
 

 

 

 

 

 

 

 

 

আোনিপআোিারপডেটাল ্যাকি-এরপ
কাছপথেককপকপ্যাডা ড্ পআাপকরকেি? 
 

  

  



ইং্যাড-এপআোিারপথ্টা্প্যাকি-এরপকাছপথেককপআোনিপকপ্যাডাক ড্ রপোনরচ্ডাপআাপকরকেিপ
এেংপআোিারপ্নিপথকািপেযাোাকরপউকেগপোককপথকেকেপআোিারপকপকরাপউনচতপথইপনেকেপএইপ
োড়নিকািপআোিাককপে্কে।পআোনিপএকিপথািেপথ্টা্প্যাকি-এরপ ািপকরক্পএটাপআোিাককপ
াা্যপকরকতপোাকর।পআোনিপইনতকযযপেযোরপকরকছিপএিপএকিপোনরকোপথেককপআোিারপকপআাপ
করাপউনচতপএটাপআোিাককপথটাওপেড়ঝকতপাা্যপকরকে। 

 

্যা ডকয়ার ডকায়াললি কলিশন (ললকউল) (The Care Quality Commission (CQC)) 

 

আাকিরপকাজপকেপবাথযপএেংপথাযা্পথকোরপোনরকোুক্াপো্ডকেেণপওপোনরিডিপকরাপথ্িপ
আোিারপথািেপথ্টা্পএেংপনজনোপ্যাকিুক্া, াোাতা্পএেংপথকোরপথাঢ়।পতারাপথ্িপ
আোিাকিরপউচাকিরপোনরচ্ডাপ্িািপককরপথটাপনিনিতপকরারপজিযইপআরাপএটাপকনর।প্নিপথকািপ
একিপোনরকোপআরওপউ তপকরারপ্কোজিপে, থকেকেপএটাপথ্িপেপথটাপনিনিতপকরারপজিযপ
আরাপোিকেোপথিে।প 

 

্খিইপআরাপ্কতযকিপোনরকোপোনরিডিপকনর, আরাপেেপখড়ঁকজপথিনখপএিপকপোপিানকপিা: 
 নিরাোি; 

 কা্ডকর; 

 ্ন্; 

 ািড়করপ্কোজকিরপ্নতপাড়াপ্িাকিপে; এেং 
 ৎাক্াৎাকেপোনরচান্ত। 

 

োরেতীপোঠাুক্াপেণডিাপকরকেপআোনিপশোপআোিারপোনরোকররপএকজিপিযপোপএকজিপে ড়ষপএকিপ
থ্টা্প্যাকি-এরপকাছপথেককপকপআাপকরকেিপ্াপনিরাোি, কা্ডকর, ্ন্, ািড়করপ্কোজকিরপ
্নতপাড়াপ্িাকিপেপএেংপৎাক্াৎাকেপোনরচান্ত। 

 

 

  

  



আপলন আশা করতে পাতরন আপনার ডেটাল ্যাকি লনরাপ্ রতয়তে কারণ… 

 

 কীরাপআোিারপনচনকৎারপথরক ড্ ুক্াপরাকখিপএেংপএুক্াপিক, পঢ়ণডপএেংপা্িাগািপোকক। 

 ্নিপআোিারপিাঁকতরপবাথযপখারাকোরপনিককপ্াওোরপ ােিাপোককপতকেপকীরাপথটাপথখো্প
ককরিপএেংপএটারপঅেথারপউ নতপকরারপজিযপোিকেোপথিি।প 

 কীরাপআোিাককপতকড তারপাকেপওড়যপথিিপএেংপএুক্াপিকৎাকেপংরেণপককরি। 

 আোনিপনিরাোিপআকছিপথটাপনিনিতপকরারপজিযপথখাকিপেেপিকপঞািপ , িেপএেংপ
অনৎঞতাপ প্কেটপংখযকপকীপকতড েযরতপোককি। 

 আোিাককপোপঅিযপথরাগকিরপংরকণরপথ্পথকািপঝড়ঁ নকককপ্নতকরাযপকরারপজিযপথইপএ্াকািপ
এেংপ্রোানতপোনরকারপোনরছ পএেংপবাথযকরপরাখাপে। 

 ্নিপনিরাোতাপপককড পকীকিরপথকািপযরকিরপউকেগপোকক, তকেপতারাপথুক্াপতড় ক্পযকরি।প্নিপ
থকািপঘটিাপঘকটপতকেপতারাপথুক্ারপথরক ড্ পরাকখিপএেং, ্নিপআোিারপথকািপঅনৎক্াগপোকক, 

তকেপ্যাকিপিকপউোাকেপথটারপাযািপককর। 

 ্নিপআোিারপোনরচ্ডাপোপনচনকৎারপেযাোাকরপথকািপযাপকেপ্াে, থকেকেপ্যাকিপআোিারপ
কাকছপোপচাইকেপএেংপআোিাককপে্কেপকৎাকেপএটাপথেককপনোপথিকেপএেংপঅিযািযপথরাগকিরপ
থেকেপএটাপঘটাককপে পকরকে।পপ 

 

আপলন আশা করতে পাতরন আপনার ডেটাল ্যাকি কা য্কর রতয়তে কারণ… 

 

 কীরাপেেইপআোিারপাকেপআোিারপঅযাোকেটককটরপকারণপনিকেপআক্াচিাপককরিপএেংপ
তারাপআোিারপথন্কযা্পইনতাপজাকিি। 

 কীরাপপটৎাকেপআোিারপনচনকৎারপনেনৎ পনেকপুক্াপআোিারপকাকছপেযাখযাপককরি, এছাড়াপ
থকািপযরকিরপখরচপজনড়তপোকক্পথুক্াও।পআোিারপজিযপথকািপনচনকৎাপেকচকেপৎাক্াপথইপ
েযাোাকরপএটাপআোিাককপনধাতপনিকতপাা্যপককর।প 

 ্খিপআোনিপনচনকৎারপেযাোাকরপনধাতপথিি, তখিপআোনিপথকািপরকপবেকযরপনকারপিপ
িা, উিারণপব োপআোিারপেে, থসপশন্গষ, ন্গপোনরচে, অেতা, েণড, যডপোপনেবা, োপ
থ্ৌিতারপশআোনিপথ্নেোি, থগ, উৎকাপোপনেকাপনকিাষপকারকণ। 

 আোিারপ্কোজকিপ্যাকিপআোিাককপআরওপনেকানেতপোনরকোুক্ারপকাকছপথরৌারপককরপ
োকক।প্খিপএটাপঘকট, তখিপ্যাকিপআোিারপিপ্ানগকপনচনকৎাপতেযপোািকেপথিে। 

 

আপলন আশা করতে পাতরন আপনার ডেটাল ্যাকি ্নশহল রতয়তে কারণ… 

 

 কীরাপেপকেপ্ডািাপওপ াকিরপকগপআোিারপাকেপআচরণপককরি। 

 কীরাপেপনিকেপআোিারপকোপথাকিিপএেংপআোিারপোনরচ্ডারপেযাোাকরপনধাতপনিকতপ
আোিাককপজনড়তপককরি। 

 থকািপোনরচ্ডাপওপনচনকৎাপথিোরপেযাোাকরপ তপওোরপআকগপআোিারপনচতাপৎােিাপএেংপ্নপ
নজঞাাপকরারপ্কেটপেপোকক। 

 আোিারপ্কেটপথগাোিেতাপআকছ। 

 আোনিপথকািপেযো, কটপোপঅবনিপঅিড়ৎেপকরক্, কীরাপিকপৎাকেপাড়াপথিি। 

 

  



আপলন আশা করতে পাতরন আপনার ডেটাল ্যাকি ংতে্নশহল রতয়তে কারণ… 

 

 অযাোকেটকটুক্াপথইপকেইপনিযডারণপকরাপেপথ্পেটাপআোিারপজিযপ্ো েপেকচকেপ
থেনপড়নেযাজিকপে। 

 অযাোকেটকটপনক্পেযোরপকরাপজপএেংপবাৎানেকপকাকজরপকেরপোইকরও, আোনিপজ রপ
নচনকৎাপথোকতপোাকরি। 

 আোনিপতাকিরপোনরকোপনিকেপকপৎােকছিপথপেযাোাকরপ্যাকিপআোিারপকাকছপজািকতপচােপ
এেংপ্খিপোনরকোুক্ারপেযাোাকরপোনরকপিাপককরপতখিপআোিারপআ্ািাপচানিারপেযাোারিপ
নেকেচিােপথিে।প 

 কীরাপঅকিকপনজনিপনেকেচিােপথিিপথ্িপআোিারপেে, যডপোপন্কজনেন্িপএেংপথ্কেকেপ
 েপথকেকেপতারাপবকেরপেযেথাপককরি। 

 ্যাকিপনে্বপএড়াকিারপথচটাপককরপএেংপঅযাোকেটককটরপকেপআোিাককপথ্িপখড়েপিঘডপ
কেরপজিযপঅকোোপিাপকরকতপেপথপথচটাপককর। 

 আোিারপোকেপঅনৎক্াগপিাকেরপকরাপখড়েইপজ।প্নিপআোনিপআোিারপকরাপঅনৎক্াকগরপ
থ্নেকতপোাওোপৌ্াৌ্পনিকেপখড়নপিাপিপতকেপ্যাকিপআোিাককপেক্পনিকেপকপকরকতপকে। 

 

আপলন আশা করতে পাতরন আপনার ডেটাল ্যাকি িক ভাতে পলরচাললে রতয়তে কারণ… 

 

 ্যাকি-এরপিানেব্াতপেযনিপএরপোনরকোুক্ারপুণািপএেংপনিরাোতাপনিরেণপককরপএেংপ
থ্পথকািপযাপাযািপকরারপজিযপোিকেোপথিে। 

 ্যাকিপতারপকীকিরপােতাপককরপএেংপতাকিরপাকেপতেযপথোরপককরপথ্িপতারাপকক্ইপ
িতড় িপিতড় িপনজনিপনখকতপোাকরপএেংপকৎাকেপতারাপকাজপকরকেিপতারপউ নতপকরকতপোাকর। 

 ্যাকিপতারপথরাগকিরপউচাকিরপোনরচ্ডাপ্িাকিপকতটাপৎাক্াপকরকছপথপেযাোাকরপতারাপৎপ
এেংপথখা্াক্া। 

 আোিারপোনরচ ড্াপএেংপনচনকৎারপথরক ড্ ুক্াপপঢ়ণডপএেংপিক, এেংপএুক্াপথগাোিপরাখারপ
জিযপনিরাোকিপংরেণপকরাপে। 

 ্যাকিপআোিারপতাকতরপঢ়্ যপথিেপএেংপতাকিরপোনরকোককপউ তপকরারপজিযপআোিারপ
নৌ্েযাকপেযোরপককর।  

 

  



্ল্ আপনার ডেটাল ্যাকিতর েযাপাতর আপনার ডকান উতেগ থাতক ডতেতে আপনার করনহয় কহ  
 

্নিপআোনি, োপআোিারপোনরচ্ডােপোকাপথকউ, থকািপযরকিরপোকজপোনরচ্ডাপোপনচনকৎারপড়কখাড়নখপি, 

থকেকেপনিনন্নখতপনেেুক্াপকরকতপোাকরি। 

 

• ডেটাল ্যাকি-এর েযাপাতর আপনার ডকান উতেগ থাকতল ো েলন 

আোিারপ্যাকিপযাকিজারককপআোিারপউকেগুক্ারপেযাোাকরপজািািপউনচত।প্নিপতারাপতখিইপ
আোিারপউকেকগরপনেেিরপড়রাাপিাপকরকতপোাকর, তকেপআোনিপতাকিরপআিড়ঠানিকপঅনৎক্াগপ
্নরোিপেযোরপকরকতপোাকরি।প 

আইিপঅিড়্ াে, ্নতিপথ্টা্প্যাকি-এরপঅনৎক্াগুক্ারপড়রাাপকরারপজিযপঅেযইপএকিপ
িেপ্নরোপোককতপকে। 

 

্নিপআোিারপঅনৎক্াগপএিএইচএপশNHS) নচনকৎারপেযাোাকরপেপএেংপআোিারপথ্টা্প
্যাকিপথ্পৎাকেপআোিারপঅনৎক্াগিরপড়রাাপককরকছপতাকতপআোনিপ্নিপখড়নপিাপি, থকেকেপ
আোিারপএ্াকারপথািেপএিএইচএপি্ককপঅি্াইকিপঅিড় ািপক ি।পতারোকরওপ্নিপআোনিপ
খড়নপিাপি, থকেকেপআোনিপ0345 015 4033পিবকরপথৌািপককরপোপwww.ombudsman.org.uk 

নৎনজটপককরপোা্ডাকটানরপঅযাডপথ্েপানৎড পঅবড়্ যািপ(Parliamentary and Health Service 

Ombudsman)-এরপাকেপথ্াগাক্াগপকরকতপোাকরি।পআোিারপঅনযকারুক্ারপনেকেপ
www.nhs.uk/NHSConstitution-এপেযাখযাপকরাপআকছ। 

  

্নিপআোনিপআোিারপনচনকৎারপজিযপেযনিগতৎাকেপঅেডপোনরকাযপককরপোককিপএেংপআোিারপ
থ্টা্প্যাকিপথ্ৎাকেপআোিারপঅনৎক্াগিরপড়রাাপককরকছপতাকতপখড়নপিাপি, থকেকেপ
আোনিপ08456 120540পিবকরপথৌািপককরপোপwww.dental complaints.org.uk নৎনজটপককরপ
থ্টা্পককেইটপানৎড প(Dental Complaints Service)-এরপাকেপথ্াগাক্াগপকরকতপোাকরি। 

 

• আিাত্রতক েলন 

 

আরাপচাইপথ্পআোনিপআাকিরককপআোিারপোনরচ্ডারপঅনৎঞতারপেযাোাকরপে্কেি।পএটাপ
আাকিরপকখি, থকাোেপএেংপকপোনরিডিপকরকতপকে, এেংপৎনেযকতপঅিযািযকিরককপথ্িপোকজপ
োনরচ্ডাপথিোপিাপেপথটাপ্নতকরাযপকরারপজিযপোিকেোপনিকতপাা্যপকরকে। 

 

আরাপোনরচ্ডারপৎাক্াপঅনৎঞতাুক্াপপককড ওপুিকতপচাই।পআোিারপেপঅনৎঞতাপপককড প
আাকিরপে্ারপজিযপেকচকেপৎাক্াপউোােপজািকতপনোছকিরপ্াটিপথিখড়ি।প 

  

থািেপােকপুোুক্া, থ্িপএকিপথািেপথ্েওোচপ(Healthwatch), এেংপথবোঢ়্ কপএেংপ
জিক্যাণঢ়্ কপংথাুক্াওপআাকিরককপোনরচ্ডাপনিকেপািড়করপঅনৎঞতারপেযাোাকরপতেযপথিে। 

 

তকে, এটাপজািাপু বোঢ়ণডপথ্পআরাপআোিারপকেপঅনৎক্াগপকরকতপোপআোিারপোেপকেপ
থুক্াপনিকেপকাজপকরকতপোানরপিাপথকিিাপএুক্াপোনরিডিপকরারপোপাযািপকরারপেতাপ
আাকিরপিাই। 

 



কহভাতে আিরা পলর্শযন কলর এেং েযেথা রণ কলর 

 

আরাপ্খিপএকটাপথ্টা্পানৎড পোনরিডিপকরকতপ্াইপতখিপআরাপথ্াকজকিরপাকেপোনরচ্ডারপ
েযাোাকরপতাকিরপঅনৎঞতাপনিকেপকোপেন্, এরপোাাোানপআরাপকীকিরপাকেপকোপেন্পএেংপ
্যাকি-এরপেযেথাঢ়পএেংপ্নরোুক্াপোরোপকনর।পআোনিপথ্পোনরচ্ডাপথোকেকছিপআরাপথইপ
থরক ড্ ুক্াওপথিখকতপোানরপ-পআরাপঅেযইপআোিারপতেযপরোপকরারপনেকেপকক ারপনিেপঅিড়রণপ
করে।পআরাপাযারণতপআাকিরপোনরিডকিরপকাকজপথ্টা্পথকোরপনিকেপকাজপককরিপথইেপ
নেকঞ, অিযািযপনেকঞকিরপনি্ড়িপককরপোনক। 

 

আরাপেযেথাপরণপকরেপ্নিপআরাপথিনখপথ্পএকিপথ্টা্প্যাকিপোনরচ্ডারপ্যাডা ড্ ুক্াপোঢ়রণপ
করকছপিাপথ্টাপকক্রইপআাপকরারপঅনযকারপরকেকছপশক্ুক্াককপঅোনরা্ডপ্যাডা ড্ পে্াপেষ।প
এটাককপিক াকপকরারপজিযপ্যাকিপকপকপকরকেপতাপআাকিরপঅেযইপে্কে।পআরাপআরওপ্াপ
করকতপোানর: 

 জনরািাপোপএকিপআিড়ঠানিকপতকড তাপজানর; এেংপ 

 থ্টা্প্যাকিপশচরপথেকেষপে পকরারপেযেথাপরণ। 

  

  



আিরা কহভাতে আপনাতক অেলে রালি 

 

আোিারপথ্টা্প্যাকি-এরপনেেরণপথিখারপজিযপআাকিরপওকেোইটপথচকপক ি।পআোনিপ্যাকি-
এরপিা, থািপোপথোা্পথকা্পনিকেপঅিড় ািপকরকতপোাকরি।প্নিপআরাপআোিারপ্যাকিককপ
োনরিডিপককরপোনক, থকেকেপআোনিপএকিপ্নতকেিিপোড়কতপোাকরিপ্াকতপআরাপথ্পক্পৎাক্াপ
্যাকিপথিখকতপথোকেনছ, আাকিরপ্নিপথকািপেযাোাকরপউকেগপোককপএেংপআরাপ্নিপথকািপোিকেোপনিকেপ
োনকপথুক্ারপেণডিাপ্নতকেিিিকতপোকক।পআোনিপআরওপ্াপকরকতপোাকরি: 

 োনরচ্ডারপেযাোাকরপআোিারপঅনৎঞতাপপককড পআাকিরপে্কত; 

 ্খিপআরাপিতড় িপোনরিডিপনরকোাটড প্কাপকনরপথটাপইকইক্পোাোরপজিযপাইিপআোপকরকত;  

 আাকিরপেডকপখেরপথোকতপআাকিরপানকপই-নিউজক্টাকররপজিযপাইিপআোপকরকত; এেং 
 আাকিরপকাজপৎাক্াপকরকতপআাকিরপাা্যপকরারপজিযপআাকিরপোােন্কপঅি্াইিপ

কনউনিিকতপথ্াগপনিকত। 

 

 

 

কহভাতে আিাত্র াতথ ড্াগাত্াগ করতেন 

 

আাকিরপক্পক ি:প03000 616161 (জাতেপারপ্ক্াজযষ  

আাকিরপইকই্পক ি:পenquiries@cqc.org.uk 

আাকিরপওকেোইটপথিখড়ি:পwww.cqc.org.uk 

আাকিরপকাকছপন্খড়ি:পCare Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon Tyne, NE1 

4PA 

আাকিরককপটড় ইটারপএেংপথৌেড়ককপঅিড়রণপক ি:প 

  @CareQualityComm 

  www.facebook.com/CareQualityCommission 

 

আাকিরপওকেোইটপথেককপঅিযািযপৌরযাকটপএইপোড়নিকািপ্াউিক্া্পক ি।পআোনিপ্নিপঅিযপথকািপ
ৎাাপোপৌরযাকটপএইপোড়নিকািপথোকতপচািপতকেপআাকিরপাকেপথ্াগাক্াগপক ি। 

 

আিরা কহভাতে আপনার েথয েযোর কলর 

্নিপআোনিপআাকিরপকাকছপআোিারপাকেপথ্াগাক্াগপকরারপনেেরণপনিকেপোককিপথকেকেপআরাপেেপনিনিতপ
করেপথ্পআোিারপতেযপথ্িপড়রনেতপোককপএেংপথগাোিেতারপাকেপেযোরপকরাপকেপোকক।পআরাপাযারণতপ
আোিারপঅিড়নতপছাড়াপআোিারপতেযপথোরপকরেপিা, নকুপনকছড়পেযনতরপোনরনথনতরপনটপকতপোাকরপথ্খাকিপ
আকিরপএটাপকরকতপকতপোাকর।পআাকিরপকাকছপআোিারপথিোপথ্পথকািপনেেরণপ্াপথ্টাপথ্াকটকিপঅযাটপ
1998 (Data Protection Act 1998) এেংপআাকিরপথকা্পঅেপ্যাকিপঅিপকিনৌক্নিো্পোাকডািা্পইিৌরকিপ
(Code of Practice on Confidential Personal Information) -এরপাকেপংগনতোঢ়ণডপশ্াপআরাপআাকিরপওকেোইকটপ
্কাপককরনছষপতাপআরাপথরকখপনিে। 


