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পরিরিষ্ট-১ 

 

K¨vÝvi, wKWbx, wjfvi wm‡ivwmm, †÷ªv‡K c¨vivjvBRW I Rb¥MZ ü`‡iv‡M 

আক্রান্ত রিাগীি আরথ িক সহায়তা প্রারিি জন্য  

 

আবেদবেি রেবদ িরিকা 

 

 

1. আক্রান্ত রিাগীবক (K¨vÝvi, wKWbx, wjfvi wm‡ivwmm, †÷ªv‡K c¨vivjvBRW I Rb¥MZ ü`‡ivM) 

উপপরিচালক, সংরিষ্ট রজলা সমাজবসো কার্ িালবয় রমাট ০২ (দুই) রসট আবেদেপত্র জমা কিবত হবে 

2. আবেদেপবত্রি সাবথ অেশ্যই রিরজস্টার্ ি রচরকৎসক  কর্তিক প্রদত্ত প্রতযয়েপবত্রি মূলকরপ সংযুক্ত কিবত 

হবে; 

3. K¨vÝvi, wKWbx, wjfvi wm‡ivwmm, †÷ªv‡K c¨vivjvBRW I Rb¥MZ ü`‡iv‡M AvµvšÍ †ivMx‡K 

Aek¨B mswkøó †iv‡Mi wel‡q we‡klÁ Wv³v‡ii e¨e¯’vcÎ I †U÷ wi‡cvU© Rgv w`‡Z n‡e; †hgb- 

K. K¨vÝvi †iv‡Mi †ÿ‡Î Histopathology /Cytopahtology/Bone Marrow Report ev 

Ab¨vb¨ †U÷ wi‡cvU© _vK‡Z n‡e| 

L. wKWbx †iv‡Mi †ÿ‡Î Acute Renal Failure A_ev Chronic Renal Failure G AvµvšÍ 

WvqvjvBwmm †mev wb‡”Q, wKWbx cÖwZ¯’vc‡bi cÖ ‘̄wZ wb‡”Q A_ev wKWbx cÖwZ¯’vcb K‡i‡Q Ggb 

†ivMx‡`i‡K we‡ePbv Ki‡Z n‡e| i‡³ BDwiqv I wµ‡qwU‡bi gvÎvi wi‡cvU© _vK‡Z n‡e| 

 M. wjfvi wm‡ivwmm †iv‡Mi †ÿ‡Î wjfv‡ii Avëªvm‡bvMÖvg wi‡cvU© _vK‡e n‡e|  

N. †óªv‡K c¨vivjvBRW AvµvšÍ †ivMx‡K wbD‡ivjwRó KZ…©K cÖZ¨vwqZ n‡Z n‡e Ges MRI/CT 

Scan Report  _vK‡j fvj nq| 

O. Rb¥MZ ü`‡iv‡Mi †ÿ‡Î Echo Cardiogram wi‡cvU© _vK‡Z n‡e|   
4. জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম সেদ (১ম রেণীি রগবজবটর্ অরিসাি কর্তিক সতযারয়ত) থাকবত হবে;  

5. ০২ (দুই) করপ ছরে (১ম রেণীি রগবজবটর্ অরিসাি কর্তিক সতযারয়ত) র্া দিখাবে গাম রদবয় রপস্ট কিা 

ছরেি অরতরিক্ত।  

6. এ উবেবশ্য সিকাি কর্তিক অন্য রকাবো আরথ িক সুরেধা গ্রহণ কিবছ ো মবম ি প্রাথীবক প্রতযয়ে রদবত হবে; 

7. রিাগীি েয়স আবেদবেি তারিবখ ১৮ েছবিি কম হবল রপতা/মাতা/বেধ অরিিােক আবেদে কিবত 

পািবেে, রসবেবত্র আবেদেকািীি ০২ (দুই) করপ ছরে (১ম রেণীি রগবজবটর্ অরিসাি কর্তিক সতযারয়ত) 

সংযুক্ত কিবত হবে। 

8. সমাজবসো অরধদিতবিি ওবয়ে সাইট (www.dss.gov.bd) রথবক আবেদে পত্র র্াউেবলার্ কবি 

আবেদে কিা র্াবে। 

রে. দ্র. এই পৃষ্ঠাটি আবেদেপবত্রি সাবথ সংযুক্ত কিাি প্রবয়াজে রেই। 
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পরিরিষ্ট-১ 

 

 

আবেদবেি তারিখ: ……………………………. 

 

 

েিােি 

মহাপরিচালক 

সমাজবসো অরধদিতি 

সমাজবসো িেে 

ই-৮/রে-১, আগািগাাঁও,  

রিবিোংলা েগি, ঢাকা-১২০৭। 

 

 

মাধ্যম:  উপপরিচালক, রজলা সমাজবসো কার্ িালয়, .....................................। 

 

রেষয়: K¨vÝvi/ wKWbx/ wjfvi wm‡ivwmm/†÷ªv‡K c¨vivjvBRW/Rb¥MZ ü`‡iv‡M আক্রান্ত রিাগীি আরথ িক সহায়তাি জন্য আবেদে।    

 

 

মবহাদয়, 

আরম/আমাি পুত্র/কন্যা/রপাষ্য/রপতা/মাতা একজে K¨vÝvi/wKWbx/ wjfvi wm‡ivwmm/†÷ªv‡K c¨vivjvBRW/Rb¥MZ ü`‡iv‡M আক্রান্ত 

রিাগী। আরম সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীে সমাজবসো অরধদিতি কর্তিক োেোরয়ত K¨vÝvi, wKWbx, wjfvi wm‡ivwmm, ‡÷ªv‡K c¨vivjvBRW 

Rb¥MZ ü`‡ivMরিাবগ আক্রান্ত রিাগীি আরথ িক সহায়তা কম িসূরচ হবত আরথ িক সহায়তা রপবত ইচ্ছুক। রেবে র্ােতীয় তথ্যারদ প্রদাে কিা হবলা: 

 

 

1.  রিাগীি োম (োাংলায়): .................................................................................................................... 

(জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম সেদ অনুসাবি) 

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

(According to National ID card/ Birth Certificate) 

3.  

Patient’s National ID No:  

                 

অথো  

Patient’s Birth Registration No.  

                    

 

4.  রিাগীি জন্ম তারিখ (রিস্টাব্দ):  

রদে মাস েছি 

        
 

5.  রিাগীি েয়স (আবেদবেি তারিবখ):  

েছি মাস রদে 

       

 

6.  রিাগীি রলঙ্গ (টিক রচহ্ন রদে): (ক) োিী (খ) পুরুষ (গ) রিজড়া  

7.  রিাগীি ধম ি (টিক রচহ্ন রদে): (ক) মুসলমাে (খ) রিন্দু (গ)  রেৌদ্ধ (ঘ) রিস্টাে (ঙ)  অন্যান্য (উবেখ করুে)…………………………………………….. 

8.  রিাগীি মাতাি োম (োাংলা): ............................................................................................................. 

9.  রিাগীি মাতাি োম (ইাংবিজী েড় িাবতি অক্ষবি): .................................................................................... 

10.  রিাগীি মাতাি জাতীয় পরিচয়পত্র েম্বি: ................................................................................................ 

11.  রিাগীি রপতাি োম (োাংলা): ............................................................................................................. 

 

এখাবে পাসবপাট ি সাইবজি 

ছরে আঠা রদবয় লারগবয় তাি 

উপি ১ম রেরণি রগবজবটর্ 

কম িকত িা কর্তিক সতযারয়ত 

কিবত হবে। 
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12.  রিাগীি রপতাি োম (ইাংবিজী েড় িাবতি অক্ষবি): ................................................................................... 

13.  রিাগীি রপতাি জাতীয় পরিচয়পত্র েম্বি: ............................................................................................... 

14.  রিাগীি জন্ম স্থাে: উপবজলা ……….…….……………... রজলা:........................................................ 

15.  রিাগীি বেোরিক অেস্থা (টিকরচহ্ন রদে): (ক) অরেোরিত (খ) রেোরিত (গ) রেধো/রেপত্নীক (ঘ) স্বামী/স্ত্রী পৃথক (ঙ) তালাক প্রাপ্ত/রেোি রেরিন্ন। 

16.  রিাগীি স্বামী/স্ত্রীি োম (োাংলা): ......................................................................................................... 

17.  রিাগীি স্বামী/স্ত্রীি োম (ইাংবিজী েড় অক্ষবি): ........................................................................................ 

18.  রিাগীি স্বামী/স্ত্রীি জাতীয় পরিচয়পত্র েম্বি: ............................................................................................ 

19.  রিাগীি ব্াংক একাউন্ট েম্বি, ব্াংক ও িাখাি োম: (যরদ থাবক)......................................................................... 

20.  রিাগীি েত তমাে ঠিকাো: 

২০.১ োসা/রিারডাং োং  

২০.2 িাস্তাি োম  োং  

২০.৩  ব্লক/রসক্টি/রমৌজা/মিো/এলাকাি োম  

২০.৪  গ্রাম  

২০.৫  ডাকঘি  

২০.৬  রপাস্ট রকাড  

২০.৭  ওয়াড ত েম্বি  

২০.৮ ইউরেয়্ে/ কযা: রো:   

২০.৯ উপবজলা  

২০.১০ থাো  

২০.১১  রসটি কবপ তাবিিে/রপৌিসভা  

২০.১২ রজলা  

২০.১৩ রদি োাংলাবদি। 

২০.১৪ র াে োং  

২০.১৫ রমাোইল োং  

২০.১৬  ই-রমইল   
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এতদ্বািা প্রতযয়ে কিা র্াবে রর্, উপবি প্রদত্ত তথ্যারদ আমাি জাোমবত সঠিক। 

         

 

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

আবেদেকািীি স্বােি 
(রিাগীি েয়স আবেদবেি তারিবখ ১৮ েছবিি কম হবল রপতা/মাতা/বেধ অরিিােক আবেদে কিবত পািবেে) 

আবেদেকািীি োম: ......................................................................................................... 

রিাগীি সাবথ সম্পকি: ....................................................................................................... 

আবেদেকািীি মাতাি োম: ................................................................................................ 

আবেদেকািীি রপতাি োম: .................................................................................... 

আবেদেকািীি জাতীয় পরিচয় পত্র েং ........................................................................... 

আবেদেকািীি রমাোইল োং………………………………………………………………. 

সংযুরক্ত: 

1. রেবিষজ্ঞ র্াক্তাি কর্তিক প্রদত্ত mswkøó রিাবগি প্রতযয়ে পবত্রি মূলকরপ (রেরদ িষ্ট ছবক)। 

2. রিাবগি ব্েস্থাপত্র সংক্রান্ত প্রবয়াজেীয় কাগজপবত্রি (১ম রেণীি রগবজবটর্ অরিসাি কর্তিক সতযারয়ত) িবটাকরপ। 

3. জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম সেবদি (১ম রেণীি রগবজবটর্ অরিসাি কর্তিক সতযারয়ত) িবটাকরপ। 

4. ০২ (দুই) করপ ছরে (১ম রেণীি রগবজবটর্ অরিসাি কর্তিক সতযারয়ত) র্া দিখাবে গাম রদবয় রপস্ট কিা ছরেি অরতরিক্ত। 

5. রিাগী কর্তিক প্রতযয়ণপত্র। 

6. *বিাগীি েয়স আবেদবেি তারিবখ ১৮ েছবিি কম হবল রপতা/মাতা/বেধ অরিিােক আবেদে কিবত পািবেে, রসবেবত্র  আবেদেকািীি  ০২ (দুই) 

করপ ছরে (১ম রেণীি রগবজবটর্ অরিসাি কর্তিক সতযারয়ত)। 

21. 

 

 

রিাগীি স্থায়ী ঠিকাো: 

২১.১  োসা/রিারডাং োং  

২১.২  িাস্তাি োম  োং  

২১.৩ ব্লক/রসক্টি/রমৌজা/মিো/এলাকাি োম  

২১.৪  গ্রাম  

২১.৫  ডাকঘি  

২১.৬  রপাস্ট রকাড  

২১.৭  ওয়াড ত েম্বি  

২১.৮  ইউরেয়্ে/ কযা: রো:   

২১.৯  উপবজলা  

২১.১০ থাো  

২১.১১ রসটি কবপ তাবিিে/রপৌিসভা  

২১.১২ রজলা  

২১.১৩ রদি োাংলাবদি। 

 

22. রিাগীি রপিা: ………………………………………………………………………………………………. 

23. ‡ivMxi/ Awffve‡Ki evrmwiK Avq: …………………………………………………………………..……. 

24. ‡ivMxi/Awffve‡Ki Rwg/m¤ú‡`i cwigvY: ……………………………………………….…………………. 
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পরিরিষ্ট-২ (ক) 

 

(mswkøó we‡klÁ Wv³vi KZ…©K K¨vÝvi/ wKWbx/ wjfvi wm‡ivwmm/†÷ªv‡K 

c¨vivjvBRW/Rb¥MZ ü`‡iv‡Mi cÖZ¨qbcÎ) 
 

 

এই মবম ি প্রতযয়ে কিা র্াবে রর্, জোে/বেগম .................................................................... 

 

রপতা/স্বামী: ............................................................................................................ 

 

মাতা: ................................................................................................................... 

 

ঠিকাো:  ................................................................................................................ 

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

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

রতরে একজে ................................................ K¨vÝvi/  wKWbx/  wjfvi wm‡ivwmm/ †÷ªv‡K 

c¨vivjvBRW/ Rb¥MZ ü`‡iv‡M  আক্রান্ত রিাগী। 

 

     [রে. দ্র.  পরিস্কািভাবে রিাবগি োম ও ধিণ উবেখ কিবত িবে, অন্যথায় আবেদে োরতল িবয় যাবে] 

 

 

 

 

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

            (স্বােি, তারিখ ও সীল) 

            

 

র্াক্তাবিি রিরজবেিে েং: ....................... 

          রিাে: ..................... 

    রমাোইল: ........................ 

 Av‡e`bc‡Îi mv‡_ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ: 

K. K¨vÝvi/wKWbx/wjfvi wm‡ivwmm/†÷ªv‡K c¨vivjvBRW/Rb¥MZ ü`‡iv‡M আক্রান্ত রিাগীবক অেশ্যই 

রিরজস্টার্ ি রচরকৎসক কর্তিক প্রতযারয়ত হবত হবে; 

L. K¨vÝvi †iv‡Mi †ÿ‡Î Histopathology /Cytopahtology/Bone Marrow Report ev Ab¨vb¨ †U÷ 

wi‡cvU© _vK‡Z n‡e| 

M. wKWbx †iv‡Mi †ÿ‡Î Acute Renal Failure A_ev Chronic Renal Failure G AvµvšÍ WvqvjvBwmm 

†mev wb‡”Q, wKWbx cÖwZ¯’vc‡bi cÖ ‘̄wZ wb‡”Q A_ev wKWbx cÖwZ¯’vcb K‡i‡Q Ggb †ivMx‡`i‡K we‡ePbv 

Ki‡Z n‡e| i‡³ BDwiqv I wµ‡qwU‡bi gvÎvi wi‡cvU© _vK‡Z n‡e| 

N. wjfvi wm‡ivwmm †iv‡Mi †ÿ‡Î wjfv‡ii Avëªvm‡bvMÖvg wi‡cvU© _vK‡e n‡e|  

O. †óªv‡K c¨vivjvBRW AvµvšÍ †ivMx‡K wbD‡ivjwRó KZ…©K cÖZ¨vwqZ n‡Z n‡e Ges MRI/CT Scan 

Report _vK‡j fvj nq|  

P. Rb¥MZ ü`‡iv‡Mi †ÿ‡Î Echo Cardiogram wi‡cvU© _vK‡Z n‡e|   
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পরিরিষ্ট-২ (খ) 

 

প্রতযয়ণপত্র 

আরম/আমাি পুত্র/কন্যা/বপাষ্য, ...................................................................................... 

রপতা/স্বামী-.................................................., মাতা-............................................................ 

গ্রাম- ....................................................., র্াকঘি-............................................................. 

থাো/উপবজলা- ..................................., রজলা..................................... এই মবম ি প্রতযয়ে কিরছ রর্, 

K¨vÝvi/wKWbx/wjfvi wm‡ivwmm/†÷ªv‡K c¨vivjvBRW/Rb¥MZ ü`‡iv‡Mi রচরকৎসা খিচ োেদ 

সিকাি হবত রকাে আরথ িক সহায়তা গ্রহণ কিরছ ো/করি োই। 
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