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NHS-কে সাহায্য েরার জন্য আপন্ার সযুয্াগ 

GP Patient Survey তে অংশ নিতে বলার জিয আনি আপিাতে নলখনি। এই সিীক্ষাটি Ipsos 

MORI-এর দ্বারা NHS England-এর পক্ষ তেতে পনরচানলে হতে। প্রনে বির প্রায় 1 নিনলয়ি িািুষ 

সিীক্ষাটিতে অংশ নিতয় আিাতের সাহায্য েতরি। 

 

আপন্ার এলাোয় GP এবং স্বাস্থ্য পররযেবাগুরলর উন্নতেরণ 

সিীক্ষাটি GP সাজজানর এবং অিযািয স্থািীয় NHS পনরতষবাগুনল সংক্রান্ত আপিার অনিজ্ঞোগুনল 

সম্পতেজ জজজ্ঞাসা েতর, এবং এতে আপিার সম্পতেজ ও আপিার সাধারণ স্বাস্থয সম্পতেজ প্রশ্নগুনল 

অন্তিভ জক্ত আতি। আিরা তয্ উত্তরগুনল পাই তসগুনল আপিার িতো বযজক্ততের এবং আপিাতের 

পনরবাতরর জিয স্থািীয় স্বাস্থয পনরতষবাগুনলর উন্নয়তি NHS-তে সাহায্য েতর। গত বার মাস ধরর GP 

প্র্যাকটিসতের COVID-19 মহামারীর প্র্তত সাড়া দেওয়ার দেরে দবশ করয়কটি পতরবততন কররত 

হরয়তিল। তাই, আমারের আপনার দলাকাল NHS পতররেবাতের সারে হওয়া অতিজ্ঞতা সম্পরকত দশানা 

আরগর দেরয় আরও গুরুত্বপূর্ ত এিি নে আপনি য্নে সম্প্রনে আপিার GP প্র্যাকটিরস িা নিতয় 

োতেি, অেবা আতি এেটি প্রশ্নাবলী পূরণ েতর োতেি। 
 

প্রশ্নাবলী পূরণ েতর বা অিলাইতি নিতয় অংশ নিি। অিলাইতি অংশ তিওয়া NHS-এর জিয সস্তা। 

 

প্রশ্নাবলী পূরণ েরুি এবং এটি সংয্ুক্ত খাতি তেরে পাঠাি। এটি নবিািূতলয - আপিার তোতিা 

স্ট্যাতম্পর প্রতয়াজি তিই। অেবা অিলাইতি অংশ নিি। www.gpsurvey.net/login এ য্াি এবং 

নিতচ তেওয়া লিইি নবশেটি বযবহার েরুি: 
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এটি 15 রমরন্যেরও েম সময় তিতব। 

 

সমীক্ষাটে য্ত তাডাতারড সম্ভব পূরণ েযর NHS England এ আমাযেরযে সহায়তা েরযত 

পাযরন্। এর েতল আিাতের আপিাতে তোতিা নরিাইন্ডার পাঠাতিার প্রতয়াজি হতব িা।  

 

আপন্ার তথ্যগুরলযে কগাপন্ীয় রহযসযব রবযবচন্া েরা হযব  

পৃষ্ঠার উতটানেতে সিীক্ষাটি এবং তিাপিীয়ো সম্পতেজ আতরা েেয আতি। আপিার য্নে আতরা 

তোতিা প্রশ্ন োতে অেবা প্রশ্নাবলীটি পূরণ েরতে সাহাতয্যর প্রতয়াজি হয়, োহতল অিুগ্রহ েতর 

www.gp-patient.co.uk তেখুি অেবা Ipsos MORI-তে ফ্রীয ান্-এ 0800 819 9137 িম্বতর তোি 

েরুি (তসািবার তেতে শুক্রবার, সোল 8িা তেতে রাে 9িা; শনিবার, সোল 10িা তেতে নবোল 5িা) 

NHS-তে সাহায্য েরার জিয আপিার নেিভ িা সিয় তেওয়ায় আপিাতে অজস্র ধিযবাে। 

 
আপনার রিনীত 
 

  
 

Neil Churchill 
Director of Patient Experience 
NHS England 

অনুগ্রহ করে পৃষ্ঠাটি উল্টান 



আপরন্ কেন্ এই সমীক্ষাটে সম্পােন্ েরযেন্? 

এই সিীক্ষাটি NHS-তে GP সাজজানর এবং অিযািয স্থািীয় NHS পনরতষবাগুনলতে উন্নে েরতে সাহায্য 

েরতব য্াতে এগুনল আতরা িালিাতব আপিার চানহোগুনল পূরণ েরতে পাতর। আপিার স্থািীয় GP 

সাজজানরগুনলর জিয েলােলগুনল সহ আপনি পূব জবেী সিীক্ষাগুনল তেতে প্রাপ্ত সেল েলােলগুনল 

তেখতে পাতরি, www.gp-patient.co.uk ওতয়বসাইতি য্াওয়ার িাধযতি। 

 

আপরন্ আমার কয্াগাযয্াযগর রববরণ রেভাযব কপযয়যেন্?  

এেজি GP-র সাতে নিবনিে NHS-এর তরািীতের োনলো তেতে এতলাপাোনিিাতব আপিার িাি 

তবতি তিয়া হতয়তি৷ তজিাতরল ডািা প্রতিেশি তরগুতলশি ও ডািা প্রতিেশি অযাক্ট 2018 অিুয্ায়ী, 

NHS England-এ আিরা আপিার সম্পতেজ তয্ ডািা সংরক্ষণ েনর োর জিয আিরা োয়বদ্ধ (‘ডািা 

েতরালার’ নহতসতব)৷ এই জনরপ পনরচালিার জিয ‘ডািা প্রতসসর’ নহতসতব Ipsos MORI আিাতের 

পতক্ষ োজ েরতি৷ 

 

Ipsos MORI আপন্ার নাম, ঠিকানা, মমাবাইল নম্বর এবং NHS নম্বর কগাপন্ীয় রাখযব এবং শুধু 

আপিাতে এই জনরপ পাঠাতিার জিয তসগুতলা বযবহার েরতব৷ আপিার স্বাস্থয সম্পতেজ Ipsos MORI-

তে তোতিা েেয তেওয়া হয়নি৷ আপনার দমাবাইল নম্বর বযবহার করর GP_Survey দেরক আপতন 

দিক্সি বাততার অনুস্মারকও দপরত পাররন। এরত আপনারক অনলাইরন অংশ দনওয়ার আমন্ত্রর্ 

জাতনরয় একটি অননয তলঙ্ক অন্তিভ তক্ত করা হরব - আপনারক আপনার লগ-ইন তবশে তলখরত হরব না। 
জনরপটি তশষ হতয় য্াওয়ার পর, Ipsos MORI আপিার তয্ািাতয্াতির নববরণ িুতি তেলতব৷  

 

আপনি নেিাতব তয্ািাতয্াি রাখতে পাতরি এবং আপিার েেয নেিাতব বযবহার েরা হয় তস নবষতয় 

আপিার অনধোর সম্পতেজ NHS England-এর তিাপিীয়োর নবজ্ঞনপ্ততে বযাখযা েরা হতয়তি৷ আপনি 

www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice ওতয়বসাইতি এই নবজ্ঞনপ্ত তেখতে পাতরি৷ 

 

আমার উত্তরগুযলার কক্ষযে েী ঘযে থ্াযে? 

আপিার GP প্রযােটিস ও আপিার স্থািীয় এলাো সম্পতেজ েলােল প্রোতির জিয, এবং জােীয় 

েলােল তেনর েরার জিয অিয বযজক্ততের উত্তরগুতলার সাতে আপিার উত্তরগুতলা এেজিে েরা হয়৷ 

এগুতলা আপিার িাি, টঠোিা, তিাবাইল িম্বর বা NHS িম্বতরর সাতে নলংেয্কু্ত িয়৷ Ipsos MORI, 

এবং NHS England-এর অিুতিানেে েিী ও িতবষেরা আপিার উত্তরগুতলা তিাপিীয় রাখতবি৷ 

প্রোরিত কোযন্া  লা ল কথ্যে কেউই আপন্ার পররচয় কবর েরযত পারযব ন্া৷ আতরা 

েতেযর জিয তেখুি www.gp-patient.co.uk/confidentiality. 

 

এই পযের সামযন্ থ্াো সমীক্ষা ন্ম্বরটে েী োযজ বযবহৃত হয়? 

োরা সিীক্ষাটির উত্তর নেতয়তিি ো সিাক্ত েরার জিয এবং উত্তরগুনলতে GP সাজজানরগুনলর সাতে 

যু্ক্ত েরার জিয Ipsos MORI সিীক্ষা িম্বরটি বযবহার েতর (োই তয্ সেল বযজক্ত সািা তেিনি 

শুধুিাি োতেরতেই োরা অিুস্মারে পি পাঠাি)। সিীক্ষা িম্বরটি আপিার NHS িম্বতরর সাতে যু্ক্ত 

িয়। আপনি য্নে এই সিীক্ষাটি সম্পতেজ তোতিা অিুস্মারে তপতে িা চাি, োহতল অিুগ্রহ েতর 

এেটি পূরণ িা েরা প্রশ্নিালা তেরে পাঠাি বা Ipsos MORI-এর সাতে ফ্রীতোতি 0808 819 9137 

িম্বতর তয্ািাতয্াি েরুি। 

 

কেউ রে আমাযে প্রশ্নমালাটে পরূণ েরযত সাহায্য েরযত পাযরন্? 

হযা াঁ, ো েরা তয্তে পাতর। আপনি আিাতের েতলর সাতে তয্ািাতয্াি েরতে পাতরি অেবা এেজি 

বিু বা আত্মীয়তে সাহায্য েরতে বলতে পাতরি, নেন্তু অিুগ্রহ েতর নিজিে েরুি উত্তরগুনল তয্ি 

শুধুিাি আপিারই নিজস্ব অনিজ্ঞো সম্পনেজে হয়। 

 

আপরন্ য্রে প্রশ্নমালাটের এেটে েরপ বড হরয  মদু্রণ বা কেইল-এ 

কপযত চান্, তাহযল ফ্রীয াযন্ 0800 819 9137 ন্ম্বযর ক ান্ েরুন্। 

 


