
এই অনমুো�োদমোনর ফর�টি ওয়োর্লল্ড  ট্রেড ট্েন্োমোরর ট্বেচ্োয় প্রদোনকৃত, আপনোর জন্য প্রমোদয় েুমো�োগ-েুবিধোে�হূ ে�ন্বমোয়র উমোদেমো্য্য ওয়োকল্ড োেল্ড ক�মোপনমোে্যন 
ট্িোডল্ড  এিং ওয়োর্লল্ড  ট্রেড ট্েন্োর ট্হলথ অগল্ডোনোইমোজ্যনমোক আপনোর েুরবষিত বেোস্থ্য তথ্য েম্ববলত বেোস্থ্যমোেিো ট্রকমোডল্ড র কবপ ট্পমোত অন�ুবত ট্দয়। এই 
ফর�টি আপনোর বেোস্থ্যমোেিো প্রদোনকোরী(ট্দর)-ট্ক আপনোর বেোস্থ্যমোেিোর তথ্য কোমোরো েোমোথ আমোলোচনো করোর অন�ুবত ট্দয় নো।

এই অনমুো�োদন ট্বেচ্োয় প্রদোনকৃত। আপবন এই ফরমো� বেোষির করুন িো নো করুন, আপনোর বেোস্থ্যমোেিো প্রদোনকোরী অি্য্যই আপনোমোক অনরুূপ �ত্ন, অথল্ড 
পবরমো্যোমোধর ্যতল্ড োিলী এিং েুমো�োগ-েুবিধো প্রদোন করমোিন। আপবন এই অনমুো�োদমোনর একটি অনবুলবপ পোওয়োর অবধকোর রোমোেন।

আপনোর, WTC ট্বেচ্োয় প্রদোনকৃত েুমো�োগ-েুবিধোর ে�ন্বয় েমূ্র্ল্ড হওয়োর পর এই অনমুো�োদমোনর ট্�য়োদ ট্্যষ হমোয় �োমোি।

এই অনমুো�োদন ট্�মোকোমোনো ে�য় বলবেতভোমোি প্রত্যোহোর করোর অবধকোর আপনোর রমোয়মোে, তমোি ট্কোমোনো অনমুো�োবদত ি্যবতি িো েত্ো �বদ ইমোতো�মোধ্যই এই 
অনমুো�োদমোনর উপর বভবত্ কমোর পদমোষিপ বনমোয় থোমোকন তমোি ট্েমোষিমোরে প্রত্যোহোর কো�ল্ডকর নোও হমোত পোমোর। অনমুো�োদনটি প্রত্যোহোর করমোত, এই ফরমো� 
তোবলকোভুতি বেোস্থ্যমোেিো প্রদোনকোরীমোক(ট্দর) একটি বচঠি ট্প্ররর্ করুন৷ এেোড়োও, এই বচঠির একটি অনবুলবপ ওয়োকল্ড োেল্ড ক�মোপনমোে্যন ট্িোমোডল্ড  ট্প্ররর্ 
করুন।

প্রকোব্যত তথ্যগুবল এর গ্রহর্কোরীমোদর দ্োরো পুন:প্রকো্য েোমোপষি হমোত পোমোর (অ্যোলমোকোহল/�োদক বচবকৎেো, এইচআইবভ/এইডে, �োনবেক বেোস্থ্য বচবকৎেো 
এিং েোইমোকোমোথরোবপ ট্নোট েম্বকল্ড ত নীমোচর তথ্যগুবল িোদ বদমোয়) এিং HIPAA প্রোইমোভবে রুল দ্োরো আর েুরবষিত থোকমোি নো।

এই অনমুো�োদন ফর�টি অ্যোলমোকোহল/�োদক বচবকৎেো, এইচআইবভ/এইডে, �োনবেক বেোস্থ্য বচবকৎেো এিং েোইমোকোমোথরোবপ ট্নোট েম্মোকল্ড  তথ্য প্রকোমো্যর 
অন�ুবত ট্দয় নো �বদ নো আপবন নীমোচ বনমোদল্ড্য কমোরন। ট্কোন তথ্য প্রকো্য করো ট্�মোত পোমোর তো �োচোই করুন:

             □ অ্যোলমোকোহল/�োদকোেবতি বচবকৎেো           □ এইচআইবভ/এইডে            □ �োনবেক বেোস্থ্য বচবকৎেো           □ েোইমোকোমোথরোবপ ট্নোট

ট্�েকল বেোস্থ্যমোেিো প্রদোনকোরী ট্�বডমোকল ট্রকডল্ড  প্রকো্য কমোরন তোমোদর অি্য্যই বনউ ইয়কল্ড  ট্টেমোটর আইন এিং HIPAA অনেুরর্ করমোত হমোি। এই 
HIPAA-েম্মত অনমুো�োদমোনর একটি অনবুলবপ আপনোর বেোস্থ্যমোেিো প্রদোনকোরীমোক আপনোর িতল্ড �োন অিস্থোর েোমোথ েম্বকল্ড ত ি্যবতিগত বেোস্থ্য তথ্য 
েম্ববলত ট্রকডল্ড  প্রকোমো্যর অন�ুবত ট্দয়, ট্�টি ওয়োর্লল্ড  ট্রেড ট্েন্োমোরর ট্বেচ্োয় প্রদোনকৃত েমো�োগ-েুবিধোর জন্য আপনোর দোবি েোমোপষি।

ওয়ার্লল্ড  ট্রেড ট্েন্ার ভলান্ন্য়ার ট্েলথ ইনে্যযুররন্স ট্�ার্টল্ড ন্িন্লটি এন্ড অ্যুাকাউরন্ন্িন্লটি অ্যুাক্ট অ্ন্যর�াদন
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ডন্লিউটিন্ে এইচআইন্�এএ (WTC HIPAA) 
অ্ন্যর�াদন

ট্রাগীর না�    (েম্ভি হমোল শুধু�োরে কোবলিোহী – িলপমোয়ন্ কল� ি্যিহোর করুন) জন্ম তান্রখ (�োে/বদন/িের) ট্োশ্যুাল ন্েন্কউন্রটি নাম্ার

ডাকর�ারগ ট্�াগার�ারগর ঠিকানা ন্েটি ট্টে্ট ন্জ�রকাড

স্াস্থযুরেিা প্রদানকারীর না�

অ্নযুানযু স্াস্থযুরেিা প্রদানকারীর না� (�বদ থোমোক)

ন্জ�রকাড

ন্জ�রকাড

ট্�ান নম্র

ট্�ান নম্র

ট্রাগীর স্াক্ষর

স্পষ্ট অ্ক্ষরর �্যররা না�

স্াক্ষর তান্রখ (�োে/বদন/িের)

তান্রখ (�োে/বদন/িের)

আ�নার না� ট্রাগীর োরথ েম্পকল্ড

ডাকর�ারগ ট্�াগার�ারগর ঠিকানা

ডাকর�ারগ ট্�াগার�ারগর ঠিকানা

ন্েটি

ন্েটি

ট্টে্ট

ট্টে্ট

আব� এতদ্োরো উপমোর তোবলকোভুতি বেোস্থ্যমোেিো প্রদোনকোরী(ট্দর)-ট্ক (শুধু�োরে) আ�োর বেোস্থ্য ট্রকমোডল্ড র অনবুলবপ ওয়োকল্ড োেল্ড ক�মোপনমোে্যন ট্িোডল্ড , ওয়োর্লল্ড  ট্রেড ট্েন্োর 
ট্হলথ অগল্ডোনোইমোজ্যন এিং 11 ট্েমোটেম্বর এর বভকটি� ক�মোপনমোে্যন ফোমোডের েুমো�োগ-েুবিধোে�হূ আ�োমোক ে�ন্বমোয়র উমোদেমো্য্য প্রকো্য করোর জন্য অনমুো�োদন করবে।

ট্রোগী বেোষির করমোত অষি� হমোল, তোর পমোষি বেোষিরকোরী ি্যবতিমোক অি্য্যই নীমোচর অং্যটি পূরর্ ও বেোষির করমোত হমোি:
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