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!হলথওয়াচ (Healthwatch) !নটওয়াক-  িক? 

 

ইংল2াে4 5া62 ও সামািজক যে;র !=ে> !হলথওয়াচ (Healthwatch) হল নতুন 
উপেভাDা চ2ািEয়ন। আমরা িশ(, যুবকযুবতী ও বয়1েদর এক শি5শালী 7র 
8দান কির- যােত এেদর মতামত এবং অিভ>তা, 7া?@ ও সামািজক যC পিরেষবা 
8দানকারী, পিরকFনাকারী ও িনয়Gণকারীেদর কােন Iপৗঁছায়। 
 

পিরেষবাNিল ব@বহার কেরন এমন সমP মানেুষর অিভ>তা ও মতামত সংQহ কের, 
তা িবেRষণ কের এবং তার িভিSেত ব@ব?া িনেয় আমরা বতT মান ও ভিবষ@েত 
পিরেষবাNিলেক আেরা উVত কের তুলেত সাহায@ করেত পাির। Iহলথওয়াচ 
(Healthwatch) সিZয়ভােব স[দােয়র সবTPর Iথেক মতামত Iনয়, িবেশষ কের 
তােদর, যারা Iকানসময় তােদর কথা বলার আ8াণ Iচ\া কেরেছ; যারা সবেচেয় 
Iজাের Iচঁিচেয় বেল (ধুমা^ তােদরই মতামত Iনওয়া হয়, এমন নয়।আমরা, 7া?@ ও 
সামািজক যC পিরেষবা 8দানকারী, পিরকFনাকারী ও িনয়Gণকারীেদর সরাসির 
জনগেণর কথা (নেত উabু কির। 

Iহলথওয়াচ (Healthwatch) এর দcু ভাগ আেছ; জাতীয়-েকিdক Iহলথওয়াচ 
(Healthwatch) ইংল@াe এবং 152c স[দায়-েকিdক ?ানীয় Iহলথওয়াচ 
(Healthwatch)। দcু িমেল আমরা Iহলথওয়াচ (Healthwatch) Iনটওয়াকT  গঠন 
কেরিছ, যা একসােথ কাজ কের উপেভা5ােদর মতামত জাতীয় Pের ও ?ানীয় Pের 
8িতফিলত কের। 
 
!হলথওয়াচ (Healthwatch) ইংল2া4 িক কের? 
 
 
Iয সব মলূ িবষয় 7া?@ ও সামািজক যC পিরেষবা ব@বহারকারী িশ(, যুবকযুবতী 
ও বয়1েদর উপর িবjপ 8ভাব Iফেল, Iহলথওয়াচ (Healthwatch) ইংল@াe জাতীয় 
Pের তার 8িতবাদী 7র গঠন কের। এc 8মােণর উপর িভিS কের জাতীয় Pের 
Iঝাঁক ও উপেভা5ার অিভ>তার এক Iবৗিbক পযTেবlণ 8mত কের, Iয 8মাণ 
সংগৃহীত হেয়েছ: 
 

• ?ানীয় ও জাতীয় Pের পিরেষবা ব@বহারকারী মানেুষর অিভ>তা ও মতামত 
Iথেক 

• ?ানীয় Iহলথওয়াচ (Healthwatch)-এর অিজT ত অিভ>তা ও মতামত Iথেক 
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• Ipকেহাqার ও অংশীদার, যাঁেদর মেধ@ আেছন দাতব@ সং?া, Iপশাদার সং?া 
এবং যাঁরা ভু5েভাগী মানষুেদর সাহায@ কেরন, তাঁেদর aারা সংগৃহীত ও 
বrনকৃত 8মাণ 

এই সব 8মাণ 8ধান িবষয়Nিলেক উপ?ািপত করেত এবং 7া?@ ও সামািজক যC 
পিরেষবার নীিত, িনয়ম ও কাযTাsয়েন পিরবতT ন আনেত ব@বtত হয়।  Iযখােন 
অত@িধক NvwপূণT িবষয়সমহূ উxািপত হয়, IসNিল IসেZটারী অফ Ipট ফর 
Iহলথ, দ@ Iকয়ার Iকায়ািলc কিমশন, দ@ এনএইচএস কিমশিনং IবাডT , ইংল@ােeর 
Iকdীয় বা ?ানীয় কতৃT পেlর কােছ উxাপন করা হয়।আইনানযুায়ী Iহলথওয়াচ 
(Healthwatch) ইংল@াe যা বলেব তােত তারা সাড়া িদেত বাধ@। 

Iহলথওয়াচ (Healthwatch) ইংল@াe ?ানীয় Iহলথওয়াচ (Healthwatch) Iক 
Iনতৃw, সহায়তা ও পরামশT 8দান কের যােত তারা ?ানীয় মানেুষর শি5শালী 
8িতিনিধ হেয় উঠেত পাের এবং তােদর স[দায়Nিলর মেধ@ শি5শালী অংশীদািরw 
গঠন করেত পাের। 
 

6ানীয় !হলথওয়াচ (Healthwatch) িক কের? 

?ানীয় Iহলথওয়াচ (Healthwatch) মানষুেক তােদর ?ানীয় 7া?@ ও সামািজক যC 
পিরেষবা সেবTাSম ভােব Iপেত সাহায@ কের; তা  আজই উVত হেত পাের  অথবা 
আগামীকাল পিরবিতT ত হেত সাহায@ Iপেত পাের। ?ানীয় Iহলথওয়াচ 
(Healthwatch)?ানীয় পিরেষবার আকার ও কাযTাsয়নেক 8ভািবত করেত ?ানীয় 
ক{েক শি5 Iযাগায়। যারা এNিল ব@বহার কের (ধুমা^ তারাই নয়, ভিবষ@েত 
এNিলর 8েয়াজন হেত পাের এমন Iয Iকউ। 
 
?ানীয় Iহলথওয়াচ (Healthwatch): 
 

• ?ানীয় 7া?@ ও সামািজক যC পিরেষবা স|েকT  মানষুজনেক তথ@, পরামশT ও 
সহায়তা Iদয় 

• পিরেষবা Iযভােব Iদওয়া হয় Iস স|েকT  ?ানীয় মানেুষর অিভ>তা ও 
মতামত সংQহ কের এবং িকভােব 8দান করা হে} তা অনভুব করেত বয়1 
7া?@ ও সামািজক যC পিরেষবায় ঢুেক পিরদশTন করার lমতা আেছ। 

• যারা পিরেষবাNিল ব@বহার কেরন তােদর 8মােণর িভিSেত পিরেষবাNিল 
Iযভােব পিরকিFত ও 8দS, তা 8ভািবত কের।  

• Iলাকাল Iহলথ অ@াe ওেয়লিবইং IবােডT  আসনলাভ কের পিরেষবাNিলর গঠন 
ও কাযTাsয়নেক 8ভািবত কের। 

• অন@ান@ ?ানীয় Iহলথওয়াচ (Healthwatch), Iহলথওয়াচ 

(Healthwatch)  ইংল@াe  এবং Iকয়ার Iকায়ািলc কিমশেনর কােছ তথ@ ও 
সুপািরশ পাঠায়। 
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অ2ানা I2াডিল, !হলথওয়াচ (Healthwatch) ইংল2াে4র অিধকত- া বেলন: 
 
“Iহলথওয়াচ (Healthwatch) Iনটওয়াকT , 7া?@ ও সামািজক যেC এক নতুন ধরেণর 
উপেভা5া চ@াি|য়ন। উপেভা5ার ক{7র Iশানা হেয়েছ এবং Iসই অনযুায়ী কাজ 
করা হেয়েছ, এ িবষেয় আমরা িনি�ত হব। আমােদর 7তG িবিধবb lমতাবেল, সমQ 
Iনটওয়ােকT র পেl পিরবতT ন আনয়েনর এক অপূবT সুিবধা রেয়েছ। Iহলথওয়াচ 
(Healthwatch) ইংল@াe ভিবষ@েত িনি�ত হেত চায় Iযন জনগেণর ক{7র 7া?@ 
ও সামািজক যC পিরেষবা 8দানকারী, পিরকFনাকারী ও িনয়Gণকারীেদর কােন 
সেজাের এবং সু�\jেপ Iপৗঁছায়"। 
 

 
   

 

   

Healthwatch Halton  

 

Suite 5, Foundry House  
Waterside Business Park 
Widnes WA8 8GT 
 

 

Tel 0300 777 6543  
enquiries@healthwatchhalton.co.uk  
www.heallthwatchhalton.co.uk  
  

    

 


