EPILEPSY QUESTIONNAIRE / মৃগীররোরগর প্রশ্নোবলী

(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. When your epilepsy was first diagnosed?/ েখন আপনার রথম মৃগীবরাগ ধরা পবে? _______________________________________________
2. Has it been described as any particular type, e.g. grand mal, absence seizures, etc.?
যেটি ক্তে যোবনা ক্তনক্তদিষ্ট ধরবনর যেমন গ্র্যান্ড মাল, অ্যাব্বেন্স ক্তেজার ইতযাক্তদ?

Yes/No
হযাাঁ/না

If yes, please provide details./ েক্তদ হযাাঁ হয় তাহবল অ্নুগ্র্হ েবর ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন।
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you undergone any investigations, such as EEG, CT or MRI scan?
আপনার ক্তে EEG, CT ব্া MRI স্ক্যান েরাবনা হবয়বে?

Yes/No
হযাাঁ/না

If yes, please provide details including dates of investigations and results.
েক্তদ হযাাঁ হয় তাহবল অ্নুগ্র্হ েবর পরীক্ষার তাক্তরখ ও ফলাফবলর ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন।
________________________________________________________________________________________________________________
4. Regarding the nature and frequency of your attacks:/ আপনার শারীক্তরে েমেযার রেৃ ক্তত ও পুনরাব্ৃক্তির হার েংক্রান্ত:
a) Please describe the nature of your attacks including if any loss of consciousness.
অ্নুগ্র্হ েবর আপনার শারীক্তরে েমেযার ক্তব্ব্রণ ক্তদন এব্ং এর জনয অ্জ্ঞান হবয় থােবল তারও ব্ণিনা ক্তদন।
b) Are you aware of any specific provoking cause for your attack?
আপক্তন ক্তে এমন যোবনা েমেযা েম্পবেি অ্ব্গত োর োরবণ আপনার উপেগি যব্বে োয়?

Yes/No
হযাাঁ/না

If yes, please provide details./েক্তদ হযাাঁ হয় তাহবল অ্নুগ্র্হ েবর ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন।
___________________________________________________________________________________________________________________
c) How long does each attack usually last?/এইেব্ েমেযা েতক্তদন ধবর চবল?
___________________________________________________________________________________________________________________
d) How many attacks, fits or seizures have you had in the last 12 months?
গর 12 মাবে আপনার েতব্ার েমেযা হবয়বে, আপক্তন ক্তফট হবয়বেন, আক্রান্ত হবয়বেন?
___________________________________________________________________________________________________________________
e) When was your last attack?/ যশষব্ার েখন আপনার এই েমেযা হবয়ক্তেল?
___________________________________________________________________________________________________________________
f) Have you ever required hospitalisation as a result of an epileptic attack?
মৃগীবরাবগর োরবণ আপনাবে েখনও ক্তে হােপাতাবল ভক্ততি হবত হবয়বে?

Yes/No
হযাাঁ/ না

If yes, please provide details / হযাাঁ হবল, অ্নুগ্র্হ েবর ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন
___________________________________________________________________________________________________________________
5. Please provide details of your treatment. Include names of medication (i.e. Dilantin, Tegretol, etc.), dosage and how often taken:
অ্নুগ্র্হ েবর ক্তচক্তেৎোর ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন। এরং এর মবধয ওষুধ, (উদাাঃ ক্তিলানটিন, যটগবরটল) তা জুবে যদবব্ন:
a) Currently./ব্তি মাবন
__________________________________________________________________________________________________________________

b) If this has been changed in the last two years, please describe in what way and why.
েক্তদ এটি গত দুই ব্েবর পক্তরব্ক্ততিত হবয় থাবে তাহবল অ্নুগ্র্হ েবর ক্তব্শবদ জানান ক্তেভাবব্ ও ক্তে েবর তা হবয়বে।
___________________________________________________________________________________________________________________
6. Regarding the monitoring of your condition:/ আপনার অ্ব্স্থা ক্তনরীক্ষা েরা েংক্রান্ত:
a) Who is in charge of your follow-up?/আপনার ফবলা-আপ এর দাক্তয়ত্ব োর?
___________________________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up?/ ফবলা-আবপর জনয েত ঘন ঘন আপনাবে িািাবরর োবে যেবত হবতা?
___________________________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation?/ আপনার যশষ স্বাস্থয পরামশিে যে ক্তেবলন?
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Please provide details, including dates and duration, of any time off work due to your epilepsy.
মৃগীবরাবগর োরবণ আপনাবে োজ েরবত হয়ক্তন এমন যোবনা উদাহরণ থােবল অ্নুগ্র্হ েবর তাক্তরখ ও েময়েীমা েহ ক্তব্শবদ জানান।
___________________________________________________________________________________________________________________
8. Are you prevented from holding a driving license or are your activities restricted in any other way due to epilepsy?
মৃগীবরাবগর োরবণ ক্তে আপক্তন লাইবনন্স পান ক্তন অ্থব্া আপক্তন অ্নয যোবনা েুক্তব্ধা যথবে ব্ক্তিত?

Yes/No
হযাাঁ/ না

If yes, please provide details./হযাাঁ হবল, অ্নুগ্র্হ েবর তার ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন।
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Does your occupation involve any work at heights, handling or working with heavy machinery or any other
aspect which may increase the risk should you have an attack whilst at work?
আপনাবে েমিবক্ষবে ক্তে অ্বনে উাঁচুবত উবে োজ েরবত হয় অ্থব্া ভারী যমশন োমলাবত ব্া ক্তনবয় েরবত হয়
অ্থব্া এমন যোবনা োজ োর ফবল মৃগীবরাবগর েম্ভাব্না যব্বে োয়?

Yes/No
হযাাঁ/ না

If yes, please provide details. / হযাাঁ হবল, অ্নুগ্র্হ েবর তার ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন।
___________________________________________________________________________________________________________________
10. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application.
আপনার আবব্দন রক্তক্রয়া েরার যক্ষবে োহােযোরী হবব্ এমন যোবনা অ্নুগ্র্হ েবর আপনার অ্ব্স্থা েম্পবেি অ্ক্ততক্তরি 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 বীমো হরব তোর দ্বোরো য োষণো:
আক্তম যঘাষণা েরক্তে যে আক্তম এখাবন যে তথয ক্তদবয়ক্তে তা আমার জ্ঞাতোবর এব্ং েতয এব্ং এই আবব্দবনর মূলযায়ন ব্া গ্র্হণ রভাক্তব্ত হবত পাবর
যোবনা তথয আক্তম ক্তদবত অ্েম্মত হইক্তন।এই ফমিটি োনারা এইচএেক্তব্ক্তে ওক্তরবয়ন্টাল ব্যাঙ্ক অ্ফ েমােি লাইভ ইনেুবরন্স যোম্পাক্তন ক্তলক্তমবটি -এর েবে আমার
জীব্ন ব্ীমার অ্ংশ ক্তহবেবব্ গণয হবব্ এব্ং আমার জানা যোবনা তথয এই ফবমি উপক্তস্থত না থােবল যেবক্ষবে চু ক্তি অ্বব্ধ ব্বল গণয হবত পাবর।

Date & Place:/তাক্তরখ ও স্থান:

Signature of Life to be Assured/ো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 োষণো, এই ফমমটি েক্তি মোতৃ ভোষোয়/বুর ো আঙ্গুরলর ছোপ দ্বোরো স্বোক্ষর করো থোরক:
আক্তম , ___________________________, _______________________ এর পুে/েনযা, __________________________________ এর এেজন রাপ্তব্য়স্ক্
ক্তনব্ােী আক্তম এতদ্বারা যঘাষনা েরক্তে যে এই ফমিটির ক্তব্ষয়ব্স্তু _______________ ভাষাবত আমাবে েম্পূণিরূবপ যব্াঝাবন হবয়বে এব্ং আক্তম এটি ব্ুঝবত পবরক্তে৷

(গ্র্াহবের স্বাক্ষর) ______________________________ তোক্তরখ ______________ যফোন নম্বর. __________________
Instruction & Disclaimer:/ক্তনরিম শনো ও িোবী পক্তরতযোগ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only./অ্নুগ্র্হ েবর েমস্ত ক্তেেু ক্তহন্দী/ইংবরজীবত পূরণ েরুন।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
যোবনা োমগ্র্ীর অ্েম্মক্ততর যক্ষবে ইংবরজী েংস্ক্রণটিবেই ক্তব্বব্চনা েরা হবব্।
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