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কেয়ার কোয়ালিটি েলিশন সম্পরেে  

আিরা হলি কেয়ার কোয়ালিটি েলিশন  ( Care Quality Commission, CQC) আিার্ের োজ হর্ি 

কহিথ কেয়ার এবং কসাশযাি কেয়ার সালিে সগুর্িার্ে ক িন, স্থানীয় হাসপাতাি, লজলপ সাজে ালর এবং কেয়ার 

কহািগুর্িার্ে, লনবন্ধন, লনরীক্ষণ এবং পলরেশেন েরা। তারা ক  পলরচ ো প্রোন ের্রন তা ক ন লনরাপে, ো েের 

এবং  ত্নশীি হয় তা লনলিত েরর্ত আিরা এটি েলর।  

প্রলতটি পলরর্েবা পলরেশের্নর সিয় কসটি েতটুকু িার্িা তা আিরা লবচার েলর পাশাপালশ এটির্ে 'চিৎোর', 'িাি', 

'উন্নলতর প্রর্য়াজন' বা 'অপ োপ্ত' করটিং কেই। আিরা আিার্ের ওর্য়বসাইর্ট প্রলতটি পলরর্েবা সম্পর্েে  লরর্পাটে  প্রোশ 

েলর।  

আিার্ের পলরেশের্ন  লে কবর হয় ক  কোন এেটি পলরর্েবার উন্নলতর প্রর্য়াজন রর্য়র্ে, কসর্ক্ষর্ে এটি ক ন ঘর্ট তা 
লনলিত েরার জনয আিরা পের্ক্ষপ কনব। 

 

 

 

িূলিো 

আিরা আিার্ের োজ েতটা িার্িািার্ব েরলে কসই বযাপার্র আিরা আপনার্ের িতািত ও পরািশের্ে স্বাগত 

জানাই। আিরা আপনার িতাির্তর িিূয লের্য় থালে এবং এেটি সংগঠন লহর্সর্ব আিরা েীিার্ব োজ েলর এবং 
েীিার্ব আিার্ের েিীরা তার্ের িূলিোর্ে চালিত ের্রন তা উন্নত েরর্ত এটির্ে বযবহার েলর। 

আপলন  লে ির্ন ের্রন ক  আিার্ের কোন লেেু িুি হর্য়র্ে এবং আিার্ের োর্ে অলির্ াগ েরর্ত চান কসর্ক্ষর্ে েী 
েরর্ত হর্ব তা এই পুলিোটি বযাখ্যা ের্র। এটি আরও বযাখ্যা ের্র আিরা েীিার্ব আপনার অলির্ াগ কিাোর্বিা 
েরব। 
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আিারের পলররেব্ার িানেণ্ড 

আপলন আিার্ের োর্ে অলির্ াগ েরর্ি, আিরা  া েরব: 

• আপনার উর্েগ  ত্ন সহোর্র শুনর্বা; 

• লবনয়ী এবং উপোরী হব; 

• লনরর্পক্ষিার্ব এবং েক্ষতার সর্ে আপনার অলির্ ার্গর কিাোর্বিা েরব; 

• আপনার্ে বিব েীিার্ব আিরা অলির্ াগ লনর্য় োজ েরলে; 

• কোন িুি েরর্ি আিরা তা স্বীোর েরব এবং  খ্নই সম্ভব তখ্নই লবেয়গুর্িা ঠিে ের্র কেিব; এবং 

•  লে আিরা লনর্জরা আপনার অলির্ ার্গর কিাোর্বিা েরর্ত না পালর তর্ব এই বযাপার্র েথা বিার জনয 
সঠিে সংগঠনটির্ে খ্ুুঁর্জ কপর্ত আপনার্ে সাহা য েরর্ত কচষ্টা েরব। 

 

 

ক  অলির াগগুরিার কিাোরব্িা আিরা েররে পালর। 

আিার্ের নযাশনাি েির্েইনস টিি  ( National Complaints Team) ক  কোন োর্রা োে কথর্ে পাওয়া 

অলির্ াগগুর্িার কিাোর্বিা েরর্ত পার্র ল লন আিার্ের োজ চািনার োরর্ণ সরাসলর ক্ষলতগ্রি হর্য়র্েন, এর্ত 

আরও অন্তিুে ক্ত রর্য়র্ে আিার্ের েিী বা ক  সেি কিার্েরা আিার্ের জনয োজ ের্রন তার্ের সার্থ সম্পলেে ত 

অলির্ াগগুর্িাও। এোডাও আপলন অনয োর্রা পক্ষ কথর্ে কোন এেটি অলির্ াগ োর্য়র েরর্ত পার্রন  ( ক িন 

আত্মীয় বা এিন কেউ  ার  ত্ন কনন)। 

আপলন েী সম্পর্েে  অলির্ াগ েরর্ত পার্রন তার উোহরর্ণ অন্তিুে ক্ত রর্য়র্ে, ক খ্ার্ন আপলন ির্ন ের্রন ক  আিার্ের 

হর্য়র্ে: 

• প্রশাসলনে িুি েরা  ( ক িন িুি তথয প্রোন েরা বা কোন লেেু েরার জনয আিার্ের  তটুকু সিয় িাগর্ব 

বর্ি বর্িলেিাি তার কচর্য় কবলশ সিয় িাগা); 

• অর্পশাোলর িার্ব আচরণ েরা;  

• সঠিে পদ্ধলত অনসুরণ না েরা; বা  

• আিরা ক  িান পূরণ েরার জনয োজ েরলে তা পূরণ েরর্ত না পারা। 
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ক  অলির াগগুরিার কিাোরব্িা আিরা েররে পালর না 

লেেু লেেু লবেয় থার্ে ক গুর্িার কিাোর্বিা আিার্ের নযাশনাি েির্েইনস টিি েরর্ত পার্র না। এর্ত লনম্নলিলখ্ত 

বযাপার্র অলির্ াগগুর্িা অন্তিুে ক্ত রর্য়র্ে। 

• আিার্ের পলরেশেন কথর্ে পাওয়া প্রিাণালে এবং পলরর্েবাগুর্িার্ে আিরা ক  করটিং লের্য় থালে। এই 

অলির্ াগগুর্িা পৃথে প্রলিয়ার অধীর্ন কিাোর্বিা েরা হয়,  া আিার্ের ওর্য়বসাইট 

www.cqc.org.uk/content/requesting-review-ratings এ বযাখ্যা েরা হর্য়র্ে।  

• আিরা  লে কেখ্র্ত পাই ক  কোন পলরচ ো প্রোনোরী বা িযার্নজার তার্ের োে কথর্ে প্রতযালশত িান পূরণ 

েরর্েন না কসর্ক্ষর্ে আিরা ক  পের্ক্ষপ কনই। এই অলির্ াগগুর্িাও পৃথে প্রলিয়ার অধীর্ন কিাোর্বিা েরা 

হয়,  া আিার্ের ওর্য়বসাইট www.cqc.org.uk/content/enforcement-action-

and-representations এ বযাখ্যা েরা হর্য়র্ে। 

• আিার্ের জনয োজ েরা,  লে আপলন বতে িার্ন োজ ের্রন, বা পূর্বে েরর্তন, আিার্ের এেজন েিী 
লহসার্ব। আিার্ের লহউিযান লরর্সার্সেস টিি এই অলির্ াগগুর্িার কিাোর্বিা ের্র। 

• চুলক্ত লনর্য় সরবরাহোরীর্ের সর্ে লবর্রাধ।  

• সরোর, স্বাস্থয অলধেপ্তর, এনএইচএস েতৃে পক্ষ, স্থানীয় োউলিি এবং অনযানয প্রলতষ্ঠান  ার্ের সার্থ 

আিরা োজ েলর। 

• লনবলন্ধত থাোর জনয পলরচ ো প্রোনোরীরা আিার্েরর্ে ক  লে লের্য় থার্েন। এর এেিাে বযলতিি 

তখ্নই হয়  খ্ন আিরা কোন িুি েলর এবং িুি লে চাজে  েলর।  

• কহিথ কেয়ার এবং কসাশযাি কেয়ার প্রোনোরীরা  ( লনর্ম্ন কেখ্ুন)।  

কেিথ কেয়ার এব্ং কসাশযাি কেয়ার প্রোনোরীরের সম্পরেে  
অলির াগ 

আিরা এটি পরীক্ষা েরার জনয োয়ী ক  প্রর্তযে পলরচ ো প্রোনোরী  ারা আিার্ের সার্থ লনবলন্ধত আর্েন তারা 

িান ও লনরাপত্তার সলুনলেেষ্ট িানেণ্ড  ( কিৌলিে িানেণ্ড লহসার্ব পলরলচত )পূরণ েরর্েন। তর্ব, সংসে আিার্ের ক  

োলয়ত্ব প্রোন ের্রর্ে তার্ত পলরর্েবা প্রোনোরীর্ের কসবার বযাপার্র আিাোিার্ব েরা অলির্ ার্গর কিাোর্বিা েরা 
অন্তিুে ক্ত থার্ে না। 

আিরা এেটি পৃথে লিের্িট প্রোশ ের্রলে  া বযাখ্যা ের্র েীিার্ব এেজন কসবা প্রোনোরীর বযাপার্র অলির্ াগ 

েরর্ত হয়। এটি আিার্ের ওর্য়বসাইট www.cqc.org.uk/content/complain-about-

service-or-provider এ পাওয়া  ার্ি। 

এোডাও েীিার্ব কোন গুরুতর উর্ের্গর বযাপার্র লরর্পাটে  েরর্ত হয় কস সম্পর্েে  আিার্ের ওর্য়বসাইর্ট তথয রর্য়র্ে।  
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 আপলন কোন কহিথ কেয়ার বা কসাশযাি কেয়ার পলরর্েবার েিীর্ের এেজন সেসয হর্য় থাের্ি, 

www.cqc.org.uk/content/report-concern-if-you-are-member-staff 

লিলজট েরুন 

 আপলন সবেসাধারর্ণর এেজন হর্য় থাের্ি, www.cqc.org.uk/content/report-

concern-if-you-are-member-public লিলজট েরুন।  

 

আিরা েীিারব্ আপনার অলির াগ কিাোরব্িা েরব্ 

 লে আপলন আিার্ের বর্িন ক  কোন লেেু িুি হর্য়র্ে, কসর্ক্ষর্ে আিরা আপনার্ে লনলিত েরর্ত চাই আপনার ক ন 

ির্ন হয় ক  আিরা এটি েক্ষতার সার্থ এবং সাহা যজনেিার্ব কিাোর্বিা েরব। 

আিরা আপনার অলির্ াগটি পাওয়ার সার্থ সার্থই এই বযাপার্র কেখ্ব। আিার্ের নযাশনাি েির্েইনস টিি আপনার 

অলির্ াগটি সম্ভব হর্ি সাত েিে লেবর্সর ির্ধয সিাধান ের্র কেিার িক্ষযিাো লনধোরণ েরর্ব।  লে আিরা লসদ্ধান্ত 

কনই ক  আপনার অলির্ াগটির কিাোর্বিা আিরা েরর্ত পারব না, কসর্ক্ষর্ে সাত েিে লেবর্সর ির্ধয আিার্ের 

োরণ বযাখ্যা েরার িক্ষযিাো লনধোরণ েরব। 

সেি অলির্ ার্গর দ্রুত সিাধান েরা  ায় না, আর লেেু লেেু কক্ষর্ে আিার্ের তেন্ত চািার্নার প্রর্য়াজন হয়। আিরা 
েীিার্ব আপনার অলির্ াগটির কিাোর্বিা েরব আর আিার্ের অনসুন্ধার্নর োর্জ সাহা য েরার জনয আরও 

তর্থযর প্রর্য়াজন হর্ব লেনা আিরা কসই বযাপার্র আপনার সার্থ েথা বিব। ক  বযলক্ত আপনার অলির্ াগটি লনর্য় 

োজ েরর্বন আিরা তার নাি ও তার সার্থ ক াগার্ াগ েরার লবিালরত লববরণও আপনার্ে লের্য় লেব। 

 খ্ন আিরা আপনার অলির্ াগ সম্পর্েে  এবং আপলন েী ঘটর্ত কেখ্র্ত চান তা পুর্রাপুলর বঝুব, তখ্ন আিরা কচষ্টা 

েরব 30 েিেলেবর্সর ির্ধয আিার্ের তেন্ত কশে েরর্ত এবং এেটি লিলখ্ত উত্তর লের্ত। সবলেেু ঠিেঠাে েরর্ত 

আিরা ক  সব লেেু ের্রলে, বা েরার পলরেল্পনা েরলে এটি আপনার্ে তা জানার্ব।  লে আিরা এই সির্য়র ির্ধয 

উত্তর লের্ত না পালর, কসর্ক্ষর্ে আিরা আপনার্ে এই লবিম্ব সম্বর্ন্ধ জানাব আর এর োরণ বযাখ্যা েরব। 

অলির াগগুরিার করের্ে  েরা 

আিার্ের গ্রাহে কসবার উন্নলতর জনয, আিরা ক  সেি অলির্ াগ কপর্য়লে তার করের্ে  রালখ্। এটি আিার্েরর্ে নতুন 

সিসযাগুর্িা সবর্চর্য় িািিার্ব সিাধান েরার বযাপার্র লসদ্ধান্ত লনর্ত সাহা য ের্র। অলির্ াগ কথর্ে আিরা েী 

লশখ্িাি তাও আিরা আিার্ের েিীর্ের সার্থ কশয়ার েলর, আর এটি লনলিত েলর ক  এর সার্থ সম্পলেে ত 

কিােজনর্ে ক ন লচলিত েরা না  ায়। আিরা েীিার্ব আপনার তথয পলরচািনা েলর কসই বযাপার্র আরও তথয 
কপর্ত উর্টা পৃষ্ঠা কেখ্ুন। 
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কোন অলির াগ োরয়র েররে সোয়ো কেওয়া 

অযার্রিারেলস পলররেব্াসিূে 

 লে আপলন আপনার অলির্ াগ ততলর েরার জনয আিার্ের সাহা য কপর্ত চান, কসর্ক্ষর্ে আপলন এেটি স্থানীয় 

অযার্র্িার্েলস সালিে স-এর সার্থ ক াগার্ াগ েরর্ত পার্রন। আপনার এিাোর অযার্র্িার্েলস সালিে সগুর্িার তালিো 

পাবার জনয, আপলন আপনার স্থানীয় োউলিি বা লসটির্জন’স অযার্িাইস বযুর্রার  ( Citizen’s Advice 

Bureau) সার্থ ক াগার্ াগ েরুন।  ( www.citizensadvice.org.uk). 

পািোরিন্টালর ও কেিথ সালিে স ওম্বরু্সিযান  ( Parliamentary and Health Service 

Ombudsman) 

পািোর্িন্টালর ও কহিথ সালিে স ওম্বুর্সিযান এেটি লবনািরূ্িযর পলরর্েবা  া সরোলর সংগঠনগুর্িার লবরুর্দ্ধ েরা 

অলির্ াগগুর্িা কের্খ্ন। আপলন ক  কোন সির্য় আপনার অলির্ াগ সম্পর্েে  তার্েরর্ে বির্ত পার্রন, তারা আপনার 

অলির্ াগটি লনর্য় োজ শুরু েরার পূর্বে আপনার্ে আিার্ের অলির্ াগ েরার পদ্ধলতর ির্ধয লের্য় ক র্ত উৎসালহত 

েরর্বন। 

 লে আপলন চান ক  ওম্বরু্সিযান আপনার অলির্ াগটি কেখ্র্বন, কসর্ক্ষর্ে আপলন অবশযই এেজন সংসে সেসযর্ে 

এটি তার্ের োর্ে পাঠার্ত বির্বন। 

আরও কবলশ ের্র জানর্ত, ওম্বরু্সিযার্নর ওর্য়বসাইট www.ombudsman.org.uk লিলজট েরুন বা 

তার্ের কহল্প িাইর্ন 0345 015 4033 কোন েরুন। 

 

কর্টা সুরক্ষা এব্ং েরথযর স্বাধীনো 

আিরা আইর্নর সার্থ সেলত করর্খ্ আপনার তথয পলরচািনা েরব। কর্টা কপ্রার্টেশন অযাট 1998 (Data 

Protection Act 1998) আপনার্ে লেেু লেেু তথয কেখ্বার অলধোর কেয়  া আিরা আপনার সম্বর্ন্ধ 

(বযলক্তগত কর্টা )করর্খ্ থালে। লির্ি অব ইনেরর্িশন অযাট  ( Freedom of Information Act 

2000)-এর অধীর্ন, আপলন অনযানয তথযও কেখ্র্ত পার্রন, ক িন আিার্ের নীলত ও ো েপদ্ধলতসিহূ বা আিার্ের 

োজ সম্পলেে ত পলরসংখ্যান। 

আিার্ের োর্ে তথয চাওয়ার পর্র আিরা ক  িার্ব সাডা কেই তার্ত  লে আপলন সন্তুষ্ট না হন, কসর্ক্ষর্ে আপলন 

আিার্ের ইনেরর্িশন অযার্েস টিি  ( Information Access Team)-এর োর্ে ইর্িইি পাঠির্য় 

ক াগার্ াগ েরর্বন information.access@cqc.org.uk. আিরা ক  িার্ব আপনার অনরু্রাধটি লনর্য় 

োজ ের্রলে তার্তও  লে আপলন খ্ুলশ না হন, কসর্ক্ষর্ে আপলন ইনেরর্িশন েলিশনার  ( Information 

Commissioner)-এর োর্ে অলির্ াগ েরর্ত পার্রন। েীিার্ব েরা হয়, কসই বযাপার্র জানর্ত, েলিশনার্রর 

ওর্য়বসাইট www.ico.org.uk লিলজট েরুন বা কহল্পিাইর্ন 0303 123 1113 নম্বর্র কোন েরুন।  
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েীিারব্ আিারের সারথ ক াগার াগ েররব্ন 

 লে আপনার লসলেউলস সম্পর্েে  কোন অলির্ াগ থার্ে, কসর্ক্ষর্ে অনগু্রহ ের্র আিার্ের নযাশনাি োস্টিার সালিে স 

কসন্টার  ( National Customer Service Centre)-এর সার্থ ক াগার্ াগ েরুন  ারা এটি দ্রুত 

আিার্ের নযাশনাি েির্েইি-এর োর্ে পাঠির্য় কের্ব। 

আিার্ের কোন েরুন :03000 616161 (জাতীয় হার প্রর্ াজয) 

আিার্ের ইর্িইি েরুন :enquiries@cqc.org.uk 

আিার্ের োর্ে লিখ্ুন :Care Quality Commission National Customer Service 

Centre, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon Tyne, NE1 4PA 

আিার্ের ওর্য়বসাইট কেখ্ুন :www.cqc.org.uk/contact 

 

আপলন অনয কোন েরিযাট বা িাোয় এই প্রোশনাটি কপর্ত চাইর্ি অনগু্রহ ের্র আিার্ের সার্থ ক াগার্ াগ েরুন। 

অলির্ াগ েরর্ত আপনার সাহার্ যর প্রর্য়াজন হর্ি, আপনার্ে সহায়তা কেবার জনয আিরা আপনার জনয এেজন 

কোিােী, অনবুােে বা সাইন িযােরু্য়জ কোিােীর বযবস্থা েরব। 

অর্ে ার কোর্ :CQC-146 


