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ভূলেকা 

 

এই ন্টলফকলটটি এমন হল়াককদর জনয একটি গ়াইি  ়াকদর অক্ষমত়া, দরু্থটন়া ি়া অসুস্থ্ত়ার 

ফকল স্ব়াস্থ্য এি়িং স়াম়ান্টজক  ত্ন হপি়াদ়ারকদর ক়াছ হথকক চলম়ান  ত্ন এি়িং সে়াযত়ার প্রকয়াজন 

েকত প়াকর। এটি এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়াকরর (এনএইচএস অন্টিরত স্ব়াস্থ্যকসি়া) 

জনয হকউ হ ়াগয ন্টকন়া ত়া ন্টনর্থ়ারণ করকত িযিহৃত প্রন্টিয়াটি িয়াখয়া ককর (প্র়াযিই এনএইচএস 

ন্টসএইচন্টস ি়া হকিল ন্টসএইচন্টস ন্টেস়াকি উকেখ কর়া েয)। 

আেরা স্বীকার কলর কয চিোন যমত্নর জনয তেলবমির বযবস্থ্াটি জটিি এবিং অতযে সিংমবদনশীি 

েমত পামর,  এবিং প্রা শই োনুষমক তামদর জীবমনর খুব অলনলিত পযথাম  প্রভালবত কমর। 

ইিংিযামে কযখামনই থ্াকুন না ককন, প্রমতযমকর এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামর নযাযয 

এবিং ধারাবালেক অযামেস লনলিত করার জনয জাতী  লনমদথশনা লবদযোন আমে। এই গাইমিে, 

যামক নযাশনাি কেেও াকথ  ফর এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার এবিং এনএইচএস-ফামেি 

নালসথিং কক ার (নযাশনাি কেেও াকথ ) বিা ে , কসটি এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর 

জনয কযাগযতা কীভামব লনধথারণ করা ে  এবিং কীভামব প্রম াজনগুলি েূিযা ন এবিং সোধান করা 

উলচত তা লনধথারণ কমর। 

জাতী  কাঠ্ামোটি প্রথ্ে ২০০৭ সামি প্রবলতথ ত েম লেি এবিং সম্প্রলত ২০১৮ সামি আপমিট 

(োিনাগাদ) করা েম লেি। জাতী  কাঠ্ামোর ২০১৮ সামির সিংমশাধনী এবিং বযাখযাগুলির 

ককানওটিই এনএইচএস অলবরত স্বাস্থ্যমসবা এর জনয কযাগযতার োনদণ্ড পলরবতথ ন বা অলধগেন 

(অযামেস) করার উমেমশয করা ে লন। এই লিফমিটটি জাতী  কাঠ্ামোর ২০১৮ সামির 

আপমিমট করা পলরবতথ নগুলি লবমবচনা কমর।  

 

স়ার়্ারণ িব্দস়িংকক্ষপসমূে (অয়াকি়ান্টনমস) 
 

ন্টসএইচন্টস (ি়া এনএইচএস ন্টসএইচন্টস)= এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার (এনএইচএস 

অলবরত স্বাস্থ্যমসবা) 

ন্টিএসটি= লিলসশন সামপাটথ  টুি (লসদ্ধাে সেথ্থন সরঞ্জাে) 

এফনন্টস= এনএইচএস-অথ্থা নকৃত নালসথিং কক ার (নালসথিং কসবা)  

ন্টসন্টসন্টজ= লিলনকাি কলেশলনিং গ্রুপ  

এমন্টিটি= োলিলিলসলিনালর টিে (বহুলবধ দি)



এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার ও এনএইচএস-অথ্থা নকৃত নালসথিং 
কক ামরর জমনয নযাশনাি কেেও াবথ 

5 

 

 

 
 

 

এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার 
 

এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়ার (এনএইচএস অন্টিরত স্ব়াস্থ্যকসি়া) ন্টক 
ন্টজন্টনস? 

 

এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার োমন চিোন যমত্নর একটি পযামকজ যা শুধুোত্র জাতী  

স্বাস্থ্য পলরমষবা (এনএইচএস) দ্বারা বযবস্থ্া করা ে  এবিং অথ্থা ন করা ে  লবমশষত 

তুিনােূিকভামব কে সিংখযক বযলক্তর জনয (উচ্চ োত্রার প্রম াজন সে) যামদর 'প্রাইোলর কেিথ্ 

লনি (প্রাথ্লেক স্বাস্থ্য প্রম াজন)' আমে বমি কদখা যা  (নীমচ প্রাথ্লেক স্বাস্থ্য প্রম াজন লবভামগ 

আরও কদখুন)। অক্ষেতা, দরু্থটনা বা অসুস্থ্তার ফমি উদূ্ভত স্বাস্থ্য এবিং সিংলিষ্ট সাোলজক যমত্নর 

চালেদা পূরমণর জনয ১৮ বের বা তার কবলশ ব সী ককানও বযলক্তমক এই ধরমনর যত্ন সরবরাে 

করা ে ।  

 

এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার লবনােূমিয, স্থ্ানী  কতৃথ পক্ষ দ্বারা প্রদত্ত সো তার লবপরীমত, 

যা আ  এবিং সঞ্চম র উপর লনভথ র কমর এেন বযলক্তর আলথ্থক অবদান রাখার সামথ্ জল়িত েমত 

পামর। লিলনকাি কলেশলনিং গ্রুমপর (লসলসলজ) দাল ত্ব েি এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর 

জনয কযাগয কারও জনয সো তার উপযুক্ত পযামকজ লস্থ্র করা। 

 

এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়াকরর জকনয হক উপ ুক্ত? 
 

১৮ বেমরর কবলশ ব মসর কিামকরা যামদর 'প্রাথ্লেক স্বাস্থ্য প্রম াজন' লেসামব েূিযা ন করা 

েম মে তারা এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর অলধকারী। এনএইচএস কলিলনউল িং 

কেিথ্মক ামরর জনয কযাগযতা ককানও লনলদথষ্ট করাগ, করাগ লনণথ  বা অবস্থ্ার উপর লনভথ রশীি 

ন , বা কক যত্ন সরবরাে কমর বা কসই যত্ন ককাথ্া  সরবরাে করা ে  তার উপর ও লনভথ রশীি 

ন । 

 

আপন্টন ন্টকভ়াকি এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়াকরর জকনয হ ়াগয 
েকিন? 

 

একটি কচকলিস্ট সে একটি লিলনিং প্রলি া রম মে এবিং তারপমর কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা ন 

রম মে যা ককউ এনএইচএস অলবরত স্বাস্থ্যমসবা পাও ার কযাগয লকনা তা লনধথারণ করমত 

সো তা কমর। এই প্রলি াগুলি সম্পমকথ  আরও তথ্য পমর এই লিফমিমট পাও া যামব। 

 

আপন্টন হক়াথ়ায এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়ার হপকত প়াকরন? 
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আপলন আপনার লনমজর বাল়িমত বা কক ার কোমে সে কয ককানও স্থ্ামন (শুধু অযালকউট 

োসপাতাি ো়িা) এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার কপমত পামরন। যলদ আপলন আপনার 

লনমজর বাল়িমত এনএইচএস  

 

কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয কযাগয বমি প্রোলণত েন তমব এনএইচএস আপনার েূিযা ন 

করা স্বাস্থ্য এবিং সিংলিষ্ট সাোলজক যমত্নর চালেদা পূরমণর জনয আপনার যত্ন এবিং সো তার 

পযামকমজর জনয অথ্থ প্রদান করমব। যলদ আপলন কক ার কোমে এনএইচএস কলিলনউল িং 

কেিথ্মক ামরর জনয কযাগয বমি প্রোলণত েন তমব এনএইচএস কবািথ  এবিং আবাসন সে আপনার 

কক ার কোে লফ প্রদান করমব। 
 

আম়াকক ন্টক এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়াকরর জকনয অথথ পন্টরকি়ার্ 
করকত েকি? 
 

না। প্রদত্ত এনএইচএস যত্ন পযামকজটি আপনার যত্ন পলরকল্পনা  (কক ার িযামন) লচলিত রম মে 

এবিং আপনার স্বাস্থ্য এবিং সিংলিষ্ট সাোলজক যমত্নর চালেদাগুলি পরূণ করা উলচত। যত্ন পলরকল্পনাটি 

(কক ার িযান)  এনএইচএস দ্বারা অথ্থা ন এবিং/অথ্বা সরবরাে করা পলরমষবাগুলি লনধথারণ করা 

উলচত। লকেু পলরলস্থ্লতমত আপলন অলতলরক্ত বযলক্তগত যত্ন পলরমষবা লকনমত চাইমত পামরন, তমব 

এই লসদ্ধােটি অবশযই কস্বচ্ছােূিক েমত েমব। আপনার ি কৃত কয ককান অলতলরক্ত পলরমসবা,  

লসলসলজ দা ী এেন েূিযা নকৃত প্রম াজনসেূেমক পূরণ করমব না।   
 

এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়ার ন্টক ন্টচরতকর চলকি? 
 

ঠিক তা ন । একবার এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয কযাগয েমি, আপনার যত্ন 

এনএইচএস দ্বারা অথ্থা ন করা েমব।   

 

সাধারণত লতন োস পমর আপনার যত্ন পযামকমজর পযথামিাচনা েও া উলচত, এবিং তারপমর প্রলত 

বামরা োমস। এই পযথামিাচনাগুলির উমেশয (কফাকাস) েও া উলচত আপনার যমত্নর পলরকল্পনা 

বা বযবস্থ্াগুলি আপনার চালেদা পূরমণর জনয  উপযুক্ত থ্ামক লকনা। 

 

যদি আপনার প্রয াজনগুদি এতটাই পদরবদতিত হয  থাযে যয যেগুদি এনএইচএে-এর অদবরত 

স্বাস্থ্যযেবার জনয আপনার যযাগ্যতার উপর প্রভাব যেিযত পাযর, তযব দেদেজজ যযাগ্যতার েম্পূর্ ি 

পুনর্ূ িিযা যনর বযবস্থ্া েরযত পাযর। এর অথ ি হযত পাযর আপনার তহদবি বযবস্থ্ার পদরবতিন হযত 

পাযর, োরর্ এনএইচএে েদিদনউদ ়িং যহিথযে াযরর যযাগ্যতা অবস্থ্া এব়িং/অথবা যরাগ্দনর্ িয র 

পদরবযতি প্রয াজযনর উপর দভদি েযর (নীযচ 'পয িাযিাচনা' দবভাযগ্ আরও যিখুন।) 
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প  ্ রাথ্লেক স্বাস্থ্য প্রম াজন 
 

একটি 'প্রাথ্লেক স্বাস্থ্য প্রম াজন' ধারণাটি এনএইচএমসর পমক্ষ আপনার চালেদা পূরমণর জনয 

ককান স্বাস্থ্য পলরমষবাগুলি সরবরাে করা উপযকু্ত এবিং স্থ্ানী  কতৃথ পক্ষ ককান পলরমষবাগুলি 

সরবরাে করমত পামর তা লনধথারণ করমত সো তা কমর। আেরা স্বীকার কলর কয এই লবষ টি 

সেজ ন । যাইমোক, আপনার প্রাথ্লেক স্বামস্থ্যর প্রম াজন আমে লক না তা লসদ্ধাে কনও ার 

জনয, কযাগযতার একটি েূিযা ন েমব যা চারটি েূি ববলশমষ্টযর সামথ্ সম্পলকথ ত আপনার প্রাসলিক 

প্রম াজনগুলির সােলিকতা কদমখ: 

 

• প্রকৃন্টত: এটি আপনার প্রম াজমনর ববলশষ্টয এবিং ধরণ এবিং এই প্রম াজনগুলির 

আপনার উপর সােলিক প্রভাবমক, কসগুলি পলরচািনা করার জনয প্রম াজনী  

েস্তমক্ষমপর ধরণ সে, বণথনা কমর।   
 

• তীব্রত়া: এটি আপনার প্রম াজমনর বযালি এবিং তীব্রতা এবিং কসগুলি পূরমণর 

জনয প্রম াজনী  সেথ্থন, যার েমধয রম মে কটকসই/চিোন যমত্নর প্রম াজনী তা  

 

• জটিলত়া: এটি কীভামব আপনার প্রম াজনগুলি উপলস্থ্ত এবিং লেথ্লি া কমর 

এবিং উপসগথগুলি পযথমবক্ষণ করমত, অবস্থ্া (গুলি) এবিং/অথ্বা যত্ন পলরচািনা 

করমত প্রম াজনী  দক্ষতার স্তর সম্পলকথ ত েম  থ্ামক।।   
 

• অপ্রতয়ান্টিতত়া: এটি বণথনা কমর কয আপনার প্রম াজনগুলি ককান োত্রা  

ওঠ্ানাো কমর এবিং এর ফমি কসগুলি পলরচািনা  লক চযামিঞ্জ বতলর কমর, পযথাি 

এবিং সেম াপমযাগী যত্ন সরবরাে না করা েমি আপনার স্বামস্থ্যর ঝুুঁ লকসেূে। 
 

যলদ লসদ্ধাে কনও া ে  কয আপনার প্রাথ্লেক স্বামস্থ্যর প্রম াজন রম মে, তােমি আপলন এনএইচএস 

কলিলনউল িং  

স্বাস্থ্যমসবা পাও ার কযাগয েমবন।   

 

আপলন জাতী  কাঠ্ামোমত প্রাথ্লেক স্বাস্থ্য প্রম াজনী তা সম্পমকথ  আরও প়িমত পামরন 

(অনুমচ্ছদ ৫৪-৬৬)।
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েূিযা নসেূে 
 

এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়াকরর জকনয হক হ ়াগয হস 

সম্পন্টকথ ত ন্টসদ্ধ়ান্ত গ্রেণ 
 

কযাগযতা এবিং লসদ্ধাে িেমণর েূিযা মনর প্রলি াটি বযলক্ত-ককলিক েও া উলচত। এর অথ্থ 

আপনামক েূিযা ন এবিং যত্ন-পলরকল্পনা প্রলি ার ককমি রাখা।   

 

এর অথ্থ ে'ি েূিযা ন প্রলি া  আপনার পূণথ ভূলেকা পািন করার সুমযাগ রম মে তা লনলিত 

করা এবিং কযখামন প্রম াজন কসখামন এটি করার জনয সেথ্থন িেণ করা। আপলন ককানও বনু্ধ 

বা আত্মী মক আপনার প্রলতলনলধ লেসামব কাজ করমত এবিং আপনার েতােত বযাখযা করমত 

সো তা কমর এটি করমত পামরন।   

 

এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয সম্পণূথ েূিযা ন প্রলি া  সাধারণত দটুি পদমক্ষপ 

জল়িত: কচকলিস্ট টুি বযবোর কমর লিলনিং, এবিং লিলসশন সামপাটথ  টুি বযবোর কমর কযাগযতার 

সম্পূণথ েূিযা ন (ফাস্ট ট্র্যাক প্রলি ার তমথ্যর জনয পৃষ্ঠা ১২ কদখুন)। 
 

হচকন্টলস্ট টুল িযিে়ার ককর ন্টিন্টন়িং 
 

কবলশরভাগ বযলক্তর জনয েূিযা ন প্রলি ার প্রথ্ে পদমক্ষপটি েি কচকলিস্ট সরঞ্জাে বযবোর কমর 

লিলনিং করা। কচকলিস্টটি লবলভন্ন পলরমপলক্ষমত (কসটিিংমস) বযবোর করা কযমত পামর 

অনুশীিনকারীমদর এেন কিাকমদর সনাক্ত করমত সো তা করার জনয যামদর এনএইচএস অলবরত 

স্বাস্থ্যমসবা জনয কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা মনর প্রম াজন েমত পামর।   

 

কচকলিস্টটি লনমদথশ কমর না কয আপলন এনএইচএস অলবরত স্বাস্থ্যমসবা পাও ার কযাগয লকনা, 

ককবি োত্র আপনার কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা ন প্রম াজন লকনা কসটি কদমখ। এটা সমচতন েও া 

গুরুত্বপূণথ কয কবলশরভাগ কিাক যারা 'লিন ইন' (একটি 'ইলতবাচক কচকলিস্ট' পান) কমরন 

এবিং সম্পূণথ েূিযা ন েম  কগমি কযাগয ন  বমি প্রোলণত েন।    

 

যামদর এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয কযাগযতার েিূযা মনর প্রম াজন েমত পামর 

তামদর এই সমুযাগটি লনলিত করার জনয কচকলিস্ট কেশমোল্ড (োত্রা) ইচ্ছাকৃতভামব কে লনধথারণ 

কমর রাখা েম মে।
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একটি হচকন্টলস্ট কখন সম্পন্ন েওয়া উন্টচত? 
 

এনএইচএস কলিলনউল িং স্বাস্থ্যমসবার জনয লিলনিং আপনার জনয সঠিক সে  এবিং অবস্থ্ামন 

থ্াকা উলচত এবিং যখন আপনার চিোন প্রম াজনগুলি জানা যা । আপলন োসপাতামি বা ককানও 

কলেউলনটি স্থ্ামন (কসটিিংম ) থ্াকমি একটি কচকলিস্ট সম্পূণথ করা কযমত পামর।   

 

আপনামক সাধারণত কচকলিমস্টর সোলিমত উপলস্থ্ত থ্াকার সুমযাগ কদও া উলচত, এবিং আপনার 

কয ককানও প্রলতলনলধমকও সামথ্ একসামথ্ উপলস্থ্ত থ্াকার সুমযাগ কদও া উলচত।   
 

প্রমতযমকর একটি কচকলিস্ট সম্পূণথ করার প্রম াজন েমব না। এেন অমনক পলরলস্থ্লত রম মে 

কযখামন একটি কচকলিস্ট সম্পূণথ করার প্রম াজন কনই, লবমশষত যখন এেন ককানও পরােশথ কনই 

কয আপনার এনএইচএস কলিলনউল িং স্বাস্থ্যমসবা প্রম াজন েমত পামর বা কযখামন আপলন একটি 

স্বল্পমে াদী অসুস্থ্তা কথ্মক সুস্থ্ েম  উঠ্মেন এবিং আপনার দীর্থমে াদী চালেদাগুলি এখনও পলরষ্কার 

ন । 

 

হচকন্টলস্ট ফল়াফলসমূে 
 

কচকলিস্ট কশষ েও ার পমর দটুি সম্ভাবয ফিাফি রম মে:  
 

• একটি হনন্টতি়াচক কচকলিস্ট, যার অথ্থ আপনার কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা মনর প্রম াজন কনই, 
এবিং আপলন এনএইচএস কলিলনউল িং স্বাস্থ্যমসবা পাও ার কযাগয নন; অথ্বা  
 

• একটি ইন্টতি়াচক কচকলিস্ট যার অথ্থ আপনার এখন এনএইচএস অলবরত স্বাস্থ্যমসবা জনয 
কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা ন প্রম াজন। এর অথ্থ এই ন  কয আপলন এনএইচএস কলিলনউল িং 
স্বাস্থ্যমসবা পাও ার কযাগয। 

 

একটি হনন্টতি়াচক হচকন্টলস্ট অনুসরণ ককর পরিতী র়্াপসমেূ 
 

একটি কনলতবাচক কচকলিস্ট োমন আপনার কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা মনর প্রম াজন কনই এবিং তাই 

আপলন এনএইচএস অলবরত স্বাস্থ্যমসবার জনয কযাগয নন।   

 

আপলন যলদ লবশ্বাস কমরন কয এই কচকলিস্ট ফিাফিটি ভুি, তােমি আপলন লসলসলজমক ফিাফি 

পুনলবথমবচনা করমত বিমত পামরন। 
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একটি ইন্টতি়াচক হচকন্টলস্ট অনুসরকণর পরিতী র়্াপ 
 

একটি ইলতবাচক কচকলিমস্টর অথ্থ ে'ি আপনার এনএইচএস কলিলনউল িং স্বাস্থ্যমসবার জনয 

কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা ন প্রম াজন।   

 

আপনার লসলসলজ এই সম্পূণথ েূিযা মনর বযবস্থ্া করমব। একটি ইলতবাচক কচকলিস্ট থ্াকার অথ্থ 

এই ন  কয আপলন এনএইচএস অলবরত স্বাস্থ্যমসবার জনয কযাগয েমবন। 

 

এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়াকরর জকনয হ ়াগযত়ার পণূথ 

মূলয়াযন 
 

কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা মনর জনয, কপশাদারমদর একটি বহুেুখী দি (সাধারণত এেলিটি লেসামব 

উমেখ করা ে ) লিলসশন সামপাটথ  টুিবযবোর কমর আপনার প্রাথ্লেক স্বামস্থ্যর প্রম াজন আমে 

লকনা তা েূিযা ন করমব, (প্রা শই লিএসটি লেসামব উমেখ করা ে )।   
 

একটি এেলিটি দইু বা তমতালধক কপশাদারমদর লনম  গঠিত, এবিং সাধারণত স্বাস্থ্য এবিং সাোলজক 

যত্ন কপশাদার উভ ই অেভুথ ক্ত করমব যারা আপনার স্বাস্থ্য এবিং সাোলজক যমত্নর প্রম াজনী তা 

সম্পমকথ  জানমবন, এবিং কযখামন সম্ভব, সম্প্রলত আপনার েূিযা ন, লচলকৎসা বা যমত্নর সামথ্ 

জল়িত েম মেন।  
 

লসলসলজ েূিযা ন প্রলি াটি সেন্ব  করার জনয কাউমক সনাক্ত করার জনয দা বদ্ধ থ্াকমব এবিং 

এই বযলক্তর আপনার কযাগামযামগর প্রধান লবনু্দ েও া উলচত। 

 

েূিযা ন, আপনার অনুেলত সমি, আপনার প্রম াজমনর একটি সােলিক লচত্র বতলর করমত 

আপনার যমত্নর সামথ্ জল়িত কপশাদারমদর একটি পলরসর কথ্মক অবদান জল়িত েমব। এটি 

'প্রম াজমনর েূিযা ন' লেসামব পলরলচত। আপনার প্রম াজমনর সঠিক লচত্র অজথ মন সো তা করার 

জনয কপশাদার েতােমতর পাশাপালশ আপনার লনজস্ব েতােতমক উপযুক্ত ওজন কদও া উলচত। 

বহুলবধ দিটি (োলিলিলসলিনালর টিে) তখন আপনার 'লিলসশন সামপাটথ  টুি' সম্পূণথ করার 

প্রম াজমনর েূিযা ন কথ্মক তথ্য বযবোর করমব। যলদও বহুলবধ দিটি সাধারণত 'েুমখােুলখ' লেলিত 

েমব তমব এটি কখনও কখনও প্রযুলক্ত বযবোরকারী বযলক্তমদর অবদামন জল়িত েমত পামর যলদ 

তারা বযলক্তগতভামব কসখামন থ্াকমত না পামর। 
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ন্টিন্টসিন স়াকপ়াটথ  টুল িযিে়ার ককর এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং 

হেলথককয়াকরর জকনয হ ়াগযত়ার মূলয়াযন 
 

এনএইচএস লসএইচলসর জনয কযাগযতা আপনার প্রম াজমনর উপর লভলত্ত কমর, আপনার করাগ 

লনণথ  বা অবস্থ্ার উপর ন । লিলসশন সামপাটথ  টুিটি আপনার প্রম াজমনর েূিযা ন কথ্মক তথ্য 

এেনভামব উপস্থ্াপন কমর যা এনএইচএস কলিলনউল িং স্বাস্থ্যমসবা কযাগযতা সম্পলকথ ত ধারাবালেক 

লসদ্ধাে িেমণ সো তা কমর। লিলসশন সামপাটথ  টুি একলত্রত কমর এবিং ১২  'কক ার কিামেইন'-

এ আপনার লবলভন্ন চালেদা করকিথ  কমর, যা কবশ কম কটি স্তমর লবভক্ত রম মে।   
 

টুমির উমেশয ে'ি বহুলবধ দিমক আপনার প্রম াজমনর প্রকৃলত, জটিিতা, তীব্রতা এবিং 

অপ্রতযালশততা েূিযা ন করমত সো তা করা - এবিং তাই আপনার 'প্রাথ্লেক স্বামস্থ্যর প্রম াজন' 

আমে লকনা তা সুপালরশ করা।   

 

বহুলবধ দি (োলিলিলসলিনালর টিে) তখন লসলসলজ-র কামে একটি সুপালরশ করমব কয আপনার 

প্রাথ্লেক স্বামস্থ্যর প্রম াজন আমে লক না, যা এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয 

আপনার কযাগযতা লনধথারণ করমব। বযলতিেী পলরলস্থ্লত ো়িা এবিং তামদর লসদ্ধামের স্পষ্ট কারণ 

সে লসলসলজর সাধারণত এই সুপালরশ িেণ করা উলচত । 
 

এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়াকরর জকনয হ ়াগযত়ার ন্টসদ্ধ়াকন্তর 

হন়াটিন্টফককিন 
 

এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার সম্পলকথ ত কযাগযতার লসদ্ধাে সাধারণত লসলসলজ লবজ্ঞলি 

পাও ার তালরখ কথ্মক ২৮ কযামিোর লদমনর েমধয কনও া উলচত কয আপনার কযাগযতার সম্পূণথ 

েূিযা ন প্রম াজন (সাধারণত একটি ইলতবাচক কচকলিমস্টর োধযমে), যলদও লকেু পলরলস্থ্লতমত 

লসদ্ধাে লনমত ২৮ লদমনর কবলশ সে  িাগমত পামর। লসলসলজ-র উলচত যত তা়িাতাল়ি সম্ভব 

আপনামক লিলখতভামব অবলেত করা, আপলন কযাগয লকনা কস সম্পমকথ  তামদর লসদ্ধামের স্পষ্ট 

কারণ কদও া। তামদর লসদ্ধাে পযথামিাচনার অনুমরাধ করার আপনার অলধকারও বযাখযা করা উলচত।
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ফাস্ট ট্র্যাক পাথ্ওম  টুি 
 

যলদ আপনার দ্রুত অবনলতর অবস্থ্া থ্ামক যা একটি টালেথনাি পযথাম  প্রমবশ করমত পামর, তমব 

এনএইচএস কলিলনউল িং স্বাস্থ্যমসবা  জরুরী  অলধকরণ (অযামেস) কপমত আপনার 'ফাস্ট 

ট্র্যালকিং' প্রম াজন েমত পামর।   

 

ফাস্ট ট্র্যাক পাথ্ওম মত একটি কচকলিস্ট বা লিলসশন সামপাটথ  টুিসম্পূণথ করার ককানও 

প্রম াজনী তা কনই। পলরবমতথ , একজন উপযুক্ত লিলনলশ ান এনএইচএস অলবরত স্বাস্থ্যমসবা জনয 

আপনার কযাগযতা প্রলতষ্ঠার জনয ফাস্ট ট্র্যাক পাথ্ওম  টুি সম্পূণথ করমবন।   

 

এই লিলনলশ ান সম্পূণথ ফাস্ট ট্র্যাক পাথ্ওম  টুিটি সরাসলর আপনার লসলসলজ-কত পাঠ্ামবন, যা 

আপনার জনয একটি যত্ন পযামকজ সরবরাে করার বযবস্থ্া করা উলচত, সাধারণত সম্পূণথ ফাস্ট 

ট্র্যাক পাথ্ওম  টুি প্রালি কথ্মক ৪৮ র্িার েমধয এটি েম  থ্ামক। 
 

আপনার লসলসলজর আপনার যমত্নর প্রম াজনী তা এবিং আপনার যত্ন পযামকমজর কাযথকালরতা 

পযথামিাচনা করা উলচত। এেন লকেু উদােরণ থ্াকমত পামর কযখামন লিলসশন সামপাটথ  টুি বযবোর 

কমর এনএইচএস কলিলনউল িং স্বাস্থ্যমসবার জনয আপনার কযাগযতা পুনেূথিযা ন করা উপযুক্ত েম  

ওমঠ্। যলদ এটি প্রম াজন ে , আপনার লসলসলজ উপমরর 'েিূযা ন' লবভামগ লবস্তালরত ভামব 

প্রলি াটি যত্নসেকামর বযাখযা করমব (পৃষ্ঠা ৮)। 
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পরবতী ধাপসেেূ 
 

এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়াকরর জকনয  ন্টদ আপন্টন হ ়াগয 
ন়া েন তকি ন্টক েকি? 
 

আপলন যলদ এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয কযাগয না েন তমব লসলসলজ আপনামক 

(আপনার অনুেলত িমে) আপনার স্থ্ানী  কতৃথ পমক্ষর কামে করফার করমত পামর লযলন আপনার 

সামথ্ আমিাচনা করমত পামরন কয আপলন তামদর কাে কথ্মক সো তার জনয কযাগয েমত পামরন 

লকনা। আপলন যলদ এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয কযাগয না েন তমব এখনও 

লকেু স্বামস্থ্যর প্রম াজন রম মে, তমব এনএইচএস এখনও আপনার সো তার পযামকমজর লকেু 

অিংমশর জনয অথ্থ প্রদান করমত পামর। এটি 'যমত্নর কযৌথ্ পযামকজ' লেসামব পলরলচত। এটি 

সরবরাে করার একটি উপা  ে'ি এনএইচএস-এর অথ্থা মন পলরচালিত নালসথিং কক ামরর োধযমে 

করা (নীমচ 'এনএইচএস-ফামেি নালসথিং কক ার' লবভাগটি কদখুন)। এনএইচএস আপনার চালেদা 

পূরমণ সো তা করার জনয অনযানয তেলবি বা পলরমষবাও সরবরাে করমত পামর।   
 

যলদ স্থ্ানী  কতৃথ পক্ষ আপনার লকেু যত্ন পযামকমজর অথ্থা মনর সামথ্ জল়িত থ্ামক তমব 

আপনার আ  এবিং সঞ্চম র উপর লনভথ র কমর, আপনামক আপনার যত্ন পযামকমজর কসই 

অিংমশর বযম র জনয তামদর অবদান লদমত েমত পামর। যমত্নর একটি কযৌথ্ পযামকমজর 

এনএইচএস উপাদানগুলির জনয ককানও চাজথ  কনই। 

 

আপলন এনএইচএস অবযােত স্বাস্থ্যমসবা জনয কযাগয লকনা, আপলন এখনও আপনার এিাকার 

এনএইচএস কথ্মক অনযানয সেস্ত পলরমষবা অনয কয ককানও এনএইচএস করাগীর েমতা একইভামব 

বযবোর করার অলধকারী।   

 

আপনার কযাগযতার লসদ্ধামের ফিাফমি অসন্তুষ্ট েমি আপনার অলধকার সম্পমকথ  আরও তমথ্যর 

জনয নীমচ 'কযাগযতার লসদ্ধামের পযথামিাচনার জনয স্বতন্ত্র অনুমরাধ' লবভাগটি কদখুন। 

 

এনএইচএস কন্টিন্টনউন্টয়িং হেলথককয়াকর আপন্টন অন্টর্ক়ারী েকল 

সরির়ােকৃত পন্টরকেি়াসমূে  
 

আপলন যলদ এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয কযাগয েন তমব আপনার লসলসলজ 

আপনার যত্ন পলরকল্পনা, কলেশলনিং পলরমষবা এবিং আপনার ককস েযামনজমেমির জনয দা বদ্ধ 

থ্াকমব। লসলসলজ আপনার সামথ্ লবকল্পগুলি লনম  আমিাচনা করমব কীভামব আপনার যত্ন এবিং 
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সো তার প্রম াজনগুলি সমবথাত্তে সরবরাে করা েমব এবিং পলরচািনা করা েমব। আপনার 

চালেদাগুলি কীভামব পূরণ করা েমব তা লসদ্ধাে কনও ার সে , আপনার ইচ্ছা  

 

 

এবিং পেন্দসই ফিাফিগুলির যথ্াযথ্ সম্মান কদও া উলচত। এর েমধয আপনার পেন্দসই স্থ্ান 

(কসটিিং) সম্পমকথ  আমিাচনা অেভুথ ক্ত করা উলচত কযখামন যত্ন িেণ করমত েমব (কযেন বাল়িমত 

বা কক ার কোমে) পাশাপালশ কীভামব আপনার প্রম াজনগুলি পূরণ করা েমব এবিং কক করমব।   
 

প্রদত্ত এনএইচএস যত্ন পযামকজটি আপনার যত্ন পলরকল্পনা  লচলিত লেসামব আপনার েূিযা ন 

করা স্বাস্থ্য এবিং সিংলিষ্ট সাোলজক যমত্নর চালেদাগুলি পূরণ করা উলচত। 
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পযথামিাচনাসেূে 
 

ইলতবাচক কযাগযতার লসদ্ধাে কনও ার লতন োমসর েমধয আপনার সাধারণত আপনার যত্ন 

পযামকমজর পযথামিাচনা করা উলচত। এর পমর আপনার কেপমক্ষ বালষথক লভলত্তমত আরও 

পযথামিাচনা করা উলচত।   

 

এই পযথামিাচনাগুলির কফাকাস েও া উলচত আপনার যমত্নর পলরকল্পনা বা বযবস্থ্াগুলি আপনার 

চালেদা পূরমণর জনয উপযুক্ত থ্ামক লকনা। আপনার যত্ন পলরকল্পনার কয ককানও সেন্ব  কসই 

অনুযা ী করা েমব।   

 

সবমচম  সম্প্রলত সম্পন্ন লিলসশন সামপাটথ  টুি সাধারণত পযথামিাচনা  উপিব্ধ েমব এবিং 

প্রম াজমনর কয ককানও সম্ভাবয পলরবতথ ন সনাক্ত করমত করফামরমের একটি পম ি লেসামব 

বযবহৃত ে । 

 

যলদ আপনার প্রম াজনগুলি এতটাই পলরবলতথ ত েম  থ্ামক কয কসগুলি এনএইচএস অলবরত 

স্বাস্থ্যমসবা জনয আপনার কযাগযতার উপর প্রভাব কফিমত পামর, তমব লসলসলজ উপমরর েূিযা ন 

লবভামগ বলণথত প্রলি ার সামথ্ সােঞ্জসয করমখ কযাগযতার সম্পূণথ পুনেূথিযা মনর বযবস্থ্া করমত 

পামর।   

 

এনএইচএস বা স্থ্ানী  কতৃথ পমক্ষর আপনার প্রম াজমনর কযৌথ্ পুনেূথিযা ন ো়িা, এবিং প্রথ্মে 

এমক অপমরর সামথ্  

পরােশথ না কমর, এবিং আপনার সামথ্, বযবস্থ্ার ককানও প্রস্তালবত পলরবতথ ন সম্পমকথ , পাশাপালশ 

লবকল্প তেলবি বা পলরমষবাগুলি কাযথকর করা লনলিত করা ো়িা লবদযোন যত্ন বা তেলবি বযবস্থ্া 

কথ্মক সমর আসা উলচত ন ।
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একটি কযাগযতা লসদ্ধামের একটি পযথামিাচনার 

স্বতন্ত্র অনুমরাধসেূে 
আপলন যলদ কচকলিস্ট বযবোর কমর লিলনিংম র পমর এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর 

জনয কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা মন এলগম  না যাও ার লসদ্ধামের সামথ্ লদ্বেত কপাষণ কমরন তমব 

আপলন লসলসলজমক লসদ্ধােটি পুনলবথমবচনা করমত বিমত পামরন।   

 

আপলন যলদ লসলসলজ দ্বারা গৃেীত কযাগযতার লসদ্ধামের সামথ্ লদ্বেত কপাষণ কমরন (লিলসশন 

সামপাটথ  টুি সম্পূণথ করা সে কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা মনর পমর), অথ্বা যলদ আপনার 

লসলসলজ-এর কযাগযতার লসদ্ধামে কপৌুঁোমনার পদ্ধলত সম্পমকথ  উমদ্বগ থ্ামক তমব আপলন 

লসলসলজমক তার স্থ্ানী  সোধান (করমজালিউশন) প্রলি ার োধযমে আপনার লবষ টি (ককসটি) 

পযথামিাচনা করমত বিমত পামরন।   

 

কযখামন স্থ্ানী  করমজালিউশন প্রলি ার োধযমে লবষ টি সোধান করা সম্ভব ে লন, আপলন 

লসদ্ধামের একটি স্বাধীন পযথামিাচনার জনয এনএইচএস ইিংিযামের কামে আমবদন করমত 

পামরন। এনএইচএস ইিংিযাে স্বাধীন পযথামিাচনার আমগ লসলসলজমক আরও স্থ্ানী  

করমজালিউশমনর কচষ্টা করমত বিার কথ্া লবমবচনা করমত পামর। 

 

একটি স্বাধীন পযথামিাচনা অনুসরণ কমর, যলদ েূি লসদ্ধােটি বোি রাখা  আপলন অসন্তুষ্ট 

থ্াকমি, আপনার সিংসদী  এবিং স্বাস্থ্য পলরমষবা ওম্বুিসেযামনর কামে অলভমযাগ করার অলধকার 

রম মে।   

 

কয ককানও বযলক্তর এনএইচএস, স্থ্ানী  কতৃথ পক্ষ বা যত্নপ্রদানকারীর কাে কথ্মক প্রাি পলরমষবার 

কয ককানও লদক সম্পমকথ  অলভমযাগ করার অলধকার রম মে। অলভমযাগ পদ্ধলতর লবশদ সিংলিষ্ট 

সিংস্থ্া কথ্মক উপিব্ধ আমে।
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এনএইচএস-অথ্থা নকৃত নালসথিং কক ার 
 

নালসথিং সে কক ার কোেগুলিমত বযলক্তমদর জনয, লনবলন্ধত নাসথরা সাধারণত কক ার কোে দ্বারা 

লনযুক্ত েন। একজন লনবলন্ধত নাসথ দ্বারা এই জাতী  নালসথিং যমত্নর লবধামনর জনয অথ্থা মনর 

জনয, এনএইচএস কক ার কোমে সরাসলর অথ্থ প্রদান কমর। এটিমক বিা ে  'এনএইচএস-

এর অথ্থা মন নালসথিং কক ার' এবিং কযাগয বযলক্তমদর জনয লনবলন্ধত নালসথিং যত্ন প্রদামনর বযম র 

জনয একটি স্টযাোিথ  করট অবদান রম মে। স্থ্ানী  কতৃথ পক্ষমক লনবলন্ধত নালসথিং যত্ন প্রদান বা 

তেলবমির অনুেলত কনই (খবু সীলেত পলরলস্থ্লত ো়িা)।   
 

লনবলন্ধত নালসথিং যমত্ন, যমত্নর লবলভন্ন লদক জল়িত থ্াকমত পামর। এটি সরাসলর নালসথিং কামজর 

পাশাপালশ আপনার চালেদা পূরমণর জনয নালসথিং এবিং স্বাস্থ্যমসবা কামজর পলরকল্পনা, তত্ত্বাবধান 

এবিং পযথমবক্ষণ অেভুথ ক্ত করমত পামর।  

 

এনএইচএস-অথথ়াযনকৃত ন়ান্টসথ়িং হকয়াকরর জকনয হ ়াগযত়া ন্টনর্থ়ারণ কর়া 
 

এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয আপনার কযাগযতা সবথদা এনএইচএস-এর অথ্থা মন নালসথিং 

কক ামরর  

জনয আপনার প্রম াজনী তা সম্পমকথ  লসদ্ধাে কনও ার আমগ লবমবচনা করা উলচত।   
 

আপলন এনএইচএস-এর অথ্থা মন নালসথিং কক ামরর জনয কযাগয েমবন যলদ:  
 

•  আপলন এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয কযাগয না েন তমব লনবলন্ধত নামসথর 

পলরমষবার  

 প্রম াজন লেসামব েিূযা ন করা েম মে এবিং এটি লনধথারণ করা েম মে কয আপনার সােলিক 

চালেদাগুলি  

 নালসথিং সে একটি কক ার কোমে সবমচম  যথ্াযথ্ভামব পূরণ করা েমব; এবিং  
 

•  আপলন একটি কক ার কোমের েমধয বালসন্দা যা নালসথিং যত্ন প্রদামনর জনয লনবলন্ধত। 

 

এনএইচএস-অথথ়াযনকৃত ন়ান্টসথ়িং হকয়াকরর জনয মূলয়াযন 
 

এনএইচএস-এর অথ্থা মন পলরচালিত নালসথিং কক ামরর জনয আপনার পৃথ্ক েূিযা মনর 

প্রম াজন নাও েমত পামর যলদ আপনার ইলতেমধয এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর 

জনয কযাগযতার সম্পূণথ বহুেুখী েূিযা ন থ্ামক, কারণ কবলশরভাগ কক্ষমত্র এই প্রলি াটি 

লসলসলজ-র জনয এনএইচএস-অথ্থা মন নালসথিং কক ামরর প্রম াজনী তা সম্পমকথ  লসদ্ধাে 



এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার ও এনএইচএস-অথ্থা নকৃত নালসথিং 
কক ামরর জমনয নযাশনাি কেেও াবথ 

18 

 

 

কনও ার জনয পযথাি তথ্য কদমব।    

 

যলদ প্রম াজন ে , আপনার লসলসলজ একটি েূিযা মনর বযবস্থ্া করমত পামরন যা লনধথারণ 

করমত সো তা কমর কয আপলন এনএইচএস-এর অথ্থা মন নালসথিং কক ামরর জনয কযাগয 

লকনা। এই লসদ্ধােটি একটি নালসথিং প্রম াজন েিূযা মনর উপর লভলত্ত কমর েমত পামর যা 

আপনার বদনলন্দন যত্ন এবিং সো তার প্রম াজনী তা লনলদথষ্ট কমর। যারা এনএইচএস 

কলিলনউল িং কেিথ্মক ামরর জনয কযাগযতার সম্পূণথ েূিযা মনর আওতা  পম়িনানা, তারাও 

এনএইচএস-এর অথ্থা মন নালসথিং কক ামরর জনয কযাগয েমত পামরন। 

 

এনএইচএস-অথথ়াযনকৃত ন়ান্টসথ়িং হকয়ার হরট 
 

২০০৭ সাি কথ্মক, এনএইচএস-এর অথ্থা মন নালসথিং কক ার একক-বযাে োমরর উপর লভলত্ত 

কমর বতলর করা েম মে। এই োরটি এনএইচএস দ্বারা প্রদত্ত অবদান যা উপমর বলণথত লেসামব 

একজন লনবলন্ধত নাসথ দ্বারা নালসথিং যমত্নর লবধানমক সেথ্থন কমর। আপলন যলদ এনএইচএস-

এর অথ্থা মন নালসথিং কক ামরর জনয কযাগয েন তমব আপনার লসলসলজ সরাসলর আপনার 

কক ার কোমে জাতী ভামব সম্মত োমর অথ্থ প্রদামনর বযবস্থ্া করমব। কক ার কোে লফ এর 

বযামিে তখন আপলন, আপনার প্রলতলনলধ বা আপনার স্থ্ানী  কতৃথ পক্ষ (বা এগুলির 

সিংলেশ্রণ) দ্বারা প্রদান করা েমব যলদ অনযানয চুলক্তর বযবস্থ্া না করা ে । 

 

এনএইচএস-অথথ়াযনকৃত ন়ান্টসথ়িং হকয়ার প থ়াকল়াচন়াসমূে 
 

এনএইচএস-এর অথ্থা মন নালসথিং কক ামরর জনয আপনার প্রম াজনী তার পযথামিাচনাগুলি 

সাধারণত ৩ োস পমর, তারপমর কেপমক্ষ বালষথক করা েমব। এই পযথামিাচনাগুলিমত আপনার 

চালেদাগুলি এেন ভামব পলরবলতথ ত েম মে লকনা কস সম্পমকথ ও লবমবচনা করা েমব যামত আপলন 

ে  এনএইচএস-এর অথ্থা মন নালসথিং কক ামরর জনয আর কযাগয নন অথ্বা আপলন এখন 

এনএইচএস অলবরত স্বাস্থ্যমসবা পাও ার কযাগয েমত পামরন। আপলন এখন এনএইচএস অলবরত 

স্বাস্থ্যমসবা পাও ার কযাগয েমত পামরন লকনা তা লসদ্ধাে কনও ার জনয, একটি কচকলিস্ট 

সাধারণত এনএইচএস-এর অথ্থা মন নালসথিং কক ার পযথামিাচনা  সম্পন্ন েমব। যাইমোক, 

কযখামন একটি কচকলিস্ট এবিং/অথ্বা লিলসশন সামপাটথ  টুি আমগ সম্পন্ন েম মে এবিং এটি 

স্পষ্ট কয আপনার প্রম াজনগুলিমত ককানও বস্তুগত পলরবতথ ন ে লন তমব কচকলিস্ট বা লিলসশন 

সামপাটথ  টুিটি পুনরাবৃলত্ত করার প্রম াজন েমব না। 

 

এনএইচএস-অথথ়াযনকৃত ন়ান্টসথ়িং হকয়ার ন্টসদ্ধ়াকন্ত অসন্তুন্টি 
 

আপলন যলদ এনএইচএস-এর অথ্থা মন নালসথিং কক ার সম্পলকথ ত লসদ্ধামে খুলশ না েন তমব 



এনএইচএস কলিলনউল িং কেিথ্মক ার ও এনএইচএস-অথ্থা নকৃত নালসথিং 
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আপলন লসলসলজ-র কামে লসদ্ধােটি পযথামিাচনা এবিং/অথ্বা লসলসলজ অলভমযাগ প্রলি া 

বযবোমরর জনয লজজ্ঞাসা করমত পামরন। 


