
BrisDoc ররোগীদের জন্য 
শ্যোদেরন্ (অভিিোবক) ভন্দেে ভশ্কো  



 

This leaflet is available in your language. 
Please ask our receptionist. 

 

ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਰਸੈਪਸਵਿਸਟ ਿ ੂੰ  ਪ ੁੱ ਛ ੋਕਰੋ ਜੀ. 
 

یہ کتابچہ آپ کی زبان میں دستیاب ہے. ہمارے استقبالیہ براہ کرم دریافت 
 کریں.

 

এই প্রচোরেত্র আেন্োর িোষোয় েোওয়ো যোয়. আমোদের ভরদেেশ্ভন্স্ট ভজজ্ঞোেো 
করুন্.  

 
Ev belavok li zimanê xwe de derbasdar e; Ji kerema xwe ve lêkirin me bipirsin. 

 
Buuggan yar waxaa loogu heli karo luqaddaada. Fadlan weydii naga soo-

dhaweeyaha.  
 

 هذہ النشرة متوفرة في لغتك. رجاء سألت موظف االستقبال لدينا.
 

Acest prospect este disponibil în limba dumneavoastră. Vă rugăm să cereți re-
cepționer noastre. 

 
Bu broşür kendi dilinizde mevcuttur. Lütfen resepsiyonistimize sorun.  

 

此宣传册以您的语言提供。请问我们的接待员。 



BrisDoc ররোগীদের জন্য শ্যোদেরন্ (অভিিোবক) ভন্দেে ভশ্কো  

যতক্ষণ আপনি আমাদের তত্ত্বাবধাদি থাকদবি, আমরা চাই যয আপনি সাহাযযপ্রাপ্ত, নিরাপে এবং অবনহত আদেি এমি 
অিভুব করদত পাদরি।   

  

আমাদের তত্ত্বাবধাদির অনবদেেয অঙ্গ হল আমাদের যরাগীদের যগাপিীয়তা এবং মযযাো বজায় রাখা।    

 

যনে আপনি মদি কদরি যয পরামর্য যিবার সময় আপনি একজি র্যাদপরি (অনভভাবক) রাখদবি, অিগু্রহ কদর 
আমাদের নিনিনর্য়াি বা আমাদের নরদর্পর্নিস্টদক বলিু। যনেও সব অন্তরঙ্গ পরীক্ষা চলাকালীি একজি র্যাদপরদির 
(অনভভাবক) উপনিনতর সুপানরর্ করা হয়, তবওু যযদকাি পরামদর্যর জদিযও একজি র্যাদপরদির (অনভভাবদকর) 
অিদুরাধ করার অনধকার আপিার আদে। অিগু্রহকদর মদি রাখদবি যয আমাদের নিনিনর্য়ািদেরও অনধকার রদয়দে 
যনে তারা প্রদয়াজি মদি কদরি তদব যকাি পরীক্ষার সময় একজি র্যাদপরদির (অনভভাবদকর) উপনিনতর জিয 
বলদত পাদরি। 
   

যনে পরীক্ষক নিনিনর্য়াি মদি কদরি যয একজি র্যাদপরি (অনভভাবদকর) এর উপনিনত আবর্যক এবং র্যাদপরদির 
(অনভভাবদকর) প্রস্তাব আপিার দ্বারা প্রতযাখযাত হদয়দে, তাহদল নিনিনর্য়াি পরীক্ষা চালাদত অনিেকু হদত পাদরি। 
আপিাদক হয়দতা একটি ফদময স্বাক্ষর করদত বলা হদত পাদর যাদত বলা হদয়দে যয তারা একজি র্যাদপরি 
(অনভভাবক) প্রতযাখযাি কদরদেি।  
 

একজি নর্শুর পরীক্ষার সময় একজি র্যাদপরি অবর্যই উপনিত থাকদবি - নযনি হদত পাদরি নপতামাতাদের 
একজি অথবা তত্বাবধায়ক, যনেও এমি নকেু পনরনিনত হদত পাদর যযখাদি যসটা যথাযথ িয়।  
   

আপনি যনে আমাদের সমূ্পণয র্যাদপরি (অনভভাবক) িীনত যেখদত ইেকু যহাি, অিগু্রহকদর নরদর্পসনিস্টদক নজদেস 
করুি।   

 

একজন্ শ্যোদেরন্ (অভিিোবক) ভক?    

একজি র্যাদপরি (অনভভাবক) এমি একজি বযনি নযনি একটি নচনকৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষা বা পরামর্য যিওয়ার সময় 
আপনি এবং আপিার নিনিনর্য়াি উভদয়র সঙ্গী 

নহদসদব থাকদত এবং সহায়তা করদত সক্ষম।   

তাদের যসখাদি থাকার আদরা একটি কারণ হল 
যরাগীর দ্বারা যকাদিা ভুল যবাঝাবনুঝ বা নমথযা 
অনভদযাদগর ঘটিার যক্ষদে নিনিনর্য়ািদক 

আইনি সুরক্ষার একটি স্তর প্রোি করা।  

 

রক একজন্ শ্যোদেরন্ (অভিিোবক) হদে 
েোদরন্? 

আমাদের কমীদের মদধয যকাি একজি সেসয 
অথবা আপিার সদঙ্গ আসা মািষুদের যযমি 
আপিার স্বামী, স্ত্রী, সঙ্গী, তত্ত্বাবধায়ক, নপতা বা মাতা বা বনু্ধ, এদের মদধয যথদকও যকউ র্যাদপরদির 

(অনভভাবদকর) ভূনমকা পালি করদত পাদরি।  



ভশ্শুরো শ্যোদেরন্ (অভিিোবক) হদে েোদর ন্ো এবং একটি অন্তরঙ্গ স্থোদন্র েরীক্ষোর েময় েোদের উেভস্থে থোকো উভচে 

হয়। একেম র োট্ট ভশ্শুদের এর মদযয যরো হয় ন্ো।   

যযদক্ষদে র্যাদপরি (অনভভাবক) একজি স্বামী, স্ত্রী, সঙ্গী, আত্মীয় বা বনু্ধ হয়, তাহদল পরীক্ষার সময় উপনিত থাকা 
এবং আপিার র্যাদপরি (অনভভাবক) নহদসদব ভূনমকাপালি করার জিয আপিাদক আপিার সম্মনতপ্রোদির জিয বলা 

হদব।  

অন্তরঙ্গ পরীক্ষা পনরচালিা করার সময় যকাি সাংসৃ্কনতক বা ধমীয় পাথযদকযর যক্ষদে নবদর্ষ নবদবচিা করা হদব। নকেু 
অন্তরঙ্গ পরীক্ষা করার সময় নবপরীত নলদঙ্গর (অথবা একজি স্বামী/স্ত্রী) পনরবাদরর সেদসযর উপনিত থাকা খুব কঠিি 

বা অিপুযুি হদত পাদর।   

যকাি নচনকৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষার পূদবয অথবা পরবতীকাদল যনে প্রদয়াজি হয় তদব যরাগী এবং নিনিনর্য়াদির মদধয 
যগাপিীয় বা বযনিগত কদথাপকথদির - যযখাদি র্যাদপরি (অনভভাবক) উপনিত থাকদবি িা – একটি পৃথক সুদযাদগর 

বযবিা করা যযদত পাদর।   

  

একজন্ BrisDoc শ্যোদেরদন্র (অভিিোবদকর) কো দথদক আেভন্ ভক প্রেযোশ্ো করদে েোদরন্?   

র্যাদপরি (অনভভাবক) অবর্যই তাদের িাম বদল পনরনচনত প্রোি করদবি (অথবা নিনিনর্য়াি তাদের পনরচয়প্রোি 

করদবি)। নিনিনর্য়াি তাদের যিাদট অবর্যই র্যাদপরি (অনভভাবদকর) িাম নলখদবি।   

তারা পরীক্ষার িাদির মদধয োাঁনিদয় থাকদবি, এবং নিনিনর্য়াি নক করদেি তা যেখদত সক্ষম হদবি। একটি অন্তরঙ্গ 
পরীক্ষার সময় র্যাদপরি (অনভভাবক) যকৌদচর মাথার নেদক োাঁনিদয় থাকদত পাদরি এবং যনে পরীক্ষাটি আপিাদক 
অস্বনস্তকর বা নবচনলত কদর থাদল তারা আপিাদক নজদেস করদত পাদর যয আপনি যনে তাদের হাত ধরদত চাি যা 

আপিাদক স্বনস্ত এবং আত্মনবশ্বাস প্রোি কদর। তারা আপিার অিমুনত বযতীত আপিাদক স্পর্য করদবি িা।  

যনে র্যাদপরি (অনভভাবক) এমি যকাি আচরি যেখদত পাি যা তারা অিপুযুি বদল মদি কদরি, তাদের যসদক্ষদে 

োনয়ত্ব আদে কমযরত মযাদিজাদরর কাদে নরদপাটয  করার।    

BrisDoc কমী সেসযরা যারা র্যাদপরি (অনভভাবদকর) োনয়ত্ব পালি কদরি তাদের উপযুি প্রনর্ক্ষণ প্রোি করা হদয়দে।  

 

এমি যকাি নবরল পনরনিনত হদত পাদর যয যসখাদি উপযুি নলদঙ্গর একজি র্যাদপরি (অনভভাবক) উপনিত যিই। এই 
পনরনিনতদত নিনিনর্য়াি অবর্যই আপিার সদঙ্গ সমসযাটি নিদয় আদলাচিা করদবি, এবং যনে যথাযথ হয় তাহদল আপিার 
সাক্ষাৎকার অিয যকাি সমদয় পুিঃনিধানরত করা যযদত পাদর অথবা কমীদের মদধয অিয যকাি সেসযদক উপলব্ধ করা 

হদত পাদর।    


