
একটি অভিয�োগ তখভি হযে �খি আপভি ককোি 
একটি প্রভতষ্োি কক েলযেি ক�:

• আপভি তোযের পভরযেেোয় েো তোযের করো 
ককোি কোযে েো ককোি কোে িো করোয় সন্তুষ্ট 
নন

• আপভি তোযের ভিকট কেযক জবাব চান েো 
চোি ক� তোরো কোেটি সঠিক িোযে করুক।

�ভে আপভি এিএইচএস- এর (NHS) ভচভকৎসোয় অসন্তুষ্ট হি �ো 
আপভি েো আপিোর পভরেোযরর সেস্য েো আপভি কেখোয�োিো কযরি এমি 
ককউ কপযয় েোযক, তযে আপভি অভিয�োগ করযত পোযরি। 

আমরো পোল্োযমন্োভর এেং কহলে সোভি্স ওম্বুডসম্যোি (Health Service 

Ombudsman), �োরো আপিোর এিএইচএস-কক অভিয�োগ করোর 
পরেততীযত, অভিয�োগ প্রভরিয়োর চূডোন্ত প�্োযয় ভেেয়টি কেযখ েোভক। 
আমোযের কোযে এিএইচএস সম্পযক্ ককোি অভিয�োগ আিোর পূযে্, 
আপিোযক এিএইচএস প্রভতষ্োযির ভিকট অভিয�োগ করযত হযে ক� 
আপভি তোযের ভচভকৎসোয় অসন্তুষ্ট (ক�মি আপিোর ভেভপ অেেো 
হোসপোতোলযক েোিোযত পোযরি)।

অভিয�াগ কী? 

আমরা এই পভুতিকাটিযে ভকছু পরামর্শ োভিকািুক্ত কযরভছ �া 
আপনাযক ইংি্াযডে এনএইচএস-এর ভবরুযধে অভিয�াগ তেভর 
করযে ভনয ্্শ রনা ভ্যে সাহা�্ করযব। 
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ইংি্াযডে এনএইচএস-এর  

ভনকট অভিয�াগ তেভরর 

পরামর্শ

অভিয�োগ করযল  
অযনক ভজভনস িাযিা  
হযে য�যে পাযর।

এিএইচএস কমযলেইন্স্ এডযিোযকভস-এর উপর আযরো 
তযে্যর েি্য, কেখবুি:
www.nhscomplaintsadvocacy.org 

আপিোর স্োিীয় কহলথ্ওয়োচ কখোঁেোর েি্য, কেখবুি:
www.healthwatch.co.uk/find-local-healthwatch

আমোযের কোযে অভিয�োগ করোর েি্য, কেখবুি:

www.ombudsman.org.uk/make-a-complaint 

অেেো ক�োি করুি 0345 015 4033 িম্যর। 

পভরেত্যির েি্য অভিয�োগ করযত কেখবুি:
www.complainforchange.org

অন্ান্ িাষা বা ফরম্াযটর জন্ অনুগ্রহ কযর 
আমায্র সাযে য�াগায�াগ করুন:  
publications@ombudsman.org.uk 
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আপভি এিএইচএস সংগঠিযক সে ভকেবু 
ঠিকঠোক করোর েি্য তোযের কী করো 
উভচৎ তো েলোর েি্য প্রস্তুত হি। এটি 
ক্ষমো চোওয়ো েো পবুিরোয় একই িবু ল হওয়োযক 
প্রভতযরোধ করো হযত পোযর।

সযব্শাচ্চ ্রটি 
পরামর্শ

অভিয�োগ করযল  
অযনক ভজভনস িাযিা  
হযে য�যে পাযর। 

আপভন কী অজ্শ ন 
করযে চান ো  

ভথির করুন।

আপভি �ভে েভডত ে্যভতিযের সোযে প্রেযম 
কেো েলযত পোযরি, তযে তোরো হয়যতো দ্রুত 
আপিোর সমস্যোর ভিষ্পভতি করযত সক্ষম হযত 
পোযর।

�ে দ্রুে সম্ভব 
অভিয�াগ করুন। 

আপিোযক হয়যতোেো কমৌভখক েো ভলভখত 
িোযে অভিয�োগ েোিোযত হযত পোযর। 
েোিযত চোি ককোযিো �ম ্পূরণ করযত 
হযে ভকিো এেং কখি আপভি তোযের 
কোে কেযক শুিযত পোযেি।

প্রভেষ্াযনর অভিয�াগ 
প্রভরিো সম্পযক্শ  

জানযে চান।

�ভে আপিোর পডযত েো ভলখযত সমস্যো 
হযয় েোযক, তযে এিএইচএস কমযলেইন্স্ 
অ্যোডযিোযকভস (NHS Complaints 

Advocacy) েো আপিোর স্োিীয় 
কহলথ্ওয়োচ সোহো�্য করযত পোযর।

সাহায�্র জন্ বিুন। 

আপনার অভিয�াগ 
স্পষ্ট এবং সংভষিপ্ত 

রাখুন �াযে আপনার প্রধান 
ভবষেগুযিা সহযজই যবাঝা 
�াে।

এেোডোও ঘটিোর তোভরখ অন্তিবু্ তি করুি 
�ো আপিোর অভিয�োযগর েি্য গুরুত্বপূণ।্

�ভ্ যেযক োযক েযব 
আপনার ঠিকানা 

এবং একটি যরফাযরন্স নম্বর 
অন্তিু্শ ক্ত করুন। 

আপভি ককোযিো ভচঠি েো ইযমইল কপযয় 
েোকযল কসগুযলোরও অিবুভলভপ রোখবুি, 
ককিিো িভেে্যযত আপিোর এগুযলোযক 
কর�োর করোর প্রযয়োেি হযত পোযর। 

সংভলিষ্ট ব্ভক্তর নাম 
এবং প্বী ভিখুন।

আপভি �ভে অভিয�োগ প্রভরিয়োর ক�যের 
ভেযক কপৌঁযে েোযকি এেং এখিও সন্তুষ্ট 
িো হি, েো �ভে আপিোর অভিয�োগ 
করোর েয় মোস পযরও ভিষ্পভতি িো হযয় 
েোযক, তযে আপভি আমোযের ভিকট 
অভিয�োগ করযত পোযরি। 

সোধোরণত সমস্যো সম্পযক্ অেগত 
হওয়োর 12 মোযসর মযধ্যই আপভি 
আমোযের ভিকট আপিোর অভিয�োগ 
সম্পযক্ েোিোযেি।

আমায্র সাযে 
য�াগায�াগ করুন।

ভবষেবস্তুযে  
সীমোেদ্ধ েোকুি

�ে দ্রুে সম্ভব 
অভিয�োগ করুি

আপভন যকান ভবষযে 
অভিয�াগ করযবন? 

আপভি কী েলযত চোি তো ভিধ্োরণ করুি 
এেং কস কেোটি স্পষ্ট িোযে েলবুি:

• কী ঘযটভেল

• কক কক েভডত ভেল

• কখি

• ককোেোয়

• আপভি ককি সন্তুষ্ট িি? আপভি ভকিোযে এই কোে করযেি �ভে কস 
ে্যোপোযর ভিভচিত িো হি, কসযক্ষযরে আপিোর 
স্োিীয় কহলথ্ওয়োচ (Healthwatch) 
আপিোযক সোহো�্য  
করযত পোযর।

4 আপভন য� এনএইচএস 
প্রভেষ্াযনর ভবষযে 

অভিয�াগ করযে চান োর 
সাযে য�াগায�াগ করুন।


