
GYNECOLOGICAL DISORDERS QUESTIONNAIRE – APPLICANT 

স্ত্রীর োগঘটিত প্রশ্নোবলী – আরবদনকো ী  
(Includes Abnormal Cervical Smear, Hysterectomy, Menstrual problems, etc.)  

এর মধ্যে রধ্েধ্ে অ্োবনমমাল সার্ভম ক্োল র্িোর, মার্সক্ সমসো ইত্োর্ি।) 
 

Name of Life To Be Assured:/ যার নাধ্ম বীমা ক্রা হধ্ব ত্াাঁর নাম:______________________________________________________________  

Proposal No.:/ প্রাধ্ াজাল নং.:______________________ 
 

1. Please state the precise diagnosis if known./ অ্নগু্রহ ক্ধ্র র্ক্ প্রাগ যরা  ধ্রধ্ে ত্া জানান, যর্ি জানা থাধ্ক্।  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Regarding your symptoms:/ আ নার উ সগম সম্পর্ক্ম ত্: 
 

a) When did symptoms first occur? / ক্খন রথববার এই উ সগম প্িখা র্িধ্ের্েল?  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Please describe your symptoms./ অ্নগু্রহ ক্ধ্র আ নার উ সগম বর্মনা ক্রুন।  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

c) How frequently do symptoms occur? e.g. how often in the last 12 months/ ক্ত্ ঘন ঘন এই উ সগম প্িখা প্িে? প্যমন গত্ 12 মাধ্স ক্ত্বার  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

d) When was the last occurrence of symptoms? / প্েষবার ক্খন এই উ সগম প্িখা প্িে?  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Have you undergone any test or investigations for this condition?     Yes / No 

এই অ্বস্থার জনে আ র্ন র্ক্ প্ক্াধ্না  রীক্ষা ক্র্রধ্েধ্েন?     হোাঁ / না  
 

If yes, please provide details including date of investigations and results with copy of medical reports 

হোাঁ হধ্ল, অ্নগু্রহ ক্ধ্র  রীক্ষার ত্ার্রখ ও প্মর্িক্োল র্রধ্ াধ্টম র রর্ত্র্লর্  সহ র্বেি র্ববরর্ রিান ক্রুন  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?    Yes/  No 

আ র্ন এই অ্বস্থার জনে অ্ধ্রা চার ক্র্রধ্েধ্েন অ্থবা অ্ধ্রা চার ক্রধ্ত্ বলা হধ্ে?    হোাঁ  / না 
 

If yes, please provide date(s) and full details with medical reports including name of the surgery, names of hospital and consultant/surgeon.  

যর্ি হোাঁ হে, ত্াহধ্ল অ্নগু্রহ ক্ধ্র সাজম ার্রর নাম হাস াত্াল এবং  রামেমক্/সাধ্জম ধ্নর নাম সহ প্মর্িক্োল র্রধ্ াধ্টম র সমূ্পর্ম র্বেি র্ববরর্ র্িন।  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Have you experienced any symptoms following surgery? Yes No If yes, please provide details 

সাজম ার্রর  র আ নার র্ক্ প্ক্াধ্না উ সগম প্িখা র্িধ্েধ্ে? হোাঁ না,  হোাঁ হধ্ল, অ্নগু্রহ ক্ধ্র র্বেি র্ববরর্ র্িন 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken:  

অ্নগু্রহ ক্ধ্র র্চর্ক্ৎসার র্বেি র্ববরর্ র্িন। এরং এর মধ্যে ওষুয, প্িাজ এবং ক্ত্ ঘন ঘন প্নন ত্া জধু্ে প্িধ্বন:  
 

Currently: / বত্ম মাধ্ন: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

In the past: /  ূধ্বম:  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Are you currently on follow up?/আ র্ন র্ক্ বত্ম মাধ্ন  রবত্ী র্চর্ক্ত্সা ক্রাধ্েন?    Yes/হোাঁ  No /না 
 

If yes, please state how often./ হোাঁ হধ্ল, অ্নগু্রহ ক্ধ্র জানান ক্ত্ ঘন ঘন 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

If no, when were you discharged from follow-up?/ না হধ্ল, ক্খন আ র্ন  রবত্ী র্চর্ক্ত্সা প্থধ্ক্ অ্বোহর্ত্ র্নধ্েধ্েন?  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 



8. Have you lost significant time (e.g. weeks) off work with this condition?    Yes/হোাঁ  No /না 
আ নাধ্ক্ র্ক্ এই অ্সুস্থত্ার ক্ারধ্র্ অ্ধ্নক্টা সমে (সপ্তাহ) বােীধ্ত্ ক্াটিধ্েধ্েন? 

 

If yes, please provide details including dates and duration of time off work 

যর্ি প্সইরক্ম র্ক্েু থাধ্ক্ ত্াহধ্ল ক্াধ্জ যানর্ন এমন র্িধ্নর ত্ার্রখ ও সমধ্ের র্বেি র্ববরর্ র্িন।. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Please provide any additional information on your condition that you feel will be helpful in processing your application.  

আ নার আধ্বিন রর্িো ক্রার প্ক্ষধ্ে সাহাযেক্ারী হধ্ব এমন প্ক্াধ্না অ্নগু্রহ ক্ধ্র আ নার অ্বস্থা সম্পধ্ক্ম  অ্র্ত্র্রক্ত ত্থে রিান ক্রুন। 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 বযক্তি  বীমো হরব তো  দ্বো ো যঘোষণো: 
 

আর্ম প্ঘাষর্া ক্রর্ে প্য আর্ম এখাধ্ন প্য ত্থে র্িধ্ের্ে ত্া আমার জ্ঞাত্সাধ্র এবং সত্ে এবং এই আধ্বিধ্নর মলূোেন বা গ্রহর্ রভার্বত্ হধ্ত্  াধ্র 
প্ক্াধ্না ত্থে আর্ম র্িধ্ত্ অ্সম্মত্ হইর্ন।এই ফমমটি ক্ানারা এইচএসর্বর্স ওর্রধ্েন্টাল বোঙ্ক অ্ফ ক্মাসম লাইভ ইনসুধ্রন্স প্ক্াম্পার্ন র্লর্মধ্টি -এর সধ্ে 
আমার জীবন বীমার অ্ংে র্হধ্সধ্ব গর্ে হধ্ব এবং আমার জানা প্ক্াধ্না ত্থে এই ফধ্মম উ র্স্থত্ না থাক্ধ্ল প্সধ্ক্ষধ্ে চুর্ক্ত অ্ববয বধ্ল গর্ে হধ্ত্  াধ্র। 

 

 

 

Date & Place:/ত্ার্রখ ও স্থান:    Signature of Life to be Assured /যার নাধ্ম বীমা ক্রা হধ্ব ত্াাঁর 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. ___________________________ 

 

যঘোষণো, এই ফমমটি েক্তদ মোতৃভোষোয়/বরু ো আঙ্গরুল  ছোপ দ্বো ো স্বোক্ষ  ক ো থোরক: 
 

আর্ম , _________________________________________________ এর  ুে/ক্নো, _____________________________ এর এক্জন রাপ্তবেস্ক 
র্নবাসী আর্ম এত্দ্বারা প্ঘাষনা ক্রর্ে প্য এই ফমমটির র্বষেবস্তু  _______________ ভাষাধ্ত্ আমাধ্ক্ সমূ্পর্মরূধ্  প্বাঝাধ্ন হধ্েধ্ে এবং আর্ম এটি 
বঝুধ্ত্  ধ্রর্ে৷ 

 

 
 

(গ্রাহধ্ক্র স্বাক্ষর) ______________________________   তোক্ত খ ___________________ যফোন নম্ব . ____________________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/ক্তনরদম শনো ও দোবী পক্ত তযোগ: 
 

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

  অ্নগু্রহ ক্ধ্র সমস্ত র্ক্েু র্হন্দী/ইংধ্রজীধ্ত্  ূরর্ ক্রুন। 

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

  প্ক্াধ্না সামগ্রীর অ্সম্মর্ত্র প্ক্ষধ্ে ইংধ্রজী সংস্করর্টিধ্ক্ই র্বধ্বচনা ক্রা হধ্ব। 

 
 

 

 

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


