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এই ননলদযশনাটি সাধারণ জনগণলক এনএইচএস স্বাস্থ্যযলত্নর স্বতন্ত্র ননরীক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি 

সামনিক িণ যনা শ্রদয়ার জনয ততনর করা হলয়লে। 

 

এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযত্ন কী? 

এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযত্ন হললা শ্রসই নাম যা এককভালি এনএইচএস দ্বারা িযিনস্থ্ত এিং 

অথ্ যায়নকৃত একটি চলমান যলত্নর পযালকজ, এটি সাধারণ জনগলণর জনয যালদরলক  একটি 

‘প্রাথ্নমক স্বাস্থ্য চানহদা’ আলে িলল মূলযায়ন করা হলয়লে।  আপনন যনদ শ্রযাগয হন, তলি 

আপনার যলত্নর পযালকজটিলক প্রায়শঃ আপনার ননজস্ব িানিলত িা একটি শ্রকয়ার শ্রহালম 

সরিরাহ করা হলি। 

 

ইনিলিলিড শ্রকয়ার শ্রিাডয (আইনসনি) শ্রযটি আপনার স্থ্ানীয় স্বাস্থ্যযলত্নর পনরকল্পনা এিং 

িলয়র জনয দায়িদ্ধ শ্রসটি আপনন এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযত্ন শ্রনয়ার শ্রযাগয নকনা শ্রসই 

নসদ্ধান্ত ননলয় থ্ালক। 

 

এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযত্ন এিং এনএইচএস-অথ্ যায়নকৃত নানস যং শ্রকয়ার (জাতীয় 

পনরকাঠালমা)-এর জনয জাতীয় পনরকাঠালমা শ্রকান িযক্রি এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযত্ন এিং 

একটি জটিল নসদ্ধালন্তর জনয শ্রযাগয নকনা তার মলূযায়ন করার জনয নীনতমালা এিং 

প্রক্রিয়াসমূলহর িণ যনা শ্রদয়। 

 

এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযলত্নর জনয শ্রযাগয হওয়ার 

নসদ্ধান্তসমূলহর দানয়ত্বসমূহ 

আপনন যনদ এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযলত্নর জনয আপনার শ্রযাগযতা সম্পনকযত নসদ্ধান্ত 

ননলয় অখুনশ হন, তলি আপনন (িা আপনার প্রনতনননধ) আইনসনিলক এর স্থ্ানীয় সমাধান 

প্রক্রিয়া িযিহার কলর নসদ্ধান্তটির ননরীক্ষণ করার জনয অনুলরাধ করলত পালরন। 

স্বতন্ত্র ননরীক্ষণ 

যনদ আইনসনি স্থ্ানীয় সমাধালনর মাধযলম নিষয়টির সমাধান করা সম্ভি না হয়, তলি আপনন 

আমালদর (এনএইচএস ইংলযান্ড) কালে একটি স্বতন্ত্র ননরীক্ষণ (আইআর)-এর জনয অনুলরাধ 

করার জনয আলিদন করলত পালরন। 

আইআর প্রক্রিয়াসমূহ যা যা করলত পালর না 

প্রক্রিয়াটি ননলনািসমূহ ননরীক্ষণ করলত অক্ষম: 

• শ্রযাগযতার শতযািলীর নিষয়িস্তু 
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• একটি এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযলত্নর পযালকলজর একটি অিালরর 

প্রকার এিং টঠকানা 

• আপনালক অিার করা হলয়লে এমন শ্রযলকান নিকল্প যত্ন পযালকজসমূলহর নিষয়িস্তু 

• আপনন হয়ত পালেন িা শ্রপলয়লেন এমন নচনকৎসা িা পনরলষিাসমূহ 

• একটি শ্রননতিাচক শ্রচকনললের পলর একটি পূণ য মূলযায়লনর জনয একটি 

অনুলরাধলক নিলিচনা করার জনয একটি ইনিলিলিড যত্ন শ্রিাডয (আইনসনি)-

এর অিাহযকরণ। 

• শ্রযলকান নরলেস শ্রপলমলির নহসাি। 

 

আপনার উনচত এই সমসযাগুললা উত্থাপন করার জনয এনএইচএস অনভলযাগ প্রক্রিয়া িযিহার করা। 

 

আপনন যনদ একটি আইআলরর জনয অনুলরাধ করার নসদ্ধান্ত শ্রনন 

তলি কী আশা করলত পালরন 

প্রক্রিয়াটির অলনকগুনল ধাপ আলে: 

 
• আপনন একটি আলিদন িরলমর অনুলরাধ করুন, এটি পূরণ কলর শ্রিরত পাঠান।  

• আমরা আপনার আলিদনপত্রটি ননরীক্ষণ করলিা। একটি আইআর পযালনললর 

িযিস্থ্া করা হলি নক না শ্রসই নসদ্ধান্ত শ্রনয়ার পূলি য আমরা আপনার নিষয়টিলক 

একটি ‘নিলিচনামূলক প্রক্রিয়া’ (ননলচ িনণ যত হলয়লে)-শ্রত িরাদ্দ করলত পানর। 

• আমরা আমালদর নসদ্ধান্ত সম্পলকয আপনালক িলার জনয নলখনে। 

• যনদ আপনন একটি পযালনলল সম্মত হন, তলি নমটিং-এ উপনস্থ্ত হওয়ার জনয 

আপনার সলে শ্রদখা করলত এিং আপনালক আমন্ত্রণ জানালত পযালনললর 

জনয একটি তানরলখর প্রস্তাি শ্রদলিা, যনদ আপনন চান। 

\ [ অনুিহ কলর মলন রাখলিন শ্রয আইআর পযালনল সদসযগণ হয় শ্রিনললিান িা 

নডক্রজিাল প্রযুক্রি দ্বারা উপনস্থ্ত হলত পালরন, শ্রযমন স্কাইপ।] 

• আইআর পযালনল আপনার শ্রযাগযতা সম্পলকয এর সুপানরশ পূরণ কলর এিং ততনর কলর। 

• আমরা আপনালক এিং আইনসনিলক নসদ্ধান্ত সম্পলকয জাননলয় শ্রদলিা এিং 

আপনন যনদ পনরণালমর সলে সম্মত না হন তলি আপনার অপশনসমূহ িযাখযা 

করলিা। 

 

একটি আইআলরর জনয একটি অনুলরাধ করা এিং 

আলিদনপলত্রর িরম পূরণ করা 
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যনদ আপনন নিলিচনা কলরন শ্রয আইনসনি আপনার চানহদার সীমা সটঠকভালি মূলযায়ন 

কলর নন, তলি মূলযায়লনর সমলয় প্রলয়াজনীয় চানহদাসমূলহর প্রকার এিং আপনার শ্রকান 

যলত্নর প্রলয়াজন তা িযাখযা করুন। 

 

• আপনার পলক্ষ যতিা সম্ভি ততিা নননদযষ্ট কলর িলুন- আমালদর জনয এটি আলরা 

সহায়ক হলয় থ্ালক যনদ এটি অলনকিার ঘলি এমনটি না িলল যনদ  আপনন িললন 

শ্রয শ্রকালনা সমসযা ‘সাধারণত নদলন দুই িা নতনিার’ ঘলি থ্ালক। 

• যত্ন প্রদান করা আলরা জটিল কলর তুলললে এমন শ্রযলকালনা নকেু সম্পলকয 

আমালদরলক জানান। 

• আমালদরলক জানালিন যনদ আপনার চানহদাগুললার অনুমান করা কটঠন 

হলয় থ্ালক এিং শ্রসগুনল িারংিার পনরিনতযত হলয় থ্ালক। 

• আপনার মাননসক এিং আলিগী চানহদাসমূহ শারীনরক চানহদাসমূলহর মতই 

গুরুত্বপূণ য। 

• আপনার আত্মীয়স্বজন িা শ্রস্বেলসিকগণ শ্রয যত্ন প্রদান কলরলেন, শ্রসই সলে 

শ্রপশাদারগলণর কাে শ্রথ্লক শ্রয যত্ন শ্রপলয়লেন শ্রসগুনল সম্পলকয আমালদরলক 

িলুন। 

যনদ আপনন স্থ্ানীয় সমাধান নমটিং-এর পলর আইনসনির নসদ্ধান্ত ননলয় অসন্তুষ্ট থ্ালকন, তলি 

আপনালক আমালদর ‘স্বতন্ত্র ননরীক্ষলণর জনয আলিদনপত্র’ িরমটি অিশযই পূরণ করলত 

হলি। এর অনুলরাধ করার জনয, আইনসনির স্থ্ানীয় সমাধান নসদ্ধালন্তর নচটঠলত প্রদত্ত নিিরণ 

িযিহার কলর আমালদর সলে শ্রযাগালযাগ করুন। আপনালক েয় সপ্তালহর মলধয িরমটি 

পাঠালত হলি যালত আমরা আপনার আলিদনপত্রটি এনগলয় ননলয় শ্রযলত পানর। 

 

যনদ আপনার আলিদনপলত্রর িরমটি পূরণ করায় সহায়তার প্রলয়াজন হয়, তলি আমালদর 

দললর একজন সদসযলক ক্রজজ্ঞাসা করুন। 

 

আমালদর লক্ষয হললা যত দ্রুত সম্ভি প্রক্রিয়াটিলক এনগলয় ননলয় যাওয়া, নকন্তু আমরা অলনক 

শ্রিনশ সংখযক মামলা ননলয় কাজ করনে এিং এটি ননক্রিত করলত অলনক সময় লালগ শ্রয 

আমালদর কালে সকল প্রলয়াজনীয় তথ্য আলে। 

 

আলিদনপলত্রর িরমটি পূরণ করার সমলয় শ্রকান শ্রকান নিষলয় লক্ষয 

রাখলত হলি 

প্রকৃত শ্রযাগযতা সংিান্ত নসদ্ধালন্তর প্রনত আপনার অসম্মনতর মূল কারণসমহূ আমরা 

জানলত চাইলিা। আপনার কালে এই ননলদযশনার নপেলন ’মূল নিলিচনাসমূহ’ নিভাগটি পিলল 

উপকারী হলত পালর এিং িরমটি পূরণ করার সমলয় ননলনাি নিষয়সমূহ নিলিচনা করুন: 

 

 

আপনন শুধুমাত্র আইআর প্রক্রিয়ার জনয নতুন প্রমাণ শ্রদখালত পালরন যনদ  আপনার 
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মূলযায়নটি করা এিং এর নসদ্ধান্ত শ্রনয়ার সমলয় এই প্রমাণটিলক আইনসনি সংিহ কলরলে 

এিং/ িা নিলিচনা কলরলে এমন আশা করা যুক্রি সেত নেল, নকন্তু এমনটি করলত আদলত 

িযথ্ য হলয়লে। 

 

এটি আলরা তথ্য সরিরাহ করার জনয আপনার সি যলশষ সুলযাগ এিং আপনন প্রক্রিয়ার 

একটি পলরর নদলকর স্তলর অনতনরি তথ্য শ্রদখালত পারলিন না। 

 

আইনসনি আমালদরলক আপনন তালদরলক কালে শ্রয জমাগুললা কলরলেন শ্রসগুনল সরিরাহ 

কলর থ্ালক, তাই আপনার শ্রসগুনল আমালদর কালে পাঠালনার আর শ্রকান প্রলয়াজন শ্রনই। 

অনুিহ কলর ননক্রিত থ্াকুন শ্রয আপনালক নমটিং-এর পূলি য আইনসনির ননকি শ্রথ্লক 

আমালদর কালে শ্রপ্রনরত তথ্যানদ ননরীক্ষণ করলত এিং পযালনললর কালে আপনার শ্রযলকান 

নচন্তার কথ্া শ্রমৌনখকভালি তুলল ধরার সুলযাগ থ্াকলি। 

 

একটি আইআলরর জনয একটি অনুলরাধ করার জনয উপলরাি নিিৃত প্রক্রিয়াটি আপনালক 

শ্রকালনা প্রকার অসুনিধায় নস্থ্ত করার অনভপ্রালয় শ্রনই। আপনার যনদ প্রক্রিয়ার শ্রকালনা নদক 

ননলয় সমসযা হলয় থ্ালক, তলি অনুিহ কলর এনএইচএস ইংলযালন্ডর কালে আপনার 

অনুলরাধটি প্রক্রিয়াজাত করার জনয দায়িদ্ধ প্রশাসলনর সলে শ্রযাগালযাগ করুন। এই 

আলিদনপলত্রর িরলমর সলে সংযুি নচটঠলত প্রশাসনলক  উলেখ করলত হলি। 

 

আপনালক আপ-িু-শ্রডি রাখা 

আপনালক আপনার মামলালক সমথ্ যনকারী শ্রকসওয়াকযালরর নিিরণ প্রদান করা হলি, নযনন 

আপনার থ্াকলত পালর এমন প্রশ্নসমূলহর উত্তর নদলত সক্ষম হলিন। আমরা যত দ্রুত সম্ভি 

আপনার অনুলরাধটি ননলয় কাজ করার এিং প্রক্রিয়া সম্পলকয আপনালক আপলডি নদলত 

থ্াকার ললক্ষয আনে। ইলতামলধয, অনুিহ কলর এটি মলন রাখলিন শ্রয প্রক্রিয়াটি সাধারণত 

নতন-শ্রথ্লক-েয়-মাস সময় ননলয় থ্ালক, এিং আপলডিসমূলহর জনয অনুলরাধসমূলহর প্রনত 

উত্তর শ্রদয়ার আমালদর সীনমত ক্ষমতা  আলে।  

 

আপনার আলিদনপলত্রর ননরীক্ষণ করা 

আমরা আপনার আলিদনপলত্রর িরম িযিহার কলর আপনার মামলাটি এিং আইনসনি দ্বারা 

প্রস্তুতকৃত একটি শ্রকস িাইল আলগ শ্রদলখ রানখ। মামলার পূি য ননরীক্ষলণর কতকগুনল সম্ভািয 

পনরণাম আলে যার মলধয ননলনািসমূহ অন্তভুযি থ্ালক: 

 

• আমরা যনদ আপনার শ্রকস িাইলটি অসমূ্পণ য পাই, তলি আমরা আইনসনির ননকি 
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শ্রথ্লক আলরা তলথ্যর জনয অনুলরাধ করলিা। 

• যনদ আইনসনি এর প্রথ্ম নসদ্ধালন্তর পলর স্থ্ানীয় সমাধালনর প্রস্তাি না শ্রদয়, তলি 

আমরা আইনসনির কালে মামলাটি শ্রিরত পাঠালিা এটি শ্রদখার জনয যনদ তারা 

আইআলরর জনয চানহদা োিাই আপনার নিলিচনাসমূলহর সমাধান করলত পালরন 

নক না। 

• যনদ আপনার শ্রকান সলেহ থ্ালক, তলি আমরা এটি ননরীক্ষণ করার জনয 

একটি আইআর পযালনল আহ্বান করলিা নকনা শ্রসই নিষলয় পরামলশ যর জনয 

একজন স্বতন্ত্র শ্রচয়ারপাস যলনর কালে আপনার মামলাটি িরাদ্দ করলিা। 

• যনদ মামলাটি প্রস্তুত হয় এিং একটি আইআর পযালনললর জনয উপযুি 

হয়, তলি আমরা একটি পযালনল তানরখ টঠক করার জনয িযিস্থ্াসমূহ 

করলিা। 

 

আমরা একটি নননদযষ্ট মামলার জনয একটি আইআর পযালনল করলত হলি নকনা শ্রসই নিষলয় 

একজন স্বতন্ত্র শ্রচয়ালরর ননকি শ্রথ্লক পরামলশ যর অনুসন্ধান করার জনয ‘নিলিচনা প্রক্রিয়া’ 

িযিহার করলিা। যনদ এই প্রক্রিয়ালত আমরা আপনার মামলাটিলক িরাদ্দ কনর, একজন 

স্বতন্ত্র শ্রচয়ার এিং স্বতন্ত্র নিননকাল উপলদষ্টা আপনার আলিদনপলত্রর িরম এিং শ্রকস 

িাইলটি ননরীক্ষণ করলিন। 

 

যনদ তারা আপনার চানহদাসমূহ এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যলত্নর শ্রযাগযতার শতযািলীর িাইলর 

পিলে িলল নিলিচনা কলরন, িা আপনার মামলাটি নিলিচনা করার জনয আইআর 

পযালনললর জনয অনত স্পষ্টভালি উপযুি না হয়, তলি শ্রচয়ার তালদর কারণসমূহলক িযাখযা 

কলর একটি নরলপািয প্রস্তুত করলিন এিং আমরা যালত একটি পযালনল কনর তার পরামশ য 

শ্রদলিন। আমরা আপনালক তালদর কারণ এিং আমরা শ্রয একটি পযালনল করলিা না শ্রসই 

সম্পনকযত তালদর সুপানরলশর িযাখযা কলর শ্রচয়ালরর নরলপালিযর  একটি কনপ আপনালক 

পাঠালিা। 

 

যাইলহাক, যনদ শ্রচয়ার এই নসদ্ধান্ত শ্রনন শ্রয একটি পযালনললর আপনার যলত্নর নিলিচনা করা 

উনচত, তলি আমরা একটি পযালনললর তানরখ টঠক করার িযিস্থ্াসমূহ করলিা। 

 

একটি আইআর পযালনললর জনয িযিস্থ্াসমূহ 

সূনচ প্রস্তুতকরণ 

আমরা আইআর পযালনল নমটিং-এর জনয একটি তানরখ িরাদ্দ করলিা। 
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আপনার সংনিষ্টতা 

আমরা আপনালক নমটিং-এ উপনস্থ্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাই, যনদ আপনন চান, িা আপনন 

নলনখতভালি আপনার মতামতসমূহ নদলত পালরন। 

নিলশষ প্রলয়াজনসমূহ 

যনদ আপনার শ্রকালনা নিলশষ প্রলয়াজনসমূহ থ্ালক, শ্রযমন : হুইললচয়ালরর সুনিধা, ননলচর 

তলা িা নলিি, শ্রেইনল, নেটিশ সাংলকনতক ভাষা- তলি অনুিহ কলর যত দ্রুত সম্ভি এিং 

পযালনল নমটিং-এর অন্তত দুই সপ্তাহ পূলি য আমালদরলক  জানান। 

আপনার শ্রকস িাইললর কনপ 

আইনসনি আপনালক নমটিং-এ িযিহৃত হলি এমন শ্রকস িাইললর একটি কনপ পাঠালিন। যনদ 

িাইলটি নমটিং-এর তানরলখর দুই সপ্তাহ পূলি য না শ্রপৌৌঁোয়, তলি অনুিহ কলর আমালদরলক 

সরাসনর জাননলয় নদন। 

 

আলিদক নহলসলি, আপনার আইআর পযালনলল উপনস্থ্ত হওয়ার প্রলয়াজন শ্রনই, যনদও 

আপনন চাইলল এমনটি করলত পালরন। যনদ আপনন উপনস্থ্ত না হন, তলি আইনসনি দ্বারা 

সরিরাহকৃত আপনার শ্রকস িাইলটি আপনন একিার ননরীক্ষণ কলর ননলল আমরা 

নলনখতভালি প্রদত্ত আপনার প্রধান মতামতসমূহ িহণ করলিা। 

উনকলগণ দ্বারা উপনস্থ্নত 

নকেু শ্রলাক আইআর পযালনল নমটিং-এ তালদর অযাডলভালকি নহলসলি একজন উনকল 

ননলয়াগ কলর থ্ালকন। যনদ আপনন কলরন, তলি এটি গুরুত্বপূণ য শ্রয তারা শ্রযন জালনন 

আইআর পযালনল নমটিংটি শ্রকান আইনন প্রক্রিয়া নয়। শ্রযলহতু আইআর পযালনল নমটিং-এ 

আইনন শ্রপশাদারলদর জনয শ্রকান আনুষ্ঠাননক ভূনমকা শ্রনই, শ্রসলহতু এনএইচএস একজন 

উনকল ননযুি করার কারলণ আপনার শ্রযলকান খরচ শ্রিরত শ্রদলি না। 

প্রক্রিয়াগত সমসযাসমূলহর প্রনত আইআর পযালনললর উপস্থ্াপনা 

এটি শ্রিাঝা গুরুত্বপূণ য শ্রয এমননক  যখন এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযলত্নর জনয আপনার 

মূলযায়ন হক্রেল তখন অনুরসরণকৃত প্রক্রিয়া শ্রথ্লক সমসযার উদ্ভি হলয় থ্াকললও, এটি 

আইআর পযালনললক এই সুপানরলশর নদলক ননলদযনশত করলি না শ্রয আপনন এনএইচএস 

চলমান স্বাস্থ্যযলত্নর জনয উপযুি, যনদনা পযালনল এই নসদ্ধালন্ত উপনীত হয় শ্রয পূলি য 

অনুসরণকৃত প্রক্রিয়াটি  আইনসনিলক একটি ননরলপক্ষ এিং শ্রপাি নসদ্ধান্ত ততনর করার 

কাজ শ্রথ্লক নিরত করলি। 

 

একমাত্র নভনত্ত যার  উপর ননভযর কলর আইআর পযালনল এই সুপানরশ করলত পালর শ্রয 
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আপনন উপযুি শ্রসটি হললা যনদ এটি এই নসদ্ধান্ত শ্রনয় শ্রয আপনার জাতীয় কাঠালমালত 

িনণ যত নীনতমালা অনুযায়ী একটি ‘প্রাথ্নমক স্বাস্থ্য চানহদা’ আলে। 

 

নননদযষ্ট পনরনস্থ্নতসমূলহ শ্রযখালন আমরা নিশ্বাস কনর প্রক্রিয়াগত সমসযাসমূহ আইনসনিলক 

একটি শ্রপাি নসদ্ধান্ত শ্রনয়া শ্রথ্লক প্রনতলরাধ করলে, শ্রসখালন আপনার মামলাটিলক 

আইনসনির কালে পুনরায় ননলদযশ করা হলত পালর। যনদ আপনার মামলাটিলক একটি পূণ য 

পুনমূ যলযায়লনর জনয আইনসনির ননকলি শ্রিরত পাঠালনা হয়, তলি আপনন পনরণালমর সলে 

অসম্মত হলয় থ্াকলল শ্রসই পূণ য পুনমূ যলযায়লনর একটি অনতনরি আইআলরর জনয আলিদন 

করলত পারলিন। 

নদলনর কায যিমসমূহ 

আইআর পযালনলটি ননলনািসমূহ ননলয় গটঠত: 

 
• একজন স্বতন্ত্র শ্রচয়ার (এমন একজন যালক এনএইচএস ননযুি কলরন 

নন এিং পূলি য আপনার মামলা সম্পলকয অিগত নেললন না) 

• একজন আইনসনি প্রনতনননধ এিং একজন সামাক্রজক পনরলষিা কতৃযপলক্ষর 

প্রনতনননধ, আপনার মামলার সলে পূলি য সংনিষ্ট নেললা না এমন সংস্থ্াসমহূ শ্রথ্লক 

• একজন নিননকাল উপলদষ্টাও হয়লতা উপনস্থ্ত থ্াকলত পালরন। 

 
নিননকাল উপলদষ্টার ভূনমকা হললা আপনার নিননকাল শ্ররাগ ননণ যয় সংিান্ত আপনার 

চানহদাসমূহলক মুলযায়নকারীগণ সটঠকভালি িযাখযা কলরলেন নকনা শ্রসই সম্পলকয পরামশ য 

প্রদান করা।  আপনার প্রকৃত নিননকাল শ্ররাগ ননণ যয়, পনরচালনা, িা নচনকৎসার ভনিষযত 

সম্পলকয নদ্বতীয় শ্রকান মতামত প্রদান করা তালদর কাজ নয়। 

 

ননরীক্ষণকারী পযালনললর প্রক্রিয়া এিং অপালরশন হললা শ্রচয়ালরর জনয একটি নিষয়, যার 

জাতীয় পনরকাঠালমালত িনণ যত প্রক্রিয়া সম্পলকয জানা থ্াকলত হলি। সাধারণতঃ, আমরা এক 

ঘিা ধলর চলল এমন নমটিং-এর উনু্মি শ্রসশলনর আশা কলর থ্ানক। 

 

উনু্মি শ্রসশনসমূহ স্বতন্ত্র িযক্রি, তার পনরিার এিং শ্রযলকান যত্নকারী, স্বাস্থ্য এিং সামাক্রজক 

পনরলষিাসমূলহর কম যচারী, এিং শ্রযলকালনা অনযানয প্রাসনেক সংস্থ্া িা িযক্রি সহ মূল 

পক্ষসমূলহর মতামতসমহূ শ্রপলত পযালনল সদসযগণলক সক্ষম কলর থ্ালক। পযালনল উনু্মি 

শ্রসশলনর পূলি যই সকল নলনখত সাক্ষয ননরীক্ষণ করলিন নকন্তু অিস্থ্ান স্পষ্ট করার জনয 

আলরা তলথ্যর অনুসন্ধান করলত চাইলত পালরন। 
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এর সালথ্, উনু্মি শ্রসশন স্বতন্ত্র এিং/িা তালদর প্রনতনননধগণলক, শ্রসই সালথ্ দায়িদ্ধ 

আইনসনিলক, শ্রমৌনখক িা নলনখতভালি তালদর মতামত পূণ যােরূলপ প্রদান করায় সক্ষম কলর 

থ্ালক। 

 

উনু্মি শ্রসশন িন্ধ করার সমলয়, শ্রচয়ার আইআর পযালনললর অনুসন্ধান এিং 

সুপানরশসমূহলক িনণ যত কলর নরলপািয প্রস্তুত করার জনয সময়সীমার িণ যনা শ্রদন। এরপর 

আপনালক এিং আইনসনি প্রনতনননধলক (আইনসনি শ্রথ্লক শ্রয প্রকৃত নসদ্ধান্ত ততনর কলরলে) 

নমটিং শ্রথ্লক প্রস্থ্ান করলত অনুলরাধ করা হলয়লে। 

 

এরপর আইআর পযালনল শ্রস্বোয় িযক্রিগতভালি আপনার মামলাটি শ্রদলখন এিং এর সুপানরশসমূলহর 

উপলর একটি নসদ্ধালন্ত শ্রপৌৌঁোয়। 

 

এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযলত্নর জনয শ্রক শ্রযাগয? 

এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযত্ন এিং এনএইচএস-অথ্ যায়নকৃত নানস যং শ্রকয়ালরর জনয জাতীয় 

পনরকাঠালমালত পূণ য তথ্যানদ পাওয়া যায় যা স্বাস্থ্য এিং সামাক্রজক যত্ন নিভালগর ওলয়িসাইলি 

উপলব্ধ আলে:  

National Framework for NHS Continuing Healthcare and NHS-funded Nursing Care 

- July 2022 (Revised) (publishing.service.gov.uk) 

 

কালরার একটি ‘প্রাথ্নমক স্বাস্থ্য যত্ন’ আলে নকনা শ্রসই নসদ্ধান্ত 

শ্রনয়ার জনয আমালদর িযিহারকৃত মূল নিলিচনাসমূলহর 

সারসংলক্ষপ 

এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযলত্নর জনয শ্রযাগযতা শ্রকান নননদযষ্ট শ্ররাগ, শ্ররাগননণ যয়, িা সমসযা 

থ্াকার উপর ননভযর কলর না, এিং এটি শ্রক যত্ন সরিরাহ করলে িা িযক্রিটি শ্রকাথ্ায় িসিাস 

কলরন তার উপর ননভযর কলর না।  এটি একটি শ্রকয়ার শ্রহালম, নানস যং সম্বনলত একটি শ্রকয়ার 

শ্রহাম িা শ্রকান িযক্রির ননলজর িানিলত সরিরাহ করা শ্রযলত পালর। 

 

শ্রযাগযতা শ্রকালনা িযক্রির মূলত সামাক্রজক যত্ন এিং আিাসলনর চানহদা শ্রযটি একটি স্থ্ানীয় 

কতৃযপক্ষ সরিরাহ করলি িলল আশা করা হয় শ্রসটির নিপরীলত  একটি ‘প্রাথ্নমক স্বাস্থ্য 

চানহদা’ আলে নকনা তার উপর ননভযর কলর ননধ যানরত হয়। নানস যং যলত্নর একটি চানহদা থ্াকা 

আদলত কাউলক এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযলত্নর জনয শ্রযাগয কলর না। 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1087562/National-Framework-for-NHS-Continuing-Healthcare-and-NHS-funded-Nursing-Care-July-2022-revised.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1087562/National-Framework-for-NHS-Continuing-Healthcare-and-NHS-funded-Nursing-Care-July-2022-revised.pdf
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’প্রাথ্নমক স্বাস্থ্য চানহদা’ নিস্তানরতভালি িযক্রির যত্ন সংিান্ত সকল চানহদার নদলক নজর নদলয় 

এিং ননলনাি চারটি মূল তিনশলষ্টযর সলে সংনিষ্ট কলর মূলযায়ন করা হলয়লে: 

 

• ধরন: এটি একজন িযক্রির চানহদাসমূলহর তিনশষ্টযসমূহ (যার মলধয শারীনরক, 

মাননসক স্বাস্থ্য িা মলনাবিজ্ঞাননক চানহদাসমূহ অন্তভুযি) এিং ঐ ধরলনর 

চানহদাসমূলহর প্রকারলক িনণ যত কলর। এটি স্বতন্ত্র িযক্রির উপলর ঐ চানহদাসমূলহর 

সামনিক প্রভাি, শ্রসই সলে শ্রসগুনল পনরচালনা করার জনয প্রলয়াজনীয় 

মধযিতীতাসমূলহর ধরনও  (’মান’) িনণ যত কলর থ্ালক। 

 

• তীেতা: এটি চানহদার সীমা (’মান’) ও গুরুত্ব (’মাত্রা’ ) এিং শ্রসগুনল পূরণ করার 

জনয প্রলয়াজনীয় সমথ্ যন উভলয়র সলে সম্পনকযত, এর মলধয নস্থ্ত/চলমান যলত্নর ( 

‘চলমান’ ) জনয চানহদা অন্তভুযি থ্ালক।  

 

• জটিলতা: এটি চানহদাসমূহলক নকভালি উপস্থ্াপন করা হয় এিং লক্ষণসমূহ 

পনরচালনা করা, শ্ররাগ (সমূহ)-এর নচনকৎসা এিং/িা যত্ন পনরচালনা করার জনয 

দক্ষতা িৃক্রদ্ধ করলত নকভালি সংস্পলশ য আসা হয় শ্রসটি ননলয় নিলিনচত থ্ালক।  এটি 

একটি একক সমসযা ননলয় উক্রত্থত হলত পালর, িা  এটিলত িহুনিধ সমসযা উপনস্থ্ত 

িা দুই িা তলতানধক সমসযার মলধয শ্রযাগালযাগলক অন্তভুযি করলত পালর। এটিলত 

এমন পনরনস্থ্নতসমূহও অন্তভুযি হলত পালর শ্রযখালন একজন িযক্রির তালদর ননজস্ব 

শ্ররালগর প্রনত প্রনতক্রিয়া তালদর সামনিক চানহদাসমূলহর উপলর একটি প্রভাি শ্রিললত 

পালর, শ্রযমন শ্রযখালন একটি শারীনরক স্বাস্থ্য চানহদার িলল একজন িযক্রির একটি 

মাননসক স্বাস্থ্য সংিান্ত চানহদা ততনর হলত পালর। 

 

• ভনিষযতিাণী করা যায় না এমন: এটি শ্রসই মাত্রার িণ যনা কলর যার ওঠানামা 

করার প্রলয়াজন আলে এিং তাই শ্রসগুনল পনরচালনা করলত সমসযাসমূহ সটৃষ্ট 

কলর। এটি িযক্রির স্বালস্থ্যর প্রনত ঝুুঁ নকর মাত্রার সলেও সম্পনকযত যনদ পয যাপ্ত এিং 

সময়ানুযায়ী যত্ন সরিরাহ না করা হয়। ভনিষযতিাণী করা সম্ভি নয় এমন 

স্বাস্থ্যযলত্নর চানহদা সম্পন্ন একজন স্বতন্ত্র িযক্রির একটি ওঠানামা কলর, অনস্থ্র িা 

দ্রুত অিগনত হলে এমন শ্ররাগ থ্াকলত পালর। 

 

এই তিনশষ্টযসমূলহর প্রলতযকটি হয়লতা, একাই িা সমনিতভালি, একটি প্রাথ্নমক স্বাস্থ্যযত্ন 

প্রদশ যন করলত পালর। 

 

িযক্রির প্রলয়াজন এমন পূণ যরূলপ গৃহীত, নানস যং অথ্িা অনযানয স্বাস্থ্য পনরলষিা একটি স্বাস্থ্য 

কতৃযপক্ষ দ্বারা আইনত সরিরাহ করা যায় এমন ধরলনর নকনা শ্রসই প্রশ্নটিলকও নিলিচনা 
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করলত হলি। যনদ শ্রসগুনল না হয়, তলি এটি একটি ‘প্রাথ্নমক স্বাস্থ্য চানহদা’ প্রদশ যন করলি। 

 

আপনার িযক্রিগত তথ্যসমূলহর নক ঘলি? 

িযক্রিগত শ্রগাপনীয়তা সংিান্ত শ্রনাটিশ 

আমালদর িযক্রিগত শ্রগাপনীয়তা সংিান্ত শ্রনাটিশ– https://www.england.nhs.uk/contact-

us/privacy-notice/ – িনণ যত কলর শ্রয আমরা নকভালি িযক্রিগত তথ্য িযিহার কনর এিং 

িযাখযা কলর শ্রয আপনন নকভালি আমালদর সলে শ্রযাগালযাগ করলত পালরন এিং একটি তথ্য 

সংিান্ত নিষয় নহলসলি আপনার  অনধকার নকভালি আহ্বান করলিন। আমরা তথ্য প্রনতরক্ষা 

আইন ২০১৮-এর শতযানুযায়ী আপনার তথ্যানদ প্রক্রিয়াধীন করলিা। 

 

আপনার যনদ শ্রকালনা প্রশ্ন িা নচন্তা থ্ালক, তলি অনুিহ কলর এই ওলয়িসাইলি প্রদত্ত 

শ্রযাগালযালগর তথ্য িযিহার কলর সংনিষ্ট আঞ্চনলক দললর সলে শ্রযাগালযাগ করুন:   

https://www.england.nhs.uk/healthcare/ 

 

তথ্য সুরক্ষা সম্পলকয আপনার যনদ শ্রকালনা প্রশ্ন থ্ালক, তলি অনুিহ কলর আমালদর তথ্য 

সুরক্ষা অনিলস শ্রযাগালযাগ করুন: england.dpo@nhs.net 

 

আপনার ইনিরলমশন কনমশনালরর অনিলসর কালে তথ্য সুরক্ষা সমসযা সম্পলকয আমালদর 

নিরুলদ্ধ একটি অনভলযাগ ততনর করার অনধকার আলে:  https://ico.org.uk/make-a-

complaint/ 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/healthcare/
file:///C:/Users/LGillig/AppData/Local/Temp/3/Temp1_2022-3257_Translations.zip/মেইলকরুন:england.dpo@nhs.net
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
https://ico.org.uk/make-a-complaint/


 

১০ | এনএইচএস চলমান স্বাস্থ্যযত্ন : স্বতন্ত্র ননরীক্ষণ প্রক্রিয়া 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NHS England 
Skipton House 
80 London Road 
London 
SE1 6LH 
 

শ্রযাগালযাগ : enquiries@england.nhs.uk 

 

এই প্রকাশনাটি অনুলরাধিলম অলনকগুনল নিকল্প িরমযালি উপলব্ধ করা শ্রযলত পালর। 
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