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সািভ�স স�েক� আপনার অিভ�তা �াথিমক �া�� েনটওয়াক� জিরপ 

(Your Experience of Service Primary Health Network [YES PHN] Survey) 
আপনার মতামত ���পূণ � । এই ��প��ট েসবা �াহকেদর িনেয় ৈতির করা হেয়িছল । এটার উে�শ� হে� সরবরাহকারী এবং 
�াহকেদর আরও ভাল সািভ�স গেড় েতালার �ােথ � একসােথ কাজ করেত সহায়তা করা।  এই জিরপ স�ূণ � করা ঐ��ক। এই 
জিরেপর মাধ�েম সংগৃহীত সকল তথ�ািদ েবনামী। সংগৃহীত েকান তথ� আপনােক সনা� করার কােজ ব�াবহার করা হেবনা । 
আপিন যিদ সকল �ে�র উ�র িদেত পােরন তাহেল তা সহায়ক হেব, িক� আপিন যিদ েকােনা �ে�র উ�র িদেত না চান তাহেল 
অনু�হপবূ �ক েসই �� খািল রাখেত পােরন।  

 

অনু�হ কের �িত�ট �ে�র জন� �ধুমা� এক�ট বে� এক�ট 
কের �স িদন, এভােব … 
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এই ���েলােত জানেত চাওয়া হেয়েছ িন�িলিখত কাজ�েলা আমরা কতবার কেরিছ … 
গত  3 মাস অথবা এর েচেয়  কম সমেয়র  মেধ� এই সািভ�স েথেক আ পিন যতট� কু েসবা েপেয়েছ ন তা 
িক েভেব  েদেখেছ ন, িনে�া�  িবষয়�েলােত আ পনার অিভ�তা িক িছ ল? 
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(�েত�ক �ে�র জন� এক�ট উ�র বাছাই ক�ন) কখেনা না কদািচৎ মােঝ মােঝ সাধারনত সবসময়ই 

১. এই সািভ�স�ট ব�াবহার কের আপিন �া��� 
েবাধ কেরেছন 

1 2 3 4 5 
 

২. এই সািভ�স�ট ব�াবহার কের আপিন িনরাপদ 
েবাধ কেরেছন 

1 2 3 4 5  

৩. আপনার �েয়াজেনর সময়  সািভ�স�টেত 
�েবশািধকার িছল  

1 2 3 4 5 
 

৪. আপিন চাইেল আপনার পিরবার এবং 
ব�ুগণেক আপনার সােপাট� বা েসবার সােথ 
জিড়ত করার সুেযাগ িছল    
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৫.  আপিন চাইেল �াফগন আপনােক 
আপনার শারীিরক �া�� পিরচালনা করার 
জন� তথ� িকংবা পরামশ � িদেত স�ম 
হেয়িছেলন। 
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৬. আপনার �ত�তা এবং মূল�েবাধেক স�ান 
করা হেয়িছল (েযমন আপনার সং�ৃিত, িব�াস 
বা িল� পিরচয়, ইত�ািদ)। 
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৭. এই সািভ�স�ট মতামত বা অিভেযাগ�িল �েনেছ 
এবং যথাযথ পদে�প �হণ কেরেছ । 

1 2 3 4 5 
 

৮. সািভ�স�ট িস�া� েনবার ে�ে� আপনার 
অিধকারেক স�ান কেরিছল  

1 2 3 4 5 
 

৯. িবদ�মান সহায়তা অথবা েসবা আপনার 
চািহদা পুরন কেরিছল 

1 2 3 4 5 
 

 

এই ���েলােত জানেত চাওয়া হেয়েছ কত ভালভােব আমরা িনে�া� কাজ�েলা কেরিছলাম … 
গত  3 মাস অথবা এর েচেয়  কম সমেয়র  মেধ� এই সািভ�স েথেক আ পিন যতট� কু েসবা েপেয়েছ ন 
তা িবেবচনা কের , িনে�র  িবষয়�েলােত আ পনার  অিভ�তা েকমন িছ ল ? 
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(�েত�ক �ে�র জন� এক�ট উ�র বাছাই ক�ন) ভাল না েমাটামু�ট ভাল খুব ভাল চমৎকার 

১০.আপিন চাইেল সমবয়সী কম�/  অেনক অিভ�তা 
স�� কম�র এে�স েপেত পারেতন 

1 2 3 4 5 9 

১১. এই সািভ�স সমে� আপিন েযসব তথ� পােবন  
(েযমন, এই সািভ�স িকভােব কাজ কের, আপনার 
অিধকার এবং দািয়� সমূহ, িকভােব মতামত 
িদেত হেব, ইত�ািদ) 
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১২. আপনার যা যা �েয়াজন িছল (েযমন 
সহায়তা, সম�য় এবং পরবত� করনীয়) 
তার উপর িভি� কের এক�ট পিরক�না 
ৈতির করা  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9 

1 



ইউর এ�েপিরেয়� অব সািভ�স �াইমারী েহল্ থ েনটওয়াক� জিরপ 
 

েশষ 3 মাস বা তার কম সমেয়  এই  সািভ�স েথেক আ পনার অিভ�তার ফল� �প িনেচর িবষয়  �েলা 
ের�টং ক�ন…   
(�েত�ক �ে�র জন� এক�ট উ�র বাছাই ক�ন) ভাল 

না 
েমাটা
মু�ট ভাল খুব 

ভাল চমৎকার 

১৩. ভিবষ�েত আপনার আশাবাদী হবার ে�ে� এই সািভ�েসর �ভাব   1 2 3 4 5 

১৪. আপনার িনেজর �া�� এবং ভাল থাকার িবষেয় য�বান হবার জন� 
আপনার দ�তা এবং েকৗশলসমূেহর উপের এই সািভ�েসর �ভাব 

1 2 3 4 5 

১৫. �িত িদেনর জীবনেক স�ুর কের চালােনার ে�ে� আপনার 
সামেথ ��র উপের এই সািভ�েসর �ভাব 

1 2 3 4 5 

১৬.সামি�কভােব, েশষ ৩ মােস এই সািভ�েসর অিভ�তােক আপিন 
িকভােব ের�টং করেবন ? 

1 2 3 4 5 

17. আমার অিভ�তা আরও ভাল হেত পারত যিদ …(িলখনু) 
 
 
 
 

18. এই সািভ�েসর সবেচেয় ভাল িদক�েলা িছল …(িলখুন) 
 
 
 

 

 

১৯. আপনার িল� পিরচয় িক? ■1 পু�ষ ■2 মিহলা ■3 অন�ান�     

২০. আপিন বাসায় �ধানত েকান 
ভাষায় কথা বেলন? ■1 ইংের�জ ■2 অন�ান�     

২১. আপনার িক আিদবাসী অথবা 
টেরস ে�ইট আইল�া� 
বংেশাদ্ভূত?  

■1 না ■3 হ�া-ঁ টেরস ে�ইট আইল�া�ার 

■2 হ�া-ঁ আিদবাসী ■4 হ�া-ঁ আিদবাসী এবং টেরস ে�ইট আইল�া�ার 

২২. আপনার বয়স কত? ■1 18 বছেরর নীেচ ■3 ২৫ েথেক ৪৪ বছর ■5 65 বছর এবং উপের  

■2 ১৮ েথেক ২৪ বছর ■4 ৪৫ েথেক ৬৪ বছর   

২৩. কত িদন যাবত আপিন সহায়তা 
েপেয় আসেছন  
এই সািভ�স েথেক? 

■1 ১ েথেক ২ স�াহ ■3 ১ েথেক ৩ মাস ■5 6 মােসর েবশী  

■2 ৩ েথেক ৪ স�াহ ■4 ৪ েথেক ৬ মাস   

২৪. েক আপনােক এই সািভ�েস েরফার 
কেরিছল? 

■1 পািরবািরক িচিকৎসক 
/ �জিপ 

■3 
অন� �া�� েপশাদার ■5 অন�ান�, দয়া কের িলখুন  

■2 েসিবকা ■4 িনজ   

২৫. এই সািভ�স�ট েবেছ েনয়ার ে�ে� 
আপিন কতট�কু জিড়ত িছেলন? 

■1 েকান ভােবই জিড়ত 
িছলাম না 

■2 একট�  জিড়ত িছলাম  ■3 পুেরাপিুর জিড়ত িছলাম  

২৬. েকউ িক আপনােক এই জিরপ�ট 
েশষ করেত সাহায� কেরিছল? 

■1 না ■3 হ�া–ঁসািভ�স েথেক েকউ একজন  

■2 হ�া-ঁপিরবার বা ব�ু ■4 হ�া-ঁঅন� েকউ  

জিরপ�ট পরূণ করার ে�ে� সময় েদবার জন� আপনােক ধন�বাদ।  মেন রাখেবন, এই জিরেপর েকান িকছ�  যিদ আপনােক 
মানিসক ভােব ক� িদেয় থােক, তাহেল আপিন আপনার �ানীয় িচিকৎসক, মানিসক �া��কম�র সােথ কথা বলুন, অথবা লাইফ 

লাইনেক ১৩ ১১ ১৪ ন�ের কল ক�ন। 
অে�িলয়ান সরকােরর �া�� িবভােগর অথ �ায়েন ©২০১৯ দ�া েসে�টাির ট�  দ�া িডপাট�েম� অব েহল্ থ (িভক) গঠন করা হেয়েছ 

2 

জনসংখ�া স�িক�ত ��সমূহ 
আমরা যিদ েকান �েপর েলাকজন েথেক মতামত না পাই তেব এই েসকশেনর তথ� তা জানেত সাহায� কের। যিদ িকছ�  �েপর 
েলাকজেনর অন�েদর েচেয় ভাল বা খারাপ অিভ�তা েথেক থােক এটা আমােদরেক তাও বেল েদয় । এই িবষয়�ট জানা থাকেল তা 
সািভ�সেক উ�ত করার জন� আমােদর �েচ�ার উপর ��� আেরাপ করেত সাহায� করেব । এই েসকশেন সংগৃহীত েকান তথ� 
আপনােক সনা� করার কােজ ব�বহার করা হেব না। 


