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NHS-কে সাহায্য েরার জন্য আপন্ার সুযয্াগ
GP ররাগীর সমীক্ষায অংশ ননতে বলার জনয আনম আপনাতে নলখনি। এই সমীক্ষাটি Ipsos MORI-এর দ্বারা
NHS England-এর পক্ষ রেতে পনরচানলে হতে এবং প্রনে বির প্রায 1 নমনলযন মানুষ সমীক্ষাটিতে অংশ ননতয
আমাতের সাহায্য েতরন।

আপন্ার এলাোয় GP এবং স্বাস্থ্য পররযেবাগুরলর উন্নরিেরণ
সংযয্ারজি প্রশ্নাবলী পূরণ েরার মাধ্যযম অন্ুগ্রহ েযর সমীক্ষাটিযি অংশ রন্ন্। এটি আপনার GP
সাজজ ানর এবং অনযানয স্থানীয NHS পনরতষবাগুনল সংক্রান্ত আপনার অনিজ্ঞোগুনল সম্পতেজ নজজ্ঞাসা েতর, এবং
এতে আপনার সম্পতেজ ও আপনার সাধারণ স্বাস্থয সম্পতেজ প্রশ্নগুনল অন্তিুজ ক্ত আতি। আমরা রয্ উত্তরগুনল পাই
রসগুনল আপনার মতো বযনক্ততের এবং আপনাতের পনরবাতরর জনয স্থানীয স্বাস্থয পনরতষবাগুনলর উন্নযতন NHSরে সাহায্য েতর। এমন নে আপনন য্নে সম্প্রনে আপনার GP সাজজ ানরতে না নগতয োতেন, অেবা আতগ এেটি
প্রশ্নাবলী পূরণ েতর োতেন, োসতেও আপনার োি রেতে শুনতে পাওযা আমাতের োতি প্রেৃ েই গুরুত্বপূণ।জ
প্রশ্নাবলীটি সম্পূণজ েরতে আপনার 15 রমরন্যের েম সময় লাগা উনচে এবং আপনন প্রেত্ত খাতম এটি রেরৎ
নেতে পাতরন। আপনার রোতনা স্ট্যাতম্পর প্রতযাজন রনই। আপরন্ য্ি শীঘ্র সম্ভব প্রশ্নাবলীটি কেরৎ পাঠিযয়,
NHS England-এ আমাযেরযে অর্থ সাশ্রয় েরযি সাহায্য েরযি পাযরন্ – এর েতল আমাতের
আপনাতে রোতনা নরমাইন্ডার পাঠাতনার প্রতযাজন হতব না।

আপন্ার ির্যগুরলযে কগাপন্ীয় রহযসযব রবযবচন্া েরা হযব
পৃষ্ঠার উতটানেতে সমীক্ষাটি এবং রগাপনীযো সম্পতেজ আতরা েেয আতি। আপনার য্নে আতরা রোতনা প্রশ্ন োতে
অেবা প্রশ্নাবলীটি পূরণ েরতে সাহাতয্যর প্রতযাজন হয, োহতল অনুগ্রহ েতর www.gp-patient.co.uk রেখুন
রয্খাতন আপনন সমীক্ষাটি অনলাইতনও পূরণ েরতে পাতরন, অেবা Ipsos MORI-কে ফ্রীযোন্-এ 0800 819
9137 নম্বতর রোন েরুন (রসামবার রেতে শুক্রবার, সোল 8টা রেতে রাে 9টা; শননবার, সোল 10টা রেতে
নবোল 5টা)
NHS-রে সাহায্য েরার জনয আপনার নেিু টা সময রেওযায আপনাতে অজস্র ধনযবাে।
আপনার নবনীে
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অন্ুগ্রহ েযর পৃষ্ঠাটি উল্টান্

আপরন্ কেন্ এই সমীক্ষাটি সম্পােন্ েরযেন্?
এই সমীক্ষাটি NHS-রে GP সাজজানর এবং অনযানয স্থানীয NHS পনরতষবাগুনলতে উন্নে েরতে সাহায্য
েরতব য্াতে এগুনল আতরা িালিাতব আপনার চানহোগুনল পূরণ েরতে পাতর। আপনার স্থানীয GP
সাজজানরগুনলর জনয েলােলগুনল সহ আপনন পূবব
জ েী সমীক্ষাগুনল রেতে প্রাপ্ত সেল েলােলগুনল রেখতে
পাতরন, www.gp-patient.co.uk ওতযবসাইতট য্াওযার মাধযতম।
আপনি আমার িাম ও ঠিকািা নকভাবে পপবেবেি?
একজন GP-র সাথে ননবনিত NHS-এর ররাগীথের তানিকা রেথক এথিাপাতানিভাথব আপনার নাম
রবথে রনয়া হথয়থে৷ General Data Protection Regulation ও Data Protection Act 2018
অনুযায়ী, NHS England-এ আমরা আপনার সম্পথকে রয ডাটা সংরক্ষণ কনর তার জনয আমরা
োয়বদ্ধ (‘ডাটা কথরািার’ নহথসথব)৷ এই জনরপ পনরচািনার জনয ‘ডাটা প্রথসসর’ নহথসথব Ipsos
MORI আমাথের পথক্ষ কাজ করথে৷
Ipsos MORI আপনার রযাগাথযাথগর নববরণ রগাপনীয় রাখথব এবং শুধু আপনাথক এই জনরপ পাঠাথনার
জনয রসগুথিা বযবহার করথব৷আপনার স্বাস্থ্য সম্পথকে Ipsos MORI-রক রকাথনা তেয রেয়া হয়নন৷
জনরপটি রেষ হথয় যাওয়ার পর, Ipsos MORI আপনার রযাগাথযাথগর নববরণ মুথে রেিথব৷
আপনন নকভাথব রযাগাথযাগ রাখথত পাথরন এবং আপনার তেয নকভাথব বযবহার করা হয় রস নবষথয়
আপনার অনধকার সম্পথকে NHS England-এর রগাপনীয়তার নবজ্ঞনিথত বযাখযা করা হথয়থে৷ আপনন
www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice ওথয়বসাইথট এই নবজ্ঞনি রেখথত পাথরন৷
আমার উত্তরগুব ার পেবে কী ঘবে থাবক?
আপনার GP প্রযাকটিস ও আপনার স্থ্ানীয় এিাকা সম্পথকে েিােি প্রোথনর জনয, এবং জাতীয় েিােি
ততনর করার জনয অনয বযনিথের উত্তরগুথিার সাথে আপনার উত্তরগুথিা একনিত করা হয়৷ এগুথিা
আপনার নাম, ঠিকানা বা NHS নম্বথরর সাথে নিংকযুি নয়৷ Ipsos MORI, এবং NHS Englandএর অনুথমানেত কমী ও গথবষকরা আপনার উত্তরগুথিা রগাপনীয় রাখথবন৷ প্রকানেত রকাথনা েিােি
রেথক রকউই আপনার পনরচয় রবর করথত পারথব না৷ আথরা তথেযর জনয রেখুন www.gppatient.co.uk/confidentiality.
এই পযের সামযন্ র্াো সমীক্ষা ন্ম্বরটি েী োযজ বযবহৃি হয়?
োরা সমীক্ষাটির উত্তর নেতযতিন ো সনাক্ত েরার জনয এবং উত্তরগুনলতে GP সাজজানরগুনলর সাতে য্ুক্ত
েরার জনয Ipsos MORI সমীক্ষা নম্বরটি বযবহার েতর (োই রয্ সেল বযনক্ত সাড়া রেন নন শুধুমাত্র
োতেরতেই োরা অনুস্মারে পত্র পাঠান)। সমীক্ষা নম্বরটি আপনার NHS নম্বতরর সাতে য্ুক্ত 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 0808 819 9137 নম্বতর রয্াগাতয্াগ
েরুন।
কেউ রে আমাযে প্রশ্নমালাটি পূরণ েরযি সাহায্য েরযি পাযরন্?
হযাাঁ, ো েরা রয্তে পাতর। আপনন আমাতের েতলর সাতে রয্াগাতয্াগ েরতে পাতরন অেবা এেজন বন্ধু 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।

