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åEõX Ac÷O a]Ýlùç EõÌ[ýç c÷ä¬K÷?  

GP পেশেন্ট সাশভে  এমন ভাশে েরিকল্পনা কিা হশেশে যাশে পিাগীিা GP ডাক্তািখানাে োশেি 
অরভজ্ঞোি রেষশে মোমে পেোি সুশযাগ োে৷ স্থানীে GP ডাক্তািখানাে ও অনযানয স্থানীে 
NHS েরিশষোে আেনাি অরভজ্ঞো সম্পশকে  এই জরিে আেনাশক রজজ্ঞাসা কশি, এেং এি মশযয 
আেনাি সাযািণ স্বাস্থয সম্পশকে  প্রশ্নসমূহ অন্তভূে ক্ত৷ এই জরিেটি পিাগীশেি রেস্তারিে ইসুয সম্পশকে  
রজজ্ঞাসা কিশে, পযমন, পিাগীশেি োশেি ডাক্তািখানাে এযােশেন্টশমন্ট কিাটা কেটা সহজ ো 
কঠিন, পখালা থাকাি সমে রনশে সন্তুরি, GP ও প্রযাকটিস নাসেশেি কাে পথশক প্রাপ্ত পসোি 
মান, ও অনযানয রেষেসমহূ৷ 

এই জরিশেি উত্তিগুশলা পিাগীি অরভজ্ঞো েরিমাে কিশে এেং পকান পকান পেশে উন্নেন কিা 
প্রশোজন ো েুঝশে সাজে ারিগুশলাশক সাহাযয কিশে৷ এই জরিেটি পিাগীশেিশক েরিশষোসমূহ পেোি 
পেশে োশেি ডাক্তািখানা কেটা ভাশলা কিশে পস সম্পশকে  মোমে প্রোশন পিাগীশেি জনয একটি 
সুশযাগ৷ 
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A»RôOç %çaã_ EõçÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ?  

Ac÷O a]Ýlùç×»RôO NHS England-AÌ[ý %†ÝEõçåÌ[ýÌ[ý AEõ×»RôO %e` ^ç åÌ[ýçGÝãVÌ[ý »Jôç×c÷VçÌ[ý YÒ×Tö AXAc÷O»JôAa-ãEõ 
%çãÌ[ýç aeã[ýVX`Ý_ EõÌ[ýãTö, A[ýe TöçãVÌ[ý ØšöçXÝÌ^ AXAcOJAa Y×Ì[ýãb[ýç a+ãEýï å_çãEõãVÌ[ý %×\öpûTöçÌ[ý 
AEõ»RôOç \öç_ WýçÌ[ýSç èTÌ[ýÝ EõÌ[ýæ[* Ipsos MORIý, AEõ×»RôO Ø‘öçWýÝX a]Ýlùç aeØšöç, NHS England-AÌ[ý c÷ãÌ^ 
Ac÷O a]Ýlùç×»RôO Y×Ì[ý»Jôç_Xç EõÌ[ýä»K÷* 
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আমাকে কেন প্রশ্নাবলী পাঠাকনা হকেকে? 

আেনাশক প্রশ্নােলী োঠাশনা হশেশে কািণ ইংলযাশেি একটি GP-পে নাম পলখাশনা সাোলক 
পিাগীশেি োরলকা পেশক আেনাশক এশলাোথার়িভাশে রনেোচন কিা হশেশে৷ প্রাে 1 রমরলেন 
ইংলযাশেি GP পে রনেরিে প্রাপ্তেেস্ক পিাগীশক GP পিাগী জরিশেি এই কাশজি জনয রনেোচন 
কিা হশেশে। 
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Ac÷O a]Ýlùç %ç[ýçÌ[ý åEõX EõÌ[ýç c÷ä¬K÷? 

GP পেশেন্ট সাশভে  GP ডাক্তািখানাে পেো যত্ন ও েরিশষো সম্পশকে  পিাগীশেি অরযজ্ঞো ও 
েেন্দ রেষশে মোমে পেোি একটি েন্থা রহশসশে চলমান িশেশে৷ এমনরক আেরন যরে গে েেি 
একটি প্রশ্নেে েূিণ কশিও থাশকন আেনাি আশিা সাম্প্ররেক অরভজ্ঞো সম্পশকে  জানা গুরুত্বেূণে, 
এেং এই েেি পিাগী সংক্রান্ত ইসুযগুশলা রনশে আমিা আশিা প্রশ্ন অন্তভূে ক্ত কশিরে৷ 
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%ç]çãEõ EõÝ %e`GÐc÷S EõÌ[ýãTöc÷O c÷ã[ý?  

%e`GÐc÷S EõÌ[ýç a+ÉSï B×¬K÷Eõ, Töçc÷O %çYXçãEõ å^ AEõ×»RôO YÒ Ầç[ý_Ý YÉSýï EõÌ[ýãTöc÷O c÷ã[ý Töç %ç[ý`îE Xç* 
×EõÜ™Çö AcO Y×Ì[ýSç] ^çãTö å_çãEõãVÌ[ý GP QöçNþçÌ[ýFçXç %U[ýç Ø‘öçØšöîãEõä³VÐÌ[ý %×\öpûTöçÌ[ý AEõ×»RôO ×X\ÇöÛ_ ×»Jôy 
åVÌ^ Töçc÷O %ç]çãVÌ[ý ×[ý×\ö~ WýÌ[ýãSÌ[ý å_çãEõÌ[ý Eõçä»K÷ åUãEõ [ý§ ]Töç]Tö YÒãÌ^çLX, Töçc÷O %ç]Ì[ýç »Jôçc÷O ^Tö 
å[ý×` a]\ö[ý å_çEõ AEõ×»RôO YÒ`Âç[ý_Ý a+ÉSï EõÌ[ýÓEõ* 

QöçNþçÌ[ýFçXç EõTö \öç_\öçã[ý åÌ[ýçGÝãVÌ[ Y×Ì[ýãb[ýç ×Vä¬K÷ åac÷O ×[ýbãÌ^ åÌ[ýçGÝãVÌ[ý ]Töç]Tö LçXç[ýçÌ[ý AEõ»»RôOç 
aÇã^çG Ac÷O a]Ýlùç* %ç]Ì[ýç %ç`ç Eõ×Ì[ý å^a[ý åÌ[ýçGÝãVÌ[ý Ac÷O a]ÝlùçÌ^ %e`GÐc÷S EõÌ[ýçÌ[ý LXî ×X[ýïç»JôX EõÌ[ýç 
c÷ãÌ^ä»K÷ TöçÌ[ýç Ac÷O a[ý mÌ[ýÓ±¼öYÉSï ×[ýbÌ^m×_Ì[ý =YÌ[ý TöçãVÌ[ý ]Töç]Tö LçXç[ýçÌ[ý Ac÷O aÇã^çG×»RôO GÐc÷S EõÌ[ýã[ý* 
%ç]Ì[ýç ^Tö å[ý×` =wøÌ[ý Yç[ý QöçNþçÌ[ýFçXçm×_ EõÝ \öçã[ý »Jô_ä»K,÷ åac÷O [ýîçYçãÌ[ý %çãÌ[ýç ×X\ÇöÛ_ WýçÌ[ýSç Yç[ý* ý  
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আYXçরা েতগুলল প্রশ্নাবলী পাঠাকেন? 

ইংলযাশেি একটি GP-পে নাম পলখাশনা প্রাে 1 রমরলেন সাোলক পিাগীশক এই GP পেশেন্ট 
সাশভে  সমীোি জনয এশলাোথার়িভাশে রনেোচন কিা হশেশে, যাশে প্ররে েেি ইংলযাশেি পমাটামটুি 
2 রমরলেন রভন্ন রভন্ন পিাগীশেি এই প্রশ্নােলী োঠাশনা যাে। 

 আপলন এেগুে সমসযা সম্পকেে  লিজ্ঞাসা েরকেন, কেমন করাগীকের পকে কিনাকরল প্রযােটিস 
অ্যাপকেন্টকমন্ট কনওো েতটা সহি বা েঠিন, কিনাকরল প্রযােটিস অ্যাপকেন্টকমকন্টর িনয 
উপলব্ধ সমে সন্তুলি, অ্নয সব োড়া স্বাস্থ্যকসবা কপশাোরকের কেকে প্রাপ্ত পলরচেোর মান। আলম 
আমার GP’র পলরকেবার লেেগুলল সম্পকেে  আপনাকে েীভাকব িানাকত বা অ্লভকোগ েরকত 
পারকবা? 

আেনাি ডাক্তাি, নাসে ো GP প্রযাকটিস সম্পশকে  আেনাি অনয পকান রজজ্ঞাসয ো অরভশযাগ 
থাকশল Ipsos MORI আেনাশক পকাশনাভাশে সহােো কিশে োিশে না। Ipsos MORI পকেল 
NHS England-এি হশে GP Patient Survey টি চালাশে। 

আেনাি ডাক্তাি ো GP প্রযাকটিস প্রেত্ত েরিশষো ো েরিচযো সম্পশকে  আেরন পকান মন্তেয ো 
অরভশযাগ কিশে চাইশল আেনাশক প্রথশম প্রযাকটিশসি সশে পযাগাশযাগ কিশে হশে। যরে আেনাি 
অরভশযাগ থাশক, োহশল প্ররেটি প্রযাকটিশসি একজন কশি কমী থাকশেন রযরন আেনাি সশে 
রেষেটি সমাযান কিাি পচিা কিশেন। 

রেকল্পভাশে, আেরন NHS England এি সশে পযাগাশযাগ কিশে োশিন যািা আেনাি প্রযাকটিস 
দ্বািা প্রেত্ত েরিশষোি অনশুমােন কশিন। NHS England এি সশে পযাগাশযাগ কিাি জনয:  
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"For the attention of the complaints team" রেষশেি ঘশি রলশখ 
england.contactus@nhs.net এ ইশমইল করুন 

•প ান 0300 311 22 33 

রনম্নরলরখে ওশেেসাইশট অরভশযাগ কিা সম্পশকে  আশিা েথয োওো পযশে োশি:  

•https://www.england.nhs.uk/contact-us/complaint/ 

•http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-and-feedback/Pages/nhs-
complaints.aspx 
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আলম েী সমীোর পলরণাম কেখকত পালর? 

হযাাঁ, সমীোি েরিণাম প্রকারেে হে এেং www.gp-patient.co.uk ওশেেসাইশট পেখশে োিা 
যাশে৷ এগুরল অনলাইশন োওো যাশে এেং সমস্ত GP ডাক্তািখানাে পেওো হশেশে৷শজশন িাখনু 
রেগে কশেক েেশিি সমীোি েরিণাম www.gp-patient.co.uk – পে পেখা যাে৷ 

GP পেশসন্ট সাশভে ি েরিণাম সম্পশকে  আশিা রেশেষ েথয জানশে চাইশল অনুগ্রহ কশি www.gp-

patient.co.uk পে যান৷ 
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জরিশেি  লা ল রক GP এি আে পক প্রভারেে কশি? 

GP পেশেন্ট সাশভে  2019 এ ডাক্তািখানাি অথে প্রোন প্ররক্রোে সিাসরি সংযুক্ত নে৷ 
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YÒ`Âç[ý_Ý a+ÉSï EõÌ[ýç: 
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%ç]çãEõ EõÝ a[ým×_ YÒä`ÂÌ[ý =wøÌ[ý ×VãTöc÷O c÷ã[ý? 

Ac÷O YÒ Ầm×_Ì[ý =wøÌ[ý åVCÌ^ç a+ÉSï B×¬K÷Eõ, Töçc÷O %çYXçãEõ ×VãTöc÷O c÷ã[ý Xç* ×EõÜ™Çö %ç]Ì[ýç %ç`ç Eõ×Ì[ý 
%çY×X %e`GÐc÷S EõÌ[ýã[ýX, EõçÌ[ýS Töçc÷ã_ %ç]Ì[ýç ]çXÇãbÌ[ý %×\öpûTöçÌ[ %çãÌ[ýç \öç_ WýçÌ[ýSç Yç[ý* %çYXçÌ[ý 
%çåGÌ[ý  =wøãÌ[ýÌ[ý VÌ[ýÓS ×Eõ»KÇ÷ YÒ`Â %ç]Ì[ýç %çYXçãEõ [ýçV ×VãTö [ý_[ý* =Vçc÷Ì[ýSØ ‘öÌ[ýÖY, %çY×X ^×V YÒ Ầ 
৯ A ×»RôOEõ ×»Jôc÷Ô ×VãÌ^ UçãEõX Töçc÷ã_ %çYXçãEõ åEõ[ý_ YÒ`Â ৮ -AÌ[ý =wøÌ[ý ×VãTö c÷ã[ý, Töã[ý %XÇGÐc÷ 
EõãÌ[ý ^±óö ac÷EõçãÌ[ý YÒ Ầç[ý_ÝÌ[ý ×XãVÛ`m×_ %XÇaÌ[ýS EõÌ[ýä[ýX* 
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åFçãY %ç×] ×»RôOEõ ôXç Eõç»RôOç ×»Jôc÷Ô åV[ý? 

å^ =wøÌ[ý×»RôO %çYXçÌ[ý ×XLØ‘ö ]Töç]Tö %U[ýç %×\öpûTöçÌ[ý a[ýä»JôãÌ^ Eõç»K÷çEõç×»K÷ åac÷O åFçãY %çY×X c÷Ì^ 
AEõ×»RôO ×»RôOEõ %U[ýç AEõ×»RôO Eõç»RôOç ×»Jôc÷Ô ×VãTö YçãÌ[ýX* 
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EõçGãL YÒ`Âç[ý_Ý a+ÉSï EõÌ[ýãTö %ç]çÌ[ý %aÇ×[ýWýç c÷ã_ EõÝ c÷ã[ý? 

å^ a[ý åÌ[ýçGÝãVÌ[ý YÒ̀ Âç[ý_Ý YÉSýï EõÌ[ýäTö %aÇ×[ýWýç c÷ä»¬K,÷TöçãVÌ[ý LXî Ipsos Mori AEõ×»RôO æ»RôO×_ãZõçX X¶‘öÌ[ý 
×Vä¬K÷* %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý åaç] åUãEõ £yÔ[ýçÌ[ý aEõç_ 8RôOç åUãEõ Ì[ýçTö 9»RôOçÌ[ý ]ãWýî %U[ýç `×X[ýçÌ[ý aEõç_ 
10 »RôOç åUãEõ ×[ýãEõ_ 5 »RôOçÌ[ý ]ãWýî 0800 819 9137 X¶‘öãÌ[ý åZõçX EõÌ[ýÓX* 

å^ a[ý åÌ[ýçGÝÌ[ýç EõçGãL YÒ`Âç[ý_Ý a+ÉSï EõÌ[ýãTö %×X¬KÇ÷Eõ TöçÌ[ýç %X_çc÷OãX www.gp-patient.co.uk এ 
রগশে YÒ Ầç[ý_Ý a+ÉSï EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX* Töä[ %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý ]ãX Ì[ýçFã[ýX, åÌ[ýçGÝ YÒ×Tö åEõ[ý_ AEõ×»RôO =wøÌ[ý 
GÐc÷S EõÌ[ýç c÷ã[ý* 
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YÒ`Âç[ý_ÝÌ[ý YÒU] YÊœöçÌ̂  ×[ýAaA_ aeãEõãTöÌ[ý %Uï EõÝ? 

YÒ`Âç[ý_ÝÌ[ý YÒU] YÊœöçÌ̂  ×[ýAaA_ aeãEõTö×»RôO c÷_ ×[ýÐ×»RôÒ  açc÷OX _îç†ÇãÌ^L-AÌ[ý YÒTöÝEõ* 

×[ýÐ×»RôO` açc÷OX _îç†ÇãÌ^L (BSL) ×[ýÐä»RôOãX açc÷OX _îç†ÇãÌ^L-AÌ[ý a[ýä»JôãÌ^ YÒ»Jô×_Tö WýÌ[ýS* \öçbç ×c÷açã[ý 
×[ýAaA_ -AÌ[ý ×XLØ‘ö [ýîçEõÌ[ýS A[ýe [ýçEõîGPöX %çä»K÷, A[ýe A»RôOç EõUî c÷OeãÌ[ýLÝ \öçbçÌ[ý =YÌ[ý ×X\öÛÌ[ý`Ý_ 
XÌ^ %U[ýç ×X×[ýQÍö\öçã[ý a+×EïõTö XÌ^*  

জানুোিী 2009 পথশক GP পেশেন্ট সাশভে -এি রেষশে আশিা েথয এেং সমীোি একটি অনলাইন 
সংস্কিণ GPরিটিে সাইন লযােশুেজ-এ সমীোি ওশেেসাইট www.gp-patient.co.uk -এি মাযযশম 
উেলব্ধ হশে।   

একটি অনলাইন রলংশকি মাযযশম সমীোটি েূিণ কিাি রনশেেোেলীও রিটিে সাইন লযােশুেজ-এ 
উেলব্ধ হশে, এেং সমীোটি W3C অযাশেরসরেরলটি স্ট্যাোডে গুরলি সাশথ সমূ্পণেরূশে সুসেে হশে।  
GP 

 

http://www.gp-patient.co.uk/
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%ç×] AEõ×»RôO \Çö_ EõãÌ[ý×»K÷? %ç×] EõÝ EõÌ[ý[ý? 

\Çö_ EõãÌ[ý UçEõã_C %ç]Ì[ýç »Jôçc÷O %çY×X %çYXçÌ[ý a+ÉSï EõÌ[ýç YÒ`Âç[ý_Ý YçPöçã[ýX* %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý \Çö_ 
=wøãÌ[ýÌ[ý LXî åFçY×»RôO a+ÉSï \ö×TöÛ EõÌ[ýÓX A[ýe TöçÌ[ýYÌ[ý ^±óöac÷EõçãÌ[ý a×PöEõ åFçãY ×»RôOEõ ×»Jôc÷Ô ×VX* 

0
3
3 

%ç×] %ç]çÌ[ý YÒ`Âç[ý_Ý c÷ç×Ì[ýãÌ̂  åZõã_×»K÷; %çY×X EõÝ %ç]çãEõ %çÌ[ý AEõ×»RôO YÒ×Tö×_×Y YçPöçãTö YçãÌ[ýX? 

^çÌ[ýç TöçãVÌ[ý YÒ̀ Âç[ý_Ý åZõÌ[ýd YçPöçÌ̂  ×X %ç]Ì[ýç TöçãVÌ[ý ]ãX Eõ×Ì[ýãÌ^ åV[ýçÌ[ý LXî %çãÌ[ýEõ[ýçÌ[ý AEõ×»RôO 
YÒ`Âç[ý_Ý YçPöçã[ýç, aÇTöÌ[ýçe åa»RôOç YÌ[ý[ýTöÞ EõãÌ^Eõ aŠçãc÷Ì[ý ]ãWýî %çYXçÌ[ý Eõçä»K÷ åYgìä»K÷ ^çCÌ^ç =×»JôTö* 

0
3
4 

%ç×] ×Eõ YÒ`Âç[ý_Ý×»Rô YÉSýï EõÌ[ýçÌ[ý LXî  %ç]çÌ[ý Ø‘öç]Ý [ýç Ø—öÝ/[ýµÇù/%Xî Eõç=ãEõ ×VãTö Yç×Ì[ý? 

Xç, ×»Jô×PöãTö å^ [ýî×NþÌ[ý Xç] å_Fç %çä»K÷ YÒ Ầç[ý_Ý åac÷O [ýî×NþÌ[ý %×\öpûTöç LçXãTö »JôçÌ^, aÇTöÌ[ýçe ^×VC 
%çY×X YÒ Ầç[ý_Ý YÉSýï EõÌ[ýçÌ[ý LXî açc÷ç^î »Jôçc÷OãTö YçãÌ[ýX, åa×»RôO %[ý`îc÷O %çYXçÌ[ý ×XLØ‘ö %×\öpûTöçÌ[ý 
×[ýbäÌ^ ×_ãF a+ÉSï EõÌ[ýã[ýX* 

0
3
5 

%ç×] %Xî å_çãEõãVÌ[ý LXî å^ %îçYãÌ^³RôOã]³RôO Eõ×Ì[ý åac÷O ×[ýbãÌ^ EõÝ %ç×] =wøÌ[ý ×VãTö Yç×Ì[ý? 

হযাাঁ, রকন্তু প্রশশ্নি একটি অংশে। পেরেিভাগ প্রশ্নকেে া রচঠিশে উরিরখে েযরক্তি অরভজ্ঞো সম্পশকে  
রজজ্ঞাসা কশি। ‘একটি অযােশেন্টশমন্ট কিা’ নামক রেভাগটিশে অনয পলাশকশেি অযােশেন্টশমন্ট 
সম্পশকে  প্রশশ্নি উত্তি থাকশে োশি। 

0
4
1 

%ç×] EõÝ Eõç=ãEõ YÒ`Âç[ý_Ý YÉSýï öEõÌÌ[ýãTö açc÷ç^î EõÌ[ýãTö Yç×Ì[ý? 

cg÷îç, TöçãTö åEõçX %aÇ×[ýWýç åXc÷O* %çYXçÌ[ý AEõLX [ýµÇù [ýç %ç±ÁÝãÌ^Ì[ý ^×V YÒ`Âç[ý_Ý YÉSýï EõÌ[ýçÌ[ý LXî 
açc÷ç^î JçX, Töçc÷ã_ %çY×X açc÷ç^î EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX* Töã[ý =wøÌ[ým×_ %[ý`îc÷O TöçãVÌ[ý %×\öpûTöçÌ[ý ×[ýbãÌ̂  
c÷CÌ^ç =×»JôTö* 

0
4
2 

YÒ`Âç[ý_Ý  YÉSýï EõÌ[ýçÌ[ý LXî %ç×] EõÝ %Xî EõçãÌ[ýçÌ[ý açc÷ç^î »Jôçc÷OãTö Yç×Ì[ý? 

cg÷îç, TöçãTö åEõçX %aÇ×[ýWýç åXc÷O* YÒ Ầç[ý_Ý \ö×TöÛ EõÌ[ýçÌ[ý LXî %çYXçÌ[ý åEõçX açc÷çå^îÌ[ý YÎåÌ̂ çLX cæ_, 
%çY×X AEõLX [ýµÇù [ýç %ç±ÁÝÌ̂ ãEõ açc÷ç^î EõÌ[ýãTö [ý_ãTö YçãÌ[ýX, Töã[ý =wøÌ[ým×_ £WýÇ %çYXçÌ[ý 
%×\öpûTöçÌ[ý ×[ýbãÌ^ c÷CÌ^ç =×»JôTö* 

0
3
7 

%ç]çãEõ EõÝ ×»Jô×Pö×»RôO åZõÌ[ýd YçPöçãTö c÷ã[ý? 

Xç, %çYXçãEõ £WýÇ a+ÉSï EõÌ[ýç YÒ`Âç[ý_Ý YÒVwø QöçEõ ]ç£_ åVCÌ^ç Fçã] \öãÌ[ý åZõÌ[ýd YçPöçãTö c÷ã[ý* 
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%ç×] GTö aŠçãc÷/GTö ]çãa/a+Ò×Tö %ç]çÌ[ý QöçNþçÌ[ýFçXç Y×Ì[ý[ýwïøX EõãÌ[ý×»K÷, %ç]çãEõ EõÝ Töç aã±¼öC 
YÒ`Âç[ý_Ý a+ÉSï  EõÌ[ýãTö c÷ã[ý? 

যদি আপদি িভেম্বর থেভে আপিার GP প্র্যােটিভের পদরবর্ত ি েভর োভেি র্াহভে আপিা GP 
প্র্যােটিভের েম্পভেত  প্র্ভের জিয আপদি থয প্র্যােটিভের অধীভি থরদজস্টার েভরদিভেি র্া েম্পভেত  

প্র্োবেীর উত্তর দিি। র্ভব, থজিাভরে প্র্যােটিে েম্পভেত  থোভিা দজজ্ঞােয োেভে অিুগ্রহ েভর 

আপিার আভে থোভিা থজিাভরে প্র্যােটিে অযাপভেন্টভেন্ট দিে দেিা থেটি থেভব থিখুি। এটা থয 

থোভিা থজিাভরে প্র্যােটিভের অবস্থাি হভর্ পাভর থযেি GP প্র্যােটিে ও হাব। 

0
3
9 

%ç×] GTö [ý»K÷Ì[ý %ç]çÌ[ý GP Ì[ý açãU åVFç Eõ×Ì[ý×X ×EõÜ™Çö TöçC %ç]çãEõ AEõ×»RôO YÒ`Âç[ý_Ý YçPöçãXç c÷ãÌ^ä»K÷* 
%ç×] EõÝ åa×»RôO a+ÉSï EõÌ[ý[ý? 

যদি আপদি থোভিা GP প্র্যােটিভে থরদজস্টার েভর োভেি - এেিদে আপদি েম্প্রদর্ থোভিা GP, 

িােত বা অিযািয স্বাস্থযভেবা থপশািাভরর োভি িা থেভেও আপিার উত্তর আোভির োভি েূেযবাি। 

েেীক্ষাে দেিু প্র্ে আভি থযখাভি আপদি েভব থজিাভরে প্র্যােটিে অযাপভেন্টভেভন্টর জিয থেষ্টা 

েভরদিভেি এবং েভব আপদি থশষ প্র্যােটিে অযাপভেন্টভেন্ট দিভেভিি র্া েম্পভেত  দজজ্ঞাো েরা 

হভেভি; এটা আোভিরভে আপিার োম্প্রদর্ে অদেজ্ঞর্া বুঝভর্ োহাযয েরভব। 

1
2
0 

%ç×] QöçNþçÌ[ýFçXçÌ^ %ç]çÌ[ý GP (QöçNþçÌ[ý)-AÌ[ý açãU åVFç Eõ×Ì[ý Xç, £WýÇ XçãaïÌ[ý açãU åVFç Eõ×Ì[ý* %ç×] 
EõÝ TöçC a]Ýlùç×»RôO YÉSýï EõÌÌ[ýãTö Yç×Ì[ý? 

হযাাঁ , আপদি এখি প্র্োবেী েমূ্পর্ত েরভর্ পাভরি। থবদশরোে প্র্েই থজিাভরে প্র্যােটিে েম্পভেত , এর 

েভধয GP, িােত বা অিযািয স্বাস্থযভেবা থপশািাভরর েভে অযাপভেন্টভেন্ট অন্তেুত ক্ত। 

0
4
3 

%ç]çåE  EFX A®ç æZÌ[T  YçPçæT  cå[? 

অনুগ্রহ কশি আেনাি সমূ্পণে কিা প্রশ্নােলী যে েীঘ্র সম্ভে প িে োঠান এেং অনুগ্রহ কশি 
রনরিে করুন পয এটি পযন আমাশেি কাশে:  
5িা এরপ্রল 2019 োরিশখি আশগ পে াঁশে যাে। 

0
4
5 

%ç]çÌ[ý ×»Jô×PöÌ[ý açãU %ç×] AEõ×»RôO Fç]/YÒ`Âç[ý_Ý Yçc÷O×X? 

Ac÷O Ì[ýEõ] c÷ãÌ̂  UçEõã_ %ç]çãVÌ[ý lù]ç EõÌ[ýã[ýX* %ç]Ì[ýç %” ×VãXÌ[ý ]ãWýîc÷O YÒ Ầç[ý_ÝÌ[ý YÒ×Tö×_×Yac÷ 
AEõ»RôOç ]ãX Eõ×Ì[ýãÌ^ åV[ýçÌ[ý ×»Jô×Pö YçPöçã[ýç aÇTöÌ[ýçe %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý a]Ýlùç×»RôO ^FX åYgì»K÷çã[ý TöFX Töç a+ÉSï 
EõÌ[ýã[ýX A[e ae^ÆE™ Fçã] \åÌ[ý AROç åZÌ[ýT YçPöçX* %U[ç, %çYXçÌ[ý Eõçä»K÷ ^×V AEõ×»RôO YÒ Ầç[ý_Ý Uçä»Eõ÷ 
A[ýe åa×»RôO %çY×X YÉã[ýïc÷O %ç]çãVÌ[ý Eõçä»K÷ YçPöçãTö »JôçX, %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý “FREEPOST GP PATIENT 

SURVEY” å_Fç Fçã] YÒ̀ Âç[ý_Ý×»R \åÌ[ý åVå[X* åEõçX QöçEõ×»RôO×Eõ»RôO _çGã[ý Xç* 
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CãÌ^[ýaçc÷O»RôO/%X_çc÷OãX a]çYX: 

 
0
4
8 

আলম েী অ্নলাইকন সমীোটি সম্পণূে েরকত পালর? 

আেরন যরে অনলাইশন এই সমীো সমূ্পণে কিশে চান, োহশল অনুগ্রহ কশি www.gp-

patient.co.uk এ যান  এেং সমীোি রলংকটি অনুসিণ করুন৷ োিেি আেনাশক যখন 
ইউজাি পনম আি আেনাি অরদ্বেীে োসওোডে ও এন্টাি কিশে েলা হশে েখন আেনাি 10 
অঙ্ক সূে নম্বি / ইউজাি নাম জানাশে হশে৷ সূে নম্বি এেং োসওোডে  প্রশ্নােলীি প্রথম েৃষ্ঠাে 
োো আশে৷ মশন িাখশেন, পিাগী প্ররে পকেল একটি উত্তি গৃহীে হশে৷ 

0
4
9 

%X_çc÷OãX a]Ýlùç a+ÉSï EõÌ[ýçÌ[ý LXî %ç]çÌ[ý YÒãÌ^çLXÝÌ^ _Gc÷OX ×[ý[ýÌ[ýS/aÉy %ç×] c÷ç×Ì[ýãÌ̂  åZõã_×»K* 
%ç×] EõÝ পনুরাে Am×_ åYãTö Yç×Ì[ý÷? 

আমাি কাশে পকান েযরক্তগে রেেিণ না থাকাে আরম েুুঃরখে পয আেনাশক আরম আেনাি 
লগইন রেেিণ রেশে োিে না। আেরন যরে সমীোটি অনলাইশন েিূণ কিশে চান, োহশল 
অনুগ্রহ কশি কশেক সপ্তাহ অশেো করুন যখন আমিা পয সকল েযরক্ত সমীোটি েিূণ কশিন 
রন োশেি প্রশেযকশক একটি কশি রিমাইোি (োরগে) োঠাশো। আেরন প্রশ্নােলীি অনয একটি 
করে োশেন এেং সমীোটি কাগশজ েিূণ কিশে োশিন ো পি াশিন্সটি েযেহাি কশি অনলাইশন 
েূিণ কিশে োশিন।  

0
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%X_çc÷OãX a]Ýlùç×»RôO a+ÉSï EõÌ[ýçÌ[ý LXî åEõçUçÌ^ %ç×] c÷O=LçÌ[ý åX]/aÉy X¶‘öÌ[ý FgÇãL åYãTö Yç×Ì[ý? 

%X_çc÷OãX a]Ýlùç×»RôO a+ÉSï EõÌ[ýçÌ[ý LXî YÒ`Âç[ý_ÝÌ[ý YÒU] YÊœöçÌ^ Eõ×+=»RôOçãÌ[ýÌ[ý YÒTöÝEõ ×»Jô×c÷ÔTö ×[ý\öçãG 
c÷O=LçÌ[ý åX]/aÉy X¶‘öÌ[ý A[ýe YçaCÌ^çQïö »K÷çYç %çä»K÷* 

 
 

http://www.gp-patient.co.uk/
http://www.gp-patient.co.uk/
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%e`GÐc÷S EõÌ[ýç: 
 
 
0
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%ç×] åEõX AEõ×»RôO YÒ`Âç[ý_Ý Yçc÷O×X? EõÝ\öçã[ý %ç×] AEõ×»RôO Yç[ý? 

YÒ`Âç[ý_Ý×»RôO Aã_çYçUç×QÍö\öçã[ý ×X[ýïç×»JôTö ]çXÇbãVÌ[ý Eõçä»K÷ YçPöçãXç c÷ä¬K÷ ^çÌ[ýç c÷Oe_îçã‰ø AEõLX GP-Ì[ý E*äK 
×X[ýµùÝEÊõTö*NHS England AEõLX GP-Ì[ý E*äK ×X[ýµùÝEÊõTö åÌ[ýçGÝãVÌ[ý AXAc÷O»JôAa Töç×_Eõç åUãEõ TöçãVÌ[ý 
Xç] Aã_çYçUç×QÍö\öçã[ý ×X[ýïç»JôX EõãÌ[ýä»K÷* a]Ýlùç×»RôO å^ é[ýWý Töç ×X×¸JôTö EõÌ[ýçÌ[ý LXî, Ipsos Mori åac÷O a[ý 
å_çãEõãVÌ[ý Eõçä»K÷ YÒ`Âç[ý_Ý YçPöçãTö YçãÌ[ý Xç ^çÌ[ýç a]ÝlùçÌ^ %e`GÐc÷S EõÌ[ýçÌ[ý LXî c÷O×Tö]ãWýî 
Aã_çYçUç×QÍö\öçã[ý ×X[ýïç×»JôTö c÷Ì̂ ×X* 

0
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3 

Ac÷O ]ÇcÉ÷ãTöÛ %ç×] åEõçX GP-Ì[ý E*äK ×X[ýµùÝEÊõTö Xc÷O, %ç×] EõÝ TöçC YÒ`Âç[ý_Ý×»RôO a+ÉSï EõÌ[ý[ý? 

এই সমীোটি গে েে মাস যশি GP প্রযাকটিশসি কাশে পিরজস্ট্াি কশি আশেন এমন পলাশকশেি 
কাশে োঠাশনা হশেশে। উক্ত সমশে আেরন পকাশনা প্রযাকটিশসি কাশে পিরজস্ট্াি কশি থাকশল, 
এমনরক এখনও পিরজস্ট্াি না থাকশলও, আেরন প্রশ্নােলী েিূণ কিশে োশিন। আেনাি GP 
প্রযাকটিস সম্পশকে  রজজ্ঞাসা কিা প্রশ্নােলীি জনয উক্ত সমশে (ো উক্ত সমশেি পেরেিভাগ 
অংশে) আেরন পয প্রযাকটিশসি কাশে পিরজস্ট্াি কশিরেশলন পসই সম্পরকে ে প্রশশ্নি উত্তি রেন। 
েশে, সাযািণ প্রযাকটিশসি সম্পরকে ে প্রশশ্নি জনয অনুগ্রহ কশি আেনাি আশগ পকাশনা পজনাশিল 
প্রযাকটিস অযােশেন্টশমন্ট রেল রকনা োি সম্পশকে  ভােুন। এটা পয পকাশনা পজনাশিল প্রযাকটিশসি 
অেস্থান হশে োশি পযমন GP প্রযাকটিস ও হাে। 

0
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%ç×] a+Ò×Tö %ç]çÌ[ý GP-Ì[ý açãU å^çGçã^çG Eõ×Ì[ý×X, %ç×] EõÝ TöçC YÒ Ầç[ý_Ý×»RôO a+ÉSï EõÌ[ý[ý? 

হযাাঁ, আেরন এখন প্রশ্নােলী সমূ্পণে কিশে োশিন। যরে পকান প্রশ্ন আেনাি পেশে প্রশযাজয না হে 
োহশল ‘প্রশযাজয নে’ রনেোচন করুন (শযখাশন অন্তভুে ক্ত আশে) অথো খারল পেশ়ি রেন। এো়িাও 
আমিা রনেরমে রনশেেেনা অন্তভুে ক্ত কশিরে যা আেনাশক আেনাি সম্পরকে ে নে এমন প্রশশ্নি উত্তি 
পেওো এ়িাশে সহােো কিশে। 

0
9
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োর সাকে আমার কেখা েরা উলচত েলে আলম অ্ংশগ্রহণ না েরকত চাই? 

অংেগ্রহণ কিা সমূ্পণে পস্বোপ্রশণারেে, রকন্তু আমিা আো কিে পয আেরন অংেগ্রহণ কিশেন 
কািণ  এইগুরল আেনাি অরভজ্ঞোি সেশচশে সম্ভােয রচেটি পেশে যখন রকনা আেরন আেনাি 
ডাক্তাি পক প ান কশিরেশলন অথো োশক পেখাশে পগরেশলন.  

যরে আেরন অংেগ্রহণ না কিশে চান আেনাশক রকেুই কিশে হশেনা, যরেও  আেরন েটুি স্মিণ 
সূচক পেশে োশিন আমাশেি পথশক পযটা রকনা আেরন অেশহলাও কিশে োশিন.  

আেরন যরে আমাশক আেনাি পি াশিন্স নম্বি েশলন োহশল আমিা েিেেী োরগশেি রচঠিগুরল 
পথশক আেনাি নাম ও ঠিকানা মুশে রেশে োরি, যরেও েশিি েইু ো রেন সপ্তাশহ োঠাশনাি জনয 
পয রচঠিগুরল ইরেমশযযই প্রস্তুে হশে পগশে পসই োরগশেি রচঠিগুরলশক থামাশে োিে না।    
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açWýçÌ[ýS: 
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0800 X¶‘öãÌ[ý åZõçX EõÌ[ýçÌ[ý FÌ[ý»Jô EõTö? 

×[ýÐä»RôOãX AEõ×»RôO YÒ»Jô×_Tö _îç‰ø_çc÷OX åZõçX åUãEõ 0800 »æ»RôO×_ãZõçX X¶‘öãÌ[ý EõÌ[ýç a]Ø™ö Eõ_m×_ ×[ýXç]Éã_îÌ[ý* 

0
6
6 

Ipsos Mori EõçãEõ [ýã_? 

Ipsos Mori AEõ×»RôO ×X[ýµùÝEÊõTö A[ýe Ø‘öçWýÝX a]Ýlùç aeØšöç ^çÌ[ýç EõäPöçÌ[ý\öçã[ý ]çãEïõ»RôO ×Ì[ýaç»JôÛ åaçaçc÷O×»RôOÌ[ý 
éX×TöEõ %ç»JôÌ[ýS ×[ý×Wý å]ãX »Jôã_* c÷OYãaça c÷O=ãEõ A[ýe å]ç×Ì[ý, ^çãVÌ[ý ×[båÍ^ %çY×X c÷Ì^Tö %ç_çVç\öçã[ý 
£ãX UçEõã[ýX, TöçÌ[ýç 2005 açã_Ì[ý %ãkôç[ýÌ[ý ]çãa AEõ×ÅyTö cåÌ̂  ×[ýÐä»RôOãXÌ[ý ×¥TöÝÌ̂  [ýÊc÷wø] Gã[ýbSç aeGPöX 
GåÍQ åTçå_* Ipsos MoriãEõ Ø‘öÝEÊõTö ]É_îçÌ̂ X aeØšöç ]çãEïõ×»RôOe åEõçÌ^ç×_×»RôO %îç×`CãÌ[ý³a (MQA) XTÇöX 
%çÜ™öLÛç×TöEõ YÒSç_Ý ºRôOîç‰øçQïö ISO 20252 A[ýe c÷O³RôOçÌ[ýXîç`Xç_ ºRôOîç‰øçQïö ZõÌ[ý c÷OXZõÌ[ýã]`X ×a×Eõ=×Ì[ý×»RôO 
ISO 27001 YÒVçX EõãÌ[ý, A®ç  ×[ýã`ŸÌ[ý YÒU] a]Ýlùç aeØšöç ^çÌ[ýç =\öÌ̂  ]çXV‰ø %LÛX EõãÌ[ýä»K÷* Ipsos 
Mori-Ì[ý ×[ýbãÌ^ %çãÌ[ýç TöãUîÌ[ý LXî %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý www.ipsos-mori.com CãÌ^[ýaçc÷O»RôO åVFÇX* 

 

http://www.ipsos-mori.com/
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গ োপনীয়তো এবং ডোটো সুরক্ষো 

েীোভব এবং থেি আেরা এই েভবষর্ার জিয আপিার বযদক্তের্ ডাটা বযবহার েরদি, আপিার অদধোরেেূহ এবং আপিার ডাটা 

বযবহার েম্পভেত  আপিার যদি থোিও প্র্ে বা উভেে থেভে োভে র্ভব েীোভব আোভির োভে থযাোভযাে েরভবি এই দবোভের 

র্েযগুভো র্া বযাখযা েভর।  

আমোর সোথে গ ো োথ োথ র বববরণ আপনোরো কীভোথব গপথয়থেন? 

Ipsos MORI আপিাভেNHS Englandএর পক্ষ থেভে এই প্র্েপত্র পাঠাভে। এেজি GP-র োভে দিবদির্ NHS-এর 

থরােীভির র্াদেো থেভে এভোপার্াদিোভব িােগুভো থবভি থিো হভেভি৷ Ipsos MORI যাভর্ আপিাভে এই েভবষর্াে 

অংশগ্রহর্ েরার জিয আেন্ত্রর্ েরভর্ পাভর র্াই NHS England আপিার বযদক্তের্ র্ভেযর েীদের্ পদরোর্ থশোর েভরভি। এই 

ডাটাে অন্তেুত ক্ত রভেভি:  

o আপিার িাে ও ঠিোিা 

o GP প্র্যােটিে থোড এবং NHS িম্বর 

o দেে এবং োে / জন্ম বির 

অল্প েংখযে থোভের জিয, Ipsos MORI থযাোভযাভের অদর্দরক্ত দববরর্ (থোবাইে িম্বর এবং ইভেইে অযাভেে) এবং েমূ্পর্ত 

জন্ম র্াদরখ রাখভব। আপদি অিোইি েেীক্ষাে অংশ দিভর্ আপিাভে আেন্ত্রর্ জাদিভে পাঠাভিা থটক্সট থেভেজ বা ইভেইে 

দরোইন্ডার থপভর্ পাভরি। NHS England থরােীভির োি থেভে র্েয েংগ্রভহর এটি েভবতাত্তে উপাে দেিা র্া বুঝভর্ 

আগ্রহী। 

Ipsos MORI আপিার ডাটা থোপিীে রাখভব এবং শুধু এই প্র্েোো পাঠাভিার জিয আপিার থযাোভযাভের দববরর্ বযবহার 

েরভব৷ েেীক্ষাটি থশষ হভে যাওোর পর, Ipsos MORI দিরাপভি আপিার থযাোভযাভের দববরর্ েুভি থেেভব৷ Ipsos MORI -

এর োভি োভরা স্বাস্থয েম্পভেত  থোি র্েয থিই। 

আমোর বযবি ত তেয প্রবিয়ো করোর জনয আপনোর আইবন বভবি কী? 

NHS England এই েভবষর্াটি োোভে GP প্র্যােটিে এবং অিযািয স্থািীে NHS পদরভষবাগুভো উন্নর্ েরভর্ NHS -থে 

েহাের্া েরার জিয, যাভর্ েভর থেগুভো স্থািীে প্র্ভোজিগুভো আরও োভোোভব থেটাে। 

NHS England হে GP Patient Survey-এর জিয বযদক্তের্ ডাটা প্র্দিোেরভর্র জিয ডাটা েভরাোর, যার অেত হে এই 

প্র্দিোটি থজিাভরে ডাটা থপ্র্াভটেশি থরগুভেশি (দজদডদপআর) থেভি েভে দেিা র্া দিদির্ েরভর্ র্ারা িােবদ্ধ। GP Patient 

Survey এর ববধ প্র্দিোেরভর্র জিয NHS England এর দেদত্ত হে অিুভেি 6(1) (ই) – “েভরাোর-এর উপর িযস্ত 

জিস্বাভেত অেবা েরোরী ের্তত পভক্ষর অিুশীেভি েম্পন্ন েরা এেটি োযত েম্পািভির জিয প্র্দিোেরর্ আবশযে”। এর অেত হে 

NHS England যোস্থাভি যোযে েুরক্ষা েহোভর র্াভির োভি আপিার েম্পভেত  রাখা বযদক্তের্ ডাটা েভবষর্ার জিয বযবহার 

েরভর্ পারভব। Ipsos MORI হে েেীক্ষা েরবরাভহর জিয NHS England –এর দিভিত ভশ োজ েরা ডাটা প্র্দিোোরী। 

আপদি NHS England এর থোপিীের্ার দবজ্ঞদি https://www.england.nhs.uk/contact-

us/privacy/privacy-notice/ওভেবোইভট থিখভর্ পাভরি। 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/
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এই েেীক্ষাে অংশ থিওো দিভজর ইোর উপর দিেত র েরভি এবং থযভোিও উত্তর আপিার েম্মদর্ দিভেই থিওো হে। র্ভব, 

আপদি যদি েদবষযভর্ অংশ দিভর্ িা োি র্াহভে অিুগ্রহ েভর আপিার েেীক্ষা িম্বরটি (দেঠির উপভরর অংভশ অেবা প্র্েপভত্রর 

েমু্মখোভে োো) থপ্র্রর্ েরুি যা দিভিত শ েরভব থয আপদি gppatientsurvey@ipsos.comথেভে থবদরভে থযভর্ োি। 

নযোশনোল ডোটো অপ্ট-আউটগুথলো বক এই সমীক্ষোয় প্রথয়ো  করো হয়? 

িা। Department of Health and Social Care দিদির্ েভরভি থয িযাশিাে ডাটা অপ্ট-আউট শুধুোত্র র্খিই 

প্র্ভযাজয হে যখি থরােীর থোপিীে র্েয থোি স্বর্ন্ত্র বযদক্তর যত্ন বযর্ীর্ অিয থোি উভেভশয বযবহৃর্ হে। থরােীর থোপিীে 

র্ভেযর েভধয অন্তেুত ক্ত রভেভি থোি স্বর্ন্ত্র বযদক্ত েম্পভেত  দিদিেযাে ডাটা (থযেি থোিও থেদডভেে অবস্থা, থপ্র্েদিপশি বা প্র্াি 

যত্ন) এবং থোি স্বর্ন্ত্র বযদক্ত েম্পভেত  বযদক্তটির দেদেৎোর থরেভডত র োধযভে পাওো থোি র্েয। GP Patient Survey েেীক্ষা 

েরা হভব এেি বযদক্তভির বািাই েরভর্ এবং থযাোভযাে েরভর্ GP প্র্যােটিভের থরােীর থরদজভেশি থরেডত  থেভে আিা 

থডভোগ্রাদেে ডাটা এবং থযাোভযাভের দববরর্ বযবহার েভর। থোি দিদিেযাে র্েয বযবহার বা র্েয অযােভেে িা েভর এই 

বযদক্তের্ ডাটা থরােীর থোপিীে র্েয দহভেভব থেদর্েুক্ত েরা হে িা। থেই দহোভব, িযাশিাে ডাটা অপ্ট-আউট GP Patient 

Survey-এর থক্ষভত্র প্র্ভযাজয িে। 

আপনোরো বক আমোর স্বোস্থ্য সম্পবকি ত ডোটো অযোকথসস কথরথেন? 

িা, এভেবাভরই িা। Ipsos MORI –থে শুধুোত্র আপিার GP প্র্যােটিে থোড ও NHS িম্বর, িাে, ঠিোিা, জভন্মর োে ও বির 

এবং দেে থিওো হভেভি। অল্প েংখযে থোভের জিয, Ipsos MORI থযাোভযাভের অদর্দরক্ত দববরর্ (থোবাইে িম্বর এবং 

ইভেইে অযাভেে) রাখভব। NHS England আপিার স্বাস্থয েম্পভেত  Ipsos MORI –থে থোি র্েয থিেদি - এটি আপিার 

এবং আপিার GPএর েভধয থোপিীে োেভব। 

Ipsos MORI –থে আপিার NHS িম্বর থিওো হভেভি যাভর্ আপদি যদি ইদর্পূভবত েেীক্ষাটি থিভি থবদরভে দেভে োেভে র্ারা 

যাভর্ আপিার োভে আবার থযাোভযাে িা েভর র্া দিদির্ েরভর্ র্ারা থযি আপিাভে শিাক্ত েরভর্ পাভর। আপিার 

থযাোভযাভের দববরর্ েেীক্ষার দবষভে আপিার োভে থযাোভযাে েরভর্ বযবহৃর্ হে, এবং GP প্র্যােটিে থোড থেবেোত্র GP 

প্র্যােটিভের প্র্দর্ উত্তরগুভোভর্ দেঙ্ক েরার জিয বযবহৃর্ হভব। 

জভন্মর োে ও বির এবং দেে েম্পদেত র্ র্েয শুধুোত্র এটি দিদির্ েরভর্ বযবহৃর্ হভব থয থবিােী েেীক্ষার র্েয যাভর্ প্র্যােটিভের 

থোেভির থপ্র্াোইভের োভে যর্টা েম্ভব োিাোদি থেভে। 

আপনোর নোম এবং ঠিকোনো কোর সোথে গশয়োর করো হথয়থে 

েেীক্ষা পদরোেিা েরার জিয Ipsos MORI দিদিত ষ্ট দেিু েরবরাহোরী প্র্দর্ষ্ঠাভির োভে োজ েরভি এবং থেই উভেভশয এইেব 

েরবরাহোরী প্র্দর্ষ্ঠাভির োভি আপিার িাে এবং ঠিোিা প্র্োশ েরার প্র্ভোজি হভব। র্ারা েেীক্ষাে আপিার থিওো থোিও 

উত্তর থিভখ িা বা পাে িা। এই েরবরাহোরী প্র্দর্ষ্ঠািগুভোর েভধয অন্তেুত ক্ত রভেভি:  

o Adare SEC; দপ্র্ন্ট েরা দেঠিপত্র এবং প্র্েপত্র 

o Text Local; দবর্রর্ েরার থটক্সট থেভেজ দরোইন্ডার 

mailto:gppatientsurvey@ipsos.com
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o Whistl এবং Royal Mail; দবর্রর্ এবং ডােোশুে 

এই েরবরাহোরীরা থজিাভরে ডাটা থপ্র্াভটেশি থরগুভেশিে অিুভোদির্ এবং েম্মদর্যুক্ত।  

কুবকজ 

দেিু অিোইি েেীক্ষা 'কুদেজ' বযবহাভরর োধযভে র্েয েংগ্রহ েভর। এগুভো আপিার েদম্পউটাভর জো হওো থিাট থিাট োইে। 

এই োইেগুভো যর্টা েম্ভব েে এবং শুধুোত্র োি দিেন্ত্রর্, ববধর্া এবং েবভেভে গুরুত্বপূর্ত হে, আপদি ইদর্েভধয েম্পন্ন েভরভিি 

এেি থোি অিোইি েেীক্ষার জিয আপিাভে দরোইন্ডার পাঠাভর্ আোভিরভে দবরর্ েরার জিয বযবহৃর্ হে। আপিার 

েদম্পউটাভর ব্রাউজার থেটিংে দিেদন্ত্রর্ েরার োধযভে আপিার পভক্ষ 'কুদেজ' েুভি থেো বা থেগুভোর বযবহার থরাধ েরা েম্ভব। 

আপিার েদম্পউটারটি থয েেটওেযার বযবহার েরভি েেীক্ষার প্র্েপত্রটি থেই েেটওেযাভরর জিয উপযুক্ত আোভর পাঠাভিা হভেভি 

দেিা র্া দিদির্ েরভর্Ipsos MORI স্বেংদিেোভব আপিার অপাভরটিং দেভস্টে, দডেভে থেটিংে এবং আইদপ অযাভেেেহ 

ব্রাউজাভরর ধরর্ েম্পভেত  র্েয গ্রহর্ েভর। Ipsos MORI আপিার েদম্পউটার থেভে অিয থোিও র্েয গ্রহর্ েভর িা। 

আমোর উিরগুথলোর কী হথব?/ আমোর ডোিোর বক এই সমীক্ষোয় আমোর গেওয়ো উিরগুথলো গেখথত 

পোথবন? 

আপিার উত্তরগুভো অিয বযদক্তভির থিওো উত্তরগুভোর োভে এেদত্রর্ েভর থেো হভব এবং আপিার িাে, ঠিোিা বা NHS 

িম্বভরর োভে েংযুক্ত েরা হভব িা। Ipsos MORI, এবং NHS England -এর অিুভোদির্ েেী ও েভবষেরা আপিার প্র্ভের 

বযদক্তের্ উত্তরগুদে থোপিীে রাখভবি৷ প্র্োদশর্ থোিও েোেভের েভধয থেউ আপিাভে েিাক্ত েরভর্ েক্ষে হভব িা। 

আপিার উত্তরগুভো আপিার ডাক্তার বা GP প্র্যােটিভের োভি থেরর্ পাঠাভিা হভব িা। NHS England -এর পক্ষ থেভে 

Ipsos MORIএই ওভেবোইটটিভর্ আপিার প্র্যােটিভের অিযািয ের্ােভর্র োভে থবিাভে এগুভো প্র্োশ েভর: https://gp-

patient.co.uk/surveysandreports 

NHS England এর অনুথমোবেত কমী এবং  থবষক কোরো এবং তোরো কীভোথব এই ফলোফলগুথলো বযবহোর 

করথত পোথর?  

স্বর্ন্ত্র থরােী পযতাভে েেীক্ষার ডাটা বযবহার েরভর্ পারার জিয, NHS England এবং অিযািয প্র্দর্ষ্ঠাি ের্তত ে দিযুক্ত েভবষে েহ 

েেে েভবষেভে, অিুেদর্র জিয আভবিি েরভর্ হভব। প্র্দর্টি আভবিি অবশযই েভঠার অিুভোিি প্র্দিোর েধয দিভে থযভর্ 

হভব, থযখাভি েী োজ েরা হভব র্া দিদিত ষ্ট েভর উভেখ েরা োেভব, এেি এেটি েুদক্ত েহোভর থয থযভোভিা প্র্োশিা থেবে 

েমূ্পর্ত থবিােী ডাটা উভেখ েরভব। অিযািয েেস্ত বযবহারোরীরা থবিােী ডাটাগুভো থেবে জার্ীে, CCG বা প্র্যােটিে পযতাভে 

বযবহার েরভর্ পারভব।  

আমোর বযবি ত তেয গকোেোয় রোখো ও প্রবিয়ো করো হথব? 

এই েেীক্ষার জিয বযবহৃর্ এবং েংেতহীর্ আপিার েেস্ত বযদক্তের্ র্েয Ipsos MORI োরা যুক্তরাভজযর েভধয র্েয থেন্দ্রগুদেভর্ 

এবং োেত াভর রদির্ হভব। 

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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আমোর বযবি ত তেয বনরোপে রথয়থে তো আপনোরো কীভোথব বনবিত করথবন? 

Ipsos MORI র্ার র্েয দিরাপত্তার িােবদ্ধর্া গুরুত্ব েহোভর গ্রহর্ েভর এবং আপিার র্েয হাদরভে যাওো, েুদর বা অপবযবহার 

হওোর থেভে েুরদক্ষর্ র্া দিদির্ েরার জিয দবদেন্ন ের্েত র্া গ্রহর্ েভর। দিরাপত্তার ের্েত র্াভর্ অদেভের যোযে বাস্তব দিরাপত্তা 

এবং েদম্পউটার দেভস্টভে দিেদন্ত্রর্ এবং েীদের্ অযাভক্সে অন্তেুত ক্ত। বযদক্তের্ র্েয েুরদক্ষর্োভব েংরক্ষর্ েরা হভেভি এবং প্র্েভল্প 

েরােদর জদির্ েেীরা থেবেোত্র থেটি থিখভর্ পাভব এেিটা দিদির্ েরভর্ েভঠার বযবস্থা গ্রহর্  েরা হভেভি।  

Ipsos MORI -এর র্ার র্েয দিরাপত্তা দিেন্ত্রর্ এবং োভজর ধরভর্র দিেদের্ অেযন্তরীর্ ও বাদহযে অদডট রভেভি এবং র্ভেযর 

দিরাপত্তার জিয, ISO 27001আন্তজত াদর্ে োিিভে স্বীেত র্। 

প্র্েগুভোভর্ আপিার বযদক্তের্ উত্তর আপিার িাে, ঠিোিা বা NHS িম্বভরর োভে েংযুক্ত েরা হভব িা। Ipsos MORI, এবং 

অিুভোদির্ NHS England েেী ও েভবষেের্ পতেে উত্তরগুভোভে থোপিীে বভে ের্য েভরি এবং থজিাভরে ডাটা 

থপ্র্াভটেশি থরগুভেশি এর েেস্ত দিে ও দবধাি এবং েুরদক্ষর্ েংরক্ষভর্র প্র্ভোজিীের্ােহ অিযািয েেস্ত প্র্ােদেে আইি থেভি 

েভেি।  

Ipsos MORI কতবেন ধথর আমোর বযবি ত তেয ও শনোিকরণথ ো য উির রক্ষো করথব? 

েভবষর্া প্র্েল্প এবং েোেেগুদে েেেতি েরার জিয যর্ক্ষর্ প্র্ভোজি র্র্ক্ষর্ অবদধ আপিাভে শিাক্ত েরা যাভব এেিোভব 

Ipsos MORI থেবেোত্র আপিার র্েয রক্ষা েরভব। বাস্তভব, এর োভি হে থয আেরা থবিাভে েভবষর্ার েোেেগুদে 

েভন্তাষজিেোভব এেবার জাদিভে দিভে, আেরা আোভির দেভস্টে থেভে দিরাপভি আপিার বযদক্তের্ ও শিাক্ত েরা যাভব এেি 

র্েয অপোরর্ েভর থিব।  

এই েেীক্ষাটির জিয পাওো এবং প্র্োশ েরার দুই োে পভর আোভির দেভস্টে থেভে আপিার বযদক্তের্ ডাটা দিরাপভি েদরভে 

থিব। 

আমোর ডোিোর কীভোথব এই সমীক্ষোটির সোথে জবিত? 

প্র্েপত্রটি ইংেযাভন্ডর GP -থর্ দিবদির্ বযদক্তভির এেটি এভোপার্াদি দিবতােভির জিয পাঠাভিা হভেভি এবং NHS England 

োরা পদরোদের্ এেটি GP-থর্ দিবদির্ থরােীভির র্াদেো থেভে আপিার িােটি এভোপার্াদিোভব দিবতােি েরা হভেদিে। 

GP প্র্যােটিে-এর অবের্ োো উদের্ থয েেীক্ষাটি েরা হভে। েেীক্ষাটি থশষ হওোর পর র্ারা এই ওভেবোইট https://gp-

patient.co.uk/surveysandreports-এর োধযভে প্র্াদিোধয র্াভির প্র্যােটিভের জিয থবিােী, পদরেংখযািের্ 

েোেেগুভো অযােভেে েরভর্ পারভব, র্ভব স্বর্ন্ত্র উত্তরগুভো অযােভেে েরভর্ পারভব িা। 

সমীক্ষোটি কী ননবতক অনুথমোেন গপথয়থে? 

2007 োভে প্র্েে েেীক্ষাটি শুরু েরার আভে Central Office for Research Ethics Committee (COREC) এর 

োভে Ipsos MORI পরােশত এবং দবভবেিা েরা হভেদিে থয, GP রা র্াভির থরােীভির থযই থেবা প্র্িাি েভর র্ার েূেযােি েরার 

জিয - এই েেীক্ষাটি "দবশুদ্ধ েভবষর্া" িে বরং "পদরভষবার েূেযােি"। েেস্বরূপ, এই েেীক্ষাটির জিয আিুষ্ঠাদিে দেদেৎো 

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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েভবষর্ার বিদর্ে অিুভোিভির প্র্ভোজি থিই। র্ভব, Ipsos MORI েভবষর্া িীদর্ েম্পদেত র্ Market Research 

Society থোডটি েভঠারোভব থেভি েভে এবং প্র্িত্ত থরােীর দববরর্ এই েেীক্ষাটির উভেশয বযর্ীর্ অিয থোিও দেিুর জিয 

বযবহার েরা হে িা। 

গজনোথরল ডোটো গপ্রোথটকশন গরগুথলশন (বজবডবপআর) 

দজদডদপআর-এর েভধয অভিেগুভো অদধোর অন্তেুত ক্ত রভেভি, যদিও এর েবগুভোই প্র্ভোে হে িা থযখাভি প্র্দিোেরভর্র আইদি 

দেদত্ত হে জিোধারভর্র োজ, যার েভধয রভেভি েুভি থেোর অদধোর এবং ডাটা বহিভযােযর্া।  

Ipsos MORI -এর োভি রাখা থযভোভিা বযদক্তের্ ডাটা েুভি থেোর আভে থেটিভর্ প্র্ভবভশর অিুভরাধ েরার অদধোর আপিার 

রভেভি। আপদি আপিার েম্মদর্ প্র্র্যাহার েরভর্ পাভরি এবং ডাটা দরভপাটিত ংভের জিয ডাটা প্র্দিোেরর্ হওোর আভে থযভোভিা 

েেে আপিার বযদক্তের্ ডাটা বা আপিার থিওো েেীক্ষাটির উত্তরগুভো প্র্দিোেরভর্র দবষভে আপদত্ত জািাভর্ পাভরি।  

আোভির অবশযই এে োভের েভধয আপিার অদধোর েম্পদেত র্ অিুভরাধগুভোভর্ োিা দিভর্ হভব, যদিও এর দেিু বযদর্িে 

রভেভি। NHS England–এর থোপিীের্া থিাটিশ আপিার অদধোর এবং থেগুভো েীোভব েেত া েরভর্ হে র্া বযাখযা েভর। 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/  

আেরা আপিার বযদক্তের্ র্েয েীোভব প্র্দিো েভরদি র্ার দবষভে আপিার যদি উভেে থেভে োভে র্ভব আপিার 

Information Commissioner’s Office (ICO) -এর োভি অদেভযাে জো থিওোর অদধোর আভি। আপদি 

Information Commissioner’s Office এর ওভেবোইট https://ico.org.uk/global/contact-us/ দেভে 

অেবা: casework@ico.org.ukঠিোিাে এেটি ইভেইে পাঠিভে েীোভব থযাোভযাে েরা যাভব র্া েম্বভি আপদি দবশি 

থপভর্ পাভরি। 

এই সমীক্ষো এবং/বো আমোর বযবি ত তেয সম্বথে আবম কীভোথব Ipsos MORI ও NHS England -

এর সোথে গ ো োথ ো  করথত পোরব? 

Ipsos MORIএর সোথে গ ো োথ ো  করুন: 

এই েভবষর্া েম্পভেত  আপিার যদি থোি প্র্ে োভে র্ভব িো েভর েভবষর্া িভের োভে থযাোভযাে েরুি। র্াভির োভে এখাভি 

থযাোভযাে েরা থযভর্ পাভর: 

ইভেইে: GPPatientSurvey@ipsos.com 

ডােভযাভে:  

The GPPS Team - Ipsos MORI 
3 Thomas More Square 
London E1W 1YW 

আপিার যদি থোি প্র্ে োভে অেবা আোভির থোপিীের্া থিাটিশ, ডাটা েুরক্ষা আইভির প্র্দর্ আোভির েম্মদর্ বা আোভির োভি 

আপিার েম্পভেত  োো র্েযাদি েম্পভেত  আরও র্ভেযর প্র্ভোজি হে, র্াহভে িো েভর আোভির েেোোন্স দডপাটত ভেভন্ট 

থযাোভযাে েরুি। র্াভির োভে এখাভি থযাোভযাে েরা থযভর্ পাভর: 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://ico.org.uk/global/contact-us/
mailto:casework@ico.org.uk
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ইভেইে: compliance@ipsos.com ইভেইভের দবষভের োইভি “19-071872-01 GPPS”। 

ডােভযাভে:  

থরে: 19-071872-01 GPPS  

Compliance Department 
Ipsos MORI 
3 Thomas More Square 
London E1W 1YW 

NHS England-এর সোথে গ ো োথ ো  করুন: 

ইভেইে: england.contactus@nhs.net 

থটদেভোি: 0300 311 22 33 

ডােভযাভে:  

NHS England 
PO Box 16738 
Redditch 
B97 9PT 

  


