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a]Ýlùç×»RôOÌ[ý ×[ýbãÌ^: 
 
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 

আমিা পয উত্তিগুশলা োই পসগুশলা আেনাি ও আেনাি েরিোশিি মশো মানুষশেি জনয স্থানীে 
স্বাস্থযশসো উন্নে কিশে NHS-পক সাহাযয কশি। গে োশিা মাশস COVID-19 মহামািীি প্ররে 
সাড়া রেশে রগশে GP পেোজীেীশেি পেে রকেু েরিেেে ন কিশে হশেশে। যাি ফশল, আেনাি 
স্থানীে NHS েরিশষোি পেশে আেনাি অরভজ্ঞো সম্পশকে  আমাশেি জানশে োিাটা এখন আশগি 
পযশকাশনা সমশেি পেশে পেরে গুরুত্বেূণে, এমনরক যরে আেরন সম্প্ররে আেনাি GP পেোজীেীশক 
নাও পেরখশে থাশকন, অথো আেরন আশগও একটি প্রশ্নমালা েূিণ কশি থাশকন। 

A»RôOç %çaã_ EõçÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ?  

Ipsos MORIý, AEõ×»RôO Ø‘öçWýÝX a]Ýlùç aeØšöç, NHS England-AÌ[ý c÷ãÌ̂  Ac÷O a]Ýlùç×»RôO Y×Ì[ý»Jôç_Xç 
EõÌ[ýä»K÷* 

আমাকে কেন প্রশ্নাবলী পাঠাকনা হকেকে? 

আেনাশক প্রশ্নােলী োঠাশনা হশেশে কািণ ইংলযাশেি একটি GP-পে নাম পলখাশনা সাোলক 
পিাগীশেি োরলকা পেশক আেনাশক এশলাোথারড়ভাশে রনেোেন কিা হশেশে৷ প্রাে 2 রমরলেন 
ইংলযাশেি GP পে রনেরিে প্রাপ্তেেস্ক পিাগীশক GP পিাগী জরিশেি এই কাশজি জনয রনেোেন 
কিা হশেশে।   

আমাকে কেন কেক্সে কমকেজ পাঠাকনা হকেকে? 

পযখাশন পমাোইল পফান নম্বি আশে পসখাশন জরিশে অংেগ্রহশণি রিমাইোি রহশসশে পটক্সট পমশসজ 
োঠাশনা হশেশে। প্ররেটি পটক্সট পমশসশজ একটি অননয রলঙ্ক িশেশে, পযটিশে আেনাি লগ-ইন এি 
রেেিণ পেো হশেশে। এটি রেশে আেরন আেনাি জরিশেি নম্বি অথো োসওোডে  প্রশেে কিাশনা 
োড়াই অনলাইশন অংেগ্রহণ কিশে োিশেন। 
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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 েলমান ি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 

0
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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 Ầç[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*  

যরে আেরন এই জরিে সম্পশকে  পকাশনা রিমাইোি পেশে না োন, োহশল অনুগ্রহ কশি সাশথ 
পেো রিশোস্ট খাশম ফাাঁকা প্রশ্নমালাটি পফিে োঠান। রেকল্প রহশসশে, আেরন Ipsos MORI এি 
জরিশেি হটলাইশন রিশফাশন পযাগাশযাগ কিশে োশিন 0800 819 9137 নম্বশি (শসামোি পথশক 
শুক্রোি সকাল 8টা পথশক িাে 9টা; েরনোি সকাল 10টা পথশক রেকাল 5টা) অথো Ipsos 

MORI এি কাশে ইশমইল োঠাশে োশিন GPPatientSurvey@ipsos.com ঠিকানাে। 

 আমার GP েম্পকেে  আমার কিছু অকিযোগ আযছ যেগুকি সমীক্ষায় িিার িরা হয়কি৷ আকম 
কিিাযে অকিযোগ জািাযে পাকর? 

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 োলাশে। 

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

• "For the attention of the complaints team" রেষশেি ঘশি রলশখ 
england.contactus@nhs.net এ ইশমইল করুন 

mailto:GPPatientSurvey@ipsos.com
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• পফান 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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আমম েী েমীক্ষার পমরণাম কেখকে পামর? 

হযাাঁ, সমীোি েরিণাম প্রকারেে হে এেং www.gp-patient.co.uk ওশেেসাইশট পেখশে োিা 
যাশে৷  
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https://www.england.nhs.uk/contact-us/complaint/
http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-and-feedback/Pages/nhs-complaints.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-and-feedback/Pages/nhs-complaints.aspx
http://www.gp-patient.co.uk/
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YÒ`Âç[ý_Ý a+ÉSï EõÌ[ýç: 
 
%ç]çãEõ EõÝ a[ým×_ YÒä`ÂÌ[ý =wøÌ[ý ×VãTöc÷O c÷ã[ý? 

“আেনাি সম্পশকে ” পসকেশন থাকা পযশকাশনা জনসংখযা-রেষেক প্রশ্নসহ Ac÷O YÒ̀ Âm×_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 Ầ %ç]Ì[ýç %çYXçãEõ [ýçV ×VãTö [ý_[ý* =Vçc÷Ì[ýSØ‘öÌ[ýÖY, %çY×X ^×V YÒ Ầ 7 A ×»RôOEõ ×»Jôc÷Ô 
×VãÌ^ UçãEõX Töçc÷ã_ %çYXçãEõ åEõ[ý_ YÒ̀ Â 8 -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* 

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* 

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 Ầç[ý_Ý a+ÉSï EõÌ[ýãTö %×X¬KÇ÷Eõ TöçÌ[ýç %X_çc÷OãX www.gp-

patient.co.uk/survey এ রগশে YÒ̀ Âç[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* 

YÒ`Âç[ý_ÝÌ[ý YÒU] YÊœöçÌ^ ×[ýAaA_ aeãEõãTöÌ[ý %Uï EõÝ? 

YÒ Ầç[ý_ÝÌ[ý YÒU] YÊœöçÌ̂  ×[ýAaA_ aeãEõTö×»RôO c÷_ ×[ýÐ×»RôÒ  açc÷OX _îç†ÇãÌ̂ 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 অযাশক্সরসরেরলটি স্টযাোডে গুরলি সাশথ সমূ্পণেরূশে সুসেে হশে।  
GP 

 

http://www.gp-patient.co.uk/
http://www.gp-patient.co.uk/


5 
GPPS Y15 Website FAQs – Bengali – Public 

 

%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* 

%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 Ầç[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* 

%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* 

%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 া রেঠিশে উরিরখে েযরক্তি অরভজ্ঞো সম্পশকে  
রজজ্ঞাসা কশি। ‘একটি অযােশেন্টশমন্ট কিা’ নামক রেভাগটিশে অনয পলাশকশেি অযােশেন্টশমন্ট 
সম্পশকে  প্রশশ্নি উত্তি থাকশে োশি। 

%ç×] EõÝ Eõç=ãEõ YÒ Ầç[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* 

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* 

%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। 

%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। 

%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। 

%ç]çåE  EFX A®ç æZÌ[T  YçPçæT  cå[? 

অনুগ্রহ কশি আেনাি সমূ্পণে কিা প্রশ্নােলী যে েীঘ্র সম্ভে পফিে োঠান এেং অনুগ্রহ কশি 
রনরিে করুন পয এটি পযন আমাশেি কাশে:  
31 মােে  2021  

%ç]çÌ[ý ×»Jô×PöÌ[ý açãU %ç×] AEõ×»RôO Fç]/YÒ Ầç[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: 

 

আমম েী অনলাইকন েমীক্ষাটি েম্পণূে েরকে পামর? 

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

patient.co.uk/survey 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 

%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÷? 

যরে আেরন আপনার লগ-ইন এর রেবরণ হাররয়ে ফেযলন োহশল অনুগ্রহ কযর আপনার অনুযরাধটি 
GPPatientSurvey@ipsos.com ঠিকানা়ে ইশমইল করুন এবং আমরা এগুরল আপনাযক আবার 
ইশমইল কিশো। সমীক্ষার সে নম্বর ও পাসও়োর্ড  সরুরক্ষতভাযব সংিেণ করা হ়ে, তাই এযত 
কয়েক রিন সম়ে লাগযত পাযর। 

 
রবকল্প রহশসশে, আপরন পরবতী রিমাইোফরর রিঠি ও প্রশ্নমালা না পাও়ো পর্ডন্ত অযপক্ষা করযত 
পাযরন, র্া সমীক্ষাটি পূরণ কযরনরন এমন প্রযতেক েযরক্তফক পাঠাযনা হযব। আপনার সমীক্ষার নম্বর 
ও পাসও়োর্ড  প্রশ্নমালার প্রথম পৃষ্ঠা়ে মুদ্রণ করা থাকযব৷  

পযখাশন পমাোইল নম্বি আশে পসখাশন জরিশে অংেগ্রহশণি রিমাইোি রহশসশে পটক্সট পমশসজও 
োঠাশনা হশে থাশক। প্ররেটি পটক্সট পমশসশজ একটি অননয রলঙ্ক থাশক, পযটিশে আেনাি লগ-ইন 
এি রেেিণ পেো থাকশে। এটি রেশে আেরন আেনাি জরিশেি নম্বি অথো োসওোডে  প্রশেে 
কিাশনা োড়াই অনলাইশন অংেগ্রহণ কিশে োিশেন। 

%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^çQ ïö »K÷çYç %çä»K÷* 

 
 

http://www.gp-patient.co.uk/
http://www.gp-patient.co.uk/
mailto:GPPatientSurvey@ipsos.com
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%e`GÐc÷S EõÌ[ýç: 
 
 

%ç×] åEõX AEõ×»RôO YÒ`Âç[ý_Ý Yçc÷O×X? EõÝ\öçã[ý %ç×] AEõ×»RôO Yç[ý? 

YÒ Ầç[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* 

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 পিরজস্টাি কশি আশেন এমন পলাশকশেি 
কাশে োঠাশনা হশেশে। উক্ত সমশে আেরন পকাশনা প্রযাকটিশসি কাশে পিরজস্টাি কশি থাকশল, 
এমনরক এখনও পিরজস্টাি 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 পিরজস্টাি 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। 

%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’ রনেোেন করুন (শযখাশন অন্তভুে ক্ত আশে) অথো খারল পেশড় রেন। এোড়াও 
আমিা রনেরমে রনশেেেনা অন্তভুে ক্ত কশিরে যা আেনাশক আেনাি সম্পরকে ে নে এমন প্রশশ্নি উত্তি 
পেওো এড়াশে সহােো কিশে। 
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açWýçÌ[ýS: 
 
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* 

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 MORI ãEõ Ø‘öÝEÊõTö ]É_îçÌ̂ X aeØšöç ]çãEïõ×»RôOe åEõçÌ̂ 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 Ÿ̀Ì[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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থোপিীের্া এবং ডাটা েুরক্ষা  

কীভাশে এেং পকন আমিা এই গশেষণাি জনয আেনাি েযরক্তগে ডাটা েযেহাি কিরে, আেনাি 

অরযকািসমূহ এেং আেনাি ডাটা েযেহাি সম্পশকে  আেনাি যরে পকানও প্রশ্ন ো উশদ্বগ পথশক থাশক েশে 

কীভাশে আমাশেি সাশথ পযাগাশযাগ কিশেন এই রেভাশগি েথযগুশলা ো েযাখযা কশি।  

আমার োকে ক াগাক াকগর মববরণ আপনারা েীভাকব কপকেকেন? 

Ipsos MORI আেনাশক NHS England এি েে পথশক এই প্রশ্নেে োঠাশে। একজন GP-ি সাশথ 

রনেরিে NHS-এি পিাগীশেি োরলকা পথশক এশলাোোরড়ভাশে নামগুশলা পেশে পনো হশেশে৷ Ipsos 

MORI যাশে আেনাশক এই গশেষণাে অংেগ্রহণ কিাি জনয আমন্ত্রণ কিশে োশি োই NHS England 

আেনাি েযরক্তগে েশথযি সীরমে েরিমাণ পেোি কশিশে। এই ডাটাে অন্তভুে ক্ত িশেশে:  

o আেনাি নাম ও ঠিকানা 
o GP প্রযাকটিস পকাড এেং NHS নম্বি 

o রলে এেং মাস / জন্ম েেি 

o পমাোইল পটরলশফান নম্বি (লভয থাকশল) 

Ipsos MORI আেনাি ডাটা পগােনীে িাখশে এেং শুযু আেনাশক এই জরিশে অংেগ্রহশণি আমন্ত্রণ 
জানাশনাি জনয আেনাি পযাগাশযাশগি রেেিণ েযেহাি কিশে৷ সমীোটি পেষ হশে যাওোি েি, Ipsos 

MORI রনিােশে আেনাি পযাগাশযাশগি রেেিণ মুশে পফলশে৷ Ipsos MORI -এি কাশে কাশিা স্বাস্থয 
সম্পশকে  পকান েথয পনই। 

আমার বযমিগে েেয প্রমিো েরার জনয আপনার আইমন মভমি েী? 

NHS England এই গশেষণাটি োলাশে GP প্রযাকটিস এেং অনযানয স্থানীে NHS েরিশষোগুশলা উন্নে 

কিশে NHS -পক সহােো কিাি জনয, যাশে কশি পসগুশলা পিাগীশেি মোমশেি প্ররে সাড়া রেশে 

স্থানীে প্রশোজনগুশলা আিও ভাশলাভাশে পমটাে। NHS পিাগীশেি পসো পেোি পেশে জনসাযািণশক 
সমৃ্পক্ত কিা োশেি আইরন োরেত্ব (NHS Act 2006 এি পসকেন 13Q অনুযােী)। 

NHS England হল GP Patient Survey-এি জনয েযরক্তগে ডাটা প্ররক্রোকিশণি জনয ডাটা কশরালাি, 

যাি অথে হল এই প্ররক্রোটি UK পজনাশিল ডাটা পপ্রাশটকেন পিগুশলেন (রজরডরেআি) 

 পমশন েশল রকনা ো রনরিে কিশে োিা োেেদ্ধ। GP Patient Survey এি বেয প্ররক্রোকিশণি জনয 
NHS England এি রভরত্ত হল অনুশেে 6(1) (ই) – “কশরালাি-এি উেি নযস্ত জনস্বাশথে অথো সিকািী 
কেৃে েশেি অনুেীলশন সম্পন্ন কিা একটি কাযে সম্পােশনি জনয প্ররক্রোকিণ আেেযক”। রেশেষ যিশনি 
েযরক্তগে ডাটা (শযমন স্বাস্থয, জারেগে ো জারেস্বত্ত্বাগে উৎস অথো পযৌন অরভমুখীো) 
প্ররক্রোকিশণি জনয অেেযই একটি অরেরিক্ত েেে , অনুশেে 9(2)(h) “প্ররেশিাযমূলক ো 
অক্যযশেেনাল ওষুশযি জনয, কমেোিীি কমেেমো মূলযােশনি জনয, পমরডশকল ডাোগশনারসস এি 
জনয, স্বাস্থযশসো অথো সামারজক পসো অথো রেরকৎসা প্রোশনি জনয, অথো স্বাস্থযশসো অথো 
পসােযাল পকোি রসশস্টম এেং েরিশষোসমূশহি েযেস্থােনাি জনয প্ররক্রোকিণ অেরিহাযে” েিূণ 
কিশে হশে। এি অথে হল NHS England যথাস্থাশন যথাযথ সুিো সহকাশি োশেি কাশে আেনাি 
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সম্পশকে  িাখা েযরক্তগে ডাটা গশেষণাি জনয েযেহাি কিশে োিশে। Ipsos MORI হল সমীো সিেিাশহি 

জনয NHS England –এি রনশেে শে কাজ কিা ডাটা প্ররক্রোকািী। 

আেরন NHS England এি পগােনীেোি রেজ্ঞরপ্ত https://www.england.nhs.uk/contact-

us/privacy/privacy-notice/ওশেেসাইশট পেখশে োশিন। 

এই সমীোে অংে পনওো রনশজি ইোি উেি রনভে ি কিশে। েশে, আেরন যরে ভরেষযশে অংে রনশে না োন 

োহশল অনুগ্রহ কশি আেনাি সমীো নম্বিটি (রেঠিি উেশিি অংশে অথো প্রশ্নেশেি সম্মখুভাশগ থাকা) পপ্রিণ 

করুন যা রনশেেে কিশে পয আেরন GPPatientSurvey@ipsos.com পথশক পেরিশে পযশে োন। 

নযাশনাল ডাো অপ্ট-আউেগুকলা মে এই েমীক্ষাে প্রকোগ েরা হে? 

না। Department of Health and Social Care রনরিে কশিশে পয নযােনাল ডাটা অপ্ট-আউট শুযুমাে 

েখনই প্রশযাজয হে যখন পিাগীি পগােনীে েথয পকান স্বেন্ত্র েযরক্তি যত্ন েযেীে অনয পকান উশেশেয েযেহৃে 

হে। পিাগীি পগােনীে েশথযি মশযয অন্তভুে ক্ত িশেশে পকান স্বেন্ত্র েযরক্ত সম্পশকে  রিরনকযাল ডাটা (পযমন 

পকানও পমরডশকল অেস্থা, পপ্রসরক্রেেন ো প্রাপ্ত যত্ন) এেং পকান স্বেন্ত্র েযরক্ত সম্পশকে  েযরক্তটিি রেরকৎসাি 

পিকশডে ি মাযযশম োওো পকান েথয। GP Patient Survey সমীো কিা হশে এমন েযরক্তশেি োোই কিশে 

এেং পযাগাশযাগ কিশে GP প্রযাকটিশসি পিাগীি পিরজশেেন পিকডে  পথশক আনা পডশমাগ্রারফক ডাটা এেং 
পযাগাশযাশগি রেেিণ েযেহাি কশি। পকান রিরনকযাল েথয েযেহাি ো েথয অযাকশসস না কশি এই েযরক্তগে 

ডাটা পিাগীি পগােনীে েথয রহশসশে পেরণভুক্ত কিা হে না। পসই রহসাশে, নযােনাল ডাটা অপ্ট-আউট GP 

Patient Survey-এি পেশে প্রশযাজয নে। 

আপনারা মে আমার স্বাস্থ্য েম্পমেে ে ডাো অযােকেে েকরকেন? 

না, এশকোশিই না। Ipsos MORI –পক শুযুমাে আেনাি GP প্রযাকটিস পকাড ও NHS নম্বি, নাম, 

পযাগাশযাশগি রেেিণ, জশন্মি মাস ও েেি এেং রলে পেওো হশেশে। NHS England আেনাি স্বাস্থয 
সম্পশকে  Ipsos MORI –পক পকান েথয পেেরন - এটি আেনাি এেং আেনাি GPএি মশযয পগােনীে থাকশে। 

Ipsos MORI –পক আেনাি NHS নম্বি পেওো হশেশে যাশে আেরন যরে ইরেেূশেে সমীোটি পেশড় পেরিশে 

রগশে থাকশল োিা যাশে আেনাি সাশথ আোি পযাগাশযাগ না কশি ো রনরিে কিশে োিা পযন আেনাশক 

েনাক্ত কিশে োশি। আেনাি পযাগাশযাশগি রেেিণ সমীোি রেষশে আেনাি সাশথ পযাগাশযাগ কিশে 

েযেহৃে হে, এেং GP প্রযাকটিস পকাড পকেলমাে GP প্রযাকটিশসি প্ররে উত্তিগুশলাশে রলঙ্ক কিাি জনয 
েযেহৃে হশে। 

জশন্মি মাস ও েেি এেং রলে সম্পরকে ে েথয শুযুমাে এটি রনরিে কিশে েযেহৃে হশে পয পেনামী সমীোি 

েথয যাশে প্রযাকটিশসি পলাকশেি পপ্রাফাইশলি সাশথ যেটা সম্ভে কাোকারে পমশল। 

আপনার ক াগাক াকগর মববরণ োর োকে কশোর েরা হকেকে 

সমীো েরিোলনা কিাি জনয Ipsos MORI রনরেেি রকেু সিেিাহকািী প্ররেষ্ঠাশনি সাশথ কাজ কিশে এেং 
পসই উশেশেয এইসে সিেিাহকািী প্ররেষ্ঠাশনি কাশে আেনাি  

 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/
mailto:GPPatientSurvey@ipsos.com
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পযাগাশযাশগি রেেিণ প্রকাে কিাি প্রশোজন হশে। এই সিেিাহকািী প্ররেষ্ঠানগুশলাি মশযয অন্তভুে ক্ত িশেশে:  

o Adare SEC; রপ্রন্ট কিা রেঠিেে এেং প্রশ্নেে 

o Text Local; রেেিণ কিাি পটক্সট পমশসজ রিমাইোি 

o Whistl এেং Royal Mail; রেেিণ এেং ডাকমাশুল 

এই সিেিাহকািীিা UK পজনাশিল ডাটা পপ্রাশটকেন পিগুশলেনস অনুশমারেে এেং সম্মরেযুক্ত।  

কুমেজ 

রকেু অনলাইন সমীো 'ক্যরকজ' েযেহাশিি মাযযশম েথয সংগ্রহ কশি। এগুশলা আেনাি করম্পউটাশি জমা 
হওো পোট পোট ফাইল। এই ফাইলগুশলা যেটা সম্ভে কম এেং শুযুমাে মান রনেন্ত্রণ, বেযো এেং সেশেশে 

গুরুত্বেূণে হল, আেরন ইরেমশযয সম্পন্ন কশিশেন এমন পকান অনলাইন সমীোি জনয আেনাশক রিমাইোি 

োঠাশে আমাশেিশক রেিে কিাি জনয েযেহৃে হে। আেনাি করম্পউটাশি িাউজাি পসটিংস রনেরন্ত্রে কিাি 

মাযযশম আেনাি েশে 'ক্যরকজ' মুশে পফলা ো পসগুশলাি েযেহাি পিায কিা সম্ভে। 

আেনাি করম্পউটািটি পয সফটওেযাি েযেহাি কিশে সমীোি প্রশ্নেেটি পসই সফটওেযাশিি জনয উেযুক্ত 

আকাশি োঠাশনা হশেশে রকনা ো রনরিে কিশে Ipsos MORI স্বেংরক্রেভাশে আেনাি অোশিটিং 
রসশস্টম, রডসশে পসটিংস এেং আইরে অযাশেসসহ িাউজাশিি যিণ সম্পশকে  েথয গ্রহণ কশি। Ipsos MORI 

আেনাি করম্পউটাি পথশক অনয পকানও েথয গ্রহণ কশি না। 

আমার উিরগুকলার েী হকব?/ আমার ডািার মে এই েমীক্ষাে আমার কেওো 
উিরগুকলা কেখকে পাকবন? 

আেনাি উত্তিগুশলা অনয েযরক্তশেি পেওো উত্তিগুশলাি সাশথ একরেে কশি পফলা হশে এেং আেনাি নাম, 

পযাগাশযাশগি রেেিণ ো NHS নম্বশিি সাশথ সংযকু্ত কিা হশে না। Ipsos MORI, এেং NHS England -

এি অনুশমারেে কমী ও গশেষকিা আেনাি প্রশশ্নি েযরক্তগে উত্তিগুরল পগােনীে িাখশেন৷ প্রকারেে পকানও 

ফলাফশলি মশযয পকউ আেনাশক সনাক্ত কিশে সেম হশে না। 

আেনাি উত্তিগুশলা আেনাি ডাক্তাি ো GP প্রযাকটিশসি কাশে পফিে োঠাশনা হশে না। NHS England -

এি েে পথশক Ipsos MORIএই ওশেেসাইটটিশে আেনাি প্রযাকটিশসি অনযানয মোমশেি সাশথ পেনাশম 

এগুশলা প্রকাে কশি: https://gp-patient.co.uk/surveysandreports 

NHS England এর অনুকমামেে েমী এবং গকবষে োরা এবং োরা েীভাকব এই 

ফলাফলগুকলা বযবহার েরকে পাকর?  

স্বেন্ত্র পিাগী েযোশে সমীোি ডাটা েযেহাি কিশে োিাি জনয, NHS England এেং অনযানয প্ররেষ্ঠান কেৃে ক 

রনযুক্ত গশেষক সহ সকল গশেষকশক, অনুমরেি জনয আশেেন কিশে হশে। প্ররেটি আশেেন অেেযই কশঠাি 

অনুশমােন প্ররক্রোি মযয রেশে পযশে হশে, পযখাশন কী কাজ কিা হশে ো রনরেেি কশি উশিখ কিা থাকশে, 

এমন একটি েুরক্ত সহকাশি পয পযশকাশনা প্রকােনা পকেল সমূ্পণে পেনামী ডাটা উশিখ কিশে। অনযানয সমস্ত 

েযেহািকািীিা পেনামী ডাটাগুশলা পকেল জােীে, CCG ো প্রযাকটিস েযোশে েযেহাি কিশে োিশে।  

আমার বযমিগে েেয কোোে রাখা ও প্রমিো েরা হকব? 

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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এই সমীোি জনয েযেহৃে এেং সংগৃহীে আেনাি সমস্ত েযরক্তগে েথয Ipsos MORI দ্বািা যুক্তিাশজযি মশযয 
েথয পকন্দ্রগুরলশে এেং সাভে াশি িরিে হশে। 

আমার বযমিগে েেয মনরাপে রকেকে ো আপনারা েীভাকব মনমিে েরকবন? 

Ipsos MORI োি েথয রনিােত্তাি োেেদ্ধো গুরুত্ব সহকাশি গ্রহণ কশি এেং আেনাি েথয হারিশে যাওো, 
েুরি ো অেেযেহাি হওোি পথশক সুিরেে ো রনরিে কিাি জনয রেরভন্ন সেকে ো গ্রহণ কশি। রনিােত্তাি 

সেকে োশে অরফশসি যথাযথ োস্তে রনিােত্তা এেং করম্পউটাি রসশস্টশম রনেরন্ত্রে এেং সীরমে অযাশক্সস 

অন্তভুে ক্ত। েযরক্তগে েথয সুিরেেভাশে সংিেণ কিা হশেশে এেং প্রকশল্প সিাসরি জরড়ে কমীিা পকেলমাে 

পসটি পেখশে োশে এমনটা রনরিে কিশে কশঠাি েযেস্থা গ্রহণ  কিা হশেশে।  

Ipsos MORI -এি োি েথয রনিােত্তা রনেন্ত্রণ এেং কাশজি যিশণি রনেরমে অভযন্তিীণ ও োরহযক অরডট 

িশেশে এেং েশথযি রনিােত্তাি জনয, ISO 27001আন্তজে ারেক মানেশে স্বীকৃে। 

প্রশ্নগুশলাশে আেনাি েযরক্তগে উত্তি আেনাি নাম, পযাগাশযাশগি রেেিণ ো NHS নম্বশিি সাশথ সংযুক্ত 

কিা হশে না। Ipsos MORI, এেং অনুশমারেে NHS England কমী ও গশেষকগণ েৃথক উত্তিগুশলাশক 

পগােনীে েশল গণয কশিন এেং পজনাশিল ডাটা পপ্রাশটকেন পিগুশলেন এি সমস্ত রেক ও রেযান এেং সুিরেে 

সংিেশণি প্রশোজনীেোসহ অনযানয সমস্ত প্রাসরেক আইন পমশন েশলন।  

Ipsos MORI েেমেন ধকর আমার বযমিগে েেয ও শনািেরণক াগয উির রক্ষা 
েরকব? 

গশেষণা প্রকল্প এেং ফলাফলগুরল সমথেন কিাি জনয যেেণ প্রশোজন েেেণ অেরয আেনাশক েনাক্ত কিা 
যাশে এমনভাশে Ipsos MORI পকেলমাে আেনাি েথয িো কিশে। োস্তশে, এি মাশন হল পয আমিা পেনাশম 

গশেষণাি ফলাফলগুরল সশন্তাষজনকভাশে একোি জারনশে রেশল, আমিা আমাশেি রসশস্টম পথশক রনিােশে 

আেনাি েযরক্তগে ও েনাক্ত কিা যাশে এমন েথয অেসািণ কশি পেে।  

এই সমীোটিি জনয পসশপ্টম্বি 2021 এি মশযয আমিা আমাশেি রসশস্টম পথশক আেনাি েযরক্তগে ডাটা 
রনিােশে সরিশে পেে। 

আমার ডািার েীভাকব এই েমীক্ষাটির োকে জমিে? 

প্রশ্নেেটি ইংলযাশেি GP -পে রনেরিে েযরক্তশেি একটি এশলাোোরড় রনেোেশনি জনয োঠাশনা হশেশে এেং 
NHS England দ্বািা েরিোরলে একটি GP-পে রনেরিে পিাগীশেি োরলকা পথশক আেনাি নামটি 

এশলাোোরড়ভাশে রনেোেন কিা হশেরেল। 

GP প্রযাকটিস-এি অেগে থাকা উরেে পয সমীোটি কিা হশে। সমীোটি পেষ হওোি েি োিা এই 

ওশেেসাইট https://gp-patient.co.uk/surveysandreports-এি মাযযশম প্রারপ্তসাযয োশেি প্রযাকটিশসি 

জনয পেনামী, েরিসংখযানগে ফলাফলগুশলা অযাকশসস কিশে োিশে, েশে স্বেন্ত্র উত্তিগুশলা অযাকশসস 

কিশে োিশে না। 

েমীক্ষাটি েী ননমেে অনুকমােন কপকেকে? 

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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2007 সাশল প্রথম সমীোটি শুরু কিাি আশগ Central Office for Research Ethics Committee 

(COREC) এি সাশথ Ipsos MORI েিামেে এেং রেশেেনা কিা হশেরেল পয, GP িা োশেি পিাগীশেি পযই 

পসো প্রোন কশি োি মূলযােন কিাি জনয - এই সমীোটি "রেশুদ্ধ গশেষণা" নে েিং "েরিশষোি 

মূলযােন"। ফলস্বরূে, এই সমীোটিি জনয আনুষ্ঠারনক রেরকৎসা গশেষণাি বনরেক অনশুমােশনি প্রশোজন 

পনই। েশে, Ipsos MORI গশেষণা নীরে সম্পরকে ে Market Research Society পকাডটি কশঠািভাশে পমশন 

েশল এেং প্রেত্ত পিাগীি রেেিণ এই সমীোটিি উশেেয েযেীে অনয পকানও রকেুি জনয েযেহাি কিা হে না। 

UK কজনাকরল ডাো কপ্রাকেেশন করগুকলশন (মজমডমপআর) 

UK রজরডরেআি-এি মশযয অশনকগুশলা অরযকাি অন্তভুে ক্ত িশেশে, যরেও এি সেগুশলাই প্রশোগ হে না 
পযখাশন প্ররক্রোকিশণি আইরন রভরত্ত হল জনসাযািশণি কাজ, যাি মশযয িশেশে মুশে পফলাি অরযকাি এেং 
ডাটা েহনশযাগযো।  

Ipsos MORI -এি কাশে িাখা পযশকাশনা েযরক্তগে ডাটা মুশে পফলাি আশগ পসশপ্টম্বি 2021 এি মশযয 
পসটিশে প্রশেশেি অনুশিায কিাি অরযকাি আেনাি িশেশে। আেরন আেনাি সম্মরে প্রেযাহাি কিশে োশিন 

এেং ডাটা রিশোটিে ংশেি জনয ডাটা প্ররক্রোকিণ হওোি আশগ (6 এরপ্রল 2021) পযশকাশনা সমে আেনাি 

েযরক্তগে ডাটা ো আেনাি পেওো সমীোটিি উত্তিগুশলা প্ররক্রোকিশণি রেষশে আেরত্ত জানাশে োশিন।  

NHS England-পক অেেযই এক মাশসি মশযয আেনাি অরযকাি সম্পরকে ে অনুশিাযগুশলাশে সাড়া রেশে 

হশে, যরেও এি রকেু েযরেক্রম িশেশে। NHS England–এি পগােনীেো পনাটিে আেনাি অরযকাি এেং 
পসগুশলা কীভাশে েেে া কিশে হে ো েযাখযা কশি। https://www.england.nhs.uk/contact-

us/privacy-notice/  

আমিা আেনাি েযরক্তগে েথয কীভাশে প্ররক্রো কশিরে োি রেষশে আেনাি যরে উশদ্বগ পথশক থাশক েশে 

আেনাি Information Commissioner’s Office (ICO) -এি কাশে অরভশযাগ জমা পেওোি অরযকাি 

আশে। আেরন Information Commissioner’s Office এি ওশেেসাইট 

https://ico.org.uk/global/contact-us/ রগশে অথো: casework@ico.org.ukঠিকানাে একটি 

ইশমইল োঠিশে কীভাশে পযাগাশযাগ কিা যাশে ো সম্বশি আেরন রেেে পেশে োশিন। 

এই েমীক্ষা এবং/বা আমার বযমিগে েেয েম্বকে আমম েীভাকব Ipsos MORI ও NHS 

England -এর োকে ক াগাক াগ েরকে পারব? 

Ipsos MORIএর োকে ক াগাক াগ েরুন: 

এই গশেষণা সম্পশকে  আেনাি যরে পকান প্রশ্ন থাশক েশে েো কশি গশেষণা েশলি সাশথ পযাগাশযাগ করুন। 
োশেি সাশথ এখাশন পযাগাশযাগ কিা পযশে োশি: 

ইশমইল: GPPatientSurvey@ipsos.com  

ডাকশযাশগ:  

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

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://ico.org.uk/global/contact-us/
mailto:casework@ico.org.uk
mailto:GPPatientSurvey@ipsos.com
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আেনাি যরে পকান প্রশ্ন থাশক অথো আমাশেি পগােনীেো পনাটিে, ডাটা সুিো আইশনি প্ররে আমাশেি 

সম্মরে ো আমাশেি কাশে আেনাি সম্পশকে  থাকা েথযারে সম্পশকে  আিও েশথযি প্রশোজন হে, োহশল েো 
কশি আমাশেি কমোোন্স রডোটে শমশন্ট পযাগাশযাগ করুন। োশেি সাশথ এখাশন পযাগাশযাগ কিা পযশে োশি: 

ইশমইল: compliance@ipsos.com ইশমইশলি রেষশেি লাইশন “20-066337-01 GPPS”। 

ডাকশযাশগ:  

সূে: 20-066337-01 GPPS  

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

NHS England-এর োকে ক াগাক াগ েরুন: 

ইশমইল: england.contactus@nhs.net  

পটরলশফান: 0300 311 22 33 

ডাকশযাশগ:  

NHS England 
PO Box 16738 
Redditch 
B97 9PT 

  
 

mailto:compliance@ipsos.com
mailto:england.contactus@nhs.net

