
মন্তব্য এবং পরামর্শ 
উদ্বেগ এবং অভিযোগ 



Tavistock এন্ড Portman NHS ফাউন্ডেশন ট্রাস্টে আমরা সর্বোচ্চ মানের কেয়ার প্রদানের 
প্রতি লক্ষ্য রাখি। আমরা আপনার মতামতকে মূল্যবান মনে করি এবং আমাদের ট্রাস্টের সার্ভিসমূহ 
এবং আপনি যে পরিবর্তন দেখতে চান অথবা আমাদের সার্ভিসমূহের সাথে আপনি যে অসুবিধার 
মুখোমুখি হতে পারেন সে সম্পর্কে আপনার মতামত শুনতে চাই।

মন্তব্য এবং পরামর্শ

আমরা সকল মন্তব্য এবং পরামর্শকে স্বাগত জানাই এবং আমরা কি ভুল করতে পারি, আমরা কি 
আরও ভাল করতে পারি তবে আমরা কি ভালো করি সে সম্পর্কে শোনার জন্য সাধুবাদ জানাই। আপনি 
নিম্নে দেওয়া লিংকে অনলাইন ফর্ম পূরণ করে মন্তব্য এবং পরামর্শ দিতে পারেনঃ
https://tavistockqp.promatica.co.uk/PALSForm1.aspx

অথবা, অফিসিয়ালভাবে একটি লিখিত অভিযোগ জানাতে আপনি আপনার অভিযোগ নিম্ন ঠিকানায় 
জমা দিতে পারেনঃ

The Chief Executive
The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust
120 Belsize Lane
London
NW3 5BA

আমাদের পেসেন্ট অ্যাডভাইস এন্ড লিয়াজোঁ সার্ভিস (PALS) এর সাথে কথা বলা

জুমের মাধ্যমে অনলাইনে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার জন্য একটি অ্যাপযেন্টমেন্ট করা যেতে 
পারে।
আপনি তাদের কলও করতে পারেনঃ 020 8938 2523 
ইমেইলঃ  pals@tavi-port.nhs.uk

একটি উদ্বেগ উত্থাপন
 
আপনি যে চিকিৎসা অথবা কেয়ার পান সে সম্পর্কে আপনার যদি কোনও উদ্বেগ থেকে থাকে তবে 
সরাসরি এটি সম্বোধন করা ভাল।

আপনার প্রথম যে জিনিসটি চেষ্টা করা উচিত তা হল আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলা। আমরা 
আশা করি যে আপনি এটির সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন এবং তিনি অবিলম্বে আপনার উদ্বেগগুলো 
সমাধান করতে সক্ষম হতে পারেন।

যে সমাধান পাওয়া গেছে তাতে আপনি যদি সন্তুষ্ট না হন অথবা আপনি আপনার চিকিৎসকের সাথে 
কথা বলতে অক্ষম বোধ করেন তবে আপনি যে সার্ভিসে অংশ নিচ্ছেন তার দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার 
অথবা কর্মীদের অন্য সদস্যের সাথে কথা বলতে পারেন। অনুগ্রহ করে কর্মীদের একজন সদস্যকে 



সঠিক ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করতে বলুন।
 
আপনি PALS টিমের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন (উপরেল্লিখিত যোগাযোগের বিবরণে)। 
এই সার্ভিসের লক্ষ্য হল রোগী, তাদের পরিবার এবং কেয়ারারদের সহায়তা এবং পরামর্শ 
প্রদান করা। PALS অফিসার এখানে আপনার উদ্বেগ এবং প্রশ্নগুলো শুনতে এবং আপনি যে 
সমস্যাগুলো উত্থাপন করেছেন তা সমাধান করতে সহায়তা করতে এসেছেন। PALS অফিসার 
আপনাকে অফিসিয়ালভাবে অভিযোগ করার বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন এবং আপনাকে অন্যান্য 
অর্গানাইজেশন সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেন।

অফিসিয়ালভাবে একটি অভিযোগ করা

যদি আমরা আপনার উদ্বেগের সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া দিতে অক্ষম হই অথবা আপনি একটি 
অফিসিয়ালভাবে লিখিত প্রতিক্রিয়া পেতে চান তবে আপনি অফিসিয়ালভাবে একটি অভিযোগ পেশ 
করতে পারেনঃ

• উপরেল্লিখিত ঠিকানায় চীফ এক্সিকিউটিভের কাছে লিখে
• উপরেল্লিখিত ঠিকানায় অথবা নিম্নলিখিত ইমেলটিতে কমপ্লেইন্ট ম্যানেজারকে লিখে 

অথবা ইমেল করেঃ complaints@tavi-port.nhs.uk
• আপনি যদি লিখিতভাবে না দিয়ে টেলিফোনে আপনার অভিযোগ জানাতে চান তবে আপনাকে 

আপনার অভিযোগের কমপ্লেন্ট ম্যানেজারের লিখিত অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করার জন্য 
আমন্ত্রণ জানানো হবে যা আমরা আপনাকে পাঠাবো, এটি নিশ্চিত করার জন্য যে আমরা 
এটি সঠিকভাবে নোট করেছি। আপনি কমপ্লেন্ট ম্যানেজারের সাথে 020 8938 2406 
নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন

• নিম্নের লিঙ্কটি ব্যবহার করে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগ জমা দেওয়া যেতে পারেঃ 
https://tavistockqp.promatica.co.uk/ComplaintForm.aspx 

একটি অভিযোগ লেখা 

• আদর্শভাবে সমস্যাটি হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে আপনার অভিযোগ পেশ করা উচিত অথবা 
আপনি এটি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন সেদিন থেকে। এটি প্রত্যেকের জন্য কি ঘটেছে তা 
মনে রাখা সহজ করে এবং আমাদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করে।

• অনুগ্রহ করে আপনার নাম, জন্ম তারিখ এবং ঠিকানা, অথবা রোগীর জন্য যদি ভিন্ন হয় 
তবে আপনার সহ যতটা প্রাসঙ্গিক তথ্য আমাদের দিতে পারেন তা দিন। আমাদের দ্রুত এবং 
কার্যকরভাবে তদন্ত করতে সহায়তা করার জন্য কোনও প্রাসঙ্গিক তারিখ এবং সময় সহ 
আপনার অভিযোগের একটি সম্পূর্ণ বিবরণ দিন। সকল তথ্য গোপনীয় হিসেবে বিবেচনা করা 
হবে। 

সাহায্য এবং সহযোগিতা

• PALS টিম অফিসিয়ালভাবে অভিযোগ পেশ করার ক্ষেত্রেও আপনাকে সমর্থন করতে পারে।



• বিকল্পভাবে, আপনি যদি সাহায্য এবং/অথবা পরামর্শ চান তাহলে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট 
NHS কমপ্লেন্টস অ্যাডভোকেসি সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই 
সার্ভিসটি আপনাকে আপনার অভিযোগ লিখতে এবং আপনার সাথে মিটিংগুলোতে যেতে 
সহায়তা করতে পারে। আপনার যদি বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে সার্ভিসটি আপনাকে 
সহায়তা করতে পারে (উদাহরণস্বরূপ যদি ইংরেজি আপনার মাতৃভাষা না হয়)।

NHS Complaints Advocacy, VoiceAbility 
Mount Pleasant House, Huntingdon Road
Cambridge, CB3 0RN

টেলিফোনঃ 0300 330 5454
ইমেইলঃ nhscomplaints@voiceability.org
ওয়েবসাইটঃ www.nhscomplaintsadvocacy.org

আরও এডভোকেসি সার্ভিস এখানে পাওয়া যাবে 

• পোহওয়ার (যাদের লানিং ডিফিক্যাল্টিস রয়েছে তাদের জন্য) – 0845 120 3748
• রিথিন্ক মেন্টাল  ইলনেস  – 020 3317 7197 / 0300 5000 927

এর পরে কি হবে?

• আমরা আপনাকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে অফিসিয়ালভাবে আপনার অভিযোগ স্বীকার করার 
জন্য একটি চিঠি অথবা ইমেল পাঠাবো।

• আমরা চেষ্টা করব এবং তদন্ত শেষ করব এবং প্রায় 25 কার্যদিবসের মধ্যে আপনাকে একটি 
লিখিত প্রতিক্রিয়া পাঠাবো। যদি এর চেয়ে বেশি সময় লাগে তবে আমরা আপনাকে লিখব 
এবং বিলম্বের কারণগুলো আপনাকে জানাবো এবং কখন আপনার প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করা 
উচিত তা আপনাকে জানাবো।

• সমস্যাটি সমাধানে সহায়তা করার জন্য আপনাকে কোনও সিনিয়র সদস্যের সাথে একটি 
মিটিংয়ে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। আপনি এই মিটিংয়ে যেকোনও আত্মীয় অথবা 
বন্ধুকে সাথে নিয়ে আসতে পারেন।

• আমাদের জবাবে আমরা আপনার অভিযোগের ফলে আমরা যে পদক্ষেপ নিচ্ছি তা স্পষ্ট 
করব, যাতে আপনি যে সমস্যাগুলো পেশ করেছেন তা আবার না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য।

আপনার অভিযোগ কি ট্রাস্টে আপনার কেয়ারকে প্রভাবিত করবে?

আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে ট্রাস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ফলে আপনি অথবা 
আপনার প্রতিনিধিত্বকারী রোগীর বিরুদ্ধে কোনভাবেই বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না এবং আমরা 
আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার অভিযোগটি সমাধান করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করব।



আপনি যদি আমাদের অভিযোগের পদ্ধতি দেখতে চান তবে নিম্নের লিঙ্কটি ব্যবহার করলে এটি 
আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবেঃ

tavistockandportman.nhs.uk/about-us/governance/policies-and-
procedures/

আপনি যদি এখনও খুশি না হন তাহলে কি হবে? 

আপনি যদি আপনার অফিসিয়াল অভিযোগের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ায় সন্তুষ্ট না হন তবে 
আপনি এটি পুনরায় অভিযোগ প্রক্রিয়া শুরু করতে চাইতে পারেন, আপনার অভিযোগের দিকগুলোর 
রূপরেখা করে যা আপনি মনে করেন যে আমাদের প্রতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে সম্বোধন করা হয়নি সেটি 
তুলে ধরতে হবে।

আপনি পার্লামেন্টারি এন্ড হেলথ সার্ভিস অমবুডজম্যান (PHSO) দ্বারা আপনার অভিযোগের একটি 
স্বাধীন পর্যালোচনার জন্যও অনুরোধ করতে পারেন। PHSO সরকার এবং NHS  উভয়ের থেকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন। PHSO যা করতে পারেঃ

• আপনার অভিযোগটি আরও তদন্ত করার জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারে, অথবা
• স্বাধীনভাবে আপনার অভিযোগ পর্যালোচনা করতে সম্মত হতে পারে, অথবা
• সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যেঃ

• আমাদের প্রতিক্রিয়া পাওয়ার 12 মাসের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই নিম্নের ঠিকানায় PHSO 
এর কাছে লিখতে হবে।

• আপনি আমাদের প্রতিক্রিয়া পত্রটি পাওয়ার পূর্বে PHSO আপনার কেসটি তদন্ত করবে না।

PHSO ঠিকানা: পার্লামেন্টারি এন্ড হেলথ সার্ভিস অমবুডজম্যান, মিলব্যাংক টাওয়ার, 30 
মিলব্যাংক, লন্ডন, SW1P 4QP

হেল্পলাইনঃ 0345 015 4033
ওয়েবসাইটঃ https://www.ombudsman.org.uk

এই লিফলেটের তথ্য সম্পর্কে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থেকে থাকে তবে অনুগ্রহ করে আমাদের 
কমপ্লেন্টস ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করুনঃ

টেলিফোনঃ 020 8938 2406
ইমেইলঃ complaints@tavi-port.nhs.uk



আপনার যদি একটি ভিন্ন ভাষা অথবা ফরমেটে এই সকল তথ্যাবলীর প্রয়োজন হয় তবে 
আমাদের কমিউনিকেশন্স টিমের সাথে যোগাযোগ করুন:communications@tavi-port.
nhs.uk

 
এই লিফলেটের একটি সহজ পাঠ্য ভার্সনের জন্য যোগাযোগ করুন: 
020 8938 2629 
communications@tavi-port.nhs.uk

Nëse e do informacionin në Shqip ose në një format tjeter, ju lutem kontaktoni 
grupin e komunikimit, communications@tavi-port.nhs.uk

যদি আপনার ‘বাংলা’ অথবা অন্য ফরমেটে এই তথ্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে 
অনুগ্রহ করে যোগাযোগ দলের কমিউনিকেশন টিমের সাথে যোগাযোগ করুন 
communications@tavi-port.nhs.uk

如果你需要本资料以其他形式写成或其 中文版本, 请跟我们的联络小组联系 
communications@tavi.port.nhs.uk

Si vous avez besoin de ces informations en Français ou dans un autre format, 
veuillez contacter l’équipe de communication, communications@tavi.port.nhs.uk

Sollten Sie diese Informationen in Deutsch oder in einem anderen  
Format benötigen, dann kontaktieren Sie bitte das Kommunikationsteam,  
communications@tavi-port.nhs.uk

Se desidera queste informazioni in Italiano o in un formato diverso,  
per favore contatti lo staff comunicazione, communications@tavi-port.nhs.uk

Se precisar desta informação em Português ou num formato diferente,  
por favor contacte a equipa de comunicação, communications@tavi-port.nhs.uk

Si necesita esta información en Español o en un formato diferente, póngase  
en contacto con el equipo de comunicación, communications@tavi-port.nhs.uk

Haddii aad u baahan tahay macluumaadkan oo Soomaali ah ama qaab kala fadlan 
la soo xidhiidh kooxda isgaadhsiinta, communications@tavi-port.nhs.uk
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The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust 
120 Belsize Lane
London NW3 5BA
020 7435 7111
tavistockandportman.nhs.uk


