
দ�র/সং�ার জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা, ২০১৭-২০১৮ 
 

দ�র/সং�ার নাম: সাধারণ বীমা কেপ �ােরশন                            ম�ণালয়/িবভােগর নাম: আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, অথ � ম�ণালয়
  

কায ��ম �চক একক 
দািয়��া� �ি�/ 
�শাসিনক ইউিনট 

 

িভি�বছর 
২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-
২০১৮ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৭-২০১৮ ম�� 

ল��মা�া/ 
��ত অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 
�লা/১৭-
�সে�/১৭ 

২য় 
�কায়াট �ার 
অে�া/১৭- 
িডেস/১৭ 

৩য় 
�কায়াট �ার 
জা�/১৮- 
মাচ �/১৮ 

৪থ � 
�কায়াট �ার 
এি�/১৮- 
�ন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. �ািত�ািনক �ব�া 

১.১ �নিতকতা কিম�র সভা   অ�ি�ত সভা সং�া 
�জনােরল �ােনজার 
�শাসন িবভাগ 

০৬� ০৭� 
ল��মা�া ০২ � ০২ � ০২ � ০১ �  
��ত অজ�ন     

১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন  বা�বািয়ত িস�াে�র হার সং�া 
সংি�� সকল িবভাগীয় 
�ধান 

১২�  
ল��মা�া ০৩ � ০৩ � ০৩ � ০৩ �  

��ত অজ�ন     
১.3 দ�র/সং�হায় ��াচার �িত�ার ��ে� 
অ�রায় িচি�তকরণ 

িচি�ত অ�রায়স�হ তািরখ 
সংি�� সকল িবভাগীয় 
�ধান 

-- ০১-০৭-২০১৭ 
ল��মা�া      
��ত অজ�ন     

১.৪ অংশীজেনর (Stakeholder) অংশ�হেণ সভা  অ�ি�ত সভা সং�া 
�জনােরল �ােনজার 
�শাসন িবভাগ 

০৬� ০৬� 
ল��মা�া ০২ � ০২ � ০১ � ০১ �  
��ত অজ�ন     

২. সেচতনতা �ি� 

২.১ সেচতনতা �ি��লক সভা  অ�ি�ত সভা সং�া 
�জনােরল �ােনজার 
�শাসন িবভাগ 

১২� ১২� 
ল��মা�া ০৩ � ০৩ � ০৩ � ০৩ �  
��ত অজ�ন     

২.২ জাতীয় ��াচার �কৗশল সং�া� �িশ�ণ �িশ�ণাথ� সং�া 
�ােনজার  
অভ�া�রীন �িশ�ণ �ক� 

১৪২ জন ১৫০ জন 
ল��মা�া ৪০জন ৪০জন ৪০জন ৩০জন  
��ত অজ�ন     

৩. জনেসবা িনি�ত করার লে�� আইন/িবিধ/নীিতমালা �ণয়ন ও সং�ার 

৩.১ 
   

  
ল��মা�া      

��ত অজ�ন      

৪. ��াচার চচ �ার জ� �েণাদনা �দান 

 
৪.১ Ôky×vPvi �র�ার cÖ`vb bxwZgvjv, 2017Õ-
এর িবধানা�সাের ��াচার �র�ার �দান 
 

�দ� �র�ার সং�া 
�জনােরল �ােনজার 
�শাসন িবভাগ 

-- ১৯� 

ল��মা�া িডেস�র’১৭ িডেস�র’১৭ িডেস�র’১৭ িডেস�র’১৭  

��ত অজ�ন 
    

 
 
 

      
    

 



কায ��ম �চক একক 
দািয়��া� �ি�/ 
�শাসিনক ইউিনট 

 

িভি�বছর 
২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-
২০১৮ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৭-২০১৮ ম�� 

ল��মা�া/ 
��ত অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 
�লা/১৭-
�সে�/১৭ 

২য় 
�কায়াট �ার 
অে�া/১৭- 
িডেস/১৭ 

৩য় 
�কায়াট �ার 
জা�/১৮- 
মাচ �/১৮ 

৪থ � 
�কায়াট �ার 
এি�/১৮- 
�ন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫. ই-গভ��� ও �সবার মান উ�ীতকরণ 

৫.১  অনলাইন �রসপ� িসে�েমর �বহার 
ই-�মইল/এসএমএস-এর 

মা�েম িন�ি��ত িবষয় 
% 

সহকারী �জনােরল 
�ােনজার  
আই� িবভাগ 

-- ১০% 
ল��মা�া ৩% ৩% ২% ২%  

��ত অজ�ন     

৫.২ িবিভ� মা�ম (সামািজক �যাগােযাগ 
মা�মসহ) �বহার কের অনলাইন কনফাের� 
আেয়াজন 

অ�ি�ত অনলাইন 
কনফাের� 

সং�া 
সহকারী �জনােরল 
�ােনজার  
আই� িবভাগ 

-- ০৪� 
ল��মা�া ০১� ০১� ০১� ০১�  
��ত অজ�ন     

৫.৩ দ�র/সং�ায় ই-ফাইিলং প�িত বা�বায়ন ই-ফাইেল নিথ িন�ি��ত % 
সহকারী �জনােরল 
�ােনজার  
আই� িবভাগ 

০২% ০৫% 
ল��মা�া ০২% ০১% ০১% ০১%  
��ত অজ�ন     

৫.৪ দা�িরক কােজ ইউিনেকাড �বহার  
ইউিনেকাড �বহার কের 

কায �স�াদন 
% 

সংি�� সকল িবভাগীয় 
�ধান 

৫০% ৭৫% 
ল��মা�া ২০% ২০% ২০% ১৫%  
��ত অজ�ন     

৫.৫ ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক ২০১৬-১৭ 
অথ �বছেরর বািষ �ক কম �সং�ান �ি�েত বিণ �ত  
তািলকা অ�যায়ী দ�র/সং�ার জ� �েযাজ� 
কমপে� �� কের অনলাইন �সবা চা� করা 

��নতম �� অনলাইন �সবা 
চা��ত 

সং�া 
সহকারী �জনােরল 
�ােনজার  
আই� িবভাগ 

-- -- 

ল��মা�া -- -- -- --  
��ত অজ�ন     

৫.৬ ই-�ট�ােরর মা�েম �য় কায � স�াদন 
ই-�ট�াের স�ািদত  

�য় কায � 
% 

সহকারী �জনােরল 
�ােনজার  
আই� িবভাগ 

২০% ৫০% 
ল��মা�া ২০% ১৫% ১০% ০৫%  
��ত অজ�ন     

৫.৭ দা�িরক কােজ �সা�াল িমিডয়া �বহার 
দা�িরক �সা�াল িমিডয়া 

�পজ চা� 
তািরখ 

�ােনজার  
জনসংেযাগ িবভাগ 

-- -- 
ল��মা�া -- -- -- --  
��ত অজ�ন     

৬. জনেসবা সহজীকরেণর লে�� উ�াবনী উে�াগ ও �সবা প�িত সহজীকরণ  

৬.১ দ�র/সং�া ক��ক বািষ �ক উ�াবনী 
কম �পিরক�না ২০১৭-১৮ �ণয়ন 

উ�াবনী কম �পিরক�না 
�ণীত 

তািরখ 
�ড�� �জনােরল 
�ােনজার ও ইেনােভশন 
অিফসার, �নঃবীমা িবভাগ 

৩১-১২-২০১৫ ২৩-০১-১৭ 
ল��মা�া      
��ত অজ�ন     

৬.২ দ�র/সং�া ক��ক ২০১৭ সােলর  বািষ �ক 
উ�াবনী কম �পিরক�না অ�যায়ী কমপে� �� 
উ�াবনী উে�াগ বা�বায়ন  

বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা তািরখ 
�ড�� �জনােরল 
�ােনজার ও ইেনােভশন 
অিফসার, �নঃবীমা িবভাগ 

৩১-১২-২০১৬ ৩১-১০-১৭ 
ল��মা�া      
��ত অজ�ন     

৬.৩ দ�র/সং�ার কমপে� এক� কের  �সবা 
প�িত সহজীকরেণর উে�াগ �হণ 

�সবা প�িত সহজীকরণ�ত তািরখ 
�জনােরল �ােনজার  
�শাসন িবভাগ 

৩১-১২-২০১৬ ৩১-০৫-১৭ 
ল��মা�া      
��ত অজ�ন     

 



কায ��ম �চক একক 
দািয়��া� �ি�/ 
�শাসিনক ইউিনট 

 

িভি�বছর 
২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-
২০১৮ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৭-২০১৮ ম�� 

ল��মা�া/ 
��ত অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 
�লা/১৭-
�সে�/১৭ 

২য় 
�কায়াট �ার 
অে�া/১৭- 
িডেস/১৭ 

৩য় 
�কায়াট �ার 
জা�/১৮- 
মাচ �/১৮ 

৪থ � 
�কায়াট �ার 
এি�/১৮- 
�ন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৭. জবাবিদিহ শি�শালীকরণ 

৭.১  �ততম সমেয় অিভেযাগ িন�ি� অিভেযাগ িন�ি��ত িদন 
�জনােরল �ােনজার  
�শাসন িবভাগ 

১৫িদন ১৫িদন 
ল��মা�া ১৫িদন ১৫িদন ১৫িদন ১৫িদন  
��ত অজ�ন     

৭.২ অিভেযাগ িন�ি� কের সংি�� �ি�েক 
অবিহতকরণ  

িন�ি��ত অিভেযাগ 
অবিহতকরণ 

িদন 
�জনােরল �ােনজার  
�শাসন িবভাগ 

১৫িদন ১৫িদন 
ল��মা�া ১৫িদন ১৫িদন ১৫িদন ১৫িদন  
��ত অজ�ন     

৭.৩ অিডট আপি� িন�ি�করণ িন�ি��ত অিডট আপি� % 
�ড�� �জনােরল 
�ােনজার  
অিডট এ� কম�ােয়� িবভাগ 

৩০% ৪০% 
ল��মা�া ১০% ১০% ১০% ১০%  
��ত অজ�ন     

৭.৪ �ন�িত �িতেরাধ স�িক�ত কায ��ম (�যমন: 
ইেল�িনক উপি�িত, গণ�নানী, ইত�ািদ) �হণ 

�হীত কায ��ম সং�া 
�জনােরল �ােনজার  
�শাসন িবভাগ 

০৯� ০৯� 
ল��মা�া ০৩� ০২� ০২� ০২�  
��ত অজ�ন     

৭.৫ দ�র/সং�ার �ন�িতর ���স�হ (Grey 
Area) িচি�তকরণ 

িচি�ত ���স�হ সং�া 
সংি�� সকল িবভাগীয় 
�ধান 

২০� ১০� 
ল��মা�া ১০� ১০� ১০� ১০�  
��ত অজ�ন     

৭.৬ ত� অিধকার আইেনর আওতায় দািয়��া� 
কম �কত�ার অনলাইন �িশ�ণ  

অনলাইন �িশ�েণ সনদ 
�া� 

তািরখ 
সহকারী �জনােরল 
�ােনজার, আই� িবভাগ 

৩১.১২.২০১৬ ৩১.১২.২০১৭ 
ল��মা�া      
��ত অজ�ন     

৮. জাতীয় ��াচার �কৗশেল উি�িখত দ�র/সং�ার কায ��ম (�েযাজ� ��ে�) 

৮.১ 
     ল��মা�া      

��ত অজ�ন     

৮.২ 
     ল��মা�া      

��ত অজ�ন     

৯. দ�র/সং�ার �নিতকতা কিম� ক��ক িনধ �ািরত ��াচার সংি�� অ�া� কায ��ম  

৯.১  
     ল��মা�া      

��ত অজ�ন     

৯.২ 
 

     ল��মা�া      
��ত অজ�ন     

১০. অথ � বরা� 

১০.১ ��াচার সং�া� িবিভ� কায ��ম 
বা�বায়েনর জ� আ�মািনক (Indicative) 
অেথ �র পিরমাণ 

বরা��ত অথ � ল� টাকা 
�জনােরল �ােনজার  
�শাসন িবভাগ 

১৫ল� ১৫ল� 
ল��মা�া ০৫ল� ০৫ল� ০৩ল� ০২ল�  
��ত অজ�ন     

 



কায ��ম �চক একক 
দািয়��া� �ি�/ 
�শাসিনক ইউিনট 

 

িভি�বছর 
২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-
২০১৮ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৭-২০১৮ ম�� 

ল��মা�া/ 
��ত অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 
�লা/১৭-
�সে�/১৭ 

২য় 
�কায়াট �ার 
অে�া/১৭- 
িডেস/১৭ 

৩য় 
�কায়াট �ার 
জা�/১৮- 
মাচ �/১৮ 

৪থ � 
�কায়াট �ার 
এি�/১৮- 
�ন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১১. পিরবী�ণ 

১১.১ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও 
বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ন 

পিরবী�ণ কাঠােমা �ণীত তািরখ 
সংি�� সকল িবভাগীয় 
�ধান 

২২�ন 
২০১৬ 

২২�ন 
২০১৭ 

ল��মা�া      
��ত অজ�ন     

১১.২ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও 
বা�বায়ন পিরবী�ণ �িতেবদন ম�ণালয়/িবভােগ 
দািখল 

পিরবী�ণ �িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া 
�জনােরল �ােনজার  
�শাসন িবভাগ 

০১� ০১� 
ল��মা�া      

��ত অজ�ন     

১১.৩ আওতাধীন মাঠ পেয �াায়র কায �ালেয়র 
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও 
বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ন 

পিরবী�ণ কাঠােমা �ণীত তািরখ 
�জনােরল �ােনজার  
�শাসন িবভাগ 

৩০�ন 
২০১৬ 

০৭�লাই 
২০১৭ 

ল��মা�া      

��ত অজ�ন      

১১.৪ আওতাধীন মাঠ পেয �াায়র কায �ালেয়র জাতীয় 
��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও বা�বায়ন 
পিরবী�ণ �িতেবদন দ�র/সং�ায় দািখল 

পিরবী�ণ �িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া 
�জনােরল �ােনজার  
�শাসন িবভাগ 

০৮� ০৮� 
ল��মা�া      

��ত অজ�ন     

 

 


