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Dear  

You have been admitted to our hospital as we are concerned about the possibility of you having a COVID-19 

infection. Our team will be assessing you in the ward shortly. To help our team care for you, please answer 

the following questions, which has been translated into Bengali. If you do not understand any of the questions 

below, please let us know and we will clarify with you via a translator.  

জনাব,  

আপনার ক াভিড -১৯  সংক্রমণ হওযার সম্ভাবনা ভনযয আমরা উভিগ্ন হওযায আপনায  হাসপাতাযে িভতি 

 রা হযযযে। আমাযের েে শীঘ্রই ওযাযডি আপনায  মূেযাযন  রযব। 

 

আমাযের েেয  আপনার যযে সহাযতা  রযত, েযা  যর ভনম্নভেভিত প্রযের উত্তর ভেন, যা বাংোয অনুবাে 

 রা হযযযে। আপভন যভে নীযের ক ানও প্রে বুঝযত না পাযরন, েযা  যর আমাযের জানান এবং আমরা 

এ টি অনুবােয র মাধ্যযম পভরষ্কার  যর কেব। 

 

    

 

1. Fever জ্বর                          □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

2. Cough  াভশ        □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

3. Phlegm কফ                □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

4. Runny nose সভেি          □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি:___________  

5. Sore throat গো বযাথা    □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

6. Loss of smell গন্ধ হ্রাস    □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

7. Loss of taste স্বাে হ্রাস    □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

8. Difficulty breathing   

শ্বাস ভনযত অসুভবধ্া  □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

9. Diarrhoea    □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

কপি িারাপ/পাতো পাযিানা 

10. Muscle pain   □ Yes হা       □ No না         Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

মাংস-কপশী বযথা 

11. Headache    □ Yes হা     □ No না       Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

মাংস-কপশী বযথা  

12. Other symptoms   □ Yes হা     □ No না       Date of onset শুরুর তাভরি: ___________ 

অনযানয েক্ষণগুভে   

Please specify, if possible: __________________________________________ 

If you are unable to write it down, we will clarify via a translator.  

সম্ভব হযে ভনভেিষ্ট  রুন I আপভন যভে এটি ভেিযত অক্ষম হন তযব আমরা এ টি অনুবােয র 

মাধ্যযম পভরষ্কার  রব। 

 

 

SYMPTOMS উপসর্ গ / লক্ষন 
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1. What is your occupation? আপনার কপশা ভ ? 

___________________________________________________________________ 

 

2. Where is your work place / work site? আপনার  াযজর জাযগা ক াথায? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Are you staying in a dormitory? আপভন ভ  এ টি  ভম ি-আবাযস/বাসায থা যেন? 

 

□ Yes হা        □ No  হা 

 

4. If you stay in a dormitory, what is the name / address? যভে আপভন  ভম ি-আবাযস/বাসায 

থায ন তযব নাম / টি ানা  ী?   

___________________________________________________________________ 

 

5. Where are you staying if you don’t stay in a dormitory? আপভন যভে  ভম ি-আবাযস/বাসায না থায ন 

তযব আপভন ক াথায আযেন? 

___________________________________________________________________         

 

      

 

1. Did you travel out of Singapore in the past 1 month? আপভন ভ  গত ১ মাযস ভসঙ্গাপুযরর বাইযর ভ্রমণ 

 যরযেন? 

 

□ Yes হা        □ No  হা 

 

Please answer the following if you answered yes to the above.  

আপভন উপযরর উত্তরটি হযা াঁ উত্তর ভেযে েযা  যর নীযের উত্তরগুভে ভেন। 

 

2. Where did you travel to? আপভন ক াথায ভ্রমণ  যরযেন?      

___________________________________________________________________ 

3. Date you left Singapore ক ান তাভরি আপভন ভসঙ্গাপুর কেয়ে কগযেন:           ___________________ 

4. Date you returned to Singapore ক ান তাভরি আপভন ভসঙ্গাপুযর ভিযরযেন:  ___________________ 

 

5. Were you given a Stay Home Notice (SHN)?  

আপনায  ভ  বাসায থা ার কনাটিশ কেওযা হযযভেে  (SHN/এসএইেএন)? 

□ Yes হা        □ No  হা 

 

6. Have you completed your Stay Home Notice (SHN)?  

আপভন ভনযজর বাসায থা ার কনাটিশ  (SHN/এসএইচএন) কশষ  যরযেন? 

□ Yes হা        □ No  হা 

 

SOCIAL INFORMATION সামাজিক তথ্য 

 

TRAVEL HISTORY ভ্রমণ ইততহাস 
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1. Did you have close contact with a confirmed COVID-19 case?  

আপভন ভনশ্চিত ক াভিড -১৯ ক যসর সাযথ ঘভনষ্ঠ সংস্পশ ি/কযাগাযযাগ  যরযেন? 

□ Yes হা        □ No  হা 

 

2. Are you on MOH (Ministry of Health) quarantine order, or on contact tracing list?  

আপভন ভ  এমওএইে (স্বাস্থ্য মন্ত্রনােয) ক াযারানিাইন অডিাযর, বা সংস্পশ ি/কযাগাযযাযগর তাভে ার 

তাভে ায আযেন? 

□ Yes হা        □ No  হা 

 

 

 

 

 

CONTACT HISTORY ককাতিড -১৯ ককসসর সাসথ্ ঘতনষ্ঠ সংস্পর্ গ/ক ার্াস ার্ ইততহাস 

 


