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ক্যান্সায, কক্ডনী এফং করবায করযাক রযারে আক্রান্ত রযােীয আকথ িক্ ায়তা 

প্রাকিয জন্য  

 

আরফদরনয কনরদ িকক্া 

 

 

1. আক্রান্ত রযােীরক্ (ক্যান্সায, কক্ডনী এফং করবায করযাক) উকযচারক্, ংকিষ্ট রজরা ভাজরফা 

ক্াম িাররয় রভাট ০২ (দুই) রট আরফদনত্র জভা ক্যরত রফ (এক্টি মূর এফং অন্যটি পরটাক্ক)1 

2. আরফদনরত্রয ারথ অফশ্যই রযকজস্টাড ি কচকক্ৎক্ ক্র্তিক্ প্রদত্ত প্রতযয়নরত্রয মূরক্ক ংযুক্ত ক্যরত 

রফ1 

3. ংকিষ্ট রযারেয কফলরয় কফরলজ্ঞ ডাক্তারযয ব্যফস্থাত্র ও রটস্ট কযরাট ি (১ভ রেণীয রেরজরটড অকপায 

ক্র্তিক্ তযাকয়ত) থাক্রত রফ1 ( রমভন0 ক্যান্সারযয রেরত্র Biopsy ফা অন্যান্য রটস্ট কযরাট ি  থাক্রত 

রফ এফং কক্ডনী রযারেয রেরত্র Acute Renal Failure অথফা Chronic Renal Failure 

এ আক্রান্ত ডায়ারাইক রফা কনরে এভন রযােীরদযরক্ কফরফচনা ক্যরত রফ। তরফ রম ক্র এরাক্ায় 

ডায়ারাইক রফা রনয়ায সুরমাে রনই, রখারন ংকিষ্ট কফরলজ্ঞ কচকক্ৎক্ ক্র্তিক্ রযারেয স্বরে 

প্রতযয়ন গ্রণ াররে আরফদন ক্যা মারফ)। 

4. জাতীয় কযচয় ত্র/জন্ম নদ (১ভ রেণীয রেরজরটড অকপায ক্র্তিক্ তযাকয়ত) থাক্রত রফ1  

5. ০২ (দুই) ক্ক ছকফ (১ভ রেণীয রেরজরটড অকপায ক্র্তিক্ তযাকয়ত) মা দযখারে োভ কদরয় রস্ট ক্যা 

ছকফয অকতকযক্ত।  

6. এ উরেরশ্য যক্ায ক্র্তিক্ অন্য রক্ারনা আকথ িক্ সুকফধা গ্রণ ক্যরছ না ভরভ ি প্রাথীরক্ প্রতযয়ন কদরত রফ; 

7. রযােীয ফয় আরফদরনয তাকযরখ ১৮ ফছরযয ক্ভ রর কতা/ভাতা/বফধ অকববাফক্ আরফদন ক্যরত 

াযরফন, ররেরত্র  আরফদনক্াযীয  ০২ (দুই) ক্ক ছকফ (১ভ রেণীয রেরজরটড অকপায ক্র্তিক্ 

তযাকয়ত) ংযুক্ত ক্যরত রফ। 

8. রযােীয ফয় আরফদরনয তাকযরখ ১৮ ফছরযয ক্ভ রর কতা/ভাতা/বফধ অকববাফক্ আরফদন ক্যরত 

াযরফন, ররেরত্র আরফদনক্াযীয  ০২ (দুই) ক্ক জাতীয় কযচয় রত্রয পরটাক্ক (১ভ রেণীয 

রেরজরটড অকপায ক্র্তিক্ তযাকয়ত) ংযুক্ত ক্যরত রফ। 

9. ভাজরফা অকধদপতরযয ওরয়ফ াইট (www.dss.gov.bd) রথরক্ আরফদন ত্র ডাউনররাড ক্রয 

আরফদন ক্যা মারফ। 

 

 

কফ. দ্র. এই পৃষ্ঠাটি আরফদনরত্রয ারথ ংযুক্ত ক্যায প্ররয়াজন রনই। 
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             : ……………………………. 

 

ফযাফয 

ভাকযচারক্ 

ভাজরফা অকধদপতয 

ভাজরফা বফন 

ই-৮/কফ-১, আোযোাঁও,  

ররযফাংরা নেয, ঢাক্া-১২০৭। 

 

ভাধ্যভ0  উকযচারক্, রজরা ভাজরফা ক্াম িারয়, .....................................। 

 

কফলয়0 ক্যান্সায/কক্ডনী/করবায করযাক আক্রান্ত রযােীয আকথ িক্ ায়তায জন্য আরফদন।    

 

ভরাদয়, 

আকভ/আভায পুত্র/ক্ন্যা/রাষ্য/কতা/ভাতা এক্জন ক্যান্সায/কক্ডনী/করবায করযাক আক্রান্ত রযােী। আকভ ভাজক্ল্যাণ ভন্ত্রণারয়াধীন 

ভাজরফা অকধদপতয ক্র্তিক্ ফােফাকয়ত ক্যান্সায, কক্ডনী এফং করবায করযাক রযারে আক্রান্ত রযােীয আকথ িক্ ায়তা প্রদান ক্ভ িসূকচ রত 

আকথ িক্ ায়তা ররত ইচ্ছুক্। কনরে মাফতীয় তথ্যাকদ প্রদান ক্যা ররা0 

 

1.             (      ): ............................................................................................................... 

(জ        চ    /জ  স     স   ) 

2.  Patient’s Name (In English Capital Letters): ………....................................................................... 

(According to National ID card/ Birth Certificate) 

3.  

Patient’s National ID No:  

                 

      

Patient’s Birth Registration No.  

                    

 

4.         জ        (     ):  

      স  ছ  

        
 

5.           স (              ):  

 ছ    স     

       

 

6.             (    চ     ): ( )      ( )     ( )   জ    

7.         ধভ ি (টিক্ কচহ্ন কদন)0 ( )  স     ( )     ( )       (ঘ)       (ঙ)       (        )…………………………………………….. 

8.                   (     ): ....................................................................................................... 

9.                   (    জ               ): .......................................................................... 

 

এখারন ারাট ি াইরজয 

ছকফ আঠা কদরয় রাকেরয় তায 

উয ১ভ রেকণয রেরজরটড 

ক্ভ িক্ত িা ক্র্তিক্ তযাকয়ত 

ক্যরত রফ। 
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10.               জ        চ       : ..................................................................................... 

11.         জ     :    জ   ……….…….……………...  জ  :............................................... 

12.                   (     ): ....................................................................................................... 

13.                   (    জ               ): .......................................................................... 

14.               জ        চ       : ..................................................................................... 

15.                      (   চ     ): ( )          ( )         ( )      /       (ঘ)     /       (ঙ)          /           । 

16.             /        (     ): ................................................................................................... 

17.             /        (    জ         ): ................................................................................ 

18.             /    জ        চ       : ................................................................................... 

19.         ব্যাংক্ এক্াউন্ট নম্বয, ব্যাংক্ ও াখায নাভ:............................................................................ 

20.                     : 

২০.১   স /           

২০.2                

২০.৩    / স  /   জ /    /            

২০.৪       

২০.৫     ঘ   

২০.৬             

২০.৭             

২০.৮       /    :    :   

২০.৯    জ    

২০.১০       

২০.১১   স           /    স    

২০.১২  জ    

২০.১৩ রদ         । 

২০.১৪          

২০.১৫             

২০.১৬   -       
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  এতদ্বাযা প্রতযয়ন ক্যা মারে রম, উরয প্রদত্ত তথ্যাকদ আভায জানাভরত ঠিক্। 

         

 

................................ 

আরফদনক্াযীয স্বােয 

(রযােীয ফয় আরফদরনয তাকযরখ ১৮ ফছরযয ক্ভ রর কতা/ভাতা/বফধ অকববাফক্ আরফদন ক্যরত াযরফন*) 

আরফদনক্াযীয নাভ0 ......................................................................................................... 

রযােীয ারথ ম্পক্ি0 ....................................................................................................... 

আরফদনক্াযীয ভাতায নাভ0 ................................................................................................ 

আরফদনক্াযীয কতায নাভ0 ....................................................................................... 

আরফদনক্াযীয জাতীয় কযচয় ত্র নং ...................................................................... 

আরফদনক্াযীয           ……………………………………………………………… 

 

ংযুকক্ত0 

1. কফরলজ্ঞ ডাক্তায ক্র্তিক্ প্রদত্ত ক্যান্সায/কক্ডনী/করবায রযারেয প্রতযয়ন রত্রয মূরক্ক (কনকদ িষ্ট ছরক্)। 

2. রযারেয ব্যফস্থাত্র ংক্রান্ত প্ররয়াজনীয় ক্ােজরত্রয (১ভ রেণীয রেরজরটড অকপায ক্র্তিক্ তযাকয়ত) পরটাক্ক। 

3. জাতীয় কযচয় ত্র/জন্ম নরদয (১ভ রেণীয রেরজরটড অকপায ক্র্তিক্ তযাকয়ত) পরটাক্ক। 

4. ০২ (দুই) ক্ক ছকফ (১ভ রেণীয রেরজরটড অকপায ক্র্তিক্ তযাকয়ত) মা দযখারে োভ কদরয় রস্ট ক্যা ছকফয অকতকযক্ত। 

5. রযােী ক্র্তিক্ প্রতযয়ণত্র (দুই) ক্ক। 

6. *রযােীয ফয় আরফদরনয তাকযরখ ১৮ ফছরযয ক্ভ রর কতা/ভাতা/বফধ অকববাফক্ আরফদন ক্যরত াযরফন, ররেরত্র  আরফদনক্াযীয  ০২ (দুই) 

ক্ক ছকফ (১ভ রেণীয রেরজরটড অকপায ক্র্তিক্ তযাকয়ত)। 

7. *রযােীয ফয় আরফদরনয তাকযরখ ১৮ ফছরযয ক্ভ রর কতা/ভাতা/বফধ অকববাফক্ আরফদন ক্যরত াযরফন, ররেরত্র আরফদনক্াযীয  ০২ (দুই) 

ক্ক জাতীয় কযচয় রত্রয পরটাক্ক (১ভ রেণীয রেরজরটড অকপায ক্র্তিক্ তযাকয়ত)। 

21. 

 

 

                 : 

২১.১    স /           

২১.২                 

২১.৩   / স  /   জ /    /            

২১.৪       

২১.৫     ঘ   

২১.৬             

২১.৭             

২১.৮        /    :    :   

২১.৯     জ    

২১.১০       

২১.১১  স           /    স    

২১.১২  জ    

২১.১৩             । 

 

22.            : ………………………………………………………………………………………………. 
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(ংকিষ্ট কফরলজ্ঞ ডাক্তায ক্র্তিক্ ক্যান্সায/কক্ডনী/করবায করযাক রযারেয প্রতযয়নত্র) 

 

 

এই ভরভ ি প্রতযয়ন ক্যা মারে রম, জনাফ/রফেভ .......................................................................... 

 

কতা/স্বাভী0 ................................................................................................................... 

 

ভাতা0 ......................................................................................................................... 

 

ঠিক্ানা0  ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

কতকন এক্জন ................................................(ক্যান্সায/কক্ডনী/করবায করযাক) রযারে আক্রান্ত রযােী। 

 

 

.......................... 

            (স্বােয, তাকযখ ও ীর) 

            

 

ডাক্তারযয রযকজরেন নং0 ....................... 

          রপান0 ..................... 

    রভাফাইর0 ........................ 

 

 

কমকন প্রতযয়ন ক্যরত াযরফন0 

 

১. ক্যান্সায, কক্ডনী এফং করবায করযাক আক্রান্ত রযােীরক্ অফশ্যই রযকজস্টাড ি কচকক্ৎক্ ক্র্তিক্ প্রতযাকয়ত রত রফ1 

২. ংকিষ্ট রযারেয কফলরয় কফরলজ্ঞ ডাক্তারযয ব্যফস্থাত্র ও রটস্ট কযরাট ি থাক্রত রফ1 (রমভন-ক্যান্সারযয রেরত্র 

Biopsy ফা অন্যান্য রটস্ট কযরাট ি থাক্রত রফ এফং কক্ডনী রযারেয রেরত্র Acute Renal Failure অথফা 

Chronic Renal Failure এ আক্রান্ত ডায়ারাইক রফা কনরে এভন রযােীরদযরক্ কফরফচনা ক্যরত রফ। তরফ রম 

ক্র এরাক্ায় ডায়ারাইক রফা রনয়ায সুরমাে রনই, রখারন ংকিষ্ট কফরলজ্ঞ কচকক্ৎক্ ক্র্তিক্ রযারেয স্বরে প্রতযয়ন 

গ্রণ ক্যরত রফ। 
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প্রতযয়ণত্র 

আকভ/আভায পুত্র/ক্ন্যা/রাষ্য, ...................................................................................... 

কতা/স্বাভী-.................................................., ভাতা-............................................................ 

গ্রাভ- ....................................................., ডাক্ঘয-............................................................. 

থানা/উরজরা- ..................................., রজরা..................................... এই ভরভ ি প্রতযয়ন ক্যকছ রম, 

ক্যান্সায/কক্ডনী/করবায করযাক রযারেয কচকক্ৎা খযচ ফাফদ যক্ায রত রক্ান আকথ িক্ ায়তা গ্রণ ক্যকছ 

না/ক্কয নাই। 

 

................................ 

আরফদনক্াযীয স্বােয 

(রযােীয ফয় আরফদরনয তাকযরখ ১৮ ফছরযয ক্ভ রর কতা/ভাতা/বফধ অকববাফক্ আরফদন ক্যরত াযরফন*) 

আরফদনক্াযীয নাভ0 ......................................................................................................... 

রযােীয ারথ ম্পক্ি0 ....................................................................................................... 

আরফদনক্াযীয ভাতায নাভ0 ................................................................................................ 

আরফদনক্াযীয কতায নাভ0 ....................................................................................... 

আরফদনক্াযীয জাতীয় কযচয় ত্র নং ........................................................................... 

আরফদনক্াযীয           ……………………………………………………………… 

 


