BACK DISORDERS QUESTIONNAIRE/ পিঠের ব্যাথার ররাগ সংক্রান্ত প্রশ্নাব্লী
If any of the questions are answered “YES”, please provide details including dates of investigations and results

যপি র াঠ া প্রঠশ্নর উত্তর "হযাাঁ" ব্লা হঠে থাঠ , তাহঠল তার িরীক্ষা ও ফলাফল সহ তার পব্শি পব্ব্রণ জা া
Name of Life To Be Assured:/ যার নামে বীো করা হমব তাাঁর নাে: ______________________________________________________________
Proposal No.:/ প্রাম াজাল নং. : _______________________
Part 1: To be filled by Life To Be Assured/ যার াঠে ব্ীো

রা হঠব্ তাাঁঠ

িূরণ

রঠত হঠব্

1. Please state the precise diagnosis, if known:/ অনুগ্রহ কমর কক প্রাগ ধরা মরমে তা জানান, যকি জানা থামক:
___________________________________________________________________________________________________________________
2. When was this condition first diagnosed? / কখন রথে এই অবস্থা ধরা মর?
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you had any x-rays or other investigations?
এই অবস্থার জনয আ কন কক প্কামনা এক্স-প্র, অথবা অনয প্কামনা

রীক্ষা ককরমেমেন?

Yes/No
হযাাঁ/না

4. Regarding your symptoms:/ আ নার উ সগগ সম্পককগ ত:
a) Please describe your symptoms / অনুগ্রহ কমর আ নার উ সগগ বর্গনা করুন
___________________________________________________________________________________________________________________
b) When did symptoms first occur? / কখন রথববার এই উ সগগ প্িখা কিমেকেল?
___________________________________________________________________________________________________________________
c) How frequently do symptoms occur? i.e. how often in the last 12 months
কত ঘন ঘন এই উ সগগ প্িখা প্িে? প্যেন গত 12 োমস কতবার?
___________________________________________________________________________________________________________________
d) Are your activities restricted in any way?
এর ফমল কক আ কন প্কামনা রকে ভামব কাজ করমত

ামরন না?

e) Do you use a cane or other mobility aids?
আ কন হাাঁটা চলার জনয প্বমতর েকি বা অনয ককেু বযবহার কমরন?
5. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?
আ কন এই অবস্থার জনয অমরা চার ককরমেমেন অথবা অমরা চার করমত বলা হমে?

Yes/No
হযাাঁ/না
Yes/No
হযাাঁ/না
Yes/No
হযাাঁ/না

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken. Include details of any physiotherapy:
এরং এর েমধয ওষুধ, প্ াজ এবং কত ঘন ঘন প্নন তা জুমি প্িমবন: প্কামনা কফকজওমথরাক করামনা হমে থাকমল তার কবশি কববরর্:
a) Currently / বতগ োমন
___________________________________________________________________________________________________________________
b) In the past/ ূমবগ
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Regarding the monitoring of your condition:/ আ নার অবস্থা কনরীক্ষা করা সংক্রান্ত:
a) Who is in charge of your follow-up?/আ নার ফমলা-আ এর িাকেত্ব কার?
___________________________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up?
ফমলা-আম র জনয কত ঘন ঘন আ নামক াক্তামরর কামে প্যমত হমতা?
___________________________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation?/আ নার প্শষ স্বাস্থয রােশগক প্ক কেমলন?
___________________________________________________________________________________________________________________

8. Have you lost significant time (i.e. weeks) off work with this condition?
আ নামক কক এই অসুস্থতার কারমর্ অমনকটা সেে (সপ্তাহ) বািীমত কাটামত হমেকেল?

Yes/No
হযাাঁ/না

If YES, please provide details including dates and duration of time off work.
যকি হযাাঁ হে তাহমল অনুগ্রহ কমর কামজ যানকন এেন কিমনর তাকরখ ও সেমের কবশি কববরর্ কিন।
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application
আ নার আমবিন রকক্রো করার প্ক্ষমে সাহাযযকারী হমব এেন প্কামনা অনুগ্রহ কমর আ নার অবস্থা সম্পমকগ অকতকরক্ত তথয রিান করুন।
___________________________________________________________________________________________________________________
Declaration by the Life To Be Assured:
I declare that the answers I have given are, to the best of my knowledge, true and that I have not withheld any material information that may
influence the assessment or acceptance of this application. I agree that this form will constitute part of my application for life assurance with
Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd and that failure to disclose any material fact known to me may
invalidate the contract.
রয ব্যপির ব্ীো হঠব্ তার দ্বারা র াষণা:
আকে প্ঘাষর্া করকে প্য আকে এখামন প্য তথয কিমেকে তা আোর জ্ঞাতসামর এবং সতয এবং এই আমবিমনর েূলযােন বা গ্রহর্ রভাকবত হমত ামর
প্কামনা তথয আকে কিমত অসম্মত হইকন।এই ফেগটি কানারা এইচএসকবকস ওকরমেন্টাল বযাঙ্ক অফ কোসগ লাইভ ইনসুমরন্স প্কাম্পাকন কলকেমট -এর সমে আোর
জীবন বীোর অংশ কহমসমব গর্য হমব এবং আোর জানা প্কামনা তথয এই ফমেগ উ কস্থত না থাকমল প্সমক্ষমে চু কক্ত অববধ বমল গর্য হমত ামর।

Date & Place:
তাকরখ ও স্থান:

Part 2: To be filled by Attending Physician/ রয ডািার রিখঠে তাঠ

Signature of Life to be Assured
যার নামে বীো করা হমব তাাঁর স্বাক্ষর

িূরণ

রঠত হঠব্

1. How has the condition been treated; is future surgery planned?
ককভামব অবস্থার কচককত্সা চলমে; ভকবষযমত অমরা চামরর প্কামনা করকল্পনা আমে কক?
___________________________________________________________________________________________________________________
2. Please give details of current symptoms/ অনুগ্রহ কমর বতগ োন উ সমগগর কবশি কববরর্ জানান
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Have there been any episodes of associated anxiety of depression? If so, please give details
কবষণ্নতা উমেমগর েমতা প্কামনা সেসযা হমেকেল? হমে থাকমল, অনুগ্রহ কমর তার কবশি কববরর্ কিন
___________________________________________________________________________________________________________________
4. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. occupation, etc so, please give details.
আ কন কক প্রাগীর অবস্থার প্কামনা জটিলতা সম্পমকগ অবকহত? প্ শা ইতযাকি, জানমল অনুগ্রহ কমর তার কবশি কববরর্ কিন।
___________________________________________________________________________________________________________________

I certify that the proposer/ Life to Be Assured has put her/ his signature in my presence and I am satisfied with his/her identity.
আকে রতযাকেত করকে প্য রস্তাবকারী/যাাঁর জীবন বীো করা হমব কতকন আোর উ কস্থকতমত স্বাক্ষর কমরমেন এবং আকে ওনার করচে সম্পমকগ অবকহত।

Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression:
I, ___________________________ son / daughter of _______________________, an adult residing at __________________________________
hereby declare that the contents of this form have been duly explained to me in _______________ language and have been understood by me.

(Signature of the customer) ______________________________ Date ______________ Contact No. __________________
র াষণা, এই ফেমটি যপি োতৃ ভাষাে/ব্ুঠ া আঙ্গুঠলর োি দ্বারা স্বাক্ষর

রা থাঠ :

আকে , _________________________________________________ এর

ুে/কনযা, ________________________________________________

এর একজন রাপ্তবেস্ক কনবাসী আকে এতোরা প্ঘাষনা করকে প্য এই ফেগটির কবষেবস্তু
হমেমে এবং আকে এটি বুঝমত

_______________ ভাষামত আোমক সম্পূর্গরূম

মরকে৷

(গ্রাহমকর স্বাক্ষর) ______________________________ তাপরখ ___________________ রফা

ম্বর. _____________________

Instruction & Disclaimer:
প ঠিম শ া ও িাব্ী িপরতযাগ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
অনুগ্রহ কমর সেস্ত ককেু কহন্দী/ইংমরজীমত ূরর্ করুন।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
প্কামনা সােগ্রীর অসম্মকতর প্ক্ষমে ইংমরজী সংস্করর্টিমকই কবমবচনা করা হমব।

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136)

প্বাঝামন

