
KIDNEY AND URINARY DISORDERS QUESTIONNAIRE / কিডকি এবং মূত্রিালীর ররাগ সংক্রান্ত 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. Please state the precise diagnosis, if known/ অনগু্রহ েবর ক্তে যরাগ ধরা পবরবে তা জানান (েক্তি জানা থাবে  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. When was this condition first diagnosed? / েখন রথম এই অব্স্থা ধরা পবর?   

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Have you had an IVP, cystoscopy or other investigations?      Yes /No  

আপক্তন ক্তে IVP, সাইব াস্কক্তপ এব্ং অনযানয পরীক্ষা েক্তরবেবেন?      হযাাঁ/না 
 

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

হযাাঁ হবল, অনগু্রহ েবর পরীক্ষার তাক্তরখ ও যমক্তিেযাল ক্তরবপা ট  সহ ক্তব্শি ক্তব্ব্রণ রিান েরুন  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Regarding your symptoms:/ আপনার উপসগট সম্পক্তেট ত: 
 

a) Please describe your symptoms / অনগু্রহ েবর আপনার উপসগট ব্ণটনা েরুন 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) When did symptoms first occur? / েখন রথব্ব্ার এই উপসগট যিখা ক্তিবেক্তেল? 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
c) How frequently do symptoms occur? i.e. how often in the last 12 months.  

েত ঘন ঘন এই উপসগট যিখা যিে? যেমন গত 12 মাবস েতব্ার? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

d) When was the last occurrence of symptoms?/ যশষব্ার েখন এই উপসগট যিখা যিে? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

আপক্তন এই অব্স্থার জনয অবরাপচার েক্তরবেবেন অথব্া অবরাপচার েরবত ব্লা হবে?    হযাাঁ/না  
 

If yes, please provide date(s) and full details including names of hospital and consultant/surgeon.  

েক্তি হযাাঁ হে, তাহবল অনগু্রহ েবর হাসপাতাল এব্ং পরামশট/সাবজট বনর নাম সহ সমূ্পণট ক্তব্শি ক্তব্ব্রণ ক্তিন। 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Have you experienced any symptoms following surgery?      Yes /No 

সাজট াক্তরর পর আপনার ক্তে যোবনা উপসগট যিখা ক্তিবেবে?      হযাাঁ/না 
 

If yes, please provide details/ হযাাঁ হবল, অনগু্রহ েবর ক্তব্শি ক্তব্ব্রণ ক্তিন 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

এরং এর মবধয ওষুধ, যিাজ এব্ং েত ঘন ঘন যনন তা জবুে যিবব্ন: 
 

a) Currently:/ ব্তট মাবন:  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

b) In the past:/ পূবব্ট: 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Regarding the monitoring of your condition: / আপনার অব্স্থা ক্তনরীক্ষা েরা সংক্রান্ত: 
 

a) Who is in charge of your follow-up? / আপনার ফবলা-আপ এর িাক্তেত্ব ো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? Please provide details of your blood pressure reading at that time, if known 

আপনার যশষ স্বাস্থয পরামশটে যে ক্তেবলন? েক্তি জানা থাবে তাহবল অনগু্রহ েবর আপনার যসই সমেোর রি চাবপর ক্তব্শি ক্তব্ব্রণ জানান  

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Have you lost significant time (i.e. weeks) off work with this condition?      Yes /No 

আপনাবে ক্তে এই অসুস্থতার োরবণ অবনে া সমে (সপ্তাহ) ব্ােীবত ো াবত হবেক্তেল?     হযাাঁ/না   
 

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

েক্তি হযাাঁ হে তাহবল যসইরেম ক্তেেু থাবে তাহবল োবজ োনক্তন এমন ক্তিবনর তাক্তরখ ও সমবের ক্তব্শি ক্তব্ব্রণ ক্তিন 

___________________________________________________________________________________________________________________  

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

আপনার আবব্িন রক্তক্রো েরার যক্ষবে সাহােযোরী হবব্ এমন যোবনা অনগু্রহ েবর আপনার অব্স্থা সম্পবেট  অক্ততক্তরি তথয রিান ে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 

 

রে বযকির বীমা হবব তার দ্বারা র াষণা: 
 

আক্তম যঘাষণা েরক্তে যে আক্তম এখাবন যে তথয ক্তিবেক্তে তা আমার জ্ঞাতসাবর এব্ং সতয এব্ং এই আবব্িবনর মলূযােন ব্া গ্রহণ রভাক্তব্ত হবত পাবর 
যোবনা তথয আক্তম ক্তিবত অসম্মত হইক্তন। এই ফমটটি োনারা এইচএসক্তব্ক্তস ওক্তরবেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ েমাসট লাইভ ইনসুবরন্স যোম্পাক্তন ক্তলক্তমব ি -এর সবে আমার 
জীব্ন ব্ীমার অংশ ক্তহবসবব্ গণয হবব্ এব্ং আমার জানা যোবনা তথয এই ফবমট উপক্তস্থত না থােবল যসবক্ষবে চুক্তি অবব্ধ 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. __________________ 

 

র াষণা, এই ফমমটি েকি মাতৃভাষায়/ববু া আঙ্গবুলর ছাপ দ্বারা স্বাক্ষর িরা থাবি: 
 

আক্তম , ______________________________________________ এর পুে/েনযা, _______________________________ এর এেজন রাপ্তব্েস্ক 
ক্তনব্াসী আক্তম এতদ্বারা যঘাষনা েরক্তে যে এই ফমটটির ক্তব্ষেব্স্তু________________________ ভাষাবত আমাবে সমূ্পণটরূবপ যব্াঝাবন হবেবে এব্ং আক্তম 
এটি ব্ঝুবত পবরক্তে৷ 

 

 
 

(গ্রাহবের স্বাক্ষর) ______________________________   তাকরখ ______________ রফাি িম্বর. __________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/কিবিম শিা ও িাবী পকরতযাগ: 
 

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

  অনগু্রহ েবর সমস্ত ক্তেেু ক্তহন্দী/ইংবরজীবত পূরণ েরুন। 

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

  যোবনা সামগ্রীর অসম্মক্ততর যক্ষবে ইংবরজী সংস্করণটিবেই ক্তব্বব্চনা েরা হবব্। 

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


