
: নং পিলিস নং

  পিলিস        

হেণর     তািরখ

দাবী উ াপেনর 

তািরখ

দাবীর       

পিরমাণ

দাবী উ াপেনর 

তািরখ হেত অিন  

িদেনর িহসাব

                          আিন ে র কারণ

1 2125954-4 ২৮.১২.১৯৯৯ ১৩.০৩.২০১৭ 1,70,000 1604িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
2 ২১৫৪৯৭৭-৯ ২৮.১২.২০০৬ ১৫.০১.২০১৭ 8,958.00 1574িদন দাবী অ েমািদত। িনবাহী রিসদ রণ করা হেয়েছ।
3 ২১৬০৯০৩-৭ ২৮.১২.২০০৭ ০৬.০৬.২০১৭ 81,820.00 1516িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
4 ২১৮৫৯৮৬-৩ ২৮.০৭.২০১৫ ১১.০১.২০১৭ 526,000.00 ১587িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
5 ৩৪১৩৬৮১-২ ০৮.০২.২০০৪ ১৬.০৮.২০১৭ 84,848.00 1431িদন মিডেকল ক াল াে র মতামত পাওয়া িগেয়েছ। চািহদা মাতােবক কাগজপ  এখেনা পাওয়া যায়িন।
6 ৩৪১৩৮৯৭-৪ ২৮.০২.২০০৬ ২৭.১১.২০১৭ 205,247.00 1359িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
7 ২১৫২৫১১-৮ ২৮.০৬.২০০৬ ১৪.০৮.২০১৮ 10,000.00 1065িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
8 ২১৭৬৩৬০-২ ২৮.০৯.২০১১ ১৯.০৪.২০১৮ 30,200.00 1255িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
9 ২১৪৯৭৫৬-৫ ২৮.০৩.২০০৬ ১৩.০৯.২০১৮ 56,443.00 1072িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয়ে রণ করা হেয়েছ।

                                                                                                                                                                                                                                   
বিরশাল িরিজওনাল অিফস, বিরশাল।

আিন  দাবীর তািলকা

9 ২১৪৯৭৫৬-৫ ২৮.০৩.২০০৬ ১৩.০৯.২০১৮ 56,443.00 1072িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয়ে রণ করা হেয়েছ।
10 ২১৪৯৭৫৭-৩ ২৮.০৩.২০০৬ ১৩.০৯.২০১৮ 55,712.00 1072িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
11 ২১৫৮৩৮৬-৯ ২৮.১২.২০০৬ ০৭.০৫.২০১৮ 3,780.00 1166িদন দাবী অ েমািদত। িনবাহী রিসদ রণ করা হেয়েছ।
12 ২১৮৬০২২-৬ ২৮.১১.২০১৫ ০৪.০২.২০১৯ 57,800.00 900িদন দাবী কিম র িস া  মাকােবক তদ  কমকতা িনেয়াগ করা হেয়েছ
13 21751011 ২৮.০৪.২০১১ ২৪.০২.২০০১৯ 14,635.00 910িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
14 34204701 ২৮.১০.২০১৭ ১০.০৩.২০১৯ 279,618.00 895িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
15 21499306 ২৮.০৬.২০০৬ ১৯.০৩.২০১৯ 30,000.00 887িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
16 ২১৬৭৬৩০-৯ ২৭.১২.২০০৯ ০৫.০৫.২০১৯ 31,666.00 841িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
17 ২১০৬৩০৪-৫ ২৫.১১.১৯৯৫ ০৪.০৭.২০১৯ 11,440.00 761িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
18 ১২১৩৪৪৪-১ ২৫.১১.১৯৮৯ ০৪.০৭.২০১৯ 16,467.00 761িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
19 ২১৬৩২০৯-৬ ২৮.১০.২০০৮ ২৯.০৮.২০১৯ 28,800.00 731িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ

20 ২১৪৪৪২৫-২ ২৮.১২.২০০৩ ১৫.০৯.২০১৯ ১,০৮,৭২৫.০০ 706িদন দাবী অ েমািদত। িনবাহী রিসদ রণ করা হেয়েছ।
21 ৭৮০৩৩৩৯-৬ ২৮.০৬.২০১৮ ২৩.০৯.২০১৯ ২,৪৮,৯৭৬.০০ 695িদন দাবী কিম র িস া  মাকােবক তদ  কমকতা িনয়গ করা হেয়েছ। 
22 ২১৬১৮৪৯-১ ২৮.০১.২০০৮ ০৩.১১.২০১৯ 23,640.00 693িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
23 ২১৭০৫৩০-৬ ২৮.০১.২০১০ ০১.১২.২০১৯ 10,800.00 633িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
24 2149226-4 ২৮.০৬.২০০৬ ০৩.০২.২০20 14,080.00 572িদন মিডেকল ক াল াে র মতামত পাওয়া িগেয়েছ। দাবী কিম েত উঠেব।
25 ২১১৮৬৭৯-৬ ২৫.০৩.19৯৮ ০৪.০২.২০20 22,056.00 576িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল কেরনিন। 
26 3404683-9 28.06.2002 05.02.2020 59,160.00 575িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
2727 2176474-1 27-10-2011 06.02.2020 39,240.00 587িদন দাবী কিম র িস া  মাকােবক তদ  কমকতা িনেয়াগ করা হেয়েছ
28 2132461-1 28.12.2000 02.03.2020 12,467.00 561িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
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29 2173298-7 28.12.2010 16.02.2020 45,955.00 578িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
30 21817325 28.03.2013 01.07.2020 68,200.00 437িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
31 7804634-9 28.11.2018 04.08.2020 1,36,224 406িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
32 2199648-3 28.11.2019 27.07.2020 2,03,680 405িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
33 2199997-4 15.03.2020 19.8.2020 5,08,350 391িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
34 2196917-5 26.09.2018 17.09.2020 1,05,000 362িদন দাবী অ েমািদত
35 2196784-9 26.07.2018 17.09.2020 1,27,680 372িদন দাবী কিম র িস া  মাকােবক তদ  কমকতা িনেয়াগ করা হেয়েছ
36 2193648-9 28.12.2018 04.10.2020 1,81,200 347িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ। 
37 2185167-0 28.11.2013 04.10.2020 1,36,400 347িদন মিডেকল ক াল াে র মতামত পাওয়া িগেয়েছ। দাবী কিম েত উঠেব।
38 3415020-1 28.06.2006 19.10.2020 3,92,835 330িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ।
39 2166517-9 28.12.2008 19.10.2020 1,61,600 330িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ। 
40 21818075 28.06.2012 15.11.2020 31,967.00 303িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
41 2151271-0 28.12.2005 24.11.2020 24,544.00 303িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
42 2176733-0 15.12.2011 24.11.2020 21,111.00 303িদন মরেণা র দাবীর ফরমস হ রণ কের দািখল না কারায় তািগদপ  দওয়া হেয়েছ
43 2153502-6 28.12.2005 24.11.2020 1,76,400 303িদন দাবী অ েমািদত। িনবাহী রিসদ রণ করা হেয়েছ।
44 3411761-4 28.12.2003 06.12.2020 63,465.00 282িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
45 2149432-3 28.06.2005 12.01.2021 44,100.00 246িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।2149432-3 28.06.2005 12.01.2021 44,100.00 246িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
46 2135919-5 28.06.2002 12.01.2021 11,548.00 246িদন দাবী অ েমািদত। িনবাহী রিসদ রণ করা হেয়েছ।
47 2168946-8 28.12.2009 12.01.2021 1,35,800 246িদন দাবী অ েমািদত
48 7802505-3 28.01.2009 27.01.2021 86,000.00 231িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
49 3421817-2 26.09.2019 23.02.2021 3,83,250 203িদন মিডেকল ক াল াে র মতামত পাওয়া িগেয়েছ। দাবী কিম েত উঠেব।
50 3419587-5 25.06.2012 03.03.2021 97,750.00 196িদন দাবী অ েমািদত। িনবাহী রিসদ রণ করা হেয়েছ।
51 1246966-4 25.03.1993 22.03.2021 29,289.00 176িদন         দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
52 2139925-8 28.06.2003 22.03.2021 19,141.00 176িদন        দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
53 2178172-9 15.12.2011 22.04.2021 606,400.00 146িদন        দাবী অ েমািদত। িনবাহী রিসদ রণ করা হেয়েছ।
54 2186471-5 28.10.2014 12.04.2021 55,000.00 156িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
55 2162032-3 26.06.2008 12.04.2021 91,630.00 156িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
56 2191316-5 28.09.2016 24.05.2021 1,15,000 114িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
57 3421025-2 20.12.2017 25.05.2021 2,33,790 113িদন দাবী অ েমািদত। িনবাহী রিসদ রণ করা হেয়েছ।
58 2163889-5 28.11.2008 25.05.2021 42,222.00 113িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
59 2179085-2 28.12.2011 01.06.2021 7,50,000 106িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
60 3421623-4 28.12.2016 01.06.2021 4,54,230 106িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
61 3414475-8 28.11.2010 06.06.2021 104,370.00 101িদন মিডেকল ক াল াে র মতামত পাওয়া িগেয়েছ। দাবী কিম েত উঠেব।
62 2162246-9- 15.10.2008 09.06.2021 73,933.00 99িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
63 216229-5 25.09.2008 09.06.2021 62,467.00 99িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।63 216229-5 25.09.2008 09.06.2021 62,467.00 99িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
64 2156240-0 28.12.2006 22.06.2021 1,76,600 85িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
65 3421778-6 26.12.2018 22.06.2021 3,11,850 85িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
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66 490241-0 28.11.2020 07,07,2021 110,460.00 70িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
67 2176932-8 20.12.2011 03.08.2021 1,56,800 52িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
68 7803250-5 28,02,2017 10.08.2021 77,716.00 47িদন মিডেকল ক াল াে র মতামেতর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
69 2166752-2 28.05.2009 10.08.2021 131,600.00 38িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
70 2188124-8 28.12.2014 22.08.2021 1,36,400      29িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
71 2197773-1 20.01.2019 22.08.2021 87,680.00 29িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
72 2163455-5 28.06.2008 22.08.2021 49,995.00 29িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
73 3419597-4 28.11.2012 29.08.2021 502,875.00 19িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
74 4900590-3 28.09.2020 29.08.2021 105,200.00 19িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
75 2161070-4 28.12.2008 29.08.2021 3,33,200 19িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
76 3411873-7 28.12.2005 29.08.2021 63,942.00 19িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
77 2180758-1 28.07.2013 01.09.2021 21,133.00 16িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
78 2166665-6 28.03.2009 09.09.2021 3,33,600 9িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
79 2182586-4 28.11.2014 15.09.2021 2,72,800 02িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
80 2173865-3 28.12.20110 15.09.2021 8,844.00 02িদন দািব ফরম রণ করা হেয়েছ।
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