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ররোগ্রোম সংক্রোন্ত তথ্য 

Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোমটি (www.nnrp.ca) কোনোডোয় নতুন আসো অভিবোসী এবং 

উদ্বোস্তুদেে জনয যোদেে ওষুধ ভবমোে রকোনও রোভিসোধযতো রনই এবং যোদেে ভনদজে Novo 

Nordisk-এে ইনসুভিন এবং সুদেে জনয অর্ থরেোন কেোে আভর্ থক সম্বি রনই। 

ররোগ্রোমমে বিিেণ 

Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোমটি একজন রেোগীে Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোম 

রবভনভিি কোডথ সক্রিয় হওয়োে তোভেখ রর্দক 120 ভেন পয থন্ত তোদক ভনব থোভেত Novo 

Nordisk-এে ইনসুভিন(গুভি) এবং সুে রেোন কদে। 

এই কম থসূেীটিে উদেশ্য হি রেোগীেো বযক্রিগত / পভেপেূক ওষুধ ভবমো অজথন কেোে সময় 

বো একটি জন ওষুধ কম থসূেীে জনয আদবেন কেোে সময় অস্থোয়ীভোমি সহোয়তো রেোন 

কেো। 

যভে Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোম সক্রিয় কেোে 120 ভেদনে মদধয বযক্রিগত/পভেপূেক 

বো জন ওষুধ ভবমো অক্রজথত হয়, তোহদি রসদেদে Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোদমে 

সুভবধোগুভি পেবতীকোদি বন্ধ হদয় যোয়। 

ররোগ্রোম রিবিবিট কোর্ড 

Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোম রবভনভিি কোডথ রেোগীদেেদক তোদেে স্বোস্থ্যদসবো 

রপশ্োজীবীেো রেোন কদেন। 

ইিসুবিি রর্বিভোবে বর্ভোইমসে জিয সহোযতো 

▪ FlexTouch® ইনদজকশ্ন রডদমোনদেশ্ন ভিভডও (ইংদেক্রজ)  

▪ NovoPen® 4 ইনদজকশ্ন রডদমোনদেশ্ন ভিভডও (ইংদেক্রজ) 

▪ NovoPen® Echo® ইনদজকশ্ন রডদমোনদেশ্ন ভিভডও (ইংদেক্রজ) 

আেও রশ্ন আমে বক? 

Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোম সম্পদকথ আেও তদর্যে জনয, 1-800-465-4334 

নম্বদে Novo Nordisk কোস্টমোে রকয়োদেে সোদর্ রযোগোদযোগ করুন। 

  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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পমণযে অন্তভভ ডক্তি  

Tresiba® 
2467879 - Tresiba® U-100 FlexTouch® 
2467887 - Tresiba® U-200 FlexTouch® 

NovoRapid® 
2377209 - NovoRapid® FlexTouch® 
2244353 - NovoRapid® Penfill® 
2245397 - NovoRapid® Vial 

Levemir® 
2412829 - Levemir® FlexTouch® 

2271842 - Levemir® Penfill®  

NovoMix® 2265435 - NovoMix® 30 Penfill®  

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

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

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

সুচ  NovoFine® 32G Tip etw x 6 mm 

NOVOPEN® উপিভযতো  

NovoPen® 4 ভডিোইসগুভি িোদম থভসদত রেোগীদেে জনয ভবনো খেদে উপিিয আদে।  

NovoPen® Echo® ভডিোইসগুভি অনুদেোদধে ভিভিদত স্বোস্থ্যদসবো রপশ্োজীবীে অভিদস 

বো স্থ্োনীয় ডোয়োভবটিস ভশ্েো রকদে (Diabetes Education Centre) পোওয়ো রযদত পোদে। 

এেোড়োও, িোম থোভসস্টেো সীভমত সংখযক NovoPen® Echo® ভডিোইদসে অনুদেোধ কেোে 

জনয Novo Nordisk কোস্টমোে রকয়োদেে সোদর্ রযোগোদযোগ কেদত পোদেন এই নম্বদে: 1-

800-465-4334। 

এই কম থসূেীদত অন্তিুথি পণ্যগুভি Novo Nordisk Canada Inc. 

-এে ভনজস্ব ভবদবেনোে ভিভিদত এবং পবূ থ ভবজ্ঞভি েোড়োই পভেবতথন সোদপদে৷ 

  



NOVO NORDISK  

রেসপন্স ররোগ্রোম 
 

রোযশ ক্তজজ্ঞোবসত রশ্নোিি়ী 

→ রিবিবিট কোর্ডটট বক একোবিক Novo Nordisk ওষুমিে রেমে িযিহোে কেো 

রেমত পোমে? 

হযো াঁ! Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোম রবভনভিি কোডথ একটি একক আওতোিুি ভেভকৎসো বো 

আওতোিুি Novo Nordisk ইনসুভিদনে রয রকোদনো সংভমশ্রণ্ ভেভডম কেদত বযবহোে কেো রযদত 

পোদে। 

→ Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোম রিবিবিট কোর্ড বক একোবিকিোে িযিহোে 

কেো রেমত পোমে? 

হযো াঁ! একই Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোম রবভনভিি কোডথ 120 ভেন পয থন্ত ইনসুভিন ভেভিি 

কেোে জনয বযবহোে কেো রযদত পোদে। এেোড়োও, রবভনভিি কোদডথে রভতটি ভেভডমশ্দনে জনয 

Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোমটি 1 বোক্স সুে রেোন কদে (সব থোভধক 4 বোক্স পয থন্ত)। 

→ Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোম রিবিবিট কোমর্ডে রমযোদ বক রশষ হময 

েোয? 

Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোমটি কোনোডোয় নতুন আসো বযক্রিদেে অস্থ্োয়ী েোণ্ রেোদনে জনয 

পভেকল্পনো কেো হদয়ভেি। ররোগ্রোমটিে রবভনভিি কোডথ 120 ভেন পয থন্ত ভনব থোভেত Novo Nordisk 

ইনসভুিন এবং সুদেে উপিিযতো ভনক্রিত কদে। রসই 120 ভেদনে মদধয, ররোগ্রোমটিে রোপকদেে 

বযক্রিগত / পভেপেূক ওষধু ভবমো িয় কেদত বো ভবভিন্ন রোদেভশ্ক এবং আঞ্চভিক জন ওষধু 

ররোগ্রোদমে জনয আদবেন কেদত উৎসোভহত কেো হয়।  

যভে Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোম সক্রিয় কেোে 120 ভেদনে মদধয বযক্রিগত/পভেপেূক বো জন 

ওষুধ ভবমো অক্রজথত হয়, তোহদি রসদেদে Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোদমে রবভনভিিগুভি 

পেবতীকোদি বন্ধ হদয় যোয়। 

→ অন্তভভ ডি Novo Nordisk ইিসুবিমিে জিয রকোিও খেচ িো বি আমে? 

নো। Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোমটিদত Novo Nordisk-এে ততভে কেো ওষুধ এবং সুদেে খেদেে 

পোশ্োপোভশ্ ভশ্ল্পদেে মোদনে মোকথ-আপ এবং ভডসদপক্রন্সং ভি আওতোিুি আদে। 

→ সুচগুবিও বক Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোমমে অন্তভভ ডি? 

ভনব থোভেত ভকেু সুেদক এই ররোগ্রোদমে অন্তিুথি কেো হদয়দে। রবভনভিি কোদডথে রভতটি ভেভডমশ্দনে 

জনয Novo Nordisk রেসপন্স ররোগ্রোমটি 1 বোক্স সুে রেোন কদে (সব থোভধক 4 বোক্স পয থন্ত)।  

→ আবম বিবভন্ন রোমদবশক এিং আঞ্চবিক জি ওষুি রিবিবিট ররোগ্রোম 

সম্পমকড আেও তথ্য রকোথ্োয রপমত পোবে? 

আেও তদর্যে জনয কোনোডো সেকোদেে ওদয়বসোইদি র্োকো রোদেভশ্ক এবং আঞ্চভিক জন ওষুধ 

ররোগ্রোম (Provincial and Territorial Public Drug Programs) পৃষ্ঠোটি রেখনু। 

 

 

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

