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必要事項をお書き下さい দয়া কের িন িলিখত িবষয় েলা পূরণ ক ন  
日本語能力 

জাপানী ভাষায় দক্ষতা  
□不自由なく話せる অনগর্ল  □少し話せる সামানয্  

□全く話せない এেকবােরই েনই 

来院目的は？  

আজেক েকান েসবা চাে ন? 

□ 診察 ডাক্তােরর পরামশর্ □処置・治療 িচিকৎসা  

□ 入院 হাসপাতােল ভিতর্  □検査 া য্ পরীক্ষা 
□ その他অনয্ানয্                               

どういう症状がありますか？自覚症

状をいくつでもチェックして下さ

い。 

বতর্ মান অসু তা েকানিট? িন বিণর্ত 
েকান উপসগর্ েলা আপনার আেছ? 
 
 
 
 
 
 
それはいつからですか？ 

কখন েথেক এই উপসগর্ েলা েদখা 
িদেয়েছ?  

□けが আঘাত া   □交通事故 গািড় দঘুর্টনা  □痛む বয্াথা 
□体の一部が麻痺している পক্ষাঘাতগ্র  □気分が悪い অসু েবাধ 
□めまい িঝমুিন  □痒い চুলকািন  □しびれ অবশভাব  

□浮腫む ফুেল যাওয়া  □吐血 রক্তবিম  □息切れ াসক  
□息苦しい াস- াস েফলেত ক  □冷や汗 ঠা া ঘাম 
□震えকাঁপুিন □脱力感 দবুর্লতা  □不安感 উে গ  □発熱 র  

□発疹 ফুসকুিড় □下痢ডায়িরয়া  □便秘 েকা কািঠনয্  

□食欲不振অ িচ □頻尿 ঘন ঘন মু  তয্াগ □吐き気 বিম বিম ভাব 
□鼻水が出る সিদর্   □咽頭痛 গলা বয্াথা □たんが出るকফ  

□生理がない মািসক ব   □月経痛 মািসক চলাকালীন বয্াথা 
□しこりがある চাকা  □その他অনয্ানয্              
何分前から-----িমিনট ধের     何時間前から-----ঘ া ধের 

何日前から   ------ িদন ধের  何週間前から ---- স াহ ধের 

何ヶ月前から ---- মাস ধের  何年前から ----- বছর ধের 

女性の方、妊娠の可能性はあります

か？ 

মিহলােদর েক্ষে  েযাজয্,  
আপিন িক গভর্ বতী?   

□ ない না     

□ わからない জািন না বা িনি ত নই 

□ ある হয্া ঁ  何ヶ月ですか？মােসর গভর্ বতী       

今日保険証を持って来ましたか？見

せてください。 

আপনার া য্ বীমা কাডর্ িট িক 
বতর্ মােন আপনার কােছ আেছ? যিদ 
থােক তাহেল দয়া কের আমােদর 
েদখান।  

□ 持ってくるのを忘れた  

আিম কাডর্ িট আনেত ভুেল েগিছ 

今日は自費でお払いいただき次回保険証をお持ちになったときに還

付の取り扱いをします 

আপনােক এখন স ূণর্ অথর্ পিরেশাধ করেত হেব, িক  পরবতর্ীেত 
আপিন আপনার বীমা কাডর্ িট েদখােল আমরা আপনােক অথর্ েফরত 
িদেবা। 

□ 保険証番号はわかる  

আিম আমার বীমা ন র জািন  No. বীমা ন র               

□ もともと保険証がない  

আমার েকান া য্ বীমা েনই । 

全額自費でお払いいただきます      

আপনােক অবশয্ই স ূণর্ অথর্ পিরেশাধ করেত হেব । 



 

自分の体の中で様子のおかしい部分

はどこですか？ 

েদেহর েকাথায় আপিন সমসয্া অনুভব 
করেছন িচি ত ক ন 

 

 

絵にも印をつけてください。 

দয়া কের ছিবেত িচি ত ক ন  

□ 頭 মাথা 
□ 顔 মুখম ল    

□ 目  েচাখ 

□ 耳  কান 

□ 口  মুখগ র 

□ 歯  দাঁত 

□ 喉頭 গলা 
□ 首   ঘাড় 

□ 肩   কাঁধ 

□ 肘   কনুই 

□ 胸   বুক 

□ 腹    েপট 

□ 背中  িপঠ 

□ 指    আ লু 

□ 膝    হাঁটু 

□ かかと েগাড়ািল 

□ 脚    পা 
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এই তথয্সমূহ ৈতির কেরেছ Ｓ－ＮＩＣＯ, যারা জাপান বাসীেদর া য্েসবা দােন সাহাযয্কারী একিট অলাভজনক 
সং া। িনিদর্  বয্াবহােরর বাইের অনয্ েকান েক্ষে  উক্ত তেথয্র বয্বহার বজর্ নীয়। উক্ত তথয্সমূহ অনয্ েকাথাও িবিক্র করা 
স ূণর্ েপ িনিষ ।  
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