
কয়ারারেদর জন  াবলী

এই জিরপ িকেসর জন ?

এই াবলী ( কােয় েনয়ার)ন াশন াল ি িনক াল অিডেটর এক ট অংশ। এর উে শ  হেলা িব াি  বা 
রণশ েত সমস া রেয়েছ এমন লাকেদরেক হাসপাতােল যসব সবা দওয়া হয়, স েলার ণগত মান উ ত 

করা। আমরা সসব লাকেদর কয়ারারেদরেক (পািরবািরক সদস েদরেক বা িক ওয়াকারেদরেক) েলার 
উ র িদেয় রণশ েত সমস া স  লাক ট য সবায  পেয় থােকন স স েক আপনােদর মতামত 
আমােদরেক জানােনার অনুেরাধ করিছ। তাছাড়া সে র 2022 এবং 2023 জানুয়ারীর িভতের হাসপাতােল 
লাক ট ভিত হেয় থাকেল স সমেয় হাসপাতােলর কম রা আপনােদর সােথ যভােব যাগােযাগ বা কথাবাতা 

বেলেছন স স েকও আমরা আপনার মতামত জানেত চাই। 

হাসপাতাল েলা যােত তােদর সবাযে র মান উ ত করেত পাের সজন  য েলােত সবার মান ভাল 
আর য েলােত তা আেরা উ ত করা দরকার তা তেল ধের আপনার দওয়া উ র েলা ানীয় এবং জাতীয় 
িরেপােট অ ভ  করা হেব।  আমরা য কােনা ধরেনর ম ব েক াগত জানােবা এবং স েলার সারাংশ তেল 
ধের 2023 সােল িরেপাট কাশ করা হেব।

তেথ র গাপনীয়তা

এই মালার সব উ র গাপন রাখা হেব। হাসপাতােলর কম রা আপনার উ র দখার সুেযাগ পােবন না।

এই ফম পূরণ কের আমােদর কােছ পাঠােনার মাধ েম আপিন আমােদর িরেপাট েলা সহ জাতীয় অিডেট তা 
ব বহার করেত স ত হে ন। আমরা িকভােব তথ  উপা  ব বহার কির স স েক তথ  আমােদর ওেয়বসাইেটর 

াইেভসী না টেস পােবন।

যিদ আপিন েলার উ র না দওয়ার িস া  নন, তাহেল কােনা সমস া নই। এেত আপিন য ব র 
সবায  কেরন সই সবাযে  কােনা ধরেনর ট িবচ িত হেব না। 

এই প ট এক ট অিভেযাগপ  নয়। কে র কম রা ে র উ র দখেত পারেবন। তেব যেহত আমরা 
আপনার নাম িদেত বলেবা না সেহত কম রা আপনার ব গত উে গ িকংবা অিভেযােগর ব াপাের ব ব া িনেত 
পারেবন না। যিদ আপিন অিভেযাগ করেত চান, তেব অনু হ কের সংি  সবা সং ার সােথ আথবা আপনার 
লাকাল প ােশ  এডভাইস এ  িলয়ােজা ঁসািভস (িপএএলএস) এর সােথ কথা বলুন। তারা  অিভেযাগ করা 

স েক গাপনীয় ভােব তথ  িদেত পারেবন। 

যিদ আপিন আমােদরেক কােনা িবপেদর ঝঁুিক বা িত স েক বেলন, তাহেল আমােদরেক সােথ সােথই 
হাসপাতাল টর সােথ যাগােযাগ করেত হেত পাের।



Q1 অনু হ কের হাসপাতাল টর নাম িদন:

Q2 লাক ট কখন হাসপাতােল ভিত হেয়িছেলন?

19 সে র 2022 - 3 জানুয়ারী 2023 এর িভতের
1 জানুয়ারী 2022 - 18 সে র 2022 এর িভতের
2022 সােলর আেগ

আপিন য ব টর সবায  কেরন িতিন স েকর িদক িদেয় আপনার িক হন?

ামী বা ী বা পাটনার
পিরােরর সদস
ব ু
পশাদার কয়ার ( া  বা সাসাল কয়ার িবভােগর)

অন  কােনা স েক

আপিন যার সবায  কেরন তার ধান সবায কারীেদর মেধ  আপিনও িক একজন? পািরবােরর সদস  
সবায কারী বা িক ওয়াকার।

হ া
না

রাগীর সবায

Q3 আপিন িক মেন কেরন হাসপাতােলর কম েদর সবিকছ জানা িছল এবং আপিন যােক সবায  কেরন তার জন  
িক িক করা দরকার তা তারা বুঝেত পেরিছেলন?

হা, অবশ ই
হা, িকছটা
না
জািন না

Q4 আপিন িক দৃঢ়ভােব মেন কেরন, য ব েক আপিন সবায  কেরন তার উপযু  েয়াজন অনুযায়ী 
হাসপাতােলর কম রা উ  মান স  সবায  িদেয়িছেলন?

হা, অবশ ই
হা, িকছটা
না
জািন না



যাগােযাগ

Q5 আপিন যােক সবায  কেরন তােক িক হাসপাতােলর কম রা যেথ  সাহায  কেরিছেলন? উদাহরণ প, খাওয়া 
দাওয়ায়, পানীয় পান করায়, শরীর পির ার করায় বা টয়েলট ব বহাের।

হা, অবশ ই
হা, িকছটা
না
জািন না

Q6 আপিন যােক সবায  কেরন, তার সােথ িক হাসপাতােলর কম রা স ানজনক আচরণ কেরিছেলন?

হা, অবশ ই
হা, িকছটা
না
জািন না

Q7 হাসপাতােল থাকাকােল আপনােক (যথযথ ে  রাগীেক) িক সবায  ও অ গিত স েক  তথ  দওয়া 
হেয়িছল? উদাহরণ্ প, িচিকৎসা পিরক না ও হাসপাতাল থেক িবদায় দওয়া স েক।

হা, অবশ ই
হা, িকছটা
না
জািন না

Q8 ব টর সবাযে র ব াপাের িস া  নওয়ার সময় আপিন যতটকু চেয়িছেলন ততটকু িক আপনােক (যথযথ 
ে  রাগীেক) শরীক রাখা হেয়িছল?

হা, অবশ ই
হা, িকছটা
না
জািন না

Q9 আপিন য ব র সবায  কেরন সই ব টর সবায  পিরক না করায় যােত সাহায  হয় সজন  ব টর 
িক িক েয়াজন স স েক হাসপাতােলর কম রা িক আপনােক  কেরিছেলন?

হা, অবশ ই
হা, িকছটা
না
জািন না



সািবক

Q10 আপিন য ব টর সবায  কেরন িতিন হাসপাতােল থাকাকােল  য সবায  পেয়েছন স সবাযে র সািবক 
মান িক ধরেনর?

চমৎকার
খুব ভাল
ভাল
মাটামু ট

খারাপ

Q11 আপনার পিরবােরর কােরার বা কােনা ব ু র যিদ একই ধরেনর সবাযে র বা িচিকৎসার দরকার হয়, তাহেল 
হাসপাতাল টর সবা নওয়ার জন  তােদরেক আপনার ারা সুপািরশ করার স াবনা কতটকু?

খুব বিশ স াবনা
স াবনা
স াবনা বা অস াবনা কােনাটই নয়
স াবনা নই
খুব বিশ অস াবনা
জািন না

Q12 সািবক িদক িদেয় একজন কয়ারার বা সবায কারী িহসােব দািয়  পালেনর ব াপাের হাসপাতাল থেক া  
সহায়তায় আপিন কতটকু স  হেয়েছন?

খুবই স
িকছটা স
িকছ ট অস
খুবই অস
আমার কােনা সাহােয র দরকার নই/সাহায  চাই না



Q13 আপিন য ব র সবায  কেরন সই ব ট হাসপাতাল থেক য সবা পেয়েছন স স েক আপনার 
কােনা ম ব  আেছ িক? উদহারণ প, আপিন স  বা অস  হেয়েছন এমন কােনা িকছ।

অনু হ কের জেন রাখুন:আপনার য কােনা ম ব  এই হাসপাতাল স িকত িরেপােট যাগ করা হেব িক  তা 
জাতীয় িরেপােট যাগ নাও করা হেত পাের। িরেপােটর কােনা তেথ  আপনার নাম পিরচয় থাকেব না। যিদ নাম 
পিরচয় কাশ কের এমন কােনা তথ  থােক তেব িরেপাট কাশ করার আেগ তা সিরেয় নওয়া হেব।

 আপনার স েক

Q14 আপনার িল  আপিন িকভােব বণনা কেরন?

পু ষ
মিহলা
অন  কােনা িল
বলেত চাই না

Q15 আপনার বয়স কত?

18-24 বছর
25-34 বছর
35-44 বছর
45-54 বছর
55-64 বছর
65-74 বছর
75-84 বছর
85 বছর বা বিশ
বলেত চাই না



Q16 অনু হ কের বলুন আপনার জািতগত উৎস িক?

হায়াইট/ হায়াইট ি টশ
াক বা াক ি টশ

এশীয়ান বা এশীয়ান ি টশ
িম
অন  কােনা জািত
বলেত চাই না

উ র দওয়ার জন  আপনােক অসংখ  ধন বাদ।
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