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হর়েগ্েল এমি একগ্ ি সূত্র উরলেখ করে ইংরেগ্ি কগ্িরত স্াক্ে প্র্াি কেরত হরব৷

This is a true and accurate translated copy of the original in English. This copy is intended for explanations and education purposes and is not 
meant to get legal signatures. Legal signatures should be completed on the English copy with a reference that this translated copy was given.



গ্বষ়েবস্তু
রূগ্মকা
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আিিাে ইচ্া ও িেন্দগুরলা লশ়োে কো .............................................................................  III.
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অগ্রিম পগ্িচর ্যা পগ্িকল্পনযা গ্ক?
Beaumont Health, Respecting Choices এি সযাথে অংশ ীদযাগ্িত্ব গথ়ে তুথেথে, রযা হথেযা অগ্রিম পগ্িচর ্যা পগ্িকল্পনযাি 
একগ্ ি আর্জ্যাগ্তকভযাথে স্ ীকৃত, প্রমযাণ-গ্ভগ্তিক মথ়ে রযা ে্যগ্তি-ককগ্্রিক পগ্িচর ্যাি স্যাস্্যথসেযাি সংস্ৃগ্ত ততগ্ি কথি রযা ককযাথনযা 
ে্যগ্তিি েতম্যান ও ভগ্েষ্যথতি স্যাস্্যথসেযাি জন্য েক্্য ও মূে্যথেযাধগুথেযাি প্রগ্ত সম্যান কদখযারে।

Respecting Choices at Beaumont এি সযাগ্ িফ্যাই় ফ্যযাগ্সগ্েথিিিিযা আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা সম্ণূ ্ কিযাি কক্থরে 
সহযারেতযা কিযাি জন্য েভ্য িথরেথেন।  এি ফথে একগ্ ি ়কুথমন্ট ততগ্ি হথে রযা হথেযা স্পষ্ট ও গ্নভু ে্, এেং আপনযাি মূে্যথেযাধ 
ও পগ্িচর ্যাি স্তন্ত্র েক্্যগুথেযাথক প্রগ্তফগ্েত কথি। আমিযা এই পগ্িথষেযাগুথেযা গ্েনযামূথে্য গ্দথরে েযাগ্ক। রগ্দ আপগ্ন আপনযাি 
়যাতিযাথিি সযাথে কদখযা কিথত চযান তযাহথে আপনযাথক খিচ গ্দথত হথত পযাথি, অনুরিহ কথি আপনযাি গ্চগ্কৎসথকি অগ্ফস েযা 
গ্েমযা ককযাম্যাগ্নি সযাথে কেযা েেুন। 

কেযােযাত ্যাি এই দৃগ্ ষ্টভগ্গি স্ ীকৃগ্ত কদরে কর অগ্রিম পগ্িচর ্যা পগ্িকল্পনযা “সেযাি জন্য একই মযাপ”-এি ককযাথনযা প্রগ্রিরেযা নরে।  
আপগ্ন েযা়েগ্ত ়কুথমন্ট পূিণ কিথত চযাইথত পযাথিন করগুথেযা আপনযাি মূে্যথেযাথধি প্রগ্ত অর্দৃ গ্্ ষ্ট প্রদযান কথি এেং আপনযাি 
মথনযান ীত কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকি ও স্যাস্্যথসেযা দথেি জন্য েযা়েগ্ত গ্নথদ শ্নযা প্রদযান কথি।  

আপনযাি অনুথিযাথধ, আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযাি ়কুথমন্ট Beaumont-এি ইথেক্ট্রগ্নক কমগ়্থকে কিক় ্ গ্সথটেথম প্রথেশ 
কিযাথনযা হথে রযাথত একই ধিথনি ইথেক্ট্রগ্নক কমগ়্থকে কিক় ্ কশরেযািকযাি ী করথকযাথনযা ক্যযাম্যাথস েযা প্র্যযাগ্ টিথসি অেস্যাথন এগ্ ি 
পযাওরেযা রযারে৷

আপগ্ন আপনযাি অগ্রিম পগ্িচর ্যা পগ্িকল্পনযাি গ্েষরেগ্ ি গ্েথেচনযা কিযাি সমরে, আমিযা জযাগ্ন কর কেযােযাত ্যা ও প্রগ্রিরেযাি জন্য 
গ্কেুিযা সমরে েযাগথত পযাথি।  Respecting Choices at Beaumont-এ আপনযাি ফ্যযাগ্সগ্েথিিি আপনযাি সযাথে প্রগ্তগ্ ি 
পদথক্থপ েযাকথত পযাথিন। .

অগ্রিম পগ্িচর ্যা পগ্িকল্পনযা কেযােযাত ্যা গ্দথরে শুরু হরে। আপনযাথক এই 
প্রগ্রিরে যাি মধ্য গ্দথরে পে কদখযাথনযাি জন্য Respecting Choices 
at Beaumont এি সযাগ্ ি ফ্যাই় ফ্যযাগ্সগ্েথিিিিযা েভ্য িথরেথেন৷ 
এথত আপনযাি কেথে কনরে যা কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকি ও ়যাতিযাথিি 
সযাথে আপনযাি মূে্যথেযাধ ও গ্েশ্যাস কশরে যাি কিযাি গ্েষরেগ্ ি অর্ভু ত্ি 
িথরেথে৷ সফেভযাথে সমযাগ্ তিি ফথে অগ্রিম গ্নথদ ্শনযাি একগ্ ি আইগ্ন 
়কুথমন্ট ততগ্ি হরে৷

আসুন একিু কেযােযাত ্যা েেযা রযাক

একগ্ ি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা সম্ণূ ্ কিযািযা সহজ নযাও 
হথত পযাথি গ্কন্তু েক্ েক্ ে্যগ্তি এগ্ ি সযাফথে্যি 
সযাথে সম্ন্ন কথিথেন এেং আপগ্নও এগ্ ি কিথত 

পযাথিন।

I.



II.

আপগ্ন গ্নথজি জন্য একজন আইগ্ন প্রগ্তগ্নগ্ধি নযাম কদথেন, রযাথক কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকিও েেযা হথরে েযাথক। আপনযাি কপথশন্ট 
অ্যযা়থভযাথকি অেশ্যই এমন একজন ে্যগ্তি হথেন রযাথক আপগ্ন গ্েশ্যাস কথিন, আপগ্ন ়যাকথে রযাথক পযাওরেযা রযাথে, এেং আপগ্ন 
গ্নথজি জন্য গ্চগ্কৎসযা সংরিযার্ গ্সদ্যার্ গ্নথত অক্ম হথে গ্রগ্ন আপনযাি পথক্ গ্চগ্কৎসযা সংরিযার্ গ্সদ্যার্ গ্নথত স্যাচ্ছন্্য কেযাধ 
কিথেন। আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযারে উগ্লিগ্খত আপনযাি ইচ্ছযাগুথেযাি গ্েষথরে আপনযাি ও আপনযাি কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকিথিি 
মথধ্য একগ্ ি আথেযাচনযা হওরেযা উগ্চত৷ আপনযাি কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকি আপনযাি গ্নথদ শ্নযাি সযাথে একমত নযা হথেও গ্তগ্ন 
আপনযাি গ্নথদ শ্নযা অনুসিণ কিথেন েথে আশযা কিযা হরে৷ 

আপনযাি গ্নজস্ ভযাষযারে আপনযাি পগ্িচর ্যাি সযাধযািণ েক্্য ও আপনযাি গ্চগ্কৎসযাি পেন্গুথেযা েণ ন্যা কিযাি মযাধ্যথম, অগ্রিম 
গ্নথদ শ্নযাি ়কুথমন্ট আপনযাি স্যাস্্যথসেযা দে ও কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকিথক আপনযাি সগ্ত্যকযািভযাথে চযাওরেযা পগ্িচর ্যাগুথেযা 
প্রদযাথনি কক্থরে আথিযা ভযাথেযাভযাথে সযাহযার্য কথি। আপগ্ন করথকযাথনযা সমরে এই ়কুথমন্ট পগ্িেতন্ কিথত পযাথিন।  

আপনযাি ়যাতিযাি, স্যাস্্যথসেযা দে ও কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকথিি সযাথে েেথি একেযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা পর ্যাথেযাচনযা কিযাি সযাথে 
সযাথে প্রগ্তেযাি আপগ্ন ককযাথনযা স্যাস্্যথসেযা ককথ্রি প্রথেশ কিযাি সমরে পর ্যাথেযাচনযা কিথে এগ্ ি আপনযাি মূে্যথেযাথধি সযাথে 
হযােনযাগযাদ েযাকথে। আপগ্ন করথকযাথনযা সমথরে এগ্ ি হযােনযাগযাদ েযা েযাগ্তে কিথত পযাথিন।  

আপনযাি কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকি ও স্যাস্্যথসেযা দেথক গ্দকগ্নথদ শ্নযা প্রদযানকযাি ী েযা়েগ্ত অনেযাইন ওরেযাক শ্ ীিগুথেযা  
beaumont.org/respecting-choices ওথরেেসযাইথি পযাওরেযা রযাথে৷

অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা ক ী?
অগ্রিম গ্নথদ ্শনযা হথেযা একগ্ ি আইগ্ন ়কুথমন্ট রযা গ্চগ্কৎসযাি জন্য আপনযাি সুগ্নগ্দ ্ষ্ট পেন্গুথেযা েণ ন্যা কথি রগ্দ 
আপগ্ন তযা কিথত অক্ম হন।  আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ ্শনযা, রযাথক স্যাস্্যথসেযাি জন্য স্যারে ী আমথমযাতিযািনযামযাও েেযা হথরে 
েযাথক, ককেেমযারে তখনই ে্যেহযাি কিযা হথে রগ্দ আপগ্ন এতিযাই অসুস্ েযা আহত হথরে পথ ে়ন কর আপনযাি গ্নথজি ইচ্ছযা 
জযানযাথনযাি মত অেস্যা নযা েযাথক৷ কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকিথদি একগ্ ি তযাগ্েকযা গ্দথরে অগ্রিম গ্নথদ ্শনযা শুরু হরে রযাথত 
আপগ্ন আি সক্ম নযা েযাকথে তযািযা আপনযাি হথরে গ্সদ্যার্ গ্নথত পযাথিন এেং এথত হৃদরন্ত্র ও ফুসফুথসি পুনরুজ্ ীেন 
(CPR), েযাইফ সযাথপযাি ্ ও অগিপ্রত্যগি দযাথনি গ্েষথরে আপনযাি পেন্ সম্থক ্ েযা ে়গ্ত ়কুথমন্ট অর্ ভ্ুতি েযাথক।

েযা়েগ্ত অনেযাইন ওরেযাক শ্ ীি:

•   ককযান গ্েষরেগুথেযা জ ীেন রযাপনথক অে ে্হ কথি কতযাথে
•  শ্যাস-প্রশ্যাথসি গ্ িউে/কৃগ্রেম শ্যাসপ্রশ্যাথসি গ্ িউে েসযাথনযা
•  খযাওরেযাথনযাি জন্য গ্ িউে/পুগ্ ষ্ট
•  জযাগিণ েনযাম আিযাম
•  গ্লিগ্নক্যযাে ট্যারেযাে ও গথেষণযারে অংশরিহণ
•  িতি পগ্িসঞ্যােন



III.

আপনযাি ইচ্ছযা ও পেন্গুথেযা সম্থক ্ জযানযাথনযা
আথেযাচনযা, গ্েতিণ ও পর ্যাথেযাচনযা
আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা সম্ন্ন কিযাি পি:

•  আপনযাি পগ্িেযাি ও ঘগ্নষ্ঠ েন্ুেযান্েথক জযানযান কর আপগ্ন এই ়কুথমন্টগ্ ি সম্ণূ ্ কথিথেন।  তযাথদিথক জযানযান কর 
আপনযাি কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকি কযািযা এেং আপনযাি স্যাস্্যথসেযাি ইচ্ছযাগুগ্ে ক ী ক ী।  তযাথদিথক জযানযান কর এগুগ্ে আপনযাি 
গ্সদ্যার্ এেং গ্নেকই আপনযাি অনুথিযাধ নরে।

•  আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযাি তে্য পৃষ্ঠযারে (আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযাি প্রেম পৃষ্ঠযারে) উগ্লিগ্খত ে্যগ্তিথদিথক আপনযাি সম্ণূ ্ 
কিযা অগ্রিম গ্নথদ শ্নযাি কগ্প গ্দন।  

•  রখনই আপগ্ন ককযাথনযা হযাসপযাতযাথে েযা দক্ নযাগ্সং্ ককথ্রি (নযাগ্সং্ কহযাম েযা পুনে ্যাসন কক্রি) ভগ্ত ্ হথেন, আপনযাি অগ্রিম 
গ্নথদ শ্নযাি একগ্ ি কগ্প আপনযাি সথগি িযাখুন। আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযাথক আপনযাি কমগ়্থকে কিকথ় ্ প্রথেশ কিযাথত 
েেুন।

•  আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযাি একগ্ ি কগ্প এমন জযারেগযারে িযাখুন করখযাথন এগ্ ি সহথজই পযাওরেযা রযারে। 

•  একগ্ ি নতুন অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা পূিণ কথি ও তযাগ্িখ উথলিখ কথি আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা করথকযাথনযা সমরে হযােনযাগযাদ 
কিযা রযারে৷ আপগ্ন গ্নথজ এই ়কুথমন্ট হযােনযাগযাদ েযা পগ্িেত ন্ কিথত পযাথিন অেেযা আপনযাথক সযাহযার্য কিযাি জন্য 
Respecting Choices at Beaumont-এি সযাথে করযাগযাথরযাগ কিথত পযাথিন। রগ্দ পগ্িেত ন্ কিযা হরে, তযাহথে অগ্রিম 
গ্নথদ শ্নযাথত অেশ্যই আেযাি সযাক্ ী িযাখথত হথে ও স্যাক্ি কিথত হথে, তযািপি রযাথদি কযাথে পুিযাতন কগ্প আথে তযাথদি 
সেযাইথক একগ্ ি কথি নতুন কগ্প গ্দথত হথে।

•  আপগ্ন কর পগ্িচর ্যা চযান ও আপনযাি কপথশন্ট অ্যযা়থভযাথকি কক হথেন কস গ্েষথরে আপগ্ন সেসমরে আপনযাি মত পগ্িেত ন্ 
কিথত পযাথিন। রগ্দ আপগ্ন আপনযাি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা পগ্িেত ন্ কিথত চযান, তযাহথে আপনযাি স্যাস্্যথসেযা দেথক জযানযান। 
আপগ্ন Respecting Choices at Beaumont-এি সযাথেও করযাগযাথরযাগ কিথত পযাথিন। 

Respecting Choices® at Beaumont

আমযাি একগ্ ি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা আথে।
আমযাি অ্যযা়থভযাথকথিি(কদি) গ্েষথরে তথে্যি জন্য এই 

কযাথ় ি্ গ্পেন গ্দথক কদখুন।
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অ্যযা়থভযাথকি
নযাম: 
কফযান: 
উতিিসূগ্ি অ্যযা়থভযাথকি 1
নযাম: 
কফযান: 
উতিিসূগ্ি অ্যযা়থভযাথকি 2
নযাম: 
কফযান: 

Respecting Choices® at ওরেযাথেি কযা় ্ 
অনুরিহ কথি ওরেযাথেি কযা় গ্্ ি পূিণ করুন। আপনযাি অ্যযা়থভযাথকথিি(কদি) নযাম ও কফযান নম্বিগুগ্ে গ্েখুন।



IV.

এই গ্েষথরে আথিযা জযানুন
RESPECTING CHOICES AT BEAUMONT

Respecting Choices - এি সযাগ্ িফ্যাই় ফ্যযাগ্সগ্েথিিি েেথত ক ী কেযাঝযারে?
Respecting Choices at Beaumont - এি সযাগ্ িফ্যাই় ফ্যযাগ্সগ্েথিিি হথেন এমন একজন ে্যগ্তি গ্রগ্ন অগ্রিম পগ্িচর য্া 
পগ্িকল্পনযাি আথেযাচনযারে আপনযাথক গ্দকগ্নথদ শ্নযা গ্দথত পযাথিন। আপগ্ন ও অংশরিহথণি জন্য আপনযাি কেথে কনরেযা ে্যগ্তিিযা 
আপনযাি অগ্ভজ্ঞতযা ও আপনযাি কযাথে ভযােভযাথে েযাঁচযাি অে  ্ক ী, কসই গ্েষথরে আথেযাচনযা কিথত পযাথিন।  এই আথেযাচনযাি ফথে 
একগ্ ি অগ্রিম গ্নথদ শ্নযা ততগ্ি হরে রযা আপনযাি স্ক ীরে পগ্িচর য্াি েক্্যগুথেযা গ্চগ্নিত ও প্রগ্তফগ্েত কথি।

আপনযাি কগ্মউগ্নগ্ িথত Respecting Choices at Beaumont।
Respecting Choices at Beaumont-এি েতিযাথদিথক কমথট্যা এেযাকযাি করথকযাথনযা জযারেগযারে গ্েনযামূথে্য করথকযাথনযা আকযাথিি 
গ্রুথপি সযাথে অগ্রিম গ্নথদ শ্নযাি গ্েষথরে কেযা েেযাি জন্য পযাওরেযা রযারে।  একজন েতিযাি জন্য অনুথিযাধ জযানযাথত, অনুরিহ কথি 
respectingchoices@beaumont.org ইথমইে গ্ িকযানযারে করযাগযাথরযাগ করুন।

আপগ্ন গ্ক ককযাথনযা দেগত আথেযাচনযারে অংশ গ্নথত চযান?
Respecting Choices at Beaumont-এি ফ্যযাগ্সগ্েথিিিিযা অগ্রিম পগ্িচর য্া পগ্িকল্পনযা প্রগ্রিরেযা জুথ়ে ও একগ্ ি অগ্রিম 
গ্নথদ শ্নযা ততগ্ি কিযাি জন্য গ্দকগ্নথদ শ্নযা গ্দথত পযাথিন। অনুরিহ কথি respectingchoices@beaumont.org গ্ িকযানযারে 
আমযাথদিথক ইথমইে করুন।

Respecting Choices at Beaumont - এি সযাথে কস্চ্ছযাথসেক গ্হথসথে কযাজ কিথত চযান? 
Respecting Choices at Beaumont-এি একজন সযাগ্ িফ্যাই় ফ্যযাগ্সগ্েথিিি হওরেযা ও কস্চ্ছযাথসেযা প্রদযাথনি অন্যযান্য সথুরযাথগি 
গ্েষথরে আথিযা জযানথত respectingchoices@beaumont.org গ্ িকযানযারে ইথমইে করুন৷

এই ়কুথমন্ট, স্যাস্্যথসেযাি জন্য স্যারে ী আমথমযাতিযািনযামযা, শুধু গ্চগ্কৎসযা সংরিযার্ গ্সদ্যাথর্ি 
জন্য। রগ্দ আপনযাি পথক্ আগ্ে ক্ গ্সদ্যার্ কনরে যাি জন্য আপগ্ন অন্য কযাউথক মথনযান ীত কিথত 
চযান তযাহথে গ্ভন্ন একগ্ ি আমথমযাতিযািনযামযা ফিথমি প্রথরে যাজন হথে।  আগ্ে ক্ আমথমযাতিযািনযামযা 
়কুথমন্ট কসই অ্যযা়থভযাথকিথক আপনযাি পথক্ গ্চগ্কৎসযা সংরিযার্ গ্সদ্যার্ রিহথণি অনুমগ্ত কদরে 
নযা। আপগ্ন গ্চগ্কৎসযা সংরিযার্ আমথমযাতিযািনযামযা ও আগ্ে ক্ আমথমযাতিযািনযামযাি মধ্যকযাি পযাে ক্্য 
েুঝথত কপথিথেন তযা গ্নগ্চিত করুন।  

  রগ্দ আপনযাি েযা়েগ্ত তথে্যি প্রথরেযাজন হরে, অেেযা রগ্দ আপগ্ন চযান কর একজন সযাগ্ িফ্যাই় 
ফ্যযাগ্সগ্েথিিি আপনযাথক কে করুক, তযাহথে অনুরিহ কথি আমযাথদি সযাথে করযাগযাথরযাগ করুন:

 কফযান: 947-522-1948

 ইথমে: respectingchoices@beaumont.org  

 ওথরেেসযাইি: beaumont.org/respecting-choices



RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT – অগ্রিম গ্ির্ দেশিা পৃষ্ঠা 5 এর 1

  আইনি ডকুমেন্ট সমগে রঠাখুি

RESPECTING CHOICES AT BEAUMONT – অনরিে নিম্ দেশিঠা 
তথ্য পৃষ্ঠা

ররঠাগ ীর পুমরঠা িঠাে (অিুরিহ কমর স্পষ্ঠাক্ষমর নিখুি): ______________________________________

আজমকর তঠানরখ:  

জন্মতঠানরখ: ________________________________________________________________

নিন ি পঠািঠামিঠার ন িকঠািঠা:  _______________________________________________________

র�ঠাি(গুনি)    বঠানডি:  ______________  রেঠাবঠাইি:  __________  কে দেমক্ষত্র:  ________________

ইমেইি:  _________________________________________________________________

আনে আেঠার অনরিে নিম্ দেশিঠার কনপ যঠাম্রমক ন্মযিনি:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________________

আপিঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট, নবকল্প রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট ও ডঠাক্ঠারমক অর্ দে�ুক্ করঠার নবষযিন ট নিনচিত করুি। 
আপিঠার স্ঠাস্্যমসবঠা প্র্ঠািকঠার ী সংস্ঠা, এবং রসইসঠামথ বন্ুবঠান্ব ও পনরবঠারমক অর্ দে�ুক্ করঠার নবষযিন ট নবমবিিঠা করুি।
নিমজর জি্য একন ট কনপ রঠাখঠার নবষযিন ট েমি রঠাখমবি।

আপনি রযমকঠামিঠা সেমযি আপিঠার অনরিে নিম্ দেশিঠাযি পনরবত দেি করমত পঠামরি।  প্রনত কমযিক বির অর্র আপিঠার ডকুমেন্ট হঠািিঠাগঠা্ করঠার 
জি্য আেরঠা সপুঠানরশ করনি, অথবঠা 5D নিযিে অিুসরণ করুি:

•  আপিঠার জ ীবমির প্রনতন ট িতুি ্শমক।
•  রকঠামিঠা নপ্রযিজমির েৃতু্যর পমর।
•  নববঠাহনবমছেম্র পমর।

•  রকঠামিঠা উমলেখমযঠাগ্য ররঠাগনিণ দেমযির পমর।
•  কঠাজকে দে করঠার সক্ষেতঠা উমলেখমযঠাগ্য�ঠামব কমে যঠাওযিঠার পমর।
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 আইনি ডকুমেন্ট

স্ঠাস্্যমসবঠার জি্য স্ঠাযি ী আেমেঠাক্ঠারিঠােঠা - রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট েমিঠািযিি
এন ট একন ট আইনি ডকুমেন্ট৷ আনে একজি রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকমটর িঠাে উমলেখ করনি নযনি আেঠার হমযি কথঠা বিমবি 
শুধুেঠাত্র যন্ আনে আেঠার হমযি কথঠা বিমত িঠা পঠানর অথবঠা নিনকৎসঠােূিক নসদ্ঠার্ (আেঠার ডঠাক্ঠার ও অি্য আমরকজি ডঠাক্ঠার 
বঠা িঠাইমসন্সপ্রঠাপ্ত েিস্তত্বনবম্র নসদ্ঠার্ অিুযঠাযি ী) বঠা েঠািনসক স্ঠাস্্য সংক্ঠার্ নসদ্ঠার্ (আেঠার ডঠাক্ঠার ও েঠািনসক স্ঠামস্্যর 
ডঠাক্ঠামরর নসদ্ঠার্ অিুযঠাযি ী) নিমত অক্ষে থঠানক। আনে নিমজর জি্য এই সব নসদ্ঠার্রিহমণ সক্ষে থঠাকমি, রসই সেযি আেঠার 
রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট আেঠার পমক্ষ নসদ্ঠার্ রিযিঠার রকঠামিঠা কতৃ দেত্ব থঠাকমব িঠা৷ আনে এই ডকুমেন্টমক আেঠার রেনডমকি ররকমড দের 
অংশ নহমসমব অর্ দে�কু্ করঠার এবং আেঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকটমক ও আেঠার স্ঠাস্্যমসবঠা প্র্ঠািকঠার ীমক এবং উত্তরসূনর 
অ্যঠাডম�ঠামকটমক ও রযখঠাি রথমক আনে পনরিয দেঠা পঠাই রসই স্ঠাস্্যমসবঠা ব্যবস্ঠামক প্র্ঠামির অিুেনত ন্নছে।

রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট েমিঠািযিি
আনে _________________________________________ , বসবঠাস করনি __________________________

18 বিমরর রবশ ী বযিস ী, েঠািনসক�ঠামব সুস্ এবং আনে রস্ছেঠাযি নিম্ননিনখত ব্যনক্মক আেঠার হমযি স্ঠাস্্য ও পনরিয দেঠার নবষমযি 
নসদ্ঠার্ রিযিঠার জি্য রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট বঠা উত্তরসূনর অ্যঠাডম�ঠামকট নহমসমব েমিঠাি ীত কমরনি, যন ,্ ও শুধুেঠাত্র যন ,্ আনে 
নিমজ নসদ্ঠামর্ অংশরিহণ করমত অক্ষে হই। আনে বুঝমত পঠারনি রয, আনে রযমকঠামিঠা সেমযি রযমকঠামিঠা প্রকঠামর অবনহত কমর 
আেঠার েমির পনরবত দেি করমত পঠানর রয এই পিন্দ আর আেঠার ইছেঠামক প্রনত�নিত করমি িঠা।

আনে নিম্ননিনখত ব্যনক্মক আেঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট নহমসমব েমিঠাি ীত করনি:
িঠাে: _________________________________________________________ সম্পক দে: _______________________

ন িকঠািঠা: ___________________________________________ নসন ট:_________________ রটেট: ___ নজপ: _______

র�ঠাি(গুনি) বঠানডি: ______________________ রেঠাবঠাইি: __________________কে দেমক্ষত্র: ______________________

ইমেইি: ___________________________________________________________________________________

যন্ আেঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট এই েমিঠািযিি রিহণ িঠা কমরি, অনিছেুক থঠামকি, আেঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট নহমসমব 
কঠাজ করঠার জি্য তঠামক পঠাওযিঠা িঠা যঠাযি বঠা নতনি অক্ষে থঠামকি, তঠাহমি আনে িঠাই এই ব্যনক্ রযি আেঠার: 

প্রথে নবকল্প (উত্তরসূনর) রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট হি: 
িঠাে: _____________________________________________________ সম্পক দে: _______________________

ন িকঠািঠা: _______________________________________ নসন ট:_________________ রটেট: ___ নজপ: _______

র�ঠাি(গুনি) বঠানডি: __________________ রেঠাবঠাইি: __________________কে দেমক্ষত্র: ______________________

ইমেইি: ________________________________________________________________________________

নবিত ীযি নবকল্প (উত্তরসূনর) রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট:
িঠাে: _____________________________________________________ সম্পক দে: _______________________

ন িকঠািঠা: _______________________________________ নসন ট:_________________ রটেট: ___ নজপ: _______

র�ঠাি(গুনি) বঠানডি: __________________ রেঠাবঠাইি: __________________কে দেমক্ষত্র: ______________________

ইমেইি: ________________________________________________________________________________

*আপনি আমরঠা নবকল্প (উত্তরসূনর) রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট েমিঠাি ীত করমত পঠামরি।

(ররঠাগ ীর পুমরঠা িঠাে) (ররঠাগ ীর ন িকঠািঠা)
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ররঠাগ ীর স্ঠাক্ষর
অবশ্যই দুই জি সঠাক্ষ ীর উপনস্নতমত স্ঠাক্ষনরত হমত হমব ও তঠানরখ বসঠামত হমব। 
নিমি র্যিঠা আেঠার স্ঠাক্ষর পষৃ্ঠা 5-এ প্র্ত্ত ‘রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট/উত্তরসূনর রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট’ সহ এই ডকুমেমন্টর সব 
পষৃ্ঠার জি্য প্রমযঠাজ্য হমব। আনে িঠাই রয এই ডকুমেমন্ট নিব দেঠানিত ব্যনক্রঠা আেঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট ও উত্তরসূনর রপমশন্ট 
অ্যঠাডম�ঠামকট(গণ) হমবি। আনে এই নসদ্ঠার্ নিনছে কঠারণ আনে এটঠাই িঠাই, এর কঠারণ এই িযি রয আেঠামক কঠামরঠা বিঠারঠা রকঠামিঠা�ঠামব 
িঠাপ র্যিঠা হমযিমি। আনে বুঝমত পঠারনি রয আনে এই রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট েমিঠািযিি রযমকঠামিঠা সেমযি রযমকঠামিঠা প্রকঠামর প্রত্যঠাহঠার 
করমত পঠানর যঠা প্রত্যঠাহঠার করঠার নবষমযি আেঠার ইছেঠা প্রকঠাশ কমর। 

ররঠাগ ীর স্ঠাক্ষর: _________________________________________________________তঠানরখ: ________________

ন িকঠািঠা: ___________________________________________ নসন ট:________________রটেট: ____ নজপ: _______

জ ীবি রক্ষঠাকঠার ী নিনকৎসঠা সম্পমক দে ক্ষেতঠা অপ দেণ -ঐনছেক:
নিনকৎসঠা িঠা করঠামিঠার বঠা নিনকৎসঠা প্রত্যঠাহঠার করঠার নবষমযি আনে সসু্পষ্�ঠামব আেঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকটমক অিুমেঠা্ি ন্নছে যঠা আেঠামক 
েরমত র্মব, এবং আনে স্ীকঠার করনি রয এই নসদ্ঠার্ আেঠার স্ঠা�ঠানবক েতৃ্ুয আিমত পঠামর বঠা আিমব।

ররঠাগ ীর স্ঠাক্ষর:  _____________________________________________________ তঠানরখ: ________________ 

সঠাক্ষ ীর নববৃনত
আনে র�ঠাষণঠা করনি, রয ব্যনক্ এই ডকুমেমন্ট স্ঠাক্ষর কমরমিি নতনি আেঠার উপনস্নতমত স্ঠাক্ষর কমরমিি, এবং েমি হমছে নতনি 
েঠািনসক�ঠামব সুস্ আমিি এবং নতনি রকঠামিঠা িঠাপ, জঠানিযিঠানত বঠা অসগেত প্র�ঠামবর অধ ীমি স্ঠাক্ষর কমরিনি।
আনে এরকে রকঠামিঠা ব্যনক্ িই নযনি:

•  এই ডকুমেন্ট বিঠারঠা রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট নহমসমব েমিঠাি ীত হমযিমিি।
•  বযিস 18 বিমরর কে৷
•  ররঠাগ ীর সঠামথ রক্, নববঠাহ বঠা ্ত্তকরিহমণর সঠামথ সম্পনক দেত।
•  ররঠাগ ীর ডঠাক্ঠার বঠা স্ঠাস্্যমসবঠা প্র্ঠািকঠার ী।
•  স্ঠাস্্যমসবঠা প্রনতষ্ঠাি বঠা কনেউনিন ট েঠািনসক স্ঠাস্্য কে দেসূনির একজি কে দে ী রযখঠামি ররঠাগ ীর নিনকৎসঠা বঠা পনরিয দেঠা       

 করঠা হমছে৷
•  ররঠাগ ীর জি্য জ ীবি বঠা স্ঠাস্্য নবেঠা প্র্ঠািকঠার ী রকঠাম্পঠানির একজি কে দে ী।
•  আেঠার সমব দেঠাচ্চ জ্ঠািেমত, ররঠাগ ীর একজি পঠাওিঠা্ঠার অথবঠা বত দেেঠামি নব্্যেঠাি উইমির অধ ীমি বঠা আইনি        

 কঠায দেক্ে বিঠারঠা তঠার সম্পনত্তর রযমকঠামিঠা অংমশর অনধকঠার ী।

প্রথে সঠাক্ষ ীর স্ঠাক্ষর: __________________________________________________ তঠানরখ: _______________

িঠাে (স্পষ্ঠাক্ষমর নিখুি): _______________________________________________________________________

ন িকঠািঠা: _________________________________________ নসন ট:________________রটেট: ____ নজপ: _______

নবিত ীযি সঠাক্ষ ীর স্ঠাক্ষর: ___________________________________________________ তঠানরখ: _______________

িঠাে (স্পষ্ঠাক্ষমর নিখুি): _______________________________________________________________________

ন িকঠািঠা: _________________________________________ নসন ট:________________রটেট: ____ নজপ: _______
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েঠািনসক স্ঠামস্্যর নিনকৎসঠা সংক্ঠার্ নসদ্ঠার্ - ঐনছেক
 আনে এই অংশন ট পূরণ করমত িঠাই িঠা।

যন্ রকঠামিঠা ডঠাক্ঠার ও েঠািনসক স্ঠাস্্য রপশঠাজ ীব ী নসদ্ঠার্ রিি রয আপনি েঠািনসক স্ঠাস্্যমসবঠার নবষমযি অবনহত সম্মনত ন্মত 
অক্ষে, তঠাহমি নিনকৎসঠা সম্পনক দেত নসদ্ঠার্ রিহমণর জি্য আপিঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকটমক অিুেনত ন্মত এই অংশন ট পূরণ করুি।
আেঠার নিজস্ েঠািনসক স্ঠাস্্য নিনকৎসঠার নসদ্ঠার্ রিহমণ আেঠার সঠােমথ দে্যর েূি্যঠাযিি করঠার জি্য আেঠার পিমন্দর ডঠাক্ঠার ও 
েঠািনসক স্ঠাস্্য রপশঠাজ ীব ী হমিি:

নিনকৎসমকর িঠাে: _____________________________________________________________________________

অন�মসর ন িকঠািঠা: _________________________________________________র�ঠাি: ______________________

েঠািনসক স্ঠাস্্য রপশঠাজ ীব ীর িঠাে: __________________________________________________________________

অন�মসর ন িকঠািঠা: _________________________________________________র�ঠাি: ______________________

আনে বুঝমত পঠারনি, যন্ উপমরঠাক্ েমিঠাি ীত ব্যনক্রঠা নসদ্ঠার্ রিহমণর জি্য ি�্য িঠা থঠামকি, তঠাহমি আেঠার নিনকৎসঠা ্ি 
অি্যঠাি্য ডঠাক্ঠারম্রমক নিননিত করমবি যঠারঠা তঠা করমত সক্ষে। যখিই সম্ভব হমব, আেঠার ও আেঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকমটর 
পিন্দ নবমবিিঠা করঠা হমব। 

এরপর নিনকৎসঠার নবকল্পগুনির একন ট তঠানিকঠা র্যিঠা হমযিমি। আেঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকটমক রযসব নবষমযি সম্মনত প্র্ঠামির ক্ষেতঠা আনে ন্মত 
িঠাই রসগুমিঠার পঠামশ ন টকনিনি ন্মযি আনে এক বঠা একঠানধক নবকল্প রবমি নিমত পঠানর৷ 
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েঠািনসক স্ঠাস্্য নিনকৎসঠার নবষমযি ক্ষেতঠা অপ দেণ - ঐনছেক:
আনে অনবিমবে প্রত্যঠাহঠার কঠাযদেকর করঠার নবষমযি আেঠার অনধকঠার রিমডি ন্নছে।  যন্ আনে আেঠার েমিঠািযিি প্রত্যঠাহঠার কনর, আেঠার প্রত্যঠাহঠার 
করঠার অন�প্রঠাযি জঠািঠামিঠার তঠানরখ রথমক 30 ন্ি পর এই প্রত্যঠাহঠার কঠাযদেকর হমব।  এেিনক আনে এই নবকল্প রবমি নিমিও, যন্ আনে একজি 
আিষু্ঠানিক রস্ছেঠামসবক হই, তঠাহমি আেঠার হঠাসপঠাতঠাি পনরত্যঠাগ করঠার অন�প্রঠাযি সম্পমকদে নতি ন্মির নবজ্নপ্ত র্যিঠার অনধকঠার থঠাকমব।  

ররঠাগ ীর স্ঠাক্ষর: ______________________________________________________ তঠানরখ: ________________
(আপনি আপিঠার রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকটমক এই অিুেনত ন্মত িঠাইমি আপিঠার িঠাে স্ঠাক্ষর করুি) 

_______ হঠাসপঠাতঠামির বনহনব দে�ঠাগ ীযি নিনকৎসঠা। 

_______  হঠাসপঠাতঠামি �নত দে অবস্ঠাযি েঠািনসক স্ঠাস্্য পনরমষবঠা পঠাওযিঠার জি্য একজি আিুষ্ঠানিক রস্ছেঠামসবক ররঠাগ ী নহমসমব 
রকঠামিঠা হঠাসপঠাতঠামি আেঠার �নত দে হওযিঠা।  আেঠার হঠাসপঠাতঠাি পনরত্যঠাগ করঠার অন�প্রঠামযির নবষমযি নতি ন্মির নবজ্নপ্ত 
র্যিঠার অনধকঠার আেঠার রমযিমি।

_______ হঠাসপঠাতঠামি �নত দে অবস্ঠাযি েঠািনসক স্ঠাস্্য পনরমষবঠা পঠাওযিঠার জি্য রকঠামিঠা হঠাসপঠাতঠামি আেঠার �নত দে হওযিঠা। 

_______ েঠািনসক অবস্ঠা সম্পনক দেত ওষধুপত্র। 

_______ ইমিকমট্ঠা-কি�ঠািনস� রথরঠানপ (ECT)। 

ররঠাগ ীর স্ঠাক্ষর: ______________________________________________________ তঠানরখ: ________________

িঠামের আ্্যক্ষরসেূহ

িঠামের আ্্যক্ষরসেূহ

িঠামের আ্্যক্ষরসেূহ

িঠামের আ্্যক্ষরসেূহ

িঠামের আ্্যক্ষরসেূহ
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 আইনি ডকুমেন্ট

রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট ও
নবকল্প (উত্তরসূনর) রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকটম্র সম্মনত
আনে এই ব্যনক্র রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট হওযিঠার জি্য সম্মনত ন্নছে: _____________________________ , আনে এই 

্ঠানযিত্ব রিহণ করনি এবং ররঠাগ ীর পিন্দ ও নিম্ দেশ অিসুরমণর জি্য যনুক্সগেত প্মক্ষপ রিহণ করমত সম্মত আনি রযেি�ঠামব এই ডকমুেমন্ট 
বনণ দেত আমি এবং আনে হযিমতঠা ররঠাগ ীর সঠামথ রেৌনখক�ঠামব আমিঠািিঠা কমরনি। যন  ্আেঠার সঠামথ রযঠাগঠামযঠাগ করঠার জি্য যনুক্সগেত প্রমিষ্ঠা 
রিহমণর পমরও আনে প্মক্ষপ নিমত অক্ষে হই, তঠাহমি ররঠাগ ীর েমিঠািযিি অিযুঠাযি ী, ররঠাগ ীর একজি উত্তরসনূর অ্যঠাডম�ঠামকট প্মক্ষপ রিমবি, 
যতক্ষণ পয দের্ িঠা আনে ি�্য হই।   

এই সম্মনতমত স্ঠাক্ষর করঠার েঠাধ্যমে, আনে স্ ীকঠার করনি রয আনে ররঠাগ ীর হমযি কঠাজ করঠার জি্য এবং ররঠাগ ীর প্রকঠান শত ইছেঠা 
ও সমব দেঠাত্তে স্ঠাথ দে অিুযঠাযি ী নসদ্ঠার্ রিযিঠার ্ঠানযিত্ব রিহণ করনি। আনে এটঠাও বুঝমত রপমরনি রয এই সম্মনতমত স্ঠাক্ষর করমি তঠা 
আেঠামক ররঠাগ ীর জি্য আনথ দেক�ঠামব ্ঠাযিবদ্ হমত অথবঠা ররঠাগ ীর পনরিয দেঠার খরি বহি করমত বঠাধ্য কমর িঠা।  এিঠাডিঠাও, আনে 
বুঝমত রপমরনি ও সম্মত আনি রয রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট নহমসমব:

A.  আেঠার কতৃ দেত্ব ততক্ষণ পয দের্ কঠায দেকর হমব িঠা যতক্ষণ পয দের্ িঠা ডঠাক্ঠারম্র বিঠারঠা ররঠাগ ী নিনকৎসঠাগত এবং/অথবঠা েঠািনসক 
স্ঠাস্্য নিনকৎসঠার নসদ্ঠার্ রিহমণ অপঠারগ বমি র�ঠানষত হি।

B.  ররঠাগ ীর পনরিয দেঠা, রহ�ঠাজত, নিনকৎসঠাগত বঠা েঠািনসক স্ঠাস্্য নিনকৎসঠার নবষমযি আনে এেি রকঠামিঠা ক্ষেতঠা প্রমযিঠাগ করমত 
পঠারব িঠা যঠা ররঠাগ ী স্যিং নিমজর জি্য প্রমযিঠাগ করমত পঠামরিনি। 

C.  আনে রকঠামিঠা গ� দেবত ী ররঠাগ ীর পনরিয দেঠা বন্ রঠাখঠার বঠা প্রত্যঠাহঠার করঠার নসদ্ঠার্ রিহণ করমত পঠারমবঠা িঠা যন্ রসই নসদ্ঠামর্র 
�মি ররঠাগ ীর েৃতু্য হমত পঠামর। 

D.  আনে ররঠাগ ীমক েরমত র্ওযিঠার নবষমযি নিনকৎসঠা বন্ রঠাখঠার বঠা প্রত্যঠাহঠার করঠার নসদ্ঠার্ রিহণ করমত পঠারমবঠা শুধুেঠাত্র যন্ 
ররঠাগ ী স্পষ্ ও নবশ্ঠাসমযঠাগ্য উপঠামযি প্রকঠাশ কমরি রয আনে এরকে রকঠামিঠা নসদ্ঠার্ রিহমণর জি্য ক্ষেতঠাপ্রঠাপ্ত, এবং ররঠাগ ী 
স্ ীকৃনত র্ি রয এরকে রকঠামিঠা নসদ্ঠামর্র �মি ররঠাগ ীর েৃতু্য হমত পঠামর বঠা হমব।

E.  আনে রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট নহমসমব কঠাজ করঠার জি্য ক্ষনতপূরণ রপমত পঠানর িঠা, নকন্তু ররঠাগ ীর পমক্ষ রকঠামিঠা প্রকৃত ও 
প্রমযিঠাজি ীযি থরি করঠার জি্য আেঠামক তঠা র�রৎ র্ওযিঠা হমত পঠামর। 

F.  ররঠাগ ী রযমকঠামিঠা সেমযি রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট নহমসমব আেঠার কঠাজ করঠার ক্ষেতঠা প্রত্যঠাহঠার করমত পঠামরি ও রযমকঠামিঠা 
প্রকঠামর এই প্রত্যঠাহঠার করঠার অন�প্রঠাযি জঠািঠামিঠাই যমথষ্ বমি নবমবনিত হমব।

G.  যন্ ররঠাগ ী েঠািনসক স্ঠাস্্য নিনকৎসঠার নসদ্ঠার্ রিযিঠার নবষমযি আেঠার কতৃ দেত্ব প্রত্যঠাহঠার করঠার রক্ষমত্র তঠার অনধকঠার পনরত্যঠাগ 
কমর থঠামকি, তঠাহমি রযমকঠামিঠা েঠািনসক স্ঠাস্্য নিনকৎসঠার নবষমযি রসই প্রত্যঠাহঠার ররঠাগ ীর এই অনধকঠার পনরত্যঠামগর নবষমযি 
তঠার অন�প্রঠাযি জঠািঠামিঠার পমর 30 ন্মির জি্য নবিনবেত হমব। 

H.  আনে রযমকঠামিঠা সেমযি এই সম্মনত পনরত্যঠাগ করমত পঠানর ও রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকট নহমসমব কঠাজ করঠা বন্ করঠার নবষমযি 
রযমকঠামিঠা প্রকঠামর আেঠার অন�প্রঠাযি জঠািঠামিঠাই যমথষ্ বমি নবমবনিত হমব।

I.  আেঠামক অবশ্যই নিনকৎসঠাগত ও আইনি েঠাি্ণ্ড অিুসঠামর কঠাজ করমত হমব রযগুমিঠা অিুযঠাযি ী আনে ররঠাগ ীর সমব দেঠাত্তে 
স্ঠামথ দে ও উপকঠামরর জি্য নসদ্ঠার্ রিহণ করঠা আবশ্যক। নিনকৎসঠাগত এবং/অথবঠা েঠািনসক স্ঠাস্্য নিনকৎসঠার নসদ্ঠার্ রিহমণ 
ররঠাগ ীর অংশরিহণ করঠার সঠােথ দে্য থঠাকঠাকঠাি ীি, ররঠাগ ীর প্রকঠান শত বঠা প্রঠােঠাণ্য জ্ঠাত ইছেঠাগুনিমক তঠার সমব দেঠাত্তে স্ঠামথ দে রিওযিঠা 
হমযিমি বমি গণ্য করঠা হমব।  

J.  যন্ এই ডকুমেন্ট বিঠারঠা রকঠামিঠা শঠার ীনরক অগেপ্রত্যগে ্ঠাি করঠার নবষমযি ক্ষেতঠা প্র্ঠাি করঠা হমযি থঠামক, তঠাহমি ররঠাগ ীর 
েৃতু্যর পমরও আেঠার কতৃ দেত্ব প্রমযিঠাগ করঠা যঠামব৷

K.  হঠাসপঠাতঠামি �নত দে থঠাকঠা ররঠাগ ীর অনধকঠারগুমিঠা নেন শগঠাি পঠাবনিক রহিথ রকঠাড (MCL 333.20201)-এর অিমুছে্ 20201-এ 
বনণ দেত আমি।

রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকমটর স্ঠাক্ষর:   তঠানরখ: 

নবকল্প (উত্তরসূনর) রপমশন্ট অ্যঠাডম�ঠামকমটর স্ঠাক্ষর (ঐনছেক):
  তঠানরখ: 

(ররঠাগ ীর িঠাে)
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 ঐচ্ছিক চ্িভাগ

RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT – অগ্রিম গ্ির্ দেশিা 

আপনার পপশেন্ট অ্াডশভাশকট ও স্াস্্শেিা দশের জন্ েপুাচ্রেকতৃ তথ্
আমার আধ্াচ্মিক িা ধর্ মীয় চ্িশিচনােমূহ

 আচ্ম এই অংেচ্ ট পূরণ করশত চাই না।

আচ্ম চাই পয আমার চ্রিয়জন ও স্াস্্শেিা দে আমার ধর্ মীয় িা আধ্াচ্মিক চ্িশ্াে েম্পশক কে চ্নম্নচ্েচ্িত তথ্ পজশন রািুন:

আমার ধর্ মীয় িা আধ্াচ্মিক চ্িশ্ােগুচ্ে হশো:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

পযশহতু আচ্ম মৃতু্র চ্দশক এচ্গশয় যাচ্ছি, তাই চ্নম্নচ্েচ্িত চ্িষয়গুচ্ে আমার কাশে গুরুত্বপণূ কে:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

আমার মৃতু্র পশর, চ্নম্নচ্েচ্িত চ্িষয়গুচ্ে আমার কাশে গুরুত্বপণূ কে:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

িাড়চ্ত মন্তি্েমূহ:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

পরাগ ীর স্াক্ষর:   তাচ্রি: 



 ঐচ্ছিক চ্িভাগ
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আপনার পপশেন্ট অ্াডশভাশকট ও স্াস্্শেিা দশের জন্ েপুাচ্রেকতৃ তথ্
মচ্তিশকের গুরুতর ও স্ায় ী ক্ষচ্তর জন  ্আপনার পচ্রচয কোর েক্ষ্গুচ্ে অনেুন্ান করা

 আচ্ম এই অংেচ্ ট পূরণ করশত চাই না।

একচ্ ট চ্েদ্াশন্তর চ্িষশয় েিার চ্চন্তা করা উচ্চৎ। এরকম পচ্রচ্স্চ্ত কল্পনা করুন: হঠাৎ কশর ঘশট যাওয়া পকাশনা ঘটনা (পযমন 
পকাশনা গাচ্ড় দুঘ কেটনা িা অেুস্তা) আপনাশক কথািাত কো িেশত অক্ষম কশর পেশেশে৷ আপনাশক িাঁচ্চশয় রািার জন্ আপচ্ন 
রিশয়াজন ীয় েি পচ্রচয কো পাশছিন। ডাক্াররা চ্িশ্াে কশরন পয আপচ্ন পক িা আপনার োশথ যারা রশয়শেন তাশদরশক আপনার 
পচনার োমথ ক্ে  চ্েশর পাওয়ার েম্ািনা িুি কম। 

এই পচ্রচ্স্চ্তশত, আপচ্ন চ্ক আপনাশক জ ীচ্িত রািার জন্ আপনার চ্চচ্কৎো চাচ্েশয় পযশত চাইশিন? নাচ্ক আপচ্ন চ্চচ্কৎো 
িন্ করশত চাইশিন? পযশকাশনা পক্ষশরেই, আপনাশক স্াছিন্্পণূ কে রািা হশি। 

Respecting Choices at Beaumont-এর একজন োচ্টকেোইড ে্াচ্েচ্েশটটর আপনাশক ও অন্ যাশদরশক আপচ্ন 
আমন্ত্রণ জাচ্নশযশ়েন তাশদরশক আশোচনার েময ়চ্নশদকেেনা রিদান করার জন্ েপুাচ্রে করা হয৷় এইেি রিশ্ন, 
আপনার অচ্ভজ্ঞতা, ও ভাশোভাশি িাচঁার অথকে আপনার কাশে পকমন তা অনেুন্ান করা গুরুত্বপণূকে। এই রিচ্রিযা়চ্ট 
আপনার মেূ্শিাধ ও আপনার অচ্রিম চ্নশদকেেনায ়গহৃীত চ্েদ্ান্তগুশো আশরা ভােভাশি পিাঝার েশুযাগ পদয।় 

মচ্তিশকের স্ায় ী ক্ষচ্তর েশে, যচ্দ আচ্ম এমন এক অিস্ায় পপৌঁোই পযিাশন আচ্ম পক, আমার পচ্রিার িা িন্ুিান্ি পক, অথিা 
আচ্ম পকাথায় আচ্ে, তা জানার োমথ ক্ে  চ্েশর না পাওয়ার যুচ্ক্েঙ্গত চ্চচ্কৎোগত চ্নশ্চয়তা থাশক, তিন আচ্ম চাই আমাশক 
স্াছিন্্পণূ কে ও পচ্রকোর রািা পহাক, এিং আচ্ম চাই পয আমার পপশেশন্ট অ্াডশভাশকট:

আপচ্ন পয চ্িিৃচ্তর োশথ েম্মত আশেন পেচ্ টর পাশের িাশসে চ্ টকচ্চহ্ন চ্দন:

���আমাশক জ ীচ্িত রািশত আচ্ম চ্চচ্কৎো চাচ্েশয় পযশত চাই িা শুরু করশত চাই, যতক্ষণ পয কেন্ত না আমার ডাক্ার(রা) 
চ্েদ্াশন্ত আশেন পয চ্চচ্কৎো আমার জন্ েহায়ক হওয়ার পচ্রিশত কে আশরা পিচ্ ে ক্ষচ্তকর হশি। 

অথিা

���যচ্দ আচ্ম এই ধরশনর পচ্রচ্স্চ্তশত পচ্ড় তাহশে আচ্ম েি চ্চচ্কৎো রিত্াি্ান করশত চাই িা িন্ করশত চাই যার মশধ্ 
অন্তভু কেক্ রশয়শে: িাওয়াশনার নে, চ্ েরার মাধ্শম (IV) তরে পদাথ কে রিদান করা েহ, এিং কৃচ্রেম শ্ােযন্ত্র/পভচ্ ন্টচ্েটর, 
ইত্াচ্দ, চ্কন্তু এগুশোর মশধ্ই ে ীমািদ্ নয।় আমার মশত, এইেি েমথ কেনমূেক চ্চচ্কৎোর পিাঝা এগুশোর েম্াি্ 
েুচ্িধার পচশয় পিচ্ ে হশি৷

পরাগ ীর স্াক্ষর:   তাচ্রি: 



 ঐচ্ছিক চ্িভাগ

RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT – অগ্রিম গ্ির্ দেশিা 

আপনার পপশেন্ট অ্াডশভাশকট ও স্াস্্শেিা দশের জন্ েপুাচ্রেকতৃ তথ্
CPR – হৃদযন্ত্র ও েুেেুশের পুনরুজ্ ীিন (Cardiopulmonary Resuscitation)

 আচ্ম এই অংেচ্ ট পূরণ করশত চাই না।

যচ্দ আমার হৃদস্পন্ন িন্ হশয ়যায ়এিং আচ্ম আর শ্াে চ্নশত না পাচ্র, তাহশে পেগুচ্ে পুনরায ়চাে ুকরার পচষ্া করার জন্ 
CPR শুরু করা পযশত পাশর। CPR এর মশধ্ অন্তভু কেক্ রশয়শে রক্ চোচে পুনরায ়শুরু করার জন্ িুশক চাপ পদয়া, হৃদস্পন্ন 
পুনরায ়শুরু করার জন্ বিদু্চ্তক েক পদয়া, এিং কৃচ্রেম শ্ােরিচ্রিয়া ও কৃচ্রেম শ্ােরিশ্াে চাে ুকরার জন্ মিু ও শ্ােনাে ীর 
মশধ্ চ্দশয ়একচ্ ট নে রিশিে করাশনা (ইনচ্ টউশিেন)৷ CPR োড়া, স্াভাচ্িকভাশি মৃতু্ ঘটশি। 

CPR েংরিান্ত তথ্েমূহ:
এরকম েময ়আেশত পাশর যিন CPR রিদান করা যায ়না, কারণ এচ্ট অ-েহাযক় হশত পাশর িা এমনচ্ক ক্ষচ্তকর 
হশত পাশর। যচ্দ আমার চ্চচ্কৎোকারী ডাক্ার িা আমার পচ্রচযকোকারী অন্ান্ চ্নচ্িড় পচ্রচযকোকারী ডাক্ার মশন 
কশরন পয আদেকে পমচ্ডশকে অনেুীেন অনযুাযী়, CPR েহাযক় হশি না, তাহশে পেচ্ট রিদান করা হশি না।  এরকম 
পচ্রচ্স্চ্তশত, আমার পপশেন্ট অ্াডশভাশকটশক এই চ্েদ্ান্ত েম্পশককে জানাশনা হশি।  
•  তরুণ ও স্াস্্িান পরাগীশদর পক্ষশরে CPR েিশচশয ়পিচ্ে েেে হশয ়থাশক৷
•  অন্ান্ দীঘকেস্াযী় পরাশগ আরিান্ত িযস়্ক পরাগীশদর পক্ষশরে, িাচঁার েম্ািনা 5% এরও কম থাশক। পরাগী আশগর 

মত মানেম্মতভাশি পিশঁচ থাকার েম্ািনা আশরা কম থাশক। 
•  আেশঝইমার চ্ডচ্জজ, পাচ্ককেনেন্স চ্ডচ্জজ, হৃদচ্পণ্ড, িকৃ্ক িা েেুেশুের পরাশগর পেষ পযকোশয,় অথিা গুরুতর 

ক্ান্সাশর আরিান্ত িযস়্ক পরাগীশদর পক্ষশরে, িাচঁার হার 1% এর মত চ্নশচ পনশম আশে এিং জীিন যাপশনর মান 
নাটকীযভ়াশি কশম যায৷় িাচ্ড়শত যাওযা় িা আমিচ্নভকেরেীেভাশি পিশঁচ থাকাটা িিু চ্িরে পক্ষশরেই েম্ি হশয ়
থাশক। 

যচ্দ আমার হৃদচ্পণ্ড িা শ্ােরিশ্াে িন্ হশয় যায.়..

আপচ্ন পয চ্িিৃচ্তর োশথ েম্মত আশেন পেচ্ টর পাশের িাশসে চ্ টকচ্চহ্ন চ্দন:

���আচ্ম CPR চাই যচ্দ না আমার ডাক্ার(রা) চ্েদ্ান্ত পনন পয:
•  আমার এমন চ্চচ্কৎোগত পচ্রচ্স্চ্ত রশয়শে পযিাশন CPR-এর োহাশয্ িাঁচার পকাশনা যুচ্ক্েঙ্গত েম্ািনা পনই। 
অথিা
•  CPR উপকাশরর পচ্রিশত কে আশরা ক্ষচ্তকর হশি।

���আচ্ম CPR চাই না, এর পচ্রিশত কে আচ্ম স্াভাচ্িক মৃতু্র েুশযাগ চাই। 

পরাগ ীর স্াক্ষর:   তাচ্রি: 
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RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT:
আিিাে িি্য আমার্ে অঙ্ ীকােসমূহ

আমো কথাবাত দো শুরু কেরবা। 

িগ্েকল্পিাগুগ্ল ়ারত িগ্েষ্াে থারক 
আমো লসগ্ ি গ্িগ্চিত কেরবা।

আমো িগ্েকল্পিাগুগ্ল ়থা়থরারব 
অি্সেণ কেরবা।

আমো অগ্রিম িগ্েচ় দো িগ্েকল্পিাে 
মাধ্যরম সহা়েতা প্র্াি কেরবা।

আমো িগ্েকল্পিাগুগ্ল বিা়ে োখরবা 
ও ি্িরুদ্াে কেরবা।

একিি সাগ্ ি দেফাইড ফ্যাগ্সগ্লরিিরেে সারথ কথা বলরত, অগ্রিম িগ্েচ় দো িগ্েকল্পিাে একিি 
বতিাে িি্য অি্রোধ িািারত অথবা লস্চ্ারসবা প্র্ারিে স্র়াগ সম্পরক দে িািরত, অি্রিহ করে 
আমার্ে সারথ ল়াগার়াগ করুি:

 লফাি:  947-522-1948

 ইরমইল: respectingchoices@beaumont.org  

 ওর়েবসাইি:  beaumont.org/respecting-choices
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