DIABETES QUESTIONNAIRE – Applicant
ডায়াবেটিবের প্রশ্নােলী – আবেদনকারী
Name of Life To Be Assured:/যার নামে বীো করা হমব তাাঁর নাে:_______________________________________________________________
Proposal No.:/ প্রাম াজাল নং.: ___________________
1. When your diabetes was first diagnosed?/ কখন আ নার রথেবার ডায়ামবটিস ধরা

মে?

___________________________________________________________________________________________________________________
2. Regarding your treatment:/ আ নার চিচকত্সা সংক্রান্ত:
(i) Do you take oral medication? / আ চন খাওয়ার ওষুধ প্নন?

Yes/হ্াাঁ

No/না

If yes, please provide name of tablets/হ্াাঁ হমল, অনুগ্রহ কমর ট্্াবমলমট্র নাে চলখুন
___________________________________________________________________________________________________________________
(ii) Do you take insulin? / আ চন চক ইনসুচলন প্নন?

Yes/হ্াাঁ

No/না

If yes, please state type of insulin and dosage (including number of times daily)
হ্াাঁ হমল, অনুগ্রহ কমর চক ধরমের ইনসুচলন এবং প্ডাজ প্নন তা জানান (চিমন কতবার তা সহ)।
___________________________________________________________________________________________________________________
(iii) Has your treatment been changed in the last 2 years? গত 2 বছমর চক আ নার চিচকত্সার

চরবতত ন হময়মছ?

Yes/হ্াাঁ

No/না

If yes, please provide full details/ যচি হ্াাঁ হয় তাহমল অনুগ্রহ কমর চবশি চববরে চিন।
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Do you follow a strict diet?/আ চন কম ারভামব খ্াি্াভ্াস বজায় রামখন?

Yes/হ্াাঁ

No/না

4. Please indicate your last three blood glucose readings: / অনুগ্রহ কমর আ নার প্শষ চতনবার করা রমের গ্লুমকাজ চরচডং জানান:
Blood glucose reading/রমের গ্লুমকাজ চরচডং

Date:/তাচরখ:

5. Regarding the monitoring of your condition:/আ নার অবস্থা চনরীক্ষা করা সংক্রান্ত:
a) Please provide the name and address of the doctor or clinic supervising your treatment
প্য ডাোর বা প্য চিচনমক আ নার চিচকত্সা করান অনুগ্রহ কমর তার নাে এবং ঠিকানা চিন
___________________________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for monitoring? / যতমবক্ষমের জন্ কত ঘন ঘন আ নামক ডাোমরর কামছ প্যমত হয়?
___________________________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation ?/আ নামক প্শষ

রােশত কমব প্িওয়া হয়?

___________________________________________________________________________________________________________________
d) How often do you test your own blood or urine for glucose?/ গ্লুমকামজর জন্ আ নার রে বা েূত্র কত ঘন ঘন

রীক্ষা করামত হয়?

___________________________________________________________________________________________________________________
f) If you test your urine for glucose, please give last three results in the form of negative, +, ++, or +++ or more.
আ চন যচি গ্লুমকামজর জন্ েূত্র

রীক্ষা করান তাহমল অনুগ্রহ কমর প্নমগটিভ, +, ++, বা +++ বা আমরা অমনক চহমসমব প্শষ

চতনটি ফলাফল প্িমবন।
___________________________________________________________________________________________________________________

6. Please provide the dates and results of your last 2 HbA1c (glycosylated haemoglobin) tests, if known.
অনুগ্রহ কমর আ নার প্শষ 2 HbA1c (গ্লাইমকাসাইমলমট্ড চহমোমগ্লাচবন)

রীক্ষার তাচরখ ও ফলাফল জানান, যচি জানা থামক।

___________________________________________________________________________________________________________________
7. Since your treatment began, have you ever had a diabetic (hyperglycaemic), insulin (hypoglycaemic) coma
or been admitted to hospital due to any other diabetes related condition?
আ নার চিচকত্সা শুরু হওয়ার

র, আ নার চক কখনও ডায়ামবটিক (হাই ারগ্লাচসচেক), ইনসুচলন

(হাইম াগ্লাচসচেক) প্কাো হময়মছ অথবা অন্ প্কামনা ডায়ামবটিস সংক্রান্ত অবস্থার জন্ হাস াতামল ভচতত হমত হময়মছ?

Yes/হ্াাঁ

No/না

If yes, please provide full details/- হ্াাঁ হমল, অনুগ্রহ কমর তার চবশি চববরে চিন
___________________________________________________________________________________________________________________
8. Have you ever had any of the following?/ আ নার চক কখনও এইসব চছল অথবা আমছ?
a) Problems with your eyes/ প্িামখর সেস্া

Yes/হ্াাঁ

No/না

b) High blood pressure/ উচ্চ রেিা

Yes/হ্াাঁ

No/না

c) Heart or circulatory trouble/ হাট্ত বা সংবহন সেস্া

Yes/হ্াাঁ

No/না

d) Albumin or protein in your urine/ আ নার েূমত্র অ্ালবুচেমনর বা প্রাটিন

Yes/হ্াাঁ

No/না

e) Numbness or tingling in your feet or legs/ আ নার

Yes/হ্াাঁ

No/না

াময়র

াতা বা

াময় অসাে বা চশর চশর করা

(If yes, to any of the above, please provide full details.)/ (উ মরর প্কামনাটি হ্াাঁ হমল, অনুগ্রহ কমর সম্পূেত চববরে রিান করুন।)
___________________________________________________________________________________________________________________
9. Have you lost any time off work with your diabetes or any associated conditions?

Yes/হ্াাঁ

No/না

ডায়ামবটিস বা সংচিষ্ট প্কামনা অবস্থার জন্ চক আ নামক কখনও কাজ করমত হয়চন এেন হময়মছ?
If yes, please provide details including dates and duration of time off work
___________________________________________________________________________________________________________________
10. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application
হ্াাঁ হমল, কামজ যানচন এেন চিমনর তাচরখ ও সেময়র চবশি চববরে চিন।
__________________________________________________________________________________________________________________
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 েযক্তির েীমা হবে তার দ্বারা য াষণা:
আচে প্ঘাষো করচছ প্য আচে এখামন প্য তথ্ চিময়চছ তা আোর জ্ঞাতসামর এবং সত্ এবং এই আমবিমনর েূল্ায়ন বা গ্রহে রভাচবত হমত ামর
প্কামনা তথ্ আচে চিমত অসম্মত হইচন।এই ফেতটি কানারা এইিএসচবচস ওচরময়ন্টাল ব্াঙ্ক অফ কোসত লাইভ ইনসুমরন্স প্কাম্পাচন চলচেমট্ড -এর সমে আোর
জীবন বীোর অংশ চহমসমব গে্ হমব এবং আোর জানা প্কামনা তথ্ এই ফমেত উ চস্থত না থাকমল প্সমক্ষমত্র িু চে অববধ বমল গে্ হমত ামর।

Date & Place:
তাচরখ ও স্থান:

Signature of Life to be Assured/
যার নামে বীো করা হমব 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 েক্তদ মাতৃ ভাষায়/েুব া আঙ্গুবলর ছাপ দ্বারা স্বাক্ষর করা থাবক:
আচে , ______________________________________________ এর ুত্র/কন্া, _____________________________ এর একজন রাপ্তবয়স্ক চনবাসী আচে
এতদ্বারা প্ঘাষনা করচছ প্য এই ফেতটির চবষয়বস্তু _______________ ভাষামত আোমক সম্পূেতরূম প্বাঝামন হময়মছ এবং আচে এটি বুঝমত মরচছ৷

(গ্রাহমকর স্বাক্ষর) ______________________________ তাক্তরখ ______________ যফান নম্বর. __________________
Instruction & Disclaimer:
ক্তনবদম শনা ও দােী পক্তরতযাগ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
অনুগ্রহ কমর সেস্ত চকছু চহন্দী/ইংমরজীমত ূরে করুন।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
প্কামনা সােগ্রীর অসম্মচতর প্ক্ষমত্র ইংমরজী সংস্করেটিমকই চবমবিনা করা হমব।
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