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এ PিS সM িছ থা
যিদ পিন লNর ান িজিপ Pিস (ডাKারর সাজাির) থ িচিস
থব তTTাবধান তথ ার Gহণ র থান তাহল এ িনদিশাি পনার
জN  পনার িজিপ Pিস থ ান দশমানর ার শ রার
িধার পনার রছ এব যিদ পিন খারাপ মানর ার পান তাহল পনার
ি র িচত এসব বঝার KT এি পনা সাহাY রব  Gণগত মান এব
িনরাপTািবষ জাতী য দশমানGল রছ সGল িজিপ PিসসMহ Pরণ
রছ িন ত িনিত রার জN মর িভাব াজ ির এব যিদ মর জািন
য িজিপ PিসGল দশমানসMহ Pরণ রছ ন তাহল মর ি BবS Gহণ
ির ত এ গাড ব িনদিশাি বখ র 

মাদর সM িছ থা
মর হিC ার াািলি িমশন (CQC), লNর SাS এব এডাL
সাশাল ার সািভসGলার SতNT িনNT 
মর িনিত ির SাS এব সাশাল ার সািভসGল যন লাজন
িনরাপদ, াযর, সমবদনাPণ, চ-মানর ার Pদান র এব Nিত রার
জN মর ার সািভসGলা সািহত ির 
মর সািভসGলার Pিত নজর রািখ এব সGল পিরদশন এব িনNTণ ির এ
িনিত রার জN য এGল যন Gণগত মান এব িনরাপTািবষ মৗিল
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দশমানসMহ Pরণ র এব মর য খাজ পা ত মর Pাশ ির, সাফLBথতার বSান সহ যাত ার পছNর বপার লাজন সাহাY পান 
মানিস SাS নর তা যাদর িধারসMহ সীিমত এ ধরনর BিK সহ,
সহজ Kিতর ঝিসMN BিKদর SাথGলা মর রK ির 
যার মাদর সািভসGল Bবহার রন তাদর মতামত, িভJত, SাS এব
লণ মর মাদর াজর NDSল রািখ, এব যিদ লাজন মN ার
পান তব পদKপ নার জN মাদর িছ Kমত রছ 
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িজিপ PিসGল রিজSারভKরণ এব পিরদশন
ন হC এ য, লNর সব িজিপ Pিস ব িনিত রত হব
য তার য ার এব িচিস Pদান র সGল যন Gণগত মান এব
িনরাপTািবষ জাতী দশমানGল Pরণ র 

মর তখন ান িজিপ Pিস রিজSারভK ির যিদ তার দখাত সKম
হ য তার এ দশমানGল Pরণ রছ  যিদ ান িজিপ Pিস মাদর
সাথ রিজSারভK ন থা তাহল তার সািভসGল Pদান রত পারব ন 
মর িজিপ PিসGল পিরদশন ির এ িনিত রার জN য তার জাতী
দশমানGল Pরণ রছ  এি িজিপ Pিস য ার Pদান রছ যিদ স
সM ান Dগািদ থা তব মর যান সম সি পিরদশন রত পাির 
যখন ান িজিপ Pিস Gণগত মান এব িনরাপTািবষ জাতী দশমানGল
Pরণ র থা তখন পনার ি ি শ র িচত পরবতী পাGলাত মর
সGল সKপ তল ধরিছ 
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যখন ান িজিপ Pিস Gণগত মান এব িনরাপTািবষ
জাতী দশমানGল Pরণ র থা তখন পিন ি ি
শ রত পারন
১. পিন শ রত পারন য পনার Pিত সMান দখান হব 
পনা জিড়ত র হব এব ি হC, ন হC স িবষ পনা Pিতি
ধাপ বগত রাখ হব
• পনার দাতর যতন এব িচিসািবষ লাচনা পিন, থব পনার
PিতিনিধTারী , জিড়ত থাবন 
• িসDাN নার KT পনা সাহাY রার জN Pাজন পনার Pিত
সমথন যাগান হব; Sাফর পনার গাপনীত এব মযাদার Pিত সMন
Pদশন রবন 
• পিন ান িচিস Gহণর গ পনা িজJাস র হব এিত পিন
সMত িন 

দাহরণ
নীস এব তার পিরবার এি Sানী িজিপ Pিসর রাগী  নীসার
পিরবারর রজী ভাষ সM Pাথিম Jান রছ, িNT তার দত িধতর
াযরভাব থাবাত বলত সKম  সাধারণ িচিসািদ সM নার িজিপ
Pিস তMল িলফল Pদান র যGল দত িলিখত  গলা নফশন
5

হবার দRণ যখন নীসার -বছর-বসী মর এিNবাািস Pাজন
হিছল, তখন িন এব নার ম বঝত সKম িছলন য ি ি জিড়ত এব
ন K ষধির Pাজন িছল; র তা িজিপ য PসিKপশন িদিছলন
তাত তার সMত িছলন 

২. পনার PাজনGল িমা এRপ ার ব সবাযT, িচিস এব
সমথন পিন শ রত পারন
• পনার িধারGলা সমথন র এRপ িনরাপদ এব যথাপYK ার
যাত পিন পান ত িনিত রার জN পনার BিKগত PাজনGল
িনRপণ র হব 
• যসব ার পনার সামিG SাS এব লণর KT পিরবতন ব
নব বল পিন এব পনার িজিপ এমত সGল পিন পাবন 
• যিদ পিন িবিভN ার সািভস যা-স রন তব পনার SাSর
যTিবষ PাজনGল সমিNত 
• পনার সাSিত পিম, িল, বস, যৗনত (পিন সমামী মিহল,
সমামী PRষ, ভিল থব িবষমামী যা- হান ন ন), ধম থব
িবাস, এব পনার পTর, যিদ থ থা, বপার Sাফর সMান
দখাবন 

6

দাহরণ
এিNর বস ৬৫  Pচ বJাল R হবার পর এব িগলার KT সমস থাা
িতিন সMPিত নার িজিপ-র াছ িগছন  এি ডাKারী এসসমNর
(SাSগত বS, দশ তিদ যাচা) পর, িজিপ সNহ রছন য এিNর হত
পাSলীত Nার হছ  এি হাসপাতাল এজন SশািলS তথ িবশষJ
যাত এিN দখন স জN িজিপ এিNর জN এি জRির রফারল (থা
যথাযথ BবSাGহণর NরাধসMিলত ফম) পাঠান  পরর সPাহর Pথমিদ
হাসপাতাল এিNর সাথ যাগাযাগ র এি এপাNমN চড়াN রার জN,
যাত িতিন K িবশষJর সাথ দখ রত পারন  যখন এপাNমNিত
এিN হািজর দন তখন K িবশষJর াছ িজিপ-র রফারল ফমর এি িপ
িছল, যিত এিNর SাSগত িতহাস এব নার লKণGল সMিত Pাসি
তথিদ দ িছল 

৩. িনরাপদ থাবন ত পিন শ রত পারন
• এি পিরার পিরবশ পনার সবাযT ন হব যখান পিন নফশন
(সKমণ) হত রিKত 
• যথাপYK KT, পিন পনার Pাজনী ষধGল পাবন, যখন
সGল Pাজন তখন পাবন এব এি িনরাপদ পা পাবন 
• এি িনরাপদ এব PবশযাG Sান পনার িচিস র হব 
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• িনরাপদ থব NপYK যNTপািতর Dার পনার ান Kিত হব ন 
• যিদ পনার িজিপ Pিস সNহ র য ান এজন রাগী ঝির সMখীন
তব তার যথাপYK পদKপ Gহণ রব 

দাহরণ
যিদ ান িজিপ Pিস Pবশর জN ধমাT PশS সিড় থা তব
Hলচার Bবহারারী থব হাার KT ভীষণ SিবধাসMN BিKদর জN
সি Pবশসা ন  K দালান এি িলফ লাগান সMব ন  Pিসি
সিড়ত িনরাপদ হNরল লািগছ এব সাহাYর জN ডাার Sিবধাথ দরজা
এি বাঝার (বDিত ঘN) লািগছ  যহত K Pিসি ান ান
লার জN Pবশসা ন সহত এি পT/সKমতাসMN বতমান যান
রাগীদর জN এি হাম-িভিজ সািভস Pদান র থা ঘর য সব Pদান
র  K Pিস তাদর নাম রিজSারভK রাত চান এRপ নতন
রাগীদর এ সিড় সM বল হ এব, Pাজন হল, তাদর এমন এি
Sানী িজিপ Pিস পাঠান হ যি Pবশসা 

৪. সিঠভাব াজ রার মতন পYK দKতাসMN Sাফর মাম সবাযT
পাবার শ পিন রত পারন
• যথাপYKভাব যাGতাPাP Sাফ Dার পনার সামিG SাS এব লণগত
PাজনGল িমান হব 
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• পনা িনরাপদ রাখার এব পনার PাজনGল িমানার জN সবসম
পযাP স Sাফর বNাবS থাব 
• যসব Sাফ S-তTTাবধানত এব যাদর Nিত রার এব িনজS দKতাGল
বাড়ানার Sযাগ রছ তার পনার দখান রবন 

দাহরণ
এি বড় িজিপ Pিস জন িজিপ (ডাKার) এব নাস িনাগ র থা 
K Pিসি পKার সম এব এপাNমN সমGলার Pিত িনিমত নজর
রাখ এ িনিত রার জN য, রাগীদর PাজনGল িমানার জN যন
তাদর পযাP স Sাফ থা  ফলRত, এপাNমNGল দািচ বািতল
হ থব বদলানার Pাজন পড় 

৫. পনার িজিপ Pিস তাদর সবাGলার মান িনিমত পরীK রব স
শ পিন রত পারন
• পনার য সবাযT ব ার Pাজন সি পিন পাCন িন ত িনিত
রার জN পনার িজিপ Pিস তাদর সবাGলার Gণগত মানর Pিত
িনিমত নজর রাখ 
• পনার BিKগত রডGল িনভল হব এব সGল িনরাপদ  গাপন রাখ
হব 
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• পিন, থব পনার PিতিনিধTারী , িভযাগ রত পারবন এব
পনাদর থ শান হব  পনার িভযাগি যথাযথভাব দখ হব 

দাহরণ
বড় ান িজিপ Pিসর শিরানর তাদর রাগীদর Pিত য মানর সব িদ
থান ত বহতভাব Nত রার জN তার দঢ়PিতJ  মNB দার াড এব
Pিসর বসার মাম মতামত জানানার জN রাগীদর সািহত
র হ  িভাব িভযাগ রত হ স সM Pিসর িরসপশন এলাা
িলফল রছ এব তাদর বসা তাদর িভযাগ PিKি িলখ রছ 
িভযাগGল এব নN মNB-মতামতGল পযালাচন রার জN
শিরানর মাস এবার বঠ িমিলত হন এব সMিতত পছান য িভাব তার
PাP মNB-মতামতGল থ িশK িনবন এব, Pাজনী KT, Nিতসাধন
রবন  জাতী এব Sানী রাগী-সNTি জিরপGলাত K Pিসির সাফL
 Bথত ত িছল এব তার য সব Pদান রন ত Nত রার জN ি ি
পদKপ তার Gহণ রছন এসব ত তাদর বসা Pদান র 

যিদ পিন মন রন য পনার িজিপ Pিস জাতী
দশমানGল Pরণ রছ ন তাহল ি রত হব
যিদ পিন, থব পিন যার দখান রন িতিন, Dবল ারর িভJত
পান, তাহল:
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• এি Nািন িভযাগ র সহ, পিন পনার িজিপ Pিসর াছ
পনার DগGল তল ধরত পারন; এব
• এ িবষ মাদর জানাত পারন 

িজিপ Pিসর াছ পনার DগGল তল ধRন
পনার িজিপ Pিস য ার তথ সবাযT Pদান রছ যিদ স সM
পনার Dগািদ থা, তাহল Pথম পনার য িজিনসি র িচত ত হC
Pিস মনজার িবষি জানান  যিদ সমসি Sরাহ র ন যা, তাহল
পিন তাদর Nািন িভযাগ PিKার ম িদ যত পার  ন বল
য, িভযাগািদ দখার জN Pিতি িজিপ Pিস ব এি াযর PিK
থাত হব 
যিদ পনার িভযাগি এনএচএস িচিস সM হ থা এব য পা
পনার িজিপ Pিস পনার িভযাগি দখ তাত যিদ পিন সNT ন হন,
তাহল 0345 015 4033 নMর পিন পালামNারী এব হলথ সািভস
মবাডসমনর (Parliamentary and Health Service
Ombudsman) সাথ যাগাযাগ রত পারন 

www.nhs.uk/NHSConstitution-ত পনার িধারGলার
বখ দ ছ 
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যিদ পিন BিKগতভাব পনার িচিসার B িমি থান এব য পা
পনার িজিপ Pিস পনার িভযাগি ঘছ তাত যিদ পিন সNT ন
থান, তাহল www.independenthealthcare.org.uk
সা পিন SতNT হলথার এডভাজরী সািভসর (Independent
Healthcare Advisory Service (IHAS)) সাথ যাগাযাগ রত

পারন  0161 923 6602 নMর পিন (General Medical
Council (GMC)) াছ ফান রত পারন থব www.gmc-

uk.org িঠানা তাদর বসাি িভিজ রত পারন 

মাদর বলন
িনNT িহসাব মাদর য িম রছ ত িভযাগসMহ তদN থব Sরাহ
রার নগত Kমত মাদর Pদান র ন, িNT এরপর মর চা য
ার সMিত পনার িভJতাGলার বপার পিন মাদর বলন 
পনার তGল মাদর াছ GRTPণ  খন, াথা এব ি পিরদশন
রত হব স িসDাN নার KT এি মাদর সাহাY র  যখন মর
দখবা য ান এি িজিপ Pিস দশমানGল Pরণ রছ ন তখন মর
BবS Gহণ রব  পিন পনার DগGল সM মাদর জানাত
পারন, এমনি যিদ িজিপ Pিসির াছ পিন ান িভযাগ না রত
চান  ার তথ সবাযT সMিত ভাল িভJতাGল সM নত মর
Gহী  মাদর সাথ যাগাযাগর সবাTম মাম হC নলান
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www.cqc.org.uk সা য ‘Share your experience’
(’পনার িভJত ভাগাভািগ Rন’) নাম মাদর ফমি Pরণ র  পিন
C রল 03000 616161নMর মাদর াছ ফান রত পারন থব
এ িনদিশাির িপছনিদ PদT িঠানা মাদর াছ িচিঠ িলখত পারন 
পনার Sানী হলথাচ ীমর (Healthwatch team) মাম পিন
ার সMিত পনার িভJতার থ মাদর জানাত পারন 

মর িভাব পিরদশনGলা (Nপশন) ির এব
BবS Gহণ ির
মর যখন এি পিরদশন ির তখন মর লাজনর সাথ থ বিল এব
ার সM তাদর য িভJতাGল সGল তিল দিখ এব পDিত এব
PিKাGল পরীK ির  মাদর পিরদশনGলাত মর Pাশ নN
িবশষJদর জিড়ত ির, ারর িভJতাসMN লাজন সহ  যিদ মর
মন ির য সািভসGল জাতী দশমানGল Pরণ রছ ন তাহল মর
BবS Gহণ ির  সমস-TRি সশাধনর জN িজিপ Pিস ি ি পদKপ
িনব ত মাদর জানানার জN মর তাদর বা রত পাির  তাছাড়
মর:
• জিরমান রাপ থব Nািন Hিশাির জাির রত পাির; এব
• ান িজিপ Pিসর রিজSশন Sিগত থব বািতল র িদত পাির 
13

যিদ মর ান এি িজিপ Pিস ান Nািন পদKপ নার থ বিল
তব স ত মর মাদর www.cqc.org.uk বসা Pাশ
ির  জাতী দশমানGল Pরণর জN যখন K িজিপ Pিসি Pাজনী
Nিতসাধন র তখন মর মাদর বসাি হালনাগাদ ির 

মর িভাব পনা বগত রািখ
মর যসব িজিপ PিসGল িনNTণ ির তার িভাব Gণগত মান এব
িনরাপTািবষ জাতী দশমানGল Pরণ রছ স সMিত িবশদ তথিদ
মরা মাদর www.cqc.org.uk বসা Pাশ ির  য
দশমানGল শা রার িধার পনার রছ সGলার িবচার ান এি
িজিপ Pিস ত ভাল িব মN রছ ত জানার জN পিন K
Pিসি সাচ (NসNান) রত পারন 
িনMবিণত িজিনসGল পাবার জN পিন C রল নাম তািলাভK রত
পারন:
• পনার Gহর িজিপ PিসGলা যখন মরা পিরদশন যা এব সGল
সM িরপা তির ির তখন মাদর াছ থ এি -মল; এব
• মাদর াছ থ সবশষ খবরাখবর জানার জN মাদর মািস িনজলার 
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মাদর সা র যসব PিS পা যা সGল হC:
পনার ার হাম িনNTণ রা হত ি ি দশমান শ রার িধার
পনার রছ (What standards you have a right to expect
from the regulation of your care home)

পনার হাসপাতাল িনNTণ রা হত ি ি দশমান শ রার িধার পনার
রছ (What standards you have a right to expect from the
regulation of your hospital)

পনার িনজর ঘর যসব এজিN ার Pদান র তাদর িনNTণ রা হত
ি ি দশমান শ রার িধার পনার রছ (What standards you
have a right to expect from the regulation of agencies that
provide care in your own home)

পনার ডNাল Pিস িনNTণ র হত ি ি দশমান শ রার িধার
পনার রছ (What standards you have a right to expect
from the regulation of your dental practice)

15

মাদর সাথ িভাব যাগাযাগ রবন
মাদর াছ ফান Rন: 03000 616161
মাদর াছ িচিঠ িলখন:

Care Quality Commission,
Citygate, Newcastle, upon
Tyne NE1 4PA

মাদর াছ -মল

enquiries@cqc.org.uk

পাঠান:
মাদর বসা:

www.cqc.org.uk

যিদ পিন এ Pাশনাি নN ভাষ থব মাম (যমন: মা হরফ থব
মৗিখ িববরণSRপ) পত চান, তাহল NGহ র মাদর বসা চল
যান থব মাদর সাথ যাগাযাগ Rন 
CQC-178-50000-STE-012013
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