
エスニコ健康データ S-NICO া  তথ   

ベンガル語訳版 বাংলা  JB-1801 
                    年 বছর     月 মাস     日 িদন        曜日 বার        

必要事項をお書き下さい দয়া কের িন িলিখত িবষয় েলা পূরণ ক ন  
氏名  

নাম  

  

生年月日  জ তািরখ  
年齢  বয়স 

年 বছর      月 মাস          日 িদন           
才 বতমান বয়স           

血液型  রে র প ＲＨআর এইচ：□＋পেজ ভ   □－ নেগ ভ    
□Ａএ □Ｂিব □Ｏও □ＡＢএিব    □不明 িনি ত নয় 

性別  িল   □男 পু ষ   □女 মিহলা 
身長  উ তা    体重   ওজন       ｃｍ সিম         ㎏  কিজ  
健康保険 

া  বীমা  
□ない  নই   □社会保険 সামািজক বীমা  

□国民健康保険 জাতীয় া  বীমা（জাপািনজ） 

□その他 অন ান      

国籍 

জাতীয়তা 
 

母国語 

দশী ভাষা  
  

 

話せる言語名 

সহজেবাধ  ভাষা  

□英語 ইংেরিজ  □中国語 চাইিনজ  □ロシア語 রািশয়ান 
□韓国語 কািরয়ান □その他অন ান                        

現住所 

কানা 
〒             
 

 

自宅電話番号  বাসার ফান ন র  

ＦＡＸ番号  ফ া   

携帯電話番号  মাবাইল ন র  

Ｅメールアドレス ই – মইল এে স  

職業  

পশা  
□大学生 িব িবদ ালেয়র ছা   □留学生 িবেদশী ছা    
□教員 িশ ক    □会社員 কা ািনর কমচারী    
□公務員 সরকারী কমচারী  □自営 িনভর   
□サービス業 সবা িশ    □無職 বকার  

□その他অন ান                                       
勤務先又は学校名  কম েলর নাম   
勤務先又は学校の所在地、電話番号 

কম েলর কানা ও ফান ন র 
〒                                                           
  

電話 ফান ন র                   



現在までの在日期間 

জাপােন কতিদন ধের আেছন?  
□１週間以内 এক স ােহর কম সময়   
□１ヶ月以内 ১ মােসর কম সময়  
□１年以内 ১ বছেরর কম সময়    □１～３年  ১-৩ বছর  
□３年以上 িতন বছেরর বিশ সময় 

同居家族 

বতমােন আপিন কার সােথ বসবাস 
করেছন?  

□いない কউ না  □夫 ামী   □妻 ী   □子 বা া   
□友人 ব ু   □父 বাবা  □母 মা  □兄弟姉妹 ভাই/ বান 
□その他অন ান                                          

緊急時の連絡先、電話番号 

জ রী ে  যাগােযােগর কানা ও 
ফান ন র    

〒             
 

   電話 ফান ন র                   
飲酒 

মদ পােনর িববরণ 
□全く飲まない কির না  □時々飲む মােঝ মােঝ 

□毎日飲む িতিদন  □その他অন ান             
1 日の喫煙  

িতিদন ধূমপােনর িববরণ 
□吸わない কির না    □１～10本 ১-১০  িসগােরট 
□11～20 本 ১১-২০  িসগােরট   □21 本以上 ২১ র বিশ 

習慣上食べられないもの  

কান খাবার খাওয়া মানা আেছ িক?  
□ない নই  □豚肉 কর  □牛肉 গ   □鶏肉 মুরগী 
□その他 অন ান                        

食物アレルギー 

খাবাের এলািজ 

□ない নই □ある আেছ  

食物の名 এলািজযু  খাবােরর নাম                   
薬品アレルギー  

ঔষেধ এলািজ 

□ない নই □ある আেছ    

薬品名 এলািজযু  ঔষেধর নাম                    
服用中の薬はありますか？ 

বতমােন কান ঔষধ িনে ন িক? 

□ない না  □ある হ াঁ 
薬品名ঔষেধর নাম                             

現在治療中の病名  

বতমােন কান রােগর িচিকৎসা  
চলেছ িক? 

 

既往症 

অতীত অসু তা 
□ない নই  □はしか হাম  □虫垂炎 এেপনিডসাই স  

□結核 য া □その他অন ান                          

持病 

দীঘেময়াদী রাগ 
□ない নই   □ぜんそく হাঁপািন  □痛風 বাত 

□心臓病 দেরাগ □その他অন ান                             
現在気になる症状はありますか？ 

বতমােন কান সমস া হে  িক?  
□ない না   

□ある হ া ঁ
どんな症状ですか？ উপসগসমূহ                        

診断によっては入院できますか？ 
কান রাগ সনা  হােল িচিকৎসার 
জন  আপিন িক অিতস র হাসপাতােল 
ভিত হেত চান?  

□不可能 না   □可能 হ া ঁ  □不明 িনি ত নই 

入院が不可能な方、理由は？ 

যিদ না হন, তাহেল কন? 

□経済的理由 অথৈনিতক কারেণ  □仕事上 বািণিজ ক কারেণ  
□家族の世話  পািরবািরক কারেণ 
□その他 অন ান                                             



入院時に保証人になってくれる日本

人はいますか？  আপিন হাসপাতােল 
ভিত হেল আপনার িজ াদার হেবন 
এমন একজন জাপািনজ-এর পিরচয় 
জােনন িক?   

□いない এমন কউ নই  □いる িজ াদার আেছন 
氏名 িজ াদােরর নাম                           

              連絡先 কানা                    
                                      

電話 ফান ন র                  
病院に対して不安はありますか？ 

হাসপাতােলর ব াপাের আপনার আপি  
িক জন ? 

□特にない নই  □ある আেছ 
□治療費 টাকা □言語 ভাষা □習慣 িনয়ম কানুন 

□その他অন ান                               

輸血を受けたくない宗教的、その他の

理由がありますか？  

ধম য় বা অন  কান কারেণ আপিন 
িক র  হণ বা দােন অিন কু? 

□ない না    

□ある হ াঁ  

理由 কারণসমূহ                                           
□不明 িনি ত নই   

宗教、あるいは別の事柄で医療機関に

知らせておくことがありますか？ 

হাসপাতালেক জানােনার মেতা ধম য় বা 
অন  কান িবিধ িনেষধ আেছ িক? 

□特にない নই  □ある হ াঁ 
          □キリスト教 ি ান □イスラム教 মুসিলম 

              □仏教 বৗ   □ヒンズー教 িহ  ু  

□その他 অন ান                                        

この対訳問診票は、外国人医療のサポートのためにＮＰＯ法人エスニコが独自に作成したもの

です。営業目的のために無断でコピー、販売、使用することを禁じます。           

এই তথ সমূহ তির কেরেছ NPO S-NICO, যারা জাপান বাসীেদর া েসবা দােন সাহায কারী এক  
অলাভজনক সং া । িনিদ  ব াবহােরর বাইের অন  কান ে  উ  তেথ র ব বহার বজনীয়। উ  
তথ সমূহ অন  কাথাও িবি  করা স ণূ েপ িনিষ ।  

特定非営利活動法人 エスニコ 

চাের িচি ত অলাভজনক সং া  NPO S-NICO 
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