
 
 
 

 
 
 
 
 
 

একটি ভাল া হাসপাতা  থেকক আপনি কী 
আশা করকে পাকরি? 
  

  



আপনি (নকিংবা আপিার পনরবাকরর থকাকিা সদসয বা থকাকিা বনু্ধ) যনদ ইিংল্যান্ড-এর থকাকিা হাসপাোকল্ পনরচযযা, 
নচনকৎসা বা সহায়ো গ্রহণ ককরি, োহকল্ এই বকুকল্ট আপিাকক জািাকব থয একটি ভাকল্া সানভয স থেকক আপনি কী 
আশা করকে পাকরি। 

  

দ্যা কেয়ার কোয়াল টি েলিশন (লসলেউলস) (The Care Quality Commission (CQC)) 

 

আমাকদর কাজ হকে আপিার স্থািীয় হাসপাোল্, থকয়ার থহাম ও নজনপ প্র্যাকটিসসমকূহর মকো স্বাস্থয ও প্র্াপ্তবয়স্ক 

থসাশযাল্ থকয়ার সানভয সসমহূ পনরদশযি করা। আমরা এসব সানভয স পনরদশযি কনর থযি এটা নিনিে করা যায় থয 

োরা আপিাকক উচ্চ-গুণমািসম্পন্ন পনরচযযা প্র্দাি ককর এবিং আমরা োকদরকক ‘অসাধারণ’, ‘ভাকল্া’, ‘উন্ননে করা 
প্র্কয়াজি’ নকিংবা ‘অপযযাপ্ত’ থরটিিং নদকয় োনক। যনদ থকাি একটি পনরকেবা আরও উন্নে করার প্র্কয়াজি হয়, থসকেকে 

এটা থযি হয় থসটা নিনিে করার জিয আমরা পদকেপ থিব।  

 

যখিই আমরা প্র্কেযকটি পনরকেবা পনরদশযি কনর, আমরা সবসময় খুুঁকজ থদনখ এটি কী বা িানক িা: 
• নিরাপদ; 

• কাযযকর; 

• যত্নশীল্; 

• মািকুের প্র্কয়াজকির প্র্নে সাড়া প্র্দাকি সেম; এবিং 
• ভাকল্াভাকব পনরচানল্ে। 

 

আমরা যনদ একটি হাসপাোল্কক উপকরানিনখে পাুঁচটি থেকেই ভাল া বকল্ থরইট ককর োনক োহকল্ এর সানভয স, 

থযমি সাজয ানর বা আউটকপকশন্ট, থেকক আপিার কী আশা করা উনচৎ ো এই বকুকল্ট বণযিা করকব। নকছু বযনেক্রমী 
সানভয স এমিনক এটার থচকয়ও ভাকল্াভাকব কাজ করকে পাকর এবিং এগুকল্া এই পাুঁচটি থেকের মকধয এক বা একানধক 

থেকে অসাধারণ থরটিিং প্র্াপ্ত হকব। বানকগুকল্ার উন্ননে প্র্কয়াজি হকে পাকর অেবা, আমরা থযখাকি আকরা গুরুের 

সমসযা পাকবা, থসগুকল্াকক আমরা অপযযাপ্ত নহকসকব থরটিিং নদকবা। 

 
 

আমরা আপিার হাসপাোকল্র একটি সানবযক থরটিিং প্র্দাি করার জিয প্র্কেযকটি সানভয সকক প্র্দত্ত থরটিিংগুকল্া একে 

ককর োনক। প্র্কেযকটি হাসপাোল্ অবশযই আমাকদর থরটিিং প্র্দশযি করকব, সেুরািং থপাস্টাকরর নদকক িজর রাখিু। 

একটি ভাকল্া হাসপাোকল্র এরপকরও উন্ননে করার থেে োককে পাকর, নকন্তু েবওু আমরা োকক সানবযকভাকব ভাকল্া 
বকল্ মকি কনর। আপনি যনদ থপাস্টারটি থদখকে িা পাি েকব হাসপাোল্কক থসটা প্র্দশযি করার জিয বল্িু।  

 

  



আপলন আশা েরলত পালরন কে এেটি ভাল া হাসপাতাল  হলে লনরাপদ্ োরণ… 

 

 থসখাকি সবসময় সঠিক দেো, জ্ঞাি ও অনভজ্ঞোসম্পন্ন যকেষ্টসিংখযক কমী দানয়ত্বরে অবস্থায় োকক। 

 কমীরা আপিার নিরাপত্তার জিয থকাকিা সম্ভাবয ঝুুঁ নক আকছ নক িা ো যাচাই করকে োককি। 

উদাহরণস্বরূপ, োরা িজর রাকখ থয আপিার স্বাকস্থযর অবিনের থকাি ল্েণ থদখা থেকল্া নক িা এবিং 
োরপর এর উন্ননে ঘটাকিার জিয পদকেপ থিয়। 

 যনদ আপিার পনরচযযা বা নচনকৎসার থেকে থকাি সমসযা তেনর হয়, হাসপাোল্ এটা কীভাকব ও থকি ঘটকল্া 
ো েদন্ত ককর, আপিাকক তকনিয়ে প্র্দাি ককর, এবিং োকদর উন্ননের জিয এবিং একই ঘটিা আর কাকরা 
সাকে িা ঘটার জিয োরা কী বযবস্থা গ্রহণ করকব থসটা হাসপাোল্ আপিাকক জািাকব। 

 নশশু, েরুণ ও প্র্াপ্তবয়স্ক যারা অরনেে হকে পাকরি োকদরকক েনের ঝুুঁ নক থেকক সরুনেে রাখার জিয 
কমীরা নবকশে যত্ন থিয়। 

 কমীরা প্র্কয়াজিীয় থেকে োকদর সহকমীকদর পরামশয থচকয় োকক। 

 আপিার পনরচযযা থরকর্য সমহূ সম্পণূয ও নিখুুঁে, এবিং থসগুকল্াকক থোপিীয় রাখার জিয নিরাপকদ সিংরেণ 

করা হয়। 

 জরুরী ও বযস্ত সমকয় করণীয় সম্পককয  হাসপাোল্টির পনরকল্পিা আকছ। 

 হাসপাোল্টি পনরেন্ন এবিং কমীরা নিনিে ককর থয সিংক্রমকণর ঝুুঁ নক যকোটা সম্ভব কম অবস্থায় আকছ। 

 

আপলন আশা েরলত পালরন কে এেটি ভাল া হাসপাতা  হলে োেযের োরণ… 

 

 কমীরা বঝুকে পাকর থয আপিাকক যকোটা সম্ভব স্বাস্থযবাি রাখার জিয আপিার কী প্র্কয়াজি। এর মকধয 
এটাও অন্তভুযক্ত থয আপিার খাওয়া ও পাি করার জিয যকেষ্ট বযবস্থা আকছ। 

 আপিাকক থপশাদার নদকনিকদযশিার পাশাপানশ নচনকৎসা প্র্দাি করার জিয কমীকদর সঠিক জ্ঞাি, থযােযো, 
দেো ও অনভজ্ঞো আকছ। 

 আপিার পনরচযযা থিওয়ার থেকে থযসব েেয োকদর কাকজ ল্াকে থসসব েকেয, থযমি আপিার থমনর্কযাল্ 

থরকর্য সমকূহ, োকদর প্র্কবশানধকার আকছ, এবিং োরা আপিাকক আপিার নচনকৎসা সম্পককয  বঝুকে সহায়ো 
ককরি। 

 আপিার পনরচযযা বা নচনকৎসার থেকে আপিার সম্মনে (অিমুনে) প্র্দাি করার জিয আপিাকক সবসময়ই 

নজজ্ঞাসা করা হয়। আপিার প্র্কয়াজি হকল্ কমীরা আপিাকক নসদ্ধান্ত থিওয়ার থেকে সহকযানেো করকব। 

 আপিার পনরচযযা থযি ভাকল্াভাকব সমন্বয় করা হয় থসটা নিনিে করার জিয নবনভন্ন দল্ একসাকে কাজ 

ককর। 

 হাসপাোল্টি এর িল্ািল্ অিযািয হাসপাোকল্র সাকে েুল্িা ককর এবিং এটা েুল্িায় ভাকল্া।  

 

 

আপলন আশা েরলত পালরন কে এেটি ভাল া হাসপাতা  হলে েত্নশী  োরণ… 

 

 আপনি মযযাদা, বনু্ধসলু্ভ ও শ্রদ্ধার সাকে নচনকৎসা পাি এবিং আপনি অিভুব করকে পাকরি থয কমীরা 
আপিাকক সহায়ো ককর ও আপিার বযাপাকর যত্নশীল্। 

 আপিার পনরচযযা সিংক্রান্ত নসদ্ধাকন্তর থেকে আপনিও জনড়ে োককি এবিং কমীরা সময় নিকয় আপিার সাকে 

কো বকল্। 



 আপিার পনরচযযা, নচনকৎসা ও স্বাকস্থযর অবস্থা সম্পককয  আপিার নিকট এমিভাকব বযাখযা করা হয় থযি 

আপনি বঝুকে পাকরি। 

 আপিার প্র্কয়াজকির সময় কমীরা সহািভূুনেশীল্ োককি এবিং আপিার কী প্র্কয়াজি হকে পাকর থস বযাপাকর 

আোম নচন্তা ককে্ি। 

 আপিার যকেষ্ট থোপিীয়ো আকছ। 

 আপিার পনরচযযা ও নচনকৎসার সাকে আকবকের নদক থেকক খাপ খাইকয় থিওয়ার জিয কমীরা আপিাকক ও 

আপিার নিকটজিকদরকক সাহাযয ককরি, এবিং োরা আপিাকক আপিার বনু্ধবান্ধব ও পনরবাকরর সাকে 

থযাোকযাে রো করার জিয সাহাযয ককে্ি। 

 কমীরা আপিাকক আপিার নিকজর স্বাকস্থযর থদখভাকল্া করকে ও যকোটা সম্ভব স্বাধীি োককে সাহাযয 
ককরি। 

 

আপলন আশা েরলত পালরন কে এেটি ভাল া হাসপাতা  হলে সাড়া প্রদ্ালন সক্ষি োরণ… 

 

 আপিার পনরচযযা ও নচনকৎসার পনরকল্পিা করার সময় হাসপাোল্টি আপিার বযনক্তক প্র্কয়াজিসমহূ 

সম্পককয  নচন্তা ককর।  

 এটা আপিার বয়স, নর্কজনবনল্টি, থসক্স (নল্ঙ্গ), তল্নঙ্গক পনরচয়, বণয, ধময বা নবশ্বাস, অেবা থযৌিো (আপনি 

থল্সনবয়াি, সমকামী, উভকামী নকিংবা থহটাকরাকসক্সয়ুাল্ নক িা)-এর মকো নবেয়গুকল্া নবকবচিায় থিওয়ার 

জিয থযখাকি থযখাকি সম্ভব থসখাকি সমন্বয় ককর োকক। 

 যেদরূ পযযন্ত সম্ভব, আপনি নিকজর সমকয়র সাকে মািািসই ককর সানভয সগুকল্া বযবহার করকে পাকরি। 

 অযাপকয়ন্টকমন্ট বযবস্থা সবার বযবহাকরর জিয সহজ। 

 হাসপাোল্টি দীঘয অকপো, নবল্ম্ব ও বানেল্ করা এনড়কয় চল্কে থচষ্টা ককর।  

 আপিার নচনকৎসায় প্র্ভাব থিল্কে পাকর এমি থযককাকিা পনরবেয ি বা বযাঘাে সম্পককয  কমীরা আপিাকক 

জািায়। 

 আপনি সহকজই থকাকিা অনভকযাে বা উকেকের নবেকয় জািাকে পারকবি। আপনি যনদ এটা ককরি, হাসপাোল্ 

এটা গুরুকত্বর সাকে গ্রহণ ককর, দ্রুে সাড়া প্র্দাি ককর এবিং প্র্কয়াজিীয় উন্ননের বযবস্থা গ্রহণ ককর। 

 

আপলন আশা েরলত পালরন কে এেটি ভাল া হাসপাতা  হলে ভাল াভালে পলরচাল ত োরণ… 

 

 হাসপাোকল্র প্র্কেযক স্তকর দানয়ত্বরে বযনক্তকদর কাকছ নিরাপদ, উচ্চ-গুণমািসম্পন্ন, সহািভূুনেশীল্ পনরচযযা 
প্র্দাি করার নবেয়টি গুরুত্বপণূয। 

 ককোটা ভাকল্া কাজ করকছ এ বযাপাকর হাসপাোল্টি থখাল্াকমল্া। 

 থযভাকব হাসপাোল্টি সানভয স নদকয় োকক োুঁর উন্নয়ি করার জিয এটা আপিার মোমে থশাকি এবিং 
আপিার নির্বযাক বযবহার ককর। 

 হাসপাোল্টি োুঁর কমীকদরকক উকেে জািাকে উৎসানহে ককর এবিং োকদর যা বল্ার আকছ ো থশাকি। 

থযককাি উকেে েদন্ত করা হয় এবিং এ-সম্পককয  বযবস্থা থিওয়া হয়। 

 

  



আপনার হাসপাতা  সম্পলেয  আপনার উলেগ থােল  েী েরলত হলে 

 

যনদ আপনি, বা আপিার পনরচযযায় োকা থকউ, থকাি ধরকির বাকজ পনরচযযার মকুখামনুখ হি, থসকেকে নিম্ননল্নখে 

নবেয়গুকল্া করকে পাকরি। 

 

• কোন উলেগ থােল  তা হাসপাতাল র োলে তুল  ধরুন 

আপিার উনচৎ আপিার উকেকের নবেয়গুকল্া সম্পককয  হাসপাোকল্র কমীকদরকক বল্া। যনদ োরা েৎেণাৎ 

আপিার উকেেসমহূ নিকয় কাজ করকে িা পাকর, োহকল্ আপনি হাসপাোকল্র আিষু্ঠানিক অনভকযাে 

প্র্নক্রয়ার মধয নদকয় থযকে পাকরি।  

 

আইি অিযুায়ী, প্র্কেযক হাসপাোকল্র অবশযই অনভকযাে সামল্াকিার জিয একটি কাযযকর প্র্নক্রয়া োককে 

হকব। থকাকিা এিএইচএস (NHS) হাসপাোল্ নিকয় যনদ আপিার থকাকিা অনভকযাে োকক, োহকল্ আপিার 

নকছু অনধকার আকছ যা www.nhs.uk/NHSConstitution ঠিকািায় বযাখযা করা হকয়কছ।  

 

আপিার এিএইচএস হাসপাোল্ আপিার অনভকযাে নিকয় থযভাকব কাজ ককর োকে আপনি সন্তুষ্ট িা হকল্, 

আপনি 0345 015 4033 িম্বকর থিাি ককর বা www.ombudsman.org.ukনভনজট ককর পাল্যাকমন্টানর 

অযান্ড থহল্ে সানভয স অম্বরু্সমযাি (Parliamentary and Health Service Ombudsman)-এর সাকে 

থযাোকযাে করকে পাকরি। 

 

এিএইচএস োরা পনরচানল্ে িয় এমি থকাকিা হাসপাোল্ আপিার অনভকযাে নিকয় থযভাকব কাজ ককর োকে 

আপনি সন্তুষ্ট িা হকল্, 020 3713 1746 িম্বকর থিাি ককর বা www.iscas.org.ukঠিকািা পনরদশযি 

ককর আপনি ইনন্ডকপকন্ডন্ট থসক্টর কমকেইন্টস অযার্জুনর্ককইশি সানভয স-এর সাকে থযাোকযাে করকে পাকরি। 
 

• আিালদ্রলে ে ুন 

 

আমরা চাই থয আপনি আমাকদরকক আপিার পনরচযযার অনভজ্ঞোর বযাপাকর বল্কবি। এটা আমাকদর কখি, 

থকাোয় এবিং কী পনরদশযি করকে হকব, এবিং ভনবেযকে অিযািযকদরকক থযি বাকজ পনরচযযা থদয়া িা হয় থসটা 
প্র্নেকরাধ করার জিয পদকেপ নিকে সাহাযয করকব। 

 

আমরা পনরচযযার ভাকল্া অনভজ্ঞোগুকল্া সম্পককয ও শুিকে চাই। আপিার সব অনভজ্ঞো সম্পককয  আমাকদর 

বল্ার জিয সবকচকয় ভাকল্া উপায় জািকে নপছকির মল্াটটি থদখিু।  

  

স্থািীয় সহায়ক গ্রুপগুকল্া, থযমি একটি স্থািীয় থহল্েওয়াচ (Healthwatch), এবিং থস্বোমলূ্ক এবিং 
জিকল্যাণমলূ্ক সিংস্থাগুকল্াও আমাকদরকক পনরচযযা নিকয় মািকুের অনভজ্ঞোর বযাপাকর েেয থদয়। 

 

েকব, এটা জািা গুরুত্বপণূয থয আমরা আপিার হকয় অনভকযাে করকে বা আপিার পে হকয় থসগুকল্া নিকয় 

কাজ করকে পানর িা থকিিা এগুকল্া পনরদশযি করার বা সমাধাি করার েমো আমাকদর িাই।  

 

  



েীভালে আিরা পলরদ্শযন েলর এেং েযেস্থা গ্রহণ েলর 

 

আমরা যখি থকাকিা হাসপাোল্ পনরদশযি কনর, েখি আমরা থল্াকজকির সাকে োকদর পনরচযযার অনভজ্ঞো নবেকয় 

কো বনল্, এবিং একই সাকে আমরা হাসপাোল্টির বযবস্থা ও প্র্নক্রয়াসমহূও যাচাই ককর থদনখ। আপনি থয পনরচযযা 
থপকয়কছি আমরা থসই থরকর্য গুকল্াও থদখকে পানর - আমরা অবশযই আপিার েেয রো করার নবেকয় কক ার নিয়ম 

অিসুরণ করব। আমরা প্র্ায়ই আমাকদর পনরদশযকি অিযািয নবকশেজ্ঞকদর অন্তভুযক্ত কনর, একদর মকধয অকিককই োককি 

যারা ইকোপকূবয পনরচযযা সানভয স গ্রহণ ককরকছি। আমরা একদরকক বনল্ ‘অনভজ্ঞোর কারকণ নবকশেজ্ঞ’ (Experts by 

Experience)। 
 

যনদ এটা পাওয়া যায় থয থকাকিা হাসপাোল্ পনরচযযার মািদণ্ড যা সককল্রই আশা করার অনধকার আকছ (যাকক বল্া 
হয় থমৌনল্ক মািদণ্ডসমহূ) ো অিসুরণ করকছ িা েকব আমরা অবশযই বযবস্থা থিকবা। হাসপাোল্টিকক আমাকদর 

কাকছ অবশযই বল্কে হকব থয সবনকছু ঠিক াক করার জিয এটা কী করকব। আমরা আরও যা করকে পানর: 

 

 জনরমািা বা একটি আিষু্ঠানিক সেকযো জানর; 

 থরােীর যনদ মারাত্মক েনের ঝুুঁ নক োকক োহকল্ আমরা োকদরকক পনরচযযা সানভয কস ভনেয  হওয়া থেকক নবরে 

রাখকে পানর; এবিং  
 হাসপাোল্ বন্ধ ককর থদওয়ার (চরম থেকে) জিয বযবস্থা নিকে পানর। 

  

  



আিরা েীভালে আপনালে অেলহত রালি 

 

আপিার হাসপাোকল্র থরটিিং জািার জিয আমাকদর ওকয়বসাইট থচক করুি। আপনি হাসপাোকল্র িাম, স্থাি বা 
থপাস্ট থকার্ নদকয় অিসুন্ধাি করকে পাকরি। আমাকদর সবযকশে পনরদশযি প্র্নেকবদি জািাকব আমরা কী কী ভাকল্া 
নবেয় থপকয়নছ, থকাকিা উকেে আকছ নক িা, এবিং আমরা এর উন্ননের জিয থকাকিা বযবস্থা গ্রহণ করকে বকল্নছ নক িা। 

আপনি আরও যা করকে পাকরি: 

 আপনি আমাকদরকক আপিার পনরচযযার অনভজ্ঞোর বযাপাকর বল্িু; 

 যখি আমরা িেুি পনরদশযি নরকপাটয  প্র্কাশ কনর থসটা ইকমইকল্ পাবার জিয সাইি আপ করকে;  

 আমাকদর সবযকশে খবর থপকে আমাকদর মানসক ই-নিউজকল্টাকরর জিয সাইি আপ করকে; এবিং 
 আমাকদর কাজ ভাকল্া করকে আমাকদর সাহাযয করার জিয আমাকদর পাবনল্ক অিল্াইি কনমউনিটিকে থযাে 

নদকে। 

 
 
 

েীভালে আিালদ্র সালথ কোগালোগ েরলেন 

আমাকদর কল্ করুি: 03000 616161 (জােীয় হার প্র্কযাজয)  

আমাকদর ইকমইল্ করুি: enquiries@cqc.org.uk 

আমাকদর ওকয়বসাইট থদখিু: www.cqc.org.uk 

আমাকদর কাকছ নল্খিু: Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon Tyne, 

NE1 4PA 

আমাকদরকক টুইটার এবিং থিসবকুক অিসুরণ করুি:  

  @CareQualityComm 

  www.facebook.com/CareQualityCommission 
 

আমাকদর ওকয়বসাইট থেকক অিযািয িরমযাকট এই পনুস্তকাটি র্াউিকল্ার্ করুি। আমাকদর সাকে থযাোকযাে করুি 

আপনি যনদ অিয থকাি ভাো বা িরমযাকট এই পনুস্তকাটি থপকে চাি। 

 

আিরা েীভালে আপনার তথয েযেহার েলর 

 

যনদ আপনি আমাকদর কাকছ আপিার সাকে থযাোকযাে করার নববরণ নদকয় োককি থসকেকে আমরা সবসময় নিনিে 

করব থয আপিার েেয থযি সরুনেে োকক এবিং থোপিীয়োর সাকে বযবহার করা হকয় োকক। আমরা সাধারণে 

আপিার অিমুনে ছাড়া আপিার েেয থশয়ার করব িা, নকন্তু নকছু বযনেক্রমী পনরনস্থনের সনৃষ্ট হকে পাকর থযখাকি 

আমকদর এটা করকে হকে পাকর। আমাকদর কাকছ আপিার থদয়া থয থকাি নববরণ যা থর্টা থপ্র্াকটকশি অযাক্ট 1998 

(Data Protection Act 1998) এবিং আমাকদর থকার্ অব প্র্যাকটিস অি কিনিকর্নিয়াল্ পাকসযািাল্ ইিিরকমশি 

(Code of Practice on Confidential Personal Information)-এর সাকে সিংেনেপণূয (যা আমরা আমাকদর 

ওকয়বসাইকট প্র্কাশ ককরনছ) থরকখ সিংরেণ করকবা। 


