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_____________________________________________________________________________ 

কেল্থ কোম্ কেয়ার ম্যানেজনম্ন্ট রে? 

পরিচর্যা সমরিত কিাি একটি উপায় হল হহল্থ হহাম 
হকয়াি মযানেজনমন্ট, তানত হেনেলপনমন্টাল রেনজরিরলটি 
অথযাৎ রিকাশ সংক্রান্ত অক্ষমতা পরিনেিা এিং 
সহায়তাগুরলনক স্বাস্থ্য এিং সুস্থ্তা পরিনেিাি সনে একত্র 
কিা হয়, র্ানত আিও রিকল্প, হিরশ পরিিতয েশীলতা, এিং 
আিও সুফল পাওয়া র্ায়। 

হকয়াি হকাঅরেয নেনশে অর্যাোইনজশন্স (রসরসও) এই হহল্থ 
হহাম হকয়াি মযানেজনমন্ট প্রদাে কনি। 

রসরসও রে? 

হেনেলপনমন্টাল রেনজরিরলটি সারেয স হপ্রাোইোি অথযাৎ 
পরিনেিা প্রদােকািীনদি রেনয় র্ঠিত সংর্ঠেগুরলনক রসরসও 
িলা হয়। হেনেলপনমন্টাল রেনজরিরলটিি রিেনয় প্ররশক্ষণ 
এিং অরেজ্ঞতা প্রাপ্ত হকয়াি মযানেজািিা এইসি সংর্ঠনেি 
কমী। 

কেয়ার ম্যানেজার োনে বনে? 

হর্ িযরি আপোি লাইফ প্ল্যাে ততরি কিনত আপোি 
সানথ কাজ কনিে তানক হকয়াি মযানেজাি িলা হয়। 
অরফস ফি পীপল উইদ হেনেলপনমন্টাল রেনজরিরলটি 
(ওরপেব্লুরেরে), রেপার্য নমন্ট অফ হহল্থ এিং অরফস অফ 
হমন্টাল হহল্থ সনমত রিরেন্ন িযিস্থ্ায় পরিনেিাগুরলনত 
সমিয় িাখনত আপোি হকয়াি মযানেজাি সাহার্য কনিে, 
এক জায়র্ায় আপোি পরিনেিা সংক্রান্ত সিিকম প্রনয়াজে 
পূিণ কিাি সুরিধা আপোনক হদে। 

োইফ প্ল্যাে রে? 

লাইফ প্ল্যানে আপোি জীিনেি লক্ষয এিং পরিিতয েশীল 
প্রনয়াজেগুরল হদখানো হয়। আপোি চারহদা এিং প্রনয়াজে 
অেুসানি একর্া প্ল্যাে র্ন়ে তুলনত আপোি হকয়াি 
মযানেজাি আপোি সানথ কাজ কিনিে। আপোি লাইফ 
প্ল্যানে আপোি হেনেলপনমন্টাল রেনজরিরলটি সংক্রান্ত 
সহায়তা এিং হমরেকাল, দাাঁত এিং মােরসক স্বানস্থ্যি মত 
আপোি অেযােয পরিনেিাি মনধয সমিয় িাখা হনি। 
িাাঁধাধিা রেয়নম এর্া পুেরিযচাি কিা হয় এিং দিকািমত 
আপনের্ কিা হয়। 

আম্ানে রে কেল্থ কোম্ কেয়ার ম্যানেজনম্নন্ট অংশ 
রেনতই েনব? 

হহল্থ হহাম হকয়াি মযানেজনমনন্ট হর্ আিও রিস্তারিত 
হকয়াি মযানেজনমন্ট হদওয়া হনি আপরে র্রদ হসসি ো 
হপনত চাে, আপরে হমৌরলক হহাম অযান্ড করমউরেটি হিসে 
সারেয নসস (এইচরসরিএস) প্ল্যাে সানপানর্য ি রিকল্পটি রিনিচো 
কনি হদখনত পানিে। রসরসও-ও হমৌরলক এইচরসরিএস প্ল্যাে 
সানপার্য  হদয়, তনি হসর্া সমিয় িাখাি খুি সামােয রিকল্প 
এিং তানত স্বাস্থ্য পরিচর্যা িা মােরসক স্বাস্থ্য পরিনেিাি 
মনধয সমিয় িাখা হনি ো। হমৌরলক এইচরসরিএস প্ল্যাে 
সানপানর্য , হর্ িযরি আপোি পরিনেিায় সমিয় িাখনিে 
তাি সানথ আপোি হর্ার্ানর্ার্ সীরমত হনি।  

আরম্ রে আম্ার রেনজর পররনেবা এবং পররনেবা 
প্রদােোরী কবনে রেনত পারব? 

হযাাঁ, আপরে আপোি পরিনেিা এিং পরিনেিা প্রদােকািী 
হিনে হেনিে। আপোি চারহদা এিং প্রনয়াজে অেুর্ায়ী, 
আপোি হেনেলপনমন্টাল রেনজরিরলটি এিং/িা দীর্য-কালীে 
হকয়াি সারেয স অথযাৎ পরিচর্যা পরিনেিা, এিং অেযােয 
প্রকানিি পরিনেিায় সমিয় িাখনত রসরসও-নত, আপোি 
হকয়াি মযানেজাি সনমত হপশাদািনদি একর্া দল, আপোি 
সানথ কাজ কিনি। আপরে আপোি এলাকায় একজে 
রসরসও প্রদােকািী এিং আপোি পরিনেিা প্রদােকািী হিনে 
রেনত পািনিে। 

কেয়ার ম্যানেজনম্ন্ট পাওয়ার জেয রেভানব 
রসরসও-এ োম্ েরথবদ্ধ েরব? 

আপোি এলাকায় হর্ রসরসও পাওয়া র্ায় হস রিেনয় 
আপোি ওরপেব্লুরেরে ফ্রন্ট হোি সংনর্ানর্ি িযরি 
আপোনক তথয জাোনিে। আপরে হর্ রসরসও হিনে হেনিে 
তািা আপোনক েরথিদ্ধ হনত সাহার্য কিনি। আপোনক 
হহল্থ হহাম হকয়াি মযানেজনমন্ট এিং হমৌরলক এইচরসরিএস 
প্ল্যাে সানপানর্য ি মনধয হথনক হিনে রেনত হনি। 

 

 



আম্ার প্ল্যাে কে বা োরা অযানেস েরনত পারনব 
এবং আম্ার বযরিগত তথয রেভানব সরুরিত েনর 
রাখা েনব? 

রসরসওনদি স্বানস্থ্যি হিকনেয ি একর্া ইনলক্ট্ররেক িযিস্থ্া 
িাখনত হয় র্া আপোি পরিচর্যায় জর়েত পরিনেিা 
প্রদােকািীনদি রু্ি কনি এিং আপোি স্বাস্থ্য তথয এিং 
লাইফ প্ল্যাে আপোি এিং আপোি হকয়াি টীনমি জেয 
অযানেসনর্ার্য কনি। আপোি িযরির্ত স্বাস্থ্য তথয সুিরক্ষত 
িাখাি জেয সি রসরসও রেিাপত্তাি কঠিে হপ্রানর্াকল 
অেুসিণ কিনত িাধয।  

আরম্ এেটা রসরসও কবনে কেওয়ার পনর রে আম্ার 
ম্ত বদোনত পারর? 

আপরে হর্ রসরসও হিনে হেনিে তাি হদওয়া হকয়াি 
মযানেজনমনন্টি সানথ আপরে সন্তুষ্ট ো হনল, আপরে 
ঐ রসরসও-এি আনিকজে হকয়াি মযানেজাি হিনে রেনত 
পানিে এিং/িা আপরে হর্ স্তনিি পরিনেিা পাে তা িদনল 
রেনত পানিে। তা ো়ো আপোি এলাকায় অেয একর্া 
রসরসও আপরে হিনে রেনত পানিে।  

যরদ রসরসও আম্ার পররনেবায় পররবতত ে েরা বা 
আম্ানে আরও েম্ পররনেবা কদওয়ার রসদ্ধান্ত 
কেয় তােনে রে েনব? 

রসরসও পরিনেিাসমূনহি অেমুরত হদয় ো সুতিাং স্ব-
পরিচারলত পরিনেিা সনমত আপোি পরিনেিাগুরল তািা 
কম কিনত িা সরিনয় রদনত পািনি ো। আপোি হকয়াি 
টীনমি সহনর্ারর্তায়, আপোি চারহদা এিং প্রনয়াজে 
অেুর্ায়ী আপরে আপোি প্রাপয সহায়তা ও পরিনেিাগুরল 
সোি কনি হেনিে। সহায়তা এিং পরিনেিাি অেুমরত 
প্রদানেি ক্ষমতা ওরপেব্লুরেরে রিজোল অরফসগুরলি 
কানে িহাল থাকনি। 

কেল্থ কোম্ কেয়ার ম্যানেজনম্ন্ট রে এে প্রোনরর 
ম্যানেজড কেয়ার অথতাৎ পররচারেত পররচযতা? 

ো, হহল্থ হহাম হকয়াি মযানেজনমন্টনক পরিচারলত পরিচর্যা 
মনে কিা েুল হনি। ওরপেব্লুরেরে িযিস্থ্ায় মযানেজে 
হকয়াি ততরি কিনত হিশ কনয়ক িেি সময় লানর্, এিং 
তা েরিেযনত হকােও সময় হদওয়া হনি। 

 

কেল্থ কোম্ কেয়ার ম্যানেজনম্ন্ট বোম্ কম্ৌরেে 
এইচরসরবএস প্ল্যাে সানপাটত  

কেল্থ কোম্ 
কেয়ার 

ম্যানেজনম্ন্ট 

কম্ৌরেে 
এইচরসরবএস 
প্ল্যাে সানপাটত  

হকয়াি প্ল্যাে ততরি কনি এিং িেনি দইুিাি পুেরিযচাি কনি ■ ■ 

স্বাস্থ্য এিং রেিাপত্তা পর্যনিক্ষনণ িানখ ■ ■ 

রিনহরেনয়িাল হহল্থ সারেয নস অযানেনস সমিয় িানখ ■  

হমরেকাল এিং দাাঁনতি পরিনেিায় অযানেস সমিয় িানখ ■  

সম্প্রদায়-রেরত্তক সাহার্য সংস্থ্াে সোি কনি ■  

আপোি পরিনেিাগুরল পিস্পি রু্ি িাখনত হর্কেলরজ িযিহাি কনি ■  

আপোি পরিনেিা প্রদােকািীনদি রু্ি কনি ■  

পরিিাি এিং একক িযরিি সঠিকপনথ পরিচালোি হিাঝা লার্ি কনি ■  

েরিেযত প্রনয়াজেগুরল পূিযােুমাে কনি ■  
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