MUSCULOSKELETAL DISORDERS QUESTIONNAIRE
মাসকুলিালেলিটাি লিজঅিডার প্রশ্নাবিী
(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 is the precise diagnosis as the cause of joint pain or joint deformity? (Please tick whichever is applicable) Rheumatoid arthritis
Osteoarthritis Seronegative spondyloarthropathy (Ankylosing spondylitis or others) Tuberculosis of the joint Gouty arthritis Pyogenic arthritis
Any other: Mention the diagnosis:
সক্তির ব্যাথা ব্া সক্তির ক্তব্েলঙ্গতার োরণ ক্তহবসবব্ ক্তে ধরা পবরবে? (যেটি রবোজয অনুগ্রহ েবর যসটিবত টিে ক্তিন) ক্তরউমযাটব়েড আথথারাইটিস
অক্তিওআথথারাইটিস যসবরাবনবেটিভ স্পনক্তডবলা়োরবরাপযাক্তথ (অযাক্তিলুক্তসং স্পক্তিলাইটিস অথব্া অনযানয) অনয যোবনা জব়েন্ট যেৌটী আথথারাইটিস
পব়োবজক্তনে আথথারাইটিবসর টিউব্ারক্তেউবলাক্তসস ে ক্তনণথব়ের উবেখ:___________________________________________________
2. Mention the joints affected and extent of disability? / ক্ষক্ততগ্রস্থ সক্তি (জব়েন্ট) উবেখ এব্ং েতটা ক্তব্েলাঙ্গ তা জানাব্?
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Please give the approximate date when you last experienced problems or symptoms
অনুগ্রহ েবর অনুমান েবর এেটি তাক্তরখ ব্লুন েখন আপক্তন যেষ ব্াবরর মবতা এই সমসযা ব্া উপসবেথর সম্মুখীন হব়েক্তেবলন
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Is the disease (Please tick what is applicable)? Static Progressive / এই যরােটি স্থা়েীভাবব্ ব্াড়বে (অনুগ্রহ েবর রবোজযটিবত ক্তিে েরুন)?
5. Mention laboratory tests undergone if any for evaluation? (Please mention the tests done and their reports.)
মূলযা়েবনর জনয যোবনা লযাব্বরটক্তর পরীক্ষা েরা হব়েক্তেল? (অনুগ্রহ েবর যসই পরীক্ষাগুক্তলর নাম এব্ং তার ক্তরবপাটথগুক্তল উবেখ েরুন।)
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Mention the medical treatment undergone. Give names of drug (generic) and duration of treatment and doses, any steroid
dosage in past or ongoing?
ক্তে ধরবনর ক্তিক্তেত্সা েরা হব়েবে তা জানান। ওষুবধর নাম (যজবনক্তরে) এব্ং েতক্তিন ধবর ক্তিক্তেত্সা ও যডাজ যনও়ো হব়েবে তা জানান, আবে
ব্া এখন যোবনা যিরওব়েড যডাজ যনও়ো হবে?
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Has any surgery been advised for the treatment of the condition?
অব্স্থার োরবণ ক্তিক্তেত্সার জনয ক্তে অবরাপিাবরর পরামেথ যিও়ো হব়েক্তেল?

Yes No
হযাাঁ না,

If yes, please indicate the nature of surgery advised or if done already (with date of surgery)
হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর যে ধরবনর অবরাপিাবরর উপবিে যিও়ো হব়েবে অথব্া ইক্ততমবধয হব়ে যেবে তার নাম ক্তলখুন (তাক্তরখ সহ)
__________________________________________________________________________________________________________________
8. Are the symptoms of this condition severe enough to restrict your activities in any way?
এই অব্স্থার লক্ষণগুক্তল ক্তে এতটাই মারাত্মে যে আপক্তন আপনার োজ েরবত পারবেন না?
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Have you lost any time off work in the last 12 months because of this condition? Please give dates and duration of absence.
এই অব্স্থার োরবণ েত 12 মাবস আপক্তন েতক্ষণ োজ েরবত পাবরন ক্তন।? অনুগ্রহ েবর আপনার উপক্তস্থক্ততর তাক্তরখ ও সম়েসীমা জানান।
__________________________________________________________________________________________________________________
10. Gout - additional question: Have you suffered /suffering from any complications i.e. hypertension, kidney problems, arthritis?
োাঁবট ব্যাথা - সংক্রান্ত অক্ততক্তরি রশ্নাব্লী: আপক্তন ক্তে েখবনা হাইপারবটনেন, ক্তেডক্তন সমসযা, আথথারাইটিবসর মবতা জটিলতা যথবে
ভু বেবেন/ভু েবেন?
__________________________________________________________________________________________________________________

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 বযলির বীমা হলব তার দ্বারা য াষণা:
আক্তম য াষণা েরক্তে যে আক্তম এখাবন যে তথয ক্তিব়েক্তে তা আমার জ্ঞাতসাবর এব্ং সতয এব্ং এই আবব্িবনর মূলযা়েন ব্া গ্রহণ রভাক্তব্ত হবত পাবর
যোবনা তথয আক্তম ক্তিবত অসম্মত হইক্তন।এই ফমথটি োনারা এইিএসক্তব্ক্তস ওক্তরব়েন্টাল ব্যাি অফ েমাসথ লাইভ ইনসুবরন্স যোম্পাক্তন ক্তলক্তমবটড-এর সবঙ্গ আমার
জীব্ন ব্ীমার অংে ক্তহবসবব্ েণয হবব্ এব্ং আমার জানা যোবনা তথয এই ফবমথ উপক্তস্থত না থােবল যসবক্ষবে িু ক্তি অবব্ধ ব্বল েণয 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 াষণা, এই ফমডটি েলি মাতৃ ভাষায়/বুল া আঙ্গুলির ছাপ দ্বারা স্বাক্ষর করা থালক:
আক্তম , _______________________________________________ এর পুে/েনযা, _____________________________ এর এেজন রাপ্তব়্েস্ক
ক্তনব্াসী আক্তম এতদ্বারা য াষনা েরক্তে যে এই ফমথটির ক্তব্ষ়েব্স্তু

_______________ ভাষাবত আমাবে সম্পূণথরূবপ যব্াঝাবন হব়েবে এব্ং আক্তম এটি

ব্ুঝবত পবরক্তে৷

(গ্রাহবের স্বাক্ষর) ______________________________ তালরখ ______________ যফান নম্বর. __________________
Instruction & Disclaimer: /লনলিড শনা ও িাবী পলরতযাগ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
অনুগ্রহ ে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 ক্তব্বব্িনা েরা হবব্।
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