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Community Service Society (কিমউিন& সািভ+ স ,সাসাই&) 

HIPAA ,গাপনীয়তার নীিত িবষয়ক িব6ি7 

এই িব&ি'েত িববতৃ করা হেব আপনার 2া34 সং7া8 তথ4াবলীর ব4বহার ও =কাশ কীভােব করা হেত পাের এবং 

আপিন কীভােব এই সব তেথ4 =েবশািধকার Aপেত পােরন। অনEুহ কের এFেক সতকG তার সােথ পযGােলাচনা কJন। 

Community Service Society (CSS) (কিমউিনF সািভG স AসাসাইF) হল একF অ-লাভজনক সং3া যারা Eাহকেদর 

2া34বীমা পাওয়া ও তােক কােজ লাগােনার ব4াপাের সাহােয4র জন4 একািধক 2া34 িবষয়ক উেদ4াগ পিরচালনা কের 

থােক।  আপিন এই িব&ি'F পােRন কারণ আপিন CSS-এর িনেTাU 2া34 িবষয়ক উেদ4াগVিলর Aযেকােনা 

একFর তরেফ সহায়তা লাভ কেরেছন: 

• Community Health Access for Addiction and Mental Healthcare Project (CHAMP) (আস%& এবং 
মানিসক /া01েসবা 3কে4র জন1 স7দায়গত /া01 অ1াে=স (িসএইচএমিপ)) - িনউ ইয়েকBর আচরণগত 
/া01 ওEুডসম1ান H3াIাম ব1%& এবং তােদর পিরবারেক পদােথ Bর ব1বহার ব1ািধ এবং মানিসক /া01েসবা 
অ1াে=েসর সমস1া সমাধােন সহায়তা কের। 

• Community Health Advocates (CHA) (কিমউিন& (হ*থ অ-াডেভােকটস) – িনউ ইয়কG বাসীেদর 2া34 বীমা 

পাওয়া, চািলেয় যাওয়া এবং তার ব4বহার করার ব4াপাের এবং কম খরেচ 2া34 পিরচযGা পিরেষবাVিল Aনবার 

ব4াপাের সহায়তাকারী রাজ4ব4াপী একF িবনামেূল4র Eাহক সহায়তা কাযG7ম। 

• CSS Navigator Network (CNN) (CSS (নিভেগটর (নটওয়াক8 ) – একF রাজ4ব4াপী “Aনিভেগটর” Aনটওয়াকG  যা 

িনউ ইয়কG বাসীেদর এবং Aছাট Aছাট ব4বসািয়ক িবপণীVিলেক NY রােজ4র 2া34 দ'েরর মাধ4েম, AযF সরকাির 

2া34=ক] বাজার, 2া34বীমার আওতায় আনেত এবং তােত িনব^ীভূU হেত সাহায4 কের। 

• Facilitated Enrollment for the Aged, Blind and Disabled (FE-ABD) ((ফিসিলেটেটড এনেরালেম< ফর দ- 

এেজড, ?াইA অ-াA িডজএবলড) – =বীণ, অ^ বা অ_ম ব4িUেদর জন4 সরকাির 2া34বীমার আেবদেন সহায়তা 

করার জন4 িনউ ইয়কG  রাজ4 =েযািজত একF কমGসূিচ। 

• Independent Consumer Advocacy Network (ICAN) (ইিAেপেA< কনিজউমার অ-াডেভােকিস (নটওয়াক8 ) – 
Medicaid `ারা পিরচািলত =কে] রেয়েছন এমন Aলােকেদর জন4 িনউ ইয়েকG র ওaাডস-কমGসূিচ যাঁেদর MLTC, 
FIDA, এবং HARP সহ দীঘGেময়ািদ িবিভe পিরচযGা বা আচরণগত 2া34 Aসবার =েয়াজন রেয়েছ। 

এই িব&ি'র ব4াপাের আপনার যিদ Aকান =f থােক, তাহেল দয়া কের Aগাপনীয়তা কমGকতG া Diane Spicer, Privacy 

Officer (ডায়ান Aক. gাইসার-এর সেh Aযাগােযাগ কJন)।  

আপনার অিধকারসমহূ 
আপনার অিধকার আেছ: 

• আপনার 2া34 সং7া8 তথ4াবলী ও িনব^ন সং7া8 নিথVিলর অনসু^ান করার ও তার =িতিলিপ পাবার 
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• আপনার 2া34 সং7া8 তথ4াবলী ও িনব^ন সং7া8 নিথVিল সংেশাধন করার 

• Aগাপন Aযাগােযােগর অনেুরাধ করার 

• আমরা Aযসব তথ4 Aশয়ার কির AসVিলেক সীিমত করেত বলার 

• যােদর সেh আমরা আপনার তথ4Vিল Aশয়ার কেরিছ তার একF তািলকা পাবার 

• এই Aগাপনীয়তার িব&ি'Fর একF =িতিলিপ পাবার 

• আপনার পে_ কাজ করার জন4 কাউেক Aবেছ িনন 

• যিদ আপনার যিদ মেন হয় Aয, আপনার Aগাপনীয়তা িবষয়ক অিধকারVিল লিiত হেয়েছ Aসে_েj একF 
অিভেযাগ দােয়র করার 

আপনার পছ>সমহূ 
আমরা িকভােব তথ4Vিলেক ব4বহার ও Aশয়ার করেবা Aস ব4াপাের আপনার িকছু পছk থাকেব Aযেহতু আমরা:  

• আমরা আপনার পিরবােরর ও ব^ুেদর করা বীমা সং7া8 =fVিলর উlর িদই 

• দেুযGােগ jাণ =দান কের থািক 

• আমােদর পিরেষবাVিল িবপণন কির 

আমােদর বAবহার ও Cকাশসমহূ 
আমরা আপনার তথ4Vিল ব4বহার ও Aশয়ার করেত পাির Aযেহতু আমরা:  

• আপনার 2া34 পিরচযGাগত িচিকmসা ব4ব3াপনা করেত সাহায4 কির 

• আমােদর =িতnান চালাই 

• আপনার 2া34 পিরক]না িনয়িoত কির 

• জন2া34 ও িনরাপlা সং7া8 িবষয়Vিলেত সাহায4 কির 

• উপাl সংEেহর কাজ কির 

• আইন Aমেন চিল 

• HIPAA-র ব4বসািয়ক সহেযাগীেদর কােছ আইন Aমাতােবকভােব তথ4 =কাশ কির 

• আইন =েয়াগকারী সং3া তথা অন4ান4 সরকাির অনেুরাধVিল র_া কের থািক 

• মামলা ও আইিন পদে_েপ সাড়া িদেয় 

আপনার অিধকারসমহূ 
আপনার EাF- সংHাI তেথ-র ব-াপাের আপনার িনিদ8 K িকছু অিধকার রেয়েছ। 2া34 সং7া8 তথ4 মােন হল Aসই 

ধরেনর তথ4 যা আমােদর কােছ সংরি_ত আপনার ফাইেল থােক, Aযসব তথ4 আপিন, আপনার Aসবা =দানকারী 

আমােদরেক িদেয়েছন এবং/অথবা আপনার 2া34 পিরক]না-কতৃG ক আমােদরেক =দান করা হেয়েছ।  এই িবভােগ 

আপনার অিধকারVিল সqেকG  এবং আপনােক সাহােয4র ব4াপাের আমােদর দািয়r-কতG ব4Vিল সqেকG  ব4াখ4া Aদওয়া 

হেয়েছ। 
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আপনার 'া() সং,া- তথ)াবলী ও িনব5ন সং,া- নিথ6িলর অনসু5ান ক:ন এবং তার <িতিলিপ িনন 

• আপিন আপনার 2া34 সং7া8 তথ4াবলী ও িনব^ন সং7া8 নিথVিল Aদখেত বা AসVিলর =িতিলিপ চাইেত 

পােরন। িকভােব তা করেবন Aস ব4াপাের আমােদর িজ&াসা কJন।  

• আপনার অনেুরােধর তািরখ Aথেক পরবতs 30 িদেনর মেধ4 আমরা আপনােক আপনার 2া34 সং7া8 তথ4াবলী 

এবং িনব^ন সং7া8 নিথVিলর =িতিলিপ বা সারাংশ =দান করব। আমরা এর জন4 AযৗিUক, ব4য়-িভিlক মলূ4 

ধাযG করেত পাির। 

আমােদরেক 'া() এবং দািব সং,া- নিথ6িল সংেশাধন করেত বলুন 

• আপনার যিদ মেন হয় Aয, আপনার 2া34 সং7া8 তথ4াবলী ও িনব^ন সং7া8 নিথVিল ভুল বা অসqূণG 

রেয়েছ, তাহেল আপিন AসVিল সংেশাধেনর জন4 আমােদর বলেত পােরন।  িকভােব তা করেবন Aস ব4াপাের 

আমােদর িজ&াসা কJন। 

• আমরা আপনার অনেুরাধ “নাকচ” কের িদেত পাির, তেব তা Aকন করা হল Aস ব4াপাের আপনােক 60 িদেনর 

মেধ4 িলিখত আকাের জািনেয় Aদব। 

Bগাপেন Bযাগােযাগ করার অনেুরাধ ক:ন 

• আপিন আমােদরেক িনিদGu উপােয় (উদাহরণ2vপ, বািড়র বা অিফেসর Aফােন) Aযাগােযাগ করেত বা আলাদা 

Aকান wকানায় িচw পাঠােত বলেত পােরন  

• আমরা ন4ায়সhত সমy অনেুরাধVিল িবেবচনা করব, এবং অবশ4 “হ4াঁ” বলব যিদ আপিন আমােদর বেলন Aয, 

তা না করা হেল আপিন িবপেদ পড়েত পােরন। 

আমরা যা যা ব)বহার বা িবিনময় করেবা তা সীিমত করার জন) আমােদর বলুন 

• আপিন িনিদGu িকছু 2া34 সং7া8 তথ4 িচিকmসা, অথG=দান বা আমােদর পিরচালনা িবষয়ক কােজর জন4 

ব4বহার বা আদান=দান না করার জন4 আমােদর বলেত পােরন।  আমরা তা িবেবচনা কের Aদখব, তেব এF 

জJির নয় Aয আমােদর তা Aমেন িনেতই হেব।  

যােদর সেH আমরা তথ)6িল Bশয়ার কেরিছ তার একJ তািলকা িনন 

• আপিন Aযিদন আমােদর কােছ চাইেবন তার Aথেক ছয় বছর আেগ যােদর সেh আমরা আপনার 2া34 সং7া8 

তথ4াবলী Aশয়ার কেরিছ তার সংখ4ার একF তািলকা (িহেসেব) চাইেত পােরন, কােদর সেh Aশয়ার কেরিছ, Aকন 

কেরিছ ইত4ািদর উেzখসহ। 

• আমরা আপনার িচিকmসা, অথG=দান এবং 2া34 পিরচযGা পিরচালনা সং7া8 তথ4Vিল এবং অন4ান4 িনিদGu িকছু 

=কাশ ব4তীত (Aযমন আপনার চাওয়া অন4ান4 Aযেকােনা তথ4) সমy =কােশর তথ4Vিল অ8ভুG U করব। বছের 

একF এইরকম তািলকা আমরা আপনােক িবনামেূল4 Aদব িক{ 12 মােসর মেধ4 যিদ আপিন আরও একF 

তািলকা চান তাহেল আমরা তার জন4 AযৗিUক, ব4য়-িভিlক মলূ4 ধাযG করব। 

এই Bগাপনীয়তার িবLিMJর একJ <িতিলিপ পাবার 

আপিন Aযেকােনা সমেয় এই িব&ি'Fর কাগজ =িতিলিপ চাইেত পােরন, এমনিক িব&ি'Fর ইেলক|িনক কিপ পাবার 

ব4াপাের অনমুিত িদেয় থাকেলও। আমরা সেh সেh আপনােক একF মিু}ত =িতিলিপ =দান করব। 
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আপনার পেN কাজ করার জন) কাউেক Bবেছ িনন 

• আপিন যিদ Aকান ব4িUেক িচিকmসাজিনত AমাUারনামা িদেয় থােকন বা Aকান ব4িU যিদ আপনার আইিন 

অিভভাবক িহেসেব কাজ কেরন, তাহেল Aসই ব4িU আপনার তরেফ আপনার অিধকারVিল =েয়াগ করেত পােরন 

এবং আপনার 2া34 সং7া8 তথ4Vিলর ব4াপাের পছk ব4U করেত পােরন। 

• আমরা Aকান পদে_প Eহণ করার আেগ িনি~ত কের Aনব Aয উU ব4িUর Aসই অিধকার রেয়েছ এবং িতিন 

আপনার পে_ কাজ করেত পােরন। 

আপিন যিদ মেন কেরন Bয আপনার অিধকার6িল খবQ করা হেR তাহেল একJ অিভেযাগ দােয়র ক:ন 

• আপিন যিদ মেন কেরন Aয, আমরা আপনার অিধকারVিল খবG করিছ তাহেল আপিন আমােদর Aস ব4াপাের 

অিভেযাগ জানােত পােরন। 

• আপিন (212) 614-5342 নaের কল কের Diane Spicer (ডায়ন Aক. gাইসার), CHA Privacy Officer (CHA 

Aগাপনীয়তা আিধকািরেকর সেh) Aযাগােযাগ কের অথবা 633 3য় এেভিনউ, 9ম তল, িনউ ইয়কG , NY, 10017 

wকানায় CHA Privacy Officer (CHA Aগাপনীয়তা আিধকািরেকর সেh) একF পj পাwেয় আমােদর দ'ের 

আপনার অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। এছাড়াও আপিন U.S. 2া34দ'র তথা মানবেসবা িবভাগেক 1-877-
696-6775 নaের কল কের অথবা www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints-এ িগেয় আপনার অিভেযােগর 

ব4াপাের জানােত পােরন।  

• অিভেযাগ দােয়র করার কারেণ আমরা আপনার িবJে� Aকান =িতিহংসামলূক আচরণ করব না। 

আপনার পছ>সমহূ 
িনিদ8 K িকছু EাF- সংHাI তেথ-র (PেQ, আমরা কী কী আদানSদান করব (স ব-াপাের আপিন আপনার পছT আমােদরেক 

জানােত পােরন। আমরা আপনার তথ4Vিল িকভােব আদান=দান করেবা Aস ব4াপাের িনTবিণGত পিরি3িতেত আপনার 

যিদ gu Aকান পছk Aথেক থােক, তাহেল আমােদরেক জানান। আপিন আমােদর িক করেত হেব তা বলনু এবং 

আমরা আপনার িনেদGশনা Aমেন কাজ করেবা। 

এVিলর A_েj, আপনার আমােদরেক AযVিল বলার সুেযাগ ও অিধকার দইু-ই আেছ AসVিল হল: 

• আপনার পিরবােরর Aলাকজন, িনটক ব^ুবা^ব বা আপনার পিরচযGার জন4 =দােনর সেh যুU ব4িUর সেh তথ4 

আদাপ=দান করেত বলা 

• দেুযGাগ-জিনত পিরি3িতেত তথ4 Aশয়ার করেত বলা 

আপিন যিদ আমােদরেক আপনার পছkVিল জানােত স_ম না হন, তাহেল আমরা যিদ মেন কের আপনার 
2ােথGর A_েj সেবGাlম হেব তা হেল আমরা AসVিল Aশয়ার করেত পাির।  

িনেTাU A_েj আমরা আপনার অনমুিত ব4িতেরেক কখনই আপনার তথ4 Aশয়ার করব না: 

• িবপণেনর উে�েশ4 
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আমােদর বAবহার ও Cকাশসমহূ 
আমরা সাধারণ আপনার তথ)6িল কীভােব ব)বহার বা Bশয়ার কের থািক?  

আমরা সাধারণত িনেTাU প�িতেত আপনার 2া34 সং7া8 তথ4Vিল ব4বহার বা আদান=দান কের থািক। 

আপিন Bয 'া() পিরচযQাজিনত িচিকVসা বা িচিকVসা-সWিকQ ত পিরেষবা6িল পান Bস6িল িনয়Yেণ আপনােক 

সাহায) কের 

আমরা আপনার 2া34 সং7া8 তথ4 ব4বহার করেত পাির এবং আপনার িচিকmসাকারী Aপশাদারেদর সেh তা 

আদান=দান করেত পাির। 

উদাহরণ: আমরা আপনার িচিকmসা পিরচযGার সেh যুU Aসই সমy িচিকmসক বা আমােদর দ'র বিহভুG ত 
Aলাকজন-সহ অন4ান4 কমsেদর িনকট আপনার 2া34 সং7া8 তথ4Vিল =কাশ করব কারণ আপনােক 
িচিকmসা Aসবা =দােন এসব তথ4 তােদর =েয়াজন।  

যারা আমােদর <িতZানJ চালান এবং আপনার 'া() পিরক[নাJ বা\বায়ন কেরন 

আমরা আমােদর =িতnানF চালােনার জন4 আপনার 2া34 সং7া8 তথ4Vিল =কাশ করেত পাির এবং যখন 

=েয়াজন হেব এ ব4াপাের আপনার সেh Aযাগােযাগ করেত পাির।  এছাড়া আমরা আপনার 2া34 সং7া8 তথ4Vিল 

আপনার 2া34 পিরক]না =েযাজকেক পিরক]না বাyবায়েনর জন4 =কাশ করেত পাির।  এসব ব4বহার এই জন4 

জJির যােত আমােদর সকল Eাহক উ�মােনর পিরেষবা Aপেত পােরন এবং আমরা আমােদর দ'র পিরচািলত ও 

ব4বি3ত করেত পাির। 

উদাহরণ: আপনার সেh সqকG  আেছ এমন অন4ান4 =িতnানসমহূেক আমরা এই তথ4Vিল জানােত পাির 
(Aযমন আপনার 2া34 পিরক]না) তােদর 2া34 Aসবা কাযG7ম বাyবায়ন করার জন4।  

আপনার 'া() পিরেষবা6িলেত অথQ<দান করার জন) 

আমরা আপনার 2া34 সং7া8 তথ4Vিল ব4বহার বা =কাশ করেত পাির যােত কের অেন4রা আপনােক িবল পাঠােত 

এবং আপনার Aথেক অথG Aপেত পাের, Aযমন, একF বীমা Aকাqািন বা এক তৃতীয় প_ যারা আপনােক িচিকmসা 

এবং পিরেষবাসমহূ =দান কের।  

উদাহরণ: আমরা আপনােক একF 2া34 =কে] িনব^ীভুU হেত সাহায4 করব যারা আপনার =েদয় মািসক 
ি=িময়াম বাবদ আপনােক িবল পাঠােব।  

আমরা আর িকভােব আপনার তথAFিল বAবহার বা ,শয়ার করেত পাির?  
আপনার তথ4Vিলর অন4 নানাভােব আদান=দান করার অনমুিত বা =েয়াজন আমােদর আেছ- সাধারণত Aসভােব 

যােত সাবGজনীন মhল হয় Aযমন জন2া34 ও উপাl সংEেহর কাজ। এসব উে�েশ4 আপনার তথ4Vিল Aশয়ােরর 

করার আেগ আমােদরেক আইনগত শতG াবলী পূরণ করেত হেব। আরও তেথ4র জন4 Aদখুন: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html 

জন'া() ও িনরাপ]া সং,া- িবষয়6িলেত সাহায) কির 

আমরা িনিদGu িকছু পিরি3েত আপনার 2া34 সং7া8 তথ4াবলী Aশয়ার করেত পাির Aযমন:  

• Aরাগ =িতেরােধর জন4 
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• পণ4 =ত4াহাের সাহােয4র জন4 

• ওষুেধর িবvপ =িতি7য়া অবিহত করার জন4 

• সেkহজনক অপব4বহার, অব&া বা পািরবািরক সিহংসতার ব4াপাের অবিহত করার জন4 

• Aকান ব4িUর 2া34 বা িনরাপlার A_েj VJrর িবপদ =িতেরাধ বা �াস করার জন4 

উপা] সং^েহর কাজ কির  

আমরা উপাl সংEেহর কােজ আপনার তথ4Vিলর ব4বহার বা Aশয়ার করেত পাির। 

আইন Bমেন চিল 

যিদ, 2া34দ'র তথা মানবেসবা িবভাগ-সহ, রােজ4র বা Aকে�র আইনবেল AতমনF আবশ4ক হয়, তাহেল আমরা 

তােদর সেh আপনার তথ4Vিল Aশয়ার করব, যিদ তারা Aদখেত চান Aয আমরা Aক�ীয় Aগাপনীয়তা িবষয়ক 

আইেনর অনবুতs হেয় কাজ করিছ িকনা। 

HIPAA-র ব)বসািয়ক সহেযাগীেদর কােছ আইন Bমাতােবক তথ) <কাশ করা 

আমরা Aসই সমy ব4বসািয়ক সহেযাগীেদর সেh আপনার তথ4Vিল Aশয়ার করেত পাির যারা িনব^ন ও/বা পরামশG 

Aসবা =দান কের থােক।  আপনার Aমৗিখক বা িলিখত অনমুিত7েম, আমরা আমােদর ব4বসািয়ক সহেযাগীেদর 

উপিরউU উে�েশ4Vিল সাধেন আপনার Aযাগােযােগর তথ4Vিল =দান করেত পাির। 

আইন <েয়াগকারী সং(া তথা অন)ান) সরকাির অনেুরাধ6িল রNা কের থািক 

আমরা আপনার 2া34 সং7া8 তথ4াবলী িবিনময় করেত পাির: 

• আইন বলবmকরেণর উে�েশ4 বা Aকান আইন বলবmকারী কমGকতG ার িনকট 

• আইনিস� কাযG7েমর জন4 2া34েসবা নজরদাির সং3াVিলর িনকট 

• িবেশষ সরকাির কাজকেমGর জেন4 Aযমন, সামিরক, জাতীয় িনরাপlা এবং রা�পিতর িনরাপlা িবষয়ক 

পিরেষবাVিলর জন4 

মামলা ও আইিন পদেNেপ সাড়া িদেয় 

আমরা আদালত বা =শাসিনক আেদশ বা ��মনামার জবােব আপনার 2া34 সং7া8 তথ4Vিল আদান=দান করেত 

পাির। 

আমােদর দািয়Hকত+ বAসমহূ 
• আপনার সংরি_ত 2া34 সং7া8 তথ4াবলীর Aগাপনীয়তা ও িনরাপlা র_ার িবষয়F আমােদর জন4 

আইনগতভােব আবশ4ক। 

• আপনার তথ4াবলীর Aগাপনীয়তা বা িনরাপlা িবপদEy হেয়েছ এমন Aকান ধরেনর লiেনর ঘটনা ঘটেল আমরা 

সেh সেh আপনােক Aস ব4াপাের অবিহত করেবা। 

• এই িব&ি'েত বিণGত কতG ব4 ও Aগাপনীয়তার নীিতVিল আমরা অবশ4ই পালন কের চলেবা এবং এর একF 

=িতিলিপ আপনােক িদেবা।  
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• এখােন Aযভােব বিণGত হেয়েছ তার বাইের আমরা আপনার তথ4Vিল ব4বহার বা Aশয়ার করেবা না যিদ না 

আপিন AসF করার ব4াপাের িলিখত অনমুিত =দান কেরন। আপিন আমােদর অনমুিত িদেল আমরা তা করেত 

পাির, তেব আপিন Aযেকােনা সময় আপনার মত পিরবতG নও করেত পােরন।  আপিন যিদ আপনার মত 

পিরবতG ন করেত চান, তাহেল িলিখত আকাের আমােদরেক তা জানান।  

আরও তেথ4র জন4 Aদখুন: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html 

এই িব6ি7র শত+ াবলীর পিরবত+ ন 
এই িব&ি'Fর শতG াবলী আমরা পিরবতG ন করেত পাির এবং এ জাতীয় পিরবতG ন আমােদর কােছ সংরি_ত আপনার 

সকল তেথ4র A_েj =েযাজ4 হেব।  নতুন িব&ি'F অনেুরাধ7েম আমােদর ওেয়বসাইেট Aদওয়াহেব, এবং আমরা এর 

একF =িতিলিপ আপনােক ডাকেযােগও পাঠাব। 

িব6ি7র ,JেK অনAানA িনেদ+ শাবলী 
• এই িব&ি'F 23 Aসে�aর, 2013 তািরখ Aথেক কাযGকর হেব। 

• CHA Privacy Officer (CHA Aগাপনীয়তা কমGকতG া হেলন) Diane Spicer (ডায়ন Aক). gাইসার, যার সেh 

dspicer@cssny.org-এই ইেমইেল, অথবা (212) 614-5342 নaের Aযাগােযাগ করা Aযেত পাের। 

• CHA এবং CNN �ধু Aসসব নিথই রােখ AযVিল 2া34 বা িনব^ন সং7া8 তেথ4র সেh সqকG যুU। 

• আমরা আপনার িলিখত অনমুিত ব4িতেরেক মাদক Aসবেনর িচিকmসা সং7া8 Aকান নিথপj বা HIV সং7া8 

Aকান তথ4 কখেনাই Aশয়ার করব না।  


