
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা, অোেমু্বলন্স এিং প্রাথবমক সাড়া প্রদার্কারী পবরম্বেিা সরিরাহ করা 
সংস্থাগুম্বলাম্বক তৃতীয় পম্বের কাম্বে বিপণম্বর্র উম্বেম্বেে িেবিগত ররাগীর তথে প্রকাে করাম্বক 

বর্বেদ্ধ কম্বর করা আইম্বর্ স্বাের কম্বরম্বের্  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "রকাম্বর্া বকেুই আপর্ার স্বাস্থে ররকম্বডন র রেম্বয় িেবিগত র্য়, এিং এই প্রেন্ড 
সংম্বিদর্েীল তম্বথের রেম্বে বর্উ ইয়কন িাসীর রগাপর্ীয়তার অবিকার রম্বয়ম্বে। ররাগীর তথে যাম্বত 
বিবিত র্া হয় বকংিা বিপণম্বর্র উম্বেম্বেে িেিহৃত র্া হয় এিং সিম্বেম্বয় গুরুত্বপণূনভাম্বি, ভুল হাম্বত 

র্া রপৌোয় এই আইর্ রসটির সুস্পষ্ট বর্ম্বদন বেকা বর্িনারণ কম্বর বদম্বয়ম্বে।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্যাম্বুমেন্স এবং প্রাথমমক সাড়া প্রদার্কারী পমরমেবা সরবরাহ করা 
সংস্থাগুমোমক তৃতীয় পমের কামে মবপণমর্র উমেমযয বযমিগত ররাগীর তথয প্রকায অ্থবা মবমি 
করামক মর্মেদ্ধ কমর করা আইমর্ (S.4119/A.230) স্বাের কমরমের্। পূবন আইর্ অ্র্ুসামর, 
একজর্ স্বতন্ত্র ররাগীর ঠিকার্া এবং র ার্ র্ম্বর, রপ্রসমিপযর্ এবং মিমকৎসা ইমতহাস যর্াি কমর 
এমর্ তথয জরুরী সাড়া প্রদার্কারীরা মবমি করমত পারত। র্তুর্ আইমর্ এই ধরমর্র তথয, 
শুধুমাত্র স্বাস্থযমসবা প্রদার্কারী, ররাগীর মবমাকারী এবং যথাযথ আইমর্ কতৃন পমের অ্ধীমর্ কাজ করা 
দেগুমো বযতীত তৃতীয় পমের কামে প্রকায করা মর্মেদ্ করা হময়মে।  
  
"রকামর্া মকেুই আপর্ার স্বাস্থয ররকমডন র রিময় বযমিগত র্য়, এবং এই প্রিন্ড সংমবদর্যীে তমথযর 
রেমত্র মর্উ ইয়কন বাসীর রগাপর্ীয়তার অ্মধকার রময়মে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ররাগীর তথয 
যামত মবমিত র্া হয় মকংবা মবপণমর্র উমেমযয বযবহৃত র্া হয় এবং সবমিময় গুরুত্বপূণনভামব, ভুে 
হামত র্া রপৌোয় এই আইর্ রসটির সসু্পষ্ট মর্মদন মযকা মর্ধনারণ কমর মদময়মে।"  
  
বসম্বর্টর জর্ বস বলউ িম্বলর্, "আমরা এমর্ এক পৃমথবীমত বাস কমর রযখামর্ আমামদর তথয 
মকভামব প্রমতমদর্ রকর্া এবং বযবহৃত হমে তা মর্ময় আমামদর মিন্তা করমত হমব। রকউ একজর্ 
যখর্ জীবর্-হুমমকমত থাকার মত সংকমে পড়মব, রকামর্া অ্বস্থামতই রযমকামর্া কারমণ তামদর তথয 
মবমি হময় যামে এমর্ মিন্তায় পড়ার কথা র্য়। ইমতামমধয যমথষ্ঠ ভুমগমের্ এমর্ সবার রগাপর্ীয়তা 
সুরমেত করার মাধযমম এই মবেটি মর্উ ইয়কন বাসীর মমর্ যামন্ত স্থাপর্ করমব।"  
  
অোম্বসেবল সদসে এডওয়াডন  ব্রাউর্স্টাইর্ িম্বলর্, "মর্উ ইয়কন  রেমের মকেু জরুরী পমরমেবা 
প্রদার্কারীরা অ্থন সংগ্রহ এবং মবপণমর্র উমেমযয সম্ভবত ররাগীর সুরমেত স্বাস্থয তথয (protected 
health information, PHI) মবমি করমে এমর্ তথয প্রকায হবার পমর 2014 সামে আমম প্রথম 



 

 

এই আইর্টি উপস্থাপর্ কমর। ররাগীমদর রগাপর্ীয়তার অ্মধকার আমে এবং তামদর মিমকৎসা সংিান্ত 
তথয কখর্ও  ামনামসউটিকযাে রকাম্পামর্, মবমাকারী, র্ামসনং রহাম বা অ্র্যার্য বযবসার কামে মবমি 
করা যামব র্া।"  
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