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আপিার রশষ ইচিছা জািাি ও গিগশিচত করুি
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গপরিয় গিউ ইয়করিবাসী,

জীবরির রশষ যতিরির পগরকলিপিা করা একগি 
জগিল গবষয়। জীবরির রশষ পবরি সমিপরকরি 
কথা বলা কগিি । গকিিতু আপগি যগ্ আপিার 
পগরবার এবং গপরিয়জির্র এই বযিাপারর 
আর্ রথরক পরিসিতুত করর র্ি আপিার ইরচিছ 
জাগিরয় তাহরল রসগি তার্র পরকিষ খুবই 
সহায়ক হরত পারর । তাহরল রসইসব কগিি 
এবং কষিি্ায়ক গস্িধািিত রিওয়ার জিযি 
তারা পরিসিতুত থাকরত পাররব ।

যারা আর্ রথরক পগরকলিপিা কররত চাি 
তার্র জিযি গিউ ইয়করি আইি সাহাযযি 
কররত পারর। রশষ পযরিিিত, আপিার 
গচগকতিসা ্রিহণ বা পরিতযিাখযিাি করার 
গস্িধািিত সগতযিই আপিার বযিগকিত্ত ইচিছা, 
মূলযিরবাধ এবং গবশবিারসর উপর গিররির 
করর। এই গির্রিগশকাগি আপিার গচগকতিসা 
রবরছ রিওয়ার অগধকার বযিাখযিা করর এবং 
আপগি যগ্ গিরজর পরকিষ কথা বলরত িা পাররি তরব আপিার বযিগকিত্ত সবিাসিথযিরসবা 
সংকরিািিত গস্িধািিত্ুগল পগরগচত এবং গিগশিচত হয় তা গিগশিচত করার জিযি রাষিিরিীয় 
আইরির অধীরি আপগি রয প্রকিষপ্ুগল গিরত পাররি তার বণরিিা র্য়। অগ্রিম 
গির্রিশাবলী (Advanced Directives) গহসারব পগরগচত করয়কগি সহজ আইগি ফমরি 
পরিসিতুত করা আপিার ইচিছারক সমিমাি করা এবং আপিার সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত 
গস্িধািিত্ুগল আপিার গবশবিাসরযা্যি রলারকর্র হারত থারক তা গিগশিচত কররত সাহাযযি 
কররত পারর। এই গির্রিগশকাগিরত অগ্রিম গির্রিগশকা ফমরি্ুগল সমিপরকরি তথযি 
অিিতরুরিকিত ররয়রছ এবং রস্ুগল কীরারব বযিবহার কররবি তার পরামশরি ররয়রছ৷

আমরা আশা কগর আপগি এই গির্রিগশকাগি সহায়ক বরল মরি কররি।

আিিতগরকরারব,রলগিগশয়া রজমস,

গিউইয়রকরির অযিািগিরি রজিাররল
রলগিগশয়া রজমস

রলগিগশয়া রজমরসর গচগি \ 
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্ুরুতর বা জীবিিাশকারী অসুসিথতা 
সমিপরকরি গচিিতা করা এবং আপিার ইচিছা 
সমিপরকরি কথা বলা কগিি হরত পারর। এই 
কাররণই আপগি রয প্রকিষপ্ুগল গিরত চাি 
রস সমিপরকরি রালরারব জািা ্ুরুতবিপূণরি । 
এই পুগসিতকাগি গিউ ইয়করিবাসীর্র কারছ 
সাধারণ গকছু আইগি গবকলিপ সমিপরকরি 
কথা বরল  এবং আপিারক রসই গবকলিপ্ুগল 
বুঝরত সাহাযযি করর , এবং কীরারব আপিার 
পগরবার এবং বিিধুর্র সারথ তার্র 
সমিপরকরি কথা বলরত হরব তারতও সাহাযযি 
করর ।  গকছু সংজিঞা গ্রয় শুরু করা যাক। 
এখারি তাগলকারুকিত পরিগতগি সংজিঞা পররর 
পৃষিিা্ুগলরত আরও গবশর্ আরলাচিা করা 
হরব।

অগ্রিম সবিাসিথযিরসবা পগরকলিপিা আপিারক রগবষযিরতর 
গচগকতিসা যতিরির জিযি পগরকলিপিা করার সুরযা্ র্য় যগ্ 
আপগি গিরজর গস্িধািিত গিরত অকিষম হি। এগিরত আপিারক 
এক বা একাগধক সহজরবাধযি আইগি ফমরি ততরী কররত হরত  
পারর - উ্াহরণসবিরূপ, একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস- যা 
আপিার সবিাসিথযিপগররষবার  গস্িধািিত্ুগল যারত মািা হয় তা 
গিগশিচত করর এবং আপিার গবশবিাস করা বযিগকিতর্র ্বিারা 
গস্িধািিত রিওয়া গিগশিচত কররত সাহাযযি কররত পারর। এগি 
্ুরুতবিপূণরি রয , অগ্রিম সবিাসিথযিরসবা  পগরকলিপিা শুরু হয় 
রগবষযিরতর সমিরাবযি সবিাসিথযি পগরচযরিা পগরগসিথগত  গচিিতা 
করর এবং আপিার ইচিছা সমিপরকরি পগরবার এবং বিিধুর্র সারথ 
করথাপকথি করর।

/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

আপিার সবিাসিথযিপগররষবার  
পযরিারলাচিা  করা বা 
পুিগবরিরবচিা করা গবরশষরারব 
্ুরুতবিপূণরি যগ্ যগ্:

• একগি জীবিিাশকারী 
অসুসিথতা গিণরিয় করা হরয়রছ

• এমি একগি অসুসিথতা বা 
অবসিথার গিণরিয় করা হরয়রছ 
যা অকিষমতার কারণ হরত 
পারর

• সাহাযযিকারী বাসসিথাি বা 
িাগসরিং রহারম পরিরবশ কররছি

• হাসপাতারল রগতরি করা হরয়রছ 
এবং বয়স ৬৫-এর রবগশ
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এই সংজিঞা ্ুগল রজরি রাখুি  
অগ্রিম গির্রিশাবলী (Advance Directives) হল একগি আইগি িগথ যার মাধযিরম আপগি 
রগবষযিরত সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধারিিতর জিযি গবধাি কররত পাররি যগ্ আপগি 
গিরজর জিযি এই ধররির গস্িধািিত গিরত অকিষম হি। গিউ ইয়করি রসিিরি গতি ধররির আরছ: 
সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি (Health Care Proxy Form), গলগরং উইল (Living Will) 
এবং র�ািিি গরসাগসরিি অ�রিার (গ�এিআর  )- গসগপআর বা কাগ�রিওপালরমািাগর পুিরুতিথাি 
(গরসাগসরিশি) হল একগি জরুরী প্িধগত যা হৃতিগপণি� এবং ফুসফুরসর কাজ পুিরায় শুরু করার 
জিযি হৃতিগপরণি�র ওপরর থাকা বুরকর অংশরক সংকুগচত করর এবং ফুসফুরস বাতাস রজার 
করর র�াকায় । অিযিািযি জীবি বাঁচারিার প্িধগতর মরধযি ররয়রছ যাগিিতরিক বায়ুচলাচল বা 
শবিাসযিিতরি এবং রকিতচাপ এবং হৃ্যরিিতরির ছিি্ গিয়িিতরিরণর জিযি গশরায় ওষুধ।

পুিরুজিজীগবত িা করার গির্রিশ - র�ািিি গরসাগসরিি অ�রিার (গ�এিআর  ) হরলা একগি 
গচগকতিসক ্বিারা গলগখত একগি রমগ�রকল আর্শ. আপিার হৃ্সিপিি্ি বা শবিাস বিিধ হরয় 
র্রল এগি সবিাসিথযিরসবা পরি্ািকারীর্র কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) বা 
অিযিািযি জীবি রকিষাকারী জরুরী পরিগকরিয়া িা করার গির্রিশ র্য়। জরুরী অবসিথা হওয়ার 
আর্ আপিার গচগকতিসক বা সবিাসিথযিরসবা পরি্ািকারীর সারথ একগি গ�এিআর   বযিবসিথা 
করা হয়।

সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস ফমরি (Health Care Proxy 
Form) আপিারক একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি 
গিরয়া্ কররত র্য় - যগ্ আপগি গিরজর জিযি 
গস্িধািিত গিরত অকিষম হি তরব আপগি গবশবিাস 
কররি এমি কাউরক আপিার জিযি সবিাসিথযিরসবা 
সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত । সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস 
কাযরিকর হওয়ার জিযি, ্ুজি �াকিতাররক অবশযিই 
গস্িধািিত গিরত হরব রয আপগি গিরজর গস্িধািিত 
গিরত পাররবি িা । 

গলগরং উইল (Living Will) আপিারক গলগখত 
গির্রিশাবলী রছর�় রযরত র্য় যা আপিার 
সবিাসিথযিরসবার ইচিছা্ুগল বযিাখযিা করর, গবরশষ করর 
জীবরির রশরষর যতিি সমিপরকরি। এই িগথগি কাযরিকর 
হয় যখি আপগি গিরজর গস্িধািিত গিরত অকিষম হি, 
এবং আপিার �াকিতার গিগশিচত কররি রয আপিার 
একগি ্ুরাররা্যি অবসিথা ররয়রছ। সবিাসিথযিরসবা 
এরজরিিির িাম র্ওয়ার জিযি আপগি গলগরং উইল 
বযিবহার কররত পাররবি িা; আপিারক অবশযিই 
একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি বযিবহার কররত 
হরব।.

আপিার ইরচিছ রখা
লাখুগল বলুি

গিছক কথার কথা - 
আপগি হয়রতা আপিার 
পগরবাররর কারছ 
বরলরছি, রযমি “আমারক 
রমগশরি বাঁগচরয় রাখরবি 
িা,” “বীরতবি চাই িা 
“ , বা “গিগশিচত কররা 
রয আমার বযিাথা িা 
লার্ “ এইসব কথা্ুগল 
গচগকতিসারকিষরতরি 
গিগশিচত করার পরকিষ 
যরথষিি িয় ।

সংজিঞা ্ুগল \ 
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MOLST ফমরি: (Medical Orders for Life Sustaining Treatment) জীবি চালু রাখার 
গচগকতিসার জিযি গচগকতিসকর্র আর্শ । এগি কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR), 
যাগিিতরিক হসিতরকিষপ এবং অিযিািযি জীবি চালু রাখার গচগকতিসা সংকরিািিত আপিার 
আর্শ্ুগল গলগপব্িধ কররত র্য়৷ । এগি অবশযিই একজি সবিাসিথযিরসবা রপশা্ার ্বিারা 
সমিপিিি কররত হরব এবং তবধ হওয়ার জিযি গিউ ইয়করি রসিিরির লাইরসিিসপরিাপিত 
গচগকতিসক ্বিারা সবিাকিষগরত হরত হরব।

পাওয়ার অফ অযিািগিরি আপিারক (গপরিগিিসপযিাল) একগি এরজিিি গিরয়া্ করার অিুমগত 
র্য় যারত তা কাযরিকর হওয়ার সারথ সারথ আপিার জিযি কাজ করার জিযি বা আপিার 
্বিারা গচগহিিত রগবষযিরতর গকছু ঘিিা ঘিরল এবং আপিার ্বিারা বাগতল িা হওয়া পযরিিিত 
বা আপিার মৃতুযি পযরিিিত সিথায়ী হয় । যখি আপগি মািগসক বা শারীগরকরারব অকিষম হি 
তখি তার্র এই শগকিত অবযিাহত থারক।

পযিাগলরয়গির রকয়ার - উপশমকারী রসবা (Palliative Care) হল জীবি-সীগমত ররার্ 
আকরিািিত বযিগকিতর্র জিযি গবরশষ গচগকতিসা পগরচযরিার জিযি একগি বহু-গবষয়ক প্িধগত, 
যা রলারকর্র জীবি রশরষর লকিষণ, বযিথা, শারীগরক চাপ এবং মািগসক চাপ রথরক মুগকিত 
র্ওয়ার উপর ্ৃগষিি গিব্িধ করর।

সাররার্ি (Surrogate) হল আপিার ঘগিষিি একজি বযিগকিত, রযমি গিউ ইয়করি রারজযির 
আইি ্বিারা সংজিঞাগয়ত করা হরয়রছ, গযগি আপিার পরকিষ গস্িধািিত গিরত পাররি যগ্ 
আপগি আপিার গচগকতিসার গবষরয় গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা হাগররয় রফরল থারকি, এবং 
সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গিরয়া্ িা কররি।

আসুি শুরু কগর 
গিউ ইয়করি আইি আপিারক যাগিিতরিক শবিসি এবং গিউব বা গশরায় খাওয়ারিার মরতা 
জীবি ্ীঘরিকারী পরিগকরিয়া সহ গচগকতিসা ্রিহণ বা পরিতযিাখযিাি করার অগধকার র্য়।1

যতকিষণ িা আপগি এগি কররত সকিষম হি, আপগি আপিার �াকিতার এবং আপিার 
পগরবাররর স্সযির্র সারথ সরাসগর কথা বলরত পাররি এবং তার্র জািারত পাররি রয 
আপগি কী যতিি গিরত পাররি বা চাি িা। গকিিতু আপগি যগ্ অকিষম হি (রযমি যগ্ রকামায় 
যাি) , আপিার ইচিছারক জািারিা এবং গিগশিচত করার একমাতরি উপায় হল রগবষযিরতর 
সবিাসিথযিরসবার জিযি পগরকলিপিা করা। 

/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
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আপগি গক চাি রয আপিার �াকিতার গচগকতিসা বিিধ করর গ্ি বা পরিতযিাহার 
করুি, যগ্ রসই গচগকতিসা শুধুমাতরি মৃতুযিরক ্ীঘরিাগয়ত করর?

আপগি গক চাি কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) ্বিারা বিিধ হওয়া 
শবিাস এবং/অথবা হৃ্সিপিি্ি পুিরু্িধার কররত?

আপগি গক যাগিিতরিক শবিাস-পরিশবিাস চাগলরয় রযরত চাি, অথরিাতি আপিারক 
শবিাস রিওয়ার জিযি রমগশি বযিবহার কররত চাি?

আপগি গক গিউব বা গশরার ররতর গ্রয় রখরত বা পাি কররত  চাি?

আপগি সরবরিাচিচ বযিথা উপশম চাি এমিগক যগ্ এগি আপিার মৃতুযি 
তবিরাগিবিত করর?

আপগি গক আপিার অঙি্ এবং/অথবা গিসুযি ্াি কররত চাি?

1.

2.

3.

4.
5.

6.

আপিার জীবরির রশরষর রসবার পগরকলিপিা করার পরিথম ধাপ হল আপিার মূলযিরবাধ এবং 
গবশবিারসর সারথ সামঞিজসযিপূণরি কী ধররিররসবা রপরত চাি তা গিরয় রাবা। আপিার গচগকতিসক, 
আপিার পগরবার এবং গপরিয়জরির সারথ আপিার ইচিছা গিরয় আরলাচিা করুি।

এই কাজগি একগি সহজ গবষয় িয় তরব এগি আপিার পগরবার এবং গপরিয়জিরক জািরত সাহাযযি 
কররব রয আপগি গক ধররির গচগকতিসা চাি৷

এই পরিশিি্ুগল আপিারক সিাকিত কররত সাহাযযি কররত পারর রয আপগি গক ধররির গচগকতিসা 
কররত পাররি বা চাি িা যগ্ আপগি গিরজর জিযি আর গস্িধািিত গিরত সকিষম িা হি।

গবরশষ পগরগসিথগতরত আপগি রয যতিি গিরত চাি রস সমিপরকরি গচিিতা করা এবং আপিার 
�াকিতার এবং গপরিয়জির্র সারথ আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা সমিপরকরি কথা বলা একগি 
্ুরুতবিপূণরি প্রকিষপ। সংগশিলষিি পরিরতযিরকর সুগিগ্রিষিি গবষরয় সিপষিি এবং গিররিররযা্যি 
্ৃগষিিরগঙি্ ররয়রছ তা গিগশিচত করার জিযি এই ইচিছা্ুগল গলগখতরারব রাখা আরও কাযরিকর। 
আপিার জিযি সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গবষরয় গস্িধািিত রিওয়ার জিযি কাউরক গিরয়া্ করা 
এইরকম পগরগসিথগত রমাকারবলার একগি কাযরিকর উপায় হরত পারর যা আপগি অিুমাি কররত 
পাররবি িা। উপরর আরলাগচত অগ্রিম গির্রিশাবলী অগ্রিম যতিি পগরকলিপিার জিযি প্িধগত 
সরবরাহ করর যারত আপগি আপিার ইচিছা্ুগল জািারত পাররি এবং আপিার জিযি রকািগি 
সবরচরয় রাল কাজ করর তা গস্িধািিত গিরত পাররি। 
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রকাি অগ্রিম গির্রিশ্ুগল আপিার জিযি সগিক হরত পারর তা আপগি কীরারব 
চয়ি কররবি? এখারি গকছু পরিশিি এবং উতিতর ররয়রছ যা আপিারক সাহাযযি 
কররত পারর:

Q. আপগি যগ্ রকামা বা অজিঞাি অবসিথায় থারকি বা অিযিথায় অকিষম হি, তাহরল 
আপগি গক চাি রয আপিার গবশবিাসরযা্যি রকউ আপিার জিযি গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত 
রিরব?

Q.যগ্ও আপগি চাি রয আপগি গবশবিাস কররি এমি কাউরক গচগকতিসা সংকরিািিত 
গস্িধািিত রিওয়ার জিযি, তারপরও আপগি গক গবরশষ গকছু পগরগসিথগত সমিপরকরি ্ৃ�়রারব 
মতামত রারখি?

গককরর অগ্রিম গির্রিশাবলী গিক 
কররবি?

যগ্ উতিতরগি হযিাঁ হয়, আপগি যখি 
অকিষম হি তখি আপিার পরকিষ কথা 
বলার এবং গস্িধািিত রিওয়ার জিযি 
আপিার গবশবিসিত কাউরক আপিার 
সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব গিরয়া্ 
করর একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস 
বযিবহার করুি। (গিরচ র্খুি) 

য্গ হিযাঁ, তাহলর আপিগ একিগ 
সিবাসিথিযসরবা পিরকিসগকর লগরগং 
উইলরর সাথর একতিরগত করার কথা 
বগবরচিা করতর পাররি যাতর আপিগ 
যাকর আপিার পকিষর কাজ করার 
জিিয িগয়ো্ কররি তগিগও আপিার 
জিিয সগ্িধািিত িরওয়ার জিিয 
আপিার লগখগত িগরি্রশরর উপর 

যগ্ উতিতরগি িা হয় কারণ আপিার 
সবিাসিথযি পগরচযরিা এরজিিি গহসারব কাজ 
করার জিযি আপিার গবশবিাসরযা্যি 
রকউ রিই, তাহরল একগি গলগরং উইল 
বযিবহার করুি যারত আপিার গচগকতিসা 
গির্রিশাবলী পগরষিকার হয় এবং আপগি 
যখি আপিার ইচিছা জািারত অকিষম হি 
তখি আপিার যতিি্াতারা রসগি প�়রত 
পাররি।

িগরিরর করতর পাররি। য্গ িা হয়, তাহলর 
হয়তো শুধুমাতির একিগ সিবাসিথিযসরবা 
পিরকিসগআপিার পিরয়োজি মরিাবর।
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আপিার বয়স 18 বছর বা তার রবগশ হরল আপগি একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি পূরণ 
কররত পাররি। গিউ ইয়করি আইরির অধীরি পরিগতগষিিত একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি, 
আপিার পরকিষ সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার জিযি আপিারক আপিার গবশবিসিত 
কাউরক গিরয়া্ কররত র্য় । 2 রলাকগি একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি (Health Care Agent) । 
আপগি যগ্ সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত সকিষম িা হি তরব এরজিিি আপিার হরয় 
রসই গস্িধািিত্ুগল গিরত পারর । আপগি আপিার এরজিিিরক রস্ুগল  রমৌগখকরারব বা গলগখতরারব 
জািারত পাররি । গিউ ইয়রকরির আইি চায় রয হাসপাতাল এবং িাগসরিং রহাম্ুগল আপিারক 
সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি এবং একগি পরিগকিস ততগরর তথযি পরি্াি করর ৷

আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি রররত এবং 
সবিাকিষর কররত গিরচর গবষয়্ুগল গবরবচিা করুি । 
ধাপ 1: আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির কতৃরিতবি বুঝুি

গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসআইরির অধীরি, আপিার এরজরিিির সবিাসিথযিরসবা 
সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কতৃরিতবি শুরু হয় যখি আপিার গচগকতিসক গিধরিারণ কররি রয 
আপগি গিরজর জিযি গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা হাগররয় রফরলরছি। জীবি বাঁচারিার গচগকতিসা 
পরিতযিাহার বা বিিধ করার গস্িধারিিতর জিযি, একজি গ্বিতীয় গচগকতিসক রক অবশযিই আপিার 
গচগকতিসরকর গস্িধািিত গিগশিচত কররত হরব।

আপগি আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিিরক আপিার ইচিছামত কম বা রবগশ কতৃরিতবি গ্রত পাররি। 
অিযি রারব বলরল, আপগি আপিার এরজিিিরক শুধুমাতরি গিগ্রিষিি গকছুর জিযি গকংবা সমসিত 
সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার অিুমগত গ্রত পাররি।

গিউ ইয়করি আইরির অধীরি অিুরমাগ্ত একগি সাধারণ সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস 
ফমরি গিউ ইয়করি রসিিি গ�পািরিরমিিি অফ রহলথ ওরয়বসাইরি রাখা আরছ এবং 
ইংররগজ, চাইগিজ, হাইগতয়াি রকরিওল, রকাগরয়াি, রাগশয়াি এবং সিপযিাগিশ রাষায় 
গবসিতাগরত গির্রিশাবলী এরত র্ওয়া আরছ :

health.ny.gov/publications/1430.pdf

সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস

সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস ফমরি

 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
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গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস আইরির অধীরি একজি 
সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির অগধকার এবং বাধযিবাধকতা:

আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি কৃগতরিম পুগষিি এবং হাইর�রিশি সমিপগকরিত গস্িধািিত গিরত 
পারর (উ্াহরণসবিরূপ, আপিারক খাবার এবং জল র্ওয়ার জিযি একগি গিউরবর বযিবহার)। 
আপগি হয় গবরশষরারব আপিার ইচিছা্ুগল আপিার এরজিিিরক বলরত পাররি বা আপিার 
সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস ফরমরি আপিার ইচিছা্ুগল গলখরত পাররি৷

কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) এর মাধযিরম আপিার হৃ্সিপিি্ি পুিরায় চালু 
করা উগচত গকিা তা গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা আপিার এরজরিিির থাকরব যগ্ িা আপগি 
আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি রলরখি রয আপিার এরজিিি আপিার জিযি এই 
গস্িধািিত গিরত পাররবি িা।

একবার আপিার এরজরিিির কতৃরিতবি শুরু হরল, আপিার জিযি অবগহত সবিাসিথযিরসবা 
সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার জিযি আপিার গচগকতিসা সংকরিািিত তথযি এবং ররক�রি 
পাওয়ার অগধকার তার আরছ।

আপিার এরজরিিির গস্িধািিত চূ�়ািিত যগ্ িা রকারিা আপতিগতকারী পগরবাররর স্সযি বা 
সুগবধা গস্িধািিতরক অ্রিাহযি করর বা এরজিিিরক অরযা্যি রঘাষণা করর আ্ালরতর আর্শ 
িা পায়।

আপিার এরজিিি আপিার যতিরির খররচর জিযি আগথরিকরারব ্ায়ী িয়।

সামগ্রিকরারব, আপিার এরজিিিরক আপিার ইচিছা, ধমরিীয় এবং তিগতক গবশবিাস এবং 
আপিার সরবরিাতিতম সবিাথরি অিুযায়ী আপিার জিযি সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত 
গিরত হরব।

/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

আমার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গক একই শহরর বাস কররত হরব?

যগ্ও আইরি আপিার মরতা একই শহরর বা রারজযি বসবাসকারী রকারিা এরজরিিির িাম 
উরলিলখ করার পরিরয়াজি রিই, তরব আরশপারশ বসবাসকারী কাউরক রবরছ রিওয়া একগি 
রারলা ধারণা। উ্াহরণসবিরূপ, আপগি যগ্ মারাতিমকরারব অসুসিথ হরয় থারকি, এবং 
গিরজর জিযি গস্িধািিত গিরত অকিষম হি, তাহরল আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা 
অিুসরণ করা হরয়রছ তা গিগশিচত কররত আপিার এরজিিিরক করয়ক সপিতাহ বা এমিগক 
করয়ক মাস কাছাকাগছ সময় কািারত হরত পারর।
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ধাপ 2: একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি রবরছ গিি 

আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি বাছাই করা একগি অতযিিিত ্ুরুতবিপূণরি গস্িধািিত। সাধারণত, 
আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব রযরকাি উপযুকিত পরিাপিতবয়সিক (18 বছর বা তার 
রবগশ বয়সী) গিরয়া্ করার অগধকার আপিার আরছ। আপিার এরজিিি হরত পারর আপিার পতিিী 
বা অংশী্ার, একজি পরিাপিতবয়সিক পুতরি/কিযিা , একজি আতিমীয়, একজি ঘগিষিি বিিধু 
বা একজি আইিজীবী। আপগি গবশবিাস কররি এমি কাউরক রবরছ গিি—এবং এমি কাউরক 
রবরছ গিি যার সারথ আপগি গচগকতিসা রসবার জিযি আপিার ইচিছা গিরয় আরলাচিা কররত 
আতিমগবশবিাসী রবাধ কররি। আপিার এরজরিিির আপিার সমসিত ইচিছার সারথ একমত হওয়ার 
্রকার রিই, তরব তার গিরজর অিুরূগতর কথা িা রররব  অবশযিই রস্ুগল সমিপা্ি কররত সকিষম 
হরত হরব। এবং, অবশযিই, আপগি রয বযিগকিতরক আপিার এরজিিি গহসারব গিযুকিত করররছি এগি  
গিগশিচত করা সবরি্া রাল অরযিাস রয গতগিও এরজিিি গহসারব কাজ কররত সবিচিছিি্ ।

গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসআইরির অধীরি, আপগি রযরকাি উপযুকিত 
পরিাপিতবয়সিকরক আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহরসরব গিরয়া্ কররত পাররি বযিতীত:

•  আপগি আপিার গচগকতিসক রক আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব গিরয়া্ কররত 
পাররবি িা যগ্ িা আপিার গচগকতিসক আপিার সিতরিী বা আপিার আতিমীয় িা হি।

• আপগি রয হাসপাতাল বা িাগসরিং রহারম রগতরি হরয়রছি রসখারি আপগি একজি অপাররির, 
পরিশাসক বা কমরিচারী গিরয়া্ কররত পাররবি িা যগ্ িা তারা আপিার আতিমীয় িা হি বা 
আপগি তার্র রগতরির আর্ তার্র গিরয়া্ কররি।

ধাপ 3: গবকলিপ এরজিিি গহসারব একগি গবকলিপ সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির 
িাম গ্ি
সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি আপিারক একগি গবকলিপ এরজিিি গিরয়া্ করার সুরযা্ র্য়। 
আপিার গবকলিপ এরজিিি আপিার পরিথম পছিি্ রথরক ্াগয়তবি গিরত পারর শুধুমাতরি যগ্:

• আপগি রকাি পগরগসিথগতরত আপিার গবকলিপ এরজিিিরক আপিার এরজরিিির কাছ রথরক 
্াগয়তবি গিরত চাি তা উরলিলখ করুি। উ্াহরণসবিরূপ, যগ্ আপগি চাি রয আপিার গবকলিপ 
এরজিিি ্াগয়তবি রিরব যগ্ আপিার পরিথম পছিি্ রারজযির বাইরর চরল যায়, তাহরল রসগি 
আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসরত বলুি।

•  আপিার গচগকতিসক গলগখতরারব বরলরছি রয সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব আপিার পরিথম 
পছিি্ উপলবিধ িয়, পরিরয়াজরির সময় কাজ কররত অগিচিছুক বা অকিষম।

• একগি আ্ালত আপিার এরজিিিরক অরযা্যি রঘাষণা করর৷ 

 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
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ধাপ 4: আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি সবিাকিষর করুি 

্ু’জি সাকিষীরক অবশযিই আপিারক আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি সবিাকিষর কররত হরব 
এবং বলরবি রয আপগি রসবিচিছায় সবিাকিষর কররত র্খা যারচিছ। আপিার এরজিিি বা আপিার 
গবকলিপ এরজিিি রকউই সাকিষী গহসারব কাজ কররত পারর িা। আপিার ফমরিগি রিািারাইজ করার 
্রকার রিই।

গিউ ইয়করি আইরির অধীরি অিুরমাগ্ত সিিযিািি�া�রি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি এমি গকছু 
গবরা্ ররয়রছ যা আপিার পরিগকিস তবধ হওয়ার জিযি অবশযিই পূরণ কররত হরব। ফমরিগিরত 
“ঐগচিছক” গবরা্্ুগলও ররয়রছ যা আপগি পূরণ কররত রবরছ গিরত পাররি বা িাও কররত পাররি৷

আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরিগি িূযিিতম পরিরয়াজিীয়তা পূরণ 
করুি৷

একগি তবধ সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরির জিযি িূযিিতম রাষিিরিীয় পরিরয়াজিীয়তা

• পরিগকিস ততগরকারী গপরিগিিসপাল গহরসরব আপিার িাম।

• আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির িাম।

• আপিার গববৃগত রয আপগি এরজিিিরক আপিার পরকিষ সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত 
রিওয়ার কতৃরিতবি গ্রত চাি।

• আপিারক অবশযিই উপগসিথত সাকিষীর্র সারথ আপিার সবিাকিষর এবং তাগরখ গ্রত 
হরব। আপগি যগ্ আপিার পরিগকিসরত সবিাকিষর কররত অকিষম হি, অিযি একজি 
পরিাপিতবয়সিক আপিার অিুররারধ আপিার জিযি সবিাকিষর কররত পাররি।

• একগি আ্ালত আপিার এরজিিিরক অরযা্যি রঘাষণা করর।

• ্ু’জি সাকিষীরক অবশযিই সবিাকিষর কররত হরব এবং তার্র সবিাকিষররর তাগরখ গ্রত 
হরব এবং বলরবি রয আপগি (গপরিগিিসপাল) রসবিচিছায় পরিগকিসগি কাযরিকর কররত হাগজর 
হরয়রছি। আপিার এরজিিি বা আপিার গবকলিপ এরজিিি রকউই সাকিষী গহসারব কাজ 
কররত পারর িা।

“একগি গলগরং উইল আপিারক গলগখত গির্রিশাবলী রররখ রযরত 
র্য় যা আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা্ুগল বযিাখযিা করর, 

গবরশষ করর জীবরির রশরষর যতিি সমিপরকরি।

/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
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একিগ লগরগং উইল 
যগ্ও গিউ ইয়রকরির গলগরং উইলরক 
গিয়িিতরিণ করার জিযি রকারিা আইি 
রিই, গিউ ইয়রকরির সরবরিাচিচ আ্ালত, 
আগপল আ্ালত বরলরছ রয গলগরং উইল 
ততকিষণ পযরিিিত তবধ হরব যতকিষণ 
িা তারা আপিার ইচিছার “সিপষিি এবং 
গবশবিাসরযা্যি” পরিমাণ পরি্াি করর৷4 যগ্ 
আপিার বয়স 18 বছর হয় বা তার রবগশ, 
আপগি একগি গলগরং উইরল সবিাকিষর করর আপিার সবিাসিথযিরসবা সমিপরকরি গলগখতরারব আপিার 
ইচিছা পরিকাশ কররত পাররি।.

িীরচ আপিার গলগরং উইল পগরকলিপিা এবং সবিাকিষর করার জিযি গবরবচিা করার জিযি গকছু গবষয় 
ররয়রছ।

ধাপ 1: আপিার গলগরং উইরলর কিষমতা বুঝুি ill

গলগরং উইল হল আপিার সবিারসিথযির রসবার বযিাপারর ইচিছার একগি গলগখত রঘাষণা। আপিার 
গলগরং উইরল, আপগি যখি গিরজর জিযি আর গস্িধািিত গিরত পাররবি িা তখি আপগি রয 
গচগকতিসা্ুগল চাি বা িা চাি রস সমিপরকরি গিগ্রিষিি গির্রিশিা গ্রত পাররি। একগি গলগরং উইল 
আপিার ইচিছার পরিমাণ গহসারব কাজ করর। 

কোি সাধারণ লগরগং উইল 
ফরিম িরই.
িগচরর সাইি থরকর আপিগ 
বগিামূলিযর একিগ লগরগং উইল 
ফরিম �াউিলো� করতর পাররি 
caringinfo.org

সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরির জিযি ঐগচিছক গবরা্

• আপিার গচগকতিসার ইচিছা বা এরজরিিির কতৃরিরতবির সীমাব্িধতার গববৃগত। 
উ্াহরণসবিরূপ, আপগি বলরত চাইরত পাররি রয আপগি আপিার এরজিিিরক কৃগতরিম 
পুগষিি এবং হাইর�রিশি (খা্যি এবং জল) সমিপরকরি আপিার ইচিছার কথা জাগিরয়রছি।

• একগি গবকলিপ এরজরিিির িামকরণ।

• অঙি্ এবং/অথবা গিসুযি ্াি সংকরিািিত আপিার ইচিছার গববৃগত।

• রময়া্ রশষ হওয়ার তাগরখ যগ্ থারক, আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিসর, অথবা এমি 
পগরগসিথগতর গববরণ যা রময়া্ রশষ হরত পারর।
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ধাপ 2: আপিার গলগরং উইল গলখুি
• জীবরির রশরষর গ্রক যতিরির গবষরয় আপিার ইচিছা গলখরত আপগি একগি গলগরং উইল 

বযিবহার কররত পাররি। আপগি এমি গচগকতিসা পগরগসিথগত বণরিিা কররত পাররি রযখারি 
আপগি গচগকতিসা ্রিহণ কররবি বা পরিতযিাখযিাি কররবি। আপগি রয ধররির গচগকতিসা চাি 
বা িাও চাি তা উরলিলখ কররত পাররি।

• উ্াহরণ সবিরূপ, আপগি গফগ�ং গিউব গ্রয় বা গশরায় খাওয়ারিার মাধযিরম বাঁচরত চাি গকিা 
যগ্ আপগি মারাতিমকরারব অসুসিথ বা রকামারিাস হরয় থারকি এবং আপগি সুসিথ হরবি 
এমি রকারিা আশা রিই।

• আপগি একজি আইিজীবীর সারথ পরামশরি কররত চাইরত পাররি যগ্ আপগি এই 
গির্রিগশকায় অিিতরুরিকিত ফরমরি অিিতরুরিকিত িয় এমি সমসযিা্ুগলর সমাধাি কররত চাি 
- রযমি আপগি গসগপআর, রকিত সঞিচালি এবং �ায়ালাইগসরসর মরতা গচগকতিসা চাি গকিা 
বা অঙি্ ্তা হবার জিযি অলিপ সময় আপিারক রমগশরি জীগবত রাখরত চাি গকিা। একগি 
গবরশষরারব ততরী গলগরং উইল অবাগঞিছত গচগকতিসার পরিগত আপিার আপতিগত পগরষিকার 
কররত সাহাযযি কররত পারর।

• আপিার যগ্ পরিশিি থারক, আপিার গচগকতিসক, হাসপাতারলর ররা্ীর পরিগতগিগধ বা 
আইিজীবীর সারথ আরলাচিা করুি।

ধাপ 3: আপিার গলগরং উইরল সবিাকিষর করুি

আপিার গলগরং উইরল সবিাকিষর কররত আপিারক ্ুইজি সাকিষী থাকা রাল, এবং আপগি রয 
ফরমরি রসবিচিছায় সবিাকিষর কররত র্রখরছি তারত একগি গববৃগতরত সবিাকিষর করুি। যগ্ সমিরব 
হয়, আপিার ফমরিগি রিািারাইজ করা উগচত,

যারত রিািারাইরজশরির পরিরয়াজি হয় এমি রারজযি এগি সবিীকৃত হরত পারর।

আপগি রয রকারিা গলগরং উইল ফমরি বযিবহার করুি িা রকি, গিগশিচত করুি রয আপগি গলগরং 
উইরলর জিযি িূযিিতম পরিরয়াজিীয়তা্ুগল পূরণ করররছি:

•  গলগরং উইল ততগরকারী বযিগকিত গহসারব আপিার িাম
•  আপগি আপিার গলগরং উইল ততগর করার তাগরখ
• আপিার বযিগকিত্ত সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত আপিার গববৃগত
• আপিার সবিাকিষর
• ্ুই সাকিষীর সবিাকিষর এবং তাগরখ, এবং সাকিষীর্র কাছ রথরক গববৃগত রয আপগি রসবিচিছায় 

িগথরত সবিাকিষর কররত হাগজর হরয়রছি 
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একগি গলগরং উইল হল এমি একগি 
িগথ যারত আপিার সবিারসিথযির 
বযিাপারর গির্রিশ থারক এবং এগি 
িামহীি পগরবার, বিিধুবািিধব, 
হাসপাতাল এবং অিযিািযি 
সবিাসিথযিরসবা সুগবধা্ুগলরক 
সরমবিাধি করা হয়। আপগি একগি 
গলগরং উইল বযিবহার কররত পাররি 
জীবি-্ীঘরি করার প্িধগত এবং 
অিযিািযি জীবরির রশষ পগরচযরিা 
সমিপরকরি আপিার ইচিছা্ুগল 
গিগ্রিষিি করার জিযি যারত আপগি 
যখি আপিার গস্িধািিত গিরত 
অকিষম হি তখি আপিার গিগ্রিষিি 
গির্রিশাবলী আপিার যতিিশীলরা 
প�়রত পারর।

সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসহল এমি একগি 
িগথ যা আপিারক আপিার সবিাসিথযিরসবা 
এরজিিি গহসারব অিযি একজিরক গিরয়া্ 

কররত র্য় যগ্ আপগি আর তা কররত 
সকিষম িা হি তরব আপিার পরকিষ 
সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত 
রিওয়ার জিযি। আপগি যগ্ গিরজর 

পরকিষ কথা বলরত িা পাররি তরব আপগি 
আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিিরক সমসিত 

গচগকতিসা পগরগসিথগতরত আপিার জিযি 
গস্িধািিত রিওয়ার জিযি কতৃরিতবি গ্রত 

পাররি। এইরারব, এমিগক আপিার ্বিারা 
পরিতযিাগশত গচগকতিসা পগরগসিথগতরতও, 
আপিার এরজিিি গস্িধািিত গিরত পারর 
এবং গিগশিচত কররত পারর রয আপিার 

ইচিছা, মূলযিরবাধ এবং গবশবিাস অিুযায়ী 
আপিার সারথ গচগকতিসা করা হরচিছ।.

গলগরং উইল এবং রহলথ রকয়ার পরিগকিসর 
মরধযি পাথরিকযি
যগ্ও একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং একগি গলগরং উইল উরয়ই অগ্রিম গির্রিশ, 
তারা একই গজগিস িয়।

গলগরং উইল সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস

 বা

Q.আগম গক গলগরং উইল এবং সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসউররয়ই সবিাকিষর কররত রবরছ গিরত  
 পাগর?

হযিাঁ. গলগখতরারব গিগ্রিষিি গচগকতিসা গির্রিশিা র্ওয়ার জিযি এবং রস্ুগল পালরির 
জিযি একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গিরয়া্ করার জিযি আপিার গলগরং উইল এবং 
সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস উরয়ই ততগর করার অগধকার ররয়রছ। আপিার সবিাসিথযিরসবা 
এরজিিি আপিার ইচিছারক পরিগতফগলত করর এমি গস্িধািিত রিওয়ার জিযি গির্রিগশকা 
গহসারব আপিার গির্রিশাবলীর উপর গিররির কররত পারর।
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পুিরুজিজীগবত িা করার গির্রিশ - র�ািিি 
গরসাগসরিি অ�রিার (গ�এিআর আর্শ) 
গিউ ইয়করি আইরির অধীরি, একগি গ�এিআর আর্শ হল �াকিতাররর একগি গলগখত আর্শ যা 
আপিার হৃ্সিপিি্ি বা শবিাস-পরিশবিাস বিিধ হরয় র্রল আপিার হৃ্গপণি� বা ফুসফুস পুিরায় 
চালু করার জিযি কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) িা করার গির্রিশ র্য়। 5 কমরিীরা 
(অথরিাতি পযিারারমগ�কস) জরুরী পরিগকরিয়া শুরু কররবি িা রযমি মুখ-রথরক-মুখ পুিরুতিথাি, 
বাগহযিক বুরক সংরকাচি, তব্ুযিগতক শক, আপিার শবিাসিালী রখালার জিযি গিউব সগিিিরবশ, 
বা আপিার হৃ্রয় বা রখালা বুরক ওষুরধর ইিরজকশি। আপগি আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস, 
গলগরং উইল বা রাষিিরি অিুরমাগ্ত MOLST ফরমরি আপিার হাসপাতারলর গ�এিআর আর্শ 
জািারত পাররি।

গিউ ইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি পরিাপিতবয়সিক একগি হাসপাতাল বা িি-
হাসগপিাল গ�এিআর আর্শ রপরত পাররি। আপগি যগ্ একগি হাসপাতাল, িাগসরিং রহাম, 
বা গিউ ইয়করি রসিিি ্বিারা লাইরসিিসপরিাপিত একগি মািগসক সবিাসিথযিগবগধ সুগবধার মরতা 
সবিাসিথযিরসবা সুগবধায় থারকি তরব একগি হাসপাতারলর গ�এিআর আর্শ জাগর করা হয়। 
িরিািিসফাররর সময় জরুগর কমরিীর্র (EMS) অবশযিই আপিার হাসপাতারলর গ�এিআর 
অ�রিাররক সমিমাি কররত হরব। গকিিতু, আপগি যগ্ এই সুগবধা্ুগলর বাইরর থারকি, বাগ�়রত, 
উ্াহরণসবিরূপ, আপগি একগি িি-হসগপিাল গ�এিআর আর্শ  রপরত চাইরত পাররি। আপিার 
িি-হসগপিাল গ�এিআর আর্শ অবশযিই একগি রাষিিরিীয় গিগ্রিষিি ফমরি [DOH- 3474] এ 
ররক�রি কররত হরব এবং একজি �াকিতার ্বিারা সবিাকিষগরত হরত হরব।

একগি গ�এিআর আর্রশ সমিমগত পরি্াি
আপিার গিরজর জিযি গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা থাকরল, আপগি রমৌগখকরারব বা গলগখতরারব 
একগি গ�এিআর আর্রশ আপিার সমিমগত গ্রত পাররি। আপিার গিরজর জিযি গস্িধািিত 
রিওয়ার কিষমতার অরাব থাকরল, আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি আপিার পরকিষ সমিমগত গ্রত 
পারর।

একগি তবধ হাসপাতাল গ�এিআর আর্রশর জিযি রচকগলসিি:
• আপগি, আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি বা একজি সাররার্ি আপিার হাসপাতারলর 

গ�এিআর আর্রশ গলগখত বা রমৌগখক সমিমগত গ্রত পাররি।

• রমৌগখক সমিমগত অবশযিই ্ু’জি পরিাপিতবয়রসিকর সাকিষী হরত হরব, যার্র মরধযি একজিরক 
অবশযিই আপগি রযখারি রগতরি করা হরচিছি রসখারি একজি �াকিতার হরত হরব।

• গলগখত সমিমগতরত ্ুইজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীর সবিাকিষর থাকরত হরব।

• আপিার �াকিতার আপিার গ�এিআর আর্শ জাগর কররত পাররি। গিউ ইয়করি রসিিরির 
রাষিিরিীয় ফরমরি আপিার গলগখত বা রমৌগখক সমিমগতর পরিরয়াজি রিই। সুগবধা্ুগল তার্র 
গিজসবি ফমরি বা রাষিিরি ্বিারা গিগ্রিষিি MOLST ফমরি বযিবহার কররত পারর৷
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একগি তবধ িি- হাসপাতাল গ�এিআর আর্রশর জিযি রচকগলসিি:

• আপগি, আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি বা একজি সাররার্ি আপিার িি-হসগপিাল 
গ�এিআর অ�রিারর গলগখত বা রমৌগখক সমিমগত গ্রত পাররি। 6

• আপগি যগ্ গ�সচারজরির আর্ আপিার গ�এিআর আর্শ  রপরয় থারকি, তাহরল আপিার 
উপগসিথত �াকিতার বা ্ুইজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীরক রমৌগখক সমিমগত র্ওয়া হরত পারর, 
যার্র একজি আপিারক রয সুগবধায় রগতরি করা হরয়রছ রসখারি অবশযিই একজি �াকিতার 
হরত হরব।

• আপগি যগ্ হাসপাতারলর বাইরর থারকি, বাগ�়রত, উ্াহরণসবিরূপ, আপিার উপগসিথত 
�াকিতাররর কারছ রমৌগখক সমিমগত র্ওয়াই যরথষিি।

• আপগি যগ্ গলগখতরারব সমিমগত র্ি, তাহরল অবশযিই ্ুইজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীর 
সবিাকিষর থাকরত হরব।

• গলগখত বা রমৌগখক সমিমগত অবশযিই গিউ ইয়করি রসিিি ফমরি DOH3474-এ িগথরুকিত 
কররত হরব এবং আপিার �াকিতার ্বিারা সবিাকিষগরত হরত হরব। এখারি ফমরি পারবি   
health.ny.gov/professionals/patients/patient_rights

জীবি রকিষাকারী গচগকতিসার জিযি রমগ�রকল 
আর্শ -MOLST
গিউ ইয়করি রসিিি গ�পািরিরমিিি অফ রহলথ রমগ�রকল অ�রিার ফর লাইফ-
সাসরিইগিং গিরিিরমিিি (MOLST) ফমরি অিুরমা্ি করররছ। এই ফমরিগি �াকিতারর্র 
কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR), যাগিিতরিক হসিতরকিষপ, এবং গচগকতিসরকর আর্শ 
গহসারব একগি ফরমরি অিযিািযি জীবি রকিষাকারী গচগকতিসা সমিপগকরিত আপিার পছিি্্ুগল 
িগথব্িধ কররত র্য়। MOLST অবশযিই একজি সবিাসিথযিরসবা রপশা্ার ্বিারা সমিপিিি 
কররত হরব এবং তবধ হওয়ার জিযি গিউ ইয়করি রসিিরির লাইরসিিসপরিাপিত গচগকতিসক ্বিারা 
সবিাকিষগরত হরত হরব।

একগি তবধ MOLST ফমরি একগি “গচগকতিসক অ�রিার ফমরি” গহসারব কাজ করর এবং আপিার 
সারথ একগি সবিাসিথযিরসবা রকিি্রি রথরক অিযিগিরত সিথািািিতর করা রযরত পারর। একগি িমুিা 
MOLST ফমরি health.ny.gov/forms/doh-5003.pdf এ উপলবিধ।

মরি রাখরবি, যগ্ও MOLST ফমরি আপিার জীবরির রশরষর গির্রিশরক রকিি্রিীরূত কররত 
এবং আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলীর সংগকিষপিতসারর সাহাযযি কররত পারর, এগি আপিার 
সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি এবং/অথবা গলগরং উইল পরিগতসিথাপরির উর্ি্রশযি িয়। MOLST 
আপিার বতরিমাি গচগকতিসার পছিি্্ুগলরক গচগকতিসরকর আর্রশ অিুবা্ করর রযখারি 
আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং/অথবা গলগরং উইল রগবষযিরতর গচগকতিসা যতিরির 
গির্রিশিা র্য়।
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আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলী 
জািাি সবিাসিথযিরসবা 
পরিগকিসএবং গলগরং উইল
আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস বা গলগরং উইরল সবিাকিষর 
করার পর, এই গিপস্ুগল অিুসরণ করুি:
• ফমরি ররার পরর ফরমরির একাগধক ফরিাকগপ ততগর করুি।

• আসল্ুগল একগি গিরাপ্ গকিিতু হারতর কারছ রাখুি (রকাি রসফ গ�রপাগজি বকিস িয়)। 
আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি, গবকলিপ এরজিিি, আপিার অযিািগিরি বা অিযিািযি 
উপর্ষিিা, পগরবাররর ঘগিষিি স্সযি, �াকিতার এবং আপিার সবিাসিথযি পগরচযরিার সারথ 
জগ�়ত অিযি রয কাউরক কগপ গ্ি।

• গিউ ইয়করি আইরির অধীরি, রয রকাি �াকিতাররক সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি র্ওয়া হয় 
তারক অবশযিই ফরমরির একগি কগপ আপিার রমগ�রকল ররকর�রি রাখার বযিবসিথা কররত হরব।

• আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসবা গলগরং উইরলর অগসিততবি এবং অবসিথাি সমিপরকরি তথযি 
পরি্ািকারী একগি ওয়ারলি কা�রি বহি করার কথা গচিিতা করুি।

গ�এিআর আর্শ 
একগি হাসপাতারলর গ�এিআর আর্শ  আপিার রমগ�রকল চারিরি ররক�রি করা হয়। একগি িি-
হাসপাতাল গ�এিআর আর্শ অবশযিই একগি রাষিিরিীয় গিগ্রিষিি ফরমরি ররক�রি কররত হরব। 
আপগি একগি গ�এিআর রবরিসরলি পাওয়ার কথাও গবরবচিা কররত পাররি।

গ�এিআর সমিপরকরি আরও জািরত, 
DOH-3474 বা একগি গ�এিআর 
রবরিসরলি ফমরি করুি, এখারি যাি:

health.ny.gov/professionals/ems/
policy/11-02.htm
অথবা আপিার সিথািীয় DOH EMS 
অগফস বা সবিাসিথযি গবরা্।

DOH-3474 ফরিমরর একিগ অিুলগপগ 
্রখতর এখাির যাি:

health.ny.gov/forms/doh-3474.pdf
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আপিার যগ্ অগ্রিম গির্রিশাবলী র্ওয়া িা থারক 
আপগি যগ্ আপিার গচগকতিসার গবষরয় গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা হাগররয় রফরল থারকি, এবং 
সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গিরয়া্ িা কররি, তাহরল আপিার কারছর একজি বযিগকিত আপিার 
পরকিষ গস্িধািিত গিরত পাররি। 2010 সারল গিউ ইয়করি আইিসরা ফযিাগমগল রহলথ রকয়ার 
গ�গসশিস অযিাকিি (FHCDA),7 পাশ করররছ যা পগরবাররর স্সযির্র এবং আপিার কাছাকাগছ 
থাকা অিযির্র আপিার ইচিছা অিুযায়ী ( বা অজািা থাকরল আপিার সরবরিাতিতম সবিাথরি 
অিুযায়ী ) গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত র্য়। “সাররার্ি” গস্িধািিত ্রিহণকারীরক 
জীবি-চালু রাখার  গচগকতিসা (একগি গ�এিআর আর্রশ সমিমগত সহ) পরিতযিাহাররর গির্রিশ 
র্ওয়ার-ও অিুমগত র্ওয়া হরব।

আপিার গিগ্রিষিি ইচিছা পূরণ হরয়রছ তা গিগশিচত করার সরবরিাতিতম উপায় হল একগি 
সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস গিবরিাচি করা এবং এই পুগসিতকাগিরত বগণরিত একগি গলগরং উইল ততরী 
করা। অিযিথায়, আপগি গস্িধািিত গিরত অকিষম থাকাকালীি আপগি কীরারব রসবা পারবি তা 
গিয়িিতরিণ কররত পাররবি িা।.

গকরারব “সাররার্ি” গিযুকিত করা হয ় 
যগ্ আপিারক গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম বরল রঘাষণা করা হয় এবং 
আপিার কারছ সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস িা থারক, তাহরল গিউ ইয়রকরির আইরির ্বিারা FHCDA 
একজি “সাররার্ি” গস্িধািিত ্রিহণকারীরক আপিার 
জিযি গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার জিযি 
উরলিলখ করর  ।যারা অকিষম বযিগকিতর জিযি “সাররার্ি” 
গস্িধািিত ্রিহণকারী গহসারব কাজ কররত পারর তার্র 
সমিপকরি অিুসারর আইি একগি অ্রিাগধকার তাগলকা 
সিথাপি করর। সাররার্ি হরত পারর, (অ্রিাগধকাররর 
করিরম) আ্ালত-গিযুকিত অগররাবক, পতিিী, সিিতাি 
(18 বছর বা তার রবগশ), গপতা-মাতা, রাইরবাি (18 বছর 
বা তার রবগশ) বা ঘগিষিি বিিধু। 8এই রলাকগি তার গিরচর 
তাগলকা রথরক সাররার্ি গিযুকিত-ও কররত পারর, যগ্ 
ওপর রথরক রকউ সাররার্ি হরত রাগজ িা হয় । উ্াহরণ 
সবিরূপ, যগ্ আপিার রকারিা ধারা 81 অগররাবক িা থারক 
এবং আপিার পতিিী রসবা কররত ইচিছুক িা হি, তাহরল 
আপিার ইচিছুক পরিাপিতবয়সিক সিিতাি আপিার সাররার্ি 
হরব। আপিার পরিাপিতবয়সিক সিিতাি আপিার ইচিছুক 
গপতামাতারক সাররার্ি গহসারব গিরয়া্ কররত পারর। 

গ�এিআর রবরিসরলি

DOH3474 ফমরি 
বযিবহার করর আপিারক 
একগি তবধ িি-হাসপাতাল 
গ�এিআর অ�রিার 
জাগর করা হরলই একগি 
গ�এিআর  রবরিসরলি পরা 
রযরত পারর।
এই আর্শ রমরি চলার 
জিযি আইরির পরিরয়াজি 
জরুরী গচগকতিসা কমরিীর্র 
যারা আপিার উপর একগি 
উপযুকিত গ�এিআর 
রবরিসরলি র্খরত পাি।
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একজি সাররার্ি গক গক গস্িধািিত গিরত পাররি
সাররার্রির সমসিত সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা ররয়রছ যা ররা্ী 
অকিষম হওয়ার আর্ গিরত পারত।9। সাররার্ি ধমরিীয় বা তিগতক গবশবিাস অিুসরণ কররত 
বাধযি, যগ্ জািা যায়। যগ্ এই গবশবিাস্ুগল জািা িা থারক, তাহরল সাররার্িরক অবশযিই এমি 
গস্িধািিত গিরত হরব যা ররা্ীর সরবরিাতিতম সবিারথরি হরব৷10

সাররার্িরা আপিার পরকিষ গস্িধািিত রিওয়ার জিযি আপিার রমগ�রকল ররক�রি্ুগলরত 
অযিারকিসস পাওয়ার অগধকারী। তারা আপিার �াকিতাররর কাছ রথরক আপিার অবসিথা এবং 
গচগকতিসার গবকলিপ্ুগল সমিপরকরি সবরিাগধক অবগহত গচগকতিসা গস্িধািিত রিওয়ার জিযি তথযি 
চাইরত পারর । 11

জীবি রকিষাকারী জরুগর পরিগকরিয়া পরিতযিাহার 
করার গস্িধািিত
আপগি যগ্ অকিষম হওয়ার আর্ জীবি রকিষাকারী জরুগর পরিগকরিয়া পরিতযিাহার করার 
গস্িধািিত গিরয় থারকি, তাহরল রসই আর্শ্ুগল অিুসরণ করার আর্ আপিার �াকিতাররর 
সাররার্রির অিুমগত বা জিঞাি রিওয়ার ্রকার রিই। আপিার সাররার্ি গিযুকিত হওয়ার 
আর্ যগ্ আপিার �াকিতার রসই আর্শ্ুগল অিুসরণ কররি, তরব তারক রকবলমাতরি আপিার 
রমগ�রকল ররকর�রি গকরিয়াগি িগথরুকিত কররত হরব। আপিার �াকিতার যগ্ একজি সাররার্ি 
গিরয়ার্র পরর রসই গস্িধািিতগি অিুসরণ কররত চাি, তরব আপিার �াকিতার সাররার্রির 
অিুমগত ছা�়াই রসই আর্শগি অিুসরণ কররত পাররি, তরব অবশযিই সাররার্িরক গস্িধািিতগি 
জািারত বা জািারিার রচষিিা কররত হরব৷12

আইি গিগশিচত করর রয জীবি রকিষাকারী জরুগর পরিগকরিয়া ্ুরুতর গবরবচিা ছা�়া আপিার কাছ 
রথরক আিকারিা বা পরিতযিাহার করা হরব িা। উ্াহরণ সবিরূপ, এমি একগি সিিধাি থাকরত হরব 
রয গচগকতিসা আপিার জিযি একগি অসাধারণ রবাঝা হরব এবং একজি উপগসিথত গচগকতিসক , 
অিযি একজি গচগকতিসরকর সারথ, অবশযিই একগি যুগকিতসঙি্ত মাতরিার গচগকতিসা গিশিচয়তার 
সারথ একমত হরবি। অিযিািযি পরিরয়াজিীয়তা্ুগলর মরধযি ররয়রছ রয আপিার একগি অসুসিথতা 
বা আঘাত ররয়রছ যা ছয় মারসর মরধযি মৃতুযির কারণ হরত পারর, গচগকতিসা র্ওয়া রহাক বা 
িা রহাক; অথবা আপগি সিথায়ীরারব অরচতি; অথবা রয গচগকতিসা র মরধযি এমি বযিথা এবং 
যিিতরিণা জগ�়ত রয এগি যুগকিতসঙি্তরারব অমািগবক বা অসাধারণরারব রবাঝা বরল মরি করা 
হরব এবং আপিার একগি অপগরবতরিিীয় বা ্ুরাররা্যি অবসিথা ররয়রছ।.
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ররা্ীর আপতিগত
ররা্ী গহসারব, আপগি আপতিগত কররত পাররি:

• আপিার অকিষমতার গস্িধািিত

• রক সাররার্ি হরব রসই গস্িধািিত; এবং

• আপিার সাররার্ি ্বিারা রিওয়া সবিাসিথযি রসবার গস্িধািিত৷

যগ্ আপগি এই গস্িধািিত্ুগলর সারথ একমত িা হি, আপিার গস্িধািিত আপিার �াকিতার 
্বিারা গিণরিয় করা হরব। যাইরহাক, যগ্ একগি আ্ালত গিধরিারণ করর রয আপিার কিষমতার 
অরাব ররয়রছ এবং (যগ্ পরিরযাজযি হয়) গচগকতিসার গস্িধািিত অিুরমা্ি করর, আপগি এই 
গস্িধািিত্ুগলরক পালিিারত পাররবি িা।

আরও, যগ্ আপিার গস্িধািিত্ুগলরক অ্রিাহযি করার জিযি অিযি রকারিা আইগি গরতিগত থারক, 
তাহরল আপগি আপিার সাররার্রির ্বিারা করা পছরিি্র অধীি হরবি৷

“
ররা্ীর ইচিছা এবং গবশবিাস অজািা থাকরল, 

সাররার্িরক অবশযিই এমি গস্িধািিত গিরত হরব যা 
ররা্ীর সরবরিাতিতম সবিারথরি হরব। 

এফএইচগসগ�এ-এর মরত, রসই সবিাথরি্ুগল “পরিরতযিক বযিগকিতর মযরিা্া এবং 
সবিতিিতরিতা গবরবচিা করর; ররা্ীর জীবি রকিষার সমিরাবিা এবং বযিাগপিত; 
ররা্ীর সবিাসিথযি বা কাযরিকাগরতা সংরকিষণ, উিিিগত বা পুিরু্িধার; ররা্ীর 

করষিির উপশম; এবং ররা্ীর পগরগসিথগতরত একজি যুগকিতসঙি্ত বযিগকিত গহসারব 
রয রকািও গচগকতিসা অবসিথা এবং এই জাতীয় অিযিািযি উর্বি্ এবং মাি্ুগল 

গবরবচিা কররত চাওয়া উগচত ।”
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সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং সাররার্রির মরধযি 
পাথরিকযি
সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং সাররার্রির মরধযি উরলিলখরযা্যি পাথরিকযি ররয়রছ। আপিার 
পাথরিকযি্ুগল সাবধারি গবরবচিা করা উগচত এবং একজি সাররার্িরক মরিািীত করার অিুমগত 
র্ওয়ার পগরবরতরি একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস িামকররণর গবষরয় গচিিতা করা উগচত। 

সিবাসিথিযসরবা পিরকিসগ সারো্রি

রক তার্র 
গিরয়া্ করর?

আপগি — একগি 
সগিকরারব কাযরিকর 
করা সবিাসিথযিরসবা 
পরিগকিসফরমরির মাধযিরম

ফযিাগমগল রমগ�রকল গ�গসশিস 
অযিাকিি গিধরিারণ করর রয 
রক একজি সাররার্ি গহরসরব 
কাজ কররত পারর

রক কাজগি 
কররত পারর?

18 বছররর রবগশ বয়সী রয 
রকউ

এই অ্রিাগধকার করিরম: ধারা 
81 অগররাবক, সবিামী/সিতরিী, 
সিিতাি (18 বছররর রবগশ), 
বাবা-মা, রাইরবাি (18 বছররর 
রবগশ), বা ঘগিষিি বিিধুরা

তারা কখি 
গস্িধািিত রিয়?

যখি আপগি কিষমতা 
হারারবি যখি আপগি কিষমতা হারারবি

কখি তারা 
গস্িধািিত রিওয়া 
বিিধ করর?

যখি আপগি কিষমতা 
গফরর পারবি, যখি 
অযিাপরয়িিিরমরিিির রময়া্ 
রশষ হরব, বা গকছু গিগ্রিষিি 
শরতরির অধীরি, রযমি 
সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি 
রলখা আরছ

যখি আপগি কিষমতা গফরর 
পারবি

তারা গক 
গস্িধািিত গিরত 
পারর?

রয রকাি গস্িধািিত বা 
পরিগকিস ফমরি বা গলগরং 
উইরল উরলিলখ করা আরছ

রযরকারিা গস্িধািিত

রকাি 
সীমাব্িধতা?

আপগি পরিগকিস ফরমরি 
গকছু সীমাব্িধতা গিগ্রিষিি 
কররত পাররবি

সাররার্ি-রা শুধুমাতরি 
আপিার ধমরিীয় বা তিগতক 
গবশবিারসর উপর গরতিগত করর 
গস্িধািিত গিরত পারর, অথবা 
রস্ুগলর অিুপগসিথগতরত, 
আপিার সরবরিাতিতম সবিাথরি 
গবরবচিা করর
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অগ্রিম গির্রিশ বাগতল করা  
একগি অগ্রিম গির্রিগশকা অগিগ্রিষিিকারলর জিযি কাযরিকর থারক যগ্ িা আপগি এগি বাগতল 
কররি, রময়া্ রশষ হওয়ার তাগরখ অিিতরুরিকিত কররি বা রময়া্ রশষ হওয়ার পগরগসিথগত বণরিিা 
কররি। আপগি রযরকারিা সময় আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলী পগরবতরিি বা বাগতল কররত 
পাররি। আপগি সমরয় সমরয় সবিাকিষর করররছি এমি ফমরি্ুগল পযরিারলাচিা করা ্ুরুতবিপূণরি 
যারত তারা আপিার বতরিমাি সবিাসিথযি যতিরির ইচিছা পরিকাশ করর।

•  আপগি আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস বাগতল কররত পাররি — রমৌগখকরারব বা গলগখতরারব 
— আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি, �াকিতার বা অিযি যার্র কগপ আরছ তার্র জাগিরয়।

• আপগি রয রকারিা সমরয় আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসরত এরজরিিির গিরয়া্ বাগতল কররত 
পাররি এবং একগি িতুি পরিগকিসরত আলা্া এরজিিি গিরয়া্ কররত পাররি।

• যগ্ আপিার পতিিী আপিার গিযুকিত সবিাসিথযিরসবা এরজিিি হি, তাহরল গববাহ গবরচিছর্র 
পরর আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস সবিয়ংগকরিয়রারব বাগতল হরয় যারব।

•  আপগি িগথগি ধবিংস করর রয রকারিা সময় আপিার গলগরং উইল বাগতল কররত পাররি। এগি 
বাগতল করার আর্ আপিারক কাউরক অবগহত করার পরিরয়াজি রিই তরব এগির অগসিততবি 
সমিপরকরি যারা সরচতি তার্র জািারিা বুগ্িধমারির কাজ হরব রয আপগি এগি বাগতল 
করররছি৷

গ�এিআর বাগতল করা
সাধারণরারব, আপগি বা আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি রযরকািও সমরয় একগি গ�এিআর 
আর্শ বাগতল কররত পাররি যা আপিার ইচিছারক জািারত পারর। এগি গিমিিগলগখত অিিতরুরিকিত 
কররত পারর:

• একজি �াকিতার বা িারসরির কারছ আপিার রমৌগখক বা গলগখত গববৃগত।

• আপিার কাজ যা আপিার সমিমগত বাগতল করার অগরপরিায় র্খায়, রযমি:

• গ�এিআর আর্রশর উরলিলখ করর এমি িগথ ধবিংস করা।

• আপিার গ�এিআর অবসিথা গির্রিশ করর এমি রকারিা রবরিসরলি বা রমর�গলয়ি সরারিা।

• রমৌগখকরারব জরুরী পরিগতগকরিয়াকারীর্র আর্রশ মরিারযা্ িা গ্রত বলা ।
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যাইরহাক, একজি সাররার্ি শুধুমাতরি এর মাধযিরম আপিার গ�এিআর আর্শ বাগতল কররত 
পারর:
• একজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীর উপগসিথগতরত আপিার উপগসিথত �াকিতাররর কারছ রমৌগখক 

গববৃগত
• বা একজি �াকিতার বা িারসরির কারছ গলগখত গববৃগত গ�এিআর আর্শ বাগতরলর গবষরয় 

অবগহত রয রকািও �াকিতাররক অগবলরমবি আপিার চারিরি বাগতলকরণ ররক�রি কররত হরব 
এবং আপিার যতিরির জিযি ্ায়ী কমরিীর্র অবগহত কররত হরব। গ�এিআর আর্শ বাগতরলর 
গবষরয় অবগহত রয রকারিা িাসরি বা অিযি রপশা্াররক অগবলরমবি �াকিতাররক জািারত হরব।

গবরশষ ইসুযি
গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়
সাধারণত, একজি পরিাপিতবয়সিক ররা্ীর গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা আরছ 
বরল ধারণা করা হয়। এর মারি হল রয আপগি আপিার গিরজর সবিারসিথযির যতিরির গস্িধািিত 
রিরবি যতকিষণ িা আপিার গচগকতিসক একগি যুগকিতসঙি্ত মাতরিায় গচগকতিসা গিগশিচত করর, 
আপগি গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম। পরিাথগমক গিণরিয় অবশযিই একজি 
উপগসিথত গচগকতিসরকর ্বিারা করা উগচত,

এবং এগি অবশযিই “ররা্ীর অকিষমতার কারণ এবং বযিাগপিত এবং ররা্ীর গস্িধািিত রিওয়ার 
কিষমতা গফরর পাওয়ার সমিরাবিা” সমিপরকরি তথযি অিিতরুরিকিত কররত হরব। গকছু গিগ্রিষিি 
পগরগসিথগতরত, গিউ ইয়রকরির একজি ররা্ীরক সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম 
রঘাষণা করার জিযি একগি সমগিবিত সংকলিপ পরিরয়াজি; একজি সবিাসিথযিরসবা পরি্ািকারী বা 
সামাগজক কমরিী গযগি হাসপাতাল বা িাগসরিং সুগবধার সারথ যুকিত একজি গচগকতিসরকর জায়্ায় 
একমত গস্িধািিত গিরত পাররি। ররা্ী গহরসরব আপগি রকাথায় আরছি এবং কী ধররির যতিি 
পরিরয়াজি তার উপর গিররির কররব গিণরিরয়র সংখযিা

মািগসক অসুসিথতা বা অকিষমতা

যগ্ও রযরকারিা অবসিথা অকিষমতার গ্রক গিরয় রযরত পারর, গিউ ইয়করি মািগসক অসুসিথতা বা 
গবকাশজগিত অকিষমতার কাররণ অকিষমতা গিধরিাররণর জিযি গিগ্রিষিি পরিরয়াজিীয়তা গিধরিারণ 
করর। এই পরিাথগমক গস্িধািিত্ুগল অবশযিই একজি গচগকতিসক ্বিারা ততগর করা উগচত গযগি 
রসই জিসংখযিার সারথ কাজ করার রযা্যি, এবং একজি সাধারণ উপগসিথত গচগকতিসক ্বিারা 
করা যারব িা। এগি গিগশিচত করর রয মািগসক পরিগতবিিধী বযিগকিতরা অপরিরয়াজিীয়রারব তার্র 
গিরজর্র জিযি গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার অগধকার রথরক বগঞিচত হয় িা। আপিার 
যগ্ মািগসক অসুসিথতা বা অকিষমতা থারক, তাহরল আপিারক সবিয়ংগকরিয়রারব আপিার গিরজর 
গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম রঘাষণা করা হরব িা।.

/ অগ্রিম গির্রিশাবলী



27

গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়
অসবিগসিতকর বযিথা আপিার শারীগরক এবং মািগসক সুসিথতার উপর ্রীর পরিরাব রফলরত পারর। 
গিউ ইয়রকরি, �াকিতারর্র তিগতক, তিগতক এবং আইগি বাধযিবাধকতা ররয়রছ যতিা সমিরব 
কাযরিকররারব বযিথার গচগকতিসা করা। এছা�়াও, জরয়িিি কগমশি ্বিারা অিুরমাগ্ত (পূরবরি জরয়িিি 
কগমশি অি ্যি অযিাগকরিগ�রিশি অফ রহলথরকয়ার অ্রিািাইরজশি বা JCAHO) হাসপাতাল, 
িাগসরিং রহাম, সবিাসিথযি পগরকলিপিা এবং রহাম রকয়ার এরজগিিস্ুগল  কাযরিকর বযিথার ওষুরধর 
যথাযথ রপরিসগকরিপশি বা অ�রিাররক সমথরিি করার জিযি প্িধগত্ুগল সিথাপি করার কথা  । 
আপিার গিগশিচত হওয়া উগচত রয আপিার �াকিতার আপিার বযিথার মাতরিা সমিপরকরি রালরারব 
অব্ত আরছি এবং পযরিাপিত বযিথা বযিবসিথাপিা রপরত আপিার ইচিছা রবারঝি। আপিার 
�াকিতাররর কারছ আপিার বযিথার পরিকৃগত এবং তীবরিতা পরিকাশ করুি যারত গতগি আপিার 
পরিরয়াজি্ুগল মূলযিায়ি কররত পাররি এবং রসই অিুযায়ী সমাধাি কররত পাররি।

গিগশিচত করুি রয আপিার গলগরং উইল বা সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসবযিথা বযিবসিথাপিার সারথ 
সমিপগকরিত আপিার ইচিছা্ুগল পগরষিকার করর। উ্াহরণসবিরূপ, আপগি বযিাথা উপশম কররত ওষুধ 
চাি গকিা যগ্ তা আপিার জীবিরক রছাি করর গ্রত পারর - রসইরকম কথাও বলরত পাররি ।

হসগপস রসবা
হসগপস হল পগরচযরিার একগি কমরিসূচী যা জীবিসীগমতরারব অসুসিথ এবং তার্র পগরবাররর জিযি 
বযিাপক যতিি পরি্ারির উপর ্ৃগষিি গিব্িধ করর।

এই রপরিা্রিামগি অসুসিথতা, মৃতুযি এবং 
জীবরির রশষ পযরিারয় অগরজিঞ শারীগরক, 
মািগসক, আধযিাতিগমক, সামাগজক 
এবং অথরিতিগতক চাপ রথরক উ্িরূত 
গবরশষ চাগহ্া রমিারত উপশমকারী এবং 
সহায়ক যতিি পরি্াি করর। হসগপস রসবা 
রপরিা্রিাম্ুগল রফ�াররল এবং রসিিি 
আইরির অধীরি গিয়গিিতরিত হয়৷17৷

গিউ ইয়করি রসিিরি, পরিায় পঞিচাশগি 
রাষিিরিীয় পরিতযিগয়ত হসগপস রসবা 
রপরিা্রিাম ররয়রছ। আপগি বা আপিার 
সবিাসিথযিরসবা এরজিিি আপিার চাগহ্া 
পূররণর জিযি আর্ রথরক একগি হসগপস 
রপরিা্রিারমর জিযি অ্রিাগধকার গির্রিশ 
কররত পাররি। 

হসগপস তথযি

হসগপস পরি্ািকারী এবং রবগিগফি 
সমিপরকরি তথযি রপরত বা একগি হসগপরস 
যতিি পরি্ািকারীর গবরুর্িধ অগররযা্ 
্ারয়র কররত, গিউ ইয়করি রসিিি 
গ�পািরিরমিিি অফ রহলথরক কল করুি

(800) 628-5972 

অথবা তার্র ওরয়বসাইি রচক করুি:
health.ny.gov/facilities
/hospice
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এখারি হসগপস রসবা সমিপরকরি গবরবচিা করার গকছু তথযি আরছ:
• রাষিিরিীয় পরিতযিগয়ত রপরিা্রিাম ্বিারা পরি্তিত হসগপস রসবা পগররষবা্ুগল সাধারণত 

রমগ�রকয়ার, রমগ�রক� এবং বাগণগজযিক সবিাসিথযি বীমা পগরকলিপিার মরতা বীমা ্বিারা 
আচিছাগ্ত হয়।

• সাধারণত, হসগপস রসবা একগি আচিছাগ্ত সুগবধা যগ্ আপিার 6 মাস বা তার কম রবঁরচ 
থাকার রময়া্ী অসুসিথতা থারক এবং একজি গচগকতিসক পরিতযিগয়ত করররছি রয হসগপস 
রসবা উপযুকিত।

• গিউ ইয়রকরি, আপগি আপিার পছরিি্র রসগিংস রযমি আপিার বাগ�়, হাসপাতারল, বা 
িাগসরিং রহারম হসগপস রসবা ্রিহণ কররত পাররি।

• রফ�াররল এবং রাষিিরিীয় আইরির অধীরি, হসগপস রসবাঅবশযিই একগি সমগিবিত ্ল 
্বিারা পগরচাগলত হরত পারর যার মরধযি আপিার �াকিতার, হসগপস রমগ�রকল গ�ররকিির, 
গিবগিিধত িাসরি, পরিতযিগয়ত রহাম রহলথ এ�স, লাইরসিিসপরিাপিত সমাজকমরিী, যাজক 
পরামশরি্াতা, রশাক পরামশরি্াতা, পুিবরিাসি রথরাগপসিি এবং রসবিচিছারসবকর্র 
অিিতরুরিকিত থাকরত পারর। ত্িগিি্ি জীবরির চযিারলরঞিজর সারথ সহায়তা পরি্াি করুি।

উপশমকারী যতিি (Palliative care): আপিার 
জািার অগধকার 
গিউ ইয়রকরির গচগকতিসালয়্ুগল রযমি হাসপাতাল এবং িাগসরিং রহাম্ুগলরক আপিারক রগতরি 
করার আর্ আপিারক অবশযিই জািারত হরব রয তারা আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলী সমিপরকরি 
আপিার রিওয়া গস্িধািিত্ুগলরক সমিমাি কররত সকিষম হরব গকিা। আপগি যগ্ ইগতমরধযিই 
রগতরি হরয় থারকি, তাহরল তার্র আপিারক এমি একগি গচগকতিসালরয় সিথািািিতর কররত হরব 
যা কররব।

আপিার সবিাসিথযি এবং গচগকতিসা সংকরিািিত তথযি আর্ রথরক আপিার সবিাসিথযি পগরচযরিা 
পগরকলিপিা করার সময় থাকা এবং রবাঝা ্ুরুতবিপূণরি। গিউ ইয়রকরির পযিাগলরয়গির রকয়ার 
ইিফররমশি অযিাকিি (PCIA), 19 রযগি রফবরিুয়ারী 2011 সারল আইরি পগরণত হরয়গছল, এগি 
গিগশিচত করার জিযি পাস করা হরয়গছল রয ররা্ীরা অসুসিথ হরল বা “উিিিত জীবি সীমাব্িধ 
অবসিথা বা অসুসিথতা” থাকরল তার্র জিযি উপলবিধ গবকলিপ্ুগল সমিপরকরি সমিপূণরিরূরপ 
অবগহত করা হয়৷

আইিগি গিগশিচত করর রয ররা্ীর উপগসিথত সবিাসিথযিরসবা অিুশীলিকারী ররা্ীরক উপশমকারী 
যতিি এবং জীবরির রশষ গবকলিপ্ুগলর গবষরয় তথযি এবং পরামশরি পরি্াি করার পরিসিতাব র্য়। 
রযখারি ররা্ী গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম, তখি রসই বযিগকিতরক তথযি এবং 
পরামশরি পরি্াি করা হয় যার সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা ররয়রছ।.
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“
গিউইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি বযিগকিত, মৃতুযির পরর 
রযরকাি হাসপাতারলর সাজরিি, গচগকতিসক, সবিীকৃত রমগ�রকল সিকুল, 
রসিিাররজ সুগবধা, গিগ্রিষিি, বযিগকিত বা অঙি্ সং্রিহকারী সংসিথারক 

তার্র শরীররর রয রকািও বা সমসিত অঙি্ ্াি কররত পাররি।

গিউইয়রকরির পযিাগলরয়গির রকয়ার অযিারকিসস অযিাকিি (PCAA), রসরপিিমবির 2011 সাল রথরক 
কাযরিকর । এগি গপগসআইএরথরক ততরী । এগি ্বিারা গচগকতিসালয়, রহাম রকয়ার এরজগিিস, 
সাহাযযিকারী বাসসিথাি এবং বযিগকিত্ত রসবকর্র জীবি সমাগপিত কালীি রসবা সমিপগকরিত 
তথযি এবং পরামশরি র্ওয়া গিগশিচত করর । এছা�়া উপযুকিত উপশমকারী যতিি পরামশরি এবং 
পগররষবা্ুগলরত অযিারকিসস সহ ররা্ীর্র সহায়তা করর 

অঙি্্াি 
গিউইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি বযিগকিত, গস্িধািিত গিরত সকিষম, মৃতুযির 
পর তার্র শরীররর রযরকাি বা সমসিত অঙি্ রযরকারিা হাসপাতাল, সাজরিি, �াকিতার, সবিীকৃত 
রমগ�রকল সিকুল, রসিিাররজ সুগবধা, গিগ্রিষিি বযিগকিত বা অঙি্ সং্রিহকারী সংসিথারক ্াি 
কররত পাররি। . গিউ ইয়করি আইি অথরি বা অিযি রকারিা গবরবচিার জিযি অঙি্ ্াি গিগষ্িধ 
করর। 

আপগি একগি অঙি্/গিসুযি র�ািার ফমরি পূরণ কররত বা আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিস বা 
গলগরং উইরল অঙি্ ্াি সমিপগকরিত আপিার ইচিছা উরলিলখ কররত পাররি। আপিার ইচিছা 
গিগ্রিষিি কররত বযিথরিতা, তরব, অিু্াি িা করার ইচিছারক রবাঝারিা হরব িা। আপিার এরজিিি 
অঙি্/গিসুযি ্াি করার জিযি সমিমগত র্ওয়ার জিযি অিুরমাগ্ত, যগ্ িা তার গবররাগধতার 
রিাগিশ িা থারক, বা গবশবিাস করার কারণ িা থারক রয ্ািগি আপিার ধমরিীয় বা তিগতক 
গবশবিারসর পগরপিিথী। গিউ ইয়করি রসিিি অ্রিাি অযিািি� গিসুযি র�ািার ররগজগসিিরিরত িগথরুকিত 
করার জিযি, আপগি অিুররাধ কররত পাররি রয (800) 443-8469 িমবিরর কল করর আপিারক 
একগি তাগলকারুগকিত ফমরি পািারিা হরব অথবা donatelife.ny.gov-এ গ্রয় ইরলকিরিগিকরারব 
র�ারিি লাইফ ররগজগসিিরিরত িগথরুকিত করুি। এছা�়াও আপগি NYS গ�পািরিরমিিি অফ রমাির 
ররগহরকলস বা গিবরিাচি রবার�রি িগথরুকিত কররত পাররি। আপগি সবিয়ংগকরিয়রারব িগথরুকিত 
হরবি যগ্ আপগি আপিার �রিাইগরং লাইরসিিস বা িি-�রিাইরার আইর�গিিিগফরকশি (আইগ�) 
কার�রির আরব্ি বা পুিিরিবীকরণ ফরমরির অঙি্ ্াতা বারকিস গিক গচহিি র্ি। 
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“পাওয়ার অফ অযিািগিরি” 
(Power of Attorney)

গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়
গিউ ইয়করি রারজযির আইরির অধীরি, আপগি একজি বযিগকিতরক “পাওয়ার অফ অযিািগিরি” এর 
মাধযিরম আপিার পরকিষ সমিপতিগত, আগথরিক এবং অিযিািযি আইগি অ-সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত 
গস্িধািিত গিরত মরিািীত কররত পাররি।

একগি রিকসই পাওয়ার অফ অযিািগিরি আপিারক (গপরিগিিসপযিাল) একগি এরজিিি গিরয়া্ করার 
অিুমগত র্য় যারত এগি কাযরিকর হওয়ার সারথ সারথ আপিার জিযি কাজ করার জিযি বা 
আপিার ্বিারা গচগহিিত রগবষযিরতর গকছু ঘিিা ঘিরল এবং আপিার ্বিারা বাগতল িা হওয়া 
পযরিিিত বা আপিার মৃতুযি পযরিিিত সিথায়ী হয়; যখি আপগি মািগসক বা শারীগরকরারব অকিষম 
হি তখি এই শগকিত অবযিাহত থারক।

পাওয়ার অফ অযিািগিরি একগি এরজিিিরক গিমিিগলগখত রয রকািও এবং সমসিত আইগি কিষমতা 
পরি্াি কররত বযিবহার করা রযরত পারর: গররয়ল এরসিিি রকিা ও গবগকরি; আপিার সমিপতিগত 
সংকরিািিত কাজ; আপিার বযিাঙিক সকরিািিত রলির্ি আপিার অথরি গবগিরয়া্ করা বা িা 
করা; আপিার পরকিষ আইগি ্াগব এবং মামলা ্ারয়র করা; এবং আপিার িযিাকিস এবং অবসর 
সংকরিািিত গবষয়্ুগল পগরচালিা করা ।

পাওয়ার অফ অযিািগিরি পরিায়শই একজরির রগবষযিত অকিষমতা বা অকাযরিকরতা এবং 
রযা্যিতা হারারিার জিযি পগরকলিপিা কররত বযিবহৃত হয়, উ্াহরণসবিরূপ, আলরঝইমার ররা্ বা 
একগি গবপযরিয়কর ্ুঘরিিিা।

এিা জািা ্ুরুতবিপূণরি রয গিউ ইয়করি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসআইরি গবরশষরারব আপিার রহলথ 
রকয়ার এরজিিি গিরয়া্ করার জিযি আপিারক একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি পূরণ কররত 
হরব। অতএব, আপগি আপিার পাওয়ার অফ অযিািগিরির সারথ আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিসরক 
একগতরিত কররত পাররবি িা। আপিার পাওয়ার অফ অযিািগিরিরত আপিার ্বিারা গিযুকিত 
এরজিিি আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিসরত রহলথ রকয়ার এরজিিি হরত পারর, গকিিতু রসগি রয 
হরতই হরব এমি রকারিা কথা রিই ৷ 
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মরি রাখার জিযি পরয়িিি:

• জীবি গিগকরয় রাখার প্িধগত সহ গচগকতিসা ্রিহণ বা পরিতযিাখযিাি করার আপিার গস্িধািিত 
রশষ পযরিিিত আপিার বযিগকিত্ত ইচিছা, মূলযিরবাধ এবং গবশবিারসর উপর গিররির করর। যগ্ 

• আপগি গিরজর জিযি গস্িধািিত গিরত অকিষম হি তরব অগ্রিম গির্রিশাবলী আপিারক 
আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা্ুগল অিুসরণ করা হরয়রছ তা গিগশিচত কররত সহায়তা 
কররত পারর। অগ্রিম গির্রিশাবলী সকরলর জিযি, শুধু বয়সিক এবং ্ীঘরিসিথায়ী অসুসিথর্র 
জিযি িয়।অগ্রিম 

• গির্রিশাবলী ফমরি গবিামূরলযি পাওয়া যায়

• অগ্রিম গির্রিশাবলী রয রকাি সময় বাগতল করা রযরত পারর।

• আপিার বযিগকিত্ত মূলযিরবাধ এবং গবশবিাস সমিপরকরি আপিার পগরবার এবং গপরিয়জির্র 
সারথ আরলাচিার সারথ সারথ অগ্রিম গির্রিশাবলী সবরচরয় রারলা কাজ করর। আপগি একজি 
ররা্ীর পরিগতগিগধ (যগ্ আপগি হাসপাতারল থারকি), আপিার �াকিতার বা আইিজীবীর সারথ 
কথা বলরত চাইরত পাররি।

• জীবি গিগকরয় রাখার প্িধগত সহ গচগকতিসা ্রিহণ বা পরিতযিাখযিাি করার আপিার গস্িধািিত 
রশষ পযরিিিত আপিার বযিগকিত্ত ইচিছা, মূলযিরবাধ এবং গবশবিারসর উপর গিররির করর।

• যগ্ আপগি গিরজর জিযি গস্িধািিত গিরত অকিষম হি তরব অগ্রিম গির্রিশাবলী আপিারক 
আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা্ুগল অিুসরণ করা হরয়রছ তা গিগশিচত কররত সহায়তা 
কররত পারর।

• আপিার বযিগকিত্ত মূলযিরবাধ এবং গবশবিাস সমিপরকরি আপিার পগরবার এবং গপরিয়জির্র 
সারথ আরলাচিার সারথ সারথ অগ্রিম গির্রিশাবলী সবরচরয় রারলা কাজ করর। আপগি একজি 
ররা্ীর পরিগতগিগধ (যগ্ আপগি হাসপাতারল থারকি), আপিার �াকিতার বা আইিজীবীর সারথ 
কথা বলরত চাইরত পাররি।

উপসংহার
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of Codes, Rules & Regulations, Title 10 § 405.43 (F)(1)(i) হসগপস এবং রহাম রকয়ার 
রসগিংরস ররা্ীর্র জিযি গ�এিআর   আর্রশ সমিমগত র্ওয়ার জিযি সাররার্ির্র কিষমতা 
সহজতর করর।

7 Chapter 8 of the Laws of 2010 সংরশাধি করর গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি ততরী করর 
Article 29-CC

যা (Family Health Care Decisions Act) বরল পগরগচত.
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8 . গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি § 2994-d(1).

9 গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি § 2994-d(3)(a)(i).

10 গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি 2994-d(4)(a).

11 গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি § 2994-d(3)(c).

12 গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি§ 2994-d(3)(a)(ii).

13 গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি § 2994-d(5). 

14 গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি § 2994-c(6).

 15 গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি § 2994-c.

16 গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি, Article 29-B.

17 See 42 CFR § 418.3 and 10 NYCRR § 700.2.

18 গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি § 2991 গির্রিশ র্য় রয হাসপাতাল এবং অিযিািযি 
সবিাসিথযিরসবা ররা্ীর্র একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি এবং একগি পরিগকিস ততগরর তথযি 
পরি্াি করর । উপরিিতু, “Federal Patient Self-Determination Act” র জিযি সবিাসিথযিরসবা 
সুগবধার পরিরয়াজি যারত ররা্ীর্র রাষিিরিীয় আইরির অধীরি তার্র অগধকার সমিপরকরি অগ্রিম 
গির্রিশিা ততগর করা যায়।. র্খুি 42 U.S.C. § 1395cc(f ) (2010).

19 Chapter 331 of the Laws of 2010 (পযিাগলরয়গির রকয়ার ইিফররমশি অযিাকিি িারম 
পগরগচত), সংরশাধি করর গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি রযা্ করর § 2997-c.

20 Chapter 59 of the Laws of 2011 (known as the Palliative Care Access Act), 
সংরশাধি করর গিউ ইয়করি জিসবিাসিথযি আইি রযা্ করর § 2997-d.
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	আপিার সবিাসিথযিপগররষবার  
	পযরিারলাচিা  করা বা 
	পুিগবরিরবচিা করা গবরশষরারব 
	্ুরুতবিপূণরি যগ্ যগ্:

	• 
	• 
	• 
	• 

	একগি জীবিিাশকারী 
	একগি জীবিিাশকারী 
	অসুসিথতা গিণরিয় করা হরয়রছ


	• 
	• 
	• 

	এমি একগি অসুসিথতা বা 
	এমি একগি অসুসিথতা বা 
	অবসিথার গিণরিয় করা হরয়রছ 
	যা অকিষমতার কারণ হরত 
	পারর


	• 
	• 
	• 

	সাহাযযিকারী বাসসিথাি বা 
	সাহাযযিকারী বাসসিথাি বা 
	িাগসরিং রহারম পরিরবশ কররছি


	• 
	• 
	• 

	হাসপাতারল রগতরি করা হরয়রছ 
	হাসপাতারল রগতরি করা হরয়রছ 
	এবং বয়স ৬৫-এর রবগশ




	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	এই সংজিঞা ্ুগল রজরি রাখুি  
	এই সংজিঞা ্ুগল রজরি রাখুি  
	এই সংজিঞা ্ুগল রজরি রাখুি  

	অগ্রিম গির্রিশাবলী (Advance Directives) হল একগি আইগি িগথ যার মাধযিরম আপগি 
	অগ্রিম গির্রিশাবলী (Advance Directives) হল একগি আইগি িগথ যার মাধযিরম আপগি 
	রগবষযিরত সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধারিিতর জিযি গবধাি কররত পাররি যগ্ আপগি 
	গিরজর জিযি এই ধররির গস্িধািিত গিরত অকিষম হি। গিউ ইয়করি রসিিরি গতি ধররির আরছ: 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি (Health Care Proxy Form), গলগরং উইল (Living Will) 
	এবং র�ািিি গরসাগসরিি অ�রিার (গ�এিআর  )- গসগপআর বা কাগ�রিওপালরমািাগর পুিরুতিথাি 
	(গরসাগসরিশি) হল একগি জরুরী প্িধগত যা হৃতিগপণি� এবং ফুসফুরসর কাজ পুিরায় শুরু করার 
	জিযি হৃতিগপরণি�র ওপরর থাকা বুরকর অংশরক সংকুগচত করর এবং ফুসফুরস বাতাস রজার 
	করর র�াকায় । অিযিািযি জীবি বাঁচারিার প্িধগতর মরধযি ররয়রছ যাগিিতরিক বায়ুচলাচল বা 
	শবিাসযিিতরি এবং রকিতচাপ এবং হৃ্যরিিতরির ছিি্ গিয়িিতরিরণর জিযি গশরায় ওষুধ।

	পুিরুজিজীগবত িা করার গির্রিশ - র�ািিি গরসাগসরিি অ�রিার (গ�এিআর  ) হরলা একগি 
	পুিরুজিজীগবত িা করার গির্রিশ - র�ািিি গরসাগসরিি অ�রিার (গ�এিআর  ) হরলা একগি 
	গচগকতিসক ্বিারা গলগখত একগি রমগ�রকল আর্শ. আপিার হৃ্সিপিি্ি বা শবিাস বিিধ হরয় 
	র্রল এগি সবিাসিথযিরসবা পরি্ািকারীর্র কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) বা 
	অিযিািযি জীবি রকিষাকারী জরুরী পরিগকরিয়া িা করার গির্রিশ র্য়। জরুরী অবসিথা হওয়ার 
	আর্ আপিার গচগকতিসক বা সবিাসিথযিরসবা পরি্ািকারীর সারথ একগি গ�এিআর   বযিবসিথা 
	করা হয়।

	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস ফমরি (Health Care Proxy 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস ফমরি (Health Care Proxy 
	Form) আপিারক একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি 
	গিরয়া্ কররত র্য় - যগ্ আপগি গিরজর জিযি 
	গস্িধািিত গিরত অকিষম হি তরব আপগি গবশবিাস 
	কররি এমি কাউরক আপিার জিযি সবিাসিথযিরসবা 
	সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত । সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস 
	কাযরিকর হওয়ার জিযি, ্ুজি �াকিতাররক অবশযিই 
	গস্িধািিত গিরত হরব রয আপগি গিরজর গস্িধািিত 
	গিরত পাররবি িা । 

	গলগরং উইল (Living Will) আপিারক গলগখত 
	গলগরং উইল (Living Will) আপিারক গলগখত 
	গির্রিশাবলী রছর�় রযরত র্য় যা আপিার 
	সবিাসিথযিরসবার ইচিছা্ুগল বযিাখযিা করর, গবরশষ করর 
	জীবরির রশরষর যতিি সমিপরকরি। এই িগথগি কাযরিকর 
	হয় যখি আপগি গিরজর গস্িধািিত গিরত অকিষম হি, 
	এবং আপিার �াকিতার গিগশিচত কররি রয আপিার 
	একগি ্ুরাররা্যি অবসিথা ররয়রছ। সবিাসিথযিরসবা 
	এরজরিিির িাম র্ওয়ার জিযি আপগি গলগরং উইল 
	বযিবহার কররত পাররবি িা; আপিারক অবশযিই 
	একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি বযিবহার কররত 
	হরব।.

	MOLST ফমরি: (Medical Orders for Life Sustaining Treatment) জীবি চালু রাখার 
	MOLST ফমরি: (Medical Orders for Life Sustaining Treatment) জীবি চালু রাখার 
	গচগকতিসার জিযি গচগকতিসকর্র আর্শ । এগি কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR), 
	যাগিিতরিক হসিতরকিষপ এবং অিযিািযি জীবি চালু রাখার গচগকতিসা সংকরিািিত আপিার 
	আর্শ্ুগল গলগপব্িধ কররত র্য়৷ । এগি অবশযিই একজি সবিাসিথযিরসবা রপশা্ার ্বিারা 
	সমিপিিি কররত হরব এবং তবধ হওয়ার জিযি গিউ ইয়করি রসিিরির লাইরসিিসপরিাপিত 
	গচগকতিসক ্বিারা সবিাকিষগরত হরত হরব।

	পাওয়ার অফ অযিািগিরি আপিারক (গপরিগিিসপযিাল) একগি এরজিিি গিরয়া্ করার অিুমগত 
	পাওয়ার অফ অযিািগিরি আপিারক (গপরিগিিসপযিাল) একগি এরজিিি গিরয়া্ করার অিুমগত 
	র্য় যারত তা কাযরিকর হওয়ার সারথ সারথ আপিার জিযি কাজ করার জিযি বা আপিার 
	্বিারা গচগহিিত রগবষযিরতর গকছু ঘিিা ঘিরল এবং আপিার ্বিারা বাগতল িা হওয়া পযরিিিত 
	বা আপিার মৃতুযি পযরিিিত সিথায়ী হয় । যখি আপগি মািগসক বা শারীগরকরারব অকিষম হি 
	তখি তার্র এই শগকিত অবযিাহত থারক।

	পযিাগলরয়গির রকয়ার - উপশমকারী রসবা (Palliative Care) হল জীবি-সীগমত ররার্ 
	পযিাগলরয়গির রকয়ার - উপশমকারী রসবা (Palliative Care) হল জীবি-সীগমত ররার্ 
	আকরিািিত বযিগকিতর্র জিযি গবরশষ গচগকতিসা পগরচযরিার জিযি একগি বহু-গবষয়ক প্িধগত, 
	যা রলারকর্র জীবি রশরষর লকিষণ, বযিথা, শারীগরক চাপ এবং মািগসক চাপ রথরক মুগকিত 
	র্ওয়ার উপর ্ৃগষিি গিব্িধ করর।

	সাররার্ি (Surrogate) হল আপিার ঘগিষিি একজি বযিগকিত, রযমি গিউ ইয়করি রারজযির 
	সাররার্ি (Surrogate) হল আপিার ঘগিষিি একজি বযিগকিত, রযমি গিউ ইয়করি রারজযির 
	আইি ্বিারা সংজিঞাগয়ত করা হরয়রছ, গযগি আপিার পরকিষ গস্িধািিত গিরত পাররি যগ্ 
	আপগি আপিার গচগকতিসার গবষরয় গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা হাগররয় রফরল থারকি, এবং 
	সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গিরয়া্ িা কররি।


	আপিার ইরচিছ রখা
	আপিার ইরচিছ রখা
	আপিার ইরচিছ রখা

	লাখুগল বলুি
	লাখুগল বলুি


	গিছক কথার কথা - 
	গিছক কথার কথা - 
	গিছক কথার কথা - 
	আপগি হয়রতা আপিার 
	পগরবাররর কারছ 
	বরলরছি, রযমি “আমারক 
	রমগশরি বাঁগচরয় রাখরবি 
	িা,” “বীরতবি চাই িা 
	“ , বা “গিগশিচত কররা 
	রয আমার বযিাথা িা 
	লার্ “ এইসব কথা্ুগল 
	গচগকতিসারকিষরতরি 
	গিগশিচত করার পরকিষ 
	যরথষিি িয় ।


	সংজিঞা ্ুগল \ 
	সংজিঞা ্ুগল \ 

	আসুি শুরু কগর 
	আসুি শুরু কগর 
	আসুি শুরু কগর 


	গিউ ইয়করি আইি আপিারক যাগিিতরিক শবিসি এবং গিউব বা গশরায় খাওয়ারিার মরতা 
	গিউ ইয়করি আইি আপিারক যাগিিতরিক শবিসি এবং গিউব বা গশরায় খাওয়ারিার মরতা 
	গিউ ইয়করি আইি আপিারক যাগিিতরিক শবিসি এবং গিউব বা গশরায় খাওয়ারিার মরতা 
	জীবি ্ীঘরিকারী পরিগকরিয়া সহ গচগকতিসা ্রিহণ বা পরিতযিাখযিাি করার অগধকার র্য়।1

	যতকিষণ িা আপগি এগি কররত সকিষম হি, আপগি আপিার �াকিতার এবং আপিার 
	যতকিষণ িা আপগি এগি কররত সকিষম হি, আপগি আপিার �াকিতার এবং আপিার 
	পগরবাররর স্সযির্র সারথ সরাসগর কথা বলরত পাররি এবং তার্র জািারত পাররি রয 
	আপগি কী যতিি গিরত পাররি বা চাি িা। গকিিতু আপগি যগ্ অকিষম হি (রযমি যগ্ রকামায় 
	যাি) , আপিার ইচিছারক জািারিা এবং গিগশিচত করার একমাতরি উপায় হল রগবষযিরতর 
	সবিাসিথযিরসবার জিযি পগরকলিপিা করা। 

	আপিার জীবরির রশরষর রসবার পগরকলিপিা করার পরিথম ধাপ হল আপিার মূলযিরবাধ এবং 
	আপিার জীবরির রশরষর রসবার পগরকলিপিা করার পরিথম ধাপ হল আপিার মূলযিরবাধ এবং 
	গবশবিারসর সারথ সামঞিজসযিপূণরি কী ধররিররসবা রপরত চাি তা গিরয় রাবা। আপিার গচগকতিসক, 
	আপিার পগরবার এবং গপরিয়জরির সারথ আপিার ইচিছা গিরয় আরলাচিা করুি।

	এই কাজগি একগি সহজ গবষয় িয় তরব এগি আপিার পগরবার এবং গপরিয়জিরক জািরত সাহাযযি 
	এই কাজগি একগি সহজ গবষয় িয় তরব এগি আপিার পগরবার এবং গপরিয়জিরক জািরত সাহাযযি 
	কররব রয আপগি গক ধররির গচগকতিসা চাি৷

	এই পরিশিি্ুগল আপিারক সিাকিত কররত সাহাযযি কররত পারর রয আপগি গক ধররির গচগকতিসা 
	এই পরিশিি্ুগল আপিারক সিাকিত কররত সাহাযযি কররত পারর রয আপগি গক ধররির গচগকতিসা 
	কররত পাররি বা চাি িা যগ্ আপগি গিরজর জিযি আর গস্িধািিত গিরত সকিষম িা হি।


	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	1.
	1.
	1.


	আপগি গক চাি রয আপিার �াকিতার গচগকতিসা বিিধ করর গ্ি বা পরিতযিাহার 
	আপগি গক চাি রয আপিার �াকিতার গচগকতিসা বিিধ করর গ্ি বা পরিতযিাহার 
	আপগি গক চাি রয আপিার �াকিতার গচগকতিসা বিিধ করর গ্ি বা পরিতযিাহার 
	করুি, যগ্ রসই গচগকতিসা শুধুমাতরি মৃতুযিরক ্ীঘরিাগয়ত করর?

	আপগি গক চাি কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) ্বিারা বিিধ হওয়া 
	আপগি গক চাি কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) ্বিারা বিিধ হওয়া 
	শবিাস এবং/অথবা হৃ্সিপিি্ি পুিরু্িধার কররত?

	আপগি গক যাগিিতরিক শবিাস-পরিশবিাস চাগলরয় রযরত চাি, অথরিাতি আপিারক 
	আপগি গক যাগিিতরিক শবিাস-পরিশবিাস চাগলরয় রযরত চাি, অথরিাতি আপিারক 
	শবিাস রিওয়ার জিযি রমগশি বযিবহার কররত চাি?

	আপগি গক গিউব বা গশরার ররতর গ্রয় রখরত বা পাি কররত  চাি?
	আপগি গক গিউব বা গশরার ররতর গ্রয় রখরত বা পাি কররত  চাি?

	আপগি সরবরিাচিচ বযিথা উপশম চাি এমিগক যগ্ এগি আপিার মৃতুযি 
	আপগি সরবরিাচিচ বযিথা উপশম চাি এমিগক যগ্ এগি আপিার মৃতুযি 
	তবিরাগিবিত করর?

	আপগি গক আপিার অঙি্ এবং/অথবা গিসুযি ্াি কররত চাি?
	আপগি গক আপিার অঙি্ এবং/অথবা গিসুযি ্াি কররত চাি?


	2.
	2.
	2.


	3.
	3.
	3.


	4.
	4.
	4.


	5.
	5.
	5.


	6.
	6.
	6.


	গবরশষ পগরগসিথগতরত আপগি রয যতিি গিরত চাি রস সমিপরকরি গচিিতা করা এবং আপিার 
	গবরশষ পগরগসিথগতরত আপগি রয যতিি গিরত চাি রস সমিপরকরি গচিিতা করা এবং আপিার 
	গবরশষ পগরগসিথগতরত আপগি রয যতিি গিরত চাি রস সমিপরকরি গচিিতা করা এবং আপিার 
	�াকিতার এবং গপরিয়জির্র সারথ আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা সমিপরকরি কথা বলা একগি 
	্ুরুতবিপূণরি প্রকিষপ। সংগশিলষিি পরিরতযিরকর সুগিগ্রিষিি গবষরয় সিপষিি এবং গিররিররযা্যি 
	্ৃগষিিরগঙি্ ররয়রছ তা গিগশিচত করার জিযি এই ইচিছা্ুগল গলগখতরারব রাখা আরও কাযরিকর। 
	আপিার জিযি সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গবষরয় গস্িধািিত রিওয়ার জিযি কাউরক গিরয়া্ করা 
	এইরকম পগরগসিথগত রমাকারবলার একগি কাযরিকর উপায় হরত পারর যা আপগি অিুমাি কররত 
	পাররবি িা। উপরর আরলাগচত অগ্রিম গির্রিশাবলী অগ্রিম যতিি পগরকলিপিার জিযি প্িধগত 
	সরবরাহ করর যারত আপগি আপিার ইচিছা্ুগল জািারত পাররি এবং আপিার জিযি রকািগি 
	সবরচরয় রাল কাজ করর তা গস্িধািিত গিরত পাররি। 


	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	গককরর অগ্রিম গির্রিশাবলী গিক 
	গককরর অগ্রিম গির্রিশাবলী গিক 
	গককরর অগ্রিম গির্রিশাবলী গিক 
	কররবি?


	রকাি অগ্রিম গির্রিশ্ুগল আপিার জিযি সগিক হরত পারর তা আপগি কীরারব 
	রকাি অগ্রিম গির্রিশ্ুগল আপিার জিযি সগিক হরত পারর তা আপগি কীরারব 
	রকাি অগ্রিম গির্রিশ্ুগল আপিার জিযি সগিক হরত পারর তা আপগি কীরারব 
	চয়ি কররবি? এখারি গকছু পরিশিি এবং উতিতর ররয়রছ যা আপিারক সাহাযযি 
	কররত পারর:


	Q.
	Q.
	Q.
	 
	আপগি যগ্ রকামা বা অজিঞাি অবসিথায় থারকি বা অিযিথায় অকিষম হি, তাহরল 
	আপগি গক চাি রয আপিার গবশবিাসরযা্যি রকউ আপিার জিযি গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত 
	রিরব?


	যগ্ উতিতরগি হযিাঁ হয়, আপগি যখি 
	যগ্ উতিতরগি হযিাঁ হয়, আপগি যখি 
	যগ্ উতিতরগি হযিাঁ হয়, আপগি যখি 
	অকিষম হি তখি আপিার পরকিষ কথা 
	বলার এবং গস্িধািিত রিওয়ার জিযি 
	আপিার গবশবিসিত কাউরক আপিার 
	সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব গিরয়া্ 
	করর একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস 
	বযিবহার করুি। (গিরচ র্খুি) 

	যগ্ উতিতরগি িা হয় কারণ আপিার 
	যগ্ উতিতরগি িা হয় কারণ আপিার 
	সবিাসিথযি পগরচযরিা এরজিিি গহসারব কাজ 
	করার জিযি আপিার গবশবিাসরযা্যি 
	রকউ রিই, তাহরল একগি গলগরং উইল 
	বযিবহার করুি যারত আপিার গচগকতিসা 
	গির্রিশাবলী পগরষিকার হয় এবং আপগি 
	যখি আপিার ইচিছা জািারত অকিষম হি 
	তখি আপিার যতিি্াতারা রসগি প�়রত 
	পাররি।


	Q.
	Q.
	Q.
	যগ্ও আপগি চাি রয আপগি গবশবিাস কররি এমি কাউরক গচগকতিসা সংকরিািিত 
	গস্িধািিত রিওয়ার জিযি, তারপরও আপগি গক গবরশষ গকছু পগরগসিথগত সমিপরকরি ্ৃ�়রারব 
	মতামত রারখি?


	য্গ হিযাঁ, তাহলর আপিগ একিগ 
	য্গ হিযাঁ, তাহলর আপিগ একিগ 
	য্গ হিযাঁ, তাহলর আপিগ একিগ 
	সিবাসিথিযসরবা পিরকিসগকর লগরগং 
	উইলরর সাথর একতিরগত করার কথা 
	বগবরচিা করতর পাররি যাতর আপিগ 
	যাকর আপিার পকিষর কাজ করার 
	জিিয িগয়ো্ কররি তগিগও আপিার 
	জিিয সগ্িধািিত িরওয়ার জিিয 
	আপিার লগখগত িগরি্রশরর উপর 
	িগরিরর করতর পাররি। য্গ িা হয়, তাহলর 
	হয়তো শুধুমাতির একিগ সিবাসিথিযসরবা 
	পিরকিসগআপিার পিরয়োজি মরিাবর।


	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস


	আপিার বয়স 18 বছর বা তার রবগশ হরল আপগি একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি পূরণ 
	আপিার বয়স 18 বছর বা তার রবগশ হরল আপগি একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি পূরণ 
	আপিার বয়স 18 বছর বা তার রবগশ হরল আপগি একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি পূরণ 
	কররত পাররি। গিউ ইয়করি আইরির অধীরি পরিগতগষিিত একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি, 
	আপিার পরকিষ সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার জিযি আপিারক আপিার গবশবিসিত 
	কাউরক গিরয়া্ কররত র্য় । 2 রলাকগি একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি (Health Care Agent) । 
	আপগি যগ্ সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত সকিষম িা হি তরব এরজিিি আপিার হরয় 
	রসই গস্িধািিত্ুগল গিরত পারর । আপগি আপিার এরজিিিরক রস্ুগল  রমৌগখকরারব বা গলগখতরারব 
	জািারত পাররি । গিউ ইয়রকরির আইি চায় রয হাসপাতাল এবং িাগসরিং রহাম্ুগল আপিারক 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি এবং একগি পরিগকিস ততগরর তথযি পরি্াি করর ৷

	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি রররত এবং 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি রররত এবং 
	সবিাকিষর কররত গিরচর গবষয়্ুগল গবরবচিা করুি ।
	 

	ধাপ 1: আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির কতৃরিতবি বুঝুি
	ধাপ 1: আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির কতৃরিতবি বুঝুি

	গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসআইরির অধীরি, আপিার এরজরিিির সবিাসিথযিরসবা 
	গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসআইরির অধীরি, আপিার এরজরিিির সবিাসিথযিরসবা 
	সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কতৃরিতবি শুরু হয় যখি আপিার গচগকতিসক গিধরিারণ কররি রয 
	আপগি গিরজর জিযি গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা হাগররয় রফরলরছি। জীবি বাঁচারিার গচগকতিসা 
	পরিতযিাহার বা বিিধ করার গস্িধারিিতর জিযি, একজি গ্বিতীয় গচগকতিসক রক অবশযিই আপিার 
	গচগকতিসরকর গস্িধািিত গিগশিচত কররত হরব।

	আপগি আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিিরক আপিার ইচিছামত কম বা রবগশ কতৃরিতবি গ্রত পাররি। 
	আপগি আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিিরক আপিার ইচিছামত কম বা রবগশ কতৃরিতবি গ্রত পাররি। 
	অিযি রারব বলরল, আপগি আপিার এরজিিিরক শুধুমাতরি গিগ্রিষিি গকছুর জিযি গকংবা সমসিত 
	সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার অিুমগত গ্রত পাররি।


	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস ফমরি
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস ফমরি
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস ফমরি


	গিউ ইয়করি আইরির অধীরি অিুরমাগ্ত একগি সাধারণ সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস 
	গিউ ইয়করি আইরির অধীরি অিুরমাগ্ত একগি সাধারণ সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস 
	গিউ ইয়করি আইরির অধীরি অিুরমাগ্ত একগি সাধারণ সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস 
	ফমরি গিউ ইয়করি রসিিি গ�পািরিরমিিি অফ রহলথ ওরয়বসাইরি রাখা আরছ এবং 
	ইংররগজ, চাইগিজ, হাইগতয়াি রকরিওল, রকাগরয়াি, রাগশয়াি এবং সিপযিাগিশ রাষায় 
	গবসিতাগরত গির্রিশাবলী এরত র্ওয়া আরছ :

	health.ny.gov/publications/1430.pdf
	health.ny.gov/publications/1430.pdf


	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস আইরির অধীরি একজি 
	গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস আইরির অধীরি একজি 
	গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস আইরির অধীরি একজি 
	সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির অগধকার এবং বাধযিবাধকতা:

	আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি কৃগতরিম পুগষিি এবং হাইর�রিশি সমিপগকরিত গস্িধািিত গিরত 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি কৃগতরিম পুগষিি এবং হাইর�রিশি সমিপগকরিত গস্িধািিত গিরত 
	পারর (উ্াহরণসবিরূপ, আপিারক খাবার এবং জল র্ওয়ার জিযি একগি গিউরবর বযিবহার)। 
	আপগি হয় গবরশষরারব আপিার ইচিছা্ুগল আপিার এরজিিিরক বলরত পাররি বা আপিার 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস ফরমরি আপিার ইচিছা্ুগল গলখরত পাররি৷

	কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) এর মাধযিরম আপিার হৃ্সিপিি্ি পুিরায় চালু 
	কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) এর মাধযিরম আপিার হৃ্সিপিি্ি পুিরায় চালু 
	করা উগচত গকিা তা গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা আপিার এরজরিিির থাকরব যগ্ িা আপগি 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি রলরখি রয আপিার এরজিিি আপিার জিযি এই 
	গস্িধািিত গিরত পাররবি িা।

	একবার আপিার এরজরিিির কতৃরিতবি শুরু হরল, আপিার জিযি অবগহত সবিাসিথযিরসবা 
	একবার আপিার এরজরিিির কতৃরিতবি শুরু হরল, আপিার জিযি অবগহত সবিাসিথযিরসবা 
	সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার জিযি আপিার গচগকতিসা সংকরিািিত তথযি এবং ররক�রি 
	পাওয়ার অগধকার তার আরছ।

	আপিার এরজরিিির গস্িধািিত চূ�়ািিত যগ্ িা রকারিা আপতিগতকারী পগরবাররর স্সযি বা 
	আপিার এরজরিিির গস্িধািিত চূ�়ািিত যগ্ িা রকারিা আপতিগতকারী পগরবাররর স্সযি বা 
	সুগবধা গস্িধািিতরক অ্রিাহযি করর বা এরজিিিরক অরযা্যি রঘাষণা করর আ্ালরতর আর্শ 
	িা পায়।

	আপিার এরজিিি আপিার যতিরির খররচর জিযি আগথরিকরারব ্ায়ী িয়।
	আপিার এরজিিি আপিার যতিরির খররচর জিযি আগথরিকরারব ্ায়ী িয়।

	সামগ্রিকরারব, আপিার এরজিিিরক আপিার ইচিছা, ধমরিীয় এবং তিগতক গবশবিাস এবং 
	সামগ্রিকরারব, আপিার এরজিিিরক আপিার ইচিছা, ধমরিীয় এবং তিগতক গবশবিাস এবং 
	আপিার সরবরিাতিতম সবিাথরি অিুযায়ী আপিার জিযি সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত 
	গিরত হরব।


	আমার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গক একই শহরর বাস কররত হরব?
	আমার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গক একই শহরর বাস কররত হরব?
	আমার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গক একই শহরর বাস কররত হরব?

	যগ্ও আইরি আপিার মরতা একই শহরর বা রারজযি বসবাসকারী রকারিা এরজরিিির িাম 
	যগ্ও আইরি আপিার মরতা একই শহরর বা রারজযি বসবাসকারী রকারিা এরজরিিির িাম 
	উরলিলখ করার পরিরয়াজি রিই, তরব আরশপারশ বসবাসকারী কাউরক রবরছ রিওয়া একগি 
	রারলা ধারণা। উ্াহরণসবিরূপ, আপগি যগ্ মারাতিমকরারব অসুসিথ হরয় থারকি, এবং 
	গিরজর জিযি গস্িধািিত গিরত অকিষম হি, তাহরল আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা 
	অিুসরণ করা হরয়রছ তা গিগশিচত কররত আপিার এরজিিিরক করয়ক সপিতাহ বা এমিগক 
	করয়ক মাস কাছাকাগছ সময় কািারত হরত পারর।


	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	ধাপ 2: একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি রবরছ গিি 
	ধাপ 2: একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি রবরছ গিি 
	ধাপ 2: একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি রবরছ গিি 

	আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি বাছাই করা একগি অতযিিিত ্ুরুতবিপূণরি গস্িধািিত। সাধারণত, 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি বাছাই করা একগি অতযিিিত ্ুরুতবিপূণরি গস্িধািিত। সাধারণত, 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব রযরকাি উপযুকিত পরিাপিতবয়সিক (18 বছর বা তার 
	রবগশ বয়সী) গিরয়া্ করার অগধকার আপিার আরছ। আপিার এরজিিি হরত পারর আপিার পতিিী 
	বা অংশী্ার, একজি পরিাপিতবয়সিক পুতরি/কিযিা , একজি আতিমীয়, একজি ঘগিষিি বিিধু 
	বা একজি আইিজীবী। আপগি গবশবিাস কররি এমি কাউরক রবরছ গিি—এবং এমি কাউরক 
	রবরছ গিি যার সারথ আপগি গচগকতিসা রসবার জিযি আপিার ইচিছা গিরয় আরলাচিা কররত 
	আতিমগবশবিাসী রবাধ কররি। আপিার এরজরিিির আপিার সমসিত ইচিছার সারথ একমত হওয়ার 
	্রকার রিই, তরব তার গিরজর অিুরূগতর কথা িা রররব  অবশযিই রস্ুগল সমিপা্ি কররত সকিষম 
	হরত হরব। এবং, অবশযিই, আপগি রয বযিগকিতরক আপিার এরজিিি গহসারব গিযুকিত করররছি এগি  
	গিগশিচত করা সবরি্া রাল অরযিাস রয গতগিও এরজিিি গহসারব কাজ কররত সবিচিছিি্ ।

	গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসআইরির অধীরি, আপগি রযরকাি উপযুকিত 
	গিউ ইয়রকরির সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসআইরির অধীরি, আপগি রযরকাি উপযুকিত 
	পরিাপিতবয়সিকরক আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহরসরব গিরয়া্ কররত পাররি বযিতীত:

	• 
	• 
	• 
	• 

	 আপগি আপিার গচগকতিসক রক আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব গিরয়া্ কররত 
	 আপগি আপিার গচগকতিসক রক আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব গিরয়া্ কররত 
	পাররবি িা যগ্ িা আপিার গচগকতিসক আপিার সিতরিী বা আপিার আতিমীয় িা হি।


	• 
	• 
	• 

	আপগি রয হাসপাতাল বা িাগসরিং রহারম রগতরি হরয়রছি রসখারি আপগি একজি অপাররির, 
	আপগি রয হাসপাতাল বা িাগসরিং রহারম রগতরি হরয়রছি রসখারি আপগি একজি অপাররির, 
	পরিশাসক বা কমরিচারী গিরয়া্ কররত পাররবি িা যগ্ িা তারা আপিার আতিমীয় িা হি বা 
	আপগি তার্র রগতরির আর্ তার্র গিরয়া্ কররি।



	ধাপ 3: গবকলিপ এরজিিি গহসারব একগি গবকলিপ সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির 
	ধাপ 3: গবকলিপ এরজিিি গহসারব একগি গবকলিপ সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির 
	িাম গ্ি

	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি আপিারক একগি গবকলিপ এরজিিি গিরয়া্ করার সুরযা্ র্য়। 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি আপিারক একগি গবকলিপ এরজিিি গিরয়া্ করার সুরযা্ র্য়। 
	আপিার গবকলিপ এরজিিি আপিার পরিথম পছিি্ রথরক ্াগয়তবি গিরত পারর শুধুমাতরি যগ্:

	• 
	• 
	• 
	• 

	আপগি রকাি পগরগসিথগতরত আপিার গবকলিপ এরজিিিরক আপিার এরজরিিির কাছ রথরক 
	আপগি রকাি পগরগসিথগতরত আপিার গবকলিপ এরজিিিরক আপিার এরজরিিির কাছ রথরক 
	্াগয়তবি গিরত চাি তা উরলিলখ করুি। উ্াহরণসবিরূপ, যগ্ আপগি চাি রয আপিার গবকলিপ 
	এরজিিি ্াগয়তবি রিরব যগ্ আপিার পরিথম পছিি্ রারজযির বাইরর চরল যায়, তাহরল রসগি 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসরত বলুি।


	• 
	• 
	• 

	 আপিার গচগকতিসক গলগখতরারব বরলরছি রয সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব আপিার পরিথম 
	 আপিার গচগকতিসক গলগখতরারব বরলরছি রয সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গহসারব আপিার পরিথম 
	পছিি্ উপলবিধ িয়, পরিরয়াজরির সময় কাজ কররত অগিচিছুক বা অকিষম।


	• 
	• 
	• 

	একগি আ্ালত আপিার এরজিিিরক অরযা্যি রঘাষণা করর৷ 
	একগি আ্ালত আপিার এরজিিিরক অরযা্যি রঘাষণা করর৷ 




	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	ধাপ 4: আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি সবিাকিষর করুি 
	ধাপ 4: আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি সবিাকিষর করুি 
	ধাপ 4: আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি সবিাকিষর করুি 

	্ু’জি সাকিষীরক অবশযিই আপিারক আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি সবিাকিষর কররত হরব 
	্ু’জি সাকিষীরক অবশযিই আপিারক আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি সবিাকিষর কররত হরব 
	এবং বলরবি রয আপগি রসবিচিছায় সবিাকিষর কররত র্খা যারচিছ। আপিার এরজিিি বা আপিার 
	গবকলিপ এরজিিি রকউই সাকিষী গহসারব কাজ কররত পারর িা। আপিার ফমরিগি রিািারাইজ করার 
	্রকার রিই।

	গিউ ইয়করি আইরির অধীরি অিুরমাগ্ত সিিযিািি�া�রি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি এমি গকছু 
	গিউ ইয়করি আইরির অধীরি অিুরমাগ্ত সিিযিািি�া�রি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি এমি গকছু 
	গবরা্ ররয়রছ যা আপিার পরিগকিস তবধ হওয়ার জিযি অবশযিই পূরণ কররত হরব। ফমরিগিরত 
	“ঐগচিছক” গবরা্্ুগলও ররয়রছ যা আপগি পূরণ কররত রবরছ গিরত পাররি বা িাও কররত পাররি৷

	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরিগি িূযিিতম পরিরয়াজিীয়তা পূরণ 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরিগি িূযিিতম পরিরয়াজিীয়তা পূরণ 
	করুি৷

	একগি তবধ সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরির জিযি িূযিিতম রাষিিরিীয় পরিরয়াজিীয়তা
	একগি তবধ সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরির জিযি িূযিিতম রাষিিরিীয় পরিরয়াজিীয়তা

	• 
	• 
	• 
	• 

	পরিগকিস ততগরকারী গপরিগিিসপাল গহরসরব আপিার িাম।
	পরিগকিস ততগরকারী গপরিগিিসপাল গহরসরব আপিার িাম।


	• 
	• 
	• 

	আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির িাম।
	আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজরিিির িাম।


	• 
	• 
	• 

	আপিার গববৃগত রয আপগি এরজিিিরক আপিার পরকিষ সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত 
	আপিার গববৃগত রয আপগি এরজিিিরক আপিার পরকিষ সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত 
	রিওয়ার কতৃরিতবি গ্রত চাি।


	• 
	• 
	• 

	আপিারক অবশযিই উপগসিথত সাকিষীর্র সারথ আপিার সবিাকিষর এবং তাগরখ গ্রত 
	আপিারক অবশযিই উপগসিথত সাকিষীর্র সারথ আপিার সবিাকিষর এবং তাগরখ গ্রত 
	হরব। আপগি যগ্ আপিার পরিগকিসরত সবিাকিষর কররত অকিষম হি, অিযি একজি 
	পরিাপিতবয়সিক আপিার অিুররারধ আপিার জিযি সবিাকিষর কররত পাররি।


	• 
	• 
	• 

	একগি আ্ালত আপিার এরজিিিরক অরযা্যি রঘাষণা করর।
	একগি আ্ালত আপিার এরজিিিরক অরযা্যি রঘাষণা করর।


	• 
	• 
	• 

	্ু’জি সাকিষীরক অবশযিই সবিাকিষর কররত হরব এবং তার্র সবিাকিষররর তাগরখ গ্রত 
	্ু’জি সাকিষীরক অবশযিই সবিাকিষর কররত হরব এবং তার্র সবিাকিষররর তাগরখ গ্রত 
	হরব এবং বলরবি রয আপগি (গপরিগিিসপাল) রসবিচিছায় পরিগকিসগি কাযরিকর কররত হাগজর 
	হরয়রছি। আপিার এরজিিি বা আপিার গবকলিপ এরজিিি রকউই সাকিষী গহসারব কাজ 
	কররত পারর িা।



	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরির জিযি ঐগচিছক গবরা্
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরির জিযি ঐগচিছক গবরা্

	• 
	• 
	• 
	• 

	আপিার গচগকতিসার ইচিছা বা এরজরিিির কতৃরিরতবির সীমাব্িধতার গববৃগত। 
	আপিার গচগকতিসার ইচিছা বা এরজরিিির কতৃরিরতবির সীমাব্িধতার গববৃগত। 
	উ্াহরণসবিরূপ, আপগি বলরত চাইরত পাররি রয আপগি আপিার এরজিিিরক কৃগতরিম 
	পুগষিি এবং হাইর�রিশি (খা্যি এবং জল) সমিপরকরি আপিার ইচিছার কথা জাগিরয়রছি।


	• 
	• 
	• 

	একগি গবকলিপ এরজরিিির িামকরণ।
	একগি গবকলিপ এরজরিিির িামকরণ।


	• 
	• 
	• 

	অঙি্ এবং/অথবা গিসুযি ্াি সংকরিািিত আপিার ইচিছার গববৃগত।
	অঙি্ এবং/অথবা গিসুযি ্াি সংকরিািিত আপিার ইচিছার গববৃগত।


	• 
	• 
	• 

	রময়া্ রশষ হওয়ার তাগরখ যগ্ থারক, আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিসর, অথবা এমি 
	রময়া্ রশষ হওয়ার তাগরখ যগ্ থারক, আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিসর, অথবা এমি 
	পগরগসিথগতর গববরণ যা রময়া্ রশষ হরত পারর।




	“
	“
	“


	একগি গলগরং উইল আপিারক গলগখত গির্রিশাবলী রররখ রযরত 
	একগি গলগরং উইল আপিারক গলগখত গির্রিশাবলী রররখ রযরত 
	একগি গলগরং উইল আপিারক গলগখত গির্রিশাবলী রররখ রযরত 
	র্য় যা আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা্ুগল বযিাখযিা করর, 
	গবরশষ করর জীবরির রশরষর যতিি সমিপরকরি।


	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	একিগ লগরগং উইল 
	একিগ লগরগং উইল 
	একিগ লগরগং উইল 

	যগ্ও গিউ ইয়রকরির গলগরং উইলরক 
	যগ্ও গিউ ইয়রকরির গলগরং উইলরক 
	গিয়িিতরিণ করার জিযি রকারিা আইি 
	রিই, গিউ ইয়রকরির সরবরিাচিচ আ্ালত, 
	আগপল আ্ালত বরলরছ রয গলগরং উইল 
	ততকিষণ পযরিিিত তবধ হরব যতকিষণ 
	িা তারা আপিার ইচিছার “সিপষিি এবং 
	গবশবিাসরযা্যি” পরিমাণ পরি্াি করর৷4 যগ্ 
	আপিার বয়স 18 বছর হয় বা তার রবগশ, 
	আপগি একগি গলগরং উইরল সবিাকিষর করর আপিার সবিাসিথযিরসবা সমিপরকরি গলগখতরারব আপিার 
	ইচিছা পরিকাশ কররত পাররি।.

	িীরচ আপিার গলগরং উইল পগরকলিপিা এবং সবিাকিষর করার জিযি গবরবচিা করার জিযি গকছু গবষয় 
	িীরচ আপিার গলগরং উইল পগরকলিপিা এবং সবিাকিষর করার জিযি গবরবচিা করার জিযি গকছু গবষয় 
	ররয়রছ।

	ধাপ 1: আপিার গলগরং উইরলর কিষমতা বুঝুি ill
	ধাপ 1: আপিার গলগরং উইরলর কিষমতা বুঝুি ill

	গলগরং উইল হল আপিার সবিারসিথযির রসবার বযিাপারর ইচিছার একগি গলগখত রঘাষণা। আপিার 
	গলগরং উইল হল আপিার সবিারসিথযির রসবার বযিাপারর ইচিছার একগি গলগখত রঘাষণা। আপিার 
	গলগরং উইরল, আপগি যখি গিরজর জিযি আর গস্িধািিত গিরত পাররবি িা তখি আপগি রয 
	গচগকতিসা্ুগল চাি বা িা চাি রস সমিপরকরি গিগ্রিষিি গির্রিশিা গ্রত পাররি। একগি গলগরং উইল 
	আপিার ইচিছার পরিমাণ গহসারব কাজ করর। 


	কোি সাধারণ লগরগং উইল 
	কোি সাধারণ লগরগং উইল 
	কোি সাধারণ লগরগং উইল 
	ফরিম িরই.

	িগচরর সাইি থরকর আপিগ 
	িগচরর সাইি থরকর আপিগ 
	বগিামূলিযর একিগ লগরগং উইল 
	ফরিম �াউিলো� করতর পাররি 
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	caringinfo.org
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	ধাপ 2: আপিার গলগরং উইল গলখুি
	ধাপ 2: আপিার গলগরং উইল গলখুি
	ধাপ 2: আপিার গলগরং উইল গলখুি

	• 
	• 
	• 
	• 

	জীবরির রশরষর গ্রক যতিরির গবষরয় আপিার ইচিছা গলখরত আপগি একগি গলগরং উইল 
	জীবরির রশরষর গ্রক যতিরির গবষরয় আপিার ইচিছা গলখরত আপগি একগি গলগরং উইল 
	বযিবহার কররত পাররি। আপগি এমি গচগকতিসা পগরগসিথগত বণরিিা কররত পাররি রযখারি 
	আপগি গচগকতিসা ্রিহণ কররবি বা পরিতযিাখযিাি কররবি। আপগি রয ধররির গচগকতিসা চাি 
	বা িাও চাি তা উরলিলখ কররত পাররি।


	• 
	• 
	• 

	উ্াহরণ সবিরূপ, আপগি গফগ�ং গিউব গ্রয় বা গশরায় খাওয়ারিার মাধযিরম বাঁচরত চাি গকিা 
	উ্াহরণ সবিরূপ, আপগি গফগ�ং গিউব গ্রয় বা গশরায় খাওয়ারিার মাধযিরম বাঁচরত চাি গকিা 
	যগ্ আপগি মারাতিমকরারব অসুসিথ বা রকামারিাস হরয় থারকি এবং আপগি সুসিথ হরবি 
	এমি রকারিা আশা রিই।


	• 
	• 
	• 

	আপগি একজি আইিজীবীর সারথ পরামশরি কররত চাইরত পাররি যগ্ আপগি এই 
	আপগি একজি আইিজীবীর সারথ পরামশরি কররত চাইরত পাররি যগ্ আপগি এই 
	গির্রিগশকায় অিিতরুরিকিত ফরমরি অিিতরুরিকিত িয় এমি সমসযিা্ুগলর সমাধাি কররত চাি 
	- রযমি আপগি গসগপআর, রকিত সঞিচালি এবং �ায়ালাইগসরসর মরতা গচগকতিসা চাি গকিা 
	বা অঙি্ ্তা হবার জিযি অলিপ সময় আপিারক রমগশরি জীগবত রাখরত চাি গকিা। একগি 
	গবরশষরারব ততরী গলগরং উইল অবাগঞিছত গচগকতিসার পরিগত আপিার আপতিগত পগরষিকার 
	কররত সাহাযযি কররত পারর।


	• 
	• 
	• 

	আপিার যগ্ পরিশিি থারক, আপিার গচগকতিসক, হাসপাতারলর ররা্ীর পরিগতগিগধ বা 
	আপিার যগ্ পরিশিি থারক, আপিার গচগকতিসক, হাসপাতারলর ররা্ীর পরিগতগিগধ বা 
	আইিজীবীর সারথ আরলাচিা করুি।



	ধাপ 3: আপিার গলগরং উইরল সবিাকিষর করুি
	ধাপ 3: আপিার গলগরং উইরল সবিাকিষর করুি

	আপিার গলগরং উইরল সবিাকিষর কররত আপিারক ্ুইজি সাকিষী থাকা রাল, এবং আপগি রয 
	আপিার গলগরং উইরল সবিাকিষর কররত আপিারক ্ুইজি সাকিষী থাকা রাল, এবং আপগি রয 
	ফরমরি রসবিচিছায় সবিাকিষর কররত র্রখরছি তারত একগি গববৃগতরত সবিাকিষর করুি। যগ্ সমিরব 
	হয়, আপিার ফমরিগি রিািারাইজ করা উগচত,

	যারত রিািারাইরজশরির পরিরয়াজি হয় এমি রারজযি এগি সবিীকৃত হরত পারর।
	যারত রিািারাইরজশরির পরিরয়াজি হয় এমি রারজযি এগি সবিীকৃত হরত পারর।

	আপগি রয রকারিা গলগরং উইল ফমরি বযিবহার করুি িা রকি, গিগশিচত করুি রয আপগি গলগরং 
	আপগি রয রকারিা গলগরং উইল ফমরি বযিবহার করুি িা রকি, গিগশিচত করুি রয আপগি গলগরং 
	উইরলর জিযি িূযিিতম পরিরয়াজিীয়তা্ুগল পূরণ করররছি:

	• 
	• 
	• 
	• 

	 গলগরং উইল ততগরকারী বযিগকিত গহসারব আপিার িাম
	 গলগরং উইল ততগরকারী বযিগকিত গহসারব আপিার িাম


	• 
	• 
	• 

	 আপগি আপিার গলগরং উইল ততগর করার তাগরখ
	 আপগি আপিার গলগরং উইল ততগর করার তাগরখ


	• 
	• 
	• 

	আপিার বযিগকিত্ত সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত আপিার গববৃগত
	আপিার বযিগকিত্ত সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত আপিার গববৃগত


	• 
	• 
	• 

	আপিার সবিাকিষর
	আপিার সবিাকিষর


	• 
	• 
	• 

	্ুই সাকিষীর সবিাকিষর এবং তাগরখ, এবং সাকিষীর্র কাছ রথরক গববৃগত রয আপগি রসবিচিছায় 
	্ুই সাকিষীর সবিাকিষর এবং তাগরখ, এবং সাকিষীর্র কাছ রথরক গববৃগত রয আপগি রসবিচিছায় 
	িগথরত সবিাকিষর কররত হাগজর হরয়রছি 




	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	গলগরং উইল এবং রহলথ রকয়ার পরিগকিসর 
	গলগরং উইল এবং রহলথ রকয়ার পরিগকিসর 
	গলগরং উইল এবং রহলথ রকয়ার পরিগকিসর 
	মরধযি পাথরিকযি

	যগ্ও একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং একগি গলগরং উইল উরয়ই অগ্রিম গির্রিশ, 
	যগ্ও একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং একগি গলগরং উইল উরয়ই অগ্রিম গির্রিশ, 
	তারা একই গজগিস িয়।


	গলগরং উইল
	গলগরং উইল
	গলগরং উইল


	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস


	একগি গলগরং উইল হল এমি একগি 
	একগি গলগরং উইল হল এমি একগি 
	একগি গলগরং উইল হল এমি একগি 
	িগথ যারত আপিার সবিারসিথযির 
	বযিাপারর গির্রিশ থারক এবং এগি 
	িামহীি পগরবার, বিিধুবািিধব, 
	হাসপাতাল এবং অিযিািযি 
	সবিাসিথযিরসবা সুগবধা্ুগলরক 
	সরমবিাধি করা হয়। আপগি একগি 
	গলগরং উইল বযিবহার কররত পাররি 
	জীবি-্ীঘরি করার প্িধগত এবং 
	অিযিািযি জীবরির রশষ পগরচযরিা 
	সমিপরকরি আপিার ইচিছা্ুগল 
	গিগ্রিষিি করার জিযি যারত আপগি 
	যখি আপিার গস্িধািিত গিরত 
	অকিষম হি তখি আপিার গিগ্রিষিি 
	গির্রিশাবলী আপিার যতিিশীলরা 
	প�়রত পারর।


	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসহল এমি একগি 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসহল এমি একগি 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসহল এমি একগি 
	িগথ যা আপিারক আপিার সবিাসিথযিরসবা 
	এরজিিি গহসারব অিযি একজিরক গিরয়া্ 
	কররত র্য় যগ্ আপগি আর তা কররত 
	সকিষম িা হি তরব আপিার পরকিষ 
	সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত 
	রিওয়ার জিযি। আপগি যগ্ গিরজর 
	পরকিষ কথা বলরত িা পাররি তরব আপগি 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিিরক সমসিত 
	গচগকতিসা পগরগসিথগতরত আপিার জিযি 
	গস্িধািিত রিওয়ার জিযি কতৃরিতবি গ্রত 
	পাররি। এইরারব, এমিগক আপিার ্বিারা 
	পরিতযিাগশত গচগকতিসা পগরগসিথগতরতও, 
	আপিার এরজিিি গস্িধািিত গিরত পারর 
	এবং গিগশিচত কররত পারর রয আপিার 
	ইচিছা, মূলযিরবাধ এবং গবশবিাস অিুযায়ী 
	আপিার সারথ গচগকতিসা করা হরচিছ।.


	 বা
	 বা
	 বা


	Q.
	Q.
	Q.
	আগম গক গলগরং উইল এবং সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসউররয়ই সবিাকিষর কররত রবরছ গিরত  
	 পাগর?


	হযিাঁ. গলগখতরারব গিগ্রিষিি গচগকতিসা গির্রিশিা র্ওয়ার জিযি এবং রস্ুগল পালরির 
	হযিাঁ. গলগখতরারব গিগ্রিষিি গচগকতিসা গির্রিশিা র্ওয়ার জিযি এবং রস্ুগল পালরির 
	হযিাঁ. গলগখতরারব গিগ্রিষিি গচগকতিসা গির্রিশিা র্ওয়ার জিযি এবং রস্ুগল পালরির 
	জিযি একজি সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গিরয়া্ করার জিযি আপিার গলগরং উইল এবং 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস উরয়ই ততগর করার অগধকার ররয়রছ। আপিার সবিাসিথযিরসবা 
	এরজিিি আপিার ইচিছারক পরিগতফগলত করর এমি গস্িধািিত রিওয়ার জিযি গির্রিগশকা 
	গহসারব আপিার গির্রিশাবলীর উপর গিররির কররত পারর।


	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	পুিরুজিজীগবত িা করার গির্রিশ - র�ািিি 
	পুিরুজিজীগবত িা করার গির্রিশ - র�ািিি 
	পুিরুজিজীগবত িা করার গির্রিশ - র�ািিি 
	গরসাগসরিি অ�রিার (গ�এিআর আর্শ) 

	গিউ ইয়করি আইরির অধীরি, একগি গ�এিআর আর্শ হল �াকিতাররর একগি গলগখত আর্শ যা 
	গিউ ইয়করি আইরির অধীরি, একগি গ�এিআর আর্শ হল �াকিতাররর একগি গলগখত আর্শ যা 
	আপিার হৃ্সিপিি্ি বা শবিাস-পরিশবিাস বিিধ হরয় র্রল আপিার হৃ্গপণি� বা ফুসফুস পুিরায় 
	চালু করার জিযি কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR) িা করার গির্রিশ র্য়। 5 কমরিীরা 
	(অথরিাতি পযিারারমগ�কস) জরুরী পরিগকরিয়া শুরু কররবি িা রযমি মুখ-রথরক-মুখ পুিরুতিথাি, 
	বাগহযিক বুরক সংরকাচি, তব্ুযিগতক শক, আপিার শবিাসিালী রখালার জিযি গিউব সগিিিরবশ, 
	বা আপিার হৃ্রয় বা রখালা বুরক ওষুরধর ইিরজকশি। আপগি আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস, 
	গলগরং উইল বা রাষিিরি অিুরমাগ্ত MOLST ফরমরি আপিার হাসপাতারলর গ�এিআর আর্শ 
	জািারত পাররি।

	গিউ ইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি পরিাপিতবয়সিক একগি হাসপাতাল বা িি-
	গিউ ইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি পরিাপিতবয়সিক একগি হাসপাতাল বা িি-
	হাসগপিাল গ�এিআর আর্শ রপরত পাররি। আপগি যগ্ একগি হাসপাতাল, িাগসরিং রহাম, 
	বা গিউ ইয়করি রসিিি ্বিারা লাইরসিিসপরিাপিত একগি মািগসক সবিাসিথযিগবগধ সুগবধার মরতা 
	সবিাসিথযিরসবা সুগবধায় থারকি তরব একগি হাসপাতারলর গ�এিআর আর্শ জাগর করা হয়। 
	িরিািিসফাররর সময় জরুগর কমরিীর্র (EMS) অবশযিই আপিার হাসপাতারলর গ�এিআর 
	অ�রিাররক সমিমাি কররত হরব। গকিিতু, আপগি যগ্ এই সুগবধা্ুগলর বাইরর থারকি, বাগ�়রত, 
	উ্াহরণসবিরূপ, আপগি একগি িি-হসগপিাল গ�এিআর আর্শ  রপরত চাইরত পাররি। আপিার 
	িি-হসগপিাল গ�এিআর আর্শ অবশযিই একগি রাষিিরিীয় গিগ্রিষিি ফমরি [DOH- 3474] এ 
	ররক�রি কররত হরব এবং একজি �াকিতার ্বিারা সবিাকিষগরত হরত হরব।

	একগি গ�এিআর আর্রশ সমিমগত পরি্াি
	একগি গ�এিআর আর্রশ সমিমগত পরি্াি

	আপিার গিরজর জিযি গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা থাকরল, আপগি রমৌগখকরারব বা গলগখতরারব 
	আপিার গিরজর জিযি গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা থাকরল, আপগি রমৌগখকরারব বা গলগখতরারব 
	একগি গ�এিআর আর্রশ আপিার সমিমগত গ্রত পাররি। আপিার গিরজর জিযি গস্িধািিত 
	রিওয়ার কিষমতার অরাব থাকরল, আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি আপিার পরকিষ সমিমগত গ্রত 
	পারর।

	একগি তবধ হাসপাতাল গ�এিআর আর্রশর জিযি রচকগলসিি:
	একগি তবধ হাসপাতাল গ�এিআর আর্রশর জিযি রচকগলসিি:

	• 
	• 
	• 
	• 

	আপগি, আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি বা একজি সাররার্ি আপিার হাসপাতারলর 
	আপগি, আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি বা একজি সাররার্ি আপিার হাসপাতারলর 
	গ�এিআর আর্রশ গলগখত বা রমৌগখক সমিমগত গ্রত পাররি।


	• 
	• 
	• 

	রমৌগখক সমিমগত অবশযিই ্ু’জি পরিাপিতবয়রসিকর সাকিষী হরত হরব, যার্র মরধযি একজিরক 
	রমৌগখক সমিমগত অবশযিই ্ু’জি পরিাপিতবয়রসিকর সাকিষী হরত হরব, যার্র মরধযি একজিরক 
	অবশযিই আপগি রযখারি রগতরি করা হরচিছি রসখারি একজি �াকিতার হরত হরব।


	• 
	• 
	• 

	গলগখত সমিমগতরত ্ুইজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীর সবিাকিষর থাকরত হরব।
	গলগখত সমিমগতরত ্ুইজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীর সবিাকিষর থাকরত হরব।


	• 
	• 
	• 

	আপিার �াকিতার আপিার গ�এিআর আর্শ জাগর কররত পাররি। গিউ ইয়করি রসিিরির 
	আপিার �াকিতার আপিার গ�এিআর আর্শ জাগর কররত পাররি। গিউ ইয়করি রসিিরির 
	রাষিিরিীয় ফরমরি আপিার গলগখত বা রমৌগখক সমিমগতর পরিরয়াজি রিই। সুগবধা্ুগল তার্র 
	গিজসবি ফমরি বা রাষিিরি ্বিারা গিগ্রিষিি MOLST ফমরি বযিবহার কররত পারর৷




	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	একগি তবধ িি- হাসপাতাল গ�এিআর আর্রশর জিযি রচকগলসিি:
	একগি তবধ িি- হাসপাতাল গ�এিআর আর্রশর জিযি রচকগলসিি:
	একগি তবধ িি- হাসপাতাল গ�এিআর আর্রশর জিযি রচকগলসিি:

	• 
	• 
	• 
	• 

	আপগি, আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি বা একজি সাররার্ি আপিার িি-হসগপিাল 
	আপগি, আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি বা একজি সাররার্ি আপিার িি-হসগপিাল 
	গ�এিআর অ�রিারর গলগখত বা রমৌগখক সমিমগত গ্রত পাররি। 6


	• 
	• 
	• 

	আপগি যগ্ গ�সচারজরির আর্ আপিার গ�এিআর আর্শ  রপরয় থারকি, তাহরল আপিার 
	আপগি যগ্ গ�সচারজরির আর্ আপিার গ�এিআর আর্শ  রপরয় থারকি, তাহরল আপিার 
	উপগসিথত �াকিতার বা ্ুইজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীরক রমৌগখক সমিমগত র্ওয়া হরত পারর, 
	যার্র একজি আপিারক রয সুগবধায় রগতরি করা হরয়রছ রসখারি অবশযিই একজি �াকিতার 
	হরত হরব।


	• 
	• 
	• 

	আপগি যগ্ হাসপাতারলর বাইরর থারকি, বাগ�়রত, উ্াহরণসবিরূপ, আপিার উপগসিথত 
	আপগি যগ্ হাসপাতারলর বাইরর থারকি, বাগ�়রত, উ্াহরণসবিরূপ, আপিার উপগসিথত 
	�াকিতাররর কারছ রমৌগখক সমিমগত র্ওয়াই যরথষিি।


	• 
	• 
	• 

	আপগি যগ্ গলগখতরারব সমিমগত র্ি, তাহরল অবশযিই ্ুইজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীর 
	আপগি যগ্ গলগখতরারব সমিমগত র্ি, তাহরল অবশযিই ্ুইজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীর 
	সবিাকিষর থাকরত হরব।


	• 
	• 
	• 

	গলগখত বা রমৌগখক সমিমগত অবশযিই গিউ ইয়করি রসিিি ফমরি DOH3474-এ িগথরুকিত 
	গলগখত বা রমৌগখক সমিমগত অবশযিই গিউ ইয়করি রসিিি ফমরি DOH3474-এ িগথরুকিত 
	কররত হরব এবং আপিার �াকিতার ্বিারা সবিাকিষগরত হরত হরব। এখারি ফমরি পারবি  
	 



	health.ny.gov/professionals/patients/patient_rights
	health.ny.gov/professionals/patients/patient_rights

	জীবি রকিষাকারী গচগকতিসার জিযি রমগ�রকল 
	জীবি রকিষাকারী গচগকতিসার জিযি রমগ�রকল 
	আর্শ -MOLST

	গিউ ইয়করি রসিিি গ�পািরিরমিিি অফ রহলথ রমগ�রকল অ�রিার ফর লাইফ-
	গিউ ইয়করি রসিিি গ�পািরিরমিিি অফ রহলথ রমগ�রকল অ�রিার ফর লাইফ-
	সাসরিইগিং গিরিিরমিিি (MOLST) ফমরি অিুরমা্ি করররছ। এই ফমরিগি �াকিতারর্র 
	কাগ�রিওপালরমািাগর গরসাগসরিশি (CPR), যাগিিতরিক হসিতরকিষপ, এবং গচগকতিসরকর আর্শ 
	গহসারব একগি ফরমরি অিযিািযি জীবি রকিষাকারী গচগকতিসা সমিপগকরিত আপিার পছিি্্ুগল 
	িগথব্িধ কররত র্য়। MOLST অবশযিই একজি সবিাসিথযিরসবা রপশা্ার ্বিারা সমিপিিি 
	কররত হরব এবং তবধ হওয়ার জিযি গিউ ইয়করি রসিিরির লাইরসিিসপরিাপিত গচগকতিসক ্বিারা 
	সবিাকিষগরত হরত হরব।

	একগি তবধ MOLST ফমরি একগি “গচগকতিসক অ�রিার ফমরি” গহসারব কাজ করর এবং আপিার 
	একগি তবধ MOLST ফমরি একগি “গচগকতিসক অ�রিার ফমরি” গহসারব কাজ করর এবং আপিার 
	সারথ একগি সবিাসিথযিরসবা রকিি্রি রথরক অিযিগিরত সিথািািিতর করা রযরত পারর। একগি িমুিা 
	MOLST ফমরি health.ny.gov/forms/doh-5003.pdf এ উপলবিধ।

	মরি রাখরবি, যগ্ও MOLST ফমরি আপিার জীবরির রশরষর গির্রিশরক রকিি্রিীরূত কররত 
	মরি রাখরবি, যগ্ও MOLST ফমরি আপিার জীবরির রশরষর গির্রিশরক রকিি্রিীরূত কররত 
	এবং আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলীর সংগকিষপিতসারর সাহাযযি কররত পারর, এগি আপিার 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি এবং/অথবা গলগরং উইল পরিগতসিথাপরির উর্ি্রশযি িয়। MOLST 
	আপিার বতরিমাি গচগকতিসার পছিি্্ুগলরক গচগকতিসরকর আর্রশ অিুবা্ করর রযখারি 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং/অথবা গলগরং উইল রগবষযিরতর গচগকতিসা যতিরির 
	গির্রিশিা র্য়।

	 
	 


	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলী 
	আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলী 
	আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলী 
	জািাি সবিাসিথযিরসবা 
	পরিগকিসএবং গলগরং উইল

	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস বা গলগরং উইরল সবিাকিষর 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস বা গলগরং উইরল সবিাকিষর 
	করার পর, এই গিপস্ুগল অিুসরণ করুি:

	• 
	• 
	• 
	• 

	ফমরি ররার পরর ফরমরির একাগধক ফরিাকগপ ততগর করুি।
	ফমরি ররার পরর ফরমরির একাগধক ফরিাকগপ ততগর করুি।


	• 
	• 
	• 

	আসল্ুগল একগি গিরাপ্ গকিিতু হারতর কারছ রাখুি (রকাি রসফ গ�রপাগজি বকিস িয়)। 
	আসল্ুগল একগি গিরাপ্ গকিিতু হারতর কারছ রাখুি (রকাি রসফ গ�রপাগজি বকিস িয়)। 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি, গবকলিপ এরজিিি, আপিার অযিািগিরি বা অিযিািযি 
	উপর্ষিিা, পগরবাররর ঘগিষিি স্সযি, �াকিতার এবং আপিার সবিাসিথযি পগরচযরিার সারথ 
	জগ�়ত অিযি রয কাউরক কগপ গ্ি।


	• 
	• 
	• 

	গিউ ইয়করি আইরির অধীরি, রয রকাি �াকিতাররক সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি র্ওয়া হয় 
	গিউ ইয়করি আইরির অধীরি, রয রকাি �াকিতাররক সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি র্ওয়া হয় 
	তারক অবশযিই ফরমরির একগি কগপ আপিার রমগ�রকল ররকর�রি রাখার বযিবসিথা কররত হরব।


	• 
	• 
	• 

	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসবা গলগরং উইরলর অগসিততবি এবং অবসিথাি সমিপরকরি তথযি 
	আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসবা গলগরং উইরলর অগসিততবি এবং অবসিথাি সমিপরকরি তথযি 
	পরি্ািকারী একগি ওয়ারলি কা�রি বহি করার কথা গচিিতা করুি।



	গ�এিআর আর্শ 
	গ�এিআর আর্শ 

	একগি হাসপাতারলর গ�এিআর আর্শ  আপিার রমগ�রকল চারিরি ররক�রি করা হয়। একগি িি-
	একগি হাসপাতারলর গ�এিআর আর্শ  আপিার রমগ�রকল চারিরি ররক�রি করা হয়। একগি িি-
	হাসপাতাল গ�এিআর আর্শ অবশযিই একগি রাষিিরিীয় গিগ্রিষিি ফরমরি ররক�রি কররত হরব। 
	আপগি একগি গ�এিআর রবরিসরলি পাওয়ার কথাও গবরবচিা কররত পাররি।


	গ�এিআর সমিপরকরি আরও জািরত, 
	গ�এিআর সমিপরকরি আরও জািরত, 
	গ�এিআর সমিপরকরি আরও জািরত, 
	DOH-3474 বা একগি গ�এিআর 
	রবরিসরলি ফমরি করুি, এখারি যাি:

	health.ny.gov/professionals/ems/
	health.ny.gov/professionals/ems/
	policy/11-02.htm

	অথবা আপিার সিথািীয় DOH EMS 
	অথবা আপিার সিথািীয় DOH EMS 
	অগফস বা সবিাসিথযি গবরা্।


	DOH-3474 ফরিমরর একিগ অিুলগপগ 
	DOH-3474 ফরিমরর একিগ অিুলগপগ 
	DOH-3474 ফরিমরর একিগ অিুলগপগ 
	্রখতর এখাির যাি:

	health.ny.gov/forms/doh-3474.pdf
	health.ny.gov/forms/doh-3474.pdf


	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	আপিার যগ্ অগ্রিম গির্রিশাবলী র্ওয়া িা থারক 
	আপিার যগ্ অগ্রিম গির্রিশাবলী র্ওয়া িা থারক 
	আপিার যগ্ অগ্রিম গির্রিশাবলী র্ওয়া িা থারক 

	আপগি যগ্ আপিার গচগকতিসার গবষরয় গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা হাগররয় রফরল থারকি, এবং 
	আপগি যগ্ আপিার গচগকতিসার গবষরয় গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা হাগররয় রফরল থারকি, এবং 
	সবিাসিথযিরসবা এরজিিি গিরয়া্ িা কররি, তাহরল আপিার কারছর একজি বযিগকিত আপিার 
	পরকিষ গস্িধািিত গিরত পাররি। 2010 সারল গিউ ইয়করি আইিসরা ফযিাগমগল রহলথ রকয়ার 
	গ�গসশিস অযিাকিি (FHCDA),7 পাশ করররছ যা পগরবাররর স্সযির্র এবং আপিার কাছাকাগছ 
	থাকা অিযির্র আপিার ইচিছা অিুযায়ী ( বা অজািা থাকরল আপিার সরবরিাতিতম সবিাথরি 
	অিুযায়ী ) গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত র্য়। “সাররার্ি” গস্িধািিত ্রিহণকারীরক 
	জীবি-চালু রাখার  গচগকতিসা (একগি গ�এিআর আর্রশ সমিমগত সহ) পরিতযিাহাররর গির্রিশ 
	র্ওয়ার-ও অিুমগত র্ওয়া হরব।

	আপিার গিগ্রিষিি ইচিছা পূরণ হরয়রছ তা গিগশিচত করার সরবরিাতিতম উপায় হল একগি 
	আপিার গিগ্রিষিি ইচিছা পূরণ হরয়রছ তা গিগশিচত করার সরবরিাতিতম উপায় হল একগি 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস গিবরিাচি করা এবং এই পুগসিতকাগিরত বগণরিত একগি গলগরং উইল ততরী 
	করা। অিযিথায়, আপগি গস্িধািিত গিরত অকিষম থাকাকালীি আপগি কীরারব রসবা পারবি তা 
	গিয়িিতরিণ কররত পাররবি িা।.

	গকরারব “সাররার্ি” গিযুকিত করা হয়
	গকরারব “সাররার্ি” গিযুকিত করা হয়
	 
	 

	যগ্ আপিারক গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম বরল রঘাষণা করা হয় এবং 
	যগ্ আপিারক গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম বরল রঘাষণা করা হয় এবং 
	আপিার কারছ সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস িা থারক, তাহরল গিউ ইয়রকরির আইরির ্বিারা FHCDA 
	একজি “সাররার্ি” গস্িধািিত ্রিহণকারীরক আপিার 
	জিযি গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার জিযি 
	উরলিলখ করর  ।যারা অকিষম বযিগকিতর জিযি “সাররার্ি” 
	গস্িধািিত ্রিহণকারী গহসারব কাজ কররত পারর তার্র 
	সমিপকরি অিুসারর আইি একগি অ্রিাগধকার তাগলকা 
	সিথাপি করর। সাররার্ি হরত পারর, (অ্রিাগধকাররর 
	করিরম) আ্ালত-গিযুকিত অগররাবক, পতিিী, সিিতাি 
	(18 বছর বা তার রবগশ), গপতা-মাতা, রাইরবাি (18 বছর 
	বা তার রবগশ) বা ঘগিষিি বিিধু। 8এই রলাকগি তার গিরচর 
	তাগলকা রথরক সাররার্ি গিযুকিত-ও কররত পারর, যগ্ 
	ওপর রথরক রকউ সাররার্ি হরত রাগজ িা হয় । উ্াহরণ 
	সবিরূপ, যগ্ আপিার রকারিা ধারা 81 অগররাবক িা থারক 
	এবং আপিার পতিিী রসবা কররত ইচিছুক িা হি, তাহরল 
	আপিার ইচিছুক পরিাপিতবয়সিক সিিতাি আপিার সাররার্ি 
	হরব। আপিার পরিাপিতবয়সিক সিিতাি আপিার ইচিছুক 
	গপতামাতারক সাররার্ি গহসারব গিরয়া্ কররত পারর। 


	গ�এিআর রবরিসরলি
	গ�এিআর রবরিসরলি
	গ�এিআর রবরিসরলি

	DOH3474 ফমরি 
	DOH3474 ফমরি 
	বযিবহার করর আপিারক 
	একগি তবধ িি-হাসপাতাল 
	গ�এিআর অ�রিার 
	জাগর করা হরলই একগি 
	গ�এিআর  রবরিসরলি পরা 
	রযরত পারর।

	এই আর্শ রমরি চলার 
	এই আর্শ রমরি চলার 
	জিযি আইরির পরিরয়াজি 
	জরুরী গচগকতিসা কমরিীর্র 
	যারা আপিার উপর একগি 
	উপযুকিত গ�এিআর 
	রবরিসরলি র্খরত পাি।


	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	একজি সাররার্ি গক গক গস্িধািিত গিরত পাররি
	একজি সাররার্ি গক গক গস্িধািিত গিরত পাররি
	একজি সাররার্ি গক গক গস্িধািিত গিরত পাররি

	সাররার্রির সমসিত সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা ররয়রছ যা ররা্ী 
	সাররার্রির সমসিত সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা ররয়রছ যা ররা্ী 
	অকিষম হওয়ার আর্ গিরত পারত।9। সাররার্ি ধমরিীয় বা তিগতক গবশবিাস অিুসরণ কররত 
	বাধযি, যগ্ জািা যায়। যগ্ এই গবশবিাস্ুগল জািা িা থারক, তাহরল সাররার্িরক অবশযিই এমি 
	গস্িধািিত গিরত হরব যা ররা্ীর সরবরিাতিতম সবিারথরি হরব৷10

	সাররার্িরা আপিার পরকিষ গস্িধািিত রিওয়ার জিযি আপিার রমগ�রকল ররক�রি্ুগলরত 
	সাররার্িরা আপিার পরকিষ গস্িধািিত রিওয়ার জিযি আপিার রমগ�রকল ররক�রি্ুগলরত 
	অযিারকিসস পাওয়ার অগধকারী। তারা আপিার �াকিতাররর কাছ রথরক আপিার অবসিথা এবং 
	গচগকতিসার গবকলিপ্ুগল সমিপরকরি সবরিাগধক অবগহত গচগকতিসা গস্িধািিত রিওয়ার জিযি তথযি 
	চাইরত পারর । 11

	জীবি রকিষাকারী জরুগর পরিগকরিয়া পরিতযিাহার 
	জীবি রকিষাকারী জরুগর পরিগকরিয়া পরিতযিাহার 
	করার গস্িধািিত

	আপগি যগ্ অকিষম হওয়ার আর্ জীবি রকিষাকারী জরুগর পরিগকরিয়া পরিতযিাহার করার 
	আপগি যগ্ অকিষম হওয়ার আর্ জীবি রকিষাকারী জরুগর পরিগকরিয়া পরিতযিাহার করার 
	গস্িধািিত গিরয় থারকি, তাহরল রসই আর্শ্ুগল অিুসরণ করার আর্ আপিার �াকিতাররর 
	সাররার্রির অিুমগত বা জিঞাি রিওয়ার ্রকার রিই। আপিার সাররার্ি গিযুকিত হওয়ার 
	আর্ যগ্ আপিার �াকিতার রসই আর্শ্ুগল অিুসরণ কররি, তরব তারক রকবলমাতরি আপিার 
	রমগ�রকল ররকর�রি গকরিয়াগি িগথরুকিত কররত হরব। আপিার �াকিতার যগ্ একজি সাররার্ি 
	গিরয়ার্র পরর রসই গস্িধািিতগি অিুসরণ কররত চাি, তরব আপিার �াকিতার সাররার্রির 
	অিুমগত ছা�়াই রসই আর্শগি অিুসরণ কররত পাররি, তরব অবশযিই সাররার্িরক গস্িধািিতগি 
	জািারত বা জািারিার রচষিিা কররত হরব৷12

	আইি গিগশিচত করর রয জীবি রকিষাকারী জরুগর পরিগকরিয়া ্ুরুতর গবরবচিা ছা�়া আপিার কাছ 
	আইি গিগশিচত করর রয জীবি রকিষাকারী জরুগর পরিগকরিয়া ্ুরুতর গবরবচিা ছা�়া আপিার কাছ 
	রথরক আিকারিা বা পরিতযিাহার করা হরব িা। উ্াহরণ সবিরূপ, এমি একগি সিিধাি থাকরত হরব 
	রয গচগকতিসা আপিার জিযি একগি অসাধারণ রবাঝা হরব এবং একজি উপগসিথত গচগকতিসক , 
	অিযি একজি গচগকতিসরকর সারথ, অবশযিই একগি যুগকিতসঙি্ত মাতরিার গচগকতিসা গিশিচয়তার 
	সারথ একমত হরবি। অিযিািযি পরিরয়াজিীয়তা্ুগলর মরধযি ররয়রছ রয আপিার একগি অসুসিথতা 
	বা আঘাত ররয়রছ যা ছয় মারসর মরধযি মৃতুযির কারণ হরত পারর, গচগকতিসা র্ওয়া রহাক বা 
	িা রহাক; অথবা আপগি সিথায়ীরারব অরচতি; অথবা রয গচগকতিসা র মরধযি এমি বযিথা এবং 
	যিিতরিণা জগ�়ত রয এগি যুগকিতসঙি্তরারব অমািগবক বা অসাধারণরারব রবাঝা বরল মরি করা 
	হরব এবং আপিার একগি অপগরবতরিিীয় বা ্ুরাররা্যি অবসিথা ররয়রছ।.


	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	ররা্ীর আপতিগত
	ররা্ীর আপতিগত
	ররা্ীর আপতিগত

	ররা্ী গহসারব, আপগি আপতিগত কররত পাররি:
	ররা্ী গহসারব, আপগি আপতিগত কররত পাররি:

	• আপিার অকিষমতার গস্িধািিত
	• আপিার অকিষমতার গস্িধািিত

	• রক সাররার্ি হরব রসই গস্িধািিত; এবং
	• রক সাররার্ি হরব রসই গস্িধািিত; এবং

	• আপিার সাররার্ি ্বিারা রিওয়া সবিাসিথযি রসবার গস্িধািিত৷
	• আপিার সাররার্ি ্বিারা রিওয়া সবিাসিথযি রসবার গস্িধািিত৷

	যগ্ আপগি এই গস্িধািিত্ুগলর সারথ একমত িা হি, আপিার গস্িধািিত আপিার �াকিতার 
	যগ্ আপগি এই গস্িধািিত্ুগলর সারথ একমত িা হি, আপিার গস্িধািিত আপিার �াকিতার 
	্বিারা গিণরিয় করা হরব। যাইরহাক, যগ্ একগি আ্ালত গিধরিারণ করর রয আপিার কিষমতার 
	অরাব ররয়রছ এবং (যগ্ পরিরযাজযি হয়) গচগকতিসার গস্িধািিত অিুরমা্ি করর, আপগি এই 
	গস্িধািিত্ুগলরক পালিিারত পাররবি িা।

	আরও, যগ্ আপিার গস্িধািিত্ুগলরক অ্রিাহযি করার জিযি অিযি রকারিা আইগি গরতিগত থারক, 
	আরও, যগ্ আপিার গস্িধািিত্ুগলরক অ্রিাহযি করার জিযি অিযি রকারিা আইগি গরতিগত থারক, 
	তাহরল আপগি আপিার সাররার্রির ্বিারা করা পছরিি্র অধীি হরবি৷


	“
	“
	“


	ররা্ীর ইচিছা এবং গবশবিাস অজািা থাকরল, 
	ররা্ীর ইচিছা এবং গবশবিাস অজািা থাকরল, 
	ররা্ীর ইচিছা এবং গবশবিাস অজািা থাকরল, 
	সাররার্িরক অবশযিই এমি গস্িধািিত গিরত হরব যা 
	ররা্ীর সরবরিাতিতম সবিারথরি হরব। 


	এফএইচগসগ�এ-এর মরত, রসই সবিাথরি্ুগল “পরিরতযিক বযিগকিতর মযরিা্া এবং 
	এফএইচগসগ�এ-এর মরত, রসই সবিাথরি্ুগল “পরিরতযিক বযিগকিতর মযরিা্া এবং 
	এফএইচগসগ�এ-এর মরত, রসই সবিাথরি্ুগল “পরিরতযিক বযিগকিতর মযরিা্া এবং 
	সবিতিিতরিতা গবরবচিা করর; ররা্ীর জীবি রকিষার সমিরাবিা এবং বযিাগপিত; 
	ররা্ীর সবিাসিথযি বা কাযরিকাগরতা সংরকিষণ, উিিিগত বা পুিরু্িধার; ররা্ীর 
	করষিির উপশম; এবং ররা্ীর পগরগসিথগতরত একজি যুগকিতসঙি্ত বযিগকিত গহসারব 
	রয রকািও গচগকতিসা অবসিথা এবং এই জাতীয় অিযিািযি উর্বি্ এবং মাি্ুগল 
	গবরবচিা কররত চাওয়া উগচত ।”


	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং সাররার্রির মরধযি 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং সাররার্রির মরধযি 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং সাররার্রির মরধযি 
	পাথরিকযি

	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং সাররার্রির মরধযি উরলিলখরযা্যি পাথরিকযি ররয়রছ। আপিার 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস এবং সাররার্রির মরধযি উরলিলখরযা্যি পাথরিকযি ররয়রছ। আপিার 
	পাথরিকযি্ুগল সাবধারি গবরবচিা করা উগচত এবং একজি সাররার্িরক মরিািীত করার অিুমগত 
	র্ওয়ার পগরবরতরি একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস িামকররণর গবষরয় গচিিতা করা উগচত। 
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	তারা কখি 
	তারা কখি 
	তারা কখি 
	তারা কখি 
	গস্িধািিত রিয়?


	যখি আপগি কিষমতা 
	যখি আপগি কিষমতা 
	যখি আপগি কিষমতা 
	হারারবি


	যখি আপগি কিষমতা হারারবি
	যখি আপগি কিষমতা হারারবি
	যখি আপগি কিষমতা হারারবি



	কখি তারা 
	কখি তারা 
	কখি তারা 
	কখি তারা 
	গস্িধািিত রিওয়া 
	বিিধ করর?


	যখি আপগি কিষমতা 
	যখি আপগি কিষমতা 
	যখি আপগি কিষমতা 
	গফরর পারবি, যখি 
	অযিাপরয়িিিরমরিিির রময়া্ 
	রশষ হরব, বা গকছু গিগ্রিষিি 
	শরতরির অধীরি, রযমি 
	সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফরমরি 
	রলখা আরছ


	যখি আপগি কিষমতা গফরর 
	যখি আপগি কিষমতা গফরর 
	যখি আপগি কিষমতা গফরর 
	পারবি



	তারা গক 
	তারা গক 
	তারা গক 
	তারা গক 
	গস্িধািিত গিরত 
	পারর?


	রয রকাি গস্িধািিত বা 
	রয রকাি গস্িধািিত বা 
	রয রকাি গস্িধািিত বা 
	পরিগকিস ফমরি বা গলগরং 
	উইরল উরলিলখ করা আরছ


	রযরকারিা গস্িধািিত
	রযরকারিা গস্িধািিত
	রযরকারিা গস্িধািিত



	রকাি 
	রকাি 
	রকাি 
	রকাি 
	সীমাব্িধতা?


	আপগি পরিগকিস ফরমরি 
	আপগি পরিগকিস ফরমরি 
	আপগি পরিগকিস ফরমরি 
	গকছু সীমাব্িধতা গিগ্রিষিি 
	কররত পাররবি


	সাররার্ি-রা শুধুমাতরি 
	সাররার্ি-রা শুধুমাতরি 
	সাররার্ি-রা শুধুমাতরি 
	আপিার ধমরিীয় বা তিগতক 
	গবশবিারসর উপর গরতিগত করর 
	গস্িধািিত গিরত পারর, অথবা 
	রস্ুগলর অিুপগসিথগতরত, 
	আপিার সরবরিাতিতম সবিাথরি 
	গবরবচিা করর






	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	অগ্রিম গির্রিশ বাগতল করা  
	অগ্রিম গির্রিশ বাগতল করা  
	অগ্রিম গির্রিশ বাগতল করা  

	একগি অগ্রিম গির্রিগশকা অগিগ্রিষিিকারলর জিযি কাযরিকর থারক যগ্ িা আপগি এগি বাগতল 
	একগি অগ্রিম গির্রিগশকা অগিগ্রিষিিকারলর জিযি কাযরিকর থারক যগ্ িা আপগি এগি বাগতল 
	কররি, রময়া্ রশষ হওয়ার তাগরখ অিিতরুরিকিত কররি বা রময়া্ রশষ হওয়ার পগরগসিথগত বণরিিা 
	কররি। আপগি রযরকারিা সময় আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলী পগরবতরিি বা বাগতল কররত 
	পাররি। আপগি সমরয় সমরয় সবিাকিষর করররছি এমি ফমরি্ুগল পযরিারলাচিা করা ্ুরুতবিপূণরি 
	যারত তারা আপিার বতরিমাি সবিাসিথযি যতিরির ইচিছা পরিকাশ করর।

	• 
	• 
	• 
	• 

	 আপগি আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস বাগতল কররত পাররি — রমৌগখকরারব বা গলগখতরারব 
	 আপগি আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস বাগতল কররত পাররি — রমৌগখকরারব বা গলগখতরারব 
	— আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি, �াকিতার বা অিযি যার্র কগপ আরছ তার্র জাগিরয়।


	• 
	• 
	• 

	আপগি রয রকারিা সমরয় আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসরত এরজরিিির গিরয়া্ বাগতল কররত 
	আপগি রয রকারিা সমরয় আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসরত এরজরিিির গিরয়া্ বাগতল কররত 
	পাররি এবং একগি িতুি পরিগকিসরত আলা্া এরজিিি গিরয়া্ কররত পাররি।


	• 
	• 
	• 

	যগ্ আপিার পতিিী আপিার গিযুকিত সবিাসিথযিরসবা এরজিিি হি, তাহরল গববাহ গবরচিছর্র 
	যগ্ আপিার পতিিী আপিার গিযুকিত সবিাসিথযিরসবা এরজিিি হি, তাহরল গববাহ গবরচিছর্র 
	পরর আপিার সবিাসিথযিরসবা পরিগকিস সবিয়ংগকরিয়রারব বাগতল হরয় যারব।


	• 
	• 
	• 

	 আপগি িগথগি ধবিংস করর রয রকারিা সময় আপিার গলগরং উইল বাগতল কররত পাররি। এগি 
	 আপগি িগথগি ধবিংস করর রয রকারিা সময় আপিার গলগরং উইল বাগতল কররত পাররি। এগি 
	বাগতল করার আর্ আপিারক কাউরক অবগহত করার পরিরয়াজি রিই তরব এগির অগসিততবি 
	সমিপরকরি যারা সরচতি তার্র জািারিা বুগ্িধমারির কাজ হরব রয আপগি এগি বাগতল 
	করররছি৷



	গ�এিআর বাগতল করা
	গ�এিআর বাগতল করা

	সাধারণরারব, আপগি বা আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি রযরকািও সমরয় একগি গ�এিআর 
	সাধারণরারব, আপগি বা আপিার সবিাসিথযিরসবা এরজিিি রযরকািও সমরয় একগি গ�এিআর 
	আর্শ বাগতল কররত পাররি যা আপিার ইচিছারক জািারত পারর। এগি গিমিিগলগখত অিিতরুরিকিত 
	কররত পারর:

	• 
	• 
	• 
	• 

	একজি �াকিতার বা িারসরির কারছ আপিার রমৌগখক বা গলগখত গববৃগত।
	একজি �াকিতার বা িারসরির কারছ আপিার রমৌগখক বা গলগখত গববৃগত।


	• 
	• 
	• 

	আপিার কাজ যা আপিার সমিমগত বাগতল করার অগরপরিায় র্খায়, রযমি:
	আপিার কাজ যা আপিার সমিমগত বাগতল করার অগরপরিায় র্খায়, রযমি:


	• 
	• 
	• 

	গ�এিআর আর্রশর উরলিলখ করর এমি িগথ ধবিংস করা।
	গ�এিআর আর্রশর উরলিলখ করর এমি িগথ ধবিংস করা।


	• 
	• 
	• 

	আপিার গ�এিআর অবসিথা গির্রিশ করর এমি রকারিা রবরিসরলি বা রমর�গলয়ি সরারিা।
	আপিার গ�এিআর অবসিথা গির্রিশ করর এমি রকারিা রবরিসরলি বা রমর�গলয়ি সরারিা।


	• 
	• 
	• 

	রমৌগখকরারব জরুরী পরিগতগকরিয়াকারীর্র আর্রশ মরিারযা্ িা গ্রত বলা ।
	রমৌগখকরারব জরুরী পরিগতগকরিয়াকারীর্র আর্রশ মরিারযা্ িা গ্রত বলা ।




	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	যাইরহাক, একজি সাররার্ি শুধুমাতরি এর মাধযিরম আপিার গ�এিআর আর্শ বাগতল কররত 
	যাইরহাক, একজি সাররার্ি শুধুমাতরি এর মাধযিরম আপিার গ�এিআর আর্শ বাগতল কররত 
	যাইরহাক, একজি সাররার্ি শুধুমাতরি এর মাধযিরম আপিার গ�এিআর আর্শ বাগতল কররত 
	পারর:

	• 
	• 
	• 
	• 

	একজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীর উপগসিথগতরত আপিার উপগসিথত �াকিতাররর কারছ রমৌগখক 
	একজি পরিাপিতবয়সিক সাকিষীর উপগসিথগতরত আপিার উপগসিথত �াকিতাররর কারছ রমৌগখক 
	গববৃগত


	• 
	• 
	• 

	বা একজি �াকিতার বা িারসরির কারছ গলগখত গববৃগত গ�এিআর আর্শ বাগতরলর গবষরয় 
	বা একজি �াকিতার বা িারসরির কারছ গলগখত গববৃগত গ�এিআর আর্শ বাগতরলর গবষরয় 
	অবগহত রয রকািও �াকিতাররক অগবলরমবি আপিার চারিরি বাগতলকরণ ররক�রি কররত হরব 
	এবং আপিার যতিরির জিযি ্ায়ী কমরিীর্র অবগহত কররত হরব। গ�এিআর আর্শ বাগতরলর 
	গবষরয় অবগহত রয রকারিা িাসরি বা অিযি রপশা্াররক অগবলরমবি �াকিতাররক জািারত হরব।



	গবরশষ ইসুযি
	গবরশষ ইসুযি

	গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়
	গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়

	সাধারণত, একজি পরিাপিতবয়সিক ররা্ীর গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা আরছ 
	সাধারণত, একজি পরিাপিতবয়সিক ররা্ীর গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা আরছ 
	বরল ধারণা করা হয়। এর মারি হল রয আপগি আপিার গিরজর সবিারসিথযির যতিরির গস্িধািিত 
	রিরবি যতকিষণ িা আপিার গচগকতিসক একগি যুগকিতসঙি্ত মাতরিায় গচগকতিসা গিগশিচত করর, 
	আপগি গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম। পরিাথগমক গিণরিয় অবশযিই একজি 
	উপগসিথত গচগকতিসরকর ্বিারা করা উগচত,

	এবং এগি অবশযিই “ররা্ীর অকিষমতার কারণ এবং বযিাগপিত এবং ররা্ীর গস্িধািিত রিওয়ার 
	এবং এগি অবশযিই “ররা্ীর অকিষমতার কারণ এবং বযিাগপিত এবং ররা্ীর গস্িধািিত রিওয়ার 
	কিষমতা গফরর পাওয়ার সমিরাবিা” সমিপরকরি তথযি অিিতরুরিকিত কররত হরব। গকছু গিগ্রিষিি 
	পগরগসিথগতরত, গিউ ইয়রকরির একজি ররা্ীরক সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম 
	রঘাষণা করার জিযি একগি সমগিবিত সংকলিপ পরিরয়াজি; একজি সবিাসিথযিরসবা পরি্ািকারী বা 
	সামাগজক কমরিী গযগি হাসপাতাল বা িাগসরিং সুগবধার সারথ যুকিত একজি গচগকতিসরকর জায়্ায় 
	একমত গস্িধািিত গিরত পাররি। ররা্ী গহরসরব আপগি রকাথায় আরছি এবং কী ধররির যতিি 
	পরিরয়াজি তার উপর গিররির কররব গিণরিরয়র সংখযিা

	মািগসক অসুসিথতা বা অকিষমতা
	মািগসক অসুসিথতা বা অকিষমতা

	যগ্ও রযরকারিা অবসিথা অকিষমতার গ্রক গিরয় রযরত পারর, গিউ ইয়করি মািগসক অসুসিথতা বা 
	যগ্ও রযরকারিা অবসিথা অকিষমতার গ্রক গিরয় রযরত পারর, গিউ ইয়করি মািগসক অসুসিথতা বা 
	গবকাশজগিত অকিষমতার কাররণ অকিষমতা গিধরিাররণর জিযি গিগ্রিষিি পরিরয়াজিীয়তা গিধরিারণ 
	করর। এই পরিাথগমক গস্িধািিত্ুগল অবশযিই একজি গচগকতিসক ্বিারা ততগর করা উগচত গযগি 
	রসই জিসংখযিার সারথ কাজ করার রযা্যি, এবং একজি সাধারণ উপগসিথত গচগকতিসক ্বিারা 
	করা যারব িা। এগি গিগশিচত করর রয মািগসক পরিগতবিিধী বযিগকিতরা অপরিরয়াজিীয়রারব তার্র 
	গিরজর্র জিযি গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার অগধকার রথরক বগঞিচত হয় িা। আপিার 
	যগ্ মািগসক অসুসিথতা বা অকিষমতা থারক, তাহরল আপিারক সবিয়ংগকরিয়রারব আপিার গিরজর
	 
	গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম রঘাষণা করা হরব িা।.


	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়
	গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়
	গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়

	অসবিগসিতকর বযিথা আপিার শারীগরক এবং মািগসক সুসিথতার উপর ্রীর পরিরাব রফলরত পারর। 
	অসবিগসিতকর বযিথা আপিার শারীগরক এবং মািগসক সুসিথতার উপর ্রীর পরিরাব রফলরত পারর। 
	গিউ ইয়রকরি, �াকিতারর্র তিগতক, তিগতক এবং আইগি বাধযিবাধকতা ররয়রছ যতিা সমিরব 
	কাযরিকররারব বযিথার গচগকতিসা করা। এছা�়াও, জরয়িিি কগমশি ্বিারা অিুরমাগ্ত (পূরবরি জরয়িিি 
	কগমশি অি ্যি অযিাগকরিগ�রিশি অফ রহলথরকয়ার অ্রিািাইরজশি বা JCAHO) হাসপাতাল, 
	িাগসরিং রহাম, সবিাসিথযি পগরকলিপিা এবং রহাম রকয়ার এরজগিিস্ুগল  কাযরিকর বযিথার ওষুরধর 
	যথাযথ রপরিসগকরিপশি বা অ�রিাররক সমথরিি করার জিযি প্িধগত্ুগল সিথাপি করার কথা  । 
	আপিার গিগশিচত হওয়া উগচত রয আপিার �াকিতার আপিার বযিথার মাতরিা সমিপরকরি রালরারব 
	অব্ত আরছি এবং পযরিাপিত বযিথা বযিবসিথাপিা রপরত আপিার ইচিছা রবারঝি। আপিার 
	�াকিতাররর কারছ আপিার বযিথার পরিকৃগত এবং তীবরিতা পরিকাশ করুি যারত গতগি আপিার 
	পরিরয়াজি্ুগল মূলযিায়ি কররত পাররি এবং রসই অিুযায়ী সমাধাি কররত পাররি।

	গিগশিচত করুি রয আপিার গলগরং উইল বা সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসবযিথা বযিবসিথাপিার সারথ 
	গিগশিচত করুি রয আপিার গলগরং উইল বা সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসবযিথা বযিবসিথাপিার সারথ 
	সমিপগকরিত আপিার ইচিছা্ুগল পগরষিকার করর। উ্াহরণসবিরূপ, আপগি বযিাথা উপশম কররত ওষুধ 
	চাি গকিা যগ্ তা আপিার জীবিরক রছাি করর গ্রত পারর - রসইরকম কথাও বলরত পাররি ।

	হসগপস রসবা
	হসগপস রসবা

	হসগপস হল পগরচযরিার একগি কমরিসূচী যা জীবিসীগমতরারব অসুসিথ এবং তার্র পগরবাররর জিযি 
	হসগপস হল পগরচযরিার একগি কমরিসূচী যা জীবিসীগমতরারব অসুসিথ এবং তার্র পগরবাররর জিযি 
	বযিাপক যতিি পরি্ারির উপর ্ৃগষিি গিব্িধ করর।

	এই রপরিা্রিামগি অসুসিথতা, মৃতুযি এবং 
	এই রপরিা্রিামগি অসুসিথতা, মৃতুযি এবং 
	জীবরির রশষ পযরিারয় অগরজিঞ শারীগরক, 
	মািগসক, আধযিাতিগমক, সামাগজক 
	এবং অথরিতিগতক চাপ রথরক উ্িরূত 
	গবরশষ চাগহ্া রমিারত উপশমকারী এবং 
	সহায়ক যতিি পরি্াি করর। হসগপস রসবা 
	রপরিা্রিাম্ুগল রফ�াররল এবং রসিিি 
	আইরির অধীরি গিয়গিিতরিত হয়৷17৷

	গিউ ইয়করি রসিিরি, পরিায় পঞিচাশগি 
	গিউ ইয়করি রসিিরি, পরিায় পঞিচাশগি 
	রাষিিরিীয় পরিতযিগয়ত হসগপস রসবা 
	রপরিা্রিাম ররয়রছ। আপগি বা আপিার 
	সবিাসিথযিরসবা এরজিিি আপিার চাগহ্া 
	পূররণর জিযি আর্ রথরক একগি হসগপস 
	রপরিা্রিারমর জিযি অ্রিাগধকার গির্রিশ 
	কররত পাররি। 


	হসগপস তথযি
	হসগপস তথযি
	হসগপস তথযি

	হসগপস পরি্ািকারী এবং রবগিগফি 
	হসগপস পরি্ািকারী এবং রবগিগফি 
	সমিপরকরি তথযি রপরত বা একগি হসগপরস 
	যতিি পরি্ািকারীর গবরুর্িধ অগররযা্ 
	্ারয়র কররত, গিউ ইয়করি রসিিি 
	গ�পািরিরমিিি অফ রহলথরক কল করুি

	(800) 628-5972 
	(800) 628-5972 

	অথবা তার্র ওরয়বসাইি রচক করুি:
	অথবা তার্র ওরয়বসাইি রচক করুি:

	health.ny.gov/facilities
	health.ny.gov/facilities

	/hospice
	/hospice


	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	এখারি হসগপস রসবা সমিপরকরি গবরবচিা করার গকছু তথযি আরছ:
	এখারি হসগপস রসবা সমিপরকরি গবরবচিা করার গকছু তথযি আরছ:
	এখারি হসগপস রসবা সমিপরকরি গবরবচিা করার গকছু তথযি আরছ:

	• 
	• 
	• 
	• 

	রাষিিরিীয় পরিতযিগয়ত রপরিা্রিাম ্বিারা পরি্তিত হসগপস রসবা পগররষবা্ুগল সাধারণত 
	রাষিিরিীয় পরিতযিগয়ত রপরিা্রিাম ্বিারা পরি্তিত হসগপস রসবা পগররষবা্ুগল সাধারণত 
	রমগ�রকয়ার, রমগ�রক� এবং বাগণগজযিক সবিাসিথযি বীমা পগরকলিপিার মরতা বীমা ্বিারা 
	আচিছাগ্ত হয়।


	• 
	• 
	• 

	সাধারণত, হসগপস রসবা একগি আচিছাগ্ত সুগবধা যগ্ আপিার 6 মাস বা তার কম রবঁরচ 
	সাধারণত, হসগপস রসবা একগি আচিছাগ্ত সুগবধা যগ্ আপিার 6 মাস বা তার কম রবঁরচ 
	থাকার রময়া্ী অসুসিথতা থারক এবং একজি গচগকতিসক পরিতযিগয়ত করররছি রয হসগপস 
	রসবা উপযুকিত।


	• 
	• 
	• 

	গিউ ইয়রকরি, আপগি আপিার পছরিি্র রসগিংস রযমি আপিার বাগ�়, হাসপাতারল, বা 
	গিউ ইয়রকরি, আপগি আপিার পছরিি্র রসগিংস রযমি আপিার বাগ�়, হাসপাতারল, বা 
	িাগসরিং রহারম হসগপস রসবা ্রিহণ কররত পাররি।


	• 
	• 
	• 

	রফ�াররল এবং রাষিিরিীয় আইরির অধীরি, হসগপস রসবাঅবশযিই একগি সমগিবিত ্ল 
	রফ�াররল এবং রাষিিরিীয় আইরির অধীরি, হসগপস রসবাঅবশযিই একগি সমগিবিত ্ল 
	্বিারা পগরচাগলত হরত পারর যার মরধযি আপিার �াকিতার, হসগপস রমগ�রকল গ�ররকিির, 
	গিবগিিধত িাসরি, পরিতযিগয়ত রহাম রহলথ এ�স, লাইরসিিসপরিাপিত সমাজকমরিী, যাজক 
	পরামশরি্াতা, রশাক পরামশরি্াতা, পুিবরিাসি রথরাগপসিি এবং রসবিচিছারসবকর্র 
	অিিতরুরিকিত থাকরত পারর। ত্িগিি্ি জীবরির চযিারলরঞিজর সারথ সহায়তা পরি্াি করুি।



	উপশমকারী যতিি (Palliative care): আপিার 
	উপশমকারী যতিি (Palliative care): আপিার 
	জািার অগধকার 

	গিউ ইয়রকরির গচগকতিসালয়্ুগল রযমি হাসপাতাল এবং িাগসরিং রহাম্ুগলরক আপিারক রগতরি 
	গিউ ইয়রকরির গচগকতিসালয়্ুগল রযমি হাসপাতাল এবং িাগসরিং রহাম্ুগলরক আপিারক রগতরি 
	করার আর্ আপিারক অবশযিই জািারত হরব রয তারা আপিার অগ্রিম গির্রিশাবলী সমিপরকরি 
	আপিার রিওয়া গস্িধািিত্ুগলরক সমিমাি কররত সকিষম হরব গকিা। আপগি যগ্ ইগতমরধযিই 
	রগতরি হরয় থারকি, তাহরল তার্র আপিারক এমি একগি গচগকতিসালরয় সিথািািিতর কররত হরব 
	যা কররব।

	আপিার সবিাসিথযি এবং গচগকতিসা সংকরিািিত তথযি আর্ রথরক আপিার সবিাসিথযি পগরচযরিা 
	আপিার সবিাসিথযি এবং গচগকতিসা সংকরিািিত তথযি আর্ রথরক আপিার সবিাসিথযি পগরচযরিা 
	পগরকলিপিা করার সময় থাকা এবং রবাঝা ্ুরুতবিপূণরি। গিউ ইয়রকরির পযিাগলরয়গির রকয়ার 
	ইিফররমশি অযিাকিি (PCIA), 19 রযগি রফবরিুয়ারী 2011 সারল আইরি পগরণত হরয়গছল, এগি 
	গিগশিচত করার জিযি পাস করা হরয়গছল রয ররা্ীরা অসুসিথ হরল বা “উিিিত জীবি সীমাব্িধ 
	অবসিথা বা অসুসিথতা” থাকরল তার্র জিযি উপলবিধ গবকলিপ্ুগল সমিপরকরি সমিপূণরিরূরপ 
	অবগহত করা হয়৷

	আইিগি গিগশিচত করর রয ররা্ীর উপগসিথত সবিাসিথযিরসবা অিুশীলিকারী ররা্ীরক উপশমকারী 
	আইিগি গিগশিচত করর রয ররা্ীর উপগসিথত সবিাসিথযিরসবা অিুশীলিকারী ররা্ীরক উপশমকারী 
	যতিি এবং জীবরির রশষ গবকলিপ্ুগলর গবষরয় তথযি এবং পরামশরি পরি্াি করার পরিসিতাব র্য়। 
	রযখারি ররা্ী গচগকতিসা সংকরিািিত গস্িধািিত গিরত অকিষম, তখি রসই বযিগকিতরক তথযি এবং 
	পরামশরি পরি্াি করা হয় যার সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত গস্িধািিত রিওয়ার কিষমতা ররয়রছ।.

	গিউইয়রকরির পযিাগলরয়গির রকয়ার অযিারকিসস অযিাকিি (PCAA), রসরপিিমবির 2011 সাল রথরক 
	গিউইয়রকরির পযিাগলরয়গির রকয়ার অযিারকিসস অযিাকিি (PCAA), রসরপিিমবির 2011 সাল রথরক 
	কাযরিকর । এগি গপগসআইএরথরক ততরী । এগি ্বিারা গচগকতিসালয়, রহাম রকয়ার এরজগিিস, 
	সাহাযযিকারী বাসসিথাি এবং বযিগকিত্ত রসবকর্র জীবি সমাগপিত কালীি রসবা সমিপগকরিত 
	তথযি এবং পরামশরি র্ওয়া গিগশিচত করর । এছা�়া উপযুকিত উপশমকারী যতিি পরামশরি এবং 
	পগররষবা্ুগলরত অযিারকিসস সহ ররা্ীর্র সহায়তা করর 

	অঙি্্াি 
	অঙি্্াি 

	গিউইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি বযিগকিত, গস্িধািিত গিরত সকিষম, মৃতুযির 
	গিউইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি বযিগকিত, গস্িধািিত গিরত সকিষম, মৃতুযির 
	পর তার্র শরীররর রযরকাি বা সমসিত অঙি্ রযরকারিা হাসপাতাল, সাজরিি, �াকিতার, সবিীকৃত 
	রমগ�রকল সিকুল, রসিিাররজ সুগবধা, গিগ্রিষিি বযিগকিত বা অঙি্ সং্রিহকারী সংসিথারক ্াি 
	কররত পাররি। . গিউ ইয়করি আইি অথরি বা অিযি রকারিা গবরবচিার জিযি অঙি্ ্াি গিগষ্িধ 
	করর। 

	আপগি একগি অঙি্/গিসুযি র�ািার ফমরি পূরণ কররত বা আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিস বা 
	আপগি একগি অঙি্/গিসুযি র�ািার ফমরি পূরণ কররত বা আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিস বা 
	গলগরং উইরল অঙি্ ্াি সমিপগকরিত আপিার ইচিছা উরলিলখ কররত পাররি। আপিার ইচিছা 
	গিগ্রিষিি কররত বযিথরিতা, তরব, অিু্াি িা করার ইচিছারক রবাঝারিা হরব িা। আপিার এরজিিি 
	অঙি্/গিসুযি ্াি করার জিযি সমিমগত র্ওয়ার জিযি অিুরমাগ্ত, যগ্ িা তার গবররাগধতার 
	রিাগিশ িা থারক, বা গবশবিাস করার কারণ িা থারক রয ্ািগি আপিার ধমরিীয় বা তিগতক 
	গবশবিারসর পগরপিিথী। গিউ ইয়করি রসিিি অ্রিাি অযিািি� গিসুযি র�ািার ররগজগসিিরিরত িগথরুকিত 
	করার জিযি, আপগি অিুররাধ কররত পাররি রয (800) 443-8469 িমবিরর কল করর আপিারক 
	একগি তাগলকারুগকিত ফমরি পািারিা হরব অথবা donatelife.ny.gov-এ গ্রয় ইরলকিরিগিকরারব 
	র�ারিি লাইফ ররগজগসিিরিরত িগথরুকিত করুি। এছা�়াও আপগি NYS গ�পািরিরমিিি অফ রমাির 
	ররগহরকলস বা গিবরিাচি রবার�রি িগথরুকিত কররত পাররি। আপগি সবিয়ংগকরিয়রারব িগথরুকিত 
	হরবি যগ্ আপগি আপিার �রিাইগরং লাইরসিিস বা িি-�রিাইরার আইর�গিিিগফরকশি (আইগ�) 
	কার�রির আরব্ি বা পুিিরিবীকরণ ফরমরির অঙি্ ্াতা বারকিস গিক গচহিি র্ি। 


	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	“
	“
	“


	গিউইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি বযিগকিত, মৃতুযির পরর 
	গিউইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি বযিগকিত, মৃতুযির পরর 
	গিউইয়রকরি, 18 বছর বা তার রবগশ বয়সী রযরকাি বযিগকিত, মৃতুযির পরর 
	রযরকাি হাসপাতারলর সাজরিি, গচগকতিসক, সবিীকৃত রমগ�রকল সিকুল, 
	রসিিাররজ সুগবধা, গিগ্রিষিি, বযিগকিত বা অঙি্ সং্রিহকারী সংসিথারক 
	তার্র শরীররর রয রকািও বা সমসিত অঙি্ ্াি কররত পাররি।


	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 
	 অগ্রিম গির্রিশাবলী / 

	“পাওয়ার অফ অযিািগিরি” 
	“পাওয়ার অফ অযিািগিরি” 
	“পাওয়ার অফ অযিািগিরি” 
	(Power of Attorney)

	গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়
	গকরারব অকিষমতা গিধরিারণ করা হয়

	গিউ ইয়করি রারজযির আইরির অধীরি, আপগি একজি বযিগকিতরক “পাওয়ার অফ অযিািগিরি” এর 
	গিউ ইয়করি রারজযির আইরির অধীরি, আপগি একজি বযিগকিতরক “পাওয়ার অফ অযিািগিরি” এর 
	মাধযিরম আপিার পরকিষ সমিপতিগত, আগথরিক এবং অিযিািযি আইগি অ-সবিাসিথযিরসবা সংকরিািিত 
	গস্িধািিত গিরত মরিািীত কররত পাররি।

	একগি রিকসই পাওয়ার অফ অযিািগিরি আপিারক (গপরিগিিসপযিাল) একগি এরজিিি গিরয়া্ করার 
	একগি রিকসই পাওয়ার অফ অযিািগিরি আপিারক (গপরিগিিসপযিাল) একগি এরজিিি গিরয়া্ করার 
	অিুমগত র্য় যারত এগি কাযরিকর হওয়ার সারথ সারথ আপিার জিযি কাজ করার জিযি বা 
	আপিার ্বিারা গচগহিিত রগবষযিরতর গকছু ঘিিা ঘিরল এবং আপিার ্বিারা বাগতল িা হওয়া 
	পযরিিিত বা আপিার মৃতুযি পযরিিিত সিথায়ী হয়; যখি আপগি মািগসক বা শারীগরকরারব অকিষম 
	হি তখি এই শগকিত অবযিাহত থারক।

	পাওয়ার অফ অযিািগিরি একগি এরজিিিরক গিমিিগলগখত রয রকািও এবং সমসিত আইগি কিষমতা 
	পাওয়ার অফ অযিািগিরি একগি এরজিিিরক গিমিিগলগখত রয রকািও এবং সমসিত আইগি কিষমতা 
	পরি্াি কররত বযিবহার করা রযরত পারর: গররয়ল এরসিিি রকিা ও গবগকরি; আপিার সমিপতিগত 
	সংকরিািিত কাজ; আপিার বযিাঙিক সকরিািিত রলির্ি আপিার অথরি গবগিরয়া্ করা বা িা 
	করা; আপিার পরকিষ আইগি ্াগব এবং মামলা ্ারয়র করা; এবং আপিার িযিাকিস এবং অবসর 
	সংকরিািিত গবষয়্ুগল পগরচালিা করা ।

	পাওয়ার অফ অযিািগিরি পরিায়শই একজরির রগবষযিত অকিষমতা বা অকাযরিকরতা এবং 
	পাওয়ার অফ অযিািগিরি পরিায়শই একজরির রগবষযিত অকিষমতা বা অকাযরিকরতা এবং 
	রযা্যিতা হারারিার জিযি পগরকলিপিা কররত বযিবহৃত হয়, উ্াহরণসবিরূপ, আলরঝইমার ররা্ বা 
	একগি গবপযরিয়কর ্ুঘরিিিা।

	এিা জািা ্ুরুতবিপূণরি রয গিউ ইয়করি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসআইরি গবরশষরারব আপিার রহলথ 
	এিা জািা ্ুরুতবিপূণরি রয গিউ ইয়করি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসআইরি গবরশষরারব আপিার রহলথ 
	রকয়ার এরজিিি গিরয়া্ করার জিযি আপিারক একগি সবিাসিথযিরসবা পরিগকিসফমরি পূরণ কররত 
	হরব। অতএব, আপগি আপিার পাওয়ার অফ অযিািগিরির সারথ আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিসরক 
	একগতরিত কররত পাররবি িা। আপিার পাওয়ার অফ অযিািগিরিরত আপিার ্বিারা গিযুকিত 
	এরজিিি আপিার রহলথ রকয়ার পরিগকিসরত রহলথ রকয়ার এরজিিি হরত পারর, গকিিতু রসগি রয 
	হরতই হরব এমি রকারিা কথা রিই ৷ 


	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী
	/ অগ্রিম গির্রিশাবলী

	উপসংহার
	উপসংহার
	উপসংহার


	মরি রাখার জিযি পরয়িিি:
	মরি রাখার জিযি পরয়িিি:
	মরি রাখার জিযি পরয়িিি:

	• 
	• 
	• 
	• 

	জীবি গিগকরয় রাখার প্িধগত সহ গচগকতিসা ্রিহণ বা পরিতযিাখযিাি করার আপিার গস্িধািিত 
	জীবি গিগকরয় রাখার প্িধগত সহ গচগকতিসা ্রিহণ বা পরিতযিাখযিাি করার আপিার গস্িধািিত 
	রশষ পযরিিিত আপিার বযিগকিত্ত ইচিছা, মূলযিরবাধ এবং গবশবিারসর উপর গিররির করর। যগ্ 


	• 
	• 
	• 

	আপগি গিরজর জিযি গস্িধািিত গিরত অকিষম হি তরব অগ্রিম গির্রিশাবলী আপিারক 
	আপগি গিরজর জিযি গস্িধািিত গিরত অকিষম হি তরব অগ্রিম গির্রিশাবলী আপিারক 
	আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা্ুগল অিুসরণ করা হরয়রছ তা গিগশিচত কররত সহায়তা 
	কররত পারর। অগ্রিম গির্রিশাবলী সকরলর জিযি, শুধু বয়সিক এবং ্ীঘরিসিথায়ী অসুসিথর্র 
	জিযি িয়।অগ্রিম 


	• 
	• 
	• 

	গির্রিশাবলী ফমরি গবিামূরলযি পাওয়া যায়
	গির্রিশাবলী ফমরি গবিামূরলযি পাওয়া যায়


	• 
	• 
	• 

	অগ্রিম গির্রিশাবলী রয রকাি সময় বাগতল করা রযরত পারর।
	অগ্রিম গির্রিশাবলী রয রকাি সময় বাগতল করা রযরত পারর।


	• 
	• 
	• 

	আপিার বযিগকিত্ত মূলযিরবাধ এবং গবশবিাস সমিপরকরি আপিার পগরবার এবং গপরিয়জির্র 
	আপিার বযিগকিত্ত মূলযিরবাধ এবং গবশবিাস সমিপরকরি আপিার পগরবার এবং গপরিয়জির্র 
	সারথ আরলাচিার সারথ সারথ অগ্রিম গির্রিশাবলী সবরচরয় রারলা কাজ করর। আপগি একজি 
	ররা্ীর পরিগতগিগধ (যগ্ আপগি হাসপাতারল থারকি), আপিার �াকিতার বা আইিজীবীর সারথ 
	কথা বলরত চাইরত পাররি।


	• 
	• 
	• 

	জীবি গিগকরয় রাখার প্িধগত সহ গচগকতিসা ্রিহণ বা পরিতযিাখযিাি করার আপিার গস্িধািিত 
	জীবি গিগকরয় রাখার প্িধগত সহ গচগকতিসা ্রিহণ বা পরিতযিাখযিাি করার আপিার গস্িধািিত 
	রশষ পযরিিিত আপিার বযিগকিত্ত ইচিছা, মূলযিরবাধ এবং গবশবিারসর উপর গিররির করর।


	• 
	• 
	• 

	যগ্ আপগি গিরজর জিযি গস্িধািিত গিরত অকিষম হি তরব অগ্রিম গির্রিশাবলী আপিারক 
	যগ্ আপগি গিরজর জিযি গস্িধািিত গিরত অকিষম হি তরব অগ্রিম গির্রিশাবলী আপিারক 
	আপিার সবিারসিথযির যতিরির ইচিছা্ুগল অিুসরণ করা হরয়রছ তা গিগশিচত কররত সহায়তা 
	কররত পারর।


	• 
	• 
	• 

	আপিার বযিগকিত্ত মূলযিরবাধ এবং গবশবিাস সমিপরকরি আপিার পগরবার এবং গপরিয়জির্র 
	আপিার বযিগকিত্ত মূলযিরবাধ এবং গবশবিাস সমিপরকরি আপিার পগরবার এবং গপরিয়জির্র 
	সারথ আরলাচিার সারথ সারথ অগ্রিম গির্রিশাবলী সবরচরয় রারলা কাজ করর। আপগি একজি 
	ররা্ীর পরিগতগিগধ (যগ্ আপগি হাসপাতারল থারকি), আপিার �াকিতার বা আইিজীবীর সারথ 
	কথা বলরত চাইরত পাররি।
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