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NHS-কে সাহায্য েরার জন্য আপন্ার সুযয্াগ 
GP Patient Survey তে অংশ রনতে বলার জনয আরম আপনাতে রলখরি। এই সমীক্ষাটি Ipsos MORI-এর দ্বারা NHS 

England-এর পক্ষ তেতে পররচারলে হতে। প্ররে বির প্রায় 1 রমরলয়ন মানুষ সমীক্ষাটিতে অংশ রনতয় আমাতের সাহায্য েতরন। 

 

আপন্ার এলাোয় GP এবং স্বাস্থ্য পররযেবাগুরলর উন্নতেরণ 
সমীক্ষাটি GP সাজড ারর এবং অনযানয স্থানীয় NHS পররতষবাগুরল সংক্রান্ত আপনার অরিজ্ঞোগুরল সম্পতেড  রজজ্ঞাসা েতর, এবং 
এতে আপনার সম্পতেড  ও আপনার সাধারণ স্বাস্থয সম্পতেড  প্রশ্নগুরল অন্তিুড ক্ত আতি। আমরা তয্ উত্তরগুরল পাই তসগুরল আপনার মতো 
বযরক্ততের এবং আপনাতের পররবাতরর জনয স্থানীয় স্বাস্থয পররতষবাগুরলর উন্নয়তন NHS-তে সাহায্য েতর। এমন রে আপরন য্রে 

সম্প্ররে আপনার GP সাজড াররতে না রিতয় োতেন, অেবা আতি এেটি প্রশ্নাবলী পূরণ েতর োতেন, োসতেও আপনার োি তেতে 

শুনতে পাওয়া আমাতের োতি প্রেৃেই গুরুত্বপূণড। 

 
প্রশ্নাবলী পূরণ েতর বা অনলাইতন রিতয় অংশ রনন। অনলাইতন অংশ তনওয়া NHS-এর জনয সস্তা। 

 
প্রশ্নাবলী পূরণ েরুন এবং এটি সংয্ুক্ত খাতম তেরে পাঠান। এটি রবনামূতলয - আপনার তোতনা স্ট্যাতম্পর প্রতয়াজন তনই। অেবা 
অনলাইতন অংশ রনন। www.gpsurvey.net/login এ য্ান এবং রনতচ তেওয়া লিইন রবশেটি বযবহার েরুন: 
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এটি 15 রমরন্যেরও েম সময় তনতব। 

 
সমীক্ষাটি য্ত তাডাতারড সম্ভব পরূণ েযর NHS England এ আমাযেরযে সহায়তা েরযত পাযরন্। এর েতল 

আমাতের আপনাতে তোতনা ররমাইন্ডার পাঠাতনার প্রতয়াজন হতব না।  

 
আপন্ার তথ্যগুরলযে কগাপন্ীয় রহযসযব রবযবচন্া েরা হযব   
পৃষ্ঠার উতটারেতে সমীক্ষাটি এবং তিাপনীয়ো সম্পতেড  আতরা েেয আতি। আপনার য্রে আতরা তোতনা প্রশ্ন োতে অেবা প্রশ্নাবলীটি 

পূরণ েরতে সাহাতয্যর প্রতয়াজন হয়, োহতল অনুগ্রহ েতর www.gp-patient.co.uk  তেখুন অেবা Ipsos MORI-তে 

ফ্রীয ান্-এ 0800 819 9137 নম্বতর তোন েরুন (তসামবার তেতে শুক্রবার, সোল 8টা তেতে রাে 9টা; শরনবার, সোল 

10টা তেতে রবোল 5টা) 
NHS-তে সাহায্য েরার জনয আপনার রেিুটা সময় তেওয়ায় আপনাতে অজস্র ধনযবাে। 

 
আপনার রবনীে 
 

  
 

Neil Churchill 
Director of Patient Experience 
NHS England 

অন্ুগ্রহ েযর পষৃ্ঠাটি উল্টান্ 



আপরন্ কেন্ এই সমীক্ষাটি সম্পােন্ েরযেন্? 
এই সমীক্ষাটি NHS-তে GP সাজড ারর এবং অনযানয স্থানীয় NHS পররতষবাগুরলতে উন্নে েরতে সাহায্য েরতব য্াতে এগুরল আতরা িালিাতব 

আপনার চারহোগুরল পূরণ েরতে পাতর। আপনার স্থানীয় GP সাজড াররগুরলর জনয েলােলগুরল সহ আপরন পূবডবেী সমীক্ষাগুরল তেতে প্রাপ্ত সেল 

েলােলগুরল তেখতে পাতরন, www.gp-patient.co.uk ওতয়বসাইতট য্াওয়ার মাধযতম। 
 
আপরন্ আমার ন্াম ও ঠিোন্া রেভাযব কপযয়যেন্?  
এেজন GP-র সাতে রনবরিে NHS-এর তরািীতের োরলো তেতে এতলাপাোরিিাতব আপনার নাম তবতি তনয়া হতয়তি৷ তজনাতরল র্াটা 
প্রতটেশন তরগুতলশন ও র্াটা প্রতটেশন অযাক্ট 2018 অনযু্ায়ী, NHS England-এ আমরা আপনার সম্পতেড  তয্ র্াটা সংরক্ষণ েরর োর 

জনয আমরা োয়বদ্ধ (‘র্াটা েতরালার’ রহতসতব)৷ এই জররপ পররচালনার জনয ‘র্াটা প্রতসসর’ রহতসতব Ipsos MORI আমাতের পতক্ষ োজ 

েরতি৷ 
 
Ipsos MORI আপন্ার কয্াগাযয্াযগর রববরণ কগাপন্ীয় রাখযব এবং শুধু আপনাতে এই জররপ পাঠাতনার জনয তসগুতলা বযবহার 

েরতব৷ আপনার স্বাস্থয সম্পতেড  Ipsos MORI-তে তোতনা েেয তেওয়া হয়রন৷ জররপটি তশষ হতয় য্াওয়ার পর, Ipsos MORI আপনার 

তয্ািাতয্াতির রববরণ মতুি তেলতব৷  
 
আপরন রেিাতব তয্ািাতয্াি রাখতে পাতরন এবং আপনার েেয রেিাতব বযবহার েরা হয় তস রবষতয় আপনার অরধোর সম্পতেড  NHS 
England-এর তিাপনীয়োর রবজ্ঞরপ্ততে বযাখযা েরা হতয়তি৷ আপরন www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-
notice ওতয়বসাইতট এই রবজ্ঞরপ্ত তেখতে পাতরন৷ 
 
আমার উত্তরগুযলার কক্ষযে েী ঘযে থ্াযে? 
আপনার GP প্রযােটিস ও আপনার স্থানীয় এলাো সম্পতেড  েলােল প্রোতনর জনয, এবং জােীয় েলােল তেরর েরার জনয অনয বযরক্ততের 

উত্তরগুতলার সাতে আপনার উত্তরগুতলা এেরিে েরা হয়৷  এগুতলা আপনার নাম, ঠিোনা বা NHS নম্বতরর সাতে রলংেযু্ক্ত নয়৷ Ipsos 
MORI, এবং NHS England-এর অনতুমারেে েমী ও িতবষেরা আপনার উত্তরগুতলা তিাপনীয় রাখতবন৷ প্রোরিত কোযন্া  লা ল 

কথ্যে কেউই আপন্ার পররচয় কবর েরযত পারযব ন্া৷ আতরা েতেযর জনয তেখুন www.gp-
patient.co.uk/confidentiality. 
 
এই পযের সামযন্ থ্াো সমীক্ষা ন্ম্বরটি েী োযজ বযবহৃত হয়? 
োরা সমীক্ষাটির উত্তর রেতয়তিন ো সনাক্ত েরার জনয এবং উত্তরগুরলতে GP সাজড াররগুরলর সাতে য্ুক্ত েরার জনয Ipsos MORI সমীক্ষা 
নম্বরটি বযবহার েতর (োই তয্ সেল বযরক্ত সািা তেনরন শুধুমাি োতেরতেই োরা অনসু্মারে পি পাঠান)। সমীক্ষা নম্বরটি আপনার NHS 
নম্বতরর সাতে য্ুক্ত নয়। আপরন য্রে এই সমীক্ষাটি সম্পতেড  তোতনা অনসু্মারে তপতে না চান, োহতল অনগু্রহ েতর এেটি পূরণ না েরা প্রশ্নমালা 
তেরে পাঠান বা Ipsos MORI-এর সাতে ফ্রীতোতন 0808 819 9137 নম্বতর তয্ািাতয্াি েরুন। 
 
কেউ রে আমাযে প্রশ্নমালাটি পরূণ েরযত সাহায্য েরযত পাযরন্? 
হযাাঁ, ো েরা তয্তে পাতর। আপরন আমাতের েতলর সাতে তয্ািাতয্াি েরতে পাতরন অেবা এেজন বিু বা আত্মীয়তে সাহায্য েরতে বলতে 

পাতরন, রেন্তু অনগু্রহ েতর রনরিে েরুন উত্তরগুরল তয্ন শুধুমাি আপনারই অরিজ্ঞো সম্পরেড ে হয়। 
 

আপরন্ য্রে প্রশ্নমালাটির এেটি েরপ  বড হরয  মুদ্রণ বা কেইল-এ কপযত চান্, তাহযল ফ্রীয াযন্ 0800 819 
9137 ন্ম্বযর ক ান্ েরুন্। 
 


