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পাটর্  A িকট - েযৗন িনপীড়ন 
�মাণ সং�হ এবং �কাশ বা সংর�েণর জনয্ েরাগীর স�িতর ফমর্ 

 
     েরাগীর েলেবল সংয ু� করন 

  অথবা েরাগীর নাম িলখুন: ____________________ 
 
আরও তথয্ 

েরাগীর েফান ন�র:   েরাগীর ইেমইল:   

সুিবধার নাম:   

 

িনেদর্ শ: এই ফমর্িট েকােনা েযৗন িনপীড়েনর েরাগী বা তার অিভভাবক �মাণ সং�েহর অনুেমাদন িদেল বয্বহার করা হয়। 
অনু�হ কের িনিদর্� �ােন েরাগীর / অিভভাবকেদর নােমর আদয্�র িলখুন; স�ূণর্ �া�র ফেমর্র িনেচ �েয়াজন হেব।  
 
একজন �া�মন� নাবালক হাসপাতােলর জরির িবভােগ আসেল, িতিন েযৗন িনপীড়ন-পরবত� যেত্নর সময়, িপতামাতােক এর 
মেধয্ জিড়ত না কের, ফেরি�ক পরী�ায় স�িত েদওয়া বা না েদওয়া েবেছ িনেত পােরন।  
 
স�িত ফমর্িট েযৗন িনপীড়েনর জনয্ েমিডকয্াল ফেরি�ক পরী�ার সম� উপাদান বণর্না করার জনয্ নয়। �দানকারী, েরাগী 
এবং েরাগীর েকােনা অিভভাবক থাকেল, তােদর মেধয্ ধারাবািহক েমৗিখক েযাগােযােগর মাধয্েম পরী�া চলাকালীন েরাগীেক 
স�ূণর্রেপ অবিহত কের তার েথেক স�িত িনেত হেব। এই ফমর্িট েরাগীর ইেলক�িনক েমিডকয্াল েরকেডর্  েসভ করন। 
অনুেমাদনকারী বয্ি� (েরাগী অথবা অিভভাবক) এবং আইন �েয়াগকারীর কােছ একিট কের কিপ িবতরণ করা েযেত পাের, 
যিদ তা �কাশ করা হয়। 
 

েযৗন অপরােধর �মাণ সং�েহর স�িত 
আিম �দানকারীেক িনউ ইয়কর্  ে�েটর েযৗন অপরােধর �মাণ সং�েহর িকট, পাটর্  A (New York State Sexual Offense 
Evidence Collection Kit, Part A) বয্বহার কের আমােক পরী�া করেত এবং েযৗন িনপীড়েনর �মাণ সং�হ করেত িদেত 
স�ত। আিম বুিঝ েয এর মেধয্ আমার বয্ি�গত এবং িচিকৎসার ইিতহাস স�েকর্ িজ�াসা করা, স�াবয্ আঘাত বা 
অনয্ানয্ িচিকৎসা সং�া� সমসয্ার জনয্ আমােক পরী�া করা এবং �মােণর জনয্ নমুনা েনওয়া অ�ভুর্ � থাকেত পাের। 
�েয়াজন হেল, আিম আঘােতর ফেটা�ােফর জনয্ স�িত েদওয়া েবেছ িনেত পাির। আিম আইন �েয়াগকারীর কােছ অপরােধর 
িবষেয় অিভেযাগ জানােত চাইেল এই �মাণ বয্বহার করা হেব। 
 
আিম জািন েয পরী�ার েয েকােনা বা সম� অংেশ ও �মাণ সং�েহর েয েকােনা সময় আিম স�িত �তয্াহার করেত পাির। 
�দানকারী আমােক "িনউ ইয়কর্  ে�ট েযৗন অপরােধর িশকােরর অিধকােরর আইন"-এর একিট কিপ িদেয় আমার অিধকার 
স�েকর্  জািনেয়েছন এবং আমােক এিট বয্াখয্া করার ��াব িদেয়েছন। 
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অনু�হ কের আপনার পছে�র পােশ নােমর আদয্�র িলখুন: 
 
 �মাণ সং�হ    হয্া ঁ_____ না _____ 
 
 ফেটা�াফ    হয্া ঁ_____ না _____ 
 

েযৗন অপরােধর �মাণ �কাশ বা সংর�েণর স�িত 
আিম আইন �েয়াগকারীেক আমার মামলা স�েকর্ জানােত এবং আমার কাছ েথেক সংগৃহীত তথয্ এবং �মাণ আইন 
�েয়াগকারীেক েদওয়ার িস�া� িনেত পাির। �মােণর মেধয্ িনউ ইয়কর্  ে�ট েস�ুয়াল অেফ� এিভেড� কােলকশন িকট পাটর্  
A, িনউ ইয়কর্  ে�ট েস�ুয়াল অেফ� এিভেড� কােলকশন িকট পাটর্  B, ফেটা�াফ এবং/অথবা পরী�ার সময় সং�হ করা 
অনয্ েকােনা বয্ি�গত আইেটম অ�ভুর্ � থাকেত পাের। আইন �েয়াগকারী আমার �মাণ পরী�ার জনয্ একিট ফেরি�ক লয্ােব 
পাঠােব। 
 
অথবা আিম এই িস�া�ও িনেত পাির েয আিম আইন �েয়াগকারীেক িকছু জানােত চাই না অথবা আমার �মাণ এবং 
সংগৃহীত তথয্ আিম তােদর িদেত চাই না। আমােক জানােনা হেয়েছ েয সংগৃহীত �মাণ িনরাপদ ে�ােরেজ 20 বছেরর জনয্ 
েরেখ েদওয়া হেব। যিদ আিম 20-বছেরর ে�ােরজ সমেয়র মেধয্ আমার �মাণ আইন �েয়াগকারীেক না িদেত চাই, তাহেল 
পরবত�েত এিট রাজয্ এবং �ানীয় আইন অনুসাের বািতল করা হেব। 
 
আিম জািন েয এিট বািতল না হওয়া পযর্� আিম েয েকােনা সমেয় আমার �মাণ আইন �েয়াগকারীর কােছ �কাশ করার 
জনয্ েবেছ িনেত পাির। আমার �মাণ �কাশ করার জনয্, আিম িচিকৎসা �দানকারীর, আইন �েয়াগকারী, িভকিটম সহায়তা 
ে�া�াম বা িনরাপদ ে�ােরজ সুিবধা৷ যিদ আমার �মাণ সরােনা হয়, এবং এিট বািতল করার আেগ, আমােক এ িবষেয় 
অবিহত করার জনয্ যথাসাধয্ েচ�া করা হেব। 
 
আিম বুিঝ েয আমার জামাকাপড় এবং �মাণ িহসােব সংগৃহীত অনয্ েকােনা বয্ি�গত আইেটম আমার কােছ েফরত েদওয়া 
হেব যিদ আিম েসগিল েফরত চাই। 
 
অনু�হ কের আপনার পছে�র পােশ নােমর আদয্�র িলখুন: 
 

আইন �েয়াগকারীেক জানান      হয্া_ঁ____ না_____ 
 
 আইন �েয়াগকারীর কােছ �মাণ �কাশ করন    হয্া ঁ_____ না _____ 
 (উত্তের না েবেছ েনওয়া হেল, �মাণ দীঘর্-েময়ািদ সংর�েণ পাঠােনা হেব) 
 
 আইন �েয়াগকারীর কােছ ফেটা�াফ �কাশ করন    হয্া ঁ_____ না _____ 
 
 অনয্ আইেটমগিল �কাশ করন (িনিদর্� করন) _________________ হয্া ঁ_____ না _____ 
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অনুেমাদনকারী বয্ি�: ☐ েরাগী ☐ েরাগীর িপতামাতা  ☐ েরাগীর অিভভাবক 

☐ অনয্ানয্ (িনিদর্� করন):   
 
   

অনুেমাদনকারী বয্ি�র �া�র নাম মু�ণ করন তািরখ  

   

িচিকৎসা �দানকারীর �া�র  নাম মু�ণ করন তািরখ  

   

েদাভাষীর �া�র (যিদ থােক) নাম মু�ণ করন  তািরখ  

 
 

িবতরণ: েরাগীর েমিডেকল েরকেডর্  মূল নিথ; েরাগীর কােছ কিপ; 
আইন �েয়াগকারীর �িত কিপ, যিদ তােক জানােনা হয় 

 
স�িতর ফমর্ পাটর্  A িকট বে� রাখেবন না 

  


