
        

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

দাবী ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

অবনষ্পন্ন বীমা দাবীর বববরণী (২৮ এবপ্রল-২০১৯) 

ক্রঃ 

নং 

্বলবস নং ্বলবস গ্রহরণর 

তাবরখ 

দাবী 

উত্থা্রনর 

তাবরখ 

দাবীর অংক দাবী উত্থা্রনর তাবরখ 

হরত অবনষ্পন্ন বদরনর 

বহসাব 

দাবী অবনষ্পরন্নর  কারণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 প্রঃকাঃ, পুনঃবীমা (অবি)      

১ SBC/HO/IAR/FP-04/2017 ০১/০৭/২০০৭ ২৭/০১/২০০৮ ৬,৩৪,৫০,৫০০.০০ ৪০৩৭ বদন Claim Repudiated by SBC Now Under 

Suit. 

২ SBC/HO/IAR/P-02/07/2018 ০১/০৭/২০১৮ ২৩/১১/২০১৮ - ৮৭ বদন According to Final Survey Report, 

under deductible claim Amount is Tk. 

nil. File is under process to 

repudiated. 

৩ SBC/HO/IAR/P-03/07/2018 ০১/০৭/২০১৮ ২৭/১১/২০১৮ ৪,০০,০০,০০০.০০ ৮৩ বদন Final Survey Report yet to Received 

৪ SBC/HO/IAR/P-01/07/2018 ০১/০৭/২০১৮ ৩০/০১/২০১৯ ১০,০০,০০,০০০.০০ ২৮ বদন Final Survey Report yet to Received 

 প্রঃকাঃ  ননৌ-কারগ পা (বি.এ) দাবী      

৫ CTG-A/PUB/MP- 02/10/13 

 

 ৩১.০৭.২০১৩ ৪৯,৯১,৪৪৮.০০ ২০৬৬ বদন Loss Adjuster  এর বনকট হরত 

Adjustment Report ্াওয়া র্ায়বন 

৬ SBC/NGJ/LOC/MC- 014/06/13  ৩১.০৭.২০১৩ ৯,০৫,০১৬.০০ ২০৬৬ বদন ঐ 

৭ SBC/DHAK/B/MP(PUB)- 227/07/13  ৩১.০৭.২০১৩ ২৭,০৩,৮৩০.০০ ২০৬৬ বদন ঐ 

৮ SBC/HO/GA/VANTAGE KEY- 01/2018  ১৪.১১.২০১৮ ২৪,৯৬,০৬,০০০.০০ ১৩৭ বদন ঐ 

৯ DAK/LO/CERT/PUB-19(A)/2019  ০৬.০২.২০১৯ ৩,৫২,৮০,০০০.০০ ৩৬ বদন ঐ 

 প্রঃকাঃ  ইবিবনয়াবরং      

১০ SBC/DAK/ LO/PUB/EAR/P-03/12/2016 ১/১২/২০১৫ ২৫.১০.২০১৬  - ৯১৪ বদন Reinsuranace (Engg) Department 

আরে। িরী্কারী বনরর্ারগর ববষরয় পুনঃবীমাকারীগরনর 

মতামরতর িন্য  পুনঃবীমা (ইবিঃ) নপ্ররণ কররল 

পুনঃবীমাকারীগন ববরদবশ িরী্কারী বনরয়াগ কররন। 

িরী্কারী িরী্ প্রবতরবদন দাবখল না করায় পুনঃবীমা 

(ইবিঃ) ববভাগ নবিগুরলা অত্র ববভারগ অদ্যববধ নপ্ররণ 

কররন বন।   



        

১১ SBC/NGJ/LOC/ENGG/CAR/PVT/P-001/04/2016 ৬/৪/২০১৬ ২৭.১১.২০১৬ ৪০,০০,০০০.০০ ৮৫১ বদন দাবীটি ্বররশারধর ববষরয় পুনঃবীমাকারীগরনর সম্মবতর 

িন্য নবি পুনঃবীমা (ইবিঃ)  ববভাগ নপ্ররণ করা 

হয়।পুনঃবীমাকারী  

অদ্যববধ সম্মবত প্রদান না করায় পুনঃবীমা (ইবিঃ) ববভাগ 

নবিটি অত্র ববভারগ অদ্যববধ নপ্ররণ কররন বন। 

 

১২ SBC/HO/ENGG/EAR/PUB/P-25/09/14 ৩০-০৯-২০১৪ ০৭.১১.২০১৬ ৪০,০০,০০০.০০ ৯০২ বদন ঐ 

১৩ SBC/HO/ENGG/EAR/PUB/P-25/09/14 ৩০-০৯-২০১৪ ১১.১২.২০১৬ - ৮৬৯ বদন ঐ 

১৪ SBC/HO/ENGG/EAR/PUB/P-25/09/14 ৩০-০৯-২০১৪ ০১.০২.২০১৭ - ৮১৮ বদন ঐ 

১৫ SBC/DAK/LOC/EAR/PUB/P-01/01/2018 ১৭-০১-২০১৮ ১৩.০২.২০১৮ ১,১৭,৮৮,৫৪৬.০০ ৪৪১ বদন দাবীটি ্বররশারধর ববষরয় পুনঃবীমাকারীগরনর সম্মবতর িন্য 

নবি পুনঃবীমা (ইবিঃ)  ববভাগ নপ্ররণ করা হয়।পুনঃবীমা 

(ইবিঃ) ববভাগ নবিগুরলা অত্র ববভারগ অদ্যববধ নপ্ররণ কররন বন। 

১৬ SBC/DAK/LOC/EAR/PUB/P-01/01/2018 ১৭-০১-২০১৮ ২৬.০২.২০১৮ ৮,২৩,৫৯,৯১৮.০০ ৪২৮ বদন বীমাগ্রহীতা প্ররয়ািনীয় কাগি্ত্র দাবখল না করায় 

িরী্কারীগণ িরী্ প্রবতরবদন দাবখল কররন বন।  

১৭ SBC/CTG/ENGG/CAR/PUB/P-03/10/2016 ৩০-১০-২০১৬ ০৭.০৫.২০১৮ ৬,৬৮,০০,০০০.০০ ৩৩৫ বদন দাবীটি ্বররশারধর ববষরয় পুনঃবীমাকারীগরনর সম্মবতর 

িন্য নবি পুনঃবীমা (ইবিঃ)  ববভাগ নপ্ররণ করা হরয়রে। 

১৮ SBC/DAK/LO/PUB/EAR/P-03/12/2015 ১/১২/২০১৫ ১১.১২.২০১৮ - ১৩৮ বদন বীমাগ্রহীতা প্ররয়ািনীয় কাগি্ত্র দাবখল না করায় 

িরী্কারীগণ িরী্ প্রবতরবদন দাবখল কররন বন। 

১৯ SBC/HO/ENGG/EAR/PUB/P- 01/01/2017 ১১/১/২০১৭ ১৫.০১.২০১৯  - ১০৪ বদন বীমাগ্রহীতা প্ররয়ািনীয় কাগি্ত্র দাবখল না করায় 

িরী্কারীগণ িরী্ প্রবতরবদন দাবখল কররন বন। 

২০ SBC/HO/ENGG/EAR/PUB/P- 23/11/2017 ১৯/১১/২০১৭ ১৭.০১.২০১৯  - ১০২ বদন বীমাগ্রহীতা প্ররয়ািনীয় কাগি্ত্র দাবখল না করায় 

িরী্কারীগণ িরী্ প্রবতরবদন দাবখল কররন বন। 

২১ SBC/HO/ENGG/EAR/PUB/P- 06/04/2017 ২/৪/২০১৭ ২৩.০১.২০১৯  - ৯৬ বদন বীমাগ্রহীতা প্ররয়ািনীয় কাগি্ত্র দাবখল না করায় 

িরী্কারীগণ িরী্ প্রবতরবদন দাবখল কররন বন। 

২২ SBC/DHAK/B/ENGG/EAR (PUB)-02/02/2017 ১৯/০২/২০১৭ ৫/৩/২০১৯ ৫,০৪,৯০০,০০০.০০ ৫২ বদন বীমাগ্রহীতা প্ররয়ািনীয় কাগি্ত্র দাবখল না করায় 

িরী্কারীগণ িরী্ প্রবতরবদন দাবখল কররন বন। 

২৩ SBC/HO/ENGG/EAR/PUB/P- 12/09/2017 ২৬/০৯/২০১৭ ৩১/০৩/২০১৯ -  ২৮ বদন িরী্কারী বনরয়াগ করা হরর্রে। িরী্কারী এখরনা 

িরী্ বরর্াট প দাবখল কররন বন। 



        

২৪ SBC/HO/ENGG/EAR/PUB/P- 06/04/2017 ২/৪/২০১৭ ৭/৪/২০১৯ -  ২২ বদন িরী্কারী বনরয়াগ করা হরর্রে। িরী্কারী এখরনা 

িরী্ বরর্াট প দাবখল কররন বন। 

২৫ SBC/DAK/LO/PUB/EAR/P-02/05/15 ২৮/০৫/২০১৫ ৯/৪/২০১৯ -  ২০ বদন িরী্কারী বনরয়াগ করা হরর্রে। িরী্কারী এখরনা 

িরী্ বরর্াট প দাবখল কররন বন। 

২৬ SBC/HO/ENGG/CAR/PUB/P- 42/12/2018 ১৭/১২/২০১৮ ১৫/০৪/২০১৯ -  ১০ বদন িরী্কারী বনরয়াগ করা হরর্রে। িরী্কারী এখরনা 

িরী্ বরর্াট প দাবখল কররন বন। 

 পুনঃবীমা (এবভরয়শন), প্রঃকাঃ 

 

     

২৭ SBC/AVN/P- 02/2005 ১৫/০৮/২০০৫ ১০/০৯/২০০৫ - ১৩ বের ৩ মাস ০৯০৬/২০০৯ তাবররখর ্র নিরক দাবী উত্থা্নকারী 

নকান নর্াগারর্াগ করর নাই। 

২৮ SBC/AVN/P- 02/2007 ১৫/০৮/২০০৫ ১৮/১০/২০০৫ ২,৪৪,২২৭.২২ ১৩ বের ৩ মাস বাংলারদশ ববমানরক দাবীটির ফাইল নলাি করার িন্য 

অনুররাধ করা হরয়রে। 

২৯ SBC/AVN/P- 02/2018 ১৫/০৮/২০০৫ ১৩/০৫/২০০৬ ১,৪১,৫০২.০০ ১২ বের ৮ মাস বাংলারদশ ববমানরক দাবীটির ফাইল নলাি করার িন্য 

অনুররাধ করা হরয়রে। 

৩০ SBC/AVN/P- 02/2007 ১৫/০৮/২০৬ ১২/০৩/২০০৭ ২,৫৯,০০,০০০.০০ ১১ বের ৯ মাস বাংলারদশ ববমানরক দাবীটির ফাইল নলাি করার িন্য 

অনুররাধ করা হরয়রে। 

৩১ SBC/AVN/P- 02/2010 ১৫/০৮/২০০৮ ০৯/০৩/২০০৯ - ৮ বের ১০ মাস দাবী  উত্থা্নকারী নমবিরকল সাটি পবফরকট প্রদান করর 

নাই। 

৩২ SBC/AVN/P- 02/2012 ১৫/০৮/২০১০ ২২/০৫/২০১১ - ৭ বের ৭ মাস দাবীর ্বরমাণ িানা র্ায়বন 

৩৩ SBC/AVN/P- 02/2011 ১৫/০৮/২০১০ ১৪/০৮/২০১১ ১২,৪২,৫০০.০০ ৭ বের ৪ মাস বাংলারদশ ববমানরক দাবীটির ফাইল নলাি করার িন্য 

অনুররাধ করা হরয়রে। 

৩৪ SBC/AVN/P- 02/2011 ১৫/০৮/২০১১ ২৩/১২/২০১১ ৯,৮৪,০০,০০০.০০ ৭ বের ২ মাস দাবীটি মামলাধীন আরে 

৩৫ SBC/AVN/P- 02/2012 ১৫/০৮/২০১১ ১২/০১/২০১২ ২,৪৪,২৭,৮০০.০০ ৭ বের ১ মাস বাংলারদশ ববমানরক দাবীটির ফাইল নলাি করার িন্য 

অনুররাধ করা হরয়রে। 

৩৬ SBC/AVN/P- 03/2014 ১৫/০৮/২০১৩ ০৫/০৭/২০১৪ ৫৮,০০,০০০.০০ ৪ বের ৫ মাস দাবীটি মামলাধীন আরে 

৩৭ SBC/AVN/P- 03/2017 ০১/০৬/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৭ - ১ বের ১০ মাস দাবীর ্বরমাণ িানা র্ায়বন 



        

 ঢাকা নিান (অবি)      

৩৮ এসবববস/ঢাক/বস/ওব্আই/ব্বভটি/ব্/০১/১২/২০১৪ ১৮/১২/২০১৪ ২৯/০৭/২০১৫ ৭,৫০,০০,০০০.০০ ৩ বের  ৭ মাস অনুরমাদরনর িন্য প্রধান কার্ পালরয় ন্রণ। 

৩৯ এসবববস/ঢাক/বস/ওব্আই/ব্বভটি/ব্/০১/১২/২০১৪ ১৮/১২/২০১৪ ১৯/১০/২০১৫ ৭,০০,০০,০০০.০০ ৩ বের ৫ মাস প্ররয়ািনীয় কাগি্ত্র ্াওয়া বগয়ারে। র্াচাই বাোই 

চলরে। 

৪০ এসবববস/ঢাক/বস/ওব্আই/ব্বভটি/ব্/০১/১২/২০১৫ ১৭/১২/২০১৫ ২০/১২/২০১৫ ৭,৫০,০০,০০০.০০ ৩ বের ৩ মাস চুড়ান্ত িরী্ প্রবতরবদন ্াওয়া র্ায় নাই। 

৪১ এসবববস/ঢাক/বস/ওব্আই/ব্বভটি/ব্/০১/১২/২০১৫ ২৮/১২/২০১৫ ২৩/০৬/২০১৬ ৭,৫০,০০,০০০.০০ ২ বের ৮ মাস চুড়ান্ত িরী্ প্রবতরবদন ্াওয়া র্ায় নাই। 

৪২ এসবববস/ঢাক/ এলও/এফব্/ ্াব /০৭/০৩/২০১৬ ১০/০৩/২০১৬ ১৯/০২/২০১৭ ১,০০,০০,০০০.০০ ২ বের অনুরমাদরনর িন্য প্রধান কার্ পালরয় ্াঠারনা হরয়রে। 

৪৩ এসবববস/ঢাক/বস/ওব্আই/ব্বভটি/ব্/০১/০৪/২০১৮ ৩০/০৪/২০১৮ ২৯/০৯/২০১৮ ১০০০০০০০.০০ ৫ মাস প্ররয়ািনীয় কাগি্ত্র নচরয় বচঠি নপ্ররণ। 

৪৪ এসবববস/ঢাক/বস/ওব্আই/ব্বভটি/ব্/০১/০৪/২০১৮ ৩০/০৪/২০১৮ ৮/২/২০১৯ - ৪ মাস   

 ঢাকা নিান (রনৌ-কারগ পা)      

৪৫ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-২৭৩/১০ ১০/১০/২০১০ ১৩/০১/১১ ৬৩,০০,০০০.০০ ৮ বের  ২ মাস আইনগত ববষয় আনুরমাদরনর িন্য  র্াচাই বাোই চলরে 

৪৬ এসবববস/ঢাক/এলও/এমব্/্াব-১৩০/২০১১ ৭/৮/২০১১ ১৮/০৮/১১ ১,৮০,০০,০০০.০০ ৭ বের  ৬ মাস ফাইল প্র:কা: আইন ববভারগ ২৬/১০/২০১৭ নপ্ররল করা 

হরয়রে। 

৪৭ এসবববস/ঢাক/বস/এমব্/্াব-৪২৫/১০/২০১৩ ২৭/০৬/২০১৩ ৯/৩/২০১৪ ৩,৭৭,০০০.০০ ৪ বের ১০ মাস ফাইল প্রবক্রয়াধীন 

৪৮ এসবববস/ঢাক/এলও/এমব্/্াব-১৪৮/২০১৬   ৩০,০০,০০০.০০   লস ভ্উাচার নপ্ররণ করা হরয়রে 

৪৯ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-২৫৫/৫/২০১৫   ১৭,০০,০০০.০০   নাকরচর িন্য ১৬/১/১৯ প্র:কা: নপ্ররণ 

৫০ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-০১/১৪   ৬,০৮,৬৭৫.০০   ফাইল প্রবক্রয়াধীন 

৫১ এসবববস/ঢাক/এলও/এমব্/্াব-০৬/২০১০   ২০,০০,০০০.০০   ফাইল প্র:কা: ১১/১১/২০১৮ নপ্ররল করা হরয়রে। 

৫২ এসবববস/ঢাক/এ/এমব্/্াব-২৪৯/১০/২০১৭ ২৩/১০/২০১৭ ২২/১১/১৭ ৪০,০০,০০০.০০ ১ বের  ৩ মাস ৩১/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৫৩ এসবববস/ঢাক/বব/সাট প/্াব-১৯৮/৭/২০১৭ ১৬/০৭/২০১৭ ২৬/১১/১৭ ৭,০০,০০০.০০ ১ বের  ৩ মাস ১১/০২/১৯ু  তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৫৪ এসবববস/ঢাক/বব/সাট প/্াব-২৬১/৯/২০১৭ ১১/৯/২০১৭ ২৮/১১/১৭ ৩,৫০,০০০.০০ ১ বের ৩ মাস ১১/০২/১৯ু  তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৫৫ এসবববস/ঢাক/এলও/এমব্/্াব-১/২০১৪ ৪/৬/২০১৭ ১৭/০১/১৮ ১,১৬,৬৭০.০০ ১ বের ২ মাস ১৩/০২/১৯ তাবররখ অনুরমাদরনর িন্য নপ্ররণ করা হরয়রে। 



        

৫৬ এসবববস/ঢাক/এলও/এমব্/্াব-০১/২০১৪ ১৪/১১/২০১৭ ২৭/০২/১৮ ১,১৬,৫৮০.০০ ১ বের  অনুরমাদরনর িন্য ফাইল প্র:কা: ০৭/০২/২০১৯ তাবররখ 

নপ্ররল করা হরয়রে। 

৫৭ এসবববস/ঢাক/এইচ/এমব্/্াব-০২/০১/১৮ ১৫/০১/২০১৮ ৫/২/২০১৮ ১৪,০০,০০০.০০ ১ বের ফাইল প্রবক্রয়াধীন 

৫৮ এসবববস/ঢাক/বব/সাট প/্াব-২৬৬/৮/২০১৭ ১৭/০৯/২০১৭ ১৯/০২/১৮ ৩,২৫,০০০.০০ ১ বের ১১/০২/১৯ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৫৯ এসবববস/ঢাক/এলও/এমব্/্াব-০১/২০১৪ ১৪/১১/২০১৭ ১/৩/২০১৮ ৪,৬৮,১৩৮.০০ ১ বের ফাইল প্রবক্রয়াধীন 

৬০ এসবববস/ঢাক/বি/এমব্/্াব-১৪২/৯/২০১৭ ৪/৯/২০১৭ ২৪/৪/২০১৮ ১৮,০০,০০০.০০ ১০ মাস ফাইল প্র:কা: আইন ববভারগ ১১/০২/২০১৯ নপ্ররল করা হরয়রে। 

৬১ এসবববস/ঢাক/বি//এমব্/্াব-১৫৩/৯/২০১৭ ১৩/০৯/২০১৭ ১৪/০৫/২০১৮ ২০,০০,০০০.০০ ১০ মাস ফাইল প্র:কা: আইন ববভারগ ১১/০২/২০১৯ নপ্ররল করা হরয়রে। 

৬২ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-৬৪/২০১৮ ৭/৩/২০১৮ ১০/৬/২০১৮ ২৩,৫২,০৬৩.০০ ৯ মাস ২৭/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৬৩ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-৬৮/২০১৮ ১৫/০৩/২০১৮ ১০/৬/২০১৮ ৪,৮২,৭৪৪.০০ ৯ মাস ২৭/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৬৪ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-২০৫/২০১৭ ২১/১২/২০১৭ ১০/৬/২০১৮ ১৫,৩৮,৮৯২.০০ ৯ মাস ২৭/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৬৫ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-১৯৩/২০১৭ ১৯/১১/২০১৭ ১০/৬/২০১৮ ৩৩,০৮,০৭৯.০০ ৯ মাস ২৭/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৬৬ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-২০/২০১৭ ১০/১২/২০১৭ ১০/৬/২০১৮ ১২,২৪,৪৮৭.০০ ৯ মাস ২৭/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে।। 

৬৭ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-৩৮/২০১৮ ১২/২/২০১৮ ১০/০৬/১৮ ৪,২৩,০৬২.০০ ৯ মাস ২৭/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৬৮ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-৫৮/২০১৮ ২০/০২/২০১৮ ১০/৬/২০১৮ ৩,৮৯,৪৫৩.০০ ৯ মাস ২৭/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৬৯ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-২৫/২০১৮ ২২/০১/২০১৮ ১০/৬/২০১৮ ১৬,৫৯,৬৫৭.০০ ৯ মাস ২৭/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৭০ এসবববস/ঢাক/এম/সাট প/্াব-১২/৫/২০১৮ ৮/৫/২০১৮ ০২/০৭/১৮ ১,২৪,০০০.০০ ৯ মাস ৩১/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৭১ এসবববস/ঢাক/এল/সাট প/্াব-৪৯/২০১৮  ২২/০৭/১৮ ৮,০০,০০০.০০ ৮ মাস ১১/০২/১৯ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৭২ এসবববস/ঢাক/বব/এমব্/্াব-১১৫/৬/২০১৮  ৩০/০৭/১৮ -  ৭ মাস ১১/০২/১৯ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে 

৭৩ এসবববস/ঢাক/এন/এমব্/্াব-২৫/৬/২০১৮ ৫/৬/২০১৮ ২৪/০৯/১৮ ১৩,০০,০০০.০০ ৭ মাস ০৩/১২/১৮ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৭৪ এসবববস/ঢাক/বি/এমব্/্াব-১৪২/২০১৭  ৩/৯/২০১৮ ১,৫০,০০,০০০.০০ ৬ মাস ফাইল অনুরমাদরনর িন্য প্র:কা: নপ্ররণ 

৭৫ এসবববস/ঢাক/এলও/সাট প/্াব-০১/২০১৪  ১৩/০৮/১৮ ২,০১,০০০.০০ ৭ মাস অনুরমাদরনর িন্য ০৭/০২/১৯ তাবররখ  প্র:কা: নপ্ররণ 



        

৭৬ এসবববস/ঢাক/এলও/এমব্/্াব-০১/২০১৮ ৬/৩/২০১৮ ৯/৮/২০১৮ ৫,০০,০০০.০০ ৭ মাস ফাইল প্রবক্রয়াধীন 

৭৭ এসবববস/ঢাক/এল/এমব্/্াব-৮৩/৫/২০১৮ ২৮/০৫/২০১৮ ৮/১১/২০১৮ ৬২,৮৭,৫০২.০০ ৪ মাস ০৫/০২/১৯ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৭৮ এসবববস/ঢাক/এল/সাট প/্াব-১০৭/০৮/২০১৮ ২/৮/২০১৮ ০৮/১১/১৮ ১,৯৬,০০০.০০ ৪ মাস ০৫/০২/১৯ তাবররখ বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে। 

৭৯ এসবববস/ঢাক/এন/সাট প/্াব-৫৮/১০/২০১৮ ২৫/১০/২০১৮ ২৭/১২/১৮ ১৪,০০,০০০.০০ ২ মাস ফাইল প্রবক্রয়াধীন 

 মটর দাবী      

৮০ এসবববস/ঢাক/রক/এমবভ/্াব:/ব্-৪৬০/০৯/০৯  ০৭.০৫.২০১০ ৩৫,০০০.০০  ০৭.০২.২০১৯ইং তাবররখ সব পরশষ ্ত্র নদওয়া হরয়রে। 

৮১ এসবববস/ঢাক/রক/এমবভ/্াব:/ব্-২৫/০৭/১১  ০৯.০৬.২০১২ ৩০,০০০.০০  ০৭.০২.২০১৯ইং তাবররখ সব পরশষ ্ত্র নদওয়া হরয়রে। 

বীমা গ্রহীতা নর্াগারর্াগ না করায় নবি বন্ধ করা নর্রত 

্ারর। 

৮২ ব্বভ/্াব-৫৯/০৫/২০১২  ১০.১২.২০১২ ৫,০০,০০০.০০   Letter of Subrogation নপ্রররণর িন্য ্ত্র  

নদওয়া হরয়রে এখন ্র্ পন্ত হস্তগত হয় নাই 

৮৩ এসবববস/ঢাক/রক/এমবভ/প্রাই:/ব্-৪৪৫/০৭/১২  ০৯.১২.২০১২ ৬০,০০০.০০  ০৭.০২.২০১৯ইং তাবররখ সব পরশষ ্ত্র নদওয়া হরয়রে। 

৮৪ ব্-৩১৪/১০/২০১২  ০২.০৭.২০১৩ ২,২৬,৯৫০.০০  নমরামতকারী প্রবতষ্ঠারনর নারম নচক চাওয়ায় িটিলতা 

৮৫ এসবববস/ঢাক/রক/এমবভ/প্রাই:/ব্-৬৭৩/১০/১২  ০৩১.০৩.২০১

৩ 

৬০,০০০.০০  বীমা গ্রহীতা কর্তপক মামলা করার ফরল নকাট প কর্তপক 

সাটি পবফরকট কব্/চ’ড়া›ত প্রবতরবদন ্াবার অর্ক্ষায়। 

৮৬ এসবববস/ঢাক/রক/এমবভ/প্রাই:/ব্-৩১১/০৫/১৩  ০৩.০৭.২০১৩ ১,৮০,০০০.০০  ঐ 

৮৭ এসবববস/ঢাক/রকএমবভ/প্রাই:/ব্-১৮০/০৩/১৩  ১১.০৯.২০১৩ ৫০,০০০.০০  ০৭.০২.২০১৯ইং তাবররখ সব পরশষ ্ত্র নদওয়া হরয়রে। 

৮৮ এসবববস/ঢাক/এল/এমবভ/্াব:/ব্-০৭/০৩/১৪  ৩০.০৫.২০১৪ ৫,০০,০০০.০০  Insured has issued letter to us 

informing that they informed their 

shahjadpur-shundal gas field which 

will provide documents to them, after 

which they will send us those 

documents. 

৮৯ ব্বভ/্াব- ১০৫/০৭/২০১৫  ২০.০৮.২০১৫ ৪৫,০০০.০০  Fitness Certificate I  G.D র মূল কব্ নচরয় 

্ত্র নদওয়া হরয়রে। এখন ্র্ পন্ত হস্তগত হয় নাই 

৯০ ব্-১৭৬/০৬/২০১৫  ২০.০৬.২০১৬ ৭৫,০০০.০০  কাগি্ত্র চাবহয়া ্ত্র নদওয়া হরয়রে 

৯১ এসবববস/এস আর/এমবভ/ ব্বভ/ ্াব/সাট-৬৬/০৮/২০১৬  ০৫/১০/১৬ ২,০০,০০০.০০  দাবী নবি প্র:কা: কর্তপক নফরত পুন: নপ্রররণর অর্ক্ষায় 

আরে। 



        

৯২ সাবীক/ঢাকা/এম/এমবভ/  ১৭.১২.২০১৬ ১,০০,০০০.০০   দাবীটি পুন: প্রবক্রয়াধীন আরে। 

৯৩ ব্বভ/সাট প/্াব-৩৮/৪/১৫  ২৬.১২.২০১৬ ২০,০০,০০০.০০  নবি অনুরমাদরনর িন্য প্রবক্রয়াধীন 

৯৪ বসবভ/ব্বভটি-১২/০৪/১৬  ১৩/০২/১৭ ১,০০,০০০.০০  বকছু কাগি ্রত্রর িন্য ্ত্র নদওয়া হরয়রে। 

৯৫ এসবববস/এস আর/  ২০/০১/১৭ ২০,০০,০০০.০০  দাবী নবি প্র;কা; কর্তপক নফরত 

৯৬ এমবভ/ ব্বভ/ ্াব/সাট-০৮/১০/২০১৬  ০১/০৩/১৭ ৫০,০০০.০০  কাগি ্রত্রর িন্য আরলাচনা সভা হরয়রে। 

৯৭ এসবববস/এলও/এমবভ/বসবভ/ব্বভটি/সাট ২২/০৮/২০১৬  ২২.০৩.২০১৭ ১,০০,০০০.০০  উর্দ্পতন কর্তপ্ রক্ষর বনরদ পরশ িরী্কারী প্রবতষ্ঠান কর্তপক 

পুন: ্বরদশ পন করা হরয়রে 

৯৮ এসবববস/এস আর/এমবভ/ব্বভ/্াব/সাট-৬৫/০৮/২০১৬  ১৭.০৫.২০১৭ ১,০০,০০০.০০  উর্দ্পতন কর্তপ্ রক্ষর বনরদ পরশ িরী্কারী প্রবতষ্ঠান কর্তপক 

পুন: ্বরদশ পন করা হরয়রে 

৯৯ এসবববস/ঢাক/বি/ব্বভ/্াব-৩১৭/৬/১৬  ০১.০৪.২০১৭ ১,৫০,০০০.০০  দাবীটি প্রািবমক প্রবক্রয়াধীন 

১০০ এসবববস/এস আর/এমবভ/ব্বভ/্াব/সাট-২৬/০৪/২০১৭  ২৮/০৫/১৭ ১,৫০,০০০.০০  বকছু দবললাবদ ্াওয়া বগয়ারে, নবি ্রীক্ষা বনরীক্ষা করা হরে 

১০১ এসবববস/ঢাক/এল/এমবভ/্াব:/ব্-৫৬/০৬/১৬  ৩০.০৫.২০১৭ ১,৫০,০০০.০০   Final survey report has yet to come. 

১০২ ব্বভ/ব্-২১৭/৬/১৬  ০৮.০৫.২০১৭ ১,৯০,০০০.০০  প্রবক্রয়াধীন 

১০৩ ব্বভ/ব্-২৪০/৬/১৬  ২৪.৫.২০১৭ ৫,৫০,০০০.০০  প্রবক্রয়াধীন 

১০৪ ব্বভ/ব্-১১/১/১৭  ২৫.৫.২০১৭ ৫০,০০০.০০  প্রবক্রয়াধীন 

১০৫ ব্বভ/ব্-১৮২/৬/১৭  ১০.১০.২০১৭ ২,৫০,০০০.০০  প্রবক্রয়াধীন 

১০৬ এসবববস/ঢাক/বি/ব্বভ/্াব-৩১৭/৬/১৬  ১২.০৮.২০১৭ ২,০০,০০০.০০  উর্দ্পতন কর্তপ্ রক্ষর বনরদ পরশ িরী্কারী প্রবতষ্ঠান কর্তপক 

পুন: ্বরদ পশন করা হরয়রে 

১০৭ এসবববস/ঢাক/বি/ব্বভ/প্রাই-৩৪/১১/১৬  ১৬.১১.২০১৭ ২১,৫০,০০০.০০  দাবীটি বনস্পবির িন্য ঢাকরিান দাবী ববভারগ উ্স্থা্ন 

করা হরয়রে।অনুরমাদরনর িন্য প্র:কা: দাবী ববভারগ আরে 

১০৮ এসবববস/এলও/এমবভ/ব্বভ/্াব/সাট-১৯৭/০৭/১৭  ০৭/০১/১৮ ১,০০,০০০.০০  বকছু দবললাবদ ্াওয়া বগয়ারে। আররা কাগি ্রত্রর িন্য 

আরলাচনা হরয়রে। 

১০৯ এসবববস/ঢাক/এ/ব্বভ/্াব-২২৭/৫/১৭  ২৪.০৩.২০১৮ ৪০,০০০.০০  দাবীটি প্রািবমক প্রবক্রয়াধীন 



        

১১০ এসবববস/ঢাক/এ/এমবস/ব্বভটি-৮১/৮/১৮  ২৪.০৯.২০১৮ ৫০,০০০.০০  দাবীটি প্রািবমক প্রবক্রয়াধীন 

১১১ এসবববস/ এলও/এমবভ/ব্বভ/্াব/সাট-১৬৯/০৬/১৮  ২৪/১০/১৮ ৫০,০০০.০০   িবর্ বরর্াট প ্াওয়া বগয়ারে। প্ররয়ািনীয় দবললাবদ 

্াওয়া র্ায়বন। 

১১২ ব্-১৮৬/০৬/২০১৭  ০৩.০৩.২০১৮ ২,০০,০০০.০০  কাগি্ত্র চাবহয়া ্ত্র নদওয়া হরয়রে 

১১৩ ব্-৩৯৪/১২/২০১৭  ২০.০৭.২০১৮ ৪,৩৪,৪৫০.০০  কার্ পারদশ নদওয়া হরয়রে। 

১১৪ বসবভ/ব্বভটি-১৫/৪/১৮  ৩০.০৮.২০১৮ ২০,০০,০০০.০০  চূড়ান্ত িরী্ বরর্াট ্াওয়া র্ায়বন। 

১১৫ ব্বভ/্াব/ব্-১৪/০১/২০১৮  ০১.১০.২০১৮ ৫০,০০০.০০   ঢাকা নিারন প্রবক্রয়াধীন 

১১৬ ব্বভ/ব্-৭৭/৩/১৮  ০৬.০৮.২০১৮ ৪,৫০,০০০.০০  প্রবক্রয়াধীন 

১১৭ এসবববস/এলও/এমবভ/ব্বভ/্াব/সাট-৪৫/০২/১৮  ০৮/০১/১৯ ১,০০,০০০.০০  গাড়ী নমরামরতর িন্য কার্ পারদশ নদয়া হরয়রে। 

১১৮ এসবববস/ঢাক/বি/বসবভ/্াব-৪২১/৭/১৮  ১৯/২/১৯ ৫০,০০০.০০   িরী্কারী বনরয়াগ করা হরয়রে। িরী্কারী প্রবতষ্ঠান 

প্রািবমক িরী্ প্রবতরবদন দাবখল করররেন। 

 ববববধ দাবী   

 

   

১১৯ এসবিবস/ঢাক/এম/বিএল/িাি-০১/০১/২০১৮ ৮/১/২০১৮ ২১/১০/২০১৮ ২০,০০,০০০.০০ ৫ মাস দািী প্রবিয়াধীন 

১২০ এসবিবস/ঢাক/বি/বিএ/িাি-১৫/০৭/২০১৮ ১৭/০৭/২০১৮ ৭/১/২০১৯ ৫,০০০.০০ ২ মাস ১৫ বদন দািী প্রবিয়াধীন 

 নারায়নগঞ্জ জ ান - অবি দাবী         

১২১ SBC/NGJ/NSD/F/P-23/6/2017 ২০/০৬/২০১৭ ১৩/০২/২০১৮ ১৫,০০,০০০.০০ ১ িছর ২ মাস ১২বদন    জগািাউননর দুর্ ঘটনাকালীন জরব স্টার ও িাটিয় 

ভাউচানরর ব্াাংক কর্তঘক প্রবিস্বাক্ষবরি কবি দাবিল করার 

 ন্য িীমাগ্রহীিানক িত্র জদওয়া হনয়নছ। 

১২২ SBC/NGJ/GODE/PUB/F/P-07/7/2018 ৪/৭/২০১৮ ২৫/০১/২০১৯ ১০,০০,০০০.০০ ৩ মাস  ফায়ার সাবভ ঘস বরনিাট ঘ ও চুড়ান্ত  রীি বরনিাট ঘ দাবিল 

হয়বন, এগুনলার  ন্য িত্র জদওয়া হনয়নছ। 

১২৩ SBC/NGJ/GODE/PUB/F/P-10/7/2018 ১৬/৭/২০১৮ ৩০/০৩/২০১৯ ৬০,০০,০০০.০০ ২৫ বদন শুধুমাত্র বপ্রবলবমনারী বরনিাট ঘ দাবিল হনয়নছ। 

 জনৌ- দািী      

১২৪ NGJ/God/Pub/M/cert-49/9/92 ৭/৯/১৯৯২ ১৫/১০/১৯৯২ ৪,৮৯,৬০০.০০ ২৬িছর ৬মাস১০ বদন   আদালনি বিচারাধীন 



        

১২৫ NGJ/NSD/M/CERT-07/02/2015(pub) ২/২/২০১৫ ১৫/০৪/২০১৫ ৫,৫২০.০০ ০৪ িছর  ১০ বদন    সানভ ঘ বফ িবরন ানধর  ন্য িীমা গ্রহীিা িরাির জপ্রবরি 

লস ভাউচার  এিনও জফরি আনসবন।এ  ন্য িত্র জদওয়া 

হনয়নছ। 

১২৬ SBC/NGJ/LOC/MP-07/08/2017 ২৩/০৮/২০১৭ ১৭/১০/২০১৭ ৪৬,৭৬,০০০.০০ ০১ িছর ৬ মাস  মূল সানভ ঘ বরনিাট ঘ,বিল অফ ল্যাবিাং প্যাবকাং বলস্ট, ব বি 

কবি, বিল অফ এবি, ইিযাবদর মূল কবির  ন্য 

িীমাগ্রহীিানক পুনরায় সি ঘন ষ ১৮/০৩/২০১৯ িাবরনি 

জমইল করা হনয়নছ। 

 মটর দািী      

১২৭ SBC/NGJ/NSD/MV(PV)/P-19/6/2017 ২৫/৬/২০১৭ ১৯/৯/২০১৭ ৫,০০,০০০.০০ ১ িছর  ৭মাস ৫বদন    সানভ ঘ বরনিাট ঘ ও বকছু প্রনয়া নীয় কাগ  িত্র দাবিল 

হয়বন। 

১২৮ SBC/NGJ/LOC/MV(PV)/P-20/10/2017 ১৯/১০/২০১৭ ১২/৭/২০১৮ ১,৫০,০০০.০০ ৯মাস ১৩ বদন    সানভ ঘ বরনিাট ঘ ও প্রনয়া নীয় কাগ  িত্র দাবিল হয়বন। 

১২৯ SBC/NGJ/LOC/MV(MC)/PVT/P-123/2/2018 ১৩/২/২০১৮ ০২/০২/২০১৯ ১,০০,০০০.০০ ২ মাস ২১ বদন এিননা জকান কাগ  িত্র দাবিল হয়বন। 

 চট্টগ্রাম জ ান - অবি দািী      

১৩০ বসটিব /িাি/এফবি-৪৩/০৭/২০১৮ ১০.০৭.২০১৮ ২৮/০৮/২০১৮ ৭৫,০০০.০০   ২৪১ বদন  িীমা গ্রহীিা কর্তঘক প্রনয়া নীয় কাগ িত্র/দবললাবদ না 

িাওয়ার কারনন। 

 জনৌ- দািী      

১৩১ বসটিব /এম/সাট ঘ/িাি-১৭/০১/২০১৮ ২৫.০৫.২০১৮ ৩০/৯/২০১৮ ৬,৩১,৭৯২.০০ ২০৮ বদন  প্রবিয়াধীন 

১৩২ বসটিব /এমবি/িাি/০৭/০১/২০১৯ ২০/০১/২০১৯ ২২/১/২০১৯ -   ৯৫ বদন িীমা গ্রহীিা কর্তঘক ক্ষবির অাংক প্রদান করা হয় নাই। 

 মটর দািী      

১৩৩ বসটিব /এ/িাি/এমবভ/বিবভ/বি-২৪/০১/২০১৭ ০২.০২.২০১৭ ১১/৮/২০১৭ ১০,০০,০০০.০০  ৬২৩ বদন  চুড়ান্ত বনষ্পবির লনক্ষয নবি গি ০৩/০২/২০১৯ ইাং দািী 

বিভাগ, সািীক, ঢাকায় জপ্ররণ করা হনয়নছ। 

১৩৪ বসটিব /িাি/এমবভ/এমবস/বি-৩১/৮৬/২০১৮ ১৪.০৬.২০১৮ ২৩/১২/২০১৮ ১,২৯,০০০.০০  ১২৩ বদন  িীমা গ্রহীিা কর্তঘক প্রনয়া নীয় কাগ িত্র/দবললাবদ না 

িাওয়ার কারনন। 

১৩৫ বসটিব /িাি/এমবভ/বিবভ/বি-১৪৪/০৬/২০১৮ ১৫.০৬.২০১৮ ২০/০১/২০১৯ ৩০,০০০.০০ ১০০ বদন িীমা গ্রহীিা কর্তঘক প্রনয়া নীয় কাগ িত্র/দবললাবদ না 

িাওয়ার কারনন। 

 



        

 রা  াহী জ ান - অবি- দািী      

১৩৬ SBC/DNJ/F/P-01/01/18 ০১.০১.২০১৮ ১৭.০৯.২০১৮ ২৫,০০,০০০.০০ ০৭ মাস ০৮ বদন  বরিকারী  বরি বরনিাট ঘ বদনি বিলম্ব করনছন 

১৩৭ SBC/NTR/F/P-03/04/18 ২৫.০৪.২০১৮ ২৯.১১.২০১৮ ২০,০০,০০০.০০  ০৪ মাস ২৬ বদন িীমাগ্রহীিা প্রনয়া নীয় কাগ িত্র ও  বরিকারী  বরি 

বরনিাট ঘ বদনি বিলম্ব করনছন 

১৩৮ SBC/SGJ/F/P-09/12/18 ৩১.১২.২০১৮ ২৩.০১.২০১৯ ৩,৫০,০০,০০০.০০ ০৩ মাস ০১ বদন িীমাগ্রহীিা প্রনয়া নীয় কাগ িত্র ও  বরিকারী  বরি 

বরনিাট ঘ বদনি বিলম্ব করনছন 

 মটর দািী      

১৩৯ SBC/DNJ/MV/PV/P-01/01/18 ০১.০১.২০১৮ ০১.০১.২০১৮ ৮৫,০০০.০০ ১ িছর ০৩ মাস ২৩ 

বদন 

লস ভাউচার ইস্যয করা হনয়নছ 

১৪০ SBC/THAK/MV/PV/P-07/01/18 ২৫.০১.২০১৮ ০৮.০১.২০১৯ ১,০০,০০০.০০ ০৩ মাস ১৬ বদন দাবি অনুনমাদননর  ন্য নবিটি প্রধান কার্ ঘালনয় জপ্ররণ করা 

হনয়নছ 

১৪১ SBC/THAKUR/MV/MC/P-244/06/18 ২৭.০৬.২০১৮ ১৫.০১.২০১৯ ১,১২,০০০.০০  ০৩ মাস ০৯ বদন িীমাগ্রহীিা প্রনয়া নীয় কাগ িত্র ও  বরিকারী  বরি 

বরনিাট ঘ বদনি বিলম্ব করনছন 

১৪২ SBC/NAT/MV/PV/P-25/12/18 ১১.১২.২০১৮ ৩১.০১.২০১৯ ৮০,০০০.০০ ০২ মাস ২৪ বদন িীমাগ্রহীিা দািী প্রবিয়াকরনণর প্রনয়া নীয় কাগ িত্র 

বদনি বিলম্ব করনছন 

১৪৩ SBC/SGJ/MV/PV/PUB./P-29/05/2018 ০৭.০৫.২০১৮ ১৪.০২.২০১৯ ৫,০০,০০০.০০  ০২ মাস ১০ বদন িীমাগ্রহীিা প্রনয়া নীয় কাগ িত্র ও  বরিকারী  বরি 

বরনিাট ঘ বদনি বিলম্ব করনছন 

১৪৪ SBC/DNJ/MV/PV/P-65/02/19 ১৭.০২.২০১৯ ১৫.০৪.২০১৯ ৫০,০০০.০০ ০৯ বদন নতুন দাবি কাগ িত্র সাংগ্রনহর কা  চলনছ 

 খুলনা জ ান - অবি- দািী      

১৪৫ KLN/LO/PVT/F/P-41/06/2018 ১২/৬/২০১৮ ১৮/০১/২০১৯ ৫,০০,০০০.০০ ৮৭ বদন ফায়ার বিনগি বরনিাট ঘ িাওয়া র্ায়বন। 

 জনৌ-কানগ ঘা দািী      

১৪৬ KLN/LO/PUB/M/C-36/7/17 ২৪/৭/২০১৭ ১৩/০৮/২০১৭ ১,৩৩,১৩০.০০ ৬১০ বদন লচ ভাউচার জপ্ররণ করা হনয়নছ। 

১৪৭ KLN/LO/PUB/M/C-15/5/18 ৯/৫/২০১৮ ২০/৫/২০১৮ ২০,৯৮৫.০০ ৩৩৩ বদন লচ ভাউচার জপ্ররণ করা হনয়নছ। 

 



        

 মটর দািী      

১৪৮ KLN/GOPA/PVT/MV/MC/P-2227/09/16 ৩/৯/২০১৬ ১৮-০৫-২০১৭ ৯৮,০০০.০০  ৬৯৬ বদন  পুবল  ফাইনাল বরনিাট ঘ ভুল িাকায় ব্াখ্যা চাওয়া হনয়নছ। 

১৪৯ KLN/GOPA/PUB/MV/MC/P-  07/02/17 ২৬/২/২০১৭ ২৮-১২-২০১৭ ৮৮,০০০.০০ ৪৮১ বদন নবিটি প্রধান কার্ ঘালনয় জপ্ররণ করা হনয়নছ। 

১৫০ KLN/FRD/PUB/MV/PV/P-06/02/18 ১৯/২/২০১৮ ১৪-১০-২০১৮ ৫,০০,০০০.০০ ২২১ বদন পুবল  ফাইনাল প্রবিনিদন িাওয়া র্ায়বন। 

১৫১ KLN/KST/PUB/MV/PV/P-90/11/18 ২৭/১১/২০১৮ ২৬-০২-২০১৯ ১,০০,০০০.০০ ৫৭ বদন প্রনয়া নীয় কাগ িত্র িাওয়া র্ায়বন। 

 বিবিধ- দািী      

১৫২ KLN/KST/PVT/PPA/P-10/06/18 

 

০৭/০৬/২০১৮ ২১-০১-২০১৯ ৫০,০০০.০০  ৯৩ বদন  প্রনয়া নীয় কাগ  িত্র িাওয়া র্ায়বন। 

১৫৩ KLN/KST/PVT/PPA/P-06/4/18 ২৫/০৪/২০১৮ ০১-০৩-২০১৯ ৫০,০০০.০০  ১১১ বদন  প্রনয়া নীয় কাগ  িত্র িাওয়া র্ায়বন। 

১৫৪ KLN/KST/PVT/PPA/P-06/4/18 ২৫/০৪/২০১৮ ০৩-০৩-২০১৯ ৫০,০০০.০০  ৫২ বদন  প্রনয়া নীয় কাগ  িত্র িাওয়া র্ায়বন। 

 ময়মনবসংহ নিান - মটর দাবী      

১৫৫ এসবববস/ময়মন/রলাকাল/এমবভ(ব্বভ)/ব্-১৬/০৩/১৮ (্াব.) ০৬/০৩/২০১৮ ১৩/০৫/২০১৮ ৯০,০০০.০০ ১১ মাস ০৭ বদন প্রনয়া নীয় কাগ  িত্র জচনয় ৩য় িাবগদ িত্র জপ্ররণ করা 

হনয়নছ। 

১৫৬ এসবববস/ময়মন/রলাকাল/এমবভ(ব্বভ)/ব্-৩১/০৫/১৮(্াব.) ০৯/০৫/২০১৮ ১৩/০৫/২০১৮ ১,০৫,০০০.০০ ১১ মাস ০৭ বদন প্ররয়ািনীয় কাগি ্ত্র নচরয় ৩য় তাবগদ ্ত্র নপ্ররণ করা 

হরয়রে। 

১৫৭ এসবববস/ময়মন/রলাকাল/এমবভ(ব্বভ)/ব্-৯২/০৯/১৭(্াব.) ১৯/০৯/২০১৭ ১৩/০৫/২০১৮ ১,১৫,০০০.০০ ১১ মাস ০৭ বদন প্ররয়ািনীয় কাগি ্ত্র নচরয় ৩য় তাবগদ ্ত্র নপ্ররণ করা 

হরয়রে। 

১৫৮ এসবববস/টিবিএল/এমবভ(ব্বভ)/ব্-০৭/০২/১৮(্াব.) ১৯/০২/২০১৮ ০৪/০৭/২০১৮ ১,৭৫,০০০.০০ ০৯ মাস ২১ বদন প্ররয়ািনীয় কাগি ্ত্র নচরয় তাবগদ ্ত্র নপ্ররণ করা 

হরয়রে। 

১৫৯ এসবববস/মধু/এমবভ(বসবভ)/ব্-২৩/০৩/১৮(্াব.) ২৭/০৩/২০১৮ ২৪/১১/২০১৮ ২,৭৫,০০০.০০ ০৪ মাস ২১ বদন প্ররয়ািনীয় কাগি ্ত্র নচরয় তাবগদ ্ত্র নপ্ররণ করা 

হরয়রে। 

১৬০ এসবববস/ময়মন/এলও/এমবভ(ব্বভ)/ব্-৪৭/০৫/১৮(্াব.) ২৩/০৫/২০১৮ ২৭/০২/২০১৯ ৩,০০,০০০.০০ ০১ মাস ১৭ বদন প্ররয়ািনীয় কাগি ্ত্র চাওয়া হরয়রে। 

 কুবমল্লা নিান - মটর দাবী      

১৬১ কুমদাবী/মটর-০২/২০১৮  ৩/০৬/২০১৮ ১,৩০,০০০.০০  নবি ্রীক্ষা বনরীক্ষা করা হরয়রে 



        

১৬২ কুমদাবী/মটর-০৪/২০১৮  ১/০৮/২০১৮ ২,২০,০০০.০০  িরী্ বরর্াট প ্াওয়া র্ায় নাই 

১৬৩ কুমদাবী/মটর-০৫/২০১৮  ৪/১০/২০১৮ ১,২৯,০০০.০০  বীমা গ্রহীতার বনকট নিরক দাবী বনষ্পবি সংক্রান্ত বববভন্ন 

দবললাবদ চাওয়া হরয়রে অদ্যববধ ্াওয়া র্ায়বন 

১৬৪ কুমদাবী/মটর-০৬/২০১৮  ৩১/১০/২০১৮ ৫২,০০০.০০  ঐ 

১৬৫ কুমদাবী/মটর-০১/২০১৯  ১০/০১/২০১৯ ১,১৫,০০০.০০  ঐ 

 বসরলট নিান - মটর দাবী      

১৬৬ SBC/SYL/STN/MV/CV/PUB/P-02/01/2017(COMP) ০৮.০১.২০১৭ ১২.০৫.২০১৭ ১৩,০০,০০০.০০ ১ িছর ১০ মাস বীমাগ্রহীতা িালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড বি বসরেম বলঃ 

সব পরশষ ০৬..০১.১৯ তাবররখ কাগি্ত্রাবদ নপ্ররণ করর। 

প্রধান কার্ পালরয় দাবীর নবি নপ্ররণ করা হয় ২২.০১.১৯ 

তাবররখ। গত ০৭.০৩.১৯ তাবররখ প্রধান কার্ পালরয়র দাবী  

ববভাগ নিরক বকছু কাগি্ত্রাবদ নচরয় দাবীর নবিটি 

নিানাল অবফরস নফরৎ ্াঠারনা হয় র্াহা আমারদর বনকট 

হস্তগত হয় ১০.০৩.১৯ তাবররখ। বতপমারন তা প্রবক্রয়াধীন 

আরে।  

১৬৭ SBC/SYL/MV/MC/P-95/03/2018(COMP) ০৬.০৩.২০১৮ ৩১.০১.২০১৯ ৪,৫০০.০০ ৬৩বদন বীমাগ্রহীতার বনকট কাগি্ত্রাবদ নচরয় বচঠি নপ্ররণ করা 

হরয়রে গত ০৭.০২.২০১৯ তাবররখ।এখনও সম্পূণ প 

কাগি্ত্রাবদ ্াওয়া র্ায় নাই। 

১৬৮ SBC/SYL/MV/MC/P-95/03/2018(COMP) ০৬.০৩.২০১৮ ৩১.০১.২০১৯ ৫,০০০.০০ ৬৩বদন বীমাগ্রহীতার বনকট কাগি্ত্রাবদ নচরয় বচঠি নপ্ররণ করা 

হরয়রে গত ০৭.০২.২০১৯ তাবররখ।এখনও সম্পূণ প 

কাগি্ত্রাবদ ্াওয়া র্ায় নাই। 

১৬৯ SBC/SYL/MV/PV/PUB/P-02/01/2019(COMP) ০৬.০১.২০১৯ ২১.০২.২০১৯ ১৫,০০০.০০ ৪৩বদন বীমাগ্রহীতা বসরলট গ্যাস বফল্ডস বলঃ-এর বনকট 

কাগি্ত্রাবদ নচরয় বচঠি নপ্ররণ করা হরয়রে গত 

০৬.০৩.২০১৯ তাবররখ।অদ্যাববধ নকান কাগি্ত্রাবদ 

্াওয়া র্ায় নাই। 

 


