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উন্নভি করদ্ি আমাদ্ের সাহা�্য করুন
র�োগী, রেবোদোতো এবং পর�বো�দদ� েোদথ কোজ ক�ো� মোি্যদম আমোদদ� পর�দেবো ভোল ক�ো�
জন্য আম�ো দোয়বদ্ধ। আপনোদদ� কথো শুদন এবং আপনোদদ� অরভজ্ঞতো রথদক রিদে, আম�ো 
উচ্চ মোদন�, রন�োপদ এবং েকরুণ পর�রয্চো রনরচিত ক�দত পোর�। আপরন রবরভন্ন উপোদয় 
জরডত হদত পোদ�ন: 

• আপনো� কোরহনী রবরনময় কদ�
• র�োগী� রফো�োম ও প্যোদনদল রযোগ রদদয়
• উন্নত পুনরব্চরোদ� অংিগ্রহণ কদ�

আ�ও জোনো� জন্য বো আপনো� কোরহনী আমোদদ� বলো� জন্য, অনগু্রহ কদ� পর�রয্চো দদল� 
অরভজ্ঞ েতো � েেো দথ রেযো েগো দেযো গ করুন:
ই-রমল:  patientinvolvement@uhs.nhs.uk
রটরলদফোন: 023 8120 1676

ইউভনিাভস্টটি হসভপরাল সাউে্যাম্পরন 
NHS ফাউদ্ডে�ন ট্াস্ট
Tremona Road

Southampton

Hampshire  

SO16 6YD



আভম একটি অভিদ্�াগ করদ্ল কী হয়?
আপরন যেন একটি অরভদযোগ ক�দবন, র�োগী েহোয়তো পর�দেবো আপনো� েোদথ আদলোরনো 
ক�দব আম�ো কীভোদব রবেয়টি েোমলোদবো।  

ওনো�ো:

• রতন কম্চরদবদে� মদি্য আপনো� অরভদযোদগ� প্রোরতি জোনোদবন।

• আগোমী কদয়ক রদদন� মদি্য একজন রকে হ্যোডেলো� আপনো� েোদথ রযোগোদযোগ ক�দবন
রনরচিত ক�দবন রনদজদদ� পর�রয় রদওয়ো� জন্য।

• NHS অরভদযোগ প্রণোলী ও েময়েীমো বরুিদয় রদদবন।

• আপরন রয ঘটনো� জন্য অরভদযোগ ক�দছন তো� েোদথ জরডত অন্য েংস্োগুরল� েোদথ 
রযোগোদযোগ ক�দবন।

• আম�ো রযভোদব তো� েমোিোন ক�ব আপনো� েোদথ রেই ব্যোপোদ� একমত হব। তো ররঠি,
ই-রমদল� মোি্যদম বো একটি েোষিোদত হদত পোদ�।

• আমোদদ� পর�দেবো প্রত্যোরিত মোদন� নীদর হদল আম�ো কীভোদব তো� উন্নরত ক�ব আপনোদক
বলব।

ঘটনো ঘটো� 12 মোদে� মদি্য আপনোদক আমোদদ� েোদথ রযোগোদযোগ ক�দত হদব, অথবো আপরন 
ঘটনো বো তো� প্রভোব জোনো� পদ� 12 মোদে� মদি্য রযোগোদযোগ ক�দবন, যোদত আম�ো আপনো�
অরভদযোদগ� তদন্ত ক�দত পোর�। 

একটি অরভদযোগ ক�দল আপরন আমোদদ� কোদছ রয রররকতেো পোদছেন তো� ষিরত হদব নো বো তো 
আপনো� রররকতেো নরথ� অংি হদব নো 

আপরন আপনো� অরভদযোদগ� পর�ণোদম েুরি নো হদল, আপরন এেোদন রযোগোদযোগ ক�দত পোদ�ন
দ্য পোল্চোদমন্োর� অ্যোডে রহলথ েোরভ্চ ে ওমবডুেম্যোন (PHSO)-এ� েোদথ 0345 015 4033 নম্বদ� 
রটরলদফোন কদ� অথবো ওদদ� ওদয়বেোইদট� মোি্যদম: www.ombudsman.org.uk

একটি অভিদ্�াগ করার জন্য শক আমায় সাহা�্য করদ্ি পাদ্রন?
একটি অরভদযোগ ক�ো� জন্য একজন আত্ীয়, বনু্ বো রেবোদোতো� েোহোয্য রনদল আপনো� 
েুরবিো হদব। আপরন এই রবকল্প পছন্দ ক�দল, আম�ো আপনো� েম্মরত রোইদত পোর�, আপনো� 
যদনে� রবেদয় আম�ো তোদদ� েোদথ কথো বলদল আপরন যোদত েুরি হন তো রনরচিত ক�ো� জন্য। 

আপনোদক অরভদযোগ ক�দত েোহোয্য ক�ো� জন্য অন্য পর�দেবোও আদছ। আপরন রেই েোহোয্য 
রনদত রোইদল, অনগু্রহ কদ� প�োমদি্চ� জন্য র�োগী েহোয়তো পর�দেবো� েোদথ রযোগোদযোগ করুন।  

এই হোেপোতোদল লভ্য েোহোয্য এবং প�োমি্চ হল: 
• রদোভোেী পর�দেবো
• রযোগোদযোগ এবং লভ্য তদথ্য� জন্য েহোয়তো
• আইনজীবী
• মোনরেক স্োস্্য েহোয়তো

স্তন্ত্র েোহোয্য এবং প�োমদি্চ� মদি্য আদছ: 

আভম কাদ্ক শ�াগাদ্�াগ করব?
একটি অরভদযোগ ক�ো মোদন এমন রকছু বলো যো� জন্য আপরন েুরি নন। আপরন একটি উদবেগ 
জোনোদত বো অরভদযোগ ক�দত রোইদল আম�ো রেটিদক গুরুত্ব রদব।

আপভন ভবভিন্ন উপাদ্য় একটি অভিদ্�াগ করদ্ি পাদ্রন:

1.  েোিো�ণত উদবেগ ঘটো� েমদয় তো� েমোিোন ক�ো েহজ। রয কমমী আপনো� রদেোদিোনো
ক�দছন তো� েোদথ কথো বলনু। উরন হদত পোদ�ন রেই রবভোদগ� ওয়োড্চ  ম্যোদনজো� বো
রমট্ন। আপরন যো� জন্য েুরি নন ওনো�ো রেই ব্যোপোদ� আদলোরনো ক�দত পোদ�ন এবং
আপনো� জন্য তো� েমোিোন ক�ো� ররষ্ো ক�দবন।

2.  রবভোদগ� েোদথ কথো বদল আপনো� উদবেগ দ�ূ নো হদল, আপরন র�োগী েহোয়তো পর�দেবো�
েোদথও রযোগোদযোগ ক�দত পোদ�ন। আপরন রোইদল আপরন কোউদক তোদদ� েোদথ রযোগোদযোগ
কর�দয় রদদত বলদত পোদ�ন। রযোগোদযোগ রবব�ণ নীদর রদওয়ো আদছ:

রটরলদফোন
023 8120 6325 

ই-রমল 
pals@uhs.nhs.uk

ডোক
Patient support services, Mailpoint 81, Southampton General 
Hospital, Tremona Road, Southampton, SO16 6YD.  

রটক্সট রমদেজ SMS করুন
রটক্সট করুন ‘কলব্যাক’ তো� েোদথ আপনো� নোম ও নম্ব� রদন 07879 667350 
রেই নম্বদ� তোহদল রকউ আপনোদক রফোন ক�দবন। 

আপরন কথোও বলদত পোদ�ন শপদ্�ন্ট সাদ্পা ্টর সাভি্ট দ্সস-এ� েোদথ েি�ীদ� হোরজ� 
হদয় েোউথ্যোম্পটন রজনো�োল হেরপটোল-এ� C রলদভদল অবরস্ত আমোদদ� প্রিোন 
র�দেপিন রডদস্ক। 

আপরন আমোদদ� মেু্য রনব্চোহকদক ে�োের� ররঠি রলদেও একটি অরভদযোগ ক�দত পোদ�ন। 

শপদ্�ন্টস্ অ্যাদ্সাভসদ্য়�ন: 
রটরলদফোন: 0845 608 4455 
www.patients-association.com

শহলেওয়াচ সাউে্যাম্পরন: 
রটরলদফোন: 023 8021 6018 
www.healthwatchsouthampton.co.uk 

AvMA:
রটরলদফোন: 0845 123 2352 
www.avma.org.uk

The Advocacy People: 
0330 440 9000 
www.theadvocacypeople.org.uk




