুধু একক্তি প্রক্ততষ্ঠান অথ্ব্া প্রক্ততক্তনক্তধক্ষক তাক্তিকাভুি করক্ষত হক্ষব্: প্রক্ষতযক মক্ষনানীত প্রক্ততষ্ঠান
এব্ং/অথ্ব্া প্রক্ততক্তনক্তধর জন্য পৃথ্ক ফমি ব্যব্হার করক্ষত হক্ষব্)

IHMS কতৃক
ি প্রকাক্তেত ক্তনক্তদষ্টি ব্যক্তিগত তথ্য:

ব্যক্তির স্বাের (অথ্ব্া ক্তপতা-মাতা/অক্তভভাব্ক য্ক্তদ দসই ব্যক্তি সম্মক্তত প্রদাক্ষন অসমথ্ি হন):

সম্মক্ততদাক্ষনর তাক্তরখ:

এতদ্বারা IHMS এব্ং দসই সাক্ষথ্ তাক্ষদর অক্তধনস্ত সংস্থাসমুহক্ষক দসই মক্ষনানীত প্রক্ততষ্ঠান অথ্ব্া আমার প্রক্ততক্তনক্তধর (ক্তনক্ষচ ক্তচক্তিত) কাক্ষে আমার সম্পক্তকত
ি ভক্তব্ষ্যৎ ব্যক্তিগত তথ্য
(য্ার অন্তভুি
ি হি IHMS কতৃক
ি সংগৃহীত সংক্ষব্দনেীি তথ্যাক্তদ) প্রকাক্ষের জন্য অনুক্ষমাদন এব্ং ক্তনক্ষদে
ি দান করা হি দয্ মক্ষনানীত প্রক্ততষ্ঠান/প্রক্ততক্তনক্তধ তার জন্য আইনসম্মত
দাক্তব্ জাক্তনক্ষ়েক্ষে:
ব্যক্তির স্বাের (অথ্ব্া ক্তপতা-মাতা/অক্তভভাব্ক য্ক্তদ দসই ব্যক্তি সম্মক্তত প্রদাক্ষন অসমথ্ি হন):

(য্ক্তদ IHMS কতৃক
ি ভক্তব্ষ্যক্ষতর নক্তথ্পত্র প্রকাক্তেত না হ়ে, তাহক্ষি ক্তনক্ষচর স্বাের ও তাক্তরখ দিখার ঘরগুক্তি খাক্তি রাখক্ষত হক্ষব্)

সম্মক্ততদাক্ষনর তাক্তরখ:

দমৌক্তখক সম্মক্তত (শুধু IHMS এর কমিীক্ষদর ব্যব্হাক্ষরর জন্য – দমৌক্তখক সম্মক্তত শুধু দসখাক্ষনই ব্যব্হার করা য্াক্ষব্ দয্খাক্ষন ক্তিক্তখত সম্মক্তত দনও়োর কাজক্তি সম্ভব্ ন়ে: য্ক্তদ দমৌক্তখক
সম্মক্তত প্রক্ষয্াজয না হ়ে, তাহক্ষি ক্তনক্ষচ স্বাের এব্ং তাক্তরখ দিখার ঘরগুক্তি খাক্তি রাখক্ষত হক্ষব্):
আক্তম ওই ব্যক্তির সক্ষে প্রস্তাক্তব্ত তথ্য প্রকাে ক্তব্ষক্ষ়ে আক্ষিাচনা কক্ষরক্তে। আক্তম এই ক্তব্ষক্ষ়ে সন্তুষ্ট দয্ ওই ব্যক্তি প্রস্তাক্তব্ত তথ্য প্রকাক্ষের ক্তব্ষ়েক্তি ব্ুক্ষেক্ষেন এব্ং এই ব্যাপাক্ষর তাাঁর
অব্ক্তহত সম্মক্তত ক্তদক্ষ়েক্ষেন।
IHMS এর ক্তচক্তকৎসক্ষকর স্বাের:

IHMS এর ক্তচক্তকৎসক্ষকর নাম:

তাক্তরখ:

IHMS কতৃক
ি স্বােক্ষরর আইনক্তসদ্ধকরর্
(অথ্ব্া ক্তপতা-মাতা/আইক্তন অক্তভভাব্ক য্ক্তদ দসই ব্যক্তি সম্মক্তত প্রদাক্ষন অসমথ্ি হন)
IHMS কতৃিক ক্তনয্ুি একজন ক্তচক্তকৎসক ক্তহক্ষসক্ষব্ আক্তম প্রতয়েন করক্তে এই দয্, দয্ ব্যক্তির স্বাের উপক্ষরর সম্মক্ততর অংক্ষে দদখা য্াক্ষে দসক্তি দসই ব্যক্তির স্বাের সম্মক্ততপত্রক্তি
য্াাঁর সম্পক্তকিত (অথ্ব্া, ক্তব্কল্পস্বরূপ, দসই ব্যক্তি অব্ক্তহত সম্মক্তত প্রদাক্ষন অসমথ্ি এব্ং স্বােরক্তি দসই ব্যক্তির ক্তপতা-মাতার অথ্ব্া আইক্তন অক্তভভাব্ক্ষকর)।
IHMS এর ক্তচক্তকৎসক্ষকর স্বাের:

IHMS এর ক্তচক্তকৎসক্ষকর নাম:
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তাক্তরখ:
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ব্াাঁধাইক্ষ়ের মাক্তজিন - ক্তিখক্ষব্ন না

এই সম্মক্ততপত্রক্তিক্ষত স্বােক্ষরর মাধযক্ষম আক্তম স্বীকার করক্তে দয্ আমার এখাক্ষন প্রদত্ত সম্মক্ততক্তি বব্ধ থ্াকক্ষব্ য্ক্তদ না আক্তম এক্তি প্রতযাহার কক্তর অথ্ব্া আমার এই সম্মক্ততদাক্ষনর
তাক্তরখ দথ্ক্ষক পাাঁচ (5)ব্েক্ষরর সম়েকাি উত্তীর্ি হ়ে (দয্ক্তি আক্ষগ হক্ষব্ দসক্তিই প্রক্ষয্াজয)। আক্তম দজক্ষনক্তে দয্ আক্তম দয্ দকাক্ষনা সম়ে ইণ্টারন্যােনাি দহিথ্ অযাণ্ড দমক্তিকযাি
সাক্তভক্ষি সস্ প্রাইক্ষভি ক্তিক্তমক্ষিি (IHMS)-দক অক্তধক ক্তিক্তখত ক্তনক্ষদে
ি দাক্ষনর মাধযক্ষম এই সম্মক্ততক্তি প্রতযাহার অথ্ব্া সংক্ষোধন করক্ষত পাক্তর।

অন্য পক্ষের কাক্ষে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাক্ষের সম্মক্তত

সম্মক্ততর বব্ধতা এব্ং সম্মক্তত প্রতযাহাক্ষরর অক্তধকার সংক্রান্ত দনাক্তিে

