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পলিলি নম্বর: ____________________________________________

অনরুরোরের েরন:

 F পলিলির লরইনরটেটরেন্ট                                     

 F অন্োন্/ভোরিো স্োরথ্্র লিিলৃি                     

     (যেেন:  নিুন িংখ্োর যেি)

 F রোইডোররর িংরেোজন ; রোইডোর/গরের নোে ___________; __________

 F লিেোেৃি রোলিরি িলৃধি ; লিেোেৃি রোলি _______________

দ্রষ্টি্:  পলিলির লরইনরটেটরেরন্টর জন্:  ভোরিো স্োরথ্্র লিিলৃি - লিভোগ ে িম্পূে্ণ েরনু 

লিেোেৃি রোলিরি িলৃধির জন্:  রোইডোররর িংরেোজন- লিভোগ ে+খ িম্পূে্ণ েরনু

পলিলি েোরে লিেোেৃি জীিন

পদিী ___লে.___লেরিি ___লেি  ______অন্োন্ (লনলদ্ণষ্ট েরনু) __লে.__লেরিি __লেি  ______অন্োন্ (লনলদ্ণষ্ট েরনু)

নোে

প্রথে

েে্ে

যিষ

যেোগোরেোরগর ঠিেোনোয় যেোরনো 

পলরিি্ণন হরয়রে লে? েলদ হ্োাঁ হয়, 

িোহরি দয়ো েরর নিুন ঠিেোনো 

উরলেখ েরনু (অ্োরটরটেড েরো 
ঠিেোনোর প্রেোেপত্র িহ)

যেোগোরেোরগর লিিরে  যটলির�োন নং

যেোিোইি

যটলির�োন নং

যেোিোইি

ই-রেইি আইলড

নষ্ট হরয় েোওয়োর েোরে

িি্ণেোন জীলিেোর লিিদ লিিরে:  

দয়ো েরর যেোম্োনীর নোে, চোকুরীর 
লিররোনোে, েোরজর েরন লনলদ্ণষ্ট েরনু

প্ররদয় লরইনরটেটরেরন্টর জন্ এেিোরথ েরো যেোরনো অনরুরোে।(েলদ হ্োাঁ হয়, পলিলি 

নম্বর(গলুি) লনলদ্ণষ্ট েরনু: _________________; ________________

বিভাগ -ক
েোর জীিন লিেো েরো হরয়রে/ পলিলিেোরে (েলদ যপয়র রোইডোর উপলথ্ি থোরেন িোহরি পলিলি যহোল্োররর েিেটিরও উত্তর লদরি 

হরি)-এর িথ্
পলিলি েোরে লিেোেৃি জীিন

1.     উচ্চিো ও ওজরনর িথ্ উচ্চিো

ওজন

______�ুট ______ইলচি

      িো

______লেটোর ______যিলে

____________যেলজ

______�ুট ______ইলচি

      িো

______লেটোর ______যিলে

____________যেলজ

হোাঁ নো হোাঁ নো

2. আপলন লে িোেোে/লনরেোটিন দ্রি্ (গি লিন িেরর (লটেে/রজেি))-লিগোররট/লিল়ি/লিগোর/িগুন্ী পোন েিিো ইি্োলদ যিিন েররন 

িো েরররেন।  েলদ হ্োাঁ হয়, িোহরি দয়ো েরর প্রলিলদন িোর পলরেোে িে্ণনো েরনু।______________________________________

_______________________________________

3. গি 1 িেরর টোনো 10 লদরনর যিলি িেয় েরর অিথু্ িো আহি হওয়োর েোররে আপলন লে েখরনো েোজ/সু্ি/লনয়লেি েোজ যথরে েুটি 

লনরয়লেরিন? েলদ হ্োাঁ হয়, লনরচ লিিরে লদন

4. িোেোরে ঠোন্ো িোগোর েরিো হোিেো েররনর অিথু্িো েো়িো গি 5 িেরর অন্ যেোরনো েোররে লে আপলন অিথু্ হরয়লেরিন িো লচলেতিরের 

পরোেি্ণ লনরয়লেরিন  ? েলদ হ্োাঁ হয়, লনরচ লিিরে লদন

5. অন্ যেোরনো যেোম্োনীর দ্োরো জীিন ও স্োথ্্ লিেোর জন্ যেোরনো যপ্রোরপোিোি/লরইরসেটরেন্ট েখনও লে পলরি্ক্ত, পলরিলি্ণি, িন্ িো 

অলিলরক্ত লপ্রলেয়োরের িোরথ অ�োর েরো হরয়লেি। লনরচ লিিরে লদন (েোরে, েোি, িের ও যেোম্োনীর নোে)

6. 3 িো িোর যিলি িেররর েোরোদন্ দ্োরো আপলন লে েখনও যদোষী িোি্স্ত হরয়রেন িো  রেোরনো িোলস্তরেোগ্ অপরোরের জন্ অনিুন্োরনর 

অেীরন লেরিন?

7. েোর জীিন লিেো েরো হরয়রে/রপ্রোরপোিোর/নলেলন/রপয়র লে এেজন রোজননলিেভোরি উন্কু্ত ি্লক্ত*?

হোাঁ

লপ ন রেো ড লপ ন রেো ড

হোাঁনো নো

ে্োক্স িোই� ইনলিওররসে যেোম্োনী লিলেরটড
যরলজটেোড্ণ   অল�ি। ে্োক্স হোউি, 1 ড. ঝোাঁ েোগ্ণ, ওখিো, লনউ লদলেী -110 020

যহড অল�ি:  11 ও 12 িিো, লডএিএ� যস্োয়োর, জোেোরোন্ো, েোগ্ণ, লডএিএ� লিটি য�িII, 122 002, হলরয়োনো

যহলথ লডক্োররিন �ে্ণ

(দয়ো েরর ি়ি হরর� লিখনু, িংরিোেন/রেোেোর যষেরত্র অিি্ই পরুরো িই েররি হরি)
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লিভোগ -লি

েোর জীিন লিেো েরো হরয়রে/ পলিলিেোরে (েলদ যপয়র রোইডোর উপলথ্ি থোরেন িোহরি পলিলি যহোল্োররর েিেটিরও উত্তর লদরি হরি)-এর লচলেতিোগি িথ্  

8. পোলরিোলরে ইলিহোি:  60 িের িয়রির আরগ আপনোর পলরিোররর যেোন িদরি্র (লপিোেোিো িো ভোইরিোন) লে েখনও যরোগগলুি (ডোয়োরিটিি, হোইপোররটনিন, ে্োনিোর, হোট্ণ  অ্োটোে, িরৃকের লিেিিো, িহুলিে যস্রিররোলিি এিং 

িংিগি যরোগ) লনেণীি হরয়রে?  েলদ “হ্োাঁ’ লিিরে লদন।

 হোাঁ  নো

পোলরিোলরে লিিরে পলিলি েোরে লিেোেৃি জীিন

পোলরিোলরে িদি্ যরোগ লনে্ণরয়র িয়ি অিথ্ো যরোগ লনে্ণরয়র িয়ি অিথ্ো

9. লনম্নলিলখি যেোরনো এেটি অিথ্োর জন্ আপনোর লে েখরনো যেোরনো পরীষেো, লচলেতিো িো যরোগ লনে্ণয় হরয়লেি: পলিলি েোরে লিেোেৃি জীিন

হোাঁ নো হোাঁ নো

i. িরুে ি্থো, রট্োে, হোট্ণ  অ্োটোে, লিরলক্তভোি, হোইপোররটনিন, িো হোরট্ণ র অন্ অিথ্োর জন্ উচ্চ রক্ত চোপ  

ii. ডোয়োরিটিি

iii. হোাঁপোলন, ব্রঙ্োইটিি, েষেোররোগ, ক্রেোগি েোলি, শ্োি েষ্ট িো শ্োিের্রের অন্ যেোরনো  িেি্ো।

iv. থোইররয়রডর িেি্োর েরিো অন্ যেোরনো হররেোনজলনি িেি্ো; অ্োলনলেয়ো, লিউরেোলেয়ো িো অন্ ররক্তর িেি্ো 

v. লিররোলিি, রহপোটোইটিি, জলন্ি, আিিোর, রেোিোইটিি, গি যটেোন, িদহজরের েরিো লিভোর/গি ব্োডোর/পোেথ্িীর অিখু

vi. ে্োনিোর, টিউেোর িো িলৃধি (েোরোত্মে িো েদৃ)ু

vii. লেডনী িো েপূত্রথলির িেি্ো, পোথর, প্ররটেরটর িেি্ো িো গোইনিলজে্োি িেি্ো

viii. এলপরিলসি, স্োয়ুঘটিি যরোগ, িহুলিে যস্রিররোলিি, ররেের, প্োরোিোইলিি, হিোিো িো েোনলিে িেি্ো। 

ix. যচোখ, েোন, নোে, গিো, লপরঠর যপিী, িলন্, হো়ি, ঘোর়ির িেি্ো, লিেৃলি, অঙ্গ যেরট িোদ যদওয়ো, আথ্োইটিি, রগাঁরটিোি।

x. গি পোাঁচ িেরর িো আগোেী 30 লদরনর েরে্ আপনোরে লে এক্স-রর/লিটি-স্্োন/ এেআরআই/ আল্টোিোউন্/ইলিলজ/ রক্ত পরীষেো িো অন্ যেোরনো পরীষেো িো 

যরোগ লনে্ণরয়র পরীষেো িো যেোরনো েররনর িোজ্ণ োরী েরোরনোর পরোেি্ণ যদওয়ো হরয়রে

xi. এইচআইলভ/এইডি িো যহপোটোইটিি লি/লি িো যেৌন লেিন িংক্রোন্ত যরোরগর জন্ আপনোরে লে েখরনো লচলেতিো েরো হরয়লেি/ আপনোর লে পলজটিভ হরয়লেরিন। 

xii. উপরর িলে্ণি অিথ্োগলুির িোইরর আপলন লে অন্ যেোরনো যরোরগ ভুগরেন িো যেোরনো অনিুন্োন/লচলেতিো েরে্ লদরয় েোরছেন?

xiii. িেুেুোত্র েলহিো আরিদনেোরীর জন্- আপলন লে গভ্ণ িিী? েলদ হ্োাঁ হয়, িোহরি েি েোি। __________

xiv. এই �রে্ণর িোরথ আপলন যেোরনো লচলেতিোগি নলথ িংেকু্ত েররেন?

xv. আপলন লে প্োরোিটুিং/হ্োঙ্গ গ্োইলডং/সু্িো ডোইলভং/েোউরন্টলনয়োলরং/েোর যরলিং/ফ্োইং (েোত্রী েো়িো)-এর েরিো ঝুাঁ লেপপূে্ণ েোে্ণেিোরপ অংিগ্রহে েররেন িো েরোর 

পলরেল্পনো েররেন?  লনরচ লিিরে লদন

xvi. আগোেী 12 েোরি চোর িপ্োরহর যচরয়ও েে েুটিরি ভ্রেে েো়িো অন্রেোরনো ভোরি আপলন লে লিরদরি থোেো িো যিরোরনোর পলরেল্পনো েররেন? েলদ হ্োাঁ হয়, িরি 

যদি, িহর, উরদেি্, থোেোর িেয়েোি িহ লিিরে লদন। লনরচ লিিরে লদন

লিিরে:  ___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

যঘোষনো:  আলে/আেরো আরও িম্মি হলছে এিং যঘোষনো েরলে যে লিভোগ ে ও খ এর িোরথ িোেঞ্জি্ যররখ এখোরন েরো লিিলৃি ও যঘোষনোগলুি নষ্ট হরয় েোওয়ো পলিলি এিং/িো রোইডোর েনরে্রেোরটের লরইনরটেটরেরন্টর লভলত্ত হরি েো ইিু্  

িো পনুরোরম্ভ েরো হরি আেোর/আেোরদর ও যেোম্োনীর েরে্ এিং আেরো িম্পূে্ণ, িি্ ও েথোেথভোরি িেি ঘটনো ও প্রোিলঙ্গে পলরলথ্লি  লিিিৃ েররলে, এিং এেন যেোরনো িথ্ যগোপন েলরলন েো ঝুাঁ লে গ্রহরে এেটি অিগি লিধিোন্ত 

যনওয়োর লিষরয় যেোম্োনীরে িোহোে্ েরোর লিষরয় প্রোিলঙ্গে হরি পোরর। আলে িম্পূে্ণরপূরপ িলুঝ যে আেোর পলিলি/রোইডোররর ইিু্ রয়রসের পনুরোরম্ভ, পলিলি েোররের খরচোয় েোর জীিন লিেো েরো হরি িোর লচলেতিোগি পরীষেো (েখন 

প্ররয়োজন হরি), লরভোইভ্োিোর জন্ প্ররেোজ্ চোরজ্ণ র আদোরয়র উপর লনভ্ণ রিীি।    নষ্ট হরয় েোওয়ো পলিলি/রোইডোররর ইিু্ রয়রসের পনুরোরম্ভ যেোম্োনী দ্োরো নিুনভোরি ঝুাঁ লের দোয়গ্রহে এিং লরভোইভ্োি/ ইিু্ রয়রসের লিিরে পলিলিেোররের 

েোরে লিলখিভোরি পোঠোরনোর িলুনলচিেররের উপর লনভ্ণ র েরর। পলিলিটি লরইসেরটেরটড েরো হরি পোরর িো রোইডোররে লরভোইিড/হ্োিপ্রোপ্ েভোররজ ইিু্  েরো হরি পোরর। েলদ যেোরনো ইউলনট থোরে িরি িো লরইনরটেটরেরন্টর িোলরখ িো 

লক্য়োরররসের িোলরখ যেটি পরর হরি যিটিরি িরোদে েরো হরি।  এই যহিথ লডক্োররিন �রে্ণ স্োষের েরোর পর এিং যেোম্োনী দ্োরো পলিলি/রোইডোররর ইিু্ রয়রসের ঝুাঁ লে ও পনুরোরম্ভ গ্রহে েরোর আরগ এই যহিথ লডক্োররিন �রে্ণ লিিিৃ েরো 

িরথ্ যেোরনো পলরিি্ণন ঘটরি িো লিলখি আেোরর যেোম্োনীরে জোনোরনোর লিষরয় আলে/আেরো প্রলিশ্রুি হলছে।

_______________________________

পলিলিেোররের স্োষের

িোলরখ: __ __/__ __ / __ __

_______________________________

েোর জীিন লিেো েরো হরয়রে িোর স্োষের

(নোিোিরের যষেরত্র,  নোিোিরের হরয় স্োষের েরোর জন্ লপিোেোিো/আইলন অলভভোিে)

থ্োন: ______________________________________

েলদ পলিলিেোরে লনরষের হন/িধৃিোঙ্গলুঠির েোপ/ইংরোলজ েো়িো অন্ ভোষো যিোরঝন:  আলে এিদ্োরো যঘোষনো েরলে যে আলে পলিলিেোরে/ েোর জীিন লিেো েরো হরয়রে িোর েোরে এই লনদরি্ণর লিষয়িস্তু এেটি ভোষোয় ি্োখ্ো েররলে এিং 

পলিলিেোরে/ েোর জীিন লিেো েরো হরয়রে লিলন লিষয়িস্তু িম্পূে্ণরপূরপ যিোঝোর পর উপরর িধৃিোঙ্গলুঠির েোপ লদরয়রেন।  

যঘোষনোেোরীর স্োষের _______________________________________________

ঠিেোনো:

িোলরখ:

*রোজননলিেভোরি উন্কু্ত ি্লক্তগে (লপইলপ) হি যিইিি ি্লক্ত েোরদর উপর উরলেখরেোগ্ িি্ণিোেোররের েি্ণি্গলুি ন্স্ত আরে, রেেন প্রেোন/রেন্দ্র/রোরজ্র ে্রেীগে, িলরঠি রোজনীলিলিদগে, িলরঠি িরেোরী/লিচোরপলি/লেলিটোরী অল�িোর, 

রোরজ্র েোলিেোনোভুক্ত েরপ্ণোররিরনর িলরঠি েোে্ণলনি্ণোহী, গরুতু্বপপূে্ণ রোজননলিে দরির েে্ণেি্ণ োরো এিং উপলরউক্ত ি্লক্তগরের লনেটিে পোলরিোলরে িদি্ (স্োেী িো স্তী, িন্তোন, লপিোেোিো, ভোইরিোন, নিিোলহে িপূরত্র কুটুম্ব)।


