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ে�া�াম সং�া� তথ� 
Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম�ট (www.nnrp.ca) কানাডায় নত�ন আসা অিভবাসী এবং 
উ�া�েদর জন� যােদর ওষুধ িবমার েকানও �াি�সাধ�তা েনই এবং যােদর িনেজর Novo 
Nordisk-এর ইনসুিলন এবং সুেচর জন� অথ ��দান করার আিথ �ক স�ল েনই। 

ে�া�ােমর িববরণ 
Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম�ট একজন েরাগীর Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম 
েবিনিফট কাড� স��য় হওয়ার তািরখ েথেক 120 িদন পয �� তােক িনব �ািচত Novo 
Nordisk-এর ইনসুিলন(�িল) এবং সুচ �দান কের। 

এই কম �সচূী�টর উে�শ� হল েরাগীরা ব���গত / পিরপূরক ওষুধ িবমা অজ�ন করার সময় 
বা এক�ট জন ওষুধ কম �সচূীর জন� আেবদন করার সময় অ�ায়ীভােব সহায়তা �দান 
করা। 

যিদ Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম স��য় করার 120 িদেনর মেধ� ব���গত/পিরপূরক 
বা জন ওষুধ িবমা অ�জ�ত হয়, তাহেল েসে�ে� Novo Nordisk েরসপ� ে�া�ােমর 
সুিবধা�িল পরবত�কােল ব� হেয় যায়। 

ে�া�াম েবিনিফট কাড� 
Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম েবিনিফট কাড� েরাগীেদরেক তােদর �া��েসবা 
েপশাজীবীরা �দান কেরন। 

ইনসুিলন েডিলভাির িডভাইেসর জন� সহায়তা 
 FlexTouch® ইনেজকশন েডেমানে�শন িভিডও (ইংের�জ)  
 NovoPen® 4 ইনেজকশন েডেমানে�শন িভিডও (ইংের�জ) 
 NovoPen® Echo® ইনেজকশন েডেমানে�শন িভিডও (ইংের�জ) 

আরও �� আেছ িক? 
Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম স�েক� আরও তেথ�র জন�, 1-800-465-4334 
ন�ের Novo Nordisk কা�মার েকয়ােরর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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পেণ�র অ�ভ� ���  
Tresiba® 2467879 - Tresiba® U-100 FlexTouch® 

2467887 - Tresiba® U-200 FlexTouch® 

NovoRapid® 2244353 - NovoRapid® Penfill® 
2245397 - NovoRapid® Vial 

Levemir® 2271842 - Levemir® Penfill®  

NovoMix® 2265435 - NovoMix® 30 Penfill®  

Novolin® ge 30/70 2025248 - Novolin® ge 30/70 Penfill® 
2024217 - Novolin® ge 30/70 Vial 

Novolin® ge NPH 2024268 - Novolin® ge NPH Penfill® 
2024225 - Novolin® ge NPH Vial 

Novolin® ge Toronto 2024284 - Novolin® ge Toronto Penfill® 
2024233 - Novolin® ge Toronto Vial 

সুচ  NovoFine® 32G Tip etw x 6 mm 

NOVOPEN® উপলভ�তা  
NovoPen® 4 িডভাইস�িল ফােম �িসেত েরাগীেদর জন� িবনা খরেচ উপলভ� আেছ।  

NovoPen® Echo® িডভাইস�িল অনুেরােধর িভি�েত �া��েসবা েপশাজীবীর অিফেস 
বা �ানীয় ডায়ািব�টস িশ�া েকে� (Diabetes Education Centre) পাওয়া েযেত পাের। 
এছাড়াও, ফাম �ািস�রা সীিমত সংখ�ক NovoPen® Echo® িডভাইেসর অনুেরাধ করার 
জন� Novo Nordisk কা�মার েকয়ােরর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন এই ন�ের: 1-
800-465-4334। 

এই কম �সূচীেত অ�ভ� �� পণ��িল Novo Nordisk Canada Inc. 
-এর িনজ� িবেবচনার িভি�েত এবং পূব � িব�ি� ছাড়াই পিরবত�ন সােপে�৷ 

  



NOVO NORDISK  

েরসপ� ে�া�াম 
 

CA22DI00056 – 12/07/22 

�ায়শ �জ�ািসত ��াবলী 
→ েবিনিফট কাড��ট িক একািধক Novo Nordisk ওষুেধর ে�ে� ব�বহার করা 

েযেত পাের? 
হ�া!ঁ Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম েবিনিফট কাড� এক�ট একক আওতাভ�� িচিকৎসা বা 
আওতাভ�� Novo Nordisk ইনসুিলেনর েয েকােনা সংিম�ণ িরিডম করেত ব�বহার করা েযেত 
পাের। 

→ Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম েবিনিফট কাড� িক একািধকবার 
ব�বহার করা েযেত পাের? 
হ�া!ঁ একই Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম েবিনিফট কাড� 120 িদন পয �� ইনসুিলন িরিফল 
করার জন� ব�বহার করা েযেত পাের। এছাড়াও, েবিনিফট কােড�র �িত�ট িরিডমশেনর জন� 
Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম�ট 1 বা� সুচ �দান কের (সব �ািধক 4 বা� পয ��)। 

→ Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম েবিনিফট কােড�র েময়াদ িক েশষ 
হেয় যায়? 
Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম�ট কানাডায় নত�ন আসা ব���েদর অ�ায়ী �াণ �দােনর জন� 
পিরক�না করা হেয়িছল। ে�া�াম�টর েবিনিফট কাড� 120 িদন পয �� িনব �ািচত Novo Nordisk 
ইনসুিলন এবং সুেচর উপলভ�তা িন��ত কের। েসই 120 িদেনর মেধ�, ে�া�াম�টর �াপকেদর 
ব���গত / পিরপূরক ওষুধ িবমা �য় করেত বা িবিভ� �ােদিশক এবং আ�িলক জন ওষুধ 
ে�া�ােমর জন� আেবদন করেত উৎসািহত করা হয়।  

যিদ Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম স��য় করার 120 িদেনর মেধ� ব���গত/পিরপূরক বা জন 
ওষুধ িবমা অ�জ�ত হয়, তাহেল েসে�ে� Novo Nordisk েরসপ� ে�া�ােমর েবিনিফট�িল 
পরবত�কােল ব� হেয় যায়। 

→ অ�ভ� �� Novo Nordisk ইনসুিলেনর জন� েকানও খরচ বা িফ আেছ? 
না। Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম�টেত Novo Nordisk-এর ৈতির করা ওষুধ এবং সুেচর খরেচর 
পাশাপািশ িশ�ে�� মােনর মাক�-আপ এবং িডসেপ��ং িফ আওতাভ�� আেছ। 

→ সুচ�িলও িক Novo Nordisk েরসপ� ে�া�ােমর অ�ভ� ��? 
িনব �ািচত িকছ�  সুচেক এই ে�া�ােমর অ�ভ� �� করা হেয়েছ। েবিনিফট কােড�র �িত�ট িরিডমশেনর 
জন� Novo Nordisk েরসপ� ে�া�াম�ট 1 বা� সুচ �দান কের (সব �ািধক 4 বা� পয ��)।  

→ আিম িবিভ� �ােদিশক এবং আ�িলক জন ওষুধ েবিনিফট ে�া�াম 
স�েক� আরও তথ� েকাথায় েপেত পাির? 
আরও তেথ�র জন� কানাডা সরকােরর ওেয়বসাইেট থাকা �ােদিশক এবং আ�িলক জন ওষুধ 
ে�া�াম (Provincial and Territorial Public Drug Programs) পৃ�া�ট েদখুন। 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html
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