
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

একটি ভাল া জিজি প্র্যাকটিলের নিকট 
থেকক আপনি কী প্রত্যাশা ককেি? 
  

  



আপনি (নকিংবা আপিাে পনেবাকেে থকাকিা সদসয অেবা একজি বনু্ধ) ইিংল্যাকেে একজি ভাকল্া নজনপ 
প্রযাকটিকসে নিকট থেকক থে মাকিে থসবা প্রত্যাশা ককেি এই পনুিকাটিকত্ থস সম্পককে  বল্া হকেকে।  

 

দ্যা ককয়ার ককায়াজ টি কজিশন (জেজকউজে) (The Care Quality Commission (CQC)) 

 

আমাকদে কাজ হকে স্বাস্থ্য এবিং থসাশযাল্ থকোে পনেকেবাগুকল্া পনেদশেি কো থেমি আপিাে স্থ্ািীে  
নজনপ প্রযাকটিসগুকল্া, হাসপাত্াল্ এবিং থকোে থহামসমহূ। আমো এসব সানভে স পনেদশেি কনে থেি এটা 
নিনিত্ কো োে থে ত্াো আপিাকক ্ চ-গুণমািসম্পন্ন পনেচেো প্রদাি ককে এবিং আমো ত্াকদেকক 
‘অসাধােণ’, ‘ভাকল্া’, ‘্ন্ননত্ কো প্রকোজি’ নকিংবা ‘অপেোপ্ত’ থেটিিং নদকে োনক। েনদ থকাি একটি পনেকেবা 
আেও ্ন্নত্ কোে প্রকোজি হে, থসকেকে এটা থেি হে থসটা নিনিত্ কোে জিয আমো পদকেপ থিব।  
 

েখিই আমো প্রকত্যকটি পনেকেবা পনেদশেি কনে, আমো সবসমে খুুঁকজ থদনখ এটি কী বা িানক িা: 
  

 নিোপদ; 

 কােেকে; 

 েত্নশীল্; 

 মািকুেে প্রকোজকিে প্রনত্ সাড়া প্রদাকি সেম; এবিং 
 ভাকল্াভাকব পনেচানল্ত্। 

  
 

থকাকিা একটি নজনপ প্রযাকটিস ্ পকে বনণেত্ পাুঁচটি থেকেে প্রনত্টিকত্ ভাল া মকমে থেটিিং থপকে োককল্ 
ত্াে নিকট আপিাে (আপিাে পনেবাকেে থকাকিা সদসয বা বনু্ধে) কী প্রত্যাশা োকা ্ নচত্ এই 
পনুিকাটিকত্ ত্া-ই বনণেত্ হকেকে। আমো েখি থকাকিা থেটিিং থদই ত্খি আমো এটাও থদনখ থে একটি 
নজনপ প্রযাকটিস কীভাকব প্রবীণ বযনি বা পনেবাে ও নশশুকদে মত্ সনুিনদেষ্ট বযনিবকগেে প্রকোজি পেূণ 
ককে োকক। নকেু বযনত্ক্রমী সানভে স এমিনক এটাে থচকেও ভাকল্াভাকব কাজ কেকত্ পাকে এবিং এগুকল্া এই 
পাুঁচটি থেকেে মকধয এক বা একানধক থেকে অসাধােণ থেটিিং প্রাপ্ত হকব। বানকগুকল্াে ্ ন্ননত্ প্রকোজি 
হকত্ পাকে অেবা, আমো থেখাকি আকো গুরুত্ে সমসযা পাকবা, থসগুকল্াকক অপেোপ্ত নহকসকব থেটিিং থদো 
হে। 

 

আপিাে নজনপ প্রযাকটিসকক একটি সানবেক থেটিিং প্রদাকিে জিয আমো এই থেটিিংগুকল্াকক সমনিত্ ককে 
োনক। প্রকত্যক নজনপ প্রযাকটিসকক আমাকদে থেটিিং প্রদশেি কেকত্ হে, অত্এব থপাস্টাে েকেকে নকিা ত্া 
থখোল্ করুি। ত্ােপেও একটি ভাকল্া প্রযাকটিকসে নকেু নকেু থেকে ্ ন্নেি সাধকিে প্রকোজি োককত্ 
পাকে ত্া সকেও আমো মকি কনে থে, সানবেকভাকব ত্াো ভাকল্া। আপনি েনদ থপাস্টােটি থদখকত্ িা পাি 
ত্াহকল্ প্রযাকটিসকক নজকেস করুি।  
 

  



আিজন আশা করলে িালরন কে একটি ভাল া জিজি প্র্যাকটিে হলে জনরািদ্ কারণ… 
 

 থসখাকি সবসমে সঠিক দেত্া, োি ও অনভেত্াসম্পন্ন েকেষ্টসিংখযক কমী দানেত্বেত্ অবস্থ্াে 
োকক। 

 আপিাে স্বাস্থ্য খাোকপে নদকক োকে নকিা কমেচােীগণ থসসব ল্েকণে নদকক থখোল্ োকখি এবিং 
ত্ােপে ত্া ্ ন্নত্ কোে পদকেপ গ্রহণ ককেি। প্রকোজিীে থেকে ত্াো অিযািয কমেচােীকক 
নজোসা ককেি। 

 আপিাে েত্ন বা নচনকৎসাে বযাপাকে থকাকিা ত্রুটি হকল্ আপনি আপিাে নিকট ত্রুটি স্বীকাে কো 
হকব এবিং পনেনস্থ্নত্ে ্ন্ননত্ ঘটাকত্ এবিং অিযকদে থেকে একই ঘটিা ঘটা বন্ধ কেকত্ গহৃীত্ 
পদকেপ সম্পককে  প্রযাকটিস আপিাকক বল্কব।  

 প্রযাকটিস এে কমেচােীকদেকক নিোপত্তা সম্পককে  থখাল্াকমল্া ও সৎ হকত্ ্ ৎসানহত্ ককে, এবিং 
ত্াকদেকক ্ কেগ ও ঘটিাবল্ী সম্পককে  প্রনত্কবদি জািাকত্ সহােত্া ককে। 

 নশশু, ত্রুণ ও প্রাপ্তবেস্ক োো অেনেত্ হকত্ পাকেি ত্াকদেকক েনত্ে ঝুুঁ নক থেকক সেুনেত্ 
োখাে জিয কমীো নবকশে পনেচেো ককে। 

 আপিাে বযনিগত্ িনেপে পনেপণূে ও সঠিক, এবিং থসগুকল্া থগাপিীে োখাে মত্ ককে সিংেনেত্। 

 জরুেী ও বযি সমকে কেণীে সম্পককে  প্রযাকটিকসে পনেকল্পিা েকেকে। 

 
 
 

আিজন আশা করলে িালরন কে একটি ভাল া জিজি প্র্যাকটিে হলে কােযকর কারণ… 
 

 আপিাকক েোসম্ভব স্বাস্থ্যবাি োখকত্ আপিাে কী প্রকোজি ডািাে ও অিযািয কমেচােীগণ ত্া 
থবাকঝি। 

 আপিাকক থসবা প্রদাকিে বযাপাকে আপিাে নচনকৎসা সিংক্রান্ত িনেপকেে মত্ সাহােযকােী 
নবেোনদে বযবস্থ্াপিাে জিয প্রকোজিীে ত্েয পাওোে সনুবধা কমেচােীকদে েকেকে। 

 এটি কত্টা ভাকল্াভাকব কাজ কেকে ত্া থদখকত্ প্রযাকটিস নিেনমত্ভাকব এটি পেেকবেণ ককে োকক 
োকত্ আপিাে থসবা ও নচনকৎসাে ্ন্নেি ঘটাকিা োে। 

 কমেচােীগণ আপিাে প্রকোজি থমটাকত্ এককে এবিং স্থ্ািীে টিমসমহূ ও পনেকেবাসমকূহে সাকে 
কােেকেভাকব কাজ ককে োককি।  

 আপিাকক েনদ নভন্ন থকাকিা পনেকেবাে থেফাে কো হে ত্াহকল্ আপিাে একান্ত চানহদা সিংক্রান্ত 
ত্েযানদ দ্রুত্ থশোে কো হে। 

 আপিাে পনেচেো বা নচনকৎসাে থেকে আপিাে সম্মনত্ (অিমুনত্)প্রদাি কোে জিয আপিাকক 
সবসমেই নজোসা কো হে। আপিাে প্রকোজি হকল্ কমীো আপিাকক নচনকৎসাগত্ বযাপাকে 
নসদ্ধান্ত থিওোে থেকে সহকোনগত্া কেকে্ি। 

 স্বাস্থ্যকে জীবি োপকি কমেচােীগণ আপিাকক সনক্রেভাকব সহােত্া ককে োককি। ্ দাহেণস্বরূপ, 

আপনি স্বাস্থ্য পেীো সিংক্রান্ত সনুবধানদ এবিং কাকজ নফকে োওোে ্ পকোগী হকে ্ঠকত্ সহােত্া 
পাি।  

 
 
 
 



 

আিজন আশা করলে িালরন কে একটি ভাল া জিজি প্র্যাকটিে হলে েত্নশী  কারণ… 
 

 আপিাে সাকে সম্মাি, বনু্ধসলু্ভ ও শ্রদ্ধাে সাকে আচেণ কো হে এবিং আপনি অিভুব ককেি 
থে, কমেচােীগণ সাহােযকােী ও েত্নশীল্। 

 আপিাে নচনকৎসাগত্ অবস্থ্াে নবিানেত্ নববেণ আপিাে নিকট এমিভাকব বযাখযা কো হে থেি 
আপনি বঝুকত্ পাকেি। 

 আপিাে েত্ন ও নচনকৎসা সিংক্রান্ত নসদ্ধান্তসমকূহে বযাপাকে আপিাকক সম্পিৃ োখা হে এবিং 
কমেচােীগণ সমে নিকে এসব নবেকে আপিাে সাকে নবিানেত্ আকল্াচিা ককেি।  

 আপিাে প্রকোজকিে সমে কমেচােীগণকক সহািভূুনত্শীল্ নহকসকব পাি এবিং ত্াো আপিাে 
বযনিগত্ থগাপিীেত্াে বযাপাকে শ্রদ্ধা োকখি। 

 প্রযাকটিস আপিাকক স্বেিং আপিাে সসু্বাস্থ্য বজাে োখকত্ এবিং েোসম্ভব স্বাধীি োকাে সহােত্া 
ককে।   

 আপিাে থসবা ও নচনকৎসা সিংক্রান্ত আকবগীে নবেেগুকল্াে সাকে মানিকে নিকত্ কমেচােীগণ 
আপিাকক ও আপিাে নিকটজিকদেকক সাহােয ককে োকক এবিং ত্াো আপিাে বযনিগত্ , 

সািংসৃ্কনত্ক ও সামানজক প্রকোজি থবাকঝ। 

 
 

আিজন আশা করলে িালরন কে একটি ভাল া জিজি প্র্যাকটিে হলে োড়া প্র্দ্ালন েক্ষি কারণ… 

 

 প্রযাকটিস মািকুেে নবনভন্ন প্রকোজি নবকবচিা ককে োকক এবিং পনেকেবা পনেকল্পিা কোে সমে 
থেখাকি থেমি প্রকোজি সমিে সাধি ককে োকক।  

 কমেচােীগণ আপিাে বেস, নডকজনবনল্টি, থসক্স (নল্ঙ্গ), লল্নঙ্গক পনেচে, বণে, ধমে বা নবশ্বাস, অেবা 
থেৌিত্া (আপনি থল্সনবোি, সমকামী, ্ ভকামী নকিংবা থহটাকোকসক্সেুাল্ নক িা)-এে মকত্া 
নবেেগুকল্া নবকবচিা ককে োককি। 

 অযাপকেন্টকমন্ট পদ্ধনত্ সবেসাধােকণে বযবহাকেে জিয সহজ এবিং আপনি েোসম্ভব আপিাে 
সনুবধামত্ সমকে অযাপকেন্টকমন্ট থপকত্ পাকেি। 

 প্রযাকটিস দীঘে অকপো, নবল্ম্ব ও বানত্ল্ কো এনড়কে চল্কত্ থচষ্টা ককে। আপিাে থসবােত্ন বা 
নচনকৎসাকক প্রভানবত্ কেকত্ পাকে এমি থে থকাকিা পনেবত্ে ি বা বযাঘাত্ সম্পককে  কমীো 
আপিাকক জািাে। 

 আপনি সহকজই থকাকিা অনভকোগ বা ্কেকগে নবেকে জািাকত্ পােকবি। আপনি েনদ এটা ককেি, 

আপিাে অনভকোগ গুরুকত্বে সাকে গ্রহণ ককে, দ্রুত্ সাড়া প্রদাি ককে এবিং প্রকোজিীে ্ ন্ননত্ে 
বযবস্থ্া গ্রহণ ককে। 

 
 
  



আিজন আশা করলে িালরন কে একটি ভাল া জিজি প্র্যাকটিে হলে ভাল াভালে িজরচাজ ে কারণ… 
 

 প্রযাকটিকসে দানেকত্ব নিকোনজত্ বযনিকদে কাকে নিোপদ, ্চ-গুণমািসম্পন্ন, সহািভূুনত্শীল্ পনেচেো 
প্রদাি কোে নবেেটি গুরুত্বপণূে। 

 প্রযাকটিস কত্টা ভাকল্াভাকব কাজ কেকে থস বযাপাকে থখাল্াকমল্া। 

 থেভাকব প্রযাকটিস সানভে স নদকে োকক ত্াে ্ ন্নেি কোে জিয এটা আপিাে মত্ামত্ থশাকি 
এবিং আপিাে নফডবযাক বযবহাে ককে। 

 প্রযাকটিস ত্াে কমীকদেকক ্কেগ জািাকত্ ্ ৎসানহত্ ককে এবিং ত্াকদে ো বল্াে আকে ত্া 
থশাকি। থেককাি ্ কেগ ত্দন্ত কো হে এবিং এ-সম্পককে  বযবস্থ্া থিওো হে। 

  
  



জিজি প্র্যাকটিে েম্পলকয  আিনার উলেগ থাকল  কী করলে হলে 
 

েনদ আপনি, বা আপিাে পনেচেোে োকা থক্, থকাি ধেকিে বাকজ পনেচেোে মকুখামনুখ হি, থসকেকে 
নিম্ননল্নখত্ নবেেগুকল্া কেকত্ পাকেি। 

 

• আিনার ককান উলেগ থাকল  ো জিজি প্র্াকটিে-এর কালে েুল  ধরুন 

আপিাে প্রযাকটিস মযাকিজােকক আপিাে ্কেগগুকল্াে বযাপাকে জািাি ্ নচত্। েনদ ত্াো 
ত্ৎেণাৎ আপিাে ্কেগসমহূ নিকে কাজ কেকত্ িা পাকে, ত্াহকল্ আপনি প্রযাকটিস-এে 
আিষু্ঠানিক অনভকোগ প্রনক্রোে মধয নদকে থেকত্ পাকেি।  
 

আইি অিেুােী, প্রনত্টি নজনপ প্রযাকটিস-এে অনভকোগগুকল্াে সেুাহা কোে জিয অবশযই একটি 
দে প্রনক্রো োককত্ হকব। 
 

আপিাে অনভকোগ েনদ NHS নচনকৎসা নবেকে হকে োকক এবিং আপিাে অনভকোগ সম্পককে  
আপিাে নজনপ প্রযাকটিকসে গহৃীত্ পদকেকপে বযাপাকে আপনি সন্তুষ্ট িা হকল্, আপনি 0345 015 

4033 িম্বকে থফাি ককে বা www.ombudsman.org.uk নভনজট ককে পাল্োকমন্টানে অযাে থহল্ে 
সানভে স অম্বডুসমযাি (Parliamentary and Health Service Ombudsman)-এে সাকে থোগাকোগ 
কেকত্ পাকেি। আপিাে অনধকােগুকল্াে নবেকে www.nhs.uk/NHSConstitution-এ বযাখযা কো 
আকে।  
 

েনদ আপনি আপিাে নচনকৎসাে জিয বযনিগত্ভাকব অেে পনেকশাধ ককে োককি এবিং আপিাে 
নজনপ প্রযাকটিস থেভাকব আপিাে অনভকোগটিে সেুাহা ককেকে ত্াকত্ খনুশ িা হি, থসকেকে আপনি 
020 3713 1746 িম্বকে থফাি ককে অেবা www.iscas.org.uk সাইটটি নভনজট ককে ইিনডকপকেন্ট 
থসক্টে কমকেইন্টস অযাডজুনডককশি সানভে স এে সাকে থোগাকোগ কেকত্ পাকেি। আপনি থজিাকেল্ 
থমনডকযাল্ কা্নিকল্ে ওকেবসাইট www.gmc-uk.org -থত্ আেও থবনশ ত্েয থপকত্ পাকেি। 

 

• আিালদ্রলক ে ুন 

 

আমো চাই থে আপনি আমাকদেকক আপিাে পনেচেোে অনভেত্াে বযাপাকে বল্কবি। এটা 
আমাকদে কখি, থকাোে এবিং কী পনেদশেি কেকত্ হকব, এবিং ভনবেযকত্ অিযািযকদেকক থেি বাকজ 
পনেচেো থদো িা হে থসটা প্রনত্কোধ কোে জিয পদকেপ নিকত্ সাহােয কেকব। 
 

আমো পনেচেোে ভাকল্া অনভেত্াগুকল্া সম্পককে ও শুিকত্ চাই। আপিাে সব অনভেত্া সম্পককে  
আমাকদে বল্াে জিয সবকচকে ভাকল্া ্ পাে জািকত্ নপেকিে মল্াটটি থদখিু। 
 

স্থ্ািীে সহােক গ্রুপগুকল্া, থেমি একটি স্থ্ািীে থহল্েওোচ (Healthwatch), এবিং থস্বোমলূ্ক এবিং 
জিকল্যাণমলূ্ক সিংস্থ্াগুকল্াও আমাকদেকক পনেচেো নিকে মািকুেে অনভেত্াে বযাপাকে ত্েয থদে। 
 

ত্কব, এটা জািা গুরুত্বপণূে থে আমো আপিাে হকে অনভকোগ কেকত্ বা আপিাে পে হকে 
থসগুকল্া নিকে কাজ কেকত্ পানে িা থকিিা এগুকল্া পনেদশেি কোে বা সমাধাি কোে েমত্া 
আমাকদে িাই।  

 

কীভালে আিরা িজরদ্শযন কজর এেং েযেস্থা গ্রহণ কজর 
 

আমো েখি একটা নজনপ প্রযাকটিস পনেদশেি কেকত্ োই ত্খি আমো থল্াকজকিে সাকে পনেচেোে 
বযাপাকে ত্াকদে অনভেত্া নিকে কো বনল্, এে পাশাপানশ আমো কমীকদে সাকে কো বনল্ এবিং 



প্রযাকটিস-এে বযবস্থ্াসমহূ এবিং প্রনক্রোগুকল্া পেীো কনে। আপনি থে পনেচেো থপকেকেি আমো থসই 
থেকডে গুকল্াও থদখকত্ পানে - আমো অবশযই আপিাে ত্েয সেুো কোে নবেকে ককঠাে নিেম অিসুেণ 
কেব। আমো প্রােই আমাকদে পনেদশেকি অিযািয নবকশেেকদে অন্তভুেি কনে, একদে মকধয অকিককই োককি 
োো ইকত্াপকূবে পনেচেো সানভে স গ্রহণ ককেকেি। আমো একদেকক বনল্ ‘অনভেত্াে কােকণ নবকশেে’ 

(Experts by Experience)। 

 

আমো বযবস্থ্া গ্রহণ কেব েনদ আমো থদনখ থে একটি নজনপ প্রযাকটিস পনেচেোে স্টযাোডে গুকল্া পেূণ 
কেকে িা থেটা সককল্েই আশা কোে অনধকাে েকেকে (কেগুকল্াকক অপনেহােে স্টযাোডে  বল্া হে)। 
এটাকক ঠিকঠাক কোে জিয প্রযাকটিস কী কী কেকব ত্া আমাকদে অবশযই বল্কব। আমো আেও ো 
কেকত্ পানে: 
 

• জনেমািা বা একটি আিষু্ঠানিক সত্কেত্া জানে; এবিং  

• নজনপ প্রযাকটিস (চেম থেকে) বন্ধ কোে বযবস্থ্া গ্রহণ। 
  

  



আিরা কীভালে আিনালক অেজহে রাজি 
 

আপিাে নজনপ প্রযাকটিস-এে থেটিিং জািাে জিয আমাকদে ওকেবসাইট থচক করুি। আপনি প্রযাকটিস-এে 
িাম, স্থ্াি বা থপাস্ট থকাড নদকে অিসুন্ধাি কেকত্ পাকেি। আমাকদে সবেকশে পনেদশেি প্রনত্কবদি জািাকব 
আমো কী কী ভাকল্া নবেে থপকেনে, থকাকিা ্ কেগ আকে নক িা, এবিং আমো এে ্ন্ননত্ে জিয থকাকিা 
বযবস্থ্া গ্রহণ কেকত্ বকল্নে নক িা। আপনি আেও  ো কেকত্ পাকেি: 
 

 আপনি আমাকদেকক আপিাে পনেচেোে অনভেত্াে বযাপাকে বল্িু; 

 েখি আমো িতু্ি পনেদশেি নেকপাটে  প্রকাশ কনে থসটা ইকমইকল্ পাবাে জিয সাইি আপ কেকত্ ;  

 আমাকদে সবেকশে খবে থপকত্ আমাকদে মানসক ই-নি্জকল্টাকেে জিয সাইি আপ কেকত্; এবিং 
 আমাকদে কাজ ভাকল্া কেকত্ আমাকদে সাহােয কোে জিয আমাকদে পাবনল্ক অিল্াইি 

কনম্নিটিকত্ থোগ নদকত্। 
  
 

কীভাকব আমাকদে সাকে থোগাকোগ কেকবি 

 

আমাকদে কল্ করুি: 03000 616161 (জাত্ীে হাে প্রকোজয)  

আমাকদে ইকমইল্ করুি: enquiries@cqc.org.uk 

আমাকদে ওকেবসাইট থদখিু: www.cqc.org.uk 

আমাকদে কাকে নল্খিু: Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon Tyne, NE1 
4PA 

আমাকদেকক টুইটাে এবিং থফসবকুক অিসুেণ করুি:  

  @CareQualityComm 

  www.facebook.com/CareQualityCommission 
 

আমাকদে ওকেবসাইট থেকক অিযািয ফেমযাকট এই পনুিকাটি ডা্িকল্াড করুি। আপনি েনদ অিয থকাি 
ভাো বা ফেমযাকট এই পনুিকাটি থপকত্ চাি ত্কব আমাকদে সাকে থোগাকোগ করুি। 

 
আিরা কীভালে আিনার েথয েযেহার কজর 
 

েনদ আপনি আমাকদে কাকে আপিাে সাকে থোগাকোগ কোে নববেণ নদকে োককি থসকেকে আমো সবসমে নিনিত্ 
কেব থে আপিাে ত্েয থেি সুেনেত্ োকক এবিং থগাপিীেত্াে সাকে বযবহাে কো হকে োকক। আমো সাধােণত্ 
আপিাে অিুমনত্ োড়া আপিাে ত্েয থশোে কেব িা, নকন্তু নকেু বযনত্ক্রমী পনেনস্থ্নত্ে সৃনষ্ট হকত্ পাকে থেখাকি 
আমকদে এটা কেকত্ হকত্ পাকে। আমাকদে কাকে আপিাে থদো থে থকাি নববেণ ো থডটা থপ্রাকটকশি অযাক্ট 
1998 (Data Protection Act 1998) এবিং আমাকদে থকাড অব প্রযাকটিস অি কিনফকডনিোল্ পাকসে ািাল্ ইিফেকমশি 
(Code of Practice on Confidential Personal Information) -এে সাকে সিংগনত্পূণে (ো আমো আমাকদে ওকেবসাইকট 
প্রকাশ ককেনে) থেকখ সিংেেণ কেকবা। 


