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স্বাস্থথ্য পরিচর্্যবাি জন্থ্য অররিম 
রন্র্্দ্যশবাবলী এবং টেকসই 
পবাওয়বাি অফ অথ্যবােরন্্য

 henryford.com

আপনি যনি খুব 
অসসু্থ হয়়ে পয়়েি 
তয়ব আপনি কীভায়ব 
নিনকৎসা করয়ত িাি 
সস সম্পয়ককে  এই ফর্কেটি 
আপিায়ক নসদ্ান্ত ততনর 
করয়ত য়ি়ে।
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এই ফর্কেটির পাঁিটি অংশ আয়ে। এটি 
আপিায়ক অিরু্নত সি়ে:

নবভাগ 1: একজি সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট সবয়ে 
সিও়ো।
একজন্ টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে এমন্ একজন্ বথ্যরতি রর্রন্ আপন্বাি 
জন্থ্য রচরকৎসবা সংক্বান্ত রসদ্বান্ত রন্র্ে পবার্িন্ র্র্দ আপরন্ খুব অসুস্থ 
হন্ ববা টসগুরল রন্র্জ কির্ে ন্বা পবার্িন্।

নবভাগ 2: আপিার নিয়জর স্াস্থ্যয়সবা বাোই 
করুি।
এই ফম্যটি আপন্বার্ক আপন্বাি পছন্দ মর্েবা স্বাস্থথ্যর্সববা টবর্ছ 
রন্র্ে ট্দয়। এই�বার্ব, র্র্দ আপরন্ েবার্্দি রন্র্জ ন্বা বলর্ে 
পবাড়বাি মেন্ �ীষণ অসুস্থ হর্য় পর্ড়ন্ েবাহর্ল র্বািবা আপন্বাি 
র্ত্ন টন্য় েবার্্দি অন্মুবান্ কির্ে হর্ব ন্বা টর্ টর্ আপরন্ কী 
চবান্।

নবভাগ 3: ফর্কেটি স্াক্ষর করুি৷
ফম্যটি বথ্যবহবাি কিবাি আর্ে আপন্বার্ক অবশথ্যই স্বাক্ষি কির্ে 
হর্ব।

নবভাগ 4: আপিার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কটয়ক 
স্াক্ষর করয়ত বলুি।
আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে হর্ে সম্মে হর্ে আপন্বাি টপর্শন্ট 
অথ্যবাডর্�বার্কের্ক অবশথ্যই 11 ন্ম্বি পৃষ্বায় স্বাক্ষি কির্ে হর্ব।

নবভাগ 5: আপিার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট 
নক আপিার হয়়ে র্ািনসক স্ায়স্থ্যর পেন্দগুনল 
বাোই করয়ব (ঐনছিক)।
আপন্বার্ক অবশথ্যই এই পৃষ্বায় স্বাক্ষি কির্ে হর্ব র্র্দ আপরন্ এই 
রবকল্পটি চবান্।

এখবার্ন্ আপন্বাি ন্বাম রলখুন্: 

_______________________________________________________________________________

জন্ম েবারিখ (মবাস/র্দন্/বছি): 

_________________________________ / __________________ / _____________________ 

 • আপরন্ র্র্দ শুধরু্াত্র একজি সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট িাি 
ন্বামক নবভাগ 1 এ র্বান্।

 • আপরন্ র্র্দ সকবল আপিার নিয়জর স্াস্থ্যয়সবা পেন্দ 
করয়ত িাি েবাহর্ল নবভাগ 2 এ র্বান্।

 • আপরন্ র্র্দ িযু়টাই িাি েবাহর্ল নবভাগ 1 এবং নবভাগ 2 
পূিণ করুন্।

আপরন্ শুধুমবাত্র টর্ অংশগুরল চবান্ টসগুরল পূিণ করুন্।  
সবকেিা নবভাগ 3 এ ফর্কেটিয়ত স্াক্ষর করুি।  
 িজুি সাক্ষীয়ক নবভাগ 3 এ স্াক্ষর করয়ত হয়ব।

আনর্ ফর্কেটি পরূণ করার পয়র এবং সবাই 
স্াক্ষর করার পয়র আনর্ কী করব?
যারা আপিার যত্ন সিি তায়ির সায়ে ফর্কেটি সশ়োর 
করুি:
 • আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে
 • ডবাতিবািিবা
 • ন্বাস্যিবা
 • সবামবারজক কমমীিবা
 • পরিববাি এবং বনু্িবা

রন্র্জি জন্থ্য একটি করপ রন্িবাপ্দ স্থবার্ন্ িবাখুন্।

আনর্ যনি আর্ার র্ি পনরবতকে ি কনর?
 • আপরন্ টর্ টকবার্ন্বা সময় আপন্বাি মন্ পরিবে্য ন্ কির্ে 
পবার্িন্।
 • রচরকৎসবা সংক্বান্ত টর্ টকবার্ন্বা উচ্বারিে ইচ্বার্ক অবশথ্যই 
একজন্ টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে দ্বািবা সম্মবারন্ে কিবা উরচে, 
এমন্রক েবা আপরন্ আপন্বাি ফর্ম্য র্বা রলর্খর্ছন্ েবাি টের্ক 
র�ন্ন হর্লও।
 • একটি ন্েুন্ ফম্য পূিণ এবং স্বাক্ষি কিবা �বার্লবা।
 • আপন্বাি পরিবে্য ন্ সম্পর্ক্য  র্বািবা আপন্বাি জন্থ্য র্ত্নশীল 
েবার্্দি বলনু্।
 • আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে এবং আপন্বাি ডবাতিবাির্্দি 
ন্েুন্ ফম্যটি র্দন্।

আর্ার যনি ফর্কে সম্পয়ককে  প্রশ্ন োয়ক?
আপন্বাি প্রর্নেি উত্তি ট্দওয়বাি জন্থ্য এটি আপন্বাি ডবাতিবাি, ন্বাস্য, 
সমবাজকমমী, টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে, পরিববাি ববা বনু্র্্দি কবার্ছ 
রন্র্য় আসুন্।

আনর্ যনি এই ফয়র্কে সিই এর্ি স্াস্থ্যয়সবা 
বাোই করয়ত িাই?
 • কবাের্জি েুকর্িবার্ে আপন্বাি পছন্দগুরল রলখুন্।
 • এই ফর্ম্যি সবার্ে কবােজটি িবাখুন্।
 • র্বািবা আপন্বাি টখয়বাল িবার্খন্ েবার্্দি সবার্ে আপন্বাি পছন্দ 
টশয়বাি করুন্।
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নবভাগ 1:    আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে 
টবর্ছ রন্ন্

সয ব্যনতি আপিার জি্য নিনকৎসা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিয়ত পায়র যখি আপনি সসগুনল নিয়জ সিও়োর 
সক্ষয়ত্র খুব সবনশ অসসু্থ হয়়ে পয়়েি

আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট হও়োর 
জি্য আর্ার কায়ক সবয়ে সিও়ো উনিত?
একজি পনরবায়রর সিস্য বা বনু্ যায়ির:
 • বয়স কমপর্ক্ষ 18 বছি
 • আপন্বার্ক �বার্লবা�বার্ব টচর্ন্ন্
 • আপন্বাি প্রর্য়বাজন্ হর্ল আপন্বাি জন্থ্য টসখবার্ন্ েবাকর্ে পবাির্ব
 • আপরন্ আপন্বাি জন্থ্য র্বা সবর্চর্য় �বার্লবা েবা কির্ে রবশ্বাস কর্িন্
 • এই ফম্যটির্ে আপরন্ টর্ রসদ্বান্তগুরল রন্র্য়র্ছন্ টস সম্পর্ক্য  
আপন্বাি ডবাতিবাির্্দি স্পষ্ট�বার্ব বলর্ে পবার্িন্

আনর্ একজি সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট 
নিবকোিি িা করয়ল নক হয়ব?
আপরন্ র্র্দ রন্র্জি রসদ্বান্ত টন্ওয়বাি টক্ষর্ত্র খুব টবরশ অসুস্থ হন্, 
েবাহর্ল আপন্বাি ডবাতিবািিবা আপন্বাি পরিববার্িি রন্কেেম 
স্দসথ্যর্্দি আপন্বাি জন্থ্য রসদ্বান্ত রন্র্ে বলর্বন্।

র্র্দ আপন্বাি পরিববার্িি স্দসথ্যিবা রসদ্বান্ত রন্র্ে ন্বা পবার্ি, েবাহর্ল 
একজন্ রবচবািক আপন্বাি জন্থ্য রসদ্বান্ত টন্ওয়বাি জন্থ্য কবাউর্ক 
রন্র্য়বাে কির্ে পবার্িন্৷

আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট নক ধরয়ির 
নসদ্ান্ত নিয়ত পায়রি?
সম্মত হও়ো, িা বলা, পনরবতকে ি করা, খাি বা সবয়ে 
সিও়ো:
 • ডবাতিবাি, ন্বাস্য, সমবাজকমমী
 • হবাসপবােবাল ববা রলিরন্ক
 • ওষুধ, পিীক্ষবা ববা রচরকৎসবা
 • আপরন্ মবািবা র্বাওয়বাি পর্ি আপন্বাি শিীি এবং অঙ্গগুরলি 
কী হর্ব

আপিার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কটও করয়ত পায়র:
 • আপন্বার্ক একটি ন্বারস্যং টহবার্ম রন্র্য় র্বাওয়বা হর্ব রক ন্বা টসিকম 
ধির্ণি অন্থ্যবান্থ্য রসদ্বান্ত টন্ওয়বা
 • এই রসদ্বান্ত রন্র্ে সবাহবার্থ্য কিবাি জন্থ্য আপন্বাি টমরডর্কল 
টিকড্য  ট্দখুন্

আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কের্ক আপন্বাি পবাে্য  2-এ কিবা 
স্বাস্থথ্যর্সববা পছন্দগুরল অন্সুিণ কির্ে হর্ব।

আপিার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট লাইফলাইফ  
সায়পাটকেসায়পাটকে   নরিটয়র্ন্টনরিটয়র্ন্ট সম্পয়ককে  নসদ্ান্ত নিয়ত 
পায়রি (আপন্বার্ক ্দীর্্যজীবী কির্ে সবাহবার্থ্য কিবাি 
টচষ্টবাি জর্ন্থ্য স্বাস্থথ্যর্সববা)

CPR বা কানডকে ওপালয়র্ািানর নরসানসয়টশি
কবারড্য ও = হবাে্য
পবালর্মবান্বারি = ফুসফুস
রিসবারসর্েশন্ = রফরির্য় আন্বা

এটি জন়েত হয়ত পায়র:
 • আপন্বাি িতি পবাম্প কিবাি জন্থ্য আপন্বাি বরু্ক শতি কর্ি 
চবাপ ট্দওয়বা
 • আপন্বাি হবাে্য  জবাম্প স্বাে্য  কির্ে ইর্লকররিক শক
 • আপন্বাি রশিবায় ওষুধ ট্দওয়বা

শ্াসযন্ত্র বা সভনন্টয়লটর
টমরশন্টি আপন্বাি ফুসফুর্স হবাওয়বা পবাম্প কর্ি এবং আপন্বাি জন্থ্য 
শ্বাস টন্য়। আপরন্ র্খন্ টমরশর্ন্ি সবাহবার্র্থ্য েবাকর্বন্ েখন্ আপরন্ 
কেবা বলর্ে পবাির্বন্ ন্বা।

ডা়োনলনসস
একটি টমরশন্ র্বা আপন্বাি রকডরন্ কবাজ কিবা বন্ কর্ি র্দর্ল 
আপন্বাি িতি পরিষ্বাি কর্ি।

নফনডং টিউব
আপরন্ র্র্দ রেলর্ে ন্বা পবার্িন্ ের্ব আপন্বার্ক খবাওয়বার্ন্বাি জন্থ্য 
বথ্যবহৃে একটি টিউব।  
টিউবটি আপন্বাি েলবাি মর্ধথ্য র্দর্য় আপন্বাি টপে পর্্যন্ত িবাখবা হয়। 
এটি অর্ত্বাপচবার্িি মবাধথ্যর্মও স্থবাপন্ কিবা টর্র্ে পবার্ি।

ব্াড রিান্সনফউশি
আপন্বাি রশিবায় িতি ট্দওয়বাি জন্থ্য।

সাজকে ানর

ওষধুগুয়লা

এন্ড-অফ-লাইফ সক়োর
আপরন্ র্র্দ শীঘ্রই মবািবা টর্র্ে পবার্িন্, আপন্বাি টপর্শন্ট 
অথ্যবাডর্�বার্কে কির্ে পবার্িন্:

 • একজন্ আধথ্যবারমিক টন্েবার্ক ডবাকর্ে পবার্ি
 • আপরন্ ববারড়র্ে ন্বা হবাসপবােবার্ল মবািবা র্বার্বন্ েবাি রসদ্বান্ত টন্ওয়বা

152440_Advance directive_packet.indd   4152440_Advance directive_packet.indd   4 4/25/2023   11:38:14 AM4/25/2023   11:38:14 AM



নবভাগ 1:    আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে 
টবর্ছ রন্ন্

আনর্ িাই সয এই ব্যনতি আর্ার নিনকৎসা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত সিয়ব এবং আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট 
হয়ব।

             
প্রের্ িার্      সশষ িার্

             
রাস্ার ঠিকািা       শহর    রাজ্য   নজপ সকাড

             
বান়ের সফাি িম্বর      কায়জর সফাি িম্বর    সসল সফাি িম্বর

যনি প্রের্ ব্যনতি এটি করয়ত িা পায়র, তাহয়ল আনর্ িাই সয এই ব্যনতি আর্ার নিনকৎসা সংক্ান্ত নসদ্ান্ত সিয়ব এবং আর্ার 
সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট হয়বি।

             
প্রের্ িার্      সশষ িার্

             
রাস্ার ঠিকািা       শহর    রাজ্য   নজপ সকাড

             
বান়ের সফাি িম্বর      কায়জর সফাি িম্বর    সসল সফাি িম্বর

আপনি এই ফয়র্কে আপিার স্াস্থ্যয়সবার পেন্দগুনল নলখয়ত পায়রি। আপনি কীভায়ব আপিার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কটয়ক 
িাি এই পেন্দগুনল অিসুরণ করুক? আপনি সয বাক্যটির সায়ে সবয়িয়়ে সবনশ সম্মত হি তার পায়শ একটি X নিহ্ন নিি।

□   আনর্ িাই আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট আর্ার ডাতিারয়ির সায়ে কাজ করুক এবং তায়ক/তাঁর সয়বকোত্তর্ নবিার 
ব্যবহার করুক। আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কয়টর পয়ক্ষ এই ফর্কেটিয়ত আর্ার স্াস্থ্যয়সবা পেন্দগুনলয়ক সাধারণ 
গাইড নহসায়ব অিসুরণ করার জয়ি্য ঠিক আয়ে। 

যনিও একটি সাধারণ নিয়িকে নশকা নহসায়ব আর্ার পেন্দগুনল অিসুরণ করা ঠিক, তয়ব নকেু পেন্দ আয়ে যা আনর্ পনরবতকে ি 
করয়ত িাই িা:

             

             

             

□   আনর্ িাই আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট এই ফয়র্কে আর্ার স্াস্থ্যয়সবা পেন্দগুনল সঠিকভায়ব অিসুরণ করুক। আনর্ 
কখিই িাই িা সয আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট আর্ার পেন্দ পনরবতকে ি করুক, এর্িনক যনি ডাতিাররা র্য়ি 
কয়রি সয এটি আর্ার জি্য ভায়লা ি়ে। 

আপিার নিয়জর স্াস্থ্যয়সবা পেন্দ করয়ত পরবততী পষৃ্া়ে নবভাগ 2 এ যাি।

এই ফয়র্কে স্াক্ষর করয়ত নবভাগ 3-এ যাি। নবভাগ 4 এ আপিার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কটয়ক অবশ্যই স্াক্ষর করয়ত হয়ব।
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নবভাগ 2:    আপন্বাি রন্র্জি স্বাস্থথ্যর্সববা 
পছন্দ করুন্

আপিার পেন্দগুনল নলখুি যায়ত যারা আপিার যত্ন সি়ে তায়ির অিরু্াি িা করয়ত হ়ে।

আপিার জীবয়ি সবঁয়ি োকার জি্য নক সযাগ্য কয়র সতায়ল তা সম্পয়ককে  নিন্তা করুি।

আর্ার জীবি সকবল সবঁয়ি োকার সযাগ্য যনি আনর্ পানর:
আপনি সয সকল বায়ক্যর সায়ে সবয়িয়়ে সবনশ সম্মত হি তার পায়শ বযৃ়ত্ত একটি X নিহ্ন নিি।

□  পরিববাি ববা বনু্র্্দি সবার্ে কেবা বলবা

□  টকবামবা টের্ক টজর্ে ওঠবা

□  খবাওয়বা, স্বান্ কিবা ববা রন্র্জি র্ত্ন টন্ওয়বা

□  বথ্যেবা টের্ক মতুি েবাকবা

□  র্র্্রেি সবার্ে রু্তি ন্বা টের্ক ববাঁচবা

□  আরম রন্রচিে ন্ই

 <<অেবা >>

 □  আনর্ যতই অসসু্থ োনক িা সকি আর্ার জীবি সবসর়্ে সবঁয়ি োকার র্লূ্যবাি৷

যনি আনর্ র্ারা যাই, আর্ার জি্য এখায়ি োকা গুরুত্বপণূকে:

□  ববারড়র্ে
□  হবাসপবােবার্ল
□  আরম রন্রচিে ন্ই

ধর্কে বা আধ্যানমিকতা নক আপিার কায়ে গুরুত্বপণূকে?

□  ন্বা
□  হথ্যবাঁ
আপন্বাি র্র্দ একটি েবার্ক ের্ব আপন্বাি ধম্য রক?          

আপিার ধর্কে বা আধ্যানমিকতা সম্পয়ককে  আপিার ডাতিারয়ির কী জািা উনিত?
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নবভাগ 2:    আপন্বাি রন্র্জি স্বাস্থথ্যর্সববা 
পছন্দ করুন্

আপিার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট নিনকৎসা বন্ করার নসদ্ান্ত নিয়ত পায়রি এবং আপিায়ক 
র্ারা যাও়োর অিরু্নত নিয়ত পায়রি।
আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে শুধুমবাত্র েখন্ই এই রসদ্বান্ত রন্র্ে পবার্িন্ র্র্দ েবািবা মর্ন্ কর্িন্ টর্ এেবাই টসই র্বা আপরন্ টচর্য়রছর্লন্।

আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কের্ক কখর্ন্বা এই রসদ্বান্ত টন্ওয়বাি প্রর্য়বাজন্ হয় ন্বা। রকন্তু র্র্দ েবািবা েবা কর্ি, ের্ব রমরশেবান্ আইন্ শুধুমবাত্র 
েবার্্দি রচরকৎসবা বন্ কির্ে ট্দর্ব এবং র্র্দ আপন্বাি ডবাতিবািিবা জবার্ন্ন্ টর্ এটি সমর্য়ি আর্ে ঠিক আর্ছ ের্ব আপন্বার্ক মবািবা টর্র্ে ট্দর্ব।

আপনি সয সকল বায়ক্যর সায়ে সবয়িয়়ে সবনশ সম্মত হি তার পায়শ বযৃ়ত্ত একটি X নিহ্ন নিি।

□   আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট নিনকৎসা বন্ কয়র আর্ায়ক র্ারা সযয়ত সিও়োর নসদ্ান্ত 
নিয়ত পায়রি।

□   আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট কখিই নিনকৎসা বন্ কয়র আর্ায়ক র্ারা সযয়ত সিও়োর 
নসদ্ান্ত নিয়ত পায়রি িা।

আপিার ডাতিার আপিার র্তুৃ্যর পয়র অঙ্গ িাি সম্পয়ককে  নজজ্াসা করয়ত পায়রি।  
আপিার অঙ্গ িাি (িাি) কয়র জীবি বাঁিায়ত সাহায্য করয়ত পায়র। আর্ায়ির আপিার 
ইছিাটি বলুি।

আপনি সয সকল বায়ক্যর সায়ে সবয়িয়়ে সবনশ সম্মত হি তার পায়শ বযৃ়ত্ত একটি X নিহ্ন নিি।

□    আনর্আনর্ আর্ার অঙ্গ িাি করয়তকরয়ত  িাইিাই।

আপরন্ টকবান্ অঙ্গ ্দবান্ কির্ে চবান্? 

□   টর্ টকবার্ন্বা অঙ্গ

 □   শুধুমবাত্র এই অঙ্গগুরল:          

□    আনর্আনর্ আর্ার অঙ্গ িাি করয়ত িাইিাই  িািা৷

□   আনর্ িাই আর্ার সপয়শন্টসপয়শন্ট  অ্যাডয়ভায়কটঅ্যাডয়ভায়কট  নসদ্ান্তনসদ্ান্ত  নিকনিক। 
র্র্দ আপরন্ আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কের্ক রসদ্বান্ত রন্র্ে ট্দন্, েবাহর্ল রেরন্ আপন্বাি মেুৃথ্যি পর্ি টসই পছন্দটি কির্ে পবাির্বন্৷

□   আনর্ নিনচিত িই৷
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নবভাগ 3:   ফর্ম্য স্বাক্ষি করুন্

এই ফর্কেটি ব্যবহার করার আয়গ, আপিায়ক অবশ্যই:
 • এই ফর্ম্য স্বাক্ষি কির্ে হর্ব
 • ্দজুন্ সবাক্ষীর্ক ফর্ম্য স্বাক্ষি কির্ে হর্ব

আপিার সাক্ষীয়ির অবশ্যই:
 • বয়স কমপর্ক্ষ 18 বছি হর্ে হর্ব
 • আপন্বার্ক এই ফম্য স্বাক্ষি কির্ে ট্দখর্ে হর্ব

আপিার সাক্ষীরা পায়র িা:
 • আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে হর্ে
 • আপন্বাি স্বাস্থথ্যর্সববা প্র্দবান্কবািী হর্ে
 • আপন্বাি স্বাস্থথ্যর্সববা প্র্দবান্কবািীি জন্থ্য কবাজ কির্ে
 • আপরন্ টর্খবার্ন্ েবার্কন্ টসখবার্ন্ কবাজ কর্ি (র্র্দ আপরন্ একটি ন্বারস্যং টহবাম ববা গ্রুপ টহবার্ম েবার্কন্)
 • টর্ টকবান্ উপবার্য় আপন্বাি সবার্ে সম্পরক্য ে হর্ে হর্ব
 • আপরন্ মবািবা র্বাওয়বাি পর্ি আরে্যক�বার্ব উপকৃে হর্ব (টকবান্ অে্য ববা সম্পরত্ত পবার্ব)
 • আপন্বাি বীমবা টকবাম্পবারন্ি জন্থ্য কবাজ কর্ি

আপিার িার্ স্াক্ষর করুি এবং তানরখ নলখুি।

             
আপিার িার্ স্াক্ষর করুি         তানরখ

             
আপিার প্রের্ িার্ নপ্রন্ট করুি     আপিার পিবী নপ্রন্ট করুি

             
রাস্ার ঠিকািা       শহর    রাজ্য   নজপ সকাড

             
জন্ম তানরখ: (র্াস/নিি/বের)   

সাক্ষীয়ির পরবততী পষৃ্া়ে তায়ির িার্ স্াক্ষর করয়ত হয়ব।
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নবভাগ 3:   ফর্ম্য স্বাক্ষি করুন্

স্াক্ষর করার র্াধ্যয়র্, আনর্ প্রনতশ্রুনত নিনছি সয       এই ফর্কেটি সিখার 
সর়্ে স্াক্ষর কয়রয়েি৷

নতনি স্পষ্টভায়ব নিন্তা করনেয়লি এবং তায়ত স্াক্ষর করয়ত বাধ্য করায়িা হ়েনি।

সাক্ষী #1

             
আপিার িার্ স্াক্ষর করুি         তানরখ

             
আপিার প্রের্ িার্ নপ্রন্ট করুি     আপিার পিবী নপ্রন্ট করুি

             
রাস্ার ঠিকািা       শহর    রাজ্য   নজপ সকাড

সাক্ষী #2

             
আপিার িার্ স্াক্ষর করুি         তানরখ

             
আপিার প্রের্ িার্ নপ্রন্ট করুি     আপিার সশষ িার্ নপ্রন্ট করুি

             
রাস্ার ঠিকািা       শহর    রাজ্য   নজপ সকাড

যনি আপনি একজি সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট িায়র্ পনরনিত হি তাহয়ল পরবততী পষৃ্া়ে স্াক্ষর করুি।

এই ফর্কেটি আপিার ডাতিার, িাসকে, সর্াজকর্তী, বনু্, পনরবার এবং সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কয়টর সায়ে সশ়োর 
করুি। আপিার পেন্দ সম্পয়ককে  তায়ির সায়ে কো বলুি।
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নবভাগ 4:    টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে দ্বািবা 
রিহণর্র্বােথ্যেবা

আপিার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কটয়ক অবশ্যই এই ফর্কেটি প়েয়ত হয়ব এবং স্াক্ষর করয়ত 
হয়ব।
 • আপন্বাি সব্য্দবা টিবােীি সর্ব্যবাত্তম স্বাে্য রন্র্য় কবাজ কিবা উরচে এবং আপন্বাি রন্র্জি স্বাে্য ন্য়।
 • আপরন্ শুধুমবাত্র টিবােীি জন্থ্য রসদ্বান্ত টন্ওয়বা শুরু কির্বন্ র্খন্ 2 জন্ ডবাতিবাি সম্মে হর্বন্ টর্ টিবােী েবাি রন্র্জি রসদ্বান্ত টন্ওয়বাি পর্ক্ষ 
খুব অসুস্থ।
 • আপরন্ এমন্ রসদ্বান্ত রন্র্ে পবাির্বন্ ন্বা র্বা টিবােী সবাধবািণে কির্ে পবাির্বন্ ন্বা।
 • ে�্য বেী টিবােীি রচরকৎসবা বন্ কিবাি ক্ষমেবা আপন্বাি টন্ই র্র্দ এটি েবাি মেুৃথ্য র্েবায়।
 • আপরন্ রচরকৎসবা বন্ কিবাি রসদ্বান্ত রন্র্ে পবার্িন্ এবং টিবােীর্ক স্বা�বারবক�বার্ব মবািবা র্বাওয়বাি অন্মুরে র্দর্ে পবার্িন্ র্র্দ টস স্পষ্ট কর্ি ট্দয় 
টর্ আপরন্ টসই রসদ্বান্ত রন্র্ে পবার্িন্।
 • একজন্ টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে রহসবার্ব আপন্বাি �ূরমকবাি জন্থ্য আপন্বার্ক অে্য প্র্দবান্ কিবা র্বার্ব ন্বা ের্ব আপরন্ টিবােীি রচরকৎসবা বথ্যর্য়ি 
জন্থ্য টর্ অে্য বথ্যয় কর্িন্ েবাি জন্থ্য আপরন্ অে্য টফিে টপর্ে পবার্িন্।
 • টিবােী র্খন্ই চবান্ আপন্বার্ক টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে রহসবার্ব সরির্য় র্দর্ে পবার্িন্।
 • আপরন্ র্খন্ই চবান্ রন্র্জর্ক টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে রহর্সর্ব সরির্য় রন্র্ে পবার্িন্।
 • টিবােী র্র্দ চবান্ টর্ আপরন্ মবান্রসক স্বার্স্থথ্যি রচরকৎসবাি রসদ্বান্ত রন্ন্ রব�বাে 5 ট্দখুন্।

স্াক্ষর করার র্াধ্যয়র্, আপনি বলয়েি সয এই িনেটি কী বয়ল তা আপনি বঝুয়ত সপয়রয়েি এবং আপনি 

সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট হয়বি          (সরাগীর িার্) 

নযনি 9 িং পষৃ্া়ে স্াক্ষর কয়রয়েি       (তানরখ)।

             
সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কয়টর স্াক্ষর         তানরখ

             
2়ে সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কয়টর স্াক্ষর (যনি একজি নবিতী়ে সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কয়টর িার্ োয়ক)   তানরখ
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নবভাগ 5:    মবান্রসক স্বাস্থথ্য পরিচর্্যবাি পছন্দ 
(ঐরচ্ক)

আপনি র্ািনসক স্ায়স্থ্যর যত্ন পাি নকিা তা নসদ্ান্ত সিও়োর ক্ষর্তা আপিার সপয়শন্ট 
অ্যাডয়ভায়কটয়ক নিয়ত িাইয়লই এই অংশটি পরূণ করুি।
আমবাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে আমবাি জন্থ্য মবান্রসক স্বার্স্থথ্যি রসদ্বান্ত টন্ওয়বাি আর্ে 2টি রজরন্স অবশথ্যই র্ের্ব। প্রের্ম একজন্ ডবাতিবাি 
এবং একজন্ মবান্রসক স্বাস্থথ্য প্র্দবান্কবািীর্ক আমবার্ক পিীক্ষবা কির্ে হর্ব এবং আমবাি সবার্ে কেবা বলর্ে হর্ব। েবািপি েবার্্দি অবশথ্যই 
রলখর্ে হর্ব টর্ আরম রন্র্জি রসদ্বান্ত রন্র্ে পবারি ন্বা।

আরম আমবাি জন্থ্য মবান্রসক স্বাস্থথ্য সংক্বান্ত রসদ্বান্ত টন্ওয়বাি জন্থ্য আমবাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কর্েি ক্ষমেবা ববারেল কির্ে পবারি। ের্ব এটি 
30 র্দর্ন্ি জন্থ্য কবার্্যকি হর্ব ন্বা। এটি শুধুমবাত্র মবান্রসক স্বার্স্থথ্যি র্র্ত্নি জন্থ্য এটি ্দীর্্য সময় টন্য়, রকন্তু রচরকৎসবা র্ত্ন ন্য়।

আমবাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে র্র্দ সম্মে হন্ টর্ আমবার্ক মবান্রসক স্বাস্থথ্য হবাসপবােবার্ল েবাকর্ে হর্ব, ের্ব আরম টর্ হবাসপবােবালটি টছর্ড় টর্র্ে 
চবাই েবা বলবাি অরধকবাি আমবাি আর্ছ। রকন্তু আমবার্ক হবাসপবােবালর্ক 3 র্দর্ন্ি টন্বাটিশ র্দর্ে হর্ব।

এটি আপন্বাি মবান্রসক স্বার্স্থথ্যি র্ত্ন সম্পর্ক্য  আপন্বাি টপর্শন্ট অথ্যবাডর্�বার্কে টর্ রসদ্বান্তগুরল রন্র্ে পবার্ি েবাি একটি েবারলকবা। 

আপনি সয সকল বায়ক্যর সায়ে সবয়িয়়ে সবনশ সম্মত হি তার পায়শ বযৃ়ত্ত একটি X নিহ্ন নিি।

 আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কট আর্ার পয়ক্ষ নসদ্ান্ত নিয়ত পায়রি:

□  নলিনিয়ক বা হাসপাতায়লর পাশাপানশ সকাোও র্ািনসক স্ায়স্থ্যর যত্ন সিও়ো।

□   সস্ছিায়সবী সরাগী নহয়সয়ব র্ািনসক স্াস্থ্যয়সবা সপয়ত হাসপাতায়ল োকা।  
নকন্তু আনর্ এখিও বলয়ত পানর সয আনর্ নতি নিয়ির র্য়ধ্য হাসপাতাল সেয়়ে সযয়ত িাই৷

□  আনর্ সযয়ত িা িাইয়লও র্ািনসক স্াস্থ্যয়সবা সপয়ত হাসপাতায়ল যাও়ো।

□  এর্ি ওষধু পাও়ো যা আর্ার অিভূুনত, নিন্তা বা কাজ পনরবতকে ি করয়ত পায়র।

□  ইয়লয়ট্াকিভালনসভ (তবি্ুযনতক শক) সেরানপ

এই ফর্কেটিয়ত স্াক্ষর করার র্াধ্যয়র্, আনর্ আর্ার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কটয়ক আর্ার র্ািনসক স্ায়স্থ্যর যয়ত্নর  

নসদ্ান্ত সিও়োর অিরু্নত নিয়ত সম্মত হনছি যনি িজুি ডাতিার বয়ল সয আনর্ নিয়জর নসদ্ান্ত নিয়ত পানর িা।

             
(আপিার সপয়শন্ট অ্যাডয়ভায়কটয়ক এই ক্ষর্তা নিয়ত এখায়ি আপিার িার্ স্াক্ষর করুি)     তানরখ

             
জন্ম তানরখ: (র্াস/নিি/বের)   
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দ্রষ্টব্য
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