
RESPIRATORY DISORDER QUESTIONNAIRE 

রেসপিরেটপে পিজঅিড াে (শ্বাসপ্রশ্বারসে সমসযা জপিত ব্যাপি)-এে প্রশ্নাব্লী 
 

(Asthma, Bronchitis, Emphysema, etc.)/ (হাাঁপানি, ব্রংকাইটিস, এমনিসসমা, ইত্যানি) 

 
Name of Life To Be Assured: / যার িাসম বীমা করা হসব ত্াাঁর িাম: ______________________________ Proposal No.:/ প্রাসপাজাল িং.: _______________________ 

 

Part 1 – To be filled by the Life To Be Assured or Proposer if Life To Be Assured is a minor:  

িাটড  1 – যাে িারম ব্ীমা কো হরব্ তাাঁরক িূেণ কেরত হরব্ অথব্া রস িাব্ালক হরল প্রস্তাব্কােীরক রসই ফমড িেূণ কেরত হরব্:  
 

1. Please state the precise diagnosis (if known):/ অিুগ্রহ কসর নক প্রাগ ধরা পসরসে ত্া জািাি (যনি জািা থাসক):  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. When was this condition first diagnosed? (Please give exact age/year of onset) 

কখি রথম এই অবস্থা ধরা পসর? (অিুগ্রহ কসর ত্ার ত্ানরখ/বের নলখুি) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Have you had any X-rays, PFT or other investigations for this condition?       Yes/No  

এই অবস্থার জিয আপনি নক প্কাসিা এক্স-প্র, PFT অথবা অিয প্কাসিা পরীক্ষা কনরসেসেি?     হযাাঁ/িা  
If yes, please provide details including dates of investigations and results with medical reports 

হযাাঁ হসল, অিুগ্রহ কসর পরীক্ষার ত্ানরখ ও প্মনিকযাল নরসপার্ট  সহ নবশি নববরণ রিাি করুি 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Have you been admitted to hospital for this condition?        Yes /No  

এই অবস্থার জিয আপিাসক নক কখসিা হাসপাত্াসল ভনত্ট  হসত্ হসেনেল?       হযাাঁ /িা 
If yes, attach attending physician’s report / hospital discharge card.  

হযাাঁ হসল, প্য নিনকৎসকসক প্িখাসেি ত্ার নরসপার্ট /হাসপাত্াল নিসিাজট  কািট  জসুে নিি।  

5. Regarding your symptoms. / আপিার উপসগট সম্পনকট ত্। 

a) Please describe your symptoms./ অিুগ্রহ কসর আপিার উপসগট বণটিা করুি। 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) How frequently do symptoms occur? E.g. how many attacks on an average do you have in a year?  

কত্ ঘি ঘি উপসগট প্িখা প্িে? প্যমি, বেসর কত্বার আপনি অসুস্থ হসে পসেি? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Do your symptoms wake you at night?         Yes/ No  

আপিার উপসসগটর কারসণ নক রাত্ জাগসত্ হে?         হযাাঁ/িা 
If yes, how often (per month)? / হযাাঁ হসল, কত্ বার (রনত্ মাসস)? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Are your attacks seasonal?          Yes /No  

আপনি নক মাসে মসধয অসুস্থ হসে পসেি?         হযাাঁ / িা 
If yes, give number of attacks per season: / হযাাঁ হসল, রনত্ মরশুসম আপনি কত্বার আক্রান্ত হি: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Are you aware of any specific provoking cause(s) which trigger your symptoms? E.g. stress, etc     Yes /No  

আপনি নক এমি প্কাসিা সমসযা (গুনল) সম্পসকট  অবগত্ যার কারসণ আপিার উপসগট প্বসে যাে? প্যমি মািনসক িাপ, ইত্যানি  হযাাঁ/িা 
If yes, please provide details/ হযাাঁ হসল অিুগ্রহ কসর নবশি নববরণ নিি 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. When was the last occurrence of symptoms and how long the symptoms usually last? 

প্শষ কখি উপসগট প্িখা প্গনেল এবং সাধারণত্ঃ কত্নিি ধসর হত্? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. How many days (total) during last two years you been away from work due to this condition?  

এই অবস্থার জিয প্শষ িুই বেসর আপনি কত্নিি (প্মার্) কাসজ প্যাগ নিসত্ পাসরিনি। 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Please provide details of your treatment, include name of medication (e.g. Asthalin, Bricanyl, Vent,Deriphyiline etc), dosage and how often taken. Include details  

of tablets, injections and inhalers.  

অিুগ্রহ কসর আপিার নিনকৎসার নবশি নববরণ নিি, ওষুসধর িাম প্যমি অযাসনথনলি, ব্রাইকযািইল, প্ভন্ট,প্িনরনিনিলাইি ইত্যানি), প্িাজ এবং কত্ ঘি ঘি ত্া নিসত্ 
হে। র্যাবসলর্ ইসেকশি এবং ইিসহলারসরর নবশি নববরণ সহ। 

 

a) Currently: / বত্ট মাসি: ________________________________________________________________________________________________________________  

 

b) In the past: / পূসবট: __________________________________________________________________________________________________________________  

 



12. Have you ever taken steroids? E.g. Beclomethasone, Prednisolone etc.       Yes /No 

আপনি নক কখসিা প্েসরাসেি নিসেসেি? উিাঃ প্বকসলাসমথাসসাসি, নরিনিসসাসলাি ইত্যানি     হযাাঁ/িা 
If yes, please provide full details including duration and type of treatment like inhaler, tablets etc. 

হযাাঁ হসল অিুগ্রহ কসর নিনকৎসার ধরণ ও সমে প্যমি ইিসহলার, র্যাবসলর্ সহ সম্পূণট নবশি নববরণ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Regarding the monitoring of your condition: / আপিার অবস্থা নিরীক্ষা করা সংক্রান্ত: 
 

a) Who is in charge of your follow-up?/ আপিার িসলা-আপ এর িানেত্ব কার?  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) How often do you attend for follow-up?/ িসলা-আসপর জিয কত্ ঘি ঘি আপিাসক িাক্তাসরর কাসে প্যসত্ হসত্া? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

c) When was your last consultation? / আপিার প্শষ স্বাস্থয পরামশটক প্ক নেসলি? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Do you smoke * cigarettes / beedis / cigar / pipes?        Yes /No  

আপনি নক ধূমপাি কসরি * নসগাসরর্ / নবনে / নসগার / পাইপ?       হযাাঁ/িা 
 

*(Strike off whichever is not applicable) If yes, how many?/ *(প্যটি রসযাজয িে প্সটিসত্ িাগ নিি) যনি হযাাঁ হে ত্াহসল কটি? গত্  ____________________per 

day, since last বের প্থসক, রনত্নিি _______________years. / টি|. 

 

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

আপিার আসবিি রনক্রো করার প্ক্ষসে সাহাযযকারী হসব এমি প্কাসিা অিুগ্রহ কসর আপিার অবস্থা সম্পসকট  অনত্নরক্ত ত্থয রিাি করুি।. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

         

 

রয ব্যপিে ব্ীমা হরব্ তাে দ্বাো র াষণা: 
 

আনম প্ঘাষণা করনে প্য আনম এখাসি প্য ত্থয নিসেনে ত্া আমার জ্ঞাত্সাসর এবং সত্য এবং এই আসবিসির মূলযােি বা গ্রহণ রভানবত্ হসত্ পাসর প্কাসিা ত্থয আনম 
নিসত্ অসম্মত্ হইনি। এই িমটটি কািারা এইিএসনবনস ওনরসেন্টাল বযাঙ্ক অি কমাসট লাইভ ইিসুসরন্স প্কাম্পানি নলনমসর্ি -এর সসে আমার জীবি বীমার অংশ নহসসসব গণয হসব 
এবং আমার জািা প্কাসিা ত্থয এই িসমট উপনস্থত্ িা থাকসল প্সসক্ষসে িুনক্ত অববধ বসল গণয হসত্ পাসর।. 

 

 

 

Date & Place:/ ত্ানরখ ও স্থাি:                                                          Signature of Life to be Assured /যার িাসম বীমা করা হসব ত্াাঁর স্বাক্ষর: 
 

 

 

PART 2 – To be filled by the Attending Physician of the Life To Be Assured: 

িাটড  2 - যাে িারম ব্ীমা কো হরব্ পতপি রয িািােরক রেখারতি তাাঁরক িেূণ কেরত হরব্:  
 

1. Please give the diagnosis and date of diagnosis: / অিুগ্রহ কসর প্রাগনিণটসের ত্ানরখ সহ নবশি নববরণ নিি:  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Please provide details of the frequency of attacks and the date of the last attack  

অিুগ্রহ কসর এই আক্রমণ কত্ ঘি ঘি প্িখা প্যত্ ত্ার নবশি নববরণ রিাি করুি এবং প্শষ কসব এই আক্রমণ হে ত্া জািাি 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Would you describe the patient’s condition as mild, moderate or severe? MILD MODERATE SEVERE  

আপনি এখি প্রাগীর অবস্থা সম্পসকট  নস্থনত্শীল, মাোনর , আশঙ্কাজিক প্কািটি বযবহার করসবি? নস্থনত্শীল, মাোনর , আশঙ্কাজিক 

 

4. Is there any limitation of functional capacity including ability to work? If so please give details including dates and duration of any time off work. 

কমটক্ষমত্ার প্কাসিা সীমবদ্ধত্া প্যমি কাজ করার ক্ষমত্া, আসে িানক? যনি প্সইরকম নকেু থাসক ত্াহসল কাসজ যািনি এমি নিসির ত্ানরখ ও সমসের নবশি নববরণ নিি।  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Please provide the dates and results of any investigation e.g. pulmonary function tests, chest x-rays etc.  

অিুগ্রহ কসর প্কাসিা পরীক্ষা কনরসে থাকসল ত্ার ত্ানরখ ও িলািসলর নবশি নববরণ জািাি, প্যমি পালসমািানর িাংশি পরীক্ষা, বুসকর এক্স-প্র। 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Please give details of treatment, particularly any steroid therapy./ অিুগ্রহ কসর নিনকৎসার নবশি নববরণ জািাি, নবসশষ কসর প্কাসিা প্েরওসেি প্থরানপ।   

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

7. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. cigarette smoking, occupation, etc so, please give details.  

আপনি নক প্রাগীর অবস্থার প্কাসিা জটিলত্া সম্পসকট  অবনহত্? প্যমি ধূমপাি, প্পশা ইত্যানি, জািসল অিুগ্রহ কসর ত্ার নবশি নববরণ নিি।. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 I certify that the proposer/ Life To Be Assured has put her/ his signature in my presence and I am satisfied with his/her identity  

আনম রত্যানেত্ করনে প্য রস্তাবকারী/যাাঁর জীবি বীমা করা হসব নত্নি আমার উপনস্থনত্সত্ স্বাক্ষর কসরসেি এবং আনম ওিার পনরিে সম্পসকট  অবনহত্।  

 

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 ফমডটি যপে মাতৃভাষায়/বু্র া আঙ্গরুলে ছাি দ্বাো স্বাক্ষে কো থারক: 
 

আনম , ________________________________________________ এর পুে/কিযা, _______________________________________________________ এর একজি 

রাপ্তবেস্ক নিবাসী আনম এত্দ্বারা প্ঘাষিা করনে প্য এই িমটটির নবষেবস্তু  ___________________________ ভাষাসত্ আমাসক সম্পূণটরূসপ প্বাোসি হসেসে এবং আনম এটি 

বুেসত্ পসরনে৷ 

 

 

 

(গ্রাহসকর স্বাক্ষর) ______________________________   তাপেখ ______________ রফাি িম্বে. __________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/পিরেডশিা ও োব্ী িপেতযাগ: 
 

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

অিুগ্রহ কসর সমস্ত নকেু নহন্দী/ইংসরজীসত্ পূরণ করুি। 

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

প্কাসিা সামগ্রীর অসম্মনত্র প্ক্ষসে ইংসরজী সংস্করণটিসকই নবসবিিা করা হসব।. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


