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 Annexure B-CVD_03.20 

 

COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire for Health Care Professionals 

স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারসদর জন্য COVID-19 (কসরান্াভাইরাে) এর েংস্পশশ েংক্রান্ত প্রশ্নাবলী 
 

 (To be filled by Life Assured only) 

(কেবলমাত্র ববমােৃত বযবি পূরণ েরববন) 
 

Name of the Life insured: _________________________________________Proposal/Policy No: ___________________________ 

ববমােৃত বযবির নাম:                             প্রবপাজাল/পবলবি নং:  
 

Please provide the following information with as much details as possible:                    

অন্ুগ্রহ কসর নন্ম্ননলনিত তথ্য যথ্ােম্ভব নবশসদ নদন্:                       

 Yes    No 

 হযাাঁ    ন্া 
1. Occupation                                    : ________________________ 

কপশা                                    
2. Medical Speciality (if applicable)  : _________________________ 

কমবিবেল কেশযাবলটি (প্রব াজয হবল) 

3. Exact nature of duties (including procedural or non-procedural duties): __________________ 

দাব়িবের িুবনবদিষ্ট প্রেৃবত (প্রবিজরাল বা নন-প্রবিজরাল দাব়িে িহ) 

4. Name and address of health care facility or facilities in which you work: _________________ 

আপবন ক  স্বাস্থ্যবেবে বা কেেগুবলবত োজ েবরন তার নাম ও ঠিোনা 
5. Name of the health authority under which you are registered: _________________________ 

আপবন ক  স্বাস্থ্য েতৃি পবের অধীবন বনববিত তার নাম 

6. Does your health care facility have sufficient personal protective equipment (PPE)to provide to its work force           

আপনার স্বাস্থ্যবেবে কিখানোর কলাবেবদর জনয প িাপ্ত বযবিগত িুরোমূলে িরঞ্জাম (PPE) রব়িবে বে  

7. Have you been or do your work duties involve 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 including nature of work for patients with novel  
coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19).         

আপবন বা আপনার েমিিূবত্র এমন োরও ঘবনষ্ঠ িংেবশি এবিবেবলন বে  াবে কো়িাবরবিন্ড েরা হব়িবে বা  ার নবেল েবরানোইরাি  
SARS-CoV-2/COVID-19) ধরা পব়েবে? হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর নবেল েবরানোইরাি (SARS-CoV-2/COVID-19) থাো করাগীবদর  
জনয োবজর প্রেৃবত িহ ববশদ বদন। 

8. Have you ever been on voluntary leave, or placed on compulsory leave of absence/sick leave, due to a possible exposure 
 to novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)? If yes, please provide relevant dates and details        

নবেল েবরানাোইরাবির (SARS-CoV-2/COVID-19) িম্ভাবয িংেবশি আিার োরবণ আপবন বে েখনও কস্বচ্ছা়ি েুটিবত বা বাধযতামূলে  
অনুপবস্থ্বতজবনত/অিুস্থ্তাজবনত েুটিবত কথবেবেন? হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর িংবিষ্ট তাবরখ এবং ববশদ বদন 
(1 Health care Workers shall mean all registered health care professionals (doctors, nurses, allied health professionals 
 including physiotherapists, pharmacists, phlebotomists etc.) involved in direct patient care) 

(1 স্বাস্থ্যবিবা েমী মাবন িরািবর করাগীর  ত্নরত বনববিত িমস্ত স্বাস্থ্যবিবা কপশাদারবে (িািার, নািি, বিবজওবথরাবপস্ট, িামিাবিস্ট, কেববাটবমস্ট িহ  
িহব াগী স্বাস্থ্য কপশাদার) কবাঝাবব) 

9. Have you ever tested positive for, or are you awaiting the rest results of novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)?  
If yes, please provide relevant dates and details, including the results of any test(s) where known.         

আপনার বে েখনও নবেল েবরানাোইরাি (SARS-CoV-2/COVID-19) ধরা পব়েবে বা আপবন বে এর পরীোর িবলর জনয অবপো েরবেন? 
হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর িংবিষ্ট তাবরখ এবং ববশদ বদন, জানা কগবে এমন ক  কোনও পরীোর িলািল িহ। 

10. Have you experienced any of the following symptoms within the last 14 days?    
Any fever, cough, shortness of breath, malaise (flu-like tiredness, rhinorrhoea (mucous discharge from the nose), sore throat, 
gastro-intestinal symptoms such as nausea, vomiting and/or diarrhoea        
(If yes, to any of these, please indicate which and provide full information. 

আপবন বে গত 14 বদবন বনম্নবলবখত কোবনা উপিগি অনুেব েবরবেন? 
কোনও জ্বর, োবশ, ঠাণ্ডা লাগা, শ্বািেষ্ট, মযাবলইজ (েুর মত ক্লাবি, রাইবনাবর়িা (নাে কথবে কিষ্মা ঝরা), গলাবযথা, গযাবরা-ইবিবস্টনাল উপিগি  
ক মন ববম োব, ববম এবং/অথবা িা়িবর়িার মত উপিগি 
(কোবনাটি হযাাঁ হবল এগুবলর কোনটি, অনুগ্রহ েবর তা দশিন এবং িমূ্পণি তথয বদন। 

11. Are you currently in good health and actively at work?         

আপনার স্বাস্থ্য বে এখন োল আর িবি়িোবব োজ েরবেন? 
 

Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes” 

উেসরর পয পকাসন্া প্রসশ্নর উত্তর “হযাাঁ” হসল অন্ুগ্রহ কসর নন্সের নবশদ তথ্য নদন্ 
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12 
Travel Declaration 

ভ্রমণ ঘ োষণো 

12.a 

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 পযাটানি বদন (অনুগ্রহ েবর বনবের ভ্রমবণর তাবরখগুবলবত প্রববশ ও প্রস্থ্ান কদবখব়ি ববমােৃত 
বযবির পািবপাবটি র িমস্ত পৃষ্ঠার অনুবলবপ বদন): 
COUNTRY 

পদশ 

CITY 

শহর 

DATE ARRIVED 

পে াঁছাসন্ার তানরি 

DATE DEPARTED 

প্রস্থ্াসন্র তানরি 

        

        

        

12.b 

Please detail your intended future travel plans for the next 6 months: 

অনুগ্রহ েবর আগামী 6 মাবি আপনার েববষ্যৎ ভ্রমবণর পবরেল্পনার ববশদ বদন: 

COUNTRY 

পদশ 

CITY 

শহর 

Proposed date of Travel 

ভ্রমসের প্রস্তানবত তানরি 

Planned duration of stay 

থ্াকার েনরকনিত েময়কাল 

        

        

        

12.c 
If you have been screened at the airport, please provide copy of report 

আপনাবে ববমানবন্দবর স্ক্রীন্ড েরা হবল, অনুগ্রহ েবর বরবপাবটি র অনুবলবপ বদন 

 

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 ক  আবম ক  উত্তরগুবল বদব়িবে তা আমার ববশ্বািমবত িতয এবং আবম এই আববদবনর মূলযা়িন বা গ্রহণব াগযতার উপর প্রোব 
কিলবত পাবর এমন কোবনা পাবথিব 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 ক  এই িমি ববমা(গুবল)র জনয আমার আববদবনর অংশ হবব এবং আমার জানা কোবনা পাবথিব তথয প্রোবশ বযথি হবল আমার 
ববমা(গুবল)র েুবি অববধ হব়ি ক বত পাবর। 

 

Date: ______________________ 

তাবরখ: 
                      

Place: _______________________                     Signature of Life Assured 

স্থ্ান:                                                                                  ববমােৃত বযবির স্বাের 


