
BACK DISORDERS QUESTIONNAIRE/ িপেঠর ব�াথার েরাগ সং�া� ��াবলী 

If any of the questions are answered “YES”, please provide details including dates of investigations and results 
যিদ েকােনা �ে�র উ�র  "হ�াঁ" বলা হেয় থােক, তাহেল তার পরী�া ও ফলাফল সহ  তার িবশদ িববরণ জানান 

Name of Life To Be Assured:/ যার নােম বীমা করা হেব তাঁর নাম: ______________________________________________________________ 
Proposal No.:/ ে�ােপাজাল নং. : _______________________ 

Part 1: To be filled by Life To Be Assured/ যার নােম বীমা করা হেব তােঁক পরূণ করেত হেব 

1. Please state the precise diagnosis, if known:/  অন�ুহ কের িক েরাগ ধরা পেরেছ তা জানান, যিদ জানা থােক: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

2. When was this condition first diagnosed? / কখন �থম এই অব�া ধরা পের?
___________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Have you had any x-rays or other investigations? Yes/No 
এই অব�ার জন্য আপিন িক েকােনা এ�-ের, অথবা অন্য েকােনা পরী�া কিরেয়েছন? হ্যা/ঁনা 

4. Regarding your symptoms:/ আপনার উপসগর্ স�িকর্ ত: 
a) Please describe your symptoms / অন�ুহ কের আপনার উপসগর্ বণর্না করুন
___________________________________________________________________________________________________________________ 

b) When did symptoms first occur? / কখন �থববার এই উপসগর্ েদখা িদেয়িছল?
___________________________________________________________________________________________________________________ 

c) How frequently do symptoms occur? i.e. how often in the last 12 months
কত ঘন ঘন এই উপসগর্ েদখা েদয়? েযমন গত 12 মােস কতবার?

___________________________________________________________________________________________________________________ 

d) Are your activities restricted in any way? Yes/No 
এর ফেল িক আপিন েকােনা রকম ভােব কাজ করেত পােরন না? হ্যা/ঁনা 

e) Do you use a cane or other mobility aids? Yes/No 
আপিন হাটঁা চলার জন্য েবেতর ছিড় বা অন্য িকছু ব্যবহার কেরন? হ্যা/ঁনা 

5. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered? Yes/No 
আপিন এই অব�ার জন্য অে�াপচার কিরেয়েছন অথবা অে�াপচার করেত বলা হে�? হ্যা/ঁনা 

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken. Include details of any physiotherapy:
এরং এর মেধ্য ওষুধ, েডাজ এবং কত ঘন ঘন েনন তা জেুড় েদেবন: েকােনা িফিজওেথরািপ করােনা হেয় থাকেল তার িবশদ িববরণ: 

a) Currently / বতর্ মােন 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

b) In the past/ পূেবর্ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Regarding the monitoring of your condition:/ আপনার অব�া িনরী�া করা সং�া�:

a) Who is in charge of your follow-up?/আপনার ফেলা-আপ এর দািয়� কার?
___________________________________________________________________________________________________________________ 

b) How often do you attend for follow-up? 
ফেলা-আেপর জন্য কত ঘন ঘন আপনােক ডা�ােরর কােছ েযেত হেতা? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

c) When was your last consultation?/আপনার েশষ �া�্য পরামশর্ক েক িছেলন?
___________________________________________________________________________________________________________________ 



8. Have you lost significant time (i.e. weeks) off work with this condition? Yes/No  
আপনােক িক এই অসু�তার কারেণ অেনকটা সময় (স�াহ) বাড়ীেত কাটােত হেয়িছল? হ্যা/ঁনা 

If YES, please provide details including dates and duration of time off work.
যিদ হ্যাঁ হয় তাহেল অন�ুহ কের কােজ যানিন এমন িদেনর তািরখ ও সমেয়র িবশদ িববরণ িদন। 
__________________________________________________________________________________________________________________

9. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application
আপনার আেবদন �ি�য়া করার ে�ে� সাহায্যকারী হেব এমন েকােনা অন�ুহ কের আপনার অব�া স�েকর্  অিতির� তথ্য �দান করুন। 
___________________________________________________________________________________________________________________

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 asessmnt 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 Insurance Company Ltd and that failure to disclose any material fact known to me 
may invalidate the contract. 

েয ব�ি�র বীমা হেব তার �ারা েঘাষণা: 

আিম েঘাষণা করিছ েয আিম এখােন েয তথ্য িদেয়িছ তা আমার �াতসাের এবং সত্য এবং এই আেবদেনর মলূ্যায়ন বা �হণ �ভািবত হেত পাের 
েকােনা তথ্য আিম িদেত অস�ত হইিন।এই ফমর্িট কানারা এইচএসিবিস ওিরেয়�াল ব্যা� অফ কমাসর্ লাইভ ইনসুের� েকা�ািন িলিমেটড -এর সে� আমার 
জীবন বীমার অংশ িহেসেব গণ্য হেব এবং আমার জানা েকােনা তথ্য এই ফেমর্ উপি�ত না থাকেল েসে�ে� চুি� অৈবধ বেল গণ্য হেত পাের। 

Date & Place:     Signature of Life to be Assured 
তািরখ ও �ান:     যার নােম বীমা করা হেব তাঁর �া�র 

Part 2: To be filled by Attending Physician/ েয ডা�ার েদখেছন তােক পরূণ করেত হেব 

1. How has the condition been treated; is future surgery planned?
িকভােব অব�ার িচিকত্সা চলেছ; ভিবষ্যেত অে�াপচােরর েকােনা পিরক�না আেছ িক? 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Please give details of current symptoms/ অন�ুহ কের বতর্ মান উপসেগর্র িবশদ িববরণ জানান
___________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Have there been any episodes of associated anxiety of depression? If so, please give details
িবষ�তা উে�েগর মেতা েকােনা সমস্যা হেয়িছল? হেয় থাকেল, অন�ুহ কের তার িবশদ িববরণ িদন
___________________________________________________________________________________________________________________

4. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. occupation, etc so, please give details.
আপিন িক েরাগীর অব�ার েকােনা জিটলতা স�েকর্  অবিহত? েপশা ইত্যািদ, জানেল অন�ুহ কের তার িবশদ িববরণ িদন। 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
আিম �ত্যািয়ত করিছ েয ��াবকারী/যাঁর জীবন বীমা করা হেব িতিন আমার উপি�িতেত �া�র কেরেছন এবং আিম ওনার পিরচয় স�েকর্  অবিহত।  



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. __________________ 

েঘাষণা, এই ফম�� যিদ মাতৃভাষায়/বেুড়া আ�েুলর ছাপ �ারা �া�র করা থােক: 

আিম , _________________________________________________ এর পু�/কন্যা, ________________________________________________ 

এর একজন �া�বয়� িনবাসী আিম এত�ারা েঘাষনা করিছ েয এই ফমর্িটর িবষয়ব�  _______________ ভাষােত আমােক স�ূণর্রূেপ েবাঝােন 

হেয়েছ এবং আিম এিট বঝুেত পেরিছ৷ 

(�াহেকর �া�র) ______________________________   তািরখ ___________________  েফান ন�র. _____________________  

Instruction & Disclaimer:  
িনেদ� শনা ও দাবী পিরত�াগ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
অন�ুহ কের সম� িকছু িহ�ী/ইংেরজীেত পূরণ করুন। 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
েকােনা সাম�ীর অস�িতর ে�ে� ইংেরজী সং�রণিটেকই িবেবচনা করা হেব। 

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




