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আমরা হলাম কেোর কুঅবলটি েবমশন (বি.বেউ.বি), কেটা ইংলযাদে স্বাস্থ্য এিং 
প্রাপ্ত িেস্কদের প্রোন েরা িামাবিে তত্ত্বািধাদনর(কিাশাল কেোর) িনয 
িযিবস্থ্ত এেটি স্বাধীন করগুদলটর।  

আমার কিকিত িকর সে স্বাস্থ্য এবং োমাকিি তত্ত্বাবধাবির পকরবেবাগুব া সেি স াবিবেরবি কিরাপে, 
িােযির, েহািুভূকতশী , উচ্চ-গুণমাবির তত্ত্বাবধাি প্রোি িবর এবং আমরা তত্ত্বাবধাি প্রোিিারী 
পকরবেবাগুব া সি উন্নত হওয়ার িিয সপ্রাত্োকহত িকর। 

 

আমরা কেিল কিই িেল স্বাস্থ্য এিং প্রাপ্তিেস্কদের প্রোন েরা িামাবিে তত্ত্বািধাদনর 
পবরদষিাগুদলা কে বনিন্ধভুক্ত (করবিস্টার) েবর কেগুদলা গুণমাদনর এিং বনরাপত্তার 
‘কমৌবলে মানেণ্ডগুদলা’ কে পরূণ েদর। 

আমাবের দ্বারা কিয়কিত সেবিাি কিয়াি াবপর মবধয সেবিাবিাটিবি পকরচাক ত িরার আবে এিিি তত্ত্ববধাি 
প্রোিিারী সি আমাবের কিিট সরকিস্টার িরবত হবব এবং আমাবের েন্তুষ্ট িরবত হবব সে তারা িািাি 
আইকি প্রবয়ািিগুব া সি পূরণ িরবত েক্ষম এবং এর মবধয পরবতী পৃষ্ঠায় উকিকিত সমৌক ি মািেণ্ডগুব া ও 
অন্তভুয ক্ত রবয়বে। আমাবের দ্বারা কিয়কিত কিয়াি াবপর মবধয হােপাতা , কিকপ প্রযািটিে, সেিট  প্রযািটিে, 
অযাম্বুব ন্স পকরবেবা, সিয়ার সহাম এবং সহাম-সিয়ার এবিকন্সবের দ্বারা প্রোি িরা কচকিৎো, তত্ত্বাবধাি এবং 
োহােয অন্তভুয ক্ত রবয়বে। 
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আপনার োদে বনম্নবলবিত কমৌবলে মানেণ্ডগুদলা কে প্রতযাবশত েরার অবধোর রদেদে। 

 আপিাবি অিশযই এমন তত্ত্বািধান িা বিবেৎিা প্রোন েরা উবিত কেটাদে বিবশষ্টভাদি আপনার িনয 
ততবর েরা হদেদে এবং সেটা আপিার প্রবয়ািিগুব াবি এবং পেন্দগুব াবি পূরণ িবর। 

 তত্ত্বাবধাি এবং কচকিৎো গ্রহণ িরার েমূ্পণয সময়াবে আপিার োবে মেযাো ও িম্মান িহ িযিহার েরা 
উবিত। 

 আপিাবি সিাি তত্ত্বাবধাি বা কচকিৎো সেয়ার আবে আপিাবি (অেবা আপিার তরফ সেবি 
আইকিভাবব কিেুক্ত সিাি বযকক্ত) অিশযই আপনার িম্মবত বেদত হদি। 

 আপিাবি অিশযই কোন বিপজ্জনে তত্ত্বািধান িা বিবেৎিা কেো উবিত নে অেবা আপিাবি এমি 
সিাি ক্ষকতর ঝুুঁ কির েম্মুিীি ও হবত সেয়া উকচত িয় সেটাবি একিবয় চ া েম্ভব কে । 

 তত্ত্বাবধাি গ্রহণ িরা িা ীি আপিাবি অিশযই কোন ধরদনর িবহংিতা বা অিুপেুক্ত কচকিৎোর 
ভুক্তভুেী হবত হবব িা। 

 তত্ত্বাবধাি এবং কচকিৎো গ্রহণ িরা িা ীি আপিার িাবে িািার এিং পান েরার িনয েদেষ্ট িাধন 
োো উবিত োবত আপিার স্বাস্থ্য ভাব া োবি। 

 আপবন কেই স্থ্াদন তত্ত্বাবধাি এবং কচকিৎো গ্রহণ িবরি এবং সেিাবি বযবহার িরা উপেরণ সি 
অবশযই পবরষ্কার, উপেকু্ত হদত হদি এিং কিগুদলা কে িেদে রািা কে অপবরহােয িদল গণয েরা হে। 

 আপনার তত্ত্বািধান প্রোনোরী কে অিশযই অবভদোগগুদলার িমাধান েরার িনয এিং তার উত্তর 
কেোর িনয এেটি প্রণালী িযিবস্থ্ত েরদত হদি। 

 আপনার তত্ত্বািধান প্রোনোরী কে অিশযই এমন িেল পবরেল্পনা িযিবস্থ্ত েরদত হদি ো বনবিত 
েরদি কে তারা কেন এই মানেণ্ডগুদলা কে পরূণ েরদত পাদরন। 

 আপিার তত্ত্বাবধাি প্রোিিারীর িাবে অিশযই পেযাপ্ত উপেকু্তভাদি কোগযতাপ্রাপ্ত, েক্ষ এিং অবভজ্ঞ 
স্টাফ (েমযিারী) োো উবিত োবত কিকিত িরা সেবত পাবর সে তারা এই গুণমািগুব া সি পূরণ 
িরবত পারবব। 

 আপিার তত্ত্বাবধাি প্রোিিারী সি অিশযই কেিল এমন কলাদেদের বনেকু্ত েরা উবিত োরা তাদের 
ভূবমো অনুোেী উপেকু্ত তত্ত্বাবধাি এবং কচকিৎো প্রোি িরবত পাবরি। 

 েবে আপনার তত্ত্বািধান এিং বিবেৎিাে কোন বেেু ভুল হে তাহদল আপনার তত্ত্বািধান প্রোনোরী 
কে অিশযই আপনাদে অিবহত েরদত হদি কে বে ঘদটদে এিং কিইিদে তাদের িাহােয প্রোন েদর 
ক্ষমাপ্রােী ও হদত হদি। 

 আপিার তত্ত্বাবধাি প্রোিিারী সি অিশযই তাদের বিবেউবি করটিং সি এমি এিটি স্থ্াবি প্রেবশযত 
িরবত হবব সেিাবি আপকি সেটাবি স্পষ্টভাবব সেিবত পাি। 
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আমরা পবরদষিাগুদলা কে মবনটর েবর এিং তার বনরীক্ষণ েবর োদত েদর বনধযাবরত েরা 
কেদত পাদর কে কিগুদলা বনরাপে, োেযের, িহানভূুবতশীল, প্রবতবিোশীল এিং ভাদলা 
কনতৃত্বাধীন রদেদে বে না।  

এিটি পকরবেবা আমাবের িাবে সরকিস্টার িরার পর আমরা িমােত তাবি মকিটার িকর। িিোধারবণর 
মতামত েহ আমাবের দ্বারা েংগ্রহ িরা তবেযর োহাবেয আমরা কেদ্ধান্ত কি সে আমরা িবব, সিাোয় এবং 
িী কিরীক্ষণ িরব। 

কিরীক্ষণ আমাবের এিটি েুবোে প্রোি িবর েিি আমরা সেই স্টাফ এবং স াবিবের েবে িো সবা বত 
পাকর োরা এই পকরবেবাগুব া সি বযবহার িবরি। এর মধযবম আমরা প্রোি িরা তত্ত্বাবধািটির উপর িির 
রািবত পাকর এবং পকরবেবা দ্বারা বযবহার িরা কেবস্টমগুব া এবং িােযপ্রণা ীগুব ার কিরীক্ষণ িরবত পাকর। 
আমরা বযকক্তকববশবের সরিেয  ও সেিবত পাকর োবত আমরা িািবত পাকর সে তাবের প্রবয়ািিগুব া সি 
কিভাবব পূরণ িরা হবে এবং এই পেবক্ষপটি সিয়ার েময় আমরা সেইেি  স াবিবের তবেযর েুরক্ষার োবে 
িকিত িিা কিয়মগুব ার অিুপা ি িরব। 

আমরা েি  তত্ত্বাবধাি পকরবেবাবেরবি পাুঁচটি প্রশ্ন কিজ্ঞাো িকর। আমাবের কিরীক্ষবণর িােযপ্রণা ীটি 
এইগুব ার কভকি সত োুঁকিবয় রবয়বে এবং এইগুব ার োহাবেয আমারা সেই েি  কবেবয়র উপর কিবির সধযি 
সিকিত িরবত পাকর সেগুব া আপিাবের িিয গুরুত্বপূরণ। আমরা প্রবতযিটি পকরবেবা সি কিম্নক কিত ‘মূ  
প্রশ্নগুব া’ কিজ্ঞাো িকর। 

 পবরদষিাটি বে বনরাপে? আপকি কি েকহংেতা এবং পকরহােয ক্ষকত সেবি েুরকক্ষত রবয়বেি? 

 পবরদষিাটি বে োেযের? আপিার তত্ত্বাবধাি, কচকিৎো এবং োহােয কি ভাব া পকরণাম প্রাপ্ত িবর এবং 
সেটা কি আপিাবি িীববির গুণমাি বিায় রািবত োহােয িবর এবং সেটাবি কি সেরা  ভয প্রমাবণর 
উপর কভকি িবর প্রোি িরা হয়? 

 পবরদষিাটি বে েেশীল? স্টাফ কি আপিাবি অন্তভুয ক্ত িবর এবং তারা কি আপিার োবে েহািুভূকত, 
অিুিংপা, মেযাোপূণয এবং েম্মাি েহ বযবহার িবরি? 

 পবরদষিাটি বে প্রবতবিোশীল? পকরবেবাগুব া সি কি এমি ভাবব বযবকস্থ্ত িরা হয় োবত তারা 
আপিার প্রবয়ািিগুব া সি পূরণ িরবত পাবর? 

 পবরদষিাটি বে ভাদলা কনতৃত্বাধীন রদেদে? েংেঠবির সিতৃবত্ব কিেুক্ত বযকক্তরা কি কিকিত িবর সে 
তারা  
উচ্চ-গুণমাবির তত্ত্বাবধাি প্রোি িবরি সেটাবি আপিার প্রবয়ািিগুব ার উপর কভকি িবর ততকর িরা 
হয়? এবং তাবত কি কশক্ষা এবং িতুি প্রবতয ি সি সপ্রাত্োকহত িরা হয় এবং সেইেবে কি তারা এিটি 
সিা া এবং িযােয েংসৃ্ককত উন্িত িবর? 
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আমরা এমন িেল িযবক্তদের অবধোরগুদলার রক্ষা েবর োরা তাদের বনি-বনি 
পবরবস্থ্বতর োরদণ অক্ষম হদে পদেদেন, এিং এদত কিইিেল িযবক্তবিদশষ ও অন্তভুয ক্ত 
রদেদেন োদের অবধোরগুদলা কমনটল কহলে অযাদের অধীদন িীমািদ্ধ রদেদে। 

সমিট  সহ ে অযাক্ট (এমএইচএ) – এর কিরীক্ষণ এবং তার বযবহার েংিান্ত তেয করবপাটয  িরার িিয 
আমরা োকয়ত্বপ্রাপ্ত এবং আমাবের দ্বারা পাওয়া তবেযর কভকি সত আমরা পকরবেবাগুব া সি সরটিং কে। আমরা 
সেইেি  বযকক্তবের েবে সেিা িকর োবের অকধিারগুব া এমএইচএ দ্বারা েীমাবদ্ধ রবয়বে এবং আমরা সিাি 
কচন্তার কবেবয় উপেুক্ত পেবক্ষপ কি। আমরা সেইেি  সরােীবের কিরাপে (েুরকক্ষত) রািার িিয এিটি 
পকরবেবা প্রোি িকর োরা তাবের কচকিৎো গ্রহণ িরবত মািা িবরি অেবা োবের েম্মকত সেয়ার িিয 
অক্ষম বব  েণয িরা হয়।  

 

 

আমরা আপনাদের অবভজ্ঞতাগুদলা শুবন এিং তার বিষদে উপেকু্ত পেদক্ষপ বন। 

তত্ত্বাবধাি েংিান্ত আপিার অকভজ্ঞতার তেয আমাবের িিয অতযন্ত গুরুত্বপূণয। এর োহাবেয আমরা কিকিত 
িরবত পার সে ইং যাবের স্বাস্থ্য এবং োমাকিি তত্ত্বাবধাবির পকরবেবাগুব া সেি স াবিবের কিরাপে, িােযির, 
েহািুভূকতশী  এবং উচ্চ-গুণমাবির তত্ত্বাবধাি প্রোি িবর। এর োহাবেয আমরা ভকবেযবত িারাপ তত্ত্বাবধাি 
এবং েকহংেতার েম্ভাবিার প্রকতবরাধ িরবত পাকর।  আমাবের েবে কি িবর সোোবোে িরা সেবত পাবর 
তার তেয িািার িিয কপেবির পৃষ্ঠা সেিুি।  

েকেও এটা সিবি সিয়া গুরুত্বপূণয সে আমরা আপিার িন্ে সিাি অকভবোে োবয়র িরবত পারব িা, অেবা 
আপিার তরফ সেবি সেগুব া সি কিবয় সিাি পেবক্ষপ কিবত পারব িা সিিিা তার কবেবয় তেন্ত িরা বা 
তার েমাধাি িরার ক্ষমতা আমাবের িাবে সিই। এর এিমাত্র বযকতিম হ  সেই েি  বযকক্তরা োবের 
অকধিার সমিট  সহ ে অযাবক্টর অধীবি েীমাবদ্ধ রবয়বে। 
 

 

আমরা আমাদের োদি িনিাধারণ কে এিং কিই িেল িযবক্তদেরদে অন্তভুয ক্ত েবর োরা 
তত্ত্বািধান গ্রহণ েদরন এিং আমরা অনযানয িংগঠন এিং স্থ্ানীে িমূহদের িাদে 
কেৌেভাদি োি েবর। 

আমাবের কিরীক্ষণ েহ আমাবের িাবির েি  সক্ষবত্র আমরা সেই েি  বযকক্তবেরবি শাকম  িকর োরা স্বাস্থ্য 
এবং োমাকিি তত্ত্বাবধাবির পকরবেবা বযবহার িবরি। আমরা সেই েি  েংেঠিবের েবে িাি িকর তার 
মবধয সহ েওয়াচ ইং যাে, এিএইচএে ইমপ্রুভবমন্ট, এিএইচএে ইং যাে এবং অফবস্টে অন্তভুয ক্ত রবয়বে। 
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আমরা িযবক্তগত পবরদষিাগুদলার গুণমাদনর বিষদে তেয প্রোবশত েবর োর মদধয বরদপাটয  
এিং করটিং অন্তভুয ক্ত রদেদে োদত তাদের তত্ত্বািধান কিদে বনদত আমরা কলাদেদের িাহােয 
েরদত পাবর। 

প্রবতযিটি কিরীক্ষবণর পর, আমরা এিটি করবপাটয  ততকর িকর এবং সেটাবি আমাবের ওবয়বোইবট প্রিাকশত 
িকর। করবপাবটয  উকিকিত োবি সে পকরবেবার বযবহারিারী বযকক্তবের িিয পাুঁচটি মূ  প্রবশ্নর সক্ষবত্র আমাবের 
দ্বারা িুুঁবি বার িরা তবেযর কি অেয হবত পাবর। আমরা আমাবের দ্বারা িুুঁবি বার িরা ভাব া কিকিেগুব ার 
উবিি িকর এবং সেইেবে আমাবের েকে সিাি কচন্তা সেবি োবি তাহব  সেটাবিও বযক্ত িকর।  

সবকশরভাে সক্ষবত্র, আমাবের করবপাটয গুব া সত সরটিং োবি োর কভকি সত আপকি বুঝবত পাবরি সে প্রবতযিটি 
স্থ্ািীয় পকরবেবা িতটা ভাব া। আমাবের সরটিং হ : 

 উিম; 
 ভাব া; 
 উন্নকত োধবির প্রবয়ািি রবয়বে; এবং 
 অপেযাপ্ত। 

আমরা পকরবেবাটিবি এিটি েমগ্র সরটিং প্রোি িকর সেটাবি িিোধারবণর োমবি প্রেকশযত িরা তাবের িিয 
অপকরহােয।  সেইেবে আমরা আমাবের পাুঁচটি মূ  প্রবশ্নর মবধয প্রবতযিটির িিয ও এিটি সরটিং কে।  

 

 

েবে তত্ত্বািধান প্রোনোরী পবরদষিাগুদলা কমৌবলে মানেণ্ডগুদলা কে পরূণ েরদত পারদে 
না তাহদল আমরা উপেকু্ত পেদক্ষপ বন। 

েকে আমরা িািবত পাকর সে সিাি তত্ত্বাবধাি সমৌক ি মািেণ্ডগুব া সি পূরণ িরবত পাবর কি তাহব  আমরা 
আমাবের ক্ষমতাগুব া বযবহার িবর কিম্নক কিত িকর: 
 আপিাবি কবপবের হাত সেবি রক্ষা িকর এবং কিকিত িকর সে আপিার দ্বারা গ্রহণ িরা তত্ত্বাবধাি 

সেবি সেই মািেণ্ডগুব া সি পূরণ িবর ো প্রতযাকশত িরার অকধিার আপিার িাবে রবয়বে; এবং 
 কিকিত িকর সে পকরবেবাটি সেি উন্নকত োধি িবর। 

আমরা সিাি-সিাি পেবক্ষপ সিব তা কিভয র িবর সে আমাবের দ্বারা শিাক্ত িরা েমেযাগুব া িতটা েম্ভীর 
এবং সেগুব া পকরবেবার বযবহারিারী বযকক্তবের কিভাবব প্রভাকবত িবর। 
 
আমরা হয়বতা কিম্নক কিত িরবত পাকর। 

 
 তত্ত্বাবধাি প্রোিিারীবেরবি সিাটিে কেবত পাকর সেিাবি উকিকিত োবি সে তাবের সিাি সিাি উন্নকত 

োধি িরবত হবব এবং সেগুব াবি সিাি েমবয়র মবধয িরবত হবব। 
 

 তত্ত্বাবধাি প্রোিিারী সি কিম্নক কিবতর মাধযবম তিকফয়ত কেবত বাধয িরবত পাকর:  
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o েহি েতিীিরণ কেবয়; 
o িকরমাণা িাকর িবর; 
o সেই েি  মাম াগুব া সি আো বত অকভেুক্ত িবর সেিাবি স াবিবের ক্ষকত হবয়বে বা তাবের ক্ষকতর 

ঝুুঁ কি রবয়বে এমি পকরকস্থ্কত সত সফ া হবয়বে। 
 

 তত্ত্বাবধাি প্রোিিারী সিাি সিাি িাি িরবত পাবর তা এিটি কিধযাকরত েমবয়র িিয েীমাবদ্ধ িরবত 
পাকর। 
 

 তত্ত্বাবধাি প্রোিিারী সি ‘কববশে কিয়িবণ’ রািবত পাকর সেটা তাবেরবি এিটি স্পষ্ট েময়েূকচ সেয় োর 
মবধয তাবেরবি তাবের দ্বারা প্রোি িরা তত্ত্বাবধাবির গুণমাি সি অবশযই উন্নত িরবত হবব িতুবা 
আমরা অকধিতর পেবক্ষপ সিব (উোহরণস্বেূপ, তাবের কিবন্ধি রে িরা)। 

 
 
 

আমরা স্বাস্থ্য এিং িামাবিে তত্ত্বািধাদনর আঞ্চবলে এিং িাতীে মতামত প্রোবশত েবর 
এিং ভাদলা োেযপ্রণালী হাইলাইট েদর উন্নবত িাধন কে কপ্রাত্িাবহত েবর। 
 
এিিি সরগুব টর এবং ইিবস্পিটর কহোবব আমরা ইং যাবে স্বাস্থ্য এবং প্রাপ্তবয়স্কবের প্রোি িরা োমাকিি 
তত্ত্বাবধাবির গুণমাবণর কবেবয় এিটি কবকশষ্ট েকৃষ্টবিাণ প্রোি িরবত পাকর সেটা কবকভন্ন সেিটবরর মবধয  াকিযং 
সশয়ার িবর এবং উন্নকত োধি সি সপ্রাত্োকহত িবর। আমরা পেযাব াচিা এবং কবকশষ্ট কিরীক্ষবণর িােযিম 
পকরচাক ত এবং প্রিকশত িকর সেগুব া স্বাস্থ্য এবং োমাকিি তত্বাবধাবির কবকশষ্ট কেিগুব ার উপর কিবির 
সধযি সিকিত িবর, এবং এর মবধয কিম্নক কিত অন্তভুয ক্ত রবয়বে: 
 কিেু কবকশষ্ট স াবিবের েমূবহর সে েি  অকভজ্ঞতা হবয়বে; 
 স াবিবের সেিাবশািা িরার িিয কবকভন্ন পকরবেবাগুব া কি িবর সেৌেভাবব িাি িবর; এবং 
 কবকশষ্ট পকরবেবাগুব ার অেবা এিটি সক্ষবত্র েি  পকরবেবাগুব ার গুণমাি 
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েীভাদি আমাদের িাদে কোগাদোগ েরদিন 

 

আমাবের ি  িরুি 03000 616161  

আমাবের ইবমই  িরুি enquiries@cqc.org.uk 

আমাবের ওবয়বোইট সেিুি www.cqc.org.uk 

আমাবের িাবে ক িুি Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon Tyne, NE1 
4PA 

আমাবেরবি টুইটার এবং সফেবুবি অিুেরণ িরুি @CareQualityComm 

 

েকে আপকি এই পুকিিাটিবি সিাি অিয ভাোয় বা কবিযাবে সপবত চাি তাহব  আমাবের োবে সোোবোে 
িরুি। 

 

আমরা েীভাদি আপনার তেয িযিহার েবর 

েকে আপকি আমাবের আপিার সোোবোবের কববরণ প্রোি িবরবেি তাহব  আমরা কিকিত িরব সে 
আপিার তেয সেি েুরকক্ষত োবি এবং সেটাবি কিরাপে রািা হয়। আমরা োধারণত আপিার অিুমকত 
োিা আপিার তেয সশয়ার িরব িা, কিন্তু কিেু বযকতিমী পকরকস্থ্কতর েৃকষ্ট হবত পাবর সেিাবি আমবের 
এটা িরবত হবত পাবর। আমাবের িাবে আপিার সেয়া সে সিাি কববরণ ো সেটা সপ্রাবটিশি অযাক্ট 1998 
এবং আমাবের সিাে অব প্রযািটিে অি িিকফবেকন্সয়া  পাবেযািা  ইিফরবমশি োবে েংেকতপূণয (ো আমরা 
আমাবের ওবয়বোইবট প্রিাশ িবরকে) সরবি েংরক্ষণ িরববা। 

 


