
 

ইন্সস্টিটিউি অফ পাল্মকেয়ার অযান্ড স্টরসার্চ 

(স্বেচ্ছায় জানাননা অসুখ ও চিচিৎসা সংক্রান্ত তথ্য) 

নাম_____________________________________________________ বয়স/চিঙ্গ_____________ ID নম্বর____________________ 

তাং____________________________স্ব ান নং_____________________ পড়ান ানা (সব বন ষ চিগ্রী)____________________ 

স্বপ া-অচ স, শ্রচমি, বযবসা, গহৃ পচরিািনা, চ ক্ষিতা/আই টি/ চিচিৎসি/ইনজজচনয়ার/উচিি/ অনযানয 

বববাচহি অবস্থা- চববাচহত/ অচববাচহত/চবজচ্ছন্ন                চি রিম রুগী- নতুন, পুরননা (Regn no-                     ) 

স্বেখানত িাওয়ার িারন- স্বিান িষ্ট              নিাআপ িরা               অনয চিছু 

স্বিান স্বন া- হযা াঁ               না      

                   ধূমপান চবচড়/চসগানরি/ অনযানয____________________ চেনন /বছর 

                    মে        ___________________স্বপগ/day/week /বছর 

                    অনয চিছু- নাম-_____________________  পচরমান___________________চেনন/সপ্তানহ/বছর 

বেচহি িাজিনম বর পচরমান-   খুব িম           িম              স্বমািামটুি              স্বব ী             খুব স্বব ী          

খােযাভ্যাস- আচমষ               চনরাচমষ   

প্রস্রানবর অভ্যাস- োভ্াচবি             ঘন ঘন হওয়া          িি িনর হওয়া            আিিানত না পারা          অনযানয 

মি তযানগর অভ্যাস- োভ্াচবি            িষা              পাতিা                  অনযানয            ______________________________ 

ঘুম- োভ্াচবি           নাি িািা             খুব নাি িািা           ঘুম না হওয়া            চেনন ঘুম ঘমু পাওয়া         

  

মুি- খারাপ / এিরিম / ভ্ানিা 

এনাজজব - িম / োভ্াচবি / স্বব ী 

িাজ িরার ইনচ্ছ- িম / স্বমািামুটি / স্বব ী / খুব স্বব ী 

অনুভু্চত ও সন্তুটষ্ট- খারাপ িাগা/ স্বোষীনবাধ/অন াগয িাগা/ অসন্তুষ্ট িাগা/ স্বিন ন হওয়া/উনেজজত িাগা/চবপনের সম্ভাবনা 

সনেহ হওয়া 

আপনার বতবমান পচরচস্থচত চি? 

PR-                      BP-                             SPO2-                    Weight-               Height- 

আপচন চি স্বিাচভ্ি ভ্যাজিন চননয়নছন? হযা াঁ         ,  (প্রথ্ম স্বিাজ          তাং_________ চিতীয় স্বিাজ         তাং_________,)  না 

আপনার চি িখননা স্বিাচভ্ি হনয়নছ? না          /  হযা াঁ   

প্রথ্ম িনব অসসু্থ হন- 

িনব RTPCR/antigen স্বিস্ট িরান-        িনব ভ্চতব হন/ িনব ছাড়া পান_____________ প্রথ্ম বার__________ চিতীয় বার_______ 

এর আনগ চি িখননা িাাঃ ভ্ট্টািা য ব স্বি স্বেচখনয়নছন?    হযা াঁ                   না 

আপনার চি চি সমসযা 

নাম িতচেন বর্ বনা থ্ািনি সংনক্ষনপ চিখুন 

১   

২   

৩   

৪                                                             (প্রনয়াজনন এ পাতার স্বপছনন চিখুন) 

 

স্বেখানি স্বপ্রজিপ্সাননর িচপ পাঠান ও চননয় আসনু 

চিসিাজব  সাটিচ নিনির িচপ পাঠান ও চননয় আসুন 



আপচন চি স্বিান অসনুখ স্বভ্ানগন? 

অসুনখর নাম  স্বি স্বেখনছন অসুনখর নাম  স্বি স্বেখনছন 

িায়ানবটিস      

উচ্চ রক্তিাপ      

হানিবর অসুখ      

      

 

আপচন চি চি ওষুধ খান? 

   

   

   

   

 

এইসব ওষুধ স্বখনত বা স্বখনয় স্বিান সমসযা হনয়নছ চি 

ওষুনধর নাম (সম্ভাবয) চি অসচুবধা  

   

   

 

ইচত মনধয স্বিান পরীক্ষা চনরীক্ষা িচরনয়নছন চি? 

তাচরখ পরীক্ষা  ি 

   

   

   

   

 

আর স্বিান স্বিান চিচিৎসি গত ৬ মানস আপনানি স্বেনখনছন? (তানের স্বপ্রজিপ্সান চননয় আসুন) 

   

   

স্বিান গুরুত্ব পরূ্ ব পুরননা স্বপ্রজিপ্সান/ তথ্য থ্ািনি উনেখ িরুন ও স্বসটি চননয় আসনবন 

 

অতীনত স্বিান বড় অসুখ হনি চিখুন- 

অসুনখর নাম সাি 

১  

২  

 

এই স্বেচ্ছায় স্বেওয়া অসনুখর চববরন আমানের আপনানি চিচিৎসা িরনত সাহা য  িরনব, এনত আপনার সময় বা াঁিনব। েয়া 

িনর সটঠি তথ্য সংনক্ষনপ চিখুন।প্রনয়াজনন আমরা চবষে স্বজনন স্বননবা। স্বিান অসচুবধা হনি আমানের িমীনি প্রচতষ্ঠানন 

আসার পর চরনসপ্সানন জানান। 

অনয স্বিান বক্তবয থ্ািনি চিখুন- 

আমার/আমার রুগীর স্বেওয়া স্বিান তথ্য ও তার চিচিৎসা সংক্রান্ত স্বিান  িা ি বা স্বিান বজব বস্তু (প্রস্রাব, মি, রক্ত 

ইতযাচের) নমুনা আমার বা রুগীর পচরিয় প্রিা  না িনর স্বিান গনবষর্ায় মানব িিযানন বযবহার হনি আমার  ানত সম্পূর্ ব 

সম্মচত আনছ। 

তাং-                                                        সই-  ___________________________________________________ 

 


