
CHEST PAIN QUESTIONNAIRE 

বুকের বযাথার প্রশ্নাবলী 
(To be filled by the Life To Be Assured) 

(যে ব্যক্তির ব্ীমা হবব্ তাবে পূরণ েরবত হবব্) 

 

Name of Life To Be Assured:/োর নাবম ব্ীমা েরা হবব্ তাাঁর নাম: ______________________________________________________________ 

Proposal No.:/ যরাবপাজাল নং.: ____________________ 

 

1. What was the date of the first attack of chest pain?/ েখন আপনার রথম ব্বুে ব্যাথা অনভুব্ হয়? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. How long did the pain last?/েতক্ষণ ব্যাথা হবয়ক্তিল?  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. What was the nature and severity of the pain? I.e. very severe, crushing, vice-like, sharp, stabbing, dull ache, vague discomfort.  

ব্যাথার রেৃক্তত এব্ং তীব্রতা যেমন ক্তিল? উদাাঃ রচন্ত, যেবে োওয়ার মবতা, অনব্রত েন্ত্রণা, তীব্র েন্ত্রণা, যোোবনার মবতা, হালো ব্যাথা, অল্প অস্বক্তি। 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Have any attacks occurred subsequently?       Yes /No 

পরব্তীবত ক্তে যোবনা সমসযা হবয়ক্তিল?        হযাাঁ / না 
If yes, please provide dates:/েক্তদ হযাাঁ হয় তাহবল অনগু্রহ েবর তাক্তরখ ক্তলখুন: ______________________________________________________ 

 

5. Mention the location of the pain? E.g. central, in the left or right side of the chest, across the front of the chest, elsewhere in the chest. 

যোথায় যোথায় ব্যাথা হবে তা ব্লনু? উদাাঃ ব্বুের মবযয, ব্াম ব্া ডান পাবে, ব্বুের দকু্তদবেই, ব্বুের যেবোবনা জায়গায়।  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Did the pain radiate outside the chest? E.g. to the shoulders, arms, jaw abdomen.  

ব্েু িাড়াও অনয যোথাও ব্যাথা হবে? উদাাঃ োাঁয, হাত, ক্তচব্েু, তলবপে। 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. What was the mode of onset? E.g. sudden, gradual, at rest, only on exertion ceasing with rest, only with certain postures, worsened by deep inspiration.  

সূত্রপাবতর মাযযম ক্তে ক্তিল? উদাাঃ হঠাত, আবি আবি, ক্তব্শ্রাম োবল, রচুর পক্তরশ্রম েরার পর ক্তব্শ্রামোবল, ক্তেিু অঙ্গভঙ্গী েরার সময়, গভীর  

অনবুররণা অব্নক্তত। 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Were you given any treatment or did you undergo any investigations e.g. stress test?   Yes /No 

আপনার ক্তে ক্তচক্তেত্সা েরা হবয়ক্তিল অথব্া যোবনা পরীক্ষা যেমন মানক্তসে চাবপর পরীক্ষা েরা হবয়ক্তিল? হযাাঁ / না 
If yes, please provide details, photocopies of the test results including names of any medication.  

েক্তদ হযাাঁ হয়, অনগু্রহ েবর ওষুবযর নাম সহ পরীক্ষার েলােবলর ক্তব্েদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন।  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Are you awaiting any further investigations or treatment? If yes, pls advise what and when this is expected.  

আপক্তন ক্তে পরব্তী যোবনা পরীক্ষা ব্া ক্তচক্তেত্সার জনয অবপক্ষা েবর আবিন? েক্তদ হযাাঁ হয়, তাহবল ক্তে এব্ং েখন অনগু্রহ েবর তা জানান। 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Are you undergoing periodic preventive check-up for heart disease?    Yes /No 

আপনার ক্তে হৃদবরাগ জনয ক্তনযধাক্তরত সমবয়র রক্ততবষযে যচে আপ চলবি?    হযাাঁ / না 
If yes, please provide details./েক্তদ হযাাঁ হয় তাহবল অনগু্রহ েবর ক্তব্েদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন। 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. How many days have you been away from work due to chest pain?/ ব্বুে ব্যাথার জনয আপক্তন েতক্তদন োজ েরবত পাবরন ক্তন? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Please provide any additional information on your condition, which you feel, will be helpful in processing your application.  

আপনার আবব্দন রক্তিয়া েরার যক্ষবত্র সাহােযোরী হবব্ এমন যোবনা অনগু্রহ েবর আপনার অব্স্থা সম্পবেধ  অক্ততক্তরি তথয রদান েরুন। 

_________________________________________________________________________________________________________________ 



 

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.  

 

যে বযক্তির বীমা হকব তার দ্বারা য াষণা: 
 

আক্তম য াষণা েরক্তি যে আক্তম এখাবন যে তথয ক্তদবয়ক্তি তা আমার জ্ঞাতসাবর এব্ং সতয এব্ং এই আবব্দবনর মলূযায়ন ব্া গ্রহণ রভাক্তব্ত হবত পাবর 
যোবনা তথয আক্তম ক্তদবত অসম্মত হইক্তন।এই েমধটি োনারা এইচএসক্তব্ক্তস ওক্তরবয়ন্টাল ব্যাঙ্ক অে েমাসধ লাইভ ইনসুবরন্স যোম্পাক্তন ক্তলক্তমবেড -এর সবঙ্গ আমার 
জীব্ন ব্ীমার অংে ক্তহবসবব্ গণয হবব্ এব্ং আমার জানা যোবনা তথয এই েবমধ উপক্তস্থত না থােবল যসবক্ষবত্র চুক্তি অবব্য ব্বল গণয হবত পাবর। 

 

 
 

Date & Place:             Signature of Life to be Assured 

তাক্তরখ ও স্থান:         োর নাবম ব্ীমা েরা হবব্ তাাঁর স্বাক্ষর: 
 

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. __________________ 

 

য াষণা, এই ফমমটি েক্তি মাতৃভাষায়/বকু া আঙ্গকুলর ছাপ দ্বারা স্বাক্ষর েরা থাকে: 
 

আক্তম , _________________________________________________ এর পুত্র/েনযা, _____________________________ এর এেজন রাপ্তব্য়স্ক ক্তনব্াসী 

আক্তম এতদ্বারা য াষনা েরক্তি যে এই েমধটির ক্তব্ষয়ব্স্তু  _______________ ভাষাবত আমাবে সমূ্পণধরূবপ যব্াঝাবন হবয়বি এব্ং আক্তম এটি ব্ঝুবত পবরক্তি৷ 

 

 

 

(গ্রাহবের স্বাক্ষর) ______________________________   তাক্তরখ ______________ যফান নম্বর. __________________  

 

 

 

Instruction & Disclaimer: 

ক্তনকিম শনা ও িাবী পক্তরতযাগ: 
 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

অনগু্রহ েবর সমি ক্তেিু ক্তহন্দী/ইংবরজীবত পূরণ েরুন। 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

যোবনা সামগ্রীর অসম্মক্ততর যক্ষবত্র ইংবরজী সংস্করণটিবেই ক্তব্বব্চনা েরা হবব্। 

 

 

 

 

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

 


