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১ ১৫০৫২৫৯-০ 3/25/2009 01-09-2018 39,360.00 ১ বছর 1 মাস 19 িদন দাবীফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� নিমনী ক��ক ফরম �রণ কের জমা �দন িন।

২ ১৫০৯৪৪২-৮ 12/28/2009 ০১/০৪/১৭ ১০০,০০০.০০ 2 বছর 6 মাস 19 িদন দাবীফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� নিমনী ক��ক ফরম �রণ কের জমা �দন িন।

৩ ১৫১১১৬৪-৪ ২৮/১২/০৯ ১১/১২/১৭ ১৮০,০০০.০০ 1 বছর 10 মাস 09 িদন দাবী অ�েমািদত ০৭-১৬ পিলিস হওয়ায় ২৮/১২/২০২৫ সােল �দান �যা�।

৪ ১৫২২০০৯-৮ ২৮/০৯/১১ ২৩.০৫.২০১৭        ৫,০০,০০০.০০ 2 বছর 5 মাস 27 িদন ২৩/৫/১৭-এ �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ।

৫ ১৫২৫৬৮৩-৭ ২৮/১২/১১ ১০/০৪/১৭ ১৫০,০০০.০০ 2 বছর 6 মাস 10 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৬ ১৫২৭১৩৪-৯ ২৮/০৬/১২ ১৮/১২/১৮ ১৬,৩১১.০০ 10 মাস 02 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৭ ১৫৪২৯৩৩-৫ ২৮/০৫/১৫ ১৩/০৫/১৮ ৪২০,৮০০.০০ 1 বছর 5 মাস 07 িদন  ১৩/০৫/২০১৮ �ত �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ,তদে� �দয়া হেয়েছ।

৮ ১৫৪৪৪০৭-৮ ২৮/০৬/১৫ ০৮/০১/১৮ ৩৬৭,৫০০.০০ 1 বছর 9 মাস 12 িদন ০৮/০১/২০১৯ এ �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ ।

৯ ১৫৫২২৬৬-৭ ২৮/০১/১৭ ৩১/০১/১৯ ২২২,৮০০.০০ 8 মাস 29 িদন  �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ এখেনা আেসিন।

১০ ২৩০৬৩৮২-৯ ২৮/১২/৯৮ ১১/০৮/১৮ ৪১,২৮৮.০০ 1 বছর 2 মাস 09 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

১১ ২৩২৩৮১৭-৩ ২৮/১২/০০ ৩১/০১/১৯ ৫৫৭,০০০.০০ 8 মাস 09 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

১২ ২৩৩৬৯২৮-৩ ২৮/১২/০১ ১৬/০৯/১৮ ৩৫,২৭৭.০০ 1 বছর 1 মাস 04 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

১৩ ২৩৪২৬৪৮-৯ ২৬/০৬/০২ ১৬/০৯/১৮ ২৪,৭২২.০০ 1 বছর 1 মাস 04 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

১৪ ২৩৩৯০৩৫-৪ ২৮/০৩/০২ ১২/০২/১৮ ৩৫,০০০.০০ 1 বছর 8 মাস 08 িদন  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

১৫ ২৩৪২৩৯৯-৯ ১১/১০/০২ ৩১/০১/১৯ ১০৮,৬০০.০০ 08মাস 19 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

১৬ ২৩৪৩০৭৯-৬ ২৮/০৮/০২ ০৩/০৯/১৮ ২০,০০০.০০ 1 বছর 9 মাস  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

১৭ ২৩৬৪১৭৪-৯ ২৮/১২/০৪ ০৯/১২/১৮ ১৪৬,২০০.০০ 10 মাস 11 িদন অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন।

১৮ ২৩৫১৯৪৯-৯ ২৮/১২/০৩ ৩১/১২/১৮ ১৬০,০০০.০০ 10 মাস 09 িদন অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন।

১৯ ২৩৫৩৪৩৯-৯ ২৮/১২/০৩ ৩১/১২/১৮ ২১,১১১.০০ 10 মাস 19 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

২০ ২৩৫৪৪৯৭-৬ ২৮/১২/০৩ ১৩/০৫/১৮ ৪৯,৬৮০.০০ 1 বছর 5 মাস 07 িদন তদ�ািদন।

২১ ২৩৬১০২৩-১ ২৮/১২/০৪ ২৪/০৯/১৮ ৮,৩৬০.০০ 1 বছর 11 মাস 06 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

২২ ২৩৬৫৩৫৭-৯ ২৮/১২/০৪ ০৮/১১/১৭ ৭৫,০০০.০০ 1 বছর 11 মাস 12 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

২৩ ২৩৭৮৬২২-১ ২০/০৯/০৬ ৩১/১২/১৮ ৩০০,০০০.০০ 10 মাস 19 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

২৪ ২৩৮২৫০৮-৬ ১৭/১২/০৬ ০৮/০৭/১৮ ৬৮,০০০.০০ 1 বছর 03 মাস 02 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

২৫ ২৩৮৩৫৫৬-৪ ২৮/১২/০৬ ১৭/০৫/১৮ ১৫০,০০০.০০ 1 বছর 5 মাস 03 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

জীবন বীমা কেপ �ােরশন      
(একমা� রা�ীয় জীবন বীমা �িত�ান)       

দাবী িবভাগ      

চ��াম িরিজওনাল অিফস, চ��াম।      

িবষয়ঃ অিন�� ��� বীমা দাবী সং�া� ত�।



২৬ ২৩৮৮৯২৮-০ ২৬/০৭/০৭ ১১/০৬/১৮ ১৪৬,৮০০.০০ 1 বছর 4 মাস 09 িদন দাবী অ�েমািদত ০৭ -১৪ পিলিস িবিধ অ�যায়ী  ২০২১ সােল �দান �যা�।

২৭ ২৩৯০৭১৮-১ ২৮/১১/০৭ ১৯/০৭/১৮ ৭০,০০০.০০ 1 বছর 03 মাস 01 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

২৮ ২৩৯১৮৭৮-২ ২৭/১২/০৭ ০৪/০৩/১৮ ৩৪,০০০.০০ 1 বছর 07 মাস 16 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

২৯ ২৩৯৭১০৫-৪ ২৬/০৬/০৮ ০৭/০৮/১৭ ১৪০,০০০.০০ 2 বছর 02 মাস 13 িদন দাবী অ�েমািদত ০৭ -১6 পিলিস িবিধ অ�যায়ী  26/06/২০২4 সােল �দান �যা�।

৩০ ৩১১৫১৬৩-২ ২৫/০৫/৯৯ ২২/১১/১৮ ২০৪,৯২৯.০০ 11 মাস 28 িদন �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ এখেনা আেসিন।

৩১ ৩১১৫৭৬১-৩ ২৮/০৩/৯৯ ১০/১১/১৮ ৩৩৩,৯২৬.০০ 11 মাস 10 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৩২ ৩১১৯১৫৩-৯ ২৮/০৬/০০ ২৯/০৯/১৬ ২০৮,৩২০.০০ 3 বছর 21 িদন ২৯/০৯/১৬ �ত �ধান কায �ালেয় ��রণ করা এখেনা আেসিন।

৩৩ ৩১২৪৪৩৩-৮ ২৮/১২/০১ ২৩/০৫/১৭ ৩০৪,১০৬.০০ 2 বছর 04 মাস 28 িদন ২৩/০৫/১৭ �ত �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ এখেনা আেসিন।

৩৪ ৩১২৭৩৩১-১ ২৬/০৯/০২ ১৮/০২/১৮ ৫৩,০৫৩.০০ 1 বছর 08 মাস 02 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৩৫ ৩১৩৩৪০৬-৩ ২৫/০৭/০৭ ০৬/১১/১৮ ১২৭,০০০.০০ 11 মাস 14 িদন অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন।

৩৬ ৩১৩৫৫২০-৯ ১৫/১১/০৫ ১৬/০৩/১৮ ১০৫,১৫০.০০ 1 বছর 07 মাস 04 িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৩৭ ৩১৪৯৭০৯-২ ০৪/০২/১২ ১০/০৩/১৮ ২৩৩,৭৯০.০০ 1 বছর 07 মাস 10 িদন ১৩/১১/২০১৮ �ত �ধান কায �ালেয় ��রণ, তদ�ািদন।

৩৮ ৭২০০৩৫০-২ ২৮/০৯/১১ ৩১/০৭/১৮ ৪৯১,০০০.০০ 1 বছর 02 মাস 19 িদন �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ এখেনা আেসিন।

৩৯ ২৩৬৫৩৯২-৬ ২৮/১২/০৪ ২৯/০১/১৯ ১৭১,০০০.০০ 11 মাস 21 িদন �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ এখেনা আেসিন।

৪০ ৭২০৬২৩৬-৭ ২৮/০৩/১৮ ২৯/০১/১৯ ১৪০,৬০৮.০০ 11 মাস 21 িদন �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ এখেনা আেসিন।

৪১ ১৫০২৭৪৫-১ ১৮/০২/০৯ ১১/০৮/১৭ ১২৭,৮০০.০০ দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৪২ ১৫৪৫১১১-৫ ১৫/১১/১৫ ১৫/০৪/১৮ ৫৪,৮০০.০০ দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৪৩ 1505830-8 15/12/09 21/07/19 145,920.00               দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৪৪ 1505831-6 15/12/09 21/07/19 145,920.00               দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৪৫ 2382128-3 10/30/2006 28/08/2019 162,965.00               দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৪৬ 3157552-5 12/21/2017 29/08/2020 491,625.00               07 মাস 22 িদন �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেয়েছ এখেনা আেসিন।

৪৭ 1514558-4 6/29/2010 28/08/2020 182,750.00               দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৪৮ 3120339-1 ৩১/১২/০২ ১৯/০৫/১৯ ১০২,৭২০.০০ দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৪৯ 1514952-9 1/14/2019 7/28/2019 146,200.00               দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৫০ 3147456-2 4/5/2011 4/4/2019 77,475.00                 দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৫১ 3113037-0 3/22/1999 7/28/2019 48,947.00                 দাবী অ�েমািদত  দাবী পিরেশােধর জ� িনব �াহী রিশদ নিমনী বরাবর ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৫২ 3122781-2 9/30/2001 11/5/2019 306611.00 3 িদন অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন।

৫৩ 2371850-5 10/18/2005 11/5/2019 167810.00 3 িদন অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন।

৫৪ 1552124-8 5/22/2017 11/5/2019 165,600.00               3 িদন অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন।

৫৫ 1559492-2 4/4/2018 11/5/2019 115,000.00                3 িদন অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন।

৫৬ 1532636-6 6/10/2013 11/6/2019 108,800.00               2িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৫৭ 2330963-6 10/14/2001 11/6/2019 252,384.00               2িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৫৮ 3106984-2 2/6/1996 11/6/2019 140,256.00               2িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৫৯ 3136959-8 3/2/2006 11/6/2019 292,287.00               2িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৬০ 3112878-8 9/27/1998 11/6/2019 325,920.00               2িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

৬১ 2351528-1 8/17/2003 11/6/2019 362,400.00               2িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।



৬২ 2378845-3 5/4/2006 11/6/2019 71,700.00                  2িদন  নিমনী বরাবর দাবী ফরম ��রণ করা হেয়েছ িক� এখন ও জমা �দন িন।

10,056,581.00         �মাট টাকার পিরমান




