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অ�বর্ত� িনেদর্ িশকা: COVID-19 িটকার জনয্ 
অবিহত স�িত িবষয়ক কিমিট  

  
30েশ িডেস�র, 2020 

 

অ�বর্ত� িনেদর্ িশকা: COVID-19 িটকার জনয্ স�িত �দােনর ে�ে�  

একিট অবিহত স�িত িবষয়ক কিমিটর বয্বহার 

I. ে��াপট 

COVID-19 েরােগর িটকা উপলেভয্ হেয় যাওয়ায়, িনউ ইয়কর্  রােজয্র িবকাশগত িবকল�যু� মানুষ িবষয়ক দ�র বা New 

York State Office for People With Developmental Disabilities (OPWDD) �ারা অনুেমািদত বা পিরচািলত সমেবত 

আবাসনেক�গিলেত (এরপর েথেক এখােন “আবাসনেক�” িহেসেব উে�খ করা হেব), বসবাসরত েবৗি�ক ও িবকাশগত 

িবকল�যু� বয্ি�েদর গভনর্র ও িনউ রােজয্র �া�য্দ�র (New York State Department of Health)-এর তরেফ, 

উপলভয্তার সােপে�, �থম পেবর্ িটকা �াপক িহেসেব মেনানীত করা হেয়েছ।  

 

II. COVID-19 িটকার জনয্ অবিহত স�িত 

COVID-19 িটকা েদবার জনয্ অবিহত স�িতর �েয়াজন হেব। িটকাকরেণর জনয্ মেনানীত িটকা �দানেক�গিল েথেক িটকা 

�াপক েয েকন বয্ি�র জনয্ই একিট COVID-19 িটকাকরেণর আেগর বাছাইকরণ বা Immunization Screening ও অবিহত 

স�িতর �েয়াজন হেব। যারা কিমউিনট �দানকারীেদর মাধয্েম িটকা েনেবন তােদর ে�ে�ও িটকা �দােনর আেগ তােদর িনজ� 

স�িতপে�র �েয়াজন হেব।  

 

অনয্ানয্ সব রকেমর িচিকৎসার মেতাই, OPWDD অনুেমািদত আবাসনেক�গিলেত বসবাসরত বয্ি�েদর জনয্ 14 

NYCRR 633.11-েত �েদয় �িতিনিধ স�িত-দাতােদর একিট তািলকা উপলভয্ থাকেব।  তেব, অবিহত স�িতর �েয়াজন আেছ 

এমন অনয্ান িচিকৎসা�ি�য়ার িবপরীেত, 14 NYCRR § 633.11-এ (29েশ িডেস�র, 2020-েত আপৎকালীন অিধিনয়ম 

েমাতােবক করা সংেশাধনী অনুসাের) অ�ায়ীভােব অবিহত স�িত িবষয়ক কিমিটগিলেক (ICCs), েযমনিট মূলগতভােব 14 

NYCRR § 633.16-এ বিণর্ত আেছ, েসই সব বয্ি�েদর তরেফ COVID-19 িটকা �দােনর জনয্ অনুমিত েদবার অিধকার �দান 

কের যােদর (a) অবিহত স�িত �দােনর মেতা স�মতা েনই এবং (b) েকান অিধকার�দত্ত �িতিনিধ িস�া�-�হীতা েকান বয্ি� 

েনই, েযমনিট 14 NYCRR § 633.11-এ তািলকাব� আেছ।  িটকার জনয্ ICC-গিলেক অবিহত স�িত েদবার অিধকার �দান 



করা হেল তা িটকাকরেণর জনয্ �েয়াজনীয় স�িত�ি�য়ােক সমেয়ািচতভােব স�� করেত পাের, নেচৎ তা উপলভয্ অনুসাের 

স�� করা হেব, যা COVID-19 অিতমাির ছিড়েয় পড়া রখেত িটকার �েয়াজনীয়তােক �ীকৃিত েদয়।   

 

আবাসনকে�গিলেত বসবাসরত েবিশরভাগ বয্ি�রই অবশয্ ICC-েক কােজ লাগাবার দরকার হেব না। 

III. COVID-19 িটকা:  18 বছর বা তার েবিশ বয়সী বয্ি�েদর জনয্ অবিহত স�িত 

একজন বয্ি� যিদ 18 বছর বা তার েবিশ বয়সী হন এবং তার অবিহত স�িত �দােনর �মতা থােক, তাহেল েসই বয্ি� 

COVID-19 িটকা েনবার বয্াপার তার িনেজর স�িত িনেজই �দান করেবন।   

 

একজন বয্ি� যিদ 18 বছর বা তার েবিশ বয়সী হন এবং তার অবিহত স�িত েদবার �মতা না থােক, তাহেল তার বদেল 14 

NYCRR § 633.11(a)(1)(iii)(b)-েত িনিদর্� কের েদওয়া �িতিনিধেদর মেধয্ একজন তার হেয় COVID-19 িটকার জনয্ 

অবিহত স�িত েদেবন।  সুিনিদর্� কের, িনেচ েয �েম উে�িখত রেয়েছ েসই �ম অনুযায়ী একজন �িতিনিধর েথেক COVID-19 

িটকার জনয্ অবিহত স�িত সং�হ করেত হেব: 

 

(1) এই ধরেনর স�িত �দােনর জনয্ আইনগতভােব অিধকার�া� একজন অিভভাবক অথবা যথাযথভােব িনেয়াগ�া� 

একজন �া�য্পিরচযর্া �দানকারী বা ৈবকি�ক �িতিনিধ;  

(2) স�কর্  সি�য় রেয়েছ এমন �ামী/�ী; 

(3) স�কর্  সি�য় রেয়েছ এমন বাবা/মা; 

(4) স�কর্  সি�য় রেয়েছ এমন স�ান/স�িত; 

(5) স�কর্  সি�য় রেয়েছ এমন �া�বয়� সেহাদর; 

(6) স�কর্  সি�য় রেয়েছ এমন �া�বয়� েকান পািরবািরক সদসয্; 

(7) উইেলা�ক �াস-এর জনয্ উপেভা�া উপেদ�া পষর্দ (Consumer Advisory Board); 

(8) অবিহত স�িত িবষয়ক কিমিট বা Informed Consent Committee (ICC); অথবা 

(9) একিট �িতিনিধ িস�া�-�হীতা কিমিট (SDMC) বা সংি�� অিধে�ে�র একিট আদালত।   

 

IV. COVID-19 িটকা: 18 বছর বা তার কম বয়সী বয্ি�েদর জনয্ অবিহত স�িত 



এই িটকা যখন 18 বছেরর কম বয়সীেদর জনয্ উপলভয্ হেয় যােব, তখন COVID-19 িটকার জনয্ অবিহত স�িত, 

আপৎকােলর েঘাষণার সময়কাল জেুড়, 14 NYCRR § 633.11(a)(1)(iii)(a)-এ িনিদর্� কের েদওয়া �িতিনিধেদর মেধয্ েয 

েকান একজন �দান করেত পােরন, েযমনিট আপৎকাল সং�া� অিধিনয়েম উে�িখত রেয়েছ।   

 

V. অবিহত স�িত �দােনর �মতার িনধর্ারণ 

েকান বয্ি�র অবিহত স�িত �দােনর �মতা, যােক েকান আদালত �ারা স�িত �দােন অ�ম বেল িনধর্ািরত কের েদওয়া 

হয়িন, ওই বয্ি�র কাযর্�ম পিরক�না দল িনধর্ারণ করেব।  েবিশরভাগ ে�ে�, একজন মানিসক/আচরণগত �া�য্ পিরচযর্া 

�দানকারীর �ারা আনু�ািনকভােব মূলয্ায়েনর �েয়াজনীয়তা ছাড়াই সংি�� বয্ি�র কাযর্�ম পিরক�না দল তার অবিহত স�িত 

�দােনর �মতা িনধর্ারণ করেব।  েয সব বয্ি� অতীেত তােদর িনেজেদর স�িত িনেজরাই �দান কের এেসেছন, েযমনিট তােদর 

িচিকৎসাকারী দল বলেব, তারা স�বত COVID-19 িটকার জনয্ িনেজরাই িনেজেদর স�িত িদেত পারেবন। েয সব বয্ি� অতীেত 

তােদর িনেজেদর স�িত িনেজরাই �দােন অ�ম েথেক এেসেছন, েযমনিট তােদর িচিকৎসাকারী দল বলেব, এবং যারা একজন 

�িতিনিধ স�িত-দাতােক বয্বহার কের এেসেছ, তারা স�বত COVID-19 িটকার জনয্ িনেজরা িনেজেদর স�িত �দান করেত 

পারেবন না।  

 

�মতা িনধর্ারণ করেত িগেয়, সংি�� বয্ি�র কাযর্�ম পিরক�না দেলর সদসয্েদর অতীেত তার িনেজর জনয্ িনেজ স�িত 

েদবার ইিতহাস, COVID-19 েরাগ ও িটকাকরণ স�েকর্  তার সাধারণ েবাধগময্তা �দশর্েনর �মতা ও এ বয্াপাের 

যুি�স�তভােব অবিহত পছ� �কােশর �মতা ইতয্ািদগিলেক িবেবচনায় রাখেত হেব।  িচিকৎসা দেলর তরেফ ওই ধরেনরন 

িনধর্ারেণর নিথ রাখেত হেব।   

 

শধুমা� যখন েকান বয্ি�র অবিহত স�িত �দােনর �মতার বয্াপাের েকান সংশয় থাকেব তখনই ওই ধরেনর িনধর্ারেণর 

ে�ে� একজন মানিসক/আচরণগত �া�য্পিরচযর্া �দানকারীর �ারা তার �মতার আনু�ািনক মূলয্ায়ন করােত হেব।  েয সব 

বয্ি�েদর একজন মািনসক/আচরণগত �া�য্পিরচযর্া �দানকারী মূলয্ায়ন করেবন তােদর মেধয্ েথেক শধুমা� যােদর উ� 

মূলয্ায়েন অবিহত স�িত �দােন অ�ম বেল িনধর্ািরত কের েদওয়া হেব তােদরেকই ICC-র কােছ পাঠােনা হেব, যখন তােদর হেয় 

েকান অনুেমািদত �িতিনিধ স�িত-দাতা থাকেবন না।  স�িত �দােনর �মতা সং�া� অিতির� উপাদানগিল, েযগিল সুিনিদর্� 

কের COVID-19 িটকার জনয্ �েযাজয্, রাজয্বয্াপী িশ�া�দান পিরচালন �ণালী বা Statewide Learning Management 

System (SMLS)-এ পাওয়া যােব।  

 



 

VI. COVID-19 িটকার জনয্ অবিহত স�িত িবষয়ক কিমিটর বয্বহার  

COVID-19 িটকার জনয্ অবিহত স�িত সং�েহর উে�েশয্ ICC-েক শধুমা� েসই সব বয্ি�েদর জনয্ কােজ লাগােনা েযেত 

পাের যােদর: (1) িনেজেদর স�িত �দােনর �মতা েনই এবং (2) তােদর হেয় স�িত েদবার জনয্ অিধকার�া� অনয্ েকান 

�িতিনিধ স�িত-দাতা েনই।  এছাড়াও পিরেষবা �দানকারীগণ িচিকৎসকেদর েথেক COVID-19-এর জনয্ েরাগী-িনিদর্� 

ে�সি�পশন চাইেতও পােরন, িবেশষকের, যিদ সংি�� বয্ি�র িচিকৎসার ইিতহাস বা অব�া স�েকর্  েকান রকম সংশয় থােক।  

 

ICC-র গঠন ও কিমিটর কাযর্�ি�য়া সং�া� আবশয্কতাগিলর বয্াপাের 14 NYCRR § 633.16-এ িনিদর্� কের বেল 

েদওয়া আেছ এবং েসগিল �েযাজয্ থাকেব।  তেব, COVID-19 িটকার জনয্ অবিহত স�িত সং�েহর জনয্ জরির িভিত্তেত একিট 

ICC-েক কােজ লাগােনার ে�ে�, িনে�া� আবশয্তাগিলেক তুেল েদওয়া হেয়েছ, েযেহতু িটকা েনবার জনয্ স�িতর সে� সংি�� 

বয্ি�র আচরণগত পিরক�নার েকান স�কর্  েনই: 

14 NYCRR § 633.16(g)(8)(iii)(c): এই আবশয্কতা েয, ICC-েক অবশয্ই এমন একজন বয্ি�েক অ�ভুর্ � করেত 

হেব িযিন আচরণগত পিরক�নায়/মানবািধকার কিমিটেত কাজ কেরন না, যারা সংি�� বয্ি�র আচরণগত সহায়তা 

িবষয়ক পিরক�নার পযর্ােলাচনা কের থােকন। 

 

COVID-19 িটকা পাবার আশ �েয়াজনীয়তার কথা মাথায় েরেখ, ICC-েক উৎসািহত করা হয়, িক� তা আবশয্ক নয়, 

তারা েযন একিট পযর্ােলাচনা স�� কেরন এবং েরাগী পাঠােনার পাঁচ (5) িদেনর মেধয্ তােদর িনণর্য় স�েকর্  জানান। একিট ে�রণ 

খােমর (referral packet) মেধয্ যা যা থাকা উিচৎ: 

 

(1) ICC-র কােছ পাঠােনার সে� জিড়ত েয েকান ফমর্ যা ইিতমেধয্ই সং�ার ে�ােটাকল অনুযায়ী আবশয্ক, শধুমা� 

আচরণগত সহায়তা িবষয়ক পিরক�না অথবা আচরণগত অিধকােরর সীমাব�তা সং�া� অনয্ানয্ নিথপ�গিল 

বয্তীত; 

(2) েরাগী-িনিদর্� ে�সি�পশন, যিদ �েযাজয্ হয়;  

(3) েয িটকা িবতরণ করা হে� তার উৎপাদেকর তরেফ �দত্ত একিট তথয্প� (েযমন Moderna বা Pfizer, অথবা 

উভয়েয়ই, যিদ উৎপাদক অজানা হয়); 

(4) COVID-19 িটকাকরেণর আেগর বাছাইকরণ ও স�িতপ�; এবং 



(5) সংি�� বয্ি� েয িনেজর হেয় স�িত �দােন অ�ম বেল িনণ�ত হেয়েছ েস সং�া� কাগজপ�।  এই ধরেনর িনধর্ারণ 

িনে�াে�র েয েকান একিটর িভিত্তেত হেত পাের: 

a. কাযর্�ম পিরক�না দেলর তরেফ সংি�� বয্ি� নিথপে�র পযর্ােলাচনা; অথবা  

b. একজন লাইেস��া� মেনািবদ, লাইেস��া� িচিকৎসীয় সমাজকম�, অথবা লাইেস��া� িচিকৎসক অথবা 

অনয্ েকান মানিসক/আচরণগত �া�য্পিরচযর্া �দানকারী েপশাজীবীর �ারা স�� করা একিট আনু�ািনক 

মূলয্ায়ন এবং একজন লাইেস��া� মেনািবদ, লাইেস��া� িচিকৎসীয় সমাজকম� অথবা লাইেস��া� 

িচিকৎসেকর �ারা উ� মূলয্ায়েন �া�র �দান। 

 
এই িনেদর্ িশকা বা এই েগাটা �ি�য়া স�েকর্  েকান �� থাকেল OPWDD-এর রাজয্বয্াপী পিরেষবােক�সমেূহর 

মুখয্ মেনািবদ ডাঃ পল পাি�র্ জেক এই িঠকানায় ইেমল করা েযেত পাের, Paul.Partridge@opwdd.ny.gov।  
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