
 

 

 
 

ন্যাশন্াল ক্লিনিক্যাল অক্লিট 
হাসপাতাললর স্বাস্থ্যলসবার গুণগত মাি সম্পলক্ে পনরবালরর সদসযলদর ও কক্য়ারারলদর 

মতামত 
 
এই মতামত জানার প্রশ্নপত্রটি জাতীয় ক্লিক্লিক্যাল অক্লিটের এক্টি অংশ। এর উদ্দেশ্য হদ্দলা যেসব 
বযক্তির ববভ্রাবি বা স্মরণশ্ক্তিদ্দত সমসযা রটয়টে যসসব ল াকটেরযক্ হাসপাতাদ্দল লে যসবােত্ন যেওয়া 
হয় যসগুদ্দলার গুণগত মান উন্নত করা। আমরা লকয়ারারটেরটক (পক্লরবাটরর সেসযটেরটক বা ক্লক 
ওয়াককারটেরটক)অিুটরাধ করক্লে, েক্লে আপিারা সেপ্টেম্বর 2022 এবং জান্ুযারী 2023 এর মটধয 
স্মরণশক্তিটত সমসযা সম্পন্ন বযক্তিযক্ এই হােপাতাপ্টল ক্লিক্তজে কটর থাটকি, তাহট  হাসপাতা  লথটক 
বযক্তিটেটক লে লসবােত্ন লেওয়া হটয়টে লস সম্পটকক সহ, হাসপাতাট র কমীটের সাটথ আপিাটের 
লোগাটোগ বা কথাবাতকা সম্পটকক আপিার মতামত আমাটেরটক জািাটিার জিয। আপিার লেওয়া 
তথয হাসপাতা গুট ার লসবােটত্নর মাি উন্নত করটত সহায়তা করার জিয বযবহার করা হটব, লে 
লেত্রগুট াটত িা  কাজ করা হটে এবং লে লেত্রগুট া আটরা উন্নত করা প্রটয়াজি তা বিবিত 
ক্রার মাধ্যদ্দম। আমরা লে লকাটিা মন্তবযটক স্বাগত জািাটবা। মন্তবযগুট ার সারাংশ তুট  ধটর 2023 
সাট  একটে ক্লরটপােক প্রকাশ করা হটব। 
 
প্রশ্নগুট ার উত্তর লেওয়া লশষ করার পর অিুগ্রহ কটর যসটি সংেুি িাকমাশু  পক্লরটশাক্লধত বপ্রদ্দপইড 
এনভলাদ্দপ িটর ক্লিটয় রটয়  কট জ অব সাইক্লকয়াটিস্টটসর প্রটজক্ট টেটমর কাটে সরাসক্লর পাটিটয় লেটবি। 
অিুগ্রহ কটর 3 জান্ুযারী 2023 তাক্লরটের ক্লিতটর প্রশ্নপত্রটে লপাস্ট কটর লিওয়ার ক্লবষয়টে ক্লিক্তিত কটর 
লিটবি। েক্লে আমরা উপটরাি তাক্লরটের পটর লকািও উত্তর পাই, তটব আমাটের ক্লরটপাটেক আপিার উত্তর 
অন্তিুকি করটত আমরা সেম িাও হটত পাক্লর। এই প্রশ্নপত্রটে অি াইটিও রটয়টে: 
www.nationalauditofdementia.org.uk 
 
 
প্রশ্নপটত্রর সাটথ একটে লপাস্টকািক সংেুি রটয়টে। এটে পরূণ কটর পািাট  আপিার িাম একটে লিাবরদ্দত 
লোগ করা হটব। এটত আপিার পেটের লে লকাটিা হাই ক্লিে যটাদ্দর েরচ করার জিয পাাঁচটে £50 এর 
িাউচাটরর মটধয একটে িাউচার ক্তজদ্দত যনওয়ার সুটোগ পাটবি।। অন্ুগ্রহ কপ্টর কপাস্টক্ার্েটি  আলাদাভাপ্টব 
পাঠাপ্টবন্। িাকমাশুল পক্লরপ্টশাক্লিত ক্লিপ্টপইি এন্প্টভলাপ্টপ ভপ্টর পাঠাপ্টবন্ ন্া। 
 

স াপন্ীযতা: 

• এই প্রশ্নমা ার সব উত্তর লগাপি রাো হটব। হাসপাতাট র কমীরা আপিার উত্তর লেোর সুটোগ পাটবি 
িা। 

• এই ফম ক পূরণ কটর আমাটের কাটে পািাটিার মাধযটম আপক্লি আমাটের ক্লরটপােকগুট া সহ জাতীয় 
অক্লিটে তা বযবহার করটত সম্মত হটেি। আমরা ক্লকিাটব তথয উপাত্ত বযবহার কক্লর লস সম্পটকক তথয 
আমাটের ওটয়বসাইটের প্রাইটিসী লিাটেটস পাটবি। 

• েক্লে আপক্লি প্রশ্নগুট ার উত্তর িা লেওয়ার ক্লসদ্ধান্ত লিি, তাহট  লকাটিা সমসযা লিই। এটত আপক্লি লে 
বযক্তির লসবােত্ন কটরি লসই লসবােটত্ন লকাটিা ধরটির ত্রুটে ক্লবচুযক্লত হটব িা। 

• এই প্রশ্নপত্রটে একটে অক্লিটোগপত্র িয়। প্রকটের কমীরা প্রটশ্নর উত্তর লেেটত পারটবি। তটব লেটহতু 
আমরা আপিার িাম ক্লেটত ব টবা িা লসটহতু কমীরা আপিার বযক্তিগত উটেগ ক্লকংবা অক্লিটোটগর 
বযাপাটর বযবস্থা ক্লিটত পারটবি িা। েক্লে আপক্লি অক্লিটোগ করটত চাি, তটব অিুগ্রহ কটর সংক্লিষ্ট লসবা 



 

 

সংস্থার সাটথ আথবা আপিার ল াকা  পযাটশন্ট এিিাইস এন্ড ক্ল য়াটজা াঁ সাক্লিকস (ক্লপএএ এস) এর 
সাটথ কথা ব ুি। তারা  অক্লিটোগ করা সম্পটকক লগাপিীয় িাটব তথয ক্লেটত পারটবি। 
• েক্লে আপক্লি আমাটেরটক লকাটিা ক্লবপটের ঝুাঁ ক্লক বা েক্লত সম্পটকক বট ি, তাহট  আমাটেরটক 
সাটথ সাটথই হাসপাতা টের সাটথ লোগাটোগ করটত হটত পাটর। 

 

িযাশিযা  ক্লিক্লিকযা  অক্লিে সম্পটকক আপিার লকাটিা প্রশ্ন থাকট  আিুগ্রহ কটর 
প্রটজক্ট টেটমর সাটথ লোগাটোগ করটবি: 

ঠঠকান্া: 
NAD Project Team (CCQI) 
Royal College of 
Psychiatrists 
21 Prescot Street 
London  
E1 8BB 

সটক্ললপ্ট ান্: 
0208 618 4268    

(সকা  9ো লথটক ক্লবকা   

5ো) 
 

ইপ্টমইল:   
nad@rcpsych.ac.uk 

ওপ্টযবোইট:   
www.nationalauditofdementia.org.uk 

 
 
 
 

  

এনএবড লকয়ারার লকাটয়িটিয়ার (লকয়ারারটের জিয এিএক্লি-র প্রশ্নপত্র) বাাংলা ভাষায়ও পাওয়া 

োয়।  
 

https://online1.snapsurveys.com/oigl8f 
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