মানবািধকােরর দৃি�েকাণ েথেক �া�য্ ও সামািজক েকয়ার েসবা সমূেহর উপের আমােদর িনয়�ণ

সারাংশ

িদ েকয়ার েকায়ািলিট কিমশন হে� ইংলয্াে� �া�য্ ও সামািজক েকয়ার েসবা সমূেহর
একিট �াধীন িনয়�ক।
আমরা যা করেত চাই
আমরা এটা িনি�ত কির যােত কের �া�য্ ও সামািজক েকয়ার েসবা সমূহ জনগণেক িনরাপদ, কাযর্কর,
সংেবদনশীল, উ�মান স�ত েসবয্ �দান কের থােক এবং আমরা েকয়ার েসবা �দােনর কাজেক উ�য়ন
করেত উৎসাহ িদেয় থািক।
েসে��র ২০১৪
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আমােদর ভূিমকা
আমরা ‘সািভর্ স সমূহেক তদারিক, পিরদশর্ন ও িনয়�ণ কের থািক যােত কের তারা কােজর মুল গনগত
মান এবং িনরাপত্তা িনি�ত কের থােক আর এ ছাড়া আমরা যা যা পাই তা �কাশ কের থািক, তােত
কােজর উপর ‘পারফরেম� েরিটং‘ ও অ�ভুর্ � থােক যােত কের েলােকেদরেক েকয়ার েবেছ িনেত সাহাযয্
কের।
আমােদর নীিতমালা
•
•
•
•
•

•

আমরা েসবা �হণকারীেদরেক আমােদর কােজর েক�িব�ু িহেসেব গণয্ কের থািক
আমরা �াধীন, সুচার,নয্াযয্ এবং ‘কনিসসেট�‘ বা সংগিতপূণ।
র্
আমােদর রেয়েছ েখালােমলা ও সহজলভয্ সং�ৃ িত।
আমরা সম� �া�য্ ও সামািজক েকয়ার ‘িসে�েমর. সংেগ অংশীদার হেয় কাজ কির।
আমরা একিট উ� কাযর্�মতা স�� সংগঠন িহেসেব কাজ করেত অ�ীকারব� এবং আমরা
আমােদর উপর �মাগত উ�য়েনর একই মান �েয়াগ করেত চাই যা আমরা অনয্েদর কাছ
েথেকও আশা কির।
আমরা সমতা, বহমুিখতা ও মানবািধকার সমূহেক ে�ােমাট কের থািক।

আমােদর কাযর্প�িত বা ‘এস�ােটিজ‘ এটা উে�খ কের েয ‘CQC’র নীিতমালা গিলর একিট হেত হেব
‘‘সমতা, বহমুিখতা ও মানবািধকার সমূহেক ে�ােমাট‘‘ করা।
আমােদর সমতা ও মানবািধকার এর উপের করা িবে�ষণ েযিট CQC’র এস�ােটিজ‘র সংেগ রেয়েছ
তােত আমরা আমােদর েকয়ার েসবা সমূেহর িবিধমালা িনয়�েণ মানবািধকারেক অ�ভুর্ � করার
ভূ িমকার উ�য়েনর অি�কার কেরিছ। ‘ডকুেম�িট‘ হে� আমােদর ভূ িমকার একিট সারাংশ – েযিট
হে� গত এি�ল ও জুন মােস করা আমােদর ভূ িমকার খসড়া‘র উপের সংগিঠত জনগেণর সংেগ
মতিবিনমেয়র ফল। এিট মানবািধকার িবষয়ক েয সম� তথয্ সমূহ আমােদর ‘ে�াভাইডার বুেক’
সংযু� করা হেয়েছ েসিটর সহায়ক হেব।
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একিট মানবািধকার এে�াচ আমােদর
েকন �েয়াজন?
মানবািধকার এে�াচ আমােদর �েয়াজন কারন:
বহমুিখতােক স�ান েদখােল, সমতােক উৎসাহ িদেল এবং মানবািধকারেক িনি�ত করেল সকেলই, যারা
�া�য্ ও সামািজক েকয়ার বয্াবহার কের থােকন তারা যােত কের িনরাপদ ও ভাল মােনর েকয়ার
েপেত পােরন েসটা িনি�ত করেত সাহাযয্ করেব। এিটই হে� আমােদর মুল উে�শয্।
আমােদর মানবািধকার এ�চ এই নীিতমালার উে�শয্েক �েয়াগ করেত সাহাযয্ করেব, েযখােন
আমােদর পাঁচিট মূল ��মালা (েসবাগিল িক িনরাপদ, কাযর্কর, েকয়ািরং, দািয়�শীল ও েযাগয্
েনতৃ � �ারা পিরচািলত?) বয্াবহার কের �মাগতভােব মানবািধকারেক আমােদর িনয়�ণ প�িতেত
স�ৃ� করা হেব।
আমােদর মানবািধকার এ�েচর নকশােত (িফগার ১)েদখােনা হেয়েছ আমরা িকভােব িনয়�ণ প�িতর
উ�য়েনর নতু ন উেদয্ােগর সকল �ের সমতা ও মানবািধকার িবষয়েক স�ৃ� করেবা।
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িফগার ১: আমােদর মানবািধকার এ�চ
১ মানবািধকার
এে�াচ আমােদর
েকন �েয়াজন?

২. মানবািধকার
বলেত আমরা িক
েবাঝাই?

িসিকউিস‘র নীিতমালার �েয়াগ:

িসিকউিস‘র উে�েশয্র জেনয্:

আমােদর মানবািধকার
নীিতমালার �েয়াগ:

আমােদর
�া�য্ ও
•
•
•
•
•

সমতা, বহমুিখতা ও মানবািধকার
ে�ােমাট করা

•
•
•
•
•
•
•

‘েফয়ারেনস
স�ান
সমতা
‘িডগিনিট‘
‘অটনিম‘
বাচার অিধকার
�াফেদর অিধকার

আমরা িনি�ত কির যােত কের হসিপটাল, েকয়ার েহামস,
েড�াল ও িজিপ সাজর্ াির, এবং ইংলয্াে�র অনয্ সকল
েকয়ার সািভর্ স জনগণেক িনরাপদ, কাযর্কর,সমেবদনিশল ও
উ� মােনর েসবা িদেয় থােক, এবং আমরা তােদরেক
উ�িত করেত উৎসািহত কের থািক।
পাঁচিট মূল �ে�র �িত:
সামািজক েকয়ার েসবা সমূহ িক:
িনরাপদ?
কাযর্কর?
‘েকয়ািরং‘?
জনগেণর �েয়াজন েমটায়?
সু-েনতৃ � �ারা পিরচািলত?

মানবািধকার িবষয়গিলর িদেক িনেয় যায়
৩. মূলয্ায়ন কাঠােমােত
মানবািধকার িবষয়গিলেক গেড়
েতালা

৪. �েতয্কিট েসবা সমূেহর েবলায়
আমােদর মানবািধকার এে�ােচর
উ�য়ন

৫. মানবািধকার এে�াচ �েয়ােগর
নীিতমালােত সমথর্ ন

•
•
•

‘েরগেলসানস‘(িডপাটর্েম� অব েহল্থ এর েনতৃ ে�)
িক ভােব আমরা েসবা সমূহ িনয়�ণ করেবা তার উপেদশ
েয মূল িবষয়গিলর উপর নজর িদেত হেব

•
•
•

মানবািধকােরর �িত ঝুঁ িক: ডাটা তদারিকর বয্ব�া
মানবািধকার িবষয়ক পিরদশর্ন: প�িত, টু লস, তথয্াবিল
মানবািধকােরর �িত আ�া গেড় েতালা: পিরদশর্ক িটেমর িশ�া ও উ�য়ন

•
•
•

েসবা �হণকারীেদরেক আমােদর কােজর েক�িব�ুেত আনা
আমােদর পিরদশর্ন এ�েচ মানবািধকার িবষয়িট সংেযাযন করা
যিদ দরকার হয় তা হেল CQC এর মানবািধকার ে�িশয়ািল� �ারা সিঠক
উপেদশ ও সহায়তা েদয়া েযটা পিরদশর্েনর সােথ জিড়ত সকেল বয্াবহার
করেত পাের

৬. নতু ন পিরদশর্ ন মেডল চালু হবার সমেয় �মাগত উ�য়ন

নয়া উদভাবন েযমন মানবািধকার সারেভেল� তদারিকর বয্াবস্হা,
এ�েচর
‘ইভয্ালুেয়শান

পিরদশর্ন প�িত, িশ�া িবষয়ক উেদয্াগ
�াস্হ ও সামািজক েসবার ে�ে� সমতা ও মানবািধকারেরর �েয়ােগর বয্াপাের
CQC’র সামথর্েক সহায়তা কের, এই সংেগ উ�য়নেক উৎসািহত করার জেনয্
আমােদর করা �তয্কিট পিরদশর্েনর মােঝ সমতা ও মানবািধকার সংযু� রাখা

Human Rights approach short summary document-post consultation-Bengali

Page

5

মানবািধকার বলেত আমরা
িক বুিঝ?
আমােদর পাঁচিট মূল ��মালার জেনয্ মানবািধকার এে�াচ উ�য়েনর ে�ে�, আমরা বয্াবহার করিছ
সাধারণভােব স�ত ‘মানবািধকার নীিতমালা‘। এগিলেক েকান েকান সমেয় ে�ডা (FREDA) নীিতমালা
বলা হেয় থােক- এটার অথর্ েফয়ারেনর, েরসেপ�, ইকুয়ািলিট, িডগিনিট, ও অেটােনািম (চেয়স ও
কে�াল)।এই নীিতমালাগিলেত সকল ই�ারনয্াশনাল মানবািধকার চু ি� অ�ভুর্ � আেছ বেল ধরা হয়,
েযিটেত ১৯৯৮ সােলর মানবািধকার এয্া�স এবং এলাই� উইথ িদ ইকুয়ািলিট এয্া� ২০১০ েত বয্াবহার
করা অরিটেকলস সংযু� করা রেয়েছ।
আমরা আমােদর মানবািধকার এ�েচ আরও দুিট নীিতমালা সংেযাযন কেরিছ: ,িদ িহউময্ান রাইটস
আরিটকয্াল অব রাইট টু লাইফ, কারন এিট এত েবিশ ‘ফানডােম�াল‘, এবং ‘�াফ রাইটস‘ এবং
এমপাওয়ারেম�‘ িবষয়ক নীিতমালার অংশ িবেশষ, আর েযিট ‘�াফ এমপাওয়ারেম� টু িদ েকায়ািলিট
অব েকয়ার েদ েডিলভার‘ এর উপের করা গেবষণার মাধয্েম �া�।

২.১ ‘পিলিস কন-েট�ট‘ বা নীিতমালা �সে�
আমােদর িকছু সা�িতক কােলর িরেপাটর্ েযগিল নীিতমালা পিরবতর্ ন স�িকর্ ত এবং েযখােন আমােদর
িনয়�ণ প�িতর নতু ন মেডল স�েকর্ তথয্ রেয়েছ, েসখােন মানবািধকার নীিতমালােক গর� েদয়া
হেয়েছ।এটা সুিনিদর্ � কেরেছ েকন আমােদর িনয়�ণ প�িতেত মানবািধকার এ�চ নীিতমালা রাখা
�েয়াজন।ওই িরেপাটর্গিল হে�‘ েপেস�স ফা� এ� ফরেমা� – িদ ইিনিশয়াল গভনর্েম� েরসপ� টু িদ
িরেপাটর্ অব িদ িমড-�ােফাডর্সায়ার NHS ফউনেডশান �া� পাবিলক এনেকায়ারী (২০১৩, িডপাটর্েম�
অব েহল্থ),‘এ �িমজ টু লানর্, এ কিমটেম� টু এয্া� – ইম�িভং েপেস� েসফিট ইন ইংলয্া� (২০১৩,
নয্াশনাল এয্ডভাইজির �প অন িদ েসফিট অব েপেসনটস ইন ইংলয্া�), কমেপিসয়ন ইন �াকিটস –
নািসর্ং, িমডওয়াইফাির ও েকয়ার �াফ – আওয়ার িভশান এ� �ােটিজ(২০১৩, িডপাটর্েম� অব েহল্থ
এ� NHS ইংলয্া�), এবং ��ফিমর্ং েকয়ার – এ নয্াশনাল েরসপ� টু উইনাটারেবানর্ হসিপটাল
(২০১২, িডপাটর্েম� অব েহল্থ)। েয সম� মুল ভাবধারা এই সকল িরেপাটর্ এবং িদ NHS
কি�িটিটউশান ৯২০১৩, িডপাটর্েম� অব েহল্থ) েথেক েবিরেয় এেসেছ েসগিল হে�:
েরাগীেদরেক ‘�থম ও সবর্াে�‘ �ান েদয়া, যারা েহল্থ ও সামািজক েকয়াের কাজ কের তােদরেক
িবেবচনায় আনা, এবং NHS এর েভতের মূল মানিবক মূলয্েবাধগিল পুন:-�াপন করা।
মানবািধকার নীিতমালার মেধয্ েযমন ‘িডগিনিট, েরসেপ�, সমতা বা ইকুয়ািলিট এবং অটনিম
এর মতন মূলয্েবাধগিলেক পুন:িনি�ত করা।
েহল্থেকয়ার �াফেদর মূলয্েবাধ ও আচার বয্াবহাের ‘কমপয্াসন‘ বা সমেবদনিশলতার গর� অনুধাবন,
এবং সািভর্ সগিলর মােঝ-কার িবদয্মান ‘কালচার‘ বা সং�ৃ িতর পিরবতর্ েন উপর েথেক উেদয্াগ েনয়া।
েরাগী ও �াফেদরেক স�ান েদিখেয় ও তােদর উপর দািয়� অপর্েণর মাধয্েম সািভর্ স সমূহেক িনরাপদ করা।
‘নন-িডসি�িমেনশান‘ বা ৈবষময্-হীনতা এবং ‘েফয়ারেনস‘ বা নয্ায় �িত�া সকেলরই কাময্।
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২.২ আমােদর মানবািধকার নীিতমালার বয্াখয্া
খসড়া বয্াখয্াসমুেহর উপের করা আমােদর আলাপ আেলাচনার পিরে�ি�েত �া� �েতয্কিট নীিতমালার
উপর কাযর্কর বয্াখয্াগিল নীেচ েদয়া হল:
‘েফয়ারেনস‘ – যারা েসবাসমুহ বয্াবহার কের এবং যারা েলােকেদর হেয় কাজ কের তােদর েকয়ার ও
িচিকৎসা পাবার িস�া� হবার আেগ তােদর মতামত েনয়া এবং তােদর েকান উে�গ থাকেল তা তু েল
ধরা এবং তার সমাধান করার ে�ে� তােদর জেনয্ �� ও েফয়ার বয্ব�া িবদয্মান থাকা।
স�ান বা ‘েরসেপ�‘ – েয সকল েলােকরা েসবা সমূহ বয্াবহার তােদরেক �ত� বয্াি� িহসােব মূলয্
েদয়া হয় ও তােদর কথা েশানা হয়, এবং েযিট তােদর কােছ গর�পূণর্ েসিটেক েসবাসংস্হা গর� িদেয়
েদেখ। েযসকল েলােকরা অেনয্র হেয় কাজ কের েযমন পিরবার ও ব�ু বা�ব, তােদরেক মূলয্ েদয়া হয়
এবং তােদর কথাও েশানা হয়।
সমতা - েয সকল েলােকরা েসবা সমূহ বয্াবহার কেরন তারা েকান ৈবষেময্র িশকার হন না, এবং
তােদর সকল �েয়াজন েমটােনা হয়, যার মেধয্ রেয়েছ বয়স, িডসএিবিলিট বা �িতব�কতা, িল�, েরস
বা জাত, ধমর্ ও িব�াস, ‘েস�চু য়াল‘ বা েযৗন অিরেয়ে�শন, িল� পিরবতর্ ন ও ‘ে�গেনি�‘ বা গভর্ ধারণ
ও মাতৃ � বা ময্টারিনিট সং�া� অব�া।
‘িডগিনিট‘ - েয সকল েলােকরা েসবা সমূহ বয্াবহার কেরন তােদরেক সংেগ সব সমেয়ই মানিবক
মূলয্েবােধর িভিত্তেত বয্াবহার করা হেয় থােক – সমেবদনা �কােশর মাধয্েম এবং এমন ভােব যােত
তােদরেক একজন মানুষ িহসােব মূলয্ায়ন করা হয় এবং তােদর আত্মস�ানেক সমথর্ন করা হয়, এমনিক
ওই সমেয় তােদর ই�া-অিন�া যিদ নাও জানা থােক।
‘অটনিম‘ বা �ািধকার - েয সকল েলােকরা েসবা সমূহ বয্াবহার কের থােকন তারা সকল �কােরর
স�াবয্ পছ� বা চেয়স ও িনয়�ণ �েয়াগ করেত পােরন- েকয়ার �ািনংএ, তােদর বয্ি�গত েকয়ার ও
িচিকৎসার ে�ে�, েসবার উ�য়েনর ে�ে�, অনয্েদর সংেগ তােদর স�কর্ এর ে�ে�, েযমন তােদর
পিরবার ও তােদর ব�ু বা�ব, এবং েয েহল্থ এ� সামািজক েসবা সমূহ তারা বয্াবহার করেছন তার
বাইেরও একজন নাগিরক িহসােব।
‘রাইট টু লাইফ‘ বাচার অিধকার - েয সকল েলােকরা েসবা সমূহ বয্াবহার কের থােকন তােদর, েসবা
�দানকারী েহল্থ এ� সামািজক েকয়ার সং�া কতৃর্ ক বাচার অিধকার সংর�ণ ও তার �িত স�ান
পাবার অিধকার রেয়েছ।
‘�াফ রাইটস ও এমপাওয়ারেম�‘ – েহল্থ ও সামািজক েকয়ার সািভর্ েস কমর্রত সকল �াফেদর
মানবািধকার সংরি�ত হেব ও তার �িত স�ান েদখােনা হেব, যার মেধয্ েকান উে�গ িনেয় �াধীন
ভােব মতামত বয্� করােক উৎসািহত করা হেব েসগিলেক িবেবচনায় েনয়া হেব, কমর্ে�� েবআইিন
ৈবষময্, হয়রানী, ভয় েদখােনা অথবা হামলা েথেক মু� থাকেব এবং সািভর্ স বয্বহারকারীেদর
মানবািধকার ে�ােমাট করােত সহেযািগতা করা হেব ও দািয়� েদয়া হেব।
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‘এেসসেম�‘ বা মূলয্ায়ন কাঠােমার মেধয্
মানবািধকার গেড় েতালা
আমরা আমােদর মানবািধকার নীিতমালা বয্াবহার করিছ আমােদর পাঁচিট মূল ��মালার �েতয্কিটর
উপের একিট কের মানবািধকার টিপকস এর িল� ৈতির করেত। আর আমরা ওই টিপকস িল�িট
বয্াবহার করিছ এটা িনি�ত করেত যােত কের আমেদর অনুস�ান কাযর্�েমর মূল ধারােত
মানবািধকার িবষয়িট অ�ভুর্ � থােক (KLOES)।
আমােদর KLOES বয্াখয্া েদেব অমােদর পিরবয্াি� েযমন যখন আমরা েহল্থ ও সামািজক েকয়ার
েসবাগিলেক িনয়�ণ করেবা তখন আমরা িক ল�য্ করেবা, িকভােব আমরা েসবা স�েকর্ িনয়�ণমূলক
রায় �দান করেবা এবং িকভােব আমরা েসবাগিলেক েরিটং করেবা। এই KLOES আমােদর পাঁচিট মূল
��মালার িভিত্তেত গিঠত, তেব েসখােন িবিভ� েসবা সমূেহর তারতময্ থাকেব।
‘ফা�ােম�াল �য্া�াডর্স অব েকয়ার এর উপর িডপাটর্েম� অব েহল্থ এর সংেগ কাজ করার সমেয়
আমরা আমােদর মানবািধকার টিপকস বয্াবহার কেরিছ। এগিল হে� েহল্থ এ� সামািজক েকয়ার
েরগেলসানস যা িকনা আমােদরেক িন�মােনর েকয়ােরর ে�ে� একশন েনবার আইনানুগ �মতা েদয়।
মানবািধকার এ�চ কনসালেটশান ডকুেমে�র পূণর্ ভাসর্েন আমরা আমােদর মানবািধকার িবষয়ক
টিপকসগিল �কাশ কেরিছ, েযিট আমােদর ওেয়বসাইেট পাওয়া যাে� (www.cqc.org.uk)
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�েতয্কিট েস�রেক িনয়�েণ
আমােদর মানবািধকার এ�েচর
�েয়াগ
আমােদর এটা িনি�ত করা দরকার যােত কের েরিজে�শন এবং পিরদশর্ক িটম মানবািধকার িবষেয়
েকান রায় িদেত েগেল েযন তােদর কােছ রায় েদয়ার মত �েয়াজনীয় তথয্, প�িত ও দ�তা থােক।
এখােন িতনিট পথ আেছ যার মাধয্েম আমরা েসটা করেত িটমেক সাহাযয্ করেত পাির – নীেচয়
েসগিলর বণর্না েদওয়া হেয়েছ। েযভােব েসটা আমরা কের থািক েসিট িবিভ� েস�ের িবিভ� রকম হেব
– যার উদাহরণ হল এিক-উট হসিপটাল, মানিসক েরােগর হসিপটাল, িজিপ সািভর্ েসস, আবািসক
বয়�েদর সামািজক েকয়ার সািভর্ েসস এবং েহাম েকয়ার সািভর্ েসস।
৪.১ মানবািধকােরর �িত হমিকর সনাি�করন
িনয়�েণর ে�ে� আমােদর নতু ন উেদয্ােগ েলােকরা সািভর্ স বয্াবহােরর সমেয় েকাথায় হমিক রেয়েছ েসিট
সনাি�করন করেত “ইে�িলেজ� মিনটিরং” বয্াবহার কের থােক – েযিট হেব ডাটা, এবং সা�য্ �মাণ
ও জনগণ েথেক �া� তেথয্র িভিত্তেত।
আমােদর মানবািধকার এ�চেক সংপৃ� করার েবলায়, আমােদর মানবািধকার টিপকস কভােরেজর ির�
ইে�েকটরেক পরী�া করেবা। এবং তার পের েদখেবা েকান শণয্তা থাকেল িবদয্মান ডাটা ও তথয্াবলী
উৎস বয্াবহােরর মাধয্েম িবেশষ েকান েকান ইনিডেকটরস ৈতির কের েসিট পূরণ করা যায় িকনা ।

৪.২ মানবািধকার িবষয়ক আমােদর পিরদশর্ ন
পিরদশর্ ন
আমােদর পিরদশর্ক িটেমর জেনয্ িবেশষ প�িতর �েয়াজন হেব যা মানবািধকার িবষয়ক েকান টিপকস
এর উপর রায় িদেত েগেল তােদর সাহাযয্ করেব। আমরা িকভােব মানবািধকার িবষয়িট পিরদশর্েন
সংপৃ� করেবা তা সািভর্ স টাইেপর িভিত্ত কের আলাদা আলাদা হেত পাের
আমােদর নতু ন পিরদশর্ন প�িত চালুর অংশ িহসােব আমরা আমােদর মানবািধকার এ�চেক পরী�া
কেরিছ, উদাহরণ েযমন আমরা যারা বয়� সামািজক েকয়ার সািভর্ েসস বয্াবহার কেরন এবং যারা ওই
সািভর্ স �দান কেরন তােদর উপের করা সােভর্ েত সমতা ও মানবািধকার িবষয়ক ��মালা ষংেযাযন
কেরিছ। যখন নতু ন ভােব আমােদর পিরদশর্ন সািভর্ েসর উ�য়ন হেত থাকেব আমরা আমােদর প�িত
কাজ করেছ িকনা তা �মাগত ভােব মূলয্ায়ন কের যােবা।
আমরা এটা িনি�ত করার জেনয্ কাজ কেরিছ যােত কের ‘ডাইভাসর্‘ বা বহেগাি�র জনগণ – তােদর
মতামত েদয়ার কােজ অংশ িনেত পাের -হসিপটাল পিরদশর্েনর িবষেয়, েযমন ধরন আমােদর পাবিলক
িলেসিনং অনু�ানগিলেত অংশ েনয়ার জেনয্ নুনয্তম ‘একেস্স িরেকায়ারেম�’, এবং েফাকাস �প
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চালােনার জেনয্ ভলা�াির ও কমুয্িনিট েস�র �পেদর েক কিমশিনং কের, েযিট টােগর্ট করা হেব িবেশষ
িবেশষ কিমউিনিটর মতামত সং�হ করার জেনয্।
আমরা ভলা�াির ও কমুিনিট �েপর সংেগ েলাকাল িরেলশনিশপ ময্ােনজেম� করার জেনয্ একটা এে�াচ
েডেভলপ করিছ েযখােন িবিভ� ইকুয়ািলিট �পরাও অ�ভুর্ � থাকেব।
েরিজে�শন
আমােদর িবেশষ �াফ রেয়েছ যারা নতু ন সািভর্ সেক েরিজি� কের এবং েযমন ধরন নতু ন
ময্ােনজারেদরেক পরী�া কের। আমরা আমােদর েরিজে�শন েমথডলিজ বা প�িতমালা পুন: মূলয্ায়ন
করিছ যােত কের মানবািধকার এ�চ অ�ভুর্ ি� িনি�ত হয়।
৪.৩ মানবািধকােরর �িত আ�া �াপন: েরিজে�শন এবং
পিরদশর্ ক িটেমর জেনয্ �িশ�ণ ও উ�য়ন
আমােদর মানবািধকার এ�েচর ফলাফল িনভর্ র করেব মানবািধকার কােজর সংেগ জিড়ত আমােদর
েরিজে�শন ও পিরদশর্ক িটেমর সজাগতা, �ান ও দ�তা এবং তােদর েমািটেভশন ও ই�ার উপের।
আমােদর মানবািধকার কােজ �িশ�ণ ও উ�য়ন এ�েচরসহেযািগতার মেধয্ থাকেব:
মানবািধকার িবষেয় িশ�া, েযিট জব েরােলর িদেক ল� রাখেব েসিট �াফেদর বৃহত্তর িশ�া কাযর্�েমর
অংশ হেব।
�েতয্েকর জেনয্ সহপাঠীেদর সােথ িমেল িশ�া ও �ােনর আদান �দান।
িকছু �াফেক মানবািধকার ে�িশয়ািল� িহসােব ৈতির করা।
আমরা ইকুয়ািলিট ও মানবািধকার কিমশেনর সংেগ একসােথ কাজ কের ইকুয়ািলিট ও মানবািধকার
�িশ�েণর একিট ে�া�াম িডজাইন, সরবরাহ এবং মূলয্ায়ন করেবা।
আমরা িনি�ত করেবা যােত কের আমরা CQC’েত কালচার বা সং�ৃ িত পিরবতর্ েনর মাধয্েম আমােদর
�াফেদরেক জেনয্ ইকুয়ািলিট ও মানবািধকার িবষয় ে�ােমাট করেত পাির।উদাহরণ �রপ, সকল
�াফেদর জেনয্ সমতা বা ইকুয়ািলিট িনি�ত করার জেনয্ CQC ময্ােনজারেদর িক ভূ িমকা হেব েস
িবষেয় তােদরেক �িশ�ণ েদয়ার মাধয্েম।
৪.৪ আমােদর মানবািধকার এ�চ স�েকর্ সকলেক জানােনা
আমােদর মানবািধকার এ�চ স�েকর্ সািভর্ স �দানকারীেদর জানােল তা তােদরেক উৎসািহত করেব িক
ভােব তারা মানবািধকার ে�ােমাট করেব েসিট িবেবচনা করেত এবং এই সংেগ েসিট আমােদর ভূ িমকা
েযমন মানুেষর মানবািধকার যােত সংরি�ত, স�ািনত ও পিরপূরণ হয় েসটা িনি�ত করা এই িবষয়িট
পির�ার করেত সহায়তা করেব।
আমােদর মানবািধকার এ�চ স�েকর্ সািভর্ স বয্বহারকারী, সািভর্ স �দানকারী ও সাধারণ জনগণেক
জানােনা হেল েসটা মানুষেক তােদর অিধকার ও দািয়� স�েকর্ বুঝেত সাহাযয্ করেব। এটা আমােদর
আরও সাহাযয্ করেব মানবািধকার স�িকর্ ত েসবা �দােনর ‘পারফরেম�’ স�েকর্ �েয়াজনীয় তথয্ সং�হ
করেত
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আমােদর মানবািধকার এ�চ
�েয়ােগর মূল নীিতমালা
আমােদর মানবািধকার এ�েচর সকল িবষয়গিল যা িকনা ইিতমেধয্ই বিণর্ত হেয়েছ তা আমােদর মানবািধকার এ�চ
�েয়ােগর নীিতমালােক সমথর্ন কের। এই নীিতমালাগিল হে�:
•

•

•

আমােদর িনয়�ণ �ি�য়ায় এ�েচ মানবািধকার িবষয়িটেক সংপৃ� করা -

েসকশন ৪ এ
েযভােব বণর্না েদওয়া হেয়েছ, েসটা আমর করেবা মানবািধকার স�িকর্ ত মূল িবষয়গিলর বয্াখয্া েদয়ার
মাধয্েম এবং এটা িনি�ত কের যােত কের এগিল আমােদর ,‘এেসসেম�’ কাঠােমার মেধয্ থােক। এর পের
মানবািধকার িবষয়িট গেড় েতালা হেব আমােদর মিনটিরং বয্ব�ার িসে�ম, প�িত এবং ‘টু লস‘এর মেধয্।

এটা িনি�ত করা যােত কের েয সকল �াফ মানবািধকার ে�িশয়ািল� নয় তারা েযন
মানবািধকার এ�চ বয্াবহার করেত পাের - আমােদর এ�েচর িভিত্ত হেব, ১৯৯৮ মানবািধকার
আইন এর িব�ািরত ও কিঠন ধারা বণর্না বয্াবহােরর পিরবেতর্ , আমােদর মানবািধকার িবষয়ক নীিতমালার
েসটিট বয্াবহার করা এবং এর পর েসকশন ৪ এেত েযভােব মানবািধকার এ�চ বণর্না েদওয়া হেয়েছ েসিট
�েয়াগ করেত পিরদশর্ক িটমেক সহায়তা করা। আমােদর নতু ন েরগেলটির মেডেল, আমরা িবিভ� ধরেনর
েলােকেদরেক আমােদর পিরদশর্েনর কােজ বয্বহার করিছ – যার মেধয্ থাকেব েবশী েপশাজীবী এ�পাটর্ এবং
অিভ�তার মাধয্েম হওয়া এ�পাটর্।

�েয়াজন মািফক বা ‘েটই-লডর্‘ পরামশর্ ও সহায়তা �দান, এবং যিদ দরকার হয়, CQC’র
অ�ভর্ ু � মানবািধকার ে�িশয়ািল�েদর কাছ েথেক – েসখােন েকান েকান সময় এমন হেব েয
পিরদশর্ক িটেমর অিধকতর সহায়তার �েয়াজন হেব িক ভােব মানবািধকার এ�েচর �েয়াগ করেত
েসই জেনয্, উদাহরণ �রপ:
যখন আমরা নতু ন েকান প�িত বা টু লস্ যার সংেগ িবেশষ মানবািধকার েফাকাস থাকেব েসিটর �চলন
করেত যােবা।

•

যখন আমরা েকান একিট নতু ন েস�ের এ�চেক পরী�া করেবা।

•

যখন �ােফরা িকভােব িবেশষ েকান ইকুয়ািলিট বা মানবািধকার িবষয়ক ঝুঁ িকর বয্াপাের েযিট CQCেত
�া� তেথয্র মাধয্েম েবিরেয় এেসেছ েসিটেক িকভােব ফেলাআপ বা অনুসরণ করেত হেব েস বয্াপাের
পরামশর্ চাইেব।

•

েযখােন উে�গিট পিরদশর্েনর মাধয্েম �া� দুবর্ল বা পুওর েসবার িবষেয় আর েযিট সরাসির ইকুয়ািলিট
এয্া� ২০১০ অথবা মানবািধকার এয্া� ১৯৯৮ সং�া�।
এই পিরি�িতেত েক�ীয় ইকুয়ািলিট ও মানবািধকার িটম পিরদশর্ক িটমেক ে�িশয়ািল� সহেযািগতা েদওয়া
অবয্াহত রাখেব। েক�ীয় িটম চাইেল ইকুয়ািলিট ও মানবািধকার কিমশন (EHRC) এর কাছ েথেকও
ে�িশয়ািল� সহেযািগতা চাইেত পারেব।
আমরা CQC �াফ ি�ল সােভর্ র ফলাফলেকও বয্াবহার করার পিরক�না কেরিছ, যার মাধয্েম �াফরা
যিদ তােদর েকান ে�িশয়ািলজস থােক তাহেল েসটােক তারা িলিপব� করােত পাের। আমােদর উে�শয্
হে� আমােদর পিরদশর্ক কমর্চারীেদরেক ইকুয়ািলিট ও মানবািধকার কােজ িবেশষ �ান, দ�তা ও
অিভ�তায় উ�ত মােনর করেত চাই।

Human Rights approach short summary document-post consultation-Bengali

Page

11

�মাগত উ�য়ন এবং জাতীয় িভিত্তক
িরেপািটর্ং বা স�চার
আমরা আমােদর মানবািধকার এ�েচর মূল �েরর উ�য়েনর সমেয় েসিটেক ‘ইভয্ালুেয়ট‘ বা
মূলয্ায়ন করেত অ�ীকার ব�। েয সকল েলােকরা সািভর্ স বয্াবহার কেরেছ তােদর মতামেতর
ফলাফলেক আমরা আমােদর ইভয্ালুেয়শােনর িভিত্ত করেবা। �ে�র উত্তর আমােদর িদেত হেব:
কাযর্ে�ে� মানবািধকােরর �িত আমােদর এ�চ িকভােব েয সব েলােকরা েকয়ার �হণ কেরেছ
েসটা েয িনরাপদ, কাযর্কর, সংেবদনশীল ও উ� মােনর িছল েসটা িনি�ত কেরেছ?
আমােদর মানবািধকার এ�চেক মূলয্ায়ন করেত েগেল আমর েহল্থ ও সামািজক েকয়ার সািভর্ স,
েয সকল েলােকরা েসবা �হণ কেরেছ এবং তােদর পিরবার ব�ু বা�বেদর কােছ েথেক
‘িফডবয্াক‘ পােবা – এ ছাড়াও আমােদর িনয়�ণ মূলক কাজ েথেক পাওয়া ফলাফলও েদখব,
েযমন পিরদশর্ন িরেপাটর্।
িবেশষ েকান মানবািধকার সং�া� িবষেয়র উপের গভীরভােব েকান িরিভউ বা পুন:পিরদশর্ন
এর কাজ করেত েগেল আমরা হয়েতা েয তথয্ েপেয়িছ তা বয্াবহার করেত পাির।
আমা চাই যােত কের আমােদর মানবািধকার এ�চ শধু েযন �েতয্কিট েসবা �দানকারীেদর
িনয়�ণ করার বয্ব�ারই উ�িত কের না, তা েযন আমােদরেক েহল্থ ও সামািজক েকয়ার
েস�েরর ইকুয়ািলিট ও মানবািধকার স�েকর্ মতামত িদেত সহায়তা কের, েযটা উ�িত করার
জেনয্ অরও কাযর্কর হেব।
আমরা েদখব িক ভােব আমােদর নতু ন এ�েচর মাধয্েম �া� সুেযাগগিল �ারা আমােদর িব�মান
আইেনর অধীেন নয্াচ্ত দািয়� গিল পালেন উ�িত িবধান করেত পারেবা। এর সংেগ সংযু�
থাকেব ‘নয্াশনাল ি�েভি�ভ েমকািনজম আ�ার িদ ইউনাইেটড নয্াশানস্ অপশনাল ে�ােটাকল টু
িদ কনেভনশন এেগই-ন� টচর্ার (OPCAT) িহসােব আমােদর ভূ িমকা, এবং ‘আ�ার েম�াল
েহল্থ এয্া� ১৯৮৩ এবং েম�াল কয্াপািসিট এয্া� ২০০৫ এ আমােদর উপের নয্� দািয়�, আর
েসই সংেগ থাকেব ‘িড�াইেভশান অব িলবািটর্ েসফগাডর্স্‘।
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আমেদর সংেগ েযাগােযাগ
ইেমইেলর মাধয্েম
enquiries@cqc.org.uk
েপাে�র মাধয্েম
নীেচর িঠকানায় আমােদরেক িলখুন:
CQC National Customer Service Centre
Citygate
Gallowgate
Newcastle upon Tyne
NE1 4PA
েফােনর মাধয্েম:
আমােদর নয্াশনাল কা�মার সািভর্ স েস�ার আমােদর সংেগ েযাগােযাগ করেত পােরন:
েটিলেফান: ০৩০০০ ৬১৬১৬১
ফয্া�: ০৩০০০ ৬১৬১৭১
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