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Bengali – How to complain about health care or social care service 
 
স্বাস্থ্য বা সামাজিক যত্ন পজিষেবা জবেষে জকভাষব অজভষযাগ িানাষবন 
 
এই তথ্য সম্পষকে  
 
যদিও বেদির ভাগ ব াকের স্বাস্থ্য যত্ন ো সামাদিে যত্ন পদরকেোগুদ  েযেহার েরার সময় বোন 
সমসযা হয় না, দেন্তু মাকেমকযয ত্রুটিদেচ্য যদি হকি পাকর।  বয যত্ন আপদন  াভ েকরকেন বস 
দেেকয় যদি আপদন ো আপনার পদরোকরর বোন সিসয যদি অদভকযাগ িানাকি চ্ান, িাহক  দে 
েরকি হকে বস দেেকয় এই িথ্য বথ্কে িানা যাকে।  
 
জকভাষব অজভষযাগ িানাষবন 
 
োর োকে আপদন অদভকযাগ িানাকেন িা দনভভ র েরকে: 

– আপদন স্বাস্থ্য না সামাদিে যত্ন সম্পকেভ  অদভকযাগ েরকেন, এেং 
– বসই যকত্নর ব্যয় সরোরী িহদে  বথ্কে বিওয়া হকয়কে না আপদন দনকি বসই েযয় েহন 

েকরকেন। 
 
অদভকযাগ যদি বমৌদিেভাকে েরা হকয় থ্াকে িাহক  আপদন দে েক কেন আর োকে েক কেন 
িার এেটাে দ দিি দেেরণ রািা ভা । দনকির অদভকযাগ িাকয়র েরার সমকয় দেনামূক য 
সহায়িা, পরামিভ ও সাকপাটভ  বপকি আপনার স্থ্ানীয় Healthwatch আপনাকে িানাকি পারকে। 
 

স্বাস্থ্য যত্ন জবেষে জকভাষব অজভষযাগ দাষেি কিষত হে 
 
(1) এনএইচ্এস (NHS)এর আদথ্ভে আনযকুক য পদরচ্াদ ি পদরকেোগুদ  বথ্কে প্রাপ্ত যকত্ন আপদন 

যদি সন্তুষ্ট না হন িাহক   (এমন দে িা যদি বোন স্বিন্ত্র পদরকেো প্রিানোরী বথ্কেও 
আকস) আপনার অদভকযাগ েরার অদযোর আকে।  

(2)  বয এনএইচ্এস (NHS) পদরকেোয় আপদন অসন্তুষ্ট িার অদভকযাগ পদ্ধদির প্রদিদ দপ 
বিিকি চ্ান। একি পাকেন োর সাকথ্ আপনাকে বযাগাকযাগ েরকি হকে, দেভাকে িারা 
আপনার অদভকযাগ সম্পকেভ  েযেস্থ্া বনকে এেং আপনার অদভকযাগ বথ্কে িারা দে দিক্ষা  াভ 
েরকে। 

(3) আপনার অদভকযাগ বে িাকয়র েরকে িা আপদন বেকে দনকি পাকরন, আপদন: 
a. এনএইচ্এস (NHS)এর আদথ্ভে আনযকুক য পদরচ্াদ ি পদরকেোর সাকথ্ সরাসদর 

বযাগাকযাগ েরুন (হাসপািা , ডাক্তার, বডদিস্ট ইিযাদি)। ।  অথ্ো 
b. পদরকেোর েযয় েহন েকর বয এনএইচ্এস (NHS) সংস্থ্া, িাকির োকে আপনার 

অদভকযাগ িানাকি পাকরন: 
(i) আপনার অদভকযাগ যদি হয় হাসপািা , এনএইচ্এস (NHS) সামযিাদয়ে পদরকেো 

অথ্ো আপনার স্থ্ানীয় এনএইচ্এস দিদনো  েদমিদনং গ্রুপ (NHS Clinical 
Commissioning Group) দেভাকে পদরকেো ক্রয় েকর বসই সম্পকেভ , িাহক  
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আপনার স্থ্ানীে এনএইচএস জিজনকাল কজমশজনিং গ্রুপ  (Local NHS Clinical 
Commissioning Group)এর সাকথ্ বযাগাকযাগ েরুন।  

(ii) আপনার অদভকযাগ যদি ডাক্তার, বডিা  পদরকেো, সমযিায় ফামভাদসস্ট, হাই স্ট্রীট 
অকটাকমদিস্ট (বচ্াকির ডাক্তার) ো বোন দেকিে 'দেকিেজ্ঞ'  এনএইচ্এস পদরকেো 
সম্পকেভ  হয়, িাহক  এনএইচএস ইিংলযান্ড (NHS England)-এর সাকথ্ বযাগাকযাগ 
েরুন 

 
(4) আপনার অদভকযাগ য়াপদন েযদক্তগিভাকে, বটদ কফান, ইকম  ো দচ্ঠির মাযযকম েরকি পাকরন। 

এর ফক  এনএইচ্এস (NHS) পদরকেো আপনার সম্ভােয বোন সমসযা সম্পকেভ  অেদহি হোর 
সযকযাগ পাকে ও িার সমাযান েরকি পারকে। অদভকযাগ যদি বটদ কফাকন ো েযদক্তগিভাকে 
েকরন, িাহক  আপনার অদভকযাকগর এেটি দ দিি প্রদিদ দপ পাকেন। 

(5) িাও যদি োর োকে অদভকযাগ িানাকেন বস দেেকয় দনদিি হকি না পাকরন:  বয বোন 
এনএইচ্এস ( NHS) সংস্থ্া ো এনএইচ্এস পা স (NHS PALS) পদরকেোর সাকথ্ 
বযাগাকযাগ েরুন এেং িারা বিিকে যাকি আপনার অদভকযাগ সঠিে ব াকের োকে বপৌৌঁোয় 
দযদন আপনাকে সাহাযয েরকি পারকেন। আপদন আপনার স্থ্ানীয় Healthwatch -এর সাকথ্ও 
বযাগাকযাগ েরকি পাকরন যারা আপনার অদভকযাগ সেকচ্কয় সঠিে িায়গায় পাঠাকি আপনাকে 
পরামিভ দিকি পাকর।  

 
প্রাপ্ত িবাষব আপজন যজদ সন্তুষ্ট না হন 
 
 আপনার অদভকযাকগর ফ াফক  ো িা বযভাকে োযভাদিি হকয়কে িাকি যদি সন্তুষ্ট না হন 
িাহক  আপনার অদযোর আকে স্বাস্থ্য পদরকেো ওম্বাডসমযান (Health Service 
Ombudsman)বে আপনার অদভকযাগ িিন্ত েকি অনযকরায েরার। এটি এেটি দেনামূক যর, 
স্বাযীন পদরকেো। 

 শুযযমাত্র এনএইচ্এস (NHS) বোন অদভকযাকগর সমাযান েরার বচ্ষ্টা েরার পরই 
সাযারণিঃ এৌঁরা িার িিন্ত েকরন।   

 এৌঁরা যদি দসদ্ধান্ত বনন বয এনএইচ্এস (NHS) ভয   েকরকে, িাহক  িা ঠিে েরার িনয 
সযপাদরি েরকি পাকরন।   

 
ওম্বাডসমযান (Ombudsman)-এি সাষথ্ আপজন এখাষন যযাগাষযাগ কিষত পাষিন: 
 
0345 015 4033 
ইকম  phso.enquiries@ombudsman.org.uk 
 
বটক্সটকফান 0300 061 4298 যদি আপদন েদযর হন ো সাযারণ বটদ কফান েযেহাকর সমসযা 
থ্াকে 
 
'ে  েযাে' দ কি আপনার নাম ও বমাোই  নম্বর সকমি এেটা ে  পাঠান 07624 813 005 
নম্বকর 
 

mailto:phso.enquiries@ombudsman.org.uk
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অথ্ো দ িযন: Parliamentary and Health Service Ombudsman, Millbank Tower, 
Millbank, London SW1P 4QP. 
 
আপদন একির ওকয়েসাইটও বিিকি পাকরন www.ombudsman.org.uk -বি 
 

আপজন জনষি যয স্বাস্থ্য যষত্নি বযেভাি বহন কষিষেন যসষেষে জকভাষব 
অজভষযাগ দাষেি কিষত হষব 
 
যদি আপনার প্রাপ্ত যকত্নর েযয় এনএইচ্এস (NHS) েহন না েকর থ্াকে: 
 

(1) প্রথ্মিঃ আপনাকে পদরকেো প্রিানোরী েযদক্ত ো সংস্থ্ার সাকথ্ বযাগাকযাগ েরকি হকে 
এেং িাকির ভয   শুযরাকনার সযকযাগ দিকি হকে।  

(2) যদি িাকির িোকে সন্তুষ্ট না হন, িাহক  বযাগাকযাগ েরকি পাকরন The Independent 
Healthcare Advisory Service  (IHAS) www.independenthealthcare.org.uk. 

 
যকোি যহাম এবিং সামাজিক যত্ন পজিষেবাগুজল সম্পষকে  জকভাষব অজভষযাগ 
দাষেি কিষত হে  
 
(1) বেয়ার বহাম, নাদসভং বহাম, বহাম-বেয়ার একিন্সী ো অনযানয সামাদিে যত্ন পদরকেো  বথ্কে 

প্রাপ্ত যকত্ন যদি আপদন সন্তুষ্ট না হন, আপনার অদযোর আকে অদভকযাগ েরার।  যদি 
পদরকেোটি সামাদিে যত্ন পদরোঠাকমার অন্তগভি অথ্চ্ এনএইচ্এস (NHS) আদথ্ভে আনযকুক য 
পদরচ্াদ ি না হয়, বযমন বডিা  পদরকেো, বসকক্ষকত্র আপনাকে এনএইচ্এস (NHS) 
অদভকযাগ পদ্ধদি অনযসরণ েরকি হকে যা আপদন আকগর দেভাকগ 'স্বাস্থ্য যত্ন দেেকয় দেভাকে 
অদভকযাগ িাকয়র েরকি হয়' নাকম পাকেন।  

(2) বয যত্ন পদরকেোয় আপদন অসন্তুষ্ট িার অদভকযাগ পদ্ধদির প্রদিদ দপ বিিকি চ্ান। এবি 
পাকেন োর সাকথ্ আপনাকে বযাগাকযাগ েরকি হকে, দেভাকে িারা আপনার অদভকযাগ 
সম্পকেভ  েযেস্থ্া বনকে এেং আপনার অদভকযাগ বথ্কে িারা দে দিক্ষা  াভ েরকে। 

(3) আপদন সরাসদর যত্ন পদরকেোর সাকথ্ বযাগাকযাগ েরুন (বেয়ার ো নাদসভং বহাম ইিযাদি)। 
আপদন েযদক্তগিভাকে, বটদ কফান, ইকম  ো দচ্ঠির মাযযকম এটা েরকি পাকরন। এর ফক  
যত্ন পদরকেো আপনার সম্ভােয বোন সমসযা সম্পকেভ  অেদহি হোর সযকযাগ পাকে ও িার 
সমাযান েরকি পারকে। 

(4) বয যত্ন আপদন বপকয়কেন িা যদি োউদন্সক র দ্বারা েযেস্থ্াদপি ো িাকির আদথ্ভে 
পৃষ্ঠকপােেিায় হকয় থ্াকে িাহক  িাকির োকেও অদভকযাগ িানাকি পাকরন। আপনার স্থ্ানীয় 
োউদন্সক র অযাকেস হ  www.direct.gov.uk অথ্ো আপনার স্থ্ানীয় Healthwatchবে ে কি 
পাকরন। 

 
প্রাপ্ত িবাষব আপজন যজদ সন্তুষ্ট না হন 
 

http://www.ombudsman.org.uk/
http://www.independenthealthcare.org.uk/
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 যত্ন পদরকেো ো আপনার স্থ্ানীয় োউদন্সক র চূ্ড়ান্ত িোকে যদি আপদন সন্তুষ্ট না হন 
িাহক   স্থ্ানীয় সরোরী ওম্বাডসমযান (Local Government Ombudsman)বে আপনার 
অদভকযাকগর দেেকয় িিন্ত েরকি ে ার অদযোর আপনার আকে। এটি এেটি দেনামূক যর, 
স্বাযীন পদরকেো। 

 আপনার দনকির যকত্নর িনয আপদন েযয় েহন েরুন ো আপনার স্থ্ানীয় োউদন্স  েযয় 
েহন েরুে, সেকক্ষকত্রই এই অদযোর প্রযযক্ত হকে। 

 
0300 061 0614 নম্বকর আপদন  স্থ্ানীয় সরোরী ওম্বাডসমযান (Local Government 
Ombudsman)-এর সাকথ্ বযাগাকযাগ েরকি পাকরন, অথ্ো দ িকি পাকরন: Local Government 
Ombudsman PO Box 4771, Coventry CV4 0EH. 
আপদন একির ওকয়েসাইটও বিিকি পাকরন www.lgo.org.ukবি।  
 
এনএইচএস অজভষযাগ সমথ্েনকািী পজিষেবা (NHS Complaints Advocacy Service) 
এই দেনামূক যর বগাপনীয় পদরকেো এনএইচ্এস (NHS) সম্পকেভ  যাৌঁরা অদভকযাগ েকরন িাৌঁকির 
সাহাযয ও সমথ্ভন েকর। এই পদরকেো এনএইচ্এস (NHS) বথ্কে স্বিন্ত্র এেং সারা ইং যাকে 
একির অদফস আবে। আপনার সেকচ্কয় োকে বোনটি িা িানকি স্থ্ানীয় Healthwatchবে 
দিজ্ঞাসা েরুন। 
 
Healthwatch 
Healthwatch ইং যাে হ  ইং যাকে স্বাস্থ্য ও সামাদিে যকত্নর বক্ষকত্র উপকভাক্তা চ্যাদম্পয়ন। ১৫২ 
টি স্থ্ানীয় Healthwatch-এর বনটওয়াকেভ র মাযযকম োি েকর আমরা উপকভাক্তার িদৃষ্টভগী 
স্থ্ানীয়স্তকর ও িািীয়স্তকর িাকির োকে উপস্থ্াপন েদর যারা স্বাস্থ্য ও সামাদিে যত্ন 
পদরকেোগুদ র পদরচ্া না, দনয়ন্ত্রণ ও পদরেল্পনা েকরন। Healthwatch বোন েযদক্তগি বেস ো 
অদভকযাকগর িিন্ত েকরনা।  দেন্তু আপনার স্থ্ানীয় Healthwatch আপনাকে সাহাযয েরকি পাকর 
এমন সে সংস্থ্ার সন্ধান দিকি সক্ষম।  আপদন আপনার স্থ্ানীয় Healthwatch-এর বযাগাকযাকগর 
দেেরণ এিাকন পাকেন http://www.healthwatch.co.uk/find-local-heathwatch।  
 
জদ যকোি যকাোজলটি কজমশন 
িয বেয়ার বোয়াদ টি েদমিন (CQC) হ  ইং যাকের স্বাস্থ্য ও েয়স্ক সামাদিে যত্ন পদরকেোর 
স্বাযীন দনয়ন্ত্রে। পদরকেোগুদ  বয যত্ন প্রিান েকর িা গুণমান ও দনরাপত্তার গুরুত্বপূণভ মান 
অনযযায়ী দে না িা পরীক্ষার িাদয়ত্বপ্রাপ্ত হ  এই েদমিন। মানদসে স্বাস্থ্য অদযদনয়ম (Mental 
Health Act)-এর অযীকন যাকির অদযোর সীদমি, িাকির স্বাথ্ভও  CQC রক্ষা েকর।    
যাৌঁরা স্বাস্থ্য যত্ন এেং সামাদিে যত্ন েযেহার েকরন িাৌঁরা, িাৌঁকির পদরোর ও যত্নপ্রিানোরীরা 
আমাকির োকি গুরুত্বপূণভ ভূদমো পা ন েকরন এেং য়ামাকির দনরীক্ষকণর োকি সাহাযয েকরন 
এেং আমাকির নিকর আসা িারাপ োযভপদ্ধদির বক্ষত্রগুদ  দনদিভষ্ট েকরন।    যদিও CQC-র 
ভূদমো অদভকযাকগর িিন্ত েরা নয়, িেযও আপদন আপনার অদভজ্ঞিা বিয়ার েরকি পাকরন  
03000 616161নম্বকর বফান েকর অথ্ো www.cqc.org.uk -বি অন াইকন আপনার মিামি 
িানাকি পাকরন। 
 
দয যকোি যকাোজলটি কজমশন, দয যহলথ্ সাজভে স ওম্বাডসমযান এবিং দয যলাকাল গভনেষমন্ট 
ওম্বাডসমযাষনি সহােতাে এই নজথ্ প্রস্তুত কিা হষেষে। 

http://www.lgo.org.uk/
http://www.healthwatch.co.uk/find-local-heathwatch

