
সঠিক পদক্ষেপ নেয়া 
ওক্যলক্স এেএইচএস সম্পক্ককে  উক্বেগ 
উত়্াপে 



আম়ার ক়ার স়াক্ে কে়া বল়া উচচত?
সবক্চক্য ভ়াল হয আপে়ার যত্ন ব়া চচচকৎস়ার সক্গে জচ়িত কমমীক্দর সক্গে যত 
ত়া়ি়াত়াচ়ি সম্ভব কে়া বল়া ত়ার়া অচবলক্বে আপে়ার উক্বেগ সম়াধ়াক্ের নচষ়্া করক্ব। 

যচদ এট়া স়াহ়ায্য ে়া কক্র, অেব়া আপচে কমমীক্দর স়াক্ে কে়া বলক্ত ে়া চ়াে, ত়াহক্ল 
আপচে স়্াস্্য পরকেদ ব়া ট়্াস্ট’স সংচলিষ্ সদস্যক্দর স়াক্ে নয়াগ়াক্য়াগ করক্ত প়াক্রে।

আপচে য়াক্দর নেক্ক নসব়া নপক্যক্েে নযমে নজে়াক্রল প্্য়াকটিশে়ার (চজচপ), নেচটিস্ট, 
ফ়ামকে়াচসস্ট অেব়া অপটিচশয়াে ত়াক্দর সম্পক্ককে  যচদ নক়াক্ে়া উক্বেগ ে়াক্ক ত়াহক্ল 
আপচে স়াধ়ারণত আপে়ার নসব়াদ়ােক়াচরক্ক এ ব্য়াপ়াক্র চজজ়্াস়া করক্ত প়াক্রে, যচদ 
আপচে চ়াে তক্ব আপচে এট়া করক্ত আপে়ার স়্াস্্য পরকেদক্ক অেকু্র়াধ করক্ত প়াক্রে।

প্চতটি স়্াস্্য পরকেদ ব়া ট়্াক্স্টর চেক্জক্দর উক্বেগ চেক্য চচন়্া কর়ার দল আক্ে। ত়াক্দর 
চববরণ খুকঁ্জ নপক্ত ওক্যলক্সর স়্াস্্যক্কক্্রের ওক্যবস়াইট
www.wales.nhs.uk/ourservices/contactus/nhscomplaints  
ব়া NHS চেক্রক্ট ওক্যলক্স 0845 4647 -নত নফ়াে করুে

ওক্যলক্স এেএইচএস নসর়া যত্ন এবং চচচকৎস়া প্দ়াে কর়ার 
লক্ষে্য ক়াজ কক্র। তক্ব কখেও কখেও সবচকেু প্ত্য়াশ়া 
অেযু়ায়ী ে়াও চলক্ত প়াক্র। 

যখে এটি ঘক্ট,আপচে, আপে়ার যত্ন ব়া চচচকৎস়ার সক্গে জচ়িত 
কমমীক্দর আপে়ার উক্বেগ জ়ােক্ত প়াক্রে, য়াক্ত ত়ার়া চক ভুল 
করক্ে ত়া বঝুক্ত প়াক্র এবং এট়াক্ক আরও ভ়াল করক্ত নচষ়্া 
কক্র। 

এেএইচএস ওক্যলক্স এই নযমে ‘সঠিক পদক্ষেপ নেয়া’ ে়াক্ম 
পচরচচত একটি প্চরিয়ার এটি চদক্য সম্পন্ন কর়া হয।



উক্বেগ সম়াধ়াক্েক়ার়ী দল ব়া নসব়া প্দ়ােক়ার়ীদল চক করক্বে?
ত়ার়া করক্ব:
 » আপে়ার উক্বেগ শুেক্ব এবং ত়াক্দর যত দ্রুত সম্ভব সম়াধ়াে করক্ত নচষ়্া করক্ব। 
 » আপে়ার উক্বেগ শুেক্ব এবং আপে়ার নসব়ায ব়া চচচকৎস়ায চেক্য়াচজত কমমীক্দর স়াক্ে 
কে়া বলক্ব।
 » আপে়াক্ক স়াহ়ায্য কর়ার জে্য সঠিক নবচতির সক্গে নয়াগ়াক্য়াগ কক্র নদক্ব। 
 » আপে়াক্ক জ়াে়াক্ব নয ত়ার়া চক নপক্যক্ে এবং ত়ার়া এট়া সম্পক্ককে  চক করক্ত য়াক্ছে।

ব়ি চপ্টি, নরেইল ব়া অচেও’র মক্ত়া চভন্ন ফরম্য়াক্ট আপে়ার তে্য ব়া 
নয়াগ়াক্য়াক্গর প্ক্য়াজে হক্ল অেগু্রহ কক্র ত়া দ়াচযত্বপ়্াপ্ত দল ব়া নসব়া 
প্দ়ােক়ার়ী দলক্ক জ়াে়াে।

আচম আম়ার উক্বেগ সম্পক্ককে  ক়াউক্ক কত ত়া়ি়াত়াচ়ি বল়া উচচৎ?
সবক্চক্য ভ়াল হয আপচে যত ত়া়ি়াত়াচ়ি সম্ভব ক়াক্র়া স়াক্ে কে়া বলেু, চকন্তু আপচে 
এই ক়াজটি করক্ত 12 ম়াস সময ল়াগ়াক্ত প়াক্রে। যচদ দ়ীঘকে সময অচতব়াচহত হক্য য়ায 
এবং চবলক্বের জে্য যচদ সঠিক ক়ারণ ে়াক্ক, উক্বেগ দল ব়া নসব়া প্দ়ােক়ার়ী তখেও 
আপে়ার উক্বেক্গর চবরক্য সম়াধ়াে করক্ত সষেম হক্ত প়াক্র।

নক উক্বেগ উত়্াপে করক্ত প়াক্র?
আপচে এট়া চেক্জই উত়্াপে করক্ত প়াক্রে। যচদ আপচে চ়াে, যত্নক়ার়ী, বনু্, ব়া 
আত়্ীয আপে়ার প্চতচেচধত্ব করক্ত প়াক্র, চকন্তু ত়াক্দর এই ক়াজ করক্ত আপে়াক্ক 
চলচখত অেমুচত চদক্ত হক্ব।

আচম আম়ার উক্বেগ উত়্াপে করক্ত চক স়াহ়ায্য নপক্ত প়াচর?
হ্য়াঁ। কচমউচেটি নহলে ক়াউচসিল ইেচেচপক্দটি এেক্ভ়াক্কচস স়াচভকে স চবে়ামকূ্ল্য এবং 
এক়ান্ নগ়াপে়ীযত়ায স়াহ়ায্য প্দ়াে কক্র। 
নয়াগ়াক্য়াগ কক্র আপে়ার নল়াক়াল কচমউচেটি নহলে ক়াউচসিলক্ক খুকঁ্জ চেে 
ওয়েলযে ব�োর্ড  অফ কমিউমিটি স্োস্থ্য কোউমসিল  
02920 235558  
www.communityhealthcouncils.org.uk  
enquiries@waleschc.org.uk



আপে়ার উক্বেগ উত়্াপক্ের পক্র চক হয?
উক্বেগ দল ব়া নসব়া প্দ়ােক়ার়ী দল করক্ব:
 » আপে়ার স়াক্ে নয়াগ়াক্য়াগ কক্র এবং আপে়ার উক্বেগ চেক্য আক্ল়াচে়া কর়ার জে্য 
একটি ববঠক্ক প্স়্াব চদক্ত প়াক্র।
 » আপে়ার উক্বেগ শুেক্ব এবং আপে়ার নসব়ায ব়া চচচকৎস়ায চেক্য়াচজত কমমীক্দর 
স়াক্ে কে়া বলক্ব।
 » আপে়ার উক্বেক্গর আক্বদে প়্াচপ্তর 30 ক়াযকেচদবক্সর মক্ধ্য আপে়ার ে়াক্ক স়া়ি়া 
নদয়া আমক্দর লষে্য। ত়ার়া ঐ সমক্যর মক্ধ্য যচদ আপে়াক্ক উত্তর চদক্ত ে়া প়াক্রে, 
ত়াহক্ল ত়ার়া ত়ার ক়ারণ ব্য়াখ্য়া কক্র নদক্বে এবং আপচে কক্ব উত্তর আশ়া করক্ত 
প়াক্রে ত়া জ়াচেক্য নদক্বে। 

চকেু উক্বেগ খচতক্য নদখ়ার জে্য নবশ়ী সময ল়াগক্ত প়াক্র।

যচদ আপচে ত়ারপরও সন্তুষ্ ে়া হে?
আপচে যচদ স়্াস্্য পরকেদ এর প্চতচরিয়া চেক্য খুচশ ে়া হে, ত়াহক্ল আপচে ওক্যলক্সর 
প়াবচলক স়াচভকে স ওবেুেসম্য়াক্ের স়াক্ে নয়াগ়াক্য়াগ করক্ত প়াক্রে। 

ওক্যলক্সর প়াবচলক স়াচভকে স ওবে়ােসম্য়াে 
নটচলক্ফ়ােঃ 0300 790 0203 
www.ombudsman-wales.org.uk 
ঠিক়াে়াঃ 1 Ffordd yr Hen Gae 
Pencoed 
CF35 5LJ
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Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Gymraeg.  
এই দস্ত়াবক্জটচ / ক়াগজটচ ওয়ক্লস ভ়ার়াতক্ও প়াওয়়া য়ায।


