
STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR SWASTHYASATHI ENROLLMENT UNDER “DUARE SARKAR”: 

GENERAL INSTRUCTIONS: 

• Database of latest Khadyasathi and Registered Swasthya Sathi Families shall be provided to 

verify the family details.  

• Government Representative will identify the household available in Khadyasathi database but 

not received Swasthyasathi card will be visited first and ask whether the Family is registered for 

the Scheme. (In case the Family is already registered but could not locate the card ask him to 

visit PEC for duplicate card.) If the Family is not registered will hand over the FORM-B and 

request them to submit filled in FORM-B in the GP/Ward office. 

• Any Family not listed in Khadya Sathi Database may also apply in Form B but data shall be 

uploaded  after due verification by the GP/Ward office 

• All such FORM-B received in GP/Ward office to be uploaded in SNA server immediately. AN SMS 

will be sent to the registered mobile number of the applicant “ YOUR APPLICATION FOR 

SWASTHYASATHI UPLOADED IN SNA PORTAL WITH ID-District code/Running serial Number” 

• Team at HQ of SNA will run deduplication application to eliminate any family already in 

possession of Swasthya Sathi Card based on Khadyasathi ID or other Common Key. 

• Unique Registration Number (URN) shall be generated for the family and SMS will be sent to 

register Mobile “YOUR REGISTRATION NUMBER BEARING 19331645567412346. HAS BEEN 

CREATED AND SWASTHYA SATHI SMART CARD WILL BE PROVIDED TO YOU” 

• Swasthya Sathi Smart card shall be provided within next 7 days of URN Generation through 

Camp Mode at GP /Ward level.  

• The Beneficiary will also intimated through a Slip mentioning the details of Camp location and 

date 

• FKO (Field Key Officer) a Local Govt/Semi Government employee shall identify the beneficiary 

during Smart card Distribution. 



INSTRUCTION TO THE APPLICANT FOR FORM-B Fill UP: 

• Please correctly mention your District/Block/Municipality Name, Village/Ward name in 

the respective column. 

• Please mention your Full address including Pin Code. For Urban Population please also 

mention the House/Flat number. 

• Office address applicable for that Family where any member of the family is employed 

in any Govt Organization (Central/State/Undertaking/Parastatals etc.). In case it is 

applicable mention the details of office address. In case the there is no such member in 

the Family write “Not appropriate or NA” 

• Minority Status, Caste Status etc. to be appropriately ticked and the wrong 

information’s to be stroked out. 

• Please tick the correct option in case any of the family members is covered under any 

Govt Sponsored Health Insurance/Assurance Scheme (WBHS, CGHS, ESI etc.). 

• Please tick the correct option in case any of the family members is receiving Medical 

Allowance as part of their Salary from any Government or Government Organization. 

• Please submit a copy of Khadyasathi Card or ADDHAR Card as proof of identity. In case 

that is not available please submit any photo Id card issued by the Govt. 

Note:   

1. One family can have only one Swasthya Sathi Card and application for more than one card for 

one family may hotlist and blocked both the cards. 

2. Only the family not yet covered under Swasthya Sathi shall apply in the camp under “Duare 

Sarkar” 

3. Addition/ Deletion /Correction in the Swasthya Sathi Card can be done in the  District Kisosk and 

Permanent enrollment Centre 

4. In case any family opted for Swasthya Sathi Card and on receipt medical allowance from any 

Government shall have to forgo their Medical allowance on receipt of the card. 

  



INSTRUCTION FOR THE OFFICIALS RECEIVING FORM B IN THE CAMP : 

1. In the APPLICATION FORM NUMBER please mention the   
This will be the application Form Number 
 

2. Check the applicant details in “FIND YOUR NAME” Section in Swasthya sathi Website or Mobile 

app by selecting the dropdown menu: District—Block/Municipality/----GP/Ward-----

Village/Ward. Beneficiary details can be searched by putting Khadyasathi ID/ADDHAR 

Number/Mobile Number. It can be searched even by putting name. 

 

Following three scenarios may be there 

 

a) If his/her available in SS Database please check the URN and inform that the Family is 

already registered. If he has not appeared in last enrollment drive (left out) he may be 

advised to visit the nearby enrollment camp for receiving the Smart card. The URN 

number may be mentioned in the Form-B. 

b) If his name is not found in the database, please check the database of Khadyasathi and if 

it is the database please accept the form. Acknowledgement or receipt mentioning the 

application number may be given. 

c) If the name is  not found in Khadyasathi database, acknowledgement to be given that  

“this will be enquired and after that it will be registered for Swasthya Sathi” 

3.  There might few applications for correction, addition/deletion etc which shall be kept as 

other category. 

 All applications as per the above conditions may be kept separately and daily report as per the camp 

may be provided: 

I. Total Applications received in the Camp- 

II. Total applicants found with Swasthya Sathi URN: 

III. Total applications mapped with Khadyasathi Database and to be digitized-  

IV. Total applications require enquiry 

V. Other Swasthya Sathi application received (if any) 

 

 
  

GP or 
WardName 

date Running Serial 
number of the 
application 



INSTRUCTION FOR THE DIGITISATION OF THE FORM-B IN SNA PORTAL: 
 

1. Check the applicant details in “FIND YOUR NAME” Section in Swasthya sathi Website or Mobile 

app by selecting the dropdown menu: District—Block/Municipality/----GP/Ward-----

Village/Ward. Beneficiary details can be searched by putting Khadyasathi ID/ADDHAR 

Number/Mobile Number. It can be searched even by putting name. 

 

2. If his/her available in SS Database please check the URN and inform that the Family is already 

registered. If he has not appeared in last enrollment drive (left out) he may be advised to visit 

the nearby enrollment camp for receiving the Smart card. The URN number may be mentioned 

in the Form-B. This Form need not be digitized. 

 
 

3. If his name is not found in the database, please check the database of Khadyasathi and if it is 

found in the database use the Update module after populating Khadyasathi database in 

Swasthya Sathi Module and add /modify the details as available in FORM-B. 

 

4. All other FORM B verified through enquiry and not found in Khadyasathi Database to be 

digitized as “New family” where all the details to be entered as Form –B. 

 

Prepare daily Report as per the following fields: 

1. Total applications received from the camp for entry : 

2. Total application entered in the Database 

3. Applications entered by updating Khadyasathi database 

4. Applications entered as New Family  



'দয়ুারে সেকাে' অভিযারে 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকরেে অধীরে োম 

েভথিুক্তকেণ পদ্ধভি 

 

সাধােণ ভেরদেশো:  

• পরিবারিি রবশদ রববিণী যাচাই কিরে 'খাদয সাথী' এবং 'স্বাস্থ্য সাথী' রিবরিে পরিবািগুরিি 

েথ্যভান্ডাি সিবিাহ কিা হরব I 

 

• ‘খাদয সাথী’ েথ্যভান্ডাি থথ্রক উপিব্ধ পরিবািগুরিরক সিকারি প্ররেরিরিগরিি মািযরম 

সিাক্তকিণ কিা হরব োরদি যািা এখরিা 'স্বাস্থ্য সাথী' কার্ড পািরি এবং পরিবািটি এই 

প্রকরেি জিয রিবরিে রকিা ো জজজ্ঞাসা কিা হরব (যরদ পরিবািটি ইরেমরিযই রিবরিে হরে 

থ্ারক রকন্তু কার্ডটি খ ুঁরজ পারেি িা েরব োরক িকি কারর্ডি জিয PEC থযরে হরব) যরদ 

পরিবািটি রিবরিে িা হে েরব 'ফম ে-ভি' থদো হরব এবং থসটি পূিণ করি রিকিস্থ জজরপ / 

ওোর্ড অরিরস জমা রদরে অি রিাি কিা হরব I 

 

 

• থয সমস্ত পরিবাি ‘খাদয সাথী’ েথ্যভান্ডাি-এ অন্তভভ ডক্ত িা োিাও 'ফম ে-ভি'-ি জিয আরবদি 

কিরে পািরবি রকন্তু জজরপ / ওোর্ড অরিস কেত ডক যথ্াযথ্ যাচাইরেি পরি I 

 

• জজরপ/ওোর্ড অরিরস প্রাপ্ত সমস্ত 'ফম ে-ভি' সারথ্ সারথ্ই SNA সাভডারি িরথ্ভভক্ত কিা হরব, 

আরবদিকািীি রিবরিে থমাবাইি িম্বরি একটি এসএমএস পাঠারিা হরব ‘‘স্বাস্থ্য সাথী’ 

কারডেে জেয আপোে আরিদে SNA পপার্োরে আইভড-পজো পকাড / চেমাে ক্রভমক 

েম্বে সহ েভথিুক্ত হরয়রে" I 

 

 

• SNA িীম-এি দ্বািা 'খাদয সাথী' আইরর্ বা অিযািয সািািণ কী এি উপি রভরি করি 

আরবদিগুরিি প্ররেরিরপকিরণি মািযরম থযসমস্ত পরিবািগুরিি কারে 'স্বাস্থয সাথ্ী' কার্ড 

আরে োরদি বাদ থদওো হরব I 

 

• প্ররেটি পরিবারিি জিয একটি রিরদডষ্ট URN তেিী করি রিবরিে থমাবাইিএ SMS পাঠারিা হরব,  

"আপোে পেজজরেশে েম্বে িহেকােী 19331645567412346 তিভে কো হরয়রে এিং 

'স্বাস্থ্য সাথী' স্মার্ে কাডে আপোরক সেিোহ কো হরি" I 

 

 

• URN থজিারিশরিি ৭ রদরিি মরিয 'স্বাস্থয সাথ্ী' স্মািড কার্ড প্রদাি কিা হরব জজরপ/ওোর্ড স্তরি 

কযাম্প-এি মািযরম I 

 

• কযারম্পি োরিখ এবং স্থাি উরেখ করি একটি রিপ এি মািযরম উপরভাক্তাগণরক অবরহে কিা 

হরব I 

 

• FKO (রিল্ড কী অরিসাি) -স্থািীে সিকািী /আিাসিকারি কম ডচািী স্মািড কার্ড রবেিরণি সমে 

উপরভাক্তাগণরক সিাক্ত কিরবি I 



ফম ে-ভি পূেরণে জেয আরিদেকােীরক ভেরদেশো 

• অি গ্রহ করি সংরিষ্ট কিারম আপিাি থজিা / ব্লক / থপৌিসভাি িাম, গ্রাম / ওোরর্ডি িামটি 

সটঠকভারব উরেখ করুি।  

 

• রপি থকার্ সহ আপিাি সম্পূণ ড টঠকািা উরেখ করুি। শহি এিাকাি জিয দো করি বার়ি / 

ফ্ল্যাি িম্বি উরেখ করুি। 

 

 

• থসই সমস্ত পরিবারিি জিয অরিরসি টঠকািা প্ররযাজয থযখারি পরিবারিি থকািও সদসয থয 

থকািও সিকািী সংস্থাে (থকন্দ্রীে / িাজয / আন্ডািরিরকং / পযািাস্ট্যািাি ইেযারদ) রিয ক্ত 

িরেরে। যরদ এটি প্ররযাজয হে েরব অরিরসি টঠকািাি রববিণ উরেখ করুি। যরদ পরিবারি 

এমি থকািও সদসয িা থ্ারক েরব "উপয ক্ত িে বা NA" রিখরবি I  

 

• সংখযািঘ রভরিক রস্থরে, বণ ডরভরিক রস্থরে ইেযারদ যথ্াযথ্ভারব টিক কিা এবং ভভি েথ্য বাদ 

রদরে হরব। 

 

 

• পরিবারিি থকািও সদসয যরদ থকািও সিকািী স্বাস্থয বীমা প্রকরেি আওোভভক্ত থ্ারক েরব দো 

করি সটঠক রবকেটি রচরিে করুি (WBHS, CGHS, ESI ইেযারদ) I 

 

• যািা সিকাি বা সিকািী সংস্থা থথ্রক থবেরিি (Salary) সারথ্ রচরকৎসা ভাো (Medical 

Allowance) পাি েরব দো করি সটঠক রবকেটি রচরিে করুি I 

 

 

• পরিচরেি প্রমাণ রহসারব অি গ্রহ করি 'খাদযসাথ্ী' কার্ড বা 'আিাি' কারর্ডি একটি অি রিরপ 

জমা রদি। যরদ ো উপিভয িা হে েরব অি গ্রহ করি সিকাি কেত ডক প্রদি থয থকািও িরিা 

আইরর্ কার্ড জমা রদি। 

 

ভি:দ্র:- 

 

১. একটি পরিবারি থকবি একটি স্বাস্থয সাথ্ী কার্ড থ্াকরে পারি এবং এক পরিবারিি জিয 

একারিক কারর্ডি আরবদি হিরিস্ট্ হরে পারি এবং দ টি কার্ডই অবরুদ্ধ হরে পারি। 

 

২.'স্বাস্থয সাথ্ী' প্রকরে যািা আরগ অন্তভভ ডক্ত হেরি থসই পরিবাি থকবিমাত্র "দয়ুারে সেকাে" 

এি অিীরি রশরবরি আরবদি কিরব I  

 

৩. থজিা রকেস্ক এবং পাম ডারিন্ট এিরিািরমন্ট থসন্টাি থথ্রক 'স্বাস্থয সাথ্ী' কারর্ডি েথ্য 

সংরশািি/সংরযাজি/বাদ থদওো যাে I  

 

৪. যরদ থকারিা পরিবাি সিকাি বা সিকািী সংস্থা থথ্রক থবেরিি (Salary) সারথ্ রচরকৎসা ভাো 

(Medical Allowance) পাি োিা এই প্রকরে য ক্ত হরে চাইরি রচরকৎসা ভাো (Medical 

Allowance) েযাগ কিরে হরব। 



 

DUARE SARKAR 

Application Procedure for enrolment under Swasthya Sathi Scheme 

FAQs 

Who are eligible to be enrolled under this 
Scheme 
 
 

 

Any family of West Bengal are entitled for this, provided, 
1. Not earlier issued with Swasthya Sathi Card, or  
2. Any of the member of the family  not covered 

under West Bengal Heath Scheme, CGHS, ESI or 
any Govt Sponsored Health Insurance/Assurance 
Scheme  

3. Not in receipt of Medical allowance as part of 
salary from any Government/ Govt 
undertaking/Govt organisation 

For enrolment under the scheme what to be 
done 

If the above conditions are not applicable to your family, 
please visit (any one member of the family) the nearest 
camp under DUARE SARKAR and collect FORM-B from the 
Swasthya Sathi Desk. 

What information I need to provide in the 
Form-B 

Please provide your detailed address and names of your 
all family members including Mobile numbers and 
Khadyasathi ID or ADDHAR Number in the appropriate 
column in the FORM-B.  

DO I Need to carry any document to the camp  Please bring your Khadyasathi Card or ADDHAR card for 
identification. 

How do I Know that my application has been 
accepted 

You will receive SMS in your mobile mentioning your 
successful registration in the Scheme.  

When My Swasthya Sathi Smart Card will be 
provided 

Within 7-10 days of your successful registration into the 
scheme, your Smart card will be printed in camp nearest 
to your home. Details of the camp shall be intimated 
through a slip delivered in your doorstep by Govt officials.  

Do I have to come again to my Smart Card You along with your entire Family member have to arrive 
in the camp mentioned in the slip where biometrics and 
photographs shall be taken and Smart card shall be 
handed over on the spot. 

What Will happen , if I failed to come to the 
enrolment camp on scheduled date 

Mop UP camp will be organised and you will be given 
another chance. 
You may also visit the Permanent Enrolment centres in 
the SDO Office/Borough office in any working day for 
issuance of smart card. 

Is there any mode by which I can verify my 
uploaded details after Registration or Issuance 
of Smart Card 

Yes you can find the details in “Find Your name” in 
swasthyasathi mobileapp or in the website 
https://swasthyasathi.gov.in. 

My family is having a card but my or any other 
family member name not listed there 

You can add/delete any family members name in the 
District Kiosk /PEC.  

There are spelling Mistakes in my Card? Should 
it be replaced in the camp in duaresarkar 

Minor Spelling mistake will not create any problem in 
getting cashless treatment. However correction can be 
done in District Kiosk/PEC. 

Do you have call centre support Yes for any assistance you may call toll Free call centre 
18003455384 

 

https://swasthyasathi.gov.in/


 

দয়ুারে সেকাে 

স্বাস্থ্য সাথী নথথভুক্তকেরে জরনয আরেদন পদ্ধথি 

FAQ 

স্বাস্থ্য সাথীরি নথথভুক্তকেরেে জনয 

য াগ্যিা 

 
 

 

পশ্চিমেরেে প্রথিটি অথিোসী এই প্রকরেে 

আওিাভুক্ত,  থদ: 

১) পূর্ বতন স্বাস্থ্য সাথী স্মার্ব কার্ব না পপয়ে থায়ক 

২) পরির্ায়িি পকান সদসয যরদ সিকাি পপারিত 

স্বাস্থ্যর্ীমাি উপয় াক্তা না হয়ে (CGHS, WBHS, ESI, etc) 

৩) সিকািী সংস্থ্া পথয়ক পর্তয়নি (Salary) সায়থ রিরকৎসা 

 াতা (Medical Allowance) না পপয়ে 

 

স্বাস্থ্য সাথীরি নথথভুক্তকেরেে জনয কেেীয় উপয়িাক্ত শতবার্েী প্রয়যাজ্য না হয়ে, পরির্ায়িি পয পকান 

সদসয রনকর্র্তী ‘দুোয়ি সিকাি’ কযায়ে পযাগায়যাগ কয়ি 

পূিণ কিা Form-B জ্মা রদয়ত হয়র্ 

Form-B প্ররয়াজনীয় িরথযে িাথিকা পরির্ায়িি প্ররতটর্ সদয়সযি নাম, টিকানা, পমার্াইে নম্বি, 

খাদযসাথী নম্বি/ AADHAR নম্বি Form-B এি সটিক 

কেয়ম  িয়ত হয়র্  

কযারে নথথভুক্তকেরেে সময় প্ররয়াজনীয় 

িরথযে িাথিকা 

পরিিে পত্র রূয়প খাদযসাথী অথর্া AADHAR কার্ব সায়থ 

িাখয়ত হয়র্ 

আরেদন পত্র গ্রহে হওয়াে োিতা সফে নরথ ুক্তকিয়ণি র্াতবা আপনাি পদওো পমার্াইে 

নম্বয়ি যায়র্ 

স্বাস্থ্য সাথী স্মািত কার্ত পাওয়াে সময়সীমা নরথ ুক্তকিণ প্রক্রিো ৭-১০ রদয়নি ময়যয সফেতাি সয়ে 

সেন্ন হে। িরসয়দ উয়েরখত স্থ্ান ও কায়ে স্মার্ব কার্বটর্ 

পাওো যায়র্। নরথ ুক্তকিণ িরসদ সিকারি র্যক্রক্ত দ্বািা 

প্ররতটর্ র্ারিয়ত পদওো হয়র্  

স্বাস্থ্য সাথী স্মািত কার্তটি পাওয়াে জনয 

পুনোয় আসাে প্ররয়াজনীয়িা 

িরসয়দ উয়েরখত রনরদবষ্ট স্থ্ান ও রদয়ন স্বপরির্াি উপরস্থ্ত 

হয়ে আঙুয়েি ছাপ রদয়ে এর্ং ছরর্ উটিয়ে স্মার্ব কার্বটর্ 

তৎক্ষণাত পাওো যায়র্ 

থনথদতষ্ট থদরন নথথভুক্তকেে কযারে না 

আসরি পােরি থক কেেীয় 

Mop Up কযাে র্যর্স্থ্াপনাে পুনিাে নরথ ুক্ত কিাি 

সুয়যাগ পাওো যায়র্। 

স্থ্ােী নরথ ুক্ত পকন্দ্র, ব্লক অরফস/ মহকুমা অরফস/ র্যুয়িা 

অরফয়স পয পকান কম বরদর্য়স নরথ ুক্ত কয়ি স্বাস্থ্য সাথী 

স্মার্ব কার্বটর্ পাওো যাে 

যকান উপারয় নথথভুক্তকেে অথো কার্ত 

প্রাথিে িথয  াচাই কো  ারে 

রনয়জ্ি তথয খুুঁয়জ্ পপয়ত স্বাস্থ্য সাথী পমার্াইে অযাপ অথর্া 

স্বাস্থ্য সাথী ওয়ের্ সাইর্: https://swasthyasathi.gov.in. পত  

“Find Your name” র্যর্হাি করুন  

পথেোরে স্বাস্থ্য সাথী কার্ত থাকা সরেও 

সকি সদরসযে নাম নথথভুক্ত যনই 

স্বাস্থ্য সাথী রকেস্ক / PEC পত পরির্ায়িি সদসযয়দি নাম 

নরথ ুক্ত কিা ও র্াদ পদওো যাে 

স্বাস্থ্য সাথী কারর্ত নারমে োনান ভুি আরে, 

‘দয়ুারে সেকাে’ কযারে সংর ািরনে েযেস্থ্া 

নায়মি সাযািণ র্ানান  ুয়েি জ্য়নয স্বাস্থ্য সাথী পরিয়ির্া 

পপয়ত পকানও অসুরর্যা হে না। পজ্োি স্বাস্থ্য সাথী রকেস্ক / 

PEC পত নায়মি র্ানান সংয়শাযন কিা হে 

স্বাস্থ্য সাথী কি যসন্টারেে সহায়িা স্বাস্থ্য সাথী সংিান্ত সর্িকম সহােতাি জ্নয রন:শুল্ক নম্বি 

১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪ 
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CHECKLIST FOR THE BENEFICIRIES FOR SUBMITTING FORM-B FOR 

REGISTRATION UNDER SWASTHYASATHI SCHEME 

 

 

Please Note: 

 

• One Family can receive only one card. If multiple card detected both the cards will be hot 

listed and blocked by the system. 

• Please provide your correct mobile number as all SMS alerts will be sent to the number. 

• Any new born baby up to one year is automatically covered under the scheme with the 

Mother. 

• Smart card issued in the name of female member of the household as Head of Family. 

• Card is auto renewed and you need not to come for its renewal. 

• For any assistance please call toll free call centre 18003455384 or visit Swasthya Sathi 

website (https://swasthyasathi.gov.in) or download  Swasthyasathi mobile app from 

Google play store 

CHECKLIST YOUR 
RESPONSE 

ACTION PROPOSED 

Are you applying for New Swasthya Card Yes/No If yes, please collect FORM-B from the 
counter and submit it filling the 
required information. 

Should I need to submit FORM-B today  Yes/No If you have all information as required 
in the form you can submit it today. Else 
please submit at the quickest possible 
time. 

One or More family members  covered 
under CGHS/WBHS/ESI or any other Govt 
Sponsored Health Scheme 

Yes/No If yes you should not apply for new card 

One or More family members  on receipt of 
Medical allowance as part of salary from the 
Government 

Yes/No If you apply for the smart card they 
have to forgo Medical allowance from 
the date of issuance of Smart card. 

Received “Slip” earlier but could not attend 
the enrolment camp on scheduled date. 

Yes/No If yes, please contact our toll free 
number for receipt of the card and need 
not to apply fresh. 

Card lost/stolen/damaged Yes/No If yes, Please visit District kiosk and no 
duplicate card shall be issued from the 
camp. 
If no, no action is required 
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আবেদনকারীর স্বাস্থ্য সাথী Form-B পূরবের জবনয চেকলিস্ট 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশ্নােিী 
আপনার 

প্রলিক্রিয়া 
আপনার করেীয় 

আপনি নি িতুি স্বাস্থ্য সাথী 

িার্ডের জিয আর্েদি িরর্েি ? 
হযাাঁ / না 

যনদ হযা াঁ, দয়া ির্র িাউন্টার থথর্ি Form-B 

সংগ্রহ িরুি আর সঠিিভার্ে পূরণ ির্র জমা 

নদি। 

আপিার্ি নি আজর্িই Form-B 

জমা থদওয়া উনিত ? 
হযাাঁ / না 

যনদ আপিার িার্ে সম্পূণ ে তথয থার্ি, আপনি 

আজর্িই Form-B জমা িরুি অথো যথা শীঘ্রই 

সম্পন্ন িরুি। 

আপিার নি এি ো এিানিি 

পনরোর সদসয CGHS/ WBHS/ 

ESI ো থিাি সরিানর 

স্বাস্থ্যেীমার্ত অন্তভুেক্ত আর্েি ? 

হযাাঁ / না 
যনদ হযা াঁ হয় তাহর্ে আপনি িতুি স্বাস্থ্য সাথী 

িার্ডের জিয আর্েদি িরর্ত পারর্েি িা। 

আপিার নি এি ো এিানিি 

পনরোর্রর সদসয সরিানর 

নিনিৎসা ভাতা পাি ? 

হযাাঁ / না 

আপনি যনদ স্বাস্থ্য সাথী িার্ডের জিয আর্েদি 

ির্রি তাহর্ে আপিার্ি  নিনিৎসা ভাতা 

(Medical Allowance) োড়র্ত হর্ে। 

আপনি নি পূে োতি িনথভুক্তিরণ 

রনসদ থপর্য়নের্েি আর 

িনথভুক্তিরণ থির্ে নিি োনরত 

নদর্ি যািনি ? 

হযাাঁ / না 

যনদ হযা াঁ হয় তাহর্ে আমার্দর থ াে-নি িম্বর্র 

থযাগার্যাগ ির্র িাডে পাওয়ার নেষর্য় সঠিি তথয 

সংগ্রহ িরুি আর আপিার্ি িতুি ির্র 

আর্েদি িরার প্রর্য়াজি থিই। 

আপিার নি স্বাস্থ্য সাথী িাডে 

হানরর্য় থগর্ে / িুনর হর্য়র্ে / 

ক্ষনতগ্রস্থ্ হর্য়র্ে ? 

হযাাঁ / না 

যনদ হযা াঁ তাহর্ে দয়া ির্র থজো স্বাস্থ্য সাথী 

নিয়র্ে থযাগার্যাগ িরুি থিি নি িনথভুক্তিরণ 

িযাম্প থথর্ি শুিু িতুি িাডে থদওয়া হয়। 

 

লে:দ্র: 

 

• এিঠ  পনরোর সে েপনর এিঠ  িাডে পার্েি। যনদ এিানিি িাডে জারী িরা হয় তাহর্ে থসঠ  

েন্ধ ির্র থদওয়া হর্ে। 

• দয়া ির্র আপিার সঠিি থমাোইে িম্বরঠ  িনথভুক্ত িরর্েি যার্ত সমস্ত SMS োতো আসর্ে। 

• সমস্ত িেজাতি নশশু এিেের েয়স পয েন্ত মার্য়র িার্ডে অন্তভুেক্ত থাির্ে। 

• স্মা ে িাডেঠ  পনরোর্রর সে ের্জষ্ঠ্যা মনহোর িার্ম িনথভুক্ত হর্ে। 

• স্মা ে িাডেঠ  স্বয়ং িেীিরণযুক্ত, আপিার্ি পুিরায় িেীিরর্ণর জিয থিাথাও যাওয়ার 

প্রর্য়াজি থিই। 

• স্বাস্থ্য সাথী সংক্রান্ত থিািরিম সহায়তার জিয দয়া ির্র  

থ াে-নি িম্বর: ১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪ এ থযাগার্যাগ িরুি অথো স্বাস্থ্য সাথী ওর্য়ে সাই : 

(https://swasthyasathi.gov.in) অথো Google Play Store থথর্ি স্বাস্থ্য সাথী থমাোইে অযাপঠ  

ডাউির্োড িরুি। 

 

https://swasthyasathi.gov.in/


Swasthya Bhawan



ফর্ ম পূরণের নিণদমশাবলী : 

 

১) আপনার বসবাসকারী জেলা, ব্লক বা জপৌরসভা, গ্রাম বা ওয়ার্ডের নাম সঠিক 

ললখুন। 

 

২) বসবার্সর ঠিকানা সম্পূর্ ে ললখুন, শহরাঞ্চর্লর জের্ে বালির নম্বর সঠিক ভার্ব 

ললখুন। 

 

৩) আপলন বা আপনার পলরবার্রর জকান সদসয যলদ জকান দপ্তর্র কম েরত থার্কন 

তাহর্ল জসই দপ্তর্রর নাম ও ঠিকানা ললখুন। দপ্তর ও লবভার্ের স্থার্ন পুনরায় দপ্তর 

যথা (P&RD) এবং লবভাে (Sanitation Cell) ললখুন। যলদ কম েরত না থার্কন তাহর্ল 

এগুললর্ত ‘NA’ ললখুন। 

 

৪) সংখযালঘু অবস্থা ও সম্প্রদায়, সরকার জপালিত স্বাস্থযবীমার সার্থ যুক্ত লকনা, 

পলরবার্রর জকান সদসয লিলকৎসা ভাতা (Medical Allowance) পান লকনার কলর্ম - 

সঠিক উত্তর্র ঠিক লদন এবং ভুল তথযঠি জকর্ি লদন। 

 

৫) আর্বদন পর্ের সার্থ আর্বদনকারীর একঠি সঠিক পলরিয় পর্ের কলপ েমা 

লদন। 

 

৬) পলরবার্রর জকান সদসয যলদ সরকার জপালিত স্বাস্থযবীমার উপর্ভাক্তা হন 

(CGHS, WBHS, ESI, etc) তাহর্ল তারা এই প্রকর্ে আর্বদন করর্ত পারর্বন না। 

যারা সরকার বা সরকারী সংস্থা জথর্ক জবতর্নর (Salary) সার্থ লিলকৎসা ভাতা 

(Medical Allowance) পান তারা এই প্রকর্ে যুক্ত হর্ত িাইর্ল লিলকৎসা ভাতা 

(Medical Allowance) পার্বন না (যথা সরকারী জপালিত লবদযালয়, কর্লে, 

জপনশনার ইতযালদ)। 



 

Instructions for filling-up Form-B : 

1) Fill-up your resident name of the District, Block/ Municipality, Village/ 

Ward. 

 

2) Fill-up your complete residential address, do mention the house number for 

urban area. 

 

3) If you or any of your family member is employed in any Govt. department, 

please specify the name of the Department & complete address. Again fill-

up the Department & Section e.g. Department : P&RD & Section : 

Sanitation Cell. If you are not employed, write ‘NA’ in place of Department 

& Section. 

 

4) Fill-up the column for Minority status, Caste, declaration for availing Govt. 

sponsored Health Insurance/ Assurance scheme, declaration for receiving 

Medical Allowance from Government. Choose the correct option & strike 

out the wrong option. 

 

 

5) Submit a valid Identity document of the applicant with the application. 

 

6) If any member of the family is availing Govt. sponsored Health Insurance/ 

Assurance scheme (CGHS, WBHS, ESI, etc), then he/she is not eligible to 

apply for Swasthya Sathi scheme. All those applicants who are Govt. servant 

or receive Medical Allowance along with their salary have to forgo their 

Medical Allowance e.g. Govt. sponsored Schools, Colleges, Pensioners. 
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