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আিরা কেয়ার কোয়ালিটি েলিশন (Care Quality Commission) (লসলেউলস), 

ইংিযান্ডের স্বাস্থ্য এবং প্রাপ্তবয়স্কন্ডের জনয সািালজে কসবা সংক্রান্ত স্বতন্ত্র লনয়ন্ত্রে সংস্থ্া। 

স্বাস্থ্য ও সামাজিক সসবা সংক্রান্ত পজিষেবা প্রদানকািীিা যাষে িনসাধািণষক জনিাপদ, কাযযকি, সহানভূুজেশীল, উচ্চ 

মাষনি সসবা প্রদান কষি ো আমিা জনজিে কজি এবং সসবা সংক্রান্ত পজিষেবাগুষলাি উন্নয়ষন উৎসাহ প্রদান কজি। 

আিান্ডের িক্ষ্য 

আমাষদি লক্ষ্য হল, িনসাধািণষক সম্পৃক্ত কিাি বযাপাষি আমাষদি পদ্ধজেটিি উন্নয়ন কিা - আমাষদি কাযযক্রষম 

োষদি মোমে ও অজভজ্ঞো বযবহাি কিাি মাধযষম এবং সসবাি মান সম্পষকয  আমাষদি কাষে থাকা েথয বযবহাি 

কিাি সক্ষ্ষে োষদিষক সাহাযয কিাি মাধযষম। 

আমিা সয, সসবা সংক্রান্ত পজিষেবা বযবহাি কষি সবসময় মানষুেি পাষশ থাকা একটি শজক্তশালী, স্বেন্ত্র জনয়ন্ত্রক সংস্থ্া 
ো জনজিে কিষে এটি সাহাযয কিষব। 

আমিা চাই আমাষদি সাষথ সযাগাষযাগ কিাি সময় িনসাধািষণি সযন আমাষদি বযাপাষি ইজেবাচক ও সংগজেপূণয 
অজভজ্ঞো হয় এবং আমিা োষদি েথয জকভাষব বযবহাি কজি ো সযন োিা বঝুষে পাষি। 

আমাষদি সমস্ত কাষিি মেই, আমিা যেটা সম্ভব সাশ্রয়ী উপাষয় এটি কিষে চাই। 

আিান্ডের অগ্রালিোরসিূহ 

আমিা পিবেী চাি বেষি জনম্নজলজিে চািটি অগ্রাজধকাষিি উপি মষনাজনষবশ কিাি পজিকল্পনা কিজে। 

1. সসবাি মান উন্নয়ষন সহায়ো কিাি িনয পজিষেবাগুষলা বযবহািকািী বযজক্তষদি প্রজেজনজধত্ব কিা 
সংগঠনগুষলাি সাষথ কাি কিা। 

2. আমাষদি সাষথ মোমে এবং সসবাি অজভজ্ঞোগুষলা সশয়াি কিাি িনয মানেুষক উৎসাজহে কিা, সয 

পদ্ধজেষে আমিা এই েথয বযবহাি কজি সসটিি উন্নয়ন এবং আমাষদি কিা কাষিি প্রজেষবদন প্রদান কিা। 

3. িনসাধািষণি িনয এমন সহি, স্পষ্ট এবং সংজক্ষ্প্ত েথয তেজি এবং প্রচাি কিা, যা ভাষলা মাষনি সসবা 
সকমন হয় ো বযািযা কষি এবং পজিষেবাগুষলা সম্পষকয  জসদ্ধান্ত জনষে মানেুষক সহায়ো কষি। 

4. আমাষদি নীজেমালা, পজিকল্পনা এবং প্রজক্রয়ায় িনসাধািণষক জনযুক্ত এবং সম্পৃক্ত কিাি মাধযষম আমাষদি 

কাষিি পদ্ধজেি উন্নয়ন কিা। 

  



অগ্রালিোর 1: কসবার িান উন্নয়ন্ডন সহায়তা েরার জনয পলরন্ডেবাগুন্ডিা বযবহারোরী 
বযলক্তন্ডের প্রলতলনলিত্ব েরা সংগঠনগুন্ডিার সান্ডে োজ েরা। 

একটি জবশ্বাসষযাগয এবং কাযযকিী জনয়ন্ত্রক সংস্থ্া হষে হষল, আমিা িাজন সয পজিষেবাগুষলা বযবহািকািী বযজক্তষদি 

সাষথ আমাষদি দঢৃ় এবং জনভয িষযাগয সম্পকয  থাকা প্রষয়ািন। 

সসই সম্পকয  গষ়ে সোলাি িনয, আমিা এমন সংস্থ্াগুষলাি সাষথ কাি কিষবা সযগুষলা পাবজলক গ্রুপগুষলাি 

প্রজেজনজধত্ব কষি, সযমন জিচমন্ড গ্রুপ অব চযাজিটিি (Richmond Group of charities) এবং সহলথওয়াচ 

(Healthwatch)। আমিা সসৌভাগযবান সয, পজিষেবাগুষলা বযবহািকািী বযজক্তিা কী ভাবষেন ো আমাষদি িানাষে 

সাহাযয কিষে, এই সংস্থ্াগুষলা স্থ্ানীয় এবং িােীয় উভয় পযযাষয়ই আমাষদি সাষথ আষিা ঘজনষ্ঠভাষব কাি কিষে 

আগ্রহী। 

এই কক্ষ্ন্ডে আিান্ডের িক্ষ্য হন্ডে 

পজিষেবা বযবহািকািীী্ষদি প্রজেজনজধত্বকািী সংস্থ্াগুষলাি কাষে আমাষদি প্রেযাশা হল এই সয োষদি সসবা 
গ্রহীেিা সযন মষন কষিন সয সংজিষ্ট প্রজেষ্ঠানটিি সাষথ আমাষদি একটি ইজেবাচক সম্পকয  আষে যা উভয় 

পষক্ষ্ি িনয সফুল বষয় আষন। 

এি অথয হষলা োিা: 

 আমাষদি কাি সম্পষকয  অবগে সবাধ কিষব; 

 োষদি সশয়াি কিা েথয আমিা কীভাষব বযবহাি কজি ো বঝুষব; 

 উন্নয়ষনি দাবী কিাি সময় আমাষদি েথযগুষলা প্রমাণ জহষসষব বযবহাি কিষব; এবং 

 জবশ্বাস কিষব সয আমিা সসবাি উন্নয়ষন একসষে কাি কিজে। 

এই কক্ষ্ন্ডে আিান্ডের পলরেল্পনা হন্ডে 

আমাষদি লক্ষ্য হল: 

 িােীয় প্রজেষ্ঠানগুষলাষক সম্পকৃ্ত কিা সযগুষলা পজিষেবা বযবহািকািী বযজক্তষদি প্রজেজনজধত্ব কষি অথবা 
োষদি পক্ষ্ হষয় কাি কষি (এই কাষিি মষধয জনয়জমে জিজফং এবং ইষভন্টগুষলা অন্তভুয ক্ত থাকষব); 

 সকল ধিষনি পজিষেবাি িনয আমাষদি পজিদশযন দলগুষলাি মাধযষম িনসাধািণ এবং োষদি স্থ্ানীয় 

প্রজেজনজধত্বমলূক দলগুষলাষক সম্পৃক্ত কিা (এি মষধয সহলথওয়াচ, নিিদািী এবং জনিীক্ষ্ণ কজমটিগুষলা, 
সিাগীি অংশগ্রহণ গ্রুপ, সিাগীি পিামশয এবং সযাগাষযাষগি পজিষেবা, এনএইচএস সংক্রান্ত অজভষযাষগি 
বযাপাষি অযাডষভাষকসী পজিষেবা এবং স্থ্ানীয় সস্বচ্ছাষসবী-সসক্টি এবং কজমউজনটি-সসক্টি সংস্থ্াসমহূ 
অন্তভুয ক্ত থাকষব); 

 সসবাি উন্নয়ষনি দাবী িানাষে সংস্থ্াগুষলাষক আমাষদি েথয এবং প্রজেষবদনসমহূ বযবহাষি উৎসাহ প্রদান 

কিা; এবং 



 এই সংস্থ্াগুষলাি সাষথ আমাষদি সম্পষকয ি মান সিকডয  কিা এবং পিীক্ষ্া কিাি উপায় িুুঁষি সবি কিা। 

অগ্রালিোর 2: িতািত এবং কসবার অলিজ্ঞতাগুন্ডিা কশয়ার েরার জনয িানুেন্ডে 

উৎসালহত েরা, কে পদ্ধলতন্ডত আিরা এই তেয বযবহার েলর কসটির উন্নয়ন এবং 
আিান্ডের েরা োন্ডজর প্রলতন্ডবেন প্রোন েরা। 

আমাষদি পজিদশযন এবং অনযানয জনয়ন্ত্রক কাযযক্রম কাযযকিভাষব পজিচালনা কিাি িনয, সসবা সংক্রান্ত 

পজিষেবাগুষলা বযবহািকািী বযজক্তষদি অজভজ্ঞোগুষলা আমাষদি সবাঝা প্রষয়ািন। 

মানেু জবজভন্ন কািষণ সসবাি সক্ষ্ষে োষদি অজভজ্ঞোগুষলা আমাষদি সষে সশয়াি কিষে চান, যাি মষধয অন্তভুয ক্ত 

আষে - একটি জনজদযষ্ট ফলাফল অিয ন (সযমন পজিষেবা উন্নীেকিণ), অনযষদি যাষে অযত্ন না হয় ো জনজিে কিা, 
অথবা একটি অনযাষয়ি সমাকাষবলা কিা। 

আমিা এও িাজন সয িনসাধািণষক উত্তমরূষপ সম্পৃক্ত কষি এমন স্বাস্থ্য এবং প্রাপ্তবয়স্কষদি িনয সামাজিক সসবা 
সংক্রান্ত পজিষেবাগুষলা উচ্চ মাষনি সসবা প্রদান কষি। ফলস্বরূপ, প্রদানকািীিা কেটা ভালভাষব এটি কষি ো যাচাই 
কিাি মাধযষম আমিা সসবাি উন্নয়ষন গুরুত্বপূণয ভূজমকা পালন কিষে পাজি। 

এই কক্ষ্ন্ডে আিান্ডের িক্ষ্য হন্ডে 

আমিা চাই িনসাধািণ আমাষদি ভূজমকা এবং উষেশয বঝুষে পারুক এবং োষদি সসবা সম্পষকয  োষদি মোমে 

আমাষদি সাষথ সশয়াি কিাি সময় একটি ভাষলা অজভজ্ঞো লাভ করুক। আমিা এও চাই পজিষেবাগুষলা 
বযবহািকািী বযজক্তিা এবং োষদি প্রজেজনজধত্বকািী সংস্থ্াসমহূ, সসবাি উন্নয়ন কিষে এই েথয আমিা কীভাষব 

বযবহাি কষিজে ো বঝুষে পারুক। 

সসবাি সক্ষ্ষে মানষুেি জবজভন্ন ধিষণি অজভজ্ঞোগুষলা, পজিষেবাগুষলাি মান সকাথায় পজিবজেয ে হষয়ষে ো কেটা 
ভাষলাভাষব সদিাষে পাষি ো বঝুষে পািা হল আমাষদি লক্ষ্য। আমাষদি কাি ভালভাষব কিষে কেিন মানষুেি 

কথা আমাষদি শুনষে হষব োও আমাষদি িানষে হষব। 

আমাষদি পজিদশযনগুষলাি মাধযষম, আমিা এও সদিষে চাই সয প্রদানকািীিা িনগষণি সাষথ োষদি সম্পৃক্ত হওয়াি 

পদ্ধজেি উন্নয়ন কিষে, যািা োষদি পজিষেবাগুষলা বযবহাি কষি এবং উন্নয়ষনি িনয োষদি েথযগুষলা বযবহাি 

কিষে। 

এই কক্ষ্ন্ডে আিান্ডের পলরেল্পনা হন্ডে 

আমাষদি লক্ষ্য হল: 

 প্রদানকািীষদিষক োষদি পজিষেবাগুষলা বযবহািকািী বযজক্তষদি মোমে এবং অজভজ্ঞো শুনষে এবং সসই 
অনযুায়ী কাি কিষে উৎসাজহে কিা এবং োিা এটি কেটা ভাষলাভাষব কিষে ো পিীক্ষ্া কষি সদিা; 

 পজিষেবাগুষলা বযবহািকািী বযজক্তষদি কাে সথষক েথয সপষে এবং জবষিেণ কিষে নেুন প্রযুজক্ত বা পদ্ধজে 

বযবহাি কিা; 



 সলাকিন োষদি সসবা সম্পষকয  আমাষদি কাষে মোমে প্রদাষনি সময় োষদি সয অজভজ্ঞো হয় সসটি উন্নে 

কিা এবং আমিা কী বযবস্থ্া গ্রহণ কজি সসটি সযন োষদিষক িানাষে পাজি ো জনজিে কিা (এষে অন্তভুয ক্ত 

আষে িনসাধািষণি িনয নেুন একটি অনলাইন ফময তেজি কিা, োষদি সসবা সংক্রান্ত পজিষেবাগুষলাি মান 

সম্পষকয  আমাষদি িানাষে বযবহাি কিাি িনয); 

 জনবন্ধন, জনিীক্ষ্ণ এবং পজিদশযন পজিষেবাি অংশ জহষসষব িনসাধািষণি সাষথ সম্পৃক্ত হওয়া; 

 সংগঠন এবং িািনীজেজবদষদি সাষথ, োষদি সাষথ সযাগাষযাগ আষে এমন মানেুষদি কাে সথষক সসবাি মান 

সম্পষকয  পাওয়া েথযাজদ সশয়াি কিাি সক্ষ্ষে োষদিষক সাহাযয কিষে, কাি কিা; 

 প্রচািণা চালাষনা, জমজডয়াি সষে কাি কিা, আমাষদি সম্পষকয  এবং আমাষদি ভূজমকা সম্পষকয  িনসাধািষণি 

ধািণা বা়োষে ইষভন্ট পজিচালনা কিা এবং বক্তবয প্রদান কিা; 

 আমিা যাষদি কাষে সপৌুঁোষে পাজি এমন মানষুেি সংিযা বজৃদ্ধ কিষে জডজিটাল প্রযুজক্তি বযবহাি কিা এবং 
োষদি সসবা সম্পষকয  আমাষদি িানাষে োষদিষক সহায়ো কিা; এবং 

 আমাষদি পজিদশযষনি মষধয িনসাধািষণি অংশগ্রহষণি একটি কাযযকি কমযসজূচি পজিকল্পনা কিষে এবং 
যষথাজচে বযবস্থ্া জনষে, জনজিে কিা সয আমিা সসইসব মানষুেি সাষথ সম্পৃক্ত হজচ্ছ যািা পজিষেবাগুষলা, 
আমাষদি জনিস্ব কমী এবং জবসৃ্তে সসবা সংক্রান্ত-পজিষেবা মাষকয ট বযবহাি কষিন। 

  



অগ্রালিোর 3: জনসািারন্ডের জনয এিন সহজ, স্পষ্ট এবং সংলক্ষ্প্ত তেয ততলর এবং 
প্রচার েরা, ো িান্ডিা িান্ডনর কসবা কেিন হয় তা বযাখ্যা েন্ডর এবং পলরন্ডেবাগুন্ডিা 
সম্পন্ডেে  লসদ্ধান্ত লনন্ডত িানুেন্ডে সহায়তা েন্ডর 

আমিা িাজন, মানেু আমাষদি কাষে েথয বঝুষে আসাি প্রধান কািণগুষলা হল: 

 োিা অথবা োষদি জপ্রয়িষনিা বযবহাি কষিন অথবা বযবহাষিি পজিকল্পনা কষিন এমন সসবা সংক্রান্ত 

পজিষেবাগুষলাি মান; 

 এই পজিষেবাগুষলা সথষক োিা কী ধিষণি মান আশা কিষে পাষিন; এবং 

 পজিষেবাগুষলা সম্পষকয  – জকভাষব মন্তবয কিষে হয় – বা অজভষযাগ কিষে হয়, ো িানা। 

আমাষদি ওষয়বসাইট পজিদশযষনি এবং িনসাধািষণি কাে সথষক আমাষদি সযাগাষযাগ সকন্দ্রগুষলাষে আসা কল এবং 
ইষমইষলি অজধকাংশই এই জেনটি জবেষয়ি সপ্রজক্ষ্ষে হয়। 

এই কক্ষ্ন্ডের জনয আিান্ডের িক্ষ্য হন্ডে 

আমিা চাই আমাষদি প্রকাজশে সকল েথয এবং পজিষেবাগুষলা – িনসাধািষণি চাজহদা পূিষণি উষেষশয সািাষনা 
সহাক। 

এো়োও আমাষদি লক্ষ্য হল, আমাষদি পজিদশযন জিষপাটয গুষলা এবং এগুষলাি পাশাপাজশ আমাষদি প্রকাজশে েথযাজদ 

বযবহাি কিাি মাধযষম মানেুষক োষদি সসবা সম্পজকয ে পজিষেবাগুষলা সম্পষকয  সিষন শুষন জসদ্ধান্ত জনষে সাহাযয 
কিা। 

এই কক্ষ্ন্ডে আিান্ডের পলরেল্পনা হন্ডে 

আমাষদি লক্ষ্য হল: 

 আমাষদি ওষয়বসাইষটি িনয একটি সুস্পষ্ট উষেশয ঠিক কিা এবং আমিা কী ধিষণি েথয প্রকাশ কজি 

এবং জকভাষব এটি মলূযায়ন কিা হয় ো জনধযািষণি িনয আষিা যথাথয একটি প্রজক্রয়া গঠষন সম্মে হওয়া; 

 আমাষদি সমস্ত পাবজলক েথযাজদ - সহি, স্পষ্ট, সংজক্ষ্প্ত এবং যাষদি এটি প্রষয়ািন োিা সযন এটি 
বযবহাি কিষে পাষি ো জনজিে কিষে এগুষলাি পযযাষলাচনা কিা; 

 পাবজলক েষথযি মলূ অংশগুষলা সািাষনা এবং পিীক্ষ্া কিাি সময় পজিষেবা গ্রহণকািী বযজক্ত এবং োষদি 

প্রজেজনজধষদি সম্পৃক্ত কিা; 

  জডজিটাল পজিষেবা বযবহাি কিষে অক্ষ্ম বা অজনচ্ছকু বযজক্তিা যাষে অফলাইষন একই ফলাফল সপষে 

পাষিন সসটি জনজিে কিা; 

 পজিষেবাগুষলাি িনয একটি সুসংগে এবং িন-বান্ধব সশ্রণীভুক্তকিণ পদ্ধজে বযবহাি কিা, যা 
িনসাধািণষক আিও সহষি েথয িুুঁষি সপষে সাহাযয কষি; এবং 



 আমাষদি পজিদশযন জিষপাটয  সহ, িনসাধািষণি িনয আমাষদি সমস্ত েষথয - সহি, স্পষ্ট এবং সংজক্ষ্প্ত ভাোি 

বযবহািষক উৎসাজহে কিা।  



অগ্রালিোর 4: আিান্ডের নীলতিািা, পলরেল্পনা এবং প্রলক্রয়ায় জনসািারেন্ডে লনেুক্ত 

এবং সম্পকৃ্ত েরার িািযন্ডি আিান্ডের োন্ডজর পদ্ধলতর উন্নয়ন েরা 

আমিা সয পদ্ধজেষে কাি কজি ো উন্নে কিষে, পজিষেবা বযবহািকািী বযজক্তিা এবং োষদি প্রজেজনজধত্বকািী 
সংগঠনগুষলা অেযন্ত গুরুত্বপূণয। আমাষদি পজিকল্পনাগুষলা জবকাষশি সময় োষদিষক সম্পৃক্তকিণ আমাষদিষক 

এগুষলাি প্রভাব বঝুষে এবং বাস্তব সক্ষ্ষে এগুষলা কেটা কাি কিষব ো বঝুষে সাহাযয কষি। 

এই কক্ষ্ন্ডের আিান্ডের িক্ষ্য হন্ডে 

একটি সংগঠন জহসাষব আমিা সয পজিবেয নগুষলা জনষয় আজস, সসগুষলা আমিা িনসাধািষণি চাজহদা ও মোমষেি 

উপি জভজত্ত কষি কিষে চাই। অথযাৎ এষকবাষি প্রাথজমক পযযায় সথষক আমাষদি পজিকল্পনায় োষদিষক সম্পৃক্ত কিষে 

চাই। 

এো়োও আমিা চাই সয, আমাষদি নীজে এবং পজিকল্পনা জবকাষশ িজ়েে বযজক্তিা বঝুষে পারুক কীভাষব আমিা 
োষদি মোমেষক, আমাষদি ভূজমকা এবং উষেশয পূিষণ সাহাযয কিষে বযবহাি কষিজে। 

এই কক্ষ্ন্ডের আিান্ডের পলরেল্পনা হন্ডে 

আমাষদি লক্ষ্য হল: 

 আমাষদি গ্রাহক কািা এবং আমাষদি কাষে োষদি কী প্রষয়ািন ো সযন আমিা বঝুষে পাজি ো জনজিে 

কিা, যাষে আমিা উন্নজেজবধাষনি সক্ষ্ষে এই েথয বযবহাি কিষে পাজি; 

 আমাষদি নেুন পজিকল্পনা, পণয এবং নীজেমালা তেজিি এষকবাষি প্রাথজমক পযযাষয় িনসাধািষণি সাষথ 

পিামশয কিা, এবং সসগুষলা তেজিষে োষদিষক সম্পৃক্ত কিা; 

 আমাষদি প্রস্তাবগুষলা িনসাধািষণি িনয কী অথয বহন কষি ো সহি, স্পষ্ট এবং সংজক্ষ্প্ত পজিভাোয় বযািযা 
কিা;  

 আমিা সয পদ্ধজেষে কাি কজি সসই জবেষয় জসদ্ধান্ত সনওয়া বযজক্তষদি সাষথ িনসাধািষণি মোমে সশয়াি 

কিা এবং এই মোমেগুষলা উন্নজেজবধাষনি সক্ষ্ষে আমাষদিষক সাহাযয কিষে ো জনজিে কিা; 

 কী ধিষনি সহষযাজগো প্রদান কিা সযষে পাষি, এবং কিন ও কীভাষব িনসাধািণ এই সহষযাজগোটি সপষে 

পাষি, ো সুস্পষ্ট কষি েুষল ধিষে একটি নেুন পাবজলক সপষমন্ট নীজেি প্রবেয ন কিা; 

 আমিা কী আশা কিজে সস সম্পষকয  নযাযয, স্বচ্ছ এবং সসু্পষ্ট একটি উপাষয়, আমাষদি কাষি অংশ সনয়াি 

আষবদন কিষে িনসাধািণষক অনমুজে সদয়া; 

 একটি বহৃত্তি পজিসষি মানষুেি কথা শুনষে, আমাষদি এক্সপাটয  বাই এক্সষপজিষয়ন্স টিম এবং জডজিটাল 

প্রযুজক্তষক কাষি লাগাষনা; এবং 

 কাষিি তৈেো কমাষে এবং আমিা কী জশজি ো সশয়াি কিষে - অনযানয প্রজেষ্ঠাষনি সাষথ কাি কিা - 
জবষশে কষি সিকাজি িাষে। 

  



লসলেউলস –এর সন্ডে কেিান্ডব কোগান্ডোগ েরন্ডবন 

আপজন যজদ এই জিষপাটয টি অনয সকান ফিমযাট বা ভাোয় চান, অথবা আপজন যজদ আমাষদি জকেু িানাষে চান, 

আমাষদি সাষথ সযাগাষযাগ কিষে পাষিন সযভাষব:  

 

   সফান: 03000 61 61 61  

  ইষমইল: enquiries@cqc.org.uk  

   ওষয়বসাইট: http://www.cqc.org.uk  

   ডাকষযাষগ:  

Care Quality Commission  

Citygate  

Gallowgate  

Newcastle upon Tyne  

NE1 4PW  

 

    টুইটাি: @CareQualityComm  

 


