Annexure A-CVD_03.20

COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire
COVID-19 (কররোনোভোইরোস) এর সংস্পর্শ সংক্রোন্ত প্রশ্নোবলী
(To be filled by Life Assured only)
(কেবলমাত্র ববমােৃ ত বযবি পূরণ েরববন)
Name of the Life insured: _____________________________________ Proposal/Policy No: ___________________________
ববমােৃ ত বযবির নাম:
প্রপ োজোল/পবলবি নং:
Please provide the following information with as much details as possible:
অনুগ্রহ করর ননম্ননলনিত তথ্য যথ্োসম্ভব নবর্রে নেন:

1.

Are you, or your immediate family members/co-habitants have been in close contact with anyone who has been quarantined or
who has been diagnosed with novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)? If yes, please provide details.

Yes
হযোাঁ

No
নো





























আপবন বা আপনার বনেটাত্মীয়/িহবািীবের কেউ এমন োরও ঘবনষ্ঠ িংস্পবশে এবিবিবলন বে যাবে কোয়াবরবিন্ড েরা হবয়বি বা যার নবেল
েবরানোইরাি (SARS-CoV-2/COVID-19) ধরা পব়েবি? হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর ববশে বেন।

2.

Have you or your family members /cohabitants ever been quarantined/ kept under observation/home isolation due to a possible
exposure to novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) till date since 1.1.2020.
1.1.2020 তাবরখ পযেন্ত আপনাবে বা আপনার পবরবাবরর িেিয/িহবািীবের োউবে বে েখনও নবেল েবরানোইরাবির (SARS-CoV-2/COVID-19)
িম্ভাবয িংস্পবশের োরবণ পযেববক্ষবণ/বাব়েবত বববিন্ন েবর কোয়াবরবিন্ড েবর রাখা হবয়বি।

3. Have you or your family/co-habitants been advised to be tested to rule in, or rule out, a diagnosis of or hospitalized for observation or
treatment in past 2 months for respiratory symptoms for novel coronavirus (SARS- CoV-2/COVID-19)? Or, are you awaiting the result
of a test which has already been submitted for the novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)?
গত 2 মাবি নবেল েবরানা োইরাবির (SARS- CoV-2/COVID-19) শ্বািপ্রশ্বািজবনত উপিবগের জনয আপনাবে বা আপনার পবরবাবরর িেিয/িহবািীবের
োউবে বে পযেববক্ষণ বা বিবেৎিার জনয করাগ বনণেয় বা হািপাতাবল েবতে েরাবনা উবিত বেনা বনবিত হওয়ার জনয পরামশে কেওয়া হবয়বি? অথবা,
আপবন বে নবেল েবরানা োইরাবির (SARS-CoV-2/COVID-19) জনয ইবতমবধয জমা কেওয়া পরীক্ষার ফবলর অবপক্ষা েরবিন?
4. Have you been tested for COVID-19? ,If yes, please provided all the reports of same till date
আ নোর কি COVID-19 রীক্ষো িরো হপ়েপে?, হ্োাঁ হপল, অনুগ্রহ িপর আজ অবকি সমস্ত করপ োর্ট কিন
5. Have you ever tested positive for the novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)? If yes, provide the date of positive diagnosis &
reports of same till date.
আপনার বে েখনও নবেল েবরানা োইরাি (SARS-CoV-2/COVID-19) ধরা পব়েবি? হযাাঁ হবল, ধরা প়োর তাবরখ এবং আজ অববধ
তার িব বরবপাটে বেন।
6. Have you/ your Family/co-habitants experienced any symptoms of Fever, Cough, Cold, Shortness of breath, Malaise (flu-like-tiredness),
Rhinorrhoea (mucus discharge from the nose), Sore throat, Gastro – Intestinal symptoms such as nausea, vomiting and/or diarrhoea.
If yes, specify the details of person who experienced these (you/your family members) and provide full information.
আপবন/আপনার পবরবার/িহবািীরা বে জ্বর, োবশ, ঠাণ্ডা লাগা, শ্বািেষ্ট, মযাবলইজ (ফ্লুর মত ক্লাবন্ত), রাইবনাবরয়া (নাে কথবে কেষ্মা ঝরা), গলাবযথা,
গযাবরা-ইবিবিনাল উপিগে কযমন ববম োব, ববম এবং/অথবা ডায়বরয়ার মত উপিগে অনুেব েবরবিন।
হযাাঁ হবল, কিই েু িবোগী বযবির (আপবন/আপনার পবরবাবরর িেবিযর) ববশে বেন এবং িম্পূণে তথয বেন।

7. Are you currently in good health?
আপনার স্বাস্থ্য বে এখন োল?
Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes”
উপররর যয যকোরনো প্ররশ্নর উত্তর “হযোাঁ” হরল অনুগ্রহ করর ননরের নবর্ে তথ্য নেন
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Travel Declaration
ভ্রমণ কঘাষণা
Please provide your travel patterns over the last 5 months (please provide copy of all pages of passport of life assured showing
entry and exit of below travel dates):
অনুগ্রহ েবর গত 5 মাবি আপনার ভ্রমবণর পযাটানে বেন (অনুগ্রহ েবর বনবির ভ্রমবণর তাবরখগুবলবত প্রববশ ও প্রস্থ্ান কেবখবয় ববমােৃ ত
বযবির পািবপাবটের িমস্ত পৃষ্ঠার অনুবলবপ বেন):

8.a

COUNTRY
যের্

CITY
র্হর

DATE ARRIVED
যপ াঁছোরনোর তোনরি

DATE DEPARTED
প্রস্থোরনর তোনরি

Please detail your intended future travel plans for the next 6 months:
অনুগ্রহ েবর আগামী 6 মাবি আপনার েববষযৎ ভ্রমবণর পবরেল্পনার ববশে বেন:
8.b

8.c

COUNTRY
যের্

CITY
র্হর

Proposed date of Travel
ভ্রমরের প্রস্তোনবত তোনরি

Planned duration of stay
থ্োকোর পনরকনিত সময়কোল

If you have been screened at the airport, please provide copy of report
আপনাবে ববমানবন্দবর স্ক্রীন্ড েরা হবল, অনুগ্রহ েবর বরবপাবটের অনুবলবপ বেন

I confirm that the answers I have given are true to the best of my knowledge and that I have not withheld any material information that may
influence the assessment or acceptance of this application.
আবম বনবিত েরলাম কয আবম কয উত্তরগুবল বেবয়বি তা আমার ববশ্বািমবত িতয এবং আবম এই আববেবনর মূলযায়ন বা গ্রহণবযাগযতার উপর প্রোব
কফলবত পাবর এমন কোবনা পাবথেব তথয ঊহয রাবখবন।
I agree that this form will constitute part of my application for insurance(s) and that failure to disclose any material fact known to me may
invalidate my insurance(s) contract.
আবম িম্মত হলাম কয এই ফমে ববমা(গুবল)র জনয আমার আববেবনর অংশ হবব এবং আমার জানা কোবনা পাবথেব তথয প্রোবশ বযথে হবল আমার
ববমা(গুবল)র িু বি অববধ হবয় কযবত পাবর।

Date: _____________________
তাবরখ:
Place: _______________________
স্থ্ান:

Signature of Life Assured
ববমােৃ ত বযবির স্বাক্ষর
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