
Bengali – What is Healthwatch 

 

 

হেলথওয়াচ (Healthwatch) হেটওয়ার্ক  কর্? 

 

ইংলযান্ডে স্বাস্থ্য ও সামাকির্ যন্ডের হেন্ডে হেলথওয়াচ (Healthwatch) েল েতুে 
উপন্ড াক্তা চযাকিয়ে। আমরা শিশু, যুবকযুবতী ও বয়স্কদের এক িশিিালী স্বর 
প্রোন কশর- যাদত এদের মতামত এবং অশিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য ও সামাশিক যত্ন পশরদেবা 
প্রোনকারী, পশরকল্পনাকারী ও শনয়ন্ত্রণকারীদের কাদন পপ ৌঁছায়। 

 

পশরদেবাগুশল বযবহার কদরন এমন সমস্ত মানুদের অশিজ্ঞতা ও মতামত সংগ্রহ কদর, 

তা শবদেেণ কদর এবং তার শিশিদত বযবস্থ্া শনদয় আমরা বতত মান ও িশবেযদত 
পশরদেবাগুশলদক আদরা উন্নত কদর তুলদত সাহাযয করদত পাশর। পহলথওয়াচ 

(Healthwatch) সশিয়িাদব সম্প্রোদয়র সবতস্তর পথদক মতামত পনয়, শবদিে কদর 
তাদের, যারা পকানসময় তাদের কথা বলার আপ্রাণ পচষ্টা কদরদছ; যারা সবদচদয় 
পিাদর পচৌঁ শচদয় বদল শুধুমাত্র তাদেরই মতামত পনওয়া হয়, এমন নয়।আমরা, স্বাস্থ্য ও 
সামাশিক যত্ন পশরদেবা প্রোনকারী, পশরকল্পনাকারী ও শনয়ন্ত্রণকারীদের সরাসশর 
িনগদণর কথা শুনদত উদ্বদু্ধ কশর। 

পহলথওয়াচ (Healthwatch) এর েটুি িাগ আদছ; িাতীয়-পকশিক পহলথওয়াচ 
(Healthwatch) ইংলযান্ড এবং 152টি সম্প্রোয়-পকশিক স্থ্ানীয় পহলথওয়াচ 
(Healthwatch)। েটুি শমদল আমরা পহলথওয়াচ (Healthwatch) পনটওয়াকত  গঠন 
কদরশছ, যা একসাদথ কাি কদর উপদিািাদের মতামত িাতীয় স্তদর ও স্থ্ানীয় স্তদর 
প্রশতফশলত কদর। 

 

হেলথওয়াচ (Healthwatch) ইংলযাে কর্ র্ন্ডর? 

 
 

পয সব মূল শবেয় স্বাস্থ্য ও সামাশিক যত্ন পশরদেবা বযবহারকারী শিশু, যুবকযুবতী 
ও বয়স্কদের উপর শবরূপ প্রিাব পফদল, পহলথওয়াচ (Healthwatch) ইংলযান্ড িাতীয় 
স্তদর তার প্রশতবােী স্বর গঠন কদর। এটি প্রমাদণর উপর শিশি কদর িাতীয় স্তদর 
প াৌঁক ও উপদিািার অশিজ্ঞতার এক পব শদ্ধক পযতদবক্ষণ প্রস্তুত কদর, পয প্রমাণ 
সংগৃহীত হদয়দছ: 
 

• স্থ্ানীয় ও িাতীয় স্তদর পশরদেবা বযবহারকারী মানুদের অশিজ্ঞতা ও মতামত 
পথদক 

• স্থ্ানীয় পহলথওয়াচ (Healthwatch)-এর অশিত ত অশিজ্ঞতা ও মতামত পথদক 

 

 



• পেকদহাল্ডার ও অংিীোর, যাৌঁদের মদধয আদছন োতবয সংস্থ্া, পপিাোর সংস্থ্া 
এবং যাৌঁরা িুিদিাগী মানুেদের সাহাযয কদরন, তাৌঁদের দ্বারা সংগৃহীত ও 
বন্টনকৃত প্রমাণ 

এই সব প্রমাণ প্রধান শবেয়গুশলদক উপস্থ্াশপত করদত এবং স্বাস্থ্য ও সামাশিক যত্ন 
পশরদেবার নীশত, শনয়ম ও কাযতান্বয়দন পশরবতত ন আনদত বযবহৃত হয়।  পযখাদন 
অতযশধক গুরুত্বপূণত শবেয়সমূহ উত্থাশপত হয়, পসগুশল পসদিটারী অফ পেট ফর 
পহলথ, েয পকয়ার পকায়াশলটি কশমিন, েয এনএইচএস কশমিশনং পবার্ত , ইংলযাদন্ডর 
পকিীয় বা স্থ্ানীয় কতৃত পদক্ষর কাদছ উত্থাপন করা হয়।আইনানুযায়ী পহলথওয়াচ 
(Healthwatch) ইংলযান্ড যা বলদব তাদত তারা সাড়া শেদত বাধয। 

পহলথওয়াচ (Healthwatch) ইংলযান্ড স্থ্ানীয় পহলথওয়াচ (Healthwatch) পক 
পনতৃত্ব, সহায়তা ও পরামিত প্রোন কদর যাদত তারা স্থ্ানীয় মানুদের িশিিালী 
প্রশতশনশধ হদয় উঠদত পাদর এবং তাদের সম্প্রোয়গুশলর মদধয িশিিালী অংিীোশরত্ব 
গঠন করদত পাদর। 

 

স্থ্ােীয় হেলথওয়াচ (Healthwatch) কর্ র্ন্ডর? 

স্থ্ানীয় পহলথওয়াচ (Healthwatch) মানুেদক তাদের স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য ও সামাশিক যত্ন 
পশরদেবা সদবতািম িাদব পপদত সাহাযয কদর; তা  আিই উন্নত হদত পাদর  অথবা 
আগামীকাল পশরবশতত ত হদত সাহাযয পপদত পাদর। স্থ্ানীয় পহলথওয়াচ 
(Healthwatch)স্থ্ানীয় পশরদেবার আকার ও কাযতান্বয়নদক প্রিাশবত করদত স্থ্ানীয় 
কন্ঠদক িশি পযাগায়। যারা এগুশল বযবহার কদর শুধুমাত্র তারাই নয়, িশবেযদত 
এগুশলর প্রদয়ািন হদত পাদর এমন পয পকউ। 

 

স্থ্ানীয় পহলথওয়াচ (Healthwatch): 

 

• স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য ও সামাশিক যত্ন পশরদেবা সম্পদকত  মানুেিনদক তথয, পরামিত ও 
সহায়তা পেয় 

• পশরদেবা পযিাদব পেওয়া হয় পস সম্পদকত  স্থ্ানীয় মানুদের অশিজ্ঞতা ও 
মতামত সংগ্রহ কদর এবং শকিাদব প্রোন করা হদে তা অনুিব করদত বয়স্ক 
স্বাস্থ্য ও সামাশিক যত্ন পশরদেবায় ঢুদক পশরেিতন করার ক্ষমতা আদছ। 

• যারা পশরদেবাগুশল বযবহার কদরন তাদের প্রমাদণর শিশিদত পশরদেবাগুশল 
পযিাদব পশরকশল্পত ও প্রেি, তা প্রিাশবত কদর।  

• পলাকাল পহলথ অযান্ড ওদয়লশবইং পবাদর্ত  আসনলাি কদর পশরদেবাগুশলর গঠন 
ও কাযতান্বয়নদক প্রিাশবত কদর। 

• অনযানয স্থ্ানীয় পহলথওয়াচ (Healthwatch), পহলথওয়াচ (Healthwatch) 

 ইংলযান্ড  এবং পকয়ার পকায়াশলটি কশমিদনর কাদছ তথয ও সুপাশরি পাঠায়। 

 



অ্যাো ব্র্যাডকল, হেলথওয়াচ (Healthwatch) ইংলযান্ডের অ্কির্তক া বন্ডলে: 
 

“পহলথওয়াচ (Healthwatch) পনটওয়াকত , স্বাস্থ্য ও সামাশিক যদত্ন এক নতুন ধরদণর 
উপদিািা চযাশম্পয়ন। উপদিািার কন্ঠস্বর পিানা হদয়দছ এবং পসই অনুযায়ী কাি 
করা হদয়দছ, এ শবেদয় আমরা শনশিত হব। আমাদের স্বতন্ত্র শবশধবদ্ধ ক্ষমতাবদল, সমগ্র 
পনটওয়াদকত র পদক্ষ পশরবতত ন আনয়দনর এক অপূবত সুশবধা রদয়দছ। পহলথওয়াচ 

(Healthwatch) ইংলযান্ড িশবেযদত শনশিত হদত চায় পযন িনগদণর কন্ঠস্বর স্বাস্থ্য 
ও সামাশিক যত্ন পশরদেবা প্রোনকারী, পশরকল্পনাকারী ও শনয়ন্ত্রণকারীদের কাদন 
সদিাদর এবং সুস্পষ্টরূদপ পপ ৌঁছায়"। 

 


