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পৃ এবং আেরা
হয়, তাহেল

আেছ। আপনার যিদ আেরা থা েক
অথবা পূরণ করেত

আপিন
কের www.gp-patient.co.u k

অনলাইেনও পূরণ করেত পােরন, অথবা  Ipsos MORI - - এ
0800 819 9137 ( , সকাল 8 টা রাত  9 টা ; শিনবার , স কাল
10টা িবকাল  5 টা)।

NHS-
GP
NHS England-এর

করার আপনার সুেয া গ
অংশ িনেত বলার আিম আপনােক িলখিছ । এই  Ipsos MORI-এর

পিরচািলত এবং বছর  1 িমিলয়ন মানুষ অংশ িন েয়
আমােদর কেরন।

আপনার এলাকায়  GP এবং
সংেযািজত পরূণ করার কের অংশ িনন । আপনার  GP

এবং
এেত আপনার

NHS
ও আপনার সাধারণ

আপনার কের, এব  ং
আেছ। আমরা পা ই

আপনার মেতা এবং আপনােদর পিরবােরর NHS-
কের। এমন িক আপিন যিদ আপনার GP

আপনার কাছ
না িগেয় থােকন, অথবা আেগ

পূরণ কের থােকন, পাওয়া আমােদর কােছ তই ।

করেত আপনার 15 িমিনেটর কম সময় লাগা উিচত এবং আপিন খােম
িদেত পােরন। আপনার
NHS England-এ আমােদরেক

। আপিন যত
করেত

, 
করেত পােরন – এর ফেলআমােদ র

আপনােক পাঠােনার হেব না ।

আপনার িহেসেব িবেবচনা করা হেব

NHS-

আপনার িবনীত

করার আপনার িকছুটা সময় আপনােক ।

অন্ুগ্রহ েযর পষৃ্ঠাটি উল্টান্

Neil Churchill
Director of Patient Experience
NHS England 

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


আপরন্ কেন্ এই সমীক্ষাটি সম্পােন্ েরযেন্? 
এই সমীক্ষাটি NHS-রে GP সাজজ ানর এবং অনযানয স্থানীয NHS পনরতষবাগুনলতে উন্নে েরতে 
সাহায্য েরতব য্াতে এগুনল আতরা িালিাতব আপনার চানহোগুনল পূরণ েরতে পাতর।  আপনার 
স্থানীয GP সাজজ ানরগুনলর জনয েলােলগুনল সহ আপনন পূবজবেী সমীক্ষাগুনল রেতে প্রাপ্ত সেল 
েলােলগুনল রেখতে পাতরন, www.gp-patient.co.uk ওতযবসাইতট য্াওযার মাধযতম।

আপন্ারা েীভাযব আমার ন্াম এবং ঠিোন্া কপযয়রেযলন্? 
এেটি GP-এর সাতে ননবনিে NHS-এর ররাগীতের োনলো রেতে এতলাপাোনিিাতব আপনার নাম 
ননবজাচন েরা হতযনিল। Ipsos MORI, NHS England এর পক্ষ রেতে এই প্রশ্নমালাটি আপনাতে 
পাঠাতে। েেয সুরক্ষা আইন (Data Protection Act) 1998 এর আওোয, NHS England 
আপনার সম্পতেজ  রনক্ষে েতেযর জনয োনযত্বশীল। 
Ipsos MORI আপন্ার কয্াগাযয্াযগর ির্য কগাপন্ রাখযব এবং শুধুমাত্র আপনাতে এই প্রশ্নমালাটি 
পাঠাতনার জনযই রসগুনল বযবহার েরতব। এেবার সমীক্ষাটি েরা রশষ হতল, Ipsos MORI আপনার 
রয্াগাতয্াতগর নববরণ নষ্ট েতর রেতব। Ipsos MORI-রে আপনার স্বাস্থয সম্পতেজ  রোতনা েেয রেওযা 
হয নন।

আমার উত্তরগুরলর েী হযব? 
আপনার উত্তরগুনলতে অনযানয বযনক্ততের োি রেতে পাওযা উত্ততরর সাতে এেনত্রে েরা হয এবং  
আপনার নাম, ঠিোনা বা NHS নম্বতরর সাতে যু্ক্ত েরা হয না। প্রশ্নগুনলর প্রনে আপনার রেওযা 
স্বেন্ত্র উত্তরগুনলতে Ipsos MORI এবং অনুতমানেে NHS England েমজচারী ও গতবষেরা রগাপনীয 
রাখতবন। কোযন্া প্রোরশি েলােযল কেউ আপন্াযে সন্াক্ত েরযি সমর্থ হযব ন্া। আতরা েতেযর 
জনয, www.gp-patient.co.uk/faq/confidentiality-এ য্ান।

এই পযের সামযন্ র্াো সমীক্ষা ন্ম্বরটি েী োযজ বযবহৃি হয়? 
োরা সমীক্ষাটির উত্তর নেতযতিন ো সনাক্ত েরার জনয এবং উত্তরগুনলতে GP সাজজ ানরগুনলর সাতে 
যু্ক্ত েরার জনয Ipsos MORI সমীক্ষা নম্বরটি বযবহার েতর (োই রয্ সেল বযনক্ত সািা রেন নন 
শুধুমাত্র োতেরতেই োরা অনুস্মারে পত্র পাঠান)। সমীক্ষা নম্বরটি আপনার NHS নম্বতরর সাতে যু্ক্ত 
নয। আপনন য্নে এই সমীক্ষাটি সম্পতেজ  রোতনা অনুস্মারে রপতে না চান, োহতল অনুগ্রহ েতর 
এেটি পূরণ না েরা প্রশ্নমালা রেরৎ পাঠান বা Ipsos MORI-এর সাতে ফ্রীতোতন 0800 819 9137 
নম্বতর রয্াগাতয্াগ েরুন।

কেউ রে আমাযে প্রশ্নমালাটি পরূণ েরযি সাহায্য েরযি পাযরন্? 
হযাাঁ, ো েরা রয্তে পাতর। আপনন আমাতের েতলর সাতে রয্াগাতয্াগ েরতে পাতরন অেবা এেজন 
বিু বা আত্মীযতে সাহায্য েরতে বলতে পাতরন, নেন্তু অনুগ্রহ েতর নননিে েরুন উত্তরগুনল রয্ন 
শুধুমাত্র আপনারই অনিজ্ঞো সম্পনেজ ে হয। 

আপরন্ য্রে প্রশ্নমালাটির এেটি েরপ সহযজ পাঠযয্াগয, বড় হরযে মুদ্রণ বা 
কেইল-এ কপযি চান্, িাহযল ফ্রীযোযন্ 0800 819 9137 ন্ম্বযর কোন্ েরুন্।




