
GUIA PARA A PARTICIPAÇÃO MIGRANTE NAS POLÍTICAS E ENTIDADES DE SAÚDE  |  BENGALI

অভিবাসীদের স্াস্থ্য 
সংস্া এবং নীভিদি 
অংশগ্রহদের জনথ্য 
গাইডলাইন



03

"INFORMA em AÇÃO" প্রকল্পটি মূলত অটিবাসীদের জন্য জাতীয় স্াস্্যদসবাগুদলাদত 
প্রদবদের জন্য ততরী করা হদয়টিল।টিক ততমটন এর মূল লক্্য তথ্য সংগ্রহ করা 
এবং সংকলদনর মাধ্যদম কার্যকারীতা উন্ীত করা। টবটিন্ িাষায় অনুবাে করা, 
টবটিন্ পিিূটমর তলাকদের জন্য তবটিত্্য ধারনার উপর টনবন্ধন কদর মধ্যস্ততা 
করা। একই সাদথ টবটিন্ স্ান তথদক আগত মানুষ এবং জাতীয় স্াস্্যপটরদষবা 
তপোোরদের একসাদথ এমন একটি প্রটরিয়াদত জটিত করা রা সংস্কৃ টতর মধ্যস্তা 
এবং কদথাপকথদনর সরঞ্ামগুদলা ব্যবহার কদর টবটিন্ সাংস্কৃ টতক কািাদমার লক্্য 
তবাঝার জন্য পটরকল্পনা কদরটিল।

এই প্রকদল্পর আনুষ্াটনক অংেীোর হদছে GAT - Grupo de AtivistasemTratamentos 
অনানুষ্াটনক অংেীোর ACeS Lisboa Central (Central Lisbon Health Units Cluster) 
এবং GABIP Almirante Reis (রা উন্ীতকরণ হদয়দি Lisbon municipality, Aga khan 
foundation Portugal এবং Arrois borough এর দ্ারা)।অনুবাে পটরিাটলত হদয়দি 
অংেীোর এবং কটমউটনটি গ্রুদপর দ্ারা রারা এই প্রকল্পটির উন্য়দন সটরিয়িাদব 
অংেগ্রহণ কদরদি।িাষাগুদলা : বাংলা, ইংদরজী, তরেঞ্চ, মান্াটরন, তনপালী এবং 
পত্্য গীজ।
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অনুবাভেি এবং মধথ্যস্িা: 

Manisha Jaiswal
           Mehejabin Chowdhury Shejuthi  
Valérie de Mira Godinho
Manda Wu Yanli

ককন অংশগ্রহে 
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কলখা ও সম্ােনা নদিম্বর 2019 এবং মাচ্ 2020 এর মাদে।

নাগটরকত্ব অনুেীলন করা স্াস্্য নীটতগুটল সংজ্াটয়ত, পর্যদবক্ণ এবং মূল্যায়দন 
অংে টনদত পাদর।
স্াস্্য নীটতসমূহ এবং তসগুটল কীিাদব প্রদয়াগ করা হয় উন্ত করার জন্য তলাদকরা 
তাদের অটিজ্তার সাদথ অবোন রাখদত গুরুত্বপণূ্য। উোহরণস্রূপ, ইউদরাদপ 
ঔষদধর ত�াজগুদলা সাধারণত জাপাদনর পদক্ অনুদমাটেতগুদলার তিদয় অদনক 
তবটে সম্ভবত জাপাটন  বংদোদ্ভূত তলাদকরা তিাি ত�াজ উৎপােন বাধ্যতামূলক 
করার জন্য ওষুধগুটলদক টনয়ট্রিত কদর এমন সত্ার কাদি আদবেন করদত িায়  
(জাপাটন এবং একই রকদমর টিটজওলটজসহ উিয় এবং/বা  টেশুদের জন্য)। 
টকিু ওষুধ টকিু তিষজ িা এর সাদথ টমট্রিত কদর - সম্ভবত তলাদকরা তাদের গ্রহদণর 
পানীদয়র সাদথ টমথট্রিয়া করার  কারদণ তাদের সদদেহ হয় এমন তকানওষুধ তথদক 
অনাকাট্ষিত প্রিাদবর কথা বলদত িান। বা হদত পাদর তলাদকরা তাদের সংস্কৃ টতদত 
স্াস্্যদসবা পটরদষবাটে সম্পটক্য ত আরও টকিু অদরৌটতিক প্রদয়াজন রদয়দি রা 
একটি উপরতুি সত্া দ্ারা সদ্াধন করা হয়।



গুরুত্বপূে্: স্াস্্য সম্পটক্য ত তমৌটলক আইন - আইন নং। 95/2019।

আইন নং। 108/2019 স্াদস্্যর জনসাধারদণর অংেগ্রহদণর সনেটি 
অনুদমােন কদরদি এটি একটি অংেগ্রহীতা পাবটলক ("Carta para a 
Participação Pública em Saúde") এবং কীিাদব এটি প্রিার, বাস্তবায়ন 
এবং মূল্যায়ন করা উটিত। এই আইনটি কার্যকর হওয়ার জন্য টনটে্যষ্ট 
টবটধগুটলর অদপক্ায় রদয়দি। এটি সম্প্রোয় টিটত্ক প্রটরিয়া অনুসরণ 
কদর পাস করা হদয়টিল রা িার বির আদগ শুরু হদয়টিল।
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ভনদে্ভশকা 
নীভি

অনুদছেে 64 এ পত্্য গীজ প্রজাতদ্রির সংটবধাদন প্রটতটষ্ত হদয়দি তর 
"স্াদস্্যর সরুক্া এবং স্াদস্্যর প্রটতরক্া ও প্রিাদরর োটয়ত্ব প্রদত্যদকরই রদয়দি" 
এবং "জাতীয় স্াস্্যদসবা পটরিালনদক তকন্দীকরণ ও অংেগ্রহণমূলক করা হদব" 
(এই টববটৃতটি হদলা স্াস্্য সম্পটক্য ত তমৌটলক আইদনর 20 নীটতদত পনুরুদ্ার করা 
হদয়দি ("Lei de Bases da Saúde" - LBS)।

পি্্গাল সম্দক্ ভকছু িরথ্য:

• ACES: একটি সাধারণ তবা�্য  সহ একটি গ্রুদপর স্াস্্যদসবা তকন্দ।

• Decreto-Lei (DL): মট্রিপটরষে / সরকার কতৃ্য ক জাটর করা একটি 
আইন

• Lei: সংসে দ্ারা জাটর একটি আইন

এই অবোনগুভল আরও ভনভে্ষ্ট বা আরও সাধারে হদি পাদর:

• কীিাদব মানুদষর টনটে্যষ্ট তবটেষ্ট্যগুটল (সংদবেনেীল, তমাির, োরীটরক, িাষাগত, 
সাংস্কৃ টতক ইত্যাটে) তমাকাদবলা করা রায়?

• তলাদকরা পটরদষবাগুটলর টবটিন্ অপাদরটিং ঐটতদহ্যর সাদথ খাপ খাইদয় তেওয়ার 
পটরবদত্য  কীিাদব প্রটতটরিয়াগুটল সদব্যাত্মিাদব মাটনদয় টনদত পাদর?

•  জাতীয় স্াস্্যদসবা ("Serviço Nacional de Saúde - SNS") এর মদধ্য কীিাদব 
প্রদবে এবং তরাগীর পটরদষবা টনটচিত করা রায়?

• স্াস্্য নীটত মূল্যায়ন সম্পটক্য ত তদথ্যর প্রিার কীিাদব টনটচিত করা রায়?

• সমস্ত নীটতদত স্াস্্য কীিাদব প্রদয়াগ করা তরদত পাদর?

... ইত্যাটে।



গুরুত্বপূে্:
প্রোসটনক �কুদমন্টস প্রদবদের সম্পটক্য ত আইন অনুসাদর সক্ম 
কতৃ্য পদক্র কাি তথদক প্রোসটনক এবং পটরদবেগত তদথ্যর জন্য অনুদরাধ 
করদত পাদরন (“Lei de Acesso aos Documentos Administrativos”), 
আইন নং। 26/2016। রটে আপনার অনুদরাদধর উত্র না তেওয়া হয় বা 
রটে এই আইন লঙ্ঘন করা হয় তদব পরত্্গীজ সংসদে পটরিাটলত একটি 
স্ত্রি সংস্া অ্যা�টমটনদ্রেটিি �কুদমন্ট কটমেন (“Comissão de Acesso 
aos Documentos Administrativos”) এর সাদথ অটিদরাগ োদয়র করা 
তরদত পাদর।

2. পাবভলক পরামশ্ 
তকন্দীয় এবং স্ানীয় প্রোসন টনয়টমতিাদব জনসাধারদণর পরামদে্যর জন্য টবটিন্ 
টবটধটবধান, টনদে্য টেকা এবং অন্যান্য সরঞ্াম সরবরাহ কদর। পরামে্য বা জনশ্রুটত 
সময়কাদল, তর তকানও ব্যটতি বা সংগিন েস্তাদবজটি অধ্যয়ন করদত পাদর এবং 
অংে টনদত পাদর । প্রস্তাটবত সংদোধনী তথদক তকানও টনটে্যষ্ট অটিদরাজনদক সমথ্যন 
কদর এমন মন্তব্যগুটলদত সমস্ত অবোন তবধ।

এই নভরগুভলর কদয়কভি উোহরে অন্তি্্ক্ত:

• জাতীয় স্াস্্য পটরকল্পনা এবং টবষয়গত অগ্রাটধকারমূলক কম্যসটূি;

• আঞ্চটলক স্াস্্য পটরকল্পনা;

• স্ানীয় স্াস্্য পটরকল্পনা;

• িাি্যার, তকৌেল, পটরকল্পনা এবং স্াস্্য সম্পটক্য ত তপৌর সংরিান্ত অন্যান্য সরঞ্াম।

অংেগ্রহণ সাধারণত টলটখতিাদব এবং ইদমদলর মাধ্যদম করা হয় এবং টবটিন্ পথৃক 
প্রদয়াজনদক টবদবিনায় তরদখ সম্ভাব্য সব্যাটধক সংখ্যক ব্যটতির অন্তি্্য তি অংেগ্রহদণর 
জন্য েত্য াটে টনটচিত করা উটিত।
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অংশগ্রহদের 
সুদ�াগ

1. িরথ্য, পরামশ্, প্রশংসা এবং 
অভিদ�াদগর জনথ্য অনুদরাধ 
স্ত্রি টিটত্দত বা সটমটতর মাধ্যদম অংেগ্রহদণর 
মদধ্য "সাধারণ" কাজগুটল তরমন তথ্য অনুদরাধ 
করা, পরামে্য তেওয়া, পটরদষবা বা কমমীদের 
সেস্যদের প্রেংসা করা বা অটিদরাগ জমা 
তেওয়ার মদতা অন্তি্্য তি রদয়দি।

অটিদরাগ বইদত ("Livro de Reclamações" (পাবটলক সাটি্য দস হলুে বই) 
টলদখ বা স্াস্্য টনয়্রিণ কতৃ্য পদক্র ওদয়বসাইদি পাওয়া অনলাইন িম্যটি ব্যবহার 
কদর ব্যটতিগতিাদব অটিদরাগ ও অটিদরাগ তেওয়া তরদত পাদর (Entidade 
Reguladora da Saúde - ERS ”) - [www.ers.pt]।

ERS এর পাশাপাভশ ভনম্নভলভখি জািীয় সংস্াগুভলর সাদরও ক�াগাদ�াগ 
করা ক�দি পাদর:

• আঞ্চটলক স্তদর আঞ্চটলক স্াস্্য প্রোসদনর আইন টবষয়ক এবং নাগটরকদের 
কার্যালয়;

• প্রাথটমক স্াস্্যদসবার জন্য স্াস্্য তকদন্দর তগাষ্ঠীগুটলর জন্য টসটিদজদনর অটিস 
(ACES);

• হাসপাতাদলর রত্ন সম্পটক্য ত হাসপাতাদলর জন্য নাগটরকদের অটিস।



4. ভনভে্ষ্ট কাদজর জনথ্য শ্রমজীভবেল দ্ারা শুনাভনদি অংশ কনওয়া
সটুনটে্যষ্ট আনুষ্াটনকিাদব অংেীোটরদত্বর স্ান রদয়দি রা একটি টনটে্যষ্ট কাদজর জন্য 
তসি করা ওয়াটক্য ং গর্ুগুটলর সাদথ সংরুতি রদয়দি। কাজটি তেষ হদয় তগদল, ওয়াটক্য ং 
গ্রুপটি বন্ধ হয়। প্রায়েই, এই তগাষ্ঠীগুটলর মদধ্য এমন ব্যটতিদের প্রটতটনটধ অন্তি্্য তি 
থাদক রারা স্াস্্য পটরদষবা ব্যবহার কদরন।

এই ধরদের ওয়াভক্ং গ্রুপগুভলর কদয়কভি উোহরে হদলা:

• জাতীয় স্াস্্য পটরকল্পনার জন্য উপদেষ্টা তবা�্য  ("Plano Nacional de Saúde-
PNS") 2021-2030;

• জাতীয় স্াস্্যদসবাদত স্াস্্যদসবার জন্য প্রদবে করার তক্দত্ ম্যাদনজদমন্ট 
টসদটেমগুটল মূল্যায়দনর জন্য স্ত্রি প্ররটুতিগত গ্রুপ।

3. সংসেীয় কভমভি এবং কগাষ্ঠীগুভলর দ্ারা জন শুনাভন
পত্্য গীজ সংসে (Assembleia da República) পত্্য গীজ প্রজাতদ্রির আইন রা আইন 
করার ক্মতা রাদখ এবং টকিু তক্দত্ সরকারদক তসই ক্মতা অপ্যণ কদর (রটেও 
টকিু টবষয় সরকার কতৃ্য ক তত্তাবধাদন থাকা পটরদষবাটে সংস্ার অন্তি্্য তি থাদক, এটি 
হদলা) শুধমুাত্ সরকার রা আইন ও টবটধ ততটর করদত পাদর)। এর কাজটি প্রবাটহত 
করার জন্য সংসেীয় কটমটি এবং টবষয়টিটত্ক ওয়াটক্য ংগ্রুপগুটলদত সংগটিত হয়।

কটমটিগুটল অস্ায়ী হদত পাদর (রখন সময়সীমা এবং / অথবা টনটে্যষ্ট উদদেে্য থাদক) 
বা স্ায়ী কটমটিগুটল। প্রটতটি টনব্যািদনর পদর স্ায়ী কটমটি গিন করা হয় এবং তারা 
সংসদের পদুরা সময়কাদলর জন্য স্ায়ী হয়; একটি স্াস্্য কটমটি সব্যো অন্তি্্য তি করা 
হদয়দি। কার্যটনব্যাহী তগাষ্ঠীর আরও টনটে্যষ্ট টবষয় থাদক এবং আইনসিার সমাটতির 
আদগ তাদের টমেনগুটল তেষ হদয় রাওয়ার আদগ বন্ধ হদয় তরদত পাদর।

সংসদে এই অি্যন্তরীণ সংগিন কািাদমার পাোপাটে প্রটতটি েদলর জন্য েটুি বা 
আরও তবটে প্রটতটনটধ টনব্যাটিত কদরদিন এমন সংসেীয় তগাষ্ঠীও রদয়দি।

কটমটি, ওয়াটক্য ং গ্রুপ এবং সংসেীয় তগাষ্ঠীগুটল জনসাধারদণর শুনাটনর আদয়াজন 
করদত পাদর। এগুটল সাধারণত টনটে্যষ্ট টকিু টবষদয় তোনার জন্য টনটে্যষ্ট সংস্াগুটল 
এবং তলাকদের আম্রিণ জানায় এবং শুনাটনগুটল তকানও সটমটত দ্ারা অংেগ্রহদণর 
জন্য উনু্তি। তদব ব্যটতি টহসাদব পথৃকিাদব অংে তনওয়া টবরল।

আরও িদরথ্যর জনথ্য, সংসদের ওদয়বসাইি কেখুন - 
[www.parlamento.pt]
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5.1 জািীয় স্াস্থ্য কবাড্ ("CONCELHO NACIONAL DE SAÚDE-
CNS")
স্াস্্য সম্পটক্য ত বত্যমান তমৌটলক আইনটি প্রটতটষ্ত কদর তর "জাতীয় স্াস্্য তবা�্য  
একটি স্ত্রি অংেগ্রহণমূলক সংস্া রা স্াস্্য নীটত প্রটতষ্ায় সরকাদরর কাদি একটি 
পরামে্যমূলক িূটমকা পালন কদর এবং স্াস্্য ব্যবস্ার পটরিালনায় অংেীোরদের 
প্রটতটনটধত্ব কদর"।

CNS কার্যকাটরতা টনদে্যে করা হয় Law ("Decreto-Lei") নং49/2016 তত সংজ্াটয়ত 
করা হদয়দি। এদত ৩০ জন সেস্য রদয়দিন, রার মদধ্য (২০%)। "ব্যবহারকারীদের 
প্রটতটনটধ, পত্্যগীজ পাল্যাদমন্ট রা এমটপর পরম সংখ্যাগটরষ্তা দ্ারা টনব্যাটিত এবং 
এটি অটিস,তরাগীদের সহদরাটগতা ও সটমটতদত অনুেীলন কদর"।

বত্য মাদন, CNS ব্যবহারকারীদের প্রটতটনটধত্বকারী সমস্ত তলাক তসখাদন 
অ্যাদসাটসদয়েনগুটলর পদক্ রদয়দিন রারা অসুস্তারুতি তলাকদের প্রটতটনটধত্ব 
কদরন।

টনজস্ উদে্যাদগ বা সরকার বা সংসে কতৃ্যক রখনই অনুদরাধ করা হদয়টিল, তখন 
CNS জাতীয় স্াস্্য পটরকল্পনা এবং স্াদস্্যর টবটিন্ তক্দত্ গদবষণা ও উদ্াবন সহ 
“স্াস্্য নীটত সম্পটক্য ত টবষয়গুটলর টবষদয় মতামত ও সপুাটরে টবদবিনা এবং জাটরর 
জাটরর জন্য” োয়বদ্। স্াস্্য নীটত সম্পটক্য ত টবদলেষণ এবং জনগদণর টবতক্য দক 
উৎসাটহত করার জন্য অন্যান্য োটয়ত্বগুটলর মদধ্য এটিও োয়ী।

CNS অনুদরাধ করদত পাদর তর 
তকানও সরকারী বা তবসরকারী সংস্া 
তার লক্্য অনুসরদণ অপটরহার্য 
উপাোনগুটল সরবরাহ কদর এবং 
এই সংস্া তাদের প্রটতদরাটগতা এবং 
োটয়দত্বর পটরটধর মদধ্য তাদের কাি 
তথদক অনুদরাধ করা সমস্ত সহায়তা 
সরবরাহ করদব।

5.2 মােকদ্রবথ্য, মােকাসভক্ত এবং ক্ষভিকারক অথ্যালদকাহল গ্রহে 
সম্ভক্ি সমসথ্যা সম্ভক্ি জািীয় কবাড্

টনদে্য টেত - আইন দ্ারা তসি আপ করুন ("Decreto-Lei"1/2003 টনদে্য টেত -আইন 
("Decreto-Lei" নং 40/2010), "এই জাতীয় তবা�্য  হদলা মােক, মােকাসটতি এবং 
ক্টতকারক তসবন সম্পটক্য ত নীটত সম্পটক্য ত প্রধানম্রিী ও সরকাদরর পরামে্যোতা 
সংস্া অ্যালদকাহল, এবং এই টবষয়গুটলর জন্য তপ্রাগ্রামগুটলদত প্রধান উপকরণগুটল 
সংজ্াটয়ত ও কার্যকর করার পাোপাটে প্রধানম্রিী বা মােদকর টবষদয় নীটত সমন্বয় 
করার জন্য োয়ী সরকাদরর সেস্যদের দ্ারা জমা তেওয়া তর তকানও টবষদয়, বা টনদজদক 
টনধ্যারণ করার জন্য োয়বদ্, মােকাসটতি এবং অ্যালদকাহদলর ক্টতকারক তসবন "।

এই তবাদ�্য  অংে তনওয়া তকবলমাত্ এমন একটি প্রটতষ্াদনর মাধ্যদম রা এটি গিন কদর 
এবং এর গিন টস্র হয়।

5.3 ককন্দীয় প্রশাসদনর মিৃদেদহর জনথ্য পরামশ্ক কবাড্

তকন্দীয় প্রোসদনর তবে কদয়কটি সংস্ার উপদেষ্টা তবা�্য  রদয়দি। এই তবা�্য গুটল 
তাদের অটপ্যত োটয়ত্বগুটল আরও িালিাদব সম্পােন করার জন্য তাদের জন্য অবোন 
প্রোন কদর, তরদহত্ স্াস্্যদসবা ব্যবহারকারীদের টহসাদব তাদের পটরিালনা তবা�্য  এবং 
প্ররটুতিগত কমমীদের দ্ারা পটরিাটলত তথ্যগুটল তকানও উপদেষ্টা তবা�্য  কতৃ্যক সংগ্রহ 
করা তরদত পাদর।টবটিন্ ধরদণর অটিজ্তা তনই,এদত অসসু্তা ও অসসু্ তলাকজন, 
গ্রাহক এবং সাধারণিাদব স্াস্্যদসবা ব্যবহারকারীদের প্রটতটনটধত্বকারী সটমটতর 
প্রটতটনটধ অন্তি্্য তি রদয়দি।

পরামশ্োিা কবাড্ রদয়দছ এমন সংস্াগুভলর উোহরে:

•  জাতীয় ওষুধ ও স্াস্্য পণ্য কতৃ্যপক্ ("Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I.P.-INFARMED") এবং

•  স্াস্্য টনয়্রিক সংস্া।

স্াস্্য তক্দত্ কাজ কদর এমন সমস্ত জাতীয় টবিাগীয় সংস্ার উপদেষ্টা তবা�্য  থাকা 
উটিত।
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6. স্াস্থ্য ককদন্দর গ্রুপগুভলর জনথ্য কভমউভনভি কবাড্ (ACES)

1971 এ, জনস্াস্্য পটরদষবা পনুগ্যটিত হদয়টিল। এটি তকবল 1999 সাদলর সংস্াদরই 
স্াস্্য তকন্দগুটলদত নাগটরকদের অংেগ্রহণদক আনুষ্াটনক করার জন্য একটি 
সংস্া গিন করা হদয়টিল - উপদেষ্টা তবা�্য  - রা 2003 সাদলর সংস্াদর বহাল রাখা 
হদয়টিল। টনদে্য টেত -আইন ("Decreto-Lei") নং 28/2008 স্াস্্য তকন্দগুদলাদত  
গর্ুপগুটলর জন্য উপদেষ্টা তবা�্য দক প্রটতস্াপন কদর ("Agrupamento de Centros 
de Saúde-ACES") এবং তবা�্য টির রিনাটি একই (বা অনুরূপ) উপাদয় পদুরা তেদের 
জন্য প্রটতস্াপন কদর।

নাগটরকদের অন্যান্য বা কম সংখ্যক প্রত্যক্ প্রটতটনটধদের মদধ্য, প্রটতটি কটমউটনটি 
তবাদ�্য ও প্রশ্নরতুি ACES এর ব্যবহারকারীদের প্রটতটনটধ অন্তি্্য তি কদর।

তর ব্যটতি কটমউটনটি তবাদ�্য র সিাপটতত্ব কদরন, রা সব্যো ACES দ্ারা পটরিাটলত হয় 
এবং তসই অঞ্চদলর তপৌরসিা পটরষদের দ্ারা টনদে্য টেত, টতটনও ACES টনব্যাহী তবাদ�্য  
রদয়দিন।

কটমউটনটি তবাদ�্য র প্রটত িয় মাদস অন্তত একবার তবিক করা উটিত।

7. হাসপািাল ও স্ানীয় স্াস্থ্য ইউভনদির জনথ্য পরামশ্ক কবাড্

SNS - টনদে্য টেত আইন ("Decreto-Lei") নং-এর প্রোসদনর তবা�্য গুদলা 
হাসপাতালগুটলর সংস্ার কািাদমার অংে। 18/2017, প্রেত্ তর তারা সরকারী 
ব্যবসাদয়র সংস্া; অন্য কথায়, তবসরকারীিাদব পটরিাটলত সরকারী হাসপাতালগুটল 
(সরকারী-তবসরকারী অংেীোটরত্ব হাসপাতাল) বাে তেওয়া হয়।

উপদেষ্টা তবা�্য গুটলর মদধ্য একটি "ব্যবহারকারীদের প্রটতটনটধ, প্রাসটগিক সটমটত বা 
সমত্ল্য প্রটতটনটধত্ব কািাদমা দ্ারা টনরতুি" অন্তি্্য তি রদয়দি।

ACES কটমউটনটি তবা�্য গুটলর মদতাই, হাসপাতালগুটলর জন্য পরামে্যক তবা�্য গুটল 
প্রটত িয় মাদস অন্তত একবার তেখা উটিত।

8. স্াদস্থ্যর জনথ্য নীভিমালা কভমভি

টনদে্য টেত -আইন ("Decreto-Lei") নং 80/2018 “সরকারী, তবসরকারী ও 
সামাটজক খাতগুটলদত এবং উচ্চতর টেক্া প্রটতষ্াদন তর টলিটনকাল গদবষণা িালায় 
এবং উচ্চতর টেক্াপ্রটতষ্ানগুটলদত স্াস্্য সংস্াগুটলর মদধ্য পটরিাটলত নীটত 
কটমটিগুটলর রিনা, গিন, প্রটতদরাটগতা এবং কার্যকাটরতার তক্দত্ প্রদরাজ্য নীটত ও 
টনয়ম প্রটতষ্া কদর এবং বাদয়াদমট�কাল গদবষণা তকন্দগুটল রা টলিটনকাল গদবষণা 
িালায় ”।

কটমটিগুটল 5 তথদক 11 সেস্য টনদয় গটিত (সব্যো একটি টবদজাি সংখ্যা) এবং 
কমপদক্ একজনদক অবে্যই সম্প্রোয় তথদক টনদয়াগ করদত হদব। রখনই 
প্রদয়াজনীয় টবদবিনা করা হদব, টবষয়গুটলদক সদ্াধন করা উটিত তার উপর টনি্য র 
কদর, কটমটিগুটল অন্যান্য টবদেষজ্দের, রারা এই সম্প্রোদয়র সেস্য হদত পাদর 
তাদের কাদি সহায়তা িাইদত পাদর।

9. আনুষ্াভনক অংশগ্রহে অনথ্যানথ্য ফম্

সমস্ত তলাক অন্যান্য উপাদয় অংে টনদত পাদর, তরমন নাগটরকদের আইনসিায় 
উদে্যাগ (সংটবধাদনর 167 অনুদছেদে একটি টবটধ এবং এর বত্যমান আইন nº/2003 
দ্ারা টনয়ট্রিত), স্ানীয় সংস্ার কাদি আটজ্য জানাদনা, রাষ্ট্রদক টরদপাি্য করা 
প্রটসটকউির, আইনী কার্যাটে ইত্যাটে।

আইন নং.44/2005 এমন সটমটতর জন্য কািাদমা সরবরাহ কদর রা স্াস্্য 
ব্যবহারকারীদের রক্া কদর রা টবদেষ অটধকার উপদিাগ কদর।

তকন্দীয় প্রোসদনর টকিু প্রটতদরাটগতা 
তপৌরসিাগুটলদত স্ানান্তটরত হওয়ার 
সাদথ সাদথ আমরা স্ত্রি নাগটরক 
তিািারদের গ্রুপগুটলর দ্ারা প্রাথমীদের 
(এবং, টনব্যাটিত হদল, টনদে্যেগুদলার 
অনুেীলন) মাধ্যদম স্ানীয় নীটতদত 
অংেগ্রহদনর বটৃদ্ তেখদত পাটছে,রাদের 
ইেদতহারগুটল সম্পটক্য ত স্াস্্য 
নীটতদত।
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সাধারণ, স্ানীয় এবং রাষ্ট্রপটত টনব্যািদনর তিািোন কম্যসিূী টবটিন্ তক্দত্ 
অংেগ্রহদণ অবোন রাদখ, এমনটক পরত্্গাদলর স্াস্্যদসবাদতও।

তবধ আবাসদনর অনুমটত সহ টকিু অটিবাসী তলাক পত্্যগাদলর টনব্যািদন 
অংেগ্রহণ করদত পাদর। তদব টবটিন্ জাতীয়তার মানুদষর জন্য 
রাজননটতক অটধকার এক নয়। টবটিন্ ধরদনর টনব্যািন এবং তকান জাটতর 
জন্য টক আইন প্রদরাজ্য তাহা সম্পদক্য  সন্ধান করদত হদব। টবদেেীদের জন্য 
টনবন্ধকরণ স্য়ংটরিয়িাদব হয় না।।

আরও িদরথ্যর জনথ্য ক�াগাদ�াগ করুন
মিামি কপািা্ল “Portal do Eleitor” 

[www.portaldoeleitor.pt] 

10.  অপ্রিথ্যক্ষ অংশগ্রহে
অংেীোটরত্ব কাদজর অন্যান্য প্রধান তক্ত্গুটলর সাদথ সংঘদষ্যর মাধ্যদম ঘিদত 
পাদর - তরুণদের মদধ্য স্াদস্্যর স্াক্রতার প্রিাদরর জন্য পেদক্পগুটল প্রদয়াগ 
কদর, উোহরণস্রূপ, বা অন্তি্্য তি, িাষা (আন্ততঃব্যটতিক তরাগাদরাগ এবং তথ্য 
উপকরণগুটলদত) ব্যবহাদরর জন্য উৎসাটহত কদর।

স্াস্্য নীটতদত প্রিাদবর সাদথ অংেীোর হওয়ার আরও একটি সাম্প্রটতক রূপ হ'ল 
সাইবারটসটকউটরটির জন্য টেক্ার প্রিার, তরদহত্ আরও তবটে স্াস্্য সংরিান্ত েরখাস্ত 
রদয়দি, আরও তবটে তমট�দকল ট�িাইস ইন্টারদনদি সংরতুি রদয়দি এবং ব্যটতিগত 
তথ্য (স্াস্্য তথ্য সহ) আরও তরটজটোর সরুটক্ত থাকদত পাদর , এবং এমন একটি 
নত্ন ঘিনা রদয়দি রা স্াদস্্যর উপর প্রিাব তিদল টবদেষত সামাটজক ও মানটসক 
স্াদস্্যর উপর (সাইবার বটুলং, �টসিটসিং, ইন্টারদনদি তরৌন ঘটনষ্তার প্রকাে এবং 
অন্যান্য ট�টজিাল অপরাধ)।

অ্যাটটিটিজদমর স্াস্্য নীটত টনধ্যারদণর তক্দত্ প্রত্যক্ এবং অপ্রত্যক্ প্রিাব পদি। 
আদদোলনগুটলর মাধ্যদম অ্যাটটিটিজম বাস্তবাটয়ত হয় রা ড্াগ, তরৌনকমমী, অপরাদধর 
টেকার ব্যটতি বা অটিবাসী মানুষ এবং েরণাথমীদের অটধকার রক্াকারী মানুদষর 
অটধকার রক্া কদর।

সংজ্া:    

সাইবার বুভলং: ইন্টারদনি বা অন্যান্য সম্পটক্য ত প্ররটুতির মাধ্যদম কারও 
টবরুদদ্ সংঘটিত এক ধরদণর সটহংসতা। এর অথ্য িাি্্যয়াল তপেদসর তকানও 
ব্যটতিদক িয় তেখাদনা বা আরিমণ করা।

ডভসিভসিং: এটি তমৌটলকিাদব একজন ব্যটতির ব্যটতিগত ত�িা প্রাতি এবং 
এটি ওদয়দব সব্যজনীন করা জটিত। এটি প্রায়ে হয়রাটনর সাদথ রতুি হয়।
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পি্্ভগজ িাষায় জািীয় স্াস্থ্যদসবা "Serviço Nacional Saúde" 
টনম্নটলটখত ওদয়বসাইিগুটলর মাধ্যদম স্াস্্যদসবা সম্পদক্য  পত্্য টগজ 
িাষায় তদথ্য প্রদবে করদত পাদরন: 
www.sns.gov.pt  |  www.dgs.pt  |  www.acss.min-saude.pt  |  www.ers.pt


