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Community Service Society (কিমuিনিট সািভর্ স েসাসাiিট) 

HIPAA েগাপনীয়তার নীিত িবষয়ক িবjিp 

ei িবjিpেত িববৃত করা হেব আপনার sাsয্ সংkাn তথয্াবলীর বয্বহার o pকাশ কীভােব করা হেত পাের eবং 
আপিন কীভােব ei সব তেথয্ pেবশািধকার েপেত পােরন। aনুgহ কের eিটেক সতকর্ তার সােথ পযর্ােলাচনা ক ন। 

Community Service Society (CSS) (কিমuিনিট সািভর্ স েসাসাiিট) হল eকিট a‐লাভজনক সংsা যারা gাহকেদর 
sাsয্বীমা পাoয়া o তােক কােজ লাগােনার বয্াপাের সাহােযয্র জনয্ eকািধক sাsয্ িবষয়ক uেদয্াগ পিরচালনা কের 
থােক।  আপিন ei িবjিpিট পােcন কারণ আপিন CSS‐eর িনেmাk sাsয্ িবষয়ক uেদয্াগ িলর েযেকােনা 
eকিটর তরেফ সহায়তা লাভ কেরেছন: 

 Community Health Advocates (CHA) (কিমuিনিট েহল্থ aয্াডেভােকটস) – িনu iয়কর্ বাসীেদর sাsয্ বীমা 
পাoয়া, চািলেয় যাoয়া eবং তার বয্বহার করার বয্াপাের eবং কম খরেচ sাsয্ পিরচযর্া পিরেষবা িল েনবার 
বয্াপাের সহায়তাকারী রাজয্বয্াপী eকিট িবনামূেলয্র gাহক সহায়তা কাযর্kম। 

 CSS Navigator Network (CNN) (CSS েনিভেগটর েনটoয়াকর্ ) – eকিট রাজয্বয্াপী “েনিভেগটর” েনটoয়াকর্  যা 
িনu iয়কর্ বাসীেদর eবং েছাট েছাট বয্বসািয়ক িবপণী িলেক NY রােজয্র sাsয্ দpেরর মাধয্েম, েযিট সরকাির 
sাsয্pকl বাজার, sাsয্বীমার আoতায় আনেত eবং তােত িনবnীভূk হেত সাহাযয্ কের। 

 Facilitated Enrollment for the Aged, Blind and Disabled (FE-ABD) (েফিসিলেটেটড eনেরালেমn ফর দয্ 

eেজড, bাin aয্াn িডজeবলড) – pবীণ, an বা akম বয্িkেদর জনয্ সরকাির sাsয্বীমার আেবদেন সহায়তা 
করার জনয্ িনu iয়কর্  রাজয্ pেযািজত eকিট কমর্সূিচ। 

 Harlem Health Advocacy Partners (HHAP) (হােলর্ম েহল্থ aয্াডেভােকিস পাটর্ নাসর্) – CSS েহল্থ aয্াডেভােকটস‐
সহ জনসমােজর sাsয্কমর্ীেদর সে  েযৗথভােব পূবর্ o মধয্ হােলর্েমর িনu iয়কর্  িসিট হাuিজং aথিরিট 
(NYCHA)‐র বািসnােদর মেধয্ দরুােরাগয্ বয্িধজিনত aসমতা দরূ করেত eবং তাঁেদর দীঘর্েময়ািদ sােsয্র o 
জীবেনর মােনাnয়েন সাহাযয্ কের। 

 Independent Consumer Advocacy Network (ICAN) (iিnেপেnn কনিজuমার aয্াডেভােকিস েনটoয়াকর্ ) – 

Medicaid dারা পিরচািলত pকেl রেয়েছন eমন েলােকেদর জনয্ িনu iয়েকর্ র omাডস‐কমর্সূিচ যাঁেদর MLTC, 

FIDA, eবং HARP সহ দীঘর্েময়ািদ িবিভn পিরচযর্া বা আচরণগত sাsয্ েসবার pেয়াজন রেয়েছ। 

ei িবjিpর বয্াপাের আপনার যিদ েকান p  থােক, তাহেল দয়া কের েগাপনীয়তা কমর্কতর্ া Ayisha Gelin, Privacy 

Officer (ডায়ান েক. sাiসার‐eর সে  েযাগােযাগ ক ন)।  



 

7‐eর 2 

আপনার aিধকারসমূহ 
আপনার aিধকার আেছ: 

• আপনার sাsয্ সংkাn তথয্াবলী o িনবnন সংkাn নিথ িলর aনুসnান করার o তার pিতিলিপ পাবার 

• আপনার sাsয্ সংkাn তথয্াবলী o িনবnন সংkাn নিথ িল সংেশাধন করার 

• েগাপন েযাগােযােগর aনুেরাধ করার 

• আমরা েযসব তথয্ েশয়ার কির েস িলেক সীিমত করেত বলার 

• যােদর সে  আমরা আপনার তথয্ িল েশয়ার কেরিছ তার eকিট তািলকা পাবার 

• ei েগাপনীয়তার িবjিpিটর eকিট pিতিলিপ পাবার 

• আপনার পেk কাজ করার জনয্ কাuেক েবেছ িনন 

• যিদ আপনার যিদ মেন হয় েয, আপনার েগাপনীয়তা িবষয়ক aিধকার িল লি ত হেয়েছ েসেkেt eকিট 
aিভেযাগ দােয়র করার 

আপনার পছnসমূহ 

আমরা িকভােব তথয্ িলেক বয্বহার o েশয়ার করেবা েস বয্াপাের আপনার িকছু পছn থাকেব েযেহতু আমরা:  

• আমরা আপনার পিরবােরর o বnুেদর করা বীমা সংkাn p িলর utর িদi 

• দেুযর্ােগ tাণ pদান কের থািক 

• আমােদর পিরেষবা িল িবপণন কির 

আমােদর বয্বহার o pকাশসমূহ 

আমরা আপনার তথয্ িল বয্বহার o েশয়ার করেত পাির েযেহতু আমরা:  

• আপনার sাsয্ পিরচযর্াগত িচিকtসা বয্বsাপনা করেত সাহাযয্ কির 

• আমােদর pিত ান চালাi 

• আপনার sাsয্ পিরকlনা িনয়িntত কির 

• জনsাsয্ o িনরাপtা সংkাn িবষয় িলেত সাহাযয্ কির 

• uপাt সংgেহর কাজ কির 

• আiন েমেন চিল 

• HIPAA‐র বয্বসািয়ক সহেযাগীেদর কােছ আiন েমাতােবকভােব তথয্ pকাশ কির 

• আiন pেয়াগকারী সংsা তথা aনয্ানয্ সরকাির aনুেরাধ িল রkা কের থািক 

• মামলা o আiিন পদেkেপ সাড়া িদেয় 

আপনার aিধকারসমূহ 

আপনার sাsয্ সংkাn তেথয্র বয্াপাের আপনার িনিদর্  িকছু aিধকার রেয়েছ। sাsয্ সংkাn তথয্ মােন হল েসi 
ধরেনর তথয্ যা আমােদর কােছ সংরিkত আপনার ফাiেল থােক, েযসব তথয্ আপিন, আপনার েসবা pদানকারী 
আমােদরেক িদেয়েছন eবং/aথবা আপনার sাsয্ পিরকlনা‐কতৃর্ ক আমােদরেক pদান করা হেয়েছ।  ei িবভােগ 



 

7‐eর 3 

আপনার aিধকার িল সmেকর্  eবং আপনােক সাহােযয্র বয্াপাের আমােদর দািয়t‐কতর্ বয্ িল সmেকর্  বয্াখয্া েদoয়া 
হেয়েছ। 

আপনার sাsয্ সংkাn তথয্াবলী o িনবnন সংkাn নিথ িলর aনুসnান ক ন eবং তার pিতিলিপ িনন 

• আপিন আপনার sাsয্ সংkাn তথয্াবলী o িনবnন সংkাn নিথ িল েদখেত বা েস িলর pিতিলিপ চাiেত 
পােরন। িকভােব তা করেবন েস বয্াপাের আমােদর িজjাসা ক ন।  

• আপনার aনুেরােধর তািরখ েথেক পরবতর্ী 30 িদেনর মেধয্ আমরা আপনােক আপনার sাsয্ সংkাn তথয্াবলী 
eবং িনবnন সংkাn নিথ িলর pিতিলিপ বা সারাংশ pদান করব। আমরা eর জনয্ েযৗিkক, বয্য়‐িভিtক মূলয্ 
ধাযর্ করেত পাির। 

আমােদরেক sাsয্ eবং দািব সংkাn নিথ িল সংেশাধন করেত বলুন 

• আপনার যিদ মেন হয় েয, আপনার sাsয্ সংkাn তথয্াবলী o িনবnন সংkাn নিথ িল ভুল বা aসmূণর্ 
রেয়েছ, তাহেল আপিন েস িল সংেশাধেনর জনয্ আমােদর বলেত পােরন।  িকভােব তা করেবন েস বয্াপাের 
আমােদর িজjাসা ক ন। 

• আমরা আপনার aনুেরাধ “নাকচ” কের িদেত পাির, তেব তা েকন করা হল েস বয্াপাের আপনােক 60 িদেনর 
মেধয্ িলিখত আকাের জািনেয় েদব। 

েগাপেন েযাগােযাগ করার aনুেরাধ ক ন 

• আপিন আমােদরেক িনিদর্  uপােয় (uদাহরণs প, বািড়র বা aিফেসর েফােন) েযাগােযাগ করেত বা আলাদা 
েকান িঠকানায় িচিঠ পাঠােত বলেত পােরন  

• আমরা নয্ায়স ত সমs aনুেরাধ িল িবেবচনা করব, eবং aবশয্ “হয্াঁ” বলব যিদ আপিন আমােদর বেলন েয, 
তা না করা হেল আপিন িবপেদ পড়েত পােরন। 

আমরা যা যা বয্বহার বা িবিনময় করেবা তা সীিমত করার জনয্ আমােদর বলুন 

• আপিন িনিদর্  িকছু sাsয্ সংkাn তথয্ িচিকtসা, aথর্pদান বা আমােদর পিরচালনা িবষয়ক কােজর জনয্ 

বয্বহার বা আদানpদান না করার জনয্ আমােদর বলেত পােরন।  আমরা তা িবেবচনা কের েদখব, তেব eিট 

জ ির নয় েয আমােদর তা েমেন িনেতi হেব।  

যােদর সে  আমরা তথয্ িল েশয়ার কেরিছ তার eকিট তািলকা িনন 

• আপিন েযিদন আমােদর কােছ চাiেবন তার েথেক ছয় বছর আেগ যােদর সে  আমরা আপনার sাsয্ সংkাn 
তথয্াবলী েশয়ার কেরিছ তার সংখয্ার eকিট তািলকা (িহেসেব) চাiেত পােরন, কােদর সে  েশয়ার কেরিছ, েকন 
কেরিছ iতয্ািদর uেlখসহ। 

• আমরা আপনার িচিকtসা, aথর্pদান eবং sাsয্ পিরচযর্া পিরচালনা সংkাn তথয্ িল eবং aনয্ানয্ িনিদর্  িকছু 
pকাশ বয্তীত (েযমন আপনার চাoয়া aনয্ানয্ েযেকােনা তথয্) সমs pকােশর তথয্ িল anভুর্ k করব। বছের 
eকিট eiরকম তািলকা আমরা আপনােক িবনামূেলয্ েদব িকn 12 মােসর মেধয্ যিদ আপিন আরo eকিট 
তািলকা চান তাহেল আমরা তার জনয্ েযৗিkক, বয্য়‐িভিtক মূলয্ ধাযর্ করব। 



 

7‐eর 4 

ei েগাপনীয়তার িবjিpিটর eকিট pিতিলিপ পাবার 

আপিন েযেকােনা সমেয় ei িবjিpিটর কাগজ pিতিলিপ চাiেত পােরন, eমনিক িবjিpিটর iেলক িনক কিপ পাবার 
বয্াপাের aনুমিত িদেয় থাকেলo। আমরা সে  সে  আপনােক eকিট মুিdত pিতিলিপ pদান করব। 

আপনার পেk কাজ করার জনয্ কাuেক েবেছ িনন 

• আপিন যিদ েকান বয্িkেক িচিকtসাজিনত েমাkারনামা িদেয় থােকন বা েকান বয্িk যিদ আপনার আiিন 
aিভভাবক িহেসেব কাজ কেরন, তাহেল েসi বয্িk আপনার তরেফ আপনার aিধকার িল pেয়াগ করেত পােরন 
eবং আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িলর বয্াপাের পছn বয্k করেত পােরন। 

• আমরা েকান পদেkপ gহণ করার আেগ িনি ত কের েনব েয uk বয্িkর েসi aিধকার রেয়েছ eবং িতিন 
আপনার পেk কাজ করেত পােরন। 

আপিন যিদ মেন কেরন েয আপনার aিধকার িল খবর্ করা হেc তাহেল eকিট aিভেযাগ দােয়র ক ন 

• আপিন যিদ মেন কেরন েয, আমরা আপনার aিধকার িল খবর্ করিছ তাহেল আপিন আমােদর েস বয্াপাের 
aিভেযাগ জানােত পােরন। 

• আপিন (212) 614-5406 নmের কল কের Ayisha Gelin (ডায়ন েক. sাiসার), CHA Privacy Officer (CHA 

েগাপনীয়তা আিধকািরেকর সে ) েযাগােযাগ কের aথবা 633 3য় eেভিনu, 9ম তল, িনu iয়কর্ , NY, 10017 

িঠকানায় CHA Privacy Officer (CHA েগাপনীয়তা আিধকািরেকর সে ) eকিট পt পািঠেয় আমােদর দpের 
আপনার aিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। eছাড়াo আপিন U.S. sাsয্দpর তথা মানবেসবা িবভাগেক 1-877-

696-6775 নmের কল কের aথবা www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints‐e িগেয় আপনার aিভেযােগর 
বয্াপাের জানােত পােরন।  

• aিভেযাগ দােয়র করার কারেণ আমরা আপনার িব েd েকান pিতিহংসামূলক আচরণ করব না। 

আপনার পছnসমূহ 
িনিদর্  িকছু sাsয্ সংkাn তেথয্র েkেt, আমরা কী কী আদানpদান করব েস বয্াপাের আপিন আপনার পছn আমােদরেক 

জানােত পােরন। আমরা আপনার তথয্ িল িকভােব আদানpদান করেবা েস বয্াপাের িনmবিণর্ত পিরিsিতেত আপনার 
যিদ s  েকান পছn েথেক থােক, তাহেল আমােদরেক জানান। আপিন আমােদর িক করেত হেব তা বলুন eবং 
আমরা আপনার িনেদর্শনা েমেন কাজ করেবা। 

e িলর েkেt, আপনার আমােদরেক েয িল বলার সুেযাগ o aিধকার দiু‐i আেছ েস িল হল: 

• আপনার পিরবােরর েলাকজন, িনটক বnুবাnব বা আপনার পিরচযর্ার জনয্ pদােনর সে  যুk বয্িkর সে  তথয্ 
আদাপpদান করেত বলা 

• দেুযর্াগ‐জিনত পিরিsিতেত তথয্ েশয়ার করেত বলা 

আপিন যিদ আমােদরেক আপনার পছn িল জানােত সkম না হন, তাহেল আমরা যিদ মেন কের আপনার 
sােথর্র েkেt সেবর্াtম হেব তা হেল আমরা েস িল েশয়ার করেত পাির।  

িনেmাk েkেt আমরা আপনার aনুমিত বয্িতেরেক কখনi আপনার তথয্ েশয়ার করব না: 

• িবপণেনর uেdেশয্ 
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আমােদর বয্বহার o pকাশসমূহ 
আমরা সাধারণ আপনার তথয্ িল কীভােব বয্বহার বা েশয়ার কের থািক?  

আমরা সাধারণত িনেmাk পdিতেত আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল বয্বহার বা আদানpদান কের থািক। 

আপিন েয sাsয্ পিরচযর্াজিনত িচিকtসা বা িচিকtসা-সmিকর্ ত পিরেষবা িল পান েস িল িনয়ntেণ আপনােক 
সাহাযয্ কের 

আমরা আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ বয্বহার করেত পাির eবং আপনার িচিকtসাকারী েপশাদারেদর সে  তা 
আদানpদান করেত পাির। 

uদাহরণ: আমরা আপনার িচিকtসা পিরচযর্ার সে  যুk েসi সমs িচিকtসক বা আমােদর দpর বিহভুর্ ত 
েলাকজন-সহ aনয্ানয্ কমর্ীেদর িনকট আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল pকাশ করব কারণ আপনােক 
িচিকtসা েসবা pদােন eসব তথয্ তােদর pেয়াজন।  

যারা আমােদর pিত ানিট চালান eবং আপনার sাsয্ পিরকlনািট বাsবায়ন কেরন 

আমরা আমােদর pিত ানিট চালােনার জনয্ আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল pকাশ করেত পাির eবং যখন 
pেয়াজন হেব e বয্াপাের আপনার সে  েযাগােযাগ করেত পাির।  eছাড়া আমরা আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল 
আপনার sাsয্ পিরকlনা pেযাজকেক পিরকlনা বাsবায়েনর জনয্ pকাশ করেত পাির।  eসব বয্বহার ei জনয্ 
জ ির যােত আমােদর সকল gাহক ucমােনর পিরেষবা েপেত পােরন eবং আমরা আমােদর দpর পিরচািলত o 
বয্বিsত করেত পাির। 

uদাহরণ: আপনার সে  সmকর্  আেছ eমন aনয্ানয্ pিত ানসমূহেক আমরা ei তথয্ িল জানােত পাির 
(েযমন আপনার sাsয্ পিরকlনা) তােদর sাsয্ েসবা কাযর্kম বাsবায়ন করার জনয্।  

আপনার sাsয্ পিরেষবা িলেত aথর্pদান করার জনয্ 

আমরা আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল বয্বহার বা pকাশ করেত পাির যােত কের aেনয্রা আপনােক িবল পাঠােত 
eবং আপনার েথেক aথর্ েপেত পাের, েযমন, eকিট বীমা েকাmািন বা eক তৃতীয় পk যারা আপনােক িচিকtসা 
eবং পিরেষবাসমূহ pদান কের।  

uদাহরণ: আমরা আপনােক eকিট sাsয্ pকেl িনবnীভুk হেত সাহাযয্ করব যারা আপনার pেদয় মািসক 
িpিময়াম বাবদ আপনােক িবল পাঠােব।  

আমরা আর িকভােব আপনার তথয্ িল বয্বহার বা েশয়ার করেত পাির?  

আপনার তথয্ িলর aনয্ নানাভােব আদানpদান করার aনুমিত বা pেয়াজন আমােদর আেছ‐ সাধারণত েসভােব 
যােত সাবর্জনীন ম ল হয় েযমন জনsাsয্ o uপাt সংgেহর কাজ। eসব uেdেশয্ আপনার তথয্ িল েশয়ােরর 
করার আেগ আমােদরেক আiনগত শতর্ াবলী পূরণ করেত হেব। আরo তেথয্র জনয্ েদখুন: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html 

জনsাsয্ o িনরাপtা সংkাn িবষয় িলেত সাহাযয্ কির 

আমরা িনিদর্  িকছু পিরিsেত আপনার sাsয্ সংkাn তথয্াবলী েশয়ার করেত পাির েযমন:  

• েরাগ pিতেরােধর জনয্ 
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• পণয্ pতয্াহাের সাহােযয্র জনয্ 

• oষুেধর িব প pিতিkয়া aবিহত করার জনয্ 

• সেnহজনক aপবয্বহার, aবjা বা পািরবািরক সিহংসতার বয্াপাের aবিহত করার জনয্ 

• েকান বয্িkর sাsয্ বা িনরাপtার েkেt tর িবপদ pিতেরাধ বা hাস করার জনয্ 

uপাt সংgেহর কাজ কির  

আমরা uপাt সংgেহর কােজ আপনার তথয্ িলর বয্বহার বা েশয়ার করেত পাির। 

আiন েমেন চিল 

যিদ, sাsয্দpর তথা মানবেসবা িবভাগ‐সহ, রােজয্র বা েকেndর আiনবেল েতমনিট আবশয্ক হয়, তাহেল আমরা 
তােদর সে  আপনার তথয্ িল েশয়ার করব, যিদ তারা েদখেত চান েয আমরা েকndীয় েগাপনীয়তা িবষয়ক 
আiেনর aনুবতর্ী হেয় কাজ করিছ িকনা। 

HIPAA-র বয্বসািয়ক সহেযাগীেদর কােছ আiন েমাতােবক তথয্ pকাশ করা 

আমরা েসi সমs বয্বসািয়ক সহেযাগীেদর সে  আপনার তথয্ িল েশয়ার করেত পাির যারা িনবnন o/বা পরামশর্ 
েসবা pদান কের থােক।  আপনার েমৗিখক বা িলিখত aনুমিতkেম, আমরা আমােদর বয্বসািয়ক সহেযাগীেদর 
uপিরuk uেdেশয্ িল সাধেন আপনার েযাগােযােগর তথয্ িল pদান করেত পাির। 

আiন pেয়াগকারী সংsা তথা aনয্ানয্ সরকাির aনুেরাধ িল রkা কের থািক 

আমরা আপনার sাsয্ সংkাn তথয্াবলী িবিনময় করেত পাির: 

• আiন বলবtকরেণর uেdেশয্ বা েকান আiন বলবtকারী কমর্কতর্ ার িনকট 

• আiনিসd কাযর্kেমর জনয্ sাsয্েসবা নজরদাির সংsা িলর িনকট 

• িবেশষ সরকাির কাজকেমর্র জেনয্ েযমন, সামিরক, জাতীয় িনরাপtা eবং রা পিতর িনরাপtা িবষয়ক 
পিরেষবা িলর জনয্ 

মামলা o আiিন পদেkেপ সাড়া িদেয় 

আমরা আদালত বা pশাসিনক আেদশ বা kমনামার জবােব আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল আদানpদান করেত 
পাির। 

আমােদর দািয়tকতর্ বয্সমূহ 

• আপনার সংরিkত sাsয্ সংkাn তথয্াবলীর েগাপনীয়তা o িনরাপtা রkার িবষয়িট আমােদর জনয্ 
আiনগতভােব আবশয্ক। 

• আপনার তথয্াবলীর েগাপনীয়তা বা িনরাপtা িবপদgs হেয়েছ eমন েকান ধরেনর ল েনর ঘটনা ঘটেল আমরা 
সে  সে  আপনােক েস বয্াপাের aবিহত করেবা। 

• ei িবjিpেত বিণর্ত কতর্ বয্ o েগাপনীয়তার নীিত িল আমরা aবশয্i পালন কের চলেবা eবং eর eকিট 
pিতিলিপ আপনােক িদেবা।  
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• eখােন েযভােব বিণর্ত হেয়েছ তার বাiের আমরা আপনার তথয্ িল বয্বহার বা েশয়ার করেবা না যিদ না 
আপিন েসিট করার বয্াপাের িলিখত aনুমিত pদান কেরন। আপিন আমােদর aনুমিত িদেল আমরা তা করেত 
পাির, তেব আপিন েযেকােনা সময় আপনার মত পিরবতর্ নo করেত পােরন।  আপিন যিদ আপনার মত 
পিরবতর্ ন করেত চান, তাহেল িলিখত আকাের আমােদরেক তা জানান।  

আরo তেথয্র জনয্ েদখুন: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html 

ei িবjিpর শতর্ াবলীর পিরবতর্ ন 

ei িবjিpিটর শতর্ াবলী আমরা পিরবতর্ ন করেত পাির eবং e জাতীয় পিরবতর্ ন আমােদর কােছ সংরিkত আপনার 
সকল তেথয্র েkেt pেযাজয্ হেব।  নতুন িবjিpিট aনুেরাধkেম আমােদর oেয়বসাiেট েদoয়াহেব, eবং আমরা eর 
eকিট pিতিলিপ আপনােক ডাকেযােগo পাঠাব। 

িবjিpর েkেt aনয্ানয্ িনেদর্ শাবলী 
• ei িবjিpিট 23 েসেpmর, 2013 তািরখ েথেক কাযর্কর হেব। 

• CHA Privacy Officer (CHA েগাপনীয়তা কমর্কতর্ া হেলন) Ayisha Gelin (ডায়ন েক). sাiসার, যার সে  
agelin@cssny.org‐ei iেমiেল, aথবা (212) 614-5406 নmের েযাগােযাগ করা েযেত পাের। 

• CHA eবং CNN  ধু েসসব নিথi রােখ েয িল sাsয্ বা িনবnন সংkাn তেথয্র সে  সmকর্ যুk। 

• আমরা আপনার িলিখত aনুমিত বয্িতেরেক মাদক েসবেনর িচিকtসা সংkাn েকান নিথপt বা HIV সংkাn 
েকান তথয্ কখেনাi েশয়ার করব না।  


